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رئيس جملس اإلدارة املدير العام
 يشارك يف اجتماعات اجلمعية العمومية

 لكل من شركة اخلدمات املالية البحرينية وبنك يوباف 
يف مملكة البحرين

بأن  أثبتا  قد  والتاريخ  الزمن  أن  فيه  ومما الشك  إنه 
الوحدة اليمنية هي قدر ومصير الشعب اليمني وأمله 
والتشرذم  التفرقة  أنهكته  أن  بعد  والتنمية  البناء  في 
والحروب المفتعلة والتي كان يذكيها من لم يكن لهم 

مصلحة في هذه الوحدة محليا وإقليميا ودوليًا.
كال  إن  واليمنيين  اليمن  وحظ  الطالع  حسن  ومن 
الثورتين سبتمبر 62 واكتوبر63 قد وضعتا من ضمن 
أهدافهما في التحرر واالنعتاق هدف إعادة الوحدة بين 
تجسيد  اليمنيون  أستطاع  فقد  وبحمدالله  الشطرين، 
هذا الهدف في وحدة اندماجية فجر الثاني والعشرون 
من يوم 1990م بطريقة ديمقراطية دستورية ال مثيل لها 

أذهلت العالم بأسره وأصبحت نموذجًا يحتذى به.
وعندما أراد البعض االنتكاس والنكوص عن هذا المنجز 
التاريخي العظيم أدرك القائد وحامي الوحدة وبفطنته 
فتنه  من  الخفاء  في  يحاك  كان  ما  المعهودة  وحنكته 
لالرتداد إلى مواخير الدسائس ومآدب الغدر واالقتتال 
التفاهم  وسائل  كافة  استنفاذ  بعد  الحكيم  قراره  فكان 
في  وتاريخي  وطني  واجب  عليه  بأن  أدرك  وااللتقاء، 
اليمني من  الشعب  بذل  منجٍز  لحماية  للفتنه  التصدي 
الشهداء. من  وقوافل  الدماء  من  أنهار  تحقيقه  أجل 

في  الباطل  وإزهاق  الحق  معه إلحقاق  الله  يد  فكانت 
في  الشعب  إلرادة  واالنتصار  الفتنه  تلك  على  القضاء 
الحياة الكريمة والتقدم والرقي وتحقيق طموحاته في 
التنمية والبناء لتنتشر خيرات هذا الوطن وتعم جميع 
أبناءه، وإقصاء ولفظ كل من أبى إال أن يسير في ركاب 

الشيطان.
وفي ذكرى هذه الوحدة، إليك أيها القائد الفذ يا من 
فديت هذا الوطن بوجدانك كل الحب والتقدير ونشد 
من  كل  الشاملة  والتنمية  البناء  نحو  معًا  يداك  على 

موقعة في هذا البيت الكبير.)اليمن( 

يكتبها: أ. عبد الرمحن حممد الكهالي
رئيس جملس اإلدارة املدير العام

عبدالرمحن  األستاذ/  شارك 
جملس  رئيس   – الكهالي  حممد 
اجتماعات  العام  املدير  اإلدارة 
من  للفرتة  العمومية  اجلمعية 
19-24 مارس 2010م لكل من شركة 
وبنك  البحرينية  املالية  اخلدمات 
يوباف البحرين، وذلك الستعراض 
لكلتا  املالية  البيانات  ومناقشة 
 /31 املنتهية  للفرتة  املؤسستني 

2009/12م . 
األهلي  البنك  أن  بالذكر  وجديراً 
اليمي يعد من املساهمني يف رأس 

مال كلتا املؤسستني. 

الزمن وطول  وبكره  اليوم  باٍق  هلا  ي���ا مين�  �حي  زرع�����ت ح��ب��ك  ش���راي���ي���ي  ويف 

كنا قد وعدنا يف العدد السابق بنشر بقية أمساء 
األخوة احملالون إىل التقاعد. ها حنن نستكمل بقية 
أعمارهم  من  تبقى  ما  بقضاء  هلم  متنياتنا  مع  األمس��اء 
واليت نرجو من اهلل عزوجل أن ميد فيها وميتعهم بالصحة 

الدائمة. وإىل اللقاء دومًا يا أحبيت ..
سعيد حم��م��د  وج����دي   )1
عبداهلل ص���احل  ط��اه��ر   )2
امح���د ط�����ه  ع���ل���وي���ة   )3
علوي عبدربه  م��ش��رية   )4
5( غازي عبداحلميد حممد
حممد ال��ع��ب��د  امح����د    )6

7( عبداهلل بن عبداهلل عبيد
8( علي عمر سعد اهلجري
قاسم حممد  ع��ب��درب��ه   )9
عبدالشكور عبدامللك   )10
حممد ع���ل���ي  غ���ال���ب   )11
حسن م��ع��ت��وق  أم���رية   )12

أسرة األهلي املصريف

ƳƴǖǩƗ ƞǮǪǥ

وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى
»صدق اهلل العظيم«

ت��ع��ل��م��وا وت��ث��ق��ف��وا وت��أه��ل��وا وع��م��ق��وا ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ب��ني صفوفكم
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ǻǸǲƾǩƗ ǴǕƘǮƢƩƗ ƴǢǖǽ ǼǲǮǾǩƗ ǼǪǵȁƗ ǤǲƜǩƗ ƝƷƗƳƑ ƼǪƪǭ
ǫčċċĔƸƜǮƾǽƳ ĎČǼǝ ƞǾǶƢǲǮǩƗ ƞǲƾǪǩ ƞǾǩƘǮǩƗ ƟƘǱƘǾƜǩƗ ƷƗƸǡȃ 

الكهالي  برئاسة األستاذ/ عبدالرحمن محمد  اليمني  للبنك األهلي  عقد مجلس اإلدارة 
رئيس المجلس اجتماعه السنوي يوم االثنين الموافق 2010/4/5م وذلك إلقرار البيانات 
المالية للسنة المنتهية في 31/ديسمبر2009م بحضور مدقق الحسابات المستقل السادة 
بكلمة األستاذ/ عبدالرحمن رئيس  ٌأفتتح االجتماع  / دحمان ومشاركوه RSM وقد 
المجلس التي إستعرض فيها مسيرة البنك خالل العام 2009م واآلثار الجانبية التي مر 
بها القطاع المصرفي العالمي والمحلي ومن ضمنها البنك األهلي اليمني جراء األزمة 
المالية واالقتصادية، وكيف استطاع البنك تخفيف وتقليل اآلثار السلبية لتداعيات تلك 
األزمة بفضل النهج المتوازن الذي أتبعه البنك من خالل االلتزام بسياسة مصرفية محافظة 
أثبثت أنها من أفضل األساليب المتبعة في العمل المصرفي، وكذا في محافظة البنك على 
جودة ومتانة أصوله وزيادة حقوق الملكية مما أدى إلى رفع معدل كفاية رأس المال 
ليغدو من أحسن معدالت كفاية رأس مال البنوك في العالم. ونوه األخ/ رئيس المجلس 
إلى أن العام 2009م قد شهد حضورًا متميزًا وفاعاًل للبنك األهلي اليمني بمناسبة مرور 
)40( عامًا على تأسيسه من خالل إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية توجت 
بإقامة ندوة مصرفية شارك فيها أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية ومدراء فروع البنك 

العلوم  المختصين في  وعدد من 
والمصرفية  والمالية  االقتصادية 

وعمالءنا الكرام .
دحمان  السيد/  قام  الختام  وفي 
المستقل(  الحسابات  )مدقق 
بيانات  على  الضوء  بتسليط 
 31 المنتهي  للعام  المالية  البنك 
عدالة  إلى  منوهًا  ديسمبر2009م 
وفقًا  أعدت  والتي  البيانات  تلك 
الدولية  المالية  التقارير  لمعايير 
الحسابات  إعداد  في   )IFRS(
البنك المركزي  المالية وتعليمات 

اليمني.
البنك  إدارة  مجلس  أهدى  وقد 
والعاملون  التنفيذية  واإلدارة 
تلك  اليمني  األهلي  البنك  في 
الرئيس  فخامة  إلى  االنجازات 
رئيس  صالح«  عبدالله  علي   «
على  وامتنانا  تقديرًا  الجمهورية 
كما  الحكيمة.  وتوجيهاته  قيادته 
رئيس  دولة  إلى  بالشكر  توجهوا 
المالية  وزير  ومعالي  الوزراء 
المركزي  البنك  محافظ  ومعالي 
اليمني وكذا كافة الوزراء ومدراء 
الحكومية  والمؤسسات  الدوائر 
لثقتهم  الكرام  البنك  ولعمالء 
أجل  من  المتواصل  ودعمهم 
مأدبة  أقيمت  وقد  البنك.  رفعة 
فندق  في  للحضور  فاخرة  غداء 
شيراتون بمدنية التواهي احتفاًء 

بهذه المناسبة.

