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Cooperative & Agricultural Credit Bank

نشأة البنك
نشــأ بنــك التســليف التعــاوين والزراعــي مبوجــب القانــون رقــم ( )9للعــام  1982م ،و نتــج عــن اندمــاج بنــك التســليف
التعــاوين والزراعــي  1975م وبنــك التعــاون األهــي للتطويــر 1979م.
وانطالقــا مــن برامــج اإلصــاح االقتصــادي الــذي انتهجتــه الحكومــة مبــا يتــاىش مــع متطلبــات العــر ،ويقــي باالنفتــاح
عــى االقتصــاد العاملــي  ،فقــد ولــج بنــك التســليف التعــاوين والزراعــي إىل ســوق الصناعــات املرصفيــة وقــام بإعــادة هيكلــه
التنظيمــي والتحــول عــر مراحــل منظمــة وتوفــر اإلمكانيــات املاديــة والتكنولوجيــة واختيــار كــوادر برشيــة قــادرة ومؤهلــة
 ،انعكــس كل ذلــك عــى تطــور عمــل البنــك ليقــوم مبزاولــة أعــال مرصفيــة أكــر شــمولية ليتســع حجــم البنــك ونشــاطه.
وقــام بتمويــل كافــة القطاعــات االقتصاديــة واإلنتاجيــة ،ومل يتوقــف عنــد ذلــك الحــد بــل اســتمر يف مواكبــة التطــورات
املرصفيــة ،وتبنــى سياســات وإسـراتيجيات متكنــه مــن مواكبــة أفضــل الخدمــات املرصفيــة ليتفــوق عــى نظرائــه بالســاحة
املرصفيــة املحليــة .
كــا واكــب التطــورات العامليــة الخاصــة باملؤسســات املاليــة واملرصفيــة ،وقــام بتقديــم خدمــات غــر مرصفيــة وتنويــع
األنشــطة الوظيفيــة مــن ناحيــة مصــادر األمــوال وتوظيفهــا  ،وأعــال التأمــن التــي ضمنــت لــه دخــول عــامل التنافــس
املــريف بجــدارة  ،هــو مــا أفــى إىل اســتمرار ريــادة بنــك التســليف ليحتــل مرك ـزا متقدمــا يف الصــدارة املاليــة لألعــوام
املاضيــة عــى التــوايل ،وعــزز ذلــك انتشــاره الجغـرايف الواســع وامتالكــه أكــر شــبكة مرصفيــة محليــة  ،كــا تربطــه رشاكــة
مرصفيــة متميــزة مــع شــبكة البنــوك املراســلة حــول العــامل.
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رؤيتنــا :
رسالتنا :

قيمنا الجوهرية :

ا

املؤسســـة املاليـــة الرائـــدة

تقديــم الخدمــات املرصفيــة واملاليــة املتنوعــة ذات الجــودة
العاليــة باســتخدام أفضــل األنظمــة املاليــة والتقنيــة مبهنيــة عاليــة
مــن خــال شــبكة أعــال واســعة لقطاعــات األف ـراد والــركات
واملؤسســات مبــا يســهم يف تنميــة االقتصــاد املحــي.

-

العميــل محـور اهتاممنــــا.
السعي املتواصل إىل التميز.
تنميــــــــــــة املجتمــــــــع.
العمـــــل بــــــروح الفريــــق الواحــــــد.
االهتامم باملوارد البرشية وتنمية قدراتها.
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كلمة

رئيس مجلس اإلدارة
أ.إبراهيم أحمد ث � ي �
الحو�

ه الغالبــة بأثارهــا عــى الواقــع االقتصــادي بشــكل عــام وعــى
ودعنــا عامــا ماليــا
ي
بمتغ�اتــه المليئــة بالتحديــات والصعوبــات كانــت ي
ف
ـال بشــكل خــاص ورغــم ذلــك وقفــت مؤسســتنا بجــدارة ي� المواجهــة والتغلــب عــى المعوقــات حفاظــا عــى اســتقرار
النظــام المـ ي
مقبــول ومواصلــة الــدور المنــوط بهــا  ،وبالرغــم مــن هــذه التحديــات وأثارهــا إال أننــا حققنــا عــام  2019عــى مســتوى أعمــال
ً
ف
ف
اإللك�ونية لتصبح ث
ت
أك� سهولة وفعالية،
البنك وأنشطته العديد من التطورات ي� أعماله  ،حيث استمرينا ي� تطوير خدماتنا
ن
ن
ت
ـو� بــاي" خدمــات مدفوعــات األعمــال مــن خــال
ـو� "مـ ي
وذلــك مــن خــال تطويــر الخدمــة المرصفيــة االلك�ونيــة موبايــل مـ ي
ً
نقــاط البيــع المنتـ شـرة محليــا الـ ت يـ� تعــزز عنــر األمــان للعمــاء كـ شـركات وأفـراد.
ف
وقــد تطرقــت المؤسســات الماليــة والمرصفيــة ي� اليمــن إىل هــذا المجــال كاحتيــاج قبــل أن تظهــر جائحةكورونــا بفـ تـرة طويلــة،
ُ
ف
وذلــك لــدواع فرضــت عــى الواقــع اليمـن ي تتمثــل ي� حــل أزمــة انعــدام الســيولة النقديــة ،حيــث ظهــرت نمــاذج لعــدد مــن البنــوك
ف
ت ن
ت
و� وبمســميات تتناســب معهــا ،حيــث كان كاك بنــك قائــد التحــول ي�
المحليــة الـ يـ� قدمــت خدمــات للتعامــل بالنقــد اإللكــر ي
ت
اإللك�ونيــة منــذ البدايــة .
التعامــات النقديــة
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ف
ت
اإللك�ونيــة كان ال بــد مــن العمــل عــى تلبيتهــا ،وتزامنــا مــع هــذا التوجــه
و� ظــل هــذه االحتياجــات للتعامــات النقديــة
ي
ُ
ف
ســارعت إدارة البنــك بتدشـ ي ن
ـ� نظــام المدفوعــات الحكوميــة ،ي� خطــوة جــادة لخــوض مثــل هــذه التجــارب الناجحــة ،وتعــد
هــذه الخطــوة مــن أبــرز المعالجــات االقتصاديــة لمواجهــة التحديــات واألزمــات االقتصاديــة الـ ت يـ� تواجــه االقتصــاد الوطـن ي .
ت
اإللك�ونيــة كنظــام تــم تصميمــه بكــوادر يمنيــة مؤهلــة ،األمــر الــذي يخلــق
إن مــا يجــدر اإلشــادة بــه أن مـ شـروع المدفوعــات
الثقــة بــأن اليمــن قــادر بأبنائــه عــى تجــاوز كافــة التحديــات .
وممــا ال شــك فيــه فــإن تدشـ ي ن
ـ� كاك بنــك لخدمــة مدفوعــات األعمــال وخدمــة الــكارد لــس ومــن قبلهــا الخدمــة الرائــدة
ف
ن
موبايل) ،كل تلك الخدمات ستسهم ي� الدفع بكافة الجهات الخاصة والعامة إىل
مو�) وقبل كل ذلك (كاك
(موبايل ي
ي
التخلــص مــن التعامــات الماليــة التقليديــة ،وســيكون لهــذا المـ شـروع الــذي دشــنه البنــك دوره البــارز ف ي� إحــداث تحــوالت
ف ي� التعامــات الماليــة لمختلــف القطاعــات الحكوميــة والخاصــة و المختلطــة.
ف
ف
ش
ـال واالقتصــادي والتنمــوي ،خاصــة أنــه سيســهم ي�
وال شــك ي� أن لهــذا المــروع الكثـ يـر مــن األهميــة عــى المســتوى المـ ي
ً
ف
ف
تحسـ ي ن
ـ� وتطويــر بيئــة األعمــال المرصفيــة ،وســيكون لــه دوره ي� الحــد مــن الفســاد ،فضــا عــن أنــه سيســهم ي� الحــد مــن
أي مخاطــر وأوبئــة صحيــة تنتقــل بالعــدوى.
كمــا ســيقدم خدمــات لكافــة المســتفيدين دون الحاجــة إىل الذهــاب إىل أماكــن هــذه الجهــات الـ ت يـ� تقــدم هــذه الخدمــات،
األمــر الــذي ســيوفر الكثـ يـر مــن الجهــد والمــال والوقــت وتخفيــف االزدحــام بمــا يضمــن الخصوصيــة لكافــة المســتفيدين.
ونســتطيع القــول إن العــام  2019م كان عــام تجــاوز التحديــات الـ ت يـ� كان مــن المتوقــع أن تعيــق عمليــة التحــول نحــو
ت
اإللك�ونيــة ،ويكــون كاك بنــك بذلــك قــد تقــدم بخطــوات حثيثــة صــوب اســتكمال حلقــة هــذا التحــول
التعامــات النقديــة
الــذي ســيعزز مــن النمــو االقتصــادي وســيحد مــن التحديــات واألزمــات الـ ت يـ� تهــدد االقتصــاد الوط ـن ي وتعيــق عجلــة التنميــة.
ً
ف
ف
أما ي� مجال االســتثمار وانســجاما مع إسـ تـراتيجية البنك الهادفة إىل زيادة اســتثماراته ي� الســوق وللمحافظة عىل مكانته
كأحــد البنــوك المتمـ ي زـ�ة عــى المســتوى المحـ يـ� مــن خــال التطويــر وزيــادة فعاليــة العمليــات المرصفيــة ،فقــد قــام البنــك
بالتوســع ف� عملية الربط مع شــبكة المؤسســات الحكومية والقطاع الخاص ش
و�كات الحواالت المالية ،وهذا من شــأنه
ي
أن يخفــض مــن تكاليــف هــذه العمليــات.
كمــا قــام البنــك بتحديــث عمليــات أتمتــة دفــع الرواتــب لحســابات العمــاء بشــكل كامــل ،ممــا يــؤدي إىل تحسـ ي ن
ـ� مســتوى
الخدمــة.
ف
ن
ـع� إال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لعمــاء ( )CAC Bankالذيــن نعـ ت زـ� بثقتهــم ،كمــا أشــكر جميــع
ي
و� الختــام ال يسـ ي
ً
ن ف
ـ� ي� البنــك عــى جهودهــم المبذولــة خــال عــام  ،2019راجيــا مــن هللا العـ يـ� القديــر المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار
العاملـ ي
ـال.
لمؤسســتنا الرائــدة ويمننــا الغـ ي
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مجلس اإلدارة
�
اﻟﺤﻮ�
ءاﺑﺮاﻫ�ﻢ أﺣﻤﺪ
�

رﺋ�ﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺎﻟ�
ﻋ�
ﺟﻤﺎل �
�
ﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ
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ﻣﺤﻤﺪ ﻋ�ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋ�ﺪاﻟﻘﺎدر
للط�ان
العامة
اﻟﻬﻴﺌﺔالهيئة
ﻣﻤﺜﻞممثل
واﻷرﺻﺎد
ﻟﻠﻄ�ان ي
اﻟﻌﺎﻣﺔ �
ن
المد� واألرصاد
ي

اﻟﺮﺣ�
ﻣﻬﺪي ﻋ�ﺪﷲ
��

ﻣﻤﺜﻞ ﺻﻨﺪوق �ﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺴﻤ�
ا� و
اﻟﺰر �
�

ﻋ� ﻋ�ﺪاﻟ���ﻢ اﻟﻔﻀ�ﻞ
�
ﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي

�ﺸ�
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ �
�
ا�
ﻣﻤﺜﻞ اﻷﺗﺤﺎد
اﻟﺘﻌﺎو� اﻟﺰر �
�

اﻟﺼﻼ�
ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ
�
ﻋﻀﻮﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻋ�ﺎس ﻋ�� اﻟ���ﺪي
ﻣﻤﺜﻞ وزارة �
اﻟ�وة اﻟﺴﻤﻜ�ﺔ

ﺳﻠ�ﻢ ﻧﺎ� اﻟﺸﺤﻄﺮي
ﻋﻀﻮﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻋ�ﺪە ﻣﻬﺪي اﻟﻌﺪﻟﺔ

ﻋ�ﺪﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻃﺮ
ﻋﻀﻮﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻋﻀﻮﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻋ� اﻟﻌﺪﻟﺔ
ﻋﻤﺎر �
� �
اﻣ� � ﻣﺠﻠﺲ اﻷدارة
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اإلدارة التنفيذية

إبراهيم أحمد الحويث

يحيى محمد الكبيس

عبدالجبار احمد سالمة

نائب الرئيس التنفيذي
لتطوير   
اعمال


نائب الرئيس التنفيذي

لام
للمخاطر و  ا   

نائب الرئيس التنفيذي

لستثمار
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ذاكر عبده السامعي
نائب الرئيس التنفيذي

المفية
للعمليات   

منري محمد الحكيمي
نائب الرئيس التنفيذي
لخدمات ال   كات

محمد عبدالرب الصايدي
نائب الرئيس التنفيذي
لخدمات   
افراد


رياض عباس القريش
نائب الرئيس التنفيذي
السم
للتمويل الزراعي و   

عبدالله عيل الديلمي
نائب الرئيس التنفيذي
للعملياتالمساندة

عادل محمد الكبيس
المديرالتنفيذي
ا  

سمي
لكاك    
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موبايل موني ريالك االلكتروني

األوسع انتشاراً..األقل تكلفة

أدرحساباتك وسدد التزاماتك

حول اموالك عبر جوالك

رياء للحواالت المالية

ويسترن يونيون للحواالت

باقة خدمات سيدتي

البنك اإللكتروني كاك اون الين

نفذ عملياتك من مكتبك
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بطاقات فيزاء العالمية

بطاقات امريكان اكسبرس العالمية

بطاقات يونين باي العالمية

باقة غذاء

باقة ري

باقة انعام

باقة بٌن

باقة بحار

باقة شهد
17

18

19

الهيـــــكـــل
التنظيمي
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دليل

الحوكمة
يحــرص بنــك التســليف التعــاوين والزراعــي عــى مواكبــة أفضــل املامرســات الرائــدة والتوصيــات الدوليــة الخاصــة بالحوكمــة مراعيـاً يف ذلــك رضورة تطويــر نظــم قويــة يف إدارة
املخاطــر ،ومبــا يفــي إىل حاميــة حقــوق املســاهمني واملودعــن ،وبالتــايل الحفــاظ عــى قــوة نظامــه املــايل وهــو مــا ينعكــس إيجابــا عــى االقتصــاد الوطنــي.
واســتمرت إدارة البنــك يف هــذا النهــج خــال عــام  2019ممثلــة مبجلــس إدارتهــا الــذي أوىل اهتاممـاً كبـرا ً بالحوكمــة املؤسســية الســليمة وااللتـزام بتطبيــق أعــى معايــر األداء
املهنيــة عــى جميــع نشــاطاته وتنفيــذ كافــة الضوابــط والتعليــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي اليمنــي منشــور رقــم ( )3لســنة 2013؛ حيــث تبنــى البنــك املركــزي يف هــذا
املجــال توصيــات لجنــة بــازل حــول الحوكمــة يف املؤسســات ،وكذلــك التعليــات ذات الصلــة مببــادئ الحوكمــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة (. )OECD
وتعــرف حوكمــة البنــوك أنهــا الطريقــة التــي يتــم بهــا تنظيــم شــؤون وأعــال البنــوك مــن قبــل مجالســها وإداراتهــا التنفيذيــة التــي تحــدد األســاليب الســليمة يف وضــع أهــداف
البنــوك وإس ـراتيجياتها وعملياتهــا اليوميــة ،وتحقــق مبــدأ املســاءلة أمــام املســاهمني وتراعــي حقــوق ومصالــح األط ـراف ذات العالقــة والقواعــد والتعليــات الصــادرة عــن
الســلطة الرقابيــة وحاميــة مصالــح املودعــن ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن رضورة تطويــر نظــم قويــة يف إدارة املخاطــر.
لقــد قــام البنــك بإصــدار دليــل الحوكمــة اإلصــدار األول يف أغســطس  2010م وتــم تحديــث إصــدار دليــل الحوكمــة واعتــاده وإقـراره مــن قبــل مجلــس اإلدارة يف جلســة 16
أغســطس  2015م وفقــا ملتطلبــات دليــل الحوكمــة الصــادر عــن البنــك املركــزي اليمنــي منشــور رقــم ( )3لســنة ( )2013بشــكل ينســجم مــع احتياجاتــه وسياســاته وطبيعتــه
كبنــك حكومــي (تقليــدي –إســامي).
ويقــوم البنــك مبراجعــة دليــل الحوكمــة وتطويــره وتعديلــه مــن وقــت إىل آخــر وذلــك بهــدف مواكبــة التغـرات يف احتياجاتــه وتوقعاتــه والســوق املــريف ،ويتــم اعتــاده مــن
مجلــس اإلدارة واملوافقــة عليــه مــن البنــك املركــزي.
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أو ً
ال :مجلس اإلدارة
يلتــزم مجلــس إدارة بنــك التســليف التعــاوين والزراعــي
إضافــة إىل املســؤوليات التــي تفرضهــا القوانــن ذات العالقــة
والقوانــن املنظمــة للعمــل املــريف باملســؤوليات اآلتيــة:

 -8وضــع سياســة تنظــم املعامــات وتحددهــا مــع األطـراف  -4التأكد من تطبيق دليل الحوكمة املعتمد يف البنك.
ذات العالقــة واملصالــح املرتبطــة بهــم مــن حيــث معرفــة
ورصــد وحــر كافــة التعامــات والعمليــات املوافــق عليهــا -5 ،التأكــد مــن حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة عــى تدريــب
وغــر املوافــق عليهــا ،وعليــه التأكــد مــن أن تنفيــذ أي مالئــم عــى أعــال البنــك.
عمليــة ألي مــن األط ـراف ذات العالقــة واملصالــح املرتبطــة  -6التأكــد مــن وصــول وجهــات نظــر مســاهمي البنــك إىل
بهــم يتــم بشــكل عــادل ودون تفضيــل واإلفصــاح عنهــا يف كل أعضــاء مجلــس اإلدارة خاصــة فيــا یتعلق بإسـراتيجيات
حينــه وبشــكل فــوري وســليم.
البنــك ودليــل الحوكمــة الخــاص بالبنــك.

 -1التأكــد مــن أن إدارة البنــك تتــم بشــكل حصيــف وضمــن
إطــار القوانــن النافــذة ذات العالقــة والتعليــات الصــادرة
عــن البنــك املركــزي والسياســات الداخليــة للبنــك ،ومبــا  -9وضــع سياســة مكتوبــة بشــأن تعــارض املصالــح وعليــه
يكفــل إدارة البنــك بطريقــة آمنــة وســليمة واملحافظــة عــى التأكــد مــن أن السياســات التــي تســاعد يف كشــف العمليــات
حقــوق املودعــن ومصالــح املســاهمني والدائنــن واملوظفــن املحتملــة لتعــارض املصالــح موجــودة ومطبقــة.
والجهــات األخــرى ذات العالقــة.
 -10التأكــد مــن عــدم مشــاركة أعضــاء مجلــس اإلدارة يف
 -2التأكد من تطبيق نظام الحوكمة املعتمد يف البنك.
اتخــاذ القـرارات عنــد وجــود أي تعــارض يف املصالــح مينعهــم
-3اعتــاد أنظمــة الرقابــة الداخليــة واإلرشاف عليهــا مــع مــن تأديــة دورهــم يف حاميــة مصالــح البنــك بشــكل ســليم.

ثالثاً :اجتماعات املجلس

بهــدف ضــان شــمولية املواضيــع املعروضــة يف اجتامعــات
املجلــس ،تــم تنــاول املواضيــع اآلتيــة:
 -1املوافقــة عــى الخطــة اإلســراتيجية للبنــك واملصادقــة
عــى املوازنــات التقديريــة وكــذا املصاريــف الــرأس ماليــة
والتحديثــات الخاصــة بالسياســات التــي تحكــم عمليــات
الخزينــة واالئتــان وااللتــزام واالســتثامر وكــذا صالحيــات
الــرف وإقـرار الخطــة الســنوية للتدقيــق ،ويســتطيع كافــة
األعضــاء الحصــول عــى املعلومــات ذات الصلــة واملتوفــرة
لــدى أمــن رس مجلــس اإلدارة وكذلــك ميكــن ألعضــاء مجلــس
اإلدارة الحصــول عــى املشــورة مــن جهــات خارجيــة يف أي
موضوعــات متخصصــة ،وتكــون نفقــات تلــك االستشــارات
عــى حســاب البنــك بنــاء عــى تعليــات الحوكمــة الخاصــة
بالبنــك.

مراجعــة فاعليتهــا ســنوياً أو كلــا اقتضــت الحاجــة إىل ذلــك -11 .التأكــد مــن كــون أعضــاء مجلــس اإلدارة يكرســون
 -4ضــان وجــودة إدارة املراجعــة الداخليــة تتمتــع االهتــام والوقــت للقيــام بواجباتهــم وتحمــل مســؤولياتهم
باالســتقاللية والعمــل عــى تجنــب أي نــوع مــن التأثــر بصــورة فعالــة.
عليهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ،وذلــك بــأن تكــون ثانياً :رئيس مجلس اإلدارة
تبعيتهــا ملجلــس اإلدارة مبــارشة ،بحيــث يكــون هــو املســؤول
عــن تحديــد رواتــب وحوافــز ومكافــآت موظفــي إدارة تقــع عــى عاتــق رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤولية تطبيــق
املراجعــة ضمــن كادر البنــك ،وهــو املســؤول عــن تقييــم مــا جــاء يف الخطــة اإلســراتيجية للبنــك ،وكذلــك اإلرشاف
أدائهــم وعليــه أيضـاً التحقــق مــن توفــر العــدد الــكايف منهــم عــى جميــع أعــال البنــك ،وهــو مســؤول أمــام مجلــس  -2أمني رس مجلس اإلدارة:
اإلدارة عــن متابعــة تنفيــذ السياســة التــي يرســمها املجلــس
• يقــوم بتزويــد أعضــاء املجلــس باملعلومــات الكافيــة وقبــل
وكفايــة مؤهالتهــم وخرباتهــم ومهاراتهــم املهنيــة وتنميتهــا
لتحقيــق أهــداف البنــك وغاياتــه ،ويقــوم مبتابعــة األداء مــدة كافيــة مــن اجتامعــات املجلــس لتمكينهــم مــن اتخــاذ
باســتمرار ،وتوفــر كافــة االحتياجــات الالزمــة لذلــك.
العــام للبنــك وتقييمــه وفقــا لإلســراتيجيات والخطــط القـرارات املناســبة.
 -5تشــكيل اللجــان أو تفويــض اإلدارة التنفيذيــة أو أي جهــة واألهــداف والسياســات واملوازنــات املعتمــدة مــن قبــل
• كــا يقــوم بإعــداد محــارض االجتامعــات وتوثيقهــا وتدوين
أخــرى للقيــام ببعــض مهــام مجلــس اإلدارة مــع التأكيــد عــى مجلــس اإلدارة.
نقاشــات مجلــس اإلدارة واقرتاحــات األعضــاء وتصويتهــم
أن ذلــك ال يعفيــه مــن مســؤولياته وفق ـاً ألحــكام القوانــن كــا يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة باإلضافــة إىل مــا حــدده والقــرارات املتخــذة مــن قبلهــم والجهــة املســؤولة عــن
تنفيــذ تلــك الق ـرارات.
النافــذة ذات العالقــة.
القانــون مبــا يــأيت:

 -6ترســيخ مبــدأ التـزام كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة  -1إقامــة عالقــة بنــاءة بــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تجــاه البنــك ومتثيلــه لجميــع املســاهمني ،وعليــه أن يلتــزم للبنك .
بالقيــام مبــا يحقــق مصلحــة البنــك ومصلحــة املودعــن
وأصحــاب املصالــح األخــرى وليــس مصلحــة مجموعــة  -2خلــق ثقافــة مــن خــال اجتامعــات مجلــس اإلدارة
تشــجع عــى النقــد البنــاء حــول القضايــا التــي يوجــد حولهــا
محــددة فقــط.
تبايــن يف وجهــات النظــر بــن األعضــاء ،كــا تشــجع عــى
 -7حاميــة البنــك مــن األعــال غــر القانونيــة أو غــر املالمئــة النقاشــات وتوفــر اإلجــاع بشــأنها.
لكبــار املســاهمني الرئيســيني وذات التأث ـرات الســلبية عــى
 -3التأكــد مــن وصــول املعلومــات الكافيــة إىل كل مــن
مصلحــة البنــك و بقيــة املســاهمني.
أعضــاء مجلــس اإلدارة واملســاهمني يف الوقــت املناســب.

رابع ـاً :ميثــاق أخالقيــات العمــل
وسياســة تعــارض املصالــح

يقــوم املجلــس بالتأكــد مــن أن البنــك يتمتــع بنزاهــة عاليــة
يف مامرســة أعاملــه ،ويتــم ذلــك مــن خــال توفــر سياســات
تعــارض املصالــح وميثــاق أخالقيــات العمــل التــي تتضمــن
تعريفــا لتعــارض املصالــح والصفقــات التــي يقــوم بهــا
موظفــو البنــك ملصلحتهــم الشــخصية ،بنــا ًء عــى معلومــات
داخليــة عــن البنــك تــم الحصــول /االطــاع عليهــا نتيجــة
الصالحيــات
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املعطــاة لهــم ،وتــم تعميــم هــذه السياســات وميثــاق
أخالقيــات العمــل عــى كافــة موظفــي البنــك وأعضــاء
مجلــس اإلدارة ،وقــد أقــر مجلــس اإلدارة سياســة تعــارض
املصالــح وتحديثــات ميثــاق الســلوك وأخالقيــات العمــل يف
العــام 2017م وتعميمــه عــى جميــع موظفــي البنــك.

خامساً :لجان املجلس

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
إسم اللجنة

لجنة املراجعة

تشــكلت اللجنــة بنــاء
عــى

أجتــاع مجلــس االدارة رقــم
 2بتاريــخ 2013/2/11م

أحكـــام عـامــــة

 -1تقوم اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة ومبا يتوافق مع
اإلصدار األخري واملعتمد من دليل الحوكمة باملهام املوكلة
لهذه اللجان وتفعيل دورها ورفع التقارير الدورية إىل
املجلس.
 -2تتحمل اللجان املسؤولية عن أعاملها أمام مجلس اإلدارة،
إال أن ذلك ال يعفي مجلس اإلدارة من مسؤوليته عن أعامل
هذه اللجان.
 -3يعد حضور أعضاء اللجان يف اجتامعاتها رضورياً الستمرار
عضويتهم ،ويلزم توفر النصاب يك يكون االجتامع صحيحاً،
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء ،ويف حال تعادل
األصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس اللجنة،
ويسجل رأي الطرف اآلخر يف محرض االجتامع مع التأكيد
عىل أن التصويت باإلنابة غري مسموح به ،كام ال يسمح
لرئيس أي لجنة تفويض صالحياته ألي شخص آخر.

لجنة الرتشيحات
واملكافأت والحوكمة

أجتــاع مجلــس االدارة رقــم
 7بتاريــخ 2015/6/17م
وق ـرار مجلــس االدارة رقــم 9
بتاريــخ 2017/7/23م بضــم
لجنــة الحوكمــة ايل لجنــة
الرتشــيحات واملكافــات

لجنة ادارة املخاطر و
األلتزام

أجتــاع مجلــس االدارةرقــم 7
بتاريــخ 2015/6/17م

لجنة االئتامن العليا

أجتــاع مجلــس االدارة رقــم
 7بتاريــخ 2015/6/17

 .1لجنة املراجعة
األعضاء

املنصب

 -4لكل لجنة نظام عمل خاص بها ،يحدد بشكل واضح
صالحياتها ومهامها ومسؤولياتها املصادقة عليها من قبل
مجلس اإلدارة.

أ.عبدهللا حسن الشاطر

رئيساً

أ.عيل عبدالكريم الفضيل

عضوا ً

 -5يتم توثيق وتصنيف محارض اجتامعات اللجان أصولياً.

أ.جامل عيل املاليك

عضوا ً

 -6ال يتكرر األعضاء يف أكرث من لجنتني كام ال يكون الشخص
رئيساً إال للجنة واحدة فقط.

أزعباس عيىس الزبيدي

عضوا ً

 -7شكل مجلس اإلدارة لجنة املراجعة ولجنة إدارة املخاطر
وااللتزام ولجنة الرتشيحات واملكافآت والحوكمة ولجنة
االئتامن العليا ،مع العلم أنه يحق للمجلس أن يقوم بدمج
عدة لجان من لجانه إذا كان ذلك مناسباً أو أكرث مالءمة من
الناحية الفنية واإلدارية.
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عقدت اللجنة اثنى عشر اجتماعا
خالل العام 2019
تتكــون لجنــة املراجعــة مــن أربعــة أعضــاء غــر تنفيذيــن،
وأغلبهــم مــن األعضــاء املســتقلني ،كــا يتــم توثيــق جميع
محارضهــا ويعــن مجلــس اإلدارة رئيــس وأعضــاء لجنــة
املراجعــة ملــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد لفرتتــن
كحــد أقــى.

وللجنــة الحــق باالســتعانة بخ ـرات خارجيــة بعــد موافقــة
مجلــس اإلدارة عــى ذلــك.
 .1أهداف اللجنة:
	•مراجعــة تقاريــر البيانــات املاليــة ونظــم الضبــط
والرقابــة الداخليــة ونطــاق ونتائــج ومــدى كفايــة
املراجعــة الداخليــة واملراجعــة الخارجيــة ومراجعــة
القضايــا املحاســبية ذات األثــر الجوهــري عــى البيانات
املاليــة.
 .2صالحية اللجنة ومهامها:
	•كــون للجنــة املراجعــة ســلطة الحصــول عــى أي
معلومــات يف ســبيل مامرســة عملهــا ،وللجنــة أيضــا
دعــوة أي مــن األشــخاص ذوي الخــرة أو االختصــاص
لحضــور االجتامعــات لالسرتشــاد برأيــه ،ودعــوة أي
عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة
لحضــور اجتامعاتهــا ،كــا أن لهــا الحــق يف دعــوة
مديــر املراجعــة الداخليــة لحضــور اجتامعــات اللجنــة،
وللجنــة طلــب االجتــاع باملراجــع الخارجــي.
	•مراجعــة البيانــات املاليــة الدوريــة قبــل عرضهــا عــى
مجلــس اإلدارة ،والتوصيــة بشــأنها ملجلــس اإلدارة،
ومتابعــة القضايــا املحاســبية ذات األثــر الجوهــري
عــى البيانــات املاليــة ،وذلــك بهــدف ضــان عدالــة
التقاريــر املاليــة وشــفافيتها.
	•تقــوم لجنــة املراجعــة بتقييــم فعاليــة وكفايــة نظــم
الضبــط والرقابــة الداخليــة ،وتشــمل مســؤولية اللجنــة
عــى مــا يــأيت:
 .1تقييــم فاعليــة وظيفــة املراجعــة الداخليــة وكفايتهــا
والتأكــد مــن االلتــزام بالتعليــات النافــذة الصــادرة عــن
الجهــات ذات العالقــة.
 .2تقييم فاعلية وكفاية نطاق وبرامج املراجعة الداخلية.
 .3مراجعــة نتائــج تقاريــر املراجعــة الداخليــة والتأكــد مــن
أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة بشــأنها.
 .4مراجعــة وإقـرار خطــط املراجعــة املقرتحــة مــن املراجعــة
الداخلية.

 .5التوصيــة إىل مجلــس اإلدارة بتعيــن مديــر إدارة املراجعــة
الداخليــة وموظفيهــا ونقلهــم وعزلهــم وتقييــم أدائهــم.
• يكــون للجنــة ســلطة االتصــال املباشــر باملراجــع

عقدت اللجنة ستة عشر اجتماعا
خالل العام 2019
 .1أهداف اللجنة:

الخارجــي ،واالجتمــاع معــه بــدون حضــور اإلدارة 	•وضــع سياســة املخاطــر مبــا ينســجم مــع قــدرة البنــك
التنفيذيــة ،وتشــمل مســؤولية اللجنــة يف هــذا املجــال
ومــدى قبولــه لتحمــل املخاطــر ،ومراجعــة أداء اإلدارة
علــى مــا يأتــي:
التنفيذيــة يف إدارة مخاطــر االئتامن والســوق والســيولة
والتشــغيل وعــدم االلتـزام والســمعة وغريهــا.
 .1التوصيــة إىل مجلــس اإلدارة بخصــوص تعيــن املراجــع
الخارجــي وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه.
 .2صالحية اللجنة ومهامها:

 .2تقييم موضوعية املراجع الخارجي واستقالليته.
 .3مراجعة خطاب التعيني وقبوله.

	•تقــوم اللجنــة مبراجعــة إس ـراتيجيات إدارة املخاطــر
وسياســاتها قبــل اعتامدهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة
والتأكــد مــن تنفيــذ تلــك اإلســراتيجيات والسياســات.

	•تعقــد اللجنــة اجتامعــات دوريــة مــع قطــاع املخاطــر
ملناقشــة وتقييــم املخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك
وكفايــة طــرق معالجتهــا وتقديــم التوصيــات بشــأنها.

.3لجنة الرتشيحات واملكافآت والحوكمة

األعضاء

أ.محمد عبدالقادر

املنصب
رئيساً

أ.جامل املاليك

عضوا ً

أ.مهدي الرحبي

عضوا ً

أ.حمود الصالحي

عضوا ً

عقدت اللجنة ستة اجتماعات خالل
العام 2019

 .4مراجعــة نتائــج تقاريــر املراجعــة الخارجيــة وتقاريــر
البنــك املركــزي والتأكــد مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجـراءات 	•ضــان توفــر املــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة املخاطــر،
الالزمــة بشــأنها.
وضــان اســتقاللية موظفــي إدارة املخاطــر عــن  .1أهداف اللجنة:
األنشــطة التــي ينجــم عنهــا تحمــل البنــك للمخاطــر.
 .5تقــوم اللجنــة مبراجعــة العمليــات مــع األطــراف ذات
	•وضــع نظــام حوكمــة خــاص بالبنــك ومراقبــة تنفيــذه
العالقــة وإحاطــة مجلــس اإلدارة بهــا.
ـس
ـ
رئي
ـن
ـ
تعي
ـوص
ـ
بخص
اإلدارة
ـس
ـ
مجل
إىل
ـة
ـ
التوصي
	•
وتعديلــه كلــا اقتضــت الحاجــة إىل ذلــك.
قطــاع املخاطــر وااللتـزام ومديــر إدارة املخاطــر ومديــر
 .6تقــوم اللجنــة بالتأكــد مــن مــدى التـزام البنــك بالقوانــن
	•مراقبــة وضــان شــفافية اســتبدال أعضــاء مجلــس
إدارة االلت ـزام ونقلــه وعزلــه وتقييــم أدائــه.
النافــذة ذات العالقــة والقوانــن املنظمــة للعمــل املــريف
اإلدارة وتعيــن املديــر التنفيــذي ،وكذلــك اقــراح
والتعليــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي ومــدى التقيــد 	•مراجعــة الهيــكل التنظيمــي لقطــاع املخاطــر وااللتـزام
معايــر تقييــم فعاليــة مجلــس اإلدارة ككل وفعاليــة
بسياســات البنــك ونظامــه الداخــي.
كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل مســتقل،
ووضــع التوصيــات بشــأنه قبــل اعتــاده مــن مجلــس
وتقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة وفقــا للمعايــر املقــرة
اإلدارة.
 .7تعقــد اللجنــة اجتامعــات دوريــة مــع املراجــع الخارجــي
مــن املجلــس ،وكذلــك ضــان شــفافية سياســات
مــرة واحــدة عــى األقــل خــال العــام ومرتــن عــى األقــل مع
املراجــع الداخــي ،كــا يحــق للمراجــع الداخــي واملراجــع 	•مراجعــة التقاريــر الدوريــة حــول طبيعــة املخاطــر
رواتــب ومكافــآت وحوافــز أعضــاء مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة وضــان انســجام هــذه السياســات
التــي يتعــرض لهــا البنــك وحجمهــا ،وأنشــطة قطــاع
الخارجــي طلــب االجتــاع مــع اللجنــة حــن تقتــي رضورة
مــع أهــداف البنــك.
املخاطــر وااللتــزام.
العمــل ذلــك.
 .8تقــوم اللجنــة باســتقبال جميــع البالغــات املقدمــة مــن 	•مراقبــة مــدى التـزام قطــاع املخاطــر وااللتـزام باملعايري  .2صالحية اللجنة ومهامها:
الصــادرة عــن لجنــة بــازل والخاصــة بــإدارة املخاطــر،
املوظفــن حــول أي مخالفــات محتملــة يف املجــاالت املاليــة
	•اإلرشاف عــى مراقبــة تطبيــق نظــام الحوكمــة
الســوق
ومخاطــر
االئتــان
مبخاطــر
واملتعلقــة
أو القانونيــة برسيــة تامــة وفقــاً لربنامــج اإلبــاغ عــن
ومراجعتهــا واقــراح أي تحديــث أو تعديــل عنــد
ام.
ز
االلتــ
عــدم
ومخاطــر
التشــغيلية
واملخاطــر
املخالفــات املعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
الــرورة مثــل صــدور قــرارات أو قواعــد جديــدة
تســتلزم معهــا تعديــل نظــام الحوكمــة وأهمهــا متابعــة
 .2لجنة إدارة املخاطر وااللتزام
	•ترفــع اللجنــة تقارير دوريــة إىل مجلــس اإلدارة وتقدم
مــا يصــدر عــن لجنــة بــازل ورفعــه إىل البنــك املركــزي
إحصائيــات بخصــوص املخاطــر التــي يتعــرض لهــا
اليمنــي.
املنصب
األعضاء
البنــك والتغ ـرات والتطــورات التــي تطــرأ عــى إدارة
املخاطــر والتعليــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي•	 .التنســيق مــع لجنــة املراجعــة للتأكــد مــن االلتــزام
رئيساً
أ.مهدي الرحبي
بنظــام الحوكمــة.
	•املراجعــة وإبــداء الــرأي أمــام مجلــس اإلدارة حــول
عضوا ً
أ.محمد محمد بشري
ســقوف املخاطــر والحــاالت االســتثنائية التــي تطــرأ 	•تزويــد مجلــس اإلدارة ســنوياً عــى األقــل بالتقاريــر
والتوصيــات بنــا ًء عــى النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا
عضوا ً
أ.عبده مهدي العدلة
عليهــا.
مــن خــال عمــل اللجنــة.
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	•وضــع معايــر ورشوط (الحــد األدىن) للخــرات
واملؤهــات واملهــارات املطلوبــة لعضويــة مجلــس
اإلدارة ولشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي ،مبــا يف ذلــك
تحديــد الوقــت الــازم تخصيصــه مــن العضــو ألعــال
مجلــس اإلدارة ،ويصــادق مجلــس اإلدارة عــى املعايــر
والــروط املوضوعــة.

	•التأكــد مــن حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة عــى
التدريــب والتأهيــل املســتمر ،مــن خــال برامــج تصمم
لهــذا الغــرض ،ملواكبــة التطــورات الحديثــة يف صناعــة
الخدمــات املاليــة ،وتتــوىل اللجنــة توفــر معلومــات
حــول بعــض القضايــا املهمــة يف البنــك ألعضــاء مجلــس
اإلدارة عنــد الطلــب.
	•وضــع رشوط ومعايــر تعيــن كبــار مســؤويل اإلدارة
التنفيذيــة وتقييــم أدائهــم وإعــداد خطــة إحاللهــم.

א א אא
 אא
א

	•تبنــي معايــر موضوعيــة لتقييــم فعاليــة مجلــس
اإلدارة ككل وتقييــم أداء كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة وكل لجنــة مــن لجانــه وتقييــم أداء املديريــن
التنفيذيــن ،ويؤخــذ باالعتبــار عنــد الرفــع ملجلــس
اإلدارة بتقييــم أداء مجلــس اإلدارة ككل وتقييــم اإلدارة
التنفيذيــة أداء املؤسســات األخــرى املشــابهة ،كــا
يراعــى مــدى االلت ـزام باملتطلبــات الرقابيــة ،ويصــادق
مجلــس اإلدارة عــى معايــر التقييــم.

	• القصــر بهــدف تجنــب تشــجيع املخاطــرة فــوق ( )6القيــام بطلــب أي بيانــات أو معلومــات مــن اإلدارة
الحــدود املقبولــة.
التنفيذيــة أو اســتدعاء أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
أو اإلدارة التنفيذيــة لحضــور اجتامعــات اللجنــة والــرد عــى
 .4لجنة االئتمان العليا
أي معلومــات تطلبهــا اللجنــة.
تتكــون لجنــة االئتــان العليــا مــن عضــوي غــر تنفيذيــن
مــن مجلــس اإلدارة باإلضافــة إىل عــدد مــن أعضــاء اإلدارة سادساً :بيئة الضبط والرقابة الداخلية:
التنفيذيــة.
 .1وظيفة املراجعة الداخلية:
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عقدت اللجنة أربعة عشر اجتماعاً
خالل العام 2019
املسؤوليات:

لــدى البنــك وظيفــة مراجعــة داخليــة دامئــة وفعالــة تتبــع
مجلــس اإلدارة ،وتتمتــع باســتقاللية تامــة ،عــى أن يتــم
تعيــن مديــر إدارة املراجعــة الداخليــة وموظفيهــا مــن قبــل
مجلــس اإلدارة بعــد توصيــة لجنــة املراجعــة ،كــا يجــب
عــدم تكليــف موظفــي املراجعــة الداخليــة بــأي أعــال أو
مســؤوليات تنفيذيــة ،ویمثــل اآليت أهــم مهامهــا:
	•التأكــد مــن مــدى االلتــزام بتطبيــق السياســات
واإلجــراءات املعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة
والقوانــن املنظمــة للعمــل املــريف والتعليــات
الصــادرة عــن البنــك املركــزي.
	•التأكــد مــن تطبيــق تعليــات البنك ولوائحــه وأنظمته
الداخليــة واق ـراح معالجــة أوجــه القصــور يف النظــم
املاليــة واإلداريــة والفنيــة.
	•توثيــق مهــام إدارة املراجعــة الداخليــة وصالحياتهــا
ومســؤولياتها ضمــن ميثــاق املراجعــة الداخليــة
املعتمــد مــن مجلــس اإلدارة.

