نشرة فصلية تصدر عن البنك األهلي اليمين
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إقـــرأ فـــي هــــذا الـــعـــدد
ŚƴƯżƗ ƾƴưǀƫř ƾƬƷǃř ƦƴŞƫř ƾƟ ƲŰƳ 
ƱŏƹŚƳŌǈưƗšŚūŚǀŤůřƖǀưūƾŞƬƳƱŏƼƬƗ ŚºººººƴŤƿőŹ
šŚŬŤƴƯƹ šŚƯŶų źǀƟƺţ ƾƟ řŵřƹŹ ƱƺƨƳ
šŚǀƴƤţťŶůřƹƪƌƟŏƼƬƗřŵŚưŤƗřƵźƨŤŞƯƶǀƟźƈƯ
ŌǈưƘƬƫ Ʃƹǃř ŹŚǀŴƫř Ʊƺƨƴƫ ƶǀƟźƈưƫř šŚƯŶŴƫř
ƲưǀƫřƾƟżǀưưƫřƦƴŞƫřŮŞƈƴƫƹ
ƢǀƤŰŤŝƾƴưǀƫřƾƬƷǃřƦƴŞƫřƭżŤƬƿ ŚƴŤººººƫŚºººſŹƹ
ŜƀŰŝ ƶţŚŬŤƴƯƹ ƶţŚƯŶų ƾƟ ƵŵƺŬƫř
šŚūŚǀŤůř ƭŶŴƿ Śưŝƹ ŠǀưƫŚƘƫř şŵƺŬƫř žǀƿŚƤƯ
ƲǀǀƴƘưƫř ŠƟŚƧ šŚƘƣƺţƹ ƝřŶƷŏ ƢƤŰƿƹ ŌǈưƘƫř
ƖưŤŬưƬƫ ŠƬƯŚƄƫř ŠƘƠƴưƫř ŹŚƏœ ƾƟ ƦƴŞƫř ŮƫŚƈưŝ
ƾƴưǀƫřŵŚƈŤƣǇřƹ
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األزمة املالية وتداعياهتا

عوامل أدت إىل بروز األزمة املالية و وصوهلا إىل
ما هي عليه اليوم
 القطاع املصريف:رئيس مجعية البنوك اليمنية
اليمين يف أمان تام من األزمة املالية العاملية
جملس اإلدارة يعقــد إجتماعه الدوري االعتيادي
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تفجر األزمة املالية
ماذا قالوا عن األزمة

www.nbyemen.com املوقع اإللكرتوني للبنك األهلي اليمين

مبناسبـة الـذكرى ( )46لثورة  26سبتمرب اجمليـدة
والذكرى( )45لثورة 14أكتـوبر اللتان مثلتا انعطافـاً
تارخيياً يف جمرى تاريخ اليمن املعاصر يشـرفـنا أن
نزف أمسى آيات التهاني والتـربيكات
إىل باني نهضة اليمـن احلديث وحمقق
أهـداف الثورة فخــامة األخ /الرئيس

ŠǀƫŚƜƫřŵŚǀƗǃřƵŸºƷŵƺƘţƱŏĽřƲºƯƲǀºǀūřŹ
ŹŚƷŵŻǅřƹŌŚųźƫřƹŌŚưƴƫřƲƯŶƿżưƫŚŝŚƴƴƏƹƼƬƗ
ŠưǀƨŰƫřƶţŵŚǀƣƪƓƾƟ

