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علـى طــريق اليوبيــل الذهبـي لتأسيس البنك األهلي اليمين
»األهلي املصريف« تلتقي الفريق األساسي ملشروع التطوير والتحديث للبنك

إختيار مدير عام البنك األهلي اليمني د.أمحد علي عمر بن سنكر 
عضوا يف جملس إدارة إحتاد املصارف العربية

البنك األهلي سوف يشهد 
انطالقة كبرية يف تأدية  

واجبه التنموي واالقتصادي

ً
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مل تكن فكرة حتديث وتطوير البنك األهلي اليمين واالنتقال 
احد  املصرفية  خدماته  وعصرنة  احلديث  التقين  النظام  إىل 
انه كان هدفًا اسرتاجتيًا البد  ، بل  طموحات قيادته وموظفيه 
تقريبا   )2007( العام  تبلور  الفكرة  تلك   بدأت  وقد  حتقيقه  من 
اندتوش  ديلويت   العاملية  بالشركة  االستعانة  متت  حيث 
اللبنانية ومت وضع املنتجات األولية لبناء اهليكل الوظيفي وفقًا 

وعملية التطوير .
اال انا الظروف اليت تعاني منها البلد حتى يومنا هذا  ، حيث 
مثلت تلك الفرتة وبالتحديد سنه احلرب )2015م( مرحلة تألق 
به   قام  الذي  الدور  خالل  من  وجبدارة  اليمين  األهلي  البنك 
ويتسيد   األهلي  البنك  ليصول  عدن  حمافظة  يف  وبالتحديد  
امليدان املصريف برمته ولعب دوراً مهمًا يف تغطية  رواتب موظفي 
الدولة وحفظ أموال مؤسسات الدولة وتوفري  السيولة النقدية 
هلا وتطبيع احلياة االقتصادية يف العاصمة املؤقتة عدن بل أيضا 

ساند البنك املركزي  مبقدرة وكفاءة نادرة .
 وبهذا الصدد فكرت قيادة البنك بضرورة العمل على إحداث  
وتطوير  بناء  إلعادة   الالزمة  الشروط  تنفيذ  يف  شاماًل  تغيرياً 
البنك سواء من حيث خدماته أو كيانه كبنك مملوك  للدولة 

وما جيب أن يكون عليه . 

شارك  أسبوعني  وملدة  نوفمرب   23 من  الواقعة  الفرتة  خالل 
اليمين  األهلي  البنك  عام  سنكر،مدير  بن  عمر  علي  أمحد  د. 
املصارف  احتاد  فعاليات  يف  اليمين  األهلي  البنك  عن  ممثال 
العربية املنعقد يف بريوت . كما شارك يف نفس الفرتة يف املؤمتر 
التشاوري الثاني الذي نظمه أكتيف بنك  الرتكي ببريوت مع 
الفرتة  العام خالل هذه  املدير  قيام  العربية عالوة على  البنوك 
بزيارة بعض البنوك العربية جبمهورية مصر العربية واجري 

لقاءات مع إداراتها .
أبريل   2 وحتى   2019 مارس   26 من  الواقعة  الفرتة  وخالل 
العام للبنك األهلي د. أمحد علي عمر بن سنكر  املدير  2019 قام 
بتلبية الدعوة من صندوق النقد العربي  حلضور املؤمتر عالي 
املستوى حول ترتيبات الدفع اإلقليمية يف تعزيز االندماج املالي 
)حالة نظام املقاصة العربية( الذي انعقد يف العاصمة االماراتية 
بالبنك  اجلارية  احلسابات  قطاع  وكيل  ومبعية  أبوظيب 
للقطاع  كممثلني  وذلك  الدهمشي  حسني  االستاذ  املركزي 

املصريف اليمين . 
كما قام املدير العام يف نفس الفرتة بعقد اجتماع مع اإلدارة 
العليا لبنك أبو ظيب اإلسالمي بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
ملناقشة  العديد من القضايا املشرتكة بني البنكني وكذا امكانية 
فتح حسابات بينهما والبنك االهلي االسالمي، وقد كانت نتائج 

وخبطًى  والتحديث  التطوير  إجراءات  يف  البدء  وكان 
الشركات  أفضل  مع  التعاقد  على  العزم  وعقدت  متسارعة 
ومت  أردنية  شركة  وهي  والربامج   للتقنيات  األوائل    )ICSFS(
شراء النظام البنكي اجلديد  )Banks( ومت ابتعات كوادر البنك 
العزمية  وبنفس  اهلامشية  األردنية  اململكة  يف  عليه  للتدريب 
الشركة  خرباء  ووصول  النظام  أجهزة  توريد  مت  واإلصرار 

لرتكيبه وقريبًا سيبدأ تدشني العمل به إن شاء اهلل تعاىل .
نكون يف  أن  قيادة وقواعد  البنك  لنا كمنتسبني هلذا  والبد 
مستوى احلدث وان نقدم لعمالئنا الكرام هدية العصر يف نظام 
تقنيه  خدمات  من  إلية  حيتاجون  ما  كل  يليب  جديد  بنكي  

تضاهي مثيالتها على مستوى البنوك  احمللية والعاملية .
وقفنا اهلل للنهوض بهذا البنك  وأن نعطيه من جهدنا وحبنا 

وإخالصنا ما يستحقه . 

اللقاءات اجيابية ووعدت إدارة بنك أبو ظيب اإلسالمي باملتابعة 
مصر  جبمهورية  فروعهم  مع  عالقة  قضايا  الي  واملعاجلة 

العربية.
وقد قام املدير العام خالل توقفه بالقاهرة بعقد لقاء مع إدارة  
بنك أبو ظيب اإلسالمي بالقاهرة ملناقشة قضايا العمل املشرتكة 
املوضوع مع فرعها مبدينة دمياط  ، وقد وعدت مبتابعة  معهم 
وموافاة البنك األهلي اليمين بالنتائج النهائية يف أقرب فرصة 

ممكنة .

كلمة العدد

باإلرادة والتصميم احللم يتحقق
بقلم/ رئيس التحرير

مدير عام البنك يزور بعض البنوك العربية واملؤسسات املصرفية )بريوت - القاهرة - أبوظبي(
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بريوت »األهلي املصريف« خاص :
وهي  املصريف  األهلي  جملة  تلقت 
شهر  نهاية  يف  العدد  لطباعة   ماثلة 

ابريل اخلرب التالي :
اليمين  األهلي  البنك  مدير  اختري 

د. أمحد علي عمر بن سنكر عضوا فى 
العربية،  املصارف  احتاد  إدارة  جملس 
ممثال للبنوك والقطاع املصريف اليمين، 
يف خطوة عّدها مصرفيون بأنها ستعيد 
اليمن إىل ساحة املصارف العربية بعد 

إختيار مدير عام البنك األهلي اليمني د. أمحد علي عمر بن سنكر
 عضوا يف جملس إدارة إحتاد املصارف العربية

الظروف  بسبب  طويلة  انقطاع  فرتة 
اليت مرت بها البالد.

خالل  عدن  غادر  سنكر  د.  وكان 
اليومني املاضيني متجها إىل العاصمة 
اللبنانية بريوت للمشاركة يف اجتماع 

املصارف  الحتاد  العمومية  اجلمعية 
يف  املشاركة  وكذا   ٤6 الـ  العربية 
انعقاد االجتماع جمللس اإلدارة اجلديد 

الحتاد املصارف.
فعاليات  يف  للمشاركة  باإلضافة   

2019م  لعام  العربي  املصريف  املؤمتر 
دولة  برعاية  ينعقد  والذي  بريوت 
السيد  اللبناني  الــوزراء  رئيس جملس 

سعد احلريري.
انتخاب  مت  أنه  مصادر   وذكرت 

رئيسا  الصباح،  جراح  حممد  الشيخ 
وانتخاب  العربية،  املصارف  الحتاد 
لفرتة  للرئيس  نائبا  اإلتربى،  حممد 
2019م  عام  من  متتد  مدتها  جديدة 

وحتى 2022م.
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زياد عائض باسنيد
 مدير املشروع

زياد  باألخ/  األول  لقاءنا  وكان 
عائض باسنيد، مدير املشروع

مديرا  كونكم  جانب  إىل  س1/ 
وعضوا  والتحديث  التطوير  ملشروع 

إضافة  للمشروع  األساسي  الفريق  يف 
للنظام  التطبيق  لفريق  قيادتكم  إىل 
اجلديد حبذا لو تعطونا والقراء فكرة عما 
يف  نوعية  نقلة  من  النظام  سيحدثه هذا 

املسار املصريف واخلدماتي للبنك ؟
ج1/ أوال: يف املسار املصريف

 أ( يعمل النظام مركزيا حبيث ميكن 
سرعة  للبنك  والتنفيذية  العليا  لإلدارة 
اي  خبصوص  املعلومات  على  احلصول 
معاملة مصرفية او مالية مما ميكنها من 

سرعة اختاد القرار .
مجيع  ربط  على  النظام  يعمل   ب( 
وان  حتى  واحد   برقم  العمالء  حسابات 
فروع خمتلفة  يف  العميل  كان حسابات 
سرعه  من  البنك  إدارة  سيمكن   واليت 

