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االفتتاحية

حضوره  يفرض  المعاصرة  الحياة  أنماط  من  ونمطًا  األعمال  بيئة  يحكم  الذي  األقوى  القانون  هو  التغيير  كان  لما 
عصر  تعيش  الناجحة  األعمال  مؤسسات  أضحت  المصرفية,  الصناعة  ومنها  االقتصادية  الحقول  كل  في  بإلحاح 
التغيير وتتعايش معه كحاله مستمرة كأهم عوامل دعم مراكزها في السوق وتعزيز مواقعها التنافسية . من 
هنا علينا أن ندرك حقيقة أن التطوير والتحديث أو إحداث التغيير سمة المؤسسات الحيوية حيث تتعامل معه في 

فضاء مفتوح في الحاضر والمستقبل .
, وما هو اليوم  أحدث وأجدى نفعا يصبح في الغد بحكم  تكنولوجيا األعمال في تغير وتطور مستمر ال يتوقف 
كثيرة  أضرارًا  بالمؤسسة  لحقت  وإال  تطويره,  أو  تغييره  األعمال  تقنية  وتفرض  جدوى,  أو  نفع  ذي  وغير  القديم 

وأحاطت بها مخاطر عديدة .
ومؤسسات األعمال من حولنا على المستوى اإلقليمي والدولي البد أنها ستجري تغييرات في أدوارها كأمر حتمي 
لتقلبات السوق ولمواكبة متطلباته , وسيكون علينا مراقبة ما يجري من حولنا ومتابعه آثاره وتأثيراته لنحدث تغييرا 

يحفظ لمؤسستنا حيويتها وسماتها التطويرية .
وعلى ذات المنوال حاجات العميل والناس والسوق عموما تظل في تغير دائم وتبدل مستمر ، وعلى قيادات هذا 
تصميم  وإعادة  التغيرات  تلك  طبيعة  متناهية  بدقه  يستوعبوا  أن  رياديا  موقعا  لهم  اختاروا  وقد  وكوادره  البنك 
تطلعاته  مع  وتتماشى  العميل  حاجات  تلبي  التي  وبالخصائص  والشكل  الحجم   ذات  على  والخدمات  المنتجات 

وتحقق له الرضي وللبنك العائد والوالء .
ليكونوا  أنفسهم  تجاه  واجبات  عليهم  فإن  ذلك  كل  سيصنعون  من  هم  البنك  كوادر  وألن  السياق  ذات  وفي 

مقتدرين على مواكبة المتغيرات باستمرار .
البد من االلتحاق بالبرامج التدريبية واالستفادة الكاملة منها واالطالع المستمر على الكتب والدوريات المتخصصة 
الكتساب المهارات والتزود بالمعارف وصوال لمستوى عال من الثقافة المهنية واألداء االحترافي ، ذلك أن الموظف 
– وهو صانع التغيير – ال يمكنه فعل ذلك ما لم يغير في ذاته فيسعى جاهدًا لتطوير وتنمية قدراته واستيعاب 
كل التغيرات من حوله, وهذه سمات كل الطموحين والمتطلعين وتلك هي سمات كوادرنا الذين يقودون اليوم 

مشروعا تغييريًا لتحديث البنك وتطويره لنقله إلى مصاف أكثر تقدما.    

من�صر �صالح القعيطي
رئي�س جمل�س الإدارة
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أخبار news

اإ�سافت اإدارة الكول �سنرت �رصاف اآيل جديد يف املركز الليبي التجاري 
عمالء  احتياجات  لتلبية  �سنعاء  العا�سمة  باأمانة  اجلزائر-  �سارع   -

البنك يف املنطقة.
اإ�سافة  اإن  �سنرت  الكول  اإدارة  مدير  الديلمي-  اإبراهيم  الأخ/  وقال 
ال�رصاف الآيل اجلديد جاء خدمة لعمالء البنك وتلبية حلاجتهم للخدمات 
الآلية.  ال�رصافات  طريق  عن  لعمالئه  البنك  يقدمها  التي  امل�رصفية 
تعترب  التي  امل�رصفية  البنك  �سبكة  �رصافات  ع��دد  اأن  الديلمي  واأك��د 
الأو�سع انت�سارا على م�ستوى اليمن، قد زادت بهذا الربط الأخري اإىل 

139 �رصافا موزعة على خمتلف اأنحاء اجلمهورية.

الوطني  التدريبي  الربنامج  اختتام  يف  البنك  ���س��ارك 
يف  امللكي  الغذاء  واإن��ت��اج  اليمني  النحل  ملكات  لرتبية 
مديرية عتمة حمافظة ذمار، واختتم هذه الدورة وكيل 
حمافظة ذمار واملدير العام التنفيذي ل�سندوق الفر�ص 
القت�سادية ومدير عام الزراعة مبحافظة ذمار ومدير 
التمويل الأ�سغر بال�سندوق. ومثل البنك يف هذا احلفل 
الئتمان  اإدارة  مدير  املغني  عبد  علي  خالد  املهند�ص/ 
البنك  كلمة  احلفل  يف  األقى  وال��ذي  والريفي،  الزراعي 
الع�سل يف  بتمويل منتجي  البنك  اهتمام  اإىل  فيها  اأ�سار 
كافة اأنحاء اجلمهورية بقرو�ص مي�رصة وت�سجيع البنك 
للنحالني واملهتمني بهذا املنتج النقدي، وكذا ا�ستعداد 
البنك للتعاون مع �سندوق الفر�ص القت�سادية يف اإدارة 

مثل هذه امل�ساريع التي ميولها ال�سندوق ولأي م�ساريع اأخرى.   
وكيل  قبل  من  بالفعالية  األقيت  التي  الكلمات   يف  املتحدثون  واأ�ساد 
املحافظة الأ�ستاذ/ حممود اجلبني واملدير العام التنفيذي ل�سندوق 
البنك  ب��ت��ع��اون  ال��ت��وي-  ف���وزي   / الأ���س��ت��اذ  القت�سادية  ال��ف��ر���ص 

واهتمامه الكبري بكافة املجالت الزراعية. 
الفر�ص  �سندوق  اأقامها  التي  العمل  ور�سة  يف  اأي�سا  البنك  و�سارك 
برعاية  كان  والذي  الريفي  التوظيف  برنامج  ب�سنعاء  القت�سادية 

معايل وزير التخطيط ومعايل وزير الزراعة والري.
رئي�ص  القعيطي  الأ�ستاذ / من�رص �سالح  امللتقى  هذا  البنك يف  مثل 
جمل�ص الإدارة، والأ�ستاذ / فار�ص اجلعدبي نائب الرئي�ص التنفيذي 

احلوثي  اإبراهيم   / والأ�ستاذ  وال�سمكي،  الزراعي  التمويل  لقطاع 
املغني  عبد  علي  /خالد  واملهند�ص  الإ�سالمي،  لكاك  التنفيذي  املدير 
البنك  ملمثلي  وكان  بالبنك-  والريفي  الزراعي  الئتمان  اإدارة  مدير 

م�ساركة فاعلة يف هذه الفعالية. 
اإدارة الئتمان  و�سارك الأخ / املهند�ص خالد علي عبد املغني مدير 
الزراعي والريفي بالبنك ومعه الأخ / حممد ال�رصحي والأخت / 
�سعاد ال�سوايف يف دورة ) متويل �سل�سلة القيمة الزراعية( التي اأقامها 
الحتاد الإقليمي لالئتمان الريفي ل�سمال اأفريقيا وال�رصق الأدنى  يف 
اخلرطوم بالتعاون مع البنك الزراعي ال�سوداين للفرتة من 11- 14 

/2013/11م - وكان لوفد البنك م�ساركة فاعلة يف هذه الدورة .

إدارة الكول سنتر تضيف الصراف رقم 139 لشبكة البنك المصرفية

النحل  لتربية ملكات  الوطني  التدريبي  البرنامج  اختتام  يشارك في  البنك 
االتحاد  ودورة  بصنعاء  االقتصادية  الفرص  صندوق  عمل  وورشة  اليمني 
»تمويل  حول  األدنى  والشرق  إفريقيا  لشمال  الريفي  لالئتمان  اإلقليمي 

سلسلة القيمة الزراعية« بالخرطوم

اإحدى الفعاليات التي �صارك فيها البنك ممثًا بعبد املغني
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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 الأنظمةالإدارية 
والتقنية مبهنية عالية 
اأعمال  �صبكة  خال  من 
وا����ص���ع���ةل���ق���ط���اع���ات 
الأف������راد وال�����ص��رك��ات 
واملوؤ�ص�صات مبا ُي�صهم يف 
تنمية القت�صاد املحلي

الفريق  ب��روح  العمل   
الواحد.

 اله��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.

أخبار news

بنك" اتفاقية  "كاك  والزراعي  التعاوين  الت�سليف  بنك  وقع 
الف�ساد،  ملكافحة  العليا  الوطنية  الهيئة  مع  م�رصيف  تعاون 
الهيئة. ملوظفي  م�رصفية  خ��دم��ات  البنك  بتقدمي  تق�سي 

العليا  الوطنية  الهيئة  ع��ن  امل�����رصيف  التعاون  اتفاقية  وق��ع 
عبداهلل  اأح��م��د  د.  التفاقية  يف  اأول  كطرف  الف�ساد  ملكافحة 
القا�سي، الأمني العام للهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد، 
وعن الطرف الثاين املتمثل يف كاك بنك الأ�ستاذ/ �سالح �سادق 
با�سا، الرئي�ص التنفيذي لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي.

والزراعي  التعاوين  الت�سليف  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  ووعد 
"كاك  اأق��ي��م يف مبنى  ال���ذي  الت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  خ���الل ح��ف��ل 
املزايا  م��ن  العديد  البنك  بتقدمي  ب��ال��زب��ريي،  ال�ستثماري" 
ال�ستفادة  من  منت�سبيها  ميكن  مبا  للهيئة  املتميزة  اخلدمية 
جلمهوره  البنك  يقدمها  التي  امل�رصفية  اخلدمات  كافة  من 

ملوظفي  البنك  يقدمها  التي  املرتبات  �رصف  خدمة  وخا�سة 
جانبه  من  ورحب  وغريها،  احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات 
الدكتور اأحمد القا�سي بالتعاون مع  كاك بنك، اآمال اأن ت�ساهم 
التفاقية يف تطوير العالقة والتعاون القائم بني الهيئة والبنك.

�سعادة  بنك"  "كاك  ال��زراع��ي  التعاوين  الت�سليف  بنك  ك��رم 
العربية  اململكة  �سفري  احل��م��دان  حم��م��د  ب��ن  ع��ل��ى  ال�سفري 
ال�سعودية مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله ك�سفري للمملكة يف اليمن.
�سادق  �سالح  بالأ�ستاذ/  ممثلة  بنك"  "كاك  قيادة  وقامت 
ال�سفري  ���س��ع��ادة  ب��ت��ك��رمي  للبنك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ب��ا���س��ا، 
ال�سعودي بدرع البنك خالل اللقاء الذي جمعه مبقر ال�سفارة 
ال�سعودية ب�سنعاء، وذلك تقديرا ل�سعادته ودور بالده املتميز 

اإخراج اليمن من الأزمة التي مرت بها  واإ�سهامه الكبري  يف 
البلدين  ب��ني  والجتماعية  القت�سادية  ال��ع��الق��ة  تعزيز  يف 
يف  خا�سة  القت�سادية،  وموؤ�س�ساتهما  ال�سقيقني  اجلارين 
اجلانب امل�رصيف. اإ�سافة اإىل جهود �سعادته يف تقدمي اخلدمات 
مب�ساعدة  �ساهمت  ال��ت��ى  اليمنية  امل�رصفية  للموؤ�س�سات 

املغرتبني اليمنيني يف اململكة يف هذا اجلانب.
ومتنى الرئي�ص التنفيذي لكاك بنك -يف ختام اللقاء- التوفيق 
ل�سعادة ال�سفري يف عمله اجلديد املرتبط ارتباطا وثيقا بال�ساأن 
اليمني. معربا عن �سكر قيادة البنك لإ�سهاماته ودور بالده يف 

كافة اجلوانب اأثناء فرتة عمله ب�سنعاء.
الهمداين  حا�سد  الإخ���وة:  البنك  جانب  من  التكرمي  ح�رص 
-م�ست�سار رئي�ص البنك للعالقات، ويا�رص ال�رصجبي- مدير 
مكتب رئي�ص البنك، ود.ماهر حمرم- مدير اإدارة الت�سويق. 
ومن اجلانب ال�سعودي الأخ/ حممد عبداهلل العليمي- مدير 

عام ال�سوؤون املالية والإدارية بال�سفارة.

