فخامة الرئي�س/

رؤيتنا..

امل�ؤ�س�سة املالية الرائدة

رسالتنا..

تقدمي اخلدمات امل�صرفية واملالية املتنوعة ذات
اجلودة العالية با�ستخدام �أف�ضل الأنظمة الإدارية
والتقنية مبهنية عالية من خالل �شبكة �أعمال وا�سعة
لقطاعات الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات مبا ي�سهم
يف تنمية االقت�صاد املحلي.

قيم نؤمن بها..

العميل حمور �إهتمامنا
ال�سعي املتوا�صل للتميز
تنمية املجتمع
العمل بروح الفريق الواحد
الإهتمام باملوارد الب�شرية وتنمية قدراتها
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ت�أ�س�س بنك الت�سليف التعاوين الزراعي يف العام 1982عن دمج كل من بنك الت�سليف التعاوين الزراعي 1975وبنك التعاون الأهلي
للتطوير ت�أ�س�س عام  .1979ليتحمل م�س�ؤولية متويل القطاع الزراعي وال�سمكي ،يف فرتة انح�صرت فيه امل�شاريع اال�ستثمارية �إىل حد كبري من
احلكومة و املواطنني على هذا القطاع.
وقد قدم البنك اخلدمات التمويلية وامل�صرفية للقطاع الزراعي وال�سمكي والرثوة احليوانية بنجاح ،منذ ت�أ�سي�سه وحتى نهاية العام .2003
ويف العام  ،2004وبعد �أن اجتهت الدولة لدعم وت�شجيع جميع القطاعات االقت�صادية يف خطوة هامة ملواكبة التغريات يف االقت�صاد العاملي
ويفي مبتطلبات جذب اال�ستثمارات اخلارجية ،التي من �أهمها انفتاح النظام امل�صريف وتطوره ليطابق يف التزامه وتنوع خدماته قواعد
وموا�صفات العمل امل�صريف العاملي ،الأمر الذي خلق فر�صا للتطور ،وتهديدات باملناف�سة ال�شديدة.
ووفق ر�ؤية جديدة ارتكزت على تلك التوجهات والتغريات املحلية والعاملية ،توجه البنك للعمل امل�صريف ال�شامل ،لي�ضم �إىل خدمات التمويل
والإقرا�ض الزراعي باقات جديدة وحديثة ومناف�سه من اخلدمات امل�صرفية التي تنا�سب جميع القطاعات االقت�صادية واملجتمع مبختلف
�شرائحه.
ً
وبهذه اخلطوة املتقدمة و الإ�سرتاتيجية الطموحة ،رفع مبكرا �شعار الريادة كم�ؤ�س�سة م�صرفية �شاملة ت�سعى لتقدمي �أحدث اخلدمات امل�صرفية
با�ستخدام �أحدث التقنيات والأنظمة و تنفيذ العمليات وفقا ملعايري اجلودة العاملية ،مبا يخدم االقت�صاد املحلي ،ويلبي طموحات عمالئه
لي�صعد بذلك من مرحلة النجاح الزراعي �إىل مرحلة التفوق امل�صريف.
متجها بذلك كله �إىل جمتمع ينتمي �إليه قائال لكل ع�ضوا فيه:

�شاركنــــــا الريــــــادة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
�شهدت بالدنا خالل العام  2011ركو ًد اقت�صادي ًا حا ًد منذ بداية الربع الثاين للعام؛ نتيجة الأزمة ال�سيا�سية التي مرت بها البالد فال
تزال تلك الأزمة تلقي بظاللها القامتة على خمتلف اقت�صاديات البالد والزالت تداعياتها ال�سلبية ت�ؤثر وب�شكل حاد على انتقال ر�ؤو�س
الأموال وتدفق الإ�ستثمارات وحركة التبادل التجاري حملي ًا ودوليا.
وقد كان للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الن�صيب
الأكرب من حجم املعاناة وال�صعوبات الناجمة عن
تلك الأزمة حيث �شهد عام  2011تراجع الأرباح
التي حققتها البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ب�شكل حاد
نتيجة لالزمة وتراجع جودة املحافظ الإ�ستثمارية
واالئتمانية وزيادة املخ�ص�صات املر�صودة مقابل
تنامي الديون غري العاملة.
لقد ثبت ب�أن الأزمة ال�سيا�سية التي متر بها
البالد حالي ًا هي �أزمة �صعبه وقا�سية بكل املقايي�س
وتتطلب �إجراءات �إ�صالحية غري عادية كما تتطلب
يف الوقت نف�سه ت�ضافر كل جهود ال�سيا�سيني
واالقت�صاديني واملواطنني للخروج من تلك الأزمة
وعودة البالد ملا كانت عليه ملوا�صلة البناء والتنمية.
ورغم حدة التحوالت والتغريات اجلارية يف �سوق
ال�صناعة امل�صرفية يف البالد� ،إال �أن بنك الت�سليف
التعاوين والزراعي  CAC BANKقد متكن
من تفادي العديد من ال�صعوبات والآثار ال�سلبية
التي خل َفتها تلك الأزمة وذلك بف�ضل �سيا�ساته
االئتمانية املحافظة وتركيزه التاريخي على الإبقاء
على معدالت مرتفعة لل�سيولة واحلذر فيما يتعلق
بتوظيفات �أمواله.
ويحر�ص البنك على امل�شاركة الفاعلة يف م�شاريع
التنمية الوطنية ملا لها من �أهمية عالية يف حتقيق
اال�ستقرار االقت�صادي حيث يقوم البنك بالعمل
الدائم مع �شريكه اال�سرتاتيجي املتمثل يف �صندوق
الت�شجيع الزراعي يف تنفيذ العديد من الربامج
يف املجاالت التنموية الزراعية المت�صا�ص البطالة
ودعم املزارعني وتوفري فر�ص العمل لل�شباب
اخلريجني وتنفيذ كل م�شاريع الدولة يف هذا
اجلانب وقد بدء البنك فع ًال يف تنفيذ العديد من
الربامج التنموية الزراعية بال�شراكة مع ال�صندوق.
و �سيكون العام  2012حاف ًال بالكثري من
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الإجنازات والتي دخلت حيز التنفيذ خالل الربع
الأول من العام احلايل.
وكمواكبة لتطور البنك وتطبيق ًا ملخرجات الهيكلة
قام البنك ب�إن�شاء قطاع للتمويالت والأن�شطة
الإ�سالمية وفق ًا للقوانني املنظمة لأعمال امل�صارف
الإ�سالمية ومبوجب ت�صريح مزاولة الن�شاط
ال�صادر من البنك املركزي حيث يزاول البنك
الإ�سالمي ن�شاطه يف كل �أوجه التمويالت والأن�شطة
الإ�ستثمارية وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية حتت �إ�شراف
جلنة من العلماء لتقييم الو�ضع ال�شرعي ككل.
غالب ًا ما تقا�س م�سرية امل�ؤ�س�سات بحجم
الإجنازات ،وعظمتها ،وبتنوعها ،وارتباطها بالتنمية
االقت�صادية ،وب�أثرها على التنمية ،ومعدالت النمو
االقت�صادي� ،سواء �أكان ذلك الأثر ب�شكل مبا�شر� ،أم
غري مبا�شر ،وال نن�سى عالقة كل ذلك ،وارتباطه مبا
يتطلع �إليه املجتمع ،والن�سبة التي �أ�سهمت امل�ؤ�س�سة
بها يف حتقيق تلك التطلعات؛ وحينذاك يكون بنك
الت�سليف التعاوين والزراعي قد قدّم مناذج حية،
ملبادرات فريدة ،يف تخطي عوائق ،وك�سر قيود،
وجتاوز حواجز عتيقة ،حالت دون انفتاح القطاع
امل�صريف على التقنية احلديثة ،بل حدت من انت�شاره
اجلغرايف؛ لتبقى ن�سبة عالية من ال�سكان ال تلم�س
�أثرا لهذا القطاع احليوي الهام ،وال ت�ستفيد من
خدماته.
ومن هذا املنطلق يوا�صل بنك الت�سليف التعاوين
والزراعي جهوده ،يف ن�شر خدماته املالية،
وامل�صرفية ،ويف تقدمي متويالته للقطاعات
االقت�صادية ،ويف ابتكار باقات من املنتجات ،يحقق
بها حاجات الإن�سان يف الريف ،واحل�ضر ،يف �إطار
احلر�ص على ربط خدمات البنك ،ومنتجاته،
و�أن�شطته بال�شرائح الأكرث حاجة ،والأو�سع انت�شار ًا
يف الوطن.

لقد كان من �أهداف البنك �إعطاء الكادر
الب�شري اهتمام ًا كبري ًا و�أولوية عالية باعتباره ر�أ�س
املال الأ�سا�سي يف تطور وانت�شار �أي بنك يطمح
بالريادة حيث يتم تدريبهم على كل ما هو جديد
تقني ًا ومعرفي ًا ومهني ًا حتى ي�صل البنك �إىل خططه
و�أهدافه املر�سومة يف تطوير الأداء من حيث الكيف
واجلودة ال�شاملة فقد مت تنفيذ عدد  76برناجم ًا
تدريبي ًا خالل العام 2011ا�ستفاد منها عدد 1223
موظف وموظفة منها عدد  10برناجم ًا خارجي ًا
ا�ستفاد منها عدد  21موظف وموظفه.
و�سن�ستمر باحلر�ص على القيام بدورنا كمالذ
�آمن ال�ستثمارات وودائع عمالئنا ،وااللتزام بر�سالتنا
ور�ؤيتنا الرامية �إىل امل�ساهمة يف تعزيز التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف بالدنا من خالل
منتجاتنا وخدماتنا امل�صرفية الأكرث حداثة وتوفرينا
للقنوات املنا�سبة لت�سهيل حركة تدفق الإ�ستثمارات
من و�إىل البنك.
ويف النهاية �أتوجه بال�شكر اجلزيل مل�ساهمينا
الكرام وعمالءنا املخل�صني على ا�ستمرار ثقتهم
مب�ؤ�س�ستنا املالية الرائدة  CACBANKودعمهم
املتوا�صل عرب ال�سنني ال�سابقة .كما ال �أن�سى �أن
�أتقدم بالتقدير واالمتنان لكل موظفينا الأعزاء
على �إخال�صهم والتزامهم بالعمل على رفع �أ�سم
 CACBANKعالي ًا ،م�ؤكدين للجميع على �أننا لن
نرتدد يف بذل كل ما يف و�سعنا كي ي�ستمر البنك يف
�إحراز �أف�ضل النتائج املمكنة.
حم�ضار عبداهلل ال�سقاف
رئي�س جمل�س الإدارة
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األداء المالي للبنك
مجلس اإلدارة

2011

إجمالي الموجودات

صافي أرباح البنك
رغم الأو�ضاع االقت�صادية التي مرت بها البالد خالل العام 2011
ب�سبب الأزمة ال�سيا�سية فقد حقق البنك �أرباح �صافية مببلغ  1مليار
و�سبعة و�أربعون مليون ريال .
رغم حتمل البنك لأعباء كبرية للم�ساهمة يف خدم ًة االقت�صاد
الوطني والتي منها ال�سيا�سة التي انتهجها البنك بامل�شاركة مع
احلكومة والبنك املركزي يف تخفي�ض وا�ستقرار �سعر �صرف الريال
اليمني مقابل الدوالر الأمريكي حيث يعترب البنك من �أكرب امل�ؤ�س�سات
املالية تغطية لطلبات ال�سوق التجاري من الدوالر الأمريكي ،هذا وقد
بلغ معدل منو �صايف الأرباح بعد ال�ضربية يف  2011/12/31مقارنة
بالعام املا�ضي ما ن�سبته . %4,4

صافي الربح نهاية العام  2011مقارنه مع الفتره المماثله من العام الماضي بماليين الرياالت
1

صافي الربح نهاية العام 2011

1,047

2

صافي الربح نهاية العام 2010

1,002

1

2

تطورات النمو في حجم الموجودات  2011 - 2006بماليين الرياالت
1

2

6

3
5
4
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بالنظر �إىل منو املوجودات خالل ال�ستة الأعوام املا�ضية 2011 - 2006
نالحظ النمو الكبري الذي �شهده البنك حيث كان �إجمايل املوجودات
يف العام  2006مبلغ  55,593مليون ريال و�أ�صبح يف العام  2011مبلغ
 229,367مليون ريال بن�سبة منو  % 313تقريبا وهذا النمو قفز بالبنك
ليجعله من �أكرب البنوك يف اليمن من حيث �إجمايل املوجودات.
وعلى الرغم من ت�أثري الأزمة ال�سيا�سية التي مرت بها البالد خالل العام
2011والذي ت�أثر بها االقت�صاد الوطني ب�شكل كبري �إال �إن البنك ا�ستطاع
ال�سيطرة على مركزه املايل فقد حافظ البنك على املركز الثاين بني جميع
البنوك من خالل حجم املوجودات التي بلغت  229مليار ريال (الثاين
 )2010مبوجب التقرير الأويل للبنك املركزي اخلا�ص بتطورات امليزانية
املجمعة لت�صل بذلك ح�صتنا داخل القطاع امل�صريف �إىل  %13,6حمافظاً
�أي�ضا على م�ستواه �ضمن البنوك التقليدية بتحقيقه املركز الأول طبق ًا
ملعيار حجم املوجودات( االول.)2010
وملزيد من التف�صيل فقد بلغت �أر�صدتنا لدى البنوك املحلية والأجنبية
مبلغ 16مليار ريال وتعترب هذه �إحدى �سيا�سات البنك يف توفري ال�سيولة
الكافية لتحقيق املالءة املالية لتغطية متطلبات ال�سحب من العمالء بجميع
�أنواعها كمدفوعات اال�سترياد لل�سلع الر�أ�سمالية واال�ستهالكية وت�سهي ًال
لعمليات التجارة الداخلية واخلارجية والت�سهيالت امل�صرفية الأخرى.
حيث يحتفظ البنك ب�أر�صدة م�ستقره متكنه من مواجهة االلتزامات
املحتملة واحتياجات عمالءه من ال�سيولة دون �أي ت�أخري وقد اثبت كاك
بنك خالل �أزمة  2011ب�أنه بنك ذو مالءه ويتمتع مب�صادر �سيوله عالية
مكنته من اجتياز �صعوبات الأزمة مبهنيه واقتدار ،حيث بلغ حجم الأ�صول
ال�سائلة مبلغ  153مليار ريال بن�سبة �سيولة .%60

الموجودات المربحة في نهاية العام 2011

 1إجمالي الموجودات 2006

55,593

 2إجمالي الموجودات 2007

125,867

 3إجمالي الموجودات 2008

180,243

 4إجمالي الموجودات 2009

223,494

 5إجمالي الموجودات 2010

305,504

 6إجمالي الموجودات 2011

229,367

- -بنك الت�سليف التعاوين والزراعي التقرير ال�سنوي 2011

 1موجودات مربحة
2

 2موجودات غير مربحة

1

%77
%23

المحفظة اإلستثمارية واإلئتمانية
حتر�ص �إدارة البنك دائما على املوائمة والتوفيق بني ال�سيولة والربحية عند توظيفها لأموال املودعني  .ويعترب الإ�ستثمار يف �أذون اخلزانة هو الأمثل يف
ظل الظروف احلالية التي متر بها البالد ملا متثله من م�صدر �آمن و�سريع لل�سيولة وكاحتياطي ثانوي ملواجهة �أية التزامات ،فقد بلغت تلك الإ�ستثمارات يف
�أذون اخلزانة مببلغ  112مليار ريال حمتال املركز الأول بني البنوك ( 2010الأول) وبح�صة داخل ال�سوق امل�صريف .%18,7
ويف ظل الظروف احلالية التي متر بها البالد فقد اجته البنك �إىل التحوط الكبري يف منح الإئتمان بكل �أنواعه ووجه �أغلب ن�شاطه �إىل متابعة الديون
لتقلي�ص الديون غري العاملة لكي ال ي�ؤثر ذلك على �أرباح البنك .ويحر�ص البنك على اخذ ال�ضمانات الكافية عند منح االئتمان لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
والإفراد لتقليل املخاطر املحتملة وقد بلغت �أر�صدة ال�ضمانات النقدية كما يف  31دي�سمرب  2011مبلغ  28مليار ريال ما ن�سبته  %41من �إجمايل املحفظه
الإئتمانية كما هو مو�ضح ادناة :
المحفظة اإلئتمانية  2011 - 2010بآالف الرياالت

2010

1

4

4

2011

1

3 2

2

2010

2011

 1إجمالي محفظة التمويالت

87,362,606

69,236,636

 2إجمالي المخصصات

7,450,878

8,475,023

 3إجمالي الفوائد المجنبة

2,448,796

4,570,318

 4صافي المحفظة

77,462,932

56,191,295

3

المحفظة اإلئتمانية بالعملة  2011 - 2010بآالف الرياالت

اذون الخزانة بالصافي  2011 - 2006بماليين الرياالت

1

1

2010

2011

3

3

2010

2011

 1العملة األجنبية

51,956,774

43,956,863

 2الريال اليمني

35,405,832

25,279,773

 3اإلجمالي

87,362,606

69,236,636

1

2

6

3

4
2

2

5

1

2006

2

2007

30,197

3

2008

40,259

4

2009

83,328

5

2010

119,811

6

2011

112,127

7,641

الضمانات النقدية مقابل تسهيالت  2011 - 2010بآالف الرياالت

2010

1

3

2011

1

2

3

2010

2011

 1العملة األجنبية

35,713,436

24,237,053

 2الريال اليمني

8,210,564

4,111,947

 3اإلجمالي

43,924,000

28,349,000

2

تطورات النمو في إجمالي اإلقراض والتمويالت  2011-2006بماليين الرياالت

جودة محفظة القروض والسلفيات في العامين  2011 - 2010بمليارات الرياالت
2010
4

5

2010

1

2

4 3

5

3

2011

1

2

2011

 1ديون منتظمة

75

56

 2ديون غير منتظمة

12

13

 3المخصص

8

9

 4الفوائد المعلقة

2

4

 5صافي االقراض والتمويالت

77

56

1

2

1
6

3
5
4

2006

18,158

2

2007

46,770

3

2008

66,850

4

2009

66,978

5

2010

87,363

6

2011

69,237
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مجلس اإلدارة

المحفظة اإلدخارية والودائع

حقوق الملكية

يوا�صل بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ت�ألقه يف هذا اجلانب �إذ يقدم
خدمات م�صرفية متميزة ..ذات جودة عالية� ،سريعة الأداء ،وموافقة
لأحدث التطورات التكنولوجية ..تقدم عرب كفاءات وطنية ذات خربة
طويلة تتحلى بروح الفريق الواحد  ،وعرب قيادة ن�شطة وفعالة ..من خالل
�شبكة فروعه املنت�شرة يف عموم اجلمهورية واملجهزة ب�أحدث التقنيات
العاملية مما �شكل عوامل قوة للمحافظة على مكانته يف ال�سوق امل�صريف
يف ظل تدهور االقت�صاد خالل الأزمة ال�سيا�سية التي متر بها البالد فقد
و�صل �إجمايل �أر�صدة ودائع العمالء يف نهاية العام � 2011إىل مبلغ 209
مليار ريال.
وبهذا فقد بلغت ح�صة البنك مبا ن�سبته  %15.5من حجم القطاع
امل�صريف ككل يف هذا اجلانب ..كما حافظ كاك بنك على املركز
الثاين بني جميع البنوك من حيث حجم الودائع (الثاين  )2010وعلى
املركز الأول �ضمن البنوك التقليدية حمافظ ًا على م�ستواه املتميز خالل
الأع ـ ـ ـ ـ ـ ــوام (..)2011 ، 2010، 2009

ما يزال البنك حري�صا على تقوية قاعدة ر�أ�س ماله بهدف تدعيم ثقة
املودعني وتعزيز قدرته على مواجهة الأخطار التي قد حتدق به  ..فقد ارتفع
را�س مال البنك واحتياطياته �إىل 12,4مليار ريال ومبعدل منو مقداره %9
عن العام املا�ضي.

تطورات النمو في إجمالي ودائع العمالء  2011 - 2006بماليين الرياالت
1

2

 1إجمالي ودائع العمالء 2006
6

3
5
4

كفاية رأس المال

يحافظ البنك دوم ًا على معدالت كفاية ر�أ�س املال تزيد عن احلدود
املطلوبة مبوجب قرارات جلنة بازل البالغة  % 8ومتطلبات البنك املركزي
اليمني ويقوم بقيا�سها ب�شكل م�ستمر كل ثالثة �أ�شهر.
وفيما يلي جدول مقارن الحت�ساب معدالت كفاية ر�أ�س املال لعامي
 2010 - 2011طبق ًا ملقررات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية .

تطورات النمو في إجمالي حقوق الملكية  2011 - 2006بماليين الرياالت
48,426

 2إجمالي ودائع العمالء 2007

117,113

 3إجمالي ودائع العمالء 2008

167,911

 4إجمالي ودائع العمالء 2009

206,353

 5إجمالي ودائع العمالء 2010

284,514

 6إجمالي ودائع العمالء 2011

208,783

 1إجمالي حقوق الملكية 2006

1

6

2

3

5
4

نسبة كفاية رأس المال كما في  31ديسمبر للعامين  2011 - 2010بماليين الرياالت

نسبة كفاية رأس المال 2011
نسبة كفاية رأس المال 2010

14

2011

2010

الموجودات والبنود خارج المركز المالي المرجحة بأوزان المخاطر

82,302

94,120

رأس المال األساسي

12,190

11,251

رأس المال المساند

600

888

إجمالي رأس المال

12,790

12,139

رأس المال األساسي  /الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر

%15

%12

كفاية رأس المال

%15.5

%12.9
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5,073

 2إجمالي حقوق الملكية 2007

6,452

 3إجمالي حقوق الملكية 2008

9,131

 4إجمالي حقوق الملكية 2009

10,308

 5إجمالي حقوق الملكية 2010

11,310

 6إجمالي حقوق الملكية 2011

12,357

مؤشرات أخرى
تطوير وتحديث البنك
مت االنتهاء من املرحلة الأويل من م�شروع تطوير
وحتديث البنك التي نفذها ائتالف الأكادميية العربية
للعلوم املالية وامل�صرفية وجمموعة الأمني لال�ست�شارات
ويتم حاليا البدء بتنفيذ املرحلة الثانية من امل�شروع وهي
مرحلة التطبيق العملي ملخرجات الهيكلة.

تطوير وتحديث أنظمة
وخدمات البنك
يف �إطار الأن�شطة التطويرية والإ�ستثمارية التي قام
البنك منذ الوهلة الأوىل ببناء قاعدته التي �سريتكز عليها
خالل الفرتات القادمة وذلك من خالل اقتناءه لأحدث
الأنظمة االلكرتونية امل�صرفية والذي يقوم بتحديثها كل
فرتة لت�ستطيع مواكبة التطور ال�سريع ل�سوق ال�صناعة
امل�صرفية و�أي�ضا ملواجهة تو�سع البنك وانت�شاره داخلياً
وخارجي ًا.
حيث ي�سعى البنك �إىل تطوير و�إدخال العديد من
اخلدمات املالية وامل�صرفية وفق �أعلى التقنيات العاملية
والتي متكنه من جذب العمالء لالن�ضمام �إىل �أ�سرة كاك
بنك.
وفيما يتعلق ب�إدارة اخلدمات االلكرتونية فقد زاد
عدد البطاقات امل�صدرة خالل العام ،ومت �إ�ضافة عدد 9
�صرافات �آلية لي�صبح جمموع ال�صرافات � 133صراف
ملواكبة التو�سع الكبري يف �شريحة م�ستخدمي البطاقات
الإلكرتونية حيث يهدف البنك �إىل ال�سيطرة على �سوق
ال�صريفة الإلكرتونية بني البنوك العاملة يف اليمن.

- -بنك الت�سليف التعاوين والزراعي التقرير ال�سنوي 2011
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الهيكل التنظيمي
مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة
16
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منصر صالح القعيطي

رئيس مجلس اإلدارة
 2012-8م

كاك بنك..

برؤيته الطامحة كمؤسسة مالية رائدة،
و بعطاءات كل المخلصين يتأهب اليوم
النطالقة جديدة..