األع�����������وامال��ب�������ي���ان
09م08م07م06م05م

امليزانية العمومية  :
645798326895103104708105441جمموع املوجودات

38417092891584099369القروض والسلفيات
5670971666809618994890387ودائع العمالء والبنوك

3234538155427735663052587أوراق مالية
40005500750085009000رأس املال

5876749697211119912075حقوق املساهمني
1554524013267412561328792أرصدة لدى البنوك
1486023683361251966619914بنود خارج امليزانية

بي�������ان الدخ����ل :
26533470415034673869صايف إيرادات الفوائد

6261243189815271273إيرادات التشغيل
20142621360023542213الربح قبل الضريبة

13091704234015301439صايف الربح / )اخلسارة (
املؤ شرات املالية :

- 5.9 %- 34.6 %37.3 %30.2 %48.8 %نسبة منو صايف الدخل %عن الفرتة املناظرة
1.4 %1.5 %2.5 %2.0 %2.0 %العائد على املوجودات

12.8 %15.5 %30.5 %28.3 %27.6 %العائد على متوسط حقوق املالك
62 %56 %43 %39 %50 %معدل كفاية رأس املال

64 %80 %74 %81 %80 %نسبة السيولة
207.31 ريال200.08 ريال199.51 ريال198.51 ريال195.08 ريالسعر الدوالر

164 ريال191 ريال360 ريال359 ريال485 ريالربح السهم
2727282828عدد الفروع

585629613637626عدد املوظفني

ه���ي م��س��ت��ق��ب��ل��ي وع�����زي وت�����اج ال��وط��ن�  �وح����دت����ي واج������ي أع���ت���ز وأف����خ����ر بها

ستظل القوات املسلحة واألمن متثل احلارس األمني والعني الساهرة.. تصون الوطن وحتافظ على مكتسباته
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تتمة بقية أسماء األخوة المرفعين إلى الدرجات الوظيفية أدناه
مع تهاني وتبريكات هيئة التحرير لمن عملوا وبرزوا وجنوا وحصدوا 

ما بذلوا وهم :

فعوا إىل درجة )مدير دائرة ، مصريف أول، مشرف مصريف، في أول، وحريف ثاني( مربوك لكم هذا  والذين رُُ
الرتفيع يف درجاتكم الوظيفية 

متمنني لكم التقدم وتقديم املزيد من اجلهد والتفاني لتحصلوا على أعلى الرتقيات وتكونوا 
القدوة واملثل لبقية الزمالء

فألف مربوك
أسرة األهلي املصريف

وكل الزمالء والزميالت يف البنك األهلي اليمين

1( صاحل سامل ناصر
2( دعاء عبداهلل عزعزي 

3( انشراح وزير أمداد 
4( حممد سيد حامد باهارون

5( واعد حممود سعيد 
6( عيشة حممد عبداهلل ميسري 

7( نرجس عبده حممد ناجي 
8( مسرية سعيد سامل عوض 

9( انتصار عبداهلل حسن
10( عبداهلل علي عبداهلل باراجح 

11( جوالن أمحد حمسن بركات 
12( حممد عياش عبداهلل جعفر 
13( فاطمة عبداهلل امحد ساملني 

14( سعيد عبده سعيد حيدرة 
15( وداد أخرت ياسني عبداحلميد

 16( فاطمة حسني حسن
17(زينب امحد فضل

 18( شاهدة رستم منصور
19( شهناز عبدالعزيز عمر إبراهيم

20( نسيم حيدر حسن
 21( شفيقة حسن عبدالقادر

22( طالبة عوض علي
23( وحيد عبداخلالق أنعم
 24( رضية علي حسن ننو

25( عبدالكريم علي مسعد الشامي
 26(  صربي عبدالدائم جماهد سعيد

27( حسني حممد حسني ميسري
28(عبدالرقيب امحد حمسن عبدالغي

29( عبداهلل امحد سامل هادي

الزمن وطول  وبكره  اليوم  باٍق  هلا  ي���ا مين�  �حي  زرع�����ت ح��ب��ك  ش���راي���ي���ي  ويف 

سيحافظ أبناء الوطن الوحدويون على منجز الوحدة يف حدقات أعينهم
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نعم إنه�������ا وحدة حررت مقدرات 
الوطن م�������ن التبعي�������ة واالرتهان 
لليمن  والكرامة  الع�������زة  وأعادت 
واليمنيين. وحدة جاءت لتبني وال 
تهدم .. تصون وال تبدد وتجمع 
وال تف�������رق تمد وتنش�������ر ظالل 
الخير إلى كل مس�������احات الوطن 
وتصحح مسارات خيار وطموح 
أجيالن�������ا ف�������ي التق�������دم والرقي. 
تبن�������ي مجتمعًا فاض�������اًل موحدًا 
قويًا. وتص�������ون مقدرات الوطن 
من الث�������روات والبنى االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية من خالل 

إجراء اإلصالح�������ات التي تحتاج 
إليه�������ا تلك البنى والمؤسس�������ات 
وتصحيح مس�������اراتها كونها ملكًا 

لهذا الشعب.
 فمن خير الوحدة علينا نحن في 
البنك األهلي اليمني وبفضل الله 
ومش�������يئته كان لهذا المرفق بما 
يملكه من عراقة وريادة حيزًا في 
القائد الرئيس »علي  فكر فخامة 
عبدالله صالح« في أن يتم القيام 
بإصالح�������ات فورية مالية وإدارية 
تعيد لهذا المرفق مكانته وحيوته 
مهما كلف األمر،منطلقًا من حق 

الش�������ريف  العيش  ف�������ي  موظفيه 
وتحقيق الرخ�������اء لعوائلهم وأي 
لو  فيما  إليه  مصير س�������يؤولون 
قدر له�������ذا المرفق أن يحال إلى 
التصفية. فكانت قراراته الحكيمة 
والصائب�������ة ) 57و58 ( لع�������ام 
1998م في إعادة الهيكلة وتعين 
قيادة ق�������ادرة. بل األهم من ذلك 
التوجي�������ه بإعداد هي�������كاًل خاصًا 
الموظفين  روات�������ب  برفع وزيادة 
دون اس�������تثناء حتى من شارفوا 

على التقاعد.
ولق�������د كان ل�������كل ذلك أث�������ره االيجابي 

اليمني وأن  البن�������ك األهل�������ي  النتعاش 
يواصل مسيرته إلى ما هو عليه اليوم.

فبوركت وحدة ه�������ذه مآثرك .. 
وكل عام وشعبنا اليمني في خير 

وعزة ومتعهز

أصلها ثابت يف وجداننا تظلل ربوع الوطن
وتنثر خريها يف كل حني

وحدة 
مينية

بقلم: علي منصور ماطر
     رئيس التحرير

تعري�������ف نظام المعلومات المحاس�������بي في 
البنوك:-

أن تعريف نظام المعلومات المحاسبي في 
البن�������ك يقوم على ع�������دة مقومات وأهمهما 
تل�������ك المقومات الت�������ي تتضمن نوعين من 

األهداف:-
1- أهداف رئيسية

2- أه�������داف فرعي�������ة.. وكال النوعين هما 
ما يهدف إليهما أي نظام محاس�������بي ألي 

مؤسسة مالية.
أوال:- األهداف الرئيسية:-

1( توفي�������ر المعلوم�������ات المختلف�������ة التي 
السياس�������ات  لرس�������م  البنك  تحتاجهاإدارة 
اإلدارية والمصرفية واالستثمارية المختلفة، 

وتساعدها على التخطيط، الرقابة واتخاذ 
القرارات.