م2008 عدد خاص

األهلي املصريف

عوامل أدت إىل بروز األزمة املالية
و وصوهلا إىل ما هي عليه اليوم
ƼƬƗƹŚƨƿźƯŏƦƫŷƾƟŚưŝƹŠǀŝƹŹƹǃřƩƹŶƫřŠſŚǀſƱœ
ŠƯŻǃřƱŐŝƱƺƫƺƤƿƁƺŝũŹƺūƾƨƿźƯǃřŚƸƀǀŗŹƱŚƀƫ
ĺźŝŚƗÅÈŚŧŶůŵźŬƯƾƷŚǀƨƿźƯŏĹŞŞſŢƳŚƧƾŤƫřƹŠǀƫŚưƫř
ƶƴſ şźǀƈƣ şźŤƠƫ źưŤƀţ Ŷƣƹ ƾƫŚưſŏźƫř ƭŚƔƴƫř ƾƟ
ƩƹŶƫřƾƟƾƫŚưƫřƭŚƔƴƫřŚƷŶƘŝƼƟŚƘŤǀƫĹŞƿźƤţ ƞƈƳƹ
ƲǀƿŵŚƈŤƣǇřƹƲǀǀƫŚưƫřƲǀŞƣřźưƫřƊƘŝƱŏǇœŠǀƫŚưſŏźƫř
ťřŶůǃřƲƯŠƀƬƀƫĹƤƟƹƦƫŷƹŠƯŻǃřƵŸƸŝƱŒūŚƠŤƿƮƫ
ƭŚƘƫřƪŗřƹŏƾƟŚŝƹŹƹŏƹŚƨƿźƯŏƾƟŢŧŶůƾŤƫřŠǀƫŚưƫř
ťřŶůǅř ƦƬţ ƲƯƹ ÏÍÍÔ źƿřźŞƟ ŶƿŶŰŤƫŚŝƹ ƭÏÍÍÔ
ŠǀƫŚưƫř
šŚƿǇƺƫřƾƟƲǀƋźŤƤưƫřşŹŶƣƭŶƗƾƟźǀŞƨƫřƕŚƠţŹǇřÎ
ƽŸƫřƹƽŹŚƤƘƫřƲƷźƫřƉƹźƣšŚƤŰŤƀƯƖƟŵƲƗşŶŰŤưƫř
ŠǀƟźƈƯšŚƀſŒƯŽǈƟœšŚǀƬưƗƼƫƹŏƼƫœƻŵŏƵŹƹŶŝ
ƭÏÍÍÔźƿřźŞƟƾƟŠƈƈŴŤƯ
ŚƸƴƯƼƳŚººƗƾŤƫřƽŹŚºƤƘƫřƲƷźºººƫřƉƹźºƣźŗŚƀųÏ
ƦƴŝƩƹŏƺƷƹBear stearnsƾƨƿźƯǃřŹŚưŨŤſǇřƝźƈƯ
ƭÏÍÍÔƺǀƳƺƿƾƟƦƫŷƹźŗŚƀŴƫřƦƬţƲƯƾƳŚƘƿźǀŞƧ
ƾŝŹƹǃř ƽżƧźưƫř ƦƴŞƫŚƧ ŠǀƫŚƯ šŚƀſŒƯ ŹřźƐƋř Ð
ÖÑÕƵřŹŶƤƯŚƯŲƋƼƫœŠǀƨƿźƯǃřŠǀƫřŹŶǀƠƫřŠƳřżŴƫřƹ
ŹǇƹŵŹŚǀƬƯÏÑƹ ƾŝƹŹƹǃřƽżƧźưƫřƦƴŞƫř ƹŹƺƿŹŚǀƬƯ
ƥƺƴŞƫř ƲƯ ŶƿŶƘƫř řŸƧƹ  ŠǀƫřŹŶǀƠƫř ŠƳřżŴƫř  ƾƨƿźƯŏ
ƽźƀƿƺƀƫř ƾƴƏƺƫř ƦƴŞƫřƹ ƱŚŝŚǀƫř Ʀƴŝ ƪŨƯ ƻźųǃř
ƭÏÍÍÔžƐƀƛŏƾƟƦƫŷƹ
ŶƘŝ ŚǀƳŚƐƿźŝ ƾƟ Nothern Rock  ƝźƈƯ ƮǀƯŐţ Ñ
ƶŞǀƴŬŤƫ ĹǀƫŚŬƘŤſř ĹƋźƣ ƶŰƴưŝ řźŤƬŬƳř Ʀƴŝ ƭŚƣ Ʊŏ
ƭÏÍÍÔźŞưŤŞſƾƟƦƫŷƹŽǈƟǅř
šřŵƺūƺƯŠưǀƣƉŚƠŴƳřƲƗƭÏÍÍÔźŝƺŤƧŏƾƟƱǈƗǅřÒ
ŹŚǀƬƯ Ñ ŹřŶƤưŝƽźƀƿƺƀƫř UBS nŽœƾŝƺƿ~ƝźƈƯ
ƦƳźƟ
ŠǀƨƿźƯǃř ŠǀƫřŹŶǀƠƫř ŠƴƿżŴƫř ƭÏÍÍÕ ŽŹŚƯ ƾƟ Ó
ŠƐƤƴƫř Ñ/Ð ƕŚŝŹŏŠŧǈŨŝŠƀǀŗźƫřşŶŗŚƠƫřŠŞƀƳƊƠŴţ
ƶƴǀů ƾƟ ŌřźŞŴƫř ƶƠƇƹ Ōřźūœ ƺƷƹ  ×ÐÒÍ Ƽƫœ ƪƈŤƫ
ƾŗŚƴŨŤſřŶƘŝƹŷŌřźūœƶƳŚŝ
ĹƯƺƗŶƯJp morganƺƷƹƾƨƿźƯŏƝźƈƯźŞƧŏƭŚǀƣÔ
Bear ƝźƈƯ ŌřźƄŝ ŠǀƨƿźƯǃř ŠǀƫřŹŶǀƠƫř ŠƳřżŴƫř ƲƯ
ƾƟ Ʀƫŷƹ ŠǀƫŚƯ šŚŝƺƘƇ ƲƯ ƶţŚƳŚƘƯ źŧř stearns
ƭÏÍÍÕŽŹŚƯ
ŶŤƄƿ ƎƜƌƫř Ŷºųŏ ƭÏÍÍÕ ƺºǀƫƺºƿ ƖººƬƐƯ ƾƟ Õ
«Finmie mae~ ƹ Freddi Mac ƾŤƀºſŒƯƼƬƗ
ƉƹźƤƫř ƪƿƺưţ şŵŚƗœ ƾƟ ƲǀŤƈƈŴŤưƫř ƲǀŤǀƨƿźƯǃř
ŷŚƤƳǅ ŠƐų ƲƗ ŠǀƨƿźƯǃř ŠƴƿżŴƫř ƱǈƗœ ƹ ŠƿŹŚƤƘƫř
ƽŹŚƤƘƫřƕŚƐƤƫř