ميثل بنك الت�سليف التعاوين والزراعي واحد من �أهم ال�صروح االقت�صادية
يف البالد و�أحد عالمات جناح م�ؤ�س�سات القطاع العام وواجهة م�شرفة
للقطاع احلكومي الناجح ,فلقد �أثبت يف ال�سنوات الأخرية مقدرة فائقة يف
تقدمي �أف�ضل اخلدمات امل�صرفية ال�شاملة ,للجمهور ب�أجنح و�سائل التقنية
احلديثة التي اخت�صرت الزمن وامل�سافات والكلفة ,وحقق �سبق ًا يف اخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية على م�ستوى القطاع امل�صريف املحلي ب�شكل عام ,من
خالل طرح خدمات م�صرفية بقوالب �إلكرتونية مل ي�شهدها القطاع امل�صريف
اليمني من قبل ,وحقق البنك انت�شار جغرافي ًا وا�سع ًا حيث بلغت عدد فروعه
ومكاتبه املنت�شرة على م�ستوى الريف واحل�ضر وال�ساحل واجلزر ( )87فرعاً
ومكتب �إذ بلغت عدد فروعة العاملة  51فرع ًا فيما بلغ عدد املكاتب  36مكتب ًا.
ويف �سبيل ت�سهيل خدمة اجلمهور على مدار � 24ساعة قام البنك بن�شر عدد
 134جهاز ًا من �أجهزة ال�صرافات الآلية كما مت ن�شر عدد ( )1240نقطة بيع
يف الأ�سواق التجارية وبلغ عدد امل�شرتكني يف خدمة كاك موبايلي ()157000
م�شرتك وهي خدمة حتقق رغبة اجلمهور يف ت�سديد فواتري ا�ستهالك املياه
والكهرباء والهاتف الثابت والنقال عرب ر�سائل  SMSمن الهواتف اجلوالة
املرتبطة بح�سابات العمالء يف البنك كما يتم عرب الهاتف اجلوال ذاته
عمليات التحويل من ح�ساب �إىل ح�ساب وت�سديد قيمة امل�شرتيات يف ت�سوق
�إلكرتوين يغني العميل عن حمل النقود.
كما مت و�ضع خدمة البنك الإلكرتوين حتت ت�صرف عمالئه ,وهي خدمة
�إلكرتونية متطورة ,تتيح للعمالء �إجراء عدد من العمليات امل�صرفية الدولية
من �أي بقة يف العامل يتواجدون ,عرب جهاز �صغري يرتبط بالنظام الآيل للبنك
ويتم بوا�سطته تنفيذ عمليات فتح االعتمادات و احلواالت امل�صرفية الدولية
والتحويل من ح�ساب لآخر وهو مزود بنظام ت�شفري ب�أق�صى درجات ال�سرية
واحلماية والأمان.
كما �أ�س�س البنك مركز ًا للتوا�صل مع العمالء (الكول �سنرت) وقام بت�أ�سي�س
مركز لإ�صدار البطاقات امل�صرفية الإلكرتونية حملي ًا ب�شروط قيا�سية عاملية
ومت تزويده ب�أحد الأجهزة وماكينات الإ�صدار والربامج املرتبطة بها وح�صل
ترخي�ص للإ�صدار من ال�شركة الأم.
وبرغم تعر�ض ن�شاط البنك خالل العام 2011م للعديد من املخاطر املالية
ب�سبب الأحداث ال�سيا�سية واال�ضطرابات الأمنية التي �شهدتها البالد خالل
العام.
فقد متكن البنك من املحافظة على مركز مايل قوي وعلى قدر عال من
التوازن بني �إيراداته وم�صروفاته و�أ�صوله وخ�صومه وحافظ على ثقة العمالء
ولعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف احلد من امل�ضاربة بالعملة الأجنبية وبالتايل املحافظة
على قيمة العملة الوطنية من التدهور وكبح جماح الت�ضخم يف �أ�شد ظروف
البالد تعقيد ًا ,وال يفوتني يف هذا املقام �أن �أ�سجل �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير

للأ�ستاذ حم�ضار عبداهلل ال�سقاف رئي�س جمل�س الإدارة الأ�سبق الذي قاد
البنك بحكمته وخربته يف ظل ظروف بالغة ال�صعوبة ,و�أبحر به �إىل �شواطئ
الأمان.
كما نتوجه بال�شكر والتقدير لل�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة على ما بذلوه من
جهد ودعم م�ستمرين للإدارة التنفيذية ما مكنها من �أداء دورها على الوجه
املطلوب.
�إن البنك بعراقته وتواجده يف ميدان العمل االئتماين وامل�صريف لأكرث
من  35عام ًا (ت�أ�س�س بنك الت�سليف الزراعي العام 1975م ومت دجمه مع
بنك التعاون الأهلي للتطوير العام 1982م) لي�صبح بنك الت�سليف التعاوين
والزراعي ,وبخربات موارده الب�شرية املرتاكمة وكفاءاته ال�شابة املتطلعة
والقادرة على العطاء وبفروعه املنت�شرة على الرقعة اجلغرافية لليمن
وب�أنظمته الآلية احلديثة واملتطورة ,وبالثقة التي �أكت�سبها على مدى عقود
وعززها يف �سنواته امل�صرفية الأخرية وبر�ؤيته الطاحمة كم�ؤ�س�سة مالية
رائدة ,وبعطاءات كل املخل�صني  ...يت�أهب اليوم النطالقه جديدة ترتكز على
التحديث والتطوير يف الأنظمة وال�سيا�سات و�إجراءات العمل ,ورفع م�ستوى
ثقة العمالء بالبنك ,وتطوير خدماته ومنتجاته لتعزيز قدرته التناف�سية يف
ال�سوق ,لي�أخذ موقعه الرائد يف �أعلى مراتب الهرم امل�صريف.
والأمل معقود على كافة منت�سبي البنك يف تكري�س جهودهم وت�سخري
طاقاتهم اخلالقة وقدراتهم املرتكزة على املعرفة واخلربة يف �إحداث نقله
نوعية يف الأداء ,فمواردنا الب�شرية هم فر�س الرهان يف كل املراحل ويف
خمتلف الظروف لتحقيق �إجنازاته والإعالء من �ش�أنه كبنك حكومي وطني
رائد يف التنمية ودعامة من دعائم االقت�صاد الوطني.
وهنا البد من الت�أكيد على �أنّ الإدارة العليا للبنك �ستوىل كافة منت�سبيه
الرعاية الكاملة من خالل برامج تدريبية هادفة لتطوير مهارات وقدرات
العن�صر الب�شري باعتباره ر�أ�س املال احلقيقي ومرتكز �أي جناحات يحققها,
كما �سن�سعى لتهيئة بيئة عمل منا�سبة وحت�سني ظروف العمل من خالل و�ضع
وتطوير منظومة من اللوائح التي تنظم العالقات واحلقوق والواجبات بني
البنك وموارده الب�شرية وتهيئة مناخ ت�سود فيه روح الفريق وامل�شاركة يف و�ضع
اخلطط وحتديد الأهداف والإ�سهام يف �صنع القرار.
ولقد عك�ست النتائج املالية لأداء البنك للعام  2011مدى قدرته على
الثبات وحتقيق التوازن املايل يف �ضل �أ�شد الظروف االقت�صادية تعقيد ًا فلقد
حقق البنك �أرباح �صافية بلغت  1مليار و�سبعة و�أربعون مليون ريال يف حني
بلغت �إجمايل موجودات البنك  229,367مليون ريال كما بلغت �إجمايل ودائع
العمالء مبلغ  209مليار ريال وفيما يخ�ص حقوق امللكية فقد ارتفع ر�أ�س مال
البنك واحتياطياته �إىل  12,4مليار ريال ومبعدل منو مقداره  %9عن العام
املا�ضي.

الحوكمة المؤسسية
أو ًال :ميثاق الحوكمة المؤسسية

�إميان ًا من جمل�س �إدارة البنك ب�أهمية احلوكمة امل�ؤ�س�سية يف توفري
الأ�س�س وقواعد الأداء امل�ستقبلي من خالل ر�ؤية وا�ضحة لكل من ﻤﺠل�س
�إدارة البنك و�إدارته التنفيذية بغر�ض حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية
وحت�سني �أدائه ،وبدعم الثقة يف ن�شاطاته �أمام املودعني واجلهات التي
يتعامل معها البنك ،وعليه قرر جمل�س الإدارة تبني احلوكمة امل�ؤ�س�سية
مبا يتوافق مع �أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية يف البنوك التجارية
والإ�سالمية ،ومبادئ منظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية (،)OECD
و�إر�شادات جلنة بازل ملراقبة البنوك.
هذا وقد حر�ص البنك على �إتاحة البيانات جلميع املتعاملني وبكل
�شفافية وم�سئولية معزز ًا الثقة والو�ضوح لدى اجلميع.

ثاني ًا :تعريف الحوكمة المؤسسية

جمموعة العالقات ما بني �إدارة امل�ؤ�س�سة" جمل�س �إدارتها ،م�ساهميها
" واجلهات الأخرى التي لها اهتمام بامل�ؤ�س�سة من خالل خلق الر�ؤية
الوا�ضحة لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة وجتنب �أي حماذير من خالل تعزيز
مبادئ العدالة وال�شفافية والو�ضوح والإف�صاح ،واملراقبة وامل�ساءلة ،وحتديد
امل�س�ؤوليات والو�سائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة حتقيقها.
�أن احلوكمة امل�ؤ�س�سية الفاعلة هي التي توفر لكل من جمل�س �إدارة
البنك والإدارة التنفيذية الأ�س�س املنا�سبة للو�صول �إىل الأهداف التي ت�صب
يف م�صلحة امل�ؤ�س�سة ،ومبا ي�ضمن ا�ستغالل مواردها بكفاءة .كما تت�ضمن
احلوكمة الإر�شادات و�إجراءات الرقابة الإ�شرافية ،وال�ضوابط الإر�شادية
لنظام ال�ضوابط ال�شرعية (يف ال�صريفة الإ�سالمية) ،واملبادئ الإر�شادية
ل�ضوابط العمليات وال�صيغ الإ�سالمية وكذلك تلك التي تخ�ص �إدارة

املخاطر ،ومعيار الإف�صاح لتعزيز ال�شفافية وان�ضباط ال�سوق.

ثالث ًا :مسؤليات مجلس اإلدارة
! يتحمل جمل�س الإدارة م�سئولية حتقيق �أف�ضل املمار�سات املهنية
ل�ضمان حقوق جميع اجلهات املالكه ،حيث ي�شرف املجل�س على املهام املناط
بها تنفيذ عمليات البنك والت�أكد من �سالمتها ،وكذلك الت�أكد من تلبيه
متطلبات وتعليمات البنك املركزي مبا يحقق م�صلحه البنك واملودعني
واجلهات الأخرى ذات العالقة من خالل تطبيق �إدارة البنك التنفيذية
للأعمال وفق ًا للقوانني والتعليمات النافذة وال�سيا�سات والإجراءات املر�سومة
مبا يكفل الو�صول �إىل احلدود املقبوله للمخاطر والت�شغيل امل�صريف الأمثل.
! مناق�شة ق�ضايا حتديث البنك دوريا ب�إعادة ر�سم الأهداف
�أال�سرتاتيجيه ،بالإ�ضافة �إىل مالئمه �أنظمه الرقابة الداخلية ،وذلك من
خالل اللجان التابعة للمجل�س وامل�س�ؤوليات املحددة لها وفق ًا لالخت�صا�صات
وامل�سئولياتالنافذة.
! يقوم جمل�س الإدارة بتعيني �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية على �أن يكون
الأع�ضاء من ذوي االخت�صا�ص والكفاءة العالية.

رابع ًا :مسؤليات رئيس مجلس اإلدارة
! الف�صل بني م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة عن الإدارة التنفيذية مبوجب
تعليمات ومبادئ احلوكمه ،ويتم مراجعتها كلما اقت�ضت احلاجة.
! تقدمي املعلومات الكافية لكافة الأع�ضاء عن نتائج الإعمال من خالل
الإ�شراف واملتابعة والرقابة على كافة الأعمال التنفيذية ،بالت�أكد من
�سالمة الإجراءات املتخذه والأنظمة الداخلية املطبقة لتحقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجيةللبنك.
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! رئا�سة اجتماعات املجل�س ملناق�شة املوا�ضيع املدرجه �ضمن جدول �أعمالها،
لإ�صدار القرارات �سواء كانت ا�سرتاتيجيه �أو فنية مبا يكفل ا�ستمرار البنك
ملراحل تطوره وحتقيق املناف�سه الالزمة يف ال�سوق امل�صريف.

سادس ًا :اختصاصات اللجان التابعة
لمجلس اإلدارة

لزيادة فعالية جمل�س �إدارة البنك كونه امل�س�ؤول النهائي عن �إدارة �أعمال
البنك و�ش�ؤونه ،مت ت�شكيل جلان ت�ساعده على القيام مبهامه بكل �شفافية ،ومت
خامس ًا :لجان مجلس اإلدارة
حتديد مهام واخت�صا�صات وم�س�ؤوليات لتلك اللجان والتي بدورها ترفع تقارير
قام جمل�س الإدارة ومبوجب م�شروع �إعادة هيكلة البنك بتطبيق جمموعة حديثة �إىل جمل�س الإدارة ليتم اتخاذ القرارات ال�سليمة على �ضوءها.
و�شاملة من ال�سيا�سات والإجراءات لعمل اللجان امل�شكلة منه وذلك للتغطية
اللجنةالتنفيذية
والإ�شراف على جميع عمليات البنك .كما تب ّنى نظام �إدارة خماطر حمكم
تت�ألف اللجنة من رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وخم�سة �أع�ضاء،
يهدف �إىل ت�أمني ا�ستمرارية وجودة االموال امل�ستثمرة بالإ�ضافة �إىل تبنيه لنظام
تقارير لإي�ضاح البيانات النوعية ومن تلك التقارير ما يخ�ص املخاطر االئتمانية وتقوم بدرا�سة امليزانية التقديرية وال�سيا�سات الرئي�سية مثل (ال�سيا�سة
االئتمانية ،ال�سيا�سة الإ�ستثمارية ،ال�سيا�سة الرقابية ،الئحة املوارد الب�شرية)،
وال�سيولة وكفاية ر�أ�س املال طبق ًا حلدود املخاطر املقبولة.
درا�سة الإ�سرتاتيجية ال�سنوية للبنك ،وكذلك مناق�شة البيانات املالية اخلتامية.
يقوم البنك بالتعامل مع املخاطر امل�صرفية ب�شكل حكيم و�ضمن �إطار �شامل
جلنة الإمتثال
ملفهوم �إدارة املخاطر وفق ًا لأحدث املعايري والأعراف واملمار�سات امل�صرفية،
تت�ألف اللجنة من رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبة والرئي�س التنفيذي ،وثالثة
هذه املنظومة �أتت �ضمن هيكل تنظيمي متعدد امل�ستويات الرقابية والإ�شرافية
�أع�ضاء غري تنفيذيني.
مبا ي�ضمن تطبيق مبادئ احلوكمة امل�ؤ�س�سية ب�شكلها ال�صحيح ،فعلى م�ستوى
جمل�س الإدارة هناك جلان رقابية �إ�شرافية وهى كالتايل:
وتقوم مبراجعة �سيا�سات الإمتثال وغ�سل الأموال قبل اعتمادها من جمل�س
الإدارة وتقييم فعاليتها ب�شكل م�ستمر والتو�صية ملجل�س الإدارة باعتمادها،
�إعداد منهجية فعالة ل�ضمان �إمتثال البنك جلميع القوانني والتعليمات النافذة
Internal Audit Committee
! جلنة التدقيق
و �أية �إر�شادات و�أدلة ذات عالقة وتعميمها داخل البنك ،درا�سة اخلطة ال�سنوية
Risk Committee
! جلنة املخاطر
للإمتثال وغ�سل الأموال ،املوافقة على �سيا�سات وتعليمات و�إجراءات الإمتثال
! جلنة الإمتثال ومكافحة غ�سل الأموال
ومكافحة غ�سل الأموال ونظام التقارير اخلا�ص بها ،ومراجعتها ب�شكل دوري،
 Compliance & AML Committeeوتقييم مدى كفاءتها ،مراقبة ومتابعة تطبيق �سيا�سة مراقبة الإمتثال ومكافحة
غ�سل الأموال وا�ستالم التقارير من وحدة الإمتثال وغ�سل الأموال ورفعها �إىل
ومن جانب �آخر هناك جلان تتبع جمل�س الإدارة تهتم ب�سالمة وحت�سني الآداء
جمل�س الإدارة مع التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها� ،إتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز
على م�ستوى الن�شاط التنفيذي وهي:
 Board Executive Committeeقيم اال�ستقامة واملمار�سات املهنية ال�سليمة داخل البنك بال�شكل الذي يجعل
! اللجنة التنفيذية
 ALCO Committeeالإمتثال بالقوانني والأنظمة والتعليمات واملعايري املطبقة هدف ّا �أ�سا�سيا واجب
! جلنة الأ�صول واخل�صوم
التحقيق ،االجتماع مع املدققني اخلارجيني والداخليني ورئي�س ق�سم الإمتثال
! جلنة االئتمان
 Credit Committeeوغ�سل الأموال والإدارة التنفيذية يف جل�سات منف�صلة على الأقل مرة يف ال�سنة
! جلنة املكاف�أت والرت�شيحات
ملناق�شة �أية �أمور ترى اللجنة �أو اجلهات الأخرى مناق�شته.
Nomination & Remuneration Committee
جلنة التدقيق
! و�أخري ًا مت ت�شكيل وتفعيل هيئة الرقابة ال�شرعية لتقوم بالإ�شراف على جميع
تت�ألف جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني من جمل�س الإدارة على
تعامالت الفرع الإ�سالمي ( فرع الإمام ال�شوكاين ) بتقدمي العون وامل�ساعدة مبا �أن ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف اللجنة عن ع�ضوين اثنني ،كما يجب �أن
يتوافق والأحكام ال�شرعية ومبا يوفر ال�ضمان الالزم لعمالء الفرع بعدم خلط
يكون ع�ضوين على الأقل من �أع�ضاء جلنة التدقيق حا�صلني على م�ؤهالت علمية
الأموال و�سالمة �إجراءات ال�صيغ الإ�سالمية املقدمة.
و�/أو خربة عملية يف جماالت الإدارة املالية وقد مت تعيني �أع�ضاء غري تنفيذيني
�أو م�ستقلني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة لع�ضوية تلك اللجنة.
وتقوم باحل�صول على �أية معلومات من الإدارة التنفيذية بالإ�ضافة �إىل حقها
يف ا�ستدعاء �أي موظف تنفيذي ،مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق
الداخلي واخلارجي بالإ�ضافة �إىل �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك،
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وتقوم مبراجعة �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل جمل�س
الإدارة وتقييم فعاليتها ب�شكل م�ستمر ،الت�أكد من توفر ال�سيا�سات و�أطر العمل
والربامج والأدوات الالزمة لإدارة املخاطر املختلفة ،مع �إجراء مراجعة دورية
لها وتعديلها �إن لزم الأمر ،املوافقة على هيكل �إدارة املخاطر �أو �أي تعديالت
عليه قبل اعتماده من جمل�س الإدارة ،درا�سة خطة �إدارة املخاطر ال�سنوية،
�إقرار نظام ت�صنيف العمالء والإ�شراف على حتديثه ،املوافقة على �سيا�سات
وتعليمات و�إجراءات �إدارة املخاطر ونظام التقارير اخلا�ص بها ،ومراجعتها
ب�شكل دوري ،وتقييم مدى كفاءتها ،تقييم مدى كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة
الداخلية يف البنك والتن�سيق مع جلنة التدقيق الداخلي و�إدارة التدقيق الداخلي
بهذا اخل�صو�ص ،اتخاذ التدابري الالزمة لرفع درجة الوعي لدى املوظفني لكافة
�أنواع املخاطر ،الت�أكد من توفري اخلربات واملوارد املنا�سبة لإدارة املخاطر مبا
ميكنها من �إجناز امل�س�ؤوليات املوكولة �إليها ،مراجعة نتائج اختبارات الإجهاد
امل�ستخدمة وحتليل خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية
وتقدير مدى مالئمة الفر�ضيات التي بنيت عليها ،املوافقة على اخلطط اخلا�صة
�إعتماد خطة التدقيق ال�سنوية ومراقبة تطبيقها� ،إ�ضافة �إىل مراجعة مالحظات بحاالت الطوارئ ،ا�ستالم ومتابعة تقارير �إدارة املخاطر عن جميع �أنواع املخاطر
وتقارير الرقابة الداخلية التي تتعلق ب�إدارة املخاطر والتو�صية للمجل�س التخاذ
التدقيق الواردة من �إدارة التدقيق الداخلي ،درا�سة التقارير الدورية للتدقيق
الداخلي واخلارجي قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها الإجراءات الالزمة حيالها ،الت�أكد من وجود خطة ل�ضمان ا�ستمرارية العمل ومن
مع الرتكيز على �أي تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و �أي تغيري يطر�أ على فح�صها ب�شكل دوري.
ح�سابات البنك جراء عمليات التدقيق �أو نتيجة ملقرتحات مدقق احل�سابات
جلنة املكاف�آت والرت�شيحات
اخلارجي ،تقدمي التو�صيات للمجل�س بخ�صو�ص تعيني و�إنهاء عمل ومكاف�آت
ت�شكل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من بني �أع�ضاء املجل�س يف الأقل من ثالث
املدقق
املدقق اخلارجي و�أية �شروط تعاقدية �أخرى تتعلق به ،عقد اجتماع مع
�أع�ضاء غري تنفيذيني ،وقد مت تعيني �أع�ضاء غري تنفيذيني �أو م�ستقلني من �أع�ضاء
اخلارجي وممثلي �إدارة التدقيق الداخلي وم�س�ؤويل الإمتثال مرة واحدة على
جمل�س الإدارة لع�ضوية تلك اللجنة.
الأقل يف ال�سنة وبدون ح�ضور الإدارة التنفيذية ،بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق
وتقوم بت�سمية �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع الأخذ باالعتبار قدرات وم�ؤهالت
احل�سابات اخلارجي مبا يف ذلك مالحظاته ومقرتحاته وحتفظاته ومتابعة
الأ�شخا�ص املر�شحني ،ويف حاالت �إعادة الرت�شيح ي�ؤخذ بعني االعتبار عدد مرات
إدارة،
مدى ا�ستجابة �إدارة البنك لها وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها �إىل جمل�س ال
ح�ضورهم ونوعية وفاعلية م�شاركتهم يف اجتماعات املجل�س ،حتديد ما �إذا كانت
مراجعة مرا�سالت البنك مع مدقق احل�سابات اخلارجي وتقييم ما يرد فيها
للع�ضو �صفة الع�ضو امل�ستقل� ،آخذة بعني االعتبار احلد الأدنى للمتطلبات الواجب
و�إبداء املالحظات والتو�صيات ب�ش�أنها �إىل جمل�س الإدارة ،درا�سة خطة عمل
توفرها ،تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ب�إتباع �أ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم
مدقق احل�سابات اخلارجي والت�أكد من �أن البنك يوفر للمدقق كافة الت�سهيالت فاعلية املجل�س ،وبحيث يكون معيار تقييم الأداء مو�ضوعي ًا ويت�ضمن املقارنة مع
ال�ضرورية للقيام بعمله ،درا�سة وتقييم �إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي
البنوك الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل معايري �سالمة و�صحة البيانات املالية للبنك ومدى
وتقدمي التو�صيات بهذا ال�ش�أن ،الإطالع على تقييم املدقق اخلارجي واجلهات
االلتزام باملتطلبات الرقابية ،تتوىل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت م�س�ؤولية توفري
الرقابية الأخرى مثل البنك املركزي واجلهاز املركزي لإجراءات الرقابة
معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املو�ضوعات املهمة عن البنك لأع�ضاء
والتدقيق الداخلي ،الت�أكد من عدم وجود �أي ت�ضارب يف امل�صالح قد ينجم
املجل�س عند الطلب ،والت�أكد من اطالعهم امل�ستمر حول احدث املو�ضوعات ذات
مع
عن قيام البنك بعقد ال�صفقات �أو �إبرام العقود �أو الدخول يف امل�شروعات
العالقة بالعمل امل�صريف ،وحتقيق ًا لذلك يقوم البنك بت�شجيع �أع�ضاء جمل�س
الأطراف ذوي العالقة.
�إدارته على ح�ضور الندوات واملنا�سبات التي تتيح لهم فر�صة اللقاء مع امل�صارف
جلنة املخاطر
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات املالية املحلية والعاملية ،تو�صي اللجنة باملكاف�آت (مبا يف
تت�ألف جلنة املخاطر من رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه والرئي�س التنفيذي
ذلك الراتب ال�شهري واملنافع الأخرى) للرئي�س التنفيذي ،ومبراجعة املكاف�آت
وع�ضوين غري تنفيذيني من جمل�س الإدارة وقد مت تعيني �أع�ضاء غري تنفيذيني �أو املمنوحة لبقية الإدارة التنفيذية ،تتوىل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت م�س�ؤولية
م�ستقلني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة لع�ضوية تلك اللجنة.
الت�أكد من وجود �سيا�سة مكاف�آت لدى البنك ب�أن تكون كافية ال�ستقطاب �أ�شخا�ص
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م�ؤهلني للعمل يف البنك واالحتفاظ بهم وب�شكل يتما�شى مع املكاف�آت /الرواتب
املمنوحة من قبل البنوك املناف�سة يف ال�سوق ،حتديد مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س كل
على حدة ،و�أعلى رواتب مت دفعها خالل ال�سنة للمدراء التنفيذيني من غري �أع�ضاء
املجل�س.
هيئة الرقابة ال�شرعية:
يتم تعيني �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك عن طريق جمل�س الإدارة ،ويحق
للهيئة تعيني م�ست�شارين فنيني لها ويعترب ر�أيها نهائي ًا وملزم ًا ملجل�س الإدارة ،وتقوم
الهيئة برت�شيح املراقب ال�شرعي ملجل�س للقطاع الإ�سالمي ،تكون مهمته مراقبة
ومراجعة العمليات ذات ال�صيغة الإ�سالمية طبق ًا لفتاوى الهيئة ،كما يقوم املراقب
ال�شرعي بتقدمي تقرير ًا عن مدى التزام الفروع الإ�سالمية بفتاوى الهيئة .وال يجوز
عزل �أو توقيف ع�ضو الهيئة �إال من جمل�س الإدارة وتكون �سمات واخت�صا�صات
هيئةالرقابةال�شرعية:
�أ -تتكون هيئة الرقابة ال�شرعية من ثالثة �إىل �سبعة �أع�ضاء من ذوي
االخت�صا�ص والأهلية وحتدد الالئحة الداخلية طريقة اختيارهم وحتديد
مكاف�آتهم.
ب -تقوم الهيئة بو�ضع و�إقرار ال�صيغ الإ�سالمية التي �سيتم العمل بها
ومراجعتها خالل �سري العمل و�إ�صدار القرارات الالزمة للعمل بها طبق ًا لأحكام
ال�شريعةالإ�سالمية.
ج -يعترب ر�أي هيئة الرقابة ال�شرعية ملزم ًا يف �شرعية ال�صيغ التى يتعامل
بها الفرع الإ�سالمي وت�صدر هيئة الرقابة ال�شرعية تقرير ًا �سنوي ًا عن مدى التزام
البنك بتلك ال�صيغ ومدى التزامه بتوجيهات الهيئة ،ويتعني على البنك توزيع
التقرير على امل�ساهمني �سنوي ًا قبل �إقرار القوائم املالية.
د  -مدة ع�ضوية الهيئة ثالث �سنوات يف كل دورة ويجدد ذلك من قبل جمل�س
الإدارة.
ه  -تزكية املراقب ال�شرعي بنف�س �إجراءات تعيني املراجع اخلارجي.
جلنة احلوكمة:
�سيتم ت�شكيل جلنة احلوكمة من �أع�ضاء غري تنفيذيني من �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،على �أن ال يقل عدد الأع�ضاء عن ثالثة ،وي�شرتط �أن ت�ضم اللجنة �أحد
�أع�ضاء جلنة املراجعة ،و�أن يرت�أ�سها رئي�س جمل�س الإدارة.
وتقوم بالإ�شراف على مراقبة تطبيق مبادئ احلوكمة ومراجعتها واقرتاح
�أي حتديث عند ال�ضرورة والعر�ض على جمل�س الإدارة ،وكذا �أخذ تو�صيات
البنك املركزي اليمني بذات اخل�صو�ص ،التن�سيق مع جلنة املراجعة بالت�أكد
من االلتزام ال�شامل مبيثاق التدقيق الداخلي ،االهتمام والت�أكد من عدم وجود
ت�ضارب للم�صالح لذوي العالقة وتعامالت الأطراف الأخرى ذات ال�صله وطبقاً
للإجراءات امللزمه واملنظمة لذلك ،الت�أكد من تنفيذ الف�صل الكامل لل�صالحيات
وامل�سئوليات فيما بني ال�سلطات اال�شرافيه (جمل�س الإدارة) وال�سلطات التنفيذية
(الإدارات املختلفه) ،تزويد جمل�س الإدارة (�سنوي ًا على الأقل) بالتقارير
والتو�صيات عن النتائج و اخلروقات �إن وجدت ،الت�أكد من اعتماد وتطبيق
�إ�سرتاتيجية ا�ستثمار �سليمة تتالءم مع املخاطر املحددة ،الت�أكد من الإف�صاح
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املالئم لأ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار (يف الن�شاط الإ�سالمي) ويف الوقت والطريقة
املنا�سبتني ،مراقبة ا�ستخدام خم�ص�ص املخاطر وتقدمي التو�صيات املنا�سبة
ملجل�س الإدارة حول ذلك.
سابع ًا :المعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
يقوم البنك بتطبيق �أحكام قانون البنوك ومن�شورات البنك املركزي ب�ش�أن
التعامل مع االطراف ذوي العالقة تعزيز ًا ملبادئ احلوكمة احلديثة بذات
اخل�صو�ص ،ويتم الإف�صاح يف القوائم املالية عن تلك التعامالت التي متت مع
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املدراء و�أفراد عائالتهم �أو ال�شركات التابعة لهم
�سوا ًء كانوا املالكني الرئي�سني فيها (ن�سبة  %50ف�أكرث من القوة الت�صويتية) �أو
لهم حق ت�صويت ذات ت�أثري كبري بقراراتها ،هذا �إىل جانب عالقة الأطراف
ذوي العالقة مع عمالء البنك و�شركاتهم التابعة.
ويعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم (المتالكه ن�سبه
م�ؤثرة يف ر�أ�س املال ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) �أو قدرته وت�أثريه ب�شكل
هام ومبا�شر عند اتخاذ القرارات االئتمانية والت�شغيلية يف البنك.
لذا فالبنك يتعامل مع الأطراف ذوي العالقة بنف�س الأ�س�س التي يتعامل بها
مع الغري ،وال يوجد لديه مثل تلك اخلروقات اخلطريه التى قد ت�ؤثر على مركزه
املايل و�أداءه االئتماين يف امل�ستقبل.
ت�ضارب امل�صالح
مل يربم البنك �أي عقود هامه حتتوي على ت�ضارب م�صالح جوهرية لأي من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لأي �شخ�ص او طرف ذي عالقة ب�أي منهم .وال�سبب يف
ذلك عدم وجود اطراف ذوي عالقة �أو �شركات تابعة لهم يف البنك ت�ستفيد من
ت�سهيالت �أو امتيازات تقدم لهم �أو �أن تكون خا�صة بهم .ويعترب هذا الأمر ميزة
جوهرية ينفرد بها بنك الت�سليف التعاوين والزراعي يف ال�سوق امل�صريف.

