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منصر صالح القعيطي - رئيس جمعية املصارف اليمنية 
: »Cac Bank« وبنك التسليف التعاوني الزراعي

انطالقا من برامج االإ�صالح االقت�صادي التي انتهجتها  احلكومة  اليمنية، مبا يتما�صى ومتطلبات الع�صر 
باالنفتاح نحو االقت�صاد العاملي، ولج بنك الت�صليف التعاوين الزراعي �صوق ال�صناعات امل�صرفية مقدمًا 

اأف�صل اخلدمات امل�صرفية، وواكب التطورات العاملية اخلا�صة باملوؤ�ص�صات املالية وامل�صرفية.
رئي�س جمل�س اإدارة البنك ورئي�س جمعية امل�صارف اليمنية من�صر �صالح القعيطي ، طماأن اإىل ا�صتعادة 
االقت�صاد اليمني عافيته وكذلك القطاع امل�صريف، وطالب القيام باإ�صالحات متعددة من بينها حتديث 
اأنظمة الدفع، وتوجه البنوك يف ن�صاطها اإىل التنمية، مالحظا عدم ا�صتجابة كاملة ملطلب الدمج بني 

امل�صارف، كا�صفا عن اأطالق ق�صم خا�س بالتمويالت  ال�صغرية واملتو�صطة يف البنك.
فاإىل تفا�صيل احلوار الذي اأجرته جملة البيان االإقت�صادية:

  املطلوب تحديث أنظمة  الدفع يف 
املصارف اليمنية .

  يحتل »كاك بنك«  حاليًا موقع الصدارة 
بين البنوك التجارية في اليمن .

  من�رص �صالح القعيطي
رئي�س جمل�س االإدارة

حوار
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االفتتاحية

قطاع مصرفي 
معافى

  ك��ي��ف ت��ق��ي��م��ون و����ص���ع ال��ق��ط��اع 
امل�رصيف اليمني حاليا يف ظل الأحداث 
العربية  املنطقة  يف  اجل��اري��ة  الأمنية 

وحتديدا يف اليمن؟
القائمة  والتدابري  الرتتيبات  بحكم   
ل�صتقرار الو�صع ال�صيا�صي يف اليمن 
ب����داأ الق��ت�����ص��اد امل��ح��ل��ي ب��ا���ص��ت��ع��ادة 
امل�����رصيف  ال��ق��ط��اع  وحت��دي��دا  عافيته 
الذي ظل طوال فرتة الأزم��ة اليمنية 
اإن  بدليل  متا�صكا,  الأك���ر  ال��ق��ط��اع 
تتوقف  مل  ك��اف��ة  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال��ب��ن��وك 
القطاع  , وه��ا هو  الأم���وال  عن دف��ع 
امل���������رصيف ي���ع���ود لح����ت����ال م��وق��ع��ه  
اأعماله  مبمار�صة  والنطاق  القيادي 
اخل��روج  يف  امل�صاهمة  عليها  امل��ع��ول 
�صببتها  التي  األقت�صاديه  األزمة  من 

ال�صطرابات الأخرية.

توجه نحو التنمية

, م��اه��ي الإ���ص��اح��ات    يف راأي���ك���م 
املطلوبة لتح�صني قطاع  امل�صارف يف 

اليمن؟
 املطلوب القيام باإ�صاحات متعددة 
من بينها حتديث اأنظمة الدفع , وهذه 
عليها  العمل  يجب  مركزيه  م�صاألة 
للحد م��ن ا���ص��ت��خ��دام  ال��دف��ع ن��ق��دا, 

ولدى البنك املركزي اليمني م�صاريع 
تهدف اإىل تعزيز اخلدمات امل�رصفية 
هيكليات  وحت��دي��ث  الإن���رتن���ت,  ع��ر 

واأٍ�صا�صيات امل�صارف اليمنية.
ت��ت��وج��ه  اأن  ي���ح���ب   , امل����ق����اب����ل  يف 
ن�����ص��اط��ه��ا  ال����ب����ن����وك يف ج������زء م����ن 
ت��ق��ت�����رص  اأن  ل  ال���ت���ن���م���ي���ة   اإىل 
اأعمالها فقط على الأن�صطة التجارية, 
ماي�صاهم يف اأ�صاح اجلهاز امل�رصيف, 
يف  امل�صاريع  بع�ض  اإىل حاجة  اإ�صافة 
متويلها اإىل ت�صامن امل�صارف املحلية 
املخاطر  توزيع  م�صاألة  يف  وتكاتفها 

والتمويات ال�صخمة.
  هل ترون اأن عمليات دمج امل�صارف 

يف اليمن  مطلوبة؟
الدمج  مطلوب جدا لكن ل ت�صجل   
ا�صتجابة لهذا  املطلب من امل�صارف 
امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  اإن  ب��رغ��م  نف�صها, 
على  جدا  ي�صجعان  البنوك  وجمعية 
ا�صتحواذ  او  دم��ج  بعمليات   القيام 
ب��ني ه��ذه امل�����ص��ارف ب��ه��دف التحول 
تكتات  اإىل  ���ص��غ��رية  م�����ص��ارف  م��ن 

وكيانات عماقة.

قسم التمويالت 
الصغيرة 

والمتوسطة
  ماهي اآخر امل�صتجدات التي طراأت 

على اأو�صاع ))كاك بنك((؟

  ي��ح��ت��ل ك����اك ب��ن��ك ح��ال��ي��ا م��وق��ع 
ال�������ص���دارة ب���ني ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة 
يف ال��ي��م��ن وق����د ا���ص��ت��ح��دث اأخ����ريا 
ال�صغرية  بالتمويات  يهتم  ق�صما 
واملتو�صطة يف جمال الإنتاج الزراعي 
والروة ال�صمكية  والتنمية الريفية, 
, نحن ب�صدد و�صع  ذلك  اإىل  اإ�صافة 
ال���رتت���ي���ب���ات ل����ص���ت���ح���داث م�����ص��ادر 
لتنمية  التفا�صلي  الئ��ت��م��ان  ت��وف��ري 
ال��ق��ط��اع��ات م��ن خ���ال م�صادر  ه���ذه 
عن  ف�صا  وخ��ارج��ي��ة  حملية  متويل 
اإن��ن��ا وق��ع��ن��ا ات��ف��اق��ي��ة م��ع احل�����ص��اب 
لاأمناء  العربي  بال�صندوق  اخلا�ض 
اإىل  تهدف  والجتماعي  القت�صادي 
مي�رص  قر�ض  على  م�رصفنا  ح�صول 
�صيكون  دولر  م��ل��ي��ون   50 ق����درة 
م��وج��ه��ًا ل��ت��م��وي��ل اأن�����ص��ط��ة ال��ق��ط��اع 
اخلا�ض وحتديدا ال�رصكات ال�صغرية 
واملتو�صطة العاملة   يف جمال التنمية 
القطاع  وحت��دي��دا  ع��م��وم��ا,  الريفيه 

الزراعي وال�صمكي.
  كيف تقيمون نتائجكم لعام 2013 

مقارنة بعام 2012 ؟
 من��ت اأ����ص���ول   )ك���اك ب��ن��ك( خ��ال 
100مليار  حوايل  بزيادة   2013
ريال )نحو50  مليون دولر( حيث 
)اأكتوبر  الأول  ت�رصين  خ��ال  بلغت 

املا�صي(445 مليار ريال.

حوار
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أخبار news

التداول  غرفة  م�صوؤول  ُحميد-  الرب  عبد  الأخ/م�صطفى  نال 
بالبنك على درجة املاج�صتري يف تخ�ص�ض "الإدارة املالية" من 
جيد  عام  بتقدير  وامل�رصفية  املالية  للعلوم  العربية  الأكادميية 

جدًا.. تهانينا واألف مروك.
وح�صل الأخ/يحيى عبداهلل عبداهلل �صالح 
جمل�ض  رئي�ض  مبكتب  املوظف  الفقيه- 
يف  البكالوريو�ض  �صهادة  على  الإدارة- 
اجلامعة  م��ن  الأع��م��ال  اإدارة  تخ�ص�ض 
مروك. األف  "جيد"..  بتقدير  الوطنية 

جمل�ض  رئي�ض  مبكتب  املوظف  الندي�ض-  ف�صل  الأخ  وح�صل 
الإدارة- على �صهادة البكالوريو�ض يف تخ�ص�ض اإدارة الأعمال 

من اجلامعة الوطنية بتقدير "جيد".. األف مروك.

امل��وارد  مب�صوؤويل  خا�صة  تدريبية  دورة  التدريب  اإدارة  نظمت 
الب�رصية بالبنك, حا�رص فيها الدكتور/ �صالح الكليبي, و�صارك 
الب�رصية  امل���وارد  واإدارت����ي  البنك  ف��روع  م��ن  متدربًا   22 فيها 
مبا  وتطويرها  الإداري��ة  القدرات  رفع  بهدف  وذل��ك  والتدريب, 
يخدم روح العمل والن�صباط الوظيفي والإداري يف اإدارة �صوؤون 
املوظفني بال�صورة التي ت�صهم يف النعكا�ض الإيجابي على الر�صا 
التدريب  معهد  مدير  ماهر-  اأب��و  اده��م  الأخ/  وق��ال  الوظيفي. 
امل�رصيف بالبنك اأن الدورة التدريبية  اخلا�صة مب�صوؤويل املوارد 
 50 بواقع  املعهد,  قاعة  يف  اأيام  ت�صعة  طوال  ا�صتمرت  الب�رصية 
الن�صباط واللتزام  اأبو ماهر مب�صتوى  واأ�صاد  تدريبية.  �صاعة 
الذي مل�صه من خال املتدربني طوال �صاعات الدورة التي بداأت 

يوم الثاثاء املوافق 12 نوفمر واختتمت اأعمالها يوم اخلمي�ض 
املوافق21 /2013/11م.

�صارك )كاك بنك( يف دعم حملة  التح�صني �صد �صلل الأطفال, وذلك 
انطاقًا من م�صوؤوليته  الجتماعية, كما قام البنك بتقدمي "طاقيات 
وفنائل" ملراكز التطعيم  واأع�صاء فريق النزول  امليداين للبيوت لتح�صني 
الأطفال حتت �صن اخلام�صة بلقاح �صد �صلل الأطفال, وذلك بتن�صيق 
بني اإدارة الت�صويق بالبنك و مدير مكتب ال�صحة  مبديرية  التحرير.

اجلزيل  بال�صكر  التحرير  ال�صحة  مبديرية  مكتب  عام  مدير  وتقدم 

عبداهلل  ماهر  الدكتور  الإدارة  ومدير  الت�صويق  ب��اإدارة  ممثا  للبنك 
حمرم واأ�صاد بتفاعل قيادة البنك وتعاونهم ودعمهم  ملثل هذا العمل 

الوطني النبيل الذي يخدم جميع اأفراد املجتمع.
ولفريق  للبنك  �صكر  ب�صهادة  البنك  تكرمي  التن�صيق  ختام  يف  وجرى 
اإدارة الت�صويق ت�صلمها بالنيابة عنهم الدكتور/ ماهر حمرم- مدير 

الإدارة.

