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 عنا :نبذة 

ــدأ ــويالت      ت بـ ــرافة والتحـ ــد العـــامري للصـ ــركة أحمـ ــر  شـ ــد أكبـ ــة    ، أحـ ــي الجمهوريـ ــرافة فـ ــركات الصـ شـ

ــة  ــام اليمنيـ ــاعا عـ ــ  تتم. و0221، نشـ ــامري متـ ــد العـ ــركة أحمـ ــن   شـ ــر مـ ــد نك ـ ــرة تمتـ ــي  16بخبـ ــاي فـ عامـ

ــرفية    ــاع المصــ ــاع انعمــ ــا ، مجــ ــز  ممــ ــن عــ ــمعة مــ ــة ســ ــركة ومكانــ ــي الشــ ــاع فــ ــالي  المجــ  و المــ

ــرفي ــ  المصـ ــ  حتـ ــدد بلـ ــرو  عـ ــي الفـ ــة فـ ــة المرحلـ ــ  ال انيـ ــرو ( 9) الـ ــو فـ ــيال( 622) ونحـ ــتمكن وكـ  لتـ

ــن ــة مــ ــدماتها تغطيــ ــي خــ ــ  فــ ــات جميــ ــة محافظــ ــا. الجمهوريــ ــع  كمــ ــركة تســ ــ  الشــ ــي  إلــ  توســ

ــدماتها ــة خــ ــن  الماليــ ــالع مــ ــراكات خــ ــا شــ ــا محليــ ــر وعالميــ ــركات نكبــ ــة الشــ ــرفية الماليــ  ، والمصــ

وتعتبـــر مةسســـة مصـــرفية تســـع  لتخـــديم أحـــد  الخـــدمات المصـــرفية باســـتخدام أحـــد  اننظمـــة           

ــذ ــي         وتنفيـ ــاد المحلـ ــدم االقتصـ ــا يخـ ــالمي، وبمـ ــرفي العـ ــل المصـ ــايير العمـ ــاي لمعـ ــات وفخـ ــن  العمليـ مـ

ــالع ــدت خـ ــر  ميخـ ــرة فـ ــتفادة كبيـ ــن لالسـ ــا مـ ــا وجودنـ ــي وخبرتنـ ــر التـ ــا نفخـ ــتفيد.  بهـ ــركا نا يسـ  شـ

ــكل ــر بشــ ــن كبيــ ــبكتنا مــ ــرة شــ ــا الكبيــ ــالبنوك وعالقاتنــ ــة بــ ــات المعروفــ ــر والمةسســ ــرفية الغيــ  مصــ

ــاجون الـــذي الـــدعم كـــل لهـــم نخـــدم حيـــ  ــا وموثـــو  قويـــة خدمـــة علـــ  للحصـــوع إليـــا يحتـ ــا بهـ  فيمـ

 ..والتعامالت المصرفية المختلفة   انمواع بتحويل يتعلق

 ر يتنا :

 . بالتعامالت المالية والمصرفية انداء بمستوى رتخاءالامن خالع  ان نكون الشركة الرائدة في الخطا  المصرفي

 

 رسالتنا :

 . والمالية المتنوعة ذات الجودة العاليةتخديم الخدمات المصرفية 

 

 

 



 

 

 : قيمنا

 :  إلخال  في العملا

 .أن يحصل عل  أرق  مستويات الخدمة واإلمكانيات المتاحة لشركة أحمد العامرييستحق كل عميل 

 

 : الرقي

 الخدرة والمصداقية لتخديم أفضل الخدمات الشركةإن اإلمكانيات الحخيخية تمنح 

 

  :التمكين

 .الطموحات إل  واق  ملموس من خالع الخدمات المتطورة وانداء العاليتحويل 

 

 :التطّور

 .تطوير الخدمات المصرفية لتواكب العصر وتوفر تجربة إيجابية للعمالء

 

 :خدمات إسالمية

 تعامالتنا جمي  في االسالمية الشريعة بأحكام االلتزام و التمّيز في مجاع الخدمات المصرفية اإلسالمية وما وراءها

 . المصرفية المالية وخدماتنا

 

 أهدافنا :

 تسهيل المعامالت المالية في الخطا  المصرفي  . -

 المحافظة عل  العملة المحلية . -

 التجاري في الداخل والخارج .والتعامالت تسهيل العمليات  -

 شبكة وتوسي  وانرياف المدن في الخدمة لنخاط اإلنتشار وتوسي  تعزيز عريق عن عمالئنا كل ارضاء -