مع  مصرفية  خدمات  اتفاقية  يوقع  البنك 
هيئة مكافحة الفساد

الرئيس التنفيذي يكرم السفير السعودي بمناسبة 
انتهاء عمله باليمن

من حفل توقيع اتفاقية التعاون

الرئي�س التنفيذي للبنك يكرم ال�صفري ال�صعودي ال�صابق باليمن

من حفل توقيع اتفاقية التعاون بني البنك وهيئة مكافحة الف�صاد
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الموارد البشرية 
وأهميتها في العمل 

المؤسسي

 2-2

تقييم الوظائف:
الفعلي  الأداء  اأن  من  للتاأكد  القيا�ص  وه��و 
للعمل يوافق معايري الأداء املحددة. ويعترب 
البنك  يحقق  ل��ك��ي  حتمي  متطلب  التقييم 
اأن  املو�سوعة.  املعايري  على  ب��ن��اًء  اأه��داف��ه 
مراجعة  عن  عبارة  هو  املوظفني  اأداء  تقييم 
ملا اأجنزوه بالعتماد على و�سفهم الوظيفي 
الأداء  تقييم  ي��وف��ر  كما  عملهم،  وم��ع��اي��ري 
يحتاجونها  ال��ت��ي  امل��ه��ارات  ع��ن  معلومات 
للقيام مبهامهم على اأكمل وجه. فمن خالل 
القرارات  تتخذ  نتائجه  على  وبناًء  التقييم 

مبكافاأة املجتهدين ومعاقبة املق�رصين.
يف  تتمثل  الب�رصية  امل��وارد  اإدارة  م�سوؤولية 
ت�سميم النظام الأ�سا�سي لتقييم اأداء الأفراد 
بعد  التقييم  كيفية  على  املديرين  تدريب  ثم 
لكي  الأداء  تقييم  ب�سجالت  الحتفاظ  ذل��ك 
قد  التقييم  اأن  عليها.  بناًء  ال��ق��رارات  تتخذ 
حتديد  خ���الل  م��ن  ال��ف��رد  لتنمية  ي�ستخدم 
مدى  وم��ع��رف��ة  ل��ه  التدريبية  الح��ت��ي��اج��ات 

تقدمه نحو الكفاءة. 
بفعالية  الإح�سا�ص  بني  عالقة  هناك  اأن  كما 
وال���ولء  الأداء  ت��ق��ومي  ن��ظ��ام  وم��و���س��وع��ي��ة 
التنظيمي والر�سا والأداء الوظيفي. ول بد 
نظام  بفاعلية  املق�سود  اأن  اإىل  الإ�سارة  من 
تقومي الأداء هو مدى م�ساهمة هذا النظام يف 
م�ساعدة العاملني يف تطوير اأدائهم الوظيفي 
وحت�����س��ني ع��الق��ات��ه��م ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، واأم����ا 
ا�ستناد  مدى  بها  املق�سود  فاأن  مو�سوعيته 
ودقيقة  وا���س��ح��ة  م��ع��اي��ري  اإىل  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا 

على  املبا�رص  الرئي�ص  ق��درة  وم��دى  وعادلة، 
احلكم على اأداء املروؤو�سني بكفاءة ونزاهة.

بني  ومعنوية  موجبة  ع��الق��ة  ت��وج��د  اأي�����س��ا 
تقومي  نظام  مبو�سوعية  العاملني  اإح�سا�ص 
اأنه كلما زاد  الأداء والأداء الوظيفي مبعنى 
اإح�سا�ص العاملني بفعالية نظام تقومي الأداء 
املطّبق يف البنك  زاد م�ستوى الأداء الوظيفي 
وهذا اأمر منطقي ، حيث اأن نظام تقومي الأداء 
الذي يت�سم بالفاعلية ي�ساهم يف ك�سف اأوجه 
القوة وال�سعف يف اأداء الفرد ومن ثم ينّمي 
ال�سعف  اأوج��ه  ويعالج  القوة  اأوج��ه  ويّدعم 
من  اأن  الفرد.  م�ستوى  رف��ع  اإىل  ي��وؤدي  مما 
املميزات الهامة للتقييم هو الك�سف عن مدى 
اإدارة املوارد الب�رصية  كفاءة بع�ص وظائف 
بالتقومي  وثيقا  ارتباطا  املرتبطة  الأخ���رى 
م��ث��ل الخ��ت��ي��ار وال��ت��دري��ب وال��ت��وظ��ي��ف. و 
تخطيط  عمليات  اإجن���اح  يف  التقييم  ي�ساهم 
اأهداف البنك  وي�ساعد على و�سوح الروؤية. 
وقد اأظهرت بع�ص الدرا�سات نظرة حتليلية 
على اأهداف واأ�ساليب وو�سائل تقومي الأداء 
)درا�سة  عمان  ب�سلطنة  امل�رصيف   اجلهاز  يف 
ميدانية( عدة عيوب يف عمليات التقييم منها 
ل  عنا�رص  تت�سمن  التقييم  بع�ص مناذج  اأن 
تنطبق مع طبيعة عمل املوظف مما يوؤثر على 
نتيجة تقييمه، اأي�سا النماذج املطبقة طويلة 
ن�سبيا لحتوائها العديد من العنا�رص املكررة 
املخ�س�ص  الوقت  كفاية  عدم  اإىل  بالإ�سافة 
اإىل  اإ�سافة  للمديرين لكتابة تقارير التقييم، 
للتقييم ل يحتوي  اأوحد  اعتماد منوذج  ذلك 

ول  ال��ن��م��اذج  تعبئة  عند  م��رن  اأ���س��ل��وب  على 
العنا�رص  بع�ص  لرتك  للمقّيم  احلرية  يرتك 
التقييم،  على  ذلك  يوؤثر  اأن  دون  اإجابة  بال 
اأي�سا عدم وجود معدلت اأداء مكتوبة �سلفا 
اأداء  قيا�ص  عليه  ي�سري  ال��ذي  املعيار  متّثل 
املوظف، واأخريا عدم اعتماد دورات تدريبية 
يف كيفية اإعداد تقارير تقييم الأداء للمديرين 

اأو القائمني على عملية التقييم.
اأهمية  لنا  يتبني  تقدم  م��ا  ا�ستعرا�ص  بعد 
تفعيل وظيفة التقييم ويجب ربطها لي�ص فقط 
يف احلوافز والعالوات بل يجب اأن يت�سع ذلك 
لي�سمل تطوير عمل البنك وتخطيط الأهداف 
اأي�سا ينبغي علينا تفعيل وظيفة  امل�ستقبلية، 
التقييم واجتثاث الروتينية منها حتى تكون 
والتطوير  التحفيز  يف  عليه  املُعتمد  املعيار 
ليتمكن البنك من البقاء يف البيئة التناف�سية. 
معايري  على  بناًء  طبقت  اإذا  التقييم  فعملية 
ذلك  فاإن  العاملي،  للتقدم  ومواكبة  �سحيحة 

ي�ساعد على تطوير البنك وحتقيق اأهدافه.

األجور والحوافز:

اأو  ال��ي��وم  اأو  بال�ساعة  للفرد  ُي�دفع  م��ا  ه��ي 
ال�سهر مقابل قيامه بالعمل، وت�سرتك جميع 
البنوك يف دفع نظام الأجور اإل اأنها تختلف 
�سمان  الأج����ور  تعترب  احل��واف��ز.  ن��ظ��ام  يف 
يتنا�سب  ع��ادل  اأج��ٍر  على  العاملني  ح�سول 
عملية  تكون  اأن  ويجب  وظائفهم.  اأعباء  مع 
تو�سيف  لعملية  طبيعية  نتيجة  الأج����ور 

  نبيلة جمور 
م�صاعد الرئي�س التنفيذي للموارد الب�صرية 
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على  القائمني  ولكن  والتقييم.  ال��وظ��ائ��ف 
املوارد الب�رصية اأدركوا اأن الأجور قد توفر 
قدرا من الر�سا للعاملني لكنها ل توّلد فيهم 
احلما�ص اأو الدافع للعمل املتقن اأو الإبداع، 
لذا كان لزاما و�سع نظام للحوافز ي�ساهم 
على  املبدع  غري  وي�سجع  املبدع  مكافاأة  يف 
الإب�����داع. وت��ت��ن��وع ط��رق احل��واف��ز م��ا بني 
املكافاأة وما بني  اأو  الأجر  مادية كزيادة يف 
وهناك  �سكر.  خ��ط��اب  اأو  كرتقية  معنوية 
ع���دة ن��ظ��م ل��ل��ح��واف��ز امل���ادي���ة، وج��م��ي��ع ه��ذه 
بطرق  ال��ب��ن��وك   يف  الإب����داع  ت�سجع  النظم 
خمتلفة ، كما اأن  اأهم طرق حتفيز املوظفني 
ي�رصكهم  ك��اأن  املهمة،  الأعمال  يف  اإدماجهم 
التخطيط  اأو  له،  ال�سنوي  التقييم  البنك  يف 
ال���ربام���ج  ت�����س��م��ي��م  اأو  ال����س���رتات���ي���ج���ي، 
مثل  يف  فم�ساركتهم  واخلدمات،  وامل�ساريع 
هذه املهام �سي�سجعهم على تطوير اأدائهم. 

براأيي اأن اأهم بند يف احلوافز واملكافاآت هو 
والتقييم  والمتياز  التفوق  مبعايري  ربطها 
التقييم  باأهمية  الأف���راد  في�سعر  البنك   يف 
وهذه املعايري وبالتايل امل�ساعدة على تطوير 

اأدائهم يف العمل.
على  م�سجعا  ع��ام��اًل  ت��ك��ون  ق��د  احل���واف���ز 
حينما  مت��ام��ا  العك�ص  ت��ك��ون  وق��د  الإب����داع 
اإىل  ت�ستند  ل  احل��واف��ز  اأن  العاملني  ي��رى 
الكفاءة بتاتا هنا  يقتل الإبداع والإتقان يف 
التقليل من قيمة احلوافز  داخلهم وبالتايل 

يف اأعينهم.

