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ما هي حبوث التسويق ؟ و ما أهميتها؟

كان لقرار اإلدارة العليا للبنك بفتح 
أبواب الفروع بعد احلرب مباشرة  وإعادة 

تأهيلها وقعاً طيباً يف نفوس عمالئنا

يف حوار مع »جملة األهلي املصريف« مديرة البنك األهلي فرع املعال:

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين األستاذ/حممد عبداهلل مقبل العامري
حيضر االحتفالية املئوية الجتماعات

 جملس إدارة إحتاد املصارف العربية يف بريوت

التدقيق اخلارجي ودوره يف إدارة املخاطر يف املصارف
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لقد مضى العام 2015 حاماًل معه كثرياً من املآسي اليت أمّلت بهذا الوطن، والزالت تلقي 
بظالهلا على عامنا اجلديد 2016، والذي نبتهل إىل اهلل العلي القدير أن يكون عامًا مليئًا 
بالطموح واألمل ، يسوده اخلري والسالم وتعاد فيه األمور إىل نصابها وأن ينعم هذا البلد 

وأهله بالطمأنينة وتسوده روح األخوة والتضامن واحملبة والسلم واألمان .
لقد كانت والزالت طموحاتنا كقيادة يف البنك األهلي اليمين أن نرقى مبستوى هذا 
البنك إىل ما نصبوا إليه مجيعًا، بعد أن استكملت معظم شروط وقواعد وأسس عملية 
التطوير والتحديث، واليت أخذت منا جهوداً كبرية فيما مضى.. وأن يكون 2016 هو عام 
التطور  مسات  حتتمها  باتت  واليت  والتحديث  التطوير  عملية  تدشني  مرحلة  يف  البدء 
احلضاري يف عامل الصريفة سواء اإلقليمية أو الدولية واليت أدركتها ووعتها قيادة البنك 
البنك  وخدمات  ألعمال  والتحديث  التطوير  عملية  استكمال  على  تصميمها  خالل  من 

واليت تعترب إحدى أدوات التمكني يف انسياب مكونات وقنوات تلك العملية .
املالية  وكما يعرف مجيعنا يف البنك بأن الزيارة التفقدية اليت قام بها معالي وزير 
العام  من  األخري  الثلث  يف  الوزارية  ملهامه  تسلمه  فور  القعيطي  صاحل  منصر  األستاذ/ 
املنصرم 2015، إال داللة واضحة ملا هلذا البنك من دور اضطلع به عرب مسريته منذ نشأته 
وحتى يومنا هذا، كرافداً مهمًا لالقتصاد الوطين ومبا ميلكه من خربات عملية وبشرية 
أن  جيب  والتحديث  التطوير  عملية  بأن  معاليه  مؤكداً  السنني،  مر  على  مرتاكمة 

تستكمل واعداً بدعم الدولة يف سبيل اجناز ذلك .
وحتى نكون مجيعًا يف البنك أهاًل لذلك، فأنه يتوجب علينا أن نكون تواقون إىل حتقيق 

ذلك من خالل :-
1-  تنمية قدراتنا العملية والعلمية وأن نهتم بذلك اهتمامًا كبرياً .

2- أن نربهن بأننا دائمًا رواداً يف تقديم أفضل اخلدمات واملعاملة املتميزة لعمالء 
     البنك الكرام .

3- أن يعمل اجلميع على نبذ االتكالية فيما بيننا وأن حنرص على القيام بواجباتنا 
      اليومية حمرتمني بذلك أنظمة البنك ولوائح العمل .

4- احرتام رؤساءنا يف العمل وأن حناول قدر املستطاع االستفادة من جتاربهم 
     وخرباتهم العملية .   

5- أن منثل هذا البنك أينما وجدنا متثياًل صادقًا من خالل تقديم األسوة احلسنة 
     يف تعاملنا وانضباطنا داخل مقر العمل أو خارجه .

     وفقنا اهلل مجيعًا إىل ما نصبو إليه .
وكل عام وأنتم ومجيع عمالء البنك الكرام خبري .
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االفتتاحية
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بريوت »األهلي املصريف« خاص :
يف ذكرى مئويته عقد جملس إدارة احتاد املصارف العربية يف بريوت 
للفرتة من  30- 31 مارس 2016 يف فندق فنيسيا اجتماعه رقم )100( حبضور 
رؤساء جمالس إدارة البنوك املنضوية حتت إحتاد املصارف العربية والذي 
حضره االستاذ/حممد عبداهلل مقبل العامري،رئيس جملس إدارة البنك 

األهلي اليمين وكدا اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد والذي متخض 
الدولي  الكويت  بنك  رئيس  الصباح  اجلراح  حممد  السيد/  انتخاب  عن 

رئيسًا جديداً لالحتاد.
تسلم  وقد  العربية  البنوك  مجعيات  تكريم  مت  االحتفالية  ختام  ويف 
االستاذ حممد عبداهلل مقبل العامري، رئيس جملس إدارة البنك األهلي 

اليمين ترس التكريم بصفته نائبًا لرئيس مجعية البنوك اليمنية.
وأوصى مؤمتر احتاد املصارف العربية يف ختام جلسة أعماله بالعاصمة 
املشروعات  متويل  فى  العربية  املصارف  دور  بتفعيل  بريوت،  اللبنانية 
القطاعات  حنو  العربية  االستثمارات  وتوجيه  واملتوسطة  الصغرية 

واملشروعات اإلئتمانية .
جمموعة  عرب  عربى  مصرفى  تكامل  حتقيق  أولوية  على  وأكد 
املالية  احملافل  فى  أكرب  دور  أداء  على  وقادرة  للحدود  عابرة  مصرفية 
الالزمة  التحتية  البنى  توفري  بضرورة  أيضًا  املؤمتر  وأوصى  الدولية. 
للتوسع فى الشمول املاىل وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية مواتية.

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين األستاذ/حممد عبداهلل مقبل العامري
حيضر االحتفالية املئوية الجتماعات

 جملس إدارة إحتاد املصارف العربية يف بريوت

الرئيس السابق بركات والرئيس احلالي اجلراح يتبادالن التهاني

رئيس جملس إدارة البنك األهلي  اليمين يتسلم ترس التكريم من األخ حممد بركات



األهلي املصريف )يناير / مارس 2016(

أخت كفاح نرحب بك على صفحات جملة األهلي املصريف ونرجو شاكرين اجابتك على 
أسئلة اجمللة التالية :-

س1- لقد جاء تعيينك كمديرة لفرع املعال ضمن توجه إدارة البنك يف إعطاء فرصة للكادر 
النسائي فكيف كان شعورك لتقبل هذا املنصب وهل ترددتني يف قبوله بادئ األمر أم ال .

ج1- أواًل  أوجه كل الشكر والتقدير إىل القيادة العليا للبنك اليت تكرمت بتعيين مديرة 
.. ولكن  املسؤولية  الرتدد لتحملي هذه  املعال والذي جاء مفاجًأ لي وقد ساورني بعض  لفرع 
بفضل تشجيع زوجي وزمالئي وزميالتي يف العمل استطعت جتاوز هذا األمر وأثبت بأنين 
جديرة بتحمل هكذا مسؤولية سيما وأنين مرتاحة للرتحيب والتعاون اللذان حضيت  بهما  

من قبل األعزاء والعزيزات موظفي وموظفات الفرع.
س2- مر البلد بظروف عصيبة لفرتة قاربت العام تأثرت فيها األعمال واملصاحل املصرفية 
والتجارية والزالت . وبدأت األمور تتطبع لتعاود البنوك واملؤسسات أعماهلا ومنها البنك األهلي 
بفروعه فما مدى استفادتكم من هذه الفرتة يف تعويض ما فات من انقطاع يف خدمات الفرع .

ج2- نعم مل يكن ما مرت به البلد باألمر اهلني حيث تعطلت كثرياً من املصاحل والعالقات 
التجارية واحلياتية واملعيشية للمجتمع .

وبفضل اهلل ومتاسك اجملتمع فقد انقشعت تلك الغمة .
وقد كان لقرار اإلدارة العليا للبنك بفتح أبواب فروع البنك املختلفة بعد احلرب مباشرة 
الفروع  بادروا يف معامالتهم مع  الكرام والذين  وإعادة تأهيلها وقعًا طيبًا يف نفوس عمالئنا 
وباألخص فرعنا املعال والذي مارس عمله ابتداًء من فرع عبدالعزيز عبدالولي استقبل أيضًا 
طاقم فرع التواهي وبكافة أعماله لنقدم معًا سلسة من اخلدمات املقدمة لعمالئنا الكرام مما 
ولد لديهم شعوراً بالطمأنينة وزيادة ثقتهم مبستوى وخدمات وصالبة البنك األهلي اليمين 

وأنه األمني والراعي ملصاحلهم وأمواهلم .

