تتقدم هيئة حترير

ونقابة موظفي

ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل قيادة البنك ممثلة
بالأ�ستاذ /حافظ فاخر معياد ــ رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة

ون��واب الرئي�س التنفيذي وكافة
موظفي البنك ب����الإدارة العامة
و الفروع يف املحافظات مبنا�سبة
ف��وز البنك ب��ج��ائ��زة الإ�ستثمار
ل��ل��ع��ام  2009م وح�����ص��ول��ه على
�أف�ضل البنوك اليمنية يف �شمولية
اخل���دم���ات امل�����ص��رف��ي��ة وتنوعها
وانت�شارها ..
ف�ألف مربوك للجميع .

حافظ فاخر معياد
رئي�س جمل�س الإدارة

ميثل القطاع امل�صريف ركيزة التنمية االقت�صادية واالجتماعية بل وله اليد الطوىل يف
�إحداث الفعل النه�ضوي ال�شامل بالنظر �إىل �إ�سهام هذا القطاع يف احلياة االقت�صادية من
خالل متويل امل�شروعات املختلفة ومواكبة التطورات والتغريات يف احلياة االقت�صادية
عموما� ،أي �أن �أدواراً جديدة م�ضافة �إىل هذا القطاع ت�ستوجب النهو�ض بها خارج نطاق
الأن�شطة التقليدية التي تزاولها والإ�سهام الفاعل يف دعم االقت�صاد الوطني يف نطاق �شامل
ومتوازن ونبني م�شروعات ا�ستثماريه يف قطاعات حيوية متنوعة � ،إعداد درا�سة اجلدوى
للم�شاريع ذات العائد االقت�صادي واالجتماعي والك�شف عن الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة ،
بل والإ�سهام اخلالق يف خلق مناخ مالئم للإ�ستثمار وللن�شاط االقت�صادي عموما.
ومن الأدوار احليوية للبنوك تلك املتعلقة بربامج التنمية االجتماعية املوجهة لدعم
الأ�سر املنتجة وامل�شاريع ال�صغرية وت�شجيع التعليم ودعم الربامج التوعوية وتوفري الدعم
املبا�شر للأن�شطة االجتماعية املختلفة وتقدمي الرعاية امل�ستمرة لها
و�إذا كانت امل�صارف تت�أثر باملناخ االقت�صادي العام املحيط بها ف�إنها ومبا ت�ضخه من �أموال
يف �شرايني االقت�صاد الوطني ت�ستطيع �إيقاد �شعلة التنمية وحتريك العجلة االقت�صادية
لتعود �إىل الدوران جمددا .
و�إذا كان القطاع امل�صريف يحظي اليوم بالأهمية البالغة يف التنمية بقطاعاتها املتنوعة
ومبفهومها ال�شامل وما يرتبط بذلك من خلق فر�ص عمل للأجيال فان دورنا يتجدد اليوم
يف تنمية الوعي باجتاه ا�ستخدام التقنية امل�صرفية واال�ستفادة من اخلدمات االلكرتونية
العديدة التي يبذل لأجل ن�شرها وتعميمها وتطويرها ا�ستثمارات كبريه �إ�سهاما منه يف
تطوير اخلدمة امل�صرفية لتواكب التطور يف �سوق ال�صناعة امل�صرفية الدولية ومبا يك�سب
الن�شاط امل�صريف املحلي جاذبيته ويحدد حيويته ب�إ�ستمرار .

اليمن � -صنعاء �-ص.ب 2015.فاك�س 560038 /6 :
هاتف777155148:

www.cacbank.com.ye

ت�صميم الوان لالعالن والت�سويق تلفون 505998 :

�أخ�����������������ب�����������������ار

�إعادة ت�شكيل جلنة املناق�صات واملزايدات يف البنك
�صدر ق��رار رئي�س جمل�س الإدارة رق��م (  )22ل�سنة
2010م  ،ق�ضى ب ��إع��ادة ت�شكيل جلنة املناق�صات
وامل��زاي��دات يف البنك ب�ن��اء على خم��رج��ات الهيكلة.
ون�صت امل ��ادة الأوىل م��ن ال �ق��رار على ت�شكيل جلنة
املناق�صات وامل��زاي��دات يف البنك تتكون من الرئي�س

التنفيذي رئي�س ًا للجنة ،ون��ائ��ب الرئي�س التنفيذي
للخدمات امل�ساندة نائب ًا للرئي�س ،وع�ضوية كل من
الأخ� ��وة /ح�م��ود عبداحلميد �شجاع ال��دي��ن ،حممد
عبداهلل مقبل وعبده �سعيد الطيار .بينما ن�صت املادة
الثانية م��ن ال �ق��رار على ان تبا�رش اللجنة مهامها

ال ��واردة يف ق��ان��ون املناق�صات وامل��زاي��دات والئحته
التنفيذية وال�ل��وائ��ح ال��داخ�ل�ي��ة للبنك ،بينما ق�ضت
املادة الثالثة والرابعة من القرار على �إختيار اللجنة
ل�سكرتري لها فور �صدور القرار ،وحتديد مدة عمل
اللجنة ب�أربع �سنوات .

يدرب فروع الأمانة على �آليات تنفيذ العمليات امل�صرفية الدولية
نظم كاك بنك يف املعهد امل�رصيف للبنك مبقر الإدارة العامة
(�شارع الزبريي) دورة تدريبية وع��ددا من ور�ش العمل
حول"�آليات و�إجراءات تنفيذ العمليات امل�رصفية الدولية
جلميع فروع �أمانة العا�صمة والفروع الأخرى الن�شطة يف
جمال العمليات الدولية.
وق��ال الأ��س�ت��اذ /حممد م�صطفي خم�ت��ار -م��دي��ر �إدارة
العمليات الدولية �أن ع��دد ال�ف��روع امل�شاركة يف الدورة
التي �أ�رشف عليها الأ�ستاذ عبدامللك الثور -نائب الرئي�س
التنفيذي لقطاع العمليات ،بلغت 20فرعا" مب�شاركة 26
موظف وموظفة من �أق�سام العمليات الدولية بالفروع.
م�شريا لـ(امل�رصفية) �إىل �أن ه��ذه ال ��دورة متثل هدفا"
رئي�سيا" يف خطة العمل الإ�سرتاتيجية اخلا�صة ب�إدارة
العمليات امل�رصفية وذلك يف جمال ت�أهيل و�صقل مهارات
الكادر الب�رشي العامل يف ف��روع البنك املختلفة �إ�ضافة
�إىل تدريبهم العملي يف الربامج امل�رصفية اخلا�صة بتنفيذ
العمليات �ضمن �شبكة و�أنظمة البنك.
و�أك ��د م�صطفى �أن ال� ��دورة ق��د حققت جميع الأه ��داف
املر�سومة لها والهادفة �إىل رف��ع كفاءة ومهنية موظفي
العمليات الدولية يف الفروع و�إملامهم ب�إجراءات و�آليات
ال�ع�م��ل يف تنفيذ العمليات وفقا" ل�ل�أ��ص��ول والأع� ��راف
امل�رصفية املعمول بها دوليا".
وجت��در الإ�شارة �إىل �أن جميع موظفي العمليات الدولية
وعلى ر�أ�سهم الأ�ستاذ /حممد م�صطفي خمتار  -مدير
الإدارة والأ� �س �ت��اذ /حم�سن القبي�سي  -ن��ائ��ب مدير
الإدارة والإخ� ��وة :عبد الرحمن ع�ب��اد – م��دي��ر عمليات

ال�ب�ن��ك الإل��ك�ت�روين  ،و��ص�خ��ر عبد
ال�شكور – رئي�س ق�سم احلواالت،
رف �ي��ق ال �ق �ب��اط��ي – رئ �ي ����س ق�سم
الإعتمادات والتحا�صيل امل�ستندبة،
و�شهاب امل�ضواحي – الدعم الفني
يف عمليات ال�تري��دون��د وم�س�ؤول
ال �� �ش �ب��اك الإ�� �س�ل�ام ��ي وعمليات
��ص�ن��دوق ال �� �ص��ادرات ال�سعودية،
و�صوفيا ال�صنعاين – رئي�س ق�سم
الإعتمادات وال�ضمانات ،وعبا�س
را�شد – م�سئول تدقيق امل�ستندات.
ق ��د � �ش��ارك��وا ج�م�ي�ع��ا يف عمليات
ال � �ت� ��دري� ��ب ال� �ن� �ظ ��ري وال �ع �م �ل��ي
للمتدربني يف الدورة التي �أقيمت يف
الفرتة من . " 2010/3/11 -6
علما" ب�أنه �سيتواىل عقد مثل هذه
ال��دورات التدريبية وور���ش العمل
التطبيقية ب�صورة دوري��ة من قبل
�إدارة ال�ع�م�ل�ي��ات ال��دول �ي��ة تنمية
للمهارات املهنية و�صقال" للكوادر
الب�رشية العاملة يف جمال العمليات
الدولية.

م�صطفى يكرم �إحدى املتدربات

�أثناء التدريب

فرع حي�س يد�شن خدمة البنك االلكرتوين
�أ�ضحت خدمات البنك االلكرتوين تغزو مناطق بعيدة يف الريف
اليمني فيما ميكن �أن ن�سميه بثورة التقنية امل�رصفية التي
يقودها كاك بنك.
العميل /حامد علي �سامل حمادي �صاحب حم�لات الإحتاد
وال �ن��ور ا��س�ت�يراد م��واد الفيرب ج�لا���س املخ�ص�صة لت�صنيع
القوارب و�أقفا�ص ال�سيارات والعديد من امل�ستخدمات الأخرى
وت��اج��ر م�ستلزمات منزلية �أي�ضا حت��دث للم�رصفية بروح
رجل الأعمال امل��درك لأهمية �إدخ��ال التقنية مثل خدمة البنك
االلكرتوين يف م�رصف حملي قائ ًال:
ارتبطت بفرع حي�س كعميل منذ 2004م،ولدي موزعني معتمدين
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يف مديريات حمافظة احلديدة ويف حلج ويافع وال�ضالع وم�ؤخر ًا
مت توقيع اتفاق مع البنك و�إدخ��ال خدمة E-Banking
لإ�ستخدامها يف فتح الإعتمادات امل�ستندية واحلواالت الدولية".
و�أ� � �ض� ��اف "�إنها خ��دم��ة رائ� �ع ��ة ت��وف��ر ع�ل�ي�ن��ا ال �ك �ث�ير من
اجل� �ه���د وال � ��وق � ��ت وال ت���وج���د يف ال� �ب� �ن ��وك الأخرى".
وتوجه العميل بال�شكر اجلزيل للأ�ستاذ /حممد وا�صل مدير
ف��رع حي�س ولكل موظفي الفرع ولـــ (ك��اك بنك) على ح�سن
معاملتهم وت�سهيل الإجراءات �أمام العمالء .م�ؤكدا بدوره �أن
لهذا البنك م�ستقبل زاهر .داعيا اجلميع �إىل التعامل مع هذا
البنك الرائد.

