شركة أحمد العامـري
للصرافة و التحويالت
عنواننا :
الجمهورية اليمنية – صنعاء – اإلدارة العامة – االصبحي .
تاريخ التأسيس :
0221/21/02م
مصرح بالعمل من البنك المركزي برقم :
((  0217)) 6م
رقم السجل التجاري :
01/0021
تلفون :
22967 21610160
فاكس :
22967 21610076
إيميل :
Info@amery-ex.com
فيس بوك :
/https://www.facebook.com/ahmed.alameri.co.ex

تويتر :
https://twitter.com/Ahmed_AlameryEX

قناة يوتيوب :
https://www.youtube.com/channel/UCdxBF9WndyYDTwuCrLY_c4w?view_as=subscriber

نبذة عنا :
بـــدأت شـــركة أحمـــد العـــامري للصـــرافة والتحـــويالت  ،أحـــد أكبـــر شـــركات الصـــرافة فـــي الجمهوريـــة
اليمنيـــة  ،نشـــاعا عـــام 0221م .وتتمتـ ـ شـــركة أحمـــد العـــامري بخبـــرة تمتـــد نك ـــر مـــن  16عامـ ـاي فـــي
مجــــاع انعمــــاع المصــــرفية  ،ممــــا عــــز مــــن ســــمعة ومكانــــة الشــــركة فــــي المجــــاع المــــالي و
المصـــرفي حتـــ بلـــ عـــدد الفـــرو فـــي المرحلـــة ال انيـــة الـــ ( )9فـــرو ونحـــو ( )622وكـــيال لتـــتمكن
مــــن تغطيــــة خــــدماتها فــــي جميــــ محافظــــات الجمهوريــــة .كمــــا تســــع الشــــركة إلــــ توســــي
خــــدماتها الماليــــة مــــن خــــالع شــــراكات محليــــا وعالميــــا نكبــــر الشــــركات الماليــــة والمصــــرفية ،
وتعتبـــر مةسســـة مصـــرفية تســـع لتخـــديم أحـــد الخـــدمات المصـــرفية باســـتخدام أحـــد اننظمـــة
وتنفيـــذ العمليـــات وفخـــ يا لمعـــايير العمـــل المصـــرفي العـــالمي ،وبمـــا يخـــدم االقتصـــاد المحلـــي مـــن
خـــالع تخـــديم فـــر

كبيـــرة لالســـتفادة مـــن وجودنـــا وخبرتنـــا التـــي نفخـــر بهـــا  .يســـتفيد شـــركا نا

بشــــكل كبيــــر مــــن شــــبكتنا الكبيــــرة وعالقاتنــــا بــــالبنوك المعروفــــة والمةسســــات الغيــــر مصــــرفية
حيـ ـ نخـــدم لهـــم كـــل الـــدعم الـــذي يحتـــاجون إليـــا للحصـــوع علـ ـ خدمـــة قويـــة وموثـــو بهـــا فيمـــا
يتعلق بتحويل انمواع والتعامالت المصرفية المختلفة ..
ر يتنا :
ان نكون الشركة الرائدة في الخطا المصرفي من خالع االرتخاء بمستوى انداء بالتعامالت المالية والمصرفية .

رسالتنا :
تخديم الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة ذات الجودة العالية .

قيمنا :
في العمل :

اإلخال

يستحق كل عميل لشركة أحمد العامري أن يحصل عل أرق مستويات الخدمة واإلمكانيات المتاحة.
الرقي :
إن اإلمكانيات الحخيخية تمنح الشركة الخدرة والمصداقية لتخديم أفضل الخدمات
التمكين :
تحويل الطموحات إل واق ملموس من خالع الخدمات المتطورة وانداء العالي.
التطوّر:
تطوير الخدمات المصرفية لتواكب العصر وتوفر تجربة إيجابية للعمالء.
خدمات إسالمية:
التميّز في مجاع الخدمات المصرفية اإلسالمية وما وراءها و االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية في جمي تعامالتنا
وخدماتنا المالية المصرفية .
أهدافنا :
 تسهيل المعامالت المالية في الخطا المصرفي . المحافظة عل العملة المحلية . تسهيل العمليات والتعامالت التجاري في الداخل والخارج . ارضاء كل عمالئنا عن عريق تعزيز وتوسي اإلنتشار لنخاط الخدمة في المدن وانرياف وتوسي شبكةفروعنا ومكاتبنا ووكالئنا .
-

استخطاب الكوادر ذات الكفاءات العالية من أجل تحخيق أهداف الشركة .