من  وانطالقًا  الفروع  ونشاطات  أوضاع  الستطالع  املرسومة  خطتنا  ضوء  يف 
فهمنا بأن الفروع هي املرآة العاكسة جململ نشاطات وحركات التبادل املصريف 
بني البنك األهلي اليمين وفئات اجلمهور ومن بينهم كبار عمالء البنك والفئات 
املختلفة من املودعني من جهة ومركز البنك يف الوسط التجاري والتمويلي من 

جهة أخرى .
املعال حيث  العدد هو فرع  وبناء عليه تكون وجهتنا ضمن استطالعنا يف هذا 

نستطلع فيه رأي مديرة الفرع األخت/ كفاح جعفر علي عبده .
وتعاملها  عملها  يف  واملثاليات  املثابرات  املوظفات  من  األخت/كفاح  تعترب 
سواء مع زمالءها وزميالتها يف العمل أو مع عمالء البنك على مستوى الفروع أو 

الدوائر اليت عملت بها .
وقد شغرت كثرياً من الوظائف منها على سبيل املثال :-

الودائع يف  بالبنك وكذا يف قسم  التحاقها  العالقات اخلارجية منذ  يف دائرة 
فرع العيدروس ثم قسم القروض يف فرع خورمكسر ثم حماسبة للفرع نفسه يف 

العام 2010 ليتم يف العام 2014 تعيينها مديرة لفرع املعال .

يف حوار مع »جملة األهلي املصريف« كفاح جعفر علي عبده مديرة البنك األهلي فرع املعال:

كان لقرار اإلدارة العليا للبنك بفتح أبواب الفروع بعد احلرب مباشرة  وإعادة تأهيلها وقعاً طيباً يف نفوس عمالئنا

حاورها/ رئيس التحرير
تصوير/غريد سلومي

مديرة الفرع: مننح 
قروضًا مبوجب األنظمة 

واللوائح املعمول 
بها ضمن شبكة من 
التوجيهات والتنسيق

 مع دائرة االئتمان
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س3- يف مسعى منها عملت اإلدارة العليا للبنك على تنشيط بعض الفروع هادفة بذلك 
إىل تنمية إيراداتها وحتمل أعباء نفقات ونشاط فروعها . ويف سبيل ذلك منحت صالحيات 
ملدراء تلك الفروع يف منح القروض ومن ضمنها فرعكم املعال وفقا لشروط ومقاييس ائتمانية 
حمددة ما مدى استفادتكم من تلك الصالحيات وما هو نشاطكم يف هذا اجلانب ؟ وماذا عن 
اآللية اجلديدة ملنح القروض اليت حتدثت عنها مديرة فرع اإلقراض الشعيب يف مقابلتنا هلا 

يف العدد )29( أكتوبر / ديسمرب 2014 ؟
الفروع  ملدراء  صالحيات  منح  يف  للبنك  العليا  اإلدارة  وقرارات  خلطوة  كان  لقد   -3 ج 
لتنشيط فروعهم وإثبات قدراتها بأنها خطوة يف االجتاه الصحيح حتى تثبت الفروع متايزها 
وإثبات وجودها من خالل ما تقوم به من نشاط وعمل مصريف صحيح إذ أن ذلك ميّكن مدراء 

الفروع من تنويع نشاطاتها والرتويج خلدماتها .
الفرع قد حقق جناحًا يف هذا اإلطار مستعيداً ثقته بقدراته على  وانطالقًا من ذلك فأن 

تقديم اخلدمات املتنوعة ضمن نشاطاته اليت يتوجب أن يضطلع بها.
من  شبكة  ضمن  بها  املعمول  واللوائح  األنظمة  مبوجب  قروضًا  مننح  فأننا  اهلل  وحبمد 
شبكة  خالل  من  وكذا  أقسامها  مبختلف  املصريف  االئتمان  دائرة  مع  والتنسيق  التوجيهات 
مع البنك املركزي فرع عدن لتوفري املعلومات عن طاليب القروض وفقًا والتوجيهات واللوائح 

املنصوص عليها ملنح القروض وال يوجد هناك أية مشاكل غري املتعارف واملتعودون عليها .
س4- أخريا هل هناك بعض املالحظات أو االقرتاحات اليت تودين طرحها من خالل هذه 
الصفحة إىل القيادة العليا للبنك واليت من شأنها ان تضاعف جهودكم يف استقطاب الزبائن 

واملؤسسات املتواجدة يف حميط فرعكم املعال ومبا يعزز عمل ونشاط الفرع وزيادة إيراداته ؟
ج4- قبل اإلجابة على هذا السؤال أود أواًل ويف ختام هذه املقابلة أن أتوجه إليكم وبقية هيئة 
حترير اجمللة بالشكر والتقدير على ما تقومون به من تلمس ألوضاع ونشاطات الفروع وإبراز 

من  وانطالقًا  الفروع  ونشاطات  أوضاع  الستطالع  املرسومة  خطتنا  ضوء  يف 
فهمنا بأن الفروع هي املرآة العاكسة جململ نشاطات وحركات التبادل املصريف 
بني البنك األهلي اليمين وفئات اجلمهور ومن بينهم كبار عمالء البنك والفئات 
املختلفة من املودعني من جهة ومركز البنك يف الوسط التجاري والتمويلي من 

جهة أخرى .
املعال حيث  العدد هو فرع  وبناء عليه تكون وجهتنا ضمن استطالعنا يف هذا 

نستطلع فيه رأي مديرة الفرع األخت/ كفاح جعفر علي عبده .
وتعاملها  عملها  يف  واملثاليات  املثابرات  املوظفات  من  األخت/كفاح  تعترب 
سواء مع زمالءها وزميالتها يف العمل أو مع عمالء البنك على مستوى الفروع أو 

الدوائر اليت عملت بها .
وقد شغرت كثرياً من الوظائف منها على سبيل املثال :-

الودائع يف  بالبنك وكذا يف قسم  التحاقها  العالقات اخلارجية منذ  يف دائرة 
فرع العيدروس ثم قسم القروض يف فرع خورمكسر ثم حماسبة للفرع نفسه يف 

العام 2010 ليتم يف العام 2014 تعيينها مديرة لفرع املعال .

يف حوار مع »جملة األهلي املصريف« كفاح جعفر علي عبده مديرة البنك األهلي فرع املعال:

كان لقرار اإلدارة العليا للبنك بفتح أبواب الفروع بعد احلرب مباشرة  وإعادة تأهيلها وقعاً طيباً يف نفوس عمالئنا

دور مدراءها   وموظفيها ملا يقومون به من أعمال واليت تندرج ضمن 
مهامهم الوظيفية ومدى انضباطهم يف تأديتها .

تتمحور  فإنها  الفرع  هلذا  كمديرة  اقرتاحي  خبصوص  أما 
حول:-

املتألقة  البنك يقع ضمن سلسلة من العمارات والبنايات  1 - إن 
واملزدانة بلوحات دعائية وتقع على خط بارز من الطريق لتنحسر 
إال  منها  يرى  ال  زاوية  يف  وحشره  البنك  مبنى  لتحجب  تدرجييًا 

عندما يقرتب املرء منه .
أمام  الطريق  جانب  على  بارزة  لوحة  وضع  يتم  أن  أرجو  لدى   

املبنى لتدل على مكان الفرع .
عرب  التدريب  من  مزيداً  الفرع  وموظفات  ملوظفي  يتاح  أن   -2

مركز التدريب والتأهيل املصريف .
الشكر والتقدير حُلسن  املعال بكل  نتقدم إىل مديرة فرع  أخرياً 
من  عليها  طرحناه  ما  كل  مع  رحب  بصدر  والتعاطي  االستقبال 

أسئلة.
وإدارة  العملية  مهامها  يف  والتوفيق  النجاح  دوام  هلا  متمنني 

الفرع. 

مديرة الفرع: نقدم سلسة 
من اخلدمات لعمالئنا 
مما ولد لديهم شعوراً 

بالطمأنينة بالبنك األهلي 
اليمين وأنه األمني والراعي 

ملصاحلهم وأمواهلم 
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تواجه املصارف عدة خماطر قد تكون نامجة عن أنشطة املصرف حبد ذاته  
أو البيئة اليت يعمل بها , لذلك جيب التعامل مع هذه املخاطر بآلية مناسبة 
, لتحقيق ذلك على املصارف أن تثبت إجراءات شاملة إلدارة املخاطر وإعداد 
التقارير عنها، كما أن هناك دور مهم للمدقق الداخلي من خالل تقديم 
يتعرض  اليت  املخاطر  وإدارة  تقييم  جمال  يف  لإلدارة  والنصح  املشورة 
املخاطر  وإدارة  الداخلي  املدقق  بني  تنسيق  وجود  من  والبد  املصرف،  هلا 

للوصول اىل حتقيق األهداف املرجوة. 
أن العمل املصريف بطبيعته يتعرض إىل خماطر مالية بسبب اعتماده على 
أموال املودعني وهي أموال تعترب من الناحية القانونية أموال مقرتضة من 
العناية الالزمة للمحافظة عليها، من خالل  الغري مما يتوجب األمر بذل 
توظيفها يف  جماالت  حتقيق العوائد املصرفية من ناحية وتوفري السيولة 
واألمان هلذه األموال من ناحية أخرى لذلك يتعني على اإلدارة املصرفية 
عملياته  هلا  تتعرض  اليت  املخاطر  وتقييم  لتحديد  الالزمة  العناية  بذل 

املختلفة ومنها :