تقييم نشاط أي عميل .
متطلبات  اجلديد  النظام  يليب   ج( 
إىل  أضافية  تقارير  من  املركزي  البنك 
مصرفية  تقارير  أي  تصميم  إمكانية 
السوداء  القائمة  مع  والتعامل  جديدة 
ويستوعب  املركزي  البنك  من  الصادرة 
بيانات  قائمة  وفق  العمالء  بيانات  مجيع 
)أعرف عميلك KYC( املفروضة عامليا على 
عمليات  ملكافحه  البنوك  مجيع  مستوى 

غسيل  األموال .
لدرء  خاص  موقع  جتهيز  مت  كما 
البنــك  لتوجيهات  تنفيذاً  الكوارث 

املــركزي لضمان استمرار العمل .
مستوى  على  النظام  يعمل   د( 
الصالحيات حبيث ال يستطيع أي موظف 
جتاوز حدود الصالحيات املمنوحة له إال 
خالل  من  أعلى  صالحيات  من  مبوافقة 

علـى طــريق اليوبيــل الذهبـي لتأسيس البنك األهلي اليمين
»األهلي املصريف« تلتقي الفريق األســاسي ملشروع التطوير والتحديث للبنك

زياد باسنيد:يستطيع أي عميل  تنفيذ مجيع املعامالت املصرفية من أي فرع من فروع البنك 

البنكي  النظام  التحضريات اجلارية لتدشني عملية تطبيق  يف سياق 
ودوائر  اليمين  األهلي  البنك  فروع  بني  الشبكي  الربط  وتفعيل  اجلديد 
اإلدارة العامة مبختلف وحداتها وأقسامها واليت توجت بوصول مهندسي 
شركة األوائل االردنيه  لرتكيب أجهزة النظام إضافة إىل جهود دائرة 
تكنولوجيا املعلومات )IT( وقيامها بعمليات تدريب للمختصني يف اإلدارة 
البنكي اجلديد وإلعطاء  النظام  استيعاب مكونات  والفروع  على  العامة 
يف  نوعية  نقله  من  حيدثه  سوف  وما  النظام  سري  عن  متكاملة  صورة 
مت  فقد  النظام  عليها  حيتوي  اليت  املتنوعة  اخلدمات  جودة  و  مستوى 
استطالع  إلجراء  املصريف   األهلي  جمله   حترير  هليئة  امليداني  النزول 
ولقاءات صحفية مع كل من  مدير املشروع ونائبه وبقية  أعضاء الفريق 
املطروحة   أسئلتنا  على  باإلجابة  تكرموا  والذين  للمشروع   األساسي 

عليهم  .
حاورهم/ رئيس التحرير
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هاني الفضليعدنان فرحانزياد باسنيد
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النظام املصريف .
بنظام  اجلديد  النظام  ارتباط  هـ( 
السويفت مباشرة دون احلاجة إىل إعادة 
تنفيذ املعاملة املالية بنظام السويفت مرة 

أخرى بعد تنفيذها بالنظام اجلديد.
ثانيا: يف مسار اخلدمات

البيانات  مراكز  خالل  من   أ(	
يستطيع أي عميل من عمالء البنك تنفيذ 
مجيع املعامالت املصرفية من أي فرع من 
فروع البنك دون احلاجة إىل الذهاب إىل 

الفرع الذي مت فتح حساباته فيه.
سرعة تنفيذ احلواالت بني فروع   ب(	

البنك للعمالء.
الشامل  الصراف  خدمة  تقديم   ج(	

يف الفروع.
إضافة  من  البنك  سيمكن  كما   د(	
سبيل  على  املصرفية  اخلدمات  خمتلف 
املثال ال احلصر خدمات )الصراف اآللي، 
االنرتنت  القصرية،  والرسائل  املوبايل 

البنكي ..أخل(.
موظفي  مرتبات  صرف  (إمكانية  هـ 

املرافق يف حسابات موظفي املرافق .
دور  أي  هناك  هل  برأيكم  س2/ 
ديلويت  شركيت  من  كل  ستلعبه 
 ICSFS والشركة العاملية املصدرة للنظام

عند انطالق التطبيق للنظام؟

ديلويت،  شركة  خيص  فيما  ج2/ 
الدوائر  هيكلية  بإعداد  قامت  فإنها 
مع  يتوافق  مبا  املهام  وحتديد  والفروع 
واألسس  املعايري  ووفق  اجلديد  النظام 

املصرفية احلديثة؛
عملية  على  باإلشراف  قامت  كما 
للنظام  الضوابط  وإعداد  التطبيق 
العمل  أدلة  إعداد  إىل   إضافة  اجلديد، 
للدوائر والفروع وفق اهليكلية اجلديدة، 
تدريب  على  الشركة  ستعمل  كما 
وفقًا  العمل  كيفية  على  البنك  موظفي 

لتلك االدله.
أما خبصوص شركة ICSFS، ستعمل 
أعمال  على  واإلشراف  املساعدة  على 
االنطالق  مرحلة  إىل  للنظام  التطبيق 
القيام  على  ستعمل  ثم  ومن  احلي، 
تطلب  حال  يف  للنظام  الدعم  بأعمال 

األمر إىل ذلك .
نظامها  حتديث  على  ستعمل  كما 
وحتديثات  مستجدات  بأي  البنكي 
مستقبال  جديدة  مصرفية  أعمال  ألي 
ملواكبة التطور يف العمل املصريف العاملي، 
سويفت  منظمة  تفرضها  حتديثات  وأي 
تقتضيها  متطلبات  وأي  نظامها  يف 
التعليمــات الصــادرة عـن البنك املركــزي 

فيما يتعلق بأعمال البنوك التجارية.

عدنان فرحان علي أمحد 
مستشار نظم املعلومات

 ونائب مدير املشروع
عدنان  األخ/  إىل  توجهنا  بعدها 
نظم  مستشار   ، أمحد  علي  فرحان 

املعلومات ونائب مدير املشروع
س :   لقد كنت واحداً من املبتعثني 
ضمن  اهلامشية  االرنية  اململكة  اىل 

فريق العمل
النظام  ضوابط  العداد  االساسي   
وحتويل البيانات  ملشروع امليكنة يف اطار 
البنك  يف  والتحديث  التطوير  مشروع 

االهلي اليمين .
مستقيل  ترون  كيف  برأيكم  	
املصريف  وأداءه  اليمين  االهلي  البنك 
والعمل  االستعداد  ظل  يف  واخلدماتي 
اجلديد  النظام  ادخال  لتسريع  الدؤوب 

يف البنك ؟ .
البنك  يف  امليكنة  مشروع  ان    : ج 
املشاريع  اهم  من  يعد  اليمين  االهلي 
العمل  تنقل  سوف  واليت  احليوية 
يف  متميز  وضع  اىل  واخلدمي  املصريف 

اداءه وخدماته .
اليت  النوعية  النقالت  أهم  ومن 

سيحدثها هذا املشروع ما يلي :

علـى طــريق اليوبيــل الذهبـي لتأسيس البنك األهلي اليمين
»األهلي املصريف« تلتقي الفريق األســاسي ملشروع التطوير والتحديث للبنك
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عدنان فرحان:مشروع امليكنة يف البنك  سوف ينقل العمل املصريف إىل وضع متميز يف اداءه وخدماته 

مروان الكردميُعمر الشيبةعلي موسى
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 1-  سوف يتم توحيد قواعد البيانات 
يف الفروع يف قاعدة بيانات موحدة تعمل 

عليها
يف  الدوائر  ومجيع  الفروع  مجيع 
تساعد  املركزية  اآللية  وهذه   ، البنك 

على ما يلي :
افضل  تقديم  يف  الفروع  تفرغ   - أ    
عمالء  واستقطاب  للعمالء  اخلدمات 
اي طلبات من  جدد حيث مل يعد هناك 
الدوائر هلذه الفروع ، كاعداد التقارير 

وطلبات االستفسارات .
ب - متكني الدوائر املختلفة  وجهات 
وقيادات  واخلارجية  الداخلية  الرقابة 
على  للمعلومة  الوصول  من  البنك 
مستوى الفرع أو مجيع الفروع يف أسرع 

وقت ممكن .
 ج -  تقديم خدمة افضل للعمالء من 
خالل متكني العميل بالسحب أو االيداع 

يف حسابه من اي فرع هو متواجد فيه .
البنكي  النظام  وظائف  تليب    -  2  

البنك  احتياجات   ) بانكس   ( اجلديد 
العربية  املصرفية  واجلهات  املركزي 
املطلوبة  البيانات  من  والدولية 
أعرف  وبيانات  السوداء  كالقائمة 
. )FATCA( وبيانات الفاتكا )KYC( عميلك

       3  -  يليب النظام تقديم اخلدمات 
اآللية  كالصرافات  االلكرتونية 

واالنرتنت البنكي  واملوبايل بانكينج .
اخلدمات  من  العديد  وهناك 

اليت  اجلديدة  املصرفية 
وأخري  بانكس  نظام  يوفرها 

ميكن ربطها
تسعنا  وال  النظام  على 
مجيعًا  لذكرها  هنا  املساحة 
اهلل  شاء  ان  حاضرة  وستكون 

يف املرحلة
وهي  للمشروع  النهائية 
احلي  االنطالق  مرحلة 

للنظام . 
ومن خالل ما تطرقنا اليه 
فاننا نرى بأن مستقبل البنك 
واخلدماتي  املصريف  وأداءه 

سيكون
للبنوك  قويًا  منافسًا 
بأن  األمل  حيذوني  األخرى، 
قيادة  مجيعًا  جهودنا  تتكاتف 
وموظفني للعمل سويًا إلجناح 

هذا املشروع وحتقيق غاياته املنشودة . 
س : كيف تنظرون اىل مقدرة فريق 
التدريب  مهمة  اجناز  يف  املدربني 

للمستخدمني النهائيني
       لنظام بانكس ؟ .