ماجستير اإلدارة 
المالية لمصطفى 

حُميد وبكالوريوس 
إدارة األعمال ليحيى 

الفقيه والنديش 

البنك ينظم دورة تدريبية لمسؤولي الموارد البشرية

الوطنية  الحملة  دعم  في  يشارك  البنك 
للتحصين ضد شلل األطفال

الفقية الندي�سم�صطفى

من الدورة التدربية
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امل�����وؤ������ص�����������ص�����ة 
امل��ال��ي��ة ال��رائ��دة

ت�����ق�����دمي اخل�����دم�����ات 
امل�����ص��رف��ي��ةوامل��ال��ي��ة 
امل��ت��ن��وع��ةذات اجل��ودة 
ال��ع��ال��ي��ة ب��ا���ص��ت��خ��دام 
اأف�صل االأنظمةاالإدارية 
والتقنية مبهنية عالية 
اأعمال  �صبكة  خالل  من 
وا����ص���ع���ةل���ق���ط���اع���ات 
االأف������راد وال�����ص��رك��ات 
واملوؤ�ص�صات مبا ُي�صهم يف 
تنمية االقت�صاد املحلي

الفريق  ب��روح  العمل   
الواحد.

 االه��ت��م��ام ب���امل���وارد 
ال��ب�����ص��ري��ةوت��ن��م��ي��ة 

قدراتها.
 تنمية املجتمع.

حم����ور  ال����ع����م����ي����ل   
اهتمامنا.

 ال�����ص��ع��ي امل��ت��وا���ص��ل 
للتميز.

والريا�صة معمر  ال�صباب  كرم وزير 
الإري��اين بديوان عام ال��وزارة قيادة 
ب���الأ����ص���ت���اذ/ من�رص  ال��ب��ن��ك مم��ث��ل��ة 
الإدارة,  جمل�ض  رئي�ض  القعيطي, 
دعم  امللمو�ض يف  لدعمه  تقديرًا  وذلك 

الأن�صطة ال�صبابية والريا�صية.
يف  والريا�صة  ال�صباب  وزي��ر  واأك���د 
ج��رى  ال���ذي  ال��ت��ك��رمي  بحفل  كلمته 
يوم 28/اأك��ت��وب��ر2013م, ب��اأن بنك 
وطنية  موؤ�ص�صة  اأ�صحى  الت�صليف 

خدمة  يف  وا���ص��ح  ب�صكل  ت�صاهم  رائ���دة  واق��ت�����ص��ادي��ة 
املجالت  خمتلف  يف  والتنموية  القت�صادية  احل��رك��ة 
التنموية والتعاونية, اإ�صافة اإىل  دعم ن�صاط املجتمع من 
خال رعاية العديد من البطولت الريا�صية. م�صيدًا مبا 
قدمه كاك بنك لدعم وتطوير لعبة تن�ض امليدان يف اليمن 
ت�صدرت  التي  الرئي�صية  الأل��ع��اب  اأح��د  �صارت  والتي 
مطالبًا  اخل��ارج��ي��ة,  امل�صاركات  يف  الإجن����ازات  حتقيق 
املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة اأن حتذو حذو كاك بنك.

القعيطي,  من�رص�صالح  الأ���ص��ت��اذ/  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
من  البنك  به  يقوم  ما  اأن  البنك,  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
اإطار التنمية الب�رصية  ياأتي يف  دعم لاأن�صطة الريا�صية 
اأه��داف��ه  اأه���م  م��ن  تعد  ال��ت��ي  الجتماعية  وامل�����ص��وؤول��ي��ة 
الدعم من خال  �صيوا�صل  القادمة, حيث  الفرتة  خال 
التن�صيق مع وزارة ال�صباب والريا�صة والعمل لت�صكيل 
جمل�ض دعم الريا�صة, يتبناه وي�صارك فيه جمموعة من 

رجال الأعمال يف اليمن.
واأ�صاد القعيطي يف كلمته باحلفل, بجهود وزارة ال�صباب 
العمل  منظومة  تطوير  يف  الإري��اين  والوزير  والريا�صة 
ممار�صة  نحو  ال�صباب  توجيه  يف  ي�صهم  مبا  الريا�صي 
الريا�صة قول وعما خللق ف�صاءات  للتناف�ض ال�رصيف 

على ميادين الريا�صة كون ال�صباب هم اللبنة الأ�صا�صية 
لبناء الدولة املدنية احلديثة التي ين�صدها اجلميع.

وتطرق القعيطي اإىل  الدعم الذي يقدم لاحتاد اليمني 
م��ن خال  ث��م��اره وا�صحة  ب��دت  وال���ذي  امل��ي��دان  لتن�ض 
اإخراج اللعبة من قوقعة املمار�صة املو�صمية اإىل  ن�صاط 
وكذلك  للعبة,  املمار�صني  عدد  يف  وا�صحة  وزي��ادة  دائم 
النتائج امل�رصفة التي يحققها اأبطال اللعبة يف املناف�صات 

اخلارجية.
الوزارة  باأن  بالقول  الإري��اين يف حديثه  الوزير  واأ�صار 
تدعم فكرة حتديد الآلية اخلا�صة ب�رصف الدعم من قبل 
ال�صبابية  الحت��ادات  يف  امل�صتفيدة  القنوات  اإىل   البنك 
التي  ال�صفافية  يعزز  ذل��ك  ك��ون  مبا�رصة  والريا�صية 
لل�صخ�صية  الكبرية  باجلهود  م�صيدا  اجلميع,  ين�صدها 
حلقة  ي�صكل  ال��ذي  الناظري  خالد  الكابنت  الريا�صية 
الو�صل الرئي�صية بني ال�صباب والريا�صيني واإدارة بنك 

الت�صليف التعاوين والزراعي.
والريا�صة  ال�صباب  وزي��ر  تكرمي   احلفل  خال  وج��رى 
بدرع تكرميي من قبل جمل�ض اإدارة البنك, ودرع لوكيل 
اأول اأمانة العا�صمة رئي�ض الحتاد اليمني للتن�ض حممد 

رزق ال�رصمي.
ح�����رص ال��ل��ق��اء الإخ����وة ع��ب��د اهلل ه���ادي ب��ه��ي��ان- وكيل 
وال��ري��ا���ص��ة,  ال�����ص��ب��اب  وزارة  اأول 
با�صا-  ���ص��ادق  ���ص��اح  والأ���ص��ت��اذ/ 
والأ�صتاذ/ للبنك,  التنفيذي  الرئي�ض 
التنفيذي   امل��دي��ر  احل��وث��ي-  اإب��راه��ي��م 
ل��ك��اك الإ����ص���ام���ي, وال��دك��ت��ور ماهر 
حم����رم-  م��دي��ر ال��ت�����ص��وي��ق, وي��ا���رص 
ال�رصجبي- مدير مكتب رئي�ض جمل�ض 
الإدارة, والأخ/ خالد الناظري- مدير 
اخلا�صة. امل�رصفية  اخلدمات  اإدارة 

وزارة الشباب والرياضة تكرم »كاك بنك« تقديرًا 
لدعمه لألنشطة الرياضية والشبابية

تقرير  report

وزير ال�صباب والريا�صة يكرم رئي�س جمل�س االإدارة

الوزير االرياين مع اال�صتاذ القعيطي
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الموارد البشرية 
وأهميتها في العمل 

المؤسسي

البنوك  أكبر  أحد   )CAC  BANK( وال��زراع��ي  التعاوني  التسليف  بنك  يعتبر 
المتخصصة وأوسعها انتشارا في اليمن من خالل ما يتميز به من تطور وتحسين 
مستمرين لكافة أنشطته وخدماته المصرفية  والتجارية التي يقدمها  ألوسع 

شريحة مجتمعية في البالد.

ومن هنا دعت احلاجة لإعادة هيكلة 
�صمنها  وم��ن  البنك  اأنظمة  جميع 
هيكل الأجور واملرتبات مبا يتوافق 
يحققه  ال��ذي  امل�صتمر  التطور  م��ع 
يكون  اأن  على  حر�صه  م��ع  البنك, 
يف  العاملية  للمقايي�ض  مطابقا  ذل��ك 
امل�����رصيف. ومي��ك��ن ت�صنيف  امل��ج��ال 
الهيكلة التي مير بها البنك اإىل عدة 

مراحل اأو  خطوات:

أو ال:  الموارد 
البشرية 

الب�رصية  امل����وارد  اإدارة  اأ�صبحت 
واأخ���ذت  ا�صرتاتيجيا  دورا  تلعب 
التنظيمي  الهيكل  مكانة مرموقة يف 
اأو  غري  اإداري  م�رصيف  لأي جهاز 
ذل��ك يختلف حتديد  م�����رصيف. وم��ع 
ه��ذا امل��وق��ع م��ن ج��ه��از لآخ���ر لعدة 
الإدارة  ا�صتيعاب  اأهمها  ع��وام��ل,  
العليا للبنك حلاجتهم اإىل اإدارة قوية 

العامل  ويتمثل  الب�رصية,  للموارد 
القائمني  نفوذ  ق��وة  م��دى  يف  الثاين 
على اإدارة املوارد الب�رصية يف البنك  
امل�صتويات  ببقية  عاقاتهم  وطبيعة 
البنك؛ وهناك  عوامل  يف   الإداري���ة 

اأخرى, منها:
    عدد العاملني يف البنك. 

  م��دى فهم ال���دور احل��ي��وي ال��ذي 
تلعبه اإدارة املوارد الب�رصية.

  الهيكل التنظيمي العام للبنك الذي 
تعمل فيه اإدارة املوارد الب�رصية.

الب�رصية  امل��وارد  وظائف  وتختلف 
م����ن ب���ن���ك  لآخ������ر ب��ح�����ص��ب ح��ج��م 
هناك  اأن   اإل  واأن�����ص��ط��ت��ه   ال��ب��ن��ك  
ع����ددا م���ن ال���وظ���ائ���ف الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
تنظيم  اأي  يف  ال��ب�����رصي��ة  ل��ل��م��وارد 
خطوات  عدة  من  مكونة  موؤ�ص�صي, 
بالأفراد  املوؤ�ص�صة   لتزويد  �صممت 
امل��ن��ا���ص��ب��ني ل��ل��وظ��ائ��ف امل��ن��ا���ص��ب��ة. 
يلي: م��ا  تت�صمن  اخل��ط��وات  وه��ذه 

تو�صيف الوظائف, تخطيط املوارد 
الب�صرية, توفري املوظفني من خالل 
اال�صتقطاب,  الوظيفي,  التو�صيف 
ثيييم االخيييتيييييييار, ثيييم الييتييعيييييني.
البداية  الوظائف  تو�صيف  يعتر   
احلقيقية لعمل اإدارة املوارد الب�رصية 
لأن�����ه ي���ح���دد الأع����م����ال وامل���ه���ارات 
امل���ط���ل���وب���ة ب���ع���د حت���دي���د اأه������داف 
املوؤ�ص�صة. عّرف تو�صيف الوظائف 
من  وظيفة  كل  معامل  "حتديد  باأنه 
املوؤ�ص�صة  يف  امل��وج��ودة  ال��وظ��ائ��ف 
وم�صوؤوليتها  واجباتها  حيث  م��ن 
يجب  التي  وال�����رصوط  ومتطلباتها 
اأن  تتوفر يف من ي�صغلها". ي�صتخدم 
ت��و���ص��ي��ف ال���وظ���ائ���ف ك��اأ���ص��ا���ض 
�صليم لختيار وتعيني  نظام  لو�صع 
حتديد  يف  اأي�صا  وي�صاهم  الأف����راد 
امل���وارد  م��ن  الدقيقة  الح��ت��ي��اج��ات 
املكتوب  ال��و���ص��ف  ه��ذا  ال��ب�����رصي��ة. 
يف  ي�صاهم  ومتطلباتها  الوظيفة  عن 