ثامن ًا :نسبة مساهمة أعضاء مجلس اإلدارة واإلفصاح عن الشركات التابعه لهم
عدد ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل جلنة التمثيل
ن�سبة امل�ساهمة
		
جهة التمثيل
ال�شيء
%33.82
احلكومة ممثلة بوزارة املالية 		
احلكومة ممثلة ب�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي
ال�شيء
		
%40.5
ال�شيء
				
%25
احلكومة ممثلة بالهيئة العامة للطريان والأر�صاد املدين
ال�شيء
			 %0.68
احلكومة ممثلة بوزارة الإدارة املحلية واالحتاد العام التعاوين الزراعي
به) يوفر �إمكانية لاللتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،رفع التقارير ملجل�س
تاسع ًا :المسؤوليات االجتماعية:
الإدارة  /جلنة املراجعة وكذلك لإر�سال هيئة الرقابة ال�شرعية مبا يخ�صها ،بعد
ب�صفته ع�ضوا ملتزما ومتفاعال مع املجتمع اليمني ،يدرك البنك م�س�ؤليته
جتاه هذا املجتمع الذي يت�شرف بالإنتماء اليه وجت�سيدا لإميانه الرا�سخ مب�س�ؤليته مناق�شة املالحظات وو�ضع التو�صيات مع امل�ستويات الإدارية املنا�سبة.
�إدارة املخاطر
االجتماعية يوا�صل البنك الدعم للم�ؤ�س�سات التعليمية وامل�ؤ�س�سات اخلريية
وغريها من احلاالت اجلديرة بالدعم.
توفر �إدارة املخاطر خدمات مركزية عن طريق الإدارة العامة للبنك وذلك
للت�أكد من ح�صر وقيا�س ومتابعة وتخفيف املخاطر املحتملة ومراقبتها للو�صول
�إىل التوازن الأمثل بني العائد واملخاطرة ومبا ين�سجم مع ا�سرتاتيجية البنك
عاشرًا :نظام الرقابة والضبط الداخلي
يف تقبل املخاطر و متثل �إدارة املخاطر امل�ستوى التنفيذي للرقابة على قطاعات
! الئحة �أخالقيات العمل.
الأعمال وكذا امل�ساندة منها �ضمن �إطار الهيكل التنظيمي ،فهي الإدارة التنفيذية
! �سيا�سة الإقرا�ض.
امل�س�ؤولة عمليا عن �إدارة نظام حمكم وفعال لقيا�س وحتليل جميع املخاطر التي
! عدم ا�ستغالل النفوذ (�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،املوظفني ،الأطراف ذوي قد يتعر�ض لها البنك ،حيث ت�شمل �صالحياتها و�ضع التعليمات الالزمة جلميع
العالقة).
�أنواع املخاطر،وكذا رفع م�ستوى املعرفة داخل البنك ب�أف�ضل معايري ال�صناعة
! نظام تقارير كايف وطرق ات�صال �سليمة.
امل�صرفية ،تطبيق ًا للأطر املختلفة لإدارة املخاطر ،تطوير �أدوات قيا�س ومناذج
منا�سبة لإدارة املخاطر ،تقييم ومراقبة املخاطر مقارنة باحلدود املق ّرة ورفع
التقارير املنا�سبة �إىل جلنة املخاطر وكذا للإدارات التنفيذية يف البنك وذلك
الحادي عشر :إدارات الرقابة و الضبط في البنك
وفق ًا لأف�ضل املمار�سات واملعايري الدولية والتعليمات النافذة ويف �إطار الإلتزام
�إدارة التدقيق الداخلي:
يعتمد التدقيق الداخلي امل�ستقل �إداريا عن الإدارة التنفيذية والذي يعمل حتت بتعليمات البنك املركزي اليمني ،تقوم �إدارة املخاطر بتنفيذ نظام مركزي
�إ�شراف جلنة التدقيق مبجل�س الإدارة ،منهج ًا يعتمد على التدقيق امل�ستند على لتقييم خماطر الئتمان ،وقد تبنى بنك الت�سليف التعاوين والزراعي �أي�ض ًا �أف�ضل
ت�صنيف املخاطر ملختلف الأن�شطة التي يعمل فيها البنك .ويتيح هذا النهج تقييم الأ�ساليب و املفاهيم لإدارة املخاطر الت�شغيلية بالإ�ضافة �إىل قيا�س خماطر
ال�سوق وال�سمعة والإ�سرتاتيجية ليكون بنك الت�سليف التعاوين والزراعي هو
ف َعال لإجراءات العمل بتحديد املخاطر املحتملة بالإ�ضافة �إىل تزويد موظفي
�أول بنك يف ال�سوق امل�صريف اليمني يقوم بتطبيق تلك املعايري ،ابتدا ًء بعملية
الفروع بالتو�صيات العملية لت�صويب �أوجه الق�صور �إن وجدت .يحافظ البنك
على �أعلى املعايري املهنية و�أف�ضل املمار�سات الدولية وال�سلوك الأخالقي ل�ضمان جمع البيانات والوثائق والأنظمة اخلا�صة بتطبيق متطلبات ومعايري “ جلنة
بازل ” للرقابة امل�صرفية وانتها ًء بتقدمي التو�صيات الالزمة وفقا للمعايري
التزام �أن�شطته للمتطلبات الرقابية .وقد كان لوجود جهاز تدقيق متخ�ص�ص
ال�صحيحة لتكون مو�ضع التنفيذ الفعلي مما يعزز �صرف ثقة �أكرب لدى املودعني
عام ًال مهم ًا يف جناح دخول البنك �أ�سواق جديدة وحتقيق الأهداف التي مت
وامل�ستثمرين ب�إعطاء فر�ص وجماالت للتو�سع ،وحيازة �أف�ضل لكاك بنك لدى
و�ضعها م�سبق ًا ،يوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكايف من الكوادر
ال�سوق املحلية واخلارجية.
الب�شرية امل�ؤهلة بتدريبهم بال�شكل املطلوب ،ولإدارة التدقيق احلق باحل�صول
الإمتثال
على �أية معلومة والإت�صال ب�أي موظف داخل البنك ،كما لها كافة ال�صالحيات
ي�ستند نظام البنك ملراقبة الإمتثال �إىل مبادئ ُملزمة وقد تبناها يف وقت
التي متكنها من �أداء املهام املوكلة �إليها وعلى النحو املطلوب .ويقوم البنك
بتوثيق مهام و�صالحيات وم�سئوليات �إدارة التدقيق �ضمن ميثاق التدقيق املعتمد �سابق حيث يتوجب على كافة موظفي البنك القيام بواجباتهم وفقا لأعلى
معايري النزاهة املهنية وتعزيز ثقافة ال�شفافية وتوفري البيئة املنا�سبة ل�ضمان
من املجل�س ،فح�ص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق
بالتعامالت ال�شرعية بهدف معرفة فيما �إذا كان النظام القائم (ومدى االلتزام اال�ستقاللية الالزمة .يف مواجهة االزدياد الكبري للقوانني والقواعد والتعليمات
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الرقابية ،ي�ستمر البنك يف حتقيق االلتزام مع مراعاة املحافظة على كفاءة
�أدائه .وعليه ف�إن جناح برنامج مراقبة الإمتثال يتطلب تعزيز مبد�أ املحا�سبة
ك�أحد �أعمدة االلتزام .هذا وي�شتمل برنامج مراقبة الإمتثال يف البنك على
مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،بالإ�ضافة �إىل االلتزام
باملتطلبات الرقابية الأخرى والذي ي�ستند �إىل احلاكمية امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سات
والإجراءات املتكاملة والتعرف على املخاطر واملراقبة والإبالغ الفعال وتوفري
التدريب الالزم والرقابة والتقييم امل�ستقلني.

 .9الدكتور � /سليم نا�صر ال�شحطري
 .10الأ�ستاذ /حافظ فاخر معياد
 .11الأ�ستاذ � /سامل حممد �سلمان
 .12الأ�ستاذ /حمود حممد ال�صالحي
 .13الأ�ستاذ  /عبداهلل ح�سن ال�شاطر
 .14الأ�ستاذ /عبده مهدي العدله

ممثل وزارة الإدارة املحلية
ع�ضو م�ستقل
ع�ضو م�ستقل
ع�ضو م�ستقل
ع�ضو م�ستقل
ع�ضو م�ستقل

الرابع عشر :إجتماعات مجلس االدارة
الثاني عشر :التدقيق الخارجي
يبحث جمل�س الإدارة يف اجتماعاته املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعماله
موفقا للقوانني والتعليمات املعمول بها تقوم جلنة التدقيق برت�شيح مدقق
ح�سابات م�ستقل و�أخذ موافقة جمل�س الإدارة على التعيني وحتديد الأتعاب ،ويتم وفقا ل�صالحياته حيث ومن تلك املو�ضوعات التي مت التطرق لها املوافقة على
درا�سة تقرير املدقق اخلارجي من قبل جلنة التدقيق والت�أكد من اتخاذ الإدارة اخلطة الإ�سرتاتيجية للبنك وامل�صادقة على املوازنات التقديرية وكذا امل�صاريف
الر�أ�سماليةوال�سيا�ساتالتيحتكمعملياتاخلزينةواالئتمانوالإ�ستثماروكذا
للإجراءات الت�صحيحية الالزمة ،حيث ويقوم املدقق اخلارجي مبهامه وفقا
ال�صالحيات املرتبطة بها و �إقرار اخلطة ال�سنوية للتدقيق ،و اخري ًا اعتماد تعيني
ملعايري التدقيق الدولية بالت�أكد من �سالمة �إجراءات العمل ونظام الرقابة.
كادر م�ؤهل لإدارة �أعمال البنك يعمل بكل كفاءة وفاعلية ،ومن خالل ال�صالحيات
و�أي�ضا يقوم املدقق اخلارجي مبراجعة ومراقبة كفاية التدقيق الداخلي
وامل�سئولياتاملحددة�ضمنم�ستوياتالأعمالاملختلفه.
و�إجراءات الرقابة الداخلية ومنها التحري عن كفاءه مهام ونتائج التدقيق
الداخلي ،واختبار عمليه ت�شغيل االنظمه الآليه وكذا ما يتعلق بها من تقارير.
الخامس عشر  :حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
حر�ص ًا على حتقق م�صالح حقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار يقوم البنك
الثالث عشر :أعضاء مجلس اإلدارة
بالإف�صاحعنال�سي�سةالإ�ستثماريةلأ�صحاباحل�ساباتالإ�ستثماريةومبايت�ضمن
خيتكون جمل�س االداره من  14ع�ضو منهم خم�سة �أع�ضاء م�ستقلني� ،أما بقية تقدمي كافة املعلومات املطلوبة ومبا ي�ضمن اخذ احلدود املنا�سبة لتجنب التعر�ض
الأع�ضاء الثمانية فهم �أع�ضاء غري تنفيذيني ميثلون اجلهات املالكه بالبنك
للمخاطر املتعلقة باملنتجات الإ�ستثمارية ،وطريقة توزيع موجوداته �أو طرق احت�ساب
(جميعها حكوميه).
الإرباح واخل�سائر ،ويراعى التايل:
الع�ضو امل�ستقل :يعرف الع�ضو امل�ستقل على انه الع�ضو(�سواء ب�صفته
! البنك يتحمل اخل�سائر الناجتة عن التعدي �أو التق�صري يف تطبيق عقد
ال�شخ�صية �أو ممثال ل�شخ�ص اعتباري) الذي ال يربطه بالبنك �أي عالقة �أخرى الإ�ستثمار.
�سواء ع�ضويته يف جمل�س الإدارة الأمر الذي يجعل حكمة على الأمور ال يت�أثر ب�أي
! التفرقة بني �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املقيدة واملطلقة.
اعتبارات �أو �أمور خارجية.
! تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،و�آراء هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك يف
ويتكون جمل�س الإداره كما يف  31دي�سمرب  2011من ال�سادة الأع�ضاء التاليه
التعامالت مع �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار ،بالإ�ضافة �إيل تطبيق كامل للقوانني
�أ�سماءهم:
ال�صادرة من البنك املركزي والت�شريعات النافذة الأخرى.
 .1الأ�ستاذ/حم�ضار عبداهلل ال�سقاف رئي�س جمل�س الإدارة
! تطبيق معايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
نائب الرئي�س
 .2الأ�ستاذ /يحيى احمد ال�صربي
فيما يخ�ص كافة معامالت الفروع الإ�سالمي ،فان املحافظة على حقوق �أ�صحاب
ممثل �صندوق ت�شجيع الإنتاج
 .3الأ�ستاذ  /ع�صام �صالح لقمان
ح�سابات الإ�ستثمار املطلق ،تتم من خالل اقتطاع خم�ص�صات من �صايف �إرباح
وال�سمكي
الزراعي
الإ�ستثماراتكاحتياطيملواجهةخ�سائرالإ�ستثمارات.
 .4الأ�ستاذ  /حممد عبدالكرمي املن�صوب ممثل وزارة املالية
! ي�ستويف البنك ب�صفته م�ضارب ًا الن�سبة املعلنة ح�صة امل�ضارب كما يكون له حق
ممثل الهيئة العامة للطريان
 .5الأ�ستاذ /حامد �أحمد فرج
امل�شاركة يف �أرباح الإ�ستثمارات امل�شرتكة بن�سبة ما مت م�ساهمته من موارده اخلا�صة
أر�صاد
ل
وا
املدين
�أو من الأموال امل�أمون على �إدارتها على �أ�سا�س الغنم والغرم.
ممثل االحتاد التعاوين الزراعي
 .6الأ�ستاذ  /حممد حممد ب�شري
! تقوم هيئة الرقابة ال�شريعة بالتحقق من وجود ال�سند الفقهي لتحديد �أيه
ممثل وزارة الزراعة والري
 .7الأ�ستاذ  /عبدامللك قا�سم الثور
خ�سائر واقعه يف نطاق عملية الإ�ستثمار امل�شرتك.
 .8الأ�ستاذ /عبا�س عي�سي الزبيدي ممثل وزارة الرثوة ال�سمكية
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إدارة األزمات ..
وصناعة المنجزات
ت�سارع الأحداث وت�ضاربها ،مما جعل من ال�صعب
احتفل كاك بنك يف نهاية العام ،2010
ب�إجنازات البناء الإداري والتنظيمي والتكنولوجي ،توقع امل�ستقبل يف جميع امل�ؤ�س�سات والقطاعات.
و مبا حققه من تفوق م�صريف متثل يف تقدمي
و باعتبار البنك مالك ًا لأكرب �شبكة و قنوات توزيع
�أحدث اخلدمات لعمالئه (تناولناها بالتف�صيل يف للخدمات على م�ستوى اجلمهورية ،فقد كان البنك
التقرير ال�سنوي اخلا�ص بالعام  )2010و قد �شرعت الأكرث عر�ضة للمخاطر ..خا�صة و�أن لديه �أكرث من
الإدارة العليا للبنك يف مراجعة ا�سرتاتيجيتها،
فرع �أو مكتب �أو على الأقل �صراف �آيل يف جميع
بيئة
ا�ستقرار
و�سيا�ساتها املختلفة؛ لغر�ض الت�أكد من
مناطق التوتر ال�سيا�سي ،واخللل الأمني ،و هو الأمر
العمل الداخلية واخلارجية للبنك ،و لت�ضع بع�ض
الذي يعني �أي�ض ًا ب�أن البنك هو امل�س�ؤول عن �إمداد
التعديالت التي تك�سب �أداء البنك �صفة املرونة،
ال�شريحة الأو�سع باحتياجاتهم املالية ،لهذا ف�إن
وتعزز قدرته على حماكاة الواقع.
�إدارة البنك قد ا�ستوعبت منذ ال�شهر الأول حجم
اخلطر الذي يتهدد هذا الكيان ،وحجم امل�س�ؤولية
ولكن العام  2011حل ب�شكل متزامن مع الأزمة
ال�سيا�سية ،التي ت�سببت يف تبعات �أمنية و اقت�صادية امللقاة على عاتقة يف الوقت نف�سه.
خمتلفة� ،أثرت ب�شكل مبا�شر وملمو�س على �أداء و
لهذا فقد انتهج البنك وب�شكل �إ�ستثنائي �سيا�سة
ذلك
حجم ن�شاط جميع القطاعات االقت�صادية .و
حمافظة ،تهدف �إىل احلفاظ على �إجنازات البنك
ب�سبب حالة القلق التي �أثرت على نوع و حجم الطلب وممتلكاته ،و �إ�ستثمار �إمكانياته يف الأدوات الأكرث
على ال�سلع واخلدمات املختلفة ،و حالة اخلطر
�أمن ًا ،و تلبية احتياجات العمالء من �شبكة خدماته
واخلوف التي حتكمت بقرارات الإ�ستثمار والتعامل وقنوات توزيعه بطرق ت�ضمن لهم الأمان.
املايل.
وبالفعل فقد جتلت ثمار هذه ال�سيا�سة بدخول
الأمر الذي غري بيئة العمل الداخلية واخلارجية الربع الأخري من العام  ،2011عندما احتفظ البنك
للقطاع االقت�صادي ب�شكل عام ،والقطاع امل�صريف
بثقة عمالئه ،حيث ا�ستطاع االبقاء على ودائع
ب�شكل خا�ص ،و ب�شكل مطرد وغري م�ستقر؛ ب�سبب