2( توفي�������ر المعلوم�������ات المطلوبة للبنك 
المركزي كجهة رقابية خارجية مثل نس�������بة 
االحتياط�������ي النقدي، نس�������بة الودائع إلى 
حقوق المس�������اهمين، عدم تجاوز القروض 
والتسهيالت النس�������بة المقرره من إجمالي 

الودائع ونسبة السيولة لدى البنك.
للمس�������اهمين  المعلوم�������ات  توفي�������ر   )3

والمستثمرين والبنوك 
المراسلة في الخارج 
الضرائب  ومصلح�������ة 
وكل المعنيي�������ن بأمر 

البنك.
األه�������داف  ثاني�������ًا:- 

الفرعية:-
1( األم��ان:- تش�������كل النقدي�������ة في البنوك 
العنصر الهام في نش�������اط البن�������وك وتعتبر 
النقود من أكثر األصول تعرضًا للس�������رقة 
واالخت�������الس، لذلك يجب أن يضمن النظام 
منع الخس�������ارة والسرقة والخطأ من خالل 
مجموعة من الضوابط التي تحققها الرقابة 

الداخلية.
2( ال���دقة:- الدقة عامل له خصوصيته في 

النظام المحاس�������بي للبنوك التقليدية لكون 
البنك مؤسسة مالية تتعامل بالنقود، ونظرًا 
لما تتسم به المعامالت المالية للبنوك من 
اعتماده�������ا على الثقة، ف�������إن األمر يتطلب 
تنفيذ المعامالت المحاسبية بدقة متناهية. 
3( ال��وق�������ت:- للوقت أهمية بالغة، خاصة 
ف�������ي البنوك التقليدية ألن معامالت اإليداع 
والسحب من الحس�������ابات الجارية للعمالء 
متكررة، حيث يطلب العمالء معرفة أرصدة 

حس�������اباتهم في أي وقت باإلضافة إلى أن 
إدارة البنك تحتاج إلى المعلومات بش�������كل 
يومي لسرعة إتخاد القرارات المتعلقة بمنح 
التس�������هيالت، ومدى توفر السيولة النقدية 
لمواجه�������ة طلبات العمالء، لهذا يتم إعداد 
موازي�������ن مراجعة والمرك�������ز المالي للبنك 

بشكل يومي.

مقومات نظام املعلومات احملاسيب يف البنوك التجارية

إعداد / حسني عبدالرزاق أمحد
في بوحدة املطبوعات والقرطاسية

ه���ي م��س��ت��ق��ب��ل��ي وع�����زي وت�����اج ال��وط��ن�  �وح����دت����ي واج������ي أع���ت���ز وأف����خ����ر بها

اجلنوب العربي مشروع استعماري كشف الشعب حقيقته وتصدى له وهزمه
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من منجزات الوحدة اليمنية
الشركة العربية اليمنية لالسمنت

تفتتح مصنعًا لالسمنت في محافظة حضرموت

يشارك في احتفال االفتتاح بصفته أحد الممولين للمشروع
البنك األهلي اليمني

القي�������ادة  اس�������توعبت  لق�������د 
السياس�������ية بعد الثاني والعشرون 
من ماي�������و 1990م، أن هذا الوطن 
وبما يزخر به من خيرات وثروات 
البد أن تصب ف�������ي مصلحة أبناء 
ه�������ذا الوطن وفي تنمي�������ة موارد 
أبناءه  ظروف  وتحس�������ين  الوطن 
العلمي  مستواهم  ورفع  المعيشية 

والثقافي.
ولتنفيذ ذل�������ك البد من إتاحة 

الف�������رص للمس�������تثمرين المحلين 
ومن دول الج�������وار، وكذا الدول 
الخارجي�������ة األخ�������رى وبش�������روط 
مشجعة ، وذلك بإصدار القوا نيين 
واللوائح المنظمة لذلك وقد كان 
ثمرة ذلك افتتاح مصنع االسمنت 
ابريل  في محافظة حضرموت في 
2010م الماضي برعاية كريمة من 
فخامة الرئيس علي عبدالله صالح 
»حفظ�������ه الله«، وذل�������ك بحضوره 
شخصيًا إلى جانب حوالي )200( 
شخصية من رجال المال واألعمال 
المحلين والس�������عوديين بما فيهم 
رئيس الش�������ركة العربي�������ة اليمنية 
لالسمنت المهندس/عبدالله بقشان 
ال�������ذي صرح: بأن ه�������ذا المنجز 

قد حضى برعاي�������ة فخامة رئيس 
الجمهورية والذي يعد المش�������جع 
والداعم للمستثمرين السعوديين، 

وغيرهم من المستثمرين.
وقد لع�������ب البنك األهلي   
اليمن�������ي دورًا كبي�������رًا في تمويل 
بالتمويل  س�������واء  المشروع  هذا 
غير المباشر كونه فاتح االعتماد 
الخاص بآالت ومعدات المصنع أو 
بالتمويل المباشر وبالمشاركة مع 
أحد البنوك المراس�������لة اإلقليمية، 
حيث واكب البن�������ك األهلي أعمال 
ه�������ذا المصنع منذ بدء اإلنش�������اء 

وحتى يوم االفتتاح.
ومن أه�������داف البنك في دعم 
المصن�������ع س�������عيه لفت�������ح مكتبًا له 

ف�������ي موقع المصنع بالتنس�������يق مع 
ذوي الش�������أن فيه لتقديم خدماته 
المصرفية على غ�������رار مايقوم به 
مكت�������ب البنك ف�������ي المنطقة الحرة 

لشركة موانئ دبي.
هذا وقد مث�������ل البنك األهلي 
اليمني في حفل االفتتاح األستاذ/ 
سامي عبدالحميد مكاوي )النائب 

األول للمدير العام( .

رؤيتنا..
حن���ن يف البن���ك األهل���ي 
اليمي عزمنا على أن نلي 
مجيع احتياجات عمالءنا 
وأن نك���ون رّواداً يف توفري 
خدمات مصرفية مبتكرة 
أفض���ل  عل���ى  اعتم���اداً 
وأحدث تقنيات اخلدمات 
لنكون اخليار  املصرفية 
للعمالء  األول 
البنك  ولنصبح 
يف  املمي���ز 

اليمن.

أ . سامي عبداحلميد مكاوي
النائب األول للمدير العام

الزمن وطول  وبكره  اليوم  باٍق  هلا  ي���ا مين�  �حي  زرع�����ت ح��ب��ك  ش���راي���ي���ي  ويف 

فلنستظل مجيعًا بظالل الوحدة

الشك بأن اليمينيون عبر التاريخ كان لهم دورًا 
عظيمًا في نصرة العرب والمس�������لمين س�������واء عن 
طريق الفتوحات اإلس�������المية أو الهجرات لمختلف 
دول العال�������م. وكانت لهم بصم�������ات بارزة في الحياة 
االجتماعية للشعوب التي هاجروا إليها فقد تمكنوا 
من نش�������ر اإلسالم ومبادئه الس�������محة وبذروا ثقافة 

التسامح واأللفة والمحبة بين هذه الشعوب.
وجاءت الوحدة اليمنية لتقوي من إرادة الشعب 
اليمني ورسالته الحضارية وتزيدها توهجًا وبما يعزز 
حضوره اإلقليمي والعربي واإلسالمي وعلى مستوى 

العالم ليصبح له دورًا فاعاًل على كل الساحات.
فال عزة وال ريادة لليمنيين إال بوحدتهم والتي 

تق�������ع على عات�������ق كل مواطن يمن�������ي الحفاظ عليها 
والذوذ عنها بكل مايملك، وأن نتسم جميعًا بالسمة 
الديمقراطية والتماسك والعقالنية في مناقشة أمورنا 
وترتيب بيتنا الداخلي وبما يؤمن التمسك بثوابثنا 

الوطنية.
فالوحدة لم تكن في أي يوم من األيام  ش�������عارًا 
مرفوعًا بل هي وحدة قد تجذرت بثورتي س�������بتمبر 
وأكتوبر وبالمصير المش�������ترك لش�������عب واحد هب 
في وجه االمامه واالس�������تعمار لينهي حالة التشطير 

المفروضة عليه.
فهنيئا لنا جميعًا ه�ذا المنجز التاريخي الكبير..

وكل عام والشعب اليمني بخير وعزة وكرامة.