  نبيلة جمور 
م�صاعد الرئي�س التنفيذي للموارد الب�صرية 
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الفعلي  الحتياج  وتخطيط  حتديد 
كما  اأي�����ص��ا.  الب�رصية  امل���وارد  م��ن 
اأن  تخطيط املوارد الب�رصية عبارة 
عن "نظام توافق اأو  مقابلة عر�ض 
الأفراد داخليا )الأفراد املوجودين 
ف��ع��ّا( وخ��ارج��ي��ًا )ه����وؤلء ال��ذي��ن 
عنهم(  البحث  اأو   تعيينهم  �صيتم 
مع الوظائف املتاحة والتي تتوقع 
املوؤ�ص�صة وجودها عر فرتة زمنية 
اأه��م  م��ن  اأن  ل��ن��ا  يتبني  حمددة". 
الب�رصية  امل�����وارد  تخطيط  ب��ن��ود 
باحتياجات  التنبوؤ  اإىل  تهدف  اأنها 
امل��وؤ���ص�����ص��ة م��ن الأف�����راد وت��ط��وي��ر 
العاملني  عدد  تبني  وا�صحة  خطط 
خارج  )من  توظيفهم  �صيتم  الذين 
�صيتم  ال��ذي��ن  والأف������راد   ) ال��ب��ن��ك 
ل�صد  البنك(  داخ��ل  )م��ن  تدريبهم 

هذه الحتياجات.
اأي�صا  لنا  يتبني  تقدم  ما  خال  من 
ل  ال��ب�����رصي��ة  امل�����وارد  تخطيط  اأن 
احل�صول  عملية  بال�رصورة  يعني 
الأف���راد  م��ن  ال�صحيح  ال��ع��دد  على 
بل  املنا�صبة,  للوظائف  امل��وؤه��ل��ني 
ي��ع��ن��ي حت���دي���د الح���ت���ي���اج احل���ايل 
وامل����ت����وق����ع م����ن الأف�����������راد. اأم����ا 
طريق  ع��ن  فيتم  امل��وظ��ف��ني  ت��وف��ري 
ال���ص��ت��ق��ط��اب ال����ذي ُي���ع���رف ب��اأن��ه 
العملية التي ميكن من خالها جذب 
ل�صغل  للبنك   للتقدم  العمل  طالبي 
الوظائف ال�صاغرة عن طريق ن�رص 
ومتطلباتها  الوظيفة  موا�صفات 
وق��د يكون ه��ذا اجل��ذب م��ن داخ��ل 
ال��ب��ن��ك  وق���د ي��ك��ون م��ن خ��ارج��ه.
للعديد  ال��ب��ن��وك وغ���ريه���ا   وت��ل��ج��اأ 
يغطي  عمن  للبحث  الو�صائل  م��ن 
ال�صحف  مثل  الح��ت��ي��اج��ات,  ه��ذه 

ال��ي��وم��ي��ة وال�����ص��ح��ف امل��خ��ت�����ص��ة 
ب���الإع���ان���ات, ووك������الت ال��ع��م��ل, 
والكليات  ب��امل��ع��اه��د  الت�����ص��ال  اأو 
ال��وي��ب  م���واق���ع  اأو   ال���ت���ج���اري���ة, 
الو�صائل  م��ن  وال��ع��دي��د  املخت�صة 
التي متّثل ال�صتقطاب ال�صلبي, اأما 
ممثلو  يذهب  عندما  فهو  الإيجابي 
اإىل ذوي اخلرة ليعر�صوا  البنوك 

عليهم الوظائف ال�صاغرة.
الخ��ت��ي��ار,  ت��اأت��ي عملية  ذل���ك  ب��ع��د 
�صخ�ض  اأن�������ص���ب  اخ���ت���ي���ار  وه����ي 
للعمل من بني مر�صحني من داخل 
اختبار  يتم  خارجه.  من  اأو  البنك 
ل�صغل  ت��ق��دم��وا  ال��ذي��ن  املر�صحني 
الوظائف املعلن عنها بعدة و�صائل 
اأو   ال�صتمارات,  بع�ض  ملء  منها 
املقابات, والختبارات التحريرية 
تعيني  يتم  ذلك  بعد  املهاراتية.  اأو  
َم�����ْن ت��ت��ط��اب��ق ع��ل��ي��ه امل��ت��ط��ل��ب��ات. 

ثانيا/ التدريب 
ال��وظ��ائ��ف  تو�صيف  ب��ع��د  وي��ك��ون 
ب��ال��ب��ن��ك ع��ل��ى امل���ه���ارات امل��ط��ل��وب 
امل��ع��ن��ي��ني  ت���واف���ره���ا يف الأف��������راد 
هو  التدريب  معينة.  وظيفة  ل�صغل 
الأفراد  بتزويد  تقوم  التي  العملية 
وامل��ه��ارات  واخل���رات  باملعلومات 
بفعالية.  اأعمالهم  لأداء  ال��ازم��ة 
عدة  والتطوير  التدريب  يف  اأن  كما 
م��زاي��ا, م��ن��ه��ا: زي����ادة الإن��ت��اج��ي��ة, 
وتقليل  الأف����راد,  معنويات  ورف��ع 
احل���اج���ة ل����اإ�����رصاف ع���ن ق���رب, 
وتخفي�ض حوادث العمل, وتعميق 
امل��ع��رف��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة, وت��ع��زي��ز 
ا����ص���ت���ق���رار وم����رون����ة ال��ت��ن��ظ��ي��م.

ي�صاعد  ال��ت��دري��ب  ف���اإن  وب��ال��ت��اأك��ي��د 

البنك  على حتقيق الكتفاء الذاتي 
وبالتايل تقليل العتماد على اخلبري 
عدة  هناك  اأن  جانب  اإىل  الأجنبي. 
ال��ت��دري��ب, منها:  م��ن  م�����ص��ت��وي��ات 
تدريب العاملني اجلدد اأو التدريب 
املعلومات  جتديد  اأو  العمل  اأث��ن��اء 
لإك�صاب العاملني املهارات اجلديدة 
اإع����ادة  اأو  تخ�ص�صهم  جم���ال  يف 
تدريبهم ل�صغل وظائف اأعلى.  كما 
اأن التدريب اأثناء اخلدمة على اأداء 
من  امل�صتفيدين  املوظفني  و�صلوك 
ال��ت��دري��ب ل��ه اأه��م��ي��ة ك��ب��رية  كونه 
يعتر و�صيلة من و�صائل ال�صتثمار 
ماليا  مك�صبا  حتقق  التي  املختلفة 
عبئًا  ولي�ض  الأرباح  لقائمة  ي�صاف 
ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة ال��ب��ن��ك ل��ك��ون��ه اأك��ر 
جمال  يف  الفاعلة  ال�صرتاتيجيات 

املوارد الب�رصية.
واأخ������ريا ي�����ص��ب��ح ال��ت��دري��ب اأك���ر 
مبنيا  يكون  عندما  وفعالية  جدوى 
التتابع وال�صتمرارية  اأ�صا�ض  على 
من خال تبني ا�صرتاتيجية لتنمية 
تعتمد  العاملني  ق���درات  وتطوير 
ع��ل��ى اإع�����داد ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الأداء. يف  اع���وج���اج  اأي  ل��ت��ق��ومي 
اإن�����ص��اء  م��ا مت  اإذا  ف��اإن��ه  وب��ال��ت��ايل 
تن�صيق وثيق بني تخطيط املوظفني 
وال����ت����دري����ب وت���ط���وي���ر امل�������وارد 
الب�رصية, فاإن  نظام تدريب املوارد 
م���ن حتقيق  ���ص��ي��ت��م��ك��ن  ال��ب�����رصي��ة 
التاأكد  وهو  الطموحة  اأهدافه  اأهم 
م��ن ح�����ص��ول ال��ب��ن��ك  ع��ل��ى ال��ك��ادر 
يف  يحتاجه  ال��ذي  املوؤهل  الوظيفي 
عملية  خ��ال  م��ن  املنا�صب  ال��وق��ت 
التدريب يف ع�رص التقنية املتطورة 

يوما بعد يوم.
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الراعي الماسي للمؤتمر الثاني للحوكمه

رئيس مجلس اإلدارة يرأس الجلسة األولى للمؤتمر 
ويشيد به في تطوير منظمة العمل المصرفي

تقرير  report

ترأس رئيس مجلس إدارة »كاك بنك«– رئيس جمعية  البنوك اليمنية األستاذ/ منصر صالح القعيطي  وبعضوية القائم بأعمال رئيس 
قطاع الرقابه على البنوك األخ/ نبيل المنتصر، الجلسة األولى ألعمال مؤتمر الحوكمة، الذي انعقد بالعاصامة صنعاء بتنضيم من 

نادي األعمال اليمني برعاية ماسية من كاك بنك.
التعامل معه,  المعنى مصطلح حديث  الرشيدة هي من حيث  الحوكمة منظومة متكاملة توفر أسلوب لإلدارة  أن  حيث أكد 

مهنئًا نادي االعمال, وحيا رجال المال واالعمال والجهات المختصه بعقد هذا المؤتمر.
واشاد القعيطي بدليل حوكمة البنوك الصادر عن البنك المركزي اليمني لتضمينه الواضح لكيفية الحوكمة في القطاع المصرفي 
على ضوء مبادئ لجنه بازل المصرفيه العالميه  ومنظمة التعاون االقتصادي للتنمية : قائال : هذا دليل رائع وأهنئ كل المصرفين 
والباحثين به خاصه قريق  العمل في البنك المركزي اليمني – قطاع الرقابه ممثلة باالخ/ نبيل المنتصر  ,فيما اشار المنتصر لمراحل 
اعداد الدليل والتطورات التي اجريت عليه, والحرص على موائمته لبيئة األعمال المصرفيه )تقليديه – اسالميه(  تحت شعار ) التزم 

او فسر(  مؤكدا ان من اهمية التحويل الى الحوكمه فهم المعنيين لها من حيث الفصل بين الملكيه واالدارة.

رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي يف املوؤمتر

دليل  في  المشاركين  تكريم 
الحوكمه بالشركه:

ال��ي��م��ن��ي  مم��ث��ا برئي�ض  ن����ادي الع���م���ال  و ق���ام 
امل�صاركني  بتكرمي  عبدالوا�صع  فتحي   �� ال��ن��ادي 
ودل��ي��ل ح��وك��م��ة ال�����رصك��ات ال���ذي اع���ده ال��ن��ادي 
ال��ي��م��ن��ي وم��ن��ح��ه��م ����ص���ه���ادات ت��ق��دي��ري��ة خ��ال 

امل�����وؤمت�����ر جل����ه����وده����م اجل������ب������اره  وم���ن���ه���م:-
   الأخ /حازم بي�صان - مديراملخاطر يف كاك بنك
  تكرمي حمافظ البنك املركزي اليمني على دوره 
باأهمية احلوكمه واإر�صاء دعائمها يف  التوجيه  يف 
القائم  تكرمي  مت   وك��ذا  اليمني  امل�رصيف  القطاع 
ال�صتاذ  املركزي  البنك  يف  الرقابه  قطاع  باعمال 

نبيل املنت�رص.