املالية  األزمة  بعد  املخاطر  إدارة  يف  الداخلي  التدقيق  ملهام  الدور  زاد  وقد 
اليت عصفت باملصارف يف عام 2008م، مما جعل املنظمات تزيد من االهتمام 
أكثر  نهج  وإتباع  منها  للتخفيف  ومتابعتها  هلا  تتعرض  اليت  باملخاطر 

.) IIA, 2011, P6(  مشولية ألدارتها
لذا يعترب دور التدقيق الداخلي يف املنشاة دور فعال لضمان الكفاءة الفعالة 
يف القطاع املالي , فهو حبكم تعريفه يعرض ضمانات مستقلة وموضوعية 
التدقيق  يقوم  كما  املنشاة.  عمليات  وحتسني  قيمة  إضافة  اىل  تهدف 
الداخلي بإضافة قيمة للمؤسسة والعمل على حتقيق أهدافها خالل تقديم 
, وكذا من خالل  بفاعلية  تدار  املؤسسة  أن خماطر  تأكيد معقول على 
)IIA,2009 ,P3( موظفي  املخاطر  إدارة  اليت يقدمها يف جمال  التحسينات 
التدقيق الداخلي قد اتسع نظامها من الدور  التقليدي وهو التدقيق املالي 
التدقيق اإلداري مت الرتكيز على إضافة قيمة للمؤسسة متمثلة يف  اىل 
)تدقيق إدارة املخاطر( وتطبيق نظام ملم يهدف اىل طمأنة كل اإلطراف 
صاحبة املصلحة على إن املخاطر اليت تواجه مصاحلهم مفهومة من جانب 
ممثليهم , وان اإلدارة تقوم بالتصدي هلا بشكل منهجي منتظم , كما أن 
اليت  الضعف  نقاط  على  القضاء  ضمان  يف  مهما  دورا  الداخلي  للتدقيق 
تعرتي أنظمة إدارة املخاطر, ويهدف اىل توفري حتليل واضح وشامل ملدى 
فعالية نظام الرقابة الداخلية, حبيث يتعرض للكفاءة الفنية بهدف اقرتاح  
وحتقيق  املصرف  يف  الداخلية  الرقابة  فعالية  لزيادة  وحتسينات  جماالت 

األهداف اإلسرتاجتية للمصرف .
أواًل : دور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر 

إن أهمية دور املدقق الداخلي لتفعيل إدارة املخاطر، مبثابة تقديم ضمانات 
املنشأة  يف  املخاطر  إدارة  أنشطة  فعالية  بشأن  اإلدارة،  جمللس  موضوعية 

6

خماطر  ائتمانية 
خماطر السيولة 

خماطر السوق 
خان وأمحد ص31 - 2003

خماطر سعر الفائدة 

خماطر أسعار املصرف

خماطر األوراق املالية
املصدر- مصطفى 

إمساعيل 2007-ص287 
اخلطيب - 2005-ص211

خماطر االحتيال الداخلي 
خماطر االحتيال اخلارجي 
خماطر ممارسات العمل 

واألمان الوظيفي 
خماطر األضرار يف 

املوجودات املادية 
خماطر توقف العمل 

خللل يف األنظمة
خماطر التنفيذ وإدارة املعامالت

خماطر املمارسات 
املتعلقة بالعمالء 

واملنتجات واألعمال 

خماطر قانونية 
املخاطر اإلسرتاتيجية 

خماطر السمعة 

2( خماطر التشغيل   3( خماطر األعمال1( املخاطر املالية

بشكل  تدار  الرئيسية  األعمال  خماطر  أن  على  التأكيد  يف  للمساعدة 
مناسب، وأن نظام الرقابة الداخلية يعمل بشكل فعال وهناك عدة عوامل 
رئيسية ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار عند حتديد دور التدقيق الداخلي يف 

إدارة املخاطر )IIA,2004 ,P1 ( منها:-
1- جتنب أي نشاط يهدد استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي.

والرقابة  املخاطر  إدارة  نظام  حتسني  يف  تساهم  اليت  باألنشطة  القيام   -2
الداخلية وعمليات احلوكمة يف املنشأة .

املدقق  على  ينبغي  اليت  األدوار  اىل  الداخليني  املدققني  معهد  أشار  وقد 
مراحل  يف  جتنبها  جيب  اليت  األدوار  اىل  أشار  كما  بها،  القيام  الداخلي 
إدارة  عملية  يف  بها  القيام  ينبغي  اليت  األدوار  ومن  املخاطر،  إدارة  عملية 

املخاطر )GRIFFITHS ,2006 ( وتتمثل هذه األدوار مبا يلي :-
1- إعطاء ضمانات بشأن سري عمليات إدارة املخاطر.

2- إعطاء ضمانات بشأن صحة تقييم املخاطر.
3- تقييم عمليات إدارة املخاطر.

4- تقييم عملية اإلبالغ عن املخاطر الرئيسية.
5- مراجعة عمليات إدارة املخاطر الرئيسية.

وهناك العديد من املهام اليت جيب على املدقق الداخلي القيام بها لضمان 
-: )Adukia ,2008 , P47,48 ( القيام بدور فعال يف إدارة املخاطر وهي

1- احلصول على املستندات اليت تبني منهجية املنشأة يف إدارة خماطرها والتأكد 
من خالل هذه املعلومات على مشولية العمليات ومالئمتها لطبيعة املنشأة.

استندت  اليت  واملراجع  املعلومات األساسية  2- حبث ومراجعة واستعراض 
للتأكد من  للمدقق  لتكوين قاعدة  املخاطر  إدارة  اإلدارة يف تقنيات  إليها 

صحة العمليات املستخدمة من قبل املنشأة.
3- مراجعة تقارير تقيم املخاطر اليت مت وضعها من قبل اإلدارة أو املدققني 

اخلارجني أو أي جهة أخرى.
4- حتديد ما إذا كانت إجراءات إدارة املخاطر اليت مت تطبيقها قد مت فهمها 

بشكل واضح.
جلنة  واجتماعات  اإلدارة  جملس  وسياسات  املنشأة  سياسات  مراجعة   -5

التدقيق لتمديد إسرتاتيجية املنشأة واملنهجية املتبعة يف إدارة املخاطر.
الفحص  خالل  من  املخاطر  إدارة  عمليات  فعالية  حتسني  يف  املساعدة   -6

والتقييم واإلبالغ والتوجيه.
7- التأكد من وجود آلية حتذير مبكر لالزمات املالية.

8- تدقيق عملية إدارة املخاطر لكافة أوجه نشاط املنشاة.
9- التأكد من حتديث منهج إدارة املخاطر بشكل مستمر.

وحدات  أهداف  لتحديد  والتنفيذية  العليا  اإلدارة  مع  مقابالت  إجراء   -10
العمل واملخاطر املرتبطة بها وأنشطة إدارة املخاطر والضبط واملراقبة.

11- املشاركة يف إعداد التقارير واملراقبة على عمليات إدارة املخاطر.
12- توفري التدريب ملوظفي دائرة املخاطر واملشاركة يف إعداد ورش عمل 

عن املخاطر.
13- التأكد من وجود خطة الستمرارية العمل والتأكد من وجود خطة 

كوارث شاملة.
14- تقديم الدعم من خالل املساعدة يف زيادة فعالية العمليات يف املنشأة .

ريدان صاحل قائد
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يتجنبها  أن  جيب  اليت  األدوار   
إدارة  عملية  يف  الداخلي  املدقق 

املخاطر:-
املميز  الدور  من  الرغم  على   
تقديم  يف  الداخلي  للمدقق 
للقرارات  والدعم  النصيحة 
وحماولة  الصحيحة  اإلدارية 
اليت  اإلدارية  القرارات  معاجلة 
عملية  فان  مناسبة  غري  تبدو 
تقع  املخاطر  وإدارة  الرقابة 
اإلدارة  مكتب  مسئولية  ضمن 
ويكون  منه،  املنبثقة  واللجان 
دور املدقق الداخلي هو استشاريًا 
وطرق  منهجيات  وتنفيذ  وتقييمها،  املخاطر  حتديد  يف  املصرف  ملساعدة 
من  العديد  هناك  أن  كما   )Pickett  ,2004  ,P93( وإدارتها  عليها  للرقابة 
إدارة  جمال  يف  املدقق  وعمل  مهام  نطاق  ضمن  تدخل  ال  اليت  العمليات 

-:)RSM,2008 ,P10( املخاطر وهي كالتالي
1- حتديد مستوى إقدام املنشأة على املخاطرة.

2- االضطالع بعمليات إدارة املخاطر.
3- اختاذ قرارات االستجابة للمخاطر.

4- القيام بإجراءات االستجابة للمخاطر ملصلحة اإلدارة.
5- املساءلة عن عمليات إدارة املخاطر.

6- تقديم ضمانات إدارية متعلقة باملخاطر.
ثانيًا : استقاللية وموضوعية املدقق عند قيامه بأنشطة تتعلق بإدارة املخاطر :

- يعترب املدقق الداخلي أحد أركان نظام الرقابة الداخلية يف املنشأة فهو 
الداخلية  الرقابة  أنظمة  تطبيق  من  للتأكد  اإلدارة  خدمة  على  يعمل 
األمور  خالل  من  استقالليته  على  احملافظة  فيجب  لذا  املخاطر،  وإدارة 

.) IIA , 2009, P6( التالية
1- ينبغي املعرفة بأن عملية إدارة املخاطر تقع على عاتق كال من اإلدارة 
التنفيذية، إدارة املخاطر وجلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة .

ميثاق  يف  ومهامه  الداخلي  التدقيق  مسؤوليات  طبيعة  توثيق  يتم  أن   -2
التدقيق الداخلي ويتم اعتمادها من قبل جلنة التدقيق الداخلي.

3- جيب أن يتجنب املدقق الداخلي القيام بإدارة أي من املخاطر ملصلحة اإلدارة.
4- جيب على املدقق الداخلي أن ال يتخذ قرارات بشأن إدارة املخاطر إمنا عليه أن 
يقدم النصائح لدعم قرارات اإلدارة املناسبة ، وحتدي قرارات اإلدارة غري املناسبة .

5- ينبغي على املدقق الداخلي جتنب تقديم ضمانات موضوعية بشأن أي 
جزء من عملية إدارة املخاطر كان مسئواًل عنها أو شارك باإلشراف عليها.

إدارة  بشأن  إليه  املوكلة  املهام  أن  يبني  أن  الداخلي  املدقق  على  جيب   -6
املخاطر هي مهام استشارية وليست تنفيذية .

ثالثًا : العالقة بني التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر 
 تعد إدارة املخاطر إحدى التخصصات اليت تتصل بشكل كبري مع التدقيق 
فقدميًا   . املصارف  إدارة  يف  ومرتابطة  مهمة  أدوات  وتشكالن  الداخلي، 
مت  اليوم  ولكن   ، التدقيق  عملية  من  جزء  املخاطر  إدارة  وظيفة  كانت 
فصل الوظيفتني عن بعضهما البعض من حيث املهام والتكامل التنظيمي 
فإدارة املخاطر هي وحدة منفصلة عن التدقيق الداخلي، على الرغم من أن 
العالقة فيما يلي  ، وتظهر مستويات  الوظيفتني مرتابطتني ترابطًا وثيقًا 

.Kagermann –auther-2008-, P446
1- مرحلة ختطيط عملية التدقيق 

اإلجراءات  الداخلي حتديد  للتدقيق  التخطيط  إجراء عملية  يراعى عند   
اليت تتضمن معلومات عن العمليات اليت تتعرض للمخاطر العالية، حيث 
املتعارف  املخاطر  لكل  هيكاًل  يشكل  الذي  الدليل  على  بناء  حتديدها  يتم 
التدقيق  لعمليات  السنوي  التخطيط  مرحلة  خالل  من  يتم  حيث  عليها، 
إدارة  ومشاركة  املخاطرة،  منظور  من  التدقيق  مواضع  تقييم  الداخلي 

.)Moeller,2005 ,P107( املخاطر يف إجراء تقييم املخاطر
2- مرحلة التنفيذ:

األساسي هو  الرتكيز  ، يكون حمور  التدقيق  تنفيذ عملية  خالل مرحلة 
جتنب  على  تعمل  الداخلية  والرقابة  املصرف  إدارة  كانت  إذا  ما  اختبار 

الضوابط  بزيادة فعالية  الداخلي  املدقق  لذا يوصي  أو احلد منها،  املخاطر 
الداخلية اليت يتم حتديدها من خالل التعاون املباشر بني التدقيق الداخلي 

.)Moeller,2005 ,P107( وإدارة املخاطر
3- مرحلة أوراق العمل :

تضاف املعلومات املتعلقة باملخاطر إىل أوراق العمل اخلاصة باملدقق أثناء 
نتيجة  أو  مالحظة  كل  بني  الربط  يتم  حبيث  التدقيق  لعملية  تنفيذه 
يتوصل إليها مع املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف. ويتم بعد ذلك صياغة 
التوصيات بالتعاون بني إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي باإلضافة اىل ذلك 
معني  خطر  مبعاجلة  خاص  بشكل  تتعلق  مناسبة  توصيات  تقديم  ميكن 
ملبادئ  االمتثال  عدم  مثل  االستنتاجات،  يف  املذكورة  األخرى  احلقائق  أو 

.)2008-P446kagermann and outher(   توجيهية داخلية معينة
4- مرحلة إعداد تقرير التدقيق :

يتم وضع النتائج اليت مت التوصل إليها خالل عملية التدقيق يف التقرير 
الذي يقوم بإعداده املدقق الداخلي ، حبيث يتضمن التقرير حتديد املخاطر 
بدورها تصدر  اليت  العليا  لإلدارة  التقرير  رفع  ويتم  الالزمة،  والتوصيات 
تنفيذها  ومتابعة  املدقق  بتوصيات  باألخذ  املخاطر  إدارة  اىل  تعليماتها 
حبيث تقوم إدارة املخاطر بتقييم وتوضيح املخاطر وحتليلها مع الرتكيز 

على احتمال التعرض للخسارة وكيفية جتنبها
.) P447,-2008 -Kagermann and auther(

5- مرحلة املتابعة :
بعد القيام بإعداد التقرير تأتي مرحلة املتابعة لتنفيذ التوصيات اليت نص 
عليها التقرير حيث مت متابعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية على أساس 

املخاطر بالتنسيق بني وحدة التدقيق الداخلي ووحدة إدارة املخاطر.
رابعًا : استعانة إدارة املخاطر بالتدقيق الداخلي :

مناذج  توجيه  على  املخاطر  وإدارة  الداخلي  التدقيق  بني  توافق  هناك   -
على  احلفاظ  مع  املتبادل  التكامل  الطرفني  لكال  يضمن  بشكل  عملياتهما 
الصورة الذاتية واالستقاللية لكل منهما وهذا يتطلب وضع سياسة لضمان 

تدفق البيانات واملعلومات بني كال الطرفني.
جيب على إدارة املخاطر أن تسمح للمدقق الداخلي باملشاركة يف اجتماعاتها 
مع اإلدارة اليت تهدف إىل وضع إسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املصرف، وينبغي 
املشاركة  لتحقيق  بها  اخلاصة  البيانات  قاعدة  إىل  بالدخول  له  تسمح  أن 
وتقديم املشورة إلعداد نظام حكم متطور أن يكون هلا منوذج خاص لعملياتها 
، أي مبثابة خارطة طريق حتدد املالمح األساسية لعملية إدارة املخاطر يف 
مراحله املختلفة وهذا النموذج ميثل إطار التعاون املالئم بينها وبني التدقيق 
 : هي  تشغيلية  مراحل  مخس  من  تتألف  املخاطر  إدارة  فعملية  الداخلي، 
التشغيلية  املراحل  واملراقبة.فهذه  والضبط  والتحليل  والتحديد  التخطيط 
اخلمسة توفر إطار عمل إلدارة املخاطر، حيث يتم االستعانة باملدقق الداخلي 
يف مجيع هذه املراحل ، فكالهما يعكس أنشطة اآلخر لذلك قد حيدث تداخل 

.)Pickett, 2004,P176(  األمر الذي يتطلب التنسيق بينهما
خامسًا : التنسيق بني املدقق الداخلي وإدارة املخاطر :

بعد حتديد املخاطر من قبل اجلهات املختصة يتم مناقشتها مع مدير املخاطر 
يف املصرف الذي بدوره يقوم بعرضها على اإلدارة التنفيذية للمصرف الختاذ 
اإلجراءات الالزمة للحد منها وإدارتها بشكل يضمن حتقيق أهداف املصرف، 
حيث يتم التنسيق بني مدير املخاطر واملدقق الداخلي ألخذ توصياته بشان 
الداخلي  التدقيق  بني  مشرتكة  مسؤولية  املخاطر  إدارة  فتعد  املخاطر. 
وإدارة املخاطر هي القيام جبميع العمليات اليت من شانها توفري إدارة شاملة 
للمخاطر اليت يتعرض هلا املصرف، أما املدقق الداخلي فتتمثل وظيفته يف 
التعاون   وبذلك  املخاطر  إدارة  بشان  اليت مت وضعها  التوصيات  التحقق من 

.)IIA,2009 ,P10(  ميكن احلصول على إدارة جيدة للمخاطر
سادسًا : تدقيق عمليات إدارة املخاطر :

عملية تدقيق إدارة املخاطر هي عملية تدقيق تفصيلية ومنظمة لربنامج 
مالئمة  الربنامج  أهداف  كانت  إذا  ما  لتقرير  مصممة  املخاطر  إدارة 
الحتياجات املؤسسة، وان التدابري املصممة لتحقيق تلك األهداف مناسبة 
املتابعة  إن  ورغم  سليم.  بشكل  تنفيذها  مت  قد  التدابري  كانت  إذا  وما 
والتدقيق عبارة عن عملية متواصلة يتم إدارتها دون انقطاع  إال إن برنامج 

إدارة املخاطر ينبغي إخضاعه ملراجعة املدقق الداخلي . 
)محاد 2007، ص 120 (.
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إعداد/علي منصور ماطر

معدل النسبة املئوية

إشعار حتويل

تكلفة النقل )البضاعة(

شروط النقل )البضاعة(

مراجعة

مدقق داخلي

مراجعة داخلية

ميزان املراجعة

نقاط البيع

سهم / أسهم

كمبيالة باالطالع

Percentage  Rate

Remittance Advice

Transportation Costs

Transportation Terms

Auditing 

Internal Auditor

Internal Auditing

Trial Balance

Points Of Sales

Share (S)  

Sight Draft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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 .