وا�صل وعبادي�شرحان حلامد خدمة البنك الإلكرتوين

�أخ�����������������ب�����������������ار

يف زيارة �إ�ستطالعية للبنك برفقة مدير عام ال�صندوق العربي للإمناء

الأرحبي ي�شيد بتطور �آليات العمل بـ(كاك بنك) ودوره
يف خدمة ق�ضايا تنمية املجتمعات املحلية
امل������ؤ������س�����������س�����ة
امل��ال��ي��ة ال��رائ��دة

الأرحبي واحلمد برفقة رئي�س البنك يف �إدارة الأنظمة
�أ�شاد نائب رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية وزير التخطيط
والتعاون ال��دويل عبد الكرمي �إ�سماعيل الأرحبي  ،بالتطور
امل�ضطرد الذي ت�شهده �آليات عمل بنك الت�سليف التعاوين والزراعي
 ،ودوره يف خدمة الق�ضايا املتعلقة بتنمية املجتمعات املحلية.
م�شددا خ�لال زي��ارة ا�ستطالعية للبنك رافقه فيها رئي�س
جمل�س الإدارة امل��دي��ر ال��ع��ام لل�صندوق العربي للإمناء
االقت�صادي واالجتماعي الدكتور /عبداللطيف بن يو�سف
احلمد  -على �ضرورة تفعيل دور بنك الت�سليف التعاوين
وال��زراع��ي يف خدمة الق�ضايا املت�صلة بتنمية املجتمعات
املحلية م��ن خ�لال منح ال��ق��رو���ض املي�سرة والت�سهيالت
للمزارعني ،واعتماد منهجية التطوير امل�ستمر يف �آليات عمل
البنك ومبا يواكب التطور امل�ستمر يف اخلدمات امل�صرفية.
و�أ�شار من جانبه رئي�س جمل�س �إدارة بنك الت�سليف الزراعي
ال��دك��ت��ور /عبداللطيف ب��ن يو�سف م��دي��ر ع��ام ال�صندوق

العربي للإمناء االقت�صادي والإجتماعي �إىل التطوير القائم
وامل�ضطرد لآليات عمل البنك والتي قال انها تنطلق من ر�ؤية
البنك املتعلقة ب�أهمية تعزيز دوره وا�سهاماته يف تطوير
مقدرات االقت�صاد اليمني وتعزيز الرفاهية االجتماعية.
م�ؤكدا �أن البنك يلتزم بالتطوير والتح�سني الدائمني يف كافة
ممار�ساته التجارية بالإ�ضافة �إىل تقدمي خدماته الزراعية،
وذلك ل�ضمان �أعلى م�ستوى من ر�ضى وا�ستح�سان العمالء.
ي�شار اىل ان بنك الت�سليف التعاوين الزراعي يقدم خدمات
االقرا�ض ال�سمكي والزراعي للمزارعني واخلدمات امل�صرفية
النوعية وفق اف�ضل املمار�سات والأ�ساليب العاملية ووفقاً
لأح��دث االنظمة والو�سائل والأل��ي��ات امل�صرفية املتطورة
وامل��ت��وف��رة يف كثري م��ن امل�����ص��ارف الأقليمية والعاملية.
وك���ان يف ا�ستقباله الأ���س��ت��اذ /ح��اف��ظ ف��اخ��ر معياد رئي�س
جم��ل�����س الإدارة وع������دد ًا م���ن م�����دراء �إدارات ال��ب��ن��ك.

يف ال��ي��اب��ان

ق��دم ك��اك ب�ن��ك دع�م��ا لل�شباب اليمنيني امل�شاركني
يف رحلة �شباب ال�ع��امل للعام 2010م التي تنظمها
ب�صورة �سنوية �إم�براط��وري��ة ال�ي��اب��ان م��ع ك��ل عام.
وق��ال الأخ /جنيب ال �ف��ران – م���س��ؤول الرعايات
ب ��إدارة الت�سويق �أن دعم البنك للفريق ي�أتي يف �إطار
�إ�سهام البنك يف نقل �صورة جيدة عن اليمن من خالل
الفريق وما�سيقوم به من دور تعريفي �إيجابي عن
اليمن وح�ضاراته وتراثه ومعامله الأثرية وال�سياحية.
م� ��� �ش�ي�را �إىل �أن ال� �ب� �ن ��ك ت � ��وىل ت� �ق ��دمي ال� �ه ��داي ��ا
ل �ل �م �� �س ��ؤول�ين ع ��ن ال��رح �ل��ة امل���ش�ك�ل�ين م ��ن خمتلف
�أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل ،ك �م��ا مت ت �ق��دمي م�لاب ����س ريا�ضية
للفريق املمثل لليمن يف الرحلة ال�ت��ي ي�شارك فيها
 13فريق ًا م��ن  13دول��ه م��ن خمتلف ق��ارات العامل.

فريق ال�شباب اليمنني يحملون �شعار كاك بنك

�إ�ضافة 3ن��ق��اط بيع ج��دي��دة ع�بر ك��اك موبايلي يف �أم��ان��ة العا�صمة
�أو� �ض��ح الأخ  /ع�م��ر ال�ق��و��س��ي  -م��دي��ر منتج كاك
م�شرتيات �أن��ه مت �إ��ض��اف��ة نقطة بيع ج��دي��دة خلدمة
امل�شرتيات عن طريق كاك موبايلي لدى مركز املدينة
الريا�ضية ب�شارع /ح��دة ج��وار مطعم اخل�رضاء،
وكالة ال�شبامي للقرطا�سية ب�شارع الزبريي ب�أمانة
العا�صمة و�شارع حدة.
لت�صل عدد نقاط البيع عن طريق خدمة امل�شرتيات عرب
كاك موبايلي �إىل �أكرث من  47نقطة موزعة على مناطق
خمتلفة من البالد

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 با�ستخدام
�أف�ضل الأنظمةالإدارية
والتقنيةمبهنية عالية
من خالل �شبكة اعمال
وا����س���ع���ةل���ق���ط���اع���ات
الأف������راد وال�����ش��رك��ات
وامل�ؤ�س�سات مبا ي�سهم يف
تنمية االقت�صاد املحلي

العمل ب��روح الفريق
الواحد .
االه��ت��م��ام ب���امل���وارد
ال��ب�����ش��ري��ةوت��ن��م��ي��ة
قدراتها .
تنمية املجتمع .
ال����ع����م����ي����ل حم����ور
اهتمامنا .
ال�����س��ع��ي امل��ت��وا���ص��ل
للتميز
www.cacbank.com.ye
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يف الدورة املمنوحة من الأكادميية العربية مل�شروع �إعادة هيكلة البنك

يدرب عدد ًا من موظفيه على (�إدارة التح�صيل والديون املتعرثة)

�أثناء تكرمي املتدربني
نظمت �إدارة التح�صيل والديون املتعرثة بالبنك الدورة
التدريبية املقدمة منحة م��ن الأك��ادمي�ي��ة العربية �ضمن
م�رشوع �إعادة الهيكلة ،والتي درب فيها الأ�ستاذ الدكتور
خليل ال�شماع حول (�إدارة التح�صيل والديون املتعرثة )
لعدد  45م�شاركا وم�ستهدفا من �إدارة التح�صيل واملتابعة
� ,إدارة املخاطر  ,خدمات الإف��راد  ,خدمات ال�رشكات ,
الإدارة القانونية ،ومب�شاركة م�س�ؤويل املتابعة يف املناطق
الأربع املمثلة بفروع النخبة والفروع الكبرية يف كاك بنك
(�صنعاء ,حدة ,الزبريي ,كريرت ,املن�صورة ,املكالء ,احلي
التجاري ,احلديدة� ,أب ,تعز).
و�أ� �ش��ار الأخ ع�ب��داهلل الديلمي  -مدير �إدارة التح�صيل
والديون املتعرثة �إىل �أن املتدربني خرجوا بح�صيلة معرفية
ممتازة من مواد برنامج الدورة العلمي املكون من �أربعة
�أجزاء �ضمت �أكرث من 20ف�صال تدريبي ًا علميا ودرا�سات
ومتارين� ،إ�ضافة �إىل حلول لدرا�سات احلاالت وا�ستخدام
النماذج التطبيقية واجلداول الريا�ضية.
و�أك��د الديلمي لـ(امل�رصفية) �أن املتدربني ا�ستفادوا مما
حوته املادة العلمية يف درا�سة القرو�ض املتعرثة و�أ�سبابها،
وكيفية �إدارتها وانتهاج �سيا�سة التعومي بد ًال عن الت�صفية
باعتباره اخليار الأمثل يف معاجلة الديون وبحيث ي�ستفيد
العميل من �إع��ادة �إح�ي��اء امل���شروع والو�صول به �إىل بر
الأمان وحتقيق �إفادة للبنك يف املقابل من ا�ستعادة �أمواله،
�إ�ضافة �إىل حمافظته على �سمعة عمالئه .كما مت التطرق
�إىل التعامل مع الت�صفية للحاالت املي�ؤو�س منها �سواء
الت�صفية للم�رشوع �أو ت�صفية املن�ش�أة.
منوها �إىل ا�ستفادة املتدربني من برامج الدورة امل�ساعدة
ب�شكل اك�بر يف مايخ�ص فهم احل��االت امل��راد معاجلتها،
وفهمها عميقا لبيان �أ��س��ا���س التعرث و�إت �ب��اع خطواته،
وحتديد موقعه لت�سهل معه املعاجلة .
و�أ�شاد من جانبهم املتدربني بالربامج امل�ساعدة اخلا�صة
ب ��إدارة القرو�ض امل�رصفية وما وفرته من �إف��ادة كبرية
لهم يف فهم ال�سيا�سة االقرا�ضية و�أن ��واع الت�سهيالت
وال�ضمانات املفرت�ض �أخذها ومقارنة ذالك باحلاالت التي
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�صورة جماعية للمتدربني مع الظيوف
تخ�ضع للدرا�سة وحتديد مكامن العجز �أو اخللل والعمل
على معاجلته
�إ�ضافة �إىل اطالعهم من خالل برامج ال��دورة على �أ�س�س
التحليل املايل واجلوانب املالية يف درا�سة اجلدوى من خالل
حتليل املعلومات االئتمانية  ,و�أركان اجلدارة االئتمانية ,
وحتليل احل��ال��ة النقدية وال �ق��درة االي��رادي��ة  ,والرافعة
امل��ال�ي��ة ,وعمليات ال�سوق امل��ال�ي��ة ,وال�ت��اري��خ االئتماين,
ودرا�سة اجلدوى ومعايري اال�ستثمار ,وكذا التدريب على
التحليالت اخلا�صة بالتنب�ؤ املايل واملوازنة النقدية وحتليل
ال�ت�ع��ادل ورق��اب��ة تنفيذ امل��وازن��ات�.إ��ض��اف��ة �إىل تعريفهم
ب�أ�س�س تكوين املخ�ص�صات ومن��اذج التنب�ؤ بالإفال�س.
و�أكد بدوره مدير �إدارة التح�صيل �أن املخرجات يف طور
الإعداد للتطبيق الفعلي وانه �سيتم التعميم على الفروع يف
وقت قريب جد ًا،
و�إج��راء التدريبات الالزمة وفق برنامج مكاين وزماين
حدد مبوجب اجلدول الذي مت �إعداده لذلك.
م�شريا �إىل �أن الإدارة �ستخرج من خالل ذالك بحزمة من
الإج ��راءات تختلف عما كانت عليه .م�ستبعدا ان تكون
الإدارة بديال عن الفروع يف املتابعة امليدانيه واال�سرتداد
اال مل��ا يتم اح��ال�ت��ه اىل االداره م��ن ال�ل�ج��ان املخت�صه ملا
ا�ستع�صى على الفروع حله.
م�ؤكد ًا �أن اجلهود �ستبذل �أكرث وفق املخرجات اجلديدة
على املتابعة املكتبية و�إدارة القرو�ض املتعرثة ،ومن خالل
التنب�ؤ املبكر بف�شل امل�شاريع و�إتباع �سيا�سات التعومي
والت�صفية و��ش�ط��ب ال��دي��ون وخ�ط��ط ا��س�ت�ع��ادة الديون
امل�شطوبة ال�ت��ي ت��وق��ع تفاعل اجلميع معها وحتقيقها
النتائج االيجابية امل�أمولة
وي�شار �إىل �أن الدورة التي �أقيمت خالل الفرتة من /13
� - /2إىل 2010/2/24م ،وا�ستمرت ملدة ا�سبوعني ،بدء
من يوم ال�سبت 2010/2/13م وحتى الأربعاء /2 /24
2010م ،جاءت بناء على خمرجات م�رشوع هيكلة البنك،
وت�أكيد ًا على انتهاج �إدارة التح�صيل والديون املتعرثة،
�سيا�سة جديدة من خالل تطبيق خمرجات الهيكلة التي