	•التوصيــة ملجلــس اإلدارة بإلغــاء تعيــن أو عــزل أي
مــن كبــار مســؤويل اإلدارة التنفيذيــة إذا ثبــت عــدم ( )1مراجعــة إســراتيجية وسياســة البنــك االئتامنيــة قبــل
فاعليتــه وتقصــره يف أداء واجباتــه ومســؤولياته ،ومنــه اعتامدهــا مــن مجلــس اإلدارة وتقييــم فعاليتهــا بشــكل 	•رفــع تقاريــر املراجعــة الداخليــة إىل مجلــس اإلدارة أو
لجنــة املراجعــة.
مســتمر.
عــى ســبيل املثــال ال الحــر املديــر املــايل.
( )2القــرار النهــايئ بخصــوص منــح التســهيالت االئتامنيــة 	•التأكــد مــن كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة
	•إجـراء املراجعــة الســنوية للــروط املطلوبــة لعضوية
وأنظمــة إدارة املخاطــر ومــدى فعاليتهــا.
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لضــان االلتــزام األخــرى بنــا ًء عــى الصالحيــات الــواردة يف السياســة
بأحــكام القوانــن واألنظمــة النافــذة والتعليــات االئتامنيــة يف هــذا الخصــوص.
	•رفــع املقرتحــات والتوصيــات التــي تهــدف إىل تحســن
كفــاءة نظــم الرقابــة الداخليــة بالبنــك إىل مجلــس
الصــادرة عــن البنــك املركــزي.
( )3متابعــة التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة وتقييمهــا
اإلدارة أو لجنــة املراجعــة.
	•ضــان وجــود سياســات واضحــة يف املكافــآت واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة لتصويــب املتعــر منهــا.
	•مســاعدة مجلــس اإلدارة عــى القيــام مبســؤولياته
والتعويضــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة واملديريــن ( )4التأكــد مــن فعاليــة ودقــة اإلجــراءات والصالحيــات
عــى الوجــه األكمــل مــن خــال تزويــده بالتحليــات
التنفيذيــن تتناســب مــع خرباتهــم ومؤهالتهــم يصــادق االئتامنيــة للبنــك وأطــر عمليــات بيــع ومنــح االئتــان
وعمليــات التقييــم والتوصيــات بشــأن األنشــطة التــي
عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتراجــع ســنويا مــن باإلضافــة إىل إج ـراء مراجعــة دوريــة لهــا وتعديلهــا إن لــزم
تقــوم بهــا إدارة املراجعــة.
قبــل اللجنــة ،وال بــد أن يكــون هنــاك تــوازن عنــد األمــر.
وضــع املســتحقات ،بحيــث تكــون محفــزة الســتقطاب
تتمثــل املســؤولية األساســية إلدارة املراجعــة الداخليــة
أشــخاص مؤهلــن وغــر مبالــغ فيهــا ،ويجــب أن يكــون ( )5مراقبــة ومتابعــة تطبيــق السياســة االئتامنيــة واســتالم كحــد أدنــى وفــق أســاس املخاطــر يف مراجعــة مــا يأتــي:
ســلم هــذه املســتحقات ضمــن النطــاق الــذي تحــدده التقاريــر الدوريــة مــن اإلدارات املعنيــة ورفعهــا إىل مجلــس
	•كافــة إدارات البنــك وأقســامه وفروعه وكافة األنشــطة
سياســة البنــك وغــر مرتبــط بــاألداء يف األجــل
اإلدارة مــع التوصيــات الالزمــة بشــأنها.
واملخاطــر وعــى أن تكــون يف شــكل
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	• مراجعــة دوريــة ومســتمرة خــال العــام باإلضافــة إىل
مراجعــة البيانــات املاليــة والحســابات الختاميــة.
	•أن تتــم عمليــة املراجعــة الداخليــة وفــق برامــج
مراجعــة شــاملة ومهنيــة مناســبة توافــق أحــدث
معايــر وأدلــة املراجعــة الداخليــة الدوليــة مــع توفــر
التقنيــات الالزمــة والعمــل عــى تقييــم وتطويــر هــذه
الربامــج لتتناســب مــع تطــور العمــل بالبنــك.

الصــادرة عــن البنــك املركــزي والقوانــن الدوليــة التــي تحكــم 	•تعيــن مراجــع خارجــي مســتقل ميــارس عملــه وفق ـاً
املعامــات املرصفيــة الدوليــة بــن البنــوك.
للمعايــر الدوليــة املتعلقــة مبهنــة املراجعــة مــدركاً
لواجباتــه تجــاه البنــك فيــا يتعلــق ببــذل العنايــة
( )7رفــع تقاريــر االمتثــال إىل مجلــس اإلدارة مــع إرســال
املهنيــة الالزمــة وفقــاً ملعايــر املراجعــة الدوليــة.
نســخة إىل اإلدارة التنفيذيــة.
	•التدويــر املنتظــم للمراجــع الخارجــي مبــا يتفــق مــع
 .3إدارة املخاطر:
التعليــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي.

لــدى البنــك وظيفــة إدارة مخاطــر دائمــة وفعالــة•	 ،االلتـزام بالقوانــن النافــذة والتعليــات الصــادرة عــن
	•االحتفــاظ بتقاريــر وأوراق العمــل الخاصــة بها بشــكل وتتمتــع باســتقاللية تامــة ،ويمثــل اآلتــي أهــم مهــام
البنــك املركــزي املتعلقــة بتنظيــم العالقــة بــن املراجــع
إدارة املخاطــر:
الخارجــي والجهــات األخــرى ذات العالقــة.
منظــم وآمــن ميكــن الرجــوع إليهــا وتكــون جاهــزة
لالطــاع عليهــا مــن قبــل املراجــع الخارجــي ولجنــة 	•ترفــع إدارة املخاطــر يف البنــك تقاريرهــا عــر رئيــس
القطــاع إىل لجنــة إدارة املخاطــر وااللتـزام ،أما بالنســبة 	•ترتيــب االجتامعــات املنتظمــة بــن املراجــع الخارجــي
املراجعــة ومفتــي البنــك املركــزي.
ولجنــة املراجعــة كونهــا مهمــة جوهريــة لتعزيــز
للعمليــات اليوميــة فيكــون ارتباطهــا مــع نائــب الرئيس
 .2وظيفة االمتثال/االلتزام:
اســتقاللية املراجــع الخارجــي.
التنفيــذي للمخاطــر وااللت ـزام.

	•ضــان اســتقاللية املراجــع الخارجــي وذلــك مــن خالل
لــدى البنــك وظيفــة امتثــال دائمــة وفعالــة ،وتتمتــع 	•تتضمن مسؤوليات إدارة املخاطر يف البنك ما يأيت:
باســتقاللية تامــة ،ويمثــل اآلتــي أهــم مهــام وظيفــة
أال يكــون للمراجــع الخارجــي أي مصلحــة يف البنــك
االمتثــال:
( )1تحليــل جميــع املخاطــر مبــا فيهــا مخاطــر االئتــان
وأال يكــون أي عضــو مــن مجلــس اإلدارة مســاهامً أو
ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة ومخاطــر العمليــات.
رشيــكاً للمراجــع الخارجــي.
( )1متابعــة دامئــة ملــدى التــزام البنــك بجميــع القوانــن
النافــذة ذات العالقــة والقوانــن املنظمــة للعمــل املــريف ( )2تطويــر منهجيــات القيــاس والضبــط لــكل نــوع مــن 	•قيــام لجنــة املراجعــة مبراجعــة الرتتيبــات مــع املراجــع
والتعليــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي الواجــب اتباعهــا ،أنــواع املخاطــر.
الخارجــي بشــكل منتظــم مبــا يضمــن مالءمتهــا وفق ـاً
لحجــم عمليــات البنــك وطبيعتهــا.
وكذلــك اللوائــح واألنظمــة وااللت ـزام باألع ـراف واملامرســات ( )3التوصيــة للجنــة املخاطــر بســقوف للمخاطــر واملوافقات
املرصفيــة الســليمة والقواعــد واملعايــر الصــادرة عــن ورفــع التقاريــر وتســجيل حــاالت االســتثناءات عــن سياســة
	•قيــام لجنــة املراجعــة بتفعيــل قنــوات االتصــال بــن
الجهــات الرقابيــة املحليــة والدوليــة.
إدارة املخاطــر.
املراجــع الخارجــي ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
يف البنــك وتهيئــة األجــواء التــي متكنــه مــن الحصــول
( )2متابعــة مــدى االلتـزام بتطبيــق نظــام الحوكمــة الخاص ( )4تزويــد املجلــس واإلدارة التنفيذيــة مبعلومــات عــن
قيــاس املخاطــر يف البنك(يقــوم املجلــس مبراجعــة إحصائيــات
عــى كل مــا تتطلبــه عمليــة املراجعــة مــن بيانــات
بالبنك.
املخاطــر يف البنــك النوعيــة والكميــة وبشــكل منتظــم يف كل
ومعلومــات ومســتندات ســوا ًء مــن اإلدارة التنفيذيــة
( )3تلقــي بالغــات العاملــن بالبنــك عــن املامرســات غــر اجتــاع للمجلــس).
أو مجلــس اإلدارة.
املرشوعــة أو غــر األخالقيــة والتحقيــق فيهــا.
( )5توفــر معلومــات حــول املخاطــر لــدى البنك الســتخدامها 	•االســتخدام الفعــال لنتائــج املراجعــة الخارجيــة يف
( )4قيــاس التأثــر املتوقــع يف حالــة حــدوث أي تغــرات ألغـراض اإلفصــاح والنــر للجمهور.
الوقــت املناســب.
عــى اإلطــار القانــوين الــذي یخضــع لــه البنــك.
( )6تقــوم اللجــان التنفيذيــة يف البنــك مثــل لجــان االئتــان•	 ،يجــب رفــع تقاريــر املراجعــة الخارجيــة إىل مجلــس
إدارة املوجــودات واملطلوبــات ولجنــة التحصيــل مبســاعدة
اإلدارة ممثــا يف لجنــة املراجعــة ومــن ثــم تحويلهــا إىل
( )5التأكــد مــن توافــق أي منتجــات أو إجراءات یســتحدثها إدارة املخاطــر يف القيــام مبهامهــا وفقـاً للصالحيــات املحــددة
اإلدارة التنفيذيــة للــرد عليهــا وبعدهــا يصــدر مجلــس
البنــك مــع القوانــن النافــذة ذات العالقــة والقوانــن املنظمة لتلــك اللجــان.
اإلدارة تعليامتــه بالتعامــل مــع تلــك املالحظــات.
للعمــل املــريف والتعليــات الصــادرة عــن البنــك املركزي.
( )7يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي للبنــك معلومــات
( )6التأكــد مــن أن البنــك عــى درايــة كافيــة مبخاطــر عــدم عــن إدارة املخاطــر بخصــوص هيكلهــا وطبيعــة عملياتهــا 	•املراجــع الخارجــي مســؤول أمــام املســاهمني وأصحاب
حقــوق امللكيــة وكذلــك أمــام مجلــس اإلدارة والبنــك
االمتثــال والتــي تتمثــل يف مخاطــر العقوبــات القانونيــة أو والتطــورات التــي طــرأت عليهــا.
عــن القيــام ببــذل العنايــة املهنيــة الواجبــة وفقــاً
الرقابيــة أو احتــال التعــرض لخســائر ماليــة أو مخاطــر  .4املراجعة الخارجية:
ملعايــر التدقيــق الدوليــة ذات الصلــة باملهنــة ســعيا إىل
ســمعة نتيجــة عــدم الت ـزام البنــك بالقوانــن النافــذة ذات
تحقيــق ســامة إج ـراءات املراجعــة يف البنــك.
العالقــة والقوانــن املنظمــة للعمــل املــريف والتعليــات لدى البنك نظام حوكمة يكفل تحقيق ما يأتي:
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 .5هيئة الرقابة الرشعية:

 -5كــا لهــا الحــق باالســتعانة عنــد الحاجــة مبراجــع خارجــي
رشعــي إن وجــد ( للقيــام باملهــام أعــاه).

يتضمــن نظــام الحوكمــة يف البنــك االلتـزام بأحــكام الرشيعــة
اإلســامية ومبادئهــا يف إطــار تقديــم الخدمــات املاليــة  -6تقديــم املشــورة عنــد الطلــب إىل األط ـراف التــي تقــدم
خدمــات للبنــك مثــل املراجعــن الخارجيــن والقانونيــن
اإلســامية ضمــن القطــاع اإلســامي.
واملستشــارين.
عــن مجلــس اإلدارة هيئــة رقابــة رشعيــة يكــون يف عضويتهــا
 -7التأكــد مــن كفايــة نظــام الرقابــة الرشعيــة الداخليــة
عضــوان عــى األقــل مــن علــاء الرشيعــة اإلســامية ولديهــم وفعاليتــه.
خــرة يف مجــاالت التمويــل.
 -8تقديــم النصــح والتوجيــه إىل إدارة املراجعــة الرشعيــة
الداخليــة بشــأن نطــاق املراجعــة الرشعيــة املطلــوب،
 1أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:واالطــاع عــى خالصــة تقاريــر إدارة املراجعــة الرشعيــة
الداخليــة وردود اإلدارة عليهــا ،للتأكــد مــن كفايــة إدارة
املنصب
األعضاء
املراجعــة الرشعيــة الداخليــة وفعاليتــه.
رئيسا
د .لطف محمد الرسحي
 -9التنســيق مــع لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت والحوكمــة
عضوا
د .سعيد عيل الحمريي
ولجنــة املراجعــة بشــأن التأكــد مــن االلتــزام بأحــكام
عضوا ومراقبا رشعيا
حسني الرساجي
الرشيعــة اإلســامية ومبادئهــا.
عقــدت الهيئــة ( )8اجتامعــات خــال العــام ،كــا ال تضــم
 -10االطــاع عــى كافــة التقاريــر التــي تتضمــن مراجعــة
الهيئــة يف عضويتهــا مــدراء مــن البنــك ،وال تضــم مســاهمني االلتــزام بأحــكام الرشيعــة اإلســامية ومبادئهــا وكذلــك
ميتلكــون مــا نســبته  5%مــن رأس مــال البنــك أو أكــر.
تقاريــر البنــك املركــزي واملراجــع الخارجــي ،وردود اإلدارة
عــى تلــك التقاريــر ،لتقييــم الجهــود املبذولــة يف ســبيل
 2مهام هيئة الرقابة الشرعية:التأكــد مــن االلت ـزام بأحــكام ومبــادئ الرشيعــة اإلســامية
ومراعاتهــا عنــد التخطيــط ألعــال املراجعــة الرشعيــة
تتوىل هيئة الرقابة الرشعية املهام اآلتية:
الخارجيــة ولهيئــة الرقابــة الرشعيــة.

2.الــدور الرئيــس والبارز يف اســتقرار ســعر رصف الريال
اليمنــي أمــام العمــات األجنبيــة.
3.يطبــق أفضــل املعايــر واملبــادئ االسرتشــادية املعرتف
بهــا دوليــا يف تقييــم اآلثــار االجتامعيــة يف متويــل
املرشوعــات الســيام املرشوعــات يف القطــاع الزراعــي
والتجــاري.
4.دعــم املؤسســات التعليميــة وغريهــا مــن الحــاالت
الجديــرة بذلــك.
5.يضــع آليــات جديــدة يف مجــال التمويــل الزراعــي
ملواكبــة التطــور والتغــر ،ومبــا يــؤدي إىل تحقيــق
أهــداف التنميــة الريفيــة.

ثامناً :تعارض املصالح
مل يــرم البنــك أي عقــود توجــد أو كانــت توجــد فيهــا مصلحة
جوهريــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي شــخص ذي
عالقــة بــأي منهــم .ويف ســياق نشــاط البنــك االعتيــادي،
ينفــذ البنــك معامــات مــع بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة
وكبــار املــدراء وعائالتهــم والــركات التــي ميلكــون  5%أو
أكــر مــن ر أس مالهــا والذيــن كانــوا عمــاء البنــك خــال
الســنة ،ويتــم اعتــاد رشوط هــذه املعامــات مــن قبــل
مجلــس إدارة البنــك.

 -1املراجعــة وإقــرار العقــود واالتفاقيــات واملعامــات  -11اق ـراح الربامــج التدريبيــة الرشعيــة للعاملــن يف البنــك
وسياســات العمــل وانظمتــه وآلياتــه وبرامجــه وإقــرار يف ضــوء الحاجــة التــي تقدرهــا.
املنتجــات والخدمــات.
 -12الحــق يف االطــاع الكامــل ودون قيــود عــى جميــع
 -2املراجعــة وإق ـرار دليــل السياســات واإلج ـراءات الخاصــة الســجالت والوثائــق واملعامــات واملعلومــات مــن جميــع
املصــادر مبــا يف ذلــك الرجــوع إىل املستشــارين املهنيــن
بااللت ـزام بأحــكام الرشيعــة اإلســامية ومبادئهــا .
وموظفــي البنــك ذوي الصلــة.
 -3تقديــم تقريــر ســنوي إىل الجمعيــة العامــة للمســاهمني
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ً
تبــن فيــه مــدى الت ـزام البنــك بأحــكام الرشيعــة اإلســامية
تاسعا :حقوق املساهمني والعالقة معهم
للفــرة موضــوع التقريــر وكذلــك مالحظاتهــا وتوصياتهــا لهــا وتحديــدا ً حــول القضايــا القانونيــة واملاليــة ،وذلــك عــى
نفقــة البنــك بعــد أخــذ موافقــة مجلــس اإلدارة.
 )1يقــوم البنــك بحاميــة حقــوق املســاهمني التــي تفرضهــا
ويضمــن تقريــر الهيئــة يف التقريــر الســنوي للبنــك.
القوانــن النافــذة ذات العالقــة والقوانــن والتعليــات
الصــادرة عــن البنــك املركــزي.
 -4القيــام مبهــام تخطيــط إجــراءات املراجعــة الرشعيــة سابعاً :املسؤوليات االجتماعية:
وتنفيذهــا وإعــداد التقريــر الســنوي ،ويجــب أن تكــون يؤمــن بنــك التســليف التعاونــي والزراعــي أنــه  )2مناقشــة األعــال املدرجــة يف جــدول أعــال الجمعيــة
األتعــاب التــي تحصــل عليهــا هيئــة الرقابــة الرشعيــة يتحمــل مســؤولية خاصــة يف دعــم النمــو االقتصــادي العموميــة وتوجيــه االستفســارات إىل أعضــاء مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة واملراجــع الخارجــي.
مخصصــة للقيــام مبهــام الفتــوى ومهــام املراجعــة التــي واالجتماعــي يف هــذا الوطــن ،كمــا يأتــي:
تشــمل جميــع األعــال املتعلقــة باملراجعــة امليدانيــة
 )3يتــم حــث املســاهمني عــى حضــور اجتــاع الجمعيــة
الرشعيــة واملتابعــات واجتامعــات الهيئــة الخاصــة مبهــام
1.يســاعد الرشكات عىل زيادة قدراتها التنافســية وتحســينها العموميــة للبنــك ،وترتيــب موعــد ومــكان اجتامعهــا مبــا
املراجعــة ودراســة املالحظــات الرشعيــة والبــت فيهــا وإعداد
وتنميــة أعاملهــا بالخــارج وتعزيــز مبادئها.
ييــر عليهــم ويشــجعهم عــى الحضــور.
التقريــر الســنوي للهيئــة.

بلغــت القــروض والســلفيات التــي منحــت لألطــراف ذوي
العالقــة خــال العــام  2019م ،املبلــغ باأللــف الريــال
( )541,424قابلــة للســداد أو تــم ســدادها حســب العقــود
املوقعــة معهــم .وعــادة مــا تقــدم القــروض والســلفيات
لألط ـراف ذوي العالقــة مقابــل ضامنــات تتمثــل يف رواتــب
الطــرف ذي العالقــة والودائــع النقديــة.
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 )4يحــر رؤســاء لجــان املراجعــة والرتشــيحات واملكافــآت
والحوكمــة وأي لجــان أخــرى منبثقــة عــن املجلــس االجتــاع
الســنوي للجمعيــة العموميــة.
 )5يحــر ممثلــون عــن املدققــن الخارجيــن االجتــاع
الســنوي للجمعيــة العموميــة بهــدف اإلجابــة عــن أي أســئلة
قــد تطــرح حــول التدقيــق وتقريــر املدقــق.

حادي عشر  /املساهمني

 )6يراعــى التصويــت عــى حــدة عــى كل قضيــة تثــار خــال
االجتــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة.
بعــد انتهــاء االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة يتــم
إعــداد تقريــر الطــاع املســاهمني حــول املالحظــات
التــي تمــت خاللــه والنتائــج بمــا يف ذلــك نتائــج
التصويــت واألســئلة التــي قــام املســاهمون بطرحهــا
وردود اإلدارة التنفيذيــة عليهــا.

عاشراً :العالقة مع أصحاب حسابات
االستثمار
 -1يقوم البنك باإلقرار بحقوق أصحاب حسابات
االستثامر يف متابعة أداء استثامراتهم واملخاطر ذات
العالقة ووضع الوسائل الكافية لضامن املحافظة عىل
هذه الحقوق ومامرستها.
 -2يقوم البنك باعتامد إسرتاتيجية سليمة تتالءم مع
املخاطر والعوائد املتوقعة ألصحاب حسابات االستثامر،
آخذين يف االعتبار التمييز بني أصحاب حسابات
االستثامر املقيدة واملطلقة باإلضافة إىل اعتامد الشفافية
يف دعم أي عوائد.
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تقرير أداء البنك المالي عام 2019
مــا زالــت تداعيــات الحــرب تلقــي بظاللهــا القامتــة عــى اقتصــاد البــاد ،و كان لهــا األثــر الكبــر عــى بيــوت املــال واألعــال ،خاصــة القطــاع املــريف اليمنــي مــا أدى إىل
نفــور شــديد للمودعــن مــن ادخــار أموالهــم يف البنــوك ،فشــهدت الفــرة املنرصمــة تراجعــا ملموســا يف العديــد مــن مــؤرشات البنــوك واملؤسســات املاليــة ،وتراجــع جــودة املحافــظ
االســتثامرية واالئتامنيــة وزيــادة املخصصــات املرصــودة ،مقابــل تنامــي الديــون غــر العاملــة كنتيجــة حتميــة لألزمــة.
ورغــم تلــك التحــوالت والتغـرات الجاريــة يف البــاد ،إال أن بنــك التســليف التعــاوين والزراعــي " كاك بنــك" قــد متكــن خــال عــام 2019م مــن تفــادي العديــد مــن الصعوبــات واآلثــار
الســلبية التــي خلفتهــا األزمــة ،وذلــك بفضــل إدارة تلــك األزمــة بفعاليــة عاليــة مكنتــه مــن تحقيــق أرقــام ماليــة جيــدة يف نهايــة 2019م قياســا بحجــم األزمــات االقتصاديــة التــي مــرت
بهــا البــاد ،وماتـزال آثارهــا قامئــة حتــى اآلن.
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فقــد اتخــذ البنــك العديــد مــن التدابــر ومنهــا تشــكيل اللجــان املختصــة إلدارة الســيولة وتلبيــة طلبــات العمــاء للحــد مــن أزمــة الســيولة بالريــال اليمنــي ،فقــام البنــك
خــال العــام نفســه بتوســعة العمــل مبــروع النقــد االلكــروين " موبايــل مــوين " بشــكل واســع للحــد مــن التعامــات بالنقــد الفعــي ســعيا إىل حــل جــزء مــن مشــكلة
انعــدام الســيولة بالريــال اليمنــي.
كل تلك اإلجراءات التي قام بها البنك وما يزال مكنته من املحافظة علية وزيادة حجم مؤرشاته املالية وبالتايل إعادة الثقة لجمهور املتعاملني معه.
وســنعرض لكــم أدنــاه تقريـرا ألهــم التطــورات يف البنــك خــال العــام  ،2019ومــدى النجاحــات التــي حققهــا للمحافظــة عــى مركــزه املــايل ،ومســاهمته الفعالــة يف إدارة
األزمــة االقتصاديــة ونتائــج ذلــك عــى اســتقرار الوضــع االقتصــادي يف البــاد:

أبرز نجاحات كاك بنك 2019

01

تحصيــل جــزء مــن الديــون املتعــرة مــن ســنوات حيث
بلــغ املســرد مــن املخصصــات نتيجــة ذلــك مبلــغ 6,7
مليــار ريــال

03

ارتفــاع حجــم أمــوال املودعــن إىل مبلــغ  453مليــار
ريــال وبنســبة منــو  %9عــن العــام الســابق ومبقــدار
 36مليــار ريــال

02

ارتفــاع حجــم موجــودات البنــك اىل مبلــغ  497مليــار
ريــال وبنســبة منــو  %8عــن العــام الســابق ومبقــدار38
مليــار ريــال

04

ارتفــاع حجــم املوجــودات املــدرة للدخــل إىل مبلــغ
 396مليــار ريــال وبنســبة منــو  % 4عــن العــام الســابق
ومبقــدار  15مليــار ريــال

مساهمة البنك في القطاع المصرفي

01

يسهم البنك مبا نسبته  %13,7من إجاميل موجودات القطاع املرصيف

02

يسهم البنك مبا نسبته  %16,3من إجاميل ودائع القطاع املرصيف

03

يسهم البنك مبا نسبته  %14,7من إجاميل املحفظة االئتامنية للقطاع املرصيف
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إجمالــي الموجــودات:
بلغــت اجــايل املوجــودات كــا يف  31ديســمرب 2019م  497مليــار ريــال مقارنــة مببلــغ  458مليــار ريــال يف نفــس الفــرة مــن العــام الســابق مبقــدار منــو
قــدره 38مليــار ريــال وبنســبة منــو.%8
وباملقارنــة مــع القطــاع املــريف اليمنــي فــأن البنــك يســاهم مبــا نســبته  % 13.7تقريبــا مــن اجــايل موجــودات القطــاع املــريف اليمنــي ككل (2018
بنســبة)%13.8
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نسبة النمو

مقدار النمو

اجمالي االصول

توزيـع موجـودات البنـك للعـام 2019م � �
ي� الري ل � �
بم� ي� ن�
ـا�ت
لا
ا
وقــد بلغــت اجــايل موجــودات البنــك املــدرة للدخــل بنهايــة 2019م مبلغ396مليــار ريــال مقابــل 100مليــار موجــودات غــر مــدره للدخــل (2018م  381مليــار ريــال
موجــودات مــدرة للدخــل 78مليــار موجــودات غــر مــدرة للدخــل)

اجمالي الموجودات
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موجودات غيرمدرة
للدخل

موجودات مدرة للدخل

القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية
ينتهــج البنــك سياســة ائتامنيــة تحوطيــة خــال الســنوات الخمــس األخــرة كنتــاج طبيعــي لالزمــة التــي متــر بهــا البــاد والتــي أدت اىل تدهــور األنشــطة االقتصاديــة بشــكل كبــر جــدا والــذي
أدى معــه اىل ارتفــاع حجــم مخاطــر منــح االئتــان باإلضافــة اىل انعــدام الســيولة النقديــة الشــلل الــذي أصــاب النشــاط االقتصــادي وبالتــايل الخســائر الناتجــة عنــه كل ذلــك وأكــر أدت
اىل توجــه البنــك اىل تشــكيل لجــان مصغــرة لتحصيــل الديــون املمنوحــة ســابقا ومامرســة النشــاط االقـرايض بشــكل محــدود جــدا لضــان املحافظــة عــى أمــوال البنــك باإلضافــة اىل تكويــن
املخصصــات الالزمــة ملواجهــة أي مخاطــر محتملــة نتيجــة التعــر.
ومــع ذلــك حقــق البنــك العديــد مــن اإلنجــازات يف جانــب تحصيــل الديــون الســابقة رغــم االزمــة حيــث اســتطاع البنــك تحصيــل ديــون كانــت يف األســاس متعــرة الســداد وتــم اســرداد
مبلــغ  6,7مليــار ريــال خــال العــام  2019كمســرد مــن املخصصــات نتيجــة هــذه التحصيــات.
واملخططات ادناه توضح اهم التغريات التي حدثت يف محفظة القروض والتمويالت حتى نهاية العام
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االستثمار في أذون الخزانة:
ميتلــك البنــك محفظــة اســتثامرية كبــرة يف أدوات الديــن العــام "أذون الخزانــة " حيــث بلــغ صــايف االســتثامر بنهايــة العــام 2019م مبلــغ  335مليــار ريــال ومبقــدار زيــادة
مببلــغ  1مليــار ريــال عــن العــام الســابق وتعــد جميــع أذون الخزانــة اململوكــة للبنــك قصــرة اآلجــل حيــث تســتحق  %99.96مــن هــذه االذون خــال أقــل مــن ثالثــة أشــهر.

مخطط استثمارات أذون الخزانة � �
الريا�ت � �
��
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ف�ة 2019-2015م
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نسبة النمو

مقدار النمو

اذون الخزانة بالصافي

االستثمار في ودائع لدى البنوك المحلية واألجنبية:
كأحــد البدائــل التــي ينتهجهــا البنــك يف تنويــع محافظــه االســتثامرية هــو االســتثامر يف ودائــع لــدى بنــوك محليــة وأجنبيــة كنــوع مــن التعامــات املرصفيــة بــن البنــوك حيــث بلغــت
اجــايل األمــوال املودعــة لــدى البنــوك املحليــة واألجنبيــة املــدرة للدخــل مبلــغ  34مليــار ريــال مقابــل  26مليــار ريــال يف نفــس الفــرة مــن العــام الســابق حيــث متثــل األمــوال املودعــة
لــدى البنــوك املحليــة مــا نســبته  %98.5مــن اجــايل هــذه األمــوال.
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) متعدد الحدود (الودائع المحلية واألجنبية
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مقدار النمو

الودائع لدى البنوك المحلية
واألجنبية

أمــــوال المودعيــــن (بنوك & عمالء):

بقــاء أمــوال املودعــن يف القطــاع املــريف خــال الخمــس الســنوات املاضيــة أدى اىل نــوع مــن االســتقرار عــى الرغــم مــن فقــدان ثقــة الجمهــور وعــزوف املودعــن مــن
توريــدات أموالهــم للقطــاع املــريف خــال الفـرات الالحقــة اال ان اإلجـراءات التــي اتخذتهــا البنــوك يف إدارة أمــوال املودعــن كان لهــا األثــر يف اإلبقــاء عــى صمــود القطــاع
املــريف امــام الصدمــات التــي تعــرض لهــا خــال الســنوات املاضيــة .وقــد اســتطاع البنــك خــال الســنوات األخــرة مــن إعــادة الثقــة لجمهــور املتعاملــن معــه مــن خــال
تطبيــق آليــات عمــل إلدارة الســحب مــن أمــوال املودعــن والزال كل يــوم يقــوم بابتــكار أســاليب حديثــه لتســهيل ســحبيات العمــاء وإعــادة بنــاء الثقــة.
حيــث بلغــت اجــايل أمــوال املودعــن (بنــوك & عمــاء) كــا يف  31ديســمرب 2019م مبلــغ  453مليــار ريــال مقارنــة مببلــغ  417مليــار ريــال يف نفــس الفــرة مــن العــام
الســابق مبقــدار منــو قــدره  36مليــار ريــال وبنســبة .%9
وباملقارنة مع القطاع املرصيف اليمني فأن البنك يساهم مبا نسبته %16.3تقريبا من اجاميل ودائع العمالء للقطاع املرصيف اليمني ككل ( 2018بنسبة .)%16.5
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نسبة النمو

مقدار النمو

اموال المودعين

توزيع أموال المودعين بماليين الرياالت للفترة 2019-2015م

نســب توزيــع امــوال المودعيــن للعــام  2019بحســب
القطاعــات

اخرى
العام
والمختلط

البنوك

االفراد

الودائع غير المكلفة

الودائع المكلفة

الشركات
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مؤشرات حقوق الملكية:
تعــد القاعــدة الرأســالية يف أي بنــك او مؤسســة ماليــة مــن اهــم خطــوط الدفــاع ملواجهــة املخاطــر واألزمــات وكــذا المتصــاص آثــار الصدمــات التــي قــد تحــدث نتيجــة
أســباب عائــدة للمؤسســة نفســها او ألســباب تكــون خارجــة عــن ســيطرة املنشــأة كــا هــو الحــال باألزمــة الحاليــة التــي متــر بهــا البــاد واملمتــدة منــذ عقــد مــن الزمــن.
حيــث يواجــه القطــاع املــريف اليمنــي تحديــات عاليــة جــدا منــذ ســنني نظ ـرا لألوضــاع األمنيــة الغــر مســتقرة األمــر الــذي قــد يعــرض البنــوك ملخاطــر عاليــة أهمهــا
(ارتفــاع أســعار الــرف إىل مســتويات عاليــة ،انهيــار البنــوك نتيجــة أزمــة الســيولة الحــادة .انعــدام األدوات االســتثامرية املــدرة للدخــل وبالتــايل العجــز التــام يف تشــغيل
أمــوال املودعــن  ...الــخ) كل هــذه التحديــات تجعــل البنــوك تبحــث عــن مصــادر مختلفــة لتدعيــم رؤوس أموالهــا المتصــاص أي صدمــات أو خســائر مــن املحتمــل حدوثهــا.
وبنــاء عــى ذلــك يتبــع البنــك سياســة ثابتــة لتدعيــم رأس مالــه ســنويا مــن صــايف األربــاح املحققــة وذلــك لغــرض تكويــن رأس مــال قــوي ملواجهــة أي مخاطــر مــن املحتمــل
حدوثهــا نتيجــة االزمــة وذلــك مــن خــال امتصــاص أي خســائر ناتجــة عــن األوضــاع االقتصاديــة الســيئة التــي متــر بهــا البــاد باإلضافــة اىل تســهيل اعــال البنــك والتــي
منهــا اتاحــة الفرصــة الســتقطاب رؤوس أمــوال جديــدة حيــث بلــغ اجــايل رأس املــال املدفــوع يف  31ديســمرب 2019م مبلــغ  20مليــار ريــال مقابــل  20مليــار يف نفــس الفــرة
مــن العــام الســابق حيــث مل يقــم البنــك بزيــادة رأس املــال خــال العامــن املاضيــن نتيجــة تخصيــص األربــاح املحققــة لتكويــن مخصــص يف العــام 2017م مببلــغ  5.8مليــار
ريــال ملواجهــة املخاطــر املحتملــة ملركــز العملــة باإلضافــة اىل تخفيــض مركــز العملــة مببلــغ  11مليــار ريــال خــال العــام 2018م.
حيث يحافظ البنك دوما عىل عالقة متوازنة لكفاية رأس املال طبقا ملتطلبات لجنة بازل ملعدالت كفاية رأس املال خالل الفرتة  2019 – 2015طبقاً لقواعد بازل
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مقدار النمو

رأس المال المدفوع

نسبة كفاية رأس مال البنك � �
ف�ة 2019-2015
لا
خ�ل ت� � ر
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مؤشرات الربحية
رغــم الركــود االقتصــادي خــال الســنوات املاضيــة اال ان البنــك حقــق عوائــد جيــده أســتخدم جلهــا يف دعــم خطتــه لتخفيــض مركــز العملــة وكــذا لتكويــن املخصصــات
املختلفــة الالزمــة ملواجهــة أي مخاطــر محتملــة.
وقد حقق البنك صايف أرباح بنهاية العام 2019م مبلغ  385مليون ريال مقابل  375مليون ريال يف نفس الفرتة من العام السابق
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النفقات التشغيلية:
عــى الرغــم مــن االرتفــاع الكبــر يف املســتوى العــام لألســعار باإلضافــة اىل زيــادة أســعار رصف العمــات األجنبيــة اال ان البنــك اســتطاع املحافظــة عــى مســتويات إنفــاق
جيــده بــل يف بعــض الســنوات حقــق وفــورات فعليــة عــن الســنوات التــي تســبقها وهــذا ان دل عــى يشء امنــا يــدل عــى مقــدرة قيــادة البنــك يف تســيري اعــال البنــك وفــق
أعــى جــودة وأقــل تكلفــة وهــذا مــا انعكــس أثــره عــى األربــاح التــي حققهــا البنــك خــال الفــرة املاضيــة.
حيــث بلغــت اجــايل النفقــات التشــغيلية خــال العــام 2019م مبلــغ  13.857مليــون ريــال مقابــل  13.283مليــون يف نفــس الفــرة مــن العــام الســابق ومبقــدار منــو قــدره
 573مليــار ريــال.

النفقات التشغيلية � �
الريا�ت � �
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بم� ي� ن�
ف�ة 2019- 2015-
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ي� ل ا ل ا

نسبة النمو او التراجع

مقدار النمو
او التراجع

النفقات
التشغيلية

المسؤولية االجتماعية للبنك:
رغــم كل الظــروف التــي متــر بهــا البــاد واألزمــات االقتصاديــة املتالحقــة والظــروف التــي ميــر بهــا الجهــاز املــريف اليمنــي إال أن البنــك مل ينــى مســئوليته االجتامعيــة تجــاه
الطبقــة املتوســطة والدنيــا مــن أفـراد املجتمــع حيــث ســاهم بالعديــد مــن الرعايــات واملســاعدات التــي تهــدف للحــد مــن التأثـرات الســلبية لهــذه األوضــاع ومتثلــت أهــم
تلــك املســاهامت التــي قــام بهــا البنــك خــال العــام  2019يف:
 مساهمة البنك مبلغ  15,3مليون ريال لدعم وزارة الرتبية والتعليم إلقامة االختبارات الوزارية. -مساهمة البنك يف تنفيذ العديد من املساهامت املجتمعية لألفراد والجمعيات للمساعدة يف تخفيف جزء من املعاناة.
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إدارة المخاطر

تعمـل إدارة المخاطـر فـي البنـك مـن خـالل إطـار عمـل إلدارة المخاطــر يمتــد علــى نطــاق المؤسســة ككل ,ولتحقيــق األهــداف المرجوة تقــوم
إدارة المخاطر وبشــكل مســتمر بإج ـراء عمليــات رصــد ومراقبــة لكافــة أنــواع المخاطــر والعمليــات لــدى جميــع إدارات وفــروع البنــك لتحديــد
المخاط ــر وتقييمهــا وقياســها وإدارتهــا ،وإص ــدار تقاري ــر بش ــأن التهدي ــدات المحتمل ــة الت ــي ق ــد تع ــوق تحقي ــق أه ــداف البن ــك ,وتت ــم بص ــورة
منتظمــة مراجعــة سياســات ونمــاذج وأدوات وأنظمــة إدارة المخاطــر مــن أجــل تحسـ ي ن
ـ� إطــار العمــل وعكــس التغي ـرات الحاصلـة فـي السـوق .
ت
يأ� توضيـح تفصيلـي ألهـم المخاطـر المرتبطـة باألعمـال المرصفيـة:
وفيمـا ي

ت
اإلس�اتيجية:
المخاطر

يمكــن أن تنتــج هــذه المخاطــر مــن الق ـرارات اإلداريــة الســلبية أو التنفيـذ المعيـب لهـذه القـرارات مـن قبـل وحـدات األعمـال ،هـذا باإلضافــة
ت
ال�امــج والمنتجــات
إلــى غيــاب إســ�اتيجيات واضحــة المعالــم مــن حيــث االتجـاه واألهـداف التجاريـة أو اإلخفـاق فـي امتـالك مـا يكفـي مـن ب
وع ــدم كفاي ــة التحضي ـرات الخاص ــة بخط ــط اس ــتمرارية األعم ــال للتعام ــل م ــع الك ــوارث والتقيي ــم الخاط ــئ للعوام ــل الخارجي ــة .وق ــد خف ــف
البن ــك م ــن ه ــذه المخاط ــر م ــن خ ــال تنفي ــذ إس ـ تـراتيجية وخط ــط نم ــو مح ــددة المعال ــم ،وق ــام بتوثي ــق خط ــة الط ــوارئ لمواجه ــة الك ــوارث،
كمــا وفــر أدلــة مفصلــة حــول ذلــك لموظفــي البنــك مــع توفيــر التدريــب الــالزم والتوعيــة المســتمرة لهــم بهــذا الخصــوص إضافــة إلــى تحديــث
النظــم.
40

مخاطر االئتمان:

تعنــي المخاطــر الناتجــة عــن عــدم اكت ـراث المقتــرض بالوفــاء ت ز
بال�اماتـه تجـاه البنـك أو إنـه أصبـح غيـر قـادر علـى الوفـاء بهـا ،ممـا يعــرض البنــك
ف
ت
المق�ضي ــن أو األط ـراف المقابل ــة أو انخف ــاض ف ــي
إل ــى خس ــائر فعلي ــة أو خس ــائر محتمل ــة مصحوب ــة تب�اج ــع ي� ج ــودة االئتم ــان الممن ــوح له ــؤالء
قيم ــة الضمان ــات الت ــي يحتف ــظ به ــا البن ــك .وله ــذا ف ــإن تحدي ــد وقي ــاس وإدارة المخاط ــر ه ــي م ــن األولوي ــات اإلس ـ تـراتيجية للبن ــك ،وتت ــم إدارة
مخاطــر االئتمــان مــن خــالل تقييــم شــامل ومنظــم لالئتمــان باإلضافــة إلــى الحصــول علـى الضمانـات الالزمـة عنـد الضـرورة ،هـذا باإلضافـة إلـى
الرقاب ــة المس ــتمرة للس ــلف عل ــى مس ــتوى الحس ــاب والمحفظ ــة ككل.

