
عدد خاص أكتوبر/نوفمرب 2008منشرة فصلية تصدر عن البنك األهلي اليمين

 ƘǲǭƺǕ  ǼǲǮǾǩƗ  ǼǪǵȁƗ  ǤǲƜǩƗ  Ǽǝ  ǰƮǱ  -
 ǯƍǷ ƘǱƊȆǮǕ ƟƘƩƘǾƢƭƗ ǔǾǮƩ ǼƜǪǱ ǯƍ ǺǪǕ
 ƟƘƪƢǲǭǷ  ƟƘǭƴƱ  ƸǾǝǸơ  Ǽǝ  ƗƳƗǷƷ  ǯǸǦǱ
 ƟƘǾǲǢơ ƣƴƭƗǷ ǨǊǝƍ ǺǪǕ ƗƳƘǮƢǕƗ ǳƸǦƢƜǭ ǴǾǝƸǆǭ
 ƊȆǮǖǪǩ  ǧǷȁƗ  ƷƘǾƲǩƗ  ǯǸǦǲǩÛ  ǴǾǝƸǆǮǩƗ  ƟƘǭƴƲǩƗ

.. ǰǮǾǩƗ Ǽǝ ƺǾǮǮǩƗ ǤǲƜǩƗ ƬƜǆǲǩǷ

 ǠǾǢƮƢƛ ǼǲǮǾǩƗ ǼǪǵȁƗ ǤǲƜǩƗ ǫƺƢǪǽ -
 ƚƾƮƛ  ǴơƘƪƢǲǭǷ  ǴơƘǭƴƱ  Ǽǝ  ǳƳǸƪǩƗ
 ƟƘƩƘǾƢƭƗ  ǫƴƲǽ  ƘǮƛǷ  ƞǾǮǩƘǖǩƗ  ƝƳǸƪǩƗ  ƼǾǽƘǢǭ
 ǰǾǾǲǖǮǩƗ  ƞǝƘǥ  ƟƘǖǡǸơǷ  ǛƗƴǵƍ  ǠǢƮǽǷ  ƊȆǮǖǩƗ
 ǔǮƢƪǮǪǩ  ƞǪǭƘǂǩƗ  ƞǖǞǲǮǩƗ  ƷƘǍƑ  Ǽǝ  ǤǲƜǩƗ  ƬǩƘǆǮƛ

..ǼǲǮǾǩƗ ƳƘǆƢǡȅƗǷ

ƘǲƢøøøøǩƘøøøƽƷǷ

ƘøøøøøǲƢǽƏƷ 
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جملس اإلدارة يعقــد إجتماعه الدوري االعتيادي



مبناسبـة الـذكرى )46( لثورة 26 سبتمرب اجمليـدة 
والذكرى)45( لثورة 14أكتـوبر اللتان مثلتا انعطافـاً 
تارخيياً يف جمرى تاريخ اليمن املعاصر يشـرفـنا أن 

والتـربيكات  التهاني  آيات  أمسى  نزف 
إىل باني نهضة اليمـن احلديث وحمقق 

أهـداف الثورة فخــامة األخ/ الرئيس

 ƞǾǩƘǚǩƗ ƳƘǾǕȁƗ ǳƶøǵ ƳǸǖơ ǯƍ ŻƗ ǰøǭ ǰǾøǾƩƗƷ
 ƷƘǵƳƹȃƗǷ ƊƘƱƸǩƗǷ ƊƘǮǲǩƗ ǰǭ ƴǽƺǮǩƘƛ ƘǲǲǍǷ ǺǪǕ

 ƞǮǾǦƮǩƗ ǴơƳƘǾǡ ǨǑ Ǽǝ



األزمة املالية وتداعياتها

3 اخلربة والثقة بنك مملوك للدولة %100

عدد خاص 2008ماألهلي املصريف

 ƬƜǅƍ  ƴǡ  ƘǶơƘǾǕƗƴơǷ  ƞǾǩƘǮǩƗ  ƞǭƹȁƗ  ǬǡƘǞơ  ǯƍǷ  Ǥǁ  ȅ
 ǺǩƑ  ǹƸƜǥ  ǧǷƳ  ƠǕƸǵǷ  ǨǙƘǂǩƗ  ǴǪǚǁǷ  ǬǩƘǖǩƗ  Ƥǽƴƭ
 ƷǸǵƴƢǩƗ ǜǡǸǩ ƞǽƵƘǢǱȃƗ ƟƘƪǩƘǖǮǩƗ ǔǉǷǷ ǧǸǪƮǩƗ ƳƘƪǽƑ
 ǃǸǆƲǩƗ  ǴƩǷ  ǺǪǕǷ  ƘǶǱƗƴǪƛ  Ǽǝ  ƞǾǩƘǮǩƗ  ƞǮǒǱȁƗ  Ǽǝ
 ǼǮǩƘǖǩƗ  ǼǝƸǆǮǩƗǷ  ǼǩƘǮǩƗ  ǫƘǒǲǩƗ  ƵƘǢǱȃ  ƘǶǲǭ  ƞǾƛǷƷǷȁƗ
 ǨǭƘǦǩƗ ǴƜǁ ƷƘǾǶǱȅƗ ǰǭ ƞǡȆǮǖǩƗ ƞǾǩƘǮǩƗ ƟƘƾƽƐǮǩƗ ƗƶǥǷ