ƩŚƜƄƳřƾƟŢƬŨưţşźƃŚŞƯźǀƛĹŝŚŞſŏƥŚƴƷƱŏƼƫœŠƟŚƋœ
ƞǀƓƺţƹŠǀūŹŚŴƫřŠǀſŚǀƀƫŚŝşŶŰŤưƫřšŚƿǇƺƫřŠſŚſ
šŚſŚǀƀƫřƦƬţƭŶŴƿŚưŝŠǀƨƿźƯǃřŠƿŵŚƈŤƣǇřŵŹřƺưƫř
ŠǀƫŚưƫř ƕŚƋƹǄƫ ŠƘŝŚŤưƫřƹ ŠŞƣřźưƫř ƩŚưƷœ śŚƀů ƼƬƗ
ŠǀƬųřŶƫř
źƿźŰŤƫřžǀŗŹźƏŚƯŹƺƈƴƯƾƬƗƮƿŶƤţƹŵřŶƗœ
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ŵŶƘƫřŠưƬƧ
األزمة املالية وتداعياتها
ŮŞƇŏ Ŷƣ ŚƸţŚǀƗřŶţƹ ŠǀƫŚưƫř ŠƯŻǃř ƮƣŚƠţ Ʊŏƹ Ʀƃ Ǉ
Ƽƫœ ƻźŞƧ Ʃƹŵ ŢƗźƷƹ ƪƛŚƄƫř ƶƬƜƃƹ ƮƫŚƘƫř ŦƿŶů
ŹƺƷŶŤƫřƞƣƺƫŠƿŷŚƤƳǅřšŚŬƫŚƘưƫřƖƋƹƹƩƺƬŰƫřŵŚŬƿœ
ƅƺƈŴƫř ƶūƹ ƼƬƗƹ ŚƸƳřŶƬŝ ƾƟ ŠǀƫŚưƫř ŠưƔƳǃř ƾƟ
ƾưƫŚƘƫřƾƟźƈưƫřƹƾƫŚưƫřƭŚƔƴƫřŷŚƤƳǅŚƸƴƯŠǀŝƹŹƹǃř
ƪƯŚƨƫřƶŞƃŹŚǀƸƳǇřƲƯŠƣǈưƘƫřŠǀƫŚưƫřšŚƀſŒưƫřřŸƧƹ
šŚƀſŒưƫřƦƬţŵŶƸƿƽŸƫř
ƾƫŚưƫřžƟŚƴŤƫřŠſŚǀƀƫŠŬǀŤƳŠǀƫŚưƫřŠƯŻǃřşŐƄƳŶƤƫ
ƱŚưǀƫ Ʀƴŝ ŚƸſŏŹ ƼƬƗƹ ŠƣǈưƘƫř ƥƺƴŞƬƫ ƾţŚƯŶŴƫřƹ
ŢƬŨưţƾŤƫřƹŠƯŻǃřƵŸƷƾƟƾƀǀŗźƫřƾƨƿźƯǃř ŻŹŷřźŝ
ƾŤƫřşźǀŞƨƫřšřŹŚưŨŤſǇřƹƽŹŚƤƘƫřƉřźƣǅřŠſŚǀſƾƟ
ƥƺƴŞƫřƦƬŤƫƱƺƿŶƫřšřŶƴſŌřźƄƫƱƹźưŨŤƀưƫřŚƸŴƋ
źƯǃřŠǀưƫŚƘƫřŠǀƫŚưƫřơřŹƹǃřơřƺſŏźŞƗŚƸŝŠŝŹŚƌưƫřƹ
ŌřźūƱƺƿŶƫřƦƬţƕŚūźŤſœƾƟƥƺƴŞƫřżŬƗƼƫœƻŵŏƽŸƫř
ŠƇŚųƥƺƴŞƫřƦƬŤƫƮƸƳƺƿŵŵřŶſƼƬƗƲǀƋźŤƤưƫřżŬƗ
šŚƳŚưƋƲƯŚƸƬŝŚƤƿŚƯƥŚƴƷƲƨƿƮƫƉƹźƤƫřƦƬţƱŏƹ
ŠůŵŚƟ şŹŚƀų ƥƺƴŞƫř ƦƬŤŝ ƢŰƫř ŚưƯ ŚƸƗŚūźŤſǇ
ƦƬţ ƾƟ ƲǀƗŵƺưƫř ŠƤŧ ƱřŶƤƟ ƾƟ ŠǀƫŚưƫř ŠƯŻǃř šŻźŝƹ
ŠǀƫŚưƫřƮƸƣřŹƹŏƲƯƆƬŴŤƫŚŝƲƿźưŨŤƀưƫřŏŶŝƹƥƺƴŞƫř
ŶƣƹŚƸţŹŚƀųƹŠǀưƫŚƘƫřšŚƇŹƺŞƫřƥŚŝŹœƼƫœƻŵŏŚưƯ
ŠǀƫŚưƫřơřŹƹǄƫĹƣřƺſŏŚƸƿŶƫƾŤƫřƩƹŶƫřƼƬƗƦƫŷźŧŏ
ŠŝŚƣźƫř ƪƓ ƾƟƹ ƶƳŔƟ Šǀƴưǀƫř ƥƺƴŞƫř ƻƺŤƀƯ ƼƬƗ ŚƯŏ
ƥƺƴŞƫř Ōřŵŏ ƼƬƗ ƽżƧźưƫř ƦƴŞƫŚŝ ŠƬŨưƯ ŠǀƯƺƨŰƫř
ƉřźƣǅřƹŹŚưŨŤſǇřŜƳŚūƾƟƲưǀƫřƾƟŠƬƯŚƘƫřŠƿŹŚŬŤƫř
ƦƬţ šŚǀƗřŶţ ƲƗ ƻŐƴƯ
Å ƾƟ ŢǀƤŝ Šǀƴưǀƫř ƥƺƴŞƫř ƱŔƟ
ŠƯŻǃř
ƲƯƱƺưƌưƫřƹƥƺƬưưƫřƾƴưǀƫřƾƬƷǃřƦƴŞƫřƾƟƲŰƳƹ
Ůŗřƺƫƹ ƲǀƳřƺƤŝ ƪƯŚƨƫř ŚƴƯřżŤƫř Ʃǈų ƲƯƹ ŠƫƹŶƫř ƪŞƣ
ƪƌƠŝƹƦƴŞƬƫƾƫŚưƫřżƧźưƫřŠƯǈſƱŔƟƽżƧźưƫřƦƴŞƫř
ƾƟ ŠƘŞŤưƫř ŠǀƳǈƤƘƫřƹ ŠſƹŹŶưƫř ŠǀƬƿƺưŤƫř šŚſŚǀƀƫř
ƖŝŚŤţƦƴŞƫřşŹřŵœƱŏŚưƧŠƯŻǃřƦƬŤŝźŧŐŤƿƲƫƹƮƫƶƬưƗ
źŞƘƫřƆƬŴŤƀţƹƩƹŐŝÅǇƹŏŠƯŻǃřƦƬţšřŹƺƐţƹŪŗŚŤƳ
ŚƸƴƯ