هيكل إدارة مخاطر االئتمان:
إن وظيف ــة إدارة مخاط ــر االئتم ــان تعتب ــر وظيف ــة مس ــتقلة ع ــن األعم ــال االئتماني ــة ،حي ــث تش ــرف عل ــى إع ــداد السياس ــات وتحدي ــد الس ــقوف
ومراقبــة التســهيالت والحــاالت االســتثنائية واإلبــالغ واالحتفـاظ بعهـدة الوثائـق ومراقبتهـا وتصنيـف السـلف ومتابعة تحصيـل الديون المتعثــرة
وتحدي ــد المخصص ــات المطلوب ــة.

ت
يأ�:
وتتضمــن األهــداف الرئيســة إلدارة مخاطــر االئتمــان التأ كــد ممــا ي

•تحدي ــد مخاطر االئتمان وتقييمها ومراقبتها عل ــى مس ــتوى البن ــك ككل والتخفي ــف منه ــا “م ــا أمك ــن ذل ــك” واإلب ــاغ عنه ــا بصف ــة مس ــتمرة
عل ــى مس ــتوى العمي ــل وعل ــى مس ــتوى المحفظ ــة.
•إن التس ــهيالت االئتماني ــة الممنوح ــة م ــن البن ــك تق ــع ضم ــن ح ــدود المخاط ــر المقبول ــة ل ــدى البن ــك والمعتم ــدة م ــن قب ــل مجل ــس اإلدارة،
المق�ضي ــن وتحلي ــل المحفظ ــة وس ــقوف األط ـراف المقابل ــة ت
ت
وال�ك ـزات
بم ــا ف ــي ذل ــك الس ــقف الخ ــاص بالمقت ــرض والمجموع ــة وتصني ــف
االئتماني ــة به ــدف قي ــاس مخاط ــر االئتم ــان وإدارته ــا بفاعلي ــة.
•مراجعــة التســهيالت االئتمانيــة وتقييمها مــع هيــكل حــدود وصالحيــات الموافقــة قبــل االلت ـزام بمنحهــا للعمــالء.
ً
•التأ كــد مــن اكتمــال الوثائــق وكفايــة الضمانــات وفقــا لشــروط الموافقــة قبــل منــح التســهيالت االئتمانيــة للعمــالء.
•مراقبـة ت
ال�كـزات االئتمانيـة الخاصـة بالقطاعـات االقتصاديـة المختلفــة والمواقــع الجغرافيــة واألط ـراف المقابلــة.

ت
االح�ازي ــة والفعال ــة للحس ــابات م ــن حي ــث ج ــودة الموج ــودات والكش ــف الف ــوري والمبك ــر ع ــن أي عوام ــل س ــلبية أو مؤش ـرات
•المراقب ــة
تحذيري ــة ق ــد ت ــؤدي ف ــي نهاي ــة المط ــاف إل ــى تده ــور إمكاني ــات التحصي ــل واالس ـ تـرداد.
•إشـراك اإلدارات المعنية فـي مرحلـة مبكـرة التخـاذ مـا يلـزم مــن إج ـراءات تصحيحيــة قبــل أن تخــرج األمــور عــن الســيطرة.
وغ�هــا بشــكل مســتمر ومراجعــة الســقوف ،وذلــك حســب
• مراقبـة االلتـزام بالحـدود االئتمانيـة المتفـق عليهـا لألطـراف والقطاعــات والــدول ي
إسـ تـ�اتيجية إدارة المخاطــر وتوجهــات الســوق.
• مراجع ــة ع ــروض األعم ــال م ــن حي ــث المخاط ــر الت ــي تنط ــوي عليه ــا خاص ــة فيم ــا يتعل ــق بمخاط ــر التعث ــر وذل ــك قب ــل إط ــاق المنتج ــات
الجدي ــدة.
مؤ�ات سلبية أو تراجع يستدع اتخاذ إجراءات ت
•المراجعة الدورية لكافة التسهيالت المرصفية للتأكد من وجود أي ش
اح�ازية.
ي
ف
ف
توف� المعلومات االئتمانية عن العمالء وإيضاح حجم ت ز
المرص� .
االل�امات القائمة عليهم ي� البنوك األخرى من خالل نظام االستعالم
• ي
ي
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مخاطر السيولة:
تعن ــي احتمالي ــة عج ــز البن ــك ع ــن الوف ــاء ت ز
بال�امات ــه المس ــتحقة تج ــاه األط ـراف األخ ــرى ،وله ــذا تب ــرز م ــدى أهمي ــة اإلدارة والتخطي ــط الجيدي ــن للس ــيولة حت ــى يتمك ــن
ً
بال�امات ــه تجاه األط ـراف األخ ــرى بص ــورة دائم ــة ،ويك ــون ق ــادرا عل ــى مواجه ــة ت ز
البن ــك م ــن الوف ــاء ت ز
ال�امات ــه المالي ــة ف ــي أي وق ــت .وف ــي ظ ــل األزم ــات ق ــد تتأث ــر ق ــدرة البن ــك
علـى إدارة متطلبـات السـيولة بســبب زيــادة تكلفــة مصــادر األمــوال أو صعوبــة اســتقطاب فــرص أعمــال التمويــل التجــاري .ولهــذا يوجــد لــدى البنــك إطــار عمــل شــامل
ف
ي� إدارة الس ــيولة عل ــى المس ــتوى المؤسس ــي إلدارة مخاط ــر الس ــيولة عل ــى المجموع ــة ككل ،ويح ــدد ه ــذا اإلط ــار مخاط ــر الس ــيولة المقبول ــة عل ــى مس ــتوى المجموع ــة
م ــن خ ــال وض ــع ح ــدود وس ــقوف له ــا.
وم ــن ضم ــن إج ـراءات إدارة مخاط ــر الس ــيولة ،يح ــرص البن ــك ف ــي كل األوق ــات أن يك ــون لدي ــه تموي ــل كاف م ــن مص ــادر مختلف ــة .إن توس ــيع قاع ــدة الودائ ــع وتنوعه ــا
والتقلي ــل م ــن االعتم ــاد عل ــى الودائ ــع الكبي ــرة للح ــد م ــن مخاط ــر ت
ال�ك ــز واالحتف ــاظ بخلي ــط مناس ــب م ــن الودائ ــع بم ــا فيه ــا الودائ ــع ذات التكلف ــة المنخفض ــة تعتب ــر م ــن
معايي ــر القي ــاس الت ــي يعتم ــد عليه ــا البن ــك لالحتف ــاظ بقاع ــدة مناس ــبة للودائ ــع .ه ــذا ويعتم ــد البن ــك عل ــى مؤش ـرات كمي ــة متع ــددة إلدارة مخاط ــر الس ــيولة.
كمــا يحتفــظ البنــك بأصــول ســائلة عاليــة الجــودة يمكــن تحويلهــا إلــى نقــد خــالل فتــرة قصيــرة إذا مــا اقتضــت الضــرورة إلـى ذلـك .وتقضـي سياسـة السـيولة فـي البنـك
ضـرورة االحتفـاظ بمجموعــة مــن األصــول الســائلة يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة فـي األزمـات ،ويخضـع مركز الســيولة فــي البنــك إلــى الفحــص تحــت حــاالت مختلفــة
ت
واالف�اضيــة  .إن النتائـج التـي يتـم الحصـول عليهـا
مــن الضغــط بهــدف تقييــم اآلثــار المحتملــة علــى الســيولة ،وتعتمــد هــذه الســيناريوهات علــى األحــداث التاريخيــة
مـن هـذه التجـارب ذات فائـدة كبيــرة فــي تحديــد مخاطــر الســيولة المســتهدفة.
باإلضافـة إلـى ذلـك يوجـد لـدى البنـك خطـة طـوارئ إلدارة السـيولة توضــح بالتفصيــل كيفيــة التعامــل مــع األحــداث الضاغطــة علــى السـيولة فـي أوقـات األزمـات ،وبمـا
أنـه ال يمكـن التكهن بحـدوث مثل هــذه األحــداث بصــورة مســبقة ،فقــد تــم تصميــم خطــة الطــوارئ هـذه لتتسـم بالمرونـة الكافيـة بحيـث توفـر أكثـر مـن خيـار يمكـن
اللجـوء إليـه خـالل أزمـات السـيولة.

مخاطــر أسعار الرصف:
يقصــد بــه مخاطــر اختــاف ســعرالرصف للعمــات األجنبيــة مقابــل الريــال اليمـن  ،ممــا ينتــج عنــه إمــا مركــز قصـ يـر بــأن تكــون ت ز
ال�امــات العمــات األجنبيــة أ كـ بـر مــن األصــول
ي
بالعمــات األجنبيــة أوالعكس.
ومــن أجــل مراقبــة مخاطــر العمــالت يقــوم البنــك باإلج ـراءات اآلتية:
• وضع سقوف للتعامل خالل اليوم لكل عملة.
ً
•مراقبة مراكز العمالت يوميا.
•عمـل تحليـل شـهري للفجـوات الخاصـة بالعمـالت.
•إعــداد تقريــر يومــي عــن إجمالــي الموجــودات والمطلوبــات بالعمــالت األجنبيــة.
•تكوين مخصصات لمواجهه الخسائر المحتملة مقابل خسائرمركز العملة.
•إعـادة تقييـم كافـة مراكـز العمـالت األجنبيـة القائمة وفق سيناريوهات مختلفة لمعرفة الخسائر أو األرباح المحتملة عند كل سيناريو.

مخاطر أسعار الفائدة:
تنجـم مخاطـر أسـعار الفائـدة مـن احتمـاالت التغيـر فـي أسـعار الفائــدة التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى قيمــة األدوات الماليــة أو أربـاح البنـك المسـتقبلية .ويتعـرض البنـك
إلـى مخاطـر أسـعار الفائــدة نتيجــة الفجــوات أو عــدم المواءمــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات.
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مخاطر التشغيل:
هــي مخاطــر الخســارة الناجمــة عــن عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة والنظــم اآلليــة والمــوارد البشــرية أو بســبب أحـداث خارجيـة .وتتوفـر لـدى البنـك سياسـات
وإج ـراءات مفصل ــة وأدوات إلدارة المخاط ــر التش ــغيلية يت ــم تحديثه ــا بانتظ ــام لضمــان وج ــود بيئ ــة رقابي ــة داخلي ــة س ــليمة بالبنــك .ويق ــوم البن ــك بمراجعــة مختل ــف
التوصيــات الصــادرة عــن لجنــة بــازل بشــأن الممارســات الســليمة إلدارة المخاطــر التشــغيلية ومراقبتها واإلش ـراف عليهــا عـن كثـب ويعمـل علـى تنفيذهـا .ويقوم قسم
مخاط ــر التش ــغيل بمراقب ــة تطبي ــق إط ــار عم ــل فع ــال إلدارة المخاط ــر واس ــتخدام األنظم ــة والممارس ــات والسياس ــات واإلج ـراءات المناس ــبة للتحق ــق م ــن م ــدى فاعلي ــة
تحدي ــد المخاط ــر وقياس ــها وتقييمه ــا وآلي ــة رف ــع التقاري ــر والمراقب ــة ضم ــن المجموع ــة.
ويتعيــن علــى كل وحــدة مــن وحــدات األعمــال تطبيــق إج ـراءات إلدارة مخاطــر التشــغيل بمــا يتوافــق مــع اإلطــار العــام المحــدد لهــا ،وتتضمــن األســاليب المطبقــة إلدارة
ت
يأ�:
مخاطــر التشــغيل علــى مــا ي
•م ــن اإلجـ ـراءات المتبع ــة ل ــدى البن ــك ف ــي إدارة مخاط ــر التش ــغيل عل ــى المس ــتوى المؤسس ــي توفي ــر برام ــج فعال ــة لزي ــادة وع ــي الموظفي ــن بالمخاط ــر وتوثي ــق
العمليات واإلج ـراءات ف ــي ظ ــل وج ــود الضواب ــط المناس ــبة لحماي ــة موج ــودات البنك وس ــجالته وإج ـراء عملي ــات المطابق ــة والتس ــويات للحس ــابات والمعام ــات
بص ــورة منتظم ــة وفعال ــة وتصمي ــم المنتج ــات الجدي ــدة ومراجع ــة عملي ــات اإلس ــناد الخارج ــي وأم ــن نظ ــم المعلوم ــات والفص ــل بي ــن الواجب ــات وأنظم ــة التقاري ــر
الماليــة.
ف
•رف ــع التقاري ــر المتعلق ــة بح ــاالت المخاط ــر (الخس ــائر الت ــي تكبده ــا البن ــك أو كاد يتكبده ــا وتلــك المحتمل ــة) حي ــث إنه ــا تس ــاعد ي� تحدي ــد اإلج ـراءات الرقابيــة
المطل ــوب اس ــتحداثها للتقلي ــل والح ــد م ــن تك ـرار ح ــدوث مث ــل ه ــذه المخاط ــر .كم ــا يت ــم تحلي ــل ح ــاالت المخاط ــر ه ــذه واإلب ــاغ عنه ــا والح ــد منه ــا وتس ــجيلها
ضم ــن قاع ــدة بيان ــات مركزي ــة وم ــن ث ــم يت ــم رف ــع تقاري ــر عنه ــا إل ــى رئيــس مجل ــس اإلدارة.
•تطبيـق نظـام التقييـم الذاتـي للمخاطـر ويــؤدي اتبــاع هــذا األســلوب إلــى الوصــول إلــى فهــم مفصــل للمخاطــر الكامنــة والقائمــة مــن خــالل تقييــم الضوابــط علــى
مســتوى البنــك ككل ،وبالتالــي مســاعدة وحــدات األعمــال فــي تحديــد مخاطــر التشــغيل لــكل نشــاط مــن أنشــطة البنــك المختلفــة ،وفــي الوقـت نفسه يتـم اتخـاذ
اإلجـراءات التصحيحيـة الالزمـة للمخاطـر التــي يتــم تحديدهــا ،ويتــم مراقبــتها بشــكل مســتمر.

مخاطر السمعة:
تتعل ــق مخاط ــر الس ــمعة باحتم ــاالت تك ــون انطباع ــات س ــلبية ع ــن البن ــك تؤث ــر عل ــى س ــمعته ،وق ــد ينت ــج عنه ــا خس ــائر كبي ــرة ف ــي الدخ ــل أو آث ــار خطي ــرة عل ــى القيم ــة
ً
السـوقية أو قاعـدة العمـالء .وقـد تنجـم مخاطـر السـمعة أيضـا نتيجـة ردود أفعـال عكسـية مــن قبــل أصحــاب المصالــح بســبب إج ـراءات اتخذهــا البنــك أو المســؤولون
في ــه أو ت ــم ت
ال�اخ ــي به ــا.
وتنتــج هــذه المخاطــر عــن ضعــف مســتويات خدمــة العمــالء وارتفــاع معــدل الشــكاوى وعــدم التقيــد بالقوانيــن وتعليمــات الجهــات الرقابيــة وفــرض الغرامــات الماليــة
عل ــى البن ــك بس ــبب وج ــود المخالف ــات ،ه ــذا باإلضاف ــة إل ــى الدعاي ــة الس ــلبية ف ــي وس ــائل اإلع ــام .وق ــد أنش ــأ البن ــك للتخفي ــف م ــن ه ــذه المخاط ــر وح ــدات ومراك ــز
اتص ــال متع ــددة لخدم ــة العم ــاء ولمراقب ــة ج ــودة الخدم ــات المقدم ــة م ــن خ ــال قن ــوات توصي ــل الخدم ــة به ــدف اتخ ــاذ التدابي ــر التصحيحي ــة الالزم ــة ف ــي الوق ــت
ن
اليم�
المناس ــب .ويمتل ــك البن ــك إدارة الت ـزام قوي ــة تتول ــى ضم ــان رصام ــة إج ـراءات االلت ـزام عل ــى مس ــتوى البن ــك ككل ،وتقي ــد البن ــك الت ــام بتعليم ــات البنك المرك ــزي
ي
والس ــلطات المنظم ــة األخ ــرى .كم ــا تق ــوم إدارة االلتـ ـزام بتوعي ــة موظف ــي البن ــك بتعامي ــم الجه ــات التنظيمي ــة والرقابي ــة وتوف ــر لوح ــدات األعم ــال النص ــح واإلرش ــاد
والتوجيه ــات الالزم ــة بش ــأن الق ـرارات الت ــي ق ــد يك ــون له ــا تبع ــات تنظيمي ــة ورقابي ــة.

المخاطر القانونية:
تز
واالل�ام ــات التعاقدي ــة
تتضم ــن المخاط ــر القانوني ــة مخاط ــر التع ــرض للخس ــائر نتيج ــة فش ــل البن ــك ف ــي االلت ـزام بالقواني ــن المحلي ــة أو مخالفت ــه للمعايي ــر األخالقي ــة
الم�مـة مــع المورديــن أو
مـع األطـراف المقابلـة أو العمــالء .كمــا تتضمــن هــذه المخاطــر أيضــا إمكانيــة تعــرض البنـك للمالحقـات القانونيـة بسـبب عـدم تنفيـذ العقـود ب
األط ـراف المقابل ــة أو الجه ــات التنظيمي ــة.
ين
الموظف� والمستش ــارين القانونيي ــن م ــن ذوي الكف ــاءة الذي ــن يق ــع عل ــى عاتقه ــم مه ــام المصادق ــة
ولتالف ــي وق ــوع مث ــل ه ــذه المخاط ــر ،يحتف ــظ البن ــك بفري ــق م ــن
عل ــى كاف ــة االتفاقي ــات الت ــي بي�مه ــا البن ــك م ــع األط ـراف األخ ــرى ومراجع ــة المس ــتندات لجمي ــع المنتج ــات والخدم ــات الت ــي تط ــرح عل ــى العم ــاء واألط ـراف المقابل ــة.
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مكافحـة غسـل األمــوال:

يســتند البنــك إىل جانــب القوانـ ي ن
ـ� والتعليمــات المرصفيــة األخــرى عنــد تنفيــذ عملياتــه إىل قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
ف
ومنشــورات البنــك المركــزي ذات الصلــة ،ويعمــل البنــك عــى تطبيــق أفضــل الممارســات ي� مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
ُ
ف
وتوصيــات مجموعــة العمــل المــال ( ،)FATFوذلــك ليطمـ ئ ن
ـ� البنــك إىل أن عملياتــه نفــذت ي� إطــار مخاطــر معدومــة لغســل األمــوال وتمويــل
ي
ن
األد� منهــا.
اإلرهــاب أو الحــد
وحرصــا مــن مجلــس اإلدارة عــى االلـ ت زـ�ام بقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب تــم إنشــاء وظيفــة مســتقلة تع ـىن بمكافحــة غســل
مســؤوال لالمتثــال يعمــل عــى تنفيــذ ومتابعــة متطلبــات هــذه الوظيفــة وضمــان نجــاح مهمتهــا.
ً
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،كمــا عــن المجلــس
ف
وقــد أقــر مجلــس اإلدارة سياســة مكافحــة غســل األمــوال والتأ كــد مــن تطبيقهــا ي� جميــع أدلــة وإج ـراءات ونمــاذج عمــل الخدمــات المرصفيــة
المقدمــة مــن البنــك وباالســتناد إىل المنهــج القائــم عــى المخاطــر.
ويهتم البنك بتنفيذ دورات تدريبية مستمرة ومحدثة وعىل وجه الخصوص ف ي� مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وقــد كان مــن أبــرز مــا قــام بــه البنــك هــو توفـ يـر نظــام متخصــص ( )SASيعمــل عــى تحديــد العمليــات المشــبوهة لتســهيل المهمــة عــى وظيفــة
االمتثــال للبــدء بالتحقيــق فيهــا ،ومــن ثــم تقريــر مــا إذا كانــت تســتحق رفعهــا كبــاغ عــن عمليــة غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب.
وباإلضافة إىل ما سبق ،يركز البنك بشكل أساس عىل المهام اآلتية:
•قبول العمالء والتأكد من عدم الدخول ف ي� عالقة مع أفراد أو شخصيات اعتبارية محظورة أو وهمية.
• تحديث بيانات ووثائق العمالء الذين تم قبولهم وباالستناد إىل المنهج القائم عىل المخاطر.
•حفظ السجالت والبيانات والوثائق بطريقة آمنة وضمان أن تكون عملية ت
اس�جاعها سهلة.

ث
المتع�ة
إدارة المتابعة والتعامالت الخاصة ولجنة التحصيل ومعالجة الديون
ف
ين
قاعدت� :
إدارة المتابعة والتعامالت الخاصة ولجنة التحصيل استندت ي� عملها إىل
ن
ش
ين
وبأد� حد من المشاكل وعدم اللجوء إىل
المدين� (العمالء)بهدف الخروج إىل حلول ودية
المبا� والمرن مع
األوىل  :التفاوض
اإلجراءات القانونية إال عند ال�ض ورة القصوى.
ف
الثانية  :تفهم كل مهمة وخلفيتها ف� تحصيل الديون قبل ش
ال�وع ي� اإلجراءات الخاصة بالمتابعة وتقدير وضع العميل وموارده من خالل
ي
ف
ن
ث
ت
غ� عاملة متع�ة منذ
االستعالم والتحقق وقاعدة بيانات دقيقة قبل اتخاذ القرار
االئتما� المناسب  ،وهذا أسهم ي� اس�داد ديون ي
ي
سنوات وبأقل تكلفة نتج عنها تحقيق الهدف المطلوب بزيادة  % 10ف ي� ظل ظروف قاهرة بعد وضع المعالجات المثمرة .
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تقنية المعلومات واالتصاالت:
ف
ف
ـر� بشــكل خــاص عــى مــدى العقــود
ـال بشــكل عــام والقطــاع المـ ي
التقــدم الرسيــع ي� تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت كان لــه األثــر الجــذري عــى القطــاع المـ ي
الماضية  ،وأصبح اآلن أداة بالغة األهمية ذات فوائد ت
إس�اتيجية للبنوك تحقق التقدم والنجاح وتقدم نوعية أفضل ف ي� الخدمات المرصفية إىل العمالء.
مــن الجديــر بالذكــر أن معظــم البنــوك تبــذل جهــودا كبـ يـرة لمواكبــة هــذه النظــم الحديثــة والمتقدمــة والعمليــات المرصفيــة المبتكــرة والجديــدة حيــث نجــد
أن تطــور تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت أعــى للبنــوك فرصــة كبـ يـرة لتقديــم الخدمــات الماليــة األكـ ثـر تنوعــا والمريحــة وبــدون إضافــة فــروع جديــدة.
ش
ـو� والتق ـن ي لتقديــم خدمــات ومنتجــات حديثــة تلـ ب يـ�
جميــع المؤسســات المرصفيــة وبنكنــا بشــكل أخــص يعتمــد اعتمــادا مبــا�ا عــى الدعــم التكنولـ ج ي
ج ف
ـو� ي� البنــوك،
متطلبــات الســوق المرصفيــة والعمــاء ،وضمــن هــذا اإلطــار ســتكون هنــاك متطلبــات أهمهــا البنيــة التحتيــة المتطــورة والتحــول التكنولـ ي
ـ� وذلــك للم ـض ي قدمــا نحــو المســتقبل .
ولذلــك فــإن جميــع هــذه األمــور تعتمــد كمــا رأينــا عــى التكنولوجيــا بشــكل رئيـ ي
ن ف
ف
ف
ت
المنافس� ي� تقديم الخدمات التكنولوجية
ال� يراهن عليها البنك ي� تحقيق الصدارة ي� السوق المحلية وتفوقه عىل
ي
إن تقنية المعلومات أحد العوامل ي
المالية والمرصفية.
ف
لقــد نفــذ البنــك ي� مجــال تقنيــة المعلومــات و عـ بـر قطــاع العمليــات وتقنيــة المعلومــات خطــة إسـ تـراتيجية عــى المــدى البعيــد لتلبيــة المتطلبــات والخطــط
الحاليــة والمســتقبلية لتوســيع دائــرة االنتشــار وإدخــال وتشــغيل الخدمــات الماليــة والمرصفيــة الحديثــة بمــا يضمــن بقــاء البنــك ف ي� صــدارة المنافســة.
وقــد قــام البنــك والزال بتطويــر وتحديــث البنيــة التحتيــة لمركــز البيانــات وخدماتهــا وفــق خطــة إسـ تـراتيجية مدروســة تــم تنفيــذ جــزء كبـ يـر منهــا .كمــا تــم
ف
مراعــاة أن تكــون الخطــة وفــق معايـ يـر عالميــة مبنيــة عــى مقيــاس الكفــاءة والفعاليــة واالســتمرارية والمراقبــة للخدمــات ،ممــا أســهم ي� جــودة األداء وكفاءتــه،
ف
حيــث أدت هــذه الخطــة إىل تأهلنــا للمســتوى الثالــث وتحقيــق االعتماديــة ( )Creditability Tierي� إعــداد وتجهـ ي زـ� مراكــز البيانــات ،وهــذا يع ـن ي أن
خدمــات البنيــة التحتيــة لمركــز البيانــات الســتضافة األجهــزة أصبحــت ذات بدائــل تشــغيلية متعــددة تضمــن اســتمرارية تقديــم الخدمــة مــن عــدة مصــادر .

ف
ت
ال� عمل عليها القطاع وتتمثل ي� :
إىل جانب العديد من الخدمات التقنية ي
أك� مركز بيانات عىل مستوي البنوك اليمنية.
• ب

• جاهزية خدمات البنية التحتية لمركز البيانات الستيعاب وتلبية متطلبات البنك لتشغيل الخدمات التكنولوجية المالية والمرصفية الجديدة.
• تشغيل حوال 70%من الخدمات المالية والمرصفية ف� س�فرات ت
اف�اضية.
ي ي
ي
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تطبيق أفضل الممارسات العالمية
بهــدف تحسـ ي ن
ـ� جــودة تقديــم الخدمــات ،قــام البنــك بوضــع وإعــادة هيكلــة سياســات وإج ـراءات العمــل ()Business Process Engineering
ت
المتعلقــة بخدمــات النقــود اإللك�ونيــة ،لتكــون متوافقــة مــع أفضــل الممارســات العالميــة ومعايـ يـر )GSMA(.
"� إس إم إيه" العالمية ( )GSMA Mobile Money Certificationوتهدف
كما عمل قطاع العمليات وتقنية المعلومات عىل تطبيق متطلبات ج ي
ين
ـتهلك� وتقديــم خدمــات موثوقــة وآمنــة وااللـ ت زـ�ام بتعليمــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .وتتضمــن يج
� إس إم إيــه
إىل حمايــة حقــوق المسـ
ـوال  300معيــار موزعــة عــى ثمانيــة مجــاالت مــن أهمهــا مجــال أمــن المعلومــات وخصوصيــة البيانــات وحمايــة األمــوال والشــفافية والعمليــات وخدمــة
حـ ي
العمــاء ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومكافحــة االحتيــال.
ت
اإللك�ونيــة مــن أجهــزة وبيانــات وبرمجيــات
كمــا يطبــق كاك بنــك إج ـراءات حمايــة عاليــة لحمايــة تقنيــة المعلومــات الـ ت يـ� تــدار مــن خاللهــا كافــة خدماتــه
وغ�هــا مــن وســائل أمــن المعلومــات المتعــارف عليهــا
ـف� االتصــال ( )SSLي
ـف� البيانــات ( )Data Encryptionوتوثيــق الدخــول وشــهادة تشـ ي
تتضمـ ًـن تشـ ي
عالميــا.

ف
ت
واالحتياط:
الرئيس
اآل� إىل آخر اإلصدارات ي� المركزين
تحديث وتطوير كل من ي
ي
ي
•البيئة ت
للس�فرات.
االف�اضية
ي
•منظومة تخزين البيانات.

ن
ـو� عــى مســتوى الحــركات ومزامنــة النســخ
• مزامنــة قواعــد بيانــات موبايــل مـ ي
ـاط الخــاص بــه.
االحتيـ ي

للس�فرات البديلة
•أنظمة التشغيل
ي

واالحتياط ف ي� آن واحد.
الرئيس
ع� المركز
•تشغيل وصول الفروع للشبكة ب
ي
ي

•البنية التحتية للمنظومة الشبكية تب�كيب أحدث األجهزة الشبكية.

• توسعة بيئة االختبار ( التست ) لضمان تجربة واختبار الخدمات قبل تشغيلها.

•أنظمة األمان الخاصة بالشبكة.

ن
الف� لضمان تبديل القطع المعطلة وضمان
• اســتمرارية عقود الصيانة والدعم ي
عمــل المنظومــات باســتمرارية وكفــاءة عاليــة وتحديثهــا لمعالجــة الثغـرات األمنيــة.

ت
اإللك�ونيــة كمنتــج
•تحديــث البنيــة التحتيــة ألنظمــة البنــك الســتيعاب المحافــظ
جديــد.

•االســتمرار ف� تطويــر وتحديــث سـ يـرفرات المعالجــة لتحسـ ي ن
ـ� رسعــة األداء
ي
وا لمعا لجة للبيا نــا ت .

ن
ن
ـ�
•تحديــث وتحسـ يـ� تزامــن نقــل ومعالجــة وتخزيــن البيانــات بـ يـ� المركزيــن الرئيـ ي
ـاط
ف
واالحتيـ ي
•اســتمرارية رفــع القــدرة التخزينيــة للبيانــات لمنظومــات التخزيــن المركزيــة ي�
ـاط.
•توســعة بيئــة البنيــة األساســية المجمعــة ()Converged Infrastructure
ـ� واالحتيـ ي
المركزيــن الرئيـ ي
باســتخدام الجيــل  14مــن سـ يـرفرات باليــد ( )DellEMC Bladesوهــو الجيــل
ف
الرئيس
البيانات
كزي
مر
�
مستمر
بشكل
الرئيسية
البيانات
منظومة
تحديث•
األحــدث واألخـ يـر ف ي� هــذه السلســلة.
ي
ي
ت
ز
ـاط بمــا يواكــب االحتياجــات الم�ايــدة.
واالحتيـ ي
ت
االف�اضيــة للسـ يـرفرات وأنظمــة
•االنتقــال إىل اإلصــدار األحــدث  6.5مــن البيئــة
تز
ـاط المصاحــب لهــا.
• تطوير أمن المعلومات المستمر لضمان الحماية من المخاطر المرتفعة.
ال�امــن والنســخ االحتيـ ي
ن
ت
ز
ن
ف
•تدشـ يـ� أنظمــة تشــغيل خدمــة المحافــظ اإللك�ونيــة منتــج موبايــل مـ ي
ـو� وتجهـ يـ� •االســتمرارية ي� تحديــث جميــع األجهــزة بأحــدث
متطلباتهــا.
ف
للف�وســات لضمــان األداء األمثــل ي�
والمكافحــة ي

برامــج التشــغيل والحمايــة
اســتمرارية العمــل

• الصيانة الدورية ألجهزة اإلدارات والفروع.
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ف
الموارد ش
األك� ي� نجاح البنك
الب�ية  -المساهم
ب

االهتمــام بالمــورد البـ شـري وتنميــة قدراتــه مــن اهــم وأبــرز قيــم البنــك الجوهريــة إذ تنظــر إدارة البنــك اىل العنــر البـ شـري ث
ك�وتــه الحقيقيــة ومــورده األهــم،
ً
ف
ـ� الفــروع كونهــم واجهــة البنــك
ادراكا منهــا انهــم مــن يقفــون وراء اي نجــاح يحققــه .ولهــذا كان توجــه إدارة البنــك باالهتمــام بــه وتطويــره خاصــة موظـ ي
ّ
األوىل مــن أجــل تحسـ ي ن
يمكنهــم مــن تحقيــق األهــداف المرســومة لهــم.
ـ� أدائهــم ورفــع قدراتهــم بمــا
ن
ـ� تلــك الصعــاب محافظــا عــى وجــوده مــن خــال االســتمرار
لــم يكــن بنــك التســليف التعـ ي
ـاو� والــزر ي
اع بمنــأى عــن الوضــع الراهــن إال انــه حــاول جاهــدا تخـ ي
ف� تقديــم الخدمــات والمنتجــات للعمــاء ،نتيجــة للجهــود المبذولــة مــن موظـ فـ� البنــك ومــا تقدمــه إدارة المــوارد ش
الب�يــة دعمــا لهــم والـ ت يـ� تعتـ بـر انجــاز هامــا،
ي
ي
ف ي� ظــل مــا ســبق حيــث وكانــت ابــرز الخدمــات مــا يـ يـ� :
ف
ف
ن
ـ� تمكنهــم مــن خاللهــا الحصــول عــى كافــة
ـ� البنــك وارسهــم ومنحهــم بطاقــات تأمـ يـ� صـ ي
• تقديــم الرعايــة الصحيــة ي� مجــال ال ــتأمينات لموظـ ي
الخدمــات والعنايــة الطبيــة عـ بـر شــبكة واســعة مــن المستشــفيات والمراكــز الصحيــة داخــل الجمهوريــة وكــذا بعــض دول الخــارج وكــذا التأمـ ي ن
ـ� عــى
الحيــاة والت ـ ي ن
ـأم� التقاعــدي.
ف
موظ� البنك من خالل االعانة المدرسية إللحاق أبنائهم بالمدارس األساسية والثانوية.
• دعم
ي
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إنجـازات العام 2019م

ت
ش
يل-:
كانت اهم انجازات ادارة الموارد الب�ية ضمن االهداف االس�اتيجية لخطتها للعام  2019ما ي

 -1اتمتة اجراءات الموارد ش
ين
ين
التأم� التقاعدي .
الصح ،بيانات
التأم�
الب�ية وشملت :بيانات
ي
ت ن
ف
ف
ش
و� لموظفـ ي ن
ـ� البنــك لمعرفــة رضاهــم
ـ� مــن خــال طــرح اســتبيان الكــر ي
ـ� وكــذا القيــاس الســنوي لمعــدل الرضــا الوظيـ ي
 -2تحديــد مــؤ�ات الرضــا الوظيـ ي
ف
عن خدمات الموارد ش
ين
للموظف� .% 84
الوظي�
الب�ية حيث بلغت نســبة الرضا
ي
ـ� حيــث شــملت تغطيــة التأمـ ي ن
ـ� الصــ� عــى معظــم المنافــع والخدمــات الـ تـ� تقــدم مــن ش�كات التأمـ ي ن
 -3اضافــة مزايــا بوثيقــة التأمـ ي ن
ـ� زيــادة تغطيــة
ي
ي
حــاالت ام ـراض الرسطــان وغســيل الــكىل ورفــع بعــض الســقوف التأمينيــة.
 -4تجديد وتقييم ما يقارب  202ضمانة.
ف
ـ� بنســبة  % 40مــن الوظائــف .مــن خــال تخطيــط االحتياجــات مــن المــوارد وذلــك المتصــاص الفائــض وتوفـ يـر
 -5تطبيــق سياســات المســار الوظيـ ي
ـ� ت
العجــز ،وتجســيد مبــدأ تكافــؤ الفــرص عنــد االســتقطاب الداخــ� مــن خــال معايـ يـر المفاضلــة لضمــان عدالــة االختيــار ف� التعيـ ي ن
وال�قيــات.
ي
ي
ف
ـ� وقــد تــم مراجعــة وتحديــث مــا نســبته  % 40مــن عــدد اإلدارات وتكمــن أهميــة التحديــث للبطائــق
 -6تحديــث ومراجعــة بطائــق الوصــف الوظيـ ي
ف
ف
ـ� مــن خطــط أ كـ بـر لتطويــر هيــكل البنــك
الوظيفيــة ي� تقييــم الوظيفــة وتقييــم األداء والتدريــب وتطويــر اإلدارة مــن خــال مــا يوفــره الوصــف الوظيـ ي
ـ�.
التنظيـ ي
ف
الوظي� بأرقام احصائية خالل العام 2019م
الكادر
ي
ذكور

اناث

المؤهالت

6

اليوجد

ثانوية عامة

31
764
468
43
32

7
202
60
10
6

بدون مؤهل

51

15

دكتوراه
ماجست�
ي
بكالوريوس
اعدادية
ابتدائية
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ن
ت ن
ي ن
مو�) :
(موبايل
و�
ي
تدش� خدمة النقد اإللك� ي
ف� ظــل التطــورات المتســارعة الـ تـ� تمــر بهــا تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات المرصفيــة تســى جميــع ُ
المؤسســات الماليــة والبنــوك إىل مواكبــة
ي
ي
ال� تسمح للعمالء بإجراء ُمعامالتهم المالية باستخدام الهاتف المحمول وشبكة ت
تلك التطورات التكنولوجية والخدمات المرصفية ت
اإلن�نت،
ي
ت
اإللك�ونيــة عـ بـر الهاتــف المحمــول.
وهــذا مــا ُيعــرف باســم الخدمــات المرصفيــة
ن
ت
ـو�) الـ ت يـ� تمكــن العميــل مــن تحويــل األمــوال واســتقبالها وتســديد
ومــن هــذا المنطلــق فقــد أطلــق البنــك خدمــة النقــود االلك�ونيــة (موبايــل مـ ي
ت
تز
واإلن�نــت والهاتــف الثابــت والميــاه والكهربــاء ،باإلضافــة إىل دفــع قيمــة المشـ تـريات والخدمــات
ال�اماتــه مــن فواتـ يـر الموبايــل والشــحن الفــوري
ف
ت
ت
و� أي وقــت ،ودون اللجــوء إىل فتــح
ي
وغ�هــا مــن المدفوعــات اإللك�ونيــة المتاحــة مثــل رســوم الجامعــات والمتاجــر اإللك�ونيــة مــن أي مــكان ي
ـ� وإنمــا عـ بـر رقــم الجــوال الخــاص بــه وباســتخدام رســائل ( )SMSأو عـ بـر التطبيقــات الخاصــة بالخدمــة.
حســاب بنـ ي

ت
اإللك�ونيــة ذات النفــع المبـ ش
ـا� عــى المجتمــع
كذلــك ومــن منطلــق الحــرص الشــديد واالهتمــام البالــغ بدعــم وتحديــث خدمــات المدفوعــات
وتنفيــذا إلسـ تـراتيجية الرؤيــة الوطنيــة وتعزيــز مبــادئ الشــمول المـ
ـال وبالتعــاون مــع مؤسســات الدولــة قــدم كاك بنــك خدمــة مدفوعــات األعمــال
ي
ً
اإللك�ونيــة الـ تـ� تمكــن الـ شـركات والمؤسســات واألف ـراد مــن ســداد الرســوم الحكوميــة ت
ت
إلك�ونيــا مثــل دفــع ال�ض ائــب
والتحصيــات الحكوميــة
ي
والجمــارك ومبالــغ المشــتقات النفطيــة بــكل ســهولة وأمــان عـ بـر شــبكة فــروع البنــك ووكالئــه.
ت
اإللك�ونيــة بتاريــخ  2019-10-28تتضمــن كافــة األقســام التابعــة لهــا مــن شإ�اف وعمليــات ورقابــة
وقــد تــم إنشــاء إدارة متخصصــة إلدارة النقــد
وإدارة مخاطــر وفــق أفضــل الممارســات العالميــة مثــل معايـ يـر التقييــم ( )GSMAوبمــا يضمــن تلبيــة المنشــور الــدوري رقــم ( )11لســنة ،2014

ن

مو� ()Mobile Money
خدمة موبايل ي

ن
ت ن
ـو�" ه وســيلة دفــع ت
إلك�ونيــة تتمتــع بســهولة االســتخدام وبدرجــة عاليــة مــن الموثوقيــة واألمــان ،وتمكــن
و� "موبايــل مـ ي
خدمــة النقــد اإللكــر ي
ي
ت ن
و�.
ـال وتســديد الفواتـ يـر ي
وغ�هــا مــن الخدمــات الماليــة بشــكل إلكــر ي
عمالءهــا مــن تنفيــذ عمليــات الدفــع والتحويــل المـ ي

ن
مو� :
الخدمات المقدمة ب
ع� خدمة موبايل ي

•تحويل األموال من هاتف محمول إىل هاتف محمول آخر :إرسال األموال واستقبالها وكافة التحويالت المالية.
•سداد كافة الفوات� :ت
اإلن�نت والهاتف الثابت والكهرباء والمياه والشحن الفوري ش
ل�كات الهاتف المحمول.
ي
ن
ت
ت
ت
الفوات� األخرى المتاحة مثل رسوم الجامعات .
وغ�ها من
و� :سداد كافة
ي
فوات� المش�يات ي
ي
• سداد المش�يات والدفع اإللك� ي
ع� فروع البنك ،الوكالء والرصافات اآللية (.)Cardless
• خدمة السحب النقدي ب
ين
للموظف�.
• خدمة دفع المرتبات
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حول هاتفك..
إلى جهاز دفع إلكتروني
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مدفوعات األعمال:

ف
ت ن
و� والمتمثلة ي� خدمات مدفوعات األعمال ،وتشمل التحصيالت الحكومية
دشن البنك المرحلة الثانية من خدمات النقد اإللك� ي
ت
اإللك�ونية إلكمال الدورة المستندية النقدية بما يسهم ف ي� تحقيق أهداف الحكومة من اعتماد الخدمة ف ي� العام 2016م.
ويهــدف البنــك مــن خــال هــذه الخدمــة إىل تقديــم خدمــات متكاملــة بشــكل تدري ـج ي لقطاعــات واســعة مــن الجهــات الحكوميــة
إضافــة إىل ش�يحــة واســعة مــن التجــار والـ شـركات الخاصــة العاملــة ف ي� اليمــن.
فنظام مدفوعات األعمال يقدم العديد من الخدمات منها:
•التحويالت التجارية لألموال.