بقلم: امحد حممد االشول

من يسعى إىل اإلضرار مبصاحل الوطن واملواطنني ومن يدعو إىل الباطل هو اخلاسر الوحيد



8

بدأ مكتب البنك األهلي اليمني في المنطقة 
الحرة بعدن ممارسة عمله في 2010/4/6م 
وفي لقاء لألهلي المصرفي باألخ/ نبيل عبد 
الغفور )مسؤول المكتب( أثناء زيارة قام بها 
األخ/ رئيس التحرير واألخت/ المشرفة الفنية 
أوضح األخ/ نبيل بأن طبيعة عمل المكتب 
تتلخص في تحصيل إيرادات شركة موانئ 

دبي من الرسوم التي يدفعها المتعاملين مع 
وشحن  وتحميل  نقل  من  المتأتية  الشركة 
أجهزة  بها  تقوم  التي  الحاويات  وتفريغ 
يقوم  كما  الميناء  في  المختلفة  الشركة 
بتسهيل عملية البيع والشراء للعملة األجنبية 
في حدود مايحتاج إليه عمالء الشركة من 
تكملة لمبالغ الفواتير، مما أشاع نوعًا من 
االرتياح لدى عمالء الشركة وسهل عملهم 
الستيفاء  واإلياب  الذهاب  عملية  من  بداًل 
ذلك من البنوك خارج المنطقة الحرة ويقوم 
البنك بضخ تلك اإليرادات فورًا وعلى مدار 
الساعة إلى حساب الشركة لدى فرع الملكة 
أروى عبر الربط الشبكي بين المكتب والفرع. 
الشركة  موظفي  رواتب  بدفع  يقوم  كما 
شهريًا. وفي إضافة لألخ/ نبيل بأن المكتب 
في كل مايقوم به يخضع إلشراف وتوجيه 

مديرة فرع الملكة أروى كون المكتب يعتبر 
قسمًا من أقسام الفرع.

من  لكل  المصرفي  األهلي  سؤال  وفي 
)مدير  الشعبي  حسن  عارف   / االخوين 
الشركة  لدى  الحكومية(  الشؤون  دائرة 
)المدير  القشبري  علي  محمد  وسمير 
الشركة.  في  التجاري(  للقسم  التنفيذي 
اليمني  األهلي  البنك  يفتح  أن  معنى  عن 
الشركة فقد أوضحا  له في مقر  مكتبا 
من  كبيرًا  قدرًا  أشاع  قد  ذلك  بأن 
مستوى  على  سواء  االرتياح 
أو  وموظفيها  دبي  موانئ  شركة 
الشركة.  عمالء  مستوى  على 
األعباء  خفف  قد  أنه  حيث 
كاهل  وتثقل  تنؤ  كانت  التي 
الشركة ناهيك عن ما وفره 
باألمان  شعور  من  المكتب 
باإليرادات  االنتقال  جراء 
أروى  فرع  في  إليداعها 
ذلك من  يترتب عن  وما 
أعمال  وتأخير  أخطار 

الشركة.
عن  عبروا  وقد   
من  يلقوه  بما  رضاهم 
ممتازة  وخدمة  تعاون 
من قبل مسؤول وموظفي 
المكتب كما أشادوا بالدور 
فرع  مديرة  تلعبه  الذي 

الملكة أروى األستاذة/ بركة 
عمر شيخ وماتبديه من تعاون 

في تسهيل وتلبية متطلبات الشركة. 

من منجزات البنك األهلي اليمني

ه���ي م��س��ت��ق��ب��ل��ي وع�����زي وت�����اج ال��وط��ن�  �وح����دت����ي واج������ي أع���ت���ز وأف����خ����ر بها

بالوحدة اجته النشء والشباب حنو التعليم للتسلح بالعلوم واملعارف احلديثة
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التعامل إدارة  كيفي��ة 
م��ع العمالء املتنافس��ن

وجهة نظر مصرفية

أشرف سامي حسن 
مدير دائرة االئتمان 

االقتصادية  القطاعات  بعض  هناك 
التنافس  وهذا   ، شديدا  تنافسا  تشهد 
إىل  درجاته  من  درجة  يف  يصل   قد 
البنوك  وتقع   ، اخلصم  إيذاء  مرحلة 
الصراعات  هذه  نتيجة  حرية  يف 
مع  التعامل  إدارة  للبنك  ميكن  فكيف 
األنشطة  أصحاب  املتنافسني  العمالء 
يف  وخصوصا  املتشابهة  االقتصادية 
جمال منح التسهيالت املصرفية ، و هو 
ما سنتطرق اليه يف مقالنا هذا حملاولة 

التوعية بالتعامل مع هذه اإلشكالية .
أوال :

يجب على البنوك التأكد من توزيع محفظة 
االئتمان على كافة األنشطة االقتصادية وعدم 
السماح بالتركز في تمويل إحدى القطاعات 
االقتصادية ، مما يؤدي إلى حدوث مخاطر 
حالة  في  غاليا  ثمنها  البنك  يدفع  قد  تركز 
أو  للركود  االقتصادي  القطاع  هذا  تعرض 
لصعوبات متعلقة بظروف السوق والمضاربات 

والنقاط السلبية األخرى .
ثانيا :

العمالء  العمل االئتماني مع  يجب تجنب 
نفس  في  المؤثرين  وخصوصا  المتنافسين 
النشاط وذلك لوجود آثار سلبية نتيجة لهذا 
التنافس ، كما انه ال يخدم أهداف البنك في 
معهم  التعامل  من  المطلوبة  الربحية  تحقيق 
كما انه يضع البنك في دائرة هذا التنافس . 

ثالثا :
أذا ما دعت الضرورة إلى القيام بتمويل 
بعض  إلى  التنبهه  يجب  المتنافسين  العمالء 

األمور المهمة اآلتية :- 
على  منهم  أي  اطالع  بعدم  االلتزام   -1
اآلخر  للعميل  الممنوحة  التسهيالت  شروط 
، أو حضور احدهم مناقشة أي أمور تخص 
التسهيالت  الممنوحة للعميل اآلخر حتى لو 
كانت هذه المناقشة بين العاملين بالبنك في 

حضور احدهم  .
2- االلتزام بالسرية الكاملة في  التعامل 
مع كل منهم وعدم السماح ألي منهم باالطالع 
الطرف  أعمال  أي  على  بأخرى  أو  بصورة 
المستويات  جميع  خالل  من  وذلك  اآلخر 
اإلدارية بالبنك ، حيث أن إفشاء أية معلومة  
) بحسن نية / بسوء نية ( ولو كانت بسيطة 
هذه  باستغالل  احدهم  قيام  إلى  تؤدي  قد 
المعلومات إما للحصول على منفعة او إليذاء 

العميل اآلخر.
3- عدم التأثر بما يخرج من معلومات 
- قد تكون مغلوطة - والصادرة من احدهم 
الوقت  نفس  وفي   ، اآلخر  العميل  على  
أشعار  وبدون  صحتها  من  التحقق  ضرورة 

العميل األخر بشئ . 
العمل  بمبادئ  الصارم  االلتزام   -4
هؤالء  مع  التعامالت  جميع  في  المصرفي 

المتنافسين ، دون السماح لالستثناءات ألي 
منهم والتي قد تؤثر على نشاط العميل األخر 

ومن ثم تؤثر على ربحية البنك .
5- التزام البنك بالحياد الكامل في أسلوب 
تفضيل            أي  الن  العمالء  هؤالء  مع  التعامل 
في  التفضيل  هذا  كان  لو  حتى   - ألحدهم 
الي  يؤدي  االخر  عن   - االستقبال  أسلوب 
باالضطهاد  وإحساسه  األخر  العميل  غضب 
عند  مرغوب  غير  سلوك  الى  يدفعه  مما 

التعامل مع البنك.

عناية  وبذل  احلذر  جيب  واخريا 
مثل  مع  التعامل  يف  احلريص  الرجل 
هذه االمور مع ضرورة نشر هذا الوعى 
املختلفة  االدارية  املستويات  بكافة 
ممكنة  استفادة  اقصى  لتحقيق  بالبنك 

ولتجنيب البنك املخاطر .