األهلي املصريف )يناير / مارس 2016(

مدير  احتفى   ... والتقدير  الوفاء  حلظات  من  حلظة  يف 
وموظفي وموظفات فرع العيدروس بتوديع حماسبة الفرع 
بعد  املعاش  أحيلت إىل  واليت  فائزة سوقي  العزيزة/  األخت 
رحلة عملية ناجحة يف أقسام ودوائر الفروع اليت عملت بها .

وقد ختلل احلفل البهجة والوفاء لزميلة عملت على بذر 
أواصر الزمالة واإلخاء بني زمالئها وزميالتها يف العمل .

نقول لفائزة وداعًا وحياة أسرية هانئة بعد رحلة طويلة 
من العمل اجلاد .
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وجابر  الواجب  رائد  من  ومباركة  وبرعاية  والوفاء  باحملبة  مفعمة  حلظات  يف 
اخلواطر دومًا الشخصية الودودة د.أمحد علي عمر بن سنكر، نائب املدير العام احتفل 
موظفي وموظفات مكتب املدير العام وعلى رأسهم رائدة الوفاء احلاجة إميان املاطري، 
املدير  السقاف،  علوي  أمحد  عصام  األستاذ  بعودة  احتفاًء  العام  املدير  مكتب  مديرة 
العربية، حيث سادت احلفل احملبة  العام إثر رحلة عالج ناجحة يف مجهورية مصر 

والفرحة والوفاء .
لك منا كل احلب والعرفان .. أبا مجال ودمت لنا شاخمًا عطوفًا رءوفًا مادامت احلياة 

على هذا الكوكب . 

حمسن  وجدي  األخ/  بعودة  الشعيب  اإلقراض  فرع  وموظفات  موظفي  إحتفل 
عبداهلل،رئيس صرايف الفرع من رحلة عالجية ناجحة يف اململكة األردنية اهلامشية، 
وكان مهندس احلفل الشاب اخللوق غريد سلومي الذي هفا مغرداً وأبى إالَّ أن يكون 
حفاًل موثقًا بتشريف كل من املدير العام األستاذ/عصام أمحد علوي السقاف ونائبه 
الدكتور/أمحد علي عمر بن سنكر واألخ/علي موسى،مدير فرع امللكة أروى واألخ/

ازدانت  حبضورهم  والذين  الداخلية  واملراجعة  التفتيش  دائرة  مدير  عيسى،  صاحل 
النفوس وأزداد احلفل تألأل .

تهانينا وفرحتنا بشفاء ولدنا وأخينا وزميلنا وجدي .. متعك اهلل بالصحة والعافية .

غرست احملبة.. فحصدت الوفاء
محدًا هلل على السالمة .. عافاك اهلل وحفظك من 

كل شر، فموضعك يف القلب منا.. يا أبا مجال

للمحبة عنوان ... وعنوانها غريد سلومي
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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

أسرة فقيد
 البنك األهلي اليمين - فرع امللكة أروى

املأسوف عليه
حممد طه حداد

إثر نوبة قلبية مفاجئة
تغمد اهلل الفقيد بواسع رمحته وأهلم 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

عزاء آل حداد
يتقدم موظفي وموظفات

 البنك األهلي اليمين
خبالص العزاء واملواساة القلبية إىل

خالل  من  املتعثرة  الديون  حتصيل  يتم   
وإجراء  السداد  على  وحثهم  العمالء  متابعة 
االقتصادية  للحالة  وفقًا  معهم  التسويات 
يتوافق  ومبا  العميل  مع  طرأت  اليت  اجلديدة 
اخلصوص  بهذا  النافذة  التشريعات  مع 
كالبنك  الرقابية  اجلهات  عن  والصادرة 
بعد  العمالء  متابعة  إىل  باإلضافة  املركزي 
العميل  التزام  من  للتأكد  التسويات  إجراء 
للتسوية اجلديدة وميكن أن يكون الغرض من 
إضافية  ضمانات  على  احلصول  هو  التسوية 

لضمان حق البنك بشكل أكرب .
املتعثرين  العمالء  أرصدة  حتصيل  ميكن 
التقليدية  بالطرق  البنوك  قروض  سداد  عن 
العميل  ضد  قضائية  دعوى  إقامة  طريق  عن 
املتوقف عن السداد حتى يصدر حكم باملديونية 
إتباع  ميكن  احلالة  تلك  ويف  البنك  لصاحل 
إتباع  ميكن  أو  اجلربي  والبيع  التنفيذ  طريق 

طريق حجز ما للمدين لدى الغري على أرصدة 
تقوم  البنوك  بعض  وهناك  الغري  لدى  العميل 
الحدى  حق  حبوالة  املديونية  عن  بالتنازل 
وحتصيل  شراء  يف  املتخصصة  الشركات 
التحصيل  عملية  تتوىل  بدورها  اليت  الديون 
اتفاق  وفق  حمددة  نسبة  على  حيصل  والبنك 
عن  تتنازل  بنوك  وهناك  البنك  مع  التسوية 
قدر من املديونية وتعد اتفاق تسوية مع العميل 
جلدولة الرصيد املتبقي املتفق عليه مع البنك 
العميل  مع  كشريك  تدخل  بنوك  وهناك 
تقوم  ثم  السداد  عن  املتوقفة  املديونية  مقابل 
بعد ذلك ببيع تلك احلصة يف السوق بعد انتهاء 
املتوقف  للعميل  والفنية  املالية  اهليكلة  عملية 
على  العمالء  تساعد  بنوك  وهناك  السداد  عن 
وقد  السوق  يف  هلم  وتسوقها  سندات  طرح 
بني  مقاصة  بعمل  وتقوم  العميل  من  تشرتيها 
ببيع  تقوم  ثم  املديونية  وقيمة  السندات  قيمة 
أن  كما  املالية  األوراق  بورصة  يف  السندات 
هناك بنوك تتوىل عملية دمج العميل املتوقف 

عملية  يف  وتشارك  آخر  عميل  مع  السداد  عن 
الدمج ألثر ذلك على سداد املديونية بعد انتهاء 
تتوافق  اليت  الطرق  من  وغريها  الدمج  عملية 
السوق  ومتغريات  للعميل  املالي  املوقف  مع 

بالنسبة للعميل .
عام  بشكل  املتعثرة  الديون  حتصيل  إن 
وللبنوك بشكل خاص تنطلق من عدة حماور 
احلالة  دراسة  بعد  احلساب  طبيعة  حسب 
والتحديات  والفرص  القوة  نقاط  أي  وحتديد 
الودية  منها  سواء  احللول  وضع  يتم  ذلك  بعد 
بنفس  املديونيات  تنظيم  بإعادة  املتمثلة 
بإضافة  الضمانات  وتعزيز  القائمة  الشروط 
الضغط  يف  ضمنيا  تساعد  شخصية  كفاالت 
االجتماعي على العميل لضمان السداد مبوجب 
اتفاقية التسوية /اعادة تنظيم احلساب لضمان 
عدم العودة ملرحلة التعثر، ويف حالة عدم جناح 
التنفيذ  لقضايا  اللجوء  يتم  األوىل  احملاوالت 
من  العمالء  على  الضغط  سبيل  يف  واحلقوق 
أجل حتصيل حقوق البنك ولكل طريقة حلها .

متابعة/عباس الصائغ

كيفية حتصيل الديون 
املتعثرة لصاحل البنك من 

العمالء املتعثرين
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 ُعرف حممد علي عمايه كرمزاُ نضاليُا جسوراُ، سواًء على الساحة 
على  أو  الربيطاني  االستعمار  نري  من  التحرير  حرب  أثناء  الوطنية 
املستوى العمالي والنقابي من خالل دوره النقابي جنبًا إىل جنب مع 
رفيقيه الفقيدين عبداهلل عبداجمليد السلفي وحممد عبداهلل الطيطي 
بالنقابات  آنذاك  ُيعرف  كان  فيما  األفذاذ  النقابيني  من  وغريهما 
الست واليت لعبت دوراً كبرياً يف تأجيج وتفعيل دور العمال واملوظفني 
يف  دوره  ذلك  يف  مبا  آنذاك  االحتالل  بزوال  التعجيل  يف  عام  بشكل 

اجملال الكروي كرئيسًا لنادي التالل ورئيسًا لنادي وزارة املالية .
كان مستمعًا جيداً للنكتة اهلادفة وكان بشوشًا ال تفارق البسمة 

شفتيه ودوداً مع زمالءه حتى يف أوج امتعاضه .
بعد نيل االستقالل ُعني وزيراً لوزارة العمل والشئون االجتماعية .