يتحدد من خاللها مهام الإدارة يف املتابعة و�إدارة القرو�ض
املتعرثة� ،إ�ضافة �إىل م�صاحبة ال��دورة للخطة التطبيقية
ملخرجات حياة امل�رشوع من البداية وحتى ال�سداد النهائي
من خالل انتهاج �سيا�سة �أف�ضل يف التعامل مع العمالء
وخ �ل��ق ع�ل�اق ��ات جيدة
خا�صة مع كبارالعمالء
وال� � ��زي� � ��ارات ال ��ودي ��ه
وم�شاركتهم �أفراحهم
و�أت��راح�ه��م والعمل من
خ�لال ال��رق��اب��ة املكتبية
ال ��دائ� �م ��ة وال� ��زي� ��ارات
امل�ي��دان�ي��ة للتنب�ؤ املبكر
الديلمي
بف�شل امل ���شروع��ات من
خ�لال العوامل املحددة
ومراقبة ما �إذا ح�صل انحراف للم�سار عما ر�سم له �أو
الإخ�ف��اق يف النتائج من الوهلة الأوىل لت�شغيل امل�رشوع
وفقا ملا حددته الدرا�سات ،وكذا انتهاج �سيا�سة التعومي
التي تعمل على م�شاركة العميل يف م�شكلته ور�سم خطوط
احلل املمكنة على �أ�س�س علمية وعملية �سليمة ,ومعاي�شة
العميل خ�ط��وات امل�ع��اجل��ات �أوال ب� ��أول م��ن اج��ل �إحياء
امل�شاريع و�إعادتها �إىل ميدان الإنتاجية� ،إ�ضافة �إىل درا�سة
الت�صفيات للعمالء الذين مل يعد بالإمكان تعوميهم وعلى
�أ�س�س علمية تقوم ب��درا��س��ة ال�ث�غ��رات القانونية مل��ا فيه
م�صلحة البنك واخل��روج ب�أقل اخل�سائر املمكنة يف �إطار
امل�شكلة املحددة وو�ضع خطط وبرامج ملتابعة وا�سرتداد
الديون امل�شطوبة با�ستغالل الإمكانات املتاحة وفق درا�سة
التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة لدى البنك .ح�رض
حفل تكرمي امل�شاركني يف ختام ال��دورة كل من :الأ�ستاذ
احمد عبداهلل امل�ضواحي نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع
الأف��راد و الأ�ستاذ ر�شيد االن�سي نائب الرئي�س التنفيذي
للقطاع الإ�سالمي و الأ�ستاذ ابراهيم احلوثي م�ست�شار
رئي�س البنك ل�ش�ؤون املخاطر والتح�صيل والأخ /عبداهلل
الديلمي مدير �إدارة التح�صيل الديون املتعرثة .
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تزامن ًا مع اليوم العاملي للمر�أة وبح�ضور رئي�س الوزراء

يكرم رئي�س الوزراء وقيادات ن�سوية يف احلفل التكرميي للجنة
الوطنية للمر�أة

�أثناء التكرمي
�شارك ك��اك بنك يف حفل التكرمي اخلا�ص باللجنة الوطنية
للمر�أة وال��ذي �أقيم مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة بنادي
�ضباط ال�رشطة ب�صنعاء ،وح�رضه رئي�س جمل�س الوزراء د.
علي حممد جمور ،وق��دم البنك يف م�شاركته بحفل التكرمي
درعه التذكاري ملعايل دولة رئي�س الوزراء ،ت�سلمه نيابة عنه
�أ /عبد الكرمي الأرحبي  /نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير

ت�سليم درع البنك لرئي�س الوزراء

يف حفل التكرمي

التخطيط والتعاون الدويل
�إ�ضافة �إىل تكرمي البنك بالهدايا والدروع التذكارية �إىل كل
من ر�شيدة الهمداين رئي�س اللجنة الوطنية للمر�أة وحورية
م�شهور نائب رئي�س اللجنة اللتان مت تكرميهما يف احلفل
تزامن ًا مع �إحتفاالت املر�أة بيومها العاملي الذي ي�صادف الـ8
من مار�س من كل عام.

وق��ال��ت م�ه��ا � �ص�لاح  -م��دي��ر �إدارة الأف � ��راد وامل�شاريع
ال �� �ص �غ��رى ب��ال �ب �ن��ك �أن � ��ه ق ��د مت يف الإح� �ت� �ف ��ال الإع �ل��ان
ع� ��ن ت��د� �ش�ي�ن ف� � ��روع ال� ��� �س� �ي ��دات ب��ال �ب �ن��ك  ,وتو�ضيح
ر�ؤي� � ��ة ال �ب �ن��ك جت� ��اه دع� ��م امل � � ��ر�أة يف ال �ق �ط��اع امل� ���ص�ريف.
م�ؤكدة �أن البنك �شارك يف م�ؤمتر اللجنة الوطنية للمر�أة ا�سهام ًا
منه يف �أهمية دعم املر�أة وا�ست�شعار امل�س�ؤولية الوطنية جتاهها .

ربط �صراف �أيل جديد مبوقع ال�شركة اليمنية للغاز امل�سال ( )YLNGببلحاف �شبوه
مت �إ�ضافة ربط �رصاف �آيل جديد يف موقع ال�رشكة اليمنية للغاز امل�سال ()YLNG
يف منطقة ب�ل�ح��اف مبحافظة ��ش�ب��وه ،لي�صل ع��دد ال ���صراف��ات ال �ت��ي مت رب�ط�ه��ا حتى
ال �ي��وم �إىل �� 94صراف��ا ال�ي��ا م��وزع�ين على خمتلف مناطق وحم��اف�ظ��ات اجلمهورية.
واعترب الأخ �إبراهيم الديلمي مدير "الكول �سنرت" �أن الربط الأخري لل�رصاف الأيل مبنطقة
بلحاف جاء تلبية لتزايد االحتياجات امل�رصفية خلدمات كاك بنك وتزايد الإقبال عليها
يف املنطقة وغريها من املناطق التي يجرى العمل على تزويدها باخلدمة وبحيث تغطي
�شبكة ال�رصافات الآلية كل مناطق اليمن حتى ت�صل �إىل �أكرب �رشيحة ممكنة من العمالء
وامل�ستفيدين.

يف ذك�����رى ع��ي��د الأم

�إدارة تقنية املعلومات تكرم املوظفة املثالية�أمة
القوي املحب�شي يف عيد الأم
كرمت �إدارة تقنية املعلومات
الأخ� ��ت ال�ف��ا��ض�ل��ة �أم ��ة القوي
املحب�شي �إحدى �أقدم املوظفات
ب� ��الإدارة ،واح�ت�ف��اء بعيد الأم
الذي �صادف يوم الأحد املوافق
 .2010-3-21يف االحتفال
الذي نظمه موظفي وموظفات
الإدارة وال� ��ذي ي �ق��ام �سنوي ًا
ت �ع �ب�ير ًا ع �ل��ى م ��دى تقديرهم
�أثناء التكرمي
وح �ب �ه��م ل�ل�م�ن��ا��س�ب��ة العزيزة
على اجلميع.وتقديرا خا�صا
للموظفة املثالية �أمة القوي التي متثل بحق الأم املثالية جلميع العاملني يف الإدارة.

اجلرا�ش مدير ًا لعمليات
فرع الزبريي
�صدر قرار رئي�س جمل�س الإدارة،
رق ��م  16ل�سنة 2010م ،ق�ضى
بتكليف الأخ/خ��ال��د حممد �سعيد
اجل��را���ش -م��دي��را لعمليات فرع
ال��زب�يري ،قيادة البنك وموظفيه
وهيئة حترير امل�رصفية يباركون
للجرا�ش الثقة ويتمنون له مزيدا
م ��ن ال �ت �ف��وق وال� �ع� �ط ��اء يف عمله
الإداري وامل�رصيف.
www.cacbank.com.ye
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الإعالن عن ت�أ�سي�س �شركة كاك للتامني ك�إحدى ثمار النجاح املتوا�صل للبنك

معياد يوقع على عقد الت�أ�سي�س

ال�شروقي يوقع على عقد الت�أ�سي�س

عقدت الهيئة الت�أ�سي�سية ل�رشكة كاك للتامني اجتماعها
الت�أ�سي�سي يوم الأربعاء املوافق 2010/3/10م برئا�سة
الأ�ستاذ رئي�س جمل�س الإدارة  /حافظ فاخر معياد ورئي�س
جمل�س �إدارة ال�رشكة الأ�ستاذ /حممد �إبراهيم ال�رشوقي
والرئي�س التنفيذي لل�رشكة الأ�ستاذ /عبداهلل حممد ب�شري
وح�ضور مندوبني من وزارة ال�صناعة والتجارة وممثلني
عن البنك و�صندوق املوظفني ،وعن امل�ساهمني يف ال�رشكة
ال�ت��ي مت �إن�شائها م ��ؤخ��را ك�رشكة م�ستقلة ع��ن البنك،
ومبوجب ترخي�ص ر�سمي من وزارة ال�صناعة والتجارة

لت�ضاف �إىل ر�صيد النجاحات العديدة واملختلفة التي
حققها "كاك بنك" بقيادته احلالية.
وج��رى يف الإجتماع ال��ذي عقد مبقر ال�رشكة مببنى فرع
الزبريي التوقيع على النظام الأ�سا�سي لل�رشكة ،وبحث
�أ�ساليب الت�أ�سي�س القانونية وو�سائل الإن�شاء والإجراءات
القانونية املختلفة املتعلقة باحلق القانوين يف احل�صول على
ترخي�ص الت�أ�سي�س ،وكذا فح�ص ومراجعة كافة الوثائق
اخلا�صة مبلف الطلب ال��ذي �سيقدم �إىل وزارة ال�صناعة
والتجارة� .إ�ضافة �إىل انتخاب هيئة �إدارية لقيادة ال�رشكة

�أثناء �إجتماع الت�أ�سي�س
تكونت من كل من:
ً
الأ�ستاذ /حممد ال�رشوقي -رئي�سا ملجل�س �إدارة ال�رشكة
الأ�ستاذ /حافظ فاخر معياد -نائب ًا لرئي�س جمل�س الإدارة
الأ�ستاذ /عبداهلل ب�شري رئي�س ًا تنفيذي ًا لل�رشكة� ،إ�ضافة �إىل
�إنتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�رشكة وهم :
الأ�ستاذ /حممد �أحمد تقي -ع�ضو ًا
الأ�ستاذ� /أحمد امل�ضواحي -ع�ضو ًا
الإ�ستاذ /يا�رس الإرياين -ع�ضو ًا
والدكتور� /أ�سامة ال�شبامي ع�ضو ًا.

يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة عدن لتقدمي خدماته امل�صرفية ملنت�سبيها
وقع الدكتور/عبد العزيز �صالح بن حبتور رئي�س جامعة
عدن مع الأ�ستاذ/حافظ فاخر معياد رئي�س جمل�س الإدارة
على �إتفاقية تعاون م�شرتك لتقدمي البنك خدماته امل�رصفية
اىل البنكية لأ�ساتذة وموظفي ومنت�سبي اجلامعة.
وهنئ ابن حبتور بعد توقيعه االتفاقية قيادة البنك ممثلة
برئي�س جمل�س الإدارة وجميع موظفي كاك بنك على هذا
االجناز العظيم.وقال ":كم كنا �سعداء ونحن نتوج جهود
ال�رشاكة بني امل�ؤ�س�ستني .
م�شري ًا �إىل"�أن هذه االتفاقية تعد مقدمة للتعاون امل�شرتك
بني اجلامعة وبنك الت�سليف مبا ي�صب يف خدمة الوطن".
معرب ًا باملنا�سبة عن �سعادته لإبرام هذه االتفاقية التي قال
�أنها �ست�ساعد من�سوبي اجلامعة على احل�صول على خدمات
وت�سهيالت كاك بنك املتميزة ،وتي�رس ا�ستالمهم ملرتباتهم
من الأماكن التي تنا�سبهم �أو من مواقع قرب م�ساكنهم �أو

خالل تواجدهم يف �أي مكان يف اجلمهورية.
و�أك��د من جانبه الأ�ستاذ /حافظ معياد -رئي�س جمل�س
الإدارة  ,قدرة البنك لتقدمي خدمة متميزة ملن�سوبي اجلامعة
والتعامل مع �رشيحة مهمة يف املجتمع اليمني كاملوظفني
والعاملني يف جامعة عدن.
متمنيا �أن تكون اخل��دم��ات البنكية املقدمة للجامعة عند
امل�ستوى امل�أمول وتواكب م�ستويات الطموح اخلدمي الذي
يتمنونه من البنك.
ون���ص��ت االت�ف��اق�ي��ة ع�ل��ى �أن ي�ق��وم ال�ب�ن��ك ب�خ��دم��ة �رصف
روات��ب �أع���ض��اء الهيئة التدري�سية وموظفي اجلامعة .
و�أو�ضحت االتفاقية �أي�ض ًا �أن البنك �سيقوم بتقدمي القرو�ض
واملنتجات واخلدمات امل�رصفية لأع�ضاء هيئة التدري�س
وموظفي اجلامعة ،و�سيقوم بربط �رصاف �آيل داخل حرم
اجلامعة (مببنى ديوان اجلامعة بخور مك�رس) و�رصاف

�آخ��ر يف مبنى �شئون ال�ط�لاب مبنطقة ال�شعب بالربيقه.
ح�رض توقيع االتفاقية كل من الأ�ستاذ �/سامل �سلمان
وكيل وزارة ال�صناعة والتجارة والأ�ستاذ /حممد ب�شري
ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س الإحت��اد التعاوين الزراعي
والأ�ستاذ/جنيب العوج  -مدير عام م�صايف عدن والأ�ستاذ
/يحيى ال�صربي -نائب رئي�س جمل�س الإدارة وعددا
من �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك �،إ�ضافة �إىل ممثلني عن
اجلامعة هم الدكتور/حممد �أحمد مو�سى العبادي نائب
رئي�س اجلامعة ل�شئون الطالب والدكتور/خليل حممد
�إبراهيم حممد الأم�ين العام للجامعة والدكتور/خمتار
ح�سن �أبوبكر الأمني العام امل�ساعد بجامعة عدن وعدد من
م�س�ؤويل اجلامعة.
وي��أت��ي توقيع الأتفاقية بني البنك واجلامعة بعد جهود
مميزة بذلها فريق �إدارة اخلدمات اخلا�صة بعدن.