الزمن وطول  وبكره  اليوم  باٍق  هلا  ي���ا مين�  �حي  زرع�����ت ح��ب��ك  ش���راي���ي���ي  ويف 

لقد فشلت املؤامرات وحتطمت على صخرة صمود أبناء شعبنا وحبهم ووالئهم للوطن
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ماذا قال رؤساء وسياسيون ومفكرون

 ومبدعون عن الوحدة اليمنية 22مايو1990م
إعداد : والء وديع ثابت

الرئيس حسي مبارك: مجهورية 
مصر العربية مايو1990م

بناءة  وحدوية  بادرة  اليمنية  الوحدة 
دعم  يف  ستسهم  العربية  الساحة  على 
التضامن والرتابط العربي مبا يكفل اخلري 

لكافة شعوب امتنا العربية اجمليدة.

احملامية أمساء خضر عضو اللجنة 
امللكية األردنية حلقوق اإلنسان الرئيسة 
السابقة لالحتاد النسائي األردني: اململكة 

األردنية اهلامشية 2000/5/19  م: 
مفهوم الوحدة ليس مطلب ميي فحسب 
 ، عام  بشكل  وإنساني  عربي  مطلب  ولكنه 
وأمتنى من الدول العربية االقتداء بالتجربة 
لتحقيق  منطلقا  لتصبح  الرائدة  اليمنية 
العربي  فالوطن  وأوسع  اكرب  عربية  وحدة 
دخول  من  ليتمكن  للوحدة  احلاجة  بأمس 
القرن اجلديد ومواجهة العوملة وحتقيق آمال 

األجيال العربية القادمة.

الكاتب الصحفي مصطفى بكري 
رئيس حترير جريدة األسبوع املصرية:

اليمنية كانت وستظل عالمة   إن الوحدة 
وعالمة  العرب  تاريخ  يف  مهمة  ملرحلة  فاصلة 
بالوحدة  الكبري  احللم  حتقيق  أن  على  مهمة 
مع  خاصة  مبستحيل  وليس  ممكن  العربية 
تعيق  كانت  اليت  املؤامرات  حلجم  إدراكنا 
القيادة  تصميم  أن  إال  اليمن  وحدة  إمتام 
حتقيق  يف  جنح  اليمي  الشعب  ومعها  اليمنية 
بالنسبة  كانت  اليمنية  الوحدة.فالوحدة  حلم 
لنا مبثابة طوق جناة يف ظل عامل عربي تتهدده 
الوحدة  هذه  ستبقى  لذلك  والتفتيت  التجزئة 
يعطينا  األمل  من  شعاع  مبثابة  وأبدا  دائما 
يف  الكبري  الوحدوي  احللم  حتقيق  حنو  دفعة 
امة عربية موحده.. إن حتقيق الوحدة اليمنية 
اإلقليميني  كل  على  رد  مبثابة  بالفعل  كان 

ودعاة التجزئة )22 مايو 2004م(.

الرئيس ياسر عرفات رمحة اهلل عليه: 
دولة فلسطني مايو 1990م:

اللحمة  إعادة  تعي  اليمنية  الوحدة 
احلجارة  ألطفال  هدية  اليمنية  واللحمة 

ولألمة العربية.

الكاتب املصري امحد بهاء الدين رمحة 
اهلل عليه: مجهورية مصر العربية:

استخالص  فقط  ليست  اليمنية  الوحدة 
خربة املاضي وعظمته ودروسه، أو إدراك احلاضر 
وإسقاطاته على املستقبل. لكنها اخرتاق احلجب 

ملواجهة الغد بكل حتدياته وآفاقه وخماطره.

جاللة امللك احلسني بن طالل رمحة اهلل عليه:
 اململكة األردنية اهلامشية مايو 1990م:

يوم الوحدة اليمنية يوم من أيامنا وأعيادنا 
القومية ألنها تنهي التجزئة وحتقق الوحدة 
تكون  عربي  ملستقبل  املتني  األساس  وترسي 

فيه النصرة والسالم والتقدم املنشود.

الفنان السفري عادل إمام: مجهورية 
مصر العربية 22 مايو 2004م:

أنا سعيد جداً بالوحدة اليمنية وأنا كنت يف 
اليمن ومل أجد أي فوارق بل شعب واحد وارض 
فالوحدة  كلها،  لليمن  واحدة  ووحدة  واحدة 

اليمنية حدث ممتاز وعظيم للشعب اليمي.

الرئيس حافظ األسد رمحة اهلل عليه: 
اجلمهورية العربية السورية مايو 1990م

الزمن  يف  قومي  إجناز  اليمنية  الوحدة 
الصعب..
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مصطل�������ح 
هو  »الهندرة« 
مصطلح يتكون 
كلمتين  م�������ن 
س�������يتين  سا أ
 : هم�������ا و
 ) س�������ة هند (
 ، ) ة ر ا د إ ( و
إعادة  ويعن�������ي 
أو  الهيكل�������ة 
التشكيل  إعادة 
والبناء، فهندرة المكتب إذًا هو مصطلح يقصد 
به إعادة بناء شكل المكتب بعقلية المهندس 
ونظ�������ام اإلداري ودقت�������ه. وقد غدى هندرة 
المكتب س�������مة من سمات معظم المؤسسات 
والشركات، بل  أنها في بعض األحيان تعتبر 
مشكلة تؤرق الموظفين، ألن انعدام الهندرة 
يؤدي إلى عدم س�������رعة الوصول إلى بعض 
الوثائق المهمة، ووجود بعض الوثائق الغير 
مهم�������ة دائما على س�������طح المكتب. وللداللة 
على أهمية الهندرة نورد بعض المؤش�������رات 
التي تحتم وجود الهندرة واإلرش�������ادات التي 

تدل على حاجة مكتبك إليها:- 
- وجود أوراق على مكتبك ال تعرف متى 

وضعتها. 
- تبحث دائما عن أوراق تحتاج لها وال 

تجدها.
- االحتف�������اظ الدائم ب�������أوراق ال تحتاج 

إليها.
- االحتفاظ الدائم بأوراق كان لها أهمية 

وأصبحت عديمة األهمية فيما بعد.
- الدخ�������ول لغرفة االجتماع�������ات بدون 

اإلعداد والترتيب الكافي.
- وج�������ود بعض الملفات في غير أماكنها 

المخصصة.
- ال تستطيع الحصول على الورق الذي 

تحتاجه من مكتبك باسرع وقت ممكن.
كيفية هندرة المكتب:

هناك ثالثة طرق رئيس�������ية للقيام بهندرة 
المكت�������ب للتخلص من الفوضى التي تصاحبه 
ومن المش�������كالت التي أوضحناها من قبل، 

وهي: 
أوال: إدارة األوراق ال���يت عل���ى طاول���ة 

مكتبك:
- تذكر دائما أن كلمة مكتب هي من الفعل 
)كتب( )يكتب(، وبالتالي ينبغي أن تكون لهذا 
الغرض. ابدأ فورا بالتخلص من أك��وام الورق 
المنتشرة على سطح المكتب إما بوضعها في 
ملفاتها المخصص�������ة لذلك، أو بإعدامها إذا 

كانت عديمة الجدوى والفائدة.
- خصص 20 دقيقه يوميًا إلعادة ترتيب 

مكتبك

ثانيا: ختزين األوراق:
قم بتصني�������ف األوراق التي ال تحتاجها 
حسب أهميتها وتخزينها في الملفات الخاصة 
به�������ا حس�������ب التصنيف المناس�������ب )صادر/

وارد(....الخ .
ثالثا: سلة املهمالت:

أودع أوراق انتهى عهدها ولم تعد ذات 
جدوى س�������لة المهمالت الموجودة في غرفة 
المكت�������ب وهي عادة أوراق ل�������ن تحتاج إليها 
مستقباًل بعد أن استنفذ الغرض من تخزينها. 
ولكن حاول أن تقرأ محتوياتها حتى ال تندم 

بعد تمزيقها .