العام للبنك األهلي اليمين وحتى   يف يناير 1982 ُعني نائبًا للمدير 
اليمن  نوفمرب 1982 ليعني بعدها نائبًا لوزير اخلارجية يف مجهورية 
 1986 العام  اليمين  األهلي  البنك  إىل  ثانية  يعود  ثم  الدميقراطية 
كمديراً عامًا ورئيسًا جمللس إدارته حتى العام 1993، ٍٍإىل جانب ذلك 

فقد شغل العديد من الوظائف واملسؤوليات الشرفية منها:- 
النقد  ، ألسودان( لدى صندوق  ، ألصومال  1- ممثاًل للدول )أليمن 

العربي .
األملانية  العربية،  املصرفية  املؤسسة  إدارة  جملس  يف  عضواً   -2

وااليطالية .
3- عضو جملس النواب بعد الوحدة العام 1993 ليخلد بعد ذلك إىل 

االستقاللية منتهجًا أعمااًل جتارية حرة هو وأوالده .
تراث  من  تركه  وما  مبآثره  حيٌّ  فهو   .. العمايه  الفقيد  اهلل  رحم 

نضالي وعملي واجتماعي على مستوى الساحة اليمنية . 

ما  أصدق  مل   . اليمين  األهلي  البنك  أعالم  من  علٌم  رحل  لقد 
مسعت ومتنيت لو مل أمسع فلقد كنت والفقيد يف مكاملة هاتفية 
قبل وفاته بثالثة أيام فقط، متنيت عليه أن يطلعين على ما عنده 
أغين به مقالي عن فقيدنا حممد علي عمايه، وقال لي يا علي مل 
يعد حيضرني أية قدرة على التذكر وأنا يف هذا الوقت أعاني من 

تعب ووهن شديد من أمل وجرح يف الظهر أعياني . 
وأشار عليَّ بالرجوع لألخ/ زكي خليفة والذي مل استطع معرفة 

هاتفه. وحاولت أن أنبش يف ذاكرتي حتى أيف العمايه حقه.
كرفيق  الطيطي  عبداهلل  حملمد  ذكري  عند  كنت  أن  وهالين 
نقابي للفقيد عمايه أن ذكرت بعد امسه عبارة »أمد اهلل يف عمره« 

ولكن ما كل ما يتمناه املرء يدركه فمشيئة اهلل هي الغالبة .
لقد كان آخر منصب شغله الفقيد قبل تقاعده هو مديراً لفرع 
اإلقراض الشعيب وكان رائداً يف عمله بسيطًا يف تعامله كبرياً يف 

ُحسن معشره .

أسكنك اهلل فسيح جنانه فمثلك خالداً بابتسامتك ملن يلقاك .

اآلسفون صديقيك 
 علي منصور ماطر

حممد صادق جيزاني

وانطفأ مشعاًل من مشاعل النضال التحرري والنقابي الفقيد/ حممد علي عمايه :

رحم اهلل حممد عبداهلل الطيطيكان رجاًل حبجم املسؤولية

يف  وأسى  حزنا  عنا  رحيله  ترك  لقد  عبدالرمحن،  جواد 
نفوس كل من عرف هذا اجلواد، لقد عرفته وعرفه كثرياً 
فروع  من  أقساما  أو  فروعًا  مجعتنا  تكون  ال  قد  الزمالء،  من 
كزمالء  واملودة  احملبة  مجعتنا  ولكن  اليمين،  األهلي  البنك 
لبعضنا  املتبادل  واالحرتام  اليمين  األهلي  البنك  إطار  ضمن 

البعض كلما التقينا أو تقابلنا .
يراه  أو  يلقاه  من  بتحية  يبدأ  الغالي  فقيدنا  كان  لقد 
بتحية مصحوبة بابتسامته الساحرة الصادرة من نفٍس وقلب 

ال يعرف الضغينة أو احلسد أو التحامل على أحد .
مل أراه يومًا غاضبا أو عابسًا وكان ما مييزه هو حبه وهوسه للعمل إذ 
ال يعرف التواني أو الكلل طريقًا إىل ذاته، وكان شديد احلب واإلخالص 

وبذل  طاقته  بكل  اهلل  رمحه  وعمل  اليمين،  األهلي  للبنك 
جهوداً كبرية يف حتمل مسؤولياته وترك بصماته يف كل 
رئاسة  شغل  حيث  جبدارة،  مسؤوليته  وحتمل  فرع  أو  قسم 

أقسام ومديراً لفروع عديدة منها :-
قسم اإلقراض للسيارات يف فرع العيدروس، قسم شؤون 
أروى  فرع  يف  احلواالت  قسم  العامة،  اإلدارة  يف  املوظفني 
خورمكسر  لفرع  ومديراً  الصغرى  عدن  لفرع  مديراً  وكذا 

قبل تقاعده .
بل  مبنصب  يغرت  وال  فخوراً  خيتال  ال  اهلل  رمحه  كان 

كان التواضع السمة اليت أتسم بها طوال فرتة حياته ...،
عنا  غبت  فإن  جناته،  فسيح  وأسكنك  جوادنا  اهلل  رمحك 
جسداً فال زال طيفك جيول بيننا من خالل أرملتك احلزينة 

أختنا العزيزة “ مثارا “ .
العلي  باهلل  إال  قوة  وال  حول  وال  الالحقون  وحنن  السابقون  فأنتم 

العظيم .

ترانيم وفاء ملن رحل عنا بامسًا
رحم اهلل جواد..
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عزاء آل عمايه

عزاء آل أغربي

عزاء آل مكاوي
يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين

وهيئة حترير جملة األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة القلبية إىل

أسرة وذوي الفقيد
املغفور له بإذن اهلل تعاىل
حممد علي عمايه

مدير عام ورئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين )سابقًا(
سائلني املوىل العلي القدير أن يسكنه 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 القلبية إىل
األخ/ سعيد أمحد أغربي

أحد مدراء البنك )سابقًا(
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

ولده املهندس/أمحد سعيد أغربي
تغمد اهلل الفقيد بواسع رمحته 

واهلم 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 موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير جملة األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة القلبية إىل

االستاذ/ حسني عبداهلل مكاوي
عضو جملس إدارة البنك األهلي اليمين

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
أخيه عبدالقادر عبداهلل مكاوي

سائلني املوىل العلي القدير أن يسكنه 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

عزاء آل الطيطي
يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين

وهيئة حترير جملة األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة القلبية إىل

أسرة وذوي الفقيد
املغفور له بإذن اهلل تعاىل

حممد عبداهلل الطيطي
مدير فرع األقراض الشعيب )سابقًا(

سائلني املوىل العلي القدير أن يسكنه 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
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي 
اليمين

بأحر التعازي واملواساة القلبية إىل الزمالء والزميالت

األخ/ أكرم ابراهيم شبيلي
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
)والدته حياة عبده سعيد مكرد(

األختني/وداد ووفاء أخرت ياسني
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

)والدهما أخرت ياسني(
والعزاء موصول إىل صهره األخ/رمضان عبدالشكور

األخ/ عمر علي مسلم
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

)والده علي مسلم(

األخت/ بديعة سعيد فارع
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

)والدتها(

األخت/ زينب علي عبده مدهش
األخ/ نبيل علي عبده مدهش

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
)والدتهما(

األخ/ حممد عامر غالب )الغاليب(
باستشهاد ولده أدهم

يف األحداث األليمة اليت مر بها البلد

األخ/ ماهر عبدامللك عبدالقيوم
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

)شقيقته(

سائلني املوىل عز وجل ان يتغمدهم مجيعًا 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

كل نفس ذائقة املوت
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األخ/ حممد فيصل نبيه
مبناسبة ارتزاقه 

مبولودة أمساها )حبيبة(
والتهنئة موصولة إىل 
والده فيصل نبيه وأمه 

مجيلة باهارون
تهانينا وألف مربوك

األخ/ أوسان محود 
عبداهلل الكامل

مبناسبة ارتزاقه 
مبولودة أمساها )أسوان(
والتهنئة موصولة إىل 
والده محود وأمه وفاء
تهانينا وألف مربوك

تنامى إىل علمنا تعرض أبنتنا والء 

وديع ثابت )املشرفة الفنية( جمللة 

األهلي املصريف يف مقر إقامتها يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة لوعكة صحية 

أدخلت على أثرها أحد املستشفيات 
هناك.

 وغادرته  بسالمة اهلل .

محداً هلل على سالمتك وال أراك اهلل 

مكروهاً أبنتنا العزيزة .

سالمات أبنتنا والء وديع ثابت

رئيس وهيئة حترير
 جملة األهلي املصريف

األهلي  جملة  حترير  هيئة  تود 
املصريف أن تتقدم بوافر الشكر واالمتتان 
على  باشافعي  عبدالناصر  املهندس/  إىل 
الـ  وتركيب  توفري  يف  املبذولة  جهوده 
قياسي  وقت  يف  اجمللة  لكمبيوتر   U.P.S

يف  البدء  من  ذلك  بفعل  استطعنا  حيث 
ننسى  وال  الفصل،  هلذا  اجمللة  إجناز 
استثناء  دومنا  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  يف  زمالءه  كل  هنا 
يف  تفاٍن  من  يبدلوه  ملا  وختصصاتهم  مسؤولياتهم  ومبختلف 
تقديم أية مساعدة أو مشورة ختص عملنا من خالل مبادرتهم 

السريعة يف تقديم ذلك .. لكم تقديرنا وامتناننا أيها الشباب .