املا�صية  بالرعاية  مل�صاركته  بنك  ك��اك  تكرمي    
ت�صلمها  ال��رع��اه  ت��ك��رمي  ف��ق��ره  �صمن  ل��ل��م��وؤمت��ر 

الرئي�ض التنفيذي للبنك ال�صتاذ/ �صاح با�صا.
للحوكمه  الثاين  املوؤمتر  امل�صاركون يف    وخرج 

اىل جملة  من التو�صيات بالنحو التايل:
1 - الطلب من احلكومه باجراء التعديات للمواد الازمة.

اجلائزه. يف  الفعاله  امل�صاركه   -  2
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املعهد  يقدمها  التي  الرامج  من  ال�صتفاده   -  3
اليمني للمديرين.

– بنوك( )�رصكات  احلوكمه  دليل  تفعيل   -  4
اليمني. العمال  لنادي  ال�صكر  تقدمي   -  5

6 - ال�صاره بجهود وزاة ال�صناعه وت�صجيعها 
ل��ل��ح��وك��م��ه م���ن خ���ال اع����ان اجل���ائ���زه لف�صل 

موؤ�ص�صه ت�صجع احلوكمه.
والعامليه  احلكوميه  اجلهات  بني  التن�صيق   -  8

يف جمال احلوكمه.
الدوليه. اخلرات  من  ال�صتفاده   -  9

10 - قيام و�صائل العام بالتوعيه باأهمية احلوكمه.
اط���ل���ع امل�������ص���ارك���ون يف امل����وؤمت����ر ع��ل��ى جت���ارب 
امل��و���ص�����ص��ات ال��ع��ام��ل��ه ب��احل��وك��م��ه وامل�����ص��ارك��ه يف 
اأع��م��ال  ج���دول  يف  امل��درج��ه  النقا�صيه  احل��ل��ق��ات 
املومتر الذي ح�رصه وزيرا ال�صناعة والتخطيط 
والتعاون الدويل وحمافظ البنك املركزي اليمني 
التجارية  الغرفة  احتاد  ورئي�ض  العا�صمة  واأمني 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي  وع���دد من  ال�صلك  ع��ن  ومم��ث��ل��ني 
البنك  ومن  واخلارجية,  املحلية  اجلهات  ممثلي 
 - القعيطي  �صالح  من�رص   / ال���ص��ت��اذ  م��ن  ك��ًا 
با�صا  وال�صتاذ/�صاح  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
 - ب�صري  عبداهلل  والأخ/  التنفيذي   الرئي�ض   -
للتاأمني/ومدير  ك��اك  ل�رصكة  التنفيذي  امل��دي��ر 
اإدارة اخلدمات امل�رصفية اخلا�صة خالد الناظري 
اإدارة  ومدير  حم��رم  ماهر  د.  الت�صويق  ومدير 
ال�صبارة  اأحمد  والأخ/  بي�صان  ح��ازم  املخاطر 
النخبة  ف��روع  وم��دراء  الإعامي  املكتب  مدير   -
مدير  ال��ذي��ب-  الأخ/ف�����واز  العا�صمة  اأم��ان��ة  يف 
فرع الزبريي والأخ/ �صامي هادي-مدير الفرع 
الرئي�صي والأخ/هاين الكب�صي-مدير فرع حدة.

مؤتمر  أهمية  يؤكد  الصناعة  وزير 
لبناء  بمحددات  للخروج  الحوكمة 

دول مدنية حديثة
ومن جانبه اأكد وزير ال�صناعة والتجارة الدكتور 

طالب  ب��ن  ال��دي��ن  �صعد 
احلوكمة  موؤمتر  اأهمية 
يف اخل����روج مب��ح��ددات 
ل���ب���ن���اء دول��������ة م��دن��ي��ة 
واأن  خ��ا���ص��ة   , ح��دي��ث��ة 
اليمن �صتوقع قريبا  اأن 
الن�صمام  ب��روت��وك��ول 
ال��ت��ج��ارة  م��ن��ظ��م��ة  اإىل 

العاملية.
واع����ت����ر ب����ن ط���ال���ب يف 
ك��ل��م��ت��ه خ����ال امل���وؤمت���ر 
ال����ث����اين ل��ل��ح��وك��م��ة يف 

اليمن الذي نظمه نادي الأعمال اليمني مب�صاركة 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����رصك��ات وال��ب��ن��وك وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
عن  وممثلني  والأع��م��ال  امل���ال  ورج���ال  التجارية 
واملهتمني  اخلا�ض  والقطاع  احلكومي  اجلانب 
منظمة  اىل  اليمن  ان�صمام   , التجاري  بال�صاأن 
التجارة العاملية مرتبط ارتباطا مبا�رصا بحوكمة 

ال�رصكات والقت�صاد
وعر عن تطلعه لبناء دولة تتيح فر�صة لاأ�صواق 

يف  وجعلها  املالية 
اجلميع  م��ت��ن��اول 
بني  تفريق  دون 
كبري  اأو  ���ص��غ��ري 
ت��ت��ح��ول  واأن   ,
دول���ة  اىل  ال��ي��م��ن 
خال  من  منتجة 
دور  ت����ف����ع����ي����ل 
اخلا�ض  ال��ق��ط��اع 
وال�����ص����ت����ث����م����ار 
لتحويل  احلقيقي 
اىل  ال����������دول����������ة 
. منتجة  منطقة 

م����ن ج���ان���ب���ه اأ�����ص����ار حم���اف���ظ ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 
تلعب  ال��ب��ن��وك  اأن  اىل  ه��م��ام  ب��ن  حم��م��د  ال��ي��م��ن��ي 
الإي����داع  امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���ال  اأ���ص��ا���ص��ي��ا يف  دورا 
وتنظيم  تن�صيق  وه��ن��اك  البنكية  وال��ت��ع��ام��ات 
ل�������اج�������راءات امل���خ���ت���ل���ف���ة يف ه������ذا اجل�����ان�����ب .

واأ���ص��اد ب��دور ن��ادي الأع��م��ال يف تنظيم مثل هذا 
املوؤمتر والذي ي�صعى اإىل جعل دور البنوك دورا 
حوكمة  ان  معترا   .. احلوكمة  جمال  يف  رياديا 
من  يتم  ال���ذي  النظام  باأنها  ت��ع��رف  ال�����رصك��ات 
وكذا  اأدائها  ومراقبة  ال�رصكات  توجيه  خاله 
حتديد الهيكل الذي يتم من خاله توزيع الأدوار 
وامل�صئوليات بني الأطراف املعنية يف ال�رصكة مبا 

يف ذلك جمل�ض الإدارة واملدراء وامل�صاهمني .
وخال فعالية املوؤمتر قدم املدير التنفيذي ل�رصكة 
تو�صيحيا  عر�صا  �صابحة  الأخ/�صامي  �صابحة 
جلهود النادي يف جمال حوكمة ال�رصكات يف اليمن .

اليمني  الأع��م��ال  رج��ال  ن��ادي  رئي�ض  اأ���ص��ار  فيما 
الأعمال  نادي  اإ�صهامات  اإىل  عبدالوا�صع  فتحتي 
اإدخ��ال  يف  الأوىل  امل��ب��ادرة  �صاحب  وه��و  اليمني 
مفهوم حوكمة املوؤ�ص�صات يف اليمن وذلك من خال 
القيام بالعديد من الفعاليات التوعوية والإر�صادية 

ك��امل��وؤمت��رات وال���ن���دوات, ف�صا ع��ن اخل��دم��ات 
تقدمي  منها  اجلانب  ه��ذا  يف  النادي  يقدمها  التي 
اإن  يف  تطلعه  عن  معرا   .. وغريها  ال�صت�صارات 
ي�صهم هذا املوؤمتر يف تعزيز الوعي لدى ال�رصكات 
احلوكمة  ومبادئ  مفاهيم  تطبيق  باأهمية  اليمنية 
. وتطويرها  ومن��وه��ا  ا�صتقرارها  يف  ي�صهم  مب��ا 

وت�صمنت فعالية املوؤمتر مناق�صة عددا من اأوراق 
حوكمة  دليل  واإط��اق  البنوك  حوكمة  عن  العمل 
البنوك , وحوكمة ال�رصكات يف اليمن , واحلوكمة 
وفاعلية جمال�ض الإدارات وتطبيقات احلوكمة يف 
عددا  الفعالية  خال  وقدمت   , العاملية  ال�رصكات 

من املقرتحات والتو�صيات يف هذا املجال .

كلمة رئي�س جمل�س االدارة يف موؤمتر احلوكمة

رئي�س جمل�س االدارة يف حديث تلفزيوين

نادي االعمال يكرم الرئي�س التنفيذي
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الرئي�ض  ب��ا���ص��ا,  الأ���ص��ت��اذ/ ���ص��اح  د���ص��ن 
 )work flow( التنفيذي للبنك العمل بنظام
البنك بتطبيقه  "تدفق املعلومات" الذي بداأ 
ف��رع  يف  ب��ن��ج��اح  2013/11/7م  ي���وم 
لتعميمه  متهيدا  �صنعاء,  بالعا�صمة  بغداد 
البنك  فروع  وبقية  الأمانة  فروع  بقية  على 

مبختلف اأنحاء اجلمهورية.
�صري  بتفقد  با�صا  �صاح  الأ���ص��ت��اذ/  وق��ام 
اجل��دي��د واحل��دي��ث  ب��ال��ن��ظ��ام  ال��ع��م��ل  تنفيذ 
اآلية  ب�����ص��ورة  امل��ع��ل��وم��ات  بتدفق  اخل��ا���ض 
حديثة ت�صهل اإجراءات �صري العمل وعك�صها 
���ص��ك��ل خ��ري��ط��ة ب��ني اجل��ه��ات املعنية  ع��ل��ى 
العاملني  اإىل  تو�صيح من  بالبنك. وا�صتمع 
على اأهم املزايا والإ�صكاليات التي يجدونها 
يف النظام اجلديد والتعرف على كل ما يتعلق 

بتطبيقه.
توكيد  اإدارة  مدير   - الأخف�ض  حممد  وقال 
بنك  اأول  يعتر  بنك"  "كاك  اأن  اجل����ودة 
"تدفق    "work flow" ن��ظ��ام  يطبق 

بالبنك  املختلفة  اجل��ه��ات  ب��ني  املعلومات" 
ب�صورة ت�صهل متابعة طلبات العماء وحلها 
بطريقة اآلية عر عك�ض اإجراءاتها على �صكل 
مناذج  وعك�ض  املعنية,  اجلهات  بني  خارطة 
اإدخ��ال  فيها  يتم  �صا�صات  �صكل  على  العمل 
طلبات العماء عر �صا�صة لت�صيري العمليات 

بح�صب اخلرائط.
يبداأ  النظام  تنفيذ  اأن   اإىل   الأخف�ض  واأ�صار 
والت�صهيات  ال��ق��رو���ض  ط��ل��ب��ات  ب��ت��م��ري��ر 
التح�صيل  وحمات  والبطاقات  وال�صيكات 

ب���ف���رع ب����غ����داد ع��ر 
ال����ن����ظ����ام ب������دل م��ن 
التقليدية  الطريقة 
القدمية )الورقية اأو 
منوها  الإمي��ي��ات(, 
امل��رح��ل��ة  اأن   اإىل  
تطبيق  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
اإىل   �صتنتقل  النظام 
ت��د���ص��ني ال��ن��ظ��ام يف 

و22مايو(  والرئي�صي  )مقدي�صو  ف��روع 
ومن ثم بقية فروع الأمانة, قبل تطبيقه على 

كل فروع البنك. 
يتمتع مبزايا  النظام  اأن   الأخف�ض  واأو�صح 
اإج���راءات  اأمت��ت��ت  على  ت�صاعد  حديثة  اآل��ي��ة 
العمل  ب�صورة تلزم جميع الأطراف املعنية 
املعتمد  ب��الإج��راء  ل��ال��ت��زام  العميل  بطلب 
عملية  ت�صهل  اآل��ي��ة  بطريقة  الطلب  لتنفيذ 
�صري الطلب وتوزيعه على امل�صوؤولني بالبنك 

بح�صب اخت�صا�صاتهم.