• خدمات المدفوعات الحكومية (سداد ت ز
ع� الخدمة).
االل�امات أو الرسوم الحكومية ب
ت
المش�يات.
• سداد قيمة
•خدمات التحصيالت الحكومية (الجمارك وال�ض ائب).
الحكوم والقطاع الخاص.
•خدمة رصف الراتب للقطاع
ي
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ت
اإللك�ونية للبنك:
الخدمات
ن
ت ن
ت
ـو� عــى تســهيل عمليــة الدفــع
و� عـ بـر الهاتــف النقــال وتحصيــل المدفوعــات اإللك�ونيــة حيــث وتعمــل منصــة موبايــل مـ ي
عمليــات الدفــع اإللكــر ي
بـ ي ن
ـ� العمــاء والتجــار ( )Person to Businessوذلــك باســتخدام الرســائل النصيــة القصـ يـرة ( )SMSأو مــن خــال تطبيــق الخدمــة عـ بـر
ت
اإلن�نــت مــع الحفــاظ عــى رسيــة بياناتهــم الشــخصية وبتطبيــق أعــى المعايـ يـر التنظيميــة العالميــة.
ت
ش
المبا� عىل المجتمع ،قام كاك بنك بتطوير
اإللك�ونية ذات النفع
ومن منطلق الحرص الشديد واالهتمام البالغ بدعم وتحديث الخدمات
ت
اإللك�ونية ،تتضمن مجموعة من المدفوعات تشمل:
خدمة مدفوعات األعمال والتحصيالت الحكومية
•دفع ش�كات إىل الحكومة ()Business 2 Government
•دفع أفراد إىل الحكومة ()Person 2 Government
•دفع ش�كات اىل ش�كات ()Business 2 Business
ّ
تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا النظــام ســيمكن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص مــن تحصيــل اإلي ـرادات والمدفوعــات مقابــل الخدمــات
ف
و� متنــاول الجميــع ،عــاوة عــى ذلــك سيســاعد هــذا النظــام مختلــف
والمشـ تـريات عــن طريــق الهاتــف النقــال ،حيــث ســتكون الخدمــة ســهلة
ي
ف
ت ن
و� ،كمــا يتطلــع (كاك بنــك) خــال الفـ تـرة المقبلــة
المؤسســات والمحــات الصغـ يـرة بشــكل خــاص إىل التحــول ي� منظومــة
خدمــات الدفــع اإللكــر ي
ف
ت
اإللك�ونيــة . )e-commerce(.
إىل تطويــر هــذا النظــام إلج ـراء عمليــات الدفــع ي� معامــات التجــارة
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إدارة خدم ــات األفـ ـراد والمنش ــآت الصغي ــرة والمتوسط ــة:
ً
ت ن
ن
ت
ف
اإللك�ونيــة
و� تماشــيا مــع التطــورات
ـو� ) ريالــك اإللكــر ي
ـ� الجهــات عــن طريــق ( موبايــل مـ ي
رصف المســتحقات والرواتــب لموظـ ي
ف
ف
ـ�
ي� تقديــم الخدمــات المرصفيــة لألفـراد ،دشــن البنــك خــال العــام 2019م خدمــة رصف المســتحقات والمرتبــات الشــهرية لموظـ ي
ت ن
ت ن
ن
و� للنقــود الخــاص بالبنــك" ،باعتبــار خدمــة
و� "نظــام التــداول اإللكــر ي
ـو� ريالــك اإللكــر ي
الجهــات عــن طريــق خدمــة موبايــل مـ ي
ن
ت
ت
ـو�) ،وأصبــح الكثـ يـر مــن الجهــات تــرف
رصف الراتــب إحــدى الخدمــات اإللك�ونيــة الـ يـ� تقــدم مــن خــال منتــج البنــك (موبايــل مـ ي
ف
ت
ـ� الجهــات الذيــن يتــم رصف مرتباتهــم الشــهرية بصــورة منتظمــة
مرتبــات ومســتحقات موظفيهــا عــن طريقــه حــى وصــل عــدد موظـ ي
إىل أ كـ ثـر مــن ثمانيــة عـ شـر ألــف موظــف بنهايــة العــام.
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استقبال

إرسال
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الحوا�ت � �
��
حركة
خ�ل العام2019م
لا لا
ف
ف
ن
ـر� لمــا لهــا مــن أثــر ملمــوس ي� كافــة
ـال والمـ
ي
تعــد التدفقــات النقديــة الــواردة أحــد أهــم ركائــز االقتصــاد الوط ـ ي والداعــم الرئيــس لــأداء المـ ي
ف
ف
ف
ف
ـر� مــن أجــل الحفــاظ
و� هــذا الســياق تواصــل إدارة الحــواالت النقديــة (الرسيــع للحــواالت) ي� البنــك نشــاطها ي� الســوق المـ
ي
المجــاالت ،ي
عــى الريــادة وتعزيــز القــدرة التنافســية ،مــن خــال تقديــم الخدمــة بجــودة ودقــة عاليــة تلـ ب يـ� رغبــة العميــل.إذ قــام فريــق الحــواالت بتوســيع
خارطــة االنتشــار عــى مســتوى ربــوع الوطــن لتصــل الخدمــة إىل مناطــق نائيــة لــم تصلهــا الخدمــات المرصفيــة مــن قبــل ،وكــذا تجهـ ي زـ� فــرق
ف
ميدانيــة ي� الفــروع الرئيســية لــرف المشــاريع الميدانيــة بمختلــف أنواعهــا ،ومنــذ بدايــة هــذا العــام تنوعــت األنشــطة للعديــد مــن الجهــات
ً
ً
ً
ف
ف
ز
ز
ن
ـر� وجعلتــه األوســع إنتشــارا ،وإيمانــا
والمنظمــات ،نظـرا لتمـ يـ� البنــك بأنظمــة حديثــة وبقائمــة وكالء مـ يـ�ت البنــك بـ يـ� نظرائــه ي� القطــاع المـ ي
ف
مــن كل فــرد ي� هــذه المؤسســة بغــد أفضــل وبدعــم كبـ يـر مــن قيــادة البنــك وســط تعــدد األفــكار واإلبتــكارات وروعتهــا ،ممــا يجعــل الجهــود
تتواصــل وتتظافــر حفاظــا عــى هويتنــا الوطنيــة ضمــن برامــج اإلصالحــات المرصفيــة وكــذا االقتصاديــة الـ ت يـ� تنتجهــا الدولــة.

معدل منو حركة الحواالت الداخلية
عرب الرسيع للحواالت مقارنة بالعام
2018م .
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معدل منو حركة الحواالت الخارجيةعرب
الرسيع للحواالت مقارنة بالعام 2018م
.

ل� �
الحوا�ت
معدل نمو حركة
ا
��
ب� � ر �
موباي� مقارنة
ال�يع
لي
المنفذةع� س � ر
بالعام 2018م .
57

ي ن
للتأم� :
ش�كة كاك

ف
اســتطاعت ش�كــة كاك للتأمـ ي ن
ـ� خــال فـ تـرة عـ شـر ســنوات أن تصــل إىل منافســة الـ شـركات العاملــة ي� اليمــن
ف
ف
ين
ين
التأم�
و� وجود قائمة ال يستهان بها من ش�كات
بالرغم أن ش�كة كاك
للتأم� تأسست ي� عام 2010م ي
ـ� عامــا ،وكان لزامــا عــى ش
العاملــة ف� اليمــن الـ تـ� تأسســت منــذ مــا يقــارب األربعـ ي ن
ال�كــة أن تثبــت وجودهــا
ي
ي
ف
ـ� هــذه الـ شـركات ،إال أن طمــوح اإلدارة العليــا والطاقــم العامــل � ش
وتضــع لهــا مكانــا بـ ي ن
ال�كــة أبــوا إال أن
ي
تكــون ش�كــة كاك للتأمـ ي ن
ـ� ســباقة ف ي� تقديــم الخدمــات التأمينيــة ف ي� الســوق اليمـن ي .
ف
ف
ت
ن
ن
ـ� بعــد حصولهــا عــى ثقــة
ه اليــوم ت�بــع ي� أعــى الهــرم التأمي ـ ي  ،خاصــة ي� مجــال التأمـ يـ� الصـ ي
وهــا ي
المئــات مــن المنظمــات الدوليــة العاملــة ف� اليمــن ،ومــا زالــت ش
ال�كــة بــكل طاقمهــا تقــدم افضــل الخدمــات
ي
ف
ف
التأمينيــة لتســتمر ي� كســب ثقــة العمــاء والوصــول إىل المرتبــة األوىل ي� جميــع أنــواع التأمينــات الـ ت يـ�
تقدمهــا ش
ال�كــة .

عبدالله محمد بشير
المدير التنفيذي
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أهم المنظمات الدولية المؤمنة لدينا :
س كور)
•منظمة ي
(م� ي
ن
اليم�
• الهالل األحمر
ي
• منظمة اإلغاثة اإلسالمية
(ك�) العالمية
• منظمة ي
• منظمة اإلغاثة الدولية
• منظمة أطباء العالم
•منظمة (أدرا)
• منظمة (زوا)
• منظمةسيمبس.
ـ� عــى ثقــة ش�كــة( ســجنا) العالميــة وحصلــت عــى تأمـ ي ن
كمــا حصلــت ش�كــة كاك للتأمـ ي ن
ـ� منظمــات األمــم
المتحــدة المؤمنــة لــدى ش�كــة (ســجنا) العالميــة ،بحيــث يســتفيد أعضــاء هــذه المنظمــات مــن الشــبكة
ـ� وكــذا جميــع الخدمــات األخــرى الـ تـ� تقدمهــا ش
الطبيــة الخاصــة ش
ب�كــة كاك للتأمـ ي ن
ال�كــة .
ي
ت
ين
للتأم� :
ال� تقدمها ش�كة كاك
أهم الخدمات الجديدة ي
ين
تأم� الطاقة الشمسية والمضخات الزراعية شامال أخطار الحرب.
•
ن
تأم� السفر شامال فحص كورونا (( )PCRتحت اإلنجاز).
•
ي
ين
تأم� الهاتف (تحت اإلنجاز).
•
ين
للتأم� .
تطبيق ش�كة كاك
•
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ش�كةكاك لألمن والصيانة

ف
تأسســت ش�كــة كاك لألمــن والصيانــة مطلــع العــام 2011م ش
ك�كــة رائــدة ي� مجــال توفـ يـر الحمايــة األمنيــة
ن
ـا� ونقــل األمــوال ،وتقديــم الحلــول األمنيــة ووســائل الحمايــة
والخدمــات التشــغيلية للمنشــآت والمبـ ي
بكافــة أنواعهــا وبطــرق ت
اح�افيــة وفــق منهجيــة مهنيــة عاليــة.
ونعمــل باســتمرار عــى بنــاء قاعــدة متينــة مــن الثقــة والمصداقيــة مــع العميــل ،ومــن شــأنها تحقيــق المزيــد
مــن النجــاح والتطويــر ف� مســتوى الخدمــات والمنتجــات المقدمــة مــن ش
ال�كــة.
ي
ف
يز
وتهتم ش
مجال األمن والسالمة وتحرص
المتم� المواكب ألحدث الوسائل المتخصصة ي�
ال�كة باألداء
ي
عــى تنفيــذ برامــج تدريبيــة متخصصــة ودوريــة لجميــع العاملـ ي ن
ـ� والــكادر األمـن ي والقيــام بالمتابعــة والتقييــم
للتأ كــد مــن سـ يـر العمــل بكفــاءة ودقــة عاليــة.

سليم حنيش
المدير التنفيذي

ً
ً
ـا يديــر تلــك الخدمــات وفــق العــرض والطلــب .تســى ش
وتمتلــك ش
ال�كــة إىل تقديــم
ال�كــة كادرا متكامـ
ن
ن
ـدا� مــزود بأفضــل
الخدمــات والحلــول األمنيــة والتشــغيلية الشــاملة بواســطة فريــق إداري وف ـ ي وميـ ي
ً
ت
ال� تحرص عىل كســب مزيدا من العمالء ،كما تســى
الوســائل والمعدات واألجهزة والخطط المســاعدة ي
ف
ش
وخ�تها المكتســبة إىل خوض تنافس ي� ســوق العمل برؤية طموحة وتأهيل جيد
ال�كة وفق إمكاناتها ب
يضمــن لهــا كســب مســاحة كبـ يـرة مــن ســوق العمــل عــى مســتوى أمانــة العاصمــة أو المحافظــات .
ت
ال� تقدمها :
الخدمات ي

ً
ف
ت
ش
اآل�:
تقدم ال�كة عددا من الخدمات التشغيلية تتمثل ي� ي
• الخدمات المساندة :خدمات حراسة المنشآت  -خدمات نقل األموال .
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• خدمــات التشغي ــل :خدمات نظافة المنشآت  -خدمات الضيافة  -خدمات المراسيل  -خدمات
عــد الســيولة وترتيبهــا وتوفـ يـر العداديــن.
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ش�كة مأرب للدواجن

خالد عبدالرب القباطي
المدير التنفيذي

ف
ه إحــدى الـ شـركات الرائــدة ي� مجــال إنتــاج الدواجــن بنوعيهــا الالحــم
ي
ً
ً
والبيــاض  ،وقــد شــهد هــذا العــام نمــوا ملحوظــا عــن الســنوات الســابقة،
ً
ووضعــت ش
ال�كــة خططــا توســعية لبقيــة هــذا العــام واألعــوام القادمــة
 ،ومــا كان ذلــك ليتــم لــوال الرعايــة الخاصــة الـ ت يـ� يقدمهــا (كاك بنــك)
ف
ش
لل�كــة ،ضمــن دوره الرائــد والبنــاء ي� خدمــة االقتصــاد الوطـن ي بشــكل
ف
عــام  ،تجــدر اإلشــارة إىل أن إســهامات البنــك مــع ش
ال�كــة قويــة وفعالــة ي�
جميــع المجــاالت المرصفيــة ،وهــذا هــو العنــر اإليجــا� ف� نمــو ش
ال�كــة
بي ي
المســتمر .
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التدريب وتطوير االداء :
ً
ن
ـو� ) بالعــام  2019فقــد تركــز التدريــب خــال هــذا العــام عــى المنتــج وشــمل التدريــب عــى
نظ ـرا الطــاق منتــج ( موبايــل مـ ي
الفئــات اآلتيــة:
ف
ـ� اإلدارة العامــة للتعريــف بالمنتــج و أدلــة اإلج ـراءات وخطــة اإلطــاق والثقافــة التســويقية
• دورات وورش عمــل لموظـ ي
للمنتــج
ف
ف
موظ� الفروع.
لموظ� خدمة العمالء تحديدا وبقية
• دورات وورش عمل
ي
ي
• دورات تدريبية موجهة لوكالء البنك ( ش�كات الرصافة ).
• دورات تدريبية خاصة بطالب الجامعات ضمن المسؤولية االجتماعية للبنك.
باإلضافــة إىل ذلــك تــم تنفيــذ برامــج طارئــة مثــل مكافحــة غســل األمــوال لــوكالء حــواالت (الويسـ تـرون يونيــون) ودورات تدريبيــة
ناتجــة عــن عمليــة تقييــم األداء وبرنامــج طــارئ ألعضــاء لجــان المناقصــات والمزايــدات.
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ع ــدد المش ــارك ي ن
ـ� والمـجموع ــات التـدريبي ــة المنف ــذة
عدد
المجموعات

عدد المشار ي ن
ك�

1

ن
مو� ( إدارة عامة )
موبايل ي

6

99

2

ن
مو� ( فروع البنك )
موبايل ي

6

134

3

ن
مو� ( ش�كات الرصافة وكالء البنك )
موبايل ي

7

216

4

االمريكان اكس بريس ( فروع البنك )

1

23

ف
موظ� الشباك و التعامل مع الجمهور ( فروع البنك )
تنمية مهارات
ي
ف
اإليجا� ي� فريق العمل  +اخالقيات وبروتكوالت العمل
االتصال
بي
( فروع البنك )
ً
ف
ت
بناء القدرات ي� مجال المناقصات والمش�يات الحكومية وفقا لقانون
المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم  23لسنة  2007والئحتة
التنفيذية ( ألعضاء لجان المناقصات والمزايدات ) ( إدارة عامة )
مكافحه غسل األموال ومكافحة االحتيال المنفذ ش
ل�كات
الرصافة وكالء حواالت البنك ( محافظة عدن )
ش
مكافحه غسل األموال ومكافحة االحتيال المنفذ ل�كات
الرصافة وكالء حواالت البنك ( محافظة صنعاء )
الثقافة المرصفية الشاملة لطالب الجامعات اليمنية تخصص (علوم مالية
ومرصفية)

1

22

1

22

1

45

1

9

1

22

1

53

26

645

م

5
6

7

8
9
10

ال�نام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب

االجمال
ي
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التدري� األول لطلبة الجامعات لعام  2019بمشاركة  53طالبا وطالبه:
ال�نامج
اقامة ب
بي
ف
ال�نامــج التدريـ ب يـ� األول لطلبــة الجامعــات تحــت عنــوان (الثقافــة المرصفيــة الشــاملة )
ي� اط ــار المســؤولية االجتماعيــة للبنــك أقيــم ب
ال�نامــج العديــد مــن المعــارف
ال�امــج التدريبــة لعــام 2019بمشــاركة  53طالبــا وطالبــه ومــن اغلــب الجامعــات اليمنيــة  ،تضمــن ب
ضمــن ب
ق
ت
ن
ال�نامــج الــذي اســتمر لمــدة يومـ يـ� عــدد مــن
والمفاهيــم والخـ بـرات الـ يـ� تربــط الجانــب النظــري بالجانــب التطبي ـ ي  ،كمــا تخلــل ب
ف
ف
ـر� قدمــه عــدد مــن المتخصصـ ي ن
ـ� ف ي� البنــك .
ـال والمـ
ي
المحــاور ي� المجــال المـ ي
• نبذه عن البنك ومراحل تطوره.
• محور التسويق للخدمات المرصفية
• العمليات الدولية والحواالت.
ف
تعري� عن آلية عمل الفروع.
• عرض
ي
•السيولة واالستثمارات.
ف
ال�امــج الهادفــة اىل تعزيــز الــدور الرائــد للبنــك ي� تنميــة المجتمــع وتأهيــل الشــباب والطــاب
ويســتمر البنــك عــى إقامــة مثــل هــذه ب
ليتمكنــوا مــن االلتحــاق بســوق العمــل.
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المستفيدين من التدريب
201
144
247
53

645

موظفو فروع البنك
وكالء البنك للحواالت
ش�كات الرصافة (وكالء البنك)
طالب الجامعات

اجمال المستفيدين من التدريب
ي
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مركز االتصال وشكاوى العمالء:
يعتـ بـر مركــز االتصــال وشــكاوى العمــاء هــو الواجهــة األساســية والغـ يـر مرئيــة للبنــك مــن خــال تقديــم الخدمــات المتمـ ي زـ�ة لعمــاء
البنــك ومتابعــة حــل مشــاكلهم بطريقــة ت
اح�افيــة ومهنيــة والــرد عــى استفســاراتهم بطريقــة راقيــه و بأفضــل أســلوب و تقديــم
كافــة المعلومــات الكاملــة و الصحيحــة لهــم وكذلــك ت
ال�ويــج لخدمــات البنــك ومتابعــة التواصــل مــع العمــاء ،بمــا يضمــن سـ يـر
ف
ال�امــج واالنظمــة الـ ت يـ� تســاهم ي� رفــع مســتوى
العمــل وفقــا للمعايـ يـر المتبعــة بهــذا الخصــوص والعمــل عــى وضــع وتحديــث ب
ـ� موزعـ ي ن
الخدمــة بأفضــل االســاليب والطــرق حيــث يمتلــك قســم مركــز االتصــال كادر مؤهــل مــن الموظفـ ي ن
ـ� عــى فـ تـرات الــدوام
ً
ً
صباحاوحـ تـى العـ ش
ـا�ة ليــا وكذلــك أيــام االجــازات الرســمية حيــث يقومــون بعملهــم عــى اكمــل
مــن الســاعة الثامنــة والنصــف
وجــه وكفريــق واحــد هدفهــم رفــع مســتوى الخدمــة المقدمــة لعمــاء البنــك .
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الخدمات الزراعية والسمكية ذات االستدامة:

ف
يتبــع البنــك ضمــن اسـ تـراتيجية ي� تقديــم خدمــات تمويــل مشــاريع التنميــة الزراعيــة والســمكية ذات االســتدامة مــن خــال اتبــاع عــدة

ـال-:
منهجيــات كالتـ ي

ً  :منهجيــة خدمــات تمويليــة لتطويــر أســاليب التشــغيل الـ تـ� تــؤدي اىل تخفيــض التالــف والفاقــد إىل ن
أد� مســتوى لــه وربــط
اوال
ي
صغــار المزارعـ ي ن
ـ� والصياديــن بمــوردي مدخــات االنتــاج ذات الجــودة العاليــة للوصــول اىل اإلنتــاج المخطــط حســب احتيــاج الســوق،
ف
تز
ـمك
و االلــ�ام بمعايـ يـر ومواصفــات اإلنتــاج المطلوبــة ي� الســوق الخـ ج ي
ـار� والمحـ يـ� باســتخدام أحــدث تكنولوجيــا اإلنتــاج الــزر ي
اع والسـ ي
بالتعاقــد مــع المورديــن ذوي الخـ بـرة والســمعة الممتــازة بهــدف الحفــاظ عــى المـزارع والصيــاد مــن الغــش التجــاري وكذلــك التخصــص
ف
ز
ـواح الســعر والجــودة والموســم والتكاليــف .
ي� إنتــاج الســلع المتمـ يـ�ة مــن نـ ي
ثانيـ ًـا :منهجيــة خدمــات تمويليــة لرفــع المـ ش
ـؤ�ات الماليــة الـ تـ� تــؤدي اىل انخفــاض تكاليــف اإلنتــاج بمــا يـ تـراوح بـ ي ن
ـ� .%60 - %40
ي
وارتفــاع كميــة اإلنتــاج بمــا يـ تـراوح بـ ي ن
ـ�  .%150 - %50وارتفــاع اإلي ـرادات عــن طريــق عــرض المنتجــات الزراعيــة والســمكية اليمنيــة
الـ تـ� تتمـ ي زـ� بجــودة عاليــة للبيــع بالســعر الــدول أو مضاعفــة اإلنتــاج للبعــض األخــر االمــر الــذي يــؤدي اىل تحقيــق المزارعـ ي ن
ـ� والصياديــن
ي
ي
ين
الريفي� القدرة عىل ســداد التمويل المقدم
وبالتال يكون لدى العمالء
ألرباح مرتفعة مقارنة بالطرق واألســاليب الزراعية القديمة
ي
لهــم ،واإلنفــاق بشــكل أفضــل عــى التعليــم والصحــة والغــذاء ،والقيــام بالعمليــة التشــغيلية لإلنتــاج مــرة أخــرى ف ي� الموســم القــادم.
ثالثـ ًـا :منهجيــة خدمــات تمويــل المصدريــن والمشـ تـر ي ن
ي� والمورديــن (التســويق) بتقديــم الخدمــات الماليــة والتمويليــة للمصدريــن
ـ� وربطهــم مــع صغــار المزارعـ ي ن
ـ� ،والخارجيـ ي ن
ـ� المحليـ ي ن
والمشـ تـرين والمصنعـ ي ن
ـ� والصياديــن مــن خــال إب ـرام العقــود التســويقية
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ـار� ،وتوفـ يـر المواصفــات والمعايـ يـر المطلوبــة ،و تقديــم خدمــات التغليــف والنقــل والحفــظ المناســبة
قبــل اإلنتــاج .التســويق الخـ ج ي
ن
ن
ـ� لرفــع ح ـرض الصــادرات
لمتطلبــات التصديــر ،و البيــع باألســعار العالميــة وتمكـ يـ� صغــار المنتجـ يـ� التواصــل مــع األســواق والسـ ي
ـار� بالتعــاون مــع الجهــات والســفارات المعنيــة مســتقبال
الزراعيــة إىل الســوق الخـ ج ي
ً
رابعــا :منهجيــة خدمــات الدعــم اللوجسـ ت يـ� و التدريــب ونقــل الخـ بـرة مــن خــال قيــام البنــك بالمشــاركة بتنفيــذ ورش عمــل ودورات
تدريبية يقيمها ذوي الخ�ة ت
ين
ين
الم�اكمة من المز ي ن
متخصص�
خ�اء
ارع�
المحلي� وعقد الدورات التدريبية المتخصصة عن طريق ب
ب
بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة والمهتمــة بهــذا القطــاع الحيــوي والمهــم ورغــم االحــداث الـ ت يـ� تمــر بهــا البــاد ج ـراء العــدوان اال ان
البنــك اســتطاع البــدء بتنفيــذ هــذه االسـ تـراتيجية مــن خــال ت
ال�كـ ي زـ� عــى باقــات تمويليــة مبتكــرة ســتتحول البيئــة إىل مشــجعة وجاذبــة
ف
ف
ـام ي� دعــم هــذا القطــاع الحيــوي ...مــن هــذه الباقــات الـ ت يـ� بــداء البنــك ي� الـ شـروع بتقديمهــا
لالســتثمار ويحقــق البنــك الهــدف السـ ي
باقــة ري والـ ت يـ� يدخــل ضمنهــا منتجــات عديــدة منهــا منتــج دعــم وتمويــل وحــدات الضــخ بالطاقــة الشمســية وباقــة غــذاء والـ ت يـ� يدخــل
مــن ضمنهــا منتــج تمويــل البيــوت المحميــة والزراعيــة الحديثــة وباقــة شــهد والـ ت يـ� يدخــل مــن ضمنهــا منتــج العســل اليمـن ي الــذي لديــه
وغ�هــا مــن الباقــات.
شــهرة عالميــة وباقــة بــن ي
ومــن خــال هــذه االسـ تـراتيجية تقــدم للبنــك مجموعــة مــن المزارعـ ي ن
ـ� للحصــول عــى تمويــات ودعــم لهــذه المنتجــات والـ ت يـ� قــدرت
ب عــدد  174تمويــل ودعــم منتــج وحــدة ضــخ بالطاقــة الشمســية بمبلــغ وقــدره 1,426,270,964ريــال وعــدد  15تمويــل ودعــم
منتــج العســل اليمـن ي بمبلــغ  14,580,000ريــال يمـن ي وعــدد 12تمويــل ودعــم منتــج البيــوت المحميــة بمبلــغ وقــدره40,160,391
ريــال كانــت نســبة اسـ تـرداد هــذه التمويــات  %99وهــذا مـ ش
ـؤ� يثبــت جــدوى هــذه المشــاريع وجــدوى االسـ تـراتيجية الـ ت يـ� اتبعهــا
ـا� وغـ يـر مبـ ش
البنــك اضــف اىل ذلــك فــان هــذه التمويــات حققــت عائــد اقتصــادي مبـ ش
ـا� للمجتمــع مــن خــال اســتفادة مــا يقــارب

ن
ش
ن
ـوا� المتنوعــة
ـكا� مــن المزارعـ يـ� ومـ ب ي
ـوال  300قريــة وتجمــع سـ ي
ـر� الماشــية هــم ومواشــيهم المقــدرة بحـ ي
حـ ي
ـوال مليــون راس مــن المـ ي
ت
ـوال  5الــف هكتــار مــن المســاحات المزروعــة مــن خــال إحــال
ممــن يســكنون قــرب هــذه المشــاريع الـ يـ� تــم تمويلهــا وتــم انقــاذ حـ ي
ف
منظومــات الضــخ بالطاقــة الشمســية بــدال مــن الديــزل الــذي كان منعــدم ي� فـ تـرة االضطرابــات وفـ تـرة العــدوان والمحافظــة عــى البيئــة
ن
ت
ـا� أكســيد الكربــون
مــن خــال احــال طاقــة نظيفــة بــدال مــن المضخــات الـ يـ� تعمــل بالمحروقــات الملوثــة للبيئــة وتــم احتســاب غــاز ثـ ي
الملــوث للبيئــة  Co2الــذي وصــل اىل 12,593طــن ســنويا عــى اقــل تقديــر .اىل جانــب عمليــة ت
ال�شــيد للميــاه واســتخدامات أســاليب
ف
الــري الحديــث والرســمدة الـ ت يـ� خففــت مــن اســتخدام المبيــدات واالســمدة والتكاليــف التشــغيلية ي� البيــوت المحميــة بمــا يقــارب مــن
 %60اىل  %80مقارنــة بالطــرق الزراعيــة التقليديــة ورفعــت إنتاجيــة المـزارع اىل  %150ف ي� بعــض األحيــان بمســاحات زراعيــة صغـ يـرة.
ف
اع
مــن خــال اتبــاع هــذه المنهجيــات ي� تقديــم الخدمــات التنمويــة ذات االســتدامة و بطــرق حديثــة فقــد قــدم ويقــدم القطــاع الــزر ي
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ـمك عــدة باقــات خدميــة متنوعيــه زراعيــة وســمكية كل باقــة تحتــوي عــى عــدة منتجــات مــن هــذه المنتجــات مــا هــو مقــر ومــا
والسـ ي
ـال -:
هــو تحــت الدراســة عــى النحــو التـ ي

باقة غذاء

تحتــوى عــى عــدة منتجــات منهــا منتــج البيــوت
المحميــة ومنتــج المشــاتل إلنتــاج الشــتالت المحســنة
ومنتــج تكاليــف تشــغيلية وادوات بيــوت محميــة
وأدوات معــدات زراعيــة وشــبكة ري حديثــة منتــج
طاحونــة الحبــوب منتــج الخــل.

باقة شهد

تحتــوي عــى عــدة منتجــات منهــا منتــج تمويــات
انتــاج وتســويق العســل بيــع ش
و�اء مســتلزمات
النحــل  ,عالجــات لقاحــات  ,خاليــا مملــوءة ,
خاليــا فارغــة  ,زراعــة حقــول الــورد واالزهــار ,
زراعــة اشــجار الســدر.
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باقة بحار
تحتــوي عــى عــدة منتجــات منهــا منتــج تكاليــف
تشــغيلية ســمكية ,منتــج القــارب الحديــث منتــج
الت�يــد ومنتــج معامــل الثلــج والـ بـرادات
ثالجــات ب
والعــوازل و منتــج عربــات نقــل االســماك ومنتــج
الجمـ بـري .

باقات ري

تحتــوي عــى عــدة منتجــات منهــا منتــج وحــدات
الضــخ بالطاقــة الشمســية ومنتــج شــبكة ري
الحديــث منتــج معامــل ومصانــع البــول اثيلـ ي ن
ـ�
ي
الخــاص بصناعــة االنابيــب وتوابعهــا منتــج بنــاء
خزانــات حصــاد الميــاه .

باقة أنعام

تحتــوي عــى عــدة منتجــات منهــا منتــج تسـ ي ن
ـم�
عجــول واغنــام منتــج صناعــة االعــاف منتــج صناعــة
األســمدة مــن بقايــا المخلفــات الحيوانيــة منتــج مـزارع
الدواجــن البيــاض والالحــم ومنتــج تطويــر منتــج
المزرعــة المتكاملــة للدواجــن منتــج البقــرة الحلــوب
منتــج العيــادة البيطريــة.

باقة بن

منتــج تمويــات مســتلزمات المشــاتل  ,منتــج
ـ� بيــع ش
ـ� مــن المزارعـ ي ن
و�اء الـ ب ن
محامــص الـ ب ن
ـ�
تغليــف الـ ب ن
ـ� اليمـن ي  ,انشــاء معامــل ومخــازن تجميــع
الـ ب ن
ـ� وتغليفــه وتســويقه قيمــة شــتالت محســنة و
اســتصالح ض
ار� وحراثتهــا بهــدف زراعتهــا بالـ ب ن
ـ�
ي
اليم ـن ي  ,انشــاء الجبيونــات للمدرجــات الخاصــة
بأشــجار الـ ب ن
ـ� .
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المسؤوليــة اإلجتماعيــة لكاك بنك:
ف
إهتم كاك بنك منذ نشــأته بب�امج الخدمة المجتمعية والمســاهمة ي� جهود التنمية الوطنية عىل اعتبار أنه البنك األول
الــذي اهتــم بخدمــة المجتمــع .
ف
ف
وأ كــد ذلــك ي� قيمــه الجوهريــة والمتمثلــة بتنميــة المجتمــع ي� جميــع المجــاالت ومختلــف الفئــات المجتمعيــة ،وأثبــت حضــوره
ف
المتمـ ي زـ� مــن خــال ســعيه المســتمر إىل المشــاركة ي� القضايــا االجتماعيــة وتقديــم العــون للمجتمــع بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة
ف
ف
ـر� ،فلــم يدخــر كاك بنــك جهــدا ي� دعــم الفعاليــات االجتماعيــة والمســاعدات اإلنســانية حيــث كان
الـ ت يـ� يمــر بهــا القطــاع المـ
ي
العــام  2019م متمـ ي زـ�ا مــن خــال تقديــم المنــح والمســاعدات للمجتمــع ومــن أهمهــا :
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م

الفعاليات والمناسبات

م

الفعاليات والمناسبات

يز
تجه� مركز لإليواء والحجر الصح بمحافظة الجوف (كورونا) ،ش
بال�اكة مع
ي
ين
للتأم�.
ش�كة كاك

16

2

ف
شــارك البنــك ي� العديــد مــن البطــوالت الرياضيــة الخاصــة بالـ شـركات منهــا بطولــة
الـ شـركات لعــام 2019م.

17

ت
ال� نظمها المجلس األعىل
الرعاية ودعم حملة مالية األطفال والشباب ي
لألمومة والطفولة والمنظمة الدولية لمالية األطفال والشباب من أجل
ين
تحس� جودة التعليم.
رعاية حفالت تخرج ومشاريع تخرج طالب الجامعات اليمنية للدراسات
العليا.

3

قــام البنــك بتقديــم الدعــم لمؤسســة همســة خـ يـر الـ ت يـ� تقــوم برعايــة العديــد مــن
األيتــام ،وذلــك بتوزيــع كســوة عيــد األضــى المبــارك ومــواد غذائيــة لعــدد مــا يقــارب
 200يتيــم
تقديــم الدعـ ًـم لــدار االيــواء لرعايــة اليتيمــات بتوزيــع بطانيــة وكســوة الشــتاء ل ـنز الء
ف
الــدار إســهاما منــه ي� تخفيــف بعــض مــن األعبــاء الـ ت يـ� تتحملهــا الــدار ج ـراء عملهــا
ن
ـاع الــذي تقــوم بــه.
اإلنسـ ي
ـا� واالجتمـ ي
أقــام كاك بنــك بالتعــاون مــع المؤسســة الوطنيــة (عــدن) العيــادة الورديــة المجانيــة
المبكــر عــن رسطــان الثــدي حيــث تقــدم العيــادة خدمــات الفحــص المبكــر
للكشــف ً
للثــدي مجانــا ،كمــا تقــوم بتوعيــة الزائـرات بمخاطــر رسطــان الثــدي وفائــدة الفحــص
المبكــر.
ف
ن
الثا� ي� العاصمة صنعاء.
اع ي
رعاية المهرجان الزر ي

18

دعم االتحادات واألندية الرياضية ورعاية مختلف البطوالت واألنشطة
ت
ال� تليق بوطننا الحبيب.
الرياضية وتنظيمها بالصورة ي

19

رعاية الفعاليات والندوات الثقافية واالقتصادية والعلمية والمؤتمرات.

20

ف
الخ�ية ي� إطار المسؤولية االجتماعية
دعم المراكز التنموية والمؤسسات ي
الهادفة إىل خلق مجتمع تنموي متعاون.

7

ف
ن
خلي� (.)22
الوط� المشارك ي�
رعاية حفل استقبال المنتخب
ج ي
ي

21

دعم منظمة حياة أفضل للتنمية الشاملة لتنفيذ ش
م�وع توزيع طرابيل للفئة
ين
(المهمش�).
أشد احتياجا

22

ين
جماع).
المكفوف� (عرس
دعم البنك لجمعية رعاية
ي

8

رعاية ش
أحالم تتحقق لطالب المدارس.
م�وع
ي

23

9

رعاية بطولة ت
اخ�اق الضاحية.

ف
ض
لمر� الرسطان والمؤسسة الوطنية لمكافحة الرسطان
مستش� األمل
دعم
ف
ف
ن
اإلنسا� ي� تقديم خدماتها.
بواجبها
القيام
من
تمكينها
�
لإلسهام
ي
ي

24

تكريم أوائل الجمهورية.

10

ـدول للجمهوريــة اليمنيــة الـ ت يـ�
رعايــة ورشــة عمــل للتوعيـ �ضـة المجتمعيــة للنجــاح الـ ي
نظمتهــا مؤسســة إقليــم ح مــوت

25

رعاية ش
م�وع جودة التعليم.

11

رعايــة ودعــم التوجــه الوط ـن ي نحــو (حوكمــة المؤسســات) مــن خــال رعايــة مؤتمــر
الحوكمــة الــذي اســتضافته العاصمــة صنعــاء والمشــاركة اإليجابيــة الفاعلــة فيــه
ف
ودعمــه مــن أجــل تعميــم الفوائــد الكبــرة ت
الم�تبــة عــى تطبيقــه ي� المؤسســات
ي
المختلفــة ف ي� اليمــن.
رعايــة الــدورات الطبيــة التخصصيــة منهــا الــدورة التخصصيــة المكثفــة الثانيــة لزراعــة
األســنان الـ ت يـ� نظمتهــا كليــة الطــب قســم األســنان.
ت
ن
اليم� ف ي� الدستور الجديد.
المغ�ب
الدعم ورعاية ندوة بعنوان
ي

26

تدريب مدراء عموم ومكاتب ت
ال�بية.

27

ف
دعم البنك ي� تنفيذ االختبارات للعام.2019-2018

14

ئ ف
ت
ـا� ي� إطــار
الدعــم وتنظيــم ب
ال�امــج واألنشــطة الـ يـ� تهتــم بالجانــب الصـ ي
ـ� والوقـ ي
توعيــة المجتمــع حــول كيفيــة محاربــة األم ـراض واألوبئــة.
ف
ـا� النســوي تحــت شــعار (النســاء يبدعــن مــن أجــل
الدعــم ورعايــة فعاليــة اليــوم الثقـ ي
مســتقبل أفضــل ) الــذي نظمتــه مؤسســة شــهرزاد المعنيــة بتشــجيع ودعــم اإلبــداع
النســوي).

28

ن
الوط� للمعلومات.
دعم المركز
ي

29

ف
الجامع ش�اء أدوية لبنك الدم.
لمستش� الكويت
دعم البنك
ي
ي

30

دعم البنك لجمعية إيثار بـ 500كيس قمح.

1

4
5
6

12
13
15
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كاك االسالمي
ً
ً
ً
ف
ف
ن
اع ي� شـ تـى المجــاالت وإســهاما منــه ي� خدمــة المجتمــع ،تــم تأســيس
دعمــا واســتمرارا للنجاحــات الـ ت يـ�
يحققهــا بنـ ًـك التســليف التعـ ي
ـاو� والــزر ي
ً
ف
ـام كقطــاع مســتقل ماليــا وإداريــا ي� العــام 2010م تحــت شإ�اف هيئــة رقابــة ش�عيــة تعمــل عــى ضمــان ســامة تنفيــذ األعمــال
كاك اإلسـ ي
ف
ت
ـ� مكتمــل الوظائــف يضمــن تنفيــذ األعمــال بــكل مهنيــة واح�افيــة ويســاعد ي� تعزيــز
وعــدم خلــط األمــوال إىل جانــب إعــداد هيــكل تنظيـ ي
األداء.
ويحــرص كاك اإلســام عــى تقديــم مختلــف الخدمــات والمنتجــات المرصفيــة المتوافقــة مــع ش
ال�يعــة اإلســامية بمــا يعــزز مــن رضــا عمالئــه
ي
ف
ويســهم ف ي� دعــم عمليــة التنميــة ي� البــاد.
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الرؤية

ف
مرص� بحلول إسالمية مبتكرة.
وجهتك األوىل إىل ش�يك
ي
الرسالة
تقديــم الخدمــات المرصفيــة المتنوعــة ذات الجــودة ش
ل�كائنــا بجميــع الحلــول الماليــة المتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط
ف
ش
ال�عيــة باســتخدام أفضــل األنظمــة اإلداريــة والتقنيــة بمهنيــة عاليــة ي� ظــل أفضــل بيئــة عمــل تحقــق النمــو المتواصــل
وتســهم ف ي� خدمــة المجتمــع.

القيم الجوهرية

ف
ش
ت
اإلسالم.
ال� يقدمها كاك
ي
• التمسك بمبادئ و أحكام ال�يعة اإلسالمية ي� مختلف األنشطة ي
• العمل بروح الفريق الواحد.
• إنجاز العمل بكفاءة وفعالية لكسب ثقة العمالء.
• رضا العميل هو مقياس نجاحنا.
• ترسيخ روح االنتماء.
• المساهمة ف ي� عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ف ي� المجتمع.