ختامًا:
جهدا  ي��األ��وا  األ  اإداري  جهاز  اأي  على  اأن 
يتوقف  لأن��ه  الب�رصي  العن�رص  تنمية  على 
عليه حتقيق اأهداف اجلهاز. فاإدارة املوارد 
اأو تدور حول حمور قوامه  الب�رصية تعمل 
زيادة الهتمام باملوارد الب�رصية مبا ي�سمن 
امل���ورد وبالتايل  ل��ه��ذا  ال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل 
كما  تعاين  البنوك   وبع�ص   . اجلهاز  جناح 
اأو�سحت الدرا�سات من عدم و�سوح الروؤية 
وجب  لذا  واحلوافز،  بالتقييم  يتعلق  فيما 

على الدارات العليا  توجيه الهتمام بتبني 
�سيا�سة �ساملة لإعادة النظر يف وظيفة  اإدارة 
كفاءة  رف��ع  »اإن  لديها.  الب�رصية  امل���وارد 
الأداء اجليد اأمر ل ُيحل عن طريق احلوافز 
املالية اأو املعنوية فقط رغم اأهميتها، واإمنا 
داخل  يف  ال�سائدة  الظروف  فهم  اإىل  يحتاج 
العمل  يتم  التي  والبيئة  والفروع  الإدارات 
اإطارها. فاملوارد الب�رصية يف بيئة العمل  يف 
وال�سيا�سية  الجتماعية  بالظروف  تتاأثر 
والتزاماتها  الظروف  هذه  والقت�سادية. 
املرتتبة عليها ت�سكل اأر�سا لنت�سار الف�ساد 
الإداري وينعك�ص ذلك على حافزية العاملني 

يف بيئات العمل املختلفة«.
من خالل ما تقدم، يت�سح لنا اأنه فيما يتعلق 
باملوارد الب�رصية وحجمها يف البنك، فيجب 
اأن تكون هناك عملية اإعادة توزيع وا�ستغالل 
نحو  وتوجيهها  احلالية  الب�رصية  للموارد 
الأه�����داف امل��ط��ل��وب��ة، م��ع ت��وف��ري ال��ت��دري��ب 
امل��ن��ا���س��ب ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م����وارد ج��دي��دة 
تطوير  ب��رن��ام��ج  تفعيل  ط��ري��ق  ع��ن  م��وؤه��ل��ة 
التدريب  وتوفري  بالتقييم،  املرتبط  الأداء 
امل�����س��ت��م��ر ل��و���س��ع ال�����س��خ�����ص امل��ن��ا���س��ب يف 
اجل��دارة  اأ�س�ص  على  بناء  املنا�سب  امل��ك��ان 
من  ال��رغ��م  فعلى  الوظيفي.  وال�ستحقاق 
البنك   يخطوها  التي  الوا�سعة  اخل��ط��وات 
اإل  التنظيمي،  للهيكل  الإ�سالح  جمالت  يف 
اأن الإ�سالح يف جمال املوارد الب�رصية بقي 
حمدودا. فال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة 
باملوارد الب�رصية املطبقة حاليا ما زالت دون 
م�ستوى الطموحات، ول تعك�ص املمار�سات 
امل����وارد  فتخطيط  امل���ج���ال.  ه���ذا  يف  امل��ث��ل��ى 
الب�رصية ل يتم وفق منهجية علمية ودقيقة، 
الأمر الذي يرتتب عليه عدم متكن قطاعات 
املتوقعة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  م��ن حت��دي��د  ال��ب��ن��ك 
من الأع���داد وامل��ه��ارات واخل���ربات العلمية 
الالزمة لتحقيق اأهدافها، اأو حتى من حتديد 
الفائ�ص منها، وبالتايل تعاين بع�ص البنوك 
من تدين م�ستوى الأداء والإنتاجية يف بع�ص 
الإدارات والفروع خا�سة وت�سخم جهازه 

الوظيفي ح�سب البيانات الواردة اإلينا.

توصيات الدراسة
نقرتح  فاأننا  ا�ستعرا�سه  مت  م��ا  خ��الل  م��ن 
)لالأخذ بالتوجهات احلديثة يف اإدارة املوارد 
الأج��ور  تقيم هيكل  اإع��ادة  الب�رصية  يف ظل 

واملرتبات( التو�سيات التالية:
اإدارة امل��وارد الب�رصية يف و�سع  اإ���رصاك    
للمدى  للبنك  العامة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة 
الإ�رصاف  تتوىل  اأن  على  والطويل  الق�سري 
على تطبيقها وقيا�ص جناحها م�ستقبال مع 

التخطيط ال�سرتاتيجي.
لتنفيذ  الوظيفي  الو�سف  بطاقة  تطبيق    
اإ�سرتاتيجية البنك على م�ستوى  القطاعات 
والإدارات والفروع  وعلى م�ستوى املوظفني.
اخلم�سة  البنك  قيم  تطبيق  على  العمل    
)واأهمها الهتمام باملوارد الب�رصية وتنمية 
القيم من  ه��ذه  ع��ن ط��ري��ق ن�رص  ق��درات��ه��ا( 
وتطبيق  والج��ت��م��اع��ات  ال��ل��ق��اءات  خ���الل 

القرارات والتدريب.
لي�ساعد  بالبنك  اجل���دارات  نظام  تطبيق    
املنا�سبني  للموظفني  ال�سليم  الختيار  على 
وكذلك اختيار الدورات التدريبية املنا�سبة.

ليكون  للعمل  عامه  �سيا�سة  دليل  اإع���داد    
الط��الع  وي�ستطيعون  للموظفني  متوافرا 

عليه بكل �سهولة.
تنفيذ  طريق  ع��ن  املوظفني  اأداء  تطوير    
معارف  زي��ادة  على  ي�ستمل  متنوع  تدريب 
العمل.  قيم  وتعزيز  املوظفني،  وم��ه��ارات 
الرفع بخطة تدريبية متنوعة  يتم  )و�سوف 

تلبي متطلبات العمل يف البنك(. 
  تطبيق �سيا�سة وا�سحة للتدوير الوظيفي 
الإدارات  م���دي���ري  وب����ني  امل��وظ��ف��ني  ب���ني 

والفروع .
  و�سع برنامج توجيهي للموظفني اجلدد 

يتالءم وين�سجم مع البنك ويحق�ق اأهدافه.
  ا���س��ت��م��رار ج��ه��ود ال��ب��ن��ك مم��ث��ال ب����اإدارة 
امل�ستخدمة  ال��ن��م��اذج  ت��ط��وي��ر  يف  اجل����ودة  
املقابالت  كنماذج  الب�رصية  امل��وارد  ب��اإدارة 
الوظيفية،  الخ��ت��ب��ارات  من��اذج  الوظيفية، 
اأ�سا�سة  مناذج تقومي الأداء الوظيفي وعلى 

يتم اتخاذ القرارات يف التعيينات.         
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صندوق النقد 
الدولي 

منظومة  م��ن  متخ�س�سة  وك��ال��ة  ه��و 
املتحدة،  لالأمم  التابعة  وودز  بريتون 
اأن�����س��ئ مب��وج��ب م��ع��اه��دة دول���ي���ة يف 

القت�ساد  �سالمة  تعزيز  على  للعمل   1945 عام 
ال��ع��امل��ي. وي��ق��ع م��ق��ر ال�����س��ن��دوق يف وا���س��ن��ط��ن 
العا�سمة، ويديره اأع�ساوؤه الذين ي�سملون جميع 

بلدان العامل تقريبًا بعددهم البالغ 186 بلدا.  

نشأة الصندوق 
احلرب  نهاية  مع  ال��دويل  النقد  �سندوق  اأن�سئ   
نظام  ل��ب��ن��اء  ال�سعي  ���س��ي��اق  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
وجتنبا  ا�ستقرارا  اأك��ر  جديد  دويل  اقت�سادي 
لأخطاء العقود ال�سابقة التي اأ�سفرت عن خ�سائر 
ظل  املا�سية،  عاما  ال�ستني  م��دى  وعلى  ف��ادح��ة، 
اأنه  غري  دائمة،  وتكيف  تغري  حالة  يف  ال�سندوق 
التاريخ والتاأثر  اأحداث  اإن�سائه بفعل  ت�سكل مند 
بالأفكار القت�سادية وال�سيا�سية ال�سائدة على مر 
ال�سنني.  وحني اجتمع اأع�ساء وفود 44 بلدا يف 
بريتون وودز بولية نيوهامب�سري يف يوليو 1944 
لإن�ساء موؤ�س�ستني حتكمان العالقات القت�سادية 
كان  الثانية،  العاملية  احل��رب  اأع��ق��اب  يف  الدولية 
الإخفاقات  تكرار  جتنب  على  من�سبا  تركيزهم 
التي مني بها موؤمتر باري�ص لل�سالم الذي و�سع 
تاأ�سي�ص  اأن  ف��راأوا  الأوىل،  العاملية  للحرب  نهاية 
العمل  �ساأنه  م��ن  والتعمري  لالإن�ساء  دويل  بنك 
اإقامة  واأن  القت�سادي،  الن�ساط  ا�ستعادة  على 
�سندوق نقد دويل من �ساأنه امل�ساعدة يف ا�ستعادة 
قابلية حتويل العمالت والن�ساط التجاري متعدد 
الأطراف، وبالن�سبة لكل من جون ماينارد كينز، 
بريطانيا،  وف���د  ت��راأ���ص  ال���ذي  الق��ت�����س��اد  رج���ل 
الأكرب  الإ�سهام  واي��ت، �ساحب  ديك�سرت  وه��اري 
يف �سياغة اتفاقية تاأ�سي�ص ال�سندوق ممثال للوفد 
ال�سندوق  لإن�ساء  احلافز  املبداأ  كان  الأمريكي، 

هو حتقيق النمو القت�سادي بعد احلرب العاملية 
الثانية باإن�ساء موؤ�س�سة حتول دون النعكا�ص اإىل 
هوة النغالق واحلماية، ولي�ص فقط جتنب تكرار 

الكبري".  "الك�ساد 

دور صندوق النقد الدولي
الدويل  النقدي  النظام  يف  املركزية  املوؤ�س�سة  هو   
�رصف  واأ�سعار  الدولية  املدفوعات  نظام  اأي   -
العمالت الذي ي�سمح باإجراء املعامالت التجارية 
ال�سندوق  وي�ستهدف  املختلفة.   ال��ب��ل��دان  ب��ني 
منع وقوع الأزمات يف النظام عن طريق ت�سجيع 
البلدان املختلفة على اعتماد �سيا�سات اقت�سادية 
 - ا���س��م��ه  م��ن  يت�سح  ك��م��ا   - اأن���ه  ك��م��ا  �سليمة، 
الأع�ساء  م��وارده  من  ي�ستفيد  اأن  ميكن  �سندوق 
ما  ملعاجلة  املوؤقت  التمويل  اإىل  يحتاجون  الذين 
يتعر�سون له من م�سكالت يف ميزان املدفوعات. 
النقد  ل�سندوق  القانونية  الأه����داف  وتت�سمن 
الدويل تي�سري التو�سع والنمو املتوازن يف التجارة 
ال�����رصف،  اأ���س��ع��ار  ا�ستقرار  وحتقيق  ال��دول��ي��ة، 
ال��ع��م��الت،  لقيم  التناف�سي  التخفي�ص  وجت��ن��ب 
م��وازي��ن  لخ���ت���اللت  م��ن��ظ��م  ت�سحيح  واإج������راء 
ولتحقيق  البلدان.  لها  تتعر�ص  التي  املدفوعات 
مراقبة  يلي:  ال�سندوق مبا  يقوم  الأه��داف،  هذه 
يف  واملالية  القت�سادية  وال�سيا�سات  التطورات 
البلدان الأع�ساء وعلى امل�ستوى العاملي، وتقدمي 
اإىل  ا�ستنادًا  لأع�سائه  ال�سيا�سات  ب�ساأن  امل�سورة 
اخلربة التي اكت�سبها مند تاأ�سي�سه. كذلك اإقرا�ص 
التي متر مب�سكالت يف موازين  الأع�ساء  البلدان 
مدفوعاتها، لي�ص فقط لإمدادها بالتمويل املوؤقت 
واإمنا اأي�سًا لدعم �سيا�سات الت�سحيح والإ�سالح 
اأي�سا  الأ�سا�سية.  م�سكالتها  ح��ل  اإىل  ال��رام��ي��ة 

تقدمي امل�ساعدة الفنية والتدريب يف جمالت خربة 
ال�سندوق اإىل حكومات البلدان الأع�ساء وبنوكها 

املركزية.