الرئيس التنفيذي يدشن تطبيق نظام 
»work flow« كأول بنك في اليمن

work flow الرئي�س التنفيذي خالل تد�صينه العمل بنظام

اثناء تفقد �صري العمل
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الأ�صتاذ/  برعاية  بالبنك  الت�صويق  اإدارة  نظمت 
الإدارة,  جمل�ض  رئي�ض  القعيطي,  �صالح  من�رص 
العيد  ب��ق��رو���ض  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��وزي��ع ج��وائ��ز  حفل 
البنك,  لعماء  املمنوحة  ال�����ص��اب��ع(  )الإ����ص���دار 
 2013  /11/7 املوافق  اخلمي�ض  يوم  وذلك 
الرئي�ض  التدريب امل�رصيف  بح�صور  بقاعة معهد 
ونائب  با�صا  �صاح  الأ�صتاذ/  للبنك  التنفيذي 
حممد  اأ.د/  التطوير  لقطاع  التنفيذي  الرئي�ض 
عبدالكرمي املن�صوب, وم�صاعده الأخ/ عبدالكرمي 

العوا�صي.
واأ�صاد الرئي�ض التنفيذي يف كلمته بحفل التكرمي 
"قر�ض  م�����رصوع  فكرة  حققتها  التي  بالنتائج 
يف  والتطور  النجاحات  من  املزيد  متمنيا  العيد" 
اإقرا�صية جديدة وتايف  اأفكار  الرنامج وابتكار 
الإقرا�ض  تد�صني  عملية  يف  تاأخري  اأو  ق�صور  اأي 
لعماء البنك ومنحهم مدة زمنية كافية لتمكينهم 
من احل�صول على الفر�ض الإقرا�صية قبل قدوم 

العيد.
على  العمل  اأهمية  على  التنفيذي  الرئي�ض  و�صدد 
حول  ر�صاهم  وحتقيق  للبنك  عماء  ا�صتقطاب 
راأ�ض  باعتبارهم  البنك  لهم  يقدمها  التي  اخلدمة 

اإىل   م�صريا  للبنك.  املهم  التمويل  وم�صدر  امل��ال 
تو�صع  ظ��ل  يف  ال��ب��ن��ك  حققها  مم��ت��ازة  جن��اح��ات 
الجتاهات  كل  يف  وانخراطه  امل�رصفية  اأن�صطته 
قاعدة  تو�صيع  ���رصورة  على  موؤكدا  امل�رصفية, 
منوها  ال�صتقرارية,  يف  لأهميتها  نظرًا  الأف��راد 
على �رصورة اأن  ي�صمل التكرمي كافة املرزين يف 
اإجناح فكرة م�رصوع قر�ض العيد مبختلف فروع 
من  للتكرمي  مل��ا  ون��ظ��را  جلهودهم  تقديرا  البنك 

اأهمية يف تعزيز اجلانب املعنوي لدى املوظفني. 
لقطاع  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  اأ�صاد  ومن جانبه 
التطوير اأ.د/ حممد عبدالكرمي املن�صوب بالروح 
لدى  ال�صبابي  الكادر  بها  يتمتع  التي  ال�صبابية 
جناحات  يحقق  العيد  قر�ض  اأن   موؤكدا  البنك. 
وا�صتعر�ض  اآخر.  اإىل  عام  من  م�صتمرة  ب�صورة 
املن�صوب يف كلمته بحفل التكرمي اأبرز النجاحات 
املت�صاعدة التي حققها القر�ض  منذ بدايته وحتى 
ن�صخته ال�صابعة. وبدوره اأ�صار الأخ/ عبدالكرمي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ال��ع��وا���ص��ي-م�����ص��اع��د 
للتطوير الأعمال بالنجاحات التي حققها "قر�ض 
ب��امل��م��ت��ازة. م�����ص��ددا على  العيد"  وا���ص��ف��ا اي��اه��ا 
اأهمية دعم العن�رص الب�رصي يف الفروع والرتقاء 

الواجهة احلقيقية واملبا�رصة  باعتبارهم  باأدائهم 
للبنك  اأمام العماء. وجرى يف ختام احلفل تكرمي 
الرئي�ض  قبل  م��ن  العينية  ب��اجل��وائ��ز  ال��ف��ائ��زي��ن 
التنفيذي ونائبه لقطاع التطوير. وفاز باجلوائز 

كل من:
1 - عبداهلل الداعري-  مدير مكتب اأر�ض حمري
2 - عبدالزراق ال�صقاقي – مكتب اأر�ض حمري

3 - هادي معياد- مدير فرع ذمار
4 - حممد عبدالعزيز – مدير عمليات فرع ذمار
5 - غ�������ص���ان  اأب�����وغ�����امن- م���دي���ر ف����رع ب��غ��داد

6 - علي احل�صوري- مدير عمليات فرع بغداد
7 - �صليم ال�صدح -  فرع �صنعاء - الرئي�صي

8 - �صامي النا�صبي- فرع �صنعاء- الرئي�صي
9 - حممد الداعري- فرع �صنعاء- الرئي�صي

10 - �صارة اجلرموزي- فرع 14 اأكتوبر
11 - �صمر حممد �صاح – فرع 14 اأكتوبر

12 - حممد ال�صلوي- فرع 14 اأكتوبر
13 - طه ال�رصاعي- فرع بغداد

14 - تامر الهويدي- فرع بغداد
15 - عبدالواحد غثيم- فرع 22مايو

16 - عبدالرحمن امل�صواحي- فرع ذمار

البنك يكرم الفائزين في قروض العيد )اإلصدار 
السابع( الممنوحة لعمالء البنك

من�صة حفل التكرمي من حفل التكرمي

صدر القرار اإلداري رقم ) 91( لسنة 2013م قضى بتعيين األخ/ 
مصطفى عبدالرب عبدالوهاب حميد مسئول غرفة التداول. قـرار إداري
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"الوي�صرتن يونيون" �صمن جهوده امل�صتمرة يف تو�صعة �صبكة خدماته امل�صرفية واإي�صالها اإىل   اإدارة خا�صة بخدمة  قبل عامني اعتمد البنك 
خمتلف دول العامل ومنح عمالئه  فر�س اال�صتفادة من كل التطورات اخلدمية اجلارية يف عامل ال�صريفة.

 و�صكلت االإدارة همزة و�صل بني البنك وعمالئه بالداخل والعامل اخلارجي، اإذ اأن اخلدمة متنح البنك فر�صة ا�صتالم واإر�صال احلواالت املالية 
من واإىل  خمتلف دول العامل وهو ما ي�صكل اإ�صافة م�صرفية نوعية اإىل  باقات اخلدمات امل�صرفية التي يقدمها البنك لعمالئه بالداخل واخلارج.

اأمل اخلازندار                            - مدير االإدارة
رباإب �صويد                             -�صابط حواالت
ب�صام �صوفان                         - �صابط عمليات
والية ال�صريحي                  - �صابط حواالت

ذكرى العن�صي                        - �صابط ت�صويات
�صماح حميد                          - �صابط حواالت
غدير اخلوجه                     - �صابط ت�صويات
ماجد �صالح                            - �صابط عمليات

ملف العدد / اإعداد:
ماجد الداعري 
املكتب االإعالمي

طاقم عمل إدارة الويسترن يونيون بـ «كاك بنك«

ملف العدد File Issue 
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التنفيذي  ب��ال��رئ��ي�����ض  مم��ث��ل��ة  ال��ب��ن��ك,  ق���ي���ادة  اأج�����رت 
حممد  والأ���ص��ت��اذ/  با�صا,  ���ص��اح  الأ���ص��ت��اذ/  للبنك 
العمليات  لقطاع  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  م�صطفى- 
اخلازندار-مدير  اأمل  الأخ��ت/  بح�صور  امل�رصفية, 
اإدارة الوي�صرتن يونيون بالبنك, �صل�صلة من اللقاءات 
واملباحثات امل�صرتكة خال الأيام القليلة املا�صية, مع 
القيادة الإقليمية  ل�رصكة "الوي�صرتن يونيون" لتعزيز 
بال�رصكة  البنك  يربط  الذي  امل�صرتك  والعمل  التعاون 
كاأحد وكاء خدماتها امل�رصفية باليمن, جرى خالها 
مبا  امل�صرتك  التعاون  وتعزيز  تطوير  �صبل  مناق�صة 
على  التفاق  عن  ف�صا  اجلانبني.  على  بالفائدة  يعود 
تنظيم املزيد من الرامج التدريبية والدورات التاأهيلية 
جم��الت  م��ن  الكثري  يف  مهاراتهم  و�صقل  للموظفني 

التعاون والعمل امل�صرتك.
يونيون,  للوي�صرتن  الإقليمية   القيادة  اأب���دت  حيث 
املدير  ع��وا���ص��ه-  با�صم   / الأ���ص��ت��اذ  م��ن  بكل  ممثلة 
الإق��ل��ي��م��ي ل��ل�����رصك��ة, والأ����ص���ت���اذ/ ه�����ص��ام ال��ق��رب��ي- 
ترحيبها  يونيون,  بالوي�صرتن  الأعمال  تطوير  مدير 
البنك  مع  امل�صرتك  التعاون  لتعزيز  اجلارية  باجلهود 
وال��رام��ج  ال����دورات  م��ن  امل��زي��د  لتنفيذ  وا�صتعدادها 
التدريبية للموظفني وتزويدهم بكل املهارات واملعارف 
العمل  ت��ط��ور  ي��خ��دم  مب��ا  بعملهم  املتعلقة  اجل��دي��دة 

وقدرات املوظفني والعمل بطريقة علمية واحرتافية.
الرئي�ض  با�صا-  �صاح  الأ�صتاذ/  رحب  جانبه  ومن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك, خ���ال ج��ل�����ص��ات امل��ب��اح��ث��ات التي 
امل�صرتك   والتعاون  العمل  بتعزيز   البنك,  ا�صت�صافها 
وكل ما يعزز روح العمل وتطور الأداء لدى اجلانبني, 
املهارات  وتبادل  التدريبي  اجلانب  اأهمية  على  موؤكدا 
واملعارف بني اجلانبني يف خدمة تطوير اأداء املوظفني 
بالفائدة  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ب��ال�����ص��ورة  اأدائ���ه���م  وحت�����ص��ني 
املزيد  وحتقيق  جهة  من  والبنك  املوظف  على  القيمة 
عن  اأخ��رى. معرا  امل�رصفية من جهة  النجاحات  من 
هذا  يف  م�صرتك  ت��ع��اون  ب��اأي  وقيادته  البنك  ترحيب 
امل��ج��ال ال��ه��ام ال���ذي ي�صب يف خ��دم��ة امل��وظ��ف, ال��ذي 

يعتر اجلوهر احليوي يف كل النجاحات التي حتققها 
املوؤ�ص�صات الرائدة.