املدربني  فريق  اختيار  مت  لقد   : ج 
بالكفاءة  هلم  املشهود  االشخاص  من 
القدره  أظهروا  وقد  واالنضباط 
العالية على االستيعاب للنظام اجلديد 
للمشروع  بتفريغهم  حاليًا  قمنا  وقد   ،
من أجل التحضري اجليد  ملرحلة اقامة 
املدربني  أن  كما   ، التدريبة  الدورات 
مرحليت  يف  فعال  دور  هلم  سيكون 
للنظام  احلي  والعمل  التطبيق 
النهائيني   املستخدمني  جانب  اىل 
)موظفني ، مشرفني ، رؤوساء أقسام ، 
حماسبني ، مدراء فروع ومدراء دوائر(.  

هاني أمحد عبيد الفضبلي
عضو الفريق األساسي

ملشروع التطوير والتحديث
األخ/  املصريف«  »األهلي  التقت  كما 
هاني أمحد عبيد الفضبلي، عضو الفريق 

األساسي ملشروع التطوير والتحديث
لدائرة  مديراً  بصفتكم  هاني  أخ  س1: 
الفريق  وعضو  املعلومات  تكنولوجيا 
والتحديث  التطوير  ملشروع  األساسي 
مستقبل  عن  فكرة  تعطونا  لو  حبذا  
التوجهات  ظل  يف  اليمين  األهلي  البنك 
البنك  أعمال  وحتديث  لتطوير  اجلارية 

تطبيق  أطار  يف  واخلدماتية  املصرفية 
النظام البنكي اجلديد اجلاري العمل على 

تطبيقه قريبًا؟ 
األهلي  جملة  إهتمام  نشكر  ج1/ 
املصريف  مبا ستسفر عنه عملية التطوير 

والتحديث اجلارية. 
اجلديد  البنكي  النظام  تطبيق  فان 
شركة  بواسطة  أجهزته   وصول  بعد  
)lCSFS( واملتواجدة يف حوزتنا  سيكون له 
البنك   أداء وخدمات  آثراً كبرياً يف تطور 
األهلي بكامل  فروعه ومبا سيسهل  واىل 

هاني الفضلي: نقوم حاليا بإدخال عدة تقنيات التواصل ومنها  تقنية الستاليت
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والذين  البنك  عمالء  تعامل  بعيد  حد 
خدمات  على  احلصول  من  سيتمكنون 
نوعية ليس على مستوى حساباتهم لدى 

اجلهات  خمتلف  مع  بل  وفروعه  البنك 
مع  والتعامل  مصاحلهم   بها  املرتبط 
مقدرتهم  مثال  الكرتونيا  املودعة  أمواهلم 
املبالغ  من  يشاؤون  ما  حتويل  على 
أو  عمالءه  حسابات  إىل  حساباتهم  من 
مياه  كفواتري  أخرى  مستحقات  سداد 
عن  التعامالت  من  وغريها  وكهرباء 
وحتى   مكان  أي  ومن  جواالتهم   طريق 
فروع  من  فرع  أي  من  والسحب  اإليداع 

البنك  يتواجدون فيها الزبون  .
هنا:  القول  من  والبد   -
خالل  من  البنك  أن  إىل 
قد  فيه  واملختصني  قيادته 
للنظام  اختيارنا  عند  راعينا 
البنكي اجلديد وعلى كافة 
تكون  أن  أجهزته   مستويات 
املستويات  أحدث  على 
جلميع  العاملية   واملواصفات 
واليت  العاملية  األنظمة 
االرتباط  من  بنكنا  متكن 
أي  مع  املباشر  االلكرتوني 
خارجيًا  أو  حمليًا  سواء  بنك 
وفقًا ومعاير األمان العاملية . 
مهمة  خالل  من  س2/  
أداء  سيكون  كيف  دائرتكم 
خمتلف  يف  البنك  فروع 
وهل  ؟  تواجدها  حمافظات 
املركز  بني  الشبكي  الربط  استكمال  مت 
الرئيسي بعدن وبينهم أم أن هناك بعض 

إجراءات مل يتم استكماهلا بعد ؟ 
ج2/ بالنسبة لفروع البنك مبختلف 
عمالء  يلحظ  سوف  تواجدها  أماكن 
اليت  اخلدمية  التسهيالت  البنك 
البنكي  النظام  هذا  هلم  سيوفرها 
بأية  التقدم  ميكنهم  ،حيث  اجلديد 
أماكن  من  وخدمية  مصرفية  طلبات 
أين  عن  النظر  وبصرف  تواجدهم 
خالل   من  وذلك  حساباتهم  تتواجد 
لعمليه  وفقًا  وذلك  العمليات  مركز 
وكذا   ، البعض  ببعضها  الفروع  ربط 
مع دوائر اإلدارة العامة يف البنك األهلي 
يطلبونه  ما  على  واحلصول  اليمين 
عن  النظر  وبصرف  ميكن  ما  بأسرع 

أماكن تواجدهم. 
املهام  حول  التوضيح  من  وملزيد 
فإن  الجنازها  بها  القيام   منا   املنتظر 
الستكمال  واملتواكبة  احلالية  مهامنا 

كل ماسوف حيقق جناحًا للمشروع  هو : 
كافة  لربط  اجلاد  العمل  	-
بأحدث  عدن   حمافظة  يف  البنك  فروع 
ضؤئية(   )ألياف  املوجودة  التقنيات 
قبل  من  مباشرة  ومتابعة  وبرعاية 
املهندس/ لطفي  االتصاالت  معالي وزير 
باشريف والذي قام يف وقت سابق بإعطاء 
توجيهاته لفريق عمله يف الوزارة بإدخال 
إدارة  لربط  االتصاالت  شبكات  احدث 

بقية  مع  عدن  حمافظة  يف   البنك 
املهمة  هذه  بان  علمًا  احملافظات  فروع 
ونشاط  همه  بكل  حاليًا  تنفيذها  يتم 
عدم  حنو  وهدفًا  الوزارة  فريق  قبل  من 
انقطاع طرق االتصال بفروعنا املنتشرة 
نقوم حاليًا بإدخال عدة تقنيات التواصل 

ومنها  تقنية الستاليت .
البنك  بان  األمل  ختامًا حيدونا  	-
سيشهد  فروعه  وبكامل  اليمين  األهلي 
نقله نوعية يف أداءه وخدماته املصرفية .  

علي موسى علي، عضو الفريق 
األساسي ملشروع التطوير والتحديث

علي  باألخ/  الرابع  لقاءنا  وكان 
األساسي  الفريق  عضو  علي،  موسى 

ملشروع التطوير والتحديث
س1/ أخ علي ضمن لقاءتنا بعدد من 
أعضاء الفريق األساسي ملشروع التطوير 
هوالء  من  واحداً  أنكم  ومبا  والتحديث، 
مدير  منصب  شغلتم  أنكم  إىل   أضافه 

الضؤ  تسلطون  لو  حبذا   . فروع  لعدة 
عن اخلطوات اليت ستلي تطبيق النظام 
وفيما  إذا كان سيتم التهميد له بوسائل 
تروجيية بني أوساط القطاع التجاري ؟

ج/ طبعًا ما يف شك بان انتقال البنك 
إىل  احلالي  النظام  من  اليمين  األهلي 
له  يكون  سوف    )  Banks( جديد   نظام 
املصريف  العمل  أداء  على  الكبري  األثر 
بالبنك ومبا يتالءم مع االنظمه اجلديدة 

علي موسى:البنك سوف يشهد انطالقة كبرية يف تأدية  واجبه التنموي واالقتصادي 
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 ، للبنوك األجنبية والتجارية باليمن 
إضافة إىل ما سوف يرتتب على ذلك 
تسهيل  يف  للعمالء  خاصة  مزايا  من 

خدماته املصرفية بشكل أفضل .
أن  إىل  التوضيح  نود  كما 
وساق  قدم  على  جارية  الرتتيبات 
النظام  البدء بتطبيق  لتدشني عملية 
من  بدعوات  له  سيمهد  طبعًا  والذي 
الشخصيات  وبعض  األمر   يهمهم 

التجارية حلضور عملية التدشني .
استقبال  تتوقعون   كيف  س2/ 
املشروع والذي دون  البنك هلذا  زبائن 
ومنتجات  خدمات   هلم  سيقدم  شك  
مصرفيه  وخبيارات مصرفيه عديدة 

عند تطبيقه ؟
اإلدارة  قرار  بان  باعتقادي  ج2/ 
العليا للبنك يف اختاد القرار لتحديث 
صائبًا  قراراً  كان  البنك  وتطوير 
مرضي  استقبال  له   وكان  وشجاعًا 
البنك  وعمالء  زبائن  مجيع  لدى 
يف  كبري  حد  إىل  سيسهم  والذي 
وخدمات  منتجات  تنوع  و  تقديم 
فتح  من  وكذا   ، للعمالء  مصرفيه 
قنوات تواصل جديدة كما نتوقع بان 
البنك سوف يشهد انطالقة كبرية يف 
واالقتصادي  التنموي  واجبه  تأدية  
البنوك  بقية  مع  اجلادة  واملساهمة 
إعادة  إىل  باليمن  العاملة  واملصارف 