 مجال اختصاص الصندوق 
على  اإ����رصاف���ه  يف  ال����دويل  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق  يهتم 
باأداء  الأع�ساء  للبلدان  القت�سادية  ال�سيا�سات 
الغالب  يف  اإليه  ي�سار  ما  وه��و   - ككل  القت�ساد 
الأداء  ه���ذا  وي�سمل  ال��ك��ل��ي.  الق��ت�����س��اد  ب����اأداء 
الإنفاق الكلي )وعنا�رصه الأ�سا�سية مثل الإنفاق 
وال��ن��اجت  الأع��م��ال(  وا���س��ت��ث��م��ارات  ال�ستهالكي 
ميزان  وك��ذل��ك  والت�سخم،  العمالة  وت��وظ��ي��ف 
املدفوعات يف البلد املعني - اأي ميزان معامالته 

مع بقية العامل.
ال�سيا�سات  ع��ل��ى  اأ���س��ا���س��ًا  ال�����س��ن��دوق  وي��رك��ز   
ال�سيا�سات  اأي   - للبلدان  الكلية  القت�سادية 
املتعلقة مبيزان احلكومة، واإدارة النقد والئتمان 
و�سعر ال�رصف- و�سيا�سات القطاع املايل مبا يف 
الأخ��رى  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  تنظيم  ذلك 
والرقابة عليها، واإ�سافة اإىل ذلك يوجه �سندوق 
الهيكلية  لل�سيا�سات  كافيًا  اهتمامًا  الدويل  النقد 
يف  مبا   - الكلي  القت�ساد  اأداء  على  توؤثر  التي 
ذلك �سيا�سات �سوق العمل التي توؤثر على �سلوك 
امل�سورة  ال�سندوق  ويقدم  والأج��ور-  التوظيف 
يف  �سيا�سته  حت�سني  كيفية  ح��ول  ع�سو  بلد  لكل 
الفاعلية يف  امل��ج��الت، مب��ا يتيح م��زي��دًا م��ن  ه��ذه 
ال�سعي لبلوغ اأهدافه، مثل ارتفاع معدل توظيف 
النمو  وحتقيق  الت�سخم،  وانخفا�ص  العمالة، 
القت�سادي القابل لال�ستمرار - اأي النمو الذي 
م�ساعب  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ب��دون  ي�ستمر  اأن  ميكن 

كالت�سخم وم�سكالت ميزان املدفوعات.  

معمر  قا�صم م�صلح حجر
مراجع فرع امللكة اأروى – اإب 

 1-2
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مساهمات Articles

من يوصي بمنح االئتمان؟

يكون  من  اأو  الئتمان  �سابط  اأو  م�سوؤول  اأول: 
لي�ست  الئتمان وظيفة  اأعلى يف جمال  م�ستوى  يف 
احرتافية  �سحيح  وكتعبري  متخ�س�سة  بل  عادية 
اأه��داف  اأه��م  حتقيق  يف  عظيمة  اأهمية  م��ن  لها  مل��ا 
البنك "الربحية"، ف�سابط الئتمان اجليد ل ياأتي 
اأو  ال�ساغطة،  العمل  ظروف  تخلقه  ول  م�سادفة 
بالعمل،  للقيام  الالزمة  العمالة  ا�ستكمال  جمرد 
بعالقاته  اأو  ال�سخ�سية،  املجامالت  ت�سنعه  ول 
ت��ربزه  اجليد  الئتمان  �سابط  اأن  ب��ل  العمل،  يف 

�سخ�سيته الذاتية و موؤهالته ومعارفه العلمية.
الوظيفة  بهذه  القيام  م�سوؤولية  يتوىل  فمن  ولذلك 
يف  تتمثل  معينة  م��وا���س��ف��ات  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  يجب 
املقومات التي يجب اأن تتوافر يف �سابط الئتمان، 

وهناك مقومات �سخ�سية ومقومات مو�سوعية.

أوال :المقومات الشخصية:
واأهم  لالإن�سان  الطبيعي  بال�ستعداد  تت�سل  وهي 

عنا�رصها:

1-الموضوعية:
الذاتية  م�ساعره  حتييد  على  ق��ادرًا  يكون  اأن  اأي 
وقناعته  روؤيته  ي�سكل  واأن  اخلا�سة  وانطباعاته 
مبنح الئتمان من عدمه يف �سوء احلقائق وحدها 
هو  م��ا  م��ع  �سخ�سي  ه��و  م��ا  ل��دي��ه  ي��ت��دخ��ل  واأل 
تقدمي  اأو  ق��رار  اتخاذ  ي�ستطيع  حتى  مو�سوعي 

تو�سية �سليمة للم�ستوى الإداري الأعلى.

2-شمول وعمق النظرة:
قدرة �سابط الئتمان على تكوين روؤية وا�سحة، 
التفا�سيل  زح���ام  يف  ت�سل  اأو  نظرته  ت�سيع  ل 
ب�سهولة  النفاذ  على  ق��ادرًا  يكون  واأن  ال�سغرية، 
الظاهرة،  املجردة واحلقائق  الأرقام  وراء  ما  اإىل 
واأن ميتلك خياًل مو�سوعيًا ي�ستطيع به اأن ين�سج 
بع�ص  لتف�سري  والفرتا�سات  الفرو�ص  من  ع��ددًا 
الظواهر اأمامه، وعليه اأن ينجز ذلك كله باأ�سلوب 
خالل  م��ن  وذل��ك  التخمني.  مبجرد  ولي�ص  علمي 
منه  املقدمة  وامل�ستندات  الئتمان  طالب  مناق�سة 

والزيارة امليدانية وال�ستعالم الئتماين الدقيق.

3-النزاهة ويقظة الضمير:
ذا  ال��ي��د  نظيف  الئ��ت��م��ان  �سابط  ي��ك��ون  اأن  اأي   
تلهبه  الإغ���راءات ول  اأم��ام  خلق رفيع ل ي�سعف 

طموحات الراء غري امل�رصوعة.

4-الرغبة والقدرة للقيام بعمل 
ضابط االئتمان:

اأن يتوافر لديه من مقومات �سخ�سية ومو�سوعية 
لديه  تتوافر  واأن  الوظيفة  بهذه  للقيام  توؤهله 
�سيكون  الرغبة  القدرة مع  اجتمعتا  واإذا  الرغبة، 
اأدواته  متميز ميلك  ائتمان  �سابط  لدينا م�رصوع 
ومقوماته املطلوبة ،وهنا يجب اأن نتعهده بالن�سح 

والتوجيه والتدريب العايل.

ثانيًا: المقومات الموضوعية: 
وه����ي ت��ت�����س��ل مب��ج��م��وع��ة امل���ع���ارف وامل���ه���ارات 
الئتمان  �سابط  يف  توافرها  الواجب  واخل��ربات 
وال���ت���ي مي��ك��ن ���س��ق��ل��ه��ا وت��ع��م��ي��ق��ه��ا ب��ال��ت��دري��ب 
من  الدنيا  احل��دود  غياب  ويف  العملية  واملمار�سة 
القدرة  غياب  يف  كذلك  توافرها،  الواجب  املعارف 
املعارف  ه��ذه  وتفاعل  تكامل  م��دى  اإدارات  على 
ال��ق��رار  ات��خ��اذ  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا  وت�سابكها 

الئتماين.
من هذه املعارف الرئي�سية التي يتعني على �سابط 
اأن يت�سلح بها بدرجات متفاوتة  الناجح  الئتمان 
من العمق ولو احلد الأدنى لأنها ت�سنع يف النهاية 
يلي  وفيما  ذات��ه  الئتماين  القرار  �سناعة  خلفية 

عر�سًا لها:-

1. مجموعة المعارف التمويلية : ال�سيا�سة الئتمانية 
/ الهيكل التمويلي الأمثل /ال�ستعالم الئتماين 
والعائد/ التمويل  تكلفة  بني  امل�رصيف/العالقة 
امل��رك��زي/  بالبنك  الئتمانية  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام 
امل���خ���اط���ر الئ��ت��م��ان��ي��ة و ق��ي��ا���س��ه��ا/ ���رصك��ات 
ال�ستعالم الئتماين/التحليل الئتماين/اأ�ساليب 
واأدوات التحليل املايل املختلفة التقليدية واحلديثة 
تقييم  الئ���ت���م���اين/  ال���ق���رار  ودوره�����ا يف خ��دم��ة 
اجلدارة الئتمانية/ درا�سة اجلدوى القت�سادية 

للم�رصوعات/ املخاطر املالية/ الأعمال.
املحا�سبة  معايري   : المحاسبية  المعارف  مجموعة   .2
وتف�سري  ق��راءه  على  القدرة   / الدولية-اليمنية 
اإع��داد   / اخلتامية  واحل�سابات  املالية  القوائم 
املوازنات التخطيطية / التنبوؤ املايل / اأ�سا�سيات 
املخ�س�سات  بني  الفرق   / احل�سابات  مراجعة 

والحتياطيات املختلفة / حتليل اأنواع التكاليف 
املختلفة.

قيا�ص  ط���رق   : التسويقية  المعارف  3.مجموعة 
حياة  دورة   / بهما  والتنبوؤ  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ص 
عالقة  اإدارة   / الئتماين  بالقرار  وعالقته  املنتج 
التفاو�ص  الت�سويق/فن  فن   / العمالء/الوقت 
الآخرين  مع  التعامل  /فن  الت�سال  مهارات   /
وذوي الطباع ال�سعبة / مهارات قيادية واإدارية 

/ مهارات التخطيط والتنظيم.
القيا�سية  الأرق��ام  القتصادية:  المعارف  4.مجموعة 
على  الت�سخم  ت��اأث��ريات  درا���س��ة  عند  ذل��ك  وعالقة 
ت��ق��دي��رات الإي������رادات وامل�����رصوف��ات والإن���ف���اق 
لالإغرا�ص  الئتمان  منح  ق��رارات  قي  الراأ�سمايل 
ومعامل  امل��ع��ي��اري  الن��ح��راف  الأج���ل/  ق�سرية 

الختالف والتباين والقيمة املتوقعة . 
امل�رصفية  القوانني  القانونية:  المعارف  5.مجموعة   
القانون   / وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����رصك��ات  ق��ان��ون   /
 / التجاري  /التحكيم  العمل  قانون  التجاري/ 
التجارية  ال��وك��الت  ق��ان��ون  ال�ستثمار/  ق��ان��ون 
التجاري/  ال�سجل  قانون   / التاأمني  قانون   /
قانون   / العقاري  والتوثيق  ال��ره��ن  اإج����راءات 
الوقف / اإحكام الإفال�ص )عدم الدفع(/ الأ�سكال 
املختلفة لأنواع الن�ساط التجاري وال�ستثماري / 

�سياغة العقود والتوكيالت العامة واخلا�سة.
ال�سيا�سة  اإدارة  االقتصادية:  المعارف  6.مجموعة 
ن�ساط  الك�ساد/   و  ال���رواج  مفهوم   / النقدية 
التجارة اخلارجية / �سعر ال�رصف وعالقته بالقوة 
الأ�سا�سية  القت�سادية  الت�رصيعات   / ال�رصائية 
اجل��م��رك��ي��ة-....ال��خ. "ال�سترياد-الت�سدير 

 / الوظيفة  مفهوم  العامة:  المعارف  7.مجموعة 
الأخ����رى /  ب������الإدارات  الئ��ت��م��ان  اإدارة  ع��الق��ة 
املالية / الأوراق  البنوك /  املناف�سة بني  اأ�سكال 