إنشاء إدارة الويسترن يونيون 
بكاك بنك

بنك" ب���ت���اري���خ2011/7/21م   "كاك  ق��ي��ادة  ق���ررت 
لقطاع  التابعة  اإدارات���ه  �صمن  خا�صة  اإدارة  اعتماد 
"الوي�صرتن  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  امل�����رصف��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
يونيون" امل�رصفية لعماءه باليمن, بعد اعتماده كاأحد 
لي�صيف  اليمن,  يف  يونيون  الوي�صرتن  وك��اء  اأوائ��ل 
ال�صعب  وجماهري  لعمائه  جديدة  فر�ض  بذلك  البنك 
اليمني ب�صكل عام فر�صة ا�صتام اأو اإر�صال حوالتهم 
املالية من اليمن واإىل بلد اآخر نظرا ملا تتمتع به خدمات 
الوي�صرتن يونيون من �صمولية دولية وتعاون م�رصيف 
و�رصكات  م�صارف  �صبكة  واأو���ص��ع  اأك��ر  مع  وا�صع 
تتيح  والتي  تقريبًا,  العامل  دول  خمتلف  يف  �رصافة 
بلد  اأي  من  حوالتهم  وار���ص��ال  ت�صلم  فر�ض  للعميل 
كانوا, وكذا تعطي موظفي اخلدمة وعماءها بكاك بنك 
املزايا اخلدمية والتاأهيلية يف ظل احلر�ض  العديد من 
ب�صعوب  اأو  لديها  بالعاملني  قيادتها   تبديه  ال���ذي 
امل�رصفية. خدماتها  م��ن  ت�صتفيد  ال��ت��ي  املجتمعات 

واإىل ذل��ك اأ���ص��ادت الأخ���ت/ اأم��ل اخل��ازن��دار- مدير 
البنك  بني  القائمة  بالعاقة  يونيون  الوي�صرتن  اإدارة 
توا�صل  وج��ود  واأك��دت  يونيون,  الوي�صرتن  و�رصكه 
وجت��اوز  اخل��دم��ة  تطوير  ح��ول  م�صتمرين  وتن�صيق 
خلدمات  البنك  تقدمي  �صري  تعرت�ض  قد  اإ�صكاليات  اأية 

الوي�صرتن يونيون  لعماءه. 
اأن  اإىل   ل�)امل�رصفية(  حديثها  يف  اخلازندار  واأ�صارت 
خدمات الوي�صرتن يونيون املقدمة عر البنك, ت�صتفيد 
كثريا من التطور التكنولوجي الكبري الذي ميتلكه كاك 
العماء  من  الوا�صعة  اجلماهريية  قاعدته  وم��ن  بنك 
حني  يف  املختلفة,  امل�رصفية  خدماته  مع  واملتعاملني 
باملقابل  تعتر  يونيون  الوي�صرتن  خدمات  اأن  اأك��دت 
اإىل  باقات اخلدمات امل�رصفية  اإ�صافة نوعية متميزة 

التي يتميز البنك بتقدميها لعمائه, والتي من �صاأنها 
وتك�صب  العماء  من  اجلماهريية  القاعدة  تو�صع  اأن 
البنك ال�صمولية يف اخلدمات وتعزز عاقاته بال�رصكات 

واملوؤ�ص�صات امل�رصفية اخلارجية.
اإدارة  بني  التوا�صل  عملية  اأن  اخلازندار  واأو�صحت 
الوي�صرتن يونيون بكاك بنك وقيادة البنك تتخذ عدة 
الهاتفية  والت�����ص��الت  الإمي��ي��ات  ع��ر  منها  اأ���ص��ك��ال 
التي  التدريبية  الدورات  وكذالك  املبا�رصة,  واللقاءت 
تقدمها ال�رصكة ملوظفي الإدارة ب�صكل خا�ض وموظفي 
اإىل  قيام  اإ�صافة  الفروع ب�صكل عام ب�صورة �صنوية. 
بهم  اخلا�صة  الدعائية  امل��واد  جميع  باإر�صال  ال�رصكة 
وم�صاركة اإدارة الوي�صرتن يف جميع املواد الت�صويقية التي 
تقوم بها خارجيا كتذاكر ال�صفر عر اخلطوط اليمنية.

الويسترن يونيون تكرم ستة 
من عمالء البنك لشهري 

أغسطس وسبتمبر 
ف���از ���ص��ت��ة م���ن ع��م��اء ال��ب��ن��ك امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ع خ��دم��ة 
الوي�صرتن يونيون بتذاكر �صفر عر اخلطوط اجلوية 
لعماء  ال�����رصك��ة  تنظمها  ال��ت��ي  امل�صابقة  يف  اليمنية 
�صهرية.  ب�صورة  اليمن  يف  معها  تتعامل  التي  البنوك 
وقالت اخلازندار اأن �صتة من عماء "كاك بنك" فازوا 
بتذاكر ال�صفر يف امل�صابقة اخلا�صة ب�صهري اأغ�صط�ض 
ت��زال  ل  امل�صابقة  اأن  اإىل  م�صرية   .2013 و�صبتمر 

جارية حتى 2014/1/1م.
اأن  بنك  بكاك  يونيون  الوي�صرتن  اإدارة  مدير  واأك��دت 
ال�رصكة الأم تقوم باإر�صال اأية حتديثات تقوم بها على 
م�صتوى اخلدمة عن طريق الإمييات  والتعاميم  التي 
ت�صدرها جلميع الوكاء, اإ�صافة اإىل  قيامها بت�صفية 
بدون  ب��اأول  اأول  بالبنك  اخلا�صة  احل�صابات  جميع 
اإر�صال تقرير �صنوي نهاية كل �صنه  اأي تاأخري, وكذا 
باخلطة  مقارنة  تقدم  من  البنك  اإليه  و�صل  ما  ملقارنة 
تغطي  ال��ت��ي  لل�صبكة  وف��ق��ا  وامل��ت��وق��ع��ة  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي 

الفروع وال�رصافني )وكاء فرعيني(. 

البنك يكرم قيادة »الويسترن يونيون« وينظم برامج تدريب مشتركة لتطوير أداء الموظفين

الرئيس التنفيذي يبحث مع القيادة اإلقليمية  للويسرتن 
يونيون تعزيز التعاون املشرتك

ملف العدد File Issue 

الرئي�س التنفيذي خالل اجتماعة بقيادة الوي�صرتن يونيون
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نظم البنك ور�صة عمل  تدريبية خا�صة بنظام خدمات 
املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يونيون"  "الوي�صرتن  �رصكة 
�صنعاء,  بالعا�صمة  �صباأ  بفندق   2013/11/20
ملوظفي اإدارة "الوي�صرتن يونيون" بكاك بنك, ودورة 
اأخرى يوم اخلمي�ض املوافق/11/21 /2013م  
للوكاء وال�رصافني يف فروع الأمانة, اأ�رصف عليها كا 
الإقليمي  العمليات  مدير  عي�صى  /ه�صام  الأ�صتاذ  من 
لل�رصكة, والأ�صتاذ/ "كاريت�رصي �صا�صي" مدير اأول 
باخلليج". يونيون  للوي�صرتن  املوؤ�ص�صي  "اللتزام 
الأم, �رصحا  ال�رصكة  يف  ال��ب��ارزان  امل�����ص��وؤولن  وق��دم 
"الوي�صرتن  ونظام  بخدمات  يتعلق  ما  لكل  تف�صيليا 
يف  ت��ع��ق��ي��دات  اأو  م�صاكل  اأي  ح��ل  وط���رق  يونيون" 
مع  املتعاملني  امل��وظ��ف��ني  متكن  ب�����ص��ورة  احل����والت, 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال�����رصك��ة م���ن جت����اوز اأي���ة 

اإ�صكاليات قد تعرت�ض �صري عملهم. 
التو�صيات  من  بالعديد  التدريبية  الور�صة  وخرجت 
"الوي�صرتن يونيون"  الهامة التي ت�صاعد املوظفني يف 
كل  مهام  وطبيعة  ودوره��م  م�صوؤولياتهم  معرفة  من 
ار���ص��ادي  م��رج��ع  باعتبارها  العمل  مرحلة  يف  منهم 

ي�صتنري به العاملني.
وميكن تلخي�ض تلك التو�صيات اأو املخرجات كالآتي:

جميع  ح��ل  يف  وم�صئوليتهم    csc دور  يتمثل   -  1
ا�صتكمال  و���رصورة  العميل  يواجهها  التي  امل�صاكل 
جميع البيانات املطلوبة ل�صتام واإر�صال احلوالت .

ل�صتام  متطلبات  خم�صة  ا�صتيفاء  �����رصورة   -  2

احلوالة لتفادي ت�صليمها مل�صتلم غري حقيقي يف حال اأن 
ال�صماء يف اليمن مت�صابهة وهي )رقم احلوالة, البلد 
املر�صل, �صوره من  ا�صم  املتوقع,  املبلغ  املر�صل منه, 

هوية امل�صتلم مطابقة(.
3 - ا�صتعرا�ض جلميع الأق�صام يف الوي�صرتن يونيون 
وكذلك مهام كل ق�صم مع اإميياتهم ) �رصورة اإر�صال 
عر�ض  مع  تخ�ص�صه  بح�صب  كا  للمخت�صني  الإمييل 

للم�صكلة املرفقة screen shot  للتو�صيح(.
4 - ����رصورة حت��دي��د ال��ت��اري��خ وال��ي��وم وال��وق��ت عند 
اإمي��ي��ل مل ي��ت��م ال���ص��ت��ج��اب��ة ل��ه م��ن قبل  اإر����ص���ال اأي 

. Escalation املخت�صني وعمل
5 - عند اإر�صال اأي طلب لتخفي�ض �صقف اأحد الوكاء 
مع  و�صعه  امل��راد  املبلغ  حتديد   من  بد  ل  الفرعيني, 

التاأكيد هل هذا التعديل دائم اأم موؤقت.
وا�صرتجاعها  احل��وال��ة  ح��ذف  بني  للفرق  عر�ض   -  6

وكيف تتم الت�صوية يف احل�صابات.
مهام  من  به  نقوم  ما  لكل  اإك�صل  عمل  ���رصورة   -  7
ال�صريفر  من  تخرج  التي  التقارير  لكل  اأر�صفة  وعمل 
ل��ل��م��راج��ع��ة وم��اح��ظ��ة ال���ف���وارق احل�����ص��اب��ي��ة وك��ذل��ك 

م�صتوى اخلدمة من �صهر اإىل اآخر.
ومعرفة  امل��رك��زي  البنك  مع  التوا�صل  ���رصورة   -  8
احل��والت  يخ�ض  فيما  وال��ق��وان��ني  املتطلبات  جميع 
ومراقبتها وعمل توا�صل م�صتمر معهم ملعرفة جميع 

امل�صتجدات والتعديات  فيما يخ�ض احلوالت.
وكذلك  بامل�صتلم  خ��ا���ض  تلفون  رق��م  عمل  يجب   -  9

املر�صل و�صبب اإر�صال احلوالة لاأهمية.
10 - �رصورة عمل بيانات خا�صة بالوكاء ومراقبه 
ج��م��ي��ع ح���والت���ه���م واإل���زام���ه���م ب��ا���ص��ت��خ��دام جميع 

حوالة  اإر���ص��ال  اأو  ا�صتام  يخ�ض  فيما  الإج����راءات 
لتفادي اأي م�صاكل يف امل�صتقبل.