كيفية هندرة املكتب... ؟

والء ودي���ع ث����ابت
املشرفة الفنية لألهلي املصريف
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ال��دع��وة إىل االن��ف��ص��ال ورف���ع ال��ش��ع��ارات امل��ع��ادي��ة ل��ل��وح��دة خ��ي��ان��ة وط��ن��ي��ة كربى
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 ǬǶǾǪǕ ƞǒǝƘƮǮǩƗ ƞǾǞǾǥǷ ƊȆǮǖǩƗ ƞǭƴƱ ǰǝ
الماضي  العدد  تم في  ال��ق��ارئ  ع��زي��زي  
ينبني  التي  األس��س  من  منظومة  استعراض 
عليها المحافظة على العمالء من خالل تقديم 
خدمات نمطية جاذبة. نواصل في هذا العدد 

ماتبقى من ذلك االستعراض
املفاتيح الثمانية للخدمة املمتازة للعمالء :

1- االعتقاد:
وب����ق����درات����ك  ب���ن���ف���س���ك  االع����ت����ق����اد  أ - 

وإمكانياتك.
التي  الخدمة  أو  المنتج  ب - االعتقاد في 

تقدمها.
ج - االعتقاد في المؤسسة أو الشركة التي 

تعمل فيها .
2- السمات ) األخالق ( :

أي يجب أن تكون أخالقك فوق اإلنسان 
العمالء  من  الكثير  مع  تتعامل  ألنك  العادي 
بحيث يجب أن يروا دائما البسمة على وجهك 
كما  دائ��م��ا  حسنة  بطريقة  معهم  وتعاملك 
يجب أن يكون لديك القدرة على التحكم في 
تدخل  فال  ال��ظ��روف  كانت  مهما  أحاسيسك 

ظروفك الشخصية في عملك .
3- العناية بالعمالء : 

فالعناية  جيدا  بهم  تعتني  أن  يجب  أي 
بالعمالء مهمة جدا جدا لنجاح عملك.

4- فن االتصال : 
تعرف  أن  وه��و  الداخلي:  االت��ص��ال  أ – 

كيف تتعامل مع نفسك .

تعرف  أن  وه��و  الخارجي:  االت��ص��ال  ب- 
كيف تتعامل مع العمالء 

باآلخرين  االت��ص��ال  ف��ن  لديك  أصبح  إذا 

يعني هذا أنك وصلت إلى مرحلة عالية جدا 
فهمت شخصيتك  الشخصيات حيث  فهم  من 
بمرونة  معهم  وتتعامل  اآلخرين  وشخصيات 

تامة . 
5- املهارة :

 أي يجب أن يكون لديك مهارة في الخدمة 
التي تقدمها، حيث تعرف كيفية تقديم الخدمة 

وطريقة تقديمها.
- الفرق بين المعرفة والفعل والمهارة : 

أ - المعرفة: أن تعرف المعلومات .
ب - المهارة: أن تعرف كيف تقوم بها .

ج- الفعل: أن تقوم بتنفيذها.
6- حتمل املسئولية : 

 تحمل المسؤولية معناه  تفكر كيف تفهم 
العمالء؟ وكيف تتعامل معهم ؟ وكيف تقوم 
بإرضائهم ؟ أي أن تتحمل مسئولية ما تعمل 
وما أنت مكلف به ، فيجب أن تفعله بطريقة 

صحيحة وجيدة ومتقنه .
7- املرونة التامة: 

الشخص  أن  الباطن  العقل  قوانين  من   
األكثر مرونة يتحكم في نفسه، ويحقق أهدافه، 

أي إذا لم ينجح في 
عمل شيئا معين فليعمل غيره حتى يحقق 
أهدافه ، لكن الشخص غير المرن يعتمد على 

شئ واحد فقط .
8- االستمرارية يف كل األشياء 

السابقة : 
الله  محمد صلى  فيها سيدنا  ق��ال  وق��د 
أدومها  الله  إلى  األعمال  )أح��ب  عليه وسلم 
ولو قل( ومعناه أنك ال تعمل شيئا جيدا لمدة 

معينة تم تتركه . 
أهمية العناية بالعمالء:

1( الحفاظ على الوقت  
- نجتمع ونعين الموظفين فهذا وقت       

- نخطط وهذا وقت   
- نضع ميزانية وهذا وقت          

- التسويق وهذا وقت  
- خدمة العمالء

ك��ل ه��ذا وق��ت ف��إن ل��م يكن هناك عناية 

بهم  واهتمام  بالعمالء 
العمالء  ي��ت��رك  ف��س��وف 
ال���م���ك���ان وه���ن���ا سوف 
ن��ك��ون ق���د أض��ع��ن��ا كل 
الوقت الذي بذلناه من 
بالعمالء  نأتي  أن  أجل 
بالعمل  ن��ق��وم  وس����وف 
حتى  ماسبق  ك��ل  على 

نأتي بعمالء جدد فهنا كلما اعتنينا بالعمالء 
كلما حافظنا على الوقت تجنبنا بذل مزيدًا 

من الوقت.
2- الحفاظ على األموال:

لكي نأتي بعميل البد من إتباع الخطوات 
التي تم ذكرها سلفا ولكي تتبع هذه الخطوات 
فأنت تصرف الكثير حتى تتم، فالتخطيط يتم 
بهم  لالستعانة  يأتون  الذين  بمال،والخبراء 
التخطيط االستراتيجي والتسويق وغيره  في 
يأتون بمال وهنا عندما تعتني بالعمالء فأنت 

تحافظ عليهم وتحافظ على أموالك.
3- الحفاظ على العمالء:

عندما نعتني بالعمالء فال زال هناك نسبة 
أنت سوف تخسرها منهم من يموت أو ينتقل 

أو غير سعيد 
ب�����ال�����م�����ك�����ان 
والنك  عموما 
غير مبتكر أو 
متطور،  غير 
تحافظ  فلكي 
عمالئك  على 
البد أن تكون 

متجددًا باستمرار،فعندما يكون العميل راضيا 
ال��م��ك��ان وال��خ��دم��ة س���وف يستمر معك  ع��ن 
وسوف يخبر غيره وبالتالي أنت تحافظ على 

عمالئك وتستقطب المزيد منهم.
4- زيادة األرباح:

ع��ن��دم��ا ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال��وق��ت ه��ن��ا سوف 
تستغله في شيء أخر، وبالتالي فأنت تحافظ 
أخرى  أش��ي��اء  ف��ي  وتستغلها  أم��وال��ك  على 

وبالتالي تزداد أرباحك.

ال�������ق�������وات امل����س����ل����ح����ة ص�����م�����ام أم���������ان ال������وط������ن ورم���������ز وح������دت������ه ال���وط���ن���ي���ة
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أتس�������مت اإلدارة ف�������ي القرن العش�������رين وما قبل 
ظهور تقنية المعلومات بالثبات والبساطة واالستقرار، 
وكان المدير ذا هيبة وتحكم وس�������يطرة وهو من يحل 
المش�������اكل، إذ يلجأ إليه الموظف�������ون عند حدوث أي 
مشكلة إال أنه وفي القرن الحادي والعشرين فقد أضحت 
بيئ�������ة اإلدارة متغيرة ومعقدة ومركبة. فبعد بزوغ فجر 
نهضة تقنية المعلوم�������ات واألتمتة و )إفرازاتها( صار 
الموظف يتمتع بالقدرة على حل كثير من المش�������اكل 
الت�������ي تواجهه ف�������ي العمل بدون اللج�������وء إلى المدير 
المله�������م وأصبحت اإلدارة بحاجة إلى قيادة قادرة على 
التنبؤ بالمش�������اكل قبل حدوثها وتفاديها، وعلى إثره 
أصبح الموظف متخصصًا في حل المش�������اكل والقائد 
في تفادي المش�������اكل. من هذه المقدمة يتضح لنا أن 
البيئة المستقرة تحتاج إلى القائد ألن كليهما له دوره، 
إذ أن دور الموظ�������ف في حل المش�������اكل ودور القائد 
في تفادي المشاكل كون األخير قادر على استشراف 
المس�������تقبل من خالل تقنية المعلومات التي تس�������اعده 
على تفادي المش�������اكل قبل حدوثه�������ا. نافلة القول أن 
البيئ�������ة اإلدارية المعاصرة تحت�������اج للقياديين أكثر من 