الإ�سرتاتيجية الوطنية للدولة للتنمية.
فاإن كنت م�سوؤول اأو �سابط ائتمان اأويف م�ستوى 
تقف  اأي��ن  وح��دد  املقومات  تلك  اإىل  فانظر  اأع��ل��ى 
اأن  وال��واج��ب  وامل��و���س��وع��ي��ة  ال�سخ�سية  منها؟ 
متتلكها حتى توؤدي عملك بدرجة عالية من الكفاءة 
ممكنه،  درج��ة  اأق�سى  اإىل  اآم��ن  وب�سكل  وبحرفية 
واأن  متتلكها  التي  مقوماتك  من  تعمق  اأن  وعليك 
وقت  ف��اأم��ام��ك  واإل  تفقده،  م��ا  لكت�ساب  ت�سعى 
لإعادة تقييم موقفك واتخاذ قرار بالعمل يف اإدارة 

اأخرى منا�سبة لك.

nabil alabed@cacbank.com.ye

نبيل العابد
�صابط متابعة –�صركات
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اأعمال املوؤمتر  اإدارة الت�صويق اخلارجي للبنك يف  �صارك الأ�صتاذ/ من�صر �صالح القعيطي- رئي�س جمل�س الإدارة والأخ / مبارك احلميدي– مدير 
احتاد  من  كرمية  بدعوة  /2013م   11  /  15-13 من  الفرتة  خال  اأنعقد  الذي  العربية  امل�صارف  لحتاد   2014-2013 ال�صنوي   العربي  امل�صريف 

امل�صارف العربية وبرعاية رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�صال �صليمان.
ومت افتتاح املوؤمتر بكلمات ترحيبية من قبل كل من: حممد بركات- رئي�س جمل�س اإدارة احتاد امل�صارف العربية، وجوزف طربية -رئي�س جمل�س 
التجارة  لغرف  العام  رئي�س الحتاد   - الق�صار  لبنان، وعدنان  رئي�س جمعية م�صارف   - با�صيل  العرب، وفرن�صوا  للم�صرفيني  الدويل  اإدارة الحتاد 
وال�صناعة و الزراعة للباد العربية، وريا�س �صامة - حاكم م�صرف لبنان، تطرقت يف جمملها اإىل اأهمية انعقاد املوؤمتر يف ظل الظروف امل�صرفية 
التعاون  املالية وامل�صرفية وتفعيل عاقات  املوؤ�ص�صات  امل�صريف بني  التعاون  اأهمية  املنطقة، وكذا ركزت على  القائمة يف  والقت�صادية وال�صيا�صية 

بال�صورة التي ت�صاهم على تنمية وتطوير الأداء امل�صرتك.
اأي�صا ر�صالة مبا�صرة من رئي�س جمل�س الحتياطي الفيدرايل الأمريكي ال�صيد بن برنانكي، ركزت على اأهمية املوؤمتر  واألقيت يف افتتاحية املوؤمتر 
باملنطقة  ال�صعوب  خدمة  يف  ي�صاهم  مبا  القت�صادية  موارده  وتنمية  العربي  امل�صريف  ال�صوق  تطوير  يف  عليه  املنعقدة  بالآمال  اخلروج  و�صرورة 

وتطوير العمل امل�صريف.
وبدوره رحب فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�صال �صليمان بامل�صاركني يف اأعمال املوؤمتر الذي احت�صنته العا�صمة اللبنانية بريوت، وقال 
يف كلمته بحفل افتتاح املوؤمتر اأن لبنان تت�صرف با�صت�صافة هذا احلدث امل�صريف الهام وتاأمل له التوفيق واخلروج بنتائج مرجوة، ت�صاهم يف تطوير 

وخدمة ال�صوق امل�صرفية العربية وخدمة القت�صاديات العربية.

ملف العدد File Issue 

تكريم »كاك بنك« على هامش االحتفاالت بمرور 40 
عامًا على تأسيس اتحاد المصارف العربية

 رئيس مجلس اإلدارة  يشارك في فعاليات 
المؤتمر المصرفي العربي السنوي

2013-2014 ببيروت 

 رئيس مجلس اإلدارة  يشارك في فعاليات 
المؤتمر المصرفي العربي السنوي

2013-2014 ببيروت 
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على  ال�سنوي  العربي  امل�رصيف  املوؤمتر  اإدارة  كرمت 
واملوؤ�س�سات  املنظمات  ممثلي  تكرمي  فعاليات  هام�ص 
�سالح  من�رص  الأ�ستاذ/  باملوؤمتر،  امل�ساركة  الدولية 
تقديرا   بنك"  "كاك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  القعيطي– 
قدمها  التي  الفاعلة  وم�ساركاته  املتميزة  لإ�سهاماته 
جمل�ص  يف  ع�سوا  تعيينه  من  الق�سرية  الفرتة  خ��الل 
توالت  ذل��ك  وعقب  العربية.  امل�سارف  احت��اد  اإدارة 
فعاليات املوؤمتر باإلقاء الكلمات الرئي�سية – للمنظمات 
"دور  حول  امل�ساركة-  العربية  الدولية  واملوؤ�س�سات 

حيث  املقبلة"  املرحلة  يف  والعربية  الدولية  املنظمات 
التالية  الأ���س��ات��ذة  قبل  م��ن  العمل  اأوراق  ت��ق��دمي  مت 

اأ�سماءهم:-
   MR. Alferd Kamer، نائب مدير منطقة 
النقد  �سندوق  الو�سطى،  واآ���س��ي��ا  الأو���س��ط  ال�����رصق 

الدويل، وا�سنطن.
املجل�ص  امل��دي��ر،  ن��ائ��ب  ي��وغ��ورادج��ي��ان،  �رصكي�ص    

الحتياطي الفدرايل الأمريكي-وا�سنطن.
  حم��م��د رب��ي��ع، الأم����ني ال���ع���ام- جم��ل�����ص ال��وح��دة 

القت�سادية العربية، م�رص.
الأم����ني   ،Ms. Jeroo Billimoria   
 Child& Youth Finance ال����ع����ام، 

اأم�سرتدام.  ،International
 تطرقت يف جمملها اإىل اأهمية املرحلة امل�رصفية الراهنة 
واملوؤ�س�سات  امل�����س��ارف  على  ينبغي  ال���ذي  وال����دور 
الدولية اأن تقوم به خلدمة ال�سعوب والإ�سهام الفاعل 
املجتمعية  التنمية  جوانب  ودع��م  بالدول  النهو�ص  يف 

املختلفة.

ال��دك��ت��ور/  امل��وؤمت��ر  لأع��م��ال  الأوىل  اجلل�سة  ت��راأ���ص 
والتي  املركزي،  الأردين  البنك  حمافظ   - فريز  زياد 
ال��ع��رب��ي يف ظل  "واقع الق��ت�����س��اد  مت��ح��ورت ح���ول  
حول  اجلل�سة  ت���داولت  ت��رك��زت  حيث  التحولت"، 
"واقع القت�ساد العربي يف ظل التحولت الراهنة يف 
الوطن العربي، واألقى الكلمة الرئي�سية خالل اجلل�سة 
الدكتور/ علي ال�سكري، وزير املالية العراقي وحتدث 

فيها كل من الإخوة:-
  حممد علي بيهم، املدير العام التنفيذي لبنك البحر 

املتو�سط، لبنان.
  عبداللة الدردري، مدير اإدارة التنمية القت�سادية 

والعوملة، اللجنة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا.
جلنة  رئي�ص  ن�سية،  حممد  ع��ب��داهلل   ال�سالم  عبد    
العام،  الوطني  املوؤمتر  واملالية،  والتخطيط  امليزانية 

ليبيا.
 ،  Mr.Andrew Cunnigham   
 Darien Middle ���رصك��ة  ورئ��ي�����ص  موؤ�س�ص 

بريطانيا.  ،  East
القت�ساد  اإىل �سعف  اأوراق عملهم  اأ�ساروا جميعا يف 
العربي وبروز خماوف عديدة حمدقة بتطوره يف ظل 

التحولت القائمة باملنطقة وال�سوق املفتوحة.

الأوىل  باجلل�سة  قدمت  التي  العمل  اأوراق  وناق�ست 
مبا  املتعلقة  املحاور  من  العديد  م�ستفي�سة  وب�سورة 

يلي: 
التي  ال��دول  على  املبا�رصة  القت�سادية  الأ����رصار    

ت�سهد حتوالت )اليمن،م�رص،تون�ص،ليبيا،�سوريا(.
ال��دول  على  املبا�رصة  غري  القت�سادية  الأ����رصار    

العربية الأخرى.
  القطاعات الأكر تاأثري بالتحولت.

  ا�ست�رصاف م�ستقبل القت�ساد العربي.  
  التحديات القت�سادية و املالية و الجتماعية التي 

تواجه منطقتنا العربية.

تكريم القعيطي على 
إسهاماته املتميزة 

ومشاركاته الفاعلة يف اتحاد 
املصارف العربية

محافظ البنك املركزي األردني يرتأس جلسة العمل األوىل

ملف العدد File Issue 

اأثناء تكرمي البنك من احتاد امل�صارف العربية

رئي�س البنك مع قيادات باإحتاد امل�صارف العربية
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ملف العدد File Issue 

الأ�ستاذ/  املوؤمتر  لأعمال  الثانية  اجلل�سة  وت��راأ���ص   
حم��م��ود ال���ن���وري، رئ��ي�����ص ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي الإف��ري��ق��ي 
ال��ك��وي��ت��ي �سابقا.  امل��ال��ي��ة  – وزي���ر  ال����دويل/ م�����رص 
حول  الثانية  جل�سته  يف  امل��وؤمت��ر  ت���داولت  وت��رك��زت 
اإع��ادة  يف  العربي  امل�رصيف  للقطاع  املن�سود  "الدور 
البناء"، وقدمت خالل اجلل�سة العديد من اأوراق العمل 

قدمها كل من:

  ه�سام عكا�سة، رئي�ص جمل�ص الإدارة، البنك الأهلي 
امل�رصي، م�رص.

  �سادي كرم، م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية اللبناين.
  مكرم �سادر، الأمني العام، جمعية م�سارف لبنان.
الوطني  امل�رصف  العام،  املدير  ال�سمريي،    �سادق 

الإ�سالمي، العراق.
اإدارة  جمل�ص  ع�سو  ال��ط��ي��ب،  حم��م��د  امل��ن��ع��م  ع��ب��د    
القت�ساد  واأ�ستاذ  الإ�سالمي،  التعاوين  التنمية  بنك 
امل�رصفية،  و  املالية  للعلوم  ال�����س��ودان  اأك��ادمي��ي��ة  يف 

ال�سودان. 

التي  العمل  اأوراق  وتناولت 
ق���دم���ت ب��اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة 
مناق�سة العديد من املوا�سيع 
وال����ع����ن����اوي����ن الآت������ي������ة:-

   دور املجتمع امل�رصيف
امل�����������رصوع�����ات  دع��������م     

ال�سغرية واملتو�سطة
القت�ساد  يف  اندجما  اأك��ر  ا�ستثمارية  �سيا�سات     

العربي
   الفر�ص التي توفرها الأ�سواق العربية اليوم

   دور ال�سكوك الإ�سالمية يف اإعادة التعمري

نائب حاكم مصرف لبنان 
يترأس جلسة العمل الثالثة:

اأعمال املوؤمتر الأ�ستاذ /  وتراأ�ص اجلل�سة الثالثة من 
حممد بعا�سريي، نائب احلاكم، م�رصف لبنان.