 . ووكالئنا ومكاتبنا فروعنا

 . الشركة أهداف تحخيق أجل من العالية الكفاءات ذات الكوادر استخطاب     -

 . والمستخبلية الحالية الشركة احتياجات يلبي بما البشري للكادر والتدريب التأهيل برامج أفضل تطبيق -

 . الشركة التطور م  ينسجم بما للشركة اإلدارية التنظيمية الهياكل تطوير و وض  -

 .اإلرهاب وتمويل انمواع غسل مكافحة في التعاون -



 

 

 إلدارة التنفيذية :ا

 رئيس مجلس اإلدارة  –أحمد العامري 

  رئيس مجلس اإلدارةنائب  – عمر العامري

  المدير العام – عبداهلل العامري

  المدير التنفيذي – فارس العامري

  المدير المالي واإلداري – عبدالخادر الحيدري

 

 : غسل انمواع وتمويل االرهابنبذه عن سياسة مكافحة 

  
ــماع         ــ  وشـــ ــر  انوســـ ــالي للشـــ ــل المـــ ــة العمـــ ــي مجموعـــ ــس فـــ ــو مةســـ ــيمن عضـــ ــر الـــ تعتبـــ

ــا) ــين    MINAFATFافريخيــ ــيات انربعــ ــاي للتوصــ ــدوري و وفخــ ــادع و الــ ــيم المتبــ ــيمن للتخيــ ــ  الــ ( و تخضــ

ــالي )   ــل المــ ــا العمــ ــوانين و     FATFلمجموعــ ــن الخــ ــة مــ ــة مجموعــ ــة اليمنيــ ــدرت الحكومــ ــد أصــ (، فخــ

ــم           ــانون رقـ ــدر الخـ ــ  صـ ــاب حيـ ــل اإلرهـ ــواع و تمويـ ــل انمـ ــة غسـ ــة بمكافحـ ــات الخاصـ ــام  1التعليمـ لعـ

ــين و           0212 ــيات انربعـ ــ  التوصـ ــق مـ ــذي يتوافـ ــاب و الـ ــل اإلرهـ ــواع و تمويـ ــل انمـ ــة غسـ ــأن مكافحـ بشـ

ليتوافــــق مــــ  تعــــديالت التوصــــيات انربعــــين، و علــــ    0210لعــــام  17تــــم تعديلــــا بالخــــانون رقــــم 

أصـــدر و يصـــدر البنـــك المركـــزي اليمنـــي مجموعـــا مـــن التعليمـــات و الضـــواب         نفـــس الـــنهج فخـــد   

 في مكافحة غسل انمواع و تمويل اإلرهاب.

                    م 0220بتـــــاريخ   81 رقـــــم  اإلدارة مجلـــــس  قـــــرار  علـــــ   بنـــــاء  تعمـــــل شـــــركة أحمـــــد العـــــامري   

                        غيــــر حكــــومي يةســـــس فــــي الـــــيمن، و وفخــــا للخـــــانون      شــــركة الصـــــرافة  مــــن اولـــــ  عتبــــر  تو 

ــم ) ــام  01رقـ ــان     1992( لعـ ــي فـ ــزي اليمنـ ــك المركـ ــأن البنـ ــامري بشـ ــد العـ ــركة أحمـ ــة و  ت شـ ــ  لرقابـ خضـ

ــي        ــاب اليمنـ ــل اإلرهـ ــواع و تمويـ ــل انمـ ــة غسـ ــانون مكافحـ ــاي لخـ ــي. و وفخـ ــزي اليمنـ ــك المركـ ــراف البنـ إشـ



 

 

ــل ان   ــة غسـ ــرامج مكافحـ ــبن بـ ــ       فـ ــدة جمـ ــل وحـ ــن قبـ ــيم دوري مـ ــ  لتخيـ ــاب تخضـ ــل اإلرهـ ــواع و تمويـ مـ

 المعلومات و تنفذ الوحدة هذا التخييم بعدة وسائل و التي يتضمنها التفتيش الميداني.