النهوض باالقتصاد اليمين .
عمر عبداهلل الشيبه

 عضو الفريق األساسي
 ملشروع التطوير والتحديث

املصريف«  »األهلي  التقت  كما 
عضو  الشيبه،  عبداهلل  عمر  األخ/ 
التطوير  ملشروع  األساسي  الفريق 

والتحديث
عن  حمله  تعطونا  لو  حبذا  س1/ 
البنكي  النظام  حول  تصوراتكم 
املتوقع  تأثريه  ومدى  اجلديد 
منط  يف  شاماًل  تغرياً  أحداث  على 
من  املصرفية  واخلدمات  التعامالت 
خالل ما ميثله هذا النظام من تقنيه 
البنوك  يف  مثيالتها  تضاهي  عالية 

على املستوى الداخلي واخلارجي ؟
بانكس عن  نظام  ما مييز  إن  ج2/ 
توحيد  أساس  بشكل  السابق  النظام 
املالية سواء  البيانات  ومركزة قاعدة 

على مستوى الفروع أو اإلدارة األمر الذي 
سيخفف العبىء على فروع البنك وكذا 
العمل  يستوجبها  اليت  املعلومات  إنسياب 

اليومي .
اجلديد  النظام  إدخال  أن  والشك 
خالل  من  شاماًل  تغيرياً  سيحدث 
العالية   التقنية  ذات  املصرفية  اخلدمات 
السابق  نظامنا  هلا  يفتقد  كان  واليت 

ومنها على سبيل املثال :
-خدمه االنرتنت البنكي

-خدمة الصرافات اآللية . 
إىل  -إضافة 
الربامج  من  كثرياً 
سواء  اخلدماتيه  
مستوى  على 
املصرفية  اخلدمات 
مع  للمتعاملني  
البنك أو تلك الربامج  
إليها  حتتاج  اليت 
اإلدارة  دوائر  كافة 
سبيل  وعلى  العامة 
املوارد  دائرة  املثال 
ودائرة  البشرية 
من  وغريها  اخلزينة 

الدوائر .
سري  نظام  	-
 Work Flow العمليات 
بنظام  خاص  وهو 
يتم  حبيث  القروض 
من  القرض  منح 
من  سلسة  خالل 
اآللية  اإلجراءات 
غسيل  برنامج 

األموال .
بصفتكم  س2/ 

مديراً سابقًا لبعض الفروع  كما كنتم 
كيف  الداخلي  التدقيق  لدائرة  مديراً 
البنكي  النظام  سيحدثه  ما  إىل  تنظرون 
البعض  بعضهم  عالقتها  يف  اجلديد 

وكذا دوائر اإلدارة العامة بشكل عام ؟
لعدة فروع  ج2/ بصفيت مديرا سابقًا 
ستحدث  الفروع  هذه  أن  أرى  فإني 
املوظفني  يلمسه  سوف  شاماًل  تغيريا 
الذين  العمالء  وكذلك  أساسية  بدرجة 

سيحضون خبدمات مميزة. 
بعضها  الفروع  لعالقة  بالنسبة  أما 
البعض فان العالقة ستكون مباشرة وبني 

سحب  املمكن  ومن  اآلخر  والفرع  الفرع 
أو إيداع مبالغ ماليه من أي  فرع يتواجد 
من  حاصاًل  كان  ما  عكس  العميل  فيه 

إجراءات يف مثل هكذا حاالت . 
على  النظام  سيوفر  كذلك  	-
التدقيق  دائرة  ومنها  الرقابية  اجلهات 
على  االطالع  وبساطه   سهولة  الداخلي 
من  والفروع   للدوائر  اليومية   التقارير 
على  حتتوي  للمدقق  حزمة  عمل  خالل 
ومتكن  االستفسارية  وظائف  كافة 
املدقق من الدخول على الشبكة لالطالع 

والتقارير  األرصدة  عن  واالستعالم 
املطلوبة 

مروان علي عبداهلل الكردمي
 عضو الفريق األساسي

 ملشروع التطوير والتحديث
باألخ/  األخري  لقاءنا  كان  بعدها 
عضو  الكردمي،  عبداهلل  علي  مروان 
التطوير  ملشروع  األساسي  الفريق 

والتحديث
يف  عضوا  األول:بصفتكم  السؤال 
لو  حبذا  للمشروع  األساسي  الفريق 
تعطونا فكرة عن املهام اليت تأدونها حاليا 

عمر الشيبة:إدخال النظام اجلديد سيحدث تغيريا شامال من خالل اخلدمات املصرفية

اجلديد   البنكي  النظام  وتطبيق  برتكيب  التسريع  سياق  يف 
حبسب اخلطة املزمنة لبدء تطبيق النظام البنكي احلديث وصال 
األوائل  لشركة  التابعني  املهندسني  من   كل  عدن  مدينه  إىل 
اخلاصة  الكمبيوتر  أجهزة  وتركيب  وتوريد  لشراء  األردنية 

بالنظام البنكي  وهما :
1- املهندس عبداهلل حممد بين بكر  )مهندس شبكات  (

2- املهندس  خالد عبدالعزيز األشقر ) مهندس اتصاالت(
وذلك  لرتكيب األجهزة اخلاصة بالنظام وتشغيلها ، وضمن 
عدن  مدينة  إىل  بقدومهما  سرورهما  عن  عربا  معهما  لقاءنا  
البنك  بان  ثقتهم  عن  معربني   ، وشبابها  أهلها   بطيبة  مشيدين 
اجلديد  البنكي  للنظام  تطبيقيه  خالل  ومن  اليمين   األهلي 
تقديم  أعماله من خالل  نوعية وتطوراً كبرياً يف  نقله  سيشهد 
خدمات جديدة وخمتلفة تضاهي مثيالتها يف دول اجلوار وحتى 
لدى البنوك العاملية األخرى، مشيدين بالشباب ومهندسي دائرة 
تشغيل  مهمة  عاتقهم  على  تقع  والذين  البنك  موظفي  من   )IT(
يف  املوظفني  هوالء  قدرة  على  ثقتهم  مؤكدين  النظام  وإدارة  
اقتدار  حيث سبق عملية تركيب األجهزة اخلاصة  إدارته بكل 
بالنظام البنكي احلديث عملية تأهيل وتدريب كوادر البنك من 

.)IT( موظفي  ومهندسي دائرة تكنولوجيه املعلومات
موضحني أن زيارتهم تلك ملدينه عدن تأتي ضمن االتفاقية 
املربمة بني شركة األوائل لتوريد األجهزة وتركبيها واإلشراف 
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ثم مستقباًل عند البدء يف تطبيق النظام 
اجلديد.

الفريق  أعضاء  عن  وبالنيابة  بداية   -
املصريف  األهلي  جملة  نشكر  األساسي 
بهم،  وااللتقاء  الفريق  إىل  لنزوهلا  
التحديث  مبشروع  املتواصل  واهتمامها 
نوعية  نقلة  سيشكل  والذي  والتطوير 
احلصة  وزيادة  بتدعيم  واإلسهام  للبنك 
السوقية للبنك يف السوق املصريف اليمين.

الضوابط  وبعد أن مت استكمال إعداد 
البنكي اجلديد )بانكس( وتدريب  للنظام 

اململكة  يف  النظام  وظائف  على  العاملني 
األردنية اهلامشية، عمل الفريق األساسي 
بعد عودته إىل عدن على تنفيذ جمموعة 
اليت يتطلبها  واملهام  األعمال  كبرية من 
بانكس والتهيئة له حلني تركيب  نظام 
األعمال  هذه  ومن  به،  اخلاصة  األجهزة 
على سبيل الذكر وليس احلصر مايلي:

1- االجتماع بشكل أسبوعي ودوري مع 
املدير  األخ  برئاسة  املشروع  تسيري  جلنة 
البنى  جتهيز  أعمال  ملتابعة  وذلك  العام 
واملركز  الرئيسي  باملركز  التحتية 
االحتياطي والفروع وتذليل أي صعوبات 

هلذه  كان  وقد  ذلك،  تواجه  معوقات  أو 
االجتماعات بالغ األثر يف اجناز ذلك.