حاجتها للمديرين.
اإلدارة قبل كل شي تهتم بكل اختصار في )تنظيم 
نشاط بش�������ري جماعي هادف( هذه الكلمات الخمس 
التي لخصت بها اإلدارة كعلم وفن كونها وسيلة لتنظيم 
الجهود الجماعي�������ة لتحقيق األهداف من خالل )األمر 
والس�������يطرة( إحكامًا للضبط والرب�������ط كما مورس في 
القرن العشرين باس�������تخدام العملية اإلدارية )تخطيط 
وتنظيم وتوصية ورقابة( هذا أس�������هل وأبسط وصف 
لإلدارة ودور المديرين في بيئة القرن العشرين الثابتة 
والبس�������يطة والمستقرة، وهذا لم يعد ممكنًا في القرن 
الحادي والعش�������رون في بيئة متغي�������رة ومركبة ومتقلبة 
وغير مس�������تقرة بفعل العولمة وتوفر تقنية المعلومات 

وفي عصر المعرفة.
القيادة االدارية كوس�������يلة في الماضي اتسمت في 
إح�������كام الضبط والربط وحل المش�������اكل النعدام تقنية 
المعلومات، إذ كان المدير هو المرجع وهو »السوبر 
مان« الذي لم يعد له مكان أمام إمكانات ومعرفة مهارات 

العاملين القادرين على حل المشاكل بأنفسهم.
يحت�������اج العامل�������ون م�������ن مديري المس�������تقبل أن 
يمارس�������وا دورًا قيادي�������ًا في تحديد االتج�������اه وبناء 
المستقبل واس�������تحداث الروئ والبصيرة النافذة لما 
س�������يكون عليه المس�������تقبل في المبادرة الستكش�������اف 
المش�������اكل قبل حدوثها وش�������حذ الهمم، تحريك قوة 
الدفع، وإلهاب المش�������اعر إلحداث تغيرات قادرة على 
تحقيق القيمة المضافة لتحقيق االس�������تمرارية والبقاء 
بالتوسع وتعظيم اإليرادات التنموية، فالقيادة تستلهم 
ببصيرتها اس�������تحداث التغي�������رات واإلدارة تعمل على 

تحقيقها وكالهما مكماًل لآلخر.

ي�������ة  لو و أل ا و
تتضح هنا بالحاجة 
من  أكثر  للقي�������ادة 
ما  لإلدارة،  الحاجة 
العالم  ف�������ي  حدث 
تطورت  أن  النامي 
كوس�������يلة  اإلدارة 
وس�������هلة  ميس�������رة 
التنفي�������ذ ف�������ي ظل 
المس�������تقرة  البيئة 

ولم تتطور القيادة اإلدارة وتنمو بالتوازن ألن عالمنا 
النام�������ي لم يعي ديناميكية البيئة المتغيرة بس�������رعة مع 
تقدم المعلوماتية مما أف�������رز لدينا إدارة قوية وقيادة 
إداري�������ة ضعيفة. بينما الحاجة ماس�������ة إلى إدارة قوية 
وقيادة قوية الس�������تحداث التوازن المطلوب في خضم 
هذه المتغيرات ألن القي�������ادة القوية قادرة على تعيين 

اإلدارة القوية والعكس غير صحيح.
وفي عصرنا الراهن فإن المجتمعات أضحت بحاجة 
إلى الق�������ادة اإلداريين ألنهم يحددون الرؤى ويركزون 
على االتجاه الصحيح المحقق لبناء المستقبل وتحقيق 
الطموحات بتح�������دي اآلليات القائمة والتوجه لخيارات 
بخيال واس�������ع ومن تم يطلب من اإلداريين تنفيذ تلك 
الرؤى بشحذ الهمم وإلهاب المشاعر والتشجيع على 
التنفيذ الكفؤ وتقديم الحوافز والمكافآت للوصول إلى 

الهدف الطموح.
إن الحاجة إلى القي�������ادات اإلدارية أصبح أكثر من 
مطل�������ب كض�������رورة حتمية وملحة في عص�������ر العولمة 

التنافسية والبيئة المتغيرة والمركبة وغير المستقرة.
إنن�������ي وبعد مطالعتي لهذا الموضوع والمنش�������ور 
في المجلد الس�������ابع العدد )77( م�������ن مجلة المدير 
لرئي�������س تحريرها ومش�������رفها العام الدكت�������ور إبراهيم 
المني�������ف وباعتب�������اري كادرًا من ك�������وادر البنك األهلي 
اليمني تخصص بكالوريوس إدارة أعمال فقد ش�������دني 
م�������ا ورد فيه خاصة وأنني أفكر في مواصلة دراس�������تي 
العليا للحصول على درجة الماجستير فقد تبين لي أن 
ما ذهب إليه المقال أو الموضوع قد وجدته س�������اطعًا 
متجليًا فيم�������ا يتعلق بحال البنك األهلي اليمني عندما 
تول�������ت أموره قيادة ألّمت بالمتغيرات الحديثة وحددت 
الرؤى التي يتوجب الس�������ير في ضوءها للوصول إلى 
التغيير المطلوب وتحقيق الطموح المنش�������ود، حيث 
اس�������تطاع البنك أن يجتاز مرحل�������ة الركود واالنكماش 
إل�������ى تحقيق تطورًا ملحوظ�������ًا تمثل في نمو وتصاعد 
إيراداته وتحقيق مركزًا ماليًا متينًا وباعتراف وكاالت 
التصنيفات الدولية. وأن يغدو بنكًا منافس�������ًا بعراقته 

وحداثته.

المصدر: مجلة المدير المجلد السابع العدد )77(

بشري علي مصلح ناجي القفازالمتالزمة العصرية لإلدارة

الزمن وطول  وبكره  اليوم  باٍق  هلا  ي���ا مين�  �حي  زرع�����ت ح��ب��ك  ش���راي���ي���ي  ويف 

22م���اي���و وح���د ال��ط��اق��ات واإلم��ك��ان��ي��ات م���ادي���ًا وب��ش��ري��ًا وث��ق��اف��ي��ًا وس��ي��اس��ي��ًا وأمنيًا
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رسالتنا ..
يلتزم البنك األهلي اليمي 
بتحقيق اجلودة يف خدماته 
ومنتجاته حبسب مقاييس 
خيدم  ومبا  العاملية  اجلودة 
وحيقق  العمالء  احتياجات 
كافة  وت��وق��ع��ات  أه�����داف 
يف  البنك  مبصاحل  املعنيني 
املنعفة  إط����ار 
ال������ش������ام������ل������ة 
ل���ل���م���ج���ت���م���ع 
واإلق������ت������ص������اد 

اليمي .

ه���ي م��س��ت��ق��ب��ل��ي وع�����زي وت�����اج ال��وط��ن�  �وح����دت����ي واج������ي أع���ت���ز وأف����خ����ر بها

 ǫǸǽ ǴƛƷ ƷƗǸƩ ǺǩƑ ǨǢƢǱƗ   
čċČċ/Đ/ČČ

ǻƳǸǮǖǩƗ ƬǩƘǅ ƴǮƭƍ /ƴǩƗǸǩƗ
ǺǩƑ ǫƴǢƢǱ ǨǪƪǩƗ ƙƘǆǮǩƗ ƗƶǶƛǷ

 ǰǾǝƗƸǅ ƸǾƜǥ ǻƳǸǮǖǩƗ ƬǩƘǅ ƴǮƭƍ ǟƷƘǍ /ǳƴǩǷ
 ƞǾƜǪǢǩƗ ǻƹƘǖƢǩƗ ǄǩƘƲƛ ǻƳǸǮǖǩƗ ǧƋ ƞǝƘǥǷ ǼǵƗǸƢǩƗ Ǽǝ ƘǲǕƸǝ

.ǯƗǸǉƸǩƗǷ ƞǮƭƸǩƗ ǫǸƭƸǮǪǩ ǰǾǾǲǮƢǭ

ǯǸǖƩƗƷ ǴǾǩƑ ƘǱƑǷ Ż ƘǱƑǷ
ǼǲǮǾǩƗ ǼǪǵȁƗ ǤǲƜǩƗ ƟƘǞǑǸǭǷ ǼǞǑǸǭ ǔǾǮƩ :ǯǷƺǖǮǩƗ

ǼǩƘǶǦǩƗ ƴǮƮǭ ǰǮƭƸǩƗƴƜǕ /ƵƘƢƽȁƗ ǬǶǲǕ
ǫƘǖǩƗ ƸǽƴǮǩƗ ƝƷƗƳȃƗ ƼǪƪǭ ƼǾƕƷ

ǻƳǸǮǖǩƗ ǧƋ ƊƗƺǕ

نتقدم بأمجل التهاني والتربيكات إىل

الشاب اخللوق/ أمين سامي مكاوي
مبناسبة اخلطوبة وعقبال عقد القران إن شاء اهلل والتهنئة موصولة إىل والديه 