وكذلك  امل��رور  كلمة  عمل  يف  التحري  ���رصورة   -  11
وا�صتخدام  الهكر�ض  من  الكمبيوتر  اأج��ه��زه  حماية 
من  املكافح  حتديث  و����رصورة  اخلارجية  الفا�صات 

فرته لأخرى.
التدريبية  الور�صة  ختام  يف  املتدربني  اأ�صاد  وقد  هذا 
منها  ا�صتفادوا  التي  املعرفية  واملعلومات  بالفوائد 
التدريبية  ال���دورة  خ��ال  اكت�صبوها  التي  وامل��ه��ارات 
خال  م��ن  مل�صوه  ال��ذي  التدريبي  الأداء  ومب�صتوى 

املدربني.

والزراعي"كاك  ال��ت��ع��اون  الت�صليف  بنك  ك��رم 
"الوي�صرتن  ل�رصكة  الإقليمية   ال��ق��ي��ادة  بنك" 
لكل  تقديرا  ال��ت��ذك��اري,  البنك  ب��درع  يونيون" 
ج��ه��ود ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك ال��ت��ي ت��رب��ط البنك 
بال�رصكة من خال اإدارة "الوي�صرتن يونيون".

اإدارة  اأم��ل اخل��ازن��دار, مدير  وقامت  الأخ��ت/ 
بنك"بت�صليم  ب�"كاك  ي��ون��ي��ون  ال��وي�����ص��رتن 
ل�رصكة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  اإىل   ال��ب��ن��ك  درع 
ب��الأ���ص��ت��اذ/  مم��ث��ل��ة  يونيون",  "الوي�صرتن 
القربي,  ه�صام  والأ���ص��ت��اذ/  ع��وا���ص��ه,   با�صم 

والأ�����ص����ت����اذ/ ك��ارل��ت�����ص��ي ����ص���ا����ص���ي,  وذل�����ك على 
ه��ام�����ض احل��ف��ل ال��ت��ك��رمي��ي ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه ال�����رصك��ة 
اليمنية  اجل���وي���ة  اخل���ط���وط  ���رصك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
/2013/11م. بتاريخ/    ب�صنعاء  اليمنية  مبقر 
يونيون عن �صكر  الوي�صرتن  لقيادة  وعرت اخلازندار 
وتقدير قيادة البنك للتعاون امل�صرتك القائم بني اجلانبني, 
تثمينها  عن  يونيون  الوي�صرتن  قيادة  ع��رت  حني  يف 
العايل لهتمام البنك وقيادته بتطوير التعاون امل�صرتك 
ملا  وتبادل اخلرات واملهارات واملعارف بني اجلانبني 
اجلانبني. ل��دى  وتطوره  العمل  �صري  خدمة  �صاأنه  من 

الفائزون بتذاكر سفر 
اليمنية من عمالء 

الويسترن يونيون بكاك 
بنك

كاك بنك ينظم ورشة عمل تدريبية خاصة بنظام الويسترن يونيون

البنك يكرم القيادة اإلقليمية للويسترن يونيون بصنعاء

ملف العدد File Issue 

الفرع   اسم الفائز الوكيل 
العروي- املن�صورة/ عدن لطف ثابت عبداهلل

ال�صاحذي- احلديدة عبداخلالق عبدالوا�صع م�صاعد علي 
�صيفان – ال�صالع مري�س علي حممد طاهر

�صالح بن عو�س-عدن ح�صني عبده �صامل احلامد
فرع املن�صورة  Cac bank علي حم�صن �صعيد

�صهيل - تعز فائزة ح�صن مر�صد

" اللتزام  اأول  مدير  �صا�صي,  والأ�صتاذ/كاريت�رصي  يونيون  للوي�صرتن  الإقليمي  املدير  عوا�صه,  الأ�صتاذ/با�صم  من  كل  اإىل  وتقدير  �صكر  بكلمة  اخلازندار  وتقدمت 
املوؤ�ص�صي للوي�صرتن يونيون باخلليج", والأ�صتاذ/ ه�صام القربي, مدير التطوير, والأ�صتاذ/ ه�صام عي�صى, لدعمهم وتعاونهم املتوا�صل مع اإدارة الوي�صرتن يونيون 

لرفع م�صتوى خدمات الوي�صرتن ب�صكل خا�ض, و�صمعة البنك ب�صكل عام.

اخلازندار اأثناء ت�صليمها درع البنك لقيادة الوي�صرتن

من الدورة التدريبة
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ملف العدد File Issue 

كشف بأسماء وأماكن فروع ومكاتب ووكالء الويسترن 
يونيون ب�«كاك بنك«

رقم الهاتف العنوان اسم الموقع المحافظة م
01562901 جولة �صباأ كاك بنك )الفرع الرئي�صي(

نة
ما

األ

1

01538801 �صارع الزبريي كاك بنك )فرع الزبريي( 2

01633312 �صارع تعز كاك بنك )فرع 14 اأكتوبر( 3

01627237 �صارع �صميلة كاك بنك )فرع 22مايو( 4

01441404 �صارع بغداد كاك بنك )فرع بغداد( 5

01537884 �صارع �صخر كاك بنك )فرع مقدي�صو( 6

01673337 �صارع االأ�صبحي كاك بنك )مكتب االأ�صبحي( 7

01384985 مذبح كاك بنك )مكتب اأر�س حمري( 8

01269569 باإب ال�صالم  كاك بنك )مكتب باب ال�صالم ( 9

01674728 �صارع املقالح  القريطي لل�صرافة  10

01622907 بيت معياد �صركة عبد القوي العامري 11

01622907 الزبريي �صركة عبد القوي العامري 12

01622907 جولة 45 �صركة عبد القوي العامري 13

جولة 45 �صركة اأحمد العامري 14

االأ�صبحي �صركة اأحمد العامري 15

01 احل�صبه  اجلالل لل�صرافة 16

�صارع تعز �صركة العروي لل�صرافة 17

�صارع 22مايو ال�صماحي لل�صرافة 18

02269206 العقبة اأمام م�صجد اأبان كاك بنك )فرع كريرت(

عدن

19

02358159 جولة كالتك�س كاك بنك )فرع املن�صورة( 20

02306821 جولة ال�صفينة كاك بنك )فرع ال�صيخ عثمان( 21

02398866 داخل املنطقة احلرة كاك بنك )فرع املنطقة احلرة( 22

جولة ظمران كاك بنك )مكتب املن�صورة( 23

الربيقة كاك بنك )مكتب الربيقة ( 24

�صركة العروي لل�صرافة 25

�صركة �صالح بن عو�س لل�صرافة 26

الب�صام لل�صرافة 27

الدوكي لل�صرافة 28

04210482 الهري�س كاك بنك )فرع تعز(

عز
ت

29

04362320 املخاء-ال�صارع العام كاك بنك )فرع املخاء( 30

04302007 الرتبه- ال�صارع العام كاك بنك )فرع الرتبه( 31

زيداملو�صكي-الرو�صه �صهيل لل�صرافة 32

�صارع جمال  �صركة احمد العامري 33

احل�صام لل�صرافة 34

�صارع جمال �صركة عبد القوي العامري 35

05404606 �صارع البنوك - اخلور كاك بنك )فرع املكال(

حضرموت
36

05318388 �صارع اجلزائر كاك بنك )فرع �صيئون( 37

05336440 ال�صارع العام كاك بنك )فرع ال�صحر( 38

05458383 ال�صارع العام كاك بنك )مكتب القطن( 39

05491259 امل�صيله- بوابة حرو كاك بنك )مكتب امل�صيله ( 40
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04455665 �س 22 مايو كاك بنك )فرع اإب(

إب

41

04421284 �صارع العدين كاك بنك )فرع امللكه اأروى( 42

04470106 العدين ال�صارع العام كاك بنك )فرع العدين( 43

04541993 النادرة كاك بنك)فرع النادرة( 44

04501133 يرمي جوار املوا�صالت كاك بنك )فرع يرمي ( 45

يرمي ال�صارع العام كاك بنك )مكتب يرمي( 46

04424602 �س تعز اأمام اليمنية كاك بنك )مكتب اإب( 47

04331138 القاعدة ال�صارع العام كاك بنك )مكتب القاعدة( 48

04408488 جممع جرعان التجاري كاك بنك )مكتب املحافظة( 49

�صارع تعز اأ�صامه الغالبي لل�صرافة 50

العدين العامري اإخوان لل�صرافة 51

طبيع بعدان الهالن موين لل�صرافة 52

�صارع العدين �صركة اأحمد العامري 53

03233705 �صارع �صنعاء كاك بنك )فرع احلديده(

الحديدة

54

03217052 �صارع26�صبتمرب كاك بنك )فرع احلي التجاري( 55

04340610 زبيد ال�صارع العام كاك بنك )فرع زبيد( 56

03500110 �صارع �صنعاء كاك بنك )فرع باجل( 57

بيت الفقيه ال�صارع العام كاك بنك)فرع بيت الفقيه( 58

حي�س ال�صارع العام كاك بنك)فرع حي�س( 59

771972093 القناو�س ال�صارع العام كاك بنك )مكتب القناو�س( 60

03343282 اجلراحي  كاك بنك )مكتب اجلراحي( 61

03263393 �صارع7يوليو كاك بنك)مكتب ال�صهداء( 62

�صارع �صنعاء ال�صاحذي لل�صرافة 63

مدينه 7 يوليو مكة لل�صرافة 64

�صارع �صنعاء �صركة عبد القوي العامري 65

باجل ال�صارع العام عبداخلالق العامري لل�صرافة 66

02431492 ال�صارع العام  كاك بنك )فرع ال�صالع (
لع

ضا
ال

67

02451410 قعطبة ال�صارع العام كاك بنك)مكتب قعطبة( 68

02461912 جنب ال�صارع العام كاك بنك )مكتب جنب ( 69

02456962 دمت ال�صارع العام  كاك بنك )فرع دمت( 70

مري�س –جباره �صيفان لل�صرافة 71

قعطبة- الفاخر النا�صري لل�صرافة 72

دمت ال�صارع العام اإجناز لل�صرافة 73

دمت ال�صارع العام املري�صي لل�صرافة 74

�س املجمع احلكومي كاك بنك )فرع املهرة( المهرة 75

05613700 �صارع حممد اإ�صماعيل كاك بنك )مكتب الغيظة( 76

05200288 �صارع الرتبية كاك بنك )فرع �صبوة(

وة
شب 77

05272940 بيحان ال�صارع العام كاك بنك )فرع بيحان( 78

05376877 بلحاف –داخل ال�صركة كاك بنك )مكتب بلحاف( 79

06304007 ماأرب -�س املحافظة  كاك بنك )فرع ماأرب( مأرب 80

06539320 ال�صارع العام  كاك بنك )فرع البي�صاء(

اء
يض

الب

81

06539321 �س العام جوار فندق الريا�س كاك بنك )مكتب البي�صاء( 82

06559075 رداع ال�صارع العام كاك بنك )فرع رداع( 83

06532857 �صركة عبد القوي العامري البي�صاء ال�صارع العام 84

06546911 العقلة �صركة عبد القوي العامري 85
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07403357
اخلط الدائري مدخل 

املدينة كاك بنك )فرع املحويت ( المحويت 86

07612423 �صارع �صنعاء كاك بنك )فرع عمران( عمرأن 87

07612567 �صارع امل�صنع كاك بنك )مكتب عمران( 88

06509296 �صارع املنزل كاك بنك )فرع ذمار(

مار
ذ 89

06455017 اآن�س ال�صارع العام كاك بنك )فرع اآن�س( 90

06509227 ذمار �صارع �صنعاء كاك بنك )مكتب ذمار( 91

02510997 ال�صارع العام حي �صرب كاك بنك )فرع حلج( لحج 92

يافع لبعو�س احلداد بن �صربين لل�صرافة 93

07512549 ال�صارع العام كاك بنك )فرع �صعدة( صعدة 94

735259461 جعار عمارة بن ع�صكر �صركة العروي لل�صرافة

ين
أب 95

زجنبار �صركة العروي لل�صرافة 96

لودر ال�صارع العام �صركة عبد القوي العامري لل�صرافة 97

07221784 �صارع ال�صالم  كاك بنك )فرع حجة (

حجة
98

07221784 عب�س ال�صارع العام  كاك بنك )فرع عب�س( 99

07245911 حر�س ال�صارع العام كاك بنك )فرع حر�س( 100

االأمان ال�صارع العام كاك بنك )مكتب االأمان ( 101

07230926 املحاب�صة- �صارع احلديدة كاك بنك )مكتب املحاب�صة( 102

الوكالء  وكذلك  البنك  ومكاتب  فروع  يف  الكوادر  تدريب    
نظام  على  البنك  م��ع  املتعاقدين  )���ص��راف��ني(  الفرعيني 
للخدمة. املنظمة  ال�صوابط  وكذلك  يونيون  الوي�صرتن 
ا�صتقطاب  خ��الل  من  البالد  يف  احل���واالت  رقعه  تو�صيع    
اأك����رب ع����دد م���ن ال�����ص��راف��ني ل��ت��غ��ط��ي��ة م�����ص��اح��ة اأك����رب.