 تطبيق أفضل برامج التأهيل والتدريب للكادر البشري بما يلبي احتياجات الشركة الحالية والمستخبلية . وض و تطوير الهياكل التنظيمية اإلدارية للشركة بما ينسجم م التطور الشركة . -التعاون في مكافحة غسل انمواع وتمويل اإلرهاب.

اإلدارة التنفيذية :
أحمد العامري – رئيس مجلس اإلدارة
عمر العامري – نائب رئيس مجلس اإلدارة
عبداهلل العامري – المدير العام
فارس العامري – المدير التنفيذي
عبدالخادر الحيدري – المدير المالي واإلداري

نبذه عن سياسة مكافحة غسل انمواع وتمويل االرهاب :
تعتبـــــر الـــــيمن عضـــــو مةســـــس فـــــي مجموعـــــة العمـــــل المـــــالي للشـــــر انوســـــ

وشـــــماع

افريخيــــا( ) MINAFATFو تخضــــ الــــيمن للتخيــــيم المتبــــادع و الــــدوري و وفخــــاي للتوصــــيات انربعــــين
لمجموعــــا العمــــل المــــالي ( ،) FATFفخــــد أصــــدرت الحكومــــة اليمنيــــة مجموعــــة مــــن الخــــوانين و
التعليمـــات الخاصـــة بمكافحـــة غســـل انمـــواع و تمويـــل اإلرهـــاب حيـــ صـــدر الخـــانون رقـــم  1لعـــام
 0212بشـــأن مكافحـــة غســـل انمـــواع و تمويـــل اإلرهـــاب و الـــذي يتوافـــق مـــ التوصـــيات انربعـــين و
تــــم تعديلــــا بالخــــانون رقــــم  17لعــــام  0210ليتوافــــق مــ ـ تعــــديالت التوصــــيات انربعــــين ،و علــ ـ
نفـــس الـــنهج فخـــد أصـــدر و يصـــدر البنـــك المركـــزي اليمنـــي مجموعـــا مـــن التعليمـــات و الضـــواب
في مكافحة غسل انمواع و تمويل اإلرهاب.
تعمـــــل شـــــركة أحمـــــد العـــــامري بنـــــاء علـــــ قـــــرار مجلـــــس اإلدارة رقـــــم  81بتـــــاريخ 0220م
و تعتبــــر مــــن اولــــ شــــركة الصـــــرافة غيــــر حكــــومي يةســـــس فــــي الـــــيمن ،و وفخــــا للخـــــانون
رقـــم ( ) 01لعـــام  1992بشـــأن البنـــك المركـــزي اليمنـــي فـــان شـــركة أحمـــد العـــامري تخضـــ لرقابـــة و
إشـــراف البنـــك المركـــزي اليمنـــي .و وفخـــاي لخـــانون مكافحـــة غســـل انمـــواع و تمويـــل اإلرهـــاب اليمنـــي