اجلل�سة  يف  ا�ستعرا�سها  مت  التي  التداولت  وتركزت 
والت�رصيعات  "القوانني  حول  متحورت  التي  الثالثة 
امل�رصيف"  القطاع  على  وتاأثريها  الدولية  والعقوبات 
والعقوبات  والت�رصيعات  القوانني  ودور  اأهمية  على 
الدولية يف خدمة تطور العمل امل�رصيف والدور ال�سلبي 

الذي ميكن اأن تلعبه يف القطاع امل�رصيف.
 و حتدث يف اجلل�سة كل من:-

�سيا�سات  مكتب  مدير   Mr. chip poncy   
املالية  واجل��رائ��م  الإره����اب  لتمويل  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال�سابق يف وزارة اخلزانة الأمريكية وا�سنطن. 
  Mr. Berge setrakian حمامي موؤ�س�سة 

نيويورك / اأمريكا.

وتراأ�ص اجلل�سة الأوىل من اأعمال املوؤمتر يف يومه الثاين 
التنفيذي  الرئي�ص  يو�سف،  اأح��م��د  ع��دن��ان  الأ���س��ت��اذ/ 
مل��ج��م��وع��ه ال���ربك���ة امل�����رصف��ي��ة ب��ال��ب��ح��ري��ن. وت��ط��رق��ت 
النقا�سات التي مت تداولها خالل اجلل�سة التي خ�س�ست 
للمرحلة  املطلوبة  القت�سادية  "الإ�سالحات  ملناق�سة 
املقبلة" اإىل الإ�سالحات ال�رصورية التي ينبغي الرتكيز 
عليها خالل املرحلة املقبلة يف ال�سوق امل�رصفية العربية 
عراقيل  اأو  م�سكالت  اأي���ة  جت���اوز  ع��ل��ى  ي�ساهم  ومب���ا 
ومناق�سة  العربي  امل�رصيف  الأداء  تقدم  �سري  تعرت�ص 
التي  التحديات  مواجهة  يف  املجدية  والأ�ساليب  الطرق 

تربز يف ال�سوق امل�رصيف العربي امل�سرتك.
وقدمت خالل الجلسة العديد من 

أوراق العمل قدمها كل من:
  حممد علي بن زايد الفال�سي، نائب املحافظ، م�رصف 

.)TBC( الإمارات العربية املتحدة املركزي
ال�رصق  منطقة   – اقت�سادي  خبري  ن�����رص،  �سحر    

الأو�سط و�سمال اإفريقيا، البنك الدويل.
  منري الزاهد ،رئي�ص جمل�ص الإدارة، بنك القاهرة ، م�رص.
ليبيا  م�رصف   ، املحافظ  نائب   ، �سامل  حممد  علي    

املركزي.

الليبي  امل�رصف   ، العام  املدير   ، يو�سف  بن  حممد    
اخلارجي.

  فادي خلف، الأمني العام احتاد البور�سات العربية.

وتناولت اأوراق العمل التي قدمت خالل اجلل�سة جملة 
من املوا�سيع املهمة املتعلقة باملوا�سيع التالية:

  الت�رصيعات القت�سادية واملالية املطلوبة.
  دور احلكومات.

  التن�سيق بني القطاعني العام واخلا�ص.
  ال�سيا�سات الإ�سالحية املطلوبة.

رئيس البنك العربي اإلفريقي 
الدولي يترأس جلسة العمل 

الثانية للمؤتمر

الرئيس التنفيذي لمجموعه البركة المصرفية بالبحرين يترأس جلسة 
العمل األولى لليوم الثاني من أعمال المؤتمر

جماعية للم�صاركني يف املوؤمتر 

من موؤمتر امل�صارف
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اأعمال  من  الثاين  لليوم  الثانية  العمل  جل�سة  وتراأ�ص 
الطاقة  وزي���ر  با�سيل-  ج���ربان  الأ���س��ت��اذ/  امل��وؤمت��ر 
واملياه - لبنان - حول "اإعادة البناء والإعمار يف دول 
التي  العمل  اأوراق  من  العديد  فيها  قدمت  النزاع"، 

قدمها كل من الأ�ساتذة:
  جهاد ازعور ، وزير املالية اللبناين �سابقا.

من�سق    couns. Marco carnelos   
اخلارجية  وزارة   ، الأو�سط  ال�رصق  يف  ال�سالم  عملية 

الإيطالية، اإيطاليا.
   حميدة حممود فرج اجلاف، رئي�ص جمل�ص الإدارة 

واملدير العام، امل�رصف العراقي للتجارة.
  Dr. simona marinescu ، مدير مركز 
برنامج  اخلا�ص،  القطاع  لتطوير  ال��دويل  ا�سطنبول 

الأمم املتحدة  الإمنائي)UNPD( ، تركيا.
 ،Mr. Fransico Lopez Marinescu 

مدير التطوير القت�سادي ، املفو�سيات الأوروبية.

وتطرقت أوراق عمل المتحدثين في 
الجلسة بالتفصيل حول العديد من 

المواضيع المندرجة تحت محور الجلسة 
المتعلق بإعادة البناء واإلعمار في دول 

النزاع والتي من أهمها:

   اإعادة اإعمار املناطق املت�رصرة.
   اإعادة بناء اقت�سادات هذه الدول وتعزيز التنمية 

امل�ستدامة.
   الفوائ�ص العربية يف اإعادة البناء والإعمار.

   النظر يف اإطالق م�رصوع مار�سال عربي-عربي.
وح�����س��ي��ت ج��ل�����س��ات ال��ع��م��ل ب��ت��ف��اع��ل ك��ب��ري م���ن قبل 
امل�ساركني الذين اأثروا النقا�سات مبداخالتهم املتعددة 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الأ�ستاذ  اأ�سهم  حني  يف  والقيمة، 
العديد من الآراء واملداخالت  البنك من جانبه بتقدمي 
التي ح�سيت بالهتمام والتفاعل من قبل امل�ساركني يف 
اأعمال املوؤمتر، اإ�سافة اإىل  تقدميه �رصحا وا�سحا عن 
الأو�ساع القت�سادية العامة باملنطقة والو�سع القائم 
باجلمهورية اليمنية ب�سكل عام مقارنة مع الأو�ساع يف 

الدول الأخرى التي ت�سهد اأحداثا م�سابهة.

الفعاليات التي قام بها 
معالي األستاذ/ رئيس مجلس 

اإلدارة على هامش المؤتمر

خالل فرتة املوؤمتر وعلى وجه اخل�سو�ص اليوم الأول 
ال�سيوف  ل�ستقبال  كر�ص  ال��ذي   2013/11/13
الأ�ستاذ/  معايل  ق��ام  الأح��ادي��ث  وت��ب��ادل  وال��ت��ع��ارف 
اللقاءات  من  العديد  باإجراء  القعيطي  �سالح  من�رص 
رئي�ص  منها:  اأط��راف  عدة  مع  اجلانبية  والجتماعات 
لالحتاد  ال��ع��ام  والأم���ني   ، العربية  امل�����س��ارف  احت���اد 
الأ�ستاذ/ و�سام فتوح، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة 

والعديد  ب��ريوت،  اأوف  بنك  ممثلي  امل�رصفية،  الربكة 
من ال�سخ�سيات والنخب امل�رصفية العربية والعاملية.

زيارة بنك بيبلوس لبنان – مقر 
بيبلوس بنك.

جمل�ص  رئي�ص  الأ���س��ت��اذ  ق��ام  م�سبق  موعد  على  بناء 
يف  الت�سويق  اإدارة  مدير  الأ���س��ت��اذ/  برفقة  الإدارة  
 – بنك  بيبلو�ص  ب��زي��ارة   2013  /11/13 ت��اري��خ 
ال�سيد/  البنك  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  واللقاء مع  لبنان 

فران�سو با�سيل. 
القائمة  العالقات  ملناق�سة  الزيارة  هذه  اأهمية  وتاأتي   
وم�سوؤويل  العالقات  م�سوؤويل  بح�سور  البنكيني  بني 
بني  من  كاأولوية  املذكور  البنك  مع  الدولية  العمليات 
البنوك الأخرى وذلك لل�سمعة الطيبة التي يتمتع بها 
البنك يف دقة و�رصعة تنفيذ العمليات اإ�سافة لذلك فاإن 
مع  التعامل  يف�سلون  الإ�سرتاتيجيني  عمالئنا  بع�ص 

هذا املرا�سل على وجه اخل�سو�ص.
وبعد الرتحيب بوفدنا بدء النقا�ص باإعطاء مقدمة عن 
كاك بنك �سملت مركزه املايل و�سمعته التجارية كاأكرب 

م���������رصف جت�����اري 
وا�ستخدامه  باليمن 
لآليات تقنية متقدمة 
ع��م��ل��ي��ات��ه  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
اإ�����س����اف����ة ل��ت��م��ت��ع��ه 
ب�������س���ب���ك���ة ف������روع 

وا�سعة عامليا.
وخ���الل ال��ل��ق��اء عرب 
رئي�ص  الأ����س���ت���اذ/ 
عن  الإدارة  جمل�ص 
م�رصفهم  يف  ثقتنا 
التجارية  ل�سمعتهم 
ال�����ط�����ي�����ب�����ة وم������ن 
رحبوا  فقد  جانبهم 

اإ�ستعدادهم للتعامل  ب�سدة بزيارتنا لهم واأبدوا كامل 
الفوري مع كاك بنك. ويف ختام اللقاء مت تبادل كلمات 
اإقامة عالقات واعدة بني  اأمل  ال�سكر والرتحيب علي 

امل�رصفني.

زيارة بنك المشرق.

خالل العودة اإىل �سنعاء عرب دبي مت زيارة بنك امل�رصق 
عبداهلل  الأ�ستاذ/  الإدارة  رئي�ص جمل�ص  دبي ومقابلة 

الغرير.
قبل  بالوفد من  احل��ار  الرتحيب  الإجتماع مت  وخ��الل 
العالقة  حول  التباحث  ومت  الغرير  عبداهلل  الأ�ستاذ/ 
امل�رصفية التاريخية واملميزة مع بنك امل�رصق كاأف�سل 
الأ�ستاذ/  اأ�ستعر�ص  وق��د  بنك،  لكاك  مرا�سل  بنك 

الأح����داث  ت���ط���ورات  جم��م��ل  الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
حتى  البالد  بها  مرت  التي  وال�سيا�سية  القت�سادية 
الآون���ة  يف  ال��ب��الد  �سهدته  ال���ذي  ال���س��ت��ق��رار  حتقيق 

الأخرية.
بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الأ���س��ت��اذ   طلب  وق��د  ه��ذا 
تعيني  ب�����رصورة  الغرير  عبداهلل   / ال�سيخ  امل�����رصق، 
�سقرة  الفا�سل/ حممد  الأ�ستاذ  بجانب  اآخر  مندوب 
لإدارة العالقات مع بنك امل�رصق، ومن جانبنا �سيكون 
عبدالرحمن  الأخ/  امللف  ه��ذا  عن  املبا�رص  امل�سوؤول 
ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة(  و حممد  اإدارة  ع��ب��اد )م��دي��ر 
العمليات  لقطاع  التنفيذي  الرئي�ص  )نائب  م�سطفى 
مبارك ح�سني احلميدي  الأخ/  واأن ميثل  امل�رصفية( 
التوا�سل  لت�سهيل  مبا�رصة  البنك  مع  التوا�سل  نقطة 

مع بنك امل�رصق واملذكورين.

وخالل اإلقامة في دبي تم مقابلة كال من 
العمالء المميزين لكاك بنك, وهم:

ط��ارق  ال�سيد/    ITS ل�رصكة  الإقليمي  امل��دي��ر    
خليفة. 

 ، اليمنية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص    
الأ�ستاذ / الكابنت اأحمد العلواين.