بن حبتور ومعياد يوقعان اتفاقية التعاون

بعد توقيع الإتفاقية

قيادة البنك وقيادة اجلامعة يف �صورة جماعية
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تزامنا مع �إحتفاالت اليوم العاملي للمر�أة

يفتتح مكاتب خا�صة بال�سيدات بفروع �أمانة العا�صمة
افتتح نائب وزي��ر التخطيط والتعاون ال��دويل املهند�س
ه�شام �رشف عبداهلل –يف  8مار�س 2010م ،وتزامنا مع
اليوم العاملي للمر�أة -مكتب ال�سيدات التابع لكاك بنك
يف �إط��ار ف��رع ال��زب�يري� -أح��د اك�بر ف��روع البنك ب�أمانة
العا�صمة.
و�أك ��د ��شرف خ�لال التد�شني �أن جن��اح ب��رام��ج التنمية
ال�شاملة يف �أي بلد مرهون مب�شاركة العن�رص الب�رشي
�سواء الرجل �أو املر�أة وطبيعة ت�أهيله.
م�شريا اىل �أهمية تعزيز وتفعل دور امل���ر�أة يف خدمة
م���س��ارات التنمية يف اليمن م��ن خ�لال توفري املتطلبات
الأ�سا�سية للمر�أة ال�سيما معطيات الإنتاج الإقت�صادي
ومتكينها م��ن امل�ساهمة الإي�ج��اب�ي��ة يف ح��رك��ة التنمية
وتوجهاتها .
و�أ�شاد نائب وزير التخطيط بدور بنك الت�سليف التعاوين
وال��زراع��ي يف دع��م جهود امل��ر�أة وتو�سيع �أن�شطتها من
خالل افتتاح هذا الفرع الذي �سيعزز من امل�شاركة الفاعلة
للمر�أة ويجعل منها عن�رصا فاعال يف امل�ستقبل .
داع�ي��ا البنك �إىل تقدمي خ��دم��ات كبرية للكادر الن�سائي

�أثناء ق�ص �شريط الإفتتاح

وت�ع��زي��ز دوره� ��ن يف اخل��دم��ات امل���صرف�ي��ة فيما يتعلق
مبوا�ضيع الإدخار والتعامل املايل وامل�رصيف وغري ذلك .
و�أكد من جانبه نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات امل�ساندة
يف البنك حممد احمد تقي �أن منا�سبة الإفتتاح التي تتزامن
مع الإحتفال باليوم العاملي للمر�أة ي�أتي يف اطار حر�ص
البنك لتو�سيع �أن�شطته و�إع �ط��اء خ�صو�صيات لبع�ض
ال�رشائح ال�سيما املر�أة ودعم توجهاتها وت�شجيعها نحو
بذل مزيدا من اجلهود والعطاء يف ميادين العمل املختلفة .
و�أ� �ش��ار تقي اىل �أن الفعالية تعد نقلة و�إ��ض��اف��ة نوعية
للخدمات امل�رصفية التى يقدمها البنك لعمالئه وخطوة
متقدمة نحو حتقيق الريادة امل�رصفية
ومواكبة التطورات العاملية يف هذا اخل�صو�ص .
وا�ستعر�ضت من جانبها مديرة ف��رع ال�سيدات بالبنك
�أ�سماء �إ�سحاق جملة من الأن�شطة واخلدمات املميزة التي
يقدمها فرع ال�سيدات بالبنك لدعم ال�سيدات ،اىل جانب
الإهتمام ال��ذي تلم�سه امل��ر�أة من قبل البنك يف اجلانب
امل�رصيف ب�إعتباره �أحد النماذج الإقت�صادية التي ت�ضمن
م�ستقبل زاهر لدعم م�سارات التنمية الوطنية يف البالد .

و�أ�شارت �إ�سحاق اىل �أن عمل املر�أة يف امل�ؤ�س�سات والقطاع
امل�رصيف عامال مهم لتدعيم لقدرتها االقت�صادية كما يعطي
م�ؤ�رش ًا وا�ضح ًا على تفهم املر�أة بدورها يف بناء املجتمع
وقدرتها على امل�شاركة احلقيقية يف التنمية ب�إعتبار املر�أة
�رشيكة لأخيها الرجل يف كافة مناحي احلياة .
ح�رض حفل التد�شني الذي �أقيم بفرع الزبريي -رئي�سة
اللجنة ال��وط�ن�ي��ة ل �ل �م��ر�أة ر��ش�ي��دة الهمداين،وحورية
م�شهور -نائب رئي�س اللجنة ونائب الرئي�س التنفيذي
لقطاع الأفراد يف البنك �أحمد امل�ضواحي ونائب الرئي�س
التنفيذي للعمليات عبدامللك لطف الثور ونائب الرئي�س
التنفيذي لقطاع التمويل الإ�سالمي ر�شيد الآن�سي وعدد ًا
من امل�س�ؤولني يف البنك.
ه��ذا وق��ام الأخ  /ف��واز ال��ذي��ب  -مدير ف��رع الزبريي
ويا�رس ال�رشجبي -مدير مكتب رئي�س البنك ،با�صطحاب
ال�ضيوف يف جولة تعريفية على مركز خدمة العمالء يف
فرع الزبريي وتو�ضيح �أهم الأ�ساليب والو�سائل املميزة
التي يقدم من خاللها البنك خدماته املختلفة لعمالئه.

يف حفل التد�شني
www.cacbank.com.ye

9

ت�����������ق�����������ري�����������ر

بعد ح�صوله على �أعلى نتائج تقييم الأداء بني البنوك

رئي�س الوزراء يكرم "كاك بنك" بجائـــــ
يف �شمول اخلدمات امل�صـــــــ

كرم رئي�س جمل�س ال��وزراء د .علي حممد جمور
بنك الت�سليف التعاوين وال��زراع��ي "كاك بنك"
ممث ًال بالأ�ستاذ حافظ فاخر معياد /رئي�س جمل�س
الإدارة ،بجائزة اال�ستثمار اخلا�صة ب�أف�ضل
البنوك اليمنية يف �شمولية اخلدمات امل�صرفية
وتنوعها وانت�شارها ال��وا���س��ع ،وك��ذا عالقاته
اخلارجية الأو���س��ع ب�ين ك��ل البنوك اليمنية يف
10
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ال��ع��ام املن�صرم 2009م وب��ع��د ف���وزه بجائزة
اال�ستثمار اخلا�صة ب�أف�ضل بنك �أدا ًء يف العام
املا�ضي وت�صدره لقائمة الفائزين يف نتائج تلك
امل�سابقة التي تنظمها م�ؤ�س�سة امل�ستثمر لل�صحافة
وبا�شراف من وزارة ال�صناعة والتجارة ،والهيئة
ال��ع��ام��ة لال�ستثمار ،والإحت����اد ال��ع��ام للغرف
التجارية وال�صناعية ،وبرعاية رئي�س جمل�س

الوزراء د .علي حممد جمور  .والتي تقام ب�صورة
�سنوية وللعام الثالث على التوايل.
و�سلم رئي�س جمل�س ال���وزراء الأ���س��ت��اذ حافظ
فاخر معياد -رئي�س جمل�س �إدارة البنك ،جائزة
الإ�ستثمار و�شهادة التميز يف احلفل الذي اقيم يف
العا�شر من مار�س بفندق موفمبيك ب�صنعاء ،حيث
�أ�شاد رئي�س الوزراء بالدور الإقت�صادي والوطني

ت�����������ق�����������ري�����������ر

ــــــزة الإ�ستثمار ك�أف�ضل البنوك اليمنية
ــــرفية وتنوعها و�إنت�شارها

ال��ذي يحققه البنك على ال�صعيدين التنموي
والإ�ستثماري .مباركاً ب��دوره للبنك وقيادته
فوزهم باجلائزة ،وك��ذا ال�شركات الإ�ستثمارية
الأخرى الفائزة يف نتائج التقييم.
وع�بر الأ�ستاذ � /صالح العطار رئي�س الهيئة
العامة للإ�ستثمار من جانبه عن �سعادته بنجاح
احلفل وتكرمي امل�ؤ�س�سات يف امل�سابقة التي ح�صد

فيها البنك املرتبة الأوىل بني البنوك اليمنية
�إنت�شار ًا وتو�سعا و�شموال وتنوعا يف اخلدمات
امل�صرفية .م�شيدا بالدور التكاملي امل�س�ؤول الذي
ي�ضطلع به فريق العمل يف البنك ،وال��ذي قال
�أنهم �أ�سا�س كل مايتحقق للبنك من جناحات على
امل�ستويني املحلي واخلارجي.
معربا ع��ن �شكره ملعايل دول��ة رئي�س ال���وزراء

ومنظمي الفعالية وك��ل امل�شاركني يف تنظيمها،
ومباركاً باملنا�سبة كل الفائزين فيها.
وح�ضر الإح��ت��ف��ال م��ن البنك الأخ���وة � /أحمد
امل�ضواحي  ,نبيل را�صع  ,ر�شيد الأن�سي  ,وليد
الدبعي  ,ن��واب الرئي�س التنفيذي والأ�ستاذ/
حممد ال�شروقي  -رئي�س جمل�س �إدارة كاك
للت�أمني وعدد ًا من مدراء �إدارات البنك .
www.cacbank.com.ye
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�أمني حملي عدن �أ�شاد بدوره التنموي الرائد ومدراء الفروع �أكدو
متيزه ببدء تطبيق خمرجات الهيكلة

عدن ت�ست�ضيف اللقاء الت�شاوري الـ  11ملدراء
فروع ومكاتب

�ست �سنوات من عمره امل�رصيف �إذا ما نظر �إليها كعن�رص زمن جمرد فلي�ست �شي ًا يذكر .لكن هذه امل�ؤ�س�سة الرائدة كاك بنك وخالل هذه
الفرتة الزمنية الق�صرية قد متكن من فر�ض ح�ضوره بل والإم�ساك بخيوط اللعبة يف ال�سوق مت�صدر ًا القائمة يف موقع ريادي.
انعقاد امللتقى الت�شاوري احلادي ع�رش يف عدن ك�شف النقاب عن امور كثرية و�أزاح ال�ستار عن اجلديد القادم بقوة.
ما انفك البنك من �إجناز م�رشوع ريادي حتى ينثني نحو الأخر ليجعل من ن�شاطه اليومي �سج ًال حاف ًال بالإجناز.
�أعلن يف قائمة امل�ؤمتر عن بداية تطبيق منظومة متكاملة من �إجراءات و�سيا�سات العمل وهياكله التنظيمية وقوائم الو�صف الوظيفي وخطط
�إ�سرتاتيجيته وتوجهات جديدة �أنب�أ عن بنك ال يقف عن حد طموحه مفتوح ور�سالته �شاملة وخططه متجددة ور�ؤيته بعيدة يف الأفاق.
ا�ست�ضافت حمافظة عدن من الفرتة من  17 -15من ال�شهر احلايل� ،أعمال اللقاء الت�شاوري احلادي ع�رش ملدراء فروع ومكاتب بنك
الت�سليف التعاوين والزراعي كاك بنك.
حيث قام مدراء فروع البنك ومكاتبه وبح�ضور قيادة البنك ممثلة بالأ�ستاذ رئي�س جمل�س الإدارة ونوابه التنفيذيون  -وعلى مدى
ثالثة �أيام متوا�صلة ،مبناق�شة وتقييم الأداء خالل املرحلة املا�ضية ومدى تطبيق املعايري ومواكبة التطورات العاملية خلدمة وتلبية
رغبات وتطلعات العمالء �إ�ضافة �إىل مناق�شة و�إقرار جملة من �أهداف البنك خالل العام احلايل 2010م انطالقا من خطته الإ�سرتاتيجية.
و�أ�شاد من جانبه الأخ  /عبدالكرمي �شائف الأمني العام للمجل�س املحلي ملحافظة عدن نائب املحافظ بدور كاك بنك التنموي الرائد وما
يقدمه من خدمات م�رصفية تنموية خمتلفة  .م�ؤكد ًا يف كلمته عن حمافظة عدن يف حفل تد�شني �أعمال اللقاء الت�شاوري املو�سع عن �سعادته
با�ست�ضافة عدن للقاء الت�شاوري الــ  11ملدراء فروع ومكاتب البنك ومتمني ًا لهم التوفيق والنجاح يف �أعمالهم .
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ال��ث��ور ي���ؤك��د مناق�شة اللقاءاملو�سع خلطة تطبيق خم��رج��ات الهيكلة