عمالئه عند حدود معقولة خالل االزمة حيث بلغ
ر�صيد ودائع العمالء كما يف  31دي�سمرب 2011
مبلغ  209مليار ،وكل ذلك عك�س قدرات البنك على
ا�ستعادة عافيته بعد هذه الأزمة ،ومن ناحية �أخرى
ف�إن الأرباح التي حققها البنك يف هذا العام والتي
بلغت  10,47مليون ريال ،و بن�سبة  %9من اجمايل
حقوق امللكية ،تعك�س جناح �سيا�سة الإ�ستثمار التي
انتهجها البنك يف هذا العام ،وب�شكل مل يتحقق
خالل الثالث �سنوات الأخرية.
و بالرغم من �أن بيئة العمل التي خلقتها الأزمة
ال�سيا�سية يف العام  ،2011قد �أجربت البنك على
�إيقاف طرحه للخدمات امل�صرفية احلديثة� ،إال �أن
�ضوء الإ�ستقرار الذي بات يلوح يف �أفق اليمن ،مع
مطلع العام احلايل  2012قد ك�شفت عن العديد
من الباقات اخلدمية اجلديدة لعمالئة  .مثل باقة
(املغرتب) التي تقدم اخلدمات املالية وامل�صرفية
لليمني املقيم يف اخلارج ،وباقة اخلدمات املالية
للمر�أة (�سيدتي) وباقة اخلدمات املالية للمزارع
(بذور) .وبذلك يكون البنك قد �أكد ريادته ولكن
هذه املرة يف زمن الأزمات ،والتقلبات املختلفة يف
بيئة العمل.
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مجموعة تطوير
األعمال
«فريق واحد يقود مؤسسة
جميع عمالئها »VIP
ب�سبب الأزمة ال�سيا�سية والأمنية و الإقت�صادية التي مرت بها
اليمن خالل العام ُ � ،2011أجرب بنك الت�سليف التعاوين والزراعي
على�إيقافجميعالأعمالالتنفيذيةمل�شاريعالتطويراملختلفةالتي
يتبناها ،ليكتفي مبمار�سة الإجراءات غري التنفيذية ،واملتمثلة يف
الدرا�ساتوالبحوثوالتقييم،وحتديثاملعلوماتو�إعادةالنظريف
ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات املتبعة يف البنك ،و مع ذلك نف�سه فقد
�أنتقل قطاع تطوير الأعمال يف هذا املرحلة و حتت هذه الظروف
الإ�ستثنائية و ب�شكل تكتيكي بحت ،من �سيا�سة �صناعة التطوير �إىل
�سيا�سة حماية و�إ�ستثمار التطوير املحقق ،خالل الفرتات املا�ضية،
لذلك فقد برزت جهود التطوير التي بذلها قطاع تطوير الأعمال
يف هذه الأزمة ،وا�ستطاع البنك يف ظل هذه الأزمة �أن يح�صد
ثمار ت�أ�سي�س هذا القطاع يف العام ال�سابق  ،2010وذلك من خالل
املرونة التي �أك�سبها القطاع للبنك يف التعامل مع بع�ض مفردات
الأزمة وتداعياتها ،وذلك من خالل ما يلي�	-1 :أ�ستطاع �أن يتنب�أ
بالكثري من التداعيات ذات الأثر املبا�شر وغري املبا�شر على البنك
وعمالئه ،دافعا بالبنك نحو تبني تكتيكات ا�ستثمارية و�إئتمانية
حمافظة ،وب�شكل �أختلف مع ال�سيا�سات واخلطط التي تبناها بنك
الت�سليفالتعاوينوالزراعيم�سبق ًا.
 -2تبني �سيا�سة �إعالمية وت�سويقية دفاعية ،وذلك يف خ�ضم
حملة الت�شويه و �إل�صاق التهم التي تعر�ض لها البنك �أثناء الأزمة،
من �أطراف ف�شلت يف الوقوف �أمامه يف �إطار املناف�سة ال�سوقية
ال�شريفة ،و ب�أ�ساليب الإدارة املختلفة ،لتحاول عبث ًا جر البنك
�إىل دائرة ال�صراع ال�سيا�سي ،يف حماولة لإ�ضعاف دوره الداعم
لالقت�صادالوطنييفامل�ستقبل،ليبقىالقطاعاالقت�صاديعموم ًا،
والقطاع امل�صريف على وجه اخل�صو�ص مك�شوف ًا �أمامهم بعد
�إجنالء الأزمة.
 -3ا�ستطاع قطاع تطوير الأعمال بالتعاون مع قطاع العمليات
امل�ساندة من �أن يحافظ على احلد الأدنى من م�ستوى جودة
اخلدمات ،لي�ضمن احلفاظ على عمل ال�صرافات الآلية ،و تقدمي

خدماته عرب القنوات الإلكرتونية ،وذلك بالرغم من �أن �صعوبة ظروف العمل التي
فر�ضت يف العام � ( 2011إنقطاع الكهرباء ،وغياب الأمن يف معظم املناطق� ،إنعدام
املحروقات من ال�سوق ،و تعر�ض بع�ض الفروع ،مبنى الإدارة العامة ،لبع�ض القذائف
غري املق�صودة ،يف مرحلة ال�صراع امل�سلح ،بني �أطراف الأزمة) قد �أجربت جودة
اخلدمات يف جميع امل�ؤ�س�سات على التقهقر ،والإنعدام يف بع�ض احلاالت.
 -4املتابعة امل�ستمرة ملنتجات البنك ،و حتديد ما ميكن ا�ستمراره وما يجب �إيقافه،
ويف �أي منطقة داخل نطاق اجلمهورية اليمنية ،ومتى ،وملاذا..
وذلك لغر�ض احلفاظ على بقاء البنك وعمالئه بعيدين عن دائرة اخلطر ،يف ظل
هذه الأزمة ،و احلفاظ على دميومة تقدمي بنك الت�سليف التعاوين والزراعي لأف�ضل
خدماته �إىل �أق�صى حد ممكن .
ذلك ب�شكل عام ،و ب�شكل خا�ص كان لكل �إدارة يف القطاع دور يف مواجهة هذه
الأزمة وتداعياتها ،واحلفاظ على التطور املحقق ،و بال�شكل التايل:

قطاع تطوير األعمال

البحوث والتطوير
«خدماتنا ومنتجاتنا تتجاوز الحاضر وتبلغ
المستقبل لتلبي احتياجات ورغبات العمالء»
بالرغم من التحديات التي مرت بها البالد ب�شكل عام والقطاع
امل�صريف ب�شكل خـا�ص �إال �إن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي قد وا�صل
جهوده الرامية يف احلفاظ على موقعه التناف�سي ب�صفته �أكرث البنوك
املحلية ابتكار ًا وتطوير ًا ،وذلك من خالل املتابعة امل�ستمرة للمنتجات
واخلدمات التقليدية والغري تقليدية وطرق تقدميها للعميل الذي هو حمور
اهتمامنا و بجودة ونوعية متميزة مواكبة ملتطلبات ال�سوق وتلبية حلاجات
العمالء.
40
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حيث ويتميز كاك بنك مبجموعة من اخلدمات واملنتجات الهامة واملتفرد بها بني البنوك املحلية
والتي كان لها دور ا�سرتاتيجي هام بالأخ�ص يف ظل �أزمة  2011حيث �ساعدت الكثري من عمالئنا يف
تلبية احتياجاتهم ،مثل باقة كاك موبايلي CAC Mobilyالذي كان له الدور الهام واحليوي يف
تقدمي خدمات �أ�سا�سية لعمالئنا تتمثل يف خدمات " �سداد فواتري الكهرباء واملياه ـ الهاتف النقال ـ
�سداد فواتري هواتف �شركات مزودي خدمة االت�صاالت ـ �أي�ض ًا خدمة التحويل من ح�ساب �إىل ح�ساب
�أخر وغريها الكثري" وكلها بلم�سة زر عرب املوبايل ال�شخ�صي للعميل.
�أي�ضا خدمة البنك االلكرتوين  E-Bankingالنظام امل�صريف املتكامل الذي مينح العميل
�إمكانية تنفيذ العديد من اخلدمات امل�صرفية مثل خدمة فتح الإعتمادات امل�ستندية ،تنفيذ احلواالت
اخلارجية ،فتح ال�ضمانات اخلارجية واملحلية والكثري من املزايا.
وخدمة نقاط البيع  P.O.Sاملنت�شرة يف جميع املحافظات اليمنية ودورها الإيجابي حيث وفرت
لعمالئنا الأمان وال�سرعة واالنت�شار ،وعلى وجه اخل�صو�ص خدمة �صرف الراتب.
وكذلك ال�صرافات الآلية  ATMوخدماته النوعية والفورية والتي بلغ عددها يف العام 2011
(� )133صرافا �آلي ًا مما جعل كاك بنك ي�ستحوذ على �أكرب ح�صة �سوقية من بني البنوك اليمنية
والتي بلغت .% 26
وكل ما �سبق هي جهود مت بذلها يف الأعوام املن�صرمة يف البحث والتطوير والإبتكار ملنتجات
وخدمات ا�ستطاع البنك �أن يجني ثمارها املتمثلة يف توفري كافة متطلبات ورغبات العمالء يف كل
وقت ويف كل زمان ويف كل الظروف.

نظام أفكار

النظام المسؤول عن
خلق بيئة خالقة داخل البنك،
عن طريق تقييم ودراسة
األفكار والمبادرات الجديدة
من الموظفين أو العمالء،
و تطبيق ما يمكن تطبيقه
إدارية وتقنيًا وماليًا ،و
تقديم الجوائز المختلفة
ألصحاب المبادرات الناجحة.
!

موجز 2011

102

عدد األفكار

133

عدد الصرافات اآللية

1,164

عدد نقاط البيع
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موجز نشاط العام 2011

على �صعيد البحوث مت �إعداد جمموعة من الدرا�سات ال�سوقية الهامة:
�إعداد الدرا�سة اخلا�صة بخدمات البنوك املناف�سة وقدراتهم التناف�سية مقارنة بخدمات البنك
وقيا�س م�ستوى �أداء اخلدمة لدى البنك مقارنة باملناف�سني با�ستخدام (.)Mystery Shopper
�إ�صــدار التقرير ال�سنوي للبنك للعام  2011-2010عرب فريق متخ�ص�ص وم�ؤهل.
�إعداد الدرا�سة امليدانية والفنية لباقة الزاجل والرحال الباقة امل�صرفية االلكرتونية للمغرتبني
اليمنيني خـارج الوطن.
�إعداد الدرا�سة اخلا�صة بتقييم املنتجات واخلدمات وقنوات التوزيع وفق معايري دقيقة
ومدرو�سة.
وعلى �صعيد التطوير مت االنتهاء من �إعداد وجتهيز جمموعة من املنتجات امل�صرفية الهامة والتي
�سيتم تد�شينها يف العام :2012
تطوير باقة �سيدتي وفق معايري م�صرفية عاملية.
جتهيز كافة متطلبات منتج اجلوال امل�صريف بال�شراكة مع �شركة .MTNYEMEN
الإ�شراف الكامل على نظام �أفكار ،وجوائز املبادرة ،وهو نظام خا�ص بتقييم جميع �أفكار
التطوير ،واالبتكار املقرتحة من جميع موظفي البنك؛ لتحقيق هدف قيادة ال�سوق امل�صرفية ،فيما
يتعلق بتطوير املنتجات ،وقنوات التوزيع.
بطاقة معاك ،جمموعة من اخلدمات يف بطاقة واحدة.
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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نظام CRM

هو نظام يهتم بمقترحات
ومالحظات العمالء والتعامل
معها بسرعة وكفائة
وذلك من خالل إتاحة
قنوات تواصل مباشرة
مع العميل والمتمثلة
في ( صندوق المقترحات ،
الموقع اإللكتروني ،الكول
سنتر ,خدمة العمالء......الخ)
وذلك حرصًا منا على تلبية
إحتياجات العميل ورغباته.
!

التسويق
«الشريك المتميز لجميع فئات المجتمع»
متكن الت�سويق من توطيد مكانة البنك يف ال�سوق على خلفية عالقاته
القوية مع اجلهات التي يتعامل معها وعم ًال بر�ؤيتنا املتميزة قام البنك
بت�شكيل جلنة طوارئ بالتعاون مع �إدارة الكول �سنرت والتي كان له الدور
الف َعال يف متابعة عمليات الأفراد من حيث �سحب الأر�صدة و�إغالقها يف
الفروع املنت�شرة وتقدمي اخلدمات الت�سويقية ذات القيمة امل�ضافة التي
يقدمها لل�شركات التابعة له يف اجلمهورية اليمنية ،حيث تت�ضمن �أن�شطة
الت�سويق ب�أق�سامها (العالقات والقيا�س– الرتويج) الأتي:
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المسئولية االجتماعية

هدف ق�سم العالقات والقيا�س �إىل حتمل البنك مل�س�ؤولياته الوطنية و االجتماعية وخلق ت�أثري اهدف ق�سم العالقات والقيا�س �إىل حتمل البنك
مل�س�ؤوليته الوطنية و االجتماعية لرتك �أثر �إيجابي يف املجتمع يف جماالت خمتلفة ت�شمل:
االجتماعية
املوظفني بوجه خا�ص  ،واملجتمعات والعمالء و�أفراد املجتمع عموم ًا .وي�ؤمن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ب�أن
المسئوليةأخرى تهم
الرعاية وقطاعات �
يف
املجتمع
يف
إيجابي
�
أثر
�
لرتك
إجتماعية
ل
ا
و
الوطنية
ؤولياته
س�
مل�
حتمل البنك
االجتماعية ال تقت�صر فقط على امل�شاركة يف �أعمال خريية وتنظيم حمالت ترويجية ؛ ولكنها تهدف �إىل �إحداث تنمية �شاملة يف املجتمع،
م�سئولياته
خمتلفة ت�شمل:
االجتماعية جزءا مكمال لكافة مهام بنك الت�سليف التعاوين والزراعي  ،وهذه الثقافة ميكن م�شاهدتها وتلم�س نتائجها واقعي ًا من
جماالتامل�سئولية
ولأنه يعترب
والعمالء و�أفراد
واملجتمعات
الرعايةخا�ص
املوظفني بوجه
ملجموعةتهم
وقطاعات �أخرى
العام :2011
التالية ،خالل
من �أعمال
الرعاية كاك بنك
خالل ممار�سة
ً
االجتماعية ال
م�سئولياته
والزراعي ب
التعاوين
طالببنك
تخرجوي�ؤمن
عموما.
�صنعاء بالتعاون مع كلية ما�سرتخت للإدارة بهولندا.
أعمال جامعة
مركز� �أنإدارة ال
الثالثة من
الت�سليفالدفعة
املاج�ستري
املجتمعحفل
رعاية
والدويل.حمالت ترويجية ؛ ولكنها تهدف
إن�ساين وتنظيم
أعماللخريية
�
يف
امل�شاركة
على
فقط
تقت�صر
ندوة حول حماية الن�ساء يف القانون ا
�إىل �إحداث تنمية �شاملة يف املجتمع ،ولأنه يعترب امل�سئولية االجتماعية جزءا مكمال
العمالة
الع�شر لت�
التعاوينأولويات
الثانية من �
بنكأولوية
تد�شني ال
حفل
اليمنية.وتلم�س
م�شاهدتها
الثقافةأهيلميكن
احلكومةوهذه
والزراعي ،
الت�سليف
لكافة مهام
اخلري.من خالل ممار�سة كاك بنك ملجموعة من �أعمال الرعاية التالية خالل
مهرجان واقعي ًا
نتائجها
:2011من خالل الر�ؤية والدعم املقدم من جمل�س الإدارة والإدارات التنفيذية �إىل �ضمان التزامه بامل�سئولية االجتماعية من خالل الو�سائل
العامالبنك
وي�سعى
التالية :رعاية حفل تخرج طالب املاج�ستري الدفعة الثالثة من مركز �إدارة الأعمال جامعة
والق�ضايا اخلريية التي تهدف �إىل خدمة املجتمعات املحلية وذلك بالتعاون الوثيق مع اجلمعيات
كليةوالفعاليات
أن�شطة
�صنعاءالدعم ل
تقدمي
االجتماعيةبهولندا.
ما�سرتخت للإدارة
بالتعاونلمع
املختلفة.
احلكومية
ؤ�س�سات
�
وامل
والتطوعية
االجتماعية
ندوة حول حماية الن�ساء يف القانون الإن�ساين والدويل.
اليمنية.يجب �أن ت�ساعد يف حتقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمع ؛ من
العمالةأولويات
يقر لت�بهاأهيلالبنك ك�
احلكومةوالتي
امل�ستدامة؛
أولوية حتقيق
تهدف �إىل
�سيا�سات
الع�شر
التنميةأولويات
الثانية من �
تد�شني ال
تبني حفل
ي�ستفيد منها املجتمع والبيئة التي �ستزاول فيها �أن�شطته بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
م�ستمرة
خالل جهود
اخلري.
مهرجان
للمطبوعات (الداخلية– واخلارجية).
املوحدة
من خالل
العاملي)
البنك من
بيئة عمل
تطوير
التنفيذية
الذهنيةإدارات
ال�صورةإدارة وال
تطبيقجمل�س ال
املقدم من
والدعم
(الطرازالر�ؤية
من خالل
وي�سعى
�إىل �ضمان التزامه بامل�سئولية االجتماعية من خالل الو�سائل التالية:
تقدمي الدعم للأن�شطة والفعاليات االجتماعية والق�ضايا اخلريية التي تهدف �إىل
خدمة املجتمعات املحلية وذلك بالتعاون الوثيق مع اجلمعيات االجتماعية والتطوعية
وامل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة.
تبني �سيا�سات تهدف �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة؛ والتي يقر بها البنك ك�أولويات
يجب �أن ت�ساعد يف حتقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمع ؛ من خالل جهود م�ستمرة
ي�ستفيد منها املجتمع والبيئة التي �ستزاول فيها �أن�شطته بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة.
تطوير بيئة عمل من (الطراز العاملي) من خالل تطبيق ال�صورة الذهنية املوحدة
للمطبوعات (الداخلية– واخلارجية).
!

!

!

!

!

!

!
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توكيد الجودة
«جوائز الجودة تعبر عن الحد األدنى لمعايير
إنتاج و تقديم خدماتنا ».
�إدارة توكيد اجلودة �إحدى الإدارات التي ميتلكها CAC BANK

على م�ستوى قطاع تطوير الإعمال و البنك ككل حيث توليها الإدارة
العليا للبنك كافة االهتمام و املتابعة ملا من �ش�أنه �ضمان املحافظة على
نظام �إدارة جودة جيد و قوي لدى البنك للقيام مبهمة توجيه و �ضبط
ال�سيا�سات و الإجراءات و �أ�ساليب العمل وفق ًا ملا يحقق تطبيق مفاهيم
و�أ�س�س �إدارة اجلودة ال�شاملة و�إ�سهام ًا من الإدارة يف تنفيذ ر�ؤية و ر�سالة
البنك و ذلك من خالل الرتكيز على كيفية مالئمة متطلبات العمالء
لطبيعة عمل البنك والقطاع امل�صريف و لوائحه وقوانينه العامة يف البلد
و كيفية اال�ستفادة من متطلبات موا�صفات الآيزو ISOلتحقيق �أهداف
البنك.
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لذا ت�سعى توكيد اجلودة بق�سميها ق�سم ال�سيا�سات و الإجراءات
وق�سم توكيد اجلودة جاهد ًة وبكافة الإمكانيات املتاحة لها حالي ًا
كونها �إدارة حديثة العهد بالبنك �إىل �ضمان ا�ستمرار عملية التح�سني
والتطوير امل�ستمر للخدمات واملنتجات التي يقدمها CAC BANK
على املدى الطويل لعمالئه احلاليني و املرتقبني والذين ميثلون ر�أ�س
ماله احلقيقي �إ�ضافة �إىل ما ميتلكه من الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة وذات
الكفاءة العالية لتقدمي اخلدمات و املنتجات بامتياز و جودة عالية
وذلك من خالل �إجنازها للعديد من امل�شاريع والأنظمة احلديثة و
التي بدورها ت�ؤدي �إىل حت�سني وحتديث �أ�ساليب العمل بالبنك وزيادة
جودة املنتجات و اخلدمات.

المشاريع و األنظمة:

نظام الأدلة و النماذج وت�صنيف و ترميز و مراجعة جميع
النماذج امل�ستخدمة لدى البنك.
نظام تتبع العمليات.
نظام الأر�شفة الإلكرتونية.
نظام �إدارة عالقات العمالء.
توحيد ال�صورة الذهنية للبنك.
الإ�شراف على املوقع الداخلي للبنك.
تطبيق �أدلة الإجراءات و النظم كنتاج مل�شروع حتديث و تطوير
البنك (�إعادة الهيكلة).
!

!

!

التميز يف خدمة العمالء وملا من �ش�أنه حتقيق منطية اخلدمة يف جميع
فروع كاك بنك " امل�ؤ�س�سة املالية الرائدة" .
 -2نظام تتبع العمليات (:)WORK FOLLOW

وهو نظام تدفق العمل وتتبع العمليات و الذي ي�سهم يف متابعة
وت�سهيل �إجراءات تقدمي املنتجات واخلدمات للعمالء من خالل ربط
كافة امل�شرتكني بتقدمي اخلدمة بالنظام بداية مبوظف خدمة العمالء
عمل
بالفرع و انتها ًء بالإدارة العليا للبنك ،وقد �أ�صبح هذا النظام بعد ٍ
م�ضني من الفح�ص و املراجعة من قبل �إدارة توكيد اجلودة جاهز ًا
للتطبيق و �إحالله حمل �أ�ساليب العمل التقليدية واملتمثلة يف �إر�سال
الطلبات من الفروع �إىل الإدارات املعنية يف الإدارة العامة عرب الربيد
العادي �أو الإلكرتوين وا�ستبدالها بالنظام الإلكرتوين املت�صل بدوره
بقاعدة بيانات �شاملة و حمدثة  ،ليتمكن النظام مبجمله من تقدمي
التقارير الدقيقة عن �سري كافة العمليات يف جميع الفروع و الإدارات
 ،وتقدمي اخلدمات و املنتجات امل�صرفية وفق ًا للزمن املعياري املحدد
�سلف ًا مبا ي�ضمن �سرعة و جودة تقدمي اخلدمة و متابعة خط �سري
اخلدمة.

!

!

!

!

موجز نشاط العام 2011
 -1تحديث و تطويرٍنظام األدلة و النماذج :

وهو نظام يبني ويو�ضح �أ�ساليب وطرق و�ضوابط تقدمي خدمات
ومنتجات البنك بطريقة موحدة ودقيقة من خالل و�ضع �أدلة ومناذج
لكافة منتجات و خدمات البنك يو�ضح فيها كيفية تقدمي اخلدمة و
�شروطها و �ضوابطها وكافة الإجراءات املت�صلة بها ،وقد �أ�صبح هذا
النظام يف متناول جميع موظفي البنك من خالل املوقع الداخلي كالً
بح�سب اخت�صا�صه وال�صالحيات املمنوحة له بحيث يتم االلتزام
والتقيد يف تقدمي اخلدمة بح�سب هذه الأدلة و النماذج وذلك ل�ضمان

 -3التدقيق على الفروع و اإلدارات:

وللت�أكد من فعالية نظام اجلودة لدى البنك فقد �سارعت �أدارة
توكيد اجلودة و بالتعاون مع �إدارة التدقيق الداخلي �إىل ا�ستخدام
تقارير التدقيق الداخلي لت�سجيل ور�صد حاالت عدم املطابقة مبا
يخ�ص �أ�ساليب وطرق تقدمي اخلدمة لدى الفروع وقنوات التوزيع
والإدارات والعمل على حلها و تقدمي الإجراءات الت�صحيحية الوقائية
و العالجية وبالتعاون مع الإدارات ذات ال�صلة وهي:
نظام الأر�شفة الإلكرتونية:
ي�أتي اختيار توكيد اجلودة لنظام الأر�شفة الإلكرتونية ليكون
�ضمن املنظومة الإلكرتونية التي ميتلكها .حيث يعد هذا النظام
من الأنظمة احلديثة و التي ال توجد �إال لدى بنك الت�سليف التعاوين
والزراعي وهو نظام �إدارة امل�ستندات لتزويد الأق�سام املعنية بعملية
الأر�شفة باحللول الإلكرتونية الكاملة بغر�ض �أمتتة عملية �إدارة
امل�ستندات و املحتويات الذي يعمل على حفظ وو�ضع جميع وثائق
العمل لدى البنك �ضمن حمفظة الكرتونية ت�سهل على املوظفني عملية
الرجوع للوثيقة  ،وا�ستعرا�ضها ب�سهولة وي�سر.