مام  رئي�ص جمموعة  عبداحلميد اخلربا�ص،    حممد 
التجارية.

  املهند�ص/ اأحمد كليب ، رئي�ص �رصكة �سافر.
  ال�سيد عمر باجر�ص ، املدير العام ملجموعة باجر�ص 

التجارية. 

العمل  عالقات  وتعزيز  دع��م  اللقاءات  تناولت  حيث 
العمليات  لتو�سيع  املتاحة  الفر�ص  من  وال�ستفادة 
امل�رصفية وقد ان�سم اإىل الوفد يف دبي الأخ/ م�سطفى 

�سلطان م�ست�سار البنك للت�سويق اخلارجي.

واهلل ويل التوفيق والنجاح

وزير الطاقة واملياه اللبناني يرتأس جلسة العمل الثانية حول 
»إعادة البناء واإلعمار يف دول النزاع«

ملف العدد File Issue 

من املوؤمتر
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تقرير  report

ت��ك��رمي  ح��ف��ل  ي��ون��ي��ون  ال��وي�����س��رتن  اإدارة  ن��ظ��م��ت   
يف  البنك  ف��روع  م��ن  واملثاليني  امل��ربزي��ن  للموظفني 
ح���ولت ال��وي�����س��رتن ي��ون��ي��ون ل���ع���ام2013م يف قاعة 
معهد التدريب امل�رصيف للبنك مببنى كاك ال�ستثماري 

بالزبريي.
 واأك���د الأ���س��ت��اذ/ ���س��الح ���س��ادق ب��ا���س��ا، الرئي�ص 
ال��ذي  العملي  ال���دور  اأهمية  على  للبنك،  التنفيذي 
الواجهة  باعتبارهم  احل��والت  موظفو  به  ي�سطلع 
فرع  ���س��اك��را  ع��م��الئ��ه.  م��ع  البنك  لتعامل  امل��ب��ا���رصة 
�سنعاء وحجه على حفاظهما على م�ستويات النجاح 
مبوظفي  الهتمام  ���رصورة  على  وم�سددا  والتقدم 
احلوالت باعتبارهم اأ�سحاب الدور الأهم يف ت�سويق 

اخلدمة وتقدميها لعمالء البنك.
وب�����دوره اأ����س���اد الأ���س��ت��اذ/ ن��ا���رص امل���رق���ب، نائب 
بحفل  كلمته  يف  الأف���راد،  لقطاع  التنفيذي  الرئي�ص 
من  يقدمونه  بدور موظفي احلوالت ومبا  التكرمي، 
خدمات مبا�رصة للبنك من خالل تعاملهم املبا�رص مع 
الرعاية  من  املزيد  مبنحهم  اأمله  عن  معربا  العميل، 
التي  العملية  اجلهود  من  املزيد  ليبذلوا  والهتمام 

تعود بالنجاحات على �سري اأداء البنك.
نائب  م�سطفى،  حممد  ال�ستاذ/  طالب  جانبه  ومن 
الرئي�ص التنفيذي لقطاع العمليات امل�رصفية، بتقدمي  
يف  العمل  �سري  تعرت�ص  التي  وامل�ساكل  ال�سلبيات 
املرحلة  خ��الل  وجت��اوزه��ا  حلها  على  للعمل  الفروع 

املقبلة. واإىل ذلك ناق�ص الرئي�ص التنفيذي العديد من 
موظفي  عمل  �سري  تعرت�ص  التي  وامل�ساكل  الق�سايا 
احلولت يف الفروع وا�ستمع اإىل �سكاوى العديد من 
لها  العاجلة  اإيجاد احللول  املوظفني، ووجه ب�رصعة 

وتوفري املتطلبات املتعلق بحلها بال�سورة املاأمولة.
وج����رى يف خ��ت��ام ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ت��ك��رمي امل��ربزي��ن 
واملثاليني من قبل الرئي�ص التنفيذي ونائبيه لقطاعي 

الأفراد واخلدمات امل�رصفية.

 المثاليين :- 

1/ �ساكر علي الرياين-مكتب مذبح
2/ هاين مبارك فرع ال�سحر

احل���اج         ع��ب��دال��ك��رمي  ول���ي���د   /3
فرع تعز

امل��زمل فرع  اأحمد  ر���س��وان   /4
14 اأكتوبر 

5/ على �سالح عامه -مكتب يرمي
اإبراهيم حممد دلهم -فرع   /6

الزبريي
ع��ب��ده مت��ر -مكتب  ع��ب��داهلل   /7

القناو�ص

ال��م��ب��رزي��ن ف��ي ع���دد ال��ح��والت 
لعام2013م :-

املركز الأول   حممد اأحمد عتيق مكتب  جنب
املركز الثاين  اأحمد ر�ساد مهيوب

املركز الثالت نربا�ص علي فقريه     فرع باآجل
املركز الثالث �سامي عبدال�سمد  الع�سبي فرع �سنعاء.

تكريم وديع الصبري
تكرمي  �سهادة  تقدمي  التكرمي  حفل  ختام  يف  وج��رى 
وديع  ل��الأخ/  يونيون  الوي�سرتن  اإدارة  من  وتقدير 
رقعة   تو�سيع  يف  بها  تقدم   التي   للجهود  ال�سربي 
الوكالء  اأكرب  وا�ستقطاب  يونيون  الوي�سرتن  خدمة 

وال�رصافني.

إدارة الويسترن يونيون تكرم المبرزين والمثاليين 
لعام 2013م

من حفل التكرمي

جانب من حفل التكرمي
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اأثناء تكرمي كاك ال�صامي من جل�صة املباحثات

بحث أوجه التعاون المصرفي بين كاك اإلسالمي ومصرف 
البركة اإلسالمي بمملكة البحرين 

بحث املدير التنفيذي لكاك الإ�سالمي الأ�ستاذ / اإبراهيم اأحمد احلوثي 
مع الرئي�ص التنفيذي ع�سو جمل�ص الإدارة مب�رصف الربكة الإ�سالمي 
التعاون  اأوج���ه  املطاوعة  عي�سى  حممد  الأ���س��ت��اذ/  البحرين  مبملكة 

الثنائية وامل�سرتكة بني اجلانبني خا�سة يف املجال امل�رصيف.
واأكد اللقاء على اأهمية ال�ستفادة من جتربة البنكني يف البلدين ال�سقيقني 
القطاع  ه��ذا  تطوير  �ساأنه  م��ن  ومب��ا  امل�����رصيف  امل��ج��ال  يف  وخربتيهما 

وحت�سني م�ستوى اخلدمات امل�رصفية التي يقدمها للم�ستفيدين.
الربكة  وم�رصف  الإ�سالمي  كاك  بني  التعاون  اإمكانية  اللقاء  وتناول 

وتبادل  م�سرتكة  عمليات  وتبادل  التمويل  �سقوف  فتح  يف  الإ�سالمي 
اخلربات والتاأهيل والتدريب للكوادر وكذا الدعم الفني واللوج�ستي.

واأ�ستعر�ص اللقاء عدد من الأن�سطة التي ينفذها كاك الإ�سالمي، اإ�سافة 
اإىل النجاحات التي حققها يف املجال امل�رصيف، وكذلك ما حققه كاك بنك 
من معدلت منو و�سلت اإىل ما يعادل 33 باملائة من اإجمايل منو الودائع 
الهدايا  تبادل  مت  املباحثات  ختام  ويف  2013م.  اجل��اري  العام  خ��الل 
التذكارية بني اجلانبني والت�سجيل بدفرت الزوار ومن ثم تناول وجبة 

الغداء.

كاك اإلسالمي يشارك في رعاية برنامج إدارة المشاريع 
الصغيرة واألصغر لأليتام 

تنظمه  وال��ذي  ب�سنعاء  والأ�سغر  ال�سغرية  امل�ساريع  اإدارة  برنامج  د�سن 
مع  وبالتعاون  الإ�سالمي  كاك  برعاية  الب�رصية  للتنمية  اليمنية  الأكادميية 

جميعه احلكمة اليمنية اخلريية. 
 ويف حفل التد�سني اأكد املدير التنفيذي الأ�ستاذ / اإبراهيم احلوثي اأن ن�سبة 
بالإحباط  اأ�سحابها  واأ�سابت  بالف�سل  باءت  ال�سغرية  امل�ساريع  من  كبرية 

والإفال�ص وال�سبب �سوء الإدارة وعدم التخطيط.  
الربنامج  اأن  للجمعية  العام  والأم��ني  لالأكادميية  التنفيذي  املدير  كذلك  واأكد 
�سغرية  م�ساريع  اإن�ساء  يف  الراغبني  ويتيمة  يتيمًا   90 ي�ستهدف  التدريبي  

ومتو�سطة من حمافظات �سنعاء وتعز واإب.  
يهدف الربنامج اإىل اإملام امل�ساركني مبفهوم امل�ساريع وكيفية اإقامتها واإدارتها 
امل�ساريع  تخطيط  اأ�ساليب  على  امل�ساركون  �سيتعرف  كما  وا�ستمراريتها. 
وال��ت�����س��وي��ق وامل��ح��ا���س��ب��ة 
ال�سيطرة  وكيفية  امل��ال��ي��ة 
وتعزيز  م�ساريعهم  على 

فر�ص جناحها. 
واأو�������س������ح امل���ت���ح���دث���ون 
اإىل  ي�سعى  ال��ربن��ام��ج  اأن 
م��ن  الإ�����س����ه����ام يف احل�����د 

البطالة والفقر وامل�ساهمة يف جناح القت�ساد الوطني والتنمية ال�ساملة.  
البنك  تكرمي  ومت  احل�رصي  الراعي  كلمة  احلوثي  ابراهيم  ال�ستاذ  والقى 

بدرع تكرمي على جهودة يف اجناح برنامج رعاية امل�ساريع ال�سغرية لاليتام.
مبنى اجلمعية  ب��زي��ارة  احل��وث��ي  اإب��راه��ي��م  الأ���س��ت��اذ/  ق��ام  ويف ختام احلفل 
الزيارات اخلا�ص بجمعية  �سجل  الإ�سادة يف  اأن�سطتها ومتت  على  والإطالع 
احلكمة اليمانية.  ح�رص من جانب البنك املدير التنفيذي الأ�ستاذ/ اإبراهيم 

احلوثي، ورئي�ص وحدة الت�سويق الأخ/ حممد خليل. 

اأثناء تكرمي كاك ال�صامي

من التكرمي
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البيانات المالية لصندوق موظفي بنك التسليف 
التعاوني والزراعي
)جمعية أهلية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
مع تقرير مدقق الحسابات

اأع�صاء الهيئة الإدارية لل�صندوق :
يتكون اأع�ساء الهيئة الإدارية ل�سندوق موظفي بنك 
الت�سليف التعاوين والزراعي من ع�رصة اأع�ساء اإىل 

جانب رئي�ص الهيئة وهم على النحو التايل :
1. حممد اأحمد تقي                     رئي�ص الهيئة الإدارية
2. حم�سار عبد اهلل ال�سقاف                             ع�سوًا
3. يحيى اأحمد ال�سربي                                  ع�سوًا
4. اأحمد عبد اهلل امل�سواحي                            ع�سوًا
5. عبد اهلل حممد ب�سري                                   ع�سوًا
6. حممد عبد اهلل مقبل                                   ع�سوًا
7. حممد عبد الوهاب الر�سا�ص                        ع�سوًا
8. عامر الأغربي                                            ع�سوًا
9. د.حممد حممد �رصف الدين- ع�سوًا و اأمني �رص.