2- إقامة حلقات نقاش ملوظفي االدارة 
والعيدروس   أروى  امللكة  وفرعي  العامة 
فيهم  الوظيفية  املستويات  وملختلف 
والعمليات  ومكوناته  بانكس  نظام  حول 
اثر  من  لذلك  وملا  فيه،  املتبعة  املصرفية 
على  واطالعهم  املوظفني  تهيئة  يف  بالغ 
على  التدريب  بعملية  البدء  قبل  النظام 

وظائفه.
التدريب  خطة  بإعداد  القيام   -3
مني  للمستخد
متضمنة  النهائيني 
الزمنية  املدة 
والوحدات  واملدربني 
يف  املستهدفة 
ومواضيع  التدريب 

التدريب.
على  اإلشراف   -٤
األساسيني  املدربني 
دليل  ومراجعة 
من  املعد  املستخدم 
وتوجيههم  قبلهم، 
النصح  وتقديم 
حول  هلم  واإلرشاد 

مواضيع التدريب.
تقارير  إعداد   -5
املركزي  البنك 
بنظام  اخلاصة 
وتصحيح  بانكس، 
البيانات  بعض 
والالزمة  القدمية 
حتويل  لعملية 
وكذا  البيانات، 
بيانات  مراجعة 
العميل الرئيسية وتوجيه الفروع بتعديل 

هذه البيانات ومبا يتطلبه نظام بانكس.
بأهم  البنك  إلدارة  الرفع   -6
بانكس  نظام  بني  املصرفية  االختالفات 
اللجان  على  لعرضها  احلالي  والنظام 

املختصة العتمادها.
فانه  له  وخمطط  معلوم  هو  وكما 
على  بانكس  نظام  إدخال  بدًء  سيتم 
امللكة  وفرعي  العامة  اإلدارة  مستوى 
أروى والعيدروس، ومن ثم سيتم إدخال 
وما  تدرجييا،  البنك  فروع  لباقي  النظام 
هامة  وأعمال  مهام  من  ذلك  سيتطلبه 

احلالية  الفرتة  يف  األساسي  للفريق 
مراجعة  من  األجهزة  تركيب  وبعد 
واملتغريات  الوظائف  كافة  وفحص 
سري  على  واإلشراف  بالنظام،  اخلاصة 
عملية التدريب وأعمال احملاكاة واليت 
مزيداً  األساسي  الفريق  من  ستتطلب  
هو  كما  الدؤوب  والعمل  اجلهود  من 
ديدنه منذ بداية تكوينه، واليت ستستمر 
واىل  النظام  إدخال  بعد  األعمال  هذه 
فروع  كافة  ربط  من  االنتهاء  حني 

البنك بنظام بانكس.
السؤال الثاني:لقد كان ّاخر منصب 
وقد  االئتمان،  لدائرة  مديراً  هو  لكم 
ال  بطرق  يؤدى  العمل  أسلوب  كان 
نقول روتينية وإمنا تكتنفها كثرياً من 
التطويل جراء تناثر اجلهات اليت يطلب 
فكرة  إعطاءنا  نرجو  املعلومات،  منها 
النظام اجلديد من مقدرة  عما حيتويه 
املعلومات وسهولة احلصول  تـدفق  على 

عليها.
مبركزية  بانكس  نظام  يتميز   -
النظام  بعكس  وذلك  البيانات  قاعدة 
سهولة  يف  سيسهم  مما  احلالي،  البنكي 
احلصول على البيانات املطلوبة من قبل 
املستخدمني، وبالتالي عدم احلاجة إىل 
انتظار الفروع لتزويد الدائرة بالتقارير 
وظائف  هناك  أن  حيث  والبيانات، 
النظام   على  تقارير  وطلب  استعالم 
نفس  وعلى  نفسها،  الدائرة  قبل  من 
احلصول  الدوائر  لبقية  ميكن  النمط 
كاًل  بسهولة  والبيانات  التقارير  على 
سيتوفر  وكذا  اختصاصه،  جمال  يف 
الدوائر  بقية  مع  التواصل  سهولة 
االئتمان،  دائرة  بعمل  املرتبطة  األخرى 
وهذا ما سيسهم يف إحداث نقلة نوعية 

واجيابية سيلمسها عمالء البنك.
بالرقابة  يقوم  النظام  أن  كما 
املصرفية  الوظائف  كل  على  الثنائية 
بالتجاوزات  يسمح  وال  االئتمانية 

الفردية يف الفروع.
اشكر  أن  إال  يسعين  ال  األخري  ويف 
اإلدارة العليا للبنك واليت أعطت جل وقتها 
والتطوير  التحديث  مبشروع  واهتمامها 
ومتابعتها عن كثب لكل األعمال املتعلقة 
مواجهتها،  يتم  صعوبات  أي  وتذليل  به 
واليت كان هلا األثر األكرب يف ذلك، فلها 

منا كل الشكر والتقدير.

مروان الكردمي: يتميز نظام بانكس انه سيسهم يف سهولة احلصول على البيانات املطلوبة من قبل املستخدمني

املباشر على عمليه 
وتركيب  جتهيز 
األجهزةوالشبكات 
التجربة  وإجراء 
إلطالق  األولية 
النظام  مشروع 
احلديث   البنكي 
بان  مضيفني 
تلك  زيارتهم 
على  تقتصر  لن 

جدول  ضمن  أخرى  زيارة  هلما  ستكون  بل   فقط   عدن  مدينه 
اإلعمال إىل مدينه املكال يف منتصف شهر ابريل  2019 .

محاية  بنظام  يتمتع  اجلديد  البنكي  النظام  أن  مؤكدين 
مؤسسة  أية  شأن  شأنه  اخرتاقه  يستحيل   )SECURITY( كاملة 
مصرفية يف العامل واليت البد أن ختضع نظامها املصريف  لعمليه 
فحص دقيق  وان يتوفر فيه شروط خاصة تتعلق بأمن النظام 
سليم  بشكٍل  طبق  إذا  اجلديد  النظام  هذا  وان  واملالي   املصريف 
شهادة   على  احلصول  مستقباًل  األهلي  البنك  مبقدور  سيكون 
البطائق  شركات  لدى  للمؤسسات  كمعيـار  )PCI(املعتمــدة 

االئتمانية .
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املاضي  ديسمرب  من  الفرتة  خالل  مت 
حلقات  أقامت    2019 مارس  وحتى  2018م 
دوائر  وموظفي   أقسام  ومشريف  ملدراء  نقاش 
والعيدررس   اروي  امللكة  وفرعي  العام  اإلدارة 
املشروع  هيكلة  عن  فكرة  إعطاءهم  مت  حيث 
استعراض  مت  كما   ، اجلديد  النظام  ومكونات 
بني  املصرفية   اآللية  يف  االختالفات  من  بعضًا  

النظام احلالي والنظام اجلديد )بانكس( .
علي  فرحان  عدنان  األستاذ/  قام  وقد 
املشروع  مدير  ونائب  املعلومات  نظم  مستشار 

بإدارة هذه احللقات .

برنامج تدريبي ملوظفي 
البنك للتعريف مبزايا النظام 

  )Banks( البنكي اجلديد

 ، 2019م  أبريل  شهر  مطلع  يف  دشن 
األجهزة  وجتربة  وتشغيل  تركيب  عملية 
واملرتبط  اجلديد  البنكي  بالنظام  اخلاصة 
مبشروع التحديث والتطوير البنكي اخلاص 
مبركزه   وذلك   ، اليمين  األهلي  بالبنك 
بعد وصوهلا عرب  مطار   , الرئيسي يف عدن 

عدن الدولي يف بداية العام 2019م.
الدكتور  للبنك  العام  املدير  وأشار 
به  أدىل  خاص  تصريح   يف  سنكر  بن  أمحد 
ملوقع “ التنمية برس “  أن هذه العملية متت 
ومربجمي  مهندسي  قبل   من  وذلك  بنجاح 
الشركة  مهندسي  ومبعية  البنك  وفنني 

)شركة االوائل ( املوردة  لالجهزة .
ستكون  القادمة  املرحلة  أن   وأوضح 
اجلديد   النظام  وتطبيق  التدريب  مرحلة 
البنك  وفروع  العامة  اإلدارة  يف  به  والعمل 

املستهدفة .
خطة  إطار  يف  يأتي  ذلك  أن  وأضاف 
من  البنك  يشهده  الذي  والتحديث  التطوير 
اخلاصة  والعقود  إالتفاقيات  تنفيذ  خالل 
االجهزة  وكذا  والربامج  األنظمة  بتوريد 

والتدريب والتطبيق ,
كما يأتي ذلك يف ظل  اهتمام وعناية 
الستكمال  والتنفيذية  العليا  البنك  إدارة 
والتحديث وضمن  التطوير  مراحل مشروع 
حتقيق  بهـدف  املستقبلية  خطتها  إطار  
نقلـة نوعية يف قطاع البنوك. وأكد يف سياق 
لتوجيهات  تنفيذا  يتم   ذلك  بأن  تصرحيه  
ورئيس  اجلمهورية  رئيس  فخامة  واهتمام 
حتديث  بضرورة  املالية  ووزير  الوزراء 
نشاط سري عمل البنك وليواكب التطورات 
املستوى  على  املصريف  النظام  يشهدها  اليت 
إجراءات  ولتسهيل  والدولي  اإلقليمي 
عمل  بيئة  وإجياد  البنك  لدى  العمالء 
وتليب  املصرفية   احلداثة  تواكب  مصريف 

احتياجات العمالء.
ويف ختام حديثه للموقع  أكد املدير 
العام للبنك د/ أمحدأن تطبيق النظام سوف 
البنك بيوبيله  احتفال  العام مع  يتزامن هذا 
 ، لتأسيسه  اخلمسون  الذكرى  الذهيب 
والشي اجلميل بأنه سيتواكب مع احتفاالت 

البنك بهذه املناسبة العظيمة.