81

نمو الودائع وتوزيع األرباح

ـال الودائــع نهايــة العــام  2019مبلــغ  36,510,372,480ريــال وبنســبة نمــو بلغــت  %22عــن  2018وكنتيجــة لــأداء المتمـ ي زـ� تــم
بلــغ إجمـ ي
ت
ـأ�:
توزيــع نســب أعــى ألربــاح الودائــع االســتثمارية للعمــاء وذلــك كمــا يـ ي

نسب توزيع االرباح لعام 2019م
بالريال اليمني

تعزيز وتطوير القدرات

بالدوالر األمريكي

ودائع

10%

4%

توف�
ي� � ر

5%

2%

ف
ف
ف
الص�فــة اإلســامية ،ممــا أتــاح لــه فرصــة الدخــول ي� أنشــطة وأعمــال
ـر� المتمـ ي زـ� والكفــوء ي� مجــال
ـام بــكادره المـ
ي
ي
يمتــاز كاك اإلسـ ي
مرصفيــة إســامية متنوعــة ،واســتمرارا لتعزيــز تلــك القــدرات و المهــارات وتطويرهــا فقــد تــم عقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة خــال
ت
ـأ�:
العــام ،ونشـ يـر إىل بعــض منهــا فيمــا يـ ي
ف
اإلسالم المعتمد
المرص�
ال�نامج
•
ب
ي
ي
إدارة األزمات
•
إدارة المحافظ وصناديق االستثمار
•
ت
االح�افية
إدارة المشاريع
•
التشغيل
التدقيق
•
ي
ف
المرص�
التسويق
•
ي
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
•
ف
ف
ـام المعتمــد ي�
ي
ـاص اإلسـ ي
و� هــذا الســياق فقــد قــام المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية بمنــح (شــهادة االختصـ ي
ف
ـ� أحمــد ال ـر جا� المراقــب الـ شـرع وعضــو الهيئــة ش
التدقيــق الـ شـرع) لفضيلــة الشــيخ /حسـ ي ن
ـام
ال�عيــة ،ومنــح (شــهادة المـ
ي
ي
ـر� اإلسـ ي
ي
ي
ـام.
ـام أحمــد هــادي نائــب المديــر التنفيــذي لــكاك اإلسـ ي
المعتمــد) لألســتاذ /سـ ي
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الخدمات والمنتجات
يعمــل كاك اإلســام عــى توفـ يـر العديــد مــن الخدمــات والمنتجــات المتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط ش
ال�عيــة بمــا
ي
ف
ت
اآل�:
يضمــن رضــا عمالئــه ،وذلــك مــن خــال تقديــم عــدد مــن الخدمــات والمنتجــات الرئيســية كمــا ي� الجــدول ي

باﺻـــﺋ أﻄـــان

برﻇاﻄﺒ ﺖﻐاة

باﺻﺋ تﻐس�

تﺎﺪمﻆ ﺲﺛة ﻄﻈﺎﺔات

ﻏﺤمﻀ ﺲﺛة ﻄﻈﺎﺔات

ﻄﻈﻋا - :الﺗساب

ﻄﻈﻋا - :ﻄﻈﺎﺒ أﻄﻈﻐﺋ

تﺗﺎﻌي ﺲﻂى ﺲﺛة
ﻄﻈﺎﺔات وﻄﻈﻋا- :
بطاﺻات الﺚﺧﻃ -
بطاﺻات الفﻐﺞا
اﻗئﺎماﻇﻐﺋ  -الﺊطاﺻات
اﻗئﺎماﻇﻐﺋ بالﺎﺼسﻐط -
خﺛﻄﺋ الرﺠائﻀ
الﺼﺧﻐرة
)الﺞاجﻀ ﻄﻌباﻏﻂﻎ(

الﺔاري -ﺖساب الﺎﻌﺸﻐر -
الﻌدﻏﺳﺋ اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ

)وﻊﻌ ﺲﺊارة ﺲﻆ ﻄﻈﺎﺒ
ﻏﺎﻐح لﻂﺳمﻐﻀ اﺻﺎﻈاء
ﻄﺎطﻂﺊاته والﺛﺸع
بأﺻساط ﻄﻐسرة( ﻄﻈﺎﺒ
ﻄﺤﻌاري -ﻄﻈﺎﺒ بﻐﺎﻎ
ﻄﻆ إﻇماء

هذا إىل جانب الخدمات والمنتجات المتعلقة بالعمليات الدولية:
•الحواالت التجارية الدولية
•االعتمادات المستندية الذاتية وبصيغة المرابحة.
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خﺛﻄات إضاﺸﻐﺋ

ﺖﻌاﻗت السرﻏع
خﺛﻄﺋ ﺦرف الراتﺈ
خﺛﻄﺋ راتﺊك أﺾﺊر -
خﺛﻄﺋ اﻓواﻄر -
المسﺎﺛﻏمﺋ
 خﺛﻄﺋ)ﻄﻌباﻏﻀ ﻄﻌﻇﻎ(
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ن
الثا� للطاقة الشمسية :
المؤتمر والمعرض ي

ف
ن
ـا� للطاقــة
ـام عــى شــهادة شــكر وتقديــر لــدوره الفاعــل ي� إنجــاح فعاليــات المؤتمــر والمعــرض الثـ ي
حصــل كاك اإلسـ ي
الشمســية.
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الف ــروع والمكات ــب
م

اسم الفرع  /المكـتب

التلفون

الفاكس

العنوان

1

ن
(الشوكا�)
الرئيس
الفرع
ي
ي

01471000
01401943

01464163

صنعاء  -شارع
الزب�ي /جوار ش�كة
ي
سبافون باتجاه
عرص

2

فرع حدة

01428260

01428170

صنعاء  -حدة /جوار
جامع الرحمن

3

فرع شارع تعز

01635116
01635130

01635117

صنعاء  -شارع تعز
ف
المستش�
أمام
ن
األلما� الحديث
ي

4

األصبح
مكتب
ي

01687028

01687027

صنعاء  -شارع
ين
الخمس� جوار فرع
 22مايو كاك بنك

5

فرع المنصورة

02359052
02359055
02359053

02359054

6

فرع الحديدة

03225228
03225227
03224228

03217051

عدن -جولة كالتكس
الح
الحديدة – ي
التجاري  /شارع 26
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البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق الحسابات املستقل
بنك التسليف التعاوين والزراعي
)رشكة مينية مساهمة(
 31ديسمرب 2019م
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى:

السادة المساهمين
بنك التسليف التعاوني والزراعي
(شركة مساهمة يمنية)
صنعاء – الجمهورية اليمنية

تدقيق  .ضرائب  .إستشارات

جرانت ثورنتون يمن

شارع الجزائر
الجمهورية اليمنية
صنعاء –– الجمهورية
صنعاء
اليمنية
ص.ب18045 :
هاتف+ 967-1-465024/5 :
فاكس+ 967-1-465026:
www.gtyemen.com
www.gtyemen.com

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي المتحفظ
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك التسليف التعاوني والزراعي (شركة مساهمة يمنية) (البنك)
والوحدة التابعة للبنك (ويشار إليهما معا بــــ" المجموعة) ،والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في
 31ديسمبر 2019م وبيانات الدخل الشامل الموحد ،والتغيرات في حقوق الملكية الموحد ،والتدفقات النقدية الموحد
للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية ( ،)48-1والتي تتضمن ملخص بأهم
السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة.
وفي رأينا ،بإستثناء التأثيرات المحتملة إن وجدت ،كما هو موضح في فقرة أساس الرأي المتحفظ ،فإن البيانات
المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد "للمجموعة" كما
في  31ديسمبر  2019م ،وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ،
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني ووفقا للقوانين واللوائح
اليمنية السارية.
أساس الرأي المتحفظ
.1

.2

.3

ما ورد في اإليضاح رقم ( )45واإليضاح رقم ( )46من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ،حيث
لم تستطع إدارة المجموعة من القيام بحصر شامل لألثر المادي المتأتي من المعامالت التي قامت بها فروع
محافظتي عدن ولحج خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م بسبب استخدام هذه الفروع نظام
محاسبي مستقل بغرض فتح حسابات جارية وودائع وإستقطاب أموال وتعامالت أخرى ونقل السويفت بسبب
األوضاع السياسية التي تمر بها البالد .ونتيجة لهذه األحداث لم نتمكن من تحديد األثار المستقبلية على وضع
البنك وبياناته المالية الموحدة ،كما تم قياس األثر التقريبي على البيانات المالية الموحدة للعام 2019م
للمعامالت المدينة والدائنة غير المشمولة بالنظام البنكي للمجموعة بناءا على البيانات المالية من واقع ميازين
المراجعة األولية لهذه الفروع والتي أدى إلى ظهور ربح السنة في البيانات المالية للمجموعة بأقل مما يجب
بمبلغ وقدره  374,361ألف لاير يمني وفي المقابل ظهور حقوق الملكية بأقل مما يجب بنفس المبلغ في
حال تضمين هذه المعامالت في سجالت المجموعة.
يتضمن بند المخصصات األخرى ،والذي ظهر في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بمبلغ وقدره
 6,406,565ألف لاير يمني ،مخصص لمواجهة الخسائر المتعلقة بانكشاف مراكز العمالت األجنبية مبلغ
 5,840,000ألف لاير يمني .إن اإلعتراف بذلك المخصص والذي لم يظهر نتيجة لحدث سابق ،وليس من
المحتمل أن ينتج عنه عملية دفع ،كما أنه ال يمكن قياسه بموثوقية ،يمثل خروج عن المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية .ونتيجة لذلك ،فقد ظهرت األرباح المتراكمة بأقل مما يجب بمبلغ وقدره  5,840,000ألف
لاير يمني وظهرت المخصصات األخرى بأكثر مما يجب بنفس المبلغ.
لم تقوم إدارة البنك بتكوين مخصص لمواجهة خسائر إنكشاف مركز العمالت األجنبية خالل سنة 2019م
و 2018م بمبلغ وقدره  385,451ألف لاير يمني 375,297 ،ألف لاير يمني على التوالي وفقا لتعليمات
البنك المركزي اليمني خطاب رقم  1955بتاريخ  24مايو 2018م والتي تتطلب من إدارة البنك تكوين
مخصص لمواجهة مخاطر إنكشاف مركز العمالت األجنبية وفق نتائج القوائم المالية مما ترتب عليه ظهور
األرباح المتراكمة وحقوق الملكية بأعلى مما يجب بهذه المبالغ المالية.

محاسبون قانونيون ومستشارون
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شركة تضامنية مهنية -ترخيص رقم 742
عضو في جرانت ثورنتون الدوليـة

-أ-

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح اليمنية السارية ذات العالقة .إن
مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة"
من تقريرنا .كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك
للمحاسبين المهنيين" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة في الجمهورية
حصلنا
اليمنية .هذا وقد إلتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات .ونعتقد بأن أدلة التدقيق التي
تدقيق  .ضرائب  .إستشارات
عليها تعد كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا المتحفظ.
جرانت ثورنتون يمن
فقرات تأكيدية
نود أن نلفت اإلنتباه إلى التالي:
•

•

•

•

شارع الجزائر
صنعاء – الجمهورية اليمنية
ص.ب18045 :
هاتف+ 967-1-465024/5 :
فاكس+ 967-1-465026:
www.gtyemen.com

ما ورد في اإليضاح رقم ( )45من اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة ،والخاص باألزمة السياسية
والوضع اإلقتصادي واألحداث األمنية الجارية في الجمهورية اليمنية حيث يشير ذلك إلى وجود حالة من عدم
اليقين من إمكانية تحسن األوضاع السياسية واإلقتصادية والتي قد تؤثر على قدرة المجموعة على اإلستمرار
في مزاولة نشاطها في ظل إستمرارية هذه األوضاع .إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن.
ما ورد في اإليضاح رقم ( )3.37من اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة ،والخاص بتعرض
المجموعة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية وأثرها على مراكز العمالت األجنبية الهامة ،إن رأينا
غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن.
ما ورد في اإليضاح رقم ( )46من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة والذي يشير إلى تأثير تفشي
فيروس كورونا (كوفيد )19-في العام 2020م ،مسببا اضطرابات لألنشطة اإلقتصادية واألعمال حول العالم
مما قد يؤثر على إستثمارات ومعامالت المجموعة في حال توقف األعمال في الجمهورية اليمنية وفي الدول
التي تمارس المجموعة نشاطها .ترى إدارة المجموعة بأنه ال يوجد حتى اآلن أي أثر جوهري أو تقدير كمي
لألثار المحتملة على البيانات المالية المستقبلية في هذه المرحلة .إن اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة
سيستمرون في مراقبة الوضع وتزويد أصحاب المصالح بالتطورات وفقا لما تتطلبه األنظمة واللوائح في حال
حدوث أي تغيرات جوهرية في الظروف الحالية أو إقرار أي تعديالت في البيانات المالية للمجموعة للفترات
الالحقة .إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن.
ما ورد في اإليضاح رقم ( )46من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة والذي يشير إلى قيام إدارة
البنك في صنعاء بتاريخ  28يناير 2021م بتوجيه خطاب رقم (م ص  )23/إلى جمعية البنوك اليمنية تم
الطلب فيه من الجمعية مخاطبة البنوك في الجمهورية اليمنية باإلمتناع عن التعامل مع ما يسمى اإلدارة العامة
في عدن وبموجب هذا الخطاب وجهت جمعية البنوك اليمنية خطاب رقم (2021/39م) بتاريخ  31يناير
2021م إلى كافة البنوك اليمنية باإلمتناع عن التعامل مع ما يسمى اإلدارة العامة في عدن ،كما قامت اإلدارة
العامة للبنك في صنعاء بتاريخ  15مارس 2021م بنشر إعالن رسمي في صحيفة الثورة العدد رقم 20570
لجمهور البنك وعمالئه ب عدم إستخدام أية خدمات مقلدة أو أنظمة غير معتمدة ال عالقة للبنك بها وهي كحد
أدنى محاولة لتقليد شعار محفظة البنك اإللكترونية (موبايل موني) .ومحاولة إنشاء أنظمة محاسبية أو بنكية
لدى أحد فروع البنك في مدينة عدن بغرض فتح حسابات جارية وودائع وإستقطاب أموال وتعامالت أخرى،
وينبه بذلك البنك عمالئه عدم إعتمادية تلك العمليات ،مؤكدين إخالء مسؤولية البنك القانونية والمالية تجاه أية
إلتزامات قد تنشأ بسببها وبما يحافظ على أموال عمالئه مع إحتفاظ البنك بكافة اإلجراءات لحماية حقوقه
وأموال عمالئه كاملة .إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن.

أمور أخرى
•
•

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م من قبل مدقق
حسابات أخر والذي أبدى رأيا معدل حول تلك البيانات في تاريخ  5أبريل 2020م.
نود اإلشارة إلى تعميم البنك المركزي اليمني رقم ( )5257الصادر بتاريخ  23ديسمبر 2019م بشأن تطبيق
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية والذي يقضي فيه بتأجيل تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ( )9بحيث يطبق المعيار إبتداء من  1يناير 2021م.
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مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير
المالية وتعليمات البنك المركزي اليمني ووفقا للقوانين واللوائح اليمنية السارية ،كما أن اإلدارة مسؤولة عن أنظمة
الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من التحريفات الجوهرية ،سواء كانت ناتجة عن
تدقيق  .ضرائب  .إستشارات
االحتيال أو الخطأ.
جرانت ثورنتون يمن
شارع الجزائر

واإلفصاح،
االستمرارية،
وتشمل مسؤولية اإلدارة عند إعداد البيانات المالية الموحدة تقييم قدرة المجموعة على
الجمهورية اليمنية
صنعاء –
18045
تنوي اإلدارة
ص.ب:مالم
حيث أمكن ،عن المسائل المتعلقة بإستمرارية المجموعة وإستخدام مبدأ اإلستمرارية في المحاسبة
هاتف+ 967-1-465024/5 :
تصفية المجموعة أو وقف عملياتها ،أو لم يكن لديها بديال واقعيا عن ذلك.
فاكس+ 967-1-465026:
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المجموعة.

www.gtyemen.com

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات
الجوهرية ،سواء كانت بسبب اإلحتيال أو التحريفات ،وإصدار تقرير تدقيق والذي يتضمن رأينا حولها .ويعتبر
التأكيد المعقول مستوى عا ٍل من التأكيد ،غير أن عملية التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية ال تضمن دائما
إكتشاف التحريفات الجوهرية ،حتى إن وجدت .ويمكن أن تنشأ التحريفات من اإلحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية
إذا كانت منفردة أو مجتمعة ،قد تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية لمستخدمي البيانات المالية المتخذة
على أساس هذه البيانات المالية الموحد.
وكجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل
عملية التدقيق .وكما نقوم بما يلي:
•

•
•
•

•

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت بسبب االحتيال أو الخطأ،
وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا
لرأينا .ويعتبر خطر عدم إكتشاف تحريفات جوهرية ناتجة عن االحتيال أعلى من ذلك الناتج عن الخطأ ،إذ
أن االحتيال قد يشمل التواطؤ والتزوير أو الحذف المتعمد والتحريفات ،أو التجاوز لنظام الرقابة الداخلية.
الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل
الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.
تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي
قامت بها إدارة المجموعة.
التوصل إلى إستنتاج عن مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة ،واستنادا إلى أدلة
التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما إذا كان هناك شك جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير
شكوكا كبيرة حول مقدرة المجموعة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة .فإذا توصلنا بأن هناك شك جوهري،
فنحن مطالبون بلفت اإلنتباه في تقرير تدقيقنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة،
أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية .إن إستنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي تم الحصول
عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار
المجموعة في أعمالها كمنشأة مستمرة.
تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصاحات حولها ،وفيما إذا كانت
البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.

ولقد قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت عملية التدقيق ومالحظات التدقيق المهمة التي
تتضمن أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية والتي تم إكتشافها خالل تدقيقنا.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

.1

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

تأسس بنك التسليف التعاوني والزراعي "البنك" في صنعاء وفقا للقانون رقم ( )39لعام 1982م ،كحصيلة لدمج بنك التسليف
الزراعي (تأسس في العام 1975م) وبنك التعاون األهلي للتطوير (تأسس في العام 1979م) والبنك مسجل لدى وزارة الصناعة
والتجارة بموجب سجل تجاري رقم (.)5391
يمارس البنك كافة األنشطة المصرفية من خالل اإلدارة العامة بصنعاء وعدد  43فرعا (2018م 45 :فرعا) في جميع محافظات
الجمهورية اليمنية .كما يقوم البنك بتقديم خدمات مصرفية إسالمية من خالل فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي للمعامالت
اإلسالمية بموجب أحكام الشريعة اإلسالمية وتحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،وقد حصل البنك على الموافقة المبدئية
من البنك المركزي اليمني بشأن ذلك بتاريخ  29مارس 2010م ،كما حصل على الموافقة النهائية في تاريخ  16أبريل 2011م.
أعدت هذه البيانات المالية الموحدة للبنك والوحدة التابعة له داخل الجمهورية اليمنية وبياناتها كما يلي (يشار إليها معا
بــ"المجموعة"):
اسم الشركة (الوحدة) التابعة
كاك لخدمات األمن والصيانة
(صنعاء – الجمهورية اليمنية)

النشاط
الرئيسي
نظافة وحراسة

رأس المال
ألف لاير يمني
10,000

سنة اإلمتالك
2011م

نسبة الملكية
2018م
2019م
%100

%100

.2

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

1.2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية والتي لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة

تم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية ،والتي أصبحت سارية المفعول بالنسبة للفترات المحاسبية التي تبدأ في
أو بعد يناير 2019م في هذه البيانات المالية الموحدة.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (( )16اإليجارات).
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16عقود اإليجار ".يحل المعيار الجديد محل االرشادات الحالية
لعقود االيجار والواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود اإليجار" ،والتفسير رقم ( )4الصادر عن لجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقرير المالي" التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" ،والتفسير رقم ( )15الصادر عن لجنة
التفسيرات الدولية السابقة" عقود اإليجارات التشغيلية – الحوافز" ،والتفسير رقم ( )27الصادرعن لجنة التفسيرات الدولية
السابقة "تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16في يناير 2019م ويطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير 2019م وينص المعيارعلى أن جميع عقود اإليجار والحقوق واإللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب اثباتها عموما داخل
قائمة المركز المالي للبنك ،مالم تكن فترة اإليجار 12شهرا أو أقل أو أن عقد اإليجار ألصول منخفضة القيمة ،وبالتالي فإن
تصنيف اإللتزام بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( " )17اإليجارات إلى إيجارات تشغيلية أو تمويلية إسالمية يتم الغاؤه
بالنسبة للمستأجرين .بالنسبة لكل عقد إيجار ،يجب على المستأجر إثبات اإللتزامات التي سيتكبدها في المستقبل ،في المقابل،
يتم رسملة أصل حق اإلستخدام ،وهو ما يعادل عموما القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف المتكبدة
مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.
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قامت المجموعة باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي معدل والذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16عند
تطبيق المعيار الجديد .عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16على عقود اإليجار التشغيلي ،تم قياس حق
اإلستخدام لألصول المؤجرة عموما بمبلغ إلتزام اإليجار بإستخدام معدل العمولة وقت التطبيق األولي.
قبل  1يناير 2019م ،قام البنك بالمحاسبة عن عقود اإليجار حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17حيث حمل دفعات اإليجار
بموجب عقود اإليجارالتشغيلية على قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
إختارت المجموعة تطبيق المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقا كعقود إيجار ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم
( )17والتفسير رقم ( )4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ،وبالتالي لم تقوم المجموعة بتطبيق المعيار
على العقود التي لم يتم تحديدها سابقا بأنها تنطوي على عقود إيجار ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17أو التفسير
رقم ( )4الصادرعن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي.
قام البنك بتطبيق اإلعفاءات المقترحة في المعيار على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل إثنى عشر شهر من تاريخ التطبيق
األولي ،وعقود إيجاراألصول منخفضة القيمة.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16قامت المجموعة بإثبات إلتزامات اإليجار ضمن إيضاح رقم ( " )18أرصدة
دائنة وإلتزامات أخرى " بمبلغ وقدره  1,464,347ألف لاير يمني ،وحق إستخدام أصول مستأجرة ذات العالقة بمبلغ وقدره
 1,459,408ألف لاير يمني المثبتة ضمن اإليضاح رقم (" )14حق إستخدام أصول مستأجرة" ،فيما يتعلق بالعقود المبرمة
كعقود إيجار بموجب مبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16تم قياس أصول حق اإلستخدام ذات العالقة بنفس مبلغ
إلتزامات اإليجار ،معدلة بأي دفعات إيجار مدفوعة مقدما أو مستحقة تتعلق بعقد إيجار تم إثباته في قائمة المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2019م.
2.2

المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية وغير سارية المفعول حتى اآلن والتي لم يتم تبنيها من قبل
المجموعة

تم إصدار معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة على المعايير الحالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكنها غير سارية
المفعول حتى تاريخ البيانات المالية  ،ولم يتم تبنيها من قبل المجموعة .أدناه معلومات عنها والتي يتوقع أن تكون ذات عالقة
ببيانات المجموعة المالية.
موضوع المعيار أو التفسير
المعيار
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية
(2014م) والتعديالت على المعيار والمعايير
األخرى ذات العالقة معيار المحاسبة الدولي رقم
(" )39األدوات المالية" اإلعتراف والقياس
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()7
"األدوات المالية" اإلفصاحات المتعلقة بتعديل
سعر الفائدة
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير إندماج األعمال بتعريف األعمال
المالية رقم ()3
تعديالت على معيار المحاسبة الدولية رقم تعريف المواد
()1،8
عقود التأمين
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()17
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية القوائم المالية الموحدة
رقم ()10
اإلستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي ()28
( )2011والمتعلقة بمعالجة بيع األصول أو
المساهمة بها من قبل المستثمر في الشركة الزميلة
أو المشروع المشترك

تاريخ التفعيل
التعديالت على المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم
( )9والمعايير المشار إليها
ذات العالقة سارية المفعول
من تاريخ  1يناير 2019م،
ولكن تم تأجيل المعيار
وتعديالته من قبل البنك
المركزي اليمني حتى تاريخ 1
يناير 2021م.
 1يناير 2020م
 1يناير 2020م
 1يناير 2020م
تاريخ التطبيق مؤجل ألجل
غير مسمى
تاريخ التطبيق مؤجل ألجل
غير مسمى

تتوقع إدارة المجموعة بأنه سيتم تطبيق جميع تلك المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة
عند بدء سريانها ،وأن تطبيق تلك المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة ،عدا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ()9
وتعديالته يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.
8
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المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )9األدوات المالية"
يقدم معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9الصادر في نوفمبر 2009م متطلبات جديدة لتصنيف وقياس األصول المالية .تم
تعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9ال حقا في أكتوبر 2010م لكي يتضمن متطلبات تصنيف وقياس اإللتزامات المالية
وإلغاء اإلدراج ،وفي نوفمبر  2013م لكي يتضمن المتطلبات الجديدة لمحاسبة التحوط العامة .صدرت نسخة معدلة أخرى من
معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9في يوليو 2014م لكي تتضمن( :أ) متطلبات إنخفاض قيمة األصول المالية و(ب) تعديالت
محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل تقييم "القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى" كفئة قياس لبعض
أدوات الدين البسيطة.
وتستبدل النسخة النهائية لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9والتي تتضمن متطلبات المحاسبة لألدوات المالية ،المعيار
المحاسبي الدولي رقم ( – )39األدوات المالية :اإلدارج والقياس ويتضمن المعيار متطلبات في المجاالت التالية:
•

•
•
•

التصنيف والقياس :يتم تصنيف األصول المالية بالرجوع إلى نموذج العمل المحتجزة فيه وخصائص تدفقاتها المالية
التعاقدية .تقدم نسخة 2014م من معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9فئة "القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى" لبعض أدوات الدين .يتم تصنيف اإللتزامات المالية بطريقة مماثلة تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم (،)39
إال أن هناك إختالفات في متطلبات تطبيق قياس مخاطر اإلئتمان الخاصة بالبنك.
إنخفاض القيمة :تقدم نسخه 2014م من معيار التقارير المالية رقم ( )9نموذج "خسارة اإلئتمان المتوقعة" لقياس إنخفاض
قيمة األصول المالية .لذا لم يعد ضروريا وقوع حدث إئتماني قبل إدراج خسارة اإلئتمان.
محاسبة التحوط :تقدم نموذجا جديدا لمحاسبة التحوط تم تصميمه ليكون أكثر اتساقا مع كيفية قيام المنشآت بأنشطة إدارة
المخاطرعند التحوط من التعرض للمخاطر المالية وغير المالية.
إلغاء اإلدراج :تم ترحيل متطلبات إلغاء إدراج األصول واإللتزامات المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم (.)39

وبموجب تعليمات البنك المركزي اليمني تعميم رقم  5257بتاريخ  23ديسمبر 2019م فقد تم تأجيل تطبيق المعيار وتعديالته حتى
تاريخ  1يناير 2021م.

.3

أهم السياسات المحاسبية المتبعة

1.3

السياسات المطبقة في  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ

 1.1.3حق إستخدام أصول مستأجرة
تعترف المجموعة بحق إستخدام األصول المستأجرة في تاريخ بدء اإليجار (أي التاريخ الذي تكون فيه األصول األساسية متاحة
لإلستخدام(.يتم قياس حق إستخدام أصول مستأجرة بالتكلفة ناقص اإلهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة ،ويتم تعديلها عند
إعادة قياس إلتزامات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة حق إستخدام أصول مبلغ إلتزامات اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة
األولية المتكبدة ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقصا أي حوافز إيجار مستلمة ،ما لم تكن المجموعة على
يقين بصورة معقولة من أنها ستحصل على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار ،فيتم إهالك أصول حق اإلستخدام
المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة اإليجار – أيهما أقصر .يخضع حق إستخدام
األصول المستأجرة لإلنخفاض في القيمة بدءا من  1يناير 2019م ،وبلغ حق إستخدام أصول مستأجرة مبلغ وقدره 1,460
مليون لاير يمني كما في  31ديسمبر 2019م.
 2.1.3إلتزامات عقود اإليجار
في تاريخ بدء اإليجار ،تعترف المجموعة بالتزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم على مدى مدة
اإليجار .تتضمن مدفوعات اإليجار المبالغ الثابتة (بما فيها دفعات ثابتة جوهرية) ناقصا حوافز اإليجار القابلة لإلستالم ومدفوعات
اإليجار المتغيرة الذي يعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوعات
اإليجار أيضا سعر ممارسة خيار الشراء الذي يكون هناك يقين معقول بأن المجموعة ستستخدمه ،ومدفوعات الغرامات جراء
إلغاء عقد اإليجار ،في حال كان عقد اإليجار يعكس ممارسة المجموعة لخيار اإللغاء .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المتغيرة
التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات في الفترة التي يقع فيها حدث أو ظرف يستدعي القيام بالدفع.
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عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة التكلفة الداخلية لألموال كمعدل اقتراض إضافي في تاريخ
بدء اإليجار ( %20لعقود اإليجار باللاير اليمني %4 ،لعقود اإليجار بالعملة األجنبية) إذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد
اإليجار غير قابل للتحديد على الفور .بعد تاريخ البدء ،يزداد مبلغ إلتزامات اإليجار ليعكس تزايد الفائدة وينخفض ليعكس
مدفوعات اإليجار التي تمت .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية إللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير
في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة الجوهرية أو تغيير في التقييم لشراء الموجودات األساسية .تدرج إلتزامات
عقود اإليجار ضمن أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى وبلغت هذه اإللتزامات بمبلغ وقدره  1,464مليون لاير يمني.
 3.1.3عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة
طبقت المجموعة إعفاء اإلعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقودها قصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي لها مدة
إيجار لـ" "12شهر أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تحتوي على خيار الشراء) .كما تطبق أيضا إعفاء اإلعتراف بعقود
اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة .يتم اإلعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات
الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.
 4.1.3األحكام الجوهرية لتحديد مدة اإليجار للعقود التي تملك خيار التجديد
تحدد المجموعة مدة اإليجار كمدة غير قابلة لإللغاء إضافة ألي فترات يغطيها خيار تمديد العقد ،إذا كان هناك يقين معقول بأن
هذا الخيار سيتم إستخدامه ،أو أي فترات يغطيها خيار إلغاء عقد اإليجار ،إذا كان هناك يقين معقول بأن هذا الخيار لن يتم
إستخدامه.
لدى المجموعة خيار ،بموجب بعض عقود اإليجار ،بأن تؤجر الموجودات لفترات إضافية تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
تطبق المجموعة األحكام لتقييم ما إذا كانت على يقين معقول بأنها ستمارس خيار التجديد ،وتضع في االعتبار جميع العوامل
ذات الصلة التي تتسبب في وجود حوافز اقتصادية لها لممارسة خيار التجديد .بعد تاريخ البدء ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم فترة
اإليجار إذا كان هناك حدث جوهري أو تغير في الظروف تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة)
خيار التجديد (أي التغير في إستراتيجية العمل).
2.3

بيان اإللتزام

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس مبدأ اإلستمرارية ووفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )(IFRS
وتعديالت البنك المركزي اليمني بشأن اإلعتراف والقياس واإلفصاح لألدوات المالية ،بموجب تعميم البنك المركزي اليمني
الموجة إلى جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والذي ينص على "تأجيل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( " )9األدوات المالية" حتى بداية سنة 2021م ،وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح اليمنية السارية ذات العالقة.
وعليه يتم إتباع تعليمات المنشور رقم ( )6لسنة 1996م ورقم ( )5لسنة 1998م ورقم ( )8لسنة 2015م بشأن تصنيف األصول
واإللتزامات .كما يتم تكوين مخصص تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة واإللتزامات العرضية بذاتها باإلضافة إلى نسبة
مئوية للمخاطر العامة تحسب من مجموع القروض والسلفيات واإللتزامات العرضية األخرى مستبعدا منها األرصدة المغطاة
بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض
والسلفيات واإللتزامات العرضية والنسب المحددة في تعليمات البنك المركزي.
وبالتالي يتم إدارج مخصص المخاطر العامة المحتسب على الديون المنتظمة ومخصص اإللتزامات العرضية ضمن
المخصصات األخرى بدال من إدراجه ضمن حقوق الملكية.
3.3

أساس اإلعداد

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية التي تم قياسها على أساس قيمتها
العادلة ،كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه .ويستند مبدأ التكلفة التاريخية إلى القيمة العادلة المدفوعة مقابل تلك
األصول.
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تمثل القيمة العادلة القيمة التي يتم إستالمها مقابل بيع أصل أو تدفع لتحويل إلتزام في إطار تعامالت منظمة بين مشاركين في
السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان السعر ممكن تحديده بشكل واضح أو تقديره بإستخدام أساليب تقييم أخرى،
عند تقييم القيمة العادلة ألصل أو إلتزام ،تأخذ المجموعة بعين اإلعتبار خصائص األصل أو اإللتزام إذا كان المشاركين في
السوق سيأخذون تلك الخصائص في عين االعتبار عند تسعير األصل أو اإللتزام في تاريخ القياس .يتم تحديد القيمة العادلة
ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية الموحدة بناء على ذلك األساس فيما عدا معامالت المدفوعات المشتركة
التي في إطار معيار التقارير المالية الدولية رقم ( ،)2ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17والقياسات التي تشابه فيما يتعلق
بالقيمة العادلة ولكنها ليست بالقيمة العادلة ومثال على ذلك صافي القيمة القابلة للتحقق في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )2أو
القيمة المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي رقم (.)36
باإلضافة أنه ألغراض التقارير المالية يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إلى المستوى  1و 2و 3بناء على الدرجة التي تكون
عندها مدخالت قياس القيمة العادلة ممكن مالحظتها ودرجة أهمية هذه المدخالت في قياس القيمة العادلة في مجملها ،والتي
يمكن وصفها كما يلي:
المستوى  – 1عندما تكون المدخالت عبارة عن أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة ألصول أو إلتزامات متشابهة
والتي ال تزال المجموعة تسيطر عليها في تاريخ القياس.
المستوى  – 2عندما تكون المدخالت هي مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ( )1والتي يمكن مالحظتها لألصل
أو اإللتزام بشكل مباشر أوغير مباشر.
المستوى  – 3عندما تكون المدخالت عبارة عن مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أواإللتزام.
4.3

أسس توحيد البيانات المالية

البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية الموحدة للبنك والوحدة التابعة له الخاضعة لسيطرته .وتتحقق السيطرة عندما
يتوفر لدى البنك العناصر التالية:
•
•
•

توفر النفوذ على الوحدة التابعة.
يتعرض البنك لمخاطر أو له الحق في عائدات متغيرة نتيجة لعالقته مع الوحدة التابعة.
لدى البنك القدرة على إستخدام نفوذه لتغير العائدات من الوحدة التابعة.

يقوم البنك بإعادة تقدير مدى سيطرته على الوحدة التابعة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى تغير أحد أو أكثر من عناصر
التحكم المذكورة أعاله.
عند إمتالك البنك القدرة التصويتية الكافية التي تمنحه القدرة العملية على إدارة وتوجيه األنشطة الرئيسية للوحدة التابعة بشكل
فردي ومستقل ،فهنا يتوفر لدى البنك النفوذ على الوحدة التابعة ،حتى وإن لم تمثل القدرة التصويتية نسبة األغلبية ضمن الوحدة
التابعة.
علما بأن البنك يأخذ في الحسبان عند دراسته لمدى كفاية القدرة التصويتية ومدى منحها النفوذ على الوحدة التابعة كافة الحقائق
والظروف والتي تتضمن التالي:
•
•
•
•

مقدار القدرة التصويتية المملوكة من قبل البنك وتركزها نسبة إلى القدرة التصويتية المتبقية لدى المالك األخرين ومقدار
توزعها لديهم.
مقدار القدرة التصويتية المتوقعة والمحتملة للبنك إلى القدرة التصويتية التي ستتبقى للمالك واألطراف األخرى.
أية حقوق ظهرت أو قد تظهر نتيجة لترتيبات تعاقدية أخرى.
أية حقائق وظروف أخرى قد تشير إلى مقدرة البنك في إدارة وتوجيه األنشطة الرئيسية للوحدة التابعة من عدمها في
األوقات التي تتطلب صنع وإتخاذ القرار ،ويتضمن هذا ،منهجية التصويت التي اتبعها المالك في إجتماعاتهم الماضية.