ــزام ــامري   إن إلتــ ــد العــ ــركة أحمــ ــالخوانين شــ ــات والتعليمــــات بــ ــرف لمتطلبــ ــك إعــ ــة و عميلــ  مكافحــ

ــل ــواع غسـ ــل و انمـ ــاب تمويـ ــاب  اإلرهـ ــ نـ ــة امـ ــركةن ثخافـ ــي     لشـ ــة فـ ــفافية و النزاهـ ــيم الشـ ــز قـ بتعزيـ

كافـــة أنشـــطتا و فـــي ســـبيل ذلـــك فخـــد صــــدر عـــن مجلـــس اإلدارة  بيـــان مبـــاد  مكافحـــة غســــل            

 انمواع وتمويل اإلرهاب 

ــد مـــن  ــان هـــو تأكيـ ــا علـــ  الشـــركة  هـــذا البيـ ــتوى أعلـــ  بتحخيـــق التزامـ ــفافية مـــن مسـ ــزام الشـ  وااللتـ

المطبخـــة علــــ  المكافحـــة والكشــــل عـــن عمليــــات غســــل    المبـــاد  التوجيهيــــة  و والخواعــــد باننظمـــة 

انمــــواع و محاربــــة تمويــــل اإلرهــــاب وفخــــاي للخــــانون و التعليمــــات التوضــــيحية الصــــادرة مــــن البنــــك  

 المركزي اليمني وحدة جم  المعلومات.

ــرق الخــــانون رقــــم    ــل حيــــز التنفيــــذ فــــي ينــــاير       0212لعــــام  1يفــ وتعديالتــــا  0212الــــذي دخــ

 الجمهوريـــة فـــي العاملـــة الماليـــة المةسســـات كافـــة علـــ   0210لعـــام  17الصـــادرة بالخـــانون رقـــم   

ــة ــأن اليمنيـ ــون بـ ــدى يكـ ــل لـ ــة كـ ــراءات مةسسـ ــة إجـ ــدأ خاصـ ــرف بمبـ ــك اعـ ــة و       عميلـ ــل مكافحـ  غسـ

 البنــــك وضــــ  حيــــ  الخــــوانين، بهــــذه شــــركة أحمــــد العــــامري لتــــزمت و اإلرهــــاب، تمويــــل و انمــــواع

ــات ــراءات و سياســ ــة إجــ ــ  مكتوبــ ــة أنشــ ــأ   لمكافحــ ــا أنشــ ــواع، كمــ ــل انمــ ــات غســ ــركة طة عمليــ ت الشــ

ــة          ــات مكافحــ ــي سياســ ــذكورة، وتغطــ ــراءات المــ ــات و اإلجــ ــذ السياســ ــة تنفيــ ــة لمراقبــ ــدات خاصــ وحــ

 . و حدات و فرو  البنك المختلفةغسل انمواع لدى البنك إجراءات عمل كافة 

 

 

 

 



 

 

 خدماتنا :

 أحمد العامري اون الين : -

 عن نخاط خدمة تغطي جمي  مناعق الجمهورية اليمنية . ةعبار

 

 خدمات بي  وشراء العمالت اإلجنبية : -

 من عملة ال  عملة اخرى وفق اسعار العمالت و النظام المتعارف عليا دولياي .خدمة المصارفة 

 

 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  

 : ا ــــــــروعنـف

    اء :ــــصنع

   اإلدارة العامة )) فر  المخالح (( 

 العنوان :  

 سو  المخالح –االصبحي  –صنعاء 

  ارقام التواصل : 

 21610076فاكس :   21610160تلفون : 

     08فــر    

 العنوان :

 08جولة  –شار  تعز  –صنعاء 

  ارقام التواصل : 

 21610072 فاكس :  21610072 : تلفون



 

 

 :دن ع

 العنوان :

 جولة الخاهرة  –الشيخ ع مان 

  ارقام التواصل :  

 20090020فاكس :   20090022تلفون : 

 الحديدة 

 العنوان :

 جولة المطرا   –شار  صنعاء 

  ارقام التواصل : 

 21610076فاكس :   21610072تلفون : 

     تعز     

 العنوان :

 امام البنك العربي –شار  جماع 

  ارقام التواصل : 

 20071182فاكس :   20071182تلفون : 

 البيضاء     

 البيضاء المدينةفرعي       

 العنوان :

 الشار  العام 

  ارقام التواصل : 

 26802001فاكس :   26808111تلفون : 

 

 فر  العخلة     

 العنوان :

 الشار  العام –منطخة العخلة 

  ارقام التواصل : 

 26806707فاكس :   26806707تلفون : 



 

 

 

                                                                                                   

 : الهيكل التنظيمي 

 

 