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

للمجتمع واالقتصاد اليمين

مواكبا لعملية التطوير و التحديث املصريف.. البنك األهلي اليمني يدشن تركيب نظامه البنكي اجلديد

تصوير : والء وديع ثابت )املشرفة الفنية(
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العاصمة  يف  أقيم  منتدى  يف  اليمين  األهلي  البنك  شارك 
البنك  األردنية عمان نظمه إحتاد املصارف العربية بالتعاون مع 
)مكافحة   : بعنوان  األردن  يف  البنوك  ومجعية  األردني  املركزي 
غسل  مكافحة  يف  الدولية  للمعايري  املالية:االمتثال  اجلرائم 
األموال ومتويل اإلرهاب( وذلك برعاية حمافظ البنك املركزي 
2019م(  يناير   29-30( من  للفرتة  فريز  زياد  الدكتور  األردني 
األردنية اهلامشية،  اململكة   – انرتكونتيننتال يف عمان  يف فندق 
ومبشاركة ما يزيد عن مائيت شخصية قيادية مصرفية ومالية 
واقتصادية عربيه وأجنبية ،  وقد شارك البنك األهلي اليمين يف 

املنتدى بوفد ضم كٍل 
من:

املستشار   -1
فيصل  القانوني 
 - السودي  حمسن 
التدقيق  وحدة  رئيس 
مدى  الختبار  الداخلي 

االمتثال. 
عبد  حممد   -2

القوي الصائغ   - ضابط ارتباط وحدة االمتثال بفرع التواهي.
العمل  املنتدى على جلسات  و فعاليات  توزعت حماور  وقد 

التالية: 
- املكافحة العاملية للجرائم املالية يف العام 2019م
- التكنولوجيا املتطورة وآثارها على عامل االمتثال

املعلومات  نظم  حبماية  املتعلقة  والتشريعات  القوانني   -
واحلد من اجلرائم املالية

- خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب املرتبطة باألصول 
املشفرة والعمالت اإلفرتاضية وسلسلة الكتل النقدية

- الديناميات املتغرية يف االمتثال وعالقتها بالبنوك املراسلة
- التوجهات العاملية والتشريعات اجلديدة املتعلقة بالتهرب 

الضرييب وعالقتها مبكافحة غسل األموال .
املقدمة  األوراق  ضوء  وعلى  املنتدى  فعاليات  ختام  ويف 
اعتماد   إىل  املنتده  توصل  العمل  جلسات  ختللت  اليت  واملداخالت 

التوصيات التالية: 
 1- ضرورة التزام املصارف واملؤسسات املالية والغري مالية 
خدمات  مقدمي  إىل  يعود  فيما  الرقابية  السلطات  بتعليمات 

األصول املشفرة “بيتكوين”.
إىل  املشفرة  األصول  خدمات  مقدمي  إخضاع  ضرورة   -2

الرتخيص لتفعيل الرقابة وااللتزام مبعايري االمتثال.
3-  ضرورة العمل على مراقبة األصول املشفرة ومقدمي 
األموال،  غسل  مكافحة  لقوانني  إخضاعها  عرب  اخلدمات  هذه 
واالحتفاظ  املستمرة،  والرقابة  إجراءات احليطة واحلذر  وتعزيز 

بالسجالت وإحالة العمليات املشبوهة.
الدولية  املعايري  مع  يتوافق  مبا  والتشريعات  التعاميم  إصدار   -4
اهلادفة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للحد من خطر اجلرائم املالية.

التكنولوجي  للتطور  التشريعات  مواكبة  ضرورة   -5
وإصدار قوانني تنظيمية لتسيريه.

يكون  أن   -6
القانوني  التنظيم 
االلكرتونية  للنقود 
حرية  على  حيافظ 
األفراد من خالل تقديم 
الكافية  الضمانات 
سرية  على  للمحافظة 
عرب  املالية  البيانات 

شبكة االتصال.
7- التزام اجلهات املصرفية االلكرتونية بتقديم تقارير إحصائية 

نقدية بصفة دورية عن طبيعة املشاكل التكنولوجية واملالية.
خالل  من  اهلاكر  مبحاربة  املصارف  التزام  ضرورة   -8
التنسيق فيما بينها والكشف عن املشاكل اليت يعاني منها الزبائن 
وتشريعات  قوانني  إصدار  على  والعمل  االحتيال،  أساليب  ملعرفة 

حتاكم وحتارب احملتالني.
املالي من خالل  األمن  تعزيز  العمل على تطوير جهاز   -9
التنسيق بني القضاء واملصارف والزبائن وشركات الربجمة اليت 

تساهم بدورها مبكافحة اجلرائم املالية.
10- العمل على إصدار تعاميم للمصارف واملؤسسات املالية 
ومؤسسات الوساطة املالية تتناول املؤشرات على األفعال اجلرمية 

االلكرتونية، واإلجراءات الوقائية ملكافحة هذه األفعال.
الصريفية  واألدلة  بالسجالت  االحتفاظ  ضرورة   -11
ومراعاة  احمللية،  التشريعات  مع  يتوافق  مبا  احلسابات  وملفات 

القوانني واملعايري الدولية يف هذا اجملال.
أي  من  املعلومات  نظم  محاية  على  العمل  ضرورة   -12

خماطر تنتج عن اجلرائم املالية.
من  الضرييب  التهرب  مكافحة  على  العمل  ضرورة   -13

خالل ألاللتزام بالقرارات والتشريعات العاملية احلديثة.

البنك األهلي يشارك يف منتدى مكافحة اجلرائم املالية :
االمتثال للمعايري الدولية يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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علمًا  املرحوم  عرفت  لقد 
تواضعه  يزينها  علمية  كفاءة  ذو 
ميتلك  ال  اليت  وبساطته  اجلم 
حيرتمه  أن  إال  يقابله  من  كل 
ودية  عالقة  يف  معه  واالندماج 

يسودها اإلعجاب بدماثة خلقه .
عرفته يف آخر معقل عملي 

كما   . الوطنية  التامني  وإعادة  التأمني  شركة  يف  له 
صدفة  1983م  العام  الربيطانية  العاصمة  يف  تقابلنا 
الصدف  مجعتنا  ثم  لوجودي  سر  وقد  مرتو  حمطة  يف 
الرمحن  عبد   “ يدعى  األصدقاء  احد  مع  شقته  يف  مرة 
عثمان   الشيخ  يف  فواتغرايف  تصوير  استديو  صاحب   “
ووزير الصحة يف مجهورية اليمن الدميقراطية آنذاك 
للعمل  انتقاله  .لنزداد قربًا عند   األستاذ/ سعيد شرف  
اإلحصاء  لدائرة  كمديراً   ( اليمين  األهلي  البنك  يف 

والبحوث وحتى تقاعده ومن  ثم وفاته .
عبد  علي  املرحوم  فقيدنا  أن  ذكره  جيدر  ومما 
السالم قد ترأس هيئه حترير نشرة األهلي املصريف يف 

2004 م وصدر منها  العام  القديم واليت أصدرت يف ديسمرب  قــالبها 
حتليالت  لتضمينها  وقته  جل  كــرس  وقد   ، فقط  اثنني  عــددين 

مالية ومواضيع اقتصادية شتى .
اخللوق/  لولده  اجلزيل  بالشكر  نتقدم  أن  إال  هنا  يسعنا  وال 
مروان علي عبدالسالم املوظف يف فرع اإلقراض الشعيب والذي أمدنا 
اجنازاته  على  أيضا  اشتملت  واليت  املرحوم  لوالدة  الذاتية  بالسرية  

العملية والبحثية الواردة يف هذا الصفحة .
- ومن املراحل الدراسية والعملية اليت رافقت نشاطه العملي 

والوظيفي:
الوظائف اإلدارية اليت شغلها :

- عضو جملس اإلدارة اإلحصاء ومدير التخطيط يف الشركة 
اليمنية للتأمني وإعادة التامني  عدن يف العام 1978م.

للرقابة  العامة  اإلدارة  يف  والدراسات  اإلحصاء  قسم  رئيس   -
1971- الفرتة  خالل  عدن   والتجارة  االقتصاد  وزارة  يف  النقد  على 

1973م
- باحث اقتصادي يف إدارة اإلحصاء والبحوث )مصرف اليمن 
 1973 )البنك املركزي اليمين حاليًا خالل الفرتة من  سابقًا( موقع 

– 1978م.
 - اليمين  األهلي  البنك  يف  والبحوث  اإلحصاء  دائرة  مدير   -
األهلي  البنك  عن  الصادرة  املصريف  األهلي  نشرة  حترير  ورئيس 

اليمين خالل الفرتة ديسمرب 2004 - 2005م .

يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير األهلي املصريف

 خبالص العزاء واملواساة إىل الزمالء :
املهندس / أمين أمساعيل سعيد  

وجلميع أخوته وأفراد أسرته
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

والده الفاضل املهندس / امساعيل سعيد
األخ/اوسان عزالدين )احلارس األمين(

بوفاة املغفورة هلا بإذن اهلل تعاىل
  )والدته الفاضلة(

األخ/رمزي حسن عبداهلل )احلارس األمين (
بوفاة املغفورة هلا بإذن اهلل تعاىل

  )شقيقته الفاضلة(

األخ/ عبداهلل علي صاحل 
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

والده الفاضل علي صاحل
األخ/حممد عبدالرمحن العطاس

بوفاة املغفورة هلا بإذن اهلل تعاىل
 )والدته الفاضلة( 

األخ/هاني توقري ياسني
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

والده الفاضل توقري ياسني عبدالرزاق
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدهم بواسع رمحته

وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم/
جملس اإلدارة واملدير العام للبنك

املؤهالت العلمية :
من  اقتصاد  بكالوريوس   -

جامعه بغداد العام 1971م
يف  العليا  الدراسات  دبلوم   -
املعهد  من  والتنمية  التخطيط 
الكويت خالل   – العربي للتخطيط 

الفرتة    1976م - 1977م
التخطيط  أساليب  يف  العليا  الدراسات  دبلوم   -
خالل  الكويت  للتخطيط   العربي  املعهد  من  املتقدمة  

الفرتة 1980-1979م.
الدورات التدريبية اليت حتصل عليها :

)اليونيدو(  الصناعية  املشروعات  وتقييم  -إعداد 
عدن العام 1974م.

- متابعة وتقييم األداء للخطط االقتصادية وزراء 
التخطيط – عدن العام 1979م

املؤسسة  املشروعات  ومتويل  املالية  األسواق   -
العربية لضمان االستثمار العام 1984.

- رجينت سكول – لندن
- باإلضافة إىل دورة تدربينه يف جمال التأمني ملدة شهر لدى 

ويلز فيرب – لندن 1983م
 أهم البحوث والدراسات اليت كتبها :

اليمن  يف  النقد  عرض  ختطيط  وكيفية  ضرورة   -
 – للتخطيط  العربي  املعهد  إىل  مقدم  حبث  )سابقا(  الدميقراطية 

الكويت  منح  درجه امتياز يف العام 1977م
- حماولة لتخطيط وتقويم املشروعات الصناعية من وجهة 
)مع  للسكان  األساسية  احلاجات  وإشباع  الدخل  توزيع   إعادة  نظر 

الرتكيز على اليمن الدميقراطية(.
االستثمار  شهادات  يف  االستثمار  جدوى  وتقويم  حتليل   -
املصريف  بتكليف من قبل البنك األهلي اليمين –عدن يف العام 1979م

على  الرتكيز  مع  االئتمانية  النقدية  والتطورات  التضخم   -
األخ/  من  بتكليف  قياسية  حتليلية  )دراسة  الدافعة   الفجوات  أهم 

رئيس جملس الوزراء عدن يف العام 1979م.
- املشروع األولي لتوحيد سعر الصرف )دراسة بهدف توحيد 
العملة اليمنية مقدم إىل وزير املالية بعدن يف العام 1990م بصفته 

عضواً يف اللجنة اخلاصة بالوحدة اليمنية .
واملوضوعات  الدراسات  من  العديد  الصحف  يف  له  نشر  كما   -
البحثية يف جمال التامني مبرافق العمل وكذا املوضوعات االقتصادية .

علي منصور ماطر 	 	 	 	
	   رئيس التحرير 	 	 	

علم بارز من األعالم االجتماعية 
وكفاءة علمية اقتصادية التضاهى

املرحوم/ علي عبدالسالم حممد سيف

البقاء هلل
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إجراء قرعة النسخة اخلامسة عشرة لبطولة كأس عدن الرمضانية 2019
عرب البحار وتطوير املوانىء وجها لوجه يف افتتاح بطولة 

اخلماسي بعدن والبنك املركزي ضد موانىء عدن 

حبضور االخوة الدكتور/ امحد بن سنكر املشرف العام 
امني عام  بعدن وامحد حسني احلسين  الصاالت  لبطولة 
احتاد كرة القدم بعدن مدير البطولة وربيع عبداحلكيم 
سكرتري البطولة  والكابنت /سعيد عبدالكريم جرت صباح 
)) السبت(( قرعة بطولة كاس عدن الرمضاني بنسختها 
واليت  والشركات  للمؤسسات  اخلماسي  للكرة   15 الـ 

ينظمها البنك االهلي اليمين بعدن...
يف  حتدث  قد   سنكر  بن  امحد  الدكتور/  وكان 
القرعة  اجراء  قبل  الفرق  مندوبي  مع  الفين  االجتماع 
 15 الـ  للعام  البطولة  اقامة  مبواصلة  سعادته  عن  معرباً  

عاى التوالي وحرص اجلميع على اجناح البطولة...
البطولة  الجناح  اجلهد  من  املزيد  بذل  مؤكدا 

واستمراريتها بانتظام..

على  فريقا   18 ضمت  واليت  القرعه  اسفرت  وقد  هذا 
النحو التالي :-

الثاني  يف  تنطلق  سوف  البطولة  بان  بالذكر  جدير 
عصرا  مبباراتني  املنصورة  نادي  ملعب  على  رمضان  من 
حيث يلعب يف املباراة االوىل فريقا  عرب البحار وشركة 
موانىء  فريف  يلعب  الثانية  املباراة  ويف  املوانىء  تطوير 

عدن والبنك املركزي.

النعماني ابو شامل

صندوق النظافة
الشرطة

البنك االهلي
املصائد السمكية

جامعة عدن
مؤسسة املياة

اليمنية 
اجلمارك

االستثمارات النفطية

مؤسسة السراري
شركة النفط

املطار
وزارة الشباب والرياضه

اجملموعة الرابعةاجملموعة الثالثةاجملموعة الثانية اجملموعة األوىل
شركة عرب البحار

موانىء عدن
شركة تطوير املوانىء

التعليم الفين
البنك املركزي.

15األهلي املصريف )يناير/ مارس 2019(
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األهلي  للبنك  العام  املدير  برعاية 
اليمين  الدكتور / أمحد علي عمر بن 
 ، البنك  موظفي  نقابة  ورئاسة  سنكر 
املوافق  األربعاء  يوم  عدن  مبدينه   دشن 
23 ابريل 2019م ، اللقاء التشاوري األول 
لنقابة البنك األهلي اليمين، مبشاركة  
فروع  مجيع  يف  النقابة  وأعضاء  رؤساء 
البنك مبحافظات اجلمهورية وحبضور 
اجلنوب  نقابات  الحتاد  العام  األمني 

األخت/ إقبال احلربي . 
نقابة  رئيس  القى   ، اللقاء  ويف   
البنك األهلي اليمين،  األخ / جالل سعيد 
باملشاركني  ترحيبية  باشافعي، كلمة 
إىل  مشريا   ، واحلاضرين  األول  باللقاء 
البنك  لنقابة  األول  اللقاء  انعقاد  أن 
األهلي اليمين وحبضور ورؤساء وأعضاء 
النقابة يف مجيع   فروعه الذي يستمر 
اليت  املواضيع  ملناقشة  يأتي  أيام،  ثالثة 
تهتم بسري نشاط البنك، ودور النقابة و 
املهام املناطه بها يف احملافظة على حقوق 
املوظفني، مستعرضا االجنازات احملققة 
خالل العام املاضي واليت تعكس مستوى 

اليت  واجلهود  للبنك  امللحوظ  النشاط 
بذلتها النقابة بالتعاون مع قيادة البنك  
يف إعادة تأهيل وجتهيز عدداً من فروع 
املوظفني  قضايا  من  كثري  وحل  البنك 

الشائكة و العالقة منذ سنوات .
البنك  دور  إىل   ، باشافعي  ولفت   
التارخيية  ومكانته  اليمين  األهلي 
عام  تأسيسه  منذ  عاما  مخسني  املمتدة 
املتميز  املصريف  العمل  جمال  1969،يف 
،داعيا  العمالء  األداء يف خدمة  وكفاءة 
بأنظمة  االرتقاء  بضرورة  اجلميع 
للبنك  املصرفية  والتسهيالت  اخلدمات 
ذلك  يف  شانها  اليت  التطورات  ملواكبة 
أوجه  ومعاجلة  األخرى  البنوك  شأن 
عدم  على  والعمل  وجدت  إن   القصور 

وقوعها مستقبال.
كلمتا  أكدت  آخر  جانب  من    
بالبنك  املوظفني  شؤون  قسم  رئيس 
األهلي اليمين،  األخ / سعيد عبده سعيد، 
حممد  األخ/   النقابة،  رئيس  ونائب 
فيصل باخريبه، للمشاركني يف اللقاء، 

إنعقاد اللقاء التشاوري األول لنقابة البنك األهلي اليمني وفروعه مبحافظات اجلمهورية

للدفع  اجلهود  من  املزيد   بذل   على 
األهلي  البنك  لريتقي  املصريف  بالعمل  
باملصفوفة  واالرتقاء  متقدمًا   مركزاً 
اليمين  األهلي  للبنك  واملالية  اإلدارية 
املقرتحات  تقديم  على  والعمل 

والتوصيات اليت تسهم يف ذلك .
املشاركني  كلمات  دعت  فيما    
مبختلف  البنك  نقابه  ممثلي  من 
على   ، اجلمهورية  مبحافظات  فروعه 
إداراة  بني  والتعاون  التنسيق  ضرورة 
شأنه  من  ملا  والنقابة،  وفروعه  البنك 
رفع وترية العمل والوصول إىل الغايات 
يف  وفروعه  البنك  ختدم  اليت  السامية 

املقام األول.
على  باللقاء  املشاركني  وشدد    
واإلجراءات  بالضوابط  االلتزام  ضرورة 
وتعزيز  النقابة،  لنشاط  القانونية 
املعنية  اجلهات  كافة  مع  الشراكة 
ومبا  وفروعه،  اليمين  األهلي  بالبنك 
العمل وتطويره  بيئة  يسهم يف حتسني 

يف كافة اجلوانب.