يقوم البنك بتوحيد البيانات المالية للوحدة التابعة مع بيانات البنك المالية عند تحقق السيطرة على الوحدة التابعة ويتوقف عن
توحيدها عند فقدان تلك السيطرة وبالتحديد فإن مصاريف وإيرادات الوحدة التابعة والمقتناة أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها
في بيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ تحقق السيطرة وحتى تاريخ فقدان البنك لتلك السيطرة على الوحدة التابعة.
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يعود الربح أو الخسارة وكافة عناصر الدخل الشامل األخرى لمساهمي البنك ومالك الحصص غير المسيطرة (حصة األقلية).
يعود إجمالي الدخل الشامل للوحدة التابعة إلى مالك البنك ومالك الحصص غير المسيطرة (حصة األقلية) .حتى لو أدى هذا
إلى تكوين عجز في حقوق مالك الحصص غير المسيطرة.
تم إجراء كافة التعديالت الضرورية ،وأينما لزم ذلك ،على السياسات المحاسبية الخاصة بالبيانات المالية للوحدة التابعة لغرض
توحيدها مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
تم إلغاء أثر كافة الحسابات المتقابلة لجميع األصول واإللتزامات وحقوق الملكية واألرباح والخسائر والتدفقات النقدية الناتجة
عن كافة التعامالت بين البنك والوحدة التابعة عند توحيد هذه البيانات المالية.
5.3

المعامالت بالعمالت األجنبية

تمسك حسابات المجموعة (البنك وشركته التابعة) باللاير اليمني (العملة الوظيفية للمجموعة) ،وتثبت المعامالت بالعمالت
األخرى إلى العملة الوظيفية خالل السنة المالية على أساس متوسط أسعار الصرف الرسمية الصادرة من قبل البنك المركزي
اليمني في تاريخ تنفيذ المعاملة ،ويتم ترجمة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى في نهاية السنة على
أساس أسعار الصرف الرسمية الصادرة من قبل البنك المركزي اليمني في ذلك التاريخ ،وتثبت الفروق الناتجة ببيان الدخل
الشامل الموحد ،تتمثل أرباح أو خسائر فروق أسعار الصرف للبنود ذات الطبيعة النقدية في الفرق بين كال من التكلفة المطفأة
على أساس العملة الوظيفة في بداية السنة والتي يتم تعديلها بإستخدام معدل الفائدة الفعال وكذا التسويات خالل السنة وبين التكلفة
المطفأة على أساس العملة األجنبية والمترجمة بأسعار الصرف الرسمية الصادرة من قبل البنك المركزي اليمني في نهاية السنة
وترحل الفروق الناتجة من ربح أو خسارة لبيان الدخل الشامل الموحد.
يتم ترجمة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت األخرى والمثبتة بتكلفتها التاريخية على أساس متوسط
أسعار الصرف الرسمية الصادرة من قبل البنك المركزي اليمني وقت التعامل.
ال تدخل المجموعة في العقود األج لة إال بالقدر الالزم لتغطية متطلباتها من العمالت األجنبية أو متطلبات العمالء لمواجهة
إلتزاماتهم بالعمالت األجنبية الناتجة عن تعامالتهم من خالل المجموعة وتتميز جميعها بأنها عمليات قصيرة األجل.
تعرض البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة باللاير اليمني ،وهي عملة السوق االقتصادي الرئيسية الذي تعمل
المجموعة ضمنه مقربا إلى أقرب ألف ،فيما عدا ما يتم اإلشارة إليه بخالف ذلك.
6.3

األدوات المالية

يتم إثبات األصول واإللتزامات المالية عندما تكون المجموعة طرفا في عالقة تعاقدية في األداة المالية ،فيما عدا مشتريات
ومبيعات األصول المالية والتي تتم بالطرق االعتيادية "المعتادة" والتي يتم اإلعتراف بها على أساس تاريخ التسوية.
تقاس األصول واإللتزامات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصول
واإللتزامات المالية (عدا عن األصول واإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ،إن وجدت) تضاف إلى
أو تخصم من القيمة العادلة لألصول أو اإللتزامات المالية ـــ عندما يكون ذلك مالئما – .عند اإلدراج المبدئي لتكاليف المعاملة
المنسوبة مباشرة إلى حيازة األصول أو اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر تدرج فورا في الربح أو
الخسارة.
يتم تسجيل جميع المشتريات والمبيعات لألصول المالية والتي تتم بالطرق اإلعتيادية "المعتادة" في تاريخ المتاجرة .إن المشتريات
أو المبيعات المعتادة هي تلك التي تتعلق باألصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل اإلطار الزمني الذي تحدده التشريعات
أوالقوانين أو حسب أعراف السوق.
يتم قياس كل األصول المالية المعترف بها الحقا في مجملها إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة بناءا على تصنيف األصول
المالية.
تصنف المجموعة أصولها المالية ضمن الفئات المحددة التالية :إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق ،قروض وسلفيات
وأنشطة تمويلية ٍإسالمية ممنوحة للعمالء واستثمارات مالية متاحة للبيع .ويتم تحديد تصنيف األصول المالية عند اإلدراج األولي
باالعتماد على طبيعة األصول المالية والهدف من اقتناءها.
12
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 1.6.3إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
تصنف األصول المالية بالتكلفة المطفأة ذات الدفعات وتواريخ اإلستحقاق الثابتة أو التي يمكن تحديدها وللمجموعة الرغبة
والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق ،مثال على ذلك أذون الخزانة
لحين اإلستحقاق ،وهي أذون خزانة مكتتب بها عن طريق البنك المركزي اليمني.
يتم قياس األدوات المالية بشكل مبدئي بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة لكافة األصول المالية.
تم تسجيل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة وذلك بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا
خسائر إنخفاض القيمة ،ويسجل الدخل على أساس الناتج الفعلي.
إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة ،فإن مبلغ
الخسارة يتم اإلعتراف به في بيان الدخل الموحد يمثل الفارق بين القيمة اإلسمية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة ،مخصومة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.
يتم إحتساب التكلفة المطفأة مع األخذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .لذلك يتم
اإلعتراف بأذون الخزانة بالقيمة اإلسمية بعد استقطاع خصم اإلصدار كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة.
 2.6.3قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية
القروض والسلفيات هي أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أوقابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط ومن المتوقع
أن يتم إسترداد جميع اإلستثمارات األولية بشكل جوهري بخالف تدهور اإلئتمان .يتم قياس القروض والسلفيات (بما في ذلك
السلفيات المباشرة للعمالء ،والقروض والسلفيات للعمالء ،واألرصدة المدينة واألصول األخرى) مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة
إلى أي تكاليف معامالت منسوبة إليها مباشرة ،ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي ،بعد خصم
مخصص إنخفاض القيمة .يتم إحتساب التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة عند الشراء والرسوم والتكاليف التي
تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات الخسائر الناتجة من انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد.
 1.2.6.3التمويل والعقود اإلستثمارية اإلسالمية
المرابحة -:هي عقد بموجبه يقوم أحد األطراف (البائع) ببيع األصل إلى الطرف اآلخر (المشتري) بالتكلفة مضافا إليه الربح
على أساس الدفع المؤجل ،بعد قيام البائع بشراء األصل على أساس وعد المشتري بشراء نفس األصل على أساس المرابحة.
يشتمل سعر البيع على تكلفة األصل وهامش ربح متفق عليه .يسدد سعر البيع (التكلفة مضافا إليها مبلغ الربح) من قبل المشتري
إلى البائع على أقساط على مدى فترة التمويل المتفق عليها.
تعتبر المجموعة الوعد المقدم للشراء من قبل المشتري معاملة المرابحة لصالح البائع ملزما،تدرج المرابحات المستحقة القبض
بالتكلفة مخصوما منها األرباح المؤجلة ومخصص اإلنخفاض في القيمة.
اإلستصناع -:عبارة عن عقد بين المجموعة والمتعامل ،تقوم المجموعة على أساسه ببيع عقارا مطورا وفقا لمواصفات وثمن
متفق عليهما مسبقا مع المتعامل.
تمثل أصول االستصناع األموال التي تم إنفاقها كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد مقابل األصول المشتراة لصالح مشاريع
االستصناع مضافا إليها اإليرادات المؤجلة ،ناقصا الدفعات المستلمة.
المشاركات -:تستخدم عقود المشاركة لتقديم رأس مال مشترك أو تمويل مشروع .ويساهم البنك والعميل في رأسمال المشاركة.
ويتم عادة تأسيس شركة ذو غرض خاص أو شراكة للقيام بالمشاركة .يتم تقاسم األرباح وفقا لنسبة من الربح متفق عليها مسبقا
غير أن الخسارة يتحملها الشركاء بناء على مساهمة كل شريك في رأس المال .وقد تكون المشاركات نقدية أو عينية ،حسبما تم
تقييمها في وقت إبرام المشاركة  .وتدرج المشاركات بالتكلفة بعد خصم اإلنخفاض في القيمة.
اإلجارة المنتهية بالتمليك -:اإلجارة المنتهية بالتمليك هي إتفاقية يقوم بموجبها البنك (كمؤجر) بتأجير أصل للعميل (المستأجر)
بعد شراء /إقتناء األصل المحدد ،سواء من بائع طرف ثالث أو من العميل نفسه ،حسب طلب العميل والوعد بالتأجير ،مقابل
بعض مدفوعات اإليجارة لمدة تأجير أو فترات تأجير محددة  ،مستحقة الدفع على أساس إيجار ثابت أو متغير.
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تحدد إتفاقية اإلجارة األصل المؤجر ومدة اإليجار ،وكذلك األسس لحساب اإليجار وتوقيت دفعات اإليجار ومسؤوليات طرفي
اإلتفاقية خالل مدة اإليجار .ويقدم العميل (المستأجر) للبنك (المؤجر) تعهد بتجديد مدة عقد اإليجار ودفع دفعات اإليجار المتعلقة
بذلك حسب الجدول الزمني المتفق عليه والصيغة المطبقة خالل مدة اإليجار.
يحتفظ البنك (المؤجر) بملكية األصل خالل مدة اإليجار .وفي نهاية مدة التأجير ،وعند الوفاء بكافة اإللتزامات من قبل العميل
(المستأجر) بموجب إتفاقية اإلجارة  ،يقوم البنك (المؤجر) ببيع األصل المؤجر للعميل (المستأجر) بقيمة إسمية بناء على تعهد
بالبيع من قبل البنك (المؤجر) .وعادة ما تكون األصول المؤجرة عقارات سكنية أو عقارات تجارية أو آالت ومعدات.
ويتم حساب اإلستهالك على أساس القسط الثابت لجميع أصول اإلجارة المنتهية بالتمليك فيما عدا األراضي (التي ليس لها عمر
محدد) ،بمعدالت يتم إحتسابها لشطب التكلفة لكل أصل على مدى أقصر إما من فترة عقد التأجير أو العمر اإلقتصادي لألصل،
أيهما أٌقل.
تتكون المبالغ المتعلقة باإلجارة المنتهية بالتمليك من أصول مشتراه من قبل المجموعة ،إما بصفة فردية أو مشتركة مع مؤسسات
ومنشأت مالية أخرى ،ويتم تأجيرها إلى مستفيدين إلستخدامها بموجب إتفاقيات إجارة منتهية بالتمليك يتم بموجبها نقل ملكية
األصول إلى المستفيدين في نهاية مدة اإليجار عند إتمام دفع كافة المبالغ بموجب اإلتفاقيات .تظهر هذه األصول بالتكلفة ناقصا
اإلهالك المتراكم حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد .تستهلك األصول بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة إيجار
األصول ذات العالقة أو عمر اإلجارة إيهما أقل .ال يتم تسجيل مصروف إهالك فيما يتعلق باألصول التي لم توضع قيد اإلستخدام
بعد.
3.6.3

إستثمارات مالية متاحة للبيع

األصول المالية المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة تم تصنيفها كأصول مالية متاحة للبيع أو ليست مصنفة ضمن الفئات
التالية( :أ) قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية( ،ب) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق .األصول المالية
المتاحة للبيع هي تلك التي تتجه النية لإلحتفاظ بها لفترة غير محددة من الزمن ويمكن بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة أو التغيرات
في معدالت الفائدة أو أسعار الصرف أو أسعار األسهم.
يتم اإلعتراف األولي باألصول المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى الحيازة
والتي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة.
يتم تحديد القيمة العادلة لألصول المالية المدرجة في سوق نشط بناء على األسعار الحالية .اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع غير
مدرجة والتي ال يتم تداولها في سوق نشط ،وتعرض بالتكلفة بعد خصم اإلنخفاض في القيمة ،ما لم تكون القيمة العادلة في نهاية
كل فترة تقرير يمكن قياسها بموضوعية.
إذا لم يكن هناك إنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع ،تتم إزالة الخسارة المتراكمة ،التي تقاس على أنها الفرق
بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ناقصا خسارة اإلنخفاض بالقيمة على ذلك األصل المالي المدرجة سابقا في الربح أو
الخسارة من بيان حقوق الملكية وتدرج في بيان الدخل الشامل الموحد.
يتم إثبات األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل األخر ويتم تسجيلها في التغيرات
التراكمية للقيمة العادلة بإستثناء خسائر انخفاض القيمة ،والفائدة المحتسبة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف
العمالت األجنبية على األصول النقدية والتي يتم اإلعتراف بها مباشرة في بيان الدخل الشامل الموحد .عند استبعاد االستثمار
أو عند إنخفاض قيمته ،يتم إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا في حقوق الملكية في التغيرات المتراكمة في
القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة.
4.6.3

طريقة الفائدة الفعلية

تتمثل طريقة الفائدة الفعلية في احتساب التكلفة المطفأة لألصل المالي وتخصيص إيرادات الفوائد على الفترة الزمنية المحددة
لألصل .يتم إستخدام معدل سعر الفائدة في خصم التدفقات المستقبلية المتوقع الحصول عليها (ويتضمن اإلحتساب كافة الرسوم
و النقاط المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي يكون جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وكافة
األقساط والخصومات األخرى) خالل عمر األصل أو (عندما يكون ذلك مناسبا) على فترة زمنية أقصر من صافي القيمة
الدفترية عند اإلدراج المبدئي.
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يتم إحتساب إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي والتوزيعات من األصول المالية المتاحة للبيع يتم إدراجها في
بيان الدخل الشامل الموحد .ويتم إدراج أية تغيرات أخرى في قيمة األصول المالية في بيان الدخل الشامل الموحد وكذلك في
إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات .تتحقق إيرادات الفوائد من خالل تطبيق سعر الفائدة الفعلي ،بإستثناء القروض و الذمم
المدينة قصيرة األجل عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري.
عندما يتم بيع األصول المالية أو عند اإلعتراف بإنخفاض قيمها ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر والتي تم تجميعها سابقا
في إحتياطي إعادة القيمة العادلة لإلستثمارات في األرباح أو الخسائر.
يتم إدارج توزيعات األرباح من األصول المالية المتاحة للبيع في األرباح أو الخسائر عند نشوء حق للمجموعة في إستالم
التوزيعات.
5.6.3

إنخفاض قيمة األصول المالية

تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو
مجموعة أصول مالية .تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية ويتم تكبد خسارة اإلنخفاض في القيمة إذا ،وإذا
فقط ،كان هناك دليل موضوعي نتيجة لحدث أو أكثر من حدث بعد اإلدراج األولي لألصل "حدث خسارة" ويوجد لحدث الخسارة
ذلك (أو األحداث) أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية والتي يمكن تقديرها
بشكل يعتمد عليه.
يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة األصول المالية بيانات قابلة للمراقبة والتي ترد إلى عناية
المجموعة حول أحداث الخسارة:
•
•
•
•
•
•

صعوبة مالية جوهرية للمصدر أو الملتزم.
مخالفة العقد ،مثل العجز عن الدفع أو عدم دفع الفوائد أو دفعات أصل المبالغ المستحقة.
منح المجموعة تنازال للمقترض ألسباب اقتصادية أوقانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترض ،والتي في غيابها ال ينظر
المقرض بموضوع ذلك التنازل.
أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية جوهرية.
اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية.
بيانات قابلة للمراقبة تشير على وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرة ألصول مالية منذ اإلدراج األولي
لتلك األصول بالرغم من عدم إمكانية تحديد اإلنخفاض لألصول المالية الفردية متضمنه:
 تغيرات عكسية في موقف السداد للمقترضين في المجموعة ،أو -ظروف إقتصادية وطنية أو محلية تتزامن مع عجز عن الدفع بأصول في المجموعة.

تقوم المجموعة أوال بتقييم ما إذا وجد دليل موضوعي منفرد على إنخفاض قيمة أصول مالية يكون كل منها جوهريا بحد ذاته،
ومنفردا أو مجتمعا ألصول مالية ال يكون كل منها جوهريا بحد ذاته .إذا حددت المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على
إنخفاض القيمة ألصل مالي مقيم فرديا ،سواء جوهريا أو ال ،فإنه يضم األصل في مجموعة أصول مالية لها نفس خصائص
مخاطر اإلئتمان وتقوم بتقييم إنخفاض قيمتها مجتمعة.
األصول التي تم تقييم إنخفاض قيمتها فرديا ويتم إدراج أو يستمر إدراج خسارة إنخفاض في قيمتها ،ال تدرج ضمن التقييم
الجماعي لإلنخفاض في القيمة.
إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة إنخفاض في القيمة على القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية اإلسالمية
مدرجة بالتكلفة المطفأة ،يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة (بإستثناء خسائر اإلئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها) المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي .تخفض
القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة في بيان الدخل الشامل الموحد .إذا كان للقرض
معدل فائدة متغير ،يكون معدل الخصم لقياس أي خسارة إنخفاض في القيمة وهو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب
العقد .وكوسيلة عملية ،قد تقيس المجموعة إنخفاض القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة بإستخدام سعر سوق قابل للمراقبة.
تقدر التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة أصول مالية لتقييم إنخفاض قيمتها بشكل جماعي على أساس التدفقات النقدية
التعاقدية لألصول في المجموعة والخبرة حول الخسارة التاريخية لألصول ذات خصائص مخاطر اإلئتمان المشابهة لتلك
الموجودة في المجموعة .تتم تسوية الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية القابلة للمراقبة لتعكس أثار الظروف الحالية
التي لم تؤثر على الفترة التي إرتكزت عليها الخسارة التاريخية وإلزالة أثار الظروف المرتبطة بالفترة التاريخية والتي لم تعد
موجودة حاليا.
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يجب أن تعكس التقديرات في التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات األصول بحيث تتوافق مع التغيرات في البيانات القابلة
للمراقب ة ذات العالقة من فترة ألخرى (على سبيل المثال ،التغيرات في معدالت البطالة ،أسعار العقار ،وضع الدفع أو العوامل
األخرى التي تشير لتغييرات في إحتماالت الخسائر في المجموعة وحجمها).
يتم احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ألصل مالي مضمون يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن حجز
الرهن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيعها سواء كان حجز الرهن محتمال أم ال .تتم مراجعة المنهجية واإلفتراضات
المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم من قبل المجموعة لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة و
الخسارة الفعلية.
ألغراض إجراء تقييم جماعي إلنخفاض القيمة ،يتم تجميع األصول المالية على أساس خصائص مخاطر اإلئتمان المشابهة (أي،
على أساس عملية تصنيف المجموعة التي تأخذ في اإلعتبار نوع األصل ،مجال العمل ،الموقع الجغرافي ،نوع الضمانة ،وضع
اإلستحقاق السابق وعوامل أخرى ذات عالقة).
تلك الخصائص تتعلق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات من تلك األصول كونها تشير إلى مقدرة المدين على دفع
كافة المبالغ المستحقة حسب الشروط التعاقدية لألصول التي يتم تقييمها.
إذا كان قرض ما غير قابل للتحصيل ،وتم إتباع كافة اإلجراءات القانونية الضرورية وحددت الخسارة النهائية ،يتم شطبه مقابل
المخصص المرتبط بإنخفاض قيمة القرض .وتشطب مثل تلك القروض بعد إستكمال كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ
الخسارة  .يتم إدارج التحصيالت الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقا تخفض مبلغ مخصص اإلنخفاض بالقيمة في بيان الدخل الشامل
الموحد.
أما بالنسبة للقروض ،فإذا إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة في فترة الحقة ويمكن أن يرجع اإلنخفاض بشكل موضوعي
إلى حدث وقع بعد إدراج القيمة (مثل حدوث تحسن في التصنيف اإلئتماني للمدين) فإنه يتم رد خسارة اإلنخفاض بالقيمة المدرجة
سابقا عن طريق تسوية حساب المخصص .يدرج مبلغ العكس في بيان الدخل الشامل الموحد.
وفي حالة اإلنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة العادلة لألصول المالية إلى أقل من تكلفتها عند تحديد ما إذا كان هناك
إنخفاض في قيمة األصل .وإذا وجد مثل ذلك الدليل بالنسبة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،تتم
إزالة الخسارة المتراكمة ،التي تقاس على أنه الفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ناقصا خسارة اإلنخفاض في القيمة
على ذلك األصل المالي المدرج سابقا بالربح أو الخسارة الموحد من بيان التغير في حقوق الملكية الموحد وتدرج في بيان الدخل
الشامل الموحد.
6.6.3

مخصص القروض والسلفيات الممنوحة للعمالء واإللتزامات العرضية

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،وتطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ( )6لسنة 1996م ورقم ( )5لسنة
1998م ورقم ( )8لسنة 2015م بشأن تصنيف األصول واإللتزامات ،يتم تكوين مخصص تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة
المطفأة واإللتزامات العرضية بذاتها باإلضافة إلى نسبة مئوية للمخاطر العامة تحسب من مجموع القروض والسلفيات
واإللتزامات العرضية األخرى مستبعدا منها األرصدة المغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة
وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض والتسهيالت واإللتزامات العرضية.
وبناءا عليه يتم تكوين المخصص طبقا للنسب التالية كحد أدنى:
البيان

قروض وسلفيات وإلتزامات عرضية منتظمة
قروض وتسهيالت منتظمة (متضمنة حسابات تحت المراقبة)
إلتزامات عرضية منتظمة (متضمنة حسابات تحت المراقبة)
قروض وسلفيات وإلتزامات عرضية غير منتظمة
قروض وسلفيات وإلتزامات عرضية دون المستوى
قروض وسلفيات وإلتزامات عرضية مشكوك في تحصيلها
قروض وسلفيات وإلتزامات عرضية رديئة

النسبة
%2
%1
%15
%45
%100

تظهر القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية اإلسالمية المقدمة للعمالء في بيان المركز المالي الموحد بعد خصم مخصص
القروض والسلفيات والفوائد المعلقة .يتم إعدام القروض والسلفيات في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيلها أو بناء
على التعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني في ضوء الفحص الذي يقوم به .يتم قيد المبالغ المحصلة من القروض
والسلفيات التي سبق إعدامها في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن بند "إيرادات أخرى".
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خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م أصدر البنك المركزي اليمني منشور دوري رقم ( ،)8والذي يشير على
تعديل نسبة المخصص على القروض والسلفيات المباشرة المنتظمة من  %1إلى .%2
7.6.3

إلغاء إدارج األصول المالية

تقوم المجموعة بإلغاء إدارج األصول المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك األصول المالية أو عند
تحويلها وبالتالي جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية األصول المالية إلى طرف أخر .إذا لم تقوم المجموعة بتحويل تلك
األصول بشكل كامل أو لم يتم اإلحتفاظ بجميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكيتها وإستمرت بالسيطرة عليها فإن المجموعة
تقوم باإلعتراف بمصالحها المتبقية في األصل المالي باإلضافة إلى اإللتزامات ذات الصلة المتوجب عليها سدادها.
يقاس إلغاء إدارج أحد األصول المالية المثبت بالتكلفة المطفأة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل وإجمالي القيم المستلمة
باإلضافة إلى الذمم المدينة ،وتدرج في بيان الدخل الشامل الموحد.
7.3

اإللتزامات المالية

تصنف المجموعة إلتزاماتها المالية إلى اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة فقط (اإللتزامات المالية األخرى).
 1.7.3اإللتزامات المالية األخرى
تقاس اإللتزامات المالية األخرى (متضمنة أرصدة مستحقة للبنوك ،ودائع العمالء ،واألرصدة الدائنة واإللتزامات األخرى)
مبدئيا بالقيمة العادلة والمتمثلة في التكلفة في تاريخ المعاملة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تتمثل طريقة الفائدة الفعلية في احتساب التكلفة المطفأة لإللتزامات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها.
يتم إستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي في خصم المدفوعات المستقبلية المتوقع دفعها (ويتضمن اإلحتساب كافة الرسوم والنقاط
المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وكافة األقساط
والخصومات األخرى) خالل العمر المتوقع لإللتزامات المالية أو (عندما يكون ذلك مناسبا) على فترة زمنية أقصر من صافي
القيمة الدفترية عند اإلدراج المبدئي.
يتم احتساب مصروف الفائدة من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي ،فيما عدا الذمم الدائنة قصيرة األجل التي تكون عندها الفائدة
ليست ذات أهمية .إن أغلب اإللتزامات المالية للمجموعة ذات طبيعة قصيرة األجل.
 2.7.3إلغاء إدراج اإللتزامات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء إدراج اإللتزامات المالية فقط عندما يتم التخلي عنها أو إلغائها أو إنتهاء صالحيتها أو سدادها .تدرج
الفروقات الناتجة بين القيمة الدفترية لإللتزام المالي الملغي إدراجه وبين مجموع االعتبارات المدفوعة والدائنين في بيان الدخل
الشامل الموحد.
8.3

النقدية وما في حكمها

ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد يتضمن بند النقدية وما في حكمها أرصدة النقد في الصناديق واألرصدة لدى البنك
المركزي (بخالف األرصدة المودعة لدى البنك المركزي في إطار نسبة اإلحتياطي) وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك
إضافة إلى أرصدة أذون الخزانة وشهادات اإليداع الحرة والغير مقيدة التي تستحق خالل ثالثة أشهر.
9.3

الممتلكات والمعدات

 1.9.3اإلعتراف والقياس
تثبت الممتلكات والمعدات بتكلفتها التاريخية ناقصا مجمع اإلهالك وخسائر اإلنخفاض في قيمة تلك الممتلكات  -إن وجد -وتشمل
التكلفة جميع التكاليف المنسوبة مباشرة لشراء األصل .كما تتضمن تكلفة الممتلكات التي تم إنشائها ذاتيا تكلفة المواد واألجور
وأية مواد مستهلكة من التكاليف المنسوبة مباشرة لوضع األصل في الحالة التشغيلية التي تمكنه من تحقيق الغرض الذي تم بناؤه
من أجله كما تشمل أيضا التكاليف الالزمة لفك األصل وإعادة ترميم الموقع .والبرمجيات التي يتم شراؤها بإعتبار أنها ضرورية
لتمكين المعدات من أداء الغرض المطلوب منها يتم رسملتها كجزء من تكلفة تلك المعدات.
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عندما تكون أجزاء من الممتلكات والمعدات ذات أعمار إفتراضية مختلفة يتم إدراجها كبنود مستقلة (المكونات الرئيسية) ضمن
الممتلكات والمعدات.
يتم إستبعاد األصل الثابت عند التخلص منه أو عندما يكون من المتوقع عدم الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية متوقع تحققها
من إستمرار إستخدام هذا األصل ،وفي السنة التي تم فيها إستبعاد األصل ،يتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة من عملية
اإلستبعاد (الفرق بين صافي قيمة اإلستبعاد المتحقق من عملية البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل) ببيان الدخل الشامل ضمن
بند إيرادات ومصاريف أخرى .إذا تم إستبعاد أي أصل معاد تقييمه فإن ما يخص األصل من فائض إعادة التقييم يتم ترحيله إلى
األرباح المرحلة.
 2.9.3التكاليف الالحقة
تتم رسملة التكاليف المتعلقة بإستبدال جزء من الممتلكات والمعدات كجزء من تكلفة هذا األصل ،وتتم رسملة التكاليف الالحقة
على الممتلكات والمعدات فقط عندما تؤدي هذه التكاليف إلى زيادة في القيمة اإلقتصادية المستقبلية لهذه الممتلكات ويمكن قياس
هذه التكاليف بصورة جيدة ،ويتم إستبعاد القيمة الدفترية للجزء المستبعد .التكاليف اليومية لخدمة الممتلكات والمعدات تسجل في
بيان الدخل الشامل الموحد عند إستحقاقها.
 3.9.3اإلهالك
يحسب اإلهالك بناء على تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصا قيمتها التخريدية  -إن وجدت .-
يتم تقدير العمر اإلنتاجي لكل جزء من األصل الثابت وإذا كان لهذا الجزء عمر إنتاجي مختلف عن باقي مكونات األصل فسوف
يتم إهالكه بشكل منفصل.
ويتم إهالك هذه الممتلكات  -فيما عدا األراضي  -بطريقة القسط الثابت وتحميل مبلغه على بيان الدخل الشامل الموحد وعلى
مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها.
وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية المقدرة لتلك الممتلكات ألغراض إحتساب اإلهالك:
مباني وإنشاءات
أثاث وآالت ومعدات
سيارات ووسائل نقل
تحسينات عقارات مستأجرة

البيان

العمر اإلنتاجي المقدر بالسنوات
 50سنة
 5سنوات –  10سنوات
 5سنوات
 10سنوات أو مدة اإليجار أيهما أقل

ويعاد النظر سنويا بمعرفة إدارة المجموعة في كل من طريقة اإلهالك والعمر اإلنتاجي المقدر وكذلك القيم المقدرة كخردة في
نهاية العمر اإلنتاجي المقدر لتلك الممتلكات (إن وجدت).
10.3

إنخفاض قيمة األصول الملموسة

تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد بمراجعة القيم الدفترية ألصولها الملموسة من أجل تحديد ما إذا كان هناك
مؤشر لإلنخفاض في قيمة تلك األصول .وفي حالة وجود أي مؤشر على ذلك ،يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لتلك األصول
من أجل تحديد مدى اإلنخفاض في قيمة تلك األصول (إن وجدت) في حالة عدم مقدرة المجموعة على تقدير القيمة القابلة
لإلسترداد ألي أصل بشكل فردي تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد على أساس الوحدة المنتجة للنقد التابعة لألصل.
عندما يكون من الممكن تحديد أساس توزيع ثابت ومعقول فإنه يتم أيضا توزيع األصول على الوحدات المنتجة للنقد ،أو فيما
عدا ذلك فإنه يتم توزيعها ألصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد والتي من الممكن أن يتم تحديد أساس ثابت ومعقول لها.
القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة أيهما أكبر .عند تقدير القيمة المستخدمة ،يتم
خصم التدفقات النقدي ة المستقبلية المتوقعة لتصل إلى القيمة الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات
السوق الحالية القيمة الزمنية للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل والتي تكون التقديرات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية لها لم
يتم تسويتها.
إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد والتي تم تقديرها لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) أقل من قيمتها الحالية فإنه يتم تخفيض القيمة
الحالية لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى القيمة القابلة لإلسترداد .يتم تحميل خسارة إنخفاض القيمة مباشرة على األرباح
والخسائر مالم تكن قيمة األصل المدرجة معاد تقييمها وفي هذه الحالة تعامل خسارة القيمة كإنخفاض في إعادة التقييم.
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في حال ما تم الحقا عكس خسارة إنخفاض القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) ،إلى أن تصل
للقيمة المقدرة القابلة لإلسترداد على أن ال تكون الزيادة أكبر من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في قيمة األصل
(أو الوحدة المنتجة للنقد) في السنوات السابقة .إن عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة يتم تسجيله مباشرة في األرباح والخسائر
ما لم تكن قيمة األصل المدرجة معاد تقييمها وفي هذه الحالة تعامل خسارة القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
11.3

تقييم األصول التي آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون بعض العمالء

تدرج األصول التي آلت ملكيتها للمجموعة ببيان المركز المالي الموحد ضمن بند "أرصدة مدينة وأصول أخرى" وفقا لتعليمات
البنك المركزي اليمني وذلك بالقيمة التي آلت بها للمجموعة ناقصا أي انخفاض في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ـ إن وجد
ـ ،ويتم تحميل قيمة هذا اإلنخفاض على بيان الدخل الشامل الموحد.
12.3

إلتزامات عرضية وارتباطات

تظهر اإللتزامات العرضية واالرتباطات (بعد خصم التأمينات المحتجزة عنها) والتي تكون المجموعة طرفا فيها خارج بيان
المركز المالي الموحد ضمن بند "إلتزامات عرضية وإرتباطات" بإعتبار أنها ال تمثل أصول أو إلتزامات فعلية كما في تاريخ
المركز المالي الموحد.
13.3

مخصصات أخرى

تدرج المخصصات في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون لدى المجموعة إلتزام قانوني أو إستداللي نتيجة لحدث سابق
والذي من المحتمل أن يتطلب تدفقا نقديا خارجا لمنافع إقتصادية تم تقدير مبلغها بشكل يعتمد عليه لسداد ذلك اإللتزام .يتم تحديد
المخصصات ،إذا كان أثرها جوهريا ،بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بإستخدام معدل يعكس التقديرات الحالية للسوق
وللقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بهذا اإللتزام ،متى كان ذلك مالئما.
14.3

المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية واإللتزامات المالية والتقرير عن صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد عند وجود
حق قانوني يتطلب إجراء مقاصة بين المبالغ المتحققة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي ،أو عندما يتم تحقق األصل وسداد
اإللتزام في نفس الوقت.
15.3

اإلعتراف باإليرادات

 1.15.3صافي إيراد الفوائد
يتم اإلعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد في "صافي دخل الفوائد" كإيرادات فوائد" و "مصاريف فوائد" في حساب الربح
أ والخسارة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
لألداة المالية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو على مدى فترة أقصر ،أيهما أنسب ،إلى صافي القيمة الدفترية لألصول
المالية أو اإللتزامات المالية .يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع األخذ باإلعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة .يتضمن
احتساب معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أوالمستلمة بين أطراف العقد والتي تكون بشكل متزايد والتي تعود
مباشرة إلى ترتيبات اإلقراض المحددة ،تكاليف المعاملة ،وجميع العالوات أو الخصومات األخرى .بالنسبة لألصول المالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إن وجدت) ،يتم اإلعتراف بتكاليف المعامالت في الربح أو الخسارة عند اإلعتراف
المبدئي.
ويتم قيد الفوائد على الديون التي مضى على إستحقاقها ثالثة أشهر(األصول المالية ذات القيمة اإلئتمانية المنخفضة -الديون غير
العاملة) ولم تدفع هامشيا ضمن األرصدة الدائنة األخرى باعتبارها فوائد معلقة وال يتم تعليتها على الحسابات المدينة وال يتم
إضافتها لحساب األرباح والخسائر إال عند تحصيلها وبعد أن يكون قد تم تحصيل أصل الدين.
 2.15.3صافي إيراد العموالت والخدمات المصرفية
تشتمل إيرادات ومصروفات العموالت والخدمات المصرفية على رسوم غير تلك التي تشكل جزء ال يتجزأ من إيرادات الفائدة
الفعلية (أنظر أعاله) .تشمل الرسوم المدرجة في هذا الجزء من بيان الدخل الشامل الموحد للمجموعة ،من بين األمور األخرى،
رسوم مفروضة على خدمة القرض ورسوم عدم اإلستخدام المتعلقة بإلتزامات القرض عندما يكون من غير المحتمل أن تؤدي
إلى ترتيب إقراض معين.
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تحتسب إيرادات العموالت فيما يتعلق بالخدمات عند تلقي الخدمات.
 3.15.3إيرادات التوزيعات
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق إستالم المدفوعات .وهو تاريخ توزيع األرباح السابقة لألوراق المالية المدرجة
(إن وجد) ،وعادة ما يكون التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على توزيع أرباح ألسهم الملكية غير المدرجة.
 4.15.3تمويل عمليات عقود المرابحات واالستصناع والمقاوالت
تثبت أرباح عقود المرابحة واالستصناع والمقاوالت على أساس اإلستحقاق ،كما يتم إثبات كافة األرباح عند إتمام عقد المرابحة
كإيرادات مؤجلة وترحل لبيان الدخل أو حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات المقيدة على أساس نسبة التمويل وفقا لطريقة
القسط الثابت على مدار فترة العقد.
 5.15.3اإلستثمارات في عقود المضاربات والمشاركات
تثبت أرباح اإلستثمارات في عقود المضاربات والمشاركات التي تنشأ وتنتهي خالل السنة المالية في بيان الدخل في تاريخ
تصفية عقد المضاربة أو المشاركة.
تثبت أرباح اإلستثمارات في عقود تمويل المضاربات والمشاركات التي تستمر ألكثر من سنة مالية وذلك في حدود األرباح
الموزعة نقدا من هذه العمليات خالل الفترة المالية.
 6.15.3اإلستثمارات في الصكوك اإلسالمية
يتم اإلعتراف بإيرادات اإلستثمار في الصكوك على أساس زمني نسبي بإستخدام نسبة العائد المعلنة من قبل المؤسسات المصدرة.
 7.15.3اإلجارة المنتهية بالتمليك
يتم إثبات إيرادات اإلجارة المنتهية بالتمليك بما يتناسب مع الفترات المالية على مدى عمر عقد اإليجار.
 8.15.3اإلستثمارات في الشركات الزميلة
يتم إثبات إيرادات اإلستثمارات في الشركات الزميلة طبقا لحصة المجموعة في أسهم هذه الشركات ووفقا للبيانات المالية المعتمدة
لهذه الشركات.
16.3

عائد أصحاب حسابات اإلستثمار

يتم تحديد العائد المستحق على حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار على أساس عقد المضاربة الذي يتم بموجبه اإلتفاق على
المشاركة في الربح والخسارة الناتجة عن المعامالت اإلسالمية المختلفة خالل الفترة المالية.
17.3

مخصص التقاعد والتأمين اإلجتماعي

أ.

ب.

يدفع موظفي المجموعة حصتهم لقاء الضمان اإلجتماعي بحسب قانون التأمينات اإلجتماعية اليمنية رقم ( )26لسنة
1991م وكذا القانون رقم (1991 )25م بشأن التأمينات والمعاشات ويتم سداد اإلشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات
اإلجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قبل اليوم العاشر من الشهر التالي .تحمل مساهمة المجموعة في بيان
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.
تطبق أحكام قانون التأمينات اإلجتماعية على موظفي المجموعة فيما يتعلق بحقوق ترك الخدمة.

18.3

ضريبة الدخل

•

تحسب الضرائب على المجموعة طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات الضريبية السارية في الجمهورية اليمنية.
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•

•
•

19.3

وفقا للمادة ( )21من القانون ( )39لسنة 1982م بإنشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي ال تخضع أرباح البنك
لضريبة األرباح التجارية والصناعية .وال يخضع البنك أيضا لقانون ضرائب الدخل رقم ( )31لسنة 1991م
والتعديالت الالحقة له بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( )12لسنة 1999م وأحكام المادة رقم ( )85من القانون رقم
( )38لسنة 1998م بشأن البنوك وذلك حتى  31ديسمبر 2009م.
وفقا للمادة ( )160من قانون ضرائب الدخل رقم ( )17لسنة 2010م تخضع أرباح البنك للضرائب وذلك على أساس
معدل ضريبي  %20للوعاء الخاضع للضريبة بدء من سنة 2010م.
نظرا لطبيعة المحاسبة الضريبية في الجمهورية اليمنية فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب المؤجلة بمعيار المحاسبة
الدولي عن الضرائب على الدخل ال ينشأ عنه عادة إلتزامات ضريبية مؤجلة .وفي حالة نشأة أصول ضريبية مؤجلة
عن تطبيق المعيار فإن هذه األصول ال تدرج إال عندما تكون هناك مؤشرات كافية أن هذه األصول سيتم تحقيقها في
المستقبل المنظور.
الزكاة المستحقة على حسابات المساهمين

تحتسب الزكاة المستحقة على المجموعة وفقا للقوانين والتعليمات السارية في الجمهورية اليمنية ويتم تكوين مخصص لفريضة
الزكاة الشرعية المستحقة ،كما تقوم المجموعة بتوريد فريضة الزكاة الشرعية المستحقة إلى الجهة الحكومية المختصة والتي
تقرر توزيعها طبقا لمصارفها الشرعية.
20.3

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تخضع المعامالت في الفروع اإلسالمية إلشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،والتي تنحصر مسؤوليتها في الرقابة على
الجوانب الشرعية لنشاط الفروع اإلسالمية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
21.3

األصول برسم األمانة

ال تعد األصول التي تحتفظ بها المجموعة برسم األمانة من أصولها ولذلك فهي ال تدرج ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
22.3

التقارير المالية لقطاع األعمال

القطاع هو أحد مكونات المجموعة القابلة للتمييز والذي يعنى إما بتقديم المنتجات أو الخدمات (قطاع العمل) أو بتقديم المنتجات
والخدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة (القطاع الجغرافي) والذي تكون له مخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات
األخرى .النموذج الرئيسي للتقرير عن معلومات القطاعات الخاص بالمجموعة هو قطاعات العمل بناء على هيكل اإلدارة
والتقارير الداخلية .قطاع العمل الرئيسي الخاص بالمجموعة هو قطاع الخدمات البنكية لألفراد والشركات والبنوك.
23.3

توزيعات األرباح لألسهم العادية

يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم إعتمادها بمعرفة المساهمين .يتم التعامل
مع توزيعات األرباح للسنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد في إيضاح مستقل.
24.3

العائد على السهم

يحتسب العائد األساسي للسه م بقسمة األرباح (الخسائر) العائدة لحاملي األسهم العادية بالبنك على عدد األسهم أو المتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
25.3

أرقام المقارنة

يتم إدراج كافة المبالغ مع أرقام المقارنة فيما عدا ما تسمح به المعايير أو التفسيرات المحاسبية.
26.3

معلومات الشركة األم

يتم إعداد بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة األم المفصح عنهما ضمن اإليضاحات المتممة للبيانات المالية بإتباع
نفس السياسات المحاسبية المذكورة أعاله فيما عدا اإلستثمار في الشركات التابعة حيث يتم تسجيلها بالتكلفة.
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.4

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من إدارة المجموعة القيام بإعداد تقديرات وإفتراضات تؤثر على األصول واإللتزامات
المالية الظاهرة في تاريخ البيانات المالية الموحدة والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة خالل السنة .هذه
التقديرات مبنية على إفتراضات تتضمن العديد من العوامل التي تختلف درجة التأكد منها ،ويؤدي اختالف النتائج الفعلية عن
تقديرات اإلدارة إلى تغيرات في اإللتزامات واألصول المستقبلية المقدرة.
يتم تقييم التقديرات واإلجتهادات بشكل مستمر ،وهي تقوم أساسا على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،متضمنة توقعات األحداث
المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف.
وفيما يلي التقديرات المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة:
1.4

تصنيف اإلستثمارات

تقرر اإلدارة عند الحيازة متى يمكن تصنيف اإلستثمار كأصول مالية متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق.
 1.1.4أصول مالية متاحة للبيع
تتبع اإلدارة اإلرشادات المبينة في المعيار رقم ( )39من معايير المحاسبة الدولية ،األدوات المالية :إثبات وقياس وتصنيف
األصول واإللتزامات المالية غير المشتقة كأصول مالية متاحة للبيع.
 2.1.4إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
تتبع المجموعة متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )39حول تصنيف األصول المالية غير المشتقة ذات الدفعات المالية
الثابتة أو المحددة بفترات إستحقاق ثابتة على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق .يتطلب هذا التصنيف إجراء تقديرات هامة .من
أجل القيام بهذه التقديرات ،تقوم المجموعة بتقييم إعتزامها وقدرتها على اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق .إذا
أخفقت المجموعة في اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق ،عدا في حاالت محددة منها على سبيل المثال بيع مبلغ
غير هام بنهاية فترة اإلستحقاق  ،يتطلب تصنيف الفئة بأكملها على أنها متاحة للبيع .لذا يمكن أن يتم قياس اإلستثمارات بالقيمة
العادلة وليس بالتكلفة المطفأة.
2.4

تقدير القيمة العادلة

تعتمد القيم العادلة على أسعار السوق المدرجة في تاريخ المركز المالي الموحد .إذا لم تتوفر أسعار سوق مدرجة ،يتم تقدير
القيمة العادلة إعتمادا على التدفقات النقدية المخصومة وطرق التقييم األخرى.
عند إستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ،تعتمد التدفقات النقدية على أفضل تقديرات اإلدارة والمعدل المخصوم هو
المعدل المتاح في السوق ألدوات مماثلة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.
3.4

خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلفيات

إن الغاية من مراجعة المحفظة اإلئتمانية للعمالء هي تحديد المخصص المطلوب ألرصدة القروض والسلفيات واإللتزامات
العرضية والتعهدات ويتم دراستها تماشيا مع القوانين والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي اليمني.
إضافة إلى القوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني منشور رقم ( )6لسنة 1996م يقوم البنك باألخذ بعين
اإلعتبار العوامل التالية في الدراسة:
•
•
•
•

الدراسة التحليلية لوضع العمالء المالي بناء على البيانات المالية والتدفقات النقدية المقدمة من العمالء باإلضافة إلى حركة
حساباتهم مع المجموعة.
الحد اإلئتماني للعميل.
تحليل نسبة المخاطرة ،أي قدرة العميل على تنفيذ تجارة مرابحة وتحصيل نقد كافي لسداد المبلغ المقترض.
قيمة الرهن واحتمالية إعادة تملكه.
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•
•

تكلفة إسترداد الدين.
إلتزامات العميل مع مصلحة الضرائب ومؤسسة الضمان االجتماعي.

إن سياسة المجموعة تتطلب مراجعة دورية ومنتظمة لمخصصات إنخفاض القيمة للتسهيالت باإلضافة إلى تقييم دوري للرهونات
والتأكد من إمكانية تحصيلها .يستمر تصنيف القروض كقروض متعثرة إال إذا تم إعادة تصنيفها كقروض جارية وأعتبر تحصيل
الفائدة ومبلغ القروض األساسي مرجحا .إن مخصص خسائر القروض يتم احتسابه وإدراجه في بيان الدخل الشامل الموحد.
4.4

خسائر إنخفاض قيمة األصول المالية المتاحة للبيع

تحدد المجموعة أن قيمة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألسهم قد انخفضت عندما يكون هناك
إنخفاض جوهري أو طويل األجل في القيمة العادلة إلى دون مستوى تكلفتها.إن تحديد ما هو جوهري أو طويل األجل يتطلب
تقديرا .عند إجراء هذا التقدير ،تقوم اإلدارة بالتقييم  ،بين عوامل أخرى ،التقلب اإلعتيادي في سعر السهم.
وباإلضافة إلى ذلك ،قد يكون اإلنخفاض في القيمة مالئما عندما يكون هناك دليل على تردي الحالة المالية للمستثمر به وأداء
مجال العمل والقطاع والتغيرات في التدفقات النقدية التقنية والتشغيلية والتمويلية اإلسالمية.
5.4

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

يتم إحتساب اإلهالك لتنزيل تكلفة األصول على أساس العمر اإلنتاجي المقدر .يتم إحتساب العمر اإلنتاجي المقدر وفقا لتقييم إدارة المجموعة
بناء على عدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك بإستخدام أفضل التقديرات.