�أك��د ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي للعمليات بالبنك الأ�ستاذ
عبدامللك لطف الثور "�أن اللقاء ناق�ش التقرير التقييمي
للبنك للعام  2009على م�ستوى الأداء العام للبنك والفروع
وفق معايري تقييم م�رصفية �أعدتها �رشكة دولية متخ�ص�صة
تنفذ م�رشوع تطوير وحتديث البنك� .إ�ضافة �إىل مناق�شة
�أهمية تطبيق وتنفيذ م�رشوع ب�صمة العني كتقنية م�رصفية
جديدة مت اعتمادها وي�سعى البنك لن�رشها على نطاق وا�سع
باعتباره رائد للعمل امل�رصيف االلكرتوين يف اليمن .
م�شريا �إىل �إكت�ساب اللقاء �أهمية كبرية متثلت يف الوقوف
على ع��وام��ل االن�ط�لاق��ة القوية ال�ت��ي حققها البنك خالل
العام املن�رصم وح�صوله على جائزة �أف�ضل بنك يف اليمن
يف جمال الإ�ستثمار ،وت�سلمه �شهادة الأف�ضلية بذلك من
رئي�س جمل�س الوزراء ،
�إ�ضافة �إىل مناق�شة و�إقرار خطة تطبيق خمرجات م�رشوع
التطوير والتحديث ال��ذي تنفذه ال���شرك��ة اال�ست�شارية
وال �ف��رق الفنية والإ��شراف �ي��ة م��ن ك ��وادر ال�ب�ن��ك ،وخطة
التدريب امل�صاحبة لتطبيق املخرجات  .و�إىل جانب عددا
من �أوراق العمل املقدمة من الإدارات والفروع الهادفة �إىل
�إثراء جتربة البنك وتطويرها مبا يلبي طموحاته يف حتقيق
الريادة امل�رصفية.
وجاءت �أهمية اللقاء املو�سع احلادي ع�رش الذي �إ�ست�ضافته
عدن لتزامنه مع الإعالن عن بداية تطبيق وانطالق م�رشوع
حتديث وتطوير البنك  ،امل�رشوع الذي يعد ذو معاين عميقة
املعنى بعيدة الداللة ،حيث �أن امل�رشوع قد و�ضع اجلميع
بل ور�سم يف �أذهانهم �صورة حية مل�ؤ�س�سة تتج�سد عظمتها
يف �سعيها الد�ؤوب نحو التطوير والتحديث الدائم ملواكبة
ملتغريات الع�رص والتقنية وال�سوق و�إذا كنا فيما م�ضى
على يقني �أن ك��اك بنك قد �أقتنى �أح��دث التقنيات،واطلق
م��ن خاللها خ��دم��ات �إلكرتونية تفرد بها ع��ن �سواها�،إذ
ال وج��ود لها يف ال�سوق امل�رصيف املحلي ف�إنه اليوم يفتح
بوابة التجديد من باب �أخر ونوافذ متعددة �،أنه التنظيم
الإداري،والتخطيط الإ�سرتاتيجي البعيد املدى مبا ي�شمل
ذل��ك على جملة م��ن �إج ��راءات العمل امل�ؤ�س�سي املنهجي
ال�سليم يف تظافر وت�أزر بديع يبني نظام �إداري �سليم ونظام
تقني حديث وما يتخلل ذلك كله من الرتكيز على العن�رص
ال�ب���شري ك��أح��د �أه��م مفاتيح التغيري ورك��ائ��ز الإنطالق
والنمو.
ووق��ف امل ��ؤمت��رون لي�شاهدون حجم �إجن��ازات �ه��م ونتاج
جهدهم يف م�شهد جماعي ر��س��م � �ص��ورة بديعة ل�شباب
امل�ستقبل الطموح �سبي ًال للنجاح فكانت هممهم �أقوى من
�أي معوقات تفر�ض ظ��روف واقعنا اجلاحد الإقت�صادي

مها �صالح

عباد

ب� ��ل وحت� � ��دو ب��ك��ل �شجاعة
� �س �ي �ن��اري��وه��ات ال �� �س��وق يف
م �ن��اخ ت�ن��اف���س��ي ف �ك��ان��وا هم
امل���س�ت�ح��وذون ع�ل��ى ال�سوق
وهم مناخه ال�سائد.
ول��ذا ف��إن الإع�لان عن �إطالق
م ���شروع ب�صمة ال �ع�ين مثل
جديد هذا اللقاء كما هو �ش�أن

كل لقاء ال بد �أن ي�أتي بجديد.
وق��د ب��دى م���شروع بهذا احلجم ال تن�صب خدماته على
البنك فقط بل بو�سعه �أن ميد خدماته �إىل القطاع احلكومي
واخلا�ص ليكون "كاك بنك" هو الرائد �أي�ض ًا.
وك�شف اللقاء املو�سع �أي�ض ًا عن �أمور هامة من �أبرزها:
بلوغ ودائع البنك  -يف �أعلى املراتب
�إرتفاع حجم �أ�صوله �إىل مراتب متقدمة
و�صور حجم حمفظته االئتمانية الغاية املطلوبة
بلوغ عدد فروع ومكاتب البنك  85فرع ًا ومكتب ًا تكون
�شبكة فروع معززة بـــ � 92رصاف ًا �ألي ًا حتى تاريخ انعقاد
هذا امللتقى احل��ادي ع�رش� ،إ�ضافة �إىل بنية حتتية مكتملة
تعزز من قدراته على �أداء �أكرث انتاجية.
ا�ستثمار البنك يف ت�أ�سي�س هذه البنية على مدى �ست �سنوات
م�ضت مثل قاعدة ه��ذه الإنطالقة وركيزتها الأ�سا�سيه.
لقد مد البنك عالقات �رشاكه حقيقية مع كافة القطاعات
االقت�صادية ،جتارية�،صناعية،زراعية�،سمكية� ،إجتماعية،
و�رشائح متنوعة ،وق��دم نف�سه ك�رشيك وطني يف التنمية
لكل النا�س ،الأمر الذي �أك�سبه قاعدة عري�ضة من العمالء
واملتعاملني معه بل و�أ�ضفى عليه بريق ًا خا�ص ًا جذب �إليه
�رشائح وا�سعة من خمتلف املهن بحيث ب��ات ينظر �إليه
باعتباره امل�ؤ�س�سة التنموية الأوىل وال�رشيك الرئي�س يف
الإ�ستثمار.
باملنا�سبة فقد ح�صد البنك جائزة امل�ستثمر الأول يف القطاع
امل���صريف ال��رائ��د ب�لا م�ن��ازع لي�ضيف ر��ص�ي��د ًا ج��دي��د ًا �إىل
اجنازاته.

م�شروع حتديث وتطوير البنك يطغى على
جل�سات اعمال اللقاء املو�سع

حظي م�رشوع تطوير وحتديث البنك بن�صيب واف��ر من
وقت هذا اللقاء ،وقدمت لأجله العديد من �أوراق العمل،
حيث قدم الأخ حممد ال�صايدي مدير الفروع عر�ضا عام ًا
ع��ن �أداء ال�ف��روع ط��وال ال�ع��ام املا�ضي ،وق��دم الأخ منري
احلكيمي ورقة عمل عن قطاع ال�رشكات بينما ا�ستعر�ض
الأخ عبدامللك املروين ورقة عمل عن قطاع اال�ستثمار وقدم

الأ�ستاذ �صالح با�شا ورقة عمل عن �رشكة نظم املعلومات
التابعة للبنك والأخ��ت فردو�س بافقيه عن منتج �أمريكان
�إك�س بر�س وذل��ك على هام�ش جل�سة الأع�م��ال الأوىل من
افتتاح اللقاء التي تر�أ�ستها قيادة البنك ممثلة بالأ�ستاذ
حافظ فاخرمعياد رئي�س جمل�س الإدارة ،بينما حتدث
الأ�ستاذ/عبد امللك الثور نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات
امل�ساندة والأ�ستاذ�/أحمد عبد اهلل امل�ضواحي نائب الرئي�س
التنفيذي للأفراد وامل�ست�شار /حممد عثمان علي رئي�س
فريق التن�سيق واالت�صال والأ��س�ت��اذ /فار�س اجلعدبي
مدير التخطيط اال�سرتاتيجي ,حتدثوا ب�صورة عامة عن
�سري العمل امل�رصيف يف البنك والأداء خالل الفرتة ال�سابقة
و�أهمية تطبيق خمرجات م�رشوع الهيكلة التي �سيجري
الإنتهاء منه يف الفرتة القليلة القادمة.

�أوراق ع��م��ل ع��ن �إدارة االف�����راد  ,البنك
اللإلكرتوين وال�سريع للحواالت

وا�ستعر�ضت الأخت مها �صالح -يف جل�سة العمل الثانية
ورقة عمل عن �إدارة الأفراد واملن�ش�آت ال�صغرى .وقدم الأخ
عبد الرحمن عباد -يف جل�سة العمل الثالثة ورقة عمل عن
منتج  ،E-bankingبينما ق��دم الأخ علي الع�صيمي
ورق ��ة عمل ع��ن ال���سري��ع� ،أعقبها حفال تكرميا للفروع
املتميزة يف احل��واالت على هام�ش جل�سة الأعمال الرابعة.
وح�ضيت �أوراق العمل التي قدمت يف اللقاء مبناق�شات
وا�ستف�سارات م�ستفي�ضة م��ن قبل م��دراء ف��روع البنك،
ور�ؤ�ساء اجلل�سات� ،صبت جميعها يف خدمة العمل بالبنك
وت�ط��وي��ر الأداء و�إي �ج��اد احل �ل��ول اجل�م��اع�ي��ة وامل�شرتكة
للعوائق وال�صعوبات املختلفة التي واجهتها بع�ض الفروع
مع بداية التطبيق مل�رشوع الهيكلة من واق��ع املخرجات
التي �أ�صدرتها ال�رشكة الإ�ست�شارية املنفذة للم�رشوع التي
�أعطت لهذا اللقاء زخم ًا قوي ًا.
وبدى مدراء الفروع متفاعلون مع امل�رشوع ملا له من �أثر
مبا�رش يف تطوير الأداء وحت�سني االجراءات وجتديد املنتج
واخلدمات وحتقيق عملية التح�سني ال�شامل للأداء الكلي
للبنك ،وملا يفتحه م�رشوع التطوير والتحديث للبنك من
�أفاق وا�سعة �أمام �أن�شطة جديدة ومنتجات �أجدد و�أحدث،
�إ�ضافة �إىل مراعاته حلاجات العمالء وال�سوق والنا�س
املرتادين لطلب اخلدمات امل�رصفية ،وتنظيم هيكلي متقن
و�إج��راءات مب�سطة ووا�ضحة وخطة �إ�سرتاتيجية و�أدلة
�إجراءات واليات للتنظيم والرقابة واملتابعة وخطة تدريب
م�ستمرة لرفع كفاءة العن�رص الب�رشي و�صور �أخرى �شتى
هي ح�صيلة وثيقة لهذا امل�رشوع التطويري الهام.