شكر وتقدير

األخ/ الشاب اخللوق
 حممد مجيل عبداهلل ناصر

مبناسبة اخلطوبة
 والتهنئة موصولة إىل

 والده مجيل ووالدته عايدة
تهانينا وألف مربوك

األخ/ الشاب اخللوق
 أمحد حممد باهارون
مبناسبة زفافه امليمون
 والتهنئة موصولة إىل
 والده حممد باهارون

تهانينا وألف مربوك

األخ / حممد سعيد 
حممود تركي

مبناسبة
 ارتزاقه مبولودة
 أمساها )فاطمة(

تهانينا وألف مربوك

األخ/ الشاب اخللوق
 أياد عبداجلبار شطاره
مبناسبة زفافه امليمون
والتهنئة موصولة إىل 

والدته أسوان طيب
   تهانينا وألف مربوك

األخ/ الشاب اخللوق
 حممد هود بن بريك
مبناسبة عقد القران

ألف مربوك وعقبى الزفاف
تهانينا وألف مربوك

األخ/ الشاب اخللوق
 حممد شوقي ياسني

مبناسبة زفافه امليمون 
والتهنئة موصولة إىل 
والدته إنتصار شرجيب
تهانينا وألف مربوك

األخ/ عبداحلكيم قاسم
مبناسبة زفاف أبنته
 والتهنئة موصولة 

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

ولنصبح البنك املميز يف اليمن .

إن حبوث التسويق هي عبارة عن وسيلة 
و  املعلومات  إىل  الوصول  خالهلا  من  يتم 
املنتج  تسويق  على  تساعد  اليت  احليثيات 

بشكل صحيح و سليم، 
يتم  طريقها  عن  و 
الفرص  على  التعرف 
اجلديدة  التسويقية 
اليت  املشاكل  حل  و 
التسويق  تعرقل جمال 
من  و  عامة،  بصفة 
خالل هذه البحوث يتم 
البيانات  إعداد  أيضا 
اخلاصة  املعلومات  و 
اليت  أو اخلدمة  باملنتج 
العمل  و  هلا  سيسوق 
على مجعها و حتليلها.

حبوث  فإن  بالتالي  و 
يف  املثلى  العلمية  الطريقة  هي  التسويق 
السلع  و  املشاكل  عن  اإلحصاءات  جتميع 
القرارات  ختدم  أنها  كما  هلا،  يسوق  اليت 
التسويقي،  املزيج  عناصر  جبميع  املتعلقة 

إدارة  اليت تفيد يف  القرارات  و ختدم أيضا 
الربنامج التسويقي كله، و نرى أن حبوث 
التسويق ميكن تلخيصها يف جمموعة من 
اخلطوات الرئيسية و اليت تندرج فيما يلي:

حتديد اهلدف
أي أنه جيب أن تكون لدى الباحث فكرة 
من  إجنازه  يريد  عما  واضحة  و  حمددة 

مشروع البحث، و هذه العملية تفيد بشكل 
الشركة  تعريف  و  توضيح  يف  كبري 
بأفضل األساليب اليت ميكن أن تستخدمها 

يف إجراء البحث.
حتليل املوقف

وهذه اخلطوة تقام 
للتعرف على املشروع 
اليت  األعمال  وبيئة 
وذلك  إليها،  ينتمي 
البيانات  خالل  من 
املتاحة  الثانوية 
املقابالت  وكذلك 
املسؤولني  مع  املكثفة 
به، و هذا يعد حتليال 
مسوقها  و  للشركة 
و كذلك منافسيها و الصناعة اليت تنتمي 

إليها.
ختطيط و تنفيذ الدراسة

الدراسة  عزم  و  املشكلة  حتديد  بعد 
هذه  ففي  اإلستمرار،  على  التمهيدية 
اإلضافية  البيانات  حتديد  يتم  احلالة 
املطلوبة، و بهذا فإن اخلطوة اليت جيب 
أن يقوم بها الباحث هي التخطيط، أي 
احلصول  كيفية  و  املكان  عن  البحث 
جيب  أنه  أي  املطلوبة،  البيانات  على 
البيانات  مصدر  حتديد  على  يعمل  أن 

وطريقة مجعها.
حتليل البيانات و إعداد التقارير

و هذه اخلطوة هي اخلطوة األخرية 

هي  و  التسويقية،  البحوث  مشروع  من 
تعمل على تفسري و شرح النتائج، و تقديم 
يف  التقدم  ساهم  قد  و  املكتوب،  التقرير 
يف  بالبيانات  اخلاصة  التشغيل  وسائل 
إعطاء إمكانية اجلدولة للباحث و كذلك 
هائلة  كميات  حتليل 
و  بسرعة  البيانات  من 

بتكلفة حمدودة.
أنواع حبوث التسويق

حبوث بيانية
خالل  من  يوضح  و 
أسباب  البحوث  هذه 

الظواهر التسويقية.
حبوث استطالعية

و من خالهلا يتم تزويد 
إدارة التسويق بالتقارير 
من  جملموعة  الالزمة 
الظواهر التسويقية اليت 
منتج  دراسة  عند  تتبني 

أو خدمة ما.
حبوث تنبؤية

باألحداث  التنبؤ  خالهلا  من  يتم  و 
اجلديدة اليت حتيط باملنتج.
حبوث وصفية

كثريا  عليها  يعتمد  اليت  البحوث  هي  و 
اليت  األسئلة  من  العديد  عن  اإلجابة  يف 
املطروحة  اخلدمة  و  باملنتج  عالقة  لديها 

باألسواق.
املصدر موقع السوق العربي

ما هي حبوث التسويق ؟ و ما أهميتها؟
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األخ/ الشاب اخللوق
أمحد فضل أمحد 

املاطري
مبناسبة  عقد القران 

تهانينا 
وألف مربوك
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نبارك لكنَّ أيتها العظيمات وحنين لكنَّ رؤوسنا عرفانًا 
التكّون  مرحلة  يف  لنا  احلاضنات  كننتَّ  لقد   .. بفضلكنَّ 
والراعيات لنا يف مراحل الطفولة والرجولة معًا لكنَّ أيتها 

األمهات كل احلب واإلكبار .
... يالروعة املكانة . فقد  أو ليس اجلنة حتت أقدامكنَّ 
ليحضى  األقدام  تلك  عرب  العبور  يستطع  مل  من  خسَر 

بالنعيم .
... لُكنَّ حبنا املتدفق  فما 21 مارس إالَّ ختليداً لعظمتكنَّ

أمهاتنا العزيزات.
8 مـارس

.. سيدة  ابنة   .. أختًا   .. .. زوجة  أمًا   .. إىل كل حرائرنا 
يومكنَّ  ذكرى  يف  لكنَّ  ومباركتنا  تهانينا   .. وآنسة 
اجمليد الثامن من مارس، فلو أن السنة كلها 8 مارس ملا 

أوفيناكنَّ حقكنَّ .
لكنَّ اجملد والعزة يا منجبات الرجال.
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قصة  األم

إنـي لـتطربين اخلالل كرمية
وتـالقي بـأوبة  الـغريب  طـرب 
وتهزني ذكرى املروءة والندى
الـمشتاق هــزة  الـشـمائل  بـيـن 
مـحـمودة خـلـيقة  رزقــت  فــإذا 
فـقـد اصـطـفاك مـقسم األرزاق
وذا مــال  حـظـه  هــذا  فـالـناس 
األخــالق مــكـارم  وذاك  عــلـم 
والـمـال إن لـم تـدخره مـحصنًا
بـالـعـلم كـــان نـهـاية اإلمــالق
والـعـلم إن لــم تـكـتنفه شـمائل
تـعـلـيه كـــان مـطـية األخـفـاق
يـنـفع وحــده الـعـلم  التـحـسنب 
بــخـالق ربـــه  يــتــوج  مــالــم 
فـإنها الـنساء  بـرتبية  لــي  مــن 
فـي الـشرق عـلة ذلـك اإلخفاق
أعــددتــهــا إذا  مـــدرســـة  األم 
األعـراق طـيب  شـعبًا  أعـددت 
الـحـيـا تــعـهـده  إن  روض  األم 
إيـــراق أيــمــًا  أورق  بــالــري 
األلـــى األســاتـذة  أســتــاذ  األم 
اآلفـاق مــدى  مـآثـرهم  شـغـلت 
سوافرا النساء  دعوا  أقول  ال  أنا 
األسواق يف  جيلن  الرجال  بني 
أَردن ال من وازع يدرجن حيث 
واقي من  وال  رقبته  حيذرن 
لواهيا الرجال  أفعال  يفعلن 
األحداق نواعس  واجبات  عن 
كثرية شؤونهن  دورهن  يف 
واملزراق السيف  رب  كشؤون 
أدوارها يف  األزمان  تتشّكل 
بواقي اجلمود  على  وهن  دوال 
فتوسطوا يف احلالتني وأنصفوا
واإلطالق الّتقييد  يف  فالشر 
إنها الفضيلة  على  البنات  ربوا 
وثاق خري  هلن  املوقفني  يف 
نور بناتكم  تستبني  أن  وعليكم 
الباقي احلياء  وعلى  اهلدى 

األم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا
أعـددت شـعبًا طـيب األعـراق