األستاذ / سامي عبداحلميد مكاوي وأفراح غامن مسعود.
املهنئون: مجيع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمي

عنهم األستاذ/ عبدالرمحن حممد الكهالي
رئيس جملس اإلدارة املدير العام

مربوك اخلطوبة

الوطن يف  التنمية  عملية  يف  الفاعلة  مشاركتها  وتعزيز  املرأة  تعليم  على  سنحرص 
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يس���ر األهل���ي املص���ريف أن تلتقي يف 
هذا العدد اخلاص بالذكرى العش���رون 
م���ن 22 من مايو باملهن���دس/ عبدالكريم 
قس���م  )رئي���س  الكهال���ي  عبدالرمح���ن 
املش���اريع يف البن���ك(  لتطرح عليه بعض 
األسئلة ليتسنى للقارئ الكريم معرفة 
ما هي الطموحات املس���تقبلية للبنك يف 

هذا املضار ...

س1/األهلي املصريف:  حقيقة ل��قد استبشرنا 
خيرًا بتوليكم مس�������ؤولية قسم المشاريع التي 
يزم�������ع البنك األهلي اليمن�������ي القيام بها، وذلك 
إلضف�������اء مزيدًا من التخطي�������ط المنظم للقيام 
بتلك المش�������اريع. وكمهن�������دس حبذا لونتعرف 
على طموحاتكم وخططكم المستقبلية في هذا 
اإلطار، كونكم من العناصر الشابة والتي الشك 

ستحدث نقله نوعية في هذا الجانب؟
ج/1 إنه ومما ال شك فيه بأن أي إنسان لديه 
أهداف وطموحات الينفك أن يجتهد في س�������بيل 
تحقيقها على أرض الواقع مس�������خرًا في ذلك كل 
اإلمكانيات المتاحة ومواهبه في مجال تخصصاته. 
فإن طموحاتنا  لذا 
وخططنا تكمن في 
أن تس�������تهدف تلك 
الطموحات والخطط 
التي  بالمهام  للقيام 
به�������ا  س�������يضطلع 
تنفيذ  في  القس�������م 
التي  المسؤوليات 
ستس�������ند إليه في كيفية إع�������ادة وضع إطار زمني 
على المستوى المنظور للقيام بإجراء الدراسات 
الشاملة والمستندة على مقاييس هندسية علمية 
وترتي�������ب األولويات لما يجب تنفيذه من خدمات 
حس�������ب األهمية والتي يحتاج إليه�������ا البنك على 

سبيل المثال ال الحصر:-

التصاميم  كافة  إعداد   )1
الهندسية واإلشراف والتنفيذ 
على المش�������اريع وفقًا لألصالة 

والعصرنه.
المواقع  ع�������ن  البحث   )2

التي تغطي مناطق الجمهورية اليمنية لتوس�������يع 
انتشار البنك وبما يخدم العميل.

3( التقيي�������م والتثمين لألص�������ول العقارية 
وذلك بتقديم أفضل النتائج التي تعكس الواقع 
الحقيقي للقيمة للوصول في النهاية بمس�������توى 
احترافي يعطي كل الثقة لتقديم مستويات من 
الخدم�������ة المميزة وذلك فيم�������ا يتعلق بالرهون 

العقارية مقابل االئتمان. 
س2/األهلي املصريف: م/ عبدالكريم: نشهد 
هذه األيام نش�������اطًا كبيرًا في متابعة إجراءات 
مبنى اإلدارة العامة إضافة إلى نشاط آخر وهو 
خط�������ط إلعادة تصميم ديك�������ور الفروع المهمة 
كفرع الملكة أروى بعدن والفروع الرئيسية في 
محافظة حضرموت. فل�������و ممكن إبداء لمحة 
موجزة حول هذا النش�������اط وآخر المستجدات 

بهذا الخصوص؟
ج/2  ف�������ي البداية نريد أن نش�������ير إلى أن 
العال�������م اليوم يم�������ر بمتغيرات كثيرة اتس�������مت 
بالسرعة وعمق األثر وأصبح التجديد والتطوير 
خيارًا اس�������تراتيجيًا مفروضًا على كل القطاعات 
والمنظمات الراغبة في االس�������تمرار والطامحة 
إلى االس�������تفادة من الفرص الت�������ي أتت بها هذه 
المتغيرات. وبطعبية الح�������ال فأن البنوك كأحد 
هذه المنظم�������ات تخضع له�������ذه المتغيرات وال 
تخرج عن هذا الخيار، ومن خالل ذلك فقد قام 
البنك خالل العامين المنصرمين بمشروع إعداد 
التصاميم الخاصة بمشروع مبنى اإلدارة العامة 
والفرع الرئيسي في عدن ، وخالل األيام القادمة 
سوف يتم استالم التصاميم والدارسات بشكلها 
النهائي لغرض البدء بتدش�������ين مش�������روع مبنى 

اإلدارة العامة خالل العام الحالي بإذن الله. 
وحاليا يتم إعداد الدراس�������ات والتصاميم 
الديكوري�������ة الخاصة بالبن�������ك وفروعه لتواكب 
التط�������ورات العصري�������ة في المج�������ال المصرفي 

وإظهارها بالمظهر الالئق والجاذب.

عبدالكري�������م  م/  املص���ريف:  س3/ األهل���ي 
بصفتك مهندس�������ًا كيف ترى شكل فروع البنك 

األهلي 
ليمني  ا
وه�������ي 
ت  يا بنا
قيمت  أ

تقربيًا في الخمس�������ينات من الق�������رن الماضي 
وكانت تماثل نظيراتها ف�������ي البلدان األجنبية 
التي كانت ش�������ركاتها تمتلك تلك البنوك. فهل 
ياترى باإلم�������كان إجراء بع�������ض تغيرات حتى 
وإن كانت طفيفة لتكتس�������ب هذه الفروع شكاًل 
جمالي�������ًا خارجيًا خاصة فرع�������ي الملكة أروى 

والعيدروس؟
ج/3 من المالح�������ظ أن مباني البنك األهلي 
اليمني التي أقيمت في الخمس�������ينات من القرن 
الماضي مازلت محافظة على طابعها المعماري 

المعبر  التاريخ�������ي 
أصالتها  مدى  عن 
ب�������دوره  وال�������ذي 
الوج�������ه  يعك�������س 
للمنطقة  التاريخي 
وللبنك  بشكل عام 
بش�������كل خ�������اص. 
ومن خالل االسس 

العملية يمكن إجراء صيانة وإعادة تأهيل لهذه 
المباني لتحافظ على ش�������كلها الجمالي والقيمة 

التاريخية لها على مر التاريخ.
وأود اإلش�������ارة هنا إلى أن�������ه وخالل األيام 
القادمة سيتم استكمال مش�������روع فرع القطن 
في محافظة حضرم�������وت وافتتاحه األمر الذي 
سيش�������كل نقلة نوعية للبنك باعتباره األوس�������ع 
انتشارًا وهذا يواكب احتفاالت شعبنا بالذكرى 

العشرين للوحدة اليمنية.

وأخ���رياً ن���زف 
التهان���ي  أمج���ل 
لشعبنا اليمي بكل 
وفئات���ه  طبقات���ه 
املناس���بة  به���ذه 
العظيم���ة 22 مايو 

اخلالدة.

»مع متنياتنا لكم بالتوفيق يف مهام عملكم«

المهندس/ عبدالكريم عبدالرحمن الكهالي – رئيس قسم المشاريع
األهلي 

المصرفي 
تحاور

عبدالكريم عربالرمحن الكهالي
رئيس قسم املشاريع

الزمن وطول  وبكره  اليوم  باٍق  هلا  ي���ا مين�  �حي  زرع�����ت ح��ب��ك  ش���راي���ي���ي  ويف 

اجلسدية والتصفيات  ال��دم��وي��ة  ال��ص��راع��ات  دورات  انتهت  ال��وح��دة  حتقيق  ب��إع��ادة 
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