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كاك بنك ..
مسيرة عطاء وتجدد
ا بالمتغيــرات الماليــة والمصرفيــة ،ومــازم لتحديــات لــم يشــهدها تاريــخ العمــل المالــي والمصرفــي فــي
فــي وداع عام ـ ًا مالي ـ ًا حاف ـ ً
اليمــن مــن قبــل وبفعــل الظــروف االســتثنائية والتحديــات التــي تمــر بهــا بالدنــا  ،انعكســت آثارهــا علــى الواقــع االقتصــادي بشــكل عــام
والنظــام المالــي بشــكل خــاص  ،وكادت أن تعصــف بالمؤسســات الماليــة والمصرفيــة ،أثبتت مؤسســتنا صالبــة مركزها المالــي وجدارتها
فــي مواجهــة تلــك التحديــات ،والتغلــب علــى المعوقــات ،والحفــاظ علــى اســتقرار مصرفــي مقبــول فــي مثــل هــذه الظــروف وتحقيــق النمــو
فــي اإليــرادات بنســبة  %48والودائــع بنســبة  %14عــن العــام 2016م  ،وتمكــن البنــك مــن مواصلــة دوره الريــادي فــي العمــل المالــي
والمصرفــي وتقديــم خدماتــه المصرفيــة لكافــة فئــات المجتمــع واســتقطاب العديــد مــن المؤسســات والمنظمــات الدوليــة والحفــاظ
علــى عالقاتــه ،وباإلضافــة إلــى مــا يقــوم بــه البنــك مــن تعزيــز الثقــة لــدى العمــاء فقــد عمــل البنــك بكفــاءة علــى إدارة عمليــة توفيــر النقد
األجنبــي لتغطيــة احتياجــات العمــاء والتزامــات البنــك الخارجيــة و إيجــاد مصــادر متعــددة مــن النقــد األجنبــي و المحلــي فــي ظــل أزمــة
الســيولة الخانقــة التــي تشــهدها البــاد وفــق أطــر ومعاييــر مهنيــة تضمــن اســتمرارية أدائــه  ،والمحافظــة علــى عمالئــه.
و بشــكل مطــرد مــن ناحيــة الكــم والكيــف شــهد العــام  2017م نقلــة نوعيــة فــي التحديــث والتطويــر للعديــد مــن منتجــات البنــك ،وتقديم
خدمــات نوعيــة جديــدة مواكبــة لتطــورات التكنولوجيــا المتســارعه فــي العالــم ،وملبيــة لرغبات العمــاء واحتياجات الســوق.
و فــي ظــل مــا يشــهده اقتصــاد الوطــن مــن أوضــاع اســتثنائية ،ومتغيــرات متســارعه وغيــر متوقعــه علــى الصعيــد المالــي والمصرفــي
فقــد انتهــج كاك بنــك إســتراتيجيات متوازنــة فــي إدارة األزمــات ،والحفــاظ علــى مكانتــه الماليــة والمصرفيــة ضمــن بنــوك الصــف األول،
واتبعــت سياســات إداريــة ومصرفيــة فاعلــة فــي تعزيــز نشــاطه البنــك ،وتنويــع مصــادر اإليــرادات ،وترشــيد النفقــات ،بمــا ينســجم ويتــاءم
مــع كافــة المتغيــرات فــي بيئــة العمــل والتزامــه بمتطلبــات الممارســة المهنيــة الســليمة فــي العمــل المصرفــي ومبــادئ الحوكمــة
المؤسســية وكــذا اإللتــزام بالقوانيــن والمعاييــر الدوليــة وتعليمــات البنــك المركــزي اليمنــي.
وهــا نحــن اليــوم نــودع عامــا ماليـاً ،نفخــر بمــا تحقــق خاللــه ،ونســتقبل عامــا جديــدا بجاهزيــة نســتمد طاقتهــا مــن اإلمكانيــات الماليــة
والبشــرية والتكنولوجيــه التــي يمتلكهــا البنــك .
و بــا شــك فــإن مــا تضمنــه هــذا التقريــر مــن بيانــات وتفاصيــل خيــر دليــل وشــاهد علــى الشــفافية فــي عــرض البيانــات ممــا يمكــن
المختصيــن والمهتميــن بالشــأن اإلقتصــادي بشــكل عــام والمصرفــي بشــكل خــاص مــن قــراءة وتحليــل مؤشــراته والوقــوف علــى
حجــم الجهــود التــي تبــذل مــن كافــة العامليــن فــي البنــك .
وفــي الختــام ال يســعني إال أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر العميقيــن لعمــاء البنــك األجــاء علــى دعمهــم وثقتهــم العاليــة ولموظفــي
البنــك بــكل مســتوياتهم علــى جهودهــم الســتثنائية فــي ظــل هــذه الظــرف لتحقيــق النجاحــات واإلنجــازات.
والشــكر موصــول أيضــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة علــى جهودهــم المشــرفة وتعاونهــم المثمــر فــي ســبيل المضــي قدمـ ًا بمســيرة البنــك
نحــو الريــادة والتميز..

حممد صاحل الالعي
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التميز المصرفي
مثلــت النقلــة النوعيــة التــي انطلقــت منهــا قيــاده كاك بنــك خــال األعــوام الماضيــة ركيــزة أساســية لتأســيس عمــل
مصرفــي متميــز ومنافــس علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي  ،ومــن خــال هــذه االنطالقــة يؤكــد كاك بنــك علــى إلتزامه
بالقوانيــن واألحــكام المتعلقــة بمكافحــة غســيل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب فــي ظــل تنســيق كامــل مــع البنــوك والهيئات
المصرفيــة المحليــة والدوليــة وخصوصــا التحديثــات الصــادرة عــن المؤسســات الماليــة العالميــة والتوصيــات المنبثقــة
عــن اللقــاءات التشــاوريه واإلجتماعــات اإلقليميــة لمؤسســات التمويــل الدوليــة فــي ظــل الظــروف المحيطــة .وشــكل هذا
االلتــزام حصــول البنــك علــى العديــد مــن الجوائــز والشــهادات العالميــة مــن هــذه المؤسســات إعترافـ ًا منهــا بتطبيــق البنــك
ألفضــل السياســات النقديــة والمعاييــر الرقابيــة ذات الصلــة .
وتظــل القيــم الجوهريــة التــي يحملهــا كاك بنــك هــي المبــادئ التــي تســاعدنا وتحفزنــا إلتخــاذ إجــراءات تراعــي البعــد األخالقــي
فــي العمــل وتحكــم ســلوكيات اإلدارة التنفيذيــة وكافــة قطاعــات البنــك والتــي مــن أبــرز تلــك المبــادئ إعتمــاد الئحــة
قواعــد الســلوك وتطبيــق نظــام الحوكمــة بأعلــى المعاييــر واإلجــراءات المهنيــة وتفعيــل أعمــال وأنشــطة اللجــان الرقابيــة
المنبثقــة مــن قــرارات الجمعيــة العموميــة للبنــك ومجلــس اإلدارة فــي صــورة تمثــل أحــد ركائــز النجــاح بــل وتجعــل البنــك
يفخــر بأنــه مــن المؤسســات المصرفيــة والماليــة التــي تطبــق هــذه األنظمــة وخصوصــا نظــام الحوكمــه الــذي يســهم
بشــكل كبيــر فــي تعزيــز مبــدأ الرقابــة وصــو ًال إلــى الحــد األعلــى مــن النزاهــة والشــفافية فــي أدارة العمليــات المصرفيــة
والماليــة .
وبفضــل هــذه السياســات التــي تــم تطبيقهــا علــى كافــه األصعــدة شــهد العــام 2017م أطــاق البنــك للعديــد مــن الخدمــات
والمنتجــات اإللكترونيــة لعمالئــه الكــرام رغــم الظــروف المحيطــة وعــدم االســتقرار الــذي تعيشــه المنطقــة عمومــا
واليمــن بشــكل خــاص غيــر أن أســتمرار البنــك فــي تقديــم خدماتــه المصرفيــة واإللكترونيــة يمثــل نجاح ـ ًا لكــوادره فــي
التغلــب علــى الصعــاب فــي ظــل سياســة تســويقية تشــجع الكفــاءات واإلبتــكار وتتناســب مــع المتطلبــات الماليــة انطالقــا
إلــى مســتقبل واعــد عنوانــه « التميــز المصرفــي».
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دليل
الحوكمة
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يحـــرص بنك التســـليف التعاوني والزراعـــي على مواكبة أفضل الممارســـات الرائدة والتوصيات الدوليـــة الخاصة بالحوكمة
مراعيـــ ًا في ذلـــك ضرورة تطوير نظم قويـــة إلدارة المخاطر ،وبما يفضى إلـــى حماية حقوق المســـاهمين والمودعين ،وبالتالي
الحفـــاظ على قوة نظامـــه المالي وهو ما ينعكـــس إيجابا على االقتصـــاد الوطني ،واســـتمرت إدارة البنك في هـــذا النهج خالل
ال بمجلس إدارتـــه الذي أولى إهتمام ًا كبيرا ً بالحوكمة المؤسســـية الســـليمة وااللتزام بتطبيـــق أعلى معايير
عـــام  2017ممث ً
األداء المهنيـــة علـــى جميع نشـــاطاته وتنفيذ كافة الضوابـــط والتعليمات الصادرة عـــن البنك المركزي اليمني منشـــور رقم
 3لســـنة 2013؛ حيـــث تبنى البنـــك المركزي فـــي هذا المجـــال توصيات لجنة بـــازل حول الحوكمـــة في المؤسســـات ،وكذلك
التعليمـــات ذات الصلـــة بمبادئ الحوكمة الصادرة عـــن منظمة التعاون اإلقتصـــادي والتنمية (.)OECD
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وتع��رف حوكم��ة البن��وك ب�أنه��ا الطريق��ة الت��ي يت��م
به��ا تنظي��م �ش��ئون و�أعم��ال البن��وك م��ن قبل جمال���س
�إدارته��ا و�إدارته��ا التنفيذي��ة ،والت��ي حت��دد الأ�س��اليب
ال�س��ليمة يف و�ض��ع �أه��داف و�إ�س�تراتيجيات البن��وك
وعملياته��ا اليومي��ة وحتق��ق مب��د�أ امل�س��ائلة �أم��ام
امل�س��اهمني وتراع��ي حق��وق وم�صال��ح الأط��راف ذات
العالق��ة والقواعد والتعليمات ال�صادرة عن ال�س��لطة
الرقابي��ة وحماي��ة م�صالح املودع�ين وما يتطلبه ذلك
م��ن �ض��رورة تطوي��ر نظ��م قوي��ة لإدارة املخاط��ر.
لق��د ق��ام البن��ك بتحدي��ث دلي��ل احلوكم��ة وفق��ا
ملتطلبات دليل احلوكمة ال�صادر عن البنك املركزي
اليمن��ي من�ش��ور رق��م ( )3ل�س��نة ( )2013ب�ش��كل
ين�س��جم م��ع �إحتياجات��ه و�سيا�س��اته وطبيعت��ه كبن��ك
حكوم��ي (تقلي��دي � -إ�س�لامي).
ويق��وم البن��ك مبراجع��ة دلي��ل احلوكم��ة وتطوي��ره
وتعديل��ه م��ن وق��ت لآخ��ر وذل��ك به��دف مواكب��ة
التغ�يرات يف �إحتياج��ات وتوقع��ات ال�س��وق امل�ص��ريف
ويت��م اعتم��اده م��ن جمل���س الإدارة واملوافقة عليه من
قب��ل البن��ك املرك��زي.
ال :مجلس اإلدارة
او ً
يلت��زم جمل���س �إدارة بن��ك الت�س��ليف التع��اوين
والزراع��ي �إ�ضاف��ة اىل امل�س��ئوليات الت��ي تفر�ضه��ا
القوان�ين ذات العالق��ة والقوان�ين املنظم��ة للعم��ل
امل�ص��ريف بامل�س��ئوليات التالي��ة:

� 3إعتم��اد �أنظم��ة الرقاب��ة الداخلي��ة والإ�ش��راف
عليه��ا م��ع مراجع��ة فاعليته��ا �س��نوي ًا �أو كلم��ا اقت�ض��ت
احلاج��ة �إىل ذل��ك.
� 4ضم��ان وج��ودة �إدارة مراجع��ة داخلي��ة تتمت��ع
باال�ستقاللية و�ضمان جتنب �أي نوع من الت�أثري عليها
م��ن قب��ل الإدارة التنفيذي��ة ،وذل��ك ب�أن تك��ون تبعيتها
ملجل���س الإدارة مبا�ش��رة بحي��ث يك��ون ه��و امل�س ��ؤول
ع��ن حتدي��د روات��ب وحواف��ز ومكاف��آت موظف��ي �إدارة
املراجع��ة �ضم��ن كادر البن��ك وه��و امل�س��ئول عن تقييم
�أدائه��م وعلي��ه �أي�ض� ًا التحق��ق م��ن توفر الع��دد الكايف
منه��م وكفاي��ة م�ؤهالته��م وخرباته��م ومهاراته��م
املهنية وتنميتها با�ستمرار ،وتوفري كافة الإحتياجات
الالزم��ة لذلك.
 5ت�ش��كيل اللج��ان �أو تفوي���ض الإدارة التنفيذي��ة �أو
�أي جه��ة �أخ��رى للقي��ام ببع���ض مه��ام جمل���س الإدارة
مع الت�أكيد على ان ذلك ال يعفيه من م�س�ؤولياته وفق ًا
لأح��كام القوان�ين النافذة ذات العالقة.
 6تر�س��يخ مب��د�أ الت��زام كل ع�ض��و م��ن �أع�ض��اء
جمل���س الإدارة جت��اه البن��ك ومتثيل��ه جلمي��ع
امل�س��اهمني ،وعلي��ه �أن يلت��زم بالقي��ام مب��ا يحق��ق
م�صلح��ة البن��ك وم�صلح��ة املودع�ين و�أ�صح��اب
امل�صال��ح الأخ��رى ولي���س م�صلح��ة جمموع��ة حم��ددة
فق��ط.

 1الت�أك��د م��ن �أن �إدارة البن��ك تت��م ب�ش��كل
ح�صي��ف و�ضم��ن �إط��ار القوان�ين الناف��ذة ذات
العالق��ة والتعليم��ات ال�ص��ادرة ع��ن البن��ك املرك��زي
وال�سيا�س��ات الداخلي��ة للبن��ك ومب��ا يكف��ل �إدارة
البن��ك بطريق��ة �آمن��ة و�س��ليمة واملحافظ��ة على حقوق
املودع�ين وم�صال��ح امل�س��اهمني والدائن�ين واملوظف�ين
واجله��ات الأخ��رى ذات العالق��ة.

 7حماي��ة البن��ك م��ن الأعم��ال غ�ير القانوني��ة
�أو غ�ير املالئم��ة لكب��ار امل�س��اهمني الرئي�س��يني وذات
الت�أث�يرات ال�س��لبية عل��ى م�صلح��ة البن��ك و�/أو بقي��ة
امل�س��اهمني.

 2الت�أك��د م��ن تطبي��ق نظ��ام احلوكم��ة املعتم��د ف��ى
البنك.

 8و�ض��ع �سيا�س��ة تنظ��م وحت��دد املعام�لات م��ع
الأط��راف ذات العالق��ة وامل�صال��ح املرتبط��ة به��م

م��ن حي��ث معرف��ة ور�ص��د وح�ص��ر كاف��ة التعام�لات
والعملي��ات املواف��ق عليه��ا وغ�ير املواف��ق عليه��ا وعلي��ه
الت�أك��د م��ن �أن تنفي��ذ �أي عملي��ة لأي م��ن الأط��راف
ذات العالق��ة وامل�صال��ح املرتبط��ة به��م تت��م ب�ش��كل
عادل ودون تف�ضيل والإف�صاح عنها يف حينه وب�شكل
ف��وري و�س��ليم.
 9و�ض��ع �سيا�س��ة مكتوب��ة ب�ش ��أن تعار���ض امل�صال��ح
وعلي��ه الت�أك��د م��ن �أن ال�سيا�س��ات الت��ي ت�س��اعد يف
ك�ش��ف العملي��ات املحتملة لتعار���ض امل�صالح موجودة
ومطبق��ة.
 10الت�أك��د م��ن ع��دم م�ش��اركة �أع�ض��اء جمل���س
الإدارة يف �إتخ��اذ الق��رارات عن��د وج��ود �أي تعار���ض
يف امل�صال��ح مينعه��م م��ن ت�أدي��ة دوره��م يف حماي��ة
م�صال��ح البن��ك ب�ش��كل �س��ليم.
 11فه��م ال��دور الإ�ش��رايف والرقاب��ى لأع�ض��اء
جمل���س الإدارة و�إلتزامه��م بالإخال���ص جت��اه البن��ك
وم�س��اهميه و�أ�صح��اب امل�صال��ح الآخري��ن وجت��اه
املجتم��ع ب�ش��كل ع��ام.
 12الت�أك��د م��ن تكري���س الإهتم��ام والوق��ت ال��كايف
لأع�ض��اء جمل���س الإدارة للقي��ام بواجباته��م وحتم��ل
م�س��ئولياتهم ب�ص��ورة فعال��ة.
ثانيا :رئيس مجلس االدارة
تق��ع عل��ى عات��ق رئي���س جمل���س الإدارة م�س��ئولية
تطبيق ماجاء باخلطه اال�سرتاتيجيه للبنك ،وكذلك
الإ�ش��راف عل��ى جمي��ع اعم��ال البن��ك ،وه��و م�س��ئول
�أمام جمل�س االدارة عن متابعة تنفيذ ال�سيا�سة التي
ير�س��مها املجل���س لتحقي��ق �أه��داف البن��ك وغايات��ة،
ويق��وم مبتابع��ة وتقيي��م الأداء الع��ام للبن��ك وفق��ا
لال�س�تراتيجيات واخلط��ط والأه��داف وال�سيا�س��ات
واملوازن��ات املعتم��دة م��ن قب��ل جمل���س االدارة.
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كما يقوم الرئي�س باال�ضافه ملا حدده القانون مبا
يلي:
�إقامة عالقة بناءة بني جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية للبنك.
خلق ثقافة خالل اجتماعات جمل�س الإدارة ت�شجع
على النقد البناء حول الق�ضايا التي يوجد حولها
تباين يف وجهات النظر بني الأع�ضاء ،كما ت�شجع
على النقا�شات وتوفري الإجماع حول تلك الق�ضايا.
الت�أكد من و�صول املعلومات الكافية �إىل كل من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني يف الوقت
املنا�سب.
الت�أكد من تطبيق دليل احلوكمة املعتمد يف البنك.
الت�أكد من ح�صول �أع�ضاء جمل�س الإدارة على
تدريب مالئم على �أعمال البنك.
الت�أكد من و�صول وجهات نظر م�ساهمي البنك
لكل �أع�ضاء جمل�س الإدارة خا�صة فيما یتعلق
ب�إ�سرتاتيجيات البنك ودليل احلوكمة اخلا�ص
بالبنك.
ثالث ًا :اجتماعات المجلس
أ به��دف �ضم��ان �ش��مولية املوا�ضي��ع املعرو�ض��ة يف
اجتماع��ات املجل���س ،مت تن��اول املوا�ضي��ع التالي��ة:
املوافق��ة عل��ى اخلط��ة اال�س�تراتيجية للبن��ك
وامل�صادقة على املوازنات التقديرية وكذا امل�صاريف
الرا�س��مالية والتحديث��ات اخلا�ص��ة بال�سيا�س��ات
الت��ي حتك��م عملي��ات اخلزين��ة واالئتم��ان وااللت��زام
واال�س��تثمار وك��ذا �صالحي��ات ال�ص��رف و�إق��رار
اخلط��ة ال�س��نوية للتدقي��ق ،وي�س��تطيع كاف��ة الأع�ض��اء
احل�ص��ول عل��ى املعلومات ذات ال�صل��ه واملتوفره لدى
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ام�ين �س��ر جمل���س الإداره وك��ذا ميك��ن الع�ض��اء
جمل���س االدارة ،احل�ص��ول عل��ى امل�ش��ورة م��ن جه��ات
خارجية يف اي مو�ضوعات متخ�ص�صة وتكون نفقات
تل��ك اال�ست�ش��ارات عل��ى ح�س��اب البن��ك بن��اء عل��ى
تعليم��ات احلوكم��ة اخلا�ص��ة بالبن��ك.
ب امني �سر جمل�س االداره :
يقوم بتزويد �أع�ضاء املجل�س باملعلومات الكافية
وقبل مدة كافية من اجتماعات املجل�س لتمكينهم
من اتخاذ القرارات املنا�سبة.
كما يقوم �أمني �سر جمل�س الإدارة ب�إعداد
وتوثيق حما�ضر الإجتماعات وتدوين نقا�شات
جمل�س الإدارة و�إقرتاحات الأع�ضاء وت�صويتهم
والقرارات املتخذة من قبلهم واجلهة امل�س�ؤولة عن
تنفيذ تلك القرارات.
رابع ًا :ميثاق أخالقيات العمل
وتعارض المصالح
يق��وم املجل���س بالت�أك��د دوم��ا م��ن �أن البن��ك يتمت��ع
بنزاه��ة عالي��ة يف ممار�س��ة �أعمال��ه ،ويت��م ذل��ك م��ن
خ�لال توف��ر �سيا�س��ات تعار���ض امل�صال��ح وميث��اق
�أخالقي��ات العم��ل تت�ضم��ن تعريف لتعار���ض امل�صالح
وال�صفقات التي يقوم بها موظفوا البنك مل�صلحتهم
ال�ش��خ�صية بن��ا ًء عل��ى معلوم��ات داخلي��ة ع��ن البن��ك
مت احل�ص��ول /االط�لاع عليه��ا نتيج��ة ال�صالحي��ات
املعط��اة له��م ،ومت تعمي��م ه��ذه ال�سيا�س��ات وميث��اق
�أخالقي��ات العم��ل عل��ى كافة موظفي البن��ك و�أع�ضاء
جمل���س الإدارة وق��د اق��ر جمل���س الإدارة ميث��اق
ال�س��لوك واخالقي��ات العم��ل بتحديثات��ه االخ�يرة يف
الع��ام 2017م وتعميم��ه عل��ى جمي��ع موظف��ي البن��ك.

خامس ًا :لجان المجلس
احكام عامة
تقوم اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة ومبا
يتوافق مع اال�صدار االخري واملعتمد من دليل
احلوكمة باملهام املوكلة لهذه اللجان وتفعيل دورها
ورفع التقارير الدورية �إىل املجل�س.
تتحمل اللجان امل�سئولية عن �أعمالها �أمام جمل�س
الإدارة� ،إال �أن ذلك ال يعفي جمل�س الإدارة من
م�س�ؤوليته عن �أعمال هذه اللجان.
يعد ح�ضور �أع�ضاء اللجان لإجتماعاتها �ضروريا
لإ�ستمرار ع�ضويتهم ويلزم توفر الن�صاب كي
يكون الإجتماع �صحيح ًا ،وتتخذ القرارات ب�أغلبية
ا�صوات الأع�ضاء ويف حال تعادل الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي �صوت فيه رئي�س اللجنة وي�سجل ر�أي
الطرف الآخر يف حم�ضر الإجتماع مع الت�أكيد على
�أن الت�صويت بالإنابة غري م�سموح به ،كما ال ي�سمح
لرئي�س �أي جلنة تفوي�ض �صالحياته لأي �شخ�ص
�أخر.
لكل جلنة نظام عمل خا�ص بها ،يحدد ب�شكل وا�ضح
�صالحياتها ومهامها وم�س�ؤولياتها امل�صادقة عليها
من قبل جمل�س الإدارة.
يتم توثيق وت�صنيف حما�ضر �إجتماعات اللجان
�أ�صولي ًا.
ال يتكرر الأع�ضاء يف �أكرث من جلنتني كما ال يكون
ال�شخ�ص رئي�س ًا �إال للجنه واحده فقط ،وال يجوز
تفوي�ض �صالحيته �إىل �شخ�ص �آخر.
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إسم
اللجنة

اللجان التابعه
لمجلس االدارة

تشكلت اللجنة
بناء على

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات
والمكافآت و الحوكمة

لجنة إدارة
المخاطر واأللتزام

قرار جمل�س
الإداره اجتماع
رقم 2بتاريخ
2013/2/11م

اجتماع جمل�س االدارة رقم
 7بتاريخ2015/6/17م
وقرارجمل�س االدارة رقم 9
بتاريخ 2017/7/23م ب�ضم
جلنة احلوكمة ايل جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت

اجتماع جمل�س االدارة
رقم  7بتاريخ
2015/6/17م

�ش��كل جمل���س الإدارة جلن��ة املراجع��ة ،وجلن��ة
�إدارة املخاط��ر وااللت��زام وجلن��ة الرت�ش��يحات
واملكاف ��آت واحلوكم��ة وجلن��ة االئتم��ان العلي��ا ،م��ع
العل��م ان��ه يح��ق للمجل���س ان يق��وم بدم��ج ع��ده جل��ان
م��ن جلان��ه �إذا كان ذل��ك منا�س��با او �أكرث مالئمة من
الناحي��ه الفني��ه والإداري��ه.

 . 1أهداف اللجنة :

 -1لجنة المراجعة

 .2صالحيات ومهام اللجنة:

األعضاء
سليم ناصر الشحطري

رئيسا
عضو
عضو

عباس عيسى الزبيدي

عضو

عبد اهلل حسن الشاطر

جلنة
املراجعه

الصفة

مجال علي املالكي

علي عبدالكريم الفضيل

عضو

تتك��ون جلن��ة املراجع��ة م��ن خم�س��ة �أع�ض��اء غ�ير
تنفيذي�ين ،واغلبه��م م��ن االع�ض��اء امل�س��تقلني ،ويت��م
توثي��ق جمي��ع حما�ضره��ا ويع�ين جمل���س الإدارة
رئي���س و�أع�ض��اء جلن��ة املراجع��ة مل��دة ث�لاث �س��نوات
قابل��ة للتجدي��د لفرتت�ين كح��د اق�ص��ى .وللجن��ة احلق
بالإ�س��تعانة بخ�برات خارجي��ة بع��د موافق��ة جمل���س
الإدارة عل��ى ذل��ك.

مراجعة تقارير البيانات املالية ونظم ال�ضبط
والرقابة الداخلية ،ونطاق ونتائج ومدى كفاية
املراجعة الداخلية ،واملراجعة اخلارجية،
ومراجعة الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري
على البيانات املالية.
يكون للجنة املراجعة �سلطة احل�صول على
�أي معلومات يف �سبيل ممار�سة عملها ،وللجنة
�أي�ضا دعوة �أي من الأ�شخا�ص ذوي اخلربة �أو
الإخت�صا�ص حل�ضور الإجتماعات للإ�سرت�شاد
بر�أيه ،ودعوة �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أو الإدارة التنفيذية حل�ضور �إجتماعاتها ،كما
�أن لها احلق فى دعوة مدير املراجعة الداخلية
حل�ضور �إجتماعات اللجنة ،وللجنة طلب الإجتماع
باملراجع اخلارجي.
مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�ضها على
جمل�س الإدارة ،والتو�صية ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة،
ومتابعة الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري
على البيانات املالية ،وذلك بهدف �ضمان عدالة
و�شفافية التقارير املالية.
تقوم جلنة املراجعة بتقييم فعالية وكفاية نظم
ال�ضبط والرقابة الداخلية ،وت�شمل م�سئولية
اللجنة على ما يلي:

لجنة
االئتمان العليا

اجتماع جمل�س
االدارة رقم 7
بتاريخ
2015/6/17م

•تقيي��م فعالي��ة وكفاي��ة وظيف��ة املراجع��ة
الداخلي��ة والت�أك��د م��ن االلت��زام بالتعليم��ات
الناف��ذةال�ص��ادرةع��ناجله��اتذاتالعالق��ة.
•تقيي��م فعالي��ة وكفاي��ة نط��اق وبرام��ج املراجعة
الداخلية.
•مراجع��ة نتائ��ج تقاري��ر املراجع��ة الداخلي��ة
والت�أك��د م��ن �أن��ه ق��د مت �إتخ��اذ الإج��راءات
الالزم��ة ب�ش ��أنها.
•مراجع��ة و�إق��رار خط��ط املراجع��ة املقرتح��ة
م��ن املراجع��ة الداخلي��ة.
•التو�صي��ة �إىل جمل���س الإدارة بتعي�ين مدي��ر
وموظف��ي �إدارة املراجع��ة الداخلي��ة ونقله��م
وعزله��م وتقيي��م �أدائه��م.
يك��ون للجن��ة �س��لطة الإت�ص��ال املبا�ش��ر باملراج��ع
اخلارج��ي ،والإجتم��اع مع��ه ب��دون ح�ض��ور الإدارة،
وت�ش��مل م�س��ئولية اللجن��ة يف هذا املج��ال على ما يلي:
•التو�صي��ة �إىل جمل���س الإدارة بخ�صو���ص تعي�ين
وعزل املراجع اخلارجي وحتديد �أتعابة وتقييم
�أدائه.
•تقيي��م مو�ضوعي��ة و�إ�س��تقاللية املراج��ع
اخلار ج��ي.
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•مراجعة خطاب التعيني وقبوله.
•مراجع��ة نتائ��ج تقاري��ر املراجع��ة اخلارجي��ة
وتقاري��ر البن��ك املرك��زي والت�أكد م��ن �أنه قد مت
�إتخ��اذ الإج��راءات الالزم��ة ب�ش��أنها.
•تق��وم اللجن��ة مبراجع��ة العملي��ات م��ع الأطراف
ذات العالق��ة و�إحاط��ة جمل���س الإدارة به��ا.
تق��وم اللجن��ة بالت�أك��د م��ن م��دى �إلت��زام البن��ك
بالقوان�ين الناف��ذة ذات العالق��ة والقوان�ين
املنظم��ة للعم��ل امل�ص��ريف والتعليم��ات ال�صادرة
ع��ن البن��ك املرك��زي وم��دى التقي��د ب�سيا�س��ات
البن��ك ونظام��ه الداخل��ي.
•تعق��د اللجن��ة �إجتماع��ات دوري��ة م��ع املراج��ع
اخلارج��ي م��رة واح��دة عل��ى الأق��ل خ�لال العام
ومرت�ين عل��ى الأق��ل م��ع املراج��ع الداخل��ي ،كم��ا
يح��ق للمراج��ع الداخل��ي واملراج��ع اخلارج��ي
طلب الإجتماع مع اللجنة حني تقت�ضي �ضرورة
العم��ل ذلك.
•تق��وم اللجن��ة ب�إ�س��تقبال جمي��ع البالغ��ات
املقدم��ة م��ن املوظف�ين ح��ول �أي خمالف��ات
حمتملة يف املجاالت املالية �أو القانونية ب�س��رية
تام��ة وفق � ًا لربنام��ج الإب�لاغ ع��ن املخالف��ات
املعتم��د م��ن قب��ل جمل���س الإدارة.
 -2لجنة إدارة المخاطر وااللتزام
األعضاء

الصفة

حارث عبدالباري صاحل

رئيسا

حممد حممد بشري

عضو

عبده مهدي العدله

عضو

. 1أهداف اللجنة:

و�ض��ع �سيا�س��ة املخاط��ر مب��ا ين�س��جم م��ع ق��درة
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البن��ك وم��دى قبولة لتحم��ل املخاط��ر ،ومراجعة �أداء
الإدارة التنفيذية يف �إدارة خماطر االئتمان وال�سوق
وال�سيولة والت�شغيل وعدم االلتزام وال�سمعة وغريها.
.2صالحيات ومهام اللجنة:

تقوم اللجنة مبراجعة �إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات
�إدارة املخاطر قبل �إعتمادها من قبل جمل�س
الإدارة والت�أكد من تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات.
�ضمان توفر املوارد والنظم الكافية لإدارة
املخاطر ،و�ضمان ا�ستقاللية موظفي �إدارة
املخاطر عن الأن�شطة التي ينجم عنها حتمل
البنك للمخاطر.
التو�صية �إىل جمل�س الإدارة بخ�صو�ص تعيني
رئي�س قطاع املخاطر وااللتزام ومدير �إدارة
املخاطر ومدير �إدارة االلتزام ونقله وعزله وتقييم
�أدائه.
مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاع املخاطر
وااللتزام وو�ضع التو�صيات ب�ش�أنه قبل �إعتماده من
جمل�س الإدارة.
مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر
التي يتعر�ض لها البنك وحجمها ،و�أن�شطة قطاع
املخاطر وااللتزام.
مراقبة مدى �إلتزام قطاع املخاطر وااللتزام
باملعايري ال�صادرة عن جلنة بازل واخلا�صة
ب�إدارة املخاطر ،واملتعلقة مبخاطر االئتمان
وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�شغيلية وخماطر
عدم االلتزام.
ترفع اللجنة تقارير دورية �إىل جمل�س الإدارة
وتقدم �إح�صائيات بخ�صو�ص املخاطر التي
يتعر�ض لها البنك والتغريات والتطورات التي
تطر�أ على �إدارة املخاطر ،والتعليمات ال�صادرة
عن البنك املركزي.
مراجعة و�إبداء الر�أي �أمام جمل�س الإدارة حول
�سقوف املخاطر واحلاالت الإ�ستثنائية التي تطر�أ
عليها.
تعق��د اللجن��ة �إجتماع��ات دوري��ة م��ع قطاع املخاطر
ملناق�ش��ة وتقيي��م املخاط��ر الت��ي يتعر���ض له��ا البن��ك
وكفاي��ة ط��رق معاجلته��ا وتق��دمي التو�صيات ب�ش��أنها.

 -3لجنة الترشيحات والمكافآت
والحوكمة
األعضاء

الصفة

حممد عبدالرمحن عبدالقادر

رئيسا

مجال علي املالكي

عضو

حارث عبدالباري صاحل

عضو

 .1أهداف اللجنة :

و�ض��ع نظ��ام حوكم��ة خا���ص بالبن��ك ومراقب��ة
تنفي��ذه وتعديل��ه كلم��ا �أقت�ض��ت احلاج��ة �إىل ذل��ك.
مراقب��ة و�ضم��ان �ش��فافية �إ�س��تبدال �أع�ض��اء
جمل���س الإدارة وتعي�ين املدي��ر التنفي��ذي ،وكذل��ك
اق�تراح معاي�ير تقيي��م فعالي��ة جمل���س الإدارة ككل
وفعالي��ة كل ع�ض��و م��ن �أع�ض��اء جمل���س الإدارة ب�ش��كل
م�ستقل ،وتقييم �أداء الإدارة التنفيذية وفقا للمعايري
املقرة من املجل�س ،وكذلك �ضمان �شفافية �سيا�سات
روات��ب ومكاف ��آت وحواف��ز �أع�ض��اء جمل���س الإدارة
والإدارة التنفيذية و�ضمان �إن�س��جام هذه ال�سيا�س��ات
م��ع �أه��داف البن��ك.
 .2صالحيات ومهام اللجنة:

الإ�ش��راف و مراقب��ة تطبي��ق نظ��ام احلوكم��ة
ومراجعة و�إقرتاح �أي حتديث �أو تعديل عند ال�ضرورة
مث��ل �ص��دور ق��رارات �أو قواع��د جدي��دة ت�س��تلزم معها
تعدي��ل نظ��ام احلوكم��ة و�أهمها متابع��ة ما ي�صدر عن
جلن��ة ب��ازل ورفع��ه للبن��ك املرك��زي اليمني.
التن�س��يق م��ع جلن��ة املراجع��ة للت�أك��د م��ن االلت��زام
بنظ��ام احلوكمة.
تزويد جمل�س الإدارة �سنوي ًا على الأقل بالتقارير
والتو�صيات بنا ًء على النتائج التي مت التو�صل �إليها
من خالل عمل اللجنة.
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و�ضع معايري و�شروط (احلد الأدنى) للخربات
وامل�ؤهالت واملهارات املطلوبة لع�ضوية جمل�س
الإدارة ول�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي ،مبا يف
ذلك حتديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�ضو
لأعمال جمل�س الإدارة ،وي�صادق جمل�س الإدارة
على املعايري وال�شروط املو�ضوعة.
تبني معايري مو�ضوعية لتقييم فعالية جمل�س
الإدارة ككل وتقييم �أداء كل ع�ضو من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وكل جلنة من جلانه وتقييم �أداء
املديرين التنفيذيني ،وي�ؤخذ بالإعتبار عند الرفع
ملجل�س االدارة بتقييم �أداء جمل�س الإدارة ككل
وتقييم الإدارة التنفيذية �أداء امل�ؤ�س�سات الآخرى
امل�شابهة كما يراعى مدى االلتزام باملتطلبات
الرقابية ،وي�صادق جمل�س الإدارة على معايري
التقييم.
الت�أكد من ح�صول �أع�ضاء جمل�س الإدارة على
التدريب والت�أهيل امل�ستمر ،من خالل برامج
ت�صمم لهذا الغر�ض ،ملواكبة التطورات احلديثة
يف �صناعة اخلدمات املالية ،وتتوىل اللجنة توفري
معلومات حول بع�ض الق�ضايا الهامة يف البنك
لأع�ضاء جمل�س الإدارة عند الطلب.
و�ضع �شروط ومعايري تعيني كبارم�س�ؤويل الإدارة
التنفيذية وتقييم �أدائهم واعداد خطة �إحاللهم.
التو�صية ملجل�س الإدارة ب�إلغاء تعيني/عزل �أي
من كبارم�س�ؤويل الإدارة التنفيذية �إذا ثبت عدم
فاعليته وتق�صريه يف �أداء واجباته وم�س�ؤولياته
ومنه على �سيبل املثال ال احل�صر املدير املايل.
�إج��راء املراجع��ة ال�س��نوية لل�ش��روط املطلوب��ة
لع�ضوي��ة جمل���س الإدارة والرئي���س التنفي��ذي ل�ضمان
االلت��زام ب�أح��كام القوان�ين والأنظم��ة الناف��ذة
والتعليم��ات ال�ص��ادرة ع��ن البن��ك املرك��زي.
�ضم��ان وج��ود �سيا�س��ات وا�ضح��ة للمكاف ��آت
والتعوي�ض��ات لأع�ض��اء جمل���س الإدارة واملديري��ن
التنفيذي�ين تتنا�س��ب م��ع خرباته��م وم�ؤهالته��م
ي�ص��ادق عليه��ا م��ن قب��ل جمل���س الإدارة وتراج��ع
�س��نويا م��ن قب��ل اللجن��ة ،وال ب��د �أن يك��ون هن��اك

ت��وازن عن��د و�ض��ع امل�س��تحقات ،بحي��ث تك��ون حمف��زة
لإ�س��تقطاب �أ�ش��خا�ص م�ؤهل�ين وغ�ير مبال��غ فيه��ا،
ويجب �أن يكون �س��لم هذه امل�س��تحقات �ضمن النطاق
ال��ذي حت��دده �سيا�س��ة البنك وغ�ير مرتبط بالأداء يف
الأج��ل الق�ص�ير بهدف جتنب ت�ش��جيع املخاطرة فوق
احل��دود املقبول��ة.
 -4لجنة االئتمان العليا

تتكون جلنة االئتمان العليا من �أثنني اع�ضاء غري
تنفيذيني من جمل�س االدارة باال�ضافة اىل عدد من
اع�ضاء االدارة التنفيذيه .
األعضاء

مجال علي املالكي

الصفة

رئيسا

حممد عبدالرمحن عبدالقادر

عضوا
عضوا

نائب الرئيس للمخاطر وااللتزام

عضوا

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس لقطاع ائتمان الشركات عضوا
عضوا
مستشار كاك االسالمي
مقررا
مدير ادارة مراجعة وحتليل االئتمان

جتتم��ع اللجن��ة اثن��ى ع�ش��ر اجتم��اع بالإ�ضاف��ة
لالجتم��اع عن��د احلاج��ة وح�س��ب ال�ض��رورة.
املسؤوليات:
مراجع��ة �إ�س�تراتيجية و �سيا�س��ة البن��ك االئتماني��ة
قب��ل اعتماده��ا م��ن جمل���س الإدارة وتقيي��م فعاليته��ا
ب�ش��كل م�ستمر.
الق��رار النهائ��ي بخ�صو���ص من��ح الت�س��هيالت
االئتمانية الأخرى بنا ًء على ال�صالحيات الواردة يف
ال�سيا�س��ة االئتماني��ة يف ه��ذا اخل�صو���ص.
متابع��ة الت�س��هيالت االئتماني��ة املمنوح��ة وتقييمه��ا
واتخاذ الإجراءات املنا�س��بة لت�صويب املتعرث منها.
الت�أك��د م��ن فعالي��ة ودقة الإج��راءات وال�صالحيات

االئتماني��ة للبن��ك و�أط��ر عملي��ات بي��ع ومن��ح االئتم��ان
بالإ�ضاف��ة �إىل �إج��راء مراجعة دورية لها وتعديلها �إن
لزم الأمر.
مراقب��ة ومتابع��ة تطبي��ق ال�سيا�س��ة االئتماني��ة
وا�س��تالم التقاري��ر الدوري��ة م��ن الإدارات املعني��ة
ورفعه��ا �إىل جمل���س الإدارة م��ع التو�صي��ات الالزم��ة
ب�ش ��أنها.
القي��ام با�س��تدعاء اي��ة بيان��ات او معلوم��ات م��ن
االدارة التنفيذي��ة او ا�س��تدعاء اي ع�ض��و م��ن
اع�ض��اء جمل���س االدارة او االدارة التنفيذي��ة
حل�ض��ور اجتماع��ات اللجن��ة وال��رد عل��ى اي��ة
معلوم��ات تطلبه��ا اللجن��ة من��ه .
سادس ًا :بيئة الضبط والرقابة
الداخلية
 -1وظيفة املراجعة الداخلية:

ل��دى البن��ك وظيف��ة مراجع��ة داخلي��ة دائم��ة وفعال��ة
تتب��ع جمل���س الإدارة ،تتمت��ع ب�إ�س��تقاللية تام��ة ،و يتم
تعي�ين مدي��ر وموظف��ي �إدارة املراجع��ة الداخلي��ة م��ن
قب��ل جمل���س الإدارة بع��د تو�صي��ة جلن��ة املراجع��ة،
وال يكل��ف موظف��ي املراجع��ة الداخلي��ة ب��أي �أعم��ال/
م�س��ؤوليات تنفيذي��ة .ومیث��ل الأت��ي �أه��م مهامه��ا:
الت�أك��د م��ن م��دى االلت��زام بتطبي��ق ال�سيا�س��ات
واالج��راءات املعتم��دة م��ن قب��ل جمل���س الإدارة
والقوان�ين املنظم��ة للعم��ل امل�ص��ريف والتعليم��ات
ال�ص��ادرة ع��ن البن��ك املرك��زي.
الت�أك��د م��ن تطبي��ق تعليم��ات ولوائ��ح البن��ك
و�أنظمت��ه الداخلي��ة واق�تراح معاجل��ة �أوج��ه الق�ص��ور
يف النظ��م املالي��ة والإداري��ة والفني��ة.
توثي��ق مه��ام و�صالحي��ات وم�س ��ؤوليات �إدارة
املراجع��ة الداخلي��ة �ضم��ن ميث��اق املراجع��ة الداخلي��ة
املعتم��د م��ن جمل���س الإدارة.
رف��ع تقاري��ر املراجع��ة الداخلي��ة �إىل جمل���س
الإدارة �أو جلن��ة املراجع��ة.
الت�أك��د م��ن كفاي��ة �أنظم��ة ال�ضب��ط والرقاب��ة
الداخلي��ة و�أنظم��ة �إدارة املخاط��ر وم��دى فعاليته��ا.
رف��ع املقرتح��ات والتو�صي��ات الت��ي ته��دف �إيل
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حت�س�ين كف��اءة نظ��م الرقاب��ة الداخلي��ة بالبن��ك �إىل
جمل���س الإدارة �أو جلن��ة املراجع��ة.
م�س��اعدة جمل���س الإدارة عل��ى القي��ام مب�س��ؤولياته
عل��ى الوج��ه الأكم��ل م��ن خ�لال تزوي��ده بالتحلي�لات
وعملي��ات التقيي��م والتو�صي��ات ب�ش��أن الأن�ش��طة الت��ي
تق��وم �إدارة املراجع��ة مبراجعته��ا.
تتمث��ل امل�س��ئولية الأ�سا�س��ية لإدارة املراجع��ة
الداخلي��ة والت��ي يج��ب �أن تق��وم عل��ى �أ�سا���س املخاطر
مراجع��ة وبح��د �أدن��ى م��ا يل��ي:
•كاف��ة �إدارات و�أق�س��ام وف��روع البن��ك وكاف��ة
الأن�ش��طة واملخاط��ر وعل��ى �أن تك��ون يف �ش��كل
مراجعة دورية وم�ستمرة خالل العام بالإ�ضافة
�إىل مراجع��ة البيان��ات املالي��ة واحل�س��ابات
اخلتامي��ة.
•�أن تت��م عملي��ة املراجع��ة الداخلي��ة وف��ق برام��ج
مراجع��ة �ش��املة ومهني��ة منا�س��بة تواف��ق �أحدث
معاي�ير و�أدل��ة املراجع��ة الداخلي��ة الدولي��ة م��ع
توف�ير التقني��ات الالزم��ة والعم��ل عل��ى تقيي��م
وتطوير هذه الربامج لتتنا�سب مع تطور العمل
بالبنك.
•الإحتف��اظ بتقاري��ر و�أوراق العم��ل اخلا�ص��ة
به��ا ب�ش��كل منظ��م و�آم��ن ميك��ن الرج��وع �إليه��ا
وتك��ون جاه��زة للإطالع عليها من قبل املراجع
اخلارج��ي وجلن��ة املراجع��ة ومفت�ش��ي البن��ك
املرك��زي.
 -2وظيفة اإلمتثال/االلتزام:
ل��دى البن��ك وظيف��ة �إمتث��ال دائم��ة وفعال��ة ،وتتمت��ع
ب�إ�س��تقاللية تام��ة ،ومیث��ل الأت��ي �أه��م مه��ام وظيف��ة
ا لإمتث��ال:

متابعة دائمة ملدى التزام البنك بجميع القوانني
النافذة ذات العالقة والقوانني املنظمة للعمل
امل�صريف والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي
الواجب �إتباعها وكذلك اللوائح والأنظمة وكذا
االلتزام باالعراف واملمار�سات امل�صرفية ال�سليمة
والقواعد واملعايري ال�صادرة عن اجلهات الرقابية
املحلية والدولية.
متابعة مدى االلتزام بتطبيق نظام احلوكمة
اخلا�ص بالبنك.
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تلقي بالغات العاملني بالبنك عن املمار�سات غري
امل�شروعة �أو غري الأخالقية والتحقيق فيها.
قيا�س الت�أثري املتوقع يف حالة حدوث �أیة تغريات
على الإطار القانوين الذي یخ�ضع له البنك.
الت�أكد من توافق �أیة منتجات �أو �إجراءات
ی�ستحدثها البنك مع القوانني النافذة ذات
العالقة والقوانني املنظمة للعمل امل�صريف
والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي.
الت�أكد من �أن البنك على درایة كافية مبخاطر
عدم الإمتثال ،والتي تتمثل مبخاطر العقوبات
القانونية �أو الرقابية �أو �إحتمال التعر�ض خل�سائر
مالية �أو خماطر �سمعة نتيجة عدم �إلتزام البنك
بالقوانني النافذة ذات العالقة والقوانني املنظمة
للعمل امل�صريف والتعليمات ال�صادرة عن البنك
املركزي ،والقوانني الدولية التي حتكم املعامالت
امل�صرفية الدولية بني البنوك.
رفع تقارير الإمتثال �إىل جمل�س الإدارة مع �إر�سال
ن�سخة �إىل الإدارة التنفيذية.
 -3إدارة املخاطر:
ل��دى البن��ك وظيف��ة �إدارة خماط��ر دائم��ة وفعال��ة،
وتتمت��ع ب�إ�س��تقاللية تام��ة ،ومیث��ل الأت��ي �أه��م مه��ام
�إدارة املخاط��ر:
ترف��ع �إدارة املخاط��ر يف البن��ك تقاريره��ا ع�بر رئي���س
القط��اع �إىل جلن��ة �إدارة املخاطر وااللتزام� ،أما بالن�س��بة
للعملي��ات اليومي��ة فيك��ون �إرتباطه��ا م��ع نائ��ب الرئي���س
التنفي��ذي للمخاط��ر وااللت��زام.
تت�ضم��ن م�س ��ؤوليات �إدارة املخاط��ر يف البن��ك م��ا
يلي:
•حتلي��ل جمي��ع املخاط��ر مب��ا فيه��ا خماط��ر الإئتم��ان،
خماط��ر ال�س��وق ،خماط��ر ال�س��يولة وخماط��ر
العملي��ات.
•تطوي��ر منهجي��ات القيا���س وال�ضب��ط ل��كل ن��وع م��ن
�أن��واع املخاطر.
•التو�صي��ة للجن��ة املخاط��ر ب�س��قوف للمخاط��ر،
واملوافق��ات ،ورف��ع التقاري��ر ،وت�س��جيل ح��االت
الإ�س��تثناءات ع��ن �سيا�س��ة �إدارة املخاط��ر.
•تزوي��د املجل���س والإدارة التنفيذي��ة مبعلوم��ات ع��ن
قيا���س املخاط��ر يف البن��ك (يق��وم املجل���س مبراجع��ة

�إح�صائي��ات املخاط��ر يف البن��ك النوعي��ة والكمي��ة
وب�ش��كل منتظ��م يف كل �إجتم��اع للمجل���س).
•توف�ير معلوم��ات ح��ول املخاط��ر ل��دى البن��ك
لإ�س��تخدامهالأغرا���ضالإف�ص��اح والن�ش��رللجمه��ور.
تق��وم اللج��ان التنفيذي��ة يف البن��ك مث��ل جل��ان
(الإئتم��ان� ،إدارة املوج��ودات واملطلوب��ات وجلن��ة
التح�صيل) مب�ساعدة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها
وفق � ًا لل�صالحي��ات املح��ددة لتل��ك اللج��ان.
يج��ب �أن يت�ضم��ن التقري��ر ال�س��نوي للبن��ك معلوم��ات
ع��ن �إدارة املخاط��ر بخ�صو���ص هيكلها وطبيعة عملياتها
والتط��ورات التي طر�أت فيها.
 -4املراجعة اخلارجية:
لدى البنك نظام حوكمة يكفل حتقيق ما يلي:

تعيني مراجع خارجي م�ستقل ميار�س عمله وفق ًا
للمعايري الدولية املتعلقة مبهنة املراجعة مدرك ًا
لواجباته جتاه البنك فيما يتعلق ببذل العناية
املهنية الالزمة وفق ًا ملعايري املراجعة الدولية.
التدوير املنتظم للمراجع اخلارجي مبا يتفق مع
التعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي.
االلتزام بالقوانني النافذة والتعليمات ال�صادرة
عن البنك املركزي املتعلقة بتنظيم العالقة
بني املراجع اخلارجي ،واجلهات الأخرى ذات
العالقة.
ترتيب الإجتماعات املنتظمة بني املراجع
اخلارجي وجلنة املراجعة كونها هامة وجوهرية
لتعزيز �إ�ستقاللية املراجع اخلارجي.
�ضمان �إ�ستقاللية املراجع اخلارجى وذلك من
خالل �أال يكون للمراجع اخلارجي �أي م�صلحة
يف البنك و�أال يكون �أي ع�ضو من جمل�س الإدارة
م�ساهم ًا �أو �شريك ًا للمراجع اخلارجى.
قيام جلنة املراجعة مبراجعة الرتتيبات مع
املراجع اخلارجى ب�شكل منتظم مبا ي�ضمن
مالءمتها وفق ًا حلجم وطبيعة عمليات البنك.
قيام جلنة املراجعة بتفعيل قنوات الإت�صال
بني املراجع اخلارجي وجمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية فى البنك وتهيئة الأجواء التي متكنه
من احل�صول على كل ما تتطلبه عملية املراجعة
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من بيانات ومعلومات وم�ستندات �سوا ًء من الإدارة
التنفيذية �أو جمل�س الإدارة
الإ�ستخدام الفعال لنتائج املراجعة اخلارجية وفى
الوقت املنا�سب.
يجب رفع تقارير املراجعة اخلارجية اىل جمل�س
الإدارة  /جلنة املراجعة ومن ثم حتويلها �إىل
الإدارة التنفيذية للرد عليها وبعدها ي�صدر جمل�س
الإدارة تعليماته بالتعامل مع تلك املالحظات.
املراجع اخلارجى م�س�ؤول �أمام امل�ساهمني
و�أ�صحاب حقوق امللكية وكذلك امام جمل�س
الإدارة والبنك عن القيام ببذل العناية املهنية
الواجبة وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ذات ال�صلة
باملهنة ل�سالمة �إجراءات املراجعة فى البنك.

 -5هيئة الرقابة الشرعية :

يت�ضم��ن نظ��ام احلوكم��ة يف البن��ك االلت��زام
ب�أح��كام ال�ش��ريعة الإ�س�لامية ومبادئه��ا يف �إط��ار
تق��دمي اخلدم��ات املالي��ة الإ�س�لامية �ضم��ن القط��اع
ا لإ�س�لامي.
ع�ين جمل���س الإدارة هيئ��ة رقاب��ة �ش��رعية يك��ون يف
ع�ضويته��ا ع�ضوي��ن عل��ى الأق��ل م��ن علم��اء ال�ش��ريعة
الإ�س�لامية ولديه��م خ�بره يف جم��االت التموي��ل .
 .1أعضاء اهليئة الشرعية :

د�.سعيد علي احلمريي (رئي�ساً)
د.لطف حممد ال�سرحي (ع�ضو ًا)
اجتمع��ت الهيئ��ه ع��دد � 5إجتماع��ات خ�لال الع��ام ،
كم��ا ال ت�ض��م الهيئ��ه يف ع�ضويته��ا م��دراء م��ن البن��ك،
كم��ا الت�ض��م م�س��اهمني ميتلك��ون م��ا ن�س��بته  %5م��ن
را���س م��ال البن��ك او اك�ثر .
 .2مهام هيئة الرقابة الشرعية:

تتوىل هيئة الرقابة ال�شرعية املهام التالية:
مراجعة و�إقرار العقود والإتفاقيات واملعامالت
و�سيا�سات ونظم و�آليات وبرامج العمل و�إقرار
املنتجات واخلدمات.
مراجعة و�إقرار دليل ال�سيا�سات والإجراءات
اخلا�صة بااللتزام ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة

الإ�سالمية.
تقدمي تقرير �سنوي �إىل اجلمعية العامة
للم�ساهمني تبني فيه مدى �إلتزام امل�صرف
ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية للفرتة مو�ضوع
التقرير وكذلك مالحظاتها وتو�صياتها وي�ضمن
تقرير الهيئة يف التقرير ال�سنوي للم�صرف.
القيام مبهام تخطيط وتنفيذ �إجراءات املراجعة
ال�شرعية و�إعداد التقرير ال�سنوي ،ويجب �أن تكون
الأتعاب التي حت�صل عليها هيئة الرقابة ال�شرعية
خم�ص�صة للقيام مبهام الفتوى ومهام املراجعة
التي ت�شمل جميع الأعمال املتعلقة باملراجعة
امليدانية ال�شرعية واملتابعات و�إجتماعات الهيئة
اخلا�صة مبهام املراجعة ودرا�سة املالحظات
ال�شرعية والبت فيها و�إعداد التقرير ال�سنوي
للهيئة.
كما لها احلق بالإ�ستعانة عند احلاجة مبراجع
خارجي (�شرعي �إن وجد) للقيام باملهام �أعاله.
تقدمي امل�شورة عند الطلب للأطراف التي تقدم
خدمات للم�صرف مثل املراجعني اخلارجيني
والقانونيني وامل�ست�شارين.
الت�أكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة ال�شرعية
الداخلية والت�أكد من فعاليته.
تقدمي الن�صح والتوجيه لإدارة املراجعة ال�شرعية
الداخلية ب�ش�أن نطاق املراجعة ال�شرعية املطلوب،
وتطلع على خال�صة تقارير �إدارة املراجعة
ال�شرعية الداخلية وردود الإدارة عليها ،للت�أكد من
كفاية وفعالية �إدارة املراجعة ال�شرعية الداخلية.
التن�سيق مع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت واحلوكمة
وجلنة املراجعة ب�ش�أن الت�أكد من االلتزام ب�أحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
االطالع على كافة التقارير التي تت�ضمن مراجعة
االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها
وكذلك تقارير البنك املركزي واملراجع اخلارجي،
وردود الإدارة على تلك التقارير ،لتقييم اجلهود
املبذولة يف �سبيل الت�أكد من االلتزام ب�أحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ومراعاتها عند
التخطيط لأعمال املراجعة ال�شرعية اخلارجية

ولهيئة الرقابة ال�شرعية.
اقرتاح الربامج التدريبية ال�شرعية للعاملني يف
امل�صرف يف �ضوء احلاجة التي تقدرها.
احلق يف الإطالع الكامل ،ودون قيودعلى جميع
ال�سجالت والوثائق واملعامالت واملعلومات من
جميع امل�صادر مبا يف ذلك الرجوع �إىل امل�ست�شارين
املهنيني وموظفي امل�صرف ذوي ال�صلة.
احلق بالإ�ستعانة بخرباء خارجيني لتقدمي امل�شورة
لها وحتديد ًا حول الق�ضايا القانونية واملالية،
وذلك على نفقة البنك بعد �أخذ موافقة جمل�س
الإدارة.
سابع ًا:المسئوليات
االجتماعية
ي�ؤم��ن بن��ك الت�س��ليف التع��اوين والزراع��ي �أن البن��ك
يتحم��ل م�س��ئولية خا�ص��ة يف دع��م النمواالقت�ص��ادي
واالجتماع��ي يف ه��ذا الوط��ن ،وبالت��ايل :
ي�س��اعد ال�ش��ركات عل��ى زي��ادة وحت�س�ين قدراته��ا
التناف�س��ية وتنمي��ة �أعماله��ا باخل��ارج وتعزي��ز املبادئ
لديه��ا.
ال��دور الرئي�س��ي والب��ارز يف ا�س��تقرار �س��عر �ص��رف
الري��ال اليمن��ي ام��ام العم�لات الأجنبي��ة .
يطب��ق �أف�ض��ل املعاي�ير واملب��ادئ اال�سرت�ش��ادية
املع�ترف به��ا دولي��ا يف تقيي��م الآث��ار االجتماعي��ة يف
متوي��ل امل�ش��روعات ال�س��يما امل�ش��روعات يف القط��اع
الزراع��ي والتج��اري.
الدع��م للم�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة وامل�ؤ�س�س��ات اخلريي��ة
وغريه��ا م��ن احلاالت اجلدي��رة بالدعم.
ي�ض��ع �آلي��ات جدي��دة يف جم��ال التموي��ل الزراع��ي
ملواكبة التطور والتغري ومبا ي�ؤدي �إىل حتقيق �أهداف
التنمي��ه الريفيه.
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ثامنا :تعارض المصالح

مل ي�برم البن��ك �أي عق��ود توج��د �أو كان��ت توج��د فيه��ا
م�صلحة جوهرية لأي من �أع�ضاء جمل���س الإداره �أو لأي
�ش��خ�ص ذي عالقة باي منهم .ويف �س��ياق ن�ش��اط البنك
االعتي��ادي ،ينف��ذ البن��ك معام�لات م��ع بع���ض �أع�ض��اء
جمل�س الإدارة وكبار املدراء وعائالتهم وال�شركات التي
ميلكون � %5أو �أكرث من ر �أ�س مالها والذين كانوا عمالء
البنك خالل ال�سنة ،ويتم اعتماد �شروط هذه املعامالت
من قبل جمل���س �إدارة البنك.
بلغ��ت القرو���ض وال�س��لفيات الت��ي منح��ت للأط��راف
ذوي العالقة خالل العام  2017م ،املبلغ بالألف الريال
( )309,192قابلة لل�س��داد �أو مت �س��دادها ح�سب العقود
املوقع��ة معه��م .وع��ادة م��ا تق��دم القرو���ض وال�س��لفيات
للأطراف ذوي العالقة مقابل �ضمانات تتمثل يف رواتب
الط��رف ذي العالق��ة والودائ��ع النقدي��ة ،ويب�ين االي�ض��اح
رق��م ( )45جمي��ع الت�س��هيالت املمنوح��ه للأط��راف
ذوي العالق��ه املالي��ة.

تاسع ًا :حقوق المساهمين
والعالقة معهم
1
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يق��وم البن��ك بحماي��ة حق��وق امل�س��اهمني الت��ى
تفر�ضه��ا القوان�ين الناف��ذة ذات العالق��ة والقوان�ين
والتعليم��ات ال�ص��ادره ع��ن البن��ك املرك��زي.

2

3

4

5

6

7

مناق�ش��ة االعم��ال املدرج��ه عل��ى ج��دول أعم��ال
اجلمعي��ة العام��ة وتوجية اال�ستف�س��ارات إىل اع�ضاء
جمل���س الإداره والإداره التنفيذي��ة واملراج��ع
اخلارج��ي.
يت��م ح��ث امل�س��اهمني عل��ى ح�ضور اجتماع اجلمعية
العام��ة للبن��ك ،وترتيب موع��د ومكان اجتماعها مبا
يي�سر عليهم وي�شجعهم على احل�ضور.
يح�ض��ر ر�ؤ�س��اء جل��ان املراجع��ة والرت�ش��يحات
واملكاف��آت واحلوكم��ة و�أي جل��ان �أخ��رى منبثق��ة عن
املجل���س االجتم��اع ال�س��نوي للجمعي��ه العام��ة.
يح�ض��ر ممثل��ون ع��ن املدقق�ين اخلارجي�ين
االجتم��اع ال�س��نوي للجمعي��ة العام��ة به��دف الإجاب��ة
ع��ن �أي �أ�س��ئلة ق��د تط��رح ح��ول التدقي��ق وتقري��ر
املدق��ق.
يراع��ى الت�صوي��ت عل��ى ح��دة عل��ى كل ق�ضي��ة تث��ار
خالل االجتماع ال�س��نوي للجمعية العامة.
بع��د انته��اء االجتم��اع ال�س��نوي للجمعي��ة العامة يتم
�إع��داد تقري��ر الط�لاع امل�س��اهمني ح��ول املالحظات
الت��ي مت��ت خالل��ه والنتائ��ج مب��ا يف ذل��ك نتائ��ج
الت�صوي��ت والأ�س��ئلة الت��ي ق��ام امل�س��اهمني بطرحه��ا
وردود الإدارة التنفيذي��ة عليه��ا.

عاشر ًا :العالقة مع أصحاب
حسابات االستثمار
 1يق��وم البن��ك بالإق��رار بحق��وق �أ�صح��اب ح�س��ابات
اال�س��تثمار يف متابع��ة �أداء ا�س��تثماراتهم واملخاط��ر
ذات العالق��ة وو�ض��ع الو�س��ائل الكافي��ة ل�ضم��ان
املحافظ��ة عل��ى ه��ذه احلق��وق وممار�س��تها.
 2يق ��وم البن ��ك باعتم ��اد �إ�س�ت�راتيجية �س ��ليمة
تت�ل�اءم م ��ع املخاط ��ر والعوائد املتوقع ��ة لأ�صحاب
ح�س ��ابات اال�س ��تثمار (اخذين يف االعتبار التمييز
بني �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املقيدة واملطلقة)
بالإ�ضاف ��ة�إىلاعتمادال�ش ��فافيةيفدع ��م �إي عوائد.
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حادي عشر  /نسبة مساهمة الهيئات
والمؤسسات في البنك

صندوق تشجيع اإلنتاج
الزراعي و السمكي

الهيئة العامة للطيران
المدني واألرصاد

وزارة المالية

االتحاد العام لهيئة
التعاون األهلي
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األداء
المالي
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أدت األزمـــة المســـتمرة فـــي اليمـــن الـــى بـــروز أزمـــة إقتصاديـــة خانقـــة وحرجـــة طـــال تأثيرهـــا أداء السياســـتين الماليـــة
والنقديـــة ،حيـــث شـــهدت األنشـــطة اإلقتصاديـــة ركـــودا ً واضحـــ ًا تجلـــى فـــي تدهـــور معـــدل نمـــو الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي
متأث ــرا ً بدرج ــة أساس ــية بتوق ــف إنت ــاج وتصدي ــر النف ــط والغ ــاز ،إضاف ــة إل ــى توق ــف الق ــروض والمس ــاعدات والمن ــح الخارجي ــة
وانخف ــاض حج ــم تحوي ــات المغتربي ــن ،وف ــي جان ــب الموازي ــن المالي ــة والنقدي ــة فق ــد ش ــهدت الموازن ــة العام ــة عج ــزا ً نقديــ ًا
كبي ــرا ً خ ــال س ــنوات الح ــرب عل ــى الرغ ــم م ــن توق ــف ص ــرف المرتب ــات القط ــاع الع ــام ،وكذل ــك الح ــال حص ــل تده ــور كبي ــر
لعج ــز مي ــزان المدفوع ــات ورغ ــم كل ه ــذه الظ ــروف فق ــد أس ــتمر البن ــك ف ــي تقدي ــم خدمات ــه لكاف ــة عمالئ ــة و الت ــى أدت
ال ــى زي ــادة الودائ ــع و زي ــادة رأس الم ــال .
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علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات التـــى تواجـــه البلـــد و حـــدة تلـــك األزمـــات التـــي لحقـــت بســـوق الصناعـــة المصرفيـــة و مـــا نتـــج عنهـــا مـــن إهتـــزاز الثقـــة بالعمـــل
المصرف ــي؛ غي ــر أن البن ــك ق ــد تمك ــن م ــن تف ــادي تل ــك اآلث ــار الس ــلبية ،وذل ــك بفض ــل سياس ــاته المرن ــة ،فم ــن جه ــة ق ــام البن ــك بالعدي ــد م ــن التدابي ــر إلع ــادة
ثق ــة العم ــاء م ــن خ ــال تلبي ــة إحتياجاته ــم وف ــق رؤى مس ــتقبلية تخ ــدم المرحل ــة ،ليحاف ــظ بذل ــك علىإس ــتقرار ودائ ــع العم ــاء ب ــل ومع ــاودة ارتفاعه ــا ،وك ــذا
تركي ــزه عل ــى الموائم ــة والتوفي ــق بي ــن الس ــيولة والرب ــح ،وق ــام بتوفي ــر العم ــات األجنبي ــة لمس ــتوردي النف ــط والت ــي تأخ ــذ نس ــبة عالي ــة م ــن فات ــورة االس ــتيراد
ليخف ــف الضغ ــط عل ــى تراج ــع س ــعر ص ــرف الري ــال أم ــام العم ــات األجنبي ــة ،كم ــا ش ــدد م ــن إس ــتخدام إس ــتراتيجيته المتحفظ ــة بتوظي ــف أموال ــه.

ال :المؤشرات الماليـــة
أو ً
إجمالي الموجودات:

�أرتفع �إجمايل املوجودات يف نهاية عام  2017بحوايل  56مليار ريال ومبا ن�سبته  %15لت�صل �إىل  440مليار ريال مقارنة بنهاية عام  ،2016و�أرتفع الأخريمبقدار 25
مليار ريال ون�سبته  %7مقارنة مع نهاية عام  2015وقد توزعت املوجودات يف البنك كالتايل:
2017

النسبة

2016

النسبة

الموجودات المربحة

358,393

81%

300,041

78%

الموجودات غير المربحة
إجمالي الموجودات

81,774
440,167

19%
100%

84,323
384,365

22%
100%

البيان

وباملقارنة مع القطاع امل�صريف ف�إن البنك �ساهم مبا ن�سبته  %14من �إجمايل املوجودات يف القطاع امل�صريف اليمني وهي نف�س الن�سبة للعام املا�ضي.
مقارنة أجمالي الموجودات بين الفترة  2017 -2011بمليارات الرياالت
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القروض و التسهيالت و األنشطة التمويلية
يع��د من��ح االئتم��ان والت�س��هيالت والتموي�لات خ�لال ف�ترة احل��رب واحل�ص��ار عل��ى الواق��ع اليمن��ي مغام��رة كب�يرة ب�س��بب �صعوبة تلك الف�ترة وما �ش��ابها م��ن �إ�ضطرابات و ما
تخ ًلله��ا م��ن بيئ��ة ع��دم الإ�س��تقرار يف كاف��ة اجلوان��ب ال�سيا�س��ية والإقت�صادي��ة وه��و م��ا انعك���س عل��ى �سيا�س��ة البن��ك احل��ذرة من خماط��ر التو�س��ع يف االئتمان ،وال��ذي �أدى �إىل
الرتاجع الكبري لأن�ش��طة كاك بنك يف هذا املجال ب�س��بب املخاطر العالية مثله يف ذلك مثل بقية البنوك ،غري �أن البنك �س��عى خالل هذه الفرتة �إىل حت�صيل ديون العمالء
ال�س��ابقة ليحقق نتائج جيدة ب�إ�س��تثناء بع�ض القرو�ض املمنوحة لبع�ض قطاعات الأعمال وخا�صة قطاع املقاوالت ،والتي تعرثت مديونيته ب�س��بب عدم وفاء احلكومة ب�س��داد
االلتزام��ات القائم��ة عليه��ا ،وه��و م��ا حم��ل العم�لاء والبن��وك �أعب��اء كب�يرة �أو�صل��ت العدي��د منه��م �إىل مراح��ل الإفال���س ب�س��بب �ضخامة تل��ك االلتزامات و�أعب��اء خدمات تلك
الدي��ون للبن��وك واملتمثل��ة يف تراك��م الفوائ��د لع��دة �س��نوات ،كما كلفت البنوك حتمل �أعباء خم�ص�صات تلك الديون على ح�س��اب الربحي��ة املحققة بالإ�ضافة �إىل �ضياع تكلفة
الفر�ص��ة البديل��ة نتيج��ة بقاء كل تل��ك الأموال دون توظيف.
ً
ويق��وم البن��ك بتكوي��ن املخ�ص�ص��ات الالزم��ة للدي��ون غ�ير العاملة (من �أرباحه املحققة �س��نويا) وفقـ��ا لتعليمات البنك املركزي ومعايري املحا�س��بة الدولية؛ حيث بلغت ن�س��بة
املخ�ص�ص��ات والفوائ��د املعلق��ة  %71م��ن �إجم��ايل حمـ��فظة القرو���ض والت�س��هيالت والأن�شـ��طة التمويلي��ة وبه��ذه املخ�ص�ص��ات املجنبة تعت�بر جميع الديون الغ�ير عاملة مغطاة
باملخ�ص�صات بالكامل.
كما متكن البنك يف عام  2017من حت�صيل العديد من الديون بالتزامن مع حتفظه ال�شديد عند منح القرو�ض والت�سهيالت واجلدول ادناه يو�ضح ذلك:
البيـــــــــــــــــــــــــان
إجمالي محفظة القروض والتمويالت
إجمالي المخصصات
إجمالي الفوائد المجنبة
صافي المحفظة

2017

2016

نسبة النمو /او التراجع

67,061

67,533

)1(%

()29,324
()18,034
19,703

()18,485
()14,091
34,957

59%
28%
)44(%

ويحر���ص البن��ك دوم��ا عل��ى �أخ��ذ جمموع��ة م��ن ال�ضمان��ات الكافي��ة عن��د من��ح االئتم��ان لل�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات والأف��راد والت��ي تكف��ل للبن��ك �إ�س�ترداد �أموال��ه يف حال��ة توق��ف
العميل عن ال�س��داد بدون �أية خ�س��ائر؛ حيث �س��جلت �أر�صدة ال�ضمانات النقدية مقابل ت�س��هيالت ائتمانية مبا�ش��رة وغري مبا�ش��رة يف نهاية  2017مبلغ  24مليار ريال مقابل
 30ملي��ار ري��ال يف نهاي��ة .2016
مقارنة القروض والتسهيالت واالنشطة التمويلة بالصافي بين الفترة  2017 -2011بمليارات الرياالت
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االستثمار في أذون الخزانة:
ي�ض��ع البن��ك �ضم��ن �إهتمام��ه عن��د من��ح القرو���ض احلر���ص عل��ى املوائمةوالتوفي��ق ب�ين ال�س��يولة والربحي��ة يف حال��ة توظي��ف الأموال،ونظ��را للأزم��ات املتالحق��ة الت��ي حلق��ت
بالب�لاد خ�لال الف�ترة املا�ضي��ة ،وك��ذا بيئ��ة احل��رب وع��دم الإ�س��تقرار التي نعي�ش��ها؛والتي وقف��ت عائق ًا �أمام الإ�س��تثمارات وخ�صو�ص� ًا ذات الآجال الطويلة ب�س��بب خماطرها
العالية؛ ورغم �أهمية تلك الإ�ستثمارات ،والتي تعترب �ضمن �إهتمامات البنك ويف �سلم �أولوياته ملعرفته ب�أهمية و�ضع االئتمان يف خدمة التنمية وما ميثله من �إ�ضافة للناجت؛
غري �أن تلك البيئة ،وما يكتنفها من خماطر �أمام الإ�ستثمارات احلقيقية ،التي �أجربت البنك للتوجه نحو الإ�ستثمار يف �أذون اخلزانة كخيار �أمثل خالل هذه الفرتة ،نظر ًا
ملا تتميز به من الأمان وارتفاع درجة �سيولتها بتكلفة منخف�ضة وب�أقل املخاطر ،وهو بذلك التوجه حقق هدفني وهما هدف الربحية الآمنة وامل�ضمونة ،وهدف امل�ساهمة يف
متويل عجز املوازنة بو�سيلة غري ت�ضخمية ،وقد �أخذ البنك يف �إعتباره جتنب اخل�سارة لأن ما ن�سبته  %57من ودائع عمالء البنك(�أموال مكلفة) عند بقائها دون ا�ستثمار.
حي��ث بل��غ �ص��ايف ا�س��تثماراته الرتاكمي��ة يف �أذون اخلزان��ة نهاي��ة ع��ام  2017مبل��غ  316ملي��ار ري��ال لت�ش��كل ح��وايل  %51من ن�صيب م�س��اهمة القطاع امل�ص��ريف يف تلك الأذون
خ�لال ع��ام  2017حمت� ً
لا املرك��ز الأول ب�ين البن��وك التقليدي��ة اليمني��ة ويو�ض��ح ذلك املخط��ط التايل:
مقارنة أذون الخزانة بالصافي بين الفترة  2017 -2011بمليارات الرياالت

المحفظة االدخـــارية:
نت��ج ع��ن الأزم��ة واحل��رب القائم��ة �ش��حة يف ال�س��يولة النقدي��ة وه��و م��ا اف�ض��ى �إىل ع��دم مق��درة البن��وك بالوف��اء ب�إلتزاماته��ا جت��اه العمالء،لينعك���س ذل��ك عل��ى �إهت��زاز الثق��ة
بالقط��اع امل�ص��ريف؛ والنتيج��ة ع��ن ذل��ك توج��ه الكث�ير م��ن املودع�ين �إىل �س��حب ودائعه��م م��ن البن��وك ،والت��ي متث��ل من �أهم م�ص��ادر االدخ��ار املحلي يف بالدن��ا و�أهم م�صدر
لتمويل التنمية الإقت�صادية و�أكرثها �أمانا ،وكانت �سيا�سة البنك ت�سري نحو التوجه جلذب املدخرات املحلية؛ فقام بالعديد من التدابري لإعادة ثقة العمالء من خالل تلبية
�إحتياجاته��م وف��ق ر�ؤى و�أولوي��ات تخ��دم املرحل��ة ،كل ذل��ك �أدى �إىل �إ�س��تقرار ودائ��ع العمالء ،بل وعاودت االرتفاع تدريجيا وب�ش��كل م�س��تمر و�إيجاب��ي؛ حيث بلغ �إجمايل ودائع
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العم�لاء والبن��وك يف نهاي��ة  2017ح��وايل  400ملي��ار ري��ال بزي��اده ن�س��بتها  %14ومقداره��ا  50ملي��ار ري��ال مقارن��ة م��ع نهاي��ة ع��ام  ،2016وارتف��ع الأخ�ير بن�س��بة  %8ومبق��دار
 26.5ملي��ار ري��ال مقارن��ة م��ع نهاي��ة ع��ام  .2015ويبني اجلدول �أدن��اه تفا�صيل ذلك:
2017

2016

مقدار النمو

النسبة

إجمالي ودائع العمالء

380,324

333,090

47,234

14%

إجمالي ودائع البنوك
اإلجمالي العام

19,570
399,894

17,114
350,204

2,456
49,690

14%
14%

البيـــــــــــــــــــــــــان

وي�ؤك��د ذل��ك عن��د املقارن��ة م��ع القط��اع امل�ص��ريف ،فقد�س��اهم البن��ك بن�س��بة  %17م��ن �إجم��ايل الودائ��ع للقط��اع امل�ص��ريف نهاي��ة ع��ام  2017مقارن��ة بن�س��بة  %15يف نهاي��ة ع��ام
.2016

مقارنة أموال المودعين ( العمالء  -البنوك ) بين الفترة  2017 -2011بمليارات الرياالت

38

التقرير السنوي

بنك التسليف التعاوني والزراعـي

حقوق الملكية

يواج��ه القط��اع امل�ص��ريف حتدي��ات كب�يرة نظ��ر ًا مل��ا تعي�ش��ه الب�لاد م��ن حال��ة ع��دم الإ�س��تقرار يف كاف��ة اجلوان��ب الأمني��ة والإقت�صادي��ة من��ذ ف�ترة طويل��ة ،وه��ذا يجع��ل البنوك
تواجه خماطر عالية �أهمها(ارتفاع حدة التدهور يف �س��عر �صرف الريال اليمني �أمام العمالت الأخرى ،انهيار البنوك نتيجة �إ�س��تمرار �أزمة ال�س��يولة احلادة ....الخ) كل
ه��ذه املخاط��ر جتع��ل القائم�ين عل��ى القط��اع امل�ص��ريف يتابع��ون بقلق تلك املخاطر غري امل�س��يطر عليها وو�ضع احللول واملعاجلات املمكنة لتجن��ب الوقوع يف تلك املخاطر ومبا
يحفظ �س��معة القطاع امل�صريف ويحافظ عليه من االنهيار .
وباعتب��ار كاك بن��ك �أح��د ركائ��ز القط��اع امل�ص��ريف وم��ن البن��وك امللق��اة على عاتقها مهام ج�س��يمة يف �إدارة هذه الأزمة �س��عى البنك �إىل اق�تراح العديد من احللول والتدابري
الفعالة لإدارة ذلك والتي من �أهمها تدعيم القاعدة الر�أ�سمالية ملواجهة �أي خ�سائر حمتملة يف حال حتقق تلك املخاطر .
ويقوم البنك �سنويا برفع ر�أ�سماله من �صايف الأرباح املحققة حيث بلغ ر�أ�س مال البنك بنهاية العام  2017مبلغ  20مليار ريـال مقابل  19مليار ريـال بنهاية العام 2016م.

كفاية رأس المال
يحاف��ظ البن��ك دوم��ا عل��ى عالق��ة متوازن��ة لكفاي��ة ر�أ���س امل��ال طبق��ا ملتطلب��ات معاي�ير ب��ازل ،وفيم��ا يل��ي ج��دول الحت�س��اب مع��دالت كفاية ر�أ���س املال خالل اخلم���س ال�س��نوات
املا�ضي��ة  2017 - 2011طبق� ًا للقواع��د واملعاي�ير املن�صو���ص عليه��ا لأنظم��ة بازل:
البيـــــــــــــــــــــــــان
رأس المال األساسي/الموجودات المرجحة
بأوزان المخاطر
نسبة كفاية رأس المــــــــــال

2017

2016

2015

2014

54.8%

29%

38%

21%

54.8%

2013
32%

2012

2011

23.30%

14.90%

24.10% 33,1% 22.20% 39.60% 29.50%

15,6%
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إدارة
المخاطر

40

زاد اإلهتمـــام فـــي الســـنوات األخيـــرة بدرجـــة المخاطر المتعلقـــة بأعمال البنـــوك لما لها مـــن أثر هام فـــي العوائد التي
تحققهـــا وفـــي بقائهـــا وإســـتمراراها ،عالوة علـــى تأثيرها فـــي اإلقتصـــاد الوطني وخاصة فـــي الـــدول النامية ومنهـــا بالدنا،
وإدراكا مـــن كاك بنـــك بتعدد المخاطـــر التي تواجه العمـــل المصرفي على الســـاحة اليمنية،والتي فرضتهـــا األزمة منذ عام
 ،2015فقـــد انعكس ذلك على إســـتمرار إهتمام البنك بسياســـات إدارة المخاطر وأعتبرها ضمن أساســـياته وإســـتراتيجيته
لقناعتـــه بـــأن اإلســـتخدام األمثل لسياســـات إدارة المخاطـــر ال تحقق أعلـــى معدالت لألرباح فحســـب بل أيضـــا تحقق أعلى
معـــدالت لألمان ،فمن جانبـــه أســـتمر أداء كاك بنك المتميز فـــي عام .2017
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حيث ســـجل نتائـــج إيجابية وقوية من خـــال تنفيذ إســـتراتيجيته المتحفظة ليواصـــل النمو بطريقـــة منتظمة وبخطـــى ثابته،ولم يتحقق ذلـــك دون وجود إدارة
ســـليمة كفؤة ،متكاملةوناجحة ومن ضمنها نجاح اســـتراتيجية إدارة المخاطر بالبنك ،والتي تســـاعد بشـــكل اســـتباقي على ادراك األحداث الســـلبية المحتملة
وتضـــع خطـــط لردود األفعـــال المناســـبة للمخاطر بما يقلـــل من التكاليـــف أو الخســـائر المرتبطـــة بالتعطل غيـــر المتوقع لألعمـــال؛ حيث تعمل علـــى تحديد،
تحليـــل ،حصـــر ،قياس ،معالجـــة ،مراقبة ،وتحليـــل احتمالية التعـــرض لمخاطر ضمن الحـــدود والمســـتويات المالئمة ،كما تقوم برفـــع التقارير إلـــى اإلدارة العليا
ومجلـــس اإلدارة ،وتقـــوم إدارة المخاطـــر بمراقبة وتقييم المخاطر الرئيســـية والتي تنقســـم إلى:

أوال :مخاطر االئتمان Credit Risk
املخاط��ر االئتماني��ة ه��ي احتمالي��ة خ�س��ارة املقرت���ض �أو ف�ش��ل الط��رف الآخ��ر يف الوف��اء بالتزامات��ه،و يق��وم البن��ك بتخفي��ف خماط��ر االئتم��ان عرب تنوي��ع قاعدة عمالءه
التي ت�ش��مل ال�شركات ،امل�ؤ�س�سات ،والأفراد.
وحت��ت مظل��ة �إدارة املخاط��ر يق��وم ق�س��م خماط��ر االئتم��ان بوحدات��ه االربع��ة :وحدة متابعة خماط��ر ائتمان الأفراد ،وح��دة متابعة خماطر ائتمان ال�ش��ركات ،وحدة التوثيق،
وح��دة اال�س��تعالم مبراجع��ة احتم��االت التعر���ض خلط��ر التع�ثر كما يهتم الق�س��م بوجود حمف�ضة متنوعة ب�ش��كل جيد من حيث قاعدة العم�لاء ،التوزيع اجلغرايف ،ال�صناعة،
التوجه ،العملة واملنتج .كما تقوم وحدة اال�س��تعالم امل�صريف بالرد على اال�س��تعالمات االئتمانية و حتديد القوائم اخلا�صة بالعمالء وفق حتديثات البنك املركزي.
الهدف الرئي�س��ي لفريق �إدارة املخاطر  -ق�س��م خماطر االئتمان  -هو تقييم املخاطر املحتملة ملحفظة الإقرا�ض ،وذلك با�س��تخدام التحليل النوعي والكمي لبناء حمفظة
قوي��ة وجي��دة ت�س��اعد عل��ى تعزي��ز ري��ادة البن��ك ،وفر���ض حماي��ة كافي��ة .بالإ�ضاف��ة �إىل املراقب��ة والدع��م الق��وي ل�ضم��ان تغطي��ة كاملة لتلك املحفظ��ة ،ويتحقق ه��ذا من خالل
التحلي��ل امل�س��تمر ،الر�ص��د واملتابع��ة ع��ن كث��ب للمحاف��ظ ،بالإ�ضاف��ة �إىل �إج��راء عملي��ات تقيي��م �أداء دوري��ة للك�ش��ف ع��ن �إ�ش��ارات مبكرة ع��ن احتمالية وقوع اخل�س��ائر و و�ضع
التداب�ير الالزم��ة لت�صحي��ح امل�س��ارات واب�لاغ اجله��ات املعني��ة التخاذ التدابري الالزم��ة ملواجهه املخاطر املحتملة من خ�س��ائر التعرث.

ثاني ًا  :مخاطر السوق Market Risk
هي خماطر اخل�سارة الناجتة عن احلركات ال�سلبية يف قيمة الأدوات املالية الناجتة عن التغريات يف م�ستوى �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وال�سلع
والأ�سهم والأوراق املالية بكل �أ�شكالها .وعلى الرغم من التقلبات يف ال�سوق اليمني ،فقد حافظ كاك بنك على م�ستويات كافية من قبول املخاطر يف ال�سوق.
مخاطر الســيولة هي احتمالية عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته التجارية العادية ومتطلبات ال�س��يولة التنظيمية .وميتلك كاك بنك �سيا�س��ة �ش��املة لل�س��يولة
وخط��ة متوي��ل للط��وارئ الت��ي تدع��م تن��وع م�ص��ادر التموي��ل ،واحلف��اظ عل��ى وج��ود خم��زون �س��يولة كايف مع جمموع��ة كبرية من الأ�صول ال�س��ائلة .ولقيا���س ومراقبة ال�س��يولة،
ي�س��تخدم كاك بن��ك حتلي��ل الفج��وة ،اختب��ارات ال�ضغ��ط و�ص��ايف التمويل امل�س��تقر ون�س��ب تغطية ال�س��يولة ون�س��ب ال�س��يولة التنظيمي��ة والداخلية .ورغم الظ��روف احلالية فقد
حافظ البنك على ن�س��ب �س��يولة جيدة.

ثالث ًا  :المخاطر التشغيلية Operation Risk
ه��ي اخل�س��ارة الناجم��ة ع��ن ع��دم كفاي��ة �أو ف�ش��ل �أي� ًا م��ن :العملي��ات الداخلي��ة ،الأف��راد� ،أنظمة الت�ش��غيل� ،أو �أحداث خارجي��ة ت�ؤثر على قدرة البنك الت�ش��غيلية .حيث يعمل
كاك بنك على تطوير �إطار عمل �شامل للمخاطر الت�شغيلية وال�سيا�سات والعمليات بهدف توفري بيئة �سليمة و ُم�سيطر عليها ب�صورة جيدة ،وي�ستخدم �إطار العمل امل�ؤ�شرات
التالية لقيا�س ومراقبة املخاطر الت�شغيلية :قاعدة بيانات للخ�سارة ،التقييم الذاتي ملراقبة املخاطر ( ،)RCSAوم�ؤ�شرات املخاطر الرئي�سية (. )KRIs
ويقوم ق�س��م املخاطر العاملة مع وحدة خماطر الت�ش��غيل و وحدة خماطر ال�س��وق عرب �سيا�س��ات البنك و خطط الطوارئ والإ�س��تمرارية بتحديد ،قيا���س ،ومراقبة خماطر
ال�س��وق واملخاطر الت�ش��غيلية وخماطر ال�س��معة واملخاطر اال�س�تراتيجية وال�سيا�س��ية وخماطر ال�س��يولة ،و�ضمان تنفيذ متطلبات البنك املركزي و متتطلبات جلنة بازل .وتتم
حتليالت املخاطر ب�ش��كل منا�س��ب وح�س��ب االمكانات املتاحة و يعمل ق�س��م خماطر الت�ش��غيل على رفع تقارير احلالة ب�صورة منتظمة للإدارة العليا وجمل���س الإدارة لأتخاذ
الأجراءات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب.
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اإلمتثال ومتطلبات
مكافحة غسيل
األموال و تمويل
اإلرهاب
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تعـــد ظاهرة غســـيل األموال مـــن أخطـــر الجرائـــم المالية فـــي اإلقتصـــاد المعاصر ،وتفشـــت هذه
الظاهـــرة منـــذ ثمانينيات القـــرن الماضي لذلـــك احتلت أولويـــة ملحة فـــي إهتمامـــات دول العالم،
غيـــر أن اليمـــن تعتبر حديثـــة العهد في مجال مكافحة غســـيل األمـــوال ولم يبدأ إصـــدار أول قانون
بشـــأنها إال فـــي عـــام  ،2003و أولى البنـــك المركزي إهتمام ًا كبيرا ً بهذا الشـــأن ليســـهم بـــدور فعال
فـــي الجهـــود الوطنيـــة لتوفيـــر بنية تشـــريعية تلتـــزم بالمعاييـــر الدوليـــة والتي أظهـــرت أن هناك
توافقـــ ًا مع بعـــض توصيـــات مجموعة العمـــل المالـــي الدوليـــة  FATFو يعتبر كاك بنك مـــن أوائل
البنـــوك في اإللتـــزام وتطبيـــق أفضـــل المعايير المحليـــة والدولية.
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وحرصـــ ًا مـــن إدارة كاك بنك بالمشـــاركة فـــي الجهـــود المحلية والدوليـــة لمكافحة غســـيل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب وإيمانا منهـــا بأهمية
تظافـــر كافـــة الجهود بهـــذا الجانـــب؛ فقد تم وضـــع برنامج يتضمـــن السياســـات واإلجراءات علـــى كافة مســـتويات البنك لمكافحة غســـيل
األمـــوال وتمويل اإلرهاب مســـتمدة من قوانين وأنظمـــة الجمهورية اليمنيـــة وااللتزام بتعليمات وضوابـــط البنك المركزي اليمنـــي الرامية إلى
مكافحـــة غســـيل األموال ،وكـــذا االلتزام بالممارســـات الدولية مثـــل التوصيات الخاصـــة بمجموعة العمـــل الدولية.
كمـــا وجـــه كاك بنك جميـــع المكاتـــب والفروع والشـــركات الفرعيـــة أو التابعـــة االلتـــزام بقوانين وإجـــراءات ولوائـــح مكافحة غســـيل األموال
وتمويـــل اإلرهـــاب المحليـــة والتوصيـــات الدوليـــة المتعلقة بهذا الشـــأن والتي قـــد تكون أكثـــر صرامة.
وقـــد حقـــق البنـــك الكثيـــر مـــن النجاحـــات واإلنجازات بهـــذا الصـــدد ألنه أعتبـــر وظيفـــة االلتـــزام ومواجهـــة جريمة غســـيل األمـــوال أحد أهم
األهـــداف الرئيســـية التـــي يجب العمـــل بها للحفـــاظ على المؤسســـة وتعزيز دورهـــا بما يحقق اإلســـتمرارية للبنـــك وفق منهجية مؤسســـية
تخـــدم مصلحـــة البنك ،وبالتالي عـــدم التعرض لعقوبـــات إقتصادية األمـــر الذي ينعكـــس إيجابا على الهدف المنشـــود وهو اإلســـتمرار في دوره
اإلقتصـــادي المتمثـــل بتمويل التنميـــة اإلقتصاديـــة واإلجتماعية.

أهم وأبرز النجاحات التي
حققها كاك بنك في هذه الجوانب :
الحوكمة الرشيدة :
م��ا قام��ت ب��ه �إدارة االلت��زام يف ه��ذا اجلان��ب ميث��ل �أهمي��ة كب�يرة لتنظي��م عم��ل البن��ك وف��ق �أف�ض��ل املمار�س��ات امل�صرفي��ة املحلي��ة والدولي��ة ،وذل��ك بتطبي��ق اعل��ى معاي�ير
االداء املهنية على جميع ن�شاطات البنك وي�أتي ذلك �إلتزام ًا بتعليمات البنك املركزي والتو�صيات الدولية مثل مقررات جلنة بازل و منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
واملعاي�ير ال�ص��ادرة ع��ن اخلدم��ات املالي��ة الأ�س�لامية وتعزي��ز املحافظ��ة عل��ى �س��معة البنك ،وتر�س��يخ �أ�س���س املمار�س��ات اجلي��دة (احلوكمة الر�ش��يدة) وتعزيز ثق��ة �أ�صحاب
امل�صال��ح ومتلقي خدمات البنك.
وقد قام البنك بـ:
1
2
3
4

اقرار دليل احلوكمة وتوزيعها على جلان جمل�س االدارة.
�إعتماد �سيا�سات تعار�ض امل�صالح.
�إعتماد ميثاق الأخالق و�سلوكيات العمل امل�صريف.
�إعتماد �سيا�سة االلتزام امل�صريف.
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متطلبات مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب:
اهت��م البن��ك به��ذا اجلان��ب ب�ش��كل كب�ير نظ��را ملعرفت��ه ب�أهمي��ة مكافح��ة غ�س��يل الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب ب�ش��كل عميق �س��واء على امل�س��توى املحلي �أو الدويل كما انه ي�س��عى
�إىل أن يكون كاك بنك �أحد �أهم النماذج امل�صرفية التي تعزز هذا الدور ،ومبا يعك���س �صورة ايجابية على م�س��توى تقدم البنك ب�ش��كل خا�ص والبلد ب�ش��كل عام ،ونابع عن
حر�صه ال�شديد على تعزيز هذا الدور حيث مت عمل برنامج ملكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب مت�ضمناً �إجراءات و�سيا�سات ت�شدد على مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل
الإرهاب مبا يحقق احلفاظ على �س��معة البنك و�س�لامة �إجراءاته ومنها:
1

2
3
4
5
6

7

8

حتدي��ث واعتم��اد �سيا�س��ة مكافح��ة غ�س��يل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب ليواك��ب
�أح��دث القوان�ين والتو�صي��ات الدولية.
تعيني م�س�ؤول �إمتثال يف البنك.
�إن�شاء �إدارة خا�صة ملراقبة �إمتثال البنك.
تعيني �ضباط �إرتباط يف الفروع.
تطبيق �آلية �إعرف عميلك(.)KYC
العم��ل وف��ق مب��دا العناي��ة الواجب��ة وامل�ش��ددة ومبوج��ب القوان�ين والتو�صي��ات
الدولية.
و�ض��ع اج��راءات خا�ص��ة بتقيم��ات خماط��ر مكافح��ة غ�س��يل الأم��وال ومتوي��ل
االره��اب ،وا�س��تخدام النه��ج القائ��م عل��ى اخلط��ر يف تقيي��م عملي��ات البن��ك
ومنتجاته.
مواكب��ة �أف�ض��ل الأنظم��ة العاملي��ة واملتقدم��ة والت��ي ت�س��اعد البن��ك يف إكت�ش��اف
اجلرائم املالية وتوقيفها مبكر ًا وفق ًا للقوانني املحلية واملعايري الدولية ،حيث
مت تطبي��ق نظ��ام  SASوال��ذي يع��د �أح��د �أف�ض��ل الأنظم��ة املالي��ة والعاملي��ة
لتحلي��ل عملي��ات مكافح��ة غ�س��يل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب ويعت�بر كاك بن��ك
البن��ك الوحي��د يف اليم��ن ال��ذي ادخ��ل ه��ذا النظ��ام �إىل منظومت��ه املالي��ة كم��ا

9

10

11

مت رب��ط نظ��ام قوائ��م احلظ��ر ( )OFACف��ى البن��ك خ�صو�ص��ا ف��ى العملي��ات
الدولي��ة املرتبط��ة بنظ��ام ال�س��ويفت .ومنت��ج ال�س��ريع وغريه��ا م��ن االنظم��ة
االخرى.
�إنطالق� ًا م��ن ر�ؤي��ة البن��ك وقيادت��ه العلي��ا ب��أن الإ�س��تثمار يف ال��كادر الب�ش��ري
ه��و �أح��د �أه��م عوام��ل النج��اح ،فق��د مت اعتماده خط��ة تدريب م�س��تمرة ونوعية
�ش��املة لكاف��ة العامل�ين يف البن��ك مب��ا فيه��م �أع�ض��اء جمل���س الإدارة والإدارة
التنفيذي��ة العلي��ا .حي��ث و�ص��ل ع��دد املوظف�ين الذي��ن مت تدريبه��م اىل ح��وايل
 1345موظ��ف وه��ذا يع��د اجن��از بالن�س��بة للبن��ك  ،كم��ا عم��ل البن��ك اىل ن�ش��ر
ثقاف��ة متطلب��ات مكافح��ة غ�س��يل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب وذل��ك م��ن خ�لال
القيام بعمل فال�ش��ات تثقيفية ا�س��بوعية عرب االمييل ير�س��ل اىل كافة موظفي
البنك معززة ب�أحدث التقنيات الفنية املعربة عن معلومات وموا�ضيع مكافحة
غ�س��يل الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب .
مت �إن�ش��اء وظيف��ة تدقي��ق داخل��ي م�س��تقلة تعن��ى مبراقب��ة متطلب��ات مكافح��ة
غ�س��يل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب وتقيي��م م��دى امتث��ال البن��ك ملتطلب��ات ه��ذه
الوظيف��ة مب��ا يع��زز �س�لامة االج��راءات يف البن��ك
�إر�ساء مبدا ان االلتزام م�سئولية جميع موظفي كاك بنك .

التشريعات المصرفية الدولية والمحلية التي يتم العمل بها :
1

2
3
4

5
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القوانني املحلية وال�صادرة من البنك املركزي واخلا�صة مبكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب ،وبذل العناية الواجبة للتعرف على العمالء وعملياتهم و�سقوف
التحويالت املالية .
الت�شريعات الدولية اخلا�صة بالعمالء مثل � KYCإعرف عميلك وااللتزام ب�أخذ البيانات الكافية من العمالء.
الت�شريعات اخلا�صة ل�شركات حتويل الأموال مثل قوانني  KYAالتي تعنى ب�شركات التحويالت العاملية مثل (.)Western Union - RIA
كما يتميز البنك بتقدمي �أنظمة مطورة داخليا ت�ساعد البنك يف االلتزام باملعايري والت�شريعات الدولية العاملية مثل نظام  FATCAالذي يعمل وفق متطلبات م�صلحة
ال�ضرائب الأمريكية.
يلتزم البنك بتقدمي كافة البيانات للجهات ذات الإخت�صا�ص وفق القوانني فيما يخ�ص مراقبة �سري احلركة عرب �أنظمة �إلكرتونية �آلية تقوم ب�أر�سال تلك البيانات
ألي ًا اىل البنك املركزي اليمني مبا يخ�ص الأنظمة املطورة داخل البنك وعرب �إدارة التطوير منها نظام ال�سريع والبنك االلكرتوين()E-Bankingونظام رحال .
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إلتزام البنك تجاه البنوك المراسلة بما يلي:
يعمل البنك مع بنوكه املرا�سلة وفق مبد�أ ال�شراكة ومبا يعزز الإ�ستمرارية بر�ؤية م�صرفية ومهنية تعزز الثقة املتبادلة مع البنوك ويعك�س الإهتمام امل�شرتك يف اجلانب
امل�صريف .ورغم الظروف القاهرة التي يعي�ش��ها اليمن وانعكا�س��ها علي تدهور الأداء الإقت�صادي املايل اال ان البنك حر�ص على �س��داد كافة �إلتزاماته وتعهداته امل�صرفية
للبنوك املرا�سلة وفى تواريخ ا�ستحقاقها املحددة ودون ت�سجيل �أي حالة ت�أخري للدفع وقد قام البنك :
1
2

تعبئة و�إر�سال الإ�ستبيانات املر�سلة من جميع البنوك اخلارجية.
موافاة بنوكنا املرا�سلة بجميع امل�ستندات املطلوبة اخلا�صة مبكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب مثل:

(()W8BEN – WOLFSBREG – Corporate Governance Manual – GIIN Number and CRS (Common Reporting Standard

وغريها من القوائم املتعارف عليها عاملي ًا.
 3متابعة وتدقيق جميع العمليات امل�صرفية ( احلواالت  -التغذيات  -الإعتمادات وال�ضمانات ) ومدى توافقها مع املعايري والقوانني الدولية املعمول بها.
 4احلر�ص على مترير العمليات امل�صرفية �ضمن ال�شروط واملعايري التي تفر�ضها بنوكنا املرا�سلة ،ومبا يتما�شى مع العناية الواجبة والأعراف امل�صرفية العاملية.
 5حتديث قوائم غ�سيل الأموال و متويل الإرهاب فور �إ�صدار ال�شركة املزودة للقوائم.
� 6ضمان إ�ستقرار منظومة ال�سويفت و العمل بكافه املعايري العاملية املوحدة و ب�أحدث �إ�صداراتها.
� 7ضمان إ�ستقرار منظومة الت�شفري و حتديثها با�ستمرار �إىل �أخر �إ�صداراته العاملية.

انظمة المعلومات حسب المعايير الدولية :
ويف جماالت �أنظمة املعلومات ف�إن البنك ميتاز كذلك بتقدمي اخلدمات مبا يتما�شى مع املعايري العاملية اخلا�صة ب�أنظمة املعلومات وامن البيانات وال�سيا�سات املناطة
واملتوافقة مع اجلهات امل�شرعة لتلك ال�سيا�سات والإجراءات العاملية وعلى �سبيل املثال لي�س احل�صر:
معايري ال  PCIيف �أنظمة البطاقات وعملياتها ،ومبا يتما�شى مع
اخلدمات املقدمة من ال�شركات املزودة خلدمات البطاقات االئتمانية
والدفع امل�سبق ( . ) VISA – Union Pay

حماية البيانات البنكية وفق أطر عامليه ومبعايري دوليه مبا ي�ضمن
�سري بيانات العمالء ب�سريه ودقه تامة لعل أهم تلك املعايري  COBITو
.ISO27001، ITIL
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التخطيط
اإلستراتيجي
في كاك بنك
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ظهر التخطيط اإلســـتراتيجي كأحـــدث صورة من صور التخطيط في المؤسســـات على اختـــاف أنواعها ،وأدى
هـــذا النـــوع من التخطيـــط إلى تغييـــر الكيفية التـــي تخطط بها المؤسســـات لوضـــع اإلســـتراتيجيات الخاصة
بهـــا وتنفيذهـــا معتمدة بذلـــك على المعلومـــات والبيانـــات ذات الصلة ،وأصبحـــت اإلدارة اإلســـتراتيجية أداة
أساســـية للمؤسســـات لكي تتطور إذا أرادت صياغـــة حالة من التميز واإلســـتجابة بطريقة فعالـــة للتغيرات
العالميـــة اآلخذة في التســـارع واإلزدياد.
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وقـــد استشـــعرت إدارة كاك بنـــك بأهمية أثـــر التخطيط اإلســـتراتيجي على جودة الخدمـــات المصرفية من خالل بناء أســـاس ســـليم وصلب لكل
مكوناتـــه المتمثلة بتخطيط السياســـات والنظم وتطويـــر الهياكل وتخطيـــط العمليات وجذب المدخرات واســـتثمار المـــوارد وتطوير اإلمكانات
الماديـــة والبشـــرية وبما يحقق أهـــداف البنك الخدميـــة والتنموية ويتيح لـــه القدرة على إجـــراء تحليل تنظيمي مؤسســـي بهدف تحقيـــق التنمية
المؤسســـية الشـــاملة في إطار من مرونـــة األداء المتكامل الهادف إلى التطوير والتحســـين المســـتمر.
وقـــد بـــادر البنك بإنشـــاء إدارة التخطيط اإلســـتراتيجي واإلحصاء في قطاع تطويـــر األعمال في عـــام  2008ضمن الهيكلة المحدثة لـــكاك بنك وقد
أرتبطـــت هذه اإلدارة مباشـــرة بمشـــروع إعادة هيكلة البنك فـــي مختلف المراحل منـــذ بداية إعداد الهيكلـــة وحتى إقرارها والعمـــل على تفعيلها.

�إرتكـ��ز دور التخطي��ط يف متابع��ة �أع��داد اخلط��ط الإ�س�تراتيجية والتنفيذي��ة للقطاع��ات والإدارات ومتابع��ة تنفيذهم��ا ب�ش��كل دوري .وم��ع تط��ور العم��ل و�إحلاج��ة اىل
الو�ص��ول اىل املراح��ل املتقدم��ة م��ن التخطي��ط والتنفي��ذ،مت تفعي��ل دور املتابع��ة والتقيي��م ب�ش��كل �أف�ض��ل م��ن خ�لال توزي��ع مه��ام االدارة واع��ادة هيكلته��ا مب��ا يحق��ق الأغرا���ض
التي ان�ش��أت م��ن اجلها.
ووفق��ا لدرا�س��ات علمي��ة ،مت اعتم��اد منهجي��ة بطاق��ة االداء املت��وازن كمنهجي��ة تخطيطي��ة للبن��ك تقوم على ال�س��بب والنتيجة .مت تطبيقها �ضمن �إ�س�تراتيجية البنك - 2013
 2017و�إع��ادة ترتي��ب اال�س�تراتيجيات عل��ى �ضوئه��ا وتفعيله��ا يف بيئ��ة العم��ل.

مشروع بناء الخطة اإلستراتيجية : 2020 - 2018
ولتطوي��ر تطبي��ق منهجي��ة التخطي��ط ببطاق��ة االداء املت��وازن يف ا�س�ترجتية البن��ك ،2020-2018مت ت�ش��كيل فري��ق اخلط��ة الإ�س�تراتيجية م��ن جمي��ع قطاع��ات البن��ك ومت
تدريب��ة تدري��ب خا���ص بالعملي��ة التخطيطي��ة والتحليلي��ة للبيئ��ة املحيط��ة وت�أهيل��ه ملتابعة اخلط��ط والتوجهات يف القطاعات املعنية يف البنك ،ومن ثم مت عقد ور���ش عمل على
م�س��توى القيادات للخروج بالتوجيهات الإ�س�تراتيجية اجلديدة والعمل على �ضوئها يف اخلطط الإ�س�تراتيجية والتنفيذية املحدثة.
عقد ور�ش عمل خا�صة لقيادة البنك وخمتلف امل�ستويات الإدارية ذات العالقة لتحليل البيئة الداخلية واخلارجية و�إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية  2020- 2018واعتمادها.
عقد ور�شة عمل لقيادة البنك العليا للنظر يف الق�ضايا الإ�سرتاتيجية للخطة الإ�سرتاتيجية .2020-2018
عقد ور�ش عمل ملدراء االدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام لإعداد اخلطة التنفيذية با�ستخدام بطاقة الأداء املتوازن.
االنتهاء من اعداد م�شروع اخلطة الإ�سرتاتيجية .2020 - 2018
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نظام اإلستشعار عن بعد في كاك بنك
مت تطبي��ق نظ��ام اال�ست�ش��عار ع��ن بع��د يف منظوم��ة الإح�ص��اء والتخطي��ط واملتابع��ة والتقيي��م ،هدفه��ا دع��م متخ��ذي الق��رار يف اتخ��اذ الق��رارات املنا�س��بة بكف��اءة وفاعلي��ة.
وت�أ�سي�س� ًا لبن��اء نظ��ام قاع��دة البيان��ات الإح�صائي��ة ال�ش��املة،Dataware Houseمت �إن�ش��اء ال�ش��بكة املعلوماتية والت��ي يتم من خاللها ربط �أن�ش��طة و�أنظمة البنك لت�صب
يف النظام ملتابعة جميع الأن�ش��طة البنكية و�إ�صدار التقارير .وا�س��تنادا على تطبيق نظام اال�ست�ش��عار عن بعد مت �إجناز التايل:
توزيع نقاط البيع.
ت�صنيف املن�شئات املتو�سطة وال�صغرى ح�سب احلجم.
حتديد مواقع جميع الأن�شطة يف �أمانة العا�صمة املتعلقة ب�أن�شطة البنك مبا يعزز خدمة العمالء يف خمتلف املجاالت (�صناعية ،جتارية� ،سياحية ،تعليمية� ،صحية وامل�صرفية).
ربط �أكرب نظامني يف البنك الفينك�س والباوركارد بقاعدة بيانات نظام ال�شبكة املعلوماتية لزيادة فعالية املتابعة والتقييم للأداء.

إسقاط مواقع
القطاعات الخدمية
والتجارية ألمانة
العاصمة على نظام
المعلومات الجغرافي
أمانة العاصمة

األسواق و نقاط البيع في منطة آزال

األسواق و نقاط البيع في منطقة السبعين

أسقاط مواقع فروع
البنك و المكاتب و
الصرافات اآللية على
نظام المعلومات
الجغرافي
فروع البنك

الصرافات

المكاتب

الخدمات
المصرفية
اإللكترونية
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تُحـــدث األنظمـــة اإللكترونيـــة ومنتجاتهـــا المصرفية تغيرا ً ســـريع ًا في الطريقة التـــي يتعامل بها النـــاس وقطاع األعمال
واألفـــراد ،وكذلـــك طريقة الحصول علـــى الخدمات والمعلومـــات المصرفية ،وأصبـــح اإلقتصاد الرقمي محـــركا بالغ األهمية
للنمـــو اإلقتصادي واإلســـتثمار وخلق فرص العمـــل ،وبالتالي فأعتمـــاد الصناعـــات التقليدية لتلك الخدمـــات واألنظمة من
األمـــور الهامة لتحســـين اإلنتاجية واالنفتاح على أســـواق جديدة.
حيـــث يعتبـــر البنـــك الرائد محليـــ ًا في هذا المجـــال وحيازته علـــى الصدارة وعلـــى مدى  12ســـنة ليصبح مثاال يحتـــذى به وهو
ما شـــجع وســـاعد بقية البنوك والشـــركات على الدخـــول في األعمـــال اإللكترونية واإلســـتفادة من خبرتـــه الطويلة في هذا
المجـــال ،ويحرص البنـــك على اإلســـتمرار في التطويـــر والتحديث لألنظمـــة اإللكترونية عبـــر الفريق المتخصـــص والمؤهل
ليواكـــب مســـتجدات األنظمـــة اإللكترونية في مجـــال العمـــل المصرفي والحفـــاظ على التربـــع والريادة في قيـــادة األعمال
المصرفيـــة اإللكترونية على المســـتوى المحلي.

كاك أون الين

خدمــة تمكنــك مــن إســتعراض حســاباتك مــن اي مــكان وفــي اي وقــت عبــر موقــع البنــك اإلكترونــي مــن خــال الضغــط علــى
نافــذة كاك اون اليــن .حيــث يمكــن العميــل مــن الحصــول علــى الخدمــة مــن خــال زيــارة اقــرب فــرع وتقديــم طلــب الخدمــة
ليتــم إرســال رســالة بإســم المســتخدم ( )USERوكلمــة المــرور ( )PASSWORDالــي الجــوال الخــاص بالعميــل .ثــم الدخــول الــى
الصفحــة الخاصــة بحســابك وإســتعراض اي بيانــات تحتاجهــا عــن حســاباتك المختلفــة.

مزايا الخدمة:
ميكنك إستخدام اخلدمة على مدار  24ساعة.
ميكنك إستخدام اخلدمة من أي مكان تتوفر به خدمة االنرتنت.
اخلدمة جمانية وال توجد أي رسوم أو عموالت حتتسب عليها.
إمكانية إستخراج كشوفات حساب بصيغة  pdfوحبسب الفرتة الزمنية اليت يتم حتديدها من قبل العميل.
البيانات والعمليات املصرفية على درجة عالية من اآلمان.
لس��هولة احلص��ول عل��ى اخلدم��ة ،ميك��ن للعمي��ل زي��ارة أق��رب ف��رع لتقدي��م طل��ب احلصول على اخلدمة ،وبعد اإلش�تراك س��تصل رس��الة اىل اجلوال
اخل��اص بالعمي��ل حتت��وي على اس��م املس��تخدم ( )USERوكلمة امل��رور (.)PASSWORD

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة:
أن يكون للعميل حساب أو أكثر لربط اخلدمة معه.
توفر اهلوية الشخصية (البطاقة سارية املفعول أو جواز السفر).
تعبئة منوذج طلب اإلشرتاك باخلدمة وذلك من خالل زيارة أقرب فرع أو مكتب للبنك.

منتج كاك موبايلي

يعتبــر مــن اكبــر واهــم المنتجــات االلكترونيــة المقدمــة للعمــاء ليقــدم العديــد مــن الخدمــات منهــا ســداد
الهواتــف النقالــة لــكل شــركات االتصــاالت والثابــت واالنترنــت وشــركات الميــاه والكهربــاء وكذلــك خدمــات
الشــحن الفــوري كمــا يقــدم خدمــات مصرفيــة منهــا التحويــل بيــن الحســابات وخدمــات التحويــل مــن الحســابات
الــى كاش عبــر نافــذة الســريع موبايلــي ،وغيرهــا مــن الخدمــات كالبالغــات بحركــة الحســاب وخدمــة ذكرنــي.
كمــا تــم تنفيــذ التحديثــات األخيــرة للمنتــج عبــر اإلجهــزه الذكيــة وبإصداريــه ( Android–IOSلهواتــف اإليفــون)
وغيرهــا مــن الخدمــات التــي ســاهمت علــى اســتقطاب عمــاء وشــرائح جديــدة للبنــك وكذلــك حققــت إيــرادات
علــى مــدار األعــوام الماضيــة وســجل كاك موبايلــي مــا يقــارب  22مليــون رســالة  smsخــال العــام . 2017

مميزات المنتج :
يمكنك إدارة حساباتك بفعالية وكفاءة من أي مكان وفي أي وقت بإستخدام جوالك.
توفير الوقت والجهد.
يمكنك سداد االلتزامات الشهرية فواتير (الجوال ،الهاتف االرضي ،المياه ،الكهرباء ،ADSL ،اإلنترنت).
تضم خدمه كاك موبايلي مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية نقدمها من خالل تقنيه الرسائل
القصيرة  SMSأو عبر تطبيق الموبايل.
تقدم الخدمة لجميع عمالء كاك بنك في جميع أنحاء اليمن وخارجها ومن خالل جميع مزودي خدمه
الموبايل المحليين.
يمكنك إضافة كافة حساباتك للخدمة بطلب اشتراك واحد.
يمكنك اضافه أكثر من رقم جوال ليتم ربطه بهذه الخدمة ،بحسب طلب العميل.
يمكنك طباعة اشعار ألي عملية يتم تنفيذها عبر كاك موبايلي من خالل الرقم المرجعي الذي يصل الى
جوالك بعد تنفيذ العملية.
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منتج البنك االلكتروني

()E-Banking

تماشــي ًا مــع متطلبــات عصــر التكنولوجيــة المصرفيــة قــدم كاك بنــك منتــج البنــك اإللكترونــي ()E-Banking
أحــد المنتجــات التــي يتميــز بهــا عــن غيــره مــن البنــوك المنافســة ،وهــو نظــام مصرفــي متكامــل مصمــم خصيصـ ًا
للعمــاء ذوي الرصيــد المالــي العالــي مــن الشــركات والمنظمــات والبعثــات األجنبيــة فــي اليمــن حيــث يمنــح
العميــل القــدرة علــى إدارة حســاباته وعمليــات التحويــل لألمــوال وإصــدار معامــات تجاريــة كمشــتريات دوليــة
وخطابــات ضمــان وغيرهــا مــن الخدمــات المصرفيــة يســتطيع تنفيذهــا مــن أي مــكان فــي العالــم وفــي أي وقــت
عبــر شــبكة االنترنــت وفــق صالحيــات وأنظمــة متطــورة جــداً فــي جوانــب الســرية واألمــان.
وخــال العــام 2017م ســعى كادر المنتــج إلــى تعزيــز القيمــة المضافــة التــي يقدمهــا لعمالئــه عبــر تطويــر
المنتــج وحــل كافــة اإلشــكاليات أو المشــاكل التــي قــد تحصــل للعمــاء بمــا يلبــي تطلعــات وطمــوح عمالءنــا
الكــرام ويواكــب التكنولوجيــا والتطــورات والتغيــرات الحاصلــة فــي الســوق المصرفــي .

الخدمات يقدمها المنتج :
فتح اإلعتمادات المستندية.

مجانية،ال يوجد أي رسوم أو عموالت عليها.

الحواالت الخارجية.

يمكنك تنفيذ العمليات المصرفية من أي مكان
وفي أي وقت.

خدمة فتح الضمانات الخارجية.
فتح الضمانات المحلية.
التحويالت بكافة أنواعها.
خدمة سداد الفواتير.
خدمة إستعراض كشوفات الحساب.
خدمة إستعراض أسعار الصرف.
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السريع للحواالت

خدم��ة مقدم��ة م��ن كاك بن��ك تتي��ح للعم�لاء �إر�س��ال و�إ�س��تالم �أمواله��م داخلي� ًا وخارجي� ًا ع�بر نظ��ام �آيل حدي��ث و�آم��ن خ�لال حلظ��ات م��ن �أي نقط��ة (ف��رع  -مكت��ب  -وكي��ل)
واملنت�ش��رة داخلي ًا يف كافة �أنحاء اليمن وخارجي ًا يف دول اخلليج والأردن وجيبوتي .مت بناء هذا النظام عرب فريق تطوير الأنظمة بالبنك وخ�ضع للتطوير امل�س��تمر لي�صبح
م��ن �أه��م الأنظم��ة داخ��ل البن��ك و�س��اعد ب�ش��كل كب�ير ج��د ًا يف توف�ير العم�لات ال�صعب��ة للبن��ك �أهمه��ا ال��دوالر الأمريك��ي و�س��عى فري��ق التطوي��ر عل��ى �إيج��اد �أف��كار جدي��دة يف
النظ��ام وحتويل��ه م��ن نظ��ام حمل��ي �إىل نظ��ام دويل مناف���س لبقي��ة �أنظم��ة احل��واالت  ,ويتمي��ز ب�إمكاني��ة تقدمي��ه لل��وكالء الذي��ن لي���س لديه��م �أنظم��ة مالية ليك��ون نظام خا�ص
بالوكي��ل بالإ�ضاف��ة ايل �إ�س��تطاعة الوكي��ل عم��ل اتفاقي��ات م��ع وكي��ل �أخ��ر داخ��ل �أو خ��ارج اليم��ن والعمل بني الطرف�ين عرب نظام ال�س��ريع للحواالت بحيث يقوم البنك ب�إن�ش��اء
االتفاقي��ات وحتدي��د العم��والت بينه��م بالإ�ضاف��ة ايل �إ�س��تطاعة كل وكي��ل �إدارة يوزرات��ه وفروع��ه وتقاريره بكل �س��هولة .

خدمة رياء للتحويالت

خدمة الويسترن يونين
تعت�بر خدم��ة ح��واالت الوي�س�ترن يوني��ون يف كاك بن��ك م��ن اخلدم��ات الراقي��ة ،الت��ي
تلب��ي �إحتياج��ات عم�لاء البن��ك لتنفي��ذ حواالته��م الدولي��ه.
حي��ث يعت�بر الوي�س�ترن ه��ي اخلدم��ة الأو�س��ع �إنت�ش��ار ًا ب�ين جمي��ع �ش��ركات احل��واالت
يف الع��امل حي��ث تتمي��ز بتواجده��ا يف �أك�ثر م��ن م�أتي��ي ال��ف ف��رع ح��ول الع��امل ويتواج��د
يف اغل��ب دول الع��امل وبتكلف��ه اق��ل ونتمي��ز نح��ن كاك بن��ك بتواج��د فروعن��ا يف عم��وم
حمافظ��ات الوط��ن حي��ث ميكنك �إ�س��تالم حوالتك من اي ف��رع او مكتب يتبع كاك بنك
وبعمل��ة الدوالر.

معدل نمو حركة الحواالت
الداخلية والخارجية
( الصادرة  -الواردة )
خالل عام : 2017
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يتمي��ز كاك بن��ك ك�ش��ريك ح�ص��ري خلدم��ة ري��اء ،حي��ث تتيح ه��ذه اخلدمة
للعم�لاء �إر�س��ال وا�س��تالم �أمواله��م داخلي��ا وخارجي��ا يف �أك�ثر م��ن 150
دول��ه ،و� 300إل��ف نقط��ة بي��ع ،ع�بر نظ��ام �آيل حدي��ث وام��ن خ�لال حلظ��ات
م��ن �أي نقط��ة (ف��رع  -مكت��ب  -وكي��ل ) واملنت�ش��رة داخلي��ا يف كاف��ة �أنح��اء
اجلمهوري��ة.

% 119

نسبة النمو في عدد الحواالت

% 29

نسبة النمو في اجمالي المبالغ
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معدل نمو حركة الحواالت المنفذة
عبر خدمة السريع موبايلي خالل عام : 2017

58

% 26
نسبة النمو في اجمالي المبالغ

% 44
نسبة النمو في عدد الحواالت
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مميزات خدمة الحواالت الجماعية:
أمكانية قيام الجهة بتنفيذ الحواالت من إي مكان عبر االنترنت.
أمكانيــة الجهــة االطــاع علــى حركــة الحــواالت الخاصــة بهــا عبــر
اإلنترنــت وبرابــط خــاص بمراقبــة حركــة التســليم للحــواالت.
سهولة في إجراءات التحويل.
سرعة في تنفيذ الحواالت خالل لحظات.

أمكانية االستالم من  400نقطة خدمة منتشرة في مختلف
محافظات الجمهورية.
قدرة البنك على دفع الحواالت وتوفير السيولة في أي نقطة من نقاط
السداد.
سرعة وكفاءة عالية في تقديم خدمات ما بعد البيع.

عموالت تحويل منافسة.

معدل نمو حركة الحواالت الجماعبة
المنفذة خالل عام : 2017

% 20
نسبة النمو في عدد الحواالت

% 31
نسبة النمو في اجمالي المبالغ
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مزايا الخدمة:
أكثر أمان ًا.
عدم الحاجة لحمل النقود.
تقليص التكاليف المترتبة على التعامالت النقدية.
نقاط بيع كثيرة ومنتشرة في أنحاء اليمن.

شروط الخدمة:
أن يكون لدى العميل حساب جاري لدى البنك.
توفر بطاقة بنكية (بطاقة كاك بنك ،بطاقة فيزا).
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البطائق االلكترونية
بطاقة CAC CARD

هــي احــد أنــواع البطاقــات اإللكترونيــة التــي يصدرهــا  CAC BANKوتعــد نوعــا مــن أنــواع بطاقــات الدفــع
المســبق وتحمــل شــريحة  ،EMV smart chipوتســتخدم فــي عمليــات الســحب النقــدي .كمــا تعــد
البطاقــة مــن احــدث مــا توصلــت إليــه التقنيــات فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة .Smart Card

بطائق فيزا كارد:

هــي بطاقــة خصــم  Visa Debitمربوطــة بالحســاب الجــاري للعميــل فــي الفــرع وتســتخدم للســحب
مــن جميــع أنحــاء العالــم وتســديد قيمــة المشــتريات عبــر شــبكة فيــزا العالمية.كمــا يقــدم البنــك
خدمــات  VISA classicو  VISA Goldاإلئتمانيــه و . VISA Net

بطائق يونيون باي:
بطائــق يونيــون بــاي تصــدر مــن خــال الشــبكه الصينيــة العالميــة التــي تشــتهر بخدمــات البطائــق
المصرفيــة  ،حيــث توفــر لعمالئنــا اســتخدام الخدمــة بواســطة مايزيــد عــن مليــون ونصــف المليــون
صــراف آلــي  ،وأكثــر مــن  60مليــون نقطــة بيــع لتنفيــذ مشــترياتكم مــن خــال  150دولــة حــول العالــم.

بطائق أمريكان إكسبرس :
بطاقــات اإلعتمــاد مــن شــركة أمريــكان إكســبريس رائــدة فــي حلــول وخدمــات الدفــع الخاصــة بفئــة
النخبــة وتنفــرد ضمــن مجموعــة البطاقــات العالميــة .وإن أداة الدفــع هــذه الصــادرة فواتيرهــا بالــدوالر
األمريكــي مصممــة لرجــال األعمــال وذلــك للحصــول علــى أعلــى مســتوى مــن الرفاهيــة.
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بـــاقـــــة رحــال
مصرفك عبر الحدود

تواص ـ ً
ا إلهتمــام البنــك بأبنــاء اليمــن المغتربيــن وتقديــم خدمــات مصرفيــة تلبــي
طموحاتهــم وتحقــق رغباتهــم ،يقــدم كاك بنــك باقــة رحــال للمغتربيــن لتنفيــذ
وإدارة أعمالهــم عبــر الخدمــات المصرفيــة المتوفــرة فــي الباقــة.
صمــم وألول مــرة فــي اليمــن باقــة
باعتبــاره البنــك الرائــد فــي خدمــة المغتربيــن َ
الرحــال لتقديــم أرقــي األســاليب المصرفيــة وأكثرهــا أمانــ ًا لتناســب متطلبــات
المغتــرب اليمنــي بتمكينــه مــن اســتخدام وإدارة أموالــه والحفــاظ علــى مدخراتــه
بأقــل تكلفــة وجهــد ووقــت ممكــن.

خدمات باقة رحال :
السريع للحــــواالت

"األوسع إنتشاراً..األقل تكلفة"
خدمة التحويل الس� ��ريع من "كاك بن� ��ك" توفر لك العديد من
املزايا:
حول إىل حس� ��ابك أو حس� ��اب م� ��ن حتب يف دقائ� ��ق معدودة
وإىل أي منطق� ��ة يف اجلمهوري� ��ة اليمنية.
تس� ��ليم حوالتك من أي مكان ضمن ش� ��بكة واسعة منتشرة
يف أرج� ��اء الوط� ��ن حبوالي  350نقطة وأكث� ��ر من 2000
نقطة على املس� ��توى اخلارجي .
إرسل حوالتك يف الوقت الذي ختتاره.
وف� ��ر الوق� ��ت والتكلف� ��ة واغتن� ��م س� ��هولة التعام� ��ل وتوف �ي�ر
اخلدم� ��ة مل� ��ن تري� ��د ويف أي حمافظ� ��ة يف ارض الوط� ��ن.
تصل لك رس� ��الة جمانية جلوالك تعلمك حبصول املس� ��تلم
للحوالة.
تصل للمس� ��تلم رس� ��الة جمانية على جواله تعلمه بإرسالك
للحوالة.
احص� ��ل عل� ��ى خدماتن� ��ا املنافس� ��ة يف األس� ��عار م� ��ع س� ��هولة
التنفي� ��ذ خ �ل�ال حلظات.

كــاك موبايلي

" بلمسة زر ...أدر حساباتك
وسدد إلتزاماتك"
تتيح لك هذه اخلدمة عرب الرس� ��ائل القصرية من جوالك إدارة
أموالك ومدخراتك بتقنيات حديثة وآمنة وس� ��هلة األستخدام,
حممية بربامج مصممة بسرية عالية.
عرب جوالك الشخصي أحصل على املزايا التالية:
حتوي� ��ل األمــــ� ��وال من حس� ��ابك إىل حس� ��اب آخ� ��ر يف البنك
مع إمكانية التحوي� ��ل بني عمليت الريال اليمين والدوالر
األمريكي.
حتوي� ��ل األم� ��وال من حس� ��ابك إىل ش� ��خص أخر نق� ��داً عرب
فروعن� ��ا املنتش� ��رة يف اجلمهورية.
س� ��داد فواتري هاتفك احملمول أو هاتف حممول آخر خصماً
من حسابك اجلاري يف البنك.
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سداد جلميع الفواتري يف اليمن (اهلاتف األرضي  -الكهرباء
 املياه -االنرتنت).وص� ��ول رس� ��الة مع �ب�رة ع� ��ن أي حركة خص� ��م أو إضافة
تتم يف حس� ��ابك.
معرف� ��ة رصي� ��د حس� ��ابك اجل� ��اري يف  CaCBanKيف أي
وق� ��ت وأنت يف مكانك.
إبالغ� ��ك بنش� ��رة أس� ��عار ص� ��رف العم �ل�ات األجنبي� ��ة دورياً
بانتظ� ��ام يف الوق� ��ت ال� ��ذي ختتاره.

كاك آون الين

«األمن.السرعة والسهولة»
كاك آون الي� ��ن حتق� ��ق مجيع رغبات� ��ك وطموحاتك املصرفية
وتس� ��هل معامالتك م� ��ن خالل اضم� ��ن املمارس� ��ات الكامنة عرب
االنرتن� ��ت ،فم� ��ن خ �ل�ال كاك آون الين تس� ��تطيع الدخول إىل
حس� ��اباتك واس� ��تعراضها يف أي وق� ��ت وم� ��ن أي م� ��كان وتتمي� ��ز
باالتي :
س� ��رية البيانات والعمليات املصرفي� ��ة على درجة عالية من
التقنيات املتطورة واآلمنة.
إمكاني� ��ة االط �ل�اع عل� ��ى العملي� ��ة ال �ت�ي ترغ� ��ب القي� ��ام بها
واس� ��تعراض مجي� ��ع حس� ��اباتك.
إستخدام كاك آون الين خالل  24ساعة.
اس� ��تخدام كاك آون الي� ��ن من أي مكان تتوف� ��ر فيه خدمة
االنرتنت.
س� ��هولة اإلجراءات جبودة أعلى ووقت أقل إلمتام املعامالت
املصرفية..

بطاقة فيزا رحال

" مع فيزا  ...تصل ألبعد مدى"
مت إصدار بطاقة في� ��زا رحال طبقاً ألحدث تكنولوجيا (بطائق
االئتمان) البطاق� ��ة الذكية ( )EMVوهو أحدث نظام معتمد
من قبل أكرب ش� ��بكات بطاقة االئتمان يف العامل و الذي يتميز
عال من الدقة و األمان.
مبستوى ٍ
تتيح لك بطاقة فيزا رحال احلصول على املميزات التالية:

بإمكان أحد أفراد أسرتك أو من تعول احلصول على بطاقة
إضافية ألحد أفراد أس� ��رتك أو من تعول وربطها حبسابك
اجلاري.
ميكن� ��ك احلصول عل� ��ى بطاق� ��ة الرحال الذكية للس� ��حب
النقدي عرب الصرافات اآللية وتس� ��ديد قيمة املشرتيات من
نقاط البيع اليت حتمل ش� ��عار الفي� ��زا يف أي مكان يف العامل
خصماً من حس� ��ابك اجلاري أو التوفري.
السهولة يف إصدار بطاقة بدل فاقد يف حال ضياعها.
ثق� ��ة و أم� ��ان ت� ��ام الحت� ��واء ه� ��ذه البطاق� ��ة عل� ��ى صورت� ��ك
وتوقيع� ��ك باإلضاف� ��ة إىل الرق� ��م الس� ��ري اخل� ��اص ب� ��ك.

توفيرالرحال...

ادخارك مضمـــون
ميكنك توفري أموالك يف بلدك و احلصـــ� ��ول على طرق تــ� ��وفري
مضمون� ��ة تقدم عوائد اس� ��تثمار جمزية ،تس� ��اندك يف س� ��عيك
النبيل لضمان مس� ��تقبلك ومستقبل أوالدك.
وف� ��ر ابتداء من  300دوالر أمريك� ��ي أو ما يعادله بأي عملة
خليجية أو الريال اليمين .
حول حلس� ��اب التوفري بشكل دائم عرب أمر التحويل املستدام
من حسابك اجلاري أو نقداً.
سهولة االتصال باحلساب من خالل مركز خدمة العمالء
يف أي وقت و يف أي مكان.
احتس� ��اب أرب� ��اح ش� ��هرية (عل� ��ى أق� ��ل رصيد خالل الش� ��هر)
وتودع باحلساب بشكل نصف سنوي يف نهاية شهري يونيو
وديسمرب من كــ� ��ل عام.
منح� ��ك بطاق� ��ة ص� ��راف آل� ��ي لتس� ��هيل العملي� ��ات النقدي� ��ة
املصرفي� ��ة املختلف� ��ة ،أو دف �ت�ر حس� ��اب خ� ��اص بك.

مزايا الباقة :
يمكنك فتح حساب لدى البنك من خارج الوطن.
يمكنك اإليداع في حسابك أو حساب من تحب في دقائق معدودة عبر خدمة السريع للحواالت.
إدخر أموالك في وطنك بدءً من  100دوالر أمريكي ،أو ما يعادلها بالعمالت األخرى وأحصل على عوائد مجزية.
استخدم خدمات البنك االلكترونية في أي وقت ومن أي مكان.
أدر حساباتك وسدد التزاماتك من خارج الوطن عبر خدمة كاك موبايلي.
يمكنك طلب بطاقة فيزا رحال والسحب من حسابك في أي مكان في العالم عبر شبكة الفيزا العالمية.
يمكنك طلب بطاقة صراف ألحد أفراد عائلتك وتحديد سقف شهري للسحب منها.

الخدمات الزراعية
والسمكية
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عنـــد توجه كاك بنك اإلســـتراتيجي لتطوير أنشـــطته وتنويع إســـتثماراته في كافة القطاعـــات اإلنتاجية والخدمية؛
لـــم يغفـــل تنفيذ مخطط أعمالـــه الرامية في إســـتمرار مهامه التخصصية؛ فقـــد واصل خالل عام  2017مســـيرته في
تقديـــم الخدمات التنمويـــة المتنوعة للقطاع الزراعي والســـمكي بجودة عالية ،إستشـــعارا منه بأهميـــة هذا القطاع
وأن تعزيـــز هـــذا القطاع يمكن أن يمثـــل إحدى أقـــوى األدوات لمكافحة الفقر؛ نظـــرا ً لما يوفره من فـــرص عمل أكثر
مـــن أي قطـــاع آخر فـــي بالدنا مثلها فـــي ذلك مثل الكثيـــر من بلـــدان العالم؛ حيث يعتبـــر القطاع الزراعي والســـمكي
فـــي بالدنـــا أحد أهـــم الركائز األساســـية لالقتصـــاد الوطني ويعتبـــر القطـــاع اإلنتاجي الثانـــي بعد النفط فهو يســـاهم
بحوالـــي  % 18,2مـــن الناتـــج المحلي واألهم مـــن ذلك أنه يشـــغل أكثر من  % 54مـــن القوى العاملة فـــي الجمهورية
اليمنيـــة ،ويرتبط بـــه حوالي  % 70من عدد الســـكان.

لذلـــك أخـــذ هـــذا القطاع جانبـــ ًا مهم ًا مـــن إهتمامـــات إدارة كاك بنك في مجـــال التنمية فظـــل البنك الرافـــد األول إن لم يكـــن الوحيد لشـــريحة المزارعين
والصياديـــن علـــى الرغـــم من ظروف الحـــرب والحصـــار على بالدنـــا ،والتحديـــات الكبيرة التـــي تواجه القطـــاع المصرفـــي اليمني؛ فقـــد عمل البنك علـــى تمويل
المشـــاريع الفرديـــة والجماعيـــة ،وكذلك تقديم القروض الميســـرة لذلك القطـــاع؛ حيث بلغ إجمالـــي القروض منذ تأســـيس قطاع التمويل الزراعي والســـمكي
عـــام  2013اثنيـــن مليون دوالر؛ كما ثبـــت للبنك أن هنـــاك منتجات تمويلية زراعية وســـمكية ذات جـــدوى إقتصادية وذات مـــردود عالي على المســـتوى الزراعي
والســـمكي داخـــل الوطن ،والذي يؤدي إلى تحســـين مســـتوى كســـب الـــرزق لشـــريحة العاملين فيها ،وهو ما يســـاهم فـــي تنمية اإلقتصـــاد المحلي.
كمـــا أن للبنـــك خطـــة اســـتراتيجية مـــن ضمنها فتـــح آفاق مســـتقبلية للقطـــاع الزراعي والســـمكي مـــن خالل إســـتقطاب تمويـــات المنظمـــات الدولية
والمشـــاريع الخارجيـــة ،والقيـــام بتنويـــع األنشـــطة التمويلية لتشـــمل التنمية الريفيـــة المتكاملـــة ،وهذا ينصـــب ضمن الجهود اإلســـتراتيجية المســـتقبلية
الهادفـــة إلـــى تقليص االعتماد علـــى العالم الخارجي في اســـتيراد المـــواد الغذائية الضروريـــة ،وبالتالي تعزيـــز جهود اإلكتفاء الذاتـــي من المنتجـــات الزراعية على
اعتبـــار أن اليمـــن بلد زراعـــي عالوة علـــى أنه باإلمـــكان تعزيز القـــدرات لتنويع الصـــادرات الزراعية مســـتقبالً.

منتج مضخات الطاقة الشمسية
يق��دم ه��ذا الربنام��ج خدم��ة متوي��ل (قرو���ض) امل�ضخ��ات بالطاقة ال�شم�س��ية ،ب��دون �أي فوائد بعد �أن حتمل��ت الدولة عرب �صندوق
ت�ش��جيع الإنت��اج الزراع��ي و ال�س��مكي �أعب��اء ر�س��وم اخلدم��ة امل�صرفي��ة ،و كم��ا حتمل��ت ع��بء دع��م املزارع�ين بن�س��بة م��ن قيمة هذه
امل�ضخات لت�ش��جيعهم ل�س��رعة ال�س��داد  ،و توفري هذه امل�ضخات جلميع املزارعني التي تنا�س��ب طبيعة و موا�صفات �أبارهم بقدرة
و �إمكاني��ة ه��ذا النوع من امل�ضخات.
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منتج تمويل البيوت المحمية
وقف��ت تكالي��ف احل�ص��ول عل��ى م�س��تلزمات الإنت��اج بتقني��ة البي��وت املحمي��ة حائ�لا �أم��ام الكث�ير من املزارع�ين و خا�صة امل�ؤهلني
منه��م ،له��ذا تبن��ى البن��ك تق��دمي ه��ذا املنت��ج التمويل��ي ،وذل��ك يف �إط��ار �س��عية للم�ش��اركة يف حتقي��ق التنمي��ة الزراعي��ة وال�س��مكية
امل�س��تدامة ،خا�ص��ة و�أن م�ؤ�ش��رات اجل��دوى املالي��ة املختلف��ة وللعدي��د م��ن املحا�صي��ل الزراعية الت��ي ميكن زراعتها با�س��تخدام هذه
التقني��ة تفي��د ب��أن ه��ذه التقني��ة حتقق هدف تخفي�ض التكاليف وم�ضاعفة الإيراد من املحا�صيل الزراعية ،ذلك بالإ�ضافة �إىل �أن
اجلدوى والتجارب الفنية املختلفة ت�ؤكد ب�أن املح�صول الزراعي الناجت عن تقنية البيوت املحمية تعترب �أكرث جودة و�صحية ،كما
�أن ه��ذا التقني��ة تتي��ح للمزارع�ين التحك��م يف املح�صول و�إك�س��ابه املوا�صف��ات املطلوبة يف الأ�س��واق الإقليمية والدولية.
و �س��يقدم بن��ك الت�س��ليف التع��اوين والزراع��ي خدم��ة متوي��ل ( قرو���ض ) البي��وت املحمية بال�ش��راكة مع وزارة الزارعة و ال�ش��ركات
املتخ�ص�ص��ة واملنظم��ات املهتمة بالتنمية الزراعية واحلفاظ على املوارد املائية.

منتج تمويل إنتاج العسل
للتو�س��ع يف جم��ال تربي��ة النح��ل يف اليم��ن وتوف�ير فر���ص عم��ل �إ�ضافي��ة ولتوف��ر املراع��ي وتنوعه��ا يف موا�س��م االزه��ار ل�ضم��ان
احل�صول على فرتة كافية لرعي النحل نقدم هذا املنتج ب�إجراءات مب�س��طة و�س��ريعة و�أق�س��اط مي�س��رة وبدون فوائد لرفع م�س��توى
الإي��رادات ع��ن طري��ق زي��ادة ع��دد اخلالي��ا للو�ص��ول �إىل الكمي��ة الإقت�صادي��ة م��ن اخلالي��ا ،و زيادة كمية الع�س��ل املنت��ج عن طريق
متويل اخلاليا احلديثة و رفع م�س��توى ربحية النحال بن�س��بة ال تقل عن  %30حيث و التمويل يغطي تكاليف م�ش��روع تربية النحل
و�إنت��اج الع�س��ل و توف�ير الدع��م الزراعي خالل فرتة امل�ش��روع.
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إثراء الصناعة المصرفية

بمنتجات مالية جديدة.

إبداع مصرفي مع كاك بنك
يعت�بر (كاك إبت��كار) �آلي��ة للتفاع��ل ب�ين امل�ؤ�س�س��ة وعمالئه��ا م��ن
�أ�صح��اب الأف��كار الإبتكاري��ة  ،ويه��دف �إىل الإ�ش�تراك يف تنمي��ة
امل�ؤ�س�س��ة والإرتق��اء به��ا وحتفي��ز التفك�ير الإبداع��ي ملعرف��ة ر�ؤية من
ه��م خ��ارج امل�ؤ�س�س��ة وتطلعاته��م و�أي�ضا لإ�س��تيفاء جان��ب املقرتحات
ب�ش��كل جديد وفعال  ،وذلك من خالل ما يطرح من �أفكار ملنتجات
وخدمات جديدة �أو حت�سني خدمات حالية �أو مقرتحات ت�سويقية .
ويت��م تقيي��م تل��ك الدرا�س��ات والأف��كار وحتدي��د املنا�س��ب منه��ا
للبنك وبحث �آليات تنفيذها وذلك باال�شرتاك مع الإدارات املعنية
وفق��ا خلط��ط البن��ك الإ�س�تراتيجية والتو�س��عية.
و�س��يتم ذل��ك ع�بر فت��ح راب��ط (كاك ابت��كار) للم�ش��اركة م��ن خ�لال
املوق��ع اخلارج��ي للبن��ك للتع��اون يف عملية توليد �أف��كار جديدةحيث
ب�إم��كان الراغب�ين بامل�ش��اركة �إر�س��ال �أي �أف��كار �أو مقرتح��ات
للخدم��ات واملنتج��ات ويت��م الإع�لان ع��ن النتيج��ة يف موق��ع البن��ك.
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كاك إبتكار؟
م�س��ابقة للفك��ر امل�ص��ريف املٌب��دع هدفه��ا توف�ير بيئـــ��ة منا�سبـــ��ة وم�س��تمرة للبح��ث والتطوي��ر
لإيجاد و�سائل مبتكرة خلدمة العمل البنكي ملا فيه تي�سري تعامل اجلمهور وت�سهيل متطلباته،
متكن امل�ش��اركني بتقدمي �أفكارهم املُلهمة �س��واء ب�إبتكار منتجات وخدمات م�صرفية جديدة
�أو بتطوي��ر خدم��ات مطبق��ة م�س��بق ًا ،يك��ون الغر���ض من ذلك دعم العق��ول املبدعة والكفاءات
املتمي��زة م��ن خالل تق��دمي قيمة م�صرفية م�ضافة للمتعاملني .

أهداف كاك ابتكار:
دعم تطوير وإبتكار الخدمات والمنتجات المصرفية.
تشجيع الكفاءات المبدعة وإظهارها للجميع.
إثراء الصناعة المصرفية بمنتجات مالية جديدة.
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نظام أفكار
مــع بــروز عنصــر إدارةاألفــكار كمــورد جديــد فــي مجــال اإلدارة  ،قامــت إدارة البنــك
بإختيــار نظــام (األفــكار) القائــم علــى أســس علميــة ويســتخدم أفضــل األســاليب
لتشــجيع الموظفيــن للمســاهمة بأفكارهــم .

نظــام (أفــكار) هــو النظــام المســئول عــن اســتقبال األفــكار الجديــدة المتعلقــة بتحديــث أو إبتــكار المنتجــات ،والخدمــات أو تطويــر
األنظمــة أو اإلجــراءات أو مقترحــات تســويقية وبمــا يكفــل تحقيــق أيـ ًا مــن األهــداف اإلســتراتيجية أو التشــغيلية للبنــك وخاصــة المتعلقــة
بزيــادة الربحيــة أو تخفيــض التكلفــة أو رفــع الحصــة الســوقية و زيــادة رضــاء العمــاء وبعــد ذلــك يتــم تقييــم تلــك األفــكار ودراســتها
و التحقــق مــن جدواهــا وإمكانيتهــا للتطبيــق .و يتــم منــح جوائــز المبــادرة واإلبتــكار مــن الدرجتيــن األولــى و الثانيــة والمكافــأة الماليــة
المتعلقــة باألفــكار الفائــزة.
ويهــدف نظــام أفــكار إلــى إســتمرار تطــور البنــك وتميــزه بتبنيــه ألفــكار الموظفيــن المحتكيــن باألعمــال وتشــجعيهم وتوفيــر البيئــة
المناســبة لتطويــر وإ ســتمرارية اإلبــداع والتفكيــر ,وأيضــا لتخفيــف ضغــط العمــل وتنــوع المهــام اليوميــةو بنــاء قنــوات ثابتــة ومســتمرة
إلحتضــان األفــكار وتنفيذهــا  ,ونظــام (أفــكار) يعتبــر معيــار جديــد وهــام لتقييــم مســاهمة الموظــف واإلدارة فــي تطويــر البنــك.
ويعتبــر نظــام (أفــكار) أيضــا ضمــان تقديــم خدمــات ومنتجــات تتناســب مــع اإلحتيــاج الحالــي والتطلــع للمســتقبل لتلبيــة إحتياجــات
ورغبــات عمالئنــا المســتقبلية ,وكذلــك أداة مســاعدة لتوجيــه الجهــود مــع تطبيــق المخرجــات مــن الســلبية إلىاإليجابيــة.
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إيمانــا مــن إدارة كاك بنــك بــأن اإلســتثمار فــي المــوارد البشــرية مــن خــال تنميــة المهــارات والقــدرات أحــد المحــددات
بالغــة األهميــة للنمــو وإنجــاح السياســات؛ وعلــى اعتبــار أن موظفــي البنــك هــم أثمــن األصــول التــي يســتمد منهــا
البنــك قــوة كيانــه وســمعته؛ فقــد أولــى البنــك بهــذا الموضــوع إهتمامــا كبيــرا ً؛ حيــث نفــذت إدارة التدريــب وتطويــر
األداء خــال عــام  2017عــدد مــن المشــاريع الهامــة وعــدد مــن األنشــطة المتعلقــة برفــع األداء فــي البنــك وكذلــك
المســاهمة فــي تعزيــز مســئولية البنــك تجــاه المجتمــع عبــر بنــاء المهــارات والقــدرات.
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تنفيذ مشروع تحليل وتحديد اإلحتياجات التدريبية
في البنك للفترة 2020-2017
جرى حتليل وحتديد الإحتياجات التدريبية من خالل منهجية حمددة ركزت على التعامل مع الإحتياجات التدريبية كمنظومة تتكون من مدخالت وعمليات
وخمرجات لكل منها مكوناتها الأ�سا�سية والتي تف�ضي �إىل تكامل هذه العنا�صر مع ًا .كما مت الإهتمام �أي�ضا يف منهجية التحليل على الرتابط بني م�ستويات قيا�س
الإحتياجات التدريبية ويف �إطار ذلك �شملت املدخالت مراجعة خمتلف البيانات واملعلومات الأ�سا�سية املتاحة يف تقارير ومرجعيات البنك وقواعد بياناته يف كل م�ستوى
وفقا لت�صنيف م�سبق حيث �أف�ضى ذلك �إىل و�ضع جداول ومناذج يدوية و�إ�ستمارات �إلكرتونية مت من خاللها جمع وت�صنيف البيانات الالزمة والت�أكد من جودتها
عرب املخت�صني املعنيني ،كما �شملت املنهجية يف العمل من خالل مبد�أ امل�شاركة ونقل اخلربة حيث مت ت�شكيل فريق للمهمة وتدريبه لتنفيذ خمتلف مهام عملية حتليل
وحتديد الإحتياجات .وميكن حتديد تفا�صيل منهجية العمل من خالل التايل:
1

فريق العمل:

مت تنفي��ذ املهم��ة م��ن خ�لال فري��ق عم��ل م��ن البن��ك اىل جان��ب م�ست�ش��ار متخ�ص�ص� ،ش��مل خمتل��ف الإدارات والأق�س��ام املعنية يف البنك بحي��ث تتحقق م�ش��اركة فاعلة لتنفيذ
املهم��ة و�ضمان جناحها .
2

مستويات تحديد اإلحتياجات التدريبية وتصنيفات المقارنة التي تم اعتمادها:

جرى تنفيذ مهمة حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية بالإعتماد على املحددات التي تت�ضمنها حزم ال�سيا�سات املعتمدة يف البنك حيث تنق�سم �سيا�سات البنك
االحتياجات التدريبية اىل ثالثة م�ستويات هي:
الإحتياجات التدريبية على امل�ستوى الوظيفي.
الإحتياجات التدريبية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي.
الإحتياجات التدريبية على امل�ستوى الفردي.
3

التأكد من جودة البيانات:

جرى و�ضع �آلية لتحقيق جودة مالئمة للبيانات وفقا للتايل:
�إ�شراك املعنيني من املدراء واملعنيني من خمتلف املكونات امل�ؤ�س�سية يف البنك ذات العالقة والتي تعد م�صدر للبيانات املطلوبة.
بع��د تفري��غ البيان��ات املتاح��ة ج��رى فح�صه��ا م��ن قب��ل فري��ق الإ�ش��راف الفن��ي والت�أك��د م��ن م�صداقيته��ا والرج��وع �إىل عينات ع�ش��وائية للت�أكد م��ن �صحة ودق��ة التفريغ لكل
فريق فرعي.
جرى عر�ض نتائج التحليل الأولية على كامل الفريق وتقييمها ب�شكل جماعي.
4

تم اعتماد التوصيات التالية:

مت إعتماد ( )150برناجم ًا تدريبي ًامتثل �أولويات ملحة للبنك للثالث ال�سنوات القادمةمن جلنة املوارد الب�شرية وقيادة البنك.
إعتماد م�صفوفة التدريب للفرتة 2020-2017
�أمتتته امل�صفوفة لتجويد البيانات التدريبية.
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5

خالصة المؤشرات الرئيسة لتحليل االحتياجات التدريبية للبنك:
( )11جمال �أداء متحورت فيها فجوة االحتياجات التدريبية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي.
( )46برنامج تدريبي م�شرتك يف امل�ستوى الفردي.
( )270برنامج تدريبي مثلت احتياج تدريبي يف امل�ستوى الوظيفي.

تقييم األداء
مت يف العام 2017م امل�ساهمة يف تر�شيد القرار الإداري عرب تقييم �أ�صحاب التعيينات يف امل�سئوليات الإ�شرافية والقيادية.

خالصة البرامج والدورات التي ُنفذت في مركز التدريب الداخلي للبنك
وخارج البنك خالل العام : 2017
()65

مجموعة تدريبية

( )12

برنامج تدريبي

()1736

عدد الموظفين المستهدفين

المستفيدين من التدريب
الموظفين

العدد

موظفي البنك باإلدارة والفروع.

1104

موظفي شركة األمن والصيانة

115

موظفي شركة كاك للتأمين

68

موظفي البنوك األخرى

33

طالب وخريجي الجامعات

416
1736

74

التقرير السنوي

بنك التسليف التعاوني والزراعـي

البرامج المنفذة على مستوى موظفي البنك باإلدارة العامة و الفروع :
البرنامج
مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحة اإلحتيال

عدد
المشاركين
161

قانون االمتثال الضريبي ( الفاتيكا )

67

الحواالت الخارجية ومتطلبات قانون الفاتف

18

دليل السياسات واالجراءات لقانون المشتريات لجميع اعضاء اللجان المصغرة بالفروع

139

ورشة عمل تقييم اداء الموظفين لجميع المستويات الوظيفية باإلدارة العامة

429

التحليل االستراتيجي للخطة االستراتيجية  2020-2018لمندوبي القطاعات
ورشة عمل المتابعة والتقييم لألنشطة اإلقتصادية والتنموية والمشروعات (رؤساء القطاعات  ،مدراء اإلدارات ،
رؤساء األقسام والوحدات )

45
203
1062

البرامج المنفذة لموظفي الشركات والوكالء:
البرنامج

عدد
المشاركين

التامين من منظور فني واقتصادي لموظفي شركات كاك للتامين .

68

مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لموظفي شركات الصرافة ( وكالء الحواالت )

42

البرنامج األساسي للعدادين لموظفي شركة األمن والصيانة

53

دورة أساسيات النجاح الوظيفي لموظفي شركة األمن والصيانة

20

الفونج شوي ( طاقة مكان العمل ) لموظفي الموارد البشرية بالبنوك

33
216

75
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المثاليين
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أســـتطاع كاك بنـــك الوصول الي مقدمـــة البنوك من خـــال كادرة البشـــري المميز في خبرتـــه ومهاراته والتي
حرصـــت قيادة البنك علـــى تأهيلهم وتحفيزهم للوصول ألفضل الكوادر على مســـتوى البنـــوك ،وألجل الحفاظ
علـــى أهمية هـــذا الـــكادر ،قامـــت إدارة كاك بنك بعمـــل معايير التميـــز الوظيفـــي وتطبيقها علـــى الموظفين
لتقييـــم إدائهم وتكريـــم المميزين منهم ،حيث تـــم اختيار أفضـــل الموظفين من كل إدارة بنـــاء على معايير
التقييـــم ونشـــر إســـمائهم ،تكريما لجهودهـــم وتحفيزا بقيـــة الموظفين لخلـــق المزيد من التنافـــس البناء
ولما من شـــأنه تحســـين مســـتوى أدائهم لينالـــو التكريم في الســـنوات القادمة.
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أسماء الموظفين المثاليين للعام 2017م
م

األســـــــــم

1

إسحاق عبدالرزاق عبداهلل الشرفي

ادارة التخطيط االستراتيجي واالحصاء

2

ابوبكر فضل عبدالوهاب العمري

ادارة االستثمار

20

3

ايمن محمد احمد الحيمي

اد ارة االفراد والمنشات الصغرى

21

علي علي عبده الرفيق

4

سماح علي محمد محسن السياغي

ادارة االلتزام

22

محمد امين ابوبكر القربي

ادارة تطوير االداء (التدريب)

5

بشرى عبداللة علي محمد الفضلي

ادارة البحوث والتطوير

23

وفاء محمد حمود خميس

ادارة تكنولوجيا المعلومات

6

سماح محمد علي ياسين راجح

ادارة البطاقات

24

تهانى محمد حسن عزالدين

ادارة توكيد الجودة

7

وضاح قائد احمد الوعيل

ادارة التدقيق

29

ابتهال محمد احمد احمد تقى

غرفة التداول والوساطة المالية

8

سعاد محمد حزام قاسم الشوافي

ادارة التمويل الزراعي والسمكي

30

فتحية احمد لطف مصلح الدروانى

فرع  14أكتوبر

9

سماح علي عبدالعزيز حميد

ادارة الحواالت

31

سليم عبداهلل حزام الناشف

فرع  22مايو

10

محمد عبداهلل صالح البدوي

ادارة الخدمات االدارية

32

محمد علي احمد االرياني

11

محمد احمد احمد الحميدي

ادارة الخدمات المصرفية الخاصة

33

محمد صغير علي صالح الخوالني

12

كافية حسين احمد الكحالني

ادارة السكرتارية والتوثيق

34

رقيبه محمد عبده جابر

فرع التربة

13

عبدالملك حسين احمد الجرف

ادارة الشركات التجارية والمؤسسات

35

لبنى محمد عبده فقية

فرع الحديده

14

محمد محمد عبداهلل نعمان

ادارة الشركات الصناعية والزراعية

36

منى عوض سليمان احمد

15

يزيد محمد عبداللطيف الشوافي

ادارة الشركات العقارية والمقاولين

37

اروى احمد يحيى محمد الكبسى

فرع الزبيري

16

هشام فرج محفوظ عمر بلعيش

ادارة العمليات الدولية

38

شيخ حسين سعد بن الشيخ سعد

فرع الشحر

17

محمد حسين علوي الجنيد

ادارة العمليات المركزية

39

اميل فيصل محمد احمد هزيم

فرع الشيخ عثمان

18

منى بجاش سعيد الشرعبي

ادارة الفروع

40

رفيدى سعيد محمد الجغماني

فرع الضالع

االدارة  /الفرع

م

األســـــــــم

19

مجاهد محسن سعد صالح
محمد ناجي يحيى صالح

ادارة المخاطر
ادارة الموارد البشرية

االدارة  /الفرع
ادارة المتابعة والتعامالت الخاصة

فرع اب
فرع البيضاء

فرع الحي التجاري
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تابع أسماء الموظفين المثاليين للعام 2017م
م
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األســـــــــم

االدارة  /الفرع

م

األســـــــــم

االدارة  /الفرع

41

محمد عبده دبوان طاهر

فرع العدين

61

صالح عمر صالح القعيطي

42

خالد حميد حميد الجندبي

فرع المحويت

62

رائد علي صالح محمد

فرع ش .مقديشو

44

ناصر سعيد علي المشجري

فرع المكال

63

سباء محمد لطف الحميدي

فرع شارع جمال

45

فواز محمد عبدالوهاب الرصاص

فرع الملكة اروى

64

صالح على مسعود الخشعى

فرع شبوه

46

مارينا عبيد سالم بن ضبيع

فرع المنصورة

65

عمار ياسين عبده هزاع

فرع صعده

47

اصيل نصيب فرج نصيب بن جوهر

فرع المنطقة الحرة

66

ضيف اهلل محمد مصلح غالب

فرع صنعاء

48

سعيده محمد صداعي علي

فرع المهره

67

عبداهلل محمد حسينه المحبشى

فرع عبس

54

عبداهلل عبداهلل مقبل جبر

فرع حجه

68

نور الهدى علي عبده الرفيق

فرع عمران

55

سماح صالح صالح قاطة

فرع حده

69

محمد علي محمد عبدالاله صبيحي

فرع كريتر

56

نجاه عيسى بكري محمد مبروك

فرع حرض

70

نارس احمد عوض خرابه

فرع لحج

57

محمد نصر احمد احمد المفلحي

فرع دمت

71

نبيل فرحان محمد شمس الدين

فرع يريم

58

همدان طه احمد مسعد الجحمه

فرع رداع

72

عبداهلل على محمد الخزان

59

مصطفى علي محمد محسن

فرع زبيد

73

عبد الوهاب احمد صالح البدوي

قطاع العمليات المساندة

60

اخالص سعيد احمد محمد الزوقري

فرع سقطرى

74

يحيى عبداهلل عبداهلل الفقيه

مكتب الرئيس

فرع سيئون

مركز البطائق

اإلستثمار
في الشركات

80

إســتمراراً لــدور كاك بنــك فــي تنميــة المجتمــع والمشــاركة الفعالــة فــي نمــو اإلقتصــاد القومــي
بالتزامــن مــع مواكبــة التطــورات المصرفيــة العالميــة نحــو الشــمول المالــي والــذي أبرزتــه التطــورات
العالميــة واإلقليميــة والحاجــة الكبيــرة لتطويــر إســتراتيجيات لتحقيــق النمــو اإلقتصــادي األكثــر
شــمولية والــذي يســاعد علــى مواجهــة مشــكلة البطالــة ويعــزز مــن العدالــة اإلجتماعيــة ،واستشــعارا
مــن البنــك بأهميــة هــذا المجــال لــم يغفــل التوجــه نحــو اإلســتثمار فــي تمويــل عــدد مــن الشــركات ،وقــد
حــرص البنــك عنــد توجيــه أموالــه نحــو اإلســتثمار أن يكــون فــي االتجــاه اآلمــن واألمثــل والــذي يتميــز بعائــد
أعلــى مــن الفــرص اإلســتثمارية البديلــة ،فــكان توجــه البنــك نحــو اإلســتثمار فــي كل مــن شــركة كاك
للتأميــن والمتربعــة فــي مقدمــة شــركات التأميــن اليمنيــة علــى الرغــم مــن أن صناعــة التأميــن ال تــزال
فــي مراحلهــا األولــى فــي اليمــن كمــا هــو الحــال فــي معظــم الــدول العربيــة ،وكذلــك إنشــاء شــركة كاك
لخدمــات األمــن والصيانةإلــى جانــب المســاهمة فــي شــركة مــأرب للدواجــن.
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شركة كاك لخدمات
األمن والصيانة
إنطلقــت مســيرة كاك لخدمــات األمــن والصيانــة بهــدف المنافســة علــى
مشــاريع التشــغيل والصيانــة والحراســة للمبانــي والمنشــئات فــي جميــع أنحــاء
اليمــن ،وقــد كانــت األنطالقــة مــن كاك بنــك ،ومنــذ ذلــك الحيــن ،تالحقــت
الخطــوات النوعيــة والكميــة للشــركة وتوســعت لتشــمل العديــد مــن المجــاالت
كالتشــغيل والصيانــة والنظافــة ومكافحــة الحشــرات والخدمــات األمنيــة
والزراعيــة وتنســيق الحدائــق وعددمــن الخدمــات المتميــزة التــي تــم اعتمادهــا
فــي الخطــة التطويريــة للشــركة.
وتتمتــع الشــركة بالعديــد مــن المميــزات التــي تضعهــا علــى قمــة خيــارات
العمــاء مثــل الريــادة والجــودة والمرونــة والســعر المنافــس واأللتــزام بالتطويــر
الدائــم للخدمــات والمواصفــات الفنيــة إضافــة إلــى إلتزامهــا القــوي نحــو عمالئهــا
ومنســوبيها.

سليم حنيش
المدير التنفيذي

نسبة مساهمة

الـــــبــــنــــــك

100%

الخدمات التي تقدمها الشركة :
أمن وحماية الممتلكات والمنشئآت .
خدمات الصيانة وتغذية الصرافات اآللية.

خدمات المراسلة.
خدمات النظافة .

خدمات نقل مرافقة السيولة.

خدمات الضيافة.
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عبداهلل محمد بشير
الرئيس التنفيذي

شركة كاك للتأمين
بعـــد مضي مايقارب الثمان ســـنوات على تاســـيس شـــركة كاك للتأمين هاهي اليـــوم تتربع في مقدمة شـــركات التاميـــن اليمنية كأهم وابرز شـــركات التأمين
العاملة فـــي اليمن .
كمـــا حصلـــت شـــركة كاك للتأميـــن على ثقة أهـــم الشـــركات التجاريـــة والصناعية وكـــذا الشـــركات الخدمية وقطاع المـــال واألعمـــال  ،من ابـــرز وأهم عمالء
الشـــركة فـــي مجـــال االتصاالت شـــركة ســـبأ فون للهاتـــف النقـــال والتي اســـتفادت من خدمـــات كاك للتأميـــن منذ عـــام  2015وحتى اليـــوم اضافة لشـــركة واي
لإلتصـــاالت والتـــي تســـتفيد من كافـــة خدمات كاك للتأمين ســـواء فـــي التاميـــن الصحي وتأميـــن الحياة وبقيـــة التأمينـــات األخرى .
وفي العام 2017م توجهت شـــركة كاك للتأمين للمنافســـة بشـــكل أكبـــر والدخول في مجـــال التأمين على المنظمـــات الدولية العاملة في اليمن واســـتطاعت
ان تكســـب ثقـــة العديد من المنظمـــات الدولية العالميـــة وتجديد تأميناتهـــا للعام التالي 2018م لما لمســـوه من خدمـــة تامينية راقية .

أهم هذه المنظمات :
منظمة ميرسي كور .
منظمة كير العالمية.
منظمة اإلنسانية و اإلدماج .
منظمة أدرا.

اإلتحاد الدولي للصليب األحمر.
منظمة اإلغاثة الدولية.
منظمة زوا .
منظمة أطباء العالم .

و تســعى شــركة كاك للتأميــن للمضــي قدمــا لتصبــح الشــركة اليمنيــة الرائــدة فــي مجــال
التأميــن فــي اليمــن وذلــك بفضــل الجهــود الكبيــرة التــي يقــوم بهــا طاقــم العمــل فــي شــركة
كاك للتأميــن والذيــن يحملــون شــهادات وكفــاءات عاليــة فــي مجــال التاميــن.
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نسبة مساهمة

الـــــبــــنــــــك

21%
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أهم شركات إعادة التأمين:
تقــوم كاك للتأميــن بإعــادة التأميــن فــي شــركات عالميــة لمــا يعــزز الثقــة لــدى عمالئهــا لتحقيــق
ضمــان عــال فــي التأمينــات وهــي كالتالــي :
شركة ترست إلعادة التأمين– Trust-Re
شركة بارنتس إلعادة التأمينBarents-Re-
شركة إفريقيا إلعادة التأمينAfrica-Re -
شركة GIC Of India
هيئة اللويدز – LLOYDS
ARAB - RE

ARAB- RE- POOL
MISR INSURANCE
NEW HAMSHER INSURANCE
OMAN- RE
TUNIS- RE

أكبر وسطاء إعادة التأمين في العالم ومنهم-:
GRS
C&G

Robert Fleming
JB BODA

الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة:
تأمين الحريق واألخطار اإلضافية.
تأميــن الســيارات (التأميــن الشــامل  /تأميــن الطــرف
ثالث).
تأمين الحياة.
التأمين الصحي.
تأمين النقل البحري والجوي والبري.
تأمين هياكل السفن.
تامين المسئولية المدنية العامة.
تأمين النقد أثناء النقل وأثناء الحفظ في الخزينة.
تأمين خيانة األمانة.
تأمين األلواح الزجاجية.

التأمين الهندسي بأنواعه.
تأمين النفط والغاز والطاقة.
تأمين المسئولية المهنية.
تأمين الطيران.
تأمين السفر.
تأمين الحوادث الشخصية.
إصابات العمل ومسئولية رب العمل.
التأميــن التكافلــي لكافــة أنــواع التأميــن المذكــورة
أعــاه.
تأمينــات متنوعــة أخــرى حســب إحتياجــات العمــاء
ومــا يتناســب مــع نشــاطهم.

التأمين المصرفي الشامل.
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شركة مأرب للدواجن
هــي إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال إنتــاج الدواجــن بنوعيهــا
الالحــم والبيــاض .تأثــرت شــركات ومــزارع الدواجــن بأحــداث العــام
2017م ،وبعضهــا خــرج عــن الخدمــة بشــكل نهائــي .وبطبيعــة الحــال
تأثــرت شــركة مــأرب للدواجــن ،لكــن إدارتهــا ســارعت إلــي تنفيــذ
خطــط دقيقــة نتــج عنهــا نجــاح الشــركة فــي إســتمرارية نشــاطها،
ومــا كان ذلــك ليتــم لــوال الرعايــة الخاصــة التــي يقدمهــا كاك بنــك
للشــركة ،ضمــن دوره الرائــد والبنــاء فــي خدمــة اإلقتصــاد الوطنــي
بشــكل عــام .تجــدر اإلشــارة إلــى أن إســهامات البنــك مــع الشــركة
قويــة وفعالــة فــي جميــع المجــاالت المصرفيــة وهــذا هــو العنصــر
اإليجابــي فــي نمــو الشــركة المســتمر.

محمد ُحميد

المدير التنفيذي

نسبة مساهمة

الـــــبــــنــــــك
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27.32%

بطاقــة مقدمــة مــن كاك بنــك مدفوعــة مســبق ًا
صممــت خصيصـ ًا للتســوق عبــر االنترنــت لتمنحك
األمــان والمرونــة عنــد الشــراء عبــر االنترنــت
باإلضافــة إلــى العديــد مــن المزايــا األخــرى.

مزايا البطاقة:
 إصدار البطاقة دون الحاجة لفتح الحساب. استالم البطاقة بنفس اللحظة. رسوم مخفضة. يمكنك طلب البطاقة لدى أي فرع أو مكتب لكاك بنك. -تغذية البطاقة عند انتهاء المبلغ في أي وقت.

المسئولية
اإلجتماعية
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تربـــط كاك بنـــك بالمجتمـــع عالقة وطيدة تتضح من خالل ســـعيه المســـتمر للمشـــاركة فـــي القضايـــا اإلجتماعية وتقديم
العـــون للمجتمع ،انطالقـــ ًا من المبدأ اإلنســـاني والمســـئولية اإلجتماعيـــة وتلمس احتياجـــات المجتمع فقد اهتـــم البنك منذ
نشـــأته ببرامـــج الخدمـــة المجتمعية والمســـاهمة في جهـــود التنمية الوطنية علـــى اعتبار أنـــه البنك األول الـــذي أهتم بخدمة
المجتمـــع في العديـــد من القطاعـــات منها الصحيـــة والتعليمية واإلجتماعيـــة ووضعها ضمـــن أولويات نجاحه ،واســـتمر الحال
فـــي عام  2017رغـــم الظروف الصعبـــة التي يمر بهـــا القطاع المصرفي فقـــد عمل على تكريـــس مبدأ التنميـــة المجتمعية فهي
التـــي تكفل ألفـــراد المجتمـــع القدرة علـــى تحقيق المشـــاريع وتوجيههـــا التوجيه الصحيـــح بما يخـــدم المجتمـــع وبالتالي نجاح
إســـتراتيجيته التـــي يســـعى لتحقيقها ،فلم يدخـــر كاك بنك جهـــدا ً في دعـــم الفعاليات اإلجتماعيـــة وخصوص ًا المســـاعدات في
مجالي الصحـــة والتعليم.

التقرير السنوي

بنك التسليف التعاوني والزراعـي

فــ كاك بنك بإعتباره مؤسسة وطنية يدعم مشاريع إنسانية تعمل على تخفيف ما يمكن من ويات و أوجاع المجتمع ،حيث كان العام
 2017م متميزا ً من خال تقديم المنح والمساعدات للمجتمع ومن أهمها -:

م�س��اهمة البن��ك يف تنفي��ذ العدي��د م��ن امل�س��اهمات املجتمعي��ة للم�س��اعدة يف تخفي��ف ج��زء م��ن املعاناة التي على �س��بيل املث��ال ال احل�صر (رعاية بع���ض دور الأيتام ،توفري
املعونات الغذائية للأ�س��ر املحتاجة يف بع�ض املحافظات �ش��راء بع�ض الأدوية ال�ضرورية لبع�ض امل�ست�ش��فيات  ...الخ) .
تقدمي مبلغ  40مليون ريال دعم من البنك لوزارة الرتبية والتعليم لإقامة االختبارات الوزارية.
دعم مركز عالج الأورام ب�أدوية ال�سرطان و�أجهزة تخدم العالج والفح�ص املبكر عن ال�سرطان.
دعم مركز �أمرا�ض وجراحة القلب بامل�ست�شفى الع�سكري من خالل تقدمي ادوية يحتاجها املركز.
توفري وتوريد حماليل طبية مهمة لعمل �آالف الفحو�صات اليومية الالزمة للمر�ضى يف م�ست�شفى ال�سبعني.
توفري وتركيب قطع غيار لأجهزة خمتربيه ملخترب م�ست�شفى ال�سبعني.
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مسئولية البنك تجاه طالب
وخريجي الجامعات:
يف ه��ذا الإط��ار نف��ذ البن��ك ع�بر �إدارة التدري��ب وتطوي��ر الأداء ع��دد 10جمموع��ات
تدريبي��ة ا�س��تهدفت تدري��ب 416م��ن خريج��ي اجلامع��ات وذل��ك يف �إط��ار امل�س��ئولية
االجتماعية ومن منطلق م�س��اهمة البنك يف تنمية وتطوير القدرات ال�ش��ابة ورفدها
باخل�برات املهني��ة والعملي��ة م��ن جم��ال العمل امل�ص��ريف والبنكي ال��ذي يتميز به كاك
بن��ك ،م��ا يحق��ق جمموع��ة م��ن الأه��داف لع��ل �أهمه��ا تعزي��ز ح�ص��ول املتدرب�ين عل��ى
فر���ص �أعل��ى يف احل�ص��ول عل��ى وظائف يف �س��وق العمل ،ورفع ثق��ة موظفي البنك من
املدرب�ين بقدارته��م يف توثي��ق ونق��ل املع��ارف وتطويرها ب�إ�س��تمرار.

مجاالت التدريب:
مت حتديد جمالني رئي�سيني وذلك بح�سب تنوع التخ�ص�صات وهي كالتايل:
العلوم الإدارية وامل�صرفية
تقنية تكنولوجيا املعلومات
يعترببرنام��ج العل��وم الإداري��ة وامل�صرفي��ة الربنام��ج الأك�ثر �إقب��ا ًال حي��ث بل��غ ع��دد
املتدرب�ين في��ه (  ) 335متدرب� ًا ومتدرب��ة يلي��ه برنام��ج تقني��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات،
وه��و برنام��ج نوع��ي جد ًا ويعك���س قدرة موظفي البنك على تق��دمي تدريب متخ�ص�ص
ومتق��دم وق��د بل��غ ع��دد املتدرب�ين ( ) 81متدرب� ًا ومتدرب��ة .

البرامج المنفذة للطالب و خريجي الجامعات :
البرنامج
العلوم اإلدارية والمصرفية
تقنية تكنولوجيا المعلومات

عدد المشاركين
335
81
416
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89

كاك
اإلسالمي
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تواصــ ً
ا للنجاحــات التــي يحققهــا بنــك التســليف التعاونــي والزراعــي فــي شــتى المجــاالت ،ومتابعــة منــه لواقــع
العمــل المصرفــي اليمنــي واتجاهاتــه نحــو التطويــر بنــاء علــى معطيــات الواقــع ،حيــث ان هنــاك توجــه نحــو البنــوك
اإلســامية علــى الســاحة اليمنيــة بمــا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وإســهام ًا منــه فــي خدمــة
المجتمــع ،بــادر البنــك بتأســيس كاك اإلســامي كقطــاع مســتقل ماليــ ًا وإداريــ ًا فــي العــام 2010م تحــت إشــراف
هيئــة رقابيــة شــرعية تعمــل علــى ضمــان ســامة تنفيــذ األعمــال إلــى جانــب إعــداد هيــكل تنظيمــي مكتمــل
الوظائــف يضمــن تنفيــذ األعمــال بــكل مهنيــة واحترافيــة ويســاعد فــي تعزيــز األداء.
كمــا يحــرص كاك اإلســامي علــى تقديــم مختلــف الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة المتوافقــة مــع الشــريعة
اإلســامية بمــا يعــزز مــن رضــا عمالئــه ويســاهم فــي دعــم العمليــة التنمويــة فــي البــاد.

الـــرؤيـــة
وجهتك األولى لشريك مصرفي بحلول إسالمية مبتكرة.

الــرســـالة
تقديــم الخدمــات المصرفيــة المتنوعــة ذات الجــودة لشــركائنا بجميــع
الحلــول الماليــة المتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية باســتخدام
أفضــل األنظمــة اإلداريــة والتقنيــة بمهنيــة عاليــة فــي ظــل أفضــل بيئــة عمــل
تحقــق النمــو المتواصــل وتســهم فــي خدمــة المجتمــع.

القيم الجوهرية
ا لتمســك بمبــادئ و أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي مختلــف األنشــطة
التــي يقدمهــا كاك اإلســامي.
العمل بروح الفريق الواحد.
انجاز العمل بكفاءة وفعالية لكسب ثقة العمالء.
رضا العميل هو مقياس نجاحنا.
ترسيخ روح اإلنتماء.
المساهمة في عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في المجتمع.

تـــوزيــع األربـــاح
بلغت نسب توزيع أرباح الودائع االستثمارية للعمالء للعام 2017م
كا التالي:

6.12%

2.09%

الودائع بالريال اليمني

الودائع بالدوالر األمريكي

تعزيز وتطوير القدرات
يحتــل اإلهتمــام بالعامليــن وتطويــر مهاراتهــم مكانــة خاصــة لــدى كاك اإلســامي حيــث تــم عقــد العديــد مــن
الــدورات التدريبيــة النوعيــة والمتخصصــة خــال العــام 2017م والتــي شــملت معظــم أوجــه النشــاط المصرفــي ومنهــا
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
املعايري املحا�سبية للم�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية الإ�سالمية.
اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية.
التخطيط الإ�سرتاتيجي امل�ؤ�س�سي.
احلوكمة يف البنوك.
ادارة املحافظ وال�صناديق الإ�ستثمارية.
املنهج العلمي يف ت�صميم وحتليل وتو�صيف الوظائف.
تطبيق الأعراف املوحدة خلطابات ال�ضمان.
هذا �إىل جانب عقد دورات تدريبية يف مو�ضوع مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب ومبا يعزز دور البنك يف هذا املجال.
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الخدمات والمنتجات
يعمــل كاك اإلســامي علــى توفيــر العديــد مــن الخدمــات والمنتجــات المتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية
وبمــا يضمــن رضــا عمالئــه وذلــك مــن خــال تقديــم عــدد مــن الخدمــات والمنتجــات الرئيســية التاليــة:

باقة أمان

بر نامج حياة

باقة تيسير

وتت�ضمن عدة منتجات منها احل�ساب
اجلاري وح�ساب التوفري والوديعة
الإ�ستثمارية

والذي يت�ضمن عدة منتجات منها منتج
�أمنية (وهو عبارة عن منتج يتيح للعميل
اقتناء متطلباته والدفع ب�أق�ساط مي�سرة)
بالإ�ضافة �إىل منتج م�شاوري ومنتج بيتي من
�إمناء

وتت�ضمن عدة منتجات ومنها بطاقات
اخل�صم والبطاقات االئتمانية وخدمة
راتبك اكرب

هــذا باإلضافــة إلــى الخدمــات والمنتجــات المتعلقــة بالعمليــات الدوليــة ،الحــواالت التجاريــة الدوليــة ،اإلعتمــادات
المســتندية الذاتيــة وبصيغــة المرابحــة ،خدمــة إبــاغ تنفيــذ العمليــات الدوليــة عــن طريــق الرســائل القصيــرة والبريــد
االلكترونــي.
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النشاط الزراعي والمشاريع

أحد مشاريع مضخات الطاقة الشمسية  -محافظة صنعاء (مزرعة عنب)

()30

مــــشـــروع

()122

مــستــفــيد

يع��د تق��دمي التموي�لات الزراعي��ة ب�أنواعه��ا املختلف��ة �أح��د الأه��داف الرئي�س��ية للبنك� ،س��واء يف جمال متوي��ل اجلرارات الزراعية �أو م�ضخات الطاقة ال�شم�س��ية ،والتي ت�س��هم
بدور مبا�ش��ر يف و�ضع احللول البديلة مل�ش��كلة ارتفاع �س��عر مادة الديزل الذي ميثل العبء الكبري على عملية ارتفاع التكاليف الت�ش��غيلية يف الإ�س��تثمار الزراعي ،حيث مثلت
تلك امل�ضخات احلل الأمثل لتلك امل�شكلة ،هذا باال�ضافة اىل ت�شجيع تقنية الزراعة احلديثة يف البيوت املحمية ملا لها من عائدات زراعية عالية ولعب دور كبري يف الرت�شيد
من ا�ستهالك املياه.
وقد مت دعم حواىل ( )30م�ش��روع يف املجاالت التنموية والزراعية يف جوانب اجلرارات الزراعية م�ضخات الطاقة ال�شم�س��ية ،البيوت املحمية ،م�ش��اريع الدواجن اللآحمة
وغريها ،وقد ا�ستفاد منها نحو  122م�ستفيد وكل ذلك �ضمن برنامج اليمن ال�سعيد للتمويل الزراعي.
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()24

مــــشـــروع

()26

خـــريـــــــــــج

()66

عـــــامــــــــل

كان للإهتمام بال�شباب وامل�ساهمة يف �إيجاد حلول ومعاجلات مل�شكلة البطالة وخ�صو�ص ًا البطالة بني �أو�ساط املتعلمني �إهتمام خا�ص لدى كاك اال�سالمي ومن هنا
جاء برنامج دمج ال�شباب اخلريجني يف العملية الإنتاجية كنتاج للجهود امل�شرتكة املبذولة من �شركاء التنمية ( �صندوق ت�شجع الإنتاج الزراعي و ال�سمكي ووزارة
الزراعة و كاك الإ�سالمي ) للخروج بحلول عملية ت�ساعد ال�شباب اخلريجني من الكليات و املعاهد الزراعية و البيطرية يف �إن�شاء م�شروعات �صغرية و متو�سطة من
خالل تقدمي التمويالت الالزمة لهم وفق درا�سات �إئتمانية ت�ضمن حتقيق النجاح لتلك امل�شروعات .
وق��د لع��ب ه��ذا الربنام��ج دور ًا كب�ير ًا يف تنفي��ذ امل�ش��روعات لل�ش��ريحة امل�س��تهدفة من��ذ بداي��ة الع��ام 2014م و حت��ى نهاي��ة الع��ام 2017م بغر���ض امل�س��اهمة يف زي��ادة الإنتاج
الزراع��ي ومب��ا ي�س��هم يف حتقي��ق الأم��ن الغذائ��ي وذل��ك م��ن خالل الأن�ش��طة و الأه��داف املنفذة عرب الربنامج يف جمال خمازن التربيد ،م�ش��اريع الزراع��ة احلديثة بالبيوت
املحمي��ة ،م�ش��اريع الدواج��ن ،م�ش��اريع النح��ل ،م�ش��اريع العي��ادات البيطري��ة ،وغريها من امل�ش��اريع الهام��ة ،وقد بلغ �إجمايل امل�شاريع()24م�ش��روع ا�س��تفاد منها نحو ()26
خري��ج بينم��ا بل��غ ع��دد العمالة يف تلك امل�ش��اريع قرابة (  )66عامل.

96

البيانات المالية الموحدةوتقرير مدقق الحسابات المستقل

البيانات المالية

بنك التسليف التعاوني و الزراعي
(شركة مساهمة يمنية)
 31ديسمبر 2017م

100

المحتويات

الصفحة
تقرير مدقق الحسابات المستقل102..............................................................................................................................................................
بيان المركز المالي الموحد105..........................................................................................................................................................................
بيان الدخل الشامل الموحد106.........................................................................................................................................................................
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد107.........................................................................................................................................
بيان التدفقات النقدية الموحد109.................................................................................................................................................................
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة111.............................................................................................................................................
البيانات المالية المستقلة لبنك التسليف التعاوني والزراعي – الشركة األم167.........................................................................

التقرير السنوي

بنك التسليف التعاوني والزراعـي

102

التقرير السنوي

بنك التسليف التعاوني والزراعـي

103

104

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

105

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

106

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

107

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

108

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

109

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

110

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

111

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

112

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

113

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

114

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

115

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

116

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

117

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

118

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

119

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

120

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

121

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

122

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

123

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

124

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

125

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

126

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

127

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

128

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

129

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

130

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

131

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

132

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

133

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

134

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

135

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

136

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

137

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

138

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

139

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

140

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

141

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

142

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

143

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

144

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

145

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

146

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

147

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

148

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

149

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

150

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

151

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

152

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

153

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

154

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

155

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

156

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

157

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

158

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

159

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

160

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

161

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

162

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

163

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

164

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

165

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

166

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

167

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

168

بنك التسليف التعاوني و الزراعي(شركة مساهمة يمنية )

169

التقرير السنوي

بنك التسليف التعاوني والزراعـي

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻔﺮوع واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
٠١ ٢٢٠ ١١٠
٠١ ٣٨٧١١٩
٠١ ٣٤٨ ٢٧١

١١٢
٩٤٠
٩٨٥
٢٧٢

٢٢٠
٢٣٢
٣٨٤
٣٤٨

٠١
٠١
٠١
٠١
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء اﻣﺎم ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﻜﺘﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء

٠١ ٤٢٨ ٣٧٠
٠١ ٤٢٨ ٣٧١
٠٤ ٥٩١ ٢٥٩

٠١ ٤٢٨ ٣٦١
٠١ ٤٢٨ ٣٦٣
٠٤ ٥٩١ ٢٥٩

ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻤﺎ ﻣﻮل

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

١٤

٢٢

٠١ ٥٣٨ ٨٠١
٠١ ٥٣٨ ٨٠٢

٠١ ٥٣٨ ٨٣٢

٠١
٠١
٠١
٠١
٠١
٠٥
٠١
٠١

٠١
٠١
٠١
٠١
٠١
٠٥
٠١
٠١
٠١

٥٤٥٨٦٨
٣٣٧٩٩٦
٦٣٤ ٥٥١
٢٦٩ ٥٦٩
٤٤١ ٤٠٤
٢١١ ٩٦١
٦٢٧ ٢٣٠
٦٧٣ ٣٣٧

٠١ ٥٣٧ ٨٨٤

٠١ ٥٣٧ ٩٥٩

٠٦
٠٦
٠٦
٠٦

٠٦
٠٦
٠٦
٠٦

٥٠٩ ٢٩٦
٥٠٩٢٢٧
٤٣٩٠٢٢
٤٥٥ ٣٢١
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٥٤٥٨٦٩
٣٣٧٨٨٧
٦٣٤ ٢٣٤
٢٦٩ ٥٨٦
٤٤١ ٤٠٧
٢١١ ٩٦٤
٦٢٧ ٢٣٦
٦٢٧ ٢٣٧
٦٧٣ ٣٦٠

٥٠٩ ٢٩٥
٥٠٩٢٢٧
٤٣٩٠٢٢
٤٥٥ ٠١٧

٠٧ ٦٠١ ٠٩٦

٠٧ ٦٠٠ ٢٠٦

٠٧ ٦١٣ ٠٣٥

٠٧ ٦١٢ ٥٦٧

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺳﻤﺎ ﻣﻮل
ﺷﺎرع اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒﺮى

٢٠٠
١١٦
١٣٨
١٣٧
١٣٨
٩٢٥

٢٢٢
٢٢٨
٢٢٨
٢٤٢
٢٤٢
٢٣٠

٠٧
٠٧
٠٧
٠٧
٠٧
٠٧

٤٢٧
١١٨
٦٣٦
٦٣٦

٢٢٢
٢٢٨
٢٤٢
٢٤٢

٠٧
٠٧
٠٧
٠٧

٠٧ ٢٣٠ ٩٢٤

ﺷﺎرع ﺑﻐﺪاد ﻣﺒﻨﻰ ﻓﺮع ﺑﻐﺪاد اﻟﻘﺪﻳﻢ

٠٧ ٤٠٢ ٦٢٦
٠٧ ٤٠٤ ٣٥٤

٠٧ ٥١٢ ٥٤٩

٠٦ ٣٠١ ٣٣١
٠٦ ٣٠٤ ١٩٣

٠٦ ٣٤١ ٠٨١
٠٦ ٣٤٢ ٠١٤

٠٧ ٤٠٣ ٣٥٧

٠٧ ٥١٣ ٣٨٦

٠٦ ٣٠٢ ٢٠٥

٠٦ ٣٤٢ ٠١٤

٠٦ ٥٣٩ ٣٢٠

٠٦ ٥٣٩ ٣٢١

٠٦ ٥٣٩ ٣٢٦

٠٦ ٥٣٩ ٣٢٦

٠٦ ٥٥٩ ٠٧٤
٠٦ ٥٥٩ ٠٧٥

٠٦ ٥٥٩ ٠٧٣
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ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻔﺮوع واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ

مكتب الحوبان

مكتب جامعة اب

04269110

04210482

04210481

04267946

04362360

04362320

04301289

04302007

04458039

04455665

04424602

04424603

04421283

04421285

04331138

04345188

04408488

04401834

04470105

04501721

04470105

04470107

04541992

04541993

03263394

03262699

03265965

03262699

03575113

03575113

03560021

03560061

03217052

0319586

مدينة تعز  -الحوبان  -جوار البنك التجاري

02358160

02358157

02356583

02303405

02267541
02267549

02246400
02267542

02220416

02220416

02398866
02356340

03262699

02306821
02306822

جامعة أب

02306823
02306826

02510996

02605594

مكتب رمية

02602109

05314899

05314898

03341914

03340910

05404606
05409937

05400640

013343280

03343282

05458341

05456555

03331078

03331954

05336443

05336440

03334668

03334669

07245911
07248938

07246630

03503400

03503500

محافظة رمية  -الجبني

05660727
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05200534

مكتب سيحوت

05202526

05611950

05612623

05640590

05640591

05613700

05613701

05640710

05640713

02431492
02431491

02431493

02451410

02451409

02456962

02456963

02461912

02461912

فروع ومكاتب كاك اإلسالمي
اسم الفرع

تلفون

فرع الشوكاني

01-298735

شارع الزبريي باجتاه عصر بنك كاليون سابقا

العنوان

فرع شارع تعز

04 - 615116

امام املستشفى االملاني احلديث

فرع حده

01 - 428260

مكتب االصبحي

01- 687027-8

فرع املنصورة

02 - 350953

املنصورة /جوله كالتكس

فرع احلديدة

03 - 225227

شارع صنعاء

شارع حده مقابل مشر
شارع اخلمسني جوار فرع  22مايو كاك بنك
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لمقترحاتكم:
أعزائنا العمالء و الموظفين
سعيدون بتقبل أرائكم ومقترحاتكم حول هذا التقرير على هذا البريد اإللكتروني

annual_report@cacbank.com.ye
أو علــى رقم الهاتف التالي:
+967 1 538 918

فريق اإلعداد

رئيس الفريق

مدير الفريق

المنسق العام

د /ماهر عبدالله محرم

فايزة مصلح مطير

ابراهيم عبده بقوان

أعضاء الفريق
 اسحاق عبدالرزاق الشرفي محمد يحي القشار أمة االله ابوطالب اماني علي الحربي -عزالدين حمود العديني

إصدار إدارة التخطيط اإلستراتيجي واإلحصاء
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