قصيدة  أألم 
للشاعر / حافظ ابراهيم 

عني  األمهات  ألحد  كان 
واحده وقد كرهها ابنها ملا كانت 
يرى  فكان   ، احراج  من  له  تسببه 
األم  هذه  كانت  و   ، مقززا  شكلها 
اليت  املدرسة  يف  طاهية  تعمل 

كان يدرس ابنها فيها لتعيله و تساعده على أن يكمل دراسته ، كان الولد دائمًا حياول 
أن خيفي عن أصحابه أن تلك الطاهية أمه خوفًا من تعليقاتهم و خجاًل من شكلها يف أحد 
األيام صعدت االم إىل فصل ابنها كي تسأل عنه و تطمئن على حتصيله الدراسي ، أحس 
و  بالكره  مليئة  بنظرة  رماها  و  جتاهلها   ، أمه  فعلته  ملا  نتيجة  الضيق  و  باإلحراج  الولد 

احلقد يف اليوم التالي أبدى أحد التالمذة سخريًة من ذلك الولد قائاًل له : 
يا ابن الطاهية ذات العني الواحدة ، حينها تضايق الولد كثرياً و متنى لو كان بإمكانه 
ان يدفن نفسه أو يدفن أمه ليتخلص من العار و اخلجل الذي يسببه له شكلها واجه الولد 

أمه بعد السخرية اليت تعرض هلا من زميله قائاًل هلا :
 متى ستموتني و ختتفي من حياتي كي اختلص من اإلحراج الذي اتعرض له بسببك؟ 
فقد جعلتني مين أضحوكًة و مهزلًة بني زمالئي سكتت األم حينها و غادر الولد املكان 
دون أن يأبه ملشاعرها كان الولد يكرر ذلك التوبيخ ألمه كثرياً بعدما أنهى الولد دراسته 
الثانوية ، حصل على منحة دراسية الكمال دراسته يف اخلارج ، ذهب و درس و تزوج و 
كان سعيداً يف حياته بعد أن ابتعد عن أمه و اليت كانت مصدر الضيق الوحيد يف حياته 
بعد بضع سنني قررت األم أن تسافر لرتى ابنها و أحفادها ، و قد تفاجئت األم كثرياً من 
ردة فعلهم ، فقد سخر منها بعض أحفادها، و آخرون خافوا منها و بدأوا بالبكاء فانزعج 
االبن من أمه و أمرها بأن خترج من املكان خوفًا منه على أبنائه ، فخرجت دون أن تبدي 
أي تعليق و احلزن ميأل قلبها و يف يوم من األيام اضطر االبن للذهاب إىل البلد الذي عاش 
فيه طفولته مع أمه ن و من باب الفضول قرر أن يزور يته القديم ، و ما إن وصل أخربه 
اجلريان بأن أمه قد توفيت ، مل يذرف االبن أي دمعة و مل حيرك ذلك اخلرب ساكنًا فيه .

 كانت وصية األم ألحد اجلريان أن يقوم بتسليم اينها ظرفًا إن رآه يف يوم من األيام ، 
فقام ذلك اجلار بتسليم الظرف لالبن حينها ، و ملا فتحه وجد فيه رسالًة كتب فيها ابين 
احلبيب لقد أحببتك كثريا و طاملا أحببت أن تعيش معي و ارى أحفادي يلعبون من حولي 
يف هذا البيت الذي عشت وحيدًة فيه و كانت الوحدة تقتلين ابين احلبيب يف داخلي شيء 
مل اخربه ألي احد يف حياتي ، و ستكون أنت الوحيد الذي سيعرفه ، فبعدما تويف أبوك يف 
حادث سيارة أصبت أنت وفقدت عينك اليمنى وتأسفت وحتسرت عليك ومل أكن استطيع 
إن أتصور كيف سيعيش ابين بعني واحدة وقد يسخر منه األطفال وخيافون من شكله 

لذلك تربعت لك بعيين مع حيب لك أمك .
املصدر موقع »موضوع« بواسطة هبة الطباع
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اخرتاعات جديدة لعام 2016
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إذا كانت السالمل تشغل مساحة كبرية من املنازل 
ذات الطابقني فلماذا ال نبحث هلا عن استخدام آخر: بأن 
تصبح درجات السلم خمزنًا لوضع األحذية أو أي شيء 

تود ختزينه! فكرة بارعة ألحد الشركات االسرتالية.

مشكلتان  هناك  أن  االبتكار  هذا  صاحب  يرى 
صعوبة  هو  أوهلما  العادي،  األسنان  معجون  يف 
حني  املعجون  من  املتبقي  اجلزء  على  احلصول 
تقرتب من استخدام أغلب حمتوى العلبة، وثانيهما 
هو كثرة املشاكل بني األهل واألبناء بسبب ضغط 
من  بداًل  منتصفها  من  املعجون  علبة  على  األبناء 

نهايتها!
لذا كان هذا االبتكار لعلبة تفتح يف االجتاهني:

اضغط أينما تشاء ألنك ستحصل على كل ما 
يف العلبة حتى النقطة األخرية!!

سالمل اثنني يف واحد!
أيضًا من أجل توفري املساحة:

معجون أسنان يفتح يف االجتاهني 
ألن كل الطرق تؤدي إىل روما!

دائمًا  املعماريون  يسعى 
ممكن  استغالل  ألفضل 
للمساحة لذا قدمت شركة 
إرجون فكرة هذا الباب الذي 
االجتاهني:قد  يف  يفتح 
يف  مألوفة  الفكرة  تكون 
األبواب الزجاجية للمحالت 
لكنها  والشركات  التجارية 
غري مألوفة لألبواب الثقيلة 

مثل باب املنزل!
الطريقة  أن  عن  فضاًل 
الباب  هذا  بها  يفتح  اليت 
مركزه  حول  يدور  جتعله 
كما  طرفه  حول  وليس 
العادية،  األبواب  يف  احلال 
ما يوفر 50% من املساحة اليت 
العادي كما  الباب  حيتاجها 

أن  صحيح 
املطاطة  اجلبنة 
تعطي  الساخنة 
خمتلفًا  مذاقًا 
أنها  إال  للبيتزا 
أحيان  يف  تتحول 
ملشكلة  كثرية 
نفسك  جتد  حني 
ضروس  حرب  يف 

لتخليص 
البيتزا  قطعة 
قطعتها  اليت 
اليت  اجلبنة  من 

تصبح أشبه بشبكة العنكبوت!
املبتكر:استخدم مقص لقطعها  إليكم هذا احلل  لذا 
قطعة  لنقل  استخدمه  الوقت  نفس  ويف  بساطة،  بكل 

البيتزا إىل طبقك!فكرةبسيطة وطريفة.

من قال أن باب املنزل جيب أن يفتح يف اجتاه واحد؟
املصنعة  الشركة  وكما يظهر يف هذه الصورة:تقول 

مقص البيتزا: ملواجهة اجلبنة املطاطة!

USB إىل ماال نهاية!
وضعك  معنى  ليس 
أنه   USB منفذ  يف  ملقبس 
بل  مستخدمًا،  أصبح 
سيظل شاغراً :ليس سحراً 
 Infinite USB مقبس  لكنه 
كتصميم  ُقدم  الذي 
 iF مسابقة  يف  ختيلي 
وحاز   2016  concept award

املركز األول.
تنفيذه  ميكن  فهل 

بالفعل؟!

»نهار اإلمارات« : 
لنُقل  أو  أبسطها،  االخرتاعات هي  تكون أمجل  قد 
تلك اليت متس حياتنا اليومية بشكل مباشر. لذا لنلقي 
نظرة على هذه اجملموعة اليت عرضها Toxel البتكارات 
رؤية  لنا  تقدم  لكنها  مألوفة  وغري  غريبة  تبدو  قد 

خمتلفة ألشياء تشكل جزءاً من حياتنا اليومية:
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أفقيًا :
1-  مؤنث باقون - رقصة شعبية جنوبية )م(

2- السهاد )م( - أطاعه
3- مزايا وخصال الشخص 

4- للتعريف )م( عكس خطأ - قوي الروابط 
5- مرادف كلمة تقطيع - ماس )مبعثره( 

6- يبدأ أواًل - إحسان أو طاعة الوالدين
يف  منطقة   - )مبعثره(  حينان  كلمة  من  أحرف  ثالثة   -7

العراق يوجد بها أكرب مصفاة للنفط 
8- نوع من املس )شبه جنون( - حرف هجاء - وجل

9- حرف هجاء - الشديد الضوء )م(
10- عاصمة الربتغال - ضمري )مؤنث(

رأسيًا
1- اإللتفاف يف التعامل مع اآلخرين

2-  مجع قلم - أدخر )باملصرية مبعثرة(
3- سوب )م( - زخرفت ومجلت

4- نوع من القمار- ثالثة أحرف من كلمة هرولت
5- األزمنة الغابرة -  عملة آسيوية

6-  اشتاق إىل شيء - ملَّة أو عقيدة
7-  سفن حربية - حرف هجاء

8- عكس ُكره - حرف عطف - يرشده
9- حروف مكررة - يشتم - ثالثة أرباع كلمة خالي

10- عكس زفري - أنبياء
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حل العدد السابق

إعداد: أبو سامر

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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