  رف���د االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ب��ال��ع��م��ل��ة ال�����ص��ع��ب��ة حيث 
ارت��ف��ع��ت ح�����واالت ال��وي�����ص��رتن ي��ون��ي��ون خ����الل ال��ع��ام 
 ،)107%( بن�صبه  2011م  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  امل��ا���ص��ي 
. 2013م  ال���ع���ام  يف  م��ل��ح��وظ  االزدي��������اد  ي�����زال  وال 
دائمة. ب�صورة  وزي���ارات   وخطط  علميه  برامج  تنفيذ    

سريعة  
يف  املحولة  االأم���وال  ا�صتالم  باإمكانكم 
االإنرتنت  �صبكة  تخولنا  دقائق.  غ�صون 
املتطورة والتي ت�صلنا بكافة اأنحاء العامل 
اإي�صال املبالغ املحولة يف غ�صون دقائق يف 
اأكرث من 200 بلد ومقاطعة حول العامل.

موثوقة 
يونيون   وي�صرتن   ، عامًا   160 من  الأك��رث 
قوانني  مع  يتنا�صب  مبا  خدماتها  تقدم 

البلد الذي تعمل فيه.
مالئمة  

وغريهم  البنك  لعمالء  الفر�صة  اإتاحة 

االأم��وال  لتحويل  امل�صريف  اجلمهور  من 
لوكيل  موقع   488.000 اأكرث  خالل  من 
معتمد حول العامل و�صاعات عمل مالئمة 
جتعل موظفي الوي�صرتن يونيون قريبني 

دائما من العمالء واجلمهور.

خدمة  مع  تعامله  خالل  من  النجاحات  من  العديد  البنك  حقق 
تتمثل  النجاحات  هذه  اأبرز  اأن  القول  وميكن  يونيون   الوي�صرتن 

يف التايل:
املوظفني  وتدريب  البنك  ومكاتب  فروع  بجميع  اخلدمة  ربط    
على نظام الوي�صرتن  وبذلك اكت�صاب املوظفني للمهارات وطريقة 

التعامل كون النظام عاملي.

ا�صتقرارهم. و�صمانة  العمالء  لدى  وال��والء  الوعي  م�صتوى  رفع    
  تعزيز املوقع التناف�صي وكذلك النمو عرب التو�صع والربط مع 

وكالء فرعيني )�صرافني( يف جميع املحافظات.
  اإدخال العملة ال�صعبة اإىل  البنك.

  انطالق خدمة الوي�صرتن يونيون مرابطة با�صم البنك دوليًا عن 
طريق امل�صاركة يف امل�صابقات واالإعالنات الدولية.

أهم إنجازات إدارة الويسترن يونيون للعام2012 و  2013

تتميز خدمة تحويل األموال عبر ويسترن يونيون باآلتي: 

أهم النجاحات التي حققها البنك من خالل تعامله مع خدمة 
الويسترن يونيون
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 البنك يرعى حفل تكريم أوائل الجمهورية في الثانوية 
العامة لعام 2013م من أبناء محافظة إب

حفل  رعاية  يف  اإب,  بفرع  ممثا  البنك  �صارك 
تكرمي اأوائل اجلمهورية يف امتحانات ال�صهادة 
اإب,  حمافظة  اأبناء  من   2013 لعام  الثانوية 
مبقر  2013/9/23م  الث��ن��ني  ي��وم  وذل���ك 
مع  وبالتن�صيق  باملحافظة  الثقايف  اإب  منتدى 
كا من املنتدى وجامعة اإب ومين موبايل ويف 
هذه الفعالية مت تقدمي عدد من اجلوائز لأوائل 

اجلمهورية.
عن  احلفل  يف  واملكرمون  احلا�رصون  وعر   
املحافظة  اأبناء  حققه  مبا  الكبرية  �صعادتهم 

الثانونية  امتحانات  يف  م�رصفة  نتائج  م��ن 
الع�رصة  من  �صبعه طاب  عددهم  بلغ  والذين 
الفعالية  ح�رص  وق��د  اجلمهورية  يف  الأوائ���ل 
وكيل حمافظة اإب الأ�صتاذ/ علي الزمن والأخ 
الرتبية  مكتب  عام  ومدير  اإب  جامعة  رئي�ض 
ال�صخ�صيات  م��ن  ك��ب��ريا  وع����ددا  باملحافظة 

الجتماعية والرتبويون.
بنك"  ل�"كاك  �صكر  بكلمة  امل�صاركون  وتوجه 
ومت منحه �صهادة �صكر وتقدير لتفاعله يف دعم 
مثل هذه الفعاليات التي تخدم الوطن وت�صجع 

على اكت�صاب العلم من �رصيحة ال�صباب.  
من  ع��ددا  توزيع  التكرمي  وج��رى خال حفل 
املواد التعريفية بخدمات البنك منها برو�صور 
املختلفة   البنك  الفيزا وبطائق  ببطائق  خا�ض 
عدة  ت��وزي��ع  موبايلي" وك���ذا  "كاك  وخ��دم��ة 
دعائية,  واأكيا�ض  امل�رصفية  املجلة  من  ن�صخ 
البنك  خلدمات  الرتويج  يف  كبري  اثر  لها  كان 
وحت���ت اإ������رصاف وح�����ص��ور م��دي��ر ف���رع اإب 
الأخ/ عبداهلل الأ�صد وموظف الت�صويق اأحمد 

�صره.

وموظفوه  البنك  قيادة  تتقدم 
وهيئة تحرير المصرفية بباقات 
تُهدى  الربيع  بعطر  تفوح  ورود 

إلى كل من:

االأخ/عبداهلل عبدالقادر اإبراهيم 
-  اإدارة املوارد الب�صرية- مبنا�صبة 
الزفاف ودخوله القف�س الذهبي.. 

تهانينا واألف مربوك.

االأم��ن  الرميثة-  االأخ/ت��وف��ي��ق 
زف��اف��ه  مبنا�صبة  وال�����ص��ي��ان��ة- 

امليمون.. تهانينا واألف مربوك. 

تهانينا

من حفل التكرميجانب من املكرمون من اأوئل الثانوية يف حمافظة اأب

تقرير  report

تهانينا congratulations
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تهانينا congratulations

باأحر  امل�صرفية   حترير  وهيئة  البنك  قيادة  تتقدم  وقدره  اهلل  بق�صاء  موؤمنة  بقلوب 
التعازي واأ�صدق املوا�صاة القلبية اإىل :

  االأخ/ الدكتور ريا�س عبا�س القر�صي،اأمني �صر جمل�س االإدارة لوفاة املغفور له باإذن اهلل "والده" الفا�صل .

  االأخ/ هالل علي علي حن�صل � مدير اإدارة ال�صركات التجارية لوفاة املغفور له باإذن اهلل "والده" الفا�صل .

 االأخت/ ابت�صام اإبراهيم حممد مروحي- االإدارة املالية- وذلك لوفاة املغفور له باإذن اهلل "والدها" الفا�صل .

�صائلني اهلل تعاىل اأن يتغمدهم بوا�صع رحمتِه واأن ُيدخلهم ف�صيح جناته واأن ُيلهم اأهلهم 
وذويهم ال�صرب وال�صلوان واإنا هلل واإنا اإليه راجعون. 

تعازينا

تكنولوجيا  -اإدارة  ال��ه��وي��دي  اأح��م��د  االأخ/ 
القف�س  ودخ��ول��ه  زفافه  مبنا�صبة  املعلومات- 

الذهبي..تهانينا واألف مربوك.

االأخ/ع����ل����ي ي��ح��ي��ى ع��ب��داهلل 
عالمه- االإدارة املالية- مبنا�صبة 
الزفاف ودخوله القف�س الذهبي 

..تهانينا واألف مربوك

االأخ/  ماجد علي ح�صن املحياء ،فرع الزبريي-  
اأ���ص��م��اه  وال����ذي  مب��ول��ود  اإرت���زاق���ه  مبنا�صبة 

)احل�صن(. ..تهانينا واألف مربوك

االأمن  �صركة   ، �صمينة  اأحمد  حممد  االأخ/علي 
اإرتزاقه  مبنا�صبة  الزبريي  ف��رع   – وال�صيانة 
مبولودة والتي ا�صماها )البتول(. ..تهانينا واألف 

مربوك.

االأخ/ طارق امل�صجري- مدير مكتب نائب الرئي�س 
ارتزاقه  مبنا�صبة  التطوير-  لقطاع  التنفيذي 

مبولود اأ�صماه "مدين".. تهانينا واألف مربوك.

اخلدمات  اإدارة  مدير   - العولقي  اإبراهيم  االأخ/ 
جديدة  مب��ول��ودة  ارت��زاق��ه  مبنا�صبة  االإداري����ة- 

اأ�صماها)ملى(..  تهانينا واألف مربوك.

االأخ/وائل حممد ال�صايدي - م�صرف اأمن الفرع 
اجلديد،  باملولود  ارتزاقه  مبنا�صبة  الرئي�صي- 

الذي اأ�صماه "�صخر".. تهانينا واألف مربوك.

 االأخ/ مهدي حممد ال�صناين - مبنا�صبة املولود 
اجلديد الذي اأ�صماه"جنم الدين".. تهانينا واألف 

مربوك.

االأخ/ يحيى ح�صني  حممد معياد- فرع الزبريي-  
مبنا�صبة اإرتزاقه مبولود والذي اأ�صماه )اإياد(. 

..تهانينا واألف مربوك

-ف��رع  العلفي  ه���ادي  ع��ب��داهلل  االأخ/حم���م���د 
اأ�صماه  الذي  اجلديد  املولود  مبنا�صبة  22مايو- 

"عبداهلل".. تهانينا واألف مربوك. 

-االأم����ن  �صمينة  اأح��م��د  حم��م��د  ع��ل��ي  االأخ/ 
ارتزاقه  مبنا�صبة  الزبريي  بفرع  وال�صيانة- 
مبولودة اأ�صماها )البتول( تهانينا واألف مربوك.