- -بنك الت�سليف التعاوين والزراعي التقرير ال�سنوي 2011

47

قطاع تطوير األعمال

التخطيط اإلستراتيجي

« مستقبل واضح وأهداف دقيقة يحققها
فريق واحد»
لقد كان ت�أثري الأو�ضاع على توعية الن�شاطات املختلفة للبنك كبري
وجعل جزء مما مت التخطيط له حتت احلاجة امللحة و�إجراء امل�سايرة
لذلك القدر من الأو�ضاع التي �أ�صبحت يف حقيقة الأمر جزئيا تتطلب قدر ًا
كبري ًا من اجلهود التخطيطية يف خمتلف املنظمات وامل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة ولي�س على م�ستوى البنك وقد خلقت تلك احلالة واجتاهاتها
لدى البنك حاجة ملحة �إىل التعجيل يف �إعادة ترتيب الأولويات وفق ًا
لتلك الت�صورات املعدة م�سبق ًا من خالل اخلطة الإ�سرتاتيجية للبنك
التي كانت م�ؤازرة لقطاع التطوير يف تقدير وحتديد مالمح تلك الأزمة
وت�شخي�ص ما �ست�ؤول �إليه من نتائج و �أثار على املدى البعيد واملتو�سط
�سواء ما يتعلق مبا هو متوقع من تقلب �سعر ال�صرف وتوقع انخفا�ض
م�ستوى الت�صنيف االئتماين للبلد والقطاع امل�صريف من قبل امل�ؤ�س�سات
املالية اخلارجية وارتفاع درجه املخاطر املختلفة .كل تلك الأو�ضاع قد
مت تقييمها ومتابعتها و اتخاذ الإجراءات الالزمة لها مع بقيه القطاعات
ومن خالل اخلطط املعدة وخطط ا�ستمرارية العمل.
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وقد ا�ستطاع البنك �أن يواجه تلك الأو�ضاع ب�إدارة �صحيحة ملختلف الن�شاطات ومبهارات عالية
حافظت على �أموال و�أ�صول البنك وعلى العمالء �أي�ض ًا ،وتقدمي خمتلف اخلدمات بدرجة عالية من
الأداء والتميز الأمر الذي �أثبت للعمالء ب�أن كاك بنك هو ال�شريك الأف�ضل يف كل الظروف .
بف�ضل ثبات الأو�ضاع الداخلية للبنك (املركز املايل وال�سمعة وتكنولوجيا املعلومات واملهارات
امل�صرفية والتوا�صل والإ�شراف واملتابعة والتقييم امل�ستمر من قبل الإدارة العليا للبنك لكافة
الأو�ضاع الأمر الذي �أ�سهم يف جناح بنك الت�سليف التعاوين والزراعي وجتاوز تلك الأزمة باقتدار.
وجعل البنك يعمل ب�صورة �أف�ضل و�أ�سرع عرب قنوات التوزيع املختلفة مركز ًا يف الوقت ذاته على
توفري ا�ستمرارية:
تقييم الأو�ضاع الداخلية واخلارجية وتعزيز الثقة بكاك بنك .
�إتاحة اخلدمات عرب �شبكة الفروع وقنوات التوزيع يف كل الأوقات �أمام العمالء.
تقدمي كاك بنك خلدماته ب�أعلى جودة وحرفية.
توفري احلماية اخلا�صة وت�أمني نقل ال�سيولة ملقرات بنك الت�سليف التعاوين والزراعي .
املحافظة على العمالء واال�ستجابة لطلباتهم ونيل ر�ضاهم.
�إعداد تقارير املتابعة للتقييم الدوري ل�سري خمتلف الأعمال وتنفيذ الأهداف.
تعزيز ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.
وقد كان �إجناز �إدارة التخطيط يف العام  2011كالتايل:
مت �أمتتة عمل �إدارة التخطيط ب�إعداد نظام التخطيط اال�سرتاتيجي لتقييم الأداء بالأهداف
ومراقبة تنفيذ اخلطط �آليا.
قيام �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي بتنفيذ ور�ش عمل جلميع �إدارات البنك للتعريف و التو�ضيح
بنظام تقيم الأداء و �أهميته و ذلك خالل �شهر مار�س و ابريل من العام .2011
تنفيذ ور�شة عمل ملدراء الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية القادمة 2013
 .2017تنفيذ م�سح ميداين لعمل درا�سة عن حجم ال�سيولة لدى الأ�سرة اليمنية .
!

!

!

!

!

!

!

!

مشروع الربط مع
المركز الوطني
للمعلومات

هو عبارة عن مشروع
تم من خالله الربط
المباشر مع المركز
الوطني للمعلومات
عبر األلياف الضوئية
وإنشاء قاعدة بيانات يتم
تحديثها بشكل مستمر
بغرض توفير البيانات
والمعلومات لكافة اإلدارات
 ،الفروع واألقسام والتي
تسهم في إعداد الدراسات
والبحوث المصرفية
والسوقية وكذلك اعداد
الخطة اإلستراتيجية للبنك
وأيضًا تساعد بشكل
مباشر اإلدارة العليا على
إتخاذ القرارات بكفائة
وفاعلية.
!

!

!
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مجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد
«الوسيلة المالية والحليف المصرفي األقرب
واألفضل لجميع أفراد العائلة اليمنية في
مختلف المناطق الجغرافية»

متا�شي ًا مع ر�ؤية البنك والذي من خالله مت و�ضع
ر�ؤية وا�ضحة لقطاع الأفراد» الو�سيلة املالية واحلليف
امل�صريف الأقرب والأف�ضل جلميع �أفراد العائلة اليمنية
يف خمتلف املناطق» عزز القطاع دوره الريادي يف �سوق
التجزئة من خالل تقدمي �أف�ضل اخلدمات واملنتجات
املعا�صرة املبتكرة تطبيق ًا ل�سيا�سة البنك الهادفة �إىل
الو�صول واالقرتاب من العمالء ؛ تلبية الحتياجاتهم
ورغباتهم ،مما جعله اخليار الأف�ضل لهم.
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الفروع وقنوات
التوزيع اإللكترونية
«أقرب للعمالء من حدود تفكيرهم»
متكن البنك رغم ال�صعوبات ب�سبب الأحداث ال�سيا�سية التي
مرت بها بالدنا الغالية من احلفاظ على ريادته وموقعه التناف�سي بني
البنوك املتقدم يف جمال التو�سع واالنت�شار وكذلك يف جمال قنوات
التوزيع االلكرتونية وذلك متا�شيا مع ر�ؤيته يف تلبية احتياجات عمالئه
جلميع متطلباتهم امل�صرفية �أين ما كانوا يف خمتلف �أنحاء اجلمهورية
اليمنية.
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اإلنتشار والتوسع

على الصعيد المحلي

مت يف العام � 2011إفتتاح مكتب القناو�ص كمكتب جديد وحتويل مكتب بغداد يف
�أمانة العا�صمة �إىل فرع .كما مت حتويل فرعي بلحاف والزهرة �إىل مكتبني �إ�ضافة
�إىل االنتهاء من ت�أ�سي�س ثالثة مكاتب جديدة هي مكتب الربيقه يف مدينة عدن,
ومكتب املحافظة يف مدينة �إب ومكتب ال�سدة مبدينة ال�سدة ـ حمافظة �إب و�سيتم
تد�شني العمل فيها خالل عام  2012وبذلك ي�صل البنك �إىل جمهور جديد معزز ًا
تواجده يف مناطق جديدة يف كافة حمافظات ومدن اجلمهورية ويف �أماكن حيوية,
ليحافظ البنك على ريادته يف هذا املجال لي�ص ل عدد الفروع �إىل ( )51فرع ًا
وعدد املكاتب ( )31مكتب ًا� .إ�ضافة �إىل عدد ( )3مكاتب مت االنتهاء من ت�أ�سي�سها.
ويعد هذا االجناز ميزة تناف�سية ينفرد بها بنك الت�سليف التعاوين والزراعي
ك�إنت�شار مطلق �ضمن جميع البنوك العاملية.

قنوات التوزيع اإللكترونية

نظر ًا ملا ينفرد به البنك يف ال�سوق امل�صريف اليمني من تقدمي خدمات �إلكرتونية
عديدة وهامة على مدار ال�ساعة ,وبكل �أمان و�سهولة يقدمها لكافة عمالئه وب�شكل
يلبي احتياجاتهم املتجددة ،وذلك من خالل قنوات توزيع �إلكرتونية �أهمها« :باقة
كاك موبايلي» التي تعترب من �أهم قنوات التوزيع الحتوائها على خدمات عديدة
ينفرد بها البنك� ،أي�ض ًا الإنرتنت امل�صريف ،ونقاط البيع املنت�شرة يف عموم البالد.
وعلى ال�صعيد نف�سه فقد مت خالل العام  2011تعزيز �شبكة �أجهزة ال�صرافات الآلية
املنت�شرة يف اجلمهورية اليمنية وذلك برتكيب (� )9صرافات �آلية جديدة ليحافظ
البنك على مركزه التناف�سي املتقدم بني البنوك اليمنية من حيث عدد �أجهزة
ال�صرافات الآلية لي�صل عددها �إىل (� )133صراف ًا �آلي ًا وهو الأكرث عدد ًا مقارنة
بجميع البنوك.
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األفراد والمنشآت
الصغرى
«خدمات تلبي احتياجات الفرد منذ ما قبل
الوالدة ،وفي كل مراحل حياته»
�إدارة متخ�ص�صة يف بيع منتجات الأفراد ,م�سئولة عن
�أن�شطة املبيعات خلدمات ائتمان الأفراد واملن�ش�آت ال�صغرى ،وو�ضع
الإجراءات مبا يخدم العملية البيعية وتقدمي الدعم الفني للموظفني
يف خمتلف الفروع مبا ي�ضمن ك�سب ر�ضا العمالء وا�ستقطاب عمالء
جدد ،ودرا�سة الطلبات املقدمة من الفروع والت�أكد من مطابقتها
لل�شروط �ضمن عملية املتابعة اليومية للفروع.
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قرض العيد
عدد القروض وإجمالي المبالغ الممنوحة
ونسبة التحصيل والمسترد للعام :2011

نسبة التحصيل

99,7%
عدد القروض الممنوحة

إنجازات 2011

3990
إجمالي المبالغ الممنوحة (بالريال)

�ألقت الأزمة ال�سيا�سية بظاللها على ال�سوق امل�صرفية اليمنية ،مما جعل الكثري من البنوك تتحفظ
�أو تتوقف عن منح الإئتمان ب�أنواعه ،و بالرغم من ذلك ف�إن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ا�ستمر
يف �إ�سرتاتيجيته الهادفة �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات امل�صرفية خا�ص ًة يف جمال �إئتمان الأفراد،
حمافظ ًا على مركزه املتقدم يف منح القرو�ض وال�سلفيات بني البنوك ،حمافظ ًا يف الوقت ذاته على
عمالءه .وكان من �أبرز �إجنازات العام :2011
�إطالق قر�ض العيد (الإ�صدار الثالث) وقد خدم البنك فيه ( )3990عميل ،مبحفظة مقدارها
( )137,065,000ريال ح�صلوا على اخلدمة يف وقت قيا�سي و مبرونة عالية.
مت �إتخاذ قرار ب�إعادة بلورة القرو�ض ال�شخ�صية ب�أنواعها(نقدية ،غذائية ،ح�سنة) للأفراد مبا
يكفل حقوق العميل و�صحة التنفيذ.
العمل على احلد من ت�أثري «الأزمة ال�سيا�سية» ,عرب متابعة الفروع وذلك لتحفيز ن�سب الإ�سرتداد
بالن�سبة للقرو�ض املمنوحة يف الفروع.
�إ�ستقطاب عدد من الوزارات و اجلهات احلكومية التي ان�ضمت �إىل برنامج �صرف الراتب ومتتع
موظفيها بخدمات البنك املتميزة.
!

137,065,000
عدد القروض المستردة

3978
إجمالي المبالغ المستردة (بالريال)

136,832,714

!

!

!
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البطاقات
«تنوع متجدد من البطاقات التي تناسب
إحتياجات جميع العمالء ويرحب بها في كل
مكان»
ما زال البنك يت�صدر موقعة التناف�سي والقيادي بني م�ؤ�س�سات القطاع
امل�صريف اليمني يف جمال �إ�صدار البطاقات املحلية والإئتمانية .والذي
�ساعده يف ذلك تفرده التكنولوجي وجودة تقدمي اخلدمة ،حيث بلغت عدد
البطاقات التابعة للبنك حتى نهاية عام  )432,985( 2011بطاقة موزعة
على النحو املو�ضح يف اجلدول ،و�أظهرت الأرقام والإح�صائيات �أحقية
كاك بنك بال�صدارة والريادة امل�صرفية يف اليمن.
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باقات مختلفة للبطاقات اإلئتمانية

إجمالي عدد البطائق

لقد ُ�صممت البطاقات الإئتمانية التي ي�صدرها البنك وفق �أرقى املوا�صفات التكنولوجية ،فهي
مزودة بخ�صائ�ص احلماية والأمان (البطاقة الذكية  )EMVوالتي متكن حاملها من التمتع
بكافة خدمات املعامالت املالية والت�سوق وال�شراء حملي ًا ودولي ًا بكل �سهوله وي�سر ،باعتبار البنك
�أحد �أع�ضاء فيزا العاملية.
وتقوم �إدارة البطاقات حالي ًا مبهام تتما�شى مع الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك و ر�ؤيته وقيمه
اجلوهرية من خالل:
التن�سيق مع �إدارة البحوث والتطوير للقيام بالدرا�سات اخلا�صة ملنتجات جديدة تخدم عمالء
البنك وت�ضمن ح�صولهم على �أحدث املنتجات و�أرقى اخلدمات ,ملا توفره التقنيات احلديثة من
ت�سهيل اخلدمات �أو احلد من املخاطر .كما تخدم اجلانب الطبي وال�سياحي واالقت�صادي.
التو�سع يف �إ�صدار بطاقات الإنرتنت التي تخدم �شريحة كبرية من عمالء البنك كخدمة
جديدة ومتميزة لكاك بنك.

432,985

بطاقة

بطاقات كاك بنك:

!

!

Visa Gold-Classic-Electron
Prepaid Cards
Debit Cards
Debit Djibouti

ً
البطاقات المصدرة خارجيا:

Master Gold
Master Silver
Internet Card
Visa Gold
Visa Classic
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اإلئتمان الزراعي
والريفي
«الممول االساسي للتنمية الزراعية والريفية
والسمكية»
�إدارة الإئتمان الزراعي �إحدى الإدارات الرئي�سة املكونة لبنك
الت�سليف التعاوين والزراعي منذ �إن�شائه يف العام  1982بعد دمج بنك
الت�سليف الزراعي وبنك التعاوين الأهلي للتطوير وتقع �ضمن الهيكل
التنظيمي لقطاع الأفراد.
كونه املمول الأ�سا�سي للتنمية الزراعية والريفية وال�سمكية ،فقد
�ساهمت �إمكانيات البنك وخرباته الطويلة يف هذا املجال يف متويل
امل�ش ــاريع الفردي ــة واجلماعي ــة واجلمعيــات الزراعية وال�سمكية ،والعمل
على جذب املدخرات ،وفتح احل�سابات لتحقيق �سيا�س ــة احلكومة بغر�ض
�إحداث تنميه �شامله وحت�سني الأو�ضاع املعي�شية واالجتماعية.
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مشروع تطوير وتنمية
القمح والحبوب
الغذائية

1,813

عدد القروض

346,877,000

قيمة القروض

موجز نشاط العام 2011

وعلى الرغم من التحديات وال�صعوبات التي �شهدت عام � 2011إال �إن حمفظة البنك
الإ�ستثمارية �إ�ستمرت يف التو�سع يف اخلدمات التنموية (نباتيه  -حيوانيه � -سمكيه -
مهنيه) عرب منح قرو�ض الربنامج الوطني لزراعة القمح واحلبوب الأخرى و البقوليات.
�أي�ض ًا تقدمي القــرو�ض املي�سرة ل�صغار املزارعني وال�صيادين ،ومتكني املر�أة الريفية
من امل�شاركة يف م�شاريع التنمية املختلفة .كما ي�شارك البنك يف �إعداد الآليات الالزمة
ال�ستقطاب م�صادر متويلية للجانب التنموي مثل (�آلية �صندوق ت�شغيل ال�شباب � -آلية
التمويل املقرتح تنفيذها من ال�شركة اليمنية للغاز امل�سال � -آلية منح قرو�ض م�شروع
الربنامج الوطني للقمح واحلبوب الأخرى) ،والعمل ب�صوره م�ستمرة للبحث عن م�صادر
متويل للم�شروعات الزراعية وال�سمكية بالتوا�صل مع اجلهات الر�سمية يف الدولة ممثلة ـ
ب�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي ووزارة الزراعة واجلهات اخلارجية ممثلة ـ
مبنظمات (الفاو  -الإيفاد) وحتت �إ�شراف الإدارة العليا.
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الخدمات المصرفية
الخاصة
«اإلرتقاء في تقديم وتطوير الخدمات
المقدمة للكبار العمالء بما يخدم مصلحة
البنك ويحقق رؤيته الشاملة»
تطبيق ًا لر�ؤية كاك بنك يف جمال الإرتقاء يف تقدمي وتطوير اخلدمات
املقدمة لكبار العمالءVIPمبا يخدم م�صلحة البنك ويحقق ر�ؤيته
ال�شاملة� ,سعينا �إىل توفري حلول متكاملة ومتميزة من اخلدمات واملنتجات
امل�صرفية املعا�صرة وفق �أعلى املعايري الدولية وب�أعلى م�ستويات الكفاءة،
واملقدمة لكبار عمالء البنك مبهنية وجــودة عالية تعك�س ر�ؤية البنك
لهذه ال�شريحة املهمة ،ويف ذات الوقت مت ت�سويق اخلدمات واملنتجات
الإ�ستثمارية وامل�شاريع املتعلقة ب�إدارة الرثوات لكبار العمالء ،من خالل
موظفني لديهم اخلربة الوا�سعة يف جمال التمويل ،وكوادر متخ�ص�صة يف
عال من املهنية يف �إدارة عالقات
مهارات البيع ،وفرق عمل تتمتع مب�ستوى ٍ
العمالء.
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يف �إطار عملية التطوير امل�ستمرة و�إعادة هيكلة بنك لت�سليف التعاوين والزراعي،
وبالنظر �إىل الأهمية الن�سبية لكبار العمالء يف البنك تقرر ا�ستحداث �إدارة اخلدمات
اخلا�صة لتكون معنية بتقدمي اخلدمات لكبار عمالء البنك مبهنية وجودة عالية
تعك�س ر�ؤية البنك لهذه ال�شريحة املهمة ،تعمل الإدارة يف ذات الوقت على ت�سويق
اخلدمات و املنتجات الإ�ستثمارية و امل�شاريع املتعلقة ب�إدارة الرثوات لكبار العمالء.

موجز نشاط العام 2011

 .1م�شروع ت�صنيف العمالء.
ت�أتي �ضرورة ت�صنيف العمالء �إىل �شرائح بح�سب الأهمية يف �إطار توجه البنك
نحو التنوع و التميز يف خدمة ال�شريحة الأكرب يف ال�سوق امل�صرفية� ،شريحة الأفراد
عرب باقات املنتجات الرثية و املتعددة،و قد مت �إجناز درا�سة املعايري الدولية اخلا�صة
بت�صنيف العمالء.
 .2البدء بت�صميم ر�ؤية وفق خطة �إ�سرتاتيجية للإدارة يف �ضوء املعايري الدولية و
مبا يتنا�سب مع ال�سوق املحلية.
� .3إعداد باقة منتجات للعمالء .VIP
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مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

المنشآت الصغيرة
والمتوسطة
«المصدر االساسي الوسيلة المثلى لتنمية
وتمويل قطاع عريض في االقتصادي الوطني
من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،له دور كبير
في مكافحة الفقر ،وامتصاص البطالة»
لقطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة دور حيوي وهام يف تنمية
املجتمع وتطوير اقت�صاده وامل�ساهمة يف تنوع مدخالت الناجت املحلي,
لذلك ف�إن دعم وت�شجيع هذا القطاع والنهو�ض به �أمر ًا ارت�ضيناه و�أ�صبح
جزء �أ�سا�سي من ر�سالتنا.
�إدارة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �أحد الإدارات الهامة التابعة لقطاع
الأفراد ،وقد مت ت�أ�سي�سها يف �شهر فرباير  ،2010و ُتعنى ب�إدارة الأن�شطة
والعمليات املتعلقة ببيع ائتمان املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة وا�ستقطاب
عمالء جدد ،وكذا و�ضع الإجراءات التي تخدم العملية البيعية وتقدمي
الدعم الفني للموظفني يف خمتلف الفروع ل�ضمان حتقيقها للأهداف
املحددة لها .ول�ضمان ك�سب ر�ضا العمالء وكذا متابعة �أعمال الفروع
والت�أكد من �سري عملية بيع اخلدمة امل�صرفية بفاعلية وفق ًا لل�سيا�سات
املتبعة و�إعداد التقييم الإئتماين لعمالء البنك ومراقبة وحتليل �أداء
املحفظة الإئتمانية ودرا�سة التعديالت املطلوبة على التمويالت اخلا�صة
جلميع ال�شرائح امل�ستهدفة.
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موجز نشاط العام 2011

على الرغم من ال�صعوبات التي واجهتها الإدارة وبقية الإدارات الأخرى يف القطاع
خالل العام  2011ب�سبب الأزمة التي مرت بها البالد �إال �أن الإدارة قد �شاركت
م�شاركة فاعلة يف تدريب وت�أهيل كوادر الإدارة من خالل ح�ضور عدة دورات تدريبية
يف املجاالت الآتية:
( دورة يف تقييم العميل امل�صريف )
( دورة يف درا�سة اجلدوى الفنية والإقت�صادية للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة )
( دورة يف نظام ()Workflow
( دورة يف جمال �إعداد الإدارة للخطة ال�سنوية للعام 2012
( دورة يف ال�سيا�سات الإئتمانية )
( دورة يف جمال الإح�صاء ) ،الندوة اخلا�صة بالتمويل الأ�صغر وال�صغري.
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مجموعة الخدمات
المصرفية للشركـات

«الوجهة األولى للشركات العاملة في اليمن»

يقوم قطاع ال�شركات بتقدمي كافة اخلدمات الإئتمانية
لل�شركات املحلية والأجنبية وذلك وفق ًا الحتياجات ومتطلبات كل
�شركة ،ومبا يتالءم مع �أن�شطتها من خالل جمموعة متكاملة من
املوظفني امل�ؤهلني علمي ًا ومهني ًا والقادرين على تقييم متطلبات
ال�شركات وتقدمي �أف�ضل اخلدمات واال�ست�شارات املالية املتميزة
فى كافة القطاعات االقت�صادية املختلفة.
ويتم منح الت�سهيالت ب�شكل يخدم االحتياجات اخلا�صة بن�شاط
كل �شركة وفق ًا ملتطلباتها ,ومبا يخدم التنمية الوطنية ال�شاملة
وفا ًء منا للقيام مب�سئولياتنا جتاه املجتمع الذي ننتمي �إليه.
ونهدف �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات بال�سرعة املمكنة ومبهنية
متميزة� ،سعي ًا �إىل تعزيز وتوطيد �أمنت العالقات مع عمالئنا،
حيث تقوم فل�سفة القطاع على تعزيز العالقات البنكية املتينة
طويلة الأمد مع عمالئه بد ًال من الرتكيز على الأرباح ق�صرية
الأمـد.

ويف ظل املتغريات التي طر�أت يف العام  2011فقد اجته القطاع �إىل
املحافظة على عمالئه املميزين من جهة و�أخذ احلذر واحليطة بعني
االعتبار من جهة �أخرى يف منح الإئتمان بكافة �أنواعه (القرو�ض -
والأن�شطة التمويلية) وتوجيه ن�شاطه �إىل جتويد املديونيات القائمة بحكم
العالقة البنكية التي متثل الإدارة ال�شاملة لتعامل العمالء  -وميكن تو�ضيح
ذلك مبا يلي.
القروض واألنشطة التمويلية:
القروض واألنشطة التمويلية بحسب القطاع باأللف ريال

صناعي وزراعي
عقاري ومقاوالت
تجاري

اإللتزامات العرضية واالرتباطات:
اإلعتمادات المستندية

قيمة اإللتزام
التأمين المحتجز

خطابات الضمان

صناعي وزراعي
عقاري ومقاوالت

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

خدمات الشركات
الصناعية والزراعية
يتميز العمل يف �إدارة خدمات ال�شركات ال�صناعية والزراعية
بالتقنية العالية لتلبية كافة االحتياجات اخلا�صة بالأن�شطة ال�صناعية
والزراعية ب�صورة فاعلة.
وكون هذه الأن�شطة االقت�صادية تعد من �أهم روافد التنمية
الوطنية ،فقد �أوىل البنك االهتمام الأكرب لها من خالل تقدمي
املزيد من ال�سقوف الإئتمانية «القرو�ض امل�شرتكة» ومتكني البنك من
القيـام بتمويل م�شاريع عمالقة مببالغ كبرية ال ميكن توفريها �إال عرب
متويالت م�شرتكة من عدة بنوك.
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تمويالت وفق مؤشرات
الجدوىاالقتصادية

ويتم التمويل وفق م�ؤ�شرات اجلدوى االقت�صادية للم�شروع وتقييم امل�شروع بعد
درا�سته من قبل املتخ�ص�صني يف الإدارة كما تخ�ضع عمليات منح الإئتمان يف املجاالت
ال�سابقة طبق ًا لتعليمات البنك املركزي وال�سيا�سات الإئتمانية للبنك� ،آخذ ًا بالإعتبار
الرتكزات الإئتمانية
التي قد ت�ؤثر على �أداء البنك.
وتقدم الإدارة اخلدمات التالية:
متويل م�ستلزمات ومواد الإنتاج
متويل �شراء الآالت واملعدات
اخلدمات التجارية الأخرى
!

!

!
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مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

خدمات الشركات
والمؤسسات العقارية
والتجارية والمقاوالت
�إدارة قاعدة عمالء ال�شركات التجارية وامل�ؤ�س�سات واملقاوالت
من حيث العالقات الإئتمانية معهم ،ومتابعة ح�ساباتهم وتقدمي
اخلدمة املطلوبة لهم من ت�سهيالت �إئتمانية ،والإ�شاراف على
تنفيذ الإجراءات املتعلقة بها.
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خدمات الشركات العقارية والمقاوالت

يتم تقدمي �أف�ضل اخلدمات املتخ�ص�صة للتمويل العقاري و�أعمال املقاوالت ممثلة
باخلدمات التالية:
متويل الإ�ستثمار العقاري (جتاري� ،سكني ،تطوير الأرا�ضي).
قرو�ض على ذمة الأعمال املنجزة.
خطابات ال�ضمان.
ولعل �أهم ما يعزز متانة وقدرة التمويل العقاري للقيام بكافة خدماته امل�صرفية وتلبية
االحتياجات التمويلية للعمالء ،وجود الكفاءات املتخ�ص�صة يف درا�سة متطلبات ال�سوق
العقارية املختلفة ،وقدرتها على ت�سويق جمموعة من خدماتنا امل�صرفية ملقابلة االحتياجات
املختلفة للعمالء التي تتوافق مع تدفقاتهم النقدية احلالية وامل�ستقبلية مقدمني لهم الن�صح
والإر�شاد لتوجيه ا�ستثماراتهم العقارية نحو الفر�ص الإ�ستثمارية املنا�سبة �أخذين باالعتبار
اجتاهات ال�سوق املحلية والعاملي.
!

!

!

خدمات المؤسسات والشركات التجارية

يقدم البنك جميع الإحتياجات الإئتمانية املتنوعة للم�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية
املحلية والأجنبية من خالل منح الت�سهيالت الإئتمانية املالئمة لتفي باملتطلبات
اخلا�صة بهم .وت�ستخدم هذه الت�سهيالت الإئتمانية لتمويل ر�أ�س املال العامل ،وتت�ضمن
الت�سهيالت املمنوحة من قبل البنك:
ال�سحب على املك�شوف.
القرو�ض ق�صرية ومتو�سطة الأجل.
التمويل امل�ستندي.
االعتمادات امل�ستندية اخلا�صة باال�سترياد والت�صدير.
التحا�صيل امل�ستندية.
خطابات ال�ضمان.
!

!

!

!

!

!
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مجموعة الخدمات
المساندة
«بيئة مثالية لصناعة النجاح ،والتميز
المعرفي واالحتراف المهني ،يُعمل
بها بتجانس فرق من المحترفين و
المتخصصين ،الذين يحملون أعلى
مستويات الوالء لمؤسستهم
الرائدة كاك بنك »

يف ظل الر�ؤية التي تبناها بنك الت�سليف التعاوين والزراعي،
ور�سالته الإ�سرتاتيجية التي �أتت ان�سجام ًا مع الهوية امل�ؤ�س�سية
للبنك ،ي�أتي قطاع اخلدمات امل�ساندة ك�أحد �أهم اخلطوات
الإدارية الهامة للتطوير والتحديث التنظيمي والذي يوليه البنك
اهتمام ًا كبري ًا كونه يقع على عاتقه الإمتثال للت�شريعات والأنظمة
والتعليمات العامة ،وكذلك �إدارة �أن�شطة البنك املتعلقة ب�إدارة
املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون املالية واخلدمات الإدارية وامل�شاركة يف
مراجعة ا�سرتاتيجيات و�أهداف البنك وامل�ساهمة يف و�ضع خطط
العمل ومتابعة تطبيقها مبا ي�ضمن حتقيق هذه الأهداف ويخدم
التوجهات احلالية وامل�ستقبلية للبنك.

مجموعة الخدمات المساندة

الموارد البشرية
«فرق عمل متجانسة ،من المتخصصين يعملون
في بيئة مستقرة ،يمثل االلتحاق بها أمل كل
صاحب طموح في سوق العمالة»
تقدمي الدعم وامل�ساندة لكافة �إدارات وفروع ومكاتب البنك يف
اال�ستقطاب والتعيني والتطوير والتحفيز للموظفني وتقييم �أدائهم
واملحافظة على �أف�ضل املوارد الب�شرية امل�ؤهلة ؛ من خالل الرتكيز على
تطوير �أنظمة العمل وحت�سني �أداء املوظفني ورفع قدراتهم مبا ميكنهم من
حتقيق الأهداف امل�صورة لهم
72
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أبرز إنجازات عام :2011

المؤهالت حتى نهاية 2011

برغم �أجواء الأزمة ال�سيا�سة التي مرت بها البالد خالل العام  2011وانعكا�ساتها على كثري
من الأن�شطة امل�ؤ�س�سية فقد متكنت �إدارة املوارد الب�شرية من �إجناز جملة من املهام �أبرزها:
 .1تطبيق هيكل الأجور اجلديد ال�صادر عن ال�شركة اال�ست�شارية وفق احلزمة ( )4ك�أحد
خمرجات م�شروع تطوير وحتديث البنك وقد ترتب على التطبيق حتقيق جملة من الأهداف
منها:
توحيد نظام املرتبات يف البنك ي�شمل موظفي الإدارة العامة والفروع واملوظفني الثابتني
واملتعاقدين.
امتالك البنك لنظام مرتبات وحوافز مكتوب قابل للتعديل والتطوير مبا يواكب التغري يف
الأن�شطة ويرتبط بنتائج �أعمال البنك.
ردم الفجوة التي كانت قائمة يف ظل العمل ب�أكرث من �صيغة للأجور تختلف يف الفروع عنها
يف الإدارة العامة وتتفاوت بني املوظفني الثابتني واملتعاقدين.
 .2تنفيذ برنامج �شامل للرعاية ال�صحية للموظفني و�أ�سرهم ومنحهم بطاقات ت�أمني �صحي
متكنوا من خاللها من احل�صول على كافة اخلدمات والعناية الطبية عرب �شبكة وا�سعة من
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية.
 .3مت تقدمي العون املادي للموظفني من خالل الإعانة املدر�سية لإحلاق �أبنائهم باملدار�س
الأ�سا�سية والثانوية.
� .4إ�صدار بولي�صة الت�أمني على حياة جميع العاملني وح�صول �أ�سر املتوفني على التعوي�ضات
املادية املجزية.
� .5إجراء م�سح للقوى الب�شرية العاملة بالأجر اليومي وجمع بياناتها من الفروع و�ضمها �إىل
قاعدة بيانات املوارد الب�شرية و�أر�شفة امللفات.
 .6اتخاذ جملة من الإجراءات املتعلقة مبعاجلة �أو�ضاع القوى العاملة الغري فاعلة و�إنهاء
خدماتهم وبالتايل �ضبط الإنفاق من الباب الأول.
� .7إعادة ت�أهيل �أعداد من القوى الب�شرية التي كانت يف حال ر�سوب وظيفي يف املناطق و�إعادة
توزيعها على الفروع ل�سد االحتياج القائم يف بع�ض الأعمال.
 .8اال�ستمرار يف بناء �أنظمة الدعم لإدارة املوارد الب�شرية.
 .9درا�سة �شكاوى وتظلمات املوظفني وحتليلها والبت فيها بعد عملية تطبيق هيكل الأجور.
!

!

!

دكتوراه
ماجستير أو ما يعادلها
البكالوريوس
دبلوم بعد الثانوية أو ما يعادلها
الثانوية
اإلعدادية أو ما يعادلها
االبتدائية
غير ذلك

1
20
919
141
579
78
58
122

تقرير يوضح عدد الموظفين
(ذكور  -إناث)

ذكــــور
إنـــــــاث
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مجموعة الخدمات المساندة

اإلدارة المالية
«الوحدات اإلدارية واألنشطة التشغيلية ،جزء
من مراكز اإلستثمار التي تحقق العائد األمثل»
تعترب الإدارة املالية �أحد الركائز الأ�سا�سية التي يعتمد عليها البنك
ب�شكل عام يف تنفيذ �أعماله؛ حيث تتجمع لديه كل نتائج العمليات املالية
املنفذة من و �إىل ح�سابات البنك وذلك من خالل امل�ستندات والتقارير
الآلية املختلفة.
ومن مهام الإدارة املالية �أي�ض ًا الت�أكد من �صحة القيود وامل�ستندات
املنفذة مبوجبها و �صحة التوجيه املحا�سبي لهذه امل�ستندات بالإ�ضافة �إىل
�ضبط �أر�صدة البنك داخلي ًا وخارجي ًا ،وتقوم الإدارة املالية �أي�ض ًا ب�ضبط
م�صروفات و�إيرادات البنك ب�شكل عام ،وتقييم �أعمال البنك من خالل
القيام مبهام التحليل املايل.
ومن الأ�سا�سيات التي تقوم بها الإدارة املالية �إعداد و�إ�صدار القوائم
املالية املدققة� ،إعداد املوازنات التقديرية �،إعداد احل�سابات اخلتامية
وكذلك التحليل املايل .
�أي�ض ًا �إعداد التقارير املالية للم�ستخدمني الداخليني واخلارجيني
مبختلف انتماءاتهم و�شرائحهم وامل�شاركة يف �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية
للبنك و�إحكام الرقابة الفاعلة على �أداء الفروع من خالل �إعداد تقارير
الأداء ال�شهرية ،وغريها من الأعمال التي تقوم بها الإدارة والتي ت�سهم يف
�إ�صدار بيانات فعلية ومعربة عن الواقع.
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إدارة مالية ضمن منظومة عمل
متجانسة:

يعمل يف الإدارة املالية كادر م�ؤهل ذو خربة طويلة ومتمكن من �أداء الأعمال داخلي ًا
قادر على تنظيم العالقات مع الأطراف اخلارجية ب�شكل ف َعال ومتميز ،ويتوزع الكادر
الب�شري يف الإدارة املالية �إىل التايل:
قسم المحاسبة
المالية
قسم الموازنات
والتكاليف

مدير اإلدارة المالية

قسم الرقابة
المالية

سكرتارية االدارة
المالية

وحدة الرقابة المالية

وحدة التسويات

وحدة التحليل المالي

وي�أتي هذا التنوع يف �أق�سام الإدارة املالية وتق�سيم الأعمال من باب حر�ص الإدارة على
ممار�سة مهامها وفق دليل الإجراءات و بح�سب املعايري الدولية احلديثة.
�أهم االجنازات خالل عام :2011
�إعداد القوائم املالية للبنك.
�إعداد املوازنات التقديرية واعتمادها من اجلهات املخت�صة.
�إن�شاء وحدة التحليل املايل.
�إدخال نظام �آيل حديث لإدارة الأ�صول الثابتة للبنك.

!

!

!

!
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مجموعة الخدمات المساندة

تطوير األداء (التدريب)
«اإلحتراف المهني والتحديث المعرفي ،صفة
منتسبين البنك ومعيار أساسي لتقييمهم»
�سعت �إدارة تطوير الأداء (التدريب) جاهدة �إىل تطبيق �أحدى �أهم
قيم البنك اجلوهرية «االهتمام باملوارد الب�شرية وتنمية قدراتها» من
خالل تنمية معارف املوظفني وبناء قدراتهم عرب تنفيذ برامج تدريبية
تخ�ص�صية يعهد بتنفيذها �إىل مدربني �أكفاء؛ �أميان ًا ب�أن العن�صر الب�شري
الكفء واملدرب هو �سر النجاح احلقيقي لأي م�ؤ�س�سة تن�شد الريادة
فبالرغم من الأزمة ال�سيا�سية التي حالت دون تنفيذ اخلطة التدريبية
للعام  2011فقد مت تنفيذ  76برناجم ًا تدريبي ًا ا�ستفاد منها  1223موظف
وموظفة على م�ستوى الإدارة العامة والفروع متجاوزين بذلك ال�صعوبات
التي �أعاقت احلركة والتنقل داخل املدن ،وبني املدن وبع�ضها.
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موجز 2011

76

عدد البرامج المنفذة

1223

عدد المستفيدين

أتمته نظام تقييم األداء:

يعد نظام تقييم الأداء للعاملني يف البنك �أحد �أهم الوظائف الرئي�سية لإدارة تطوير الأداء وذلك
من خالل ربط العملية التدريبية بنظام تقييم الأداء الذي يك�شف عن جوانب االحتياجات التدريبية
للموظفني من جهة ويحفز املوارد الب�شرية على التفاعل احليوي لإجناز الأهداف املوكلة �إليهم.
يف هذا ال�ش�أن متت عملية بناء نظام �آيل لتقييم �أداء املوظفني من خالل حتويل النظام الوارد يف
احلزمة ( )6من م�شروع التطوير �إىل �شا�شات حا�سوبية و�سجالت �آلية ي�ستطيع من خاللها مدراء
الإدارات والفروع والأق�سام ر�صد �إجنازات موظفيهم ور�صد اجلوانب الإيجابية وال�سلبية يف �أداء
املوظفني �آلي ًا والوقوف على مدى التقدم يف حتقيق الأهداف وكذلك التمكن من ت�صويب �أية �أخطاء
يف الأداء والوقوف على جوانب القوة وال�ضعف ومعاجلتها من خالل ر�سم برنامج تدريبي ل�سد النق�ص
الذي يك�شف عن تقييم الأداء.
كما يوفر هذا النظام عملية تقييم عادلة مبنية على الر�صد والتوثيق الدقيق لأداء املوظف طيلة العام.
ولأجل و�ضع نظام تقييم الأداء مو�ضع التطبيق مت عقد �سل�سلة من الدورات التدريبية و�إنزال النظام
يف الأجهزة احلا�سوبية ملدراء الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام والوحدات مل�ساعدتهم يف �إدارة وت�شغيل هذا
النظام وتقييم الأداء بوا�سطته متهيد ًا لربط احلوافز والرتقيات والعالوات بنتائج التقييم.

مركز التدريب
المصرفي

مركز يقدم أحدث الدورات
التدريبية ذات االرتباط
المباشر وغير المباشر
بالصناعة المصرفية ،ويقدم
خدماته لموظفين كاك
بنك بشكل خاص و جميع
موظفين القطاع المصرفي
اليمني بشكل عام،
وبمفهوم استثماري بحت.
!

- -بنك الت�سليف التعاوين والزراعي التقرير ال�سنوي 2011

77

مجموعة الخدمات المساندة

الخدمات اإلدارية
«بيئة مثالية لصناعة النجاح»
جت�سيد ًا لر�ؤية البنك الرامية �إىل توفري بيئة عمل ع�صرية ومهنية
�سواء للموظفني والعمالء على حد �سواء قامت �إدارة اخلدمات الإدارية
ب�أعمال التجديد وال�صيانة الالزمة لعدد من فروع ومكاتب البنك املختلفة
واملنت�شرة يف جميع �أنحاء اجلمهورية ،و�أي�ضا الإ�شراف على ت�أمني
احتياجات البنك من امل�شرتيات واللوازم واخلدمات كالأمن واحلرا�سة ..
والنظافة لكافة مرافق البنك ،والإ�شراف على كافة �أن�شطة ال�صيانة
الالزمة للأبنية والأجهزة واملعدات التابعة للبنك ،والإ�شراف على الأعمال
الإن�شائية اجلديدة �أو �أعمال التو�سع يف مباين البنك �أو �إن�شاء مواقع جديدة
لأجهزة ال�صراف الآيل .بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف على تنظيم تناقل الربيد
واملرا�سالت ال�صادرة والواردة من و�إىل البنك ،و�إدارة املخازن ومراقبة
عمليات اجلرد الدوري لها.
ومتتلك اخلدمات الإدارية موظفني ذو كفاءة موزعني يف ثالثة �أق�سام:
املباين واخلدمات الإدارية ،امل�شرتيات ،ال�سكرتارية والتوثيق.
78
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المركز الدولي لالحتراف المصرفي

محتوى المكتبة اإللكترونية

يف يف ظل وجود مركز تدريب متخ�ص�ص وجمهز ب�أحدث الو�سائل التدريبية الذي وفر بيئة تدريبية
مثالية من حيث املكان والإ�ضاءة والتكييف فقد �ساهم املركز يف ا�ستيعاب العديد من الدورات
التدريبية املتخ�ص�صة عدد ( )21دورة تدريبية ا�ستفاد منها عدد ( )448موظف ب�إجمايل عدد
�ساعات تدريبية (� )283ساعة.

863

الكتب

785

الدوريات

المكتبة اإللكترونية

�إميان ًا من الإدارة العليا للبنك ب�أهمية رفع م�ستوى ال�شفافية وتي�سري احل�صول على املعلومة ،ورفع
م�ستوى الوعي املهني والأكادميي جلميع منت�سبي كاك بنك على حد �سواء؛ جاء العمل على �إن�شاء
مكتبة �إلكرتونية ؛ الأمر الذي �سينعك�س �إيجابا على جودة الأداء ،ويعظم حجم ا�ستفادة املوظفني
يف هذه املرحلة ،ويكون عون ًا لهم يف تطبيق هذه املخرجات .وبالرغم من �أن االفتتاح جاء بحجم
متوا�ضع من الكم العلمي واملعريف مقارنة مبا يطمح �إليه البنك..
حيث احتوت املكتبة على جميع املعلومات واملعارف الالزمة لتطبيق خمرجات الهيكلة ،كما �أنها
اجتهدت يف توفري القدر املنا�سب من الدورات التدريبية امل�صورة ،وامل�سجلة �صوتي ًا ،وكذلك �سيوفر
منتداها التفاعلي النقا�ش املبا�شر مع املخت�صني للإجابة على اال�ستف�سارات املختلفة جلميع
املوظفني ،كما �سعت لنقل الأحداث الهامة يف االجتماعات املختلفة واملنا�سبات العديدة ،لرياها
املوظفني ب�أنف�سهم وليتال�شى بذلك الغمو�ض الذي يراه البع�ض يف بع�ض القرارات والإجراءات،
وليحل حمله نور املعرفة الذي ير�سخ الثقة ويعمق الوالء مل�ؤ�س�سة نحيا بها ،و حتيا بنا.
ويت�ضمن العمود جانبا �إح�صائية للكتب والدوريات وال�صوتيات واملرئيات والربامج و�أي�ض ًا �إح�صائية
لعدد امل�شاهدات والقراءات وكذلك التحميل.

المنتدى التفاعلي

55

الصوتيات والمرئيات

46

البرامج التعليمية

97

التقارير واالحصائيات

عدد المشاهدة والقراءات والتحميل

يعترب �أحدى اخلدمات الإلكرتونية احلديثة التي تقدمها �أحدث املواقع على ال�شبكات الداخلية �أو
على �شبكة النت العاملية حيث بلغ عدد امل�شاركني يف املنتدى حوايل ( )601م�شارك وم�شاركة وبلغت
عدد الردود ما يقارب ( )289كما تهدف هذه اخلدمة �إىل خلق بيئة تفاعلية بني زوار هذه املواقع
مبختلف تخ�ص�صاتها ،وكذلك بني القائمني على �إدارة هذه املواقع ،كما ي�ساهم ب�شكل فاعل يف
ا�ستقراء الو�ضع العام للمن�ش�أة وي�ساعد متخذ القرار على مراعاة كافة االعتبارات قبل اتخاذ �أي
قرارات من خالل وجود قناة لتوا�صل املوظفني مع االدارة العليا للبنك ك ًال ح�سب تخ�ص�صه مما
ي�سهم يف �إيجاد و�سيلة من �ش�أنها توفر عملية االت�صال املبا�شر والف َعال ،و تدفق البيانات من الأ�سفل
�إىل الأعلى مما ي�ساعد يف عملية ر�سم اخلطط وال�سيا�سات امل�ستقبلية من قبل الإدارة العليا يف
البنك.

الكتب
الدوريات
الصوتيات والمرئيات
البرامج التعليمية
التقارير واالحصائيات
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مجموعة العمليات
المصرفية
«اإلرتقاء في أداء العمليات المصرفية
بإستخدام أفضل األنظمة العالمية ،من خالل
شبكة واسعة من المصارف العالمية لتحقيق
عال من الرضا لعمالئنا»
مستوى ٍ

ا�ستمر بنك الت�سليف التعاوين والزراعي خالل العام  2011يف
تعزيز موقعه التناف�سي الهادف �إىل تنفيذ ال�سي ــا�سات الر�شيدة
واملتمثلــة يف زي ــادة فر�ص الأعمال التجارية خارجي ًا ،واملحافظة
على �أداء م�صريف متميز مع البنوك املرا�سلة ،وبناء عالقات
متبادلة قوية ورائدة حول العامل� ،إ�ضافة �إىل امتالكه لتقنيات
متطورة تت�سم بال�سرعة والأمان واجلودة وفق �أحدث الطرق
التكنولوجية مبا يلبي طموحات عمالئنا ومواكبة للتطورات العاملية
يف هذا املجال.

مجموعة العمليات المصرفية

العمليات الدولية
«الخيار المشرف للعميل والمفضل من البنوك
األجنبية لتنفيذ العمليات المصرفية الدولية»
مت خالل العام الرتكيز وب�شكل خا�ص على جودة اخلدمة
وتعزيز الإيرادات من خالل تن�شيط جمموعة اخلدمات امل�صرفية
التجارية ,وتوفري مرونة �أكرب يف ا�ستخدامها من قبل العمالء
وذلك يف مواجهة التحديات ,لإثبات وتعزيز مفهوم توفري اخلدمة
امل�صرفية يف �أي زمان ومكان.
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موجز النشاط لعام 2011

لقد �أثبت البنك ريادة يف ال�سوق امل�صريف و�إثبات نف�سه كمركز متكامل لتقدمي جميع اخلدمات
امل�صرفية يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي مرت بها البالد خا�صة واملنطقة عامة ،وبالرغم من
ذلك ويف ظل الظروف ال�سيا�سية والإقت�صادية القا�سية التي مرت بها بالدنا وت�أثري ذلك �سلبي ًا على
جميع الن�شاطات التجارية والإقت�صادية ,فقد �سعت الإدارة للحفاظ على م�ستوى عايل من الإنتاجية
بالإ�ضافة �إىل تنفيذ الإعدادات اخلا�صة بتطبي ــق �سيا�سات ،و�إجراءات العمــل وفق ًا مل�شــروع هيكلــة
البنــك.
كما ح�صـل البنك على جائزة ( )STP Excellency-STPيف اجلودة املمتازة يف عمليات
املدفوعات اخلارجيــة.

البنية التحتية
التكنولوجية

مجموعة المستلزمات
والمعدات اإللكترونية
( ،)Hardwareواألنظمة
المتخصصة (،)Software
والشبكات ،الحديثة
والمحدثة بشكل مستمر،
والتي تسمح بتقديم
خدمات مصرفية حديثة،
بجودة ( أمان – سرعة – دقة
– ترابط ) عالمية.
!
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مجموعة العمليات المصرفية

تكنولوجيا المعلومات
«بنيتنا التكنولوجية دائم ًا حديثة ،لنوفر الدقة،
والسرعة والسرية التامة»
كان الرتكيز خالل العام  2011على العمــالء لتلبية متطلباتهم
وتوقعاتهم؛ كونهم حمور اهتمامنا الرئي�سي .فقد �ساعد امتالك
البنك لأحدث الأنظمة التكنولوجية والتقنية بتقدمي اخلدمات
امل�صرفية بكفاءة وجودة عالية حتقيق ًا لر�ؤيتنا وتعزيز ًا لدورنا
الريادي.
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معايبر األداء
الموثوقية:

�ضمان عدم انقطاع الأنظمة البنكية،
والوجود الدائم ملتابعة امل�شاكل،
والطوارئ الناجمة.
المسؤولية:

االلتزام بالنجاح ،ووقت الإجناز.
التواصل:

بناء ثقة متبادلة مع مزودي خدمات
تكنولوجيا املعلومات ،وكربى
ال�شركات الأجنبية؛ ليكون امتداد ًا
للدعم التقني الذي نقدمه.

موجز النشاط لعام 2011

على صعيد تطوير األنظمة وتطبيقها فقد تم:
تطبيق نظام املخازن على جميع فروع البنك ،وحتديث منظومة ال�سويفت �إىل الإ�صدارات اجلديدة
ملواكبة تطور املنظومة عاملي ًا.
عالوة -على ذلك -تطوير الأنظمة االلكرتونية و�أهمها (نظام ال�سريع للحواالت ،كاك موبايلي،
 )E-Banking،CAC Bill Paymentوب�إ�شراف فريق فني متميز.
كما مت �إدخال �أنظمة تدفق البيانات ( )Work Flowو�أنظمة الأر�شفة الإلكرتونية.

وفي مجال تطبيق الحماية المحلية والعالمية:
مت ا�ستحداث �أنظمة ومعدات �شبكية متطورة مل�ضاعفة �أمان ال�شبكة املعلوماتية للبنك .بالإ�ضافة �إىل
ا�ستخدام البنك �أف�ضل الأنظمة يف العامل مبا يتعلق بـ Electronic Paymentمن نظام البطاقات
 ،Power Cardوالطابعات لطباعة البطاقات مبختلف �أنواعها :حملية ،ودولية ب�أحدث طرق
التكنولوجيا يف العامل .EMV
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السريع للحواالت
تعترب �إدارة ال�سريع للحواالت من �أهم الإدارات يف البنك
من حيث الإ�شراف على حتويل الأموال نقد ًا وب�شكل مبا�شر
و�سريع عرب نظام �آيل حديث يتم �صرف احلوالة خالل حلظات
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موجز النشاط لعام 2011

�شهد عام  2011زيادة يف �إجمايل عدد احلواالت اخلارجية املنفذة عرب ال�سريع
للحواالت طرف البنوك وال�شركات اخلارجية ومبالغها ،حيث كان عدد احلواالت
اخلارجية «نقد ًا ,و�إىل ح�ساب» املنفذة خالل عام  )227,994( 2010حوالة ,يف حني
بلغ �إجمايل عدد احلواالت اخلارجية «نقد ًا ،و�إىل ح�ساب» املنفذة خالل عام 2011
( )255,229حوالة ،بن�سبة زيادة ( )%12عن عام .2010
كما �شهد العام � 2011إ�ضافة خم�سة وكالء لتقدمي خدمات ال�سريع للحواالت لي�صبح
عدد النقاط التي تقدم خدمات ال�سريع للحواالت  213نقطة حمليا وخارجيا.

النقاط الداخلية التابعة للبنك
النقاط الداخلية التابعة للجهات األخرى
النقاط الخارجية التابعة للبنك
النقاط الخارجية التابعة للجهات األخرى
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العالقات الدولية

«حيثما يفكر عميلنا يكون لدينا أصدقاء»
يرتبط البنك بعالقات �أعمال متميزة مع �شبكة وا�سعة من
املرا�سلني على نطاق عاملي وا�سع حيث لدينا حالي ًا تتعامالت دولية
مع ( )250بنك يف �إنحاء العامل وهو ما يجعل من «كاك بنك» البنك
الأكرث ريادة وذات موقع قوي ميك َنه من تر�سيخ ا�سمه و�أي�ض ًا تعزيز
مكانته مبا يخدم عمالئه.
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موجز نشاط العام 2011

موجز 2011

مت تو�سيع �أعمال البنك مع م�شرق بنك  /نيويورك حيث مت فتح ح�ساب الدوالر وح�ساب الفيزا ,كما مت
فتح ح�ساب اليورو مع م�شرق بنك  /دبي .وبالعمل امل�ستمر مت فتح ح�سابات جديدة خالل العام 2011
مع البنوك التالية:
 .1البنوك الإماراتية :بنك �أبو ظبي الوطني وبنك الإمارات الدويل.
 .2فتح ح�ساب اليوان ال�صيني كومرز بنك  /ال�صني.
 .3فتح ح�ساب بي ام �سي  /ا�سبانيا.
 .4فتح ح�ساب دت�ش بنك � /أملانيا.

41,124

عملية مصرفية عبر البنك اإللكتروني

سداد الفواتير
الحواالت الداخلية
الحواالت الخارجية
الضمانات الداخلية
تعديل اإلعتمادات المستندية
اإلعتمادات المستندية

مشروع البنك اإللكتروني

مالحظة :أسعار الصرف توافق السعر الحالي.

ازدادت عدد العمليات املنفذة عرب نظام البنك الإلكرتوين ازدياد ًا كبري ًا ،خالل عام  2011حيث بلغت
عدد العمليات ( )41,124عملية� ,أي بن�سبة منو و�صلت �إىل ( )%59عن عمليات العام .2010
كما و�صل عدد العمالء الذين ي�ستخدمون البنك الإلكرتوين خالل عام  )351( 2011عميل.
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العمليات المركزية

«األسرع في اإلنجاز ،واألدق في التنفيذ،
وبشكل يترجم معايير الجودة ،ويمثل قواعد
العمل المصرفي»
وفيما يتعلق بالعمليات املركزية فقد مت فتح عدد ( )164وديعة
لدى البنوك املرا�سلة خالل عام  ،2011حيث ارتفع عدد ودائع
البنوك املرا�سلة بن�سبة  61%عن العام 2010
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موجز 2011

كما تم فتح أذون خزانة خالل عام  2011محققة نموًا في مبالغ
أذون الخزانة عن العام  2010كالتالي:

( )91يوم ًا عدد (� )145أذن ًا ب�إجمايل مبلغ ()326,438,370,000.00
بن�سبة منو ( )%2عن عام .2010
( )182يوم ًا عدد (� )27أذن ًا ب�إجمايل مبلغ ()43,707,270,000.00
بن�سبة منو ( )%37عن عام .2010
( )364يوم ًا عدد (� )33أذن ًا ب�إجمايل مبلغ ()41,400,000,000.00
بن�سبة منو ( )%86عن عام .2010

164

عدد الودائع التي افتتحت
لدى البنوك المراسلة

!

61%

!

نسبة اإلرتفاع في عدد الودائع
التي إفتتحت لدى البنوك المراسلة
عن العام 2010

!

وقد ارتفعت ن�سبة �إجمايل �إيرادات �أذون اخلزانة و�إيرادات فوائد البنوك الأجنبية واملحلية واملرا�سلة
خالل عام  2011بن�سبة  %24عن عام .2010
كما �أنه ارتفعت التعزيزات للبنوك املرا�سلة خالل عام  2011بن�سبة  %128عن عام  ,2010كما ارتفعت
ن�سبة التغذيات للبنوك املرا�سلة خالل عام  2011بن�سبة  %91عن عام .2010

24%

نسبة اإلرتفاع في إجمالي اإليرادات
في أذون الخزانة وفوائد البنوك األجنبية
والمحلية والمراسلة عن العام 2010

128%

نسبة اإلرتفاع في التعزيزات للبنوك
المراسلة عن العام 2010

نمو عدد موظفي الجهات الحكومية والخاصة ومرتباتهم

91%

عدد موظفي الجهات الحكومية والخاصة

نسبة اإلرتفاع في التغذيات للبنوك
المراسلة عن العام 2010

شيكات المقاصة للدوالر األمريكي
شيكات المقاصة للريال اليمني
1

العدد

القيمة

 1الشيكات المقدمة من البنك 30352

103,040,058,877

 2الشيكات المعادة على البنك 2167

7,335,821,681

1
3

3

العدد القيمة
 1الشيكات المقدمة من البنك 215,393,859 7307
 2الشيكات المعادة على البنك 21,846,643 407

- -بنك الت�سليف التعاوين والزراعي التقرير ال�سنوي 2011

91

92

- -بنك الت�سليف التعاوين والزراعي التقرير ال�سنوي 2011

مجموعة التمويل
اإلسالمي
«وجهتكَ األولى لشريك مصرفي ،بحلول
إسالمية مبتكرة»
الرؤية:

َ
وجهتك الأوىل ل�شريك م�صريف ،بحلول �إ�سالمية مبتكرة

الرسالة:

تقدمي اخلدمات امل�صرفية املتنوعة ،ذات اجلودة العالية،
لعمالئنا بحلول مالية متوافقة مع الأحكام ،وال�ضوابط ال�شرعية
با�ستخدام �أف�ضل الأنظمة الإدارية ،والتقنية مبهنية عالية،
وبيئة عمل �أف�ضل ،لتحقق النمو املتوا�صل ،وامل�ساهمة يف خدمة
املجتمع.

القيم الجوهرية:

التم�سك مببادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء،
يف خمتلف الأن�شطة التي يقدمها (كاك الإ�سالمي).
ر�ضا العميل هو مقيا�س جناحنا
العمل بروح الفريق الواحد.
�إجناز العمل بكفاءة ،وفعالية ،لك�سب ثقة العمالء.
تر�سيخ روح االنتماء.
امل�ساهمة يف عملية التنمية االقت�صادية ،واالجتماعية
يف املجتمع.

د� .سليم نا�صر ال�شحطري
رئي�س كاك الإ�سالمي

رؤية مصرفية جديدة
�أطلق (كاك الإ�سالمي) �شعاره املعرب عن هويته ،ور�سالته ،املت�ضمنة
�إر�ساء معايري جديدة يف �صناعة ال�صريفة الإ�سالمية ،تتوافق مع ما
يتميز به القرن الواحد والع�شرون من طفرة هائلة يف جمال التكنولوجيا،
وا�ستخداماتها ،ومن تطور غري م�سبوق يف عامل الأعمال والفكر الإداري.
ي�أتي هذا يف �سياق التفرد الذي ُعرف به بنك الت�سليف التعاوين والزراعي
 CAC BANKب�صفته واحد ًا من �أهم البنوك اليمنية ،و�أكرثها
انت�شار ًا وتطور ًا؛ فقد كان �سباق ًاومتميز ًا بخدماته ،ومنتجاته ،وممار�ساته
املالية وامل�صرفية.
وت�شهد النجاحات التي و�صل �إليها بنك الت�سليف التعاوين والزراعي
 CAC BANKبامتالكه لر�ؤية بعيدة املدى ،تتوخى خدمة العميل،
وتلبية احتياجاته املادية ،واملعنوية.
�إن وجود كاك الإ�سالمي -وهو قطاع م�ستقل مالي ًا و�إداري ًا ،وحتت
�إ�شراف هيئة رقابة �شرعية� -ضرورة للو�صول �إىل ذلك الطموح ،وتنفيذاً
للإ�سرتاتيجية التي اعتمدها البنك لإعادة الهيكلة ،وتطوير القطاع
امل�صريف ،وحتديثه ،بهدف االرتقاء باخلدمات امل�صرفية على امل�ستوى
املحلي ،والعاملي ،وعلى خطى قيادة البنك العليا ال�ساعية لتحقيق
طموحات البنك امل�ستقبلية نحو الريادة.
- -بنك الت�سليف التعاوين والزراعي التقرير ال�سنوي 2011
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تأسيس كاك اإلسالمي

تنفيذ ًا لقرار جمل�س الإدارة ،وتوا�ص ًال للإ�سهامات الفاعلة لـ (كاك بنك) يف خدمة املجتمع ،وتتويج ًا
لهذه الإ�سهامات ،وت�أكيد ًا لتميزه ،و�سمعته التي تخطت البنوك التجارية ،جاءت فكرة ت�أ�سي�س (كاك
الإ�سالمي) منبثقا من (كاك بنك) ليكون م�ستق ًال مالي ًا ،و�إداري ًا؛ وفق ًا ملعايري �إن�شاء الفروع الإ�سالمية
ال�صادرة من البنك املركزي ،املت�ضمنة �إن�شاء هيئة رقابة �شرعية ،م�ستقلة؛ لتزويد عمالئنا بجميع احللول
املالية امل�صرفية الإ�سالمية ،وتكون املرجع الفقهي للمعامالت املالية املتوافقة مع �أحكام و�ضوابط ال�شريعة
الإ�سالمية ،وقد �ضمت الهيئة جمموعة من العلماء الأفا�ضل وهم:
�أ.د .ح�سن حممد الأهدل رئي�س الهيئة
ع�ضو الهيئة
د� .سعيد احلمريي
ع�ضو الهيئة
		
د .لطف ال�سرحي
مت احل�صول على ترخي�ص نهائي ملمار�سة العمل امل�صريف الإ�سالمي ،من خالل �إن�شاء فروع �إ�سالمية،
وافتتاحها.
!

!

!

النظام األساسي:

مت �إعداد نظام �أ�سا�سي داخلي م�ستقل؛ وفق ًا ملتطلبات البنك املركزي مت�ضمن ًا ( )16مادة حتدد املعايري،
وال�ضوابط التي �سيتبعها القطاع يف ن�شاطه؛ وفق ًا لقانون امل�صارف الإ�سالمية رقم ( )16ل�سنة 2009
بتعديل القانون رقم ( )21ل�سنة  ،1996ب�ش�أن ال�سماح للبنوك التجارية ،والتقليدية بفتح فروع م�ستقلة للعمل
باجلمهورية اليمنية ،وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية ،واملعايري ،وال�ضوابط التي ي�ضعها البنك املركزي اليمني.
مت تخ�صي�ص ر�أ�س مال ،مببلغ مبدئي ( 5,000,000دوالر �أمريكي) ،مدفوع من احلكومة.

د .ريا�ض عبا�س القر�شي

قائم ب�أعمال املدير التنفيذي لكاك الإ�سالمي
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الهيكل التنظيمي:
مت بناء هيكل تنظيمي م�ستقل ،مبوجب املخرجات املقدمة من ال�شركة الإ�ست�شارية ،التي كانت �إحدى
نتائج �إعادة هيكلة البنك الأخرية ..وقد متيز كاك الإ�سالمي بالعديد من اخل�صائ�ص من �أهمها:
تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف كافة املعامالت امل�صرفية والإ�ستثمارية.
تطبيق �أ�سلوب امل�شاركة يف الربح �أو اخل�سارة يف املعامالت.
االلتزام بال�صفات (التنموية ,الإ�ستثمارية ) يف معامالتها الإ�ستثمارية وامل�صرفية.
تطبيق �أ�سلوب الو�ساطة املالية القائم على امل�شاركة.
تطبيق القيم والأخالق الإ�سالمية يف العمل امل�صريف.
!

!

!

!

!

وحر�ص كاك الإ�سالمي على حتقيق �أهداف حمددة لعمالئه كتقدمي اخلدمات امل�صرفية بجودة
عالية وكذا توفري التمويل للم�ستثمرين من خالل ا�ستثمار الأموال املودعة لديه عن طريق �أف�ضل
قنوات الإ�ستثمار املتاحة و�أخري ًاـ توفري الأمان للمودعني وك�سب ثقتهم ,من خالل توفري �سيولة نقدية
دائمة ملواجهة احتماالت ال�سحب من ودائع العمالء خ�صو�ص ًا الودائع حتت الطلب دون احلاجة �إىل
ت�سييل �أ�صول ثابتة.
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المنتجات والودائع اإلسالمية
والتمويل اإلسالمي

َ
(وجهتك الأوىل ل�شريك م�صريف ،بحلول �إ�سالمية مبتكرة) فقد
وحتقيق ًا لر�ؤية كاك الإ�سالمي
ابتكر جمموعة فريدة ومتميزة من املنتجات واخلدمات لإي�صال العميل �إىل الوجهة التي يبحث عنها
�سواء كانت متويالت �إ�سالمية �أو منتجات وودائع �أفراد كاحل�سابات اجلارية وذلك تلبية لإحتياجات
العميل امل�صرفية اليومـية ،وكذا ح�سابات التوفري الإ�ستثمارية من خالل و�سيلة متفقة مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية بهدف االدخار لر�سم م�ستقبل �أف�ضل للعميل ،كما قدم كاك الإ�سالمي خدمات
ب�أرباح تناف�سية خالل فرتة تناف�سية بح�سب احتياجات العمالء وتتمثل تلك اخلدمات  -بالإيداعات
الإ�ستثمارية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.

وراعى كاك اإلسالمي جميع المتطلبات لجميع الطبقات
الموجودة في البيئة اليمنية وميز كل طبقة بخدماتها الخاصة:
منتج حور لل�سيدات
منتج طيور اجلنة للأطفال
منتج مربوك للح�صول على القرو�ض املي�سرة وب�أق�ساط �شهرية
منتج �سيارتي
منتج بيتي
وفيهما خيارات �سداد وفق برنامج متويل متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
!

!

!

!

!

دعم كاك اإلسالمي المشاريع العقارية والتي من أهمها:
م�شروع مدينة �إمناء ال�سكني املرحلة ال�سابعة يف مدينة عدن
وهو تتويج ل�شراكة بني (كاك الإ�سالمي) ،و�شركة �إمناء للتنمية العقارية؛ ت�ضمنت ال�شراكة متويل
ا�ست�صناع مل�شروع �إمناء ال�سكني ،ومتويل �إجارة منتهية بالتمليك للعمالء الراغبني يف �شراء �شقق� ،أو
عمائر �سكنية.
ومزامنة مع التطور التكنولوجي ومع تطبيق القيم اجلوهرية «بالتم�سك مببادئ و�أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية الغراء» يف خمتلف الأن�شطة و امل�ساهمة يف عملية التنمية االقت�صادية ،واالجتماعية يف
املجتمع ،هدف (كاك الإ�سالمي) لتقدمي خدمات متميزة لعمالئه ،من خالل افتتاح �أول فرع �إ�سالمي
له ،بداية  ،2011متميز ًا بخدمات:
فيزا �إليكرتون Visa Electron
بطاقات اخل�صم من احل�ساب Debit Card
بطاقة حور لل�سيدات
بطاقة �أمريكان �إك�سربي�س  AmericanExpressامل�صممة لرجال الأعمال؛ وذلك للح�صول
على �أعلى م�ستوى من الرفاهية والرقي يف عامل املال والأعمال
!

!

!

!
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البيانات المالية كما هي في 2011/12/31
م
1

البيان

المبلغ  /ريال يمني

إجمالي األصول

2,943,384,256.57

2

إجمالي الودائع

1,320,024,923.33

3

إجمالي اإليرادات

224,630,445.67

4

صافي األرباح

28,183,966.05

هيئة الرقابة الشرعية
ت�ضم يف ع�ضويتها خرباء معروفون وم�شهود لهم يف الفقه الإقت�صادي الإ�سالمي،
و�أ�ساتذة متخ�ص�صون يف التعامالت املالية الإ�سالمية ،و فقهاء معتمدون و جمازون
يف الإجتهاد والفتاوى الإ�سالمية ،و تتوىل الهيئة عملية مراقبة وفح�ص و�إعتماد
جميع العمليات التنفيذية والإدارية و�إجراءات العمل اخلا�صة بتقدمي جميع اخلدمات
التي يقدمها كاك الإ�سالمي ،و مبا ي�ضمن الإلتزام ب�أ�صول العمل و التعامل امل�صريف
الإ�سالمي.

موجز 2011
نسبة توزيع األرباح للمودعين

الودائع للدوالر األمريكي

5.8%

الودائع للريال اليمني

14.7%

التوفير للدوالر األمريكي

3.8%

التوفير للريال اليمني

9.7%

أعلى نسبة توزيع بين المصارف اإلسالمية
اليمنية.
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مجموعة المخاطر
واإللتزام
«نشاط مصرفي خال من المخاطر ،وأداء مهني؛
للحفاظ على حقوق البنك»

نظر ًا ملا �سببته الأزمة ال�سيا�سية التي مرت بها البالد
خالل عام  2011من ركود اقت�صادي والذي كان للبنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الن�صيب الأكرب من حجم تلك املعاناة
وال�صعوبات التي �أدت �إىل عرقلة الأعمال التجارية داخل البلد
وخارجه والذي بدوره �أ َثر ب�شكل ملحوظ على �أعمال ومهام
بع�ض مكاتب وفروع البنك الواقعة �ضمن حدود املناطق التي
ت�أثرت بالأزمة ال�سيا�سية �إال �أن �إدارة املخاطر حاولت جاهد ًة
تفادي العديد من ال�صعوبات والآثار ال�سلبية التي خلفتها
تلك الأزمة بتحري مبد�أ احليطة واحلذر يف التعامل مع تلك
املخاطر وبتطبيق الأ�ساليب واملمار�سات املحلية والدولية يف
قيا�س وحتديد وتخفيف املخاطر بكل �أنواعها ومبا ي�ضمن
للبنك جتاوز �آثارها ب�أقل م�ستوى مقبول من اخل�سائر املمكنة
ومبا يحفظ حقوق البنك وحقوق املتعاملني معه.
حيث يوا�صل كاك بنك تقدمه يف العمل امل�صريف وفق ًا
لال�سرتاتيجيات واخلطط املو�ضوعة وفق ًا ملا مت حتديده فى
�سيا�سة البنك ،والتي تهدف يف جمملها �إىل تعزيز املركز
املايل للبنك وتعزيز جودة �أ�صوله لتحقيق العوائد املادية
واملعنوية للبنك ومبا يحقق تلك الأهداف املر�سومة.

مجموعة المخاطر واإللتزام

إدارة المخاطر
قيا�س املخاطر امل�صاحبة لن�شاط البنك و�أدائه ،وتخفيفها ،من
خالل تطبيق �أف�ضل املنهجيات واملمار�سات املمكنة؛ وفق ًا للمعايري
املحلية والدولية والتعليمات امللزمة؛ حتقيق ًا لأعلى عائد ممكن،
وب�أقل تكلفة للمخاطر القائمة ،واملتوقعة
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موجز نشاط العام 2011

كان لإدارة املخاطر الدور الأمثل يف �إدارة الأزمات وذلك من خالل ا�ستمرارية درا�سة املحفظة
الإئتمانية والإ�ستثمارية للبنك وذلك من خالل �إعادة تقييم ال�ضمانات امل�أخوذة مقابل التمويالت،
�إعادة تقييم اجلدوى الإ�ستثمارية واخري ًا حتديث التقارير النوعية التي تو�ضح كافة املخاطر
املحتمل وقوعها وحماولة جتنبها.
قامت �إدارة املخاطر خالل العام املن�صرم وبرغم الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�صعبة بالدور
املناط بها ب�أعلى م�ستوى ممكن من الأداء م�ستندة يف ذلك �إىل �أحدث املعايري والأ�ساليب املتبعة
ومبوجب مقررات جلنة بازل الأمر الذي �أدى �إىل احلفاظ على جودة �أ�صول البنك و�سالمتها
ل�ضمان ا�ستمرار �أداء تلك املوجودات يف الو�ضع املالئم واملنا�سب لتوليد العائد املتوقع منها ومبا
يحقق م�ستهدفات البنك الإ�سرتاتيجية من تلك الأ�صول ,ولتحقيق تلك اجلودة فقد كان لإدارة
املخاطر الدور الأ�سا�سي بتقييم وحتديد كل �أنواع املخاطر بتقدمي التو�صيات للإدارة العليا
بالإجراءات الالزمة للتخفيف من تلك املخاطر وجتنبها وكذا الت�أكد من متانة ر�أ�س مال البنك
وقدرته على مواجهة كل �أنواع املخاطر بتحقيق ن�سبة عالية لكفاية ر�أ�س املال والتي بلغت تلك
الن�سبة الهامة  %15للعام  2011داللة على متانة ر�أ�س املال وانعكا�س لأداء �أف�ضل ومتميز لإدارة
املخاطر.
يعد بنك التسليف التعاوني
والزراعي أول بنك في
السوق المصرفي يقوم
بالبدء بتطبيق المتطلبات
واألنظمة الخاصة بمعايير
بازل « 3للرقابة المصرفية»
وذلك بعد التقدم الملحوظ
والتنفيذ الفعلي لمعظم
متطلبات بازل.2
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مجموعة المخاطر واإللتزام

إدارة األزمات (خطة اإلستمرارية)

حر�ص ًا من البنك على نظام الرقابة الداخلية والإ�ستمرارية يف ظل كل الظروف املختلفة ملتغريات
الأعمال فقد قامت الإدارة العليا للبنك بتفعيل ومتابعة جلنة الطوارئ واال�ستمرارية برئا�سة رئي�س
جمل�س الإدارة وب�شكل م�ستمر خالل �أيام الأزمة والتي كان من �أ�سا�سيات مهامها �ضمان ا�ستمرار قيام
البنك باملهام الأ�سا�سية ,مبا يلبي متطلبات كل املتعاملني معه داخلي ًا وخارجي ًا ،ومواجهة كل احلاالت
وال�صعوبات يف ال�سوق امل�صريف ,واتخاذ القرارات ال�سليمة التي ت�ضمن و�صول البنك �إىل بر الأمان
باقتدار ومتيز .وقد �أثبت البنك من خالل قيادته وكوادره امل�ؤهلة واملتميزة قدرته على التناغم مع
الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية املتقلبة مبهنية عالية وم�ؤهلة لل�سوق امل�صريف.

مخاطر اإلئتمان والتمويل واإلستثمار

يقوم البنك بقيا�س خماطر الإئتمان :تقليدية � -إ�سالمية ،كونها عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لتحقيق هدفه
الأ�سا�سي يف املحافظة على حت�سني نوعية الأ�صول ،وتركيبة املحفظة الإئتمانية والإ�ستثمارية .ويعتمد
البنك على معايري ائتمانية معتمدة ،وكذا على �سيا�سات ،و�إجراءات ،ومنهجيات خا�صة ب�إدارة
املخاطر وفقا ملقررات جلنة بازل وتعليمات اجلهات الإ�شرافية املحلية ،بالإ�ضافة �إىل طرق ات�صال
وا�ضحة ،وو�سائل و�أنظمة �آلية حديثة ،ورقابة فاعلة تمُ كن البنك من التعامل مع املخاطر املحتملة،
عال من الثقة واالحرتاف.
وكذا التحديات املحيطة مب�ستوى ٍ
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مبادئ العملية اإلئتمانية

نسبة كفاية رأس المال

( )stress testingالتي تت�ضمن فر�ضيات،
إن العملية اإلئتمانية في البنك
وتوقعات خمتلفة الت�أثري للو�صول للنتائج ال�سليمة
تتم وفقا لمبادئ ،وأسس
وفق ًا للظروف املختلفة.
رئيسية:
تقييم الرتكزات الإئتمانية ومتابعتها ،وو�ضع
الآليات املنا�سبة للتعامل معها والعمل على
حدود وا�ضحة مل�ستوى املخاطر الإئتمانية،
ومراجعة دورية لهذه احلدود ،ومراقبتها ،و�إجراء تخفي�ضها.
�أي تعديالت الزمة ل�ضمان �سالمة العملية
منهجيات علمية لتقييم الأداء التاريخي ،وكذا
الإئتمانية.
عملية الت�صنيف الإئتماين املبنية على �أ�س�س كمية
ونوعية.
حتديد ال�صالحيات الإئتمانية ،واعتماد
وتوثيقها
قرارات اللجان ذات العالقة بتنفيذها
�إدارة فعالة لعملية التوثيق ،و�إدارة ال�ضمانات
كما يجب.
وحفظها ،ومتابعة عملية تقييمها؛ للت�أكد من
تغطيتها لاللتزامات املقابلة.
�إلغاء ال�صالحيات الفردية ،وكذا �إيقاف
أو
�
الدرا�سات،
العمليات الإئتمانية الغري مكتملة
املراجعة الدورية لكافة الت�سهيالت امل�صرفية؛
الإجراءات.
للت�أكد من عدم وجود �أية م�ؤ�شرات �سلبية،
�أو تراجع ي�ستدعي اتخاذ �إجراءات احرتازية
اعتماد �صالحيات ائتمانية؛ وفق ًا مل�ستويات
املخاطر «لكل جلنة ائتمانية» على م�ستوى الإدارة خ�صو�ص ًا خالل الأحداث غري االعتيادية كما
�شهد ذلك العام .2011
العامة والفروع.
الت�أكد من فاعلية نظام الإنذار املبكر وقدرته
الت�أكد من حتليل العمالء مالي ًا وائتماني ًا؛
ب�شكل م�ستمر؛ لتحديد املخاطر املحتملة وك�شفها.
مبا يغطي اجلوانب املختلفة للمخاطر «فرد
�أو م�ؤ�س�سة �صغرية (متو�سطة)� ,أو �شركة� ،أو
توفري املعلومات الإئتمانية عن العمالء؛
جمموعة �شركات».
ب�إي�ضاح حجم االلتزامات القائمة عليهم لدى
مراجعة حتليل نوعية املحفظة الإئتمانية و�أداء البنوك الأخرى ،من خالل نظام اال�ستعالم
امل�صريف.
الإئتمان؛ وفق م�ؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية،
واتخاذ االجراءات الكافية لتنفيذ ذلك و�إ�صدار
تقييم درا�سات العمالء الإئتمانية و�إعداد
التو�صيات الالزمة لتخفي�ضها.
التو�صيات الالزمة �أثناء اجتماعات اللجان ذات
العالقة.
ا�ستخدام مبادئ اختبارات ال�ضغط
!

!

!

نسبة كفاية رأس المال 2011
نسبة كفاية رأس المال 2010

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

وكح�صيلة لقيام �إدارة املخاطر مبهامها املتعلقة ب�إدارة خماطر الإئتمان والتمويل والتخفيف منها ومبا
ي�ضمن االحتفاظ بنوعية ذات جودة عالية من املوجودات واحلفاظ على م�ستوى منا�سب من الأداء
الالزم ملواجهة املخاطر املحتملة من تلك املوجودات وهو ما تعك�سه ن�سبة كفاية ر�أ�س املال للعام 2010
حيث ارتفعت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال بو�صولها  %15.5مقارنة بـ ـ  %13لعام  ،2010وهذه الن�سبة تفوق
بكثري احلد الأدنى للن�سبة املقررة من قبل جلنة بازل والبنك املركزي اليمني واملحددة ب ـ .%8
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مخاطر التشغيل

هي خماطر عدم كفاية �أو ق�صور يف التعليمات والأنظمة الداخلية التي قد تنتج عنها خ�سائر متوقعة،
�أو غري متوقعة .وت�شمل خماطر عدم ان�ضباط الأنظمة املعمول بها ،التي يتدخل فيها العن�صر الب�شري
كاالحتيال ،والعمليات اخلاطئة ،وتوقف العمل ،وتكرار الأخطاء ،ونظام تقارير غري كف ؤ�  ،....ويعمل
م�سئول املخاطر الت�شغيلية  -باال�ستناد �إىل مقررات جلنة بازل  -على حتديد تلك املخاطر ،و�ضرورة
وجود نظام ملراقبة حدودها املقبولة.
يقوم البنك بالأخذ بعني االعتبار املخاطر الت�شغيلية الناجتة عن تعرث �آليات العمل والأنظمة الداخلية،
وعدم كفاءة القوى العاملة ،وخماطر ال�سمعة ,ويعمل على حت�سني �أدلة االجراءات ،و�أنظمته ب�شكل
م�ستمر ،م�ستخدم ًا كافة الو�سائل لتدارك خماطرها ،واتخاذ كافة �إجراءات احليطة واحلذر؛ لتجنبها
قدر امل�ستطاع.

ترتكز إدارة المخاطر
التشغيلية في البنك على
الجوانب التالية:
الأهداف املو�ضوعة لقيا�س املخاطر
الت�شغيلية ،وحتديثها با�ستمرار.
التحقق من مدى التقيد بالتعليمات،
واحلدود املو�ضوعة.
حتديد ال�صالحيات الوظيفية،
واملوافقات الواجب توفرها لكل م�ستوى
�إداري له عالقة باملخاطر الت�شغيلية.
ف�صل املهام بني املوظفني ومراقبة
�سالمة العمليات ،من خالل خمرجات
النظام واملخرجات ذات العالقة.
حتديد املهام التي يوجد فيها ازدواج،
والعمل على ت�صحيحها ،وو�ضعها مو�ضع
املراقبة الدقيقة.
الت�أمني الكايف ملوجودات البنك،
و�سجالته.
الت�أكد من �سالمة �إجراءات �أنظمة
ال�ضبط الداخلي للأن�شطة والأنظمة،
واملنتجات القائمة منها واجلديدة.
و�ضع الإجراءات وال�سيا�سات املرتبطة
بتحويل املخاطر �إىل الغري ،كحاالت
الت�أمني� ،أو حاالت التحوط بوا�سطة
م�ؤ�س�سات �أخرى.
!

!

!

!

!

!
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مخاطر السيولة

بف�ضل �إ�سرتاتيجية البنك للأعوام  2012-2008حققت ن�سبة ال�سيولة التوازن بني الأمان والربحية
والذي يعترب هدف �أ�سا�سي للبنك من خالل «املحافظة على ن�سبة �سيولة ا�ضافية بهام�ش � ،%15إ�ضافة
�إىل ن�سبة ال�سيولة التي يفر�ضها البنك املركزي اليمني» مبا يغطي جميع االلتزامات امل�ستحقة �أو
املتطلبات الطارئة للحفاظ على �أداء و�سمعة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي يف ال�سوق امل�صريف.

من ضمن هذه االستراتيجيات الفرعية ما يأتي:
و�ضع وحتديث حدود مالئمة لأر�صدة النقدية يف اخلزائن.
حتقيق �أعلى قدر من الكفاية يف ا�ستخدام الأر�صدة اجلارية يف البنوك.
الرتكيز على الإ�ستثمار يف �أدوات الدين احلكومي لتغطية متطلبات ن�سبة ال�سيولة املقررة (للعملة
املحلية).
تغطية احلد املطلوب من ال�سيولة بالعملة الأجنبية على �شكل �أر�صدة م�ستقرة طرف البنوك مبا
يخدم العالقات اخلارجية امل�ستهدفة و�ضمن الن�سبة الإئتمانية املقررة للدول والبنوك مبا يحقق
ا�ستخدام �أف�ضل ال�سقوف املمنوحة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي من تلك البنوك املرا�سلة.

!

!

!

!
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مخاطر السوق

وتتمثل وتتمثل يف املخاطر التي قد تنتج عنها خ�سارة حمتملة جراء التغري يف قيم حمافظ البنك؛
ب�سبب تقلبات �أ�سعار الفائدة ،ومعدالت �صرف العمالت الأجنبية ،وغريها من القيم :كالأ�سهم،
وال�سلع ،وهوام�ش الإئتمان.
و تقوم جلنة الأ�صول  -اخل�صوم « »ALCOبالإ�شراف على خماطر ال�سوق ،بتقدمي الإر�شاد يف ما
يتعلق باملخاطر املقبولة ،وال�سيا�سة الالزمة بهذا اخل�صو�ص كما تقوم باملوافقة على الن�سب والأ�سعار
املنا�سبة وكذا حتديث ال�سيا�سات ،والإجراءات ،والتعليمات اخلا�صة ب�أن�شطة الإ�ستثمار ،و�إدارة
املحافظ املختلفة؛ تخفيف ًا ملخاطر ال�سوق املختلفة ،كما تتم مراقبة ال�سقوف املحددة ملخاطر ال�سوق
ومراجعتها دوري ًا من قبل �إدارة الإ�ستثمار ،و �إدارة املخاطر؛ لإقرارها من قبل جلنة الأ�صول –
اخل�صوم « »ALCOوفق ًا لإ�سرتاتيجية البنك ،وم�ستوى املخاطر املقبولة.

مخاطر سعر الفائدة

تتعر�ض قيم بع�ض املوجودات املربحة والإ�ستثمارات للتقلبات نتيجة تغري �أ�سعار الفائدة عليها ويقوم
البنك بعدد من الإجراءات التي من �ش�أنها خف�ض �أثار هذا اخلطر �إىل احلد الأدنى ويقوم البنك
مبراقبة خماطر �أ�سعار الفائدة بحيث تكون باحلدود الآمنة .وتتم �إدارتها ومراقبتها ب�شكل جيد
وب�صورة م�ستمرة .وميكن القول بانخفا�ض املخاطر التي تواجه البنك على املدى الق�صري واملتو�سط.

ومن أهم اإلجراءات التي يقوم بها البنك في هذا الشأن مايلي:
و�ضع �سعر الفائدة و�آجال الإيداع مع �سعر الفائدة و�آجال الإقرا�ض.
مراقبة توافق تواريخ ا�ستحقاقات الأ�صول وااللتزامات املالية والعمل على �إدارة الفجوة �سواء كانت
بالفرتة �أو بالقيمة .وذلك لتمكني البنك من تفادي اخل�سائر الناجتة عن تقلبات �أ�سعار الفائدة.

!

!

مخاطر أسعار الصرف

مت و�ضع حدود �صارمة لتعامل البنك يف جمال املتاجرة بالعملة الأجنبية ،ويف املقابل يتم مراقبة
املراكز املفتوحة ب�شكل مكثف للتقليل من املخاطر املحتملة الناجتة عن تقلبات �أ�سعار ال�صرف ،كما
يتم قيا�س التعامالت املفتوحة من خالل تقارير يومية و�أ�سبوعية ،ومراقبتها مبا يكفل تخفيف اخل�سائر
�إىل �أدنى حد ممكن ،ومبا يكفل �-أي�ض ًا -تنفيذ تعليمات البنك املركزي بهذا اخل�صو�ص.
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مخاطر السمعة

يتم �إدارة خماطر ال�سمعة من خالل فح�ص منتظم للعوامل املتعلقة ب�سمعة البنك بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار تعليمات و�سيا�سات خا�صة حيث ما كان ذلك
مالئم ًا .وتن� أش� هذه املخاطر يف املنتجات/قناة التوزيع اجلديدة ،خا�صة عند �إطالق املنتج� ،أو قناة التوزيع بدون جتهيز كاف لإطالقهما مثل :عدم و�ضوح
الإجراءات ،وعدم و�ضع متطلبات اخلدمة قيد التنفيذ يف الفروع مثل :النماذج� ،أو عدم تدريب املوظفني.

ويعمل البنك جاهدًا لتفادي مثل هذه المخاطر من خالل إتباع ما يلي:
!

!

!

!

!

!

!

!

!

الت�أكد من �سالمه تطبيق �آلية تطوير املنتج.
الت�أكد من وجود خطة �إطالق املنتج ،وب�أنه قد مت تطبيقها فعال ،قبل التنفيذ النهائي.
�إعداد ا�سرتاتيجية ت�سويق طويلة الأجل ،تت�ضمن عنا�صرها اخلم�سة (املنتج ،وال�سعر ،واملكان ،والرتويج ،والربحية).
الت�أكيد على تطبيق مفاهيم �إدارة اجلودة ال�شاملة.
التطوير املتوا�صل ملزيج املنتجات؛ لال�ستجابة لتطورات ال�سوق.
ا�ستخدام �أ�ساليب حديثة ،كاملت�سوق اخلفي.
تفعيل �آلية �شكاوى العمالء.
زيادة وعي العاملني بالبنك ،فيما يخ�ص �أهمية املحافظة على قاعدة العمالء وتو�سيعها.
اال�ستخدام الدوري لال�ستبيانات عند تقدمي اخلدمات امل�صرفية وتقييمها.

المخاطرة اإلستراتيجية

تن� أش� املخاطر الإ�سرتاتيجية من القرارات اخلاطئة طويلة الأجل التي قد تتخذها �إدارة البنك� ،أو نتيجة عدم القدرة على اتخاذ القرارات مبا يخ�ص
الق�ضايا الأ�سا�سية لتطوير املنتجات/قنوات التوزيع؛ فتبقى دون حلول� .أو ب�سبب قرارات اتخذت ا�ستناد ًا �إىل ت�شخي�ص خاطئ �أثناء و�ضع اخلطة
الإ�سرتاتيجية للت�سويق ،وتطوير املنتجات ،ومن �أجل تفادي ما �سبق ،ف�إن البنك يحر�ص على:
تطبيق �إ�سرتاتيجية طويلة الأجل ،ت�شمل جميع مواردها (الب�شرية ،املالية ،املادية ،واملعلوماتية) ،وكذا ت�صميم �أ�ساليب التقييم الدوري والإبالغ
ال�صحيح.
التحديد ال�سليم لإ�سرتاتيجية تقدمي املنتجات واخلدمات (من خالل ا�سرتتيجية الت�سويق).
!

!
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إدارة المتابعة
والتعامالت الخاصة
«إختيار البدائل المثلى إلسترداد الديون
باستخدام أفضل الطرق واإلمكانيات وبأقل
التكاليف الممكنة ،من خالل التعامل األمثل مع
متطلبات العمالء»
ر�ؤية �إدارة املتابعة والتعامالت اخلا�صة تنطلق كم ًا ونوع ًا
من الر�ؤية العامة للبنك ،وت�سعى دوم ًا من �أجل الإ�سهام يف رفع
معدل دوران الأموال وتكوين حمفظة ائتمان ذات جودة عالية ،من
خالل �إدارة القرو�ض املتعرثة ،التي عجزت الإدارات املانحة عن
ا�سرتدادها.
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موجز نشاط العام 2011

ن�ستطيع تقييم الأداء من خالل قراءه نتائج الن�شاط ،والتي كانت ايجابية على الرغم من الأحداث ال�صعبة التي �شهدتها
بالدنا خالل العام :2011
مت �إ�صدار قرار بتكوين جلنة التح�صيل والقرو�ض املتعرثة بحكم �أن �إدارة الديون املتعرثة من املهام الأ�سا�سية املناطة ب�إدارة
املتابعة والتعامالت اخلا�صة ح�سب ما ورد يف ال�سيا�سة الإئتمانية ،وب�صياغة دليل الإجراءات مت تنفيذ الإن�شاء وتفعيل عمل
جلنة الوقاية من �أخطار الديون املتعرثة ،و�إيجاد املعاجلات املنا�سبة لها يف الوقت املنا�سب ال�سرتدادها ،واحلفاظ على حقوق
البنك.

التوصيات:
وبغية الو�صول �إىل حافظة ائتمانية �سليمة قليلة املخاطر فقد عملت الإدارة جاهد ًة لتحقيق الآتي:
تن�شيط متابعة التح�صيل باال�ستمرار يف تنفيذ برامج الزيارات امليدانية لتح�صيل القرو�ض املتعرثة مع الرتكيز يف املتابعة
للحاالت ذات الأولوية بحجم املبالغ وذات املراكز املالية وال�ضمانات الأف�ضل .واحلاالت التي مل تتجاوب يف ال�سداد يتم
متابعتها ق�ضائـيـ ًا عرب الإدارة القانونية
اعادة تقييم احلاالت ال�صعبة واملتعرثة با�سرتداد مبالغها والتي تكبد البنك خ�سائر دون حتقيق نتائج يف �آلية التح�صيل،
والرفع مبطالعات تعر�ض على اللجنة التخاذ القرارات املنا�سبة بعد تطبيق �آليات وطرق من خالل �سيا�سة التعومي �أو ت�صفية
الدين.
تنفيذ مبد�أ امل�سئولني واملحا�سب بعقد الأطراف يف الفروع املق�صرة يف متابعة ا�سرتداد �أموال البنك �أو تلك التي ُمنحت
بطرق غري �صحيحة وب�إجراءات غري مكتملة.
!

!

!
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وحدة الضبط واإللتزام
ا�ستناد ًا �إىل القوانني والأحكام اخلا�صة بغ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ال�صادرة حملي ًا ودولي ًا والتي اعتربت غ�سل الأموال جرمية,
كما اعتربت �أي تعاون يخدم هذا العمل جرمية �أي�ض ًا .ومن منطلق
ذلك قام بنك الت�سليف التعاوين والزراعي بت�أ�سي�س �إدارة م�ستقلة
تعمل �ضمن �سيا�سات و�إجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�س
الإدارة ,ومبا يتوافق مع القانون الأخري ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب رقم  1ل�سنة  2010وبتطبيق �أف�ضل املمار�سات الدولية بهذا
اخل�صو�ص ,وتخفي�ض ًا للمخاطر القانونية املحتملة.
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وقد �سعى بنك الت�سليف التعاوين والزراعي للحد من عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب تطبيق ًا للقوانني النافذة
وحماية �سمعه البنك ومتكينه من �أداء وجباته القانونية والتنظيمية .حيث طبق البنك ال�سيا�سات املتعلقة مبكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب على جميع �أوجه العمل امل�صريف ملختلف الفروع ومراكز العمل.
وقام البنك ببذل اجلهود يف جمال الوقاية « »Preventionمن عمليات غ�سل االموال ومتويل الإرهاب ,بالإ�ضافة
�إىل حتقيق �إر�ساء املعلوماتية « »Intelligenceللتعرف على العمليات امل�شبوهة والإبالغ عنها بكفاءة و�ضمن حدود
ال�سرية امل�صرفية ,كما �ساهم البنك يف وقف اجلهات والعمليات غري امل�شروعة القائمة عن تنفيذ �أو اال�ستمرار يف هذه
الأن�شطة.

موجز نشاط العام 2011

ومن منطلق حر�ص بنك الت�سليف التعاوين والزراعي على عدم التورط يف عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب قام
بالتايل:
و�ضع خطوط وا�ضحة لتحديد املهام وامل�سئوليات ورفع التقارير الالزمة .وتقع امل�سئولية الرئي�سية ملنع غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب على �إدارات البنك املختلفة والتي يجب �أن تلتزم بتطبيق �سيا�سات و�إجراءات العمل املعتمدة ,وت�أكيد
وجود ال�ضوابط املنا�سبة لعملها بفاعلية.
توثيق وتطبيق �إجراءات احلفاظ على العمل و�أدوات �ضبط ترتجم هذه ال�سيا�سة يف ظل القوانني والتعليمات
النافذة ,ومراقبة مدى االلتزام بهذه الإجراءات ب�شكل م�ستمر.
�أخذ كافة التدابري واخلطوات الالزمة للتحقق من هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي ,واتخاذ اخلطوات الالزمة
ل�ضمان �صحة معلومات العمالء ,و�أنها ما تزال �سارية املفعول والعمل على حتديثها كلما طر�أ تغيري عليها ,تنفيذ ًا ملبادئ
»:اعرف عميلك».
التعاون مع الإدارات الداخلية لتو�ضيح بع�ض النقاط التي تكفل �صحة تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات ذات ال�صلة.
!

!

!

!
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متابعة القرارات  /التعليمــات ال�صادرة عن اجلهات احلكومية الداخلية والدوليــة ذات الع ــالقة ب�صورة
دورية وو�ضع الفروع ومراكز العمل يف ال�صورة ويف حينه.
مراقبة احل ــواالت اخلارجية ال�صادرة  /الواردة؛ واتخاذ الالزم ب�ش�أنها بالتن�سيق مع الإدارات والفروع
ذات ال�صلة.
مراقبة املعامالت البنكية للعمالء ب�صورة يومية للت�أكد من عدم وجود عمليات م�شبوهة �ضمن ذلك.
�إعداد دورات تدريبيه دورية لكافة العاملني يف البنك حول خماطر غ�سل الأموال وطرق مكافحتها.
ت�صنيف عمالء البنك وفق ًا ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وعمل