.5

نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
نقد في الصناديق والصرافات اآللية
أرصدة بعمالت أجنبية
أرصدة بالعملة المحلية

20,033,299
2,739,611
22,772,910

2018م
ألف لاير يمني
11,204,243
2,671,599
13,875,842

أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة اإلحتياطي
17,705,307
21,536,310
أرصدة بالعملة المحلية
12,384,122
12,182,170
أرصدة بعمالت أجنبية
30,089,429
33,718,480
43,965,271
56,491,390
وفقا لتعليمات البنك المركزي اليمني يتم اإلحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي اليمني خالل السنة المالية 2019م بنسبة  %10من
إجمالي ودائع العمالء بالعمالت األجنبية و %7من إجمالي ودائع العمالء بالعملة المحلية (2018م %10 :و %7من إجمالي ودائع العمالء
بالعمالت األجنبية ومن إجمالي ودائع العمالء بالعملة المحلية على التوالي) .وال يحصل البنك على أية فائدة من أرصدة اإلحتياطي اإللزامي
لدى البنك المركزي اليمني.
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.6

أرصدة لدى البنوك

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
إيضاحات
أرصدة لدى البنك المركزي اليمني حسابات جارية
أرصدة بعمالت أجنبية
أرصدة بالعملة المحلية
أرصدة لدى بنوك محلية
ودائع آلجل
حسابات جارية
أرصدة لدى بنوك خارجية
حسابات جارية
ودائع آلجل
إجمالي األرصدة لدى البنوك

-

1.6

2019م
ألف لاير يمني

2018م
ألف لاير يمني

26,418,804
9,121,991
35,540,795

8,876,378
3,573,055
12,449,433

33,724,950
4,114,965
37,839,915

25,713,688
388,739
26,102,427

4,239,912
507,644
4,747,556

16,740,358
591,841
17,332,199

78,128,266

55,884,059

()758,367
()4,042,176
1.6
يخصم :مخصص تدني أرصدة لدى البنوك
55,125,692
74,086,090
تحمل حسابات ودائع أل جل لدى البنوك الخارجية والمحلية أسعار فائدة متغيرة ،بينما ال تحمل الحسابات الجارية لدى تلك البنوك أي
فائدة .بلغت الودائع المحجوزة بضمان لدى بنوك خارجية مبلغ  301,213ألف لاير يمني كما في  31ديسمبر 2019م (2018م:
مبلغ  481,659ألف لاير يمني).
تتضمن األرصدة لدى البنوك أرصدة في بنوك خارجية ومؤسسات مالية بما يعادل مبلغ وقدره  4,747,556ألف لاير يمني فقدت
المجموعة السيطرة عليها نتيجة لنقل السويفت وتم تكوين المخصصات الالزمة لهذه األرصدة بما يعادل مبلغ وقدره 3,845,953
ألف لاير يمني ،كما تم تكوين مخصص تدني أرصدة لدى البنك المركزي اليمني  -عدن بمبلغ وقدره  196,223ألف لاير يمني.

مخصص تدني أرصدة لدى البنوك

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
رصيد  1يناير
المكون خالل السنة
رصيد  31ديسمبر

758,367
3,283,809
4,042,176

2018م
ألف لاير يمني
–
758,367
758,367
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.7

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

تتمثل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق في أذونات خزانة (سندات دين) صادرة عن البنك المركزي اليمني
بالنيابة عن وزارة المالية في الجمهورية اليمنية وتنطبق عليها أسعار فائدة مختلفة.
يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
إستحقاق  90يوم
أذون خزانة إستحقاق  180يوم
أذون خزانة إستحقاق  360يوم
يخصم :رصيد خصم اإلصدار

2019م
ألف لاير يمني

2018م
ألف لاير يمني

346,204,380
50,000
100,000
346,354,380

344,800,000
100,000
100,000
345,000,000

()11,483,345
334,871,035

()11,155,920
333,844,080

4,460,866
4,460,866
سندات حكومية (غير مدرجة)
338,304,946
339,331,901
تحمل أذون الخزانة أسعار فائدة تتراوح ما بين  %16,01إلى  %16.95خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م (2018م:
 %15.78إلى  ،) %16.95وفقا لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون خزانة والتي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر جزء
من النقدية وما في حكمها.
كما هو مبين في اإليضاح رقم ( )19وبناء على المحضر الموقع مع البنك المركزي اليمني بتاريخ  15نوفمبر 2015م واإللتزام الموقع
خالل شهر يناير 2019م من قبل إدارة البنك كتعهد للبنك المركزي اليمني ،والذي فوض البنك المركزي اليمني بإحتجاز شهادات أذون
الخزانة بمبلغ وقدره  82,6مليار لاير يمني وكذلك العوائد المرتبطة بها من قبل البنك المركزي اليمني ،لحين تصحيح وضع مراكز العمالت
األجنبية للبنك حيث بلغ رصيد أذون الخزانة المحجوزة مع عوائدها كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ وقدره  82.6مليار لاير يمني ،وكذلك
إلتزام البنك بتخصيص العوائد المحققة من الرصيد المحجوز لشهادات أذون الخزانة لتكوين مخصص أو تخفيض المراكز المكشوفة للعمالت
األجنبية.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( )145لسنة 2006م بتاريخ  11أبريل 2006م والذي قرر فيه بأن على وزارة المالية شراء المحفظة
اإلئتمانية الزراعية المستحقة لبنك التسليف التعاوني والزراعي كما في  31ديسمبر 2005م ،ووفقا لإلتفاق المبرم بين كال من وزارة المالية
والبنك ،أصدر البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية سندات حكومية تستحق السداد في أبريل 2016م ،وبموجب الرسالة رقم
( )130-180بتاريخ  10مايو 2016م والمرسلة من قبل وزارة المالية إلى محافظ البنك المركزي اليمني تم تجديد هذه السندات لمدة سنة
إبتداء من  11أبريل 2016م ،وبموجب السند رقم ( )7بتاريخ  4أبريل 2017م والمرسل من البنك المركزي اليمني بناء على مذكرة وزارة
المالية الموجهة لمحافظ البنك المركزي اليمني برقم ( )130-62بتاريخ  22مارس 2017م تم تجديد هذه السندات لمدة سنة إبتداء من 10
أبريل 2017م ،وبموجب السند رقم ( )10بتاريخ  11أبريل 2018م والمرسل من البنك المركزي اليمني بناء على مذكرة وزارة المالية
الموجهة لمحافظ البنك المركزي اليمني برقم ( )130-42بتاريخ  20مارس 2018م تم تجديد هذه السندات لمدة سنة إبتداء من  9أبريل
2018م ،وبموجب السند رقم ( )11بتاريخ  8أبريل 2019م والمرسل من البنك المركزي اليمني بناء على مذكرة وزارة المالية الموجهة
لمحافظ البنك المركزي اليمني برقم ( )130-131بتاريخ  24مارس 2019م تم تجديد هذه السندات لمدة سنة إبتداء من  8أبريل 2019م.
وتحمل هذه السندات نسب فائدة حسب سعر متوسط الفائدة على أذون الخزانة لفترة ثالثة أشهر ويقوم البنك المركزي اليمني بقيد فوائد تلك
السندات لحساب المجموعة كل ثالثة أشهر.
تم إيقاف الفوائد على السندات الحكومية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )30ومذكرة وزارة المالية رقم ( 110/661م و) بتاريخ
 28أكتوبر 2019م ،وقد تم التوجيه بقيد قيمة السندات الحكومية في حساب البنك الجاري لدى البنك المركزي اليمني بموجب رسالة البنك
رقم ( )77بتاريخ  30أغسطس 2020م وبموجب رسالة وزارة المالية رقم ( 110/769م و) بتاريخ  12سبتمبر 2020م ولكن حتى
تاريخه لم يتم قيد المبلغ في الحساب الجاري.
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.8

قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
إيضاحات
قروض وتسهيالت تجارية وزراعية
جاري مدين – سحب على المشكوف
قروض عمالء
قروض زراعية
تسهيالت إعتمادات مستندية
يخصم :مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات (منتظمة
وغير منتظمة)
يخصم :فوائد مجنبة

1.8
2.8

األنشطة التمويلية اإلسالمية
تمويل عمليات االستصناع
إجارة منتهية بالتمليك
تمويل عمليات المرابحة
تمويالت زراعية
إستثمارات في عقود المشاركة
يخصم :مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية اإلسالمية
يخصم :إيرادات مجنبة
يخصم :إيرادات مؤجلة
يخصم :مجمع إهالك إجارة منتهية بالتمليك

3.8

2019م
ألف لاير يمني

2018م
ألف لاير يمني

27,836,599
31,830,499
732,918
18,733
60,418,749

26,342,536
32,197,130
751,707
18,733
59,310,106

()20,485,475
()24,819,640
15,113,634

()26,135,230
()21,750,367
11,424,509

3,236,409
2,583,118
942,162
114,123
–
6,875,812

3,247,459
2,942,484
1,289,769
232,102
36,031
7,747,845

()1,381,575
()75,183
()60,898
()2,164,517
3,193,639

()1,604,258
()76,041
()90,013
()2,217,834
3,759,699

15,184,208
18,307,273
طبقا ألحكام المادة رقم ( )85من قانون البنوك رقم ( )38لسنة 1998م وكذلك المادة رقم ( )14من قانون ضرائب الدخل رقم ( )17لسنة
2010م ،فإن كافة المخصصات المكونة طبقا لتعليمات البنك المركزي اليمني عن القروض والتسهيالت اإلئتمانية واإللتزامات العرضية
تكون معفاة من الخضوع لضريبة الدخل.
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بلغت قيمة القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية اإلسالمية غير المنتظمة مبلغ وقدره  63,919,183ألف لاير يمني في  31ديسمبر
2019م (2018م 60,612,270 :ألف لاير يمني) يحتفظ البنك بضمانات جيدة متنوعة تتمثل في ضمانات عقارية وتأمينات نقدية مقابل
القروض والتسهيالت الممنوحة للعمالء .بلغت الـتأمينات النقدية مقابل القروض والتسهيالت اإلئتمانية ومصرفية أخرى كما في  31ديسمبر
2019م مبلغ وقدره  25,980,929ألف لاير يمني (2018م 13,713,074 :ألف لاير يمني) ،وفيما يلي بيان لتلك القروض والتسيهالت
واألنشطة التمويلية اإلسالمية وتأميناتها النقدية:
2019م
قيمة القروض
والتسهيالت
واألنشطة
التمويلية
اإلسالمية
ألف لاير يمني

التأمينات النقدية
ألف لاير يمني

قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية دون المستوى
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية مشكوك في تحصيلها
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية رديئة

84,712
31,532
63,802,939
63,919,183

83,437
()1,275
26,920
()4,612
(37,845,446 )25,957,493
(37,955,803 )25,963,380

قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية منتظمة

792,260
64,711,443

774,711
()17,549
(38,730,514 )25,980,929
2018م

قيمة القروض
والتسهيالت
واألنشطة
التمويلية
اإلسالمية
ألف لاير يمني

122

صافي قيمة
القروض
والتسهيالت
واألنشطة
التمويلية
اإلسالمية
ألف لاير يمني

التأمينات النقدية
ألف لاير يمني

صافي قيمة
القروض
والتسهيالت
واألنشطة
التمويلية
اإلسالمية
ألف لاير يمني

قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية دون المستوى
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية مشكوك في تحصيلها
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية رديئة

157,008
96,328
60,358,934
60,612,270

157,008
–
95,248
()1,080
(49,058,803 )11,300,131
(49,311,059 )11,301,211

قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية منتظمة

3,503,197
64,115,467

1,091,334
()2,411,863
(50,402,393 )13,713,074

27

بنك التسليف التعاوني والزراعي (شركة مساهمة يمنية)

1.8

مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات التجارية والزراعية (منتظمة وغير منتظمة)

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
إيضاحات

رصيد المخصص بداية السنة
يضاف :المكون خالل السنة
يخصم :المستخدم خالل السنة
يخصم :مخصصات إنتفى الغرض منها خالل السنة
المحول من المخصص العام للمخصص المحدد
فروقات إعادة تقييم عمالت
رصيد المخصص نهاية السنة

31

إيضاحات

2019م
عام
ألف لاير يمني

محدد
ألف لاير يمني
26,127,161
1,140,255
()363,213
()6,426,575
–
()130
20,477,498

محدد
ألف لاير يمني

إجمالي
ألف لاير يمني
26,135,230
1,140,255
()363,213
()6,426,667
–
()130
20,485,475

8,069
–
–
()92
–
–
7,977
2018م
عام
ألف لاير يمني

إجمالي
ألف لاير يمني

17,179
28,150,870
رصيد المخصص بداية السنة
–
–
31
يضاف :المكون خالل السنة
–
()21,336
يخصم :المستخدم خالل السنة
–
()2,010,988
يخصم :مخصصات إنتفى الغرض منها خالل السنة
()9,110
9,110
المحول من المخصص العام للمخصص المحدد
–
()495
فروقات إعادة تقييم عمالت
8,069
26,127,161
رصيد المخصص نهاية السنة
عند إحتساب المخصصات لتلك الديون يتم األخذ في اإلعتبار سدادات العمالء الالحقة والتي تمت خالل السنة التالية.

28,168,049
–
()21,336
()2,010,988
–
()495
26,135,230

يتم وفقا لتعليمات البنك المركزي اليمني تصنيف مخصصات التسهيالت اإلئتمانية إلى مخصصات محددة ومخصصات غير محددة
(مخصص عام للديون والتسهيالت المنتظمة) .بناء على تعليمات البنك المركزي اليمني يتم أخذ مخصص بواقع  %2من كافة التسهيالت
اإلئتمانية المباشرة المنتظمة والتسهيالت غير المباشرة بعد خصم التأمينات النقدية.
خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م أصدر البنك المركزي اليمني منشور دوري رقم ( ،)8والذي يشير إلى تعديل نسبة
المخصص على القروض والسلفيات المنتظمة المباشرة من  %1إلى .%2
وفقا ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39فإنه يمكن تطبيق طريقة القياس إلنخفاض القيمة للتسهيالت اإلئتمانية واألصول المالية على
أساس المج موعات وذلك عن طريق تطبيق دراسة إلنخفاض في القيمة على مجموعات التسهيالت اإلئتمانية واألصول المالية التي تم
دراستها وتحليلها بشكل فردي وتثبت أنها غير منخفضة القيمة ،في حين توجد مؤشرات على إنخفاض القيمة في مجموعات مشابهة ،وال
يمكن أن يتم تحديد اإلنخفاض في القيمة لكل أصل على حدة ضمن تلك المجموعة.

2.8

الفوائد المجنبة

تمثل الفوائد المجنبة قيمة الفوائد المستحقة على التسهيالت اإلئتمانية الغير منتظمة ،وتطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني فإن
هذه الفوائد ال تعتبر إيرادات إال عند تحصيلها فعليا.
2019م
ألف لاير يمني
الرصيد بداية السنة
الفوائد المجنبة المعدومة أو المحصلة خالل السنة
الزيادة خالل السنة
فروق إعادة تقييم الفوائد المجنبة بالعمالت األجنبية
الرصيد نهاية السنة

21,750,367
()2,453,064
5,523,018
()681
24,819,640

2018م
ألف لاير يمني
17,913,522
()559,667
4,397,988
()1,476
21,750,367
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3.8

اإلسالمية
مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية ٍ

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
إيضاحات

رصيد المخصص بداية السنة
يضاف :المكون خالل السنة
يخصم :المستخدم خالل السنة
يخصم :مخصصات إنتفى الغرض منها خالل السنة
المحول من المخصص المحدد للمخصص العام
المحول من المخصص العام إلى المخصص المحدد
فروقات إعادة تقييم عمالت
رصيد المخصص نهاية السنة

1,590,402
54,525
–
()277,208
–
7,229
–
1,374,948

31

إيضاحات

رصيد المخصص بداية السنة
يضاف :المكون خالل السنة
يخصم :المستخدم خالل السنة
يخصم :مخصصات إنتفى الغرض منها خالل السنة
المحول من المخصص المحدد للمخصص العام
فروقات إعادة تقييم عمالت
رصيد المخصص نهاية السنة

.9

31

محدد
ألف لاير يمني

محدد
ألف لاير يمني
1,199,341
391,656
–
–
()595
–
1,590,402

2019م
عام
ألف لاير يمني
13,856
–
–
–
–
()7,229
–
6,627

1,604,258
54,525
–
()277,208
–
–
–
1,381,575

2018م
عام
ألف لاير يمني
8,840
4,421
–
–
595
–
13,856

إجمالي
ألف لاير يمني

إجمالي
ألف لاير يمني
1,208,181
396,077
–
–
–
–
1,604,258

إستثمارات مالية متاحة للبيع

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
إيضاحات

2019م
ألف لاير يمني

2018م
ألف لاير يمني

شركة أساس العقارية المحدودة
الشركة العامة لإلستثمارات العقارية المحدودة
الشركة الوطنية للخدمات المالية اإللكترونية
شركة واي لالتصاالت
شركة الخدمات المالية اليمنية
الشركة اليمنية لصناعة المضخات
مصنع التمور التحيتا
الشركة اليمنية للفنادق
الشركة اليمنية لتسويق المنتجات الزراعية
الشركة اليمنية البريطانية لإلستثمار

1,049,802
600,000
507,500
430,043
95,483
15,750
11,834
2,500
1,350
125
2,714,387

1,049,802
600,000
–
430,043
95,483
15,750
11,834
2,500
1,350
125
2,206,887

بنك كاك الدولي – جيبوتي

69,178
2,783,565

69,178
2,276,065

1.9
()1,676,065
()1,589,389
يخصم :اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
600,000
1,194,176
تتمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع في إستثمارات (غير مدرجة) .ونظرا لتعذر الحصول على تقدير يمكن اإلعتماد عليه للقيمة العادلة
لهذه اإلستثمارات ،وذلك لعدم وجود أسعار سوقية معلنة لها ،وكذلك عدم إمكانية تحديد التدفقات النقدية المستقبلية ،لذا فقد تم تسجيل هذه
اإلستثمارات بالتكلفة.
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1.9

اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
الرصيد بداية السنة
يضاف :اإلنخفاض خالل السنة
يخصم :مخصصات إنتفى الغرض منها خالل السنة
الرصيد نهاية السنة

.10

2018م
ألف لاير يمني
1,698,535
–
()22,470
1,676,065

1,676,065
–
()86,676
1,589,389

إستثمارات في صكوك إسالمية

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م
قيمة الصكوك
ألف لاير يمني
عدد الصكوك

2018م
قيمة الصكوك
ألف لاير يمني
عدد الصكوك

إستثمارات في صكوك
–
–
–
–
إسالمية حكومية – مقيدة
–
–
–
–
بلغت القيمة اإلســـمية للصـــك  1,000,000لاير يمني ،وهي صـــادرة من وحدة الصـــكوك اإلســـالمية بالبنك المركزي اليمني .إلتزمت
الجمهورية اليمنية ممثلة في وزارة المالية بضـــمان هذه الصـــكوك في تواريخ إســـتحقاقها وفوضـــت وزارة المالية البنك المركزي اليمني
بخصم اإلستحقاقات في تواريخها من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي اليمني.

.11

إستثمارات في شركات زميلة

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م
نسبة المساهمة
%
شركة مأرب للدواجن
شركة كاك للتأمين

27,32
21,00

اإلجمالي

ألف لاير يمني
490,098
203,181
693,279

2018م
نسبة المساهمة
%
27.32
21.00

اإلجمالي

ألف لاير يمني
490,098
204,572
694,670

وتتمثل الحركة في الرصيد خالل السنة ما يلي:
2019م
ألف لاير يمني

2018م
ألف لاير يمني

632,631
694,670
الرصيد في  1يناير
62,039
28,024
صافي حصة البنك من األرباح
–
()29,415
توزيعات نقدية مستلمة خالل السنة
–
–
إستثمارات تم تحصيلها خالل السنة
694,670
693,279
الرصيد كما في  31ديسمبر
إستنادا إلى آخر بيانات مالية مدققة لشركة مأرب للدواجن عن السنة المالية المنتهية 2017م والتي إعتمد عليها مدقق الحسابات للسنة المالية
المنتهية لعام 2018م بلغت إجمالي األصول لشركة مأرب للدواجن ما قيمته مبلغ وقدره  2,334,141ألف لاير يمني ،كما بلغت إجمالي
اإللتزامات ما قيمته مبلغ وقدره  540,226ألف لاير يمني ،كما حققت شركة مأرب للدواجن صافي أرباح بمبلغ وقدره  47,814ألف لاير
يمني ،وال يوجد أي تغير في حقوق الملكية نظرا إلعتمادنا على نفس البيانات المالية التي إعتمد عليها مدقق الحسابات السابق بسبب عدم
وجود بيانات مالية مدققة للسنة 2018م2019 ،م.
30
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بلغت إجمالي األصول لشركة كاك للتأمين ما قيمته مبلغ وقدره  3,927,433ألف لاير يمني (مقارنة بمبلغ وقدره  3,064,964ألف لاير
يمني لسنة 2018م) ،كما بلغت إجمالي اإللتزامات ما قيمته مبلغ وقدره  2,945,118ألف لاير يمني (مقارنة بمبلغ وقدره 2,134,806
ألف لاير يمني لسنة 2018م) ،كما حققت شركة كاك للتأمين صافي أرباح بمبلغ وقدره  155,555ألف لاير يمني (مقارنة بمبلغ وقدره
 161,175ألف لاير يمني لسنة 2018م) وذلك إستنادا إلى آخر بيانات مالية مدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019م.

.12

أرصدة مدينة وأصول أخرى

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
إيضاحات
اصول آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون بعض العمالء
مصاريف مدفوعة مقدما
فوائد وإيرادات مستحقة
مشروعات قيد التنفيذ (دفعات)
عهد وسلف الموظفين
أرصدة مدينة أخرى

2019م
ألف لاير يمني
3,583,414
474,389
428,204
326,056
149,739
3,668,212
8,630,014

2018م
ألف لاير يمني
3,583,414
407,410
354,975
188,152
142,169
2,967,863
7,643,983

يخصم :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألرصدة
1.12
()5,165,395
()5,381,930
المدينة واألصول
2,478,588
3,248,084
يتم تصــنيف األصــول التي تؤول ملكيتها إلى المجموعة وفاء لديون بعض العمالء والتي من المتوقع بيعها خالل ( )12شــهرا من تاريخ
بيان المركزي المالي الموحد كأصول ثابتة متاحة للبيع.

1.12

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة واألصول األخرى

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
رصيد المخصص بداية السنة
يضاف :المكون خالل السنة
يخصم :المستخدم خالل السنة
مخصصات إنتفى الغرض منها خالل السنة
فروق إعادة تقييم المخصص بالعمالت األجنبية
رصيد المخصص نهاية السنة
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5,165,395
460,564
()144
()243,815
()70
5,381,930

2018م
ألف لاير يمني
4,942,128
332,550
()109,126
–
()157
5,165,395
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.13

ممتلكات ومعدات

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
أراضي ومباني
وإنشاءات
ألف لاير يمني

أثاث وآالت
ومعدات
ألف لاير يمني

سيارات
ووسائل نقل
ألف لاير يمني

تحسينات
عقارات
مستأجرة
ألف لاير يمني

إجمالي
ألف لاير يمني

التكلفة
رصيد  1يناير 2019م
إضافات
إستبعادات
إعادة تصنيف
رصيد  31ديسمبر 2019م

1,064,310
9,830
()46,665
38,971
1,066,446

7,739,576
259,694
()75,948
79,294
8,002,616

874,678
1,691
–
()3,690
872,679

1,614,160
1,989
()18,892
()114,575
1,482,682

11,292,724
273,204
()141,505
–
11,424,423

مجمع اإلهالك المتراكم
رصيد  1يناير 2019م
إهالك السنة
إستبعادات
إعادة تصنيف
رصيد  31ديسمبر 2019م

323,430
20,673
()22,395
32,612
354,320

6,631,743
410,053
()68,417
63,064
7,036,443

829,871
18,747
–
()3,690
844,928

1,335,509
112,164
()18,505
()91,986
1,337,182

9,120,553
561,637
()109,317
–
9,572,873

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2019م

712,126

966,173

27,751

145,500

1,851,550

نسب اإلهالك المستخدمة

%2-%0

%10-%20

%20

 %10أو مدة
اإليجار أيها أقل

–
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إجمالي
ألف لاير يمني

1,571,648
43,672
–
()1,160
1,614,160

10,962,511
349,481
()19,268
–
11,292,724

8,486,896
652,831
()19,174
–
9,120,553

أراضي ومباني
وإنشاءات
ألف لاير يمني

أثاث وآالت
ومعدات
ألف لاير يمني

التكلفة
رصيد  1يناير 2018م
إضافات
إستبعادات
إعادة تصنيف
رصيد  31ديسمبر 2018م

1,056,934
7,376
–
–
1,064,310

7,460,363
297,321
()19,268
1,160
7,739,576

873,566
1,112
–
–
874,678

مجمع اإلهالك المتراكم
رصيد  1يناير 2018م
إهالك السنة
إستبعادات
إعادة تصنيف
رصيد  31ديسمبر 2018م

304,206
19,224
–
–
323,430

6,200,412
449,978
()19,174
527
6,631,743

775,045
54,826
–
–
829,871

1,207,233
128,803
–
()527
1,335,509

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2018م

740,880

1,107,833

44,807

278,651

2,172,171

%2-%0

%10-%20

%20

 %10أو مدة
اإليجار أيها أقل

–

نسب اإلهالك المستخدمة

.14

سيارات
ووسائل نقل
ألف لاير يمني

تحسينات
عقارات
مستأجرة
ألف لاير يمني

حق إستخدام أصول مستأجرة

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
التكلفة
التكلفة في  1يناير 2019م
إضافات حق إستخدام أصول مستأجرة خالل العام
إنتهاء حق إستخدام أصول مستأجرة خالل العام
فروقات إعادة تقييم عمالت أجنبية
مجمع اإلهالك المتراكم
مجمع اإلهالك في  1يناير 2019م
إهالك العام
إهالك حق إستخدام أصول مستأجرة منتهية خالل العام
فروقات إعادة تقييم عمالت أجنبية
صافي حق إستخدام أصول مستأجرة كما في  31ديسمبر 2019م

128

1,736,370
217,246
–
–
1,953,616
–
494,208
–
–
494,208
1,459,408
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.15

أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
حسابات جارية
أرصدة بالعملة المحلية
أرصدة بعمالت أجنبية

2018م
ألف لاير يمني

2,437,258
1,623,285
4,060,543

4,968,719
559,375
5,528,094

12,177,257
6,649,227
18,826,484

11,584,131
3,991,035
15,575,166

22,887,027
إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
تحمل الحسابات الجارية والودائع ألجل المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية معدالت فائدة مختلفة.

21,103,260

ودائع ألجل
أرصدة بعمالت أجنبية
أرصدة بالعملة المحلية

.16

ودائع العمالء

1.16

ودائع العمالء وفقا للنوع

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني

2018م
ألف لاير يمني

210,283,817
207,421,947
ودائع آلجل
152,836,143
180,387,890
حسابات جارية وتحت الطلب
8,551,153
14,095,712
ودائع آلجل – مقيدة
12,352,875
13,697,392
حسابات توفير
8,562,099
10,715,513
تأمينات نقدية ،واعتمادات مستندية وخطابات ضمان وما في حكمها
200,390
746,311
إيداعات النقود اإللكترونية
3,113,842
2,982,347
ودائع أخرى
395,900,319
430,047,112
تحمل الودائع ألجل المربوطة وحسابات التوفير أسعار فائدة ثابتة خالل فترة الوديعة ،وال تحمل الحسابات الجارية والتأمينات النقدية
والودائع األخرى أية فائدة.
ودائع العمالء كما في  31ديسمبر 2019م تتضمن مبالغ محجوزة مقابل تسهيالت إئتمانية مباشرة وغير مباشرة بمبلغ وقدره 25,980,929
ألف لاير يمني (مقابل مبلغ  13,713,074ألف لاير يمني في  31ديسمبر 2018م).
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2.16

ودائع العمالء وفقا للقطاعات

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:

القطاع العام والمختلط
الشركات
األفراد
أخرى

.17

2019م
ألف لاير يمني

2018م
ألف لاير يمني

148,528,557
141,291,896
82,561,191
57,665,468
430,047,112

154,836,939
111,221,984
83,557,803
46,283,593
395,900,319

قروض طويلة األجل

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
مشروع التنمية الريفية – المهرة
مشروع تطوير تهامة الثالث
مشروع تطوير ريمة
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي

1.17

45,965
5,271
3,396
–
54,632

2018م
ألف لاير يمني
49,135
5,271
3,821
650,650
708,877

الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

بتاريخ  22أكتوبر  2014م تم الحصول على قسط من القرض المقدم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي
بدولة الكويت بمبلغ وقدره  12.5مليون دوالر أمريكي ،وذلك من إجمالي قيمة القرض البالغ  50مليون دوالر أمريكي وذلك
بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي والسمكي ،والذي يستحق السداد في  28يناير 2026م،
وقد تم سداد مبلغ وقدره  2.6مليون دوالر أمريكي خالل السنة ليصبح رصيد القرض كما في  31ديسمبر 2019م مسددا
بالكامل ،تنفذ المجموعة المشروع من خالل إتفاقية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
2.17

مشروع التنمية الريفية – المهرة

بتاريخ  11نوفمبر 1999م تم الحصول على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتفعيل أنشطة القروض الزراعية في
مشروع التنمية الريفية – المهرة يستحق السداد في  1يونيو 2034م .تنفذ المجموعة المشروع من خالل إتفاقية مع وزارة
المالية.
3.17

مشروع تطوير تهامة الثالث

بتاريخ  16أبريل  1980م تم الحصول على قرض من مؤسسة ألمانيا للتسليف اإلنشائي لتفعيل أنشطة القروض الزراعية في
مشروع تطوير تهامة أستحق السداد في  16أبريل 2009م .تنفذ المجموعة المشروع من خالل إتفاقية مع وزارة الزراعة
والري.
4.17

مشروع تطوير ريمة

بتاريخ  15ديسمبر  1997م تم الحصول على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتفعيل أنشطة القروض الزراعية
في مشروع تطوير ريمة يستحق السداد في  1يوليو 2027م .تنفذ المجموعة المشروع من خالل إتفاقية مع وزارة المالية.
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.18

أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
إيضاحات
تأمينات وضمانات مقدمة من الغير
فريضة الزكاة الشرعية
فوائد مستحقة
إلتزامات عقود اإليجار
ضرائب الدخل
مصاريف مستحقة
إيرادات محصلة مقدما
أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى

1.18

2.18
3.18
1.18

2019م
ألف لاير يمني
2,961,687
2,356,905
2,268,036
1,464,347
1,419,631
1,229,355
34,073
1,477,727
13,211,761

2018م
ألف لاير يمني
2,828,381
1,160,855
1,994,125
–
1,719,089
1,119,276
36,530
1,272,065
10,130,321

ضرائب الدخل

يتم احتساب ضرائب الدخل بنسبة 2018( %20م )%20 :من صافي الربح السنوي المعدل لألغراض الضريبية وفيما يلي
حركة مخصص ضرائب الدخل:
2019م
ألف لاير يمني
الرصيد بداية السنة
يضاف :المكون خالل السنة
يخصم :المدفوع خالل السنة

2.18

1,719,089
1,030,837
()1,330,295
1,419,631

2018م
ألف لاير يمني
1,380,295
437,661
()98,867
1,719,089

الزكاة الشرعية

تقوم المجموعة بتقديم إقرارها الزكوي سنويا وسداد الزكاة من واقع اإلقرار .وفيما يلي حركة الزكاة الشرعية:
2019م
ألف لاير يمني
الرصيد بداية السنة
يضاف :المكون خالل السنة
يخصم :المدفوع خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

3.18

1,160,855
1,427,949
()231,899
2,356,905

2018م
ألف لاير يمني
584,706
928,956
()352,807
1,160,855

إلتزامات عقود اإليجار
2019م
ألف لاير يمني
الرصيد بداية السنة
يضاف :المكون خالل السنة
يضاف :الفوائد المدينة
يخصم :المدفوع خالل السنة

1,736,370
217,246
64,678
() 553,947
1,464,347

2018م
ألف لاير يمني
–
–
–
–
–
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.19

مخصصات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
إيضاحات
مخصص
إلتزامات عرضية
ألف لاير يمني
الرصيد في بداية السنة
المكون خالل السنة
المستخدم خالل السنة
مخصصات إنتفى الغرض منها خالل السنة
فروقات تقييم عمالت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة

31

1,068,715
–
–
()825,131
()247
243,337

إيضاحات
مخصص
إلتزامات عرضية
ألف لاير يمني
الرصيد في بداية السنة
المكون خالل السنة
المستخدم خالل السنة
مخصصات إنتفى الغرض منها خالل السنة
فروقات تقييم عمالت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة

31

304,234
774,313
–
()9,082
()750
1,068,715

2019م
مخصص لمواجهة
خسائر تقلبات أسعار
الصرف وأثرها على
مراكز العمالت
مخصص
األجنبية المكشوفة
مطالبات محتملة
ألف لاير يمني
ألف لاير يمني
103,451
219,777
–
–
–
323,228

5,840,000
–
–
–
–
5,840,000

2018م
مخصص لمواجهة
خسائر تقلبات أسعار
الصرف وأثرها على
مراكز العمالت
مخصص
األجنبية المكشوفة
مطالبات محتملة
ألف لاير يمني
ألف لاير يمني
178,714
103,451
()178,714
–
–
103,451

5,840,000
–
–
–
–
5,840,000

اإلجمالي
ألف لاير يمني
7,012,166
219,777
–
()825,131
()247
6,406,565

اإلجمالي
ألف لاير يمني
6,322,948
877,764
()178,714
()9,082
()750
7,012,166

(أ) مخصص اإللتزامات العرضية يمثل  %1من إجمالي اإللتزامات العرضية بعد خصم التأمينات المحتجزة واألرصدة المغطاة بودائع
وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة.
(ب) كما هو مبين في اإليضاح ( ،) 3.37وبموجب توجيهات البنك المركزي اليمني لكافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية التي تقضي
بضرورة إعداد وعرض تحليل حساسية عن أثر تذبذب العمالت األجنبية على البيانات المالية من واقع سعر الصرف في السوق
الموازي وبيان أثر التغير على بيان الدخل الشامل األخر ،ويتوجب على البنوك التي تحتفظ بمواقف مالية قصيرة لمراكز العمالت
األجنبية القيام بتكوين مخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة المتعلقة بالفارق بين قيمة المواقف القصيرة األجل لمراكز العمالت
األجنبية بموجب سعر اإلقفال وفقا لنشرة البنك المركزي اليمني وقيمتها بموجب متوسط سعر الصرف وفقا لسعر السوق الموازي.
وخالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،لم يقم البنك بتكوين أي مخصص لمواجهة الخسائر المتعلقة بانكشاف مراكز العمالت
األجنبية) بناء على المحضر الموقع مع البنك المركزي اليمني بتاريخ  15نوفمبر 2015م واإللتزام الموقع خالل شهر يناير 2019م من
قبل إدارة البنك كتعهد للبنك المركزي اليمني والذي تضمن إلتزام البنك بتصحيح وضع التعرض لمخاطر النقد األجنبي بشكل تدريجي وبحد
أدنى تغطية  %10من اإلنكشاف سنويا والوصول للحدود المسموح بها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن حيث قامت إدارة البنك في نهاية
العام بتغطية جزء من اإلنكشاف لمركز العمالت األجنبية من  74مليار لاير يمني في سنة 2018م إلى  57مليار لاير يمني في سنة
2019م بنسبة إنخفاض في مركز إنكشاف العمالت األجنبية  ،%23كما تضمن ذلك اإللتزام على تفويض للبنك المركزي اليمني بحجز
شهادات أذون خزانة بمبلغ  82.6مليار لاير يمني والعوائد المحققة المرتبطة بها إلى حين التصحيح النهائي لوضع مراكز العمالت األجنبية،
وكذلك إلتزام البنك بتخصيص العوائد المحققة من الرصيد المحجوز لشهادات أذون الخزانة لتكوين مخصص أو تخفيض المراكز المكشوفة
للعمالت األجنبية.
خالل السنة المالية المنتهية في تاريخ  31ديسمبر 2017م وبموجب خطاب البنك المركزي اليمني – قطاع الرقابة على البنوك رقم
( )1955بتاريخ  24مايو 2018م ،قامت إدارة المجموعة بتكوين مخصص لمواجهة الخسائر المتعلقة بإنكشاف مراكز العمالت األجنبية
وفقا لنتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م بمبلغ وقدره  5,840,000ألف لاير يمني والذي تم تكوينه في حدود
نتائج نشاط المجموعة.
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.20

رأس المال المدفوع

بلغ رأس المال المدفوع كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ وقدره  20مليار لاير يمني (2018م20 :مليار لاير يمني) .موزع
على عدد ( )20عشرون مليون سهم بقيمة إسمية بلغت  1,000لاير يمني للسهم الواحد ،وذلك على النحو التالي:
عدد
األسهم
صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
الحكومة ممثلة بوزارة المالية
الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد
اإلتحاد العام لهيئة التعاون األهلي

8,100,000
6,764,000
5,000,000
136,000
20,000,000
عدد
األسهم

صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
الحكومة ممثلة بوزارة المالية
الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد
اإلتحاد العام لهيئة التعاون األهلي

.21
•
•
•

.22

8,100,000
6,764,000
5,000,000
136,000
20,000,000

2019م
نسبة المساهمة
%
40.50
33.82
25.00
0.68
100
2018م
نسبة المساهمة
%
40.50
33.82
25.00
0.68
100

قيمة األسهم
ألف لاير يمني
8,100,000
6,764,000
5,000,000
136,000
20,000,000
قيمة األسهم
ألف لاير يمني
8,100,000
6,764,000
5,000,000
136,000
20,000,000

إحتياطي قانوني
وفقا ألحكام المادة ( )1-12من قانون البنوك التجارية رقم ( )38لسنة 1998م يتم احتجاز  %15من صافي ربح السنة
لتغذية اإلحتياطي القانوني .يحق إلدارة البنك التوقف في االحتجاز وذلك عند بلوغ اإلحتياطي القانوني ضعفي رأس
المال المدفوع .ال يمكن إلدارة البنك إستخدام اإلحتياطي قبل الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني.
يتم زيادة رأس المال بمتحصالت القيمة اإلسمية لألسهم المصدرة ،وفي حالة إصدار األسهم بسعر أعلى من قيمتها
اإلسمية (عالوة إصدار) ،يدرج صافي الزيادة ضمن اإلحتياطي القانوني ،بموجب القانون رقم ( )22لسنة 1997م
بشأن الشركات التجارية بالجمهورية اليمنية.
يتضمن اإلحتياطي القانوني مبلغ وقدره  500مليون لاير يمني قيمة عالوة إصدار أسهم خالل سنة 2008م.