źƿźŰŤƫřŠŘǀƷ

%100 اخلربة والثقة بنك مملوك للدولة
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األهلي املصريف

ƭŚºººţƱŚƯŏƾƟƾƴưǀƫřƾƟźƈưƫřƕŚƐƤƫřŠǀƴưǀƫřƥƺƴŞƫřŠǀƘưūžǀŗŹ
ŠǀưƫŚƘƫřŠǀƫŚưƫřŠƯŻǃřƲƯ

أحمد محمد الخاوي رئيس جمعية البنوك اليمنية لعدد من الصحف اليمنية بأن البنوك/صرح األخ
اليمنية في منأى وأمان تام من تداعيات األزمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم وأن الجهاز المصرفي
اليمني متواضع وليس لديه أية استثمارات لدى البنوك العالمية أو صناديق االستثمار الدولية أو القطاعات
العقارية وأن ما لدى البنوك المحلية من ودائع بالنقد األجنبي لدى بعض المصارف العالمية موزعة بحسب
توجيهات البنك المركزي المستمرة خالل العامين الماضيين بصورة تضمن سالمتها كما أوضح بان الجمعية
. تقوم بدور فاعل لتعزيز مركز البنوك و وظيفتها وتنظيم أنشطتها في كافة المجاالت
ƾƟŌřƺſƭÏÍÍÔƭŚƘƫřŸƴƯŠƇŚųşźưŤƀưƫřƽżƧźưƫř
ƱƺƳŚƣƢǀŞƐţƹŠǀƋřźƣǇřŠǀƬưƘƫřŢưƧƺůƹŶǀƃźţ
šǈǀƸƀŤƫř Ŷƿżţǃ ƱŐŝ ƾƋŚƤƫřƹ ƽżƧźưƫř ƦƴŞƫř