تصوير : والء وديع ثابت

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 .
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لقد قهرت صعود املستحيل )عمادنا( وهنيئا لك هذا اإلجناز 

أهاًل ريان
بكل احلب  وأطيب األمنيات  

نزف أمجل التهاني 
للزميلة

 اماني صاحل علي 
 سكرترية مستشارين
 رئيس جملس اإلدارة

مبناسبة ارتزاقها مبولودها 
البكر الذي  أمسته ) ريان  (

تهانينا والف مربوك

أهاًل آية
بكل احلب  وأطيب 

األمنيات  نزف أمجل 
التهاني 
للزميلة

غنيمة زيد حسني أمحد
مبناسبة ارتزاقها مبولودة 
جديدة اليت  أمستها )آية(

والتهنئة موصولة إىل اجلد
 علي منصور ماطر

تهانينا والف مربوك
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يف يوم األحد املوافق 2019/1/27  متت مناقشة رسالة 
املاجستري لألخ / عماد إمساعيل عبدالسالم سعيد – موظف 
دائرة املخاطر املصرفية  بالبنك األهلي اليمين واملوسومة بـــ 
:)دور املخصصات يف تغطية التسهيالت االئتمانية املتعثرة 
اليمنية   التجارية  البنــــوك  نشاط  نتيجة  على  وانعكـــاسها 

)دراسة حاله البنك األهلي اليمين ( .
من   املكونة  املناقشة  جلنة  أمام  رسالته  عن  دافع  وقـد 

كٍل من :
- أ.د حممد عمر باناجه    -   مشرفًا علميًا  رئيسا )جامعه 

عدن(
- أ. مشارك . د. حمسن حسني صاحل  بن لسود    –   مناقشًا 

عضواً )جامعه عدن (
خارجيًا  مناقشًا    - املخاليف    سيف  فيصل  .د.  مشارك  أ.   -

)جامعه ذمار(
وقد حتصل  زملينا عماد على درجه  املاجستري بتقدير 

)ممتاز(
صعود  قهرت  لقد  وتهانينا   مربوك  الف  له  نقول 

املستحيل “عمادنا “ وهنيئا لك هذا االجناز .

عماد إمساعيل حيوز على شهادة املاجستري
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حني كان نيلسون مانديال يدرس احلقوق يف اجلامعة 
كان أحد أساتذته و امسه بيرت وكان أبيض البشرة ويكرهه 

بشدة!
و يف أحد األيام كان األستاذ بيرت يتناول طعام الغذاء يف 
مقصف اجلامعة فاقرتب منه نيلسون مانديال حاماًل طعامه و 

جلس بقربه..
 - قال له األستاذ بيرت: “يبدو أنك ال تفهم يا سيد مانديال 

أن اخلنزير والطري ال جيلسان معًا ليأكال الطعام”!

نظر إليه مانديال و أجابه بكل هدوء:

“ال تقلق أيها األستاذ فسأطري بعيداً عنك”!
 ثم ذهب و جلس على طاولة أخرى..

  - مل يتحمل األستاذ جواب مانديال فقرر االنتقام منه..
ويف اليوم التالي طرح األستاذ بيرت يف الصف سؤااًل على 
ووجدت  الطريق  يف  متشي  كنت  إذا  مانديال  “سيد  مانديال: 
صندوقًا وبداخل هذا الصندوق كيسان الكيس األول فيه املال 

والكيس الثاني فيه احلكمة.. فأي الكيسني ختتار  ؟”
 - بدون تردد..أجابه مانديال: “طبعًا سآخذ كيس املال”

مكانك  كنت  “لو  منه:  ساخراً  قال  و  األستاذ  ابتسم   -
“كل  مانديال:  أجابه  برود  بكل  و  احلكمة”..  كيس  ألخذت 

إنسان يأخذ ما ينقصه!”
و  غضبًا  يستشيط  بيرت  األستاذ  كان  األثناء  هذه  يف 
حقداً لدرجة أنه كتب على ورقة االمتحان اخلاصة مبانديال 

*“غيب”* و أعطاها له!
هادئًا  يبقى  أن  وحاول  االمتحان  ورقة  مانديال  أخذ 
جالسًا إىل طاولته و بعد بضع دقائق وقف مانديال و اجته حنو 
له بنربٍة مهذبة: “أستاذ بيرت لقد أمضيت على  األستاذ وقال 

الورقة بامسك، لكنك مل تضع لي عالمة! 

الــعــبـــــرة 

بنفسك  ثقتك  منك  يسرق  أن  ألحد  تسمح  أن  إّياك 
واعتزازك بهويتك حتى وإن كان أستاذك الذي بيده تقييمك 
هي  نفسك  ألن  وظيفتك  من  طردك  بيده  الذي  رئيسك  أو 

أغلى وأمثن من كل شئ.

لشركة  سابقًا  وحماسبًا  وشاعراً  أديبًا  باهذيلة  أمحد  األستاذ 
احلصول  على  باستمرار  وحيرص  الوطنية..  التأمني  وإعادة  التأمني 
على كل عدٍد من أعداد جملة األهلي املصريف ويتجّسم عناء اجمليء من 
مدينة خورمكسر الستالمها شخصيًا بل ودائم التشجيع لطاقم إخراج 
اجمللة من خالل التعبري املتواصل عن إعجابه بطريقة إخراجها وتنوع 

مواضيعها بفضل اجلهود املشرتكة والفنية من قبل هيئة حتريرها .
ومدنا  األدبية  بأرحييته  صفحاتها  خالل  من  يشارك  أن  ويود 
قصيدته  خالل  من  احلبيبة  بعدن  املتغنية  الشفافية  بالغة  بقصائده 

غربة وظاللالثالثة اآلتية :-

نفسك هي أغلى وأمثن من كل شئ

)1(
ليت حزنًا يف أعماقي

يسطع كالنهار..
ليت دمعًا يف عيين

يفصح بافتخار..
أحببتك برغم البعد

والضَباب والعذاب
أحببتك كرضيع
مشتاق لثدي أمه

ويرتسم على ثغري سؤال:
»ملاذا أحببتك؟«

ويأتي الرد كإعصار
جبرف سفينيت عرب البحار..

)2(
ترمقين العيون »أنَت غريب!!«
ترمقين النجوم »أنت غريب!!«

نعم: أنا غريب من بالد ثائر
حيتضر فيه الغيم والظالم..

أنا من بالد الُب و )القات(
من بالد البسمات والرغيف 

من بالد تصطاد امساكًا
من حبار

وتشوبها بعني الشمس 
بافتخار..

)3(
أحنُّ إليِك 

لكن، أغراني الدوالر
وكؤوس براقة يسيل منها

العسل..
ال أرتضي أن أنهش الرغيف

برغم تساقط العمر كاخلريف
برغم الضباب
برغم العذاب

»أنا غريب بال وطن«

امحد حممد باهديلة
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تنويه : للتواصل معنا 

إعتذار

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

ahli.masrafi@nbyemen.com
أو عرب أرقام التلفون  : 257٤5٤-02/ الفاكس : 256237
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير

تعتذر أسرة »األهلي املصريف« للقراء األعزاء عن تأخري 
العدد وذلك لظروف فنية خارجة عن إرادتنا

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 اإلكرتوني اخلاص باجمللة
ahli/masrafi@nbyemen.com 

1
2
3
٤
5
6
7
8
9
10

افقيًا :-      1      2      3       ٤      5       6      7      8      9     10
1- قائمة بيانات تعكس قوة ومتانة املوقف املالي ملؤسسة جتارية

2- أقوال خافية أو مكتومة – قمحي البشرة
3- علم – فرقة إنشاد تصاحب الفنان

٤- رؤوس جبال – مصاحب للرعد – ضمري منفصل
5- متواجد بكثرة
6- مئات األعوام 

7- حرف مكرر – من الطيور املهاجرة 
8- ميسكون عن الطعام )مبعثرة( ميني أو حلفان

9- صوت اهلاتف – توجيهات صارمة )م(
10- ملعان )م( – من منتجات النخيل

رأسيًا :-
1-  خارج عن األعراف – دون سن البلوغ

2- فنان تشكيلي – أحد األنهار األوروبية
3- عكس خبيل – عكس رذائل )م(

 ) ٤- ناصع )جمزومة( – ضد عدواني )عمل خريِّ
5- قلوي

6-طائر ذو صوت مجيل – إله
7- ..... )مأثورة( )م(
8- ُيفرْح – تباينات

9- بارع – ضد معسر )م(
10- عملة )مبعثرة( – من أدوات النجار

حل العدد السابق

إعداد: أبو سامر
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اإلشراف العام
د. أمحد علي عمر بن سنكر

املدير العام

 علي منصور ماطر
عمر عبدالرمحن عبداجلبار

والء وديع ثابت
وليد حممد سيف

رئـيـس التحــريـر:

مــديـر التـحـريـر:

اإلشــراف الــفــين:

اإلخـــراج الفـنــي : ahli.masrafi@nbyemen.com

مجيع املراسالت ترسل باسم رئيس التحرير - اآلراء واملقاالت بتوقيع أصحابها ال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر البنك األهلي اليمين 