اجلعدبي
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ال�شرجبي  :يتميز اللقاء الـ( )11بتزامنه مع البدء بتطبيق خمرجات الهيكلة
وعلى هام�ش اللقاء املو�سع �إلتقت امل�رصفية بعدد من
امل�شاركني حيث �أ�شار بدوره الأخ/حممد اجل�شاعة مدير
ف��رع احل��ي التجاري باحلديدة �إىل �أهمية اللقاء املو�سع
احل ��ادي ع�رش املنعقد يف ع��دن وم��اخ��رج ب��ه م��ن ق��رارات
وتو�صيات ت�صب جميعها يف خدمة العمل امل�رصيف وتطور
العمل يف البنك.
وقال ":بداي ًة �أ�شكر امل�رصفية التي ا�ستطاعت �أن تواكب
االجنازات املتميزة التي ا�ستطاع البنك حتقيقها خالل الفرتة
الق�صرية املتمثلة يف تر�سيخ الثقة بالبنك و�إي�صال خدماته
املتطورة �إىل معظم املناطق ،ويف خطوات عك�ست قدرة البنك
على العطاء والإبتكار للخدمات وتلبية طلبات العمالء.
و�أ�ضاف لـ(امل�رصفية) �أن تلك اخلدمات املتطورة حققت
ح���ض��ور ًا متميز ًا للبنك يف اجل �ه��از امل ���صريف ويف تقدمي
اخل��دم��ات االلكرتونية احلديثة ورف��ع م�ستوى الثقافة
امل�رصفية والتعامل ب� ��أدوات وتقنيات متقدمة يف �إدارة
املخاطر امل�رصفية والإهتمام ب��امل��وارد الب�رشية وخدمة
القطاعات الإقت�صادية املختلفة وال���شرك��ات والأف ��راد،

�إ� �ض��اف��ة �إىل التكيف م��ع ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجه
امل �� �ص��ارف ال�ع��رب�ي��ة ع��ام � ًة وال �ت��ي تتمثل يف تنمية
الربحية واحلفاظ على البقاء وتطبيق معايري اجلودة
للخدمات امل�رصفية التي تعترب املدخل الأ�سا�سي
للتناف�سية املت�سارعة.
ومن جانبه �أ�شار الأخ � /سعيد علي ال�رشجبي -
مدير فرع البي�ضاء �إىل �أن اللقاء املو�سع احلادي
ع�رش املنعقد م�ؤخرا يف ع��دن ،جاء توا� ً
صال للتقليد
الرائع الذي �أر�ساه الأ�ستاذ /حافظ فاخر معياد -
رئي�س جمل�س الإدارة لغر�ض التقييم الدوري لأداء
الفروع وتقييم مدى م�ساهمة الفروع يف تنفيذ امل�ستهدفات
وتقيم الأعمال املحيطة ب�أعمال الفروع وكذا تقيم مكانة
الفروع والظروف وامل�شاكل التي تواجه كل فرع وكذا
ت�ب��ادل اخل�ب�رات ب�ين م��دراء ال�ف��روع وتلقى التوجيهات
والوقوف على كل فرع جديد.
م�ؤكدا �أن هذه اللقاءات تعود بالفائدة الكبرية على �أعمال
الفروع وعلى �أدائها منوه ًا �إىل �أن هذا اللقاء قد متيز ب�أنه

�ضيوف اجلل�سة الإفتتاحية

مدير فرع ذمار ي�ؤكد متيز اللقاء الـ( )11بحلقات النقا�ش اجلادة

و�أك��د من جانبه الأخ /حممد ابراهيم مدير فرع ذم��ار �أن
ما مييز اللقاء املو�سع احل��ادي ع�رش هو �أن��ه ج��اء بعد �أن
�سبقته حلقات تقا�س ملدة ثالثة �أيام كلها دارت حول الإدارة
بالأهداف وعملية �إدارة الوقت ومناق�شة خمرجات الهيكلة
الأمر الذي جعل من مدراء الفروع وهم يقبلون على امل�شاركة
يف اللقاء ،مت�سلحون مبفاهيم جديدة ومتطورة يف العملية
الإداري ��ة ويح�رضون اللقاء بدرجة كافية من اال�ستعداد
لتقبل �أي توجيهات ت�ؤدي اىل حتقيق �أهداف البنك ب�شل عام.
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ج�شاعة

ال�شرجبي

ج��اء متزامن ًا م��ع البدء
بتطبيق خمرجات الهيكلة التي �سوف تكون نتائجها كبرية
على البنك و�سوف تدفع ب�أعمال البنك خطوات كبرية �إىل
الأم��ام ،كونها تركز �أ�سا�سا على البناء امل�ؤ�س�سي وعلى
امل��زي��د م��ن تطوير امل �ه��ارات ومم��ار��س��ة خمتلف الأعمال
امل�رصفية وموا�صلة البنك للريادة امل�رصفية التي و�صل
�إليها بجهود كبرية بذلت من قبل الأدارة العليا للبنك وكافة
املوظفني.

�أثناء جل�سات �أعمال اللقاء

م�شيدا مب�ستوى الأداء والإع ��داد والتنظيم للقاء املو�سع
احل��ادي ع�رش مل��دراء ف��روع ومكاتب البنك املنعقد يف عدن
كانت ممتازة على ما �سبقها وخ�صو�ص ًا لقاء احلديدة.
م��ؤك��دا �أن اللقاء ناق�ش اب��رز الهموم وامل�شاكل املتعلقة
باجلوانب والأ�ساليب التي متار�س لدى كل فرع على حده
ملعرفة عوامل القوة وال�ضعف يف حتقيق الأه��داف العامة
للبنك املثمثلة يف منو الودائع والأرباح.
ولفت مدير فرع ذمار الإنتباه �إىل �أن الأمل كبريا وقويا يف

�أن يكون العام احلايل
2010م وال�سنوات
ال� �ق ��ادم ��ة ك��ذل��ك �أك�ث�ر
ت� � �ط � ��ور ًا وت � �ن� ��وع � � ًا يف
حتقيق املزيد من النمو
املت�سارع".

حممد ابراهيم

م�������ل�������ف ال�������ع�������دد

على هام�ش �أعمال اللقاء املو�سع احلادي ع�شر بعدن

تكرمي فرعي بلحاف و�صنعاء ك�أكرث الفروع يف احلواالت ال�صادرة وفرع �شارع جمال يف الوارد
كرمت قيادة البنك ،ممثلة يف نواب
الرئي�س التنفيذي يحيى ال�صربي
واح �م��د امل���ض��واح��ي ونبيل را�صع
وع �ب��د امل��ل��ك ال��ث��ور و الأخ/ع� �ل ��ي
الع�صيمي -م��دي��ر �إدارة ال�رسيع
وعلى هام�ش �أع�م��ال اللقاء املو�سع
احلادي ع�رش املنعقد بعدن -مديري
فرعي بلحاف و�صنعاء املت�صدرين
للفروع الأك�ثر �صادرا يف احلواالت
للعام 2009م وفرع �شارع جمال من
حيث احلواالت الواردة.
وت�ق��دم الأخ علي الع�صيمي مديـر
�إدارة ال�سـريـع للحـواالت بكلمة �شكر
وتقدير للفروع املت�صدرة واملتميزة

فرع بلحاف

يف عمليات ا�ستقطاب
وفتح ح�سابات لعمالء
ال ���س�ري��ع للحواالت
اخل��ارج�ي��ة يف الفروع
�إب واملحويت واحلي
التجاري وتعز .
م�ع�ت�برا ال�ت�ك��رمي لفتة
كرمية من قبل قيادة
البنك من �شانها دفع
الفروع وقياداتها �إىل
بذل مزيدا من اجلهود
والنجاحات يف مراحل
العمل القادمة.

الفرع الرئي�سي

احلي التجاري

فرع املحويت

فرع تعز

فرع �شارع جمال

ف��رع الزبريي يت�صدر النخبة و�إب يتفوق يف (�أ) و�سيئون يتقدم (ب) وي��رمي يت�صدر قائمة (ج)
�أ�سفرت نتائج التقييم اخلا�صة ب�أداء الفروع للعام
املا�ضي 2009م على ح�صول فرع الزبريي على
امل��رك��ز الأول يف ف��روع النخبة وف��رع ح��دة على
املركز الثاين ،بينما ح�صل الفرع الرئي�سي على
املركز الثالث .فيما ح�صل ف��رع �إب على املركز
الأول يف فروع املجموعة (�أ) وفرع 22مايو على
امل��رك��ز ال�ث��اين واحل��ي ال�ت�ج��اري ب��احل��دي��دة على
املركز الثالث .وحل فرع �سيئون املرتبة الأوىل
بني فروع املجموعة (ب) وفرع �شبوة على املركز
الثاين وجاء فرع امللكة �أروى مبحافظة �إب على

املركز الثالث يف ذات املجموعة .بينما ح�صل فرع
يرمي على املركز الأول بني قائمة فروع املجموعة
(ج) ت�لاه ف��رع ح��ر���ض يف املرتبة الثانية وجاء
فرع رداع بالبي�ضاء على املركز الثالث يف نف�س
املجموعة.
وقال الأخ /عبد القدو�س الكب�سي – نائب مدير
�إدارة ال�ف��روع ورئي�س ق�سم ال�ف��روع �أن نتائج
التقييم التي �أجرتها �إدارة الفروع بالبنك الختيار
الفروع الفائزة باملراكز الأوىل يف تقييم الأداء،
ق��د ج��رت ب���ص��ورة وا��ض�ح��ة و�شفافة ومبوجب

النجاحات امللمو�سة
التي حققها كل فرع.
م �ب��ارك��ا م��ن جانبه
مل � � � � ��دراء �إدارات
وم��وظ �ف��ي ال��ف��روع
ال� �ف ��ائ ��زة يف نتائج
ال �ت �ق �ي �ي��م .ومتمنيا
م���ن ب �ق �ي��ة ال� �ف ��روع
الإح � � �ت� � ��ذاء ب� �ه ��ا يف عبدالقدو�س الكب�سي
مراحل العمل القادمة.
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ال��ق��ط��اع الإ���س�لام��ي

( )1-1احللقه الأوىل

الت�سويق من املنظور الإ�سالمي
�إعداد القطاع الإ�سالمي (كاك الإ�سالمي)

يعترب الت�سويق من �أهم الق�ضايا االقت�صادية يف هذا الع�رص
ملا له من ت�أثري كبري يف االقت�صاد العاملي ب�أجمعه  ،ومبا
�أن لالن�سان حاجات مادية وحاجات معنوية متعددة فانه
يبحث عن ا�شباعها وهناك من يجتهد للح�صول على �أكرب
ن�سبة من ال�سوق االنتاجية  ،وبح�سب القدرة التناف�سية (
النف�س الطويل) ميكن له �أن ي�ستمر �أو �أن يبقى يف موقعه.
ومبا �أن الت�سويق يتغلغل يف حياتنا املادية ب�شكل كبري اال
�أن هناك ت�سويق معنوي يعنى باحلاجات املعنوية لدى
االن�سان كت�سويق االفكار واخلدمات وكذالك القرارات
ال�سيا�سية على م�ستوى العامل  ،ففي كل جمال من جماالت
احلياة هناك �سوق وهناك ت�سويق وبقدر هذا ال�سوق يكون
التناف�س.
يقول الر�سول الأك ��رم حممد (���ص ) الدنيا �سوق كبري
رب��ح ف�ي��ه ق��وم وخ ���سر �آخ� ��رون  ،ومم��ا ال ��ش��ك ف�ي��ه �أن
ال�ن�ب��ي ال يق�صد ه�ن��ا ال��دن�ي��ا امل��ادي��ة �إمن ��ا يق�صد الدنيا
املو�صلة للآخرة ف��ان نتاج الأعمل احل�سنة ي�ؤجر عليها
يف الآخره ب�أ�ضعاف ما قد يح�صل عليه يف الدنيا من �أجر.
وم��ن �أك�ث�ر ال�ت�ع��اري��ف ق�ب��وال ل��دى امل�ف�ك��ري��ن والباحثني
يف م�ي��دان الت�سويق ه��و التعريف ال��ذي قدمته اجلمعية
الأمريكية للت�سويق  ،حيث عرفت الن�شاط الت�سويقي
ب��أن��ه " عملية تخطيط  ،وتنفيذ الت�صور  ،والت�سعري ،
والرتويج  ،والتوزيع للأفكار واملنتجات واخلدمات وذلك
المتام عمليات التبادل التي ت�شبع �أهداف الأفراد وكذلك
املن�ضمات "
ولكنهم قد �أغفلوا م�س�ألة الر�ضا االلهي يف كل ما ينتج �أو
يروج له يف ال�سوق ف�صار هناك تخطيط وتنفيذ وترويج
للأج�ساد والأف�ل�ام الإباحية والأ�سلحة املحرمة واملواد
املخدرة وامل�سكرة وترويج للأفكار الهدامة التي ت�شغل