ƲƗŠƿŹŚŬŤƫřšƺǀŞƫřƹŌǈưƘƬƫŠůƺƴưưƫřŠǀƳŚưŤŗǇř
ŢƬƘūŶƣšřŌřźūǅřƵŸƷƹƦƴŞƫřƩŚƯŽŏŹƲƯ ×ÏÒ)
ŚưƧ şźǀŞƧ Ŝƀƴŝƹ ƥƺƴŞƫř ƻŶƫ şźƟƺŤƯ Šƫƺǀƀƫř
ƾŤƫřƖŗřŵƺƫřƱŚưƋŠƀſŒƯŌŚƄƳœƹťřŶŰŤſřƱŏ
 ×ÔÕ ŠŞƀƴŝ ƽżƧźưƫř ƦƴŞƫřƹ ŠƯƺƨŰƫř ŢưƷŚſ
ƦƫŷƪƧƥƺƴŞƫřŠưƷŚƀƯŚƸǀƫœĹƟŚƌƯŚƸƫŚưſŏŹƲƯ
ŠƯŻǃřƦƬţƲƗƻŐƴƯƾƟŠǀƴưǀƫřƥƺƴŞƫřƪƘūŶƣ

ويف معرض رده على سؤال الصحف عن تقيمه لالزمة
املالية اليت مير بها االقتصاد العاملي وما تأثريها على
..القطاع املصريف اليمين
Ţƀǀƫ ŠǀƫŚưƫř ŠƯŻǃř ƱŐŝ ŮƋƹŏ
ƲǀǀƯŚƗ ŸƴƯƹ ƶƳŏ Ŧǀů ƭƺǀƫř şŶǀƫƹ
şźǀŞƧ šŚƧźƃ ŢƴƬƗŏ Ŷƣ ŚŞƿźƤţ
šřźƃŒƯ ŠŝŚŨưŝ Ʀƫŷ ƱŚƧƹ ŚƸſǈƟœ
ƾƨƿźƯǃř ŵŚƈŤƣǇř ƶƴƯ ƾƳŚƘƿ Śưƫ
ƲǀƨƿźƯǇř ŠſŚººƀƫř ƩŚƜƄƳř Ōřźū
ƾƟ ŚƸŝƹźůƹ ŠǀūŹŚŴƫř ŠſŚǀƀƫŚŝ
ŚƸƫŚưƷœƹ ƱŚŤƀƳŚƜƟŏƹ ơřźƘƫř ƲƯ ƪƧ
ƾƬųřŶƫř ƾƫŚưƫřƹ ƽŵŚƈŤƣǇř ƖƋƺƬƫ
ŚƸƌŴưţƹŠƯŻǃřƩŚŰƠŤſřƼƫœƻŵŏŚưƯ
ŚƷŹŚŧŏŢŞŰƀƳřƹƽŹŚƤƘƫřƲƷźƫřƉƹźƣŹŚǀƸƳřƲƗ
ƾƟźƈưƫřƕŚƐƤƫřƼƬƗ

..و فيما يتعلق بأثار األزمة على القطاع اليمين
ƕŚƋƹŏƩƺůŠŨƿŶůŠƿřŶŝƾƟŵŹƹŚƯƼƫœŹŚººƃŏŶƤƟ
ƦƴŞƫř ŠŝŚƣźƫ ŢƘƌų ƾŤƫřƹ Šǀƴưǀƫř ƥƺƴŞƫř