.ƟƘƾƽƐǮǩƗ ǤǪơ ƳƴǶǽ ǻƶǩƗ
 ǼǩƘǮǩƗ  ƼǝƘǲƢǩƗ  ƞƽƘǾƾǩ ƞƪǾƢǱ ƞǾǩƘǮǩƗ  ƞǭƹȁƗ  ƝƎǂǱ ƴǢǩ
 ǯƘǮǾǩ)Ǥǲƛ  ƘǶƽƍƷ  ǺǪǕǷ  ƞǡȆǮǖǩƗ  ǣǸǲƜǪǩ  ǼơƘǭƴƲǩƗǷ
 ƠǪƦǮơ ǼƢǩƗǷ ƞǭƹȁƗ ǳƶǵ Ǽǝ ǼƾǾƕƸǩƗ ǼǦǽƸǭȁƗ (ƹƷƵƗƸƛ
 ǼƢǩƗ ƝƸǾƜǦǩƗ ƟƗƷƘǮƦƢƽȅƗǷ ǻƷƘǢǖǩƗ ǇƗƸǡȃƗ ƞƽƘǾƽ Ǽǝ
 ǣǸǲƜǩƗ  ǤǪƢǩ ǯǸǽƴǩƗ  ƟƗƴǲƽ ƊƗƸǂǩ ǯǷƸǮƦƢƾǮǩƗ ƘǶƲǉ
 ƸǭȁƗ ƞǾǮǩƘǖǩƗ ƞǾǩƘǮǩƗ ǟƗƷǷȁƗ ǟƗǸƽƍ ƸƜǕ ƘǶƛ ƞƛƷƘǊǮǩƗǷ
 ƊƗƸƩ ǯǸǽƴǩƗ ǤǪơ ǓƘƩƸƢƽƑ Ǽǝ ǣǸǲƜǩƗ ƺƪǕ ǺǩƑ ǹƳƍ ǻƶǩƗ
 ƞǅƘƱ ǣǸǲƜǩƗ ǤǪƢǩ ǬǶǱǸǽƳ ƳƗƴƽ ǺǪǕ ǰǾǉƸƢǢǮǩƗ ƺƪǕ
 ƟƘǱƘǮǉ ǰǭ ƘǶǪƛƘǢǽ Ƙǭ ǣƘǲǵ ǰǦǽ Ǭǩ ǇǷƸǢǩƗ ǤǪơ ǯƍǷ
 ƞƭƳƘǝ  ƝƷƘƾƱ  ǣǸǲƜǩƗ  ǤǪƢƛ  ǠƮǩƗ  ƘǮǭ  ÛƘǶǕƘƩƸƢƽȅ
 ǤǪơ  Ǽǝ  ǰǾǕƳǸǮǩƗ  ƞǢƥ  ǯƗƴǢǝ  Ǽǝ  ƞǾǩƘǮǩƗ  ƞǭƹȁƗ  ƟƹƸƛǷ
 ƞǾǩƘǮǩƗ ǬǶǡƗƷǷƍ ǰǭ ǄǪƲƢǩƘƛ ǰǽƸǮƦƢƾǮǩƗ ƍƴƛǷ ÛǣǸǲƜǩƗ
 ƴǡǷ ÛƘǶơƷƘƾƱǷ ƞǾǮǩƘǖǩƗ ƟƘǅƷǸƜǩƗ ǣƘƛƷƑ ǺǩƑ ǹƳƍ ƘǮǭ
.ƞǾǩƘǮǩƗ ǟƗƷǷȂǩ ŷǡƗǸƽƍ ƘǶǽƴǩ ǼƢǩƗ ǧǷƴǩƗ ǺǪǕ ǤǩƵ Ƹƥƍ

 ƞƛƘǡƸǩƗ  ǨǑ  ǼǝǷ  ǴǱƒǝ  ƞǾǲǮǾǩƗ  ǣǸǲƜǩƗ  ǹǸƢƾǭ  ǺǪǕ  Ƙǭƍ
 ǣǸǲƜǩƗ  ƊƗƳƍ  ǺǪǕ  ǻƺǥƸǮǩƗ  ǤǲƜǩƘƛ  ƞǪƦǮǭ  ƞǾǭǸǦƮǩƗ
 ǇƗƸǡȃƗǷ ƷƘǮƦƢƽȅƗ ƚǱƘƩ Ǽǝ ǰǮǾǩƗ Ǽǝ ƞǪǭƘǖǩƗ ƞǽƷƘƪƢǩƗ
 ǤǪơ  ƟƘǾǕƗƴơ  ǰǕ  ăǹƎǲǭ  Ǽǝ  ƠǾǢƛ  ƞǾǲǮǾǩƗ  ǣǸǲƜǩƗ  ǯƒǝ

 .ƞǭƹȁƗ
 ǰǭ ǯǸǮǊǮǩƗǷ ǣǸǪǮǮǩƗ ǼǲǮǾǩƗ ǼǪǵȁƗ ǤǲƜǩƗ Ǽǝ ǰƮǱǷ
 ƬƕƗǸǩǷ  ǰǾǱƗǸǢƛ  ǨǭƘǦǩƗ  ƘǲǭƗƺƢǩƗ  ǧȆƱ  ǰǭǷ  ƞǩǷƴǩƗ  ǨƜǡ
 ǨǊǞƛǷ ǤǲƜǪǩ ǼǩƘǮǩƗ ƺǥƸǮǩƗ ƞǭȆƽ ǯƒǝ ǻƺǥƸǮǩƗ ǤǲƜǩƗ
 Ǽǝ  ƞǖƜƢǮǩƗ  ƞǾǱȆǢǖǩƗǷ  ƞƽǷƷƴǮǩƗ  ƞǾǪǽǸǮƢǩƗ  ƟƘƽƘǾƾǩƗ
 ǔƛƘƢơ ǤǲƜǩƗ ƝƷƗƳƑ ǯƍ ƘǮǥÛƞǭƹȁƗ ǤǪƢƛ ƸƥƎƢǽ ǰǩǷ Ǭǩ ǴǪǮǕ
 ƸƜǖǩƗ ǄǪƲƢƾơǷ ǧǷƎƛ ăȅǷƍ ƞǭƹȁƗ ǤǪơ ƟƗƷǸǎơǷ ƨƕƘƢǱ

.ƘǶǲǭ

 ǺǪǕǷ ƘǦǽƸǭƍ  ǤǩƵ Ǽǝ ƘǮƛǷ ƞǾƛǷƷǷȁƗ ǧǷƴǩƗ  ƞƽƘǾƽ ǯƑ
 ƞǭƹȁƗ ǯƎƛ  ǯǸǩǸǢǽ ƿǸƛ ƧƷǸƩ ǼǦǽƸǭȁƗ  ƘǶƾǾƕƷ ǯƘƾǩ
 ŸƸƛƘǕ ăĆƘƥƴƭ ƳƸƪǭ Ǽǵ ƘǾǦǽƸǭƍ ŷƜƜƽ ƠǱƘǥ ǼƢǩƗǷ ƞǾǩƘǮǩƗ
 Ǵǲƽ)  ƝƸǾǆǡ  ƝƸƢǞǩ  ƸǮƢƾơ  ƴǡǷ  ǼǩƘǮƽƍƸǩƗ  ǫƘǒǲǩƗ  Ǽǝ
 ǧǷƴǩƗ  Ǽǝ ǼǩƘǮǩƗ  ǫƘǒǲǩƗ  Ƙǵƴǖƛ ǺǝƘǖƢǾǩ  ŷƜǽƸǢơ (ǜǆǱǷ
 ǰǾǽƳƘǆƢǡȅƗǷ ǰǾǾǩƘǮǩƗ ǰǾƜǡƗƸǮǩƗ ǈǖƛ ǯƍ ȅƑ .ƞǾǩƘǮƽƍƸǩƗ
 ƣƗƴƭȁƗ ǰǭ ƞƾǪƾǩ ŷǢǝǷ ǤǩƵǷ ƞǭƹȁƗ ǳƶǶƛ ǯƐƩƘǞƢǽ Ǭǩ
 ǫƘǖǩƗ  ǨƕƗǷƍ  Ǽǝ  ƘƛǷƷǷƍ  Ƿ  ƘǦǽƸǭƍ  Ǽǝ  Ơƥƴƭ ǼƢǩƗ  ƞǾǩƘǮǩƗ
 ƣƗƴƭȃƗ  ǤǪơ  ǰǭǷ  čċċĒ  ƸǽƗƸƜǝ  ƴǽƴƮƢǩƘƛǷ  ǫčċċĒ

 -:ƞǾǩƘǮǩƗ

 ƟƘǽȅǸǩƗ Ǽǝ ǰǾǉƸƢǢǮǩƗ ƝƷƴǡ ǫƴǕ Ǽǝ ƸǾƜǦǩƗ ǓƘǞơƷȅƗ -Č
 ǻƶǩƗǷ ǻƷƘǢǖǩƗ ǰǵƸǩƗ ǇǷƸǡ ƟƘǢƮƢƾǭ ǔǝƳ ǰǕ ƝƴƮƢǮǩƗ
 ƞǾǝƸǆǭ ƟƘƾƽƐǭ ƻȆǝƑ ƟƘǾǪǮǕ ǺǩǷƍ ǺǩƑ ǹƳƍ ǳƷǷƴƛ

.ǫčċċĒ ƸǽƗƸƜǝ Ǽǝ ƞǆǆƲƢǭ
 ƘǶǲǭ ǺǱƘøøǕ ǼƢǩƗ ǻƷƘøǢǖǩƗ ǰǵƸøøøǩƗ ǇǷƸøǡ ƸƕƘƾƱ -č
 Ǥǲƛ ǧǷƍ ǸǵǷ Bear stearns ǼǦǽƸǭȁƗ ƷƘǮƦƢƽȅƗ ǛƸǆǭ
.ǫčċċĒǸǾǱǸǽ Ǽǝ ǤǩƵǷ ƸƕƘƾƲǩƗ ǤǪơ ǰǭ ǼǱƘǖǽ ƸǾƜǥ

 ǼƛƷǷȁƗ  ǻƺǥƸǮǩƗ  ǤǲƜǩƘǥ  ƞǾǩƘǭ  ƟƘƾƽƐǭ  ƷƗƸǎǉƗ  -Ď
 Ĕď,ē ǳƗƷƴǢǭ Ƙǭ ưǉ ǺǩƑ ƞǾǦǽƸǭȁƗ ƞǾǩƗƷƴǾǞǩƗ ƞǱƗƺƲǩƗ Ƿ
 ƷȅǷƳ ƷƘǾǪǭ čďǷ (ǼƛǷƷǷȁƗ ǻƺǥƸǮǩƗ ǤǲƜǩƗ) ǷƷǸǽ ƷƘǾǪǭ
 ǣǸǲƜǩƗ  ǰǭ  ƴǽƴǖǩƗ  ƗƶǥǷ  (ƞǾǩƗƷƴǾǞǩƗ  ƞǱƗƺƲǩƗ  )  ǼǦǽƸǭƍ
 ǻƸƾǽǸƾǩƗ  ǼǲǍǸǩƗ  ǤǲƜǩƗǷ  ǯƘƛƘǾǩƗ  Ǥǲƛ  ǨƦǭ  ÛǹƸƱȁƗ

ǫčċċĒ ƼǎƾǙƍ Ǽǝ ǤǩƵǷ
 ƴǖƛ  ƘǾǱƘǎǽƸƛ  Ǽǝ  Nothern Rock   ǛƸǆǭ  ǬǾǭƎơ  -ď
 ǴƜǾǲƪƢǩ  ŷǾǩƘƪǖƢƽƗ  ŷǉƸǡ  ǴƮǲǮƛ  ƗƸƢǪƪǱƗ  Ǥǲƛ  ǫƘǡ  ǯƍ

ǫčċċĒ ƸƜǮƢƜƽ Ǽǝ ǤǩƵǷ ƻȆǝȃƗ
 ƟƗƳǸƩǸǭ ƞǮǾǡ ǇƘǞƲǱƗ ǰǕ ǫčċċĒ ƸƛǸƢǥƍ Ǽǝ ǯȆǕȃƗ -Đ
 ƷƘǾǪǭ (ď) ƷƗƴǢǮƛ ǻƸƾǽǸƾǩƗ (UBS) ¬ƻƑ Ǽƛ Ǹǽ¼ ǛƸǆǭ

.ǤǱƸǝ
 ƞǾǦǽƸǭȁƗ  ƞǾǩƗƷƴǾǞǩƗ  ƞǲǽƺƲǩƗ  ǫčċċē  ƻƷƘǭ  Ǽǝ  -đ
 ƞǎǢǲǩƗ (ď/Ď) ǓƘƛƷƍ ƞƥȆƦƛ ƞƾǾƕƸǩƗ ƝƴƕƘǞǩƗ ƞƜƾǱ ǈǞƲơ
 ǴǲǾƭ Ǽǝ  ƊƗƸƜƲǩƗ  ǴǞǅǷ ƊƗƸƩƑ  ǸǵǷ (ĕĎ,Đċ)  ǺǩƑ  ǨǆƢǩ

. ǼƕƘǲƦƢƽƗ ƴǖƛ ǷƵ ƊƗƸƩƑ ǴǱƘƛ
 ŷǭǸǕƴǭ  Jp morgan ǸǵǷ ǼǦǽƸǭƍ ǛƸǆǭ ƸƜǥƍ ǫƘǾǡ -Ē
 Bear  ǛƸǆǭ  ƊƗƸǂƛ  ƞǾǦǽƸǭȁƗ  ƞǾǩƗƷƴǾǞǩƗ  ƞǱƗƺƲǩƗ  ǰǭ
 Ǽǝ  ǤǩƵǷ.  ƞǾǩƘǭ  ƟƘƛǸǖǅ  ǰǭ  ǴơƘǱƘǖǭ  ƸƥƗ  stearns

ǫčċċē ƻƷƘǭ
 ƴƢǂǽ  ǌǚǊǩƗ  ƴøƱƍ  ǫčċċē  ǸøǾǩǸøǽ  ǔøøǪǎǭ  Ǽǝ  -ē
 «Finmie mae¼  Ƿ  Freddi Mac  ǼƢƾøƽƐǭǺǪǕ
 ǇǷƸǢǩƗ  ǨǽǸǮơ  ƝƳƘǕƑ  Ǽǝ  ǰǾƢǆǆƲƢǮǩƗ  ǰǾƢǾǦǽƸǭȁƗ
 ƵƘǢǱȃ  ƞǎƱ  ǰǕ  ƞǾǦǽƸǭȁƗ  ƞǲǽƺƲǩƗ  ǯȆǕƑ  Ƿ  ƞǽƷƘǢǖǩƗ

.ǻƷƘǢǖǩƗ ǓƘǎǢǩƗ
 ǧƘǚǂǱƗ Ǽǝ ƠǪƦǮơ ƝƸǁƘƜǭ ƸǾǙ ŷƛƘƜƽƍ ǣƘǲǵ ǯƍ ǺǩƑ ƞǝƘǉƑ
 ǜǾǑǸơǷ ƞǾƩƷƘƲǩƗ ƞǾƽƘǾƾǩƘƛ ƝƴƮƢǮǩƗ ƟƘǽȅǸǩƗ ƞƽƘƽ
 ƟƘƽƘǾƾǩƗ  ǤǪơ ǫƴƲǽ ƘǮƛ ƞǾǦǽƸǭȁƗ  ƞǽƳƘǆƢǡȅƗ  ƳƷƗǸǮǩƗ
 ƞǾǩƘǮǩƗ  ǓƘǉǷȂǩ  ƞǖƛƘƢǮǩƗǷ  ƞƜǡƗƸǮǩƗ  ǧƘǮǵƑ  ƙƘƾƭ  ǺǪǕ

...ƞǾǪƱƗƴǩƗ ƸǽƸƮƢǩƗ ƞƖǾǵƸǽƸƮƢǩƗ ƼǾƕƷ - ƸǍƘǭƷǸǆǲǭ ǼǪǕ/ǬǽƴǢơǷ ƳƗƴǕƑ  

ƳƴǖǩƗ ƞǮǪǥ عوامل أدت إىل بروز األزمة املالية
و وصوهلا إىل ما هي عليه اليوم



4 مــــعــــك أيـــنـــــما تـــــــكــــن

 ǫƘøøøơ ǯƘǭƍ Ǽǝ ǼǲǮǾǩƗ ǼǝƸǆǮǩƗ ǓƘǎǢǩƗ :ƞǾǲǮǾǩƗ ǣǸǲƜǩƗ ƞǾǖǮƩ ƼǾƕƷ
ƞǾǮǩƘǖǩƗ ƞǾǩƘǮǩƗ ƞǭƹȁƗ ǰǭ

البنوك  بأن  اليمنية  الصحف  من  لعدد  اليمنية  البنوك  رئيس جمعية  الخاوي  محمد  األخ/أحمد  صرح 
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 .

ويف معرض رده على سؤال الصحف عن تقيمه لالزمة 
املالية اليت مير بها االقتصاد العاملي وما تأثريها على 

القطاع املصريف اليمين..

 ƠƾǾǩ  ƞǾǩƘǮǩƗ  ƞǭƹȁƗ  ǯƎƛ  ƬǉǷƍ  
 ǰǾǾǭƘǕ  ƶǲǭǷ  ǴǱƍ  ƤǾƭ  ǫǸǾǩƗ  ƝƴǾǩǷ
 ƝƸǾƜǥ  ƟƘǥƸǁ  ƠǲǪǕƍ  ƴǡ  ƘƜǽƸǢơ
 ƟƗƸǁƐǭ  ƞƛƘƦǮƛ  ǤǩƵ  ǯƘǥǷ  ƘǶƽȆǝƑ
 ǼǦǽƸǭȁƗ  ƳƘǆƢǡȅƗ  Ǵǲǭ  ǼǱƘǖǽ  ƘǮǩ
 ǰǾǦǽƸǭȅƗ  ƞƽƘøøƾǩƗ  ǧƘǚǂǱƗ  ƊƗƸƩ
 Ǽǝ  ƘǶƛǷƸƭǷ  ƞǾƩƷƘƲǩƗ  ƞƽƘǾƾǩƘƛ
 ƘǶǩƘǮǵƑǷ  ǯƘƢƾǱƘǚǝƍǷ  ǟƗƸǖǩƗ  ǰǭ  Ǩǥ
 ǼǪƱƗƴǩƗ  ǼǩƘǮǩƗǷ  ǻƳƘǆƢǡȅƗ  ǔǉǸǪǩ
 ƘǶǊƲǮơǷ ƞǭƹȁƗ ǧƘƮǞƢƽƗ ǺǩƑ ǹƳƍ ƘǮǭ

 ƘǵƷƘƥƍ  ƠƜƮƾǱƗǷ ǻƷƘǢǖǩƗ ǰǵƸǩƗ ǇǷƸǡ ƷƘǾǶǱƗ ǰǕ
 .ǼǝƸǆǮǩƗ ǓƘǎǢǩƗ ǺǪǕ

و فيما يتعلق بأثار األزمة على القطاع اليمين..
 

 ǓƘǉǷƍ ǧǸƭ ƞƦǽƴƭ ƞǽƗƴƛ Ǽǝ ƳƷǷƘǭ ǺǩƑ ƷƘøøǁƍ ƴǢǝ
 ǤǲƜǩƗ  ƞƛƘǡƸǩ  ƠǖǊƱ  ǼƢǩƗǷ  ƞǾǲǮǾǩƗ  ǣǸǲƜǩƗ

 Ǽǝ ƊƗǸƽ ǫčċċĒ ǫƘǖǩƗ ƶǲǭ ƞǅƘƱ ƝƸǮƢƾǮǩƗ ǻƺǥƸǮǩƗ
 ǯǸǱƘǡ ǠǾƜǎơǷ ƞǾǉƗƸǡȅƗ ƞǾǪǮǖǩƗ ƠǮǥǸƭǷ ƴǾǁƸơ
 ƟȆǾǶƾƢǩƗ  ƴǽƺơȁ  ǯƎƛ  ǼǉƘǢǩƗǷ  ǻƺǥƸǮǩƗ  ǤǲƜǩƗ

 ǰǕ ƞǽƷƘƪƢǩƗ ƟǸǾƜǩƗǷ ƊȆǮǖǪǩ ƞƭǸǲǮǮǩƗ ƞǾǱƘǮƢƕȅƗ
 ƠǪǖƩ ƴǡ ƟƗƊƗƸƩȃƗ ǳƶǵǷ ǤǲƜǩƗ ǧƘǭ ƻƍƷ ǰǭ (ĕčĐ)
 ƘǮǥ  ÛƝƸǾƜǥ  ƚƾǲƛǷ  ǣǸǲƜǩƗ  ǹƴǩ  ƝƸǝǸƢǭ  ƞǩǸǾƾǩƗ
 ǼƢǩƗ ǔƕƗƳǸǩƗ  ǯƘǮǉ ƞƾƽƐǭ ƊƘǂǱƑǷ ƣƗƴƮƢƽƗ ǯƍ
 (ĕĒē)  ƞƜƾǲƛ  ǻƺǥƸǮǩƗ  ǤǲƜǩƗǷ  ƞǭǸǦƮǩƗ  ƠǮǵƘƽ
 ǤǩƵ Ǩǥ ÛǣǸǲƜǩƗ ƞǮǵƘƾǭ ƘǶǾǩƑ ŷǝƘǊǭ ƘǶǩƘǮƽƍƷ ǰǭ
  .ƞǭƹȁƗ ǤǪơ ǰǕ ǹƎǲǭ Ǽǝ ƞǾǲǮǾǩƗ ǣǸǲƜǩƗ ǨǖƩ ƴǡ
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جملس اإلدارة يعقــد إجتماعه الدوري االعتيادي
 ǼƢǩƗ ǔǾǉƗǸǮǩƗ ǰǾƛ ǰǭǷ ÛǻƳƘǾƢǕȅƗ ǴǕƘǮƢƩƑ ǼǲǮǾǩƗ ǼǪǵȁƗ ǤǲƜǩƗ ƝƷƗƳƑ ƼǪƪǭ ƴǢǕ
 ǼǝƸǆǮǩƗ  ǓƘǎǢǩƗ  ǨǮƪǭ ǺǪǕ  ƘǶơƘǾǕƗƴơǷ  ƞǾǮǩƘǖǩƗ ƞǾǩƘǮǩƗ ƞǭƹȁƗ  ǴǕƘǮƢƩƍ  Ǽǝ  ƘǶǂǡƘǱ
 ǰƾƭǷ ƞǭȆƽ ǧǸƭ ǬǶǱƘǲƖǮǍƗǷ ǬǶƭƘǾơƷƗ  ƼǪƪǮǩƗ  ƊƘǊǕƍ ǹƴƛƍǷ ÛǼǪƮǮǩƗǷ ǼǮǩƘǖǩƗ
 ǰǭǿƗ ǜǡǸǮǩƗǷ ƟƘƜƦǩƗǷ ƷƗƸǢƢƽȅƗ ƘǶǩ ǰǮǊǽ ƘǮƛǷ ƧƷƘƲǩƗ Ǽǝ ǤǲƜǩƗ ƟƗƷƘǮƦƢƽƗ ǴǾƩǸơ
 ƞǝƳƘǶǩƗ ƟƗƷƗƸǢǩƗ ǰǭ ƞǪǮƩ ƼǪƪǮǩƗ ƶƲơƍ ƴǡǷ ÛƞǾƩƷƘƲǩƗ ǧƘǮǩƗ ǟƗǸƽƍ Ǽǝ ƟƘƛƵƘƪƢǩƗ ǰǕ
 ƞǮǒǱƎƛ ǴǭƗƺƢǩƗǷ ǤǲƜǩƗ ǋƘƜǊǱƗ Ǽǝ  ǬǵƘǉƷ ǰǕ ƊƘǊǕȁƗ ƸƜǕǷ ǤǲƜǩƗ ǜǡǸǭ ƺǽƺǖơ ǺǩƑ

.ǰǮǾǩƗ Ǽǝ ƞǪǭƘǖǩƗ ǣǸǲƜǩƗ ǔǾǮƩ ǺǩƑ ƞǶƩǸǮǩƗ ǻƺǥƸǮǩƗ ǤǲƜǩƗ ƬƕƗǸǩǷ
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ƞǾǩƘǮǩƗ ƞøøøǭƹȁƗ ƸøøøƪǞøøøơ
ميكن القول إن منتصف شهر سبتمرب/أيلول املاضي شهد تفجر األزمة املالية يف الواليات املتحدة لدرجة أن احملللني االقتصاديني والسياسيني 
بعد سنوات  مالية ضخمة،  انهارت فيه مؤسسات  داميا« وتارخييا لالقتصاد األمريكي،  الشهر »أسبوعا  الثالث يف هذا  اعتربوا بداية األسبوع 
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.

ƘǽƘƮǊǩƗ  ƹƸƛƍ
1- بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات 
املالية -أكرب الصناديق األمريكية العاملة يف 
بي  جيه  جملموعة  واإلقراض-  االدخار  جمال 

مورغان املصرفية العمالقة بـ 1.9 مليار دوالر.
برذارز(  )ليمان  األمريكي  االستثمار  بنك   -2
املسؤولني  جهود  فشل  بعد  إفالسه  عن  يعلن 
واالحتياطي  اخلزانة  وزارة  يف  األمريكيني 

االحتادي األمريكي إلنقاذ البنك.
3- بنك مرييل لينش أحد البنوك االستثمارية 

لقبول  يضطر  املتحدة  الواليات  يف  الكربى 
خشية  أمريكا«  أوف  »بنك  من  شراء  عرض 

تعرضه لإلفالس.
تأميم  على  تعمل  األمريكية  احلكومة   -4
اجلزء األكرب من نشاط شركة »أي آي جي« 
العمالقة وأكرب شركة تأمني يف العامل، وذلك 
 85 مببلغ  املتعثرة  الشركة  ديون  شرائها  بعد 

مليار دوالر.

5- اخنفاض حاد يف األسواق املالية العاملية.
6- احلكومة الربيطانية تضطر للتدخل إلنقاذ 
بنك »أتش بي أو أس« عن طريق قيام بنك لويدز 

بشرائه مببلغ 12 مليار جنية إسرتليين.
البنوك  موظفي  من  اآلالف  عشرات   -7
واملؤسسات املالية يف أمريكا وبريطانيا يفقدون 

وظائفهم.
والتأمني  املصرفية  اجملموعة  سعر  انهيار   -8
البورصة  يف  )فورتيس(  اهلولندية  البلجيكية 
الوفاء  على  قدرتها  بشأن  شكوك  بسبب 

بالتزاماتها.
مصرف  أكرب  -رابع  واكوفيا  بنك  بيع   -9
جروب  سييت  ملؤسسة   - املتحدة  الواليات  يف 
املصرفية األمريكية ضمن موجة االندماجات 
األزمة  تبعات  ملواجهة  األمريكية  السوق  يف 

املالية.

عدد خاص 2008ماألهلي املصريف
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ماذا قالوا عن األزمة

- الرئيس األمريكي السابق جورج بوش: »االقتصاد األمريكي يف خطر، 

وقطاعات رئيسية يف النظام املالي األمريكي مهددة باإلغالق«.

مل  »هذا  بوتني:  فالدميري  حاليًا  الوزراء  ورئيس  السابق  الروسي  الرئيس   -
عدم  بل  األفراد،  بعض  جانب  من  باملسؤولية  لإلحساس  انعداما  يعد 

إحساس باملسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العاملية«.

الواليات  داخل  »االستهتار  براون:  غوردون  الربيطاني  الوزراء  رئيس   -
يعاني  اليت  املالي  االئتمان  أزمة  إىل  أدى  الذي  هو  املالي  بالنظام  املتحدة 

منها العامل«.

- الرئيس السابق لالحتياطي الفدرالي األمريكي آالن غرينسبان: »األزمة 
هي األخطر منذ قرن، ومل تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع 
انهيار العديد من املؤسسات املالية الكربى بسبب القسوة االستثنائية هلذه 

األزمة«.

معيشة  تهدد  املالية  »األزمة  مون:  كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني   -
مليارات األشخاص عرب العامل خصوصا األكثر فقرًا«.

- رئيس البنك الدولي روبرت زوليك »األزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية، اليت 
تواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات املدفوعات، ألن األسعار املرتفعة تؤدي إىل 

تضخم فواتري الواردات«.

-وزير املالية األملاني بري شتاينربوك: »الواليات املتحدة تتحمل مسؤولية األزمة 
لتحقيق  تهدف  اليت  األنغلوساكسونية  احلملة  بسبب  الراهنة  العاملية  املالية 
أرباح كبرية، ومكافآت هائلة للمصرفيني وكبار مديري الشركات، واألزمة 

ستخلف أثارا عميقة وستحدث حتوالت يف النظام املالي العاملي«.

ƠƛƘƥ ǔǽƳǷ ƊȅǷ / ƳƗƴǕƑ

عدد خاص 2008ماألهلي املصريف
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أسباب الرزق
 أوال : أكثر من االستغفــــار 

قال تعاىل : )فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا( 

 
 ثانيا : التقــــوى 

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

 
 

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

وتروح بطانا( 

رابعا : املتابعة بني احلج والعمرة 
   

والعمرة  احلج  بني  تابعوا   (: )ص(  الرسول  قال 
فإنهما ينفيان الفقــر والذنوب ( 

خامسا : صلــة الرحـــم 
قال رسول اهلل)ص( : )من سره أن يبسط له يف رزقه 

ويأنس له  يف أثره فليصل رمحه( 

 سادسا : اإلنفـــاق يف سبيل اهلل 

فهـــو  شيء  من  أنفقتــم  )وما   : تعاىل  قال 
خيلفـــه وهو خري الرازقني(

 ƟȅƘƭ ǓƘǞơƷƗ ǰǕ ƞǽƳǸǖƽ ƞǾƾǞǱ ƞǾƜǍǷ ƞǽƷƘǂƢƽƗ ƷƳƘǆǭ ƠǞǂǥ
 ƸƕƘƾƲǩƗ ƚƜƾƛ ÛƞǦǪǮǮǩƗ Ǽǝ ƞǾƾǞǲǩƗ ǇƗƸǭȁƗǷ ƙƘƖƢǥȅƘƛ ƞƛƘǅȃƗ
 ƵƑ  ÛƞǾǮǩƘǖǩƗ  ƞǾǩƘǮǩƗ  ƞǭƹȁƗ  ƊƗƸƩ  ǬǶƽȁƗ  ǟǸƽ  ƘǶǩ  ƠǉƸǖơ  ǼƢǩƗ
 ǼǉƘǮǩƗ ǰǾǕǸƜƽȁƗ ǧȆƱ ƞǾƾǞǲǩƗ ƟƗƳƘǾǖǪǩ ǰǾǖƩƗƸǮǩƗ ƳƗƴǕƍ ƟƳƗƹ

.ĕčċ ƞƜƾǲƛ ƞǦǪǮǮǩƗ ǠǍƘǲǭ ǜǪƢƲǭ Ǽǝ ǻƷƘƪǩƗǷ
 ¬ƝƘǾƮǩƗ¼  ƞǞǾƮǅ ǴơƸǂǱ  ǻƸǮƽȁƗ  ƴǖƽ  ǼǞƮǆǪǩ  ąƸǽƸǢơ  ƚƾƮƛǷ
 ƴǩƘƱ  ƷǸƢǥƴǩƗ  ǻƸƽȁƗ  ǻƷƘǂƢƽȅƗǷ  ǼƾǞǲǩƗ  ƸǾƜƲǩƗ  ǧƘǡ  ÛƞǾǱƴǲǪǩƗ
 ǟǸƾǩƗǷ  ƞǽƳǸǖƾǩƗ  ǬǶƽȁƗ  ǟǸƽ ǳƴǶǂơ  ǻƶǩƗ  ǔǉǸǩƗ  ǯƑ  :ǟƶƭƘƛ
 ǃƘƲǁȁƗ ǰǭ ąƸǾƦǥ ƞƛƘǅƑ Ǽǝ ƚƜƾơ ÛƞǾǩƘǮǩƗ ƞǭƹȁƗ ƊƗƸƩ ƞǾǮǩƘǖǩƗ
 ǇƗƸǭȁƗ ǤǪơ ǯƍ ǺǩƑ Ɨ ăƸǾǂǭ ÛƝƳƘƮǩƗ ƞǾƾǞǲǩƗ ƟƘƛƗƸǎǉȅƗǷ ǠǪǢǩƘƛ

.ǬǵƸƽƎƛ ǰǾƛƘǆǮǩƗ ƟƘǡȆǕ ǺǪǕ ƘǶǩȆǒƛ ƠǢǩƍ
 ÛǬǶƽȁƗ ǟǸƽ Ǽǝ ǰǾǪǭƘǖƢǮǩƗ ƠƛƘǅƍ ǼƢǩƗ ǇƗƸǭȁƗ ǰǭ ǯƍ ǛƘǉƍǷ 
 ƊƗƸƩ ÛƞǾǶǂǩƗ  ǯƗƴǢǝǷ  ǠǪǢǩƗǷ  ÛǫƴøǩƗ  ǌǚøøǉ ǓƘøǞøøøơƷƗǷ  ƸơǸƢøøǩƗ

.ǹƸƱȁƗ ƷǸǭȁƗ ǰǭ ƘǵƸǾǙǷ ÛǬǶøƽȁƗ ǟǸƽ Ǽøǝ ƸƕƘƾøøƲǩƗ
 Ɨ ăƸǾƦǥ ǯƍ ǟƶƮƛ ǰǾƛǷ
 ƞǾƾǞǲǩƗ  ƟƗƳƘǾǖǩƗ  ǰǭ
 ǰǭ  Ɨ ăƸǾƜǥ  ȅƘƜǡƑ  ƴǶǂơ
 ǨǮǖǱ  ƵƑ  ÛƟƘƖǞǩƗ  ǤǪơ
 ǨƦǭ ǨǾǵƎơ ƝƳƘǕƑ ǺǪǕ
 ƘăǾƾǞǱ  ƟȅƘƮǩƗ  ǤǪơ
 ƘăƢǝȅ  ÛŷǾǕƘǮƢøƩƗ  Ǭøƥ
 ǼǩƘƮǩƗ ǔǉǸǩƗ ǯƍ ǺǩƑ
 ǤǪơ  ƝƳƘǽƹ  Ǽǝ  ǬǶƽƍ
 Ǽǝ Ƙ ăǅǸǆƱ ÛƟȅƘƮǩƗ

.ǟǸƾǩƗ Ǽǝ ǬǶǩƗǸǭƍ ǯǷƴǢǞǽ ǰǽƶǩƗ ǰǾǮǵƘƾǮǩƗ ƷƘǚǅ ǋƘƽǷƗ
 ƘǮǲǾƛ ÛƞǽǷƳƍ ƸǾǙ ǰǭ ƘăǾƾǞǱ ƘǵƳƘǁƷƑ ǬƢǽ ƟȅƘƭ ǣƘǲǵ ǯƍ ƬǉǷƍǷ
 ǤǪơ  ǼǍƘǖơ  Ǽǝ  ƸǮƢƾơ  ǳƶǵǷ  ÛƞǽǷƳȁƘƛ  ƘǶƩȆǕ  ǬƢǽ  ƟȅƘƭ  ǣƘǲǵ

 .ƟƘƩȆǖǩƗ
 ǼƜǎǩƗ  ƞƜƲǲǩƗ  ƺǥƸǭ  Ǽǝ  ƞǾƾǞǲǩƗ  ƞǾǅƘǆƢƱȅƗ  ƠǩƘǡ  ÛƘǶƢǶƩ  ǰǭ
 ƟƘƛƗƸǎǉƗ ǰǭ ǼǱƘǖơ ƝƴǕ ƟȅƘƭ ǣƘǲǵ ǯƑ :ǻƸǽƸƮǩƗ ƸƥǸǥ ǼƭƗƸƪǩƗ
 ƘǶǩ  ǇƸǖƢơ  ǼƢǩƗ  ƸƕƘƾƲǪǩ  ąǨǖǝ  ƳƸǥ ǤǩƵǷ ÛƝƳƘǾǖǩƗ  ǔƩƗƸơ  ƞǾƾǞǱ

.ƞǽƳǸǖƾǩƗ ǬǶƽȁƗ ǟǸƽ
 ƷƗƸǮƢƽƗ ǧƘƭ ǼǝǷ ǴǱƗ ǼƾǞǱ ǼǅƘǆƢƱƗ ǸøǵǷ ǜƽǸǾǩƗ .Ƴ ƸǥƵ ƘǮǥ
 ǓƘǞơƷƗǷ  ƞǾǮǩƘǖǩƗ  ƞǾǩƘǮǩƗ  ƞǭƹȁƗǷ  ǬǶƽȁƗ  ǟǸƽ Ǽǝ  ǼǩƘƮǩƗ  ǔǉǸǩƗ
 ƹǷƘƪƢơ ƞƜƾǲƛ ƞǾƾǞǲǩƗ ƟƗƳƘǾǖǪǩ ǰǾǖƩƗƸǮǩƗ ƳƴǕ ƳƗƳƺǽ ǯƍ ÛƷƘǖƽȁƗ

.ƞǾƾǞǲǩƗ ǇƗƸǭȁƘƛ ƞƛƘǅȃƗ ƟȅƘƭ ǓƘǞơƷƗ Ǽǝ ƚƜƾƢǽ Ƙǭ Ûĕčċ

انــهيــار ســوق األسهــم السعــودية يـــنعش 
مــــراكــــز الــطــب الــــنفســـــــي

عدد خاص 2008ماألهلي املصريف

رواه البخاري

سورة نوح

سورة سبأ

سورة الطالق

رواه الرتمذي

رواه الرتمذي
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