املجتمع عن الرقي الأخالقي الذي ينموا باملجتمع اىل �أعلى
امل�ستويات الأخالقية التي جتعل االن�سان ال يغلب امل�صلحة
ال�شخ�صية على امل�صلحة العامة .وه��ذا هواحلا�صل يف
ع���صرن��ا احل��ا��ضر ح�ي��ث �أن ال �ك��ل يبحث ع��ن م�صلحته
ال�شخ�صية حتى لو كان على ح�ساب امل�صلحة العامة مما
ينتج عنه االن�سياق وراء ال�شهوات املحرمة عن طريق الزنا
،الربا املحرم عن طريق الفوائد البنكيةالربوية وغريها
من الأمورالتي حرمتها ال�رشيعة ال�سمحاء والتي تهلك
املجتمع وتدمر االن�سان وتق�ضي عليه  ،فعنانهم الرئي�سي
�أن الغاية تربر الو�سيلة  ،ويف ذللك يقول �أمري امل�ؤمنني علي
عليه ال�سالم ( :الغاية ال تربر الو�سيلة )

االهتمام بالقيم الأخالقية

هل ميكن اجلمع ما بني االلتزام بالأخالق واحراز االنت�صار
يف احلياة والنجاح يف خمتلف الأمور �أم �أن الأخالق تقف
عائقا �أم��ام االن�سان عن االنت�صار يف احلياة �أو النجاح ،
واذا نظرنا اىل املجتمع فقلما جند من جمع بني النجاح
وبني االلتزام بالأخالق  ،ولكن يف احلقيقة النجاح يف احلياة
�أ�سا�سها الأخالق  ،حيث يقول االمام علي ( عليه ال�سالم )
 :يكفي يف العدل والعدل مفردة �أخالقية �أن الظلم ال مي�شي
اال به  ،ذلك �أنكم جتدون ال�رساق اذا �رسقوا �شيئا ق�سموه
بينهم بالت�ساوي والعدل واال افت�ضح �أمرهم واكت�شفهم
النا�س  ،ولذلك ف��ان الأخ�لاق �أو الت�ضاهر بها هي التي
ت�ؤدي اىل اطمئنان النا�س وتعاملهم مع بع�ضهم البع�ض .
من الأم��ور التي دع��ا اليها ديننا احلنيففي جم��ال العمل
التجاري هي االهتمام بالقيم االخالقية ملا لها من دور
كبري يف تطوير ال�سمو الروحي مما يجعل الفرد يفكر يف
الأج��ر الأخ��روي قبل �أن يفكر يف الأج��ر الدنيوي ال��ذي ال
يعادل وال ن�سبة ب�سيطة من الأجر والنعيم املقيم الذي �أعده

حممدعبدالوهاب خليل
رئي�س ق�سم الت�سويق للقطاع الإ�سالمي

اهلل �سبحانه وتعاىل ملن �آمن وعمل �صاحلا ( ان الذين �آمنو
وعملو ال�صاحلات كانت لهم جنات الفردو�س نزال )
فدائما ما نرى القر�آن الكرمي ي�ؤكد على االمي��ان والعمل
ال�صالح وترابطهما مع بع�ضهما البع�ض حيث �أن العمل
ال�صالح من دون اميان ال يكفي  ،فكذ لك االميان من دون
عمل �صالح ال ي�ؤدي الغر�ض املطلوب منه .وكذلك يجب على
التاجر �أن ال يدخل ب�ضاعة يغرق بها ال�سوق لكي يك�رس بها
باقي االقت�صاديني
كذلك يجب على الإن���س��ان ع��دم ذ م �سلع الغري وو�صف
�سلعته مبا لي�س فيها فقط من �أجل �أن ي�سري ب�ضاعته ولو
كان ذلك كذبا يقول تعاىل يف �سورة الواقعة (( وجتعلون
رزقكم �أنكم تكذبون )).

�أهمية التفقه يف الدين

وم��ن �أه��م الأم��ور التي يجب على التاجر �أن يالحظها يف
جتارته �أو ما يقوم بت�سويقه �أن يتفقه يف �أمور دينه حيث
�أن زيادة الوعي الديني لدى التاجر ب�صورة عامة مينعه من
جتاوز حدوده عندما يكون قادرا على مثل هذه التجاوزات
وخ�صو�صا اذا قلت ال��رق��اب��ة م��ن اجل�ه��ات امل�س�ؤلة عن
مراقبة الأ��س��واق �أو ت�سرتت عليها بفعل املح�سوبية �أو
القرابة �أو غريها من الأمور الرائجة يف ع�رصنا احلا�رض ملا
لها من ت�أثري كبري يف �صحة �سري العملية الت�سويقية وبقائها
�أو ا�ستمراريتها
ومن هنا نالحظ �أن الدين اال�سالمي يدعوا اىل ا�ست�شعار
الرقابة االلهية قبل ا�ست�شعار اىل رقابة الب�رشلأنه مهما
ت�سرت االن�سان على �أعماله و�أقواله عن �أعني النا�س فانه
لن يت�سرت عن عني اهلل التي تالحظه يف كل حني ولي�س ذلك
فقط بل ان اهلل �سبحانه وتعاىل يعلم مبا يف القلب �أي�ضا حيث
يقول تعاىل (( يعلم خائنة الأعني وما تخفي ال�صدور )).

اليمن ي�ستعد هذا العام لأول �إ�صدار لل�صكوك الإ�سالمية
�أع�ل��ن حم��اف��ظ البنك امل��رك��زي اح�م��د ال�سماوي
�أن العام احل��ايل �سي�شهد �أول �إ�صدار لل�صكوك
الإ� �س�لام �ي��ة يف ال�ي�م��ن .يف ح�ين ط��ال��ب الدكتور
يحيى املتو ّكل وزير ال�صناعة والتجارة بتدري�س
ال���ص�يرف��ة الإ��س�لام�ي��ة يف اجل��ام�ع��ات والكليات
واملعاهد اليمنية مبا ي�ساهم يف تطوير وت�أهيل
الكوادر اليمنية للعمل يف هذه امل�صارف.
و�شدد الوزير املتوكل يف افتتاح "م�ؤمتر امل�صارف
الإ�سالمية اليمنية..الواقع و�آف��اق امل�ستقبل"
الذي ّ
نظمه ب�صنعاء نادي رجال الأعمال اليمنيني
مبنت�صف �شهر م��ار���س – على �أهمية ت�شجيع
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املتخ�ص�صة يف
الأب�ح��اث والتطوير يف الإدارات
ّ
امل�صارف ،ودرا�سة �إمكانيات وفر�ص االندماج
بني امل�صارف الإ�سالمية املحلية �أو بالتحالف مع
م�صارف خارجية
و�أكد املتوكل على �رضورة تعزيز دور امل�صارف
الإ�سالمية يف متويل امل�شاريع ال�صغرية والأ�صغر.
حمم ًال اجلهات احلكومية ذات العالقة م�سئولية
توفري الأطر الت�رشيعية والتنظيمية والإجرائية
املنا�سبة التي ت�ساهم يف توفري املناخات املالئمة
للم�صارف الإ�سالمية والبنوك التجارية مبا يعزّز
�أدوارها يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.

ك������������ت������������اب������������ات

احللقة العا�شرة والأخرية

بقلم  /مدير التحرير

لعل احللقات املا�ضية تكون قد ا�ستطاعت �أن تقدم �صورة
عامة للأهمية التي يكت�سبها م�رشوع تطوير وحتديث
البنك "الهيكلة" من حيث �إع��ادة تنظيم البنية الهيكلية
مبا يلبي حجم التطور الذي �شهده البنك خالل �سنواته
ال�ست الأخ�يرة،و�إع��داد حزمة من اللوائح وال�سيا�سات
و�أدلة الإج��راءات وحتديد املهام وامل�سئوليات وعالقات
االت�صال والتن�سيق والتكامل و�إج��راء و�صف وظيفي
،ونظم �أج��ور وتعوي�ضات وح��واف��ز على �أ�س�س عادلة
وغريها الكثري من الأمور ذات البعد البنائي امل�ؤ�س�سي
العملياتي،التطويري.
الهيكلة و�أطراف ثالثة �أ�صحاب امل�صلحة احلقيقية يف هذا
امل�رشوع  -البنك – املوظف – العميل وال نغايل �إن قلنا
�أن هناك طرف ًا �آخر على عالقة مبا�رشة مب�رشوع تطوير
البنك وحتديثه اال وهو املجتمع.
م��ا يلعبه البنك م��ن �أدوار تنموية يعود �أث��ره��ا ب�شكل
مبا�رشا �أو غري مبا�رش،على حياة النا�س ناهيكم عن توجه
البنك لبع�ض برامج القطاعات من املجتمع مبا�رشةً.
دعونا الآن نقول �أن م�رشوع حتديث البنك وتطويره دخل
مرحلة التطبيق وهي املرحلة احلا�سمة بالفعل .
هل ثم معنى لهيكل تنظيمي مل يطبق ؟ وهل له معنى �إذا مل
يتحول �إىل ممار�سة يومية ؟
ما قيمة ال�سيا�سة لعمل ما� ،أو قطاع معني� ،إذا مل ترتجم
�إىل فعل وعمل وتطبيق ؟
ما قيمة دليل الإج��راءات �إذا مل ن�ستفيد به ؟ و�أي معنى
خلطه ال ترتجم �إىل اجنازات حم�سو�سة و�أهداف حمققة ؟
وما قيمة املخرجات جميعها بحلتها اجلميلة �إذا �أودعناها
�أدراج الن�سيان �أو رميناها يف زاويا لإهمال؟.
وما قيمة التحديد الدقيق للم�س�ؤوليات واملهام �إذا مل
حترتمها عند التطبيق ؟
�سنحاول هنا �إن نتلم�س خطوات تطبيق املخرجات من
حيث:
ا�ستالم جميع املخرجات – قراءتها – ا�ستيعاب
حمتوياتها.
و�ضع خطه زمنيه للتطبيق .

بدء التطبيق
تطبيق الهيكل التنظمي – �أعاده توزيع املوظفني وفقاً
للهيكل اجلديد
ت�سلم بطاقات الو�صف الوظيفي – ممار�سة املهام
وفق ًا للهيكل وبطاقة الو�صف الوظيفي .
ترجمة �أدلة الإج��راءات وال�سيا�سات �إىل ممار�سة يومية
ح�سب العمليات املعرو�ضة لتنفيذ العمليات كما حدد لها
يف املخرجات.
ق�ضايا كثرية حتتويها خمرجات الهيكلة �سيتلقاها الكل
وكل يف جمال عمله ،ويبد�أ يف �إحالتها �إىل واقع املمار�سة.
هنا بالتحديد قد تتبدى بع�ض الإ�شكاالت عند التطبيق
وهو �أم��ر طبيعي يحدث متالزم ًا مع �أي جتربة جديدة
�أو مع �أي تطوير �أو تغيري ،علينا �أن نر�صد ماهي هذه
الإ�شكاالت؟ ماهي النواق�ص ،العيوب ،املالحظات وما
ه��ي �سبل امل�ع��اجل��ات ون��وث��ق جميع ه��ذه اخل �ط��وات ثم
نرفعها من امل�ي��دان من ال�ف��روع �إىل امل�ستوى املركزي
لدرا�ستها،حتليلها،مناق�شتها مع التنفيذيني املعنيني
يف واق��ع التطبيق�،سنجرى التعديل والتطوير،نتالفى
الإ�شكاالت نعيد �صياغة املخرجات ثم ن�ضعها للتطبيق
مرة �أخرى ويف جميع الأح��وال �أظن �أن التوثيق �أمر يف
غاية الأهمية.
تبد�أ مرحلة التطبيق بعد �إجراء التعديالت التي ذكرناها
�أي�ضا مل ينته الأمر هنا عند هذا احلد فقد تبدو مع الأيام
�إ�شكاالت جديدة �أمر طبيعي �أي�ضا ال م�شكلة.
امل �خ��رج��ات ق��اب�ل��ة للتطوير وال�ت�ع��دي��ل،ل�ي���س��ت قوالب
جامدة بل �أن تطوير الهياكل واللوائح وال�سيا�سات
وحت��دي��ث ب�ط��اق��ات ال��و��ص��ف ال��وظ�ي�ف��ي �ستظل عملية
م�ستمرة،وم�سئولية جماعية تبد�أ من امل�سئول عن التنفيذ
الذي يواجه مبا�رشة الواقع ويلم�س �أين وجه التعديل
�أو ما هو التحديث املطلوب يف هذه املخرجات،التطوير
عملية م�ستمرة غري مرتبطة بزمن وال مكان وال بحدث
معني،التطوير تفر�ضه ظ��روف ال��واق��ع وم�ستجداته
وتغرياته،بيئة العمل تخلق احلاجة للتحديث والتطوير
و�ستظل ه��ذه مهمة م�ستمرة واجبنا القيام بها على

الدوام .
ن �ح��ن �أم � ��ام م����ش�روع ك �ب�ير ي �ت �ن��اول م��ؤ��س���س��ة كربى
ب�إنت�شارها،تنوعها،بتوجهها البعيد �أف��ق جماراتها
لأنها الأو�سع،البد �أنه يحتاج �إىل كثري جهد وعناء عند
التطبيق،وما دمنا ن�سعى �إىل ال��ري��ادة ف ��إن واح��دة من
خطوات ال�سعي اليها ح�سن تطبيق خمرجات الهيكلة
و�إعطائها �أولوية خا�صة يف خارطة اهتماماتنا.
الت��دع الأعمال اليومية الروتينية تلهينا عن م�رشوع
بهذا احلجم،كما علينا �أن ال ن�سمح لأنف�سنا بت�أجيل �أو
ترحيل �أي من مهام برنامج تطبيق املخرجات �إىل �آجل
�أخر،لندرك �أن ال�شي �أهم يف الوقت الراهن من �أن ن�ستفيد
حق اال�ستفادة من هذه التجربة التطويرية الرائدة و�أن
نندمج بح�سنا وحوا�سنا معها و�أن ن�ضعها يف مكانتها
الالئقة بها.
التوجه اجلاد واملخل�ص نحو تطبيق خمرجات الهيكلة
ه��و �شعار امل��رح�ل��ة وب��رن��اجم�ه��ا و�أول��وي�ت�ه��ا اخلا�صة،
حقائق البد �أن نعيها ون�ستوعب مدلوالتها فال �شيء �أهم
من التطوير والتحديث وهو ماثل بني دفتي كل خمرج
من خمرجات الهيكلة.
�أظن �أن �أجندة يومية عنوانها "الهيكلة" �ستكون على
طاوالت �أعمالنا نت�صفحها عند �إ�رشاقة كل �صباح لنعي
برنامج عملنا اليومي يف التطبيق ملخرجات امل�رشوع.
�إن�ه��ا مهمة ري��ادي��ة ت�ستحق �أن نوليها ج��ل اهتمامنا
ون�سخر لها قدر ًا وافر ًا من �أوقاتنا وطاقاتنا لأنها فر�صة
ال نبالغ �إن قلنا �أنها تاريخية بالن�سبة مل�ؤ�س�ستنا ولنا
وعلينا �أن نغتنمها يف التطبيق الكامل واملتكامل ونحولها
�إىل م�رشوع ريادي واجناز غري م�سبوق ,مرحلة تطبيق
خم��رج��ات الهيكلة ه��ي املرحلة الأك�ث�ر �أهمية يف دورة
حياة هذا امل�رشوع كيف نتعامل معها،نعد �أنف�سنا نهيئ
من حولنا،نثري اهتمام زمالئنا بها ،نعمل بروح ميل�ؤها
احلما�س و�إرادة تزخر بالعزمية والإ�رصار،لأجل �إجناح
ه��ذه املرحلة،لتكن ق�صة تاريخ يكتب ويحكي يف قادم
الأي ��ام ع��ن �أن��ا���س ك��ان��وا هنا " .من هنا م��روا وهذا

الأثر"
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�أخ��������ب��������ار ال���ب���ن���ك

في الهدف

حم������م������د ال�������زب���ي���ري

العمليات الإدارية
يعتقد البع�ض �أن هيكلة البنك هي عميلة تغيري الأهداف
وال�سيا�سات والعنا�رص املكونة للتنظيم من هياكل و�أنظمة
معلومات وعمليات مركزيه و�إدارة ديناميكيه وغريها
من املحددات التي تدخل يف عملية التغيري وتنتج العديد
من املخرجات الإجرائية والتنظيمية بفعل حركة ون�شاط
قيادات التغيري.
�إال �أن جوهر التغيري كما ي�صفه علماء الإدارة هي مرحلة
التطبيق العملية التي تنطلق من القدرة على توزيع املوارد
الب�رشية على املواقع يف الهيكل التنظيمي وفقا لو�صف
وتو�صيف الوظيفة اللتان تعدان املدخل للعملية الإدارية
برمتها ومبوجبها يو�ضع العاملني يف �أماكنهم الطبيعية
التي ي�ستحقونها والن العملية دقيقه وح�سا�سة وذات
حركة ديناميكيه ف�إنها حتتاج �إىل جهود متوا�صلة ومهنيه
وم�س�ؤولية عاليتني لفريق العمل املكلف بهذه املهمة...
ومتابعه من �إدارة التغيري يف البنك ،وجناح هذه العملية
مفتاح لنجاح �سل�سلة مرتبطة بها �أهمها:
حتديد قيمة الوظيفة قيا�سا باجلهود املبذولة فيها
ومقارنتها بالوظائف الأخ��رى لتحديد الأج��ور احلقيقية
لكل وظيفه.
بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية ب��الأه��داف التي ت�ب��د�أ من
ا�صغر عن�رص يف الوحدة الإدارية حتى اعلي وحده �إداريه.
حتديد امل�سارات الوظيفية والرتقي ال�سنوي.
حتديد االحتياجات التدريبية.
ه��ذه اخل�ط��وات املت�سل�سلة ه��ي جوهر العملية الإداري ��ة
و�أخ�ط��ره��ا لأن�ه��ا �أ�صعب م��راح��ل الهيكلة ومت�س �إعادة
توزيع القوى العاملة على الأعمال بحيث يتم اال�ستفادة
من كل الطاقات وتوجيهها نحو حتقيق الأهداف مبا ي�ؤدي
�إىل زيادة معدالت �أجورهم و�إعادة ت�أهيلهم مهنيا و�سلوكيا
لزيادة قدراتهم و�إطالق �إبداعاتهم وتغيري ثقافتهم.

حمرم مثايل فرع الزبريي ل�شهر فرباير والعمري للفرع الرئي�سي

حمرم

العمري

حاز الأخ /حممد حمرم على �شهادة املوظف املثايل لفرع الزبريي ل�شهر فرباير 2010م .وحازت الأخت
ابت�سام العمري على �شهادة املوظف املثايل يف الفرع الرئي�سي ل�شهر فرباير 1010م.
قيادة البنك وموظفيه يباركون ملحرم والعمري بهذا التميز ويتمنون لهما مزيدا من التقدم والتفوق يف
�سنوات العمل القادمة

درا�سة تطبيقية على بنك الت�سليف التعاوين والزراعي

املاج�ستري بامتياز ملاريا ابراهيم يف الإقت�صاد العام

جلنة املناق�شة
ح�صلت الأخت ماريا حممد �إبراهيم عبداهلل
املوظفة يف فرع كريرت مبحافظة عدن على درجة
املاج�ستري يف االق�ت���ص��اد ال �ع��ام مب �ع��دل96.50
 %تقدير ام�ت�ي��از م��ع مرتبة ال���شرف م��ن ق�سم
الإقت�صاد العام بكلية االقت�صاد جامعة عدن،
على ر�سالتها املو�سومة بـ(املخاطر امل�رصفية
وو�سائل مواجهتها يف اجلمهورية اليمنية –
درا� �س��ة تطبيقية على بنك الت�سليف التعاوين
والزراعي).
وتكونت جلنة املناق�شة من �أ .م�شارك.دكتور/
ار�سالن حممد احمد رئي�س ًا� ,أ.م�شارك .دكتور/
ج �م �ي��ل ح �م �ي��د الأث � � ��وري ع �� �ض��و ًا� ،أ.م �� �ش��ارك

جعفر ح�سني منيعم م���شرف� ًا ع�ل�م�ي� ًا وع�ضوا
 ،ب�ي�ن�م��ا �أ��ش��رف ع�ل�ي�ه��ا ع�ل�م�ي� ًا �أ .م �� �ش��ارك د.
جعفر ح�سني منيعم  .ومت��ت مناق�شة الر�سالة
يف ت� ��اري� ��خ2010/03/13م0ب � �ق� ��اع� ��ة احل ��رم
اجل��ام�ع��ي – بكلية االق�ت���ص��اد -ج��ام�ع��ة عدن.
و�أو�صت اللجنة امل�رشفة على الر�سالة ب�رضورة
طباعتها ككتاب ي��وزع على املكتبات ومراكز
البحوث والدرا�سات االقت�صادية ليتم اال�ستفادة
احلقيقية منه كمرجع اقت�صادي مهم .
هيئة حترير امل�رصفية �إذ تبارك للأخت  /ماريا
هذا التفوق,تعد قرائها بتناول موجز لأهم ماورد
يف الدرا�سة يف اعداد قادمة �إن �شاء اهلل .

رئ����ي���������س ال���ت���ح���ري���ر

الباحثة �أثناء املناق�شة
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تتقدم قيادة البنك وموظفيه بأمجل التهاني وأعذب األمنيات إىل كل من:
الأخ��وي��ن� /صادق ويون�س حممد ه��ادي العتباين
مبنا�سبة زفافهما امليمون ..تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ/خ���ال���د ال��ن��اظ��ري -م��دي��ر ال��ع�لاق��ات العامة
ب��ال��ب��ن��ك -مبنا�سبة �إرت���زاق���ه مب��ول��ده اجلديد
�أ�سماه(حممد) تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /يا�سني ح�سني درينة -عمليات �شركة الأمن-
مبنا�سبة زفافه امليمون ..تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ/ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ن��ع��م��ي -الت�سويق مبكتب
اجلراحي ف��رع زبيد -مبنا�سبة �إرت��زاق��ه مبولودة
�أ�سماها "ت�سبيح" تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /خمتار ال�شرجي  -ف��رع ال�ضالع -مبنا�سبة
ارتزاقه املولود اجلديد الذي �أ�سماه ( عمر ) ف�ألف
مربوك

الأخ /مازن حميد مكرد ال�شريف� -إدارة التدقيق
الداخلي -مبنا�سبة ارت��زاق��ه مبولودته البكر –
ا�سماها "هدى" -تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /منري حممد الأم�ير� -إدارة الفروع وقنوات
التوزيع مبنا�سبة اخلطوبة وقرب الزفاف .تهانينا
و�ألف مربوك.

الأخ  /ثابت �شجاع ال��دي��ن -موظف ف��رع املطار-
مبنا�سبة ارتزاقه مولود �أ�سماه "احل�سن" جعله اهلل
قرة عني لوالديه

الأخ /ف�ؤاد يحيى حممد العوامي � -أحد عمالء فرع
احلي التجاري  -مبنا�سبة ارتزاقه املولود اجلديد
الذي �أ�سماه ( حممد ) ف�ألف مربوك
الأخ /يحيى حام�س  -فرع � 14أكتوبر
 مبنا�سبة زاف��اف��ه امليمون ودخولهالقف�ص الذهبي ف�ألف مربوك

ت������ع������ازي������ن������ا
بقلوب ً م� ً
ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره تتقدم قيادة البنك وهيئة حترير امل�صرفية ب�أحر
التعازي و�أ�صدق املوا�ساة القلبية �إىل :
الأخ /وليد �أحمد حدنة لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل والده .
الأخ /عبد احلفيظ حممد عبده  -موظف الإدارة املالية -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل �أخيه طاهر .
و�إىل �أ���س��رة �آل مر�شد -لوفاة املغفور له ب���إذن اهلل عبدالرحمن مر�شد مراجع فرعي البنك باجلوف و�صنعاء.
الأخ/عمار العدلة -مدير الإدارة القانونية يف وفاة املغفور لها ب�إذن اهلل جدتة .
الأخ /عبداهلل حم�سن الأ�سد -مدير فرع ال�ضالع -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل عمه الفا�ضل.
الأخ /جمال احمد �سامل الرماح _ مدير فرع باجل لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل عمه ال�شيخ عبدا ملجيد الرماح.

جناته و�أن ُيلهم �أهلهم
رحمته و�أن ُيدخلهم ف�سيح
�سائلني اهلل تعاىل �أن يتغمدهم بوا�سع
ِ
ِ
وذويهم ال�صرب وال�سلوان و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
www.cacbank.com.ye
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