جملس اإلدارة يعقــد إجتماعه الدوري االعتيادي
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ƾŤƫřƖǀƋřƺưƫřƲǀŝƲƯƹƽŵŚǀŤƗǇřƶƗŚưŤūœƾƴưǀƫřƾƬƷǃřƦƴŞƫřşŹřŵœžƬŬƯŶƤƗ
ƾƟźƈưƫř ƕŚƐƤƫř ƪưŬƯ ƼƬƗ ŚƸţŚǀƗřŶţƹ ŠǀưƫŚƘƫřŠǀƫŚưƫřŠƯŻǃř ƶƗŚưŤūŏ ƾƟ ŚƸƄƣŚƳ
ƲƀůƹŠƯǈſƩƺůƮƸƳŚƴŘưƏřƹƮƸůŚǀţŹřžƬŬưƫřŌŚƌƗŏƻŶŝŏƹƾƬŰưƫřƹƾưƫŚƘƫř
ƲƯǁřƞƣƺưƫřƹšŚŞŨƫřƹŹřźƤŤſǇřŚƸƫƲưƌƿŚưŝƹũŹŚŴƫřƾƟƦƴŞƫřšřŹŚưŨŤſřƶǀūƺţ
ŠƟŵŚƸƫřšřŹřźƤƫřƲƯŠƬưūžƬŬưƫřŸŴţŏŶƣƹŠǀūŹŚŴƫřƩŚưƫřơřƺſŏƾƟšŚŝŷŚŬŤƫřƲƗ
ŠưƔƳŐŝƶƯřżŤƫřƹƦƴŞƫřƍŚŞƌƳřƾƟƮƷŚƋŹƲƗŌŚƌƗǃřźŞƗƹƦƴŞƫřƞƣƺƯżƿżƘţƼƫœ
ƲưǀƫřƾƟŠƬƯŚƘƫřƥƺƴŞƫřƖǀưūƼƫœŠƸūƺưƫřƽżƧźưƫřƦƴŞƫřŮŗřƺƫƹ

مــــعــــك أيـــنـــــما تـــــــكــــن

عدد خاص 2008م

األهلي املصريف

ŠǀƫŚưƫřŠºººƯŻǃřźºººŬƠºººţ
ميكن القول إن منتصف شهر سبتمرب/أيلول املاضي شهد تفجر األزمة املالية يف الواليات املتحدة لدرجة أن احملللني االقتصاديني والسياسيني
اعتربوا بداية األسبوع الثالث يف هذا الشهر «أسبوعا داميا» وتارخييا لالقتصاد األمريكي ،انهارت فيه مؤسسات مالية ضخمة ،بعد سنوات
طويلة من النجاح ،واضطرت مؤسسات أخرى لالندماج خشية السقوط ،يف حني تواصل املد الزلزالي االقتصادي ليطال مؤسسات مالية كربى
يف أوروبا وآسيا باعتباره نتيجة حمتومة الرتباطها االستثماري بالسوق املالية األمريكية.

ŚƿŚŰƌƫřŻźŝŏ
 -1بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات
املالية -أكرب الصناديق األمريكية العاملة يف
جمال االدخار واإلقراض -جملموعة جيه بي
مورغان املصرفية العمالقة بـ  1.9مليار دوالر.
 -2بنك االستثمار األمريكي (ليمان برذارز)
يعلن عن إفالسه بعد فشل جهود املسؤولني
األمريكيني يف وزارة اخلزانة واالحتياطي
االحتادي األمريكي إلنقاذ البنك.
 -3بنك مرييل لينش أحد البنوك االستثمارية

الكربى يف الواليات املتحدة يضطر لقبول
عرض شراء من «بنك أوف أمريكا» خشية
تعرضه لإلفالس.
 -4احلكومة األمريكية تعمل على تأميم
اجلزء األكرب من نشاط شركة «أي آي جي»
العمالقة وأكرب شركة تأمني يف العامل ،وذلك
بعد شرائها ديون الشركة املتعثرة مببلغ 85
مليار دوالر.

 -5اخنفاض حاد يف األسواق املالية العاملية.
 -6احلكومة الربيطانية تضطر للتدخل إلنقاذ
بنك «أتش بي أو أس» عن طريق قيام بنك لويدز
بشرائه مببلغ  12مليار جنية إسرتليين.
 -7عشرات اآلالف من موظفي البنوك
واملؤسسات املالية يف أمريكا وبريطانيا يفقدون
وظائفهم.
 -8انهيار سعر اجملموعة املصرفية والتأمني
البلجيكية اهلولندية (فورتيس) يف البورصة
بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء
بالتزاماتها.
 -9بيع بنك واكوفيا -رابع أكرب مصرف
يف الواليات املتحدة  -ملؤسسة سييت جروب
املصرفية األمريكية ضمن موجة االندماجات
يف السوق األمريكية ملواجهة تبعات األزمة
املالية.

وضـــوح بالـــرؤية وتـــميز فـــي األداء
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األهلي املصريف

ماذا قالوا عن األزمة

ŢŝŚŧƖƿŵƹŌǇƹŵřŶƗœ

 الرئيس األمريكي السابق جورج بوش« :االقتصاد األمريكي يف خطر،وقطاعات رئيسية يف النظام املالي األمريكي مهددة باإلغالق».

ً
حاليا فالدميري بوتني« :هذا مل
 الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراءيعد انعداما لإلحساس باملسؤولية من جانب بعض األفراد ،بل عدم
إحساس باملسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العاملية».
 رئيس الوزراء الربيطاني غوردون براون« :االستهتار داخل الوالياتاملتحدة بالنظام املالي هو الذي أدى إىل أزمة االئتمان املالي اليت يعاني
منها العامل».
 الرئيس السابق لالحتياطي الفدرالي األمريكي آالن غرينسبان« :األزمةهي األخطر منذ قرن ،ومل تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت ،وأتوقع
انهيار العديد من املؤسسات املالية الكربى بسبب القسوة االستثنائية هلذه
األزمة».
 األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون« :األزمة املالية تهدد معيشةمليارات األشخاص عرب العامل خصوصا األكثر ً
فقرا».

وزير املالية األملاني بري شتاينربوك« :الواليات املتحدة تتحمل مسؤولية األزمةاملالية العاملية الراهنة بسبب احلملة األنغلوساكسونية اليت تهدف لتحقيق
أرباح كبرية ،ومكافآت هائلة للمصرفيني وكبار مديري الشركات ،واألزمة
ستخلف أثارا عميقة وستحدث حتوالت يف النظام املالي العاملي».
 رئيس البنك الدولي روبرت زوليك «األزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية ،اليتتواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات املدفوعات ،ألن األسعار املرتفعة تؤدي إىل
تضخم فواتري الواردات».

البنك األهلي اليمين اخلربة والثقة
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األهلي املصريف

 اإلنفـــاق يف سبيل اهلل: سادسا
 (وما أنفقتــم من شيء فهـــو: قال تعاىل
)خيلفـــه وهو خري الرازقني
سورة سبأ

انــهيــار ســوق األسهــم السعــودية يـــنعش
مــــراكــــز الــطــب الــــنفســـــــي
šǇŚůƕŚƠţŹřƲƗŠƿŵƺƘſŠǀƀƠƳŠǀŞƏƹŠƿŹŚƄŤſřŹŵŚƈƯŢƠƄƧ
źŗŚƀŴƫřŜŞƀŝŠƨƬưưƫřƾƟŠǀƀƠƴƫřƉřźƯǃřƹśŚŘŤƧǇŚŝŠŝŚƇǅř
ŷœ ŠǀưƫŚƘƫř ŠǀƫŚưƫř ŠƯŻǃř Ōřźū ƮƸſǃř ơƺſ ŚƸƫ ŢƋźƘţ ƾŤƫř
ƾƋŚưƫřƲǀƗƺŞſǃřƩǈųŠǀƀƠƴƫřšřŵŚǀƘƬƫƲǀƘūřźưƫřŵřŶƗŏšŵřŻ
×ÏÍŠŞƀƴŝŠƨƬưưƫřƢƏŚƴƯƞƬŤŴƯƾƟƽŹŚŬƫřƹ
nşŚǀŰƫř~ ŠƠǀŰƇ ƶţźƄƳ ƽźưſǃř ŶƘſ ƾƠŰƈƬƫ ÇźƿźƤţ ŜƀŰŝƹ
ŶƫŚų ŹƺŤƧŶƫř ƽźſǃř ƽŹŚƄŤſǇřƹ ƾƀƠƴƫř źǀŞŴƫř ƩŚƣ ŠǀƳŶƴƬƫř
ơƺƀƫřƹ ŠƿŵƺƘƀƫř ƮƸſǃř ơƺſ ƵŶƸƄţ ƽŸƫř ƖƋƺƫř Ʊœ ơŸůŚŝ
ƅŚŴƃǃřƲƯÇźǀŨƧŠŝŚƇœƾƟŜŞƀţŠǀƫŚưƫřŠƯŻǃřŌřźūŠǀưƫŚƘƫř
ƉřźƯǃřƦƬţƱŏƼƫœřźÅ ǀƄƯşŵŚŰƫřŠǀƀƠƴƫřšŚŝřźƐƋǇřƹƢƬƤƫŚŝ
ƮƷźſŐŝƲǀŝŚƈưƫřšŚƣǈƗƼƬƗŚƸƫǈƔŝŢƤƫŏ
ƮƸſǃřơƺſƾƟƲǀƬƯŚƘŤưƫřŢŝŚƇŏƾŤƫřƉřźƯǃřƲƯƱŏƝŚƋŏƹ
ŌřźūŠǀƸƄƫřƱřŶƤƟƹƢƬƤƫřƹƭŶºƫřƎƜººƋƕŚºƠºººţŹřƹźţƺŤººƫř
ƻźųǃřŹƺƯǃřƲƯŚƷźǀƛƹƮƸºſǃřơƺſƾºƟźŗŚƀººŴƫř
řźÅ ǀŨƧƱŏơŸŰŝƲǀŝƹ
ŠǀƀƠƴƫř šřŵŚǀƘƫř ƲƯ
ƲƯřźÅ ǀŞƧ ǇŚŞƣœ ŶƸƄţ
ƪưƘƳ ŷœ šŚŘƠƫř ƦƬţ
ƪŨƯƪǀƷŐţşŵŚƗœƼƬƗ
ŚǀÅ ƀƠƳ šǇŚŰƫř ƦƬţ
ŚÅŤƟǇ ĹǀƗŚưŤºūř Ʈºŧ
ƾƫŚŰƫřƖƋƺƫřƱŏƼƫœ
ƦƬţ şŵŚƿŻ ƾƟ ƮƸſŏ
ƾƟŚƇƺƈųšǇŚŰƫř
Å
ơƺƀƫřƾƟƮƸƫřƺƯŏƱƹŶƤƠƿƲƿŸƫřƲǀưƷŚƀưƫřŹŚƜƇƍŚſƹř
ŚưƴǀŝŠƿƹŵŏźǀƛƲƯŚǀÅ ƀƠƳŚƷŵŚƃŹœƮŤƿšǇŚůƥŚƴƷƱŏŮƋƹŏƹ
ƦƬţ ƾƏŚƘţ ƾƟ źưŤƀţ ƵŸƷƹ ŠƿƹŵǃŚŝ ŚƸūǈƗ ƮŤƿ šǇŚů ƥŚƴƷ
šŚūǈƘƫř
ƾŞƐƫř ŠŞŴƴƫř żƧźƯ ƾƟ ŠǀƀƠƴƫř ŠǀƇŚƈŤųǇř ŢƫŚƣ ŚƸŤƸū ƲƯ
šŚŝřźƐƋřƲƯƾƳŚƘţşŶƗšǇŚůƥŚƴƷƱœƽźƿźŰƫřźŧƺƧƾůřźŬƫř
ŚƸƫƉźƘŤţƾŤƫřźŗŚƀŴƬƫÇƪƘƟŵźƧƦƫŷƹşŵŚǀƘƫřƖūřźţŠǀƀƠƳ
ŠƿŵƺƘƀƫřƮƸſǃřơƺſ
ŹřźưŤſřƩŚůƾƟƹƶƳřƾƀƠƳƾƇŚƈŤųřƺºƷƹƞſƺǀƫřŵźƧŷŚưƧ
ƕŚƠţŹřƹ ŠǀưƫŚƘƫř ŠǀƫŚưƫř ŠƯŻǃřƹ ƮƸſǃř ơƺſ ƾƟ ƾƫŚŰƫř ƖƋƺƫř
ŻƹŚŬŤţŠŞƀƴŝŠǀƀƠƴƫřšřŵŚǀƘƬƫƲǀƘūřźưƫřŵŶƗŵřŵżƿƱŏŹŚƘſǃř
ŠǀƀƠƴƫřƉřźƯǃŚŝŠŝŚƇǅřšǇŚůƕŚƠţŹřƾƟŜŞƀŤƿŚƯ×ÏÍ
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أسباب الرزق
 أكثر من االستغفــــار: أوال
 (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا: قال تعاىل
)يرسل السماء عليكم مدرارا
سورة نوح

 التقــــوى: ثانيا
 ( ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا ويرزقه: قال تعاىل
)من حيث ال حيتسب
سورة الطالق

 التوكــل على اللــه: ثالثا
( لو أنكم تتوكلون على اهلل: )قال الرسول(ص
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصا
)وتروح بطانا
رواه الرتمذي

 املتابعة بني احلج والعمرة: رابعا
( تابعوا بني احلج والعمرة: )قال الرسول (ص
) فإنهما ينفيان الفقــر والذنوب
رواه الرتمذي

 صلــة الرحـــم: خامسا
 (من سره أن يبسط له يف رزقه: )قال رسول اهلل(ص
)ويأنس له يف أثره فليصل رمحه
رواه البخاري

وضـــوح بالـــرؤية وتـــميز فـــي األداء

األستاذ  /عبد الرمحن حممد الكهالي
رئيس جملس اإلدارة املدير العام
األستاذ /سامي عبد احلميد مكاوي
النائب األول للمدير العام

رئيس التحرير :علي منصور ماطر
مدير التحرير :عمر عبد الرمحن عبد اجلبار
سكرتري التحرير :عباس الصائغ
اإلشراف الفين  :والء وديع ثابت

مجيع املراسالت بأسم رئيس التحرير  -االراء واملقاالت بتوقيع أصحابها وال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر البنك األهلي اليمين