10. دار�ص غامن مثنى                                  حما�سبًا
11. حممد عبد اهلل املطري                             �سكرتريًا

اأهداف ال�صندوق:
اإن�ساء  يهدف بنك الت�سليف التعاوين والزراعي من 
الأه���داف  م��ن  جملة  حتقيق  اإىل  ملوظفيه  ���س��ن��دوق 

املتمثلة يف:
1/ منح موظفي البنك مبالغ مالية يف حالت: الوفاة، 
العجز، بلوغ اأحد اأجلي التقاعد، ال�سن القانوين اأو 

فرتة اخلدمة.
التقاعد  اإىل  اإعانة املوظفني الراغبني يف الإحالة   /2
يف  خدمة  ف��رتة  اأم�سى  قد  يكون  اأن  �رصيطة  املبكر 

البنك ل تقل عن ع�رصين عامًا.

مقر ال�صندوق:
التعاوين  الت�سليف  بتك  موظفي  �سندوق  مقر  يقع   
باأمانة  للبنك  الرئي�ص  امل��رك��ز  مبنى  يف  وال��زراع��ي 
 31 حتى  فيه  العاملني  ع��دد  يبلغ  فيما  العا�سمة، 

دي�سمرب2011م )3( موظفني.
اأن�صطة ال�صندوق:

ت��ت��م��ث��ل الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ع��م��ل وي��ع��م��ل يف اإط���اره���ا 
�سندوق بنك موظفي البنك يف ال�ستثمار يف الودائع 
عامي2010م  خالل  زميلة  �رصكات  يف  وال�ستثمار 
و2011م. يف حني مل يقم ال�سندوق بتجميع ر�سوم 
ي��ب��داأ يف تقدمي  ال���س��رتاك��ات م��ن الأع�����س��اء. كما مل 
عامي )2010م و2011م(  لأع�سائه خالل  خدماته 

باعتبارها مرحلة تاأ�سي�ص.

تاأ�ص�س �صندوق موظفي بنك الت�صليف التعاوين والزراعي يف تاريخ 2009/4/1م مبوجب ترخي�س رقم )523( ومبوجب اأحكام 
قانون اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية رقم )1( ل�صنة 2001م ولئحته التنفيذية ال�صادر بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 129 

ل�صنة 2004م.

دعوة لانت�صاب للمرة الأخرية
تدعو الهيئة الإدارية ل�سندوق موظفي البنك جميع منت�سبي البنك بالوظائف الدائمة والتعاقدية، �رصعة تعبئة ا�ستمارات طلب النت�ساب اإىل 

ال�سندوق كي يتم تثبيت ع�سويتهم وبهدف ا�ستفادتهم من املزايا التي يقدمها ال�سندوق ملنت�سبيه.
علما اأن ر�سوم النت�ساب األف ريال ملرة واحدة ور�سوم ال�سرتاك ال�سهري 300 ريال ت�ستقطع من املرتبات ال�سهرية للموظفني.

اجتماع جمل�س اإدراة ال�صندوق
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نظام أفكار وجوائز المبادرة 
كل  والزراعي وبجهود  التعاوين  الت�سليف  بنك  ا�ستطاع 
موؤ�س�سة  اإىل  والو�سول  روؤيته  حتقيق  الب�رصية  م��وارده 
متميزة  تقدمي خدمات م�رصفية  من خالل  رائ��دة   مالية 
امل�سارف  م�ستوى  على  به  م�سهود  وابتكار  تطور  وفق 
لكافة  منتجاته  ت�سويق  يف  اإب��داع��ه  خ��الل  وم��ن  اليمنية 
الف�سل  البنك  عمالئه بكل م�ستوياتهم ولقد كان ملوظفي 
من  واملنتجات  اخلدمات  ه��ذه  وابتكار  تطوير  يف  الأك��رب 
خالل تقدمي اأفكارهم والتي تعزز دور الريادة امل�رصفية 

يف اليمن.
البنك  مل��وظ��ف��ي  اخل�سبة  الأر�����ص  مي��ث��ل  اأف��ك��ار  ون��ظ��ام 
املنتجات  الأفكار لأف�سل  اأف�سل  تنبت  والتي من خاللها 
اإج���راء  اأو  خ��دم��ة  ابتكار  اأو  تطوير  ���س��واء  واخل��دم��ات 
لتقدمي خدمة  ما اأو ت�سويق، ويعد نظام اأفكار من املبادئ 
البحوث والتطوير والذي لعب دورا  اإدارة  الأ�سا�سية يف 

بارزا  يف منهجية التطوير وابتكار اخلدمات امل�رصفية.
وا�ستمرارا جلذب الأفكار وطرح املبادرات من املوظفني 
املوظفني  اأنه من ال�رصوري ت�سجيع  البنك  �سيا�سة  راأت 
الذين يقومون باملبادرة و اإر�سال اأفكارهم ليحافظ البنك 
وذلك  املتميزة  اخلدمات  اإنتاج  يف  واأ�سبقيته  ريادته  على 
من خالل جوائز البتكار و املبادرة من الدرجتني الأوىل 

والثانية.
كما اأن الأفكار التي مل يكن لها ن�سيب من النجاح يف مرحلة 
التقييم لعدم ا�ستكمالها ملعايري التقييم يتم الحتفاظ بها 
ويعاد تقييمها مرة اأخرى يف وقت لحق فرمبا تتغري فيه 

املفاهيم واملعايري وحتظى الفكرة بالنجاح .
الإ�سرتاتيجية  البنك  الهيكلة وخطة  وقد كان  من �سمن 
مثل  وردت  ال��ت��ي  الأف��ك��ار  بع�ص   2012-  2008 ل��ع��ام 

امل���غ���رتب _ ح�����س��اب  : )رات���ب���ي م��ق��دم��ا _ وح�����س��اب 
املوظفني  جميع  بجهود  ال��ن��ور  اأب�����رصت  �سيدتي(،وقد 
القرار  ومتخذي  والإط��الق  والتنفيذ  بالإعداد  املخت�سني 
من موظفني وقيادات عليا، ويقدم نظام اأفكار بالغ �سكره 
ملن قدم اأفكار من هذه النوعية وحتت اأي م�سمى كان، كما 
اأفكار بالغ �سكرهم جلميع املوظفني  يقدم م�سئويل نظام 
حظيت  م��ن  ���س��واء  اهتمامهم  ج��ل  النظام  اأول���وا  ال��ذي��ن 
اأفكارهم بالنجاح اأم ل، ويقدمون جزيل �سكرهم ملن كان 
الوجود  اإىل حيز  واإب��رازه��ا  الأف��ك��ار  اإجن��اح  لهم دور يف 

وتطبيقها على اأر�ص الواقع.

غاية نظام أفكار: 
التطوير والبتكار يف جمال املنتجات واخلدمات    دعم 

البنكية. 
  الإ�سهام يف تطوير منتجات مالية ت�سهم يف حتقيق بنك 

الت�سليف التعاوين والزراعي لر�سالته املن�سودة. 
�سواء  امل�سارف  جم��ال  يف  املبدعة  الكفاءات  ت�سجيع    

التقليدية اأو الإ�سالمية. 
  اإثراء �سناعة البنك مبنتجات مالية جديدة. 

ما هو نظام أفكار
اجلديدة  الأف��ك��ار  ا�ستقبال  ع��ن  امل�سئول  النظام  ه��و    
املتعلقة بتحديث اأو ابتكار املنتجات  واخلدمات اأو تطوير 
الأنظمة اأو الإجراءات ومبا يكفل حتقيق اأيا من الأهداف 
الإ�سرتاتيجية اأو الت�سغيلية للبنك وخا�سة املتعلقة بزيادة 
الربحية اأو تخفي�ص التكلفة اأو رفع احل�سة ال�سوقية و 

زيادة ر�ساء العمالء. 
الأفكار ودرا�ستها  تلك  تقييم  امل�سئول عن  النظام    هو 

والتحقق من جدواها واإمكانيتها للتطبيق.
من  والبتكار  املبادرة  جوائز  مينح  ال��ذي  النظام  هو    
املتعلقة  امل��ال��ي��ة  وامل��ك��اف��اآت  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  ال��درج��ت��ني 

بالأفكار الفائزة. 

جوائز نظام أفكار
قيمتها  الثانية  ال��درج��ة  وامل��ب��ادرة،  البتكار  ج��ائ��زة    
حتمل  واحد  ريال  فئة  ورقية  وعملة  ريال  األف  خم�سون 

�سعار البنك واأ�سم اجلائزة.
  جائزة البتكار واملبادرة، الدرجة الأوىل قيمتها مائتني 
�سعار  ريالت حتمل  فئة خم�سة  ريال وعملة ورقية  األف 

البنك وا�سم اجلائزة.
  جائزة البتكار واملبادرة للقطاعات اأو الفروع الأكر 
عليه  وامل��ب��ادرة  البتكار  درع   - �سنويا  لالأفكار  اإر���س��ال 

�سعار البنك وا�سم اجلائزة.

معايير تكريم الفائزين

الثالثاء  ي��وم  امل���دراء رق��م )9(  ق��رار جمل�ص    مبوجب 
نظام  واعتماد  اإق��رار  ب�سان  2010/06/08م  املوافق 
اأفكار وجوائز املبادرة،  وتاأييده من قبل  الأ�ستاذ من�رص 
القعيطي رئي�ص جمل�ص الإدارة للقرار وت�سجيعه لالأفكار 

القيمة وتكرمي الفائزين.
موظفي  م��ن  املر�سلة  الأف��ك��ار  ع��دد  بلغت  وق��د  حيث    
البنك )148( فكرة،  ومت التقييم النهائي ح�سب املعايري 
خم�سة  ح��از  وق��د  فكرة  اأفك���ار)80(  جلنة  من  املعتمدة 

موظفني بجائزة البتكار واملبادرة من الدرج��ة الثانية.
)التفا�سيل يف العدد القادم(

نظام أفكار وجوائز 
المبادرة
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�س /الق�صر جوار الظرايف بن فارع ) ماب�س ( 21
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البوابة اجلنوبية للق�صر اجلمهوري اخلالد للهواتف 24

�صارع جمال اأمام جامع البهمة بن يا�صني اإخوان )ماب�س( 25

الزبريي جوار البنك العربي  مركز جميل التجاري 26

�س /الق�صر اأمام مدر�صة �صيف دار النظارات  27

�س /الق�صر اأمام مدر�صة �صيف موؤ�ص�صة مام )عطور( 28

�صارع علي عبد املغني التحرير جنة الأطفال  29

�س /الق�صر تقاطع الق�صر مع جمال مركز يا�صني عبد القادر التجاري 30

�س /الق�صر تقاطع الق�صر مع جمال حمات جميل لاإ�صترياد 31
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كشف باآلالت الفعالة لدى التجار )العمالء-مشتر وات(

مدير مشروع نقاط البيع يؤكد السعي إلى تطوير الخدمة وتوسيع رقعة انتشارها
قال الأخ/ نبيل ال�سوراين، مدير م�رصوع نقاط البيع اأن البنك ي�سعى لتطوير اخلدمة وتو�سيع رقعة انت�سارها لت�سمل اأكرب م�ساحة ممكنه، موؤكدا اأن 
اإدارة البنك العليا تويل امل�رصوع اأهمية كبرية كونه يعود على البنك باإيرادات مالية مبا�رصة من �ساأنها تطوير خدمات البنك امل�رصفية وتوفري ت�سهيالت 

للعمالء.
وطالب ال�سوراين، ب�رصورة تعامل موظفي البنك مع اخلدمة وال�ستفادة منها ومن املزايا الت�سهيلية التي تقدمها لهم، وتخدم العملة الوطنية وحتميها 

من التلف. موؤكدا اأنه م�رصوع وطني يخدم البنك من جهة وعمالئه من جهة اأخرى.
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