فـــبن بـــرامج مكافحـــة غســـل ان مـــواع و تمويـــل اإلرهـــاب تخضـــ لتخيـــيم دوري مـــن قبـــل وحـــدة جمـــ
المعلومات و تنفذ الوحدة هذا التخييم بعدة وسائل و التي يتضمنها التفتيش الميداني.
إن إلتــــزام شــــركة أحمــــد العــــامري بــــالخوانين والتعليمــــات لمتطلبــــات إعــــرف عميلــــك و مكافحــــة
غســـل انمـــواع و تمويـــل اإلرهـــاب نـــاب مـــن ثخافـــة الشـــركة بتعزيـــز قـــيم الشـــفافية و النزاهـــة فـــي
كافـــة أنشـــطتا و فـــي ســـبيل ذلـــك فخـــد صــــدر عـــن مجلـــس اإلدارة بيـــان مبـــاد مكافحـــة غســــل
انمواع وتمويل اإلرهاب
هـــذا البيـــان هـــو تأكيـــد مـــن الشـــركة علـ ـ التزامـــا بتحخيـــق أعلـ ـ مســـتوى مـــن الشـــفافية وااللتـــزام
باننظمـــة والخواعــــد والمبـــاد التوجيهيــــة المطبخـــة علـــ المكافحـــة والكشــــل عـــن عمليــــات غســــل
انمــــواع و محاربــــة تمويــــل اإلرهــــاب وفخــ ـاي للخــــانون و التعليمــــات التوضــــيحية الصــــادرة مــــن البنــــك
المركزي اليمني وحدة جم المعلومات.
يفــــرق الخــــانون رقــــم  1لعــــام  0212الــــذي دخــــل حيــــز التنفيــــذ فــــي ينــــاير  0212وتعديالتــــا
الصـــادرة بالخـــانون رقـــم  17لعـــام  0210علـــ كافـــة المةسســـات الماليـــة العاملـــة فـــي الجمهوريـــة
اليمنيـــة بـــأن يكـــون لـــدى كـــل مةسســـة إجـــراءات خاصـــة بمبـــدأ اعـــرف عميلـــك

و مكافحـــة غســـل

انمــــواع و تمويــــل اإلرهــــاب ،و تلتــــزم شــــركة أحمــــد العــــامري بهــــذه الخــــوانين ،حيـــ وضـــ البنــــك
سياســــات و إجــــراءات مكتوبــــة لمكافحــــة أنشــــطة عمليــــات غســــل انمــــواع ،كمــــا أنشــــأت الشــــركة
وحــــدات خاصــــة لمراقبــــة تنفيــــذ السياســــات و اإلجــــراءات المــــذكورة ،وتغطــــي سياســــات مكافحــــة
غسل انمواع لدى البنك إجراءات عمل كافة و حدات و فرو البنك المختلفة .

خدماتنا :
 أحمد العامري اون الين :عبارة عن نخاط خدمة تغطي جمي مناعق الجمهورية اليمنية .
 خدمات بي وشراء العمالت اإلجنبية :خدمة المصارفة من عملة ال عملة اخرى وفق اسعار العمالت و النظام المتعارف عليا دولياي .
 االيدا في البنوك :ايداعات في حساب العمالء في البنوك االجنبية .
 استخباع ايداعات العمالء : التحويالت الداخلية والخارجية :ارساع واستخباع الحواالت سوى بين مناعق الجمهورية اليمنية ( داخلية ) او ارساع واستخباع بين دوع
العالم .
فـروعنــــــــا :
صنعــــاء :
اإلدارة العامة (( فر المخالح ))
العنوان :
صنعاء – االصبحي – سو المخالح
ارقام التواصل :
تلفون  21610160 :فاكس 21610076 :
فــر 08
العنوان :
صنعاء – شار تعز – جولة 08
ارقام التواصل :
تلفون  21610072 :فاكس 21610072 :

عدن :
العنوان :
الشيخ ع مان – جولة الخاهرة
ارقام التواصل :
تلفون  20090022 :فاكس 20090020 :
الحديدة
العنوان :
شار صنعاء – جولة المطرا
ارقام التواصل :
تلفون  21610072 :فاكس 21610076 :
تعز
العنوان :
شار جماع – امام البنك العربي
ارقام التواصل :
تلفون  20071182 :فاكس 20071182 :
البيضاء
فرعي البيضاء المدينة
العنوان :
الشار العام
ارقام التواصل :
تلفون  26808111 :فاكس 26802001 :
فر العخلة
العنوان :
منطخة العخلة – الشار العام
ارقام التواصل :
تلفون  26806707 :فاكس 26806707 :

الهيكل التنظيمي :