إلتزامات عرضية وإرتباطات

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2019م

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان

إجمالي قيمة اإللتزام
ألف لاير يمني

قيمة التأمين المحتجز
ألف لاير يمني

5,736,226
26,875,448
32,611,674

()668,612
()7,609,286
()8,277,898
2018م

إجمالي قيمة اإللتزام
ألف لاير يمني
اعتمادات مستندية
خطابات ضمان

7,381,864
29,180,282
36,562,146

التأمين المحتجز
ألف لاير يمني
()858,984
()6,225,673
()7,084,657

صافي قيمة
اإللتزام
ألف لاير يمني
5,067,614
19,266,162
24,333,776
صافي قيمة
اإللتزام
ألف لاير يمني
6,522,880
22,954,609
29,477,489
38
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.23

إيرادات الفوائد

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
فوائد من القروض والسلفيات واألنشطة اإلئتمانية اإلسالمية
فوائد سندات حكومية
فوائد عن األرصدة لدى البنوك

.24

414,432
440,206
5,130,428
5,985,066

2018م
ألف لاير يمني
833,619
755,516
3,154,157
4,743,292

مصروفات الفوائد

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
مصاريف فوائد على ودائع العمالء
ودائع ألجل
حسابات توفير
مصاريف فوائد على األرصدة المستحقة للبنوك واالقتراض
ودائع ألجل للبنوك
قروض طويلة األجل

.25

2018م
ألف لاير يمني

24,070,904
1,770,487
25,841,391

22,816,917
1,815,587
24,632,504

1,413,805
1,121
1,414,926

1,577,789
23,703
1,601,492

27,256,317

26,233,996

إيرادات األنشطة التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
إيرادات إجارة منتهية بالتمليك
إيرادات تمويل عمليات المرابحة
إيرادات التمويالت الزراعية
إيرادات عمليات االستصناع
إيرادات عمليات المشاركة
إيرادات صكوك إسالمية
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53,498
51,105
19,953
2,818
1,194
–
128,568

2018م
ألف لاير يمني
85,976
65,814
15,179
2,068
16,770
7,125
192,932
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عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار

يتم توزيع أرباح اإلستثمار بين العمالء والمساهمين على أساس إحتساب نسبة المشاركة مرجحة باألعداد ،ويتم إعتماد نسب
حصص أرباح ودائع العمالء من مجلس إدارة المجموعة بناء على اقتراح لجنة الميزانية التي تقوم بإحتساب المبالغ المستثمرة
بالعملة المحلية واألجنبية واألعداد الخاصة بها ونسب المشاركة ،وقد بلغ متوسط نسبة عائد اإلستثمار كما يلي:
2019م
عمالت أجنبية
لاير يمني
%
%
الودائع المستثمرة
حسابات اإلدخار

.27

%10
%5

%4
%2

لاير يمني
%
%8.90
%4,50

2018م

عمالت أجنبية
%

%3.90
%1.90

إيرادات رسوم وعموالت خدمات مصرفية

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
رسوم وعموالت خدمات مصرفية أخرى
عموالت حواالت واردة
عموالت عن خطابات الضمان
عموالت عن اإلعتمادات المستندية

.28

984,850
206,567
146,121
11,423
1,348,961

2018م
ألف لاير يمني
920,477
279,845
158,052
60,233
1,418,607

خسائر عمليات النقد األجنبي

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

خسائر التعامل في العمالت األجنبية
أرباح إعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

.29

2019م
ألف لاير يمني

2018م
ألف لاير يمني

()21,957,746
61,935
()21,895,811

()17,287,259
()27,137
()17,314,396

إيرادات إستثمارات مالية

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
إستثمارات في شركات زميلة

–
28,024
28,024

2018م
ألف لاير يمني
998,966
62,039
1,061,005
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.30

إيرادات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
إيضاحات
مخصصات إنتفى الغرض منها
مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات التجارية والزراعية
(المنتظمة وغير المنتظمة)
مخصصات أخرى
مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية اإلسالمية
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة
واألصول األخرى
اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

2019م
ألف لاير يمني

1.8
19
3.8

6,426,667
825,131
277,208

2,010,988
9,082
–

1.12
1.9

243,815
86,676
7,859,497

–
22,470
2,042,540

10,560
328
2,254
7,872,639

4,800
–
16,711
2,064,051

إيرادات إيجار عقارات مملوكة
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات أخرى

.31

2018م
ألف لاير يمني

إنخفاض القيمة على األصول المالية (مخصصات)

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
إيضاحات
مخصص تدني أرصدة لدى البنوك
مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات التجارية والزراعية
(منتظمة وغير منتظمة)
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة
واألصول األخرى
مخصصات أخرى
مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية اإلسالمية

.32

1.6
1.8
1.12
19
3.8

2019م
ألف لاير يمني
3,283,809

2018م
ألف لاير يمني
758,367

1,140,255

–

460,564
219,777
54,525
5,158,930

332,550
877,764
396,077
2,364,758

تكاليف الموظفين

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
مرتبات وبدالت وحوافز
إشتراكات التأمينات االجتماعية
مصاريف طبية
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7,503,251
261,976
874,465
8,639,692

2018م
ألف لاير يمني
7,223,470
246,093
972,314
8,441,877
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.33

مصروفات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2019م
ألف لاير يمني
الزكاة الشرعية
صيانة
إشتراكات ورسوم
مصاريف أمن وحراسة
كهرباء ومياه
نقل وانتقاالت
تأمين
إيجارات
مصاريف إتصاالت
أجور نقل
إعالنات ونشر
أدوات مكتبية ومطبوعات
أتعاب قانونية ومهنية
تدريب
تكاليف تمويل حق إستخدام أصول مستأجرة
مصاريف أخرى متنوعة

.34

1,427,949
569,585
520,575
451,645
349,884
328,129
317,593
296,237
279,418
245,669
108,056
86,219
84,432
64,981
64,678
393,899
5,588,949

2018م
ألف لاير يمني
928,956
437,047
391,072
391,000
176,470
369,048
337,923
743,542
291,287
187,417
107,364
104,705
73,178
82,112
–
496,212
5,117,333

عائد السهم من صافي أرباح السنة

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2019م
حصة مساهمي البنك في صافي األرباح (ألف لاير يمني)
المتوسط المرجح لعدد األسهم (ألف سهم)
عائد السهم من صافي أرباح السنة (لاير يمني)

385,451
20,000
19.27

2018م
375,297
20,000
18.76
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.35

معامالت مع أطراف ذات عالقة

تتمثل أرصدة األطراف ذات العالقة الظاهرة في البيانات المالية الموحدة فيما يلي:
2019م
ألف لاير يمني

2018م
ألف لاير يمني

الودائع
الرصيد في  1يناير
يضاف خالل السنة
يخصم خالل السنة
فروق أسعار الصرف
الرصيد كما في  31ديسمبر

15,243,084
–
()2,658,090
–
12,584,994

13,255,458
1,987,626
–
–
15,243,084

تمويالت وقروض
الرصيد في  1يناير
يضاف خالل السنة
يخصم خالل السنة
فروق أسعار الصرف
الرصيد كما في  31ديسمبر

615,592
541,424
–
–
1,157,016

309,192
306,400
–
–
615,592

الفوائد
فوائد وعموالت محصلة
فوائد مدفوعة
الرصيد كما في  31ديسمبر

27,198
()508,923
()481,725

4,771
()180,370
()175,599

مكافاءات األشخاص في اإلدارة العليا
رواتب أعضــاء مجلس اإلدارة والمدراء الرئيســيين والمكافأت
وبدل الجلسات المدفوعة خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

.36

212,568
212,568

226,126
226,126

معلومات القيمة العادلة

إستنادا إلى طريقة التقييم الموضحة أدناه ،تعتبر إدارة المجموعة أن القيم العادلة لكافة األدوات المالية الواردة ببيان المركز
المالي وخارجه كما في  31ديسمبر 2019م ال تختلف جوهريا عن قيمها الدفترية.
1.36

تقدير القيم العادلة

 1.1.36قروض وسلفيات العمالء
تم حساب القيمة العادلة باإلستناد على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة لألصل والفوائد .تم إفتراض حدوث سداد
القروض في تواريخ السداد التعاقدية متى أنطبق ذلك .بالنسبة للقروض التي ليس لها فترات سداد محددة أو تلك التي تخضع
لمخاطر التحصيل يتم تقدير السداد على أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما كانت معدالت الفائدة بمستويات مماثلة للمستويات
الحالية ،بعد تعديلها بأي فروق في توقعات معدل الفائدة .يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بوضع مخاطر اإلئتمان وأي مؤشر
على اإلنخفاض في القيمة في اإلعتبار يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ألي تصنيفات قروض متماثلة على أساس المحفظة
ويتم خصمها بالمعدالت الحالية للقروض المماثلة المقدمة للمقترضين الجدد ذوي مالمح اإلئتمان المماثلة .تعكس القيم العادلة
المقدرة التغيرات في مركز اإلئتمان منذ تاريخ تقديم القروض كما تعكس التغيرات في معدالت الفائدة في حالة القروض ذات
معدالت الفائدة الثابتة.
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 2.1.36اإلستثمارات
تستند القيمة العادلة على األسعار المدرجة بالسوق في تاريخ بيان المركز المالي الموحد .في حالة عدم وجود سعر مدرج للسوق
يتم تقدير القيمة العادلة بإستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة وأية طرق أخرى للتقييم .عند إستخدام أساليب التدفقات
النقدية المخصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية على أفضل تقديرات اإلدارة ومعدل الخصم هو معدل سائد بالسوق بالنسبة
ألداة مالية مماثلة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.
 3.1.36أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح /من البنوك
تم إعتبار أن القيمة الدفترية ألرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح /من البنوك ،تعد بمثابة تقدير مناسب للقيمة العادلة
نظرا لطبيعتها قصيرة األجل.
 4.1.36الودائع البنكية وودائع العمالء
بالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات إستحقاق معلومة يتم إعتبار أن القيمة العادلة هي المبلغ المستحق
السداد عند الطلب في تاريخ بيان المركز المالي الموحد .تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات اإلستحقاق الثابتة ،على
التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام معدالت الفائدة المعروضة حاليا للودائع ذات فترات اإلستحقاق الباقية المماثلة .ال يتم أخذ
قيمة العالقات طويلة األجل مع المودعين في اإلعتبار عند تقدير القيم العادلة.
2.36

أدوات مالية أخرى ببيان المركز المالي الموحد

تعتبر القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى ببيان المركز المالي الموحد مقاربة لقيمها الدفترية.
3.36

أدوات مالية خارج بيان المركز المالي الموحد

ال يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج بيان المركز المالي الموحد والمتعلقة باالئتمان ،والتي تتضمن إرتباطات
لتقديم اإلئتمان واإلعتمادات المستندية وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن اإليرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس جوهريا
األتعاب والعموالت التعاقدية المحملة بالفعل في تاريخ بيان المركز المالي الموحد إلتفاقيات ذات إئتمان وإستحقاق مماثلين.
4.36

القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية

القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية تعادل تقريبا قيمتها الدفترية كما هو مبين في بيان المركز المالي الموحد.
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يوضح الجدول التالي تحليال لألدوات المالية التي يتم قياسها بعد اإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة ،ويتم تجميعها إلى مستويات
من  1إلى  3بناء على مدى إمكانية مالحظة مدخالت قياس القيمة العادلة ودرجة أهميتها بالنسبة لعملية قياس القيمة العادلة في
مجملها.
القيمة الدفترية
ألف لاير يمني

2019م
المستوى 2
ألف لاير يمني

المستوى 1
ألف لاير يمني

المستوى 3
ألف لاير يمني

اإلجمالي
ألف لاير يمني

األصول
أرصدة لدى بنوك
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات في صكوك إسالمية
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية

74,086,090
339,331,901
1,194,176
–
18,307,273

–
–
–
–
–

74,086,090
339,331,901
–
–
–

–
–
1,194,176
–
18,307,273

74,086,090
339,331,901
1,194,176
–
18,307,273

اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
ودائع العمالء

22,887,027
430,047,112

–
–

22,887,027
430,047,112

–
–

22,887,027
430,047,112

القيمة الدفترية
ألف لاير يمني

2018م
المستوى 2
ألف لاير يمني

المستوى 1
ألف لاير يمني

المستوى 3
ألف لاير يمني

اإلجمالي
ألف لاير يمني

األصول
أرصدة لدى بنوك
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات في صكوك إسالمية
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية

55,125,692
338,304,946
600,000
–
15,184,208

–
–
–
–
–

–
338,304,946
–
–
–

55,125,692
–
600,000
–
15,184,208

55,125,692
338,304,946
600,000
–
15,184,208

اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
ودائع العمالء

21,103,260
395,900,319

–
–

–
–

21,103,260
395,900,319

21,103,260
395,900,319

.37

إدارة المخاطر

تقوم المجموعة بإدارة مخاطرها المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتيجية شاملة موضوعة تحدد المخاطر وسبل
مواجهتها وتخفيفها .إن أجهزة إدارة المخاطر في البنك تشمل مجلس اإلدارة ،والرئيس التنفيذي ،ولجنة إدارة األصول
واإللتزامات ،والمدير المالي ،ومدير اإلستثمار ،ومدير إدارة المخاطر والذين يخضعون لإلشراف الدائم من قبل اإلدارة العامة
للبنك .وفيما يلي موجز حول كيفية إدارة المخاطر.
1.37

مخاطر اإلئتمان

تعرف مخاطر اإلئتمان بأنها إحتمال عدم مقدرة العميل أو الطرف المقابل على الوفاء بإلتزاماته المالية المتعاقد عليها مما يؤدي
إلى خسائر مالية .وتنتج مخاطر اإلئتمان في سياق األعمال العادلة للمجموعة.
وفي هذا السياق تقوم المجموعة بتعزيز األطر المؤسسية التي تحكم إدارة اإلئتمان من خالل تحديث وتطوير السياسات
واإلجراءات بشكل مستمر.
يطبق البنك أيضا تعليمات البنك المركزي الصادرة بالمنشور رقم ( )10لسنة 1997م بشأن مخاطر اإلئتمان .وتلتزم اإلدارة
بحد أدنى من المعايير إلدارة مخاطرها اإلئتمانية تشتمل إجراءات إدارة وخفض المخاطر اإلئتمانية على ما يلي:
•
•
•
•
•
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إعداد دراسات إئتمانية عن العمالء قبل التعامل معهم وتحديد معدالت المخاطر اإلئتمانية المتعلقة بذلك.
الحصول على ضمانات كافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء.
القيام بزيارات ميدانية وإعداد دراسات دورية للعمالء بهدف تقييم مراكزهم المالية واإلئتمانية.
تكوين المخصصات المطلوبة للديون واألرصدة غير المنتظمة.
توزيع محفظة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية اإلسالمية على قطاعات مختلفة تالفيا لتركز المخاطر وضمن سقوف
محددة لكل قطاع.
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يتم اإلفصاح عن توزيع أرصدة األصول واإللتزامات المالية ،واإللتزامات العرضية واالرتباطات في تاريخ بيان المركز المالي
الموحد وفقا لقطاع األعمال كمايلي:
 1.1.37التركز حسب العمالء
أصول
أرصدة لدى البنوك
الف لاير يمني
 31ديسمبر 2019م
أفراد
شركات
بنوك
 31ديسمبر 2018م
أفراد
شركات
بنوك

قورض وتسهيالت
وأنشطة تمويلية
إٍسالمية
ألف لاير يمني

إلتزامات

أرصدة مستحقة
للبنوك والمؤسسات
المالية
ألف لاير يمني

ودائع العمالء
ألف لاير يمني

–
–
74,086,090
74,086,090

8,382,664
9,924,609
–
18,307,273

–
–
22,887,027
22,887,027

82,561,191
347,485,921
–
430,047,112

–
–
55,125,692
55,125,692

2,425,306
12,758,902
–
15,184,208

–
–
21,103,260
21,103,260

81,489,243
314,411,076
–
395,900,319

 2.1.37قطاع األعمال
2019م

صناعي وتجاري
خدمات
مالي
أخرى

األصول
ألف لاير يمني

اإللتزامات
ألف لاير يمني

6,098,838
1,163,099
466,869,932
19,220,324
493,352,193

141,291,896
155,359,787
22,887,027
153,068,387
472,607,097

إلتزامات عرضية
وارتباطات
ألف لاير يمني
7,810,941
2,621,704
6,883,411
7,017,720
24,333,776

2018م
األصول
ألف لاير يمني

اإللتزامات
ألف لاير يمني

9,183,367
1,038,999
440,841,905
5,289,104
456,353,375

86,067,919
185,136,727
40,678,309
122,971,988
434,854,943

إلتزامات عرضية
وارتباطات
ألف لاير يمني
10,778,868
2,834,905
5,328,919
10,534,797
29,477,489

 3.1.37التعرض لمخاطر اإلئتمان بدون األخذ في اإلعتبار الضمانات المحتفظ بها
2019م
ألف لاير يمني
بنود المركز المالي الموحد
أرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية
إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
أرصدة مدينة وأصول أخرى
بنود خارج المركز المالي الموحد

2018م
ألف لاير يمني

74,086,090
18,307,273
1,194,176
693,279
3,248,084
97,528,902

55,125,692
15,184,208
600,000
694,670
2,478,588
74,083,158

24,333,776

29,477,489
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2.37

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها مستقبال عند إستحقاقها ،وتنشأ هذه المخاطر عند عدم
قدرة المجموعة على توفير السيولة لمواجهة النقص في الودائع أو الزيادة في األصول ،تراقب المجموعة مخاطر السيولة
الخاصة بها عن طريق تقرير إستحقاقات األصول واإللتزامات الذي يتم اعداده داخليا ،ويقوم بتصنيف جميع األصول
واإللتزامات إلى فترات زمنية تصل إلى سنة أو أكثر .يتولى قسم اإلستثمار في البنك عملية التحكم ومراقبة مخاطر السيولة
وضمان عدم تعرض المجموعة لتلك المخاطر وفي نفس الوقت كيفية تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من أموال المجموعة.
يوضح الجدول التالي إستحقاق األصول واإللتزامات كما في  31ديسمبر 2019م
إستحقاقات
خالل  3أشهر
ألف لاير يمني
األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى
البنك المركزي اليمني
أرصدة لدى البنوك
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
إستثمارات في صكوك إسالمية
إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية
اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
ودائع العمالء
قروض طويلة األجل

إستحقاقات من 3
أشهر إلى  6أشهر
ألف لاير يمني

2019م
إستحقاقات من 6
أشهر إلى سنة
ألف لاير يمني

إستحقاقات
أكثر من سنة
ألف لاير يمني

اإلجمالي
ألف لاير يمني

56,491,390
74,086,090
334,730,607
–
–
–
8,874,971
474,183,058

–
–
4,509,204
–
–
–
5,696,347
10,205,551

–
–
92,090
–
–
–
410,390
502,480

–
–
–
–
1,194,176
693,279
3,325,565
5,213,020

56,491,390
74,086,090
339,331,901
–
1,194,176
693,279
18,307,273
490,104,109

19,564,191
292,965,070
–
312,529,261

3,322,836
100,106,267
–
103,429,103

–
15,999,146
–
15,999,146

–
20,976,629
54,632
21,031,261

22,887,027
430,047,112
54,632
452,988,771

يوضح الجدول التالي إستحقاق األصول واإللتزامات كما في  31ديسمبر 2018م
إستحقاقات
خالل  3أشهر
ألف لاير يمني
األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى
البنك المركزي اليمني
أرصدة لدى البنوك
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
إستثمارات في صكوك إسالمية
إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية
اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
ودائع العمالء
قروض طويلة األجل
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إستحقاقات من 3
أشهر إلى  6أشهر
ألف لاير يمني

2018م
إستحقاقات من 6
أشهر إلى سنة
ألف لاير يمني

إستحقاقات
أكثر من سنة
ألف لاير يمني

اإلجمالي
ألف لاير يمني

43,965,271
55,125,692
338,117,693
–
–
–
13,178,127
450,386,783

–
–
95,195
–
–
–
–
95,195

–
–
92,058
–
–
–
–
92,058

–
–
–
–
600,000
694,670
2,006,081
3,300,751

43,965,271
55,125,692
338,304,946
–
600,000
694,670
15,184,208
453,874,787

21,103,260
364,209,878
650,650
385,963,788

–
18,378,809
–
18,378,809

–
36,789
–
36,789

–
13,274,843
58,227
13,333,070

21,103,260
395,900,319
708,877
417,712,456
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3.37

مخاطر السوق

تتضمن مخاطر السوق مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية ومخاطر تقلبات معدالت الفائدة.
 1.3.37مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية
تتعرض المجموعة لمخاطر التعامالت بالعمالت األجنبية (خاصة التعامالت بالدوالر األمريكي) ،وحيث أن العملة الوظيفية
التي تظهر بها البيانات المالية الموحدة للمجموعة هي اللاير اليمني لذا تتأثر البيانات المالية الموحدة للمجموعة من التغير في
أسعار الصرف بين الدوالر واللاير اليمني .ويؤدي تعرض المجموعة للتعامالت بالعمالت األجنبية إلى نشوء أرباح وخسائر
يتم إدراجها في بيان الدخل الشامل الموحدة.
يوضح الجدول التالي مراكز العمالت الهامة كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة
2019م
فائض (عجز)
ألف لاير يمني

النسبة المئوية
إلى رأس المال
واإلحتياطيات

فائض
(عجز)
ألف لاير يمني

2018م

النسبة المئوية
إلى رأس المال
واإلحتياطيات

()%325.10
()75,978,276
()%253.27
()57,610,475
دوالر أمريكي
%0.26
60,086
()%2.78
()633,023
يورو
()%6.87
()1,606,263
%1.38
312,885
لاير سعودي
()%0.002
()574
%0.12
26,592
جنية إسترليني
%13.51
3,157,417
%0.52
117,783
درهم إماراتي
%0.12
29,089
%0.05
11,607
عمالت أخرى
()%318.08
()74,338,521
()%253.98
الصافي (عجز) ()57,774,631
تجاوز البنك السقوف المحددة وفقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ( )6لسنة 1998م الذي ينص على أن تطبيق
البنوك سقف أعلى لكل مركز عملة على حدة إضافة على سقف لمركز العمالت األجنبية مجتمعة ،بحيث ال يزيد مركز كل عملة على حدة
عن  %15من رأس المال وإحتياطياته وأن ال يزيد المركز المجمع للعمالت األجنبية عن  %25من رأس المال وإحتياطياته .تعمل إدارة
البنك خالل الفترة الالحقة على تصحيح الوضع تدريجيا.
تحليل الحساسية للعمالت األجنبية
بلغت معدالت أسعار الصرف للعمالت المهمة كما في  31ديسمبر كما يلي:
سعر اإلقفال بموجب نشرة
البنك لمركزي اليمني
2018م
2019م
لاير يمني
لاير يمني

*

متوسط سعر الصرف في السوق الموازي*
2018م
2019م
لاير يمني
لاير يمني

590
250.25
250.25
دوالر أمريكي
649.8
285.93
280.43
يورو
153.5
66.71
66.71
لاير سعودي
760.89
317.53
328.21
جنية إسترليني
154
68.13
68.13
درهم إماراتي
تم استخدام أخر معامالت قامت بها إدارة المجموعة لتحديد متوسط أسعار الصرف في السوق الموازي.

525
601
138.52
669.17
143.41
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يظهر الجدول التالي تحليل الحساسية لتأثير التغيرات في العملة مقابل اللاير اليمني مع األخذ في االعتبار أسعار الصرف في
السوق الموازي ،مع تثبيت باقي المتغيرات األخرى ،على قائمة الدخل (نتيجة القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية
الخاضعة لمخاطر العمالت).
التأثير على صافي الدخل الزيادة( /النقص)
2018م
2019م
لاير يمني
لاير يمني
()83,416,708
()78,214,421
دوالر أمريكي
66,209
()833,790
يورو
()1,729,062
407,065
لاير سعودي
()636
35,056
جنية إسترليني
3,488,776
148,452
درهم إماراتي
31,937
14,629
أخرى
()81,559,484
()78,443,009
بموجب توجيهات البنك المركزي اليمني لكافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والتي تقضي بضرورة إعداد وعرض تحليل الحساسية
عن أثر تذبذب العمالت األجنبية على البيانات المالية من واقع سعر الصرف في السوق الموازي وبيان أثر العمالت األجنبية والقيام بتكوين
مخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة المتعلقة بالفارق بين قيمة المواقف القصيرة األجل لمراكز العمالت األجنبية بموجب سعر اإلقفال
وفقا لنشرة البنك المركزي اليمني وقيمتها بموجب متوسط سعر الصرف وفقا لسعر السوق الموازي.
وخالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م وكما هو مبين في اإليضاح ( )19لم تقوم إدارة المجموعة بتكوين أي مخصص
لمواجهة الخسائر المتعلقة بانكشاف مراكز العمالت األجنبية كون البنك قد قام بتوقيع إلتزام للبنك المركزي اليمني خالل شهر يناير 2019م
بموجب المحضر الموقع مع البنك المركزي اليمني بتاريخ  15نوفمبر 2015م يتضمن إلتزام البنك بتصحيح وضع التعرض لمخاطر النقد
األجنبي بشكل تدريجي وبحد أدنى تغطية  %10من اإلنكشاف سنويا والوصول للحدود المسموح بها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن،
حيث قامت إدارة البنك في نهاية العام بتغطية جزء من اإلنكشاف لمركز العمالت األجنبية من  74مليار لاير يمني في سنة 2018م إلى
 57مليار لاير يمني في سنة 2019م بنسبة إنخفاض في مركز إنكشاف العمالت األجنبية  ،%23كما تضمن ذلك اإللتزام على تفويض
للبنك المركزي اليمني بحجز شهادات أذون خزانة بمبلغ  82.6مليار لاير يمني وكذلك العوائد المحققة المرتبطة بها إلى حين التصحيح
النهائي لوضع مراكز العمالت األجنبية ،وكذلك إلتزام البنك بتخصيص العوائد المحققة من الرصيد المحجوز لشهادات أذون الخزانة لتكوين
مخصص أو تخفيض المراكز المكشوفة للعمالت األجنبية.
خالل السنة المالية المنتهية في تاريخ  31ديسمبر 2017م وبموجب خطاب البنك المركزي اليمني – قطاع الرقابة على البنوك رقم
( )1955بتاريخ  24مايو  2018م قامت إدارة المجموعة بتكوين مخصص لمواجهة الخسائر المتعلقة بإنكشاف مراكز العمالت األجنبية
وفق نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م بمبلغ وقدره  5,840,000ألف لاير يمني والذي تم تكوينه في حدود
نتائج نشاط المجموعة.

 2.3.37مخاطر تقلبات معدالت الفائدة
تتعرض عمليات البنك لمخاطر تذبذب سعر الفائدة إلى المدى الذي تصبح فيه األصول التي تجني فوائد واإللتزامات التي تحتسب
عنها فائدة مستحقة في أوقات مختلفة .تهدف أنشطة إدارة المخاطر إلى ترشيد صافي دخل الفوائد شريطة أن تكون معدالت
سعر الفائدة في السوق متناسقة مع اإلستراتيجيات التجارية للبنك .تقوم إدارة البنك بمعالجة اإلختالفات بإتباع إرشادات السياسات
وتقليل المخاطر بمقاربة إعادة تسعير األصول واإللتزامات .يتم عرض التفاصيل المتعلقة بإعادة تسعير اإلختالفات ومخاطر
معدالت الفائدة على لجنة األصول واإللتزامات خالل إجتماعاتها العادية ،وتعرض كذلك على لجنة المخاطر التابعة إلدارة
البنك.
تقوم إدارة البنك باإلجراءات التالية لخفض أو الحد من أثار المخاطر الناشئة عن تقلبات أسعار الفائدة إلى الحد األدنى:
•
•
•

144

ربط سعر الفائدة على اإلقتراض مع سعر الفائدة على اإلقراض.
اإلسترشاد بأسعار الخصم للعمالت المختلفة عند تحديد أسعار الفائدة.
مراقبة توافق تواريخ إستحقاقات األصول واإللتزامات المالية.
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متوسط أسعار الفائدة المطبقة خالل السنة
بلغ متوسط معدالت أسعار الفائدة على األصول واإللتزامات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م كما يلي:
لاير يمني
%

دوالر أمريكي
%

لاير سعودي
%

يورو
%

األصول
ودائع ألجل لدى البنوك
أذون خزانة
السندات الحكومية
قروض العمالء
قروض زراعية
جاري مدين

16.70
16.91
16.74
22
6
25

3.20
–
–
10
–
12

–
–
–
–
–
2.52

–
–
–
10
–
12

اإللتزامات
ودائع ألجل  -العمالء
حسابات توفير
ودائع ألجل – بنوك
قروض طويلة األجل

15.02
15
16
2.60

3.71
2
4.97
2

–
1.92
–
–

1.80
1.72
–
–

بلغ متوسط معدالت سعر الفائدة على األصول واإللتزامات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م كما يلي:
لاير يمني
%

.38

يورو
%

دوالر أمريكي
%

لاير سعودي
%

األصول
ودائع ألجل لدى البنوك
أذون خزينة
السندات الحكومية
قروض العمالء
قروض زراعية
جاري مدين

16.74
16.79
16.85
22
6
25

1.69
–
–
10
–
12

–
–
–
–
–
2.52

2.25
–
–
10
–
12

اإللتزامات
ودائع ألجل  -العمالء
حسابات توفير
ودائع ألجل – بنوك
قروض طويلة األجل

15.03
15
16
2.60

3.96
2
4.97
2

–
2
–
–

1.81
2
–
–

إدارة مخاطر رأس المال

يدير البنك رأسمالة لضمان قدرته على اإلستمرار وفقا لمبدأ اإلستمرارية مع زيادة عوائد المساهمين عبر تحسين حقوق
المساهمين ضمن أطر مقبولة لمقابلة العائد مع المخاطر .لم تتغير السياسة العامة للبنك عن السنة 2018م.
يتكون رأس مال البنك من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات واألرباح المحتجزة.
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.39

كفاية رأس المال

يقوم البنك بمراقبة كفاية رأس ماله وفقا للتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي اليمني ،ويتم إحتساب كفاية رأس المال طبقا
لتعليمات البنك المركزي اليمني بمقارنة مكونات رأس المال األساسي والمساند كما هو مبين في البيانات المالية الموحدة بإجمالي
أصول وإلتزامات البنك المبينة في البيانات المالية الموحدة بعد ترجيحها بأوزان المخاطر كما يلي:
2019م
مليون لاير يمني

.40

2018م
مليون لاير يمني

رأس المال األساسي
رأس المال المساند
إجمالي رأس المال

22,489
258
22,747

23,429
21
23,450

األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر:
إجمالي األصول
اإللتزامات العرضية واإلرتباطات
إجمالي األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر
نسبة كفاية رأس المال

26,988
17,745
44,733
%50.85

20,264
19,145
39,409
%59.50

التقارير المالية لقطاعات األعمال

يعمل البنك ضمن الثالثة القطاعات التالية:
•
•
•

خدمات مصرفية لألفراد – تتضمن خدمات بنكية لألشخاص والحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع ومنتجات
مدخرات اإلستثمار والحفظ وبطاقات اإلئتمان الدائنة والمدينة وقروض المستهلك وقروض اإلسكان.
خدمات بنكية للشركات – تتضمن تسهيالت مدينة مباشرة وحسابات جارية وودائع وسحب على المكشوف وقروض
وتسهيالت إئتمانية أخرى.
الخزينة واإلستثمارات – تتمثل األنشطة األخرى بإدارة اإلستثمار وتمويل الشركات والتي ال تمثل أي منها قطاعا مستقال
يجب التقرير عنه.

تتم المعامالت بين قطاعات األعمال وفقا لشروط تجارية عادية .يتم تخصيص األموال بشكل عادي بين القطاعات مما ينتج عنه
اإلفصاح عن تحويالت تكلفة التمويل ضمن إيرادات التشغيل .الفوائد المحملة على تلك األموال تستند على تكلفة رأس المال
الخاصة بالبنك .ال توجد بنود جوهرية أخرى للدخل أو المصروفات بين قطاعات العمل.
تتمثل أصول وإلتزامات القطاع بأصول وإلتزامات التشغيل وهي غالبية بيان المركز المالي الموحد ولكنها ال تتضمن بنود مثل
الضرائب واإلقتراضات.

.41

اإللتزامات المحتملة

لقد تم رفع قضايا مختلفة على البنك بما يقارب  810مليون لاير يمني وتم تكوين مخصص إلتزامات محتملة لمواجهة بعض
تلك القضايا خالل السنة المالية 2019م بمبلغ وقدره  219مليون لاير يمني (2018م 154 :مليون لاير يمني) .تعتقد إدارة
المجموعة وبناء على رأي اإلدارة القانونية أن ما سينتج من أحكام في تلك القضايا والتي لم يتم تكوين مخصص إلتزامات
محتملة لها لن يؤثر على عمليات المجموعة.
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الموقف الضريبي

وفقا للمادة ( )21من القانون ( )39لسنة 1982م بإنشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي ال تخضع أرباح البنك لضريبة األرباح
التجارية والصناعية .وال يخضع البنك أيضا لقانون ضرائب الدخل رقم ( )31لسنة 1991م والتعديالت الالحقة له بالقرار
الجمهوري بالقانون رقم ( )12لسنة 1999م وأحكام المادة رقم ( )85من القانون رقم ( )38لسنة 1998م بشأن البنوك وذلك
حتى  31ديسمبر 2009م.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.43
•
•

تمت المحاسبة الضريبية للمرتبات حتى سنة 2008م.
تم سداد ضريبة المرتبات عن سنة 2009م ،من واقع اإلقرار ولم يتم اإلنتهاء من التصالح بين البنك والمصلحة حتى
تاريخه.
تمت المحاسبة الضريبية لألرباح التجارية والصناعية وكذا ضرائب كسب العمل من سنة 2010م إلى سنة 2016م.
تم سداد ضريبة كسب العمل (المرتبات واألجور) لألعوام 2017م2018 ،م2019 ،م من واقع اإلقرارات الشهرية.
تم تقديم اإلقرار الضريبي عن سنة 2017م2018 ،م وسداد المستحق من واقع اإلقرار ،وجاري الفحص الميداني
من قبل مصلحة الضرائب ولم يتم اإلنتهاء ولم يبلغ البنك بأي ربط إضافي من قبل المصلحة حتى تاريخه.
بلغت فروقات ضرائب تحت الحساب وضريبة المبيعات للسنة 2016م بمبلغ وقدره  109,912ألف لاير يمني
بموجب المحضر الموقع مع المصلحة.
تم سداد مصلحة الضرائب فيما يخص غرامة تأخير تقديم اإلقرار الضريبي عن األرباح التجارية والصناعية لسنة
2017م2018 ،م بمبلغ وقدره  151,832ألف لاير يمني 41,209 ،ألف لاير يمني على التوالي خالل السنة المالية
2019م.
بلغت الغرامة المحتسبة على ضريبة المبيعات وتحت الحساب وضريبة ريع العقار لسنة 2017م و 2018م مبلغ
وقدره  28,478ألف لاير يمني تم سدادها نقدا وبشيكات خالل السنة المالية 2019م.
قام البنك بسداد مبلغ وقدره  700,000ألف لاير يمني خالل السنة المالية 2019م لمصلحة الضرائب بموجب رسائلها
كدفعة مقدمة عن ضرائب األرباح التجارية والصناعية وسوف يتم تغطيتها من ضريبة األرباح التجارية والصناعية
المستحقة للسنوات الالحقة.

الموقف الزكوي
قامت المجموعة بتقديم إقرارها الزكوي والسداد حتى نهاية 2017م بموجب بياناتها المالية وفقا للسندات الممنوحة
لها عن مركزها الرئيسي وفروعها في المحافظات ،ولم تبلغ بأي إخطار ربط إضافي من قبل الهيئة العامة للزكاة
(سابقا مصلحة الواجبات الزكوية).
قامت المجموعة بتقديم إقرارها الزكوي وسداد الزكاة لسنة 2018م بموجب بياناتها المالية وفقا للسندات الممنوحة
لها عن مركزها الرئيسي وفروعها في المحافظات ،ولم تبلغ بأي إخطار ربط إضافي من قبل الهيئة العامة للزكاة
(سابقا مصلحة الواجبات الزكوية) وتم سداد مبلغ وقدره  600,000ألف لاير يمني من واقع اإلقرار نقدا والمتبقي
بمبلغ وقدره  329,000ألف لاير يمني بواقع شيك لكن لم يتم سحب قيمة الشيك حتى تاريخه.
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.44

أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية لتتناسب مع تبويب البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية ،والتي لم يكن لها
أثر على صافي األرباح وحقوق الملكية التي تم التقرير عنها سابقا ،وفيما يلي تفاصيل تلك التصنيفات:
البيانات المالية المدققة
2018م
ألف لاير يمني
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية
أرصدة مدينة وأصول أخرى
مصروفات أخرى
إهالك ممتلكات ومعدات
الزكاة الشرعية

.45

15,692,976
1,969,820
4,841,208
–
928,956
23,432,960

مبلغ إعادة التصنيف
ألف لاير يمني
()508,768
508,768
276,125
652,831
()928,956
–

األرصدة المعدلة
2018م
ألف لاير يمني
15,184,208
2,478,588
5,117,333
652,831
–
23,432,960

الوضع األمني القائم في الجمهورية اليمنية واألحداث الواقعة خالل الفترة المالية للبيانات المالية
الموحدة وأثرهما على استمرارية المجموعة

نتيجة لألزمة السياسية والوضع اإلقتصادي واألحداث األمنية الجارية في الجمهورية اليمنية فإنه يشكل تحديا على اإلدارة للتنبؤ
بأثار هذه األوضاع على نشاط المجموعة وأنماط التدفقات المستقبلية ونتائجها ومركزها المالي الموحد للفترة القادمة ،كما أن
اإلدارة مازالت مستمرة بدراسة تأثيرات هذه األزمة على المدى القريب على المجموعة وعمل اإلحتياطيات الالزمة لضمان
اإلستمرارية ،كما أن األحداث خالل فترة إعداد هذه البيانات المالية الموحدة تضمنت إستخدام نظام محاسبي إضافي في مدينة
عدن ومنفصل عن النظام األساسي للبنك في مدينة صنعاء وتقوم إدارة المجموعة بتقييم أثر تلك األحداث دوريا.
كما أن مجلس إدارة المجموعة يؤمن بأن األحداث وفي ظل إجراءات الحلول التي قامت بها إدارة المجموعة تضمن الحد من
أثر هذه األحداث التي بإعتقاد مجلس اإلدارة بأنها لن تكون جوهرية على المركز المالي الموحد للمجموعة ولن يكون لها أثر
سلبي على استمرارية المجموعة في المستقبل المنظور.

.46

األحداث الالحقة

•

إن حدث إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في العام 2020م وتفشيه في عدة مناطق جغرافية حول العالم
مسببا اضطرابات لألنشطة اإلقتصادية واألعمال مما قد يؤثر على إستثمارات ومعامالت المجموعة الخارجية في حال
توقف األعمال .تعتقد المجموعة أن هذا الحدث من األحداث الواقعة بعد تاريخ البيانات المالية الموحدة للمجموعة
وغير قابل للتعديل ،وترى إدارة المجموعة بأنه ال يوجد حتى األن أي أثر جوهري أو تقدير كمي لألثار المحتملة على
البيانات المالية المستقبلية في هذه المرحلة.
بتاريخ  28يناير 2021م وجهت إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي خطاب رقم (م ص  )23/إلى جمعية البنوك
اليمنية تم الطلب فيه من الجمعية مخاطبة البنوك في الجمهورية اليمنية باإلمتناع عن التعامل مع ما يسمى باإلدارة
العامة في عدن وبموجب هذا الخطاب وجهت جمعية البنوك اليمنية خطاب رقم (2021/39م) بتاريخ  31يناير
2021م إلى كافة البنوك اليمنية باإلمتناع عن التعامل مع ما يسمى باإلدارة العامة في عدن ،وبتاريخ  15مارس
2021م قامت اإلدارة العامة للبنك في صنعاء بإعالن رسمي في صحيفة الثورة العدد رقم  20570نص على التالي
(بموجب قانون إنشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي فإن البنك يعلن لجمهوره وعمالئه عدم إستخدام أية خدمات
مقلدة أو أنظمة غير معتمدة ال عالقة للبنك بها وهي كحد أدنى محاولة لتقليد شعار محفظة البنك اإللكترونية (موبايل
موني) .ومحاولة إنشاء أنظمة محاسبية أو بنكية لدى أحد فروع البنك في مدينة عدن بغرض فتح حسابات جارية
وودائع وإستقطاب أموال وتعامالت أخرى ،لذا ننبه عمالئنا عدم إعتمادية تلك العمليات ،مؤكدين إخالء مسؤولية البنك
القانونية والمالية تجاه أية إلتزامات قد تنشأ بسببها وبما يحافظ على أموال عمالئنا الكرام مع إحتفاظ البنك بكافة
اإلجراءات لحماية حقوقه وأموال عمالئه كاملة).

.47

إعتماد البيانات المالية الموحدة

•

تم إقرار هذه البيانات المالية الموحدة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  29مارس 2021م.
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البيانات المالية المستقلة لبنك التسليف التعاوني والزراعي – الشركة األم

1.48

بيان المركز المالي
 31ديسمبر 2019م
ألف لاير يمني

 31ديسمبر 2018م
ألف لاير يمني

األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
أرصدة لدى بنوك
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية إسالمية
إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في صكوك إسالمية
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات في وحدة تابعة
أرصدة مدينة وأصول أخرى
ممتلكات ومعدات
حق إستخدام أصول مستأجرة
إجمالي األصول

56,491,390
74,076,872
339,331,901
18,307,273
1,194,176
–
693,279
10,000
3,305,180
1,834,534
1,459,408
496,704,013

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
ودائع العمالء
قروض طويلة األجل
أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى
مخصصات أخرى
إجمالي اإللتزامات

22,887,027
430,194,184
54,632
13,059,075
6,406,565
472,601,483

21,103,260
396,055,392
708,877
9,955,149
7,012,166
434,834,844

حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
إحتياطي قانوني
إحتياطي عام
أرباح متراكمة
إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك

20,000,000
3,210,717
217,615
674,198
24,102,530

20,000,000
3,152,899
217,615
358,082
23,728,596

إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية
إلتزامات عرضية وإرتباطات

496,704,013
24,333,776

458,563,440
29,477,489

43,965,271
55,125,692
338,304,946
15,184,208
600,000
–
694,670
10,000
2,527,657
2,150,996
–
458,563,440
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2.48

بيان الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م
ألف لاير يمني

150

2018م
ألف لاير يمني

إيرادات فوائد
إيرادات فوائد عن إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق (أذون
الخزانة)
إجمالي إيرادات الفوائد

5,985,066

4,743,292

57,738,097

52,912,300

63,723,163

57,655,592

يخصم :مصروفات الفوائد
صافي إيراد الفوائد

()27,274,272
36,448,891

()26,256,064
31,399,528

إيرادات األنشطة التمويلية واالستثمارات اإلسالمية
يخصم :عائد أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة واالدخار
صافي إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية

128,568
()2,089,523
()1,960,955

192,932
()1,454,038
()1,261,106

صافي إيرادات الفوائد وإيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية

34,487,936

30,138,422

إيرادات رسوم وعموالت خدمات مصرفية
خسائرعمليات النقد األجنبي
إيرادات إستثمارات مالية
إيرادات أخرى
صافي إيرادات التشغيل

1,348,961
()21,895,811
28,024
7,871,506
21,840,616

1,418,607
()17,330,005
1,061,005
2,052,394
17,340,423

يخصم :إنخفاض القيمة على األصول المالية (مخصصات)
يخصم :تكاليف الموظفين
يخصم :إهالك ممتلكات ومعدات وحق إستخدام أصول مستأجرة
يخصم :مصروفات أخرى
صافي أرباح السنة قبل الضرائب

()5,158,930
()7,754,638
()1,051,481
()6,475,000
1,400,567

()2,364,758
()7,400,884
()648,326
()6,111,523
814,932

يخصم :ضرائب الدخل عن السنة
صافي أرباح السنة بعد الضرائب

()1,026,633
373,934

()418,962
395,970

الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة

–
373,934

–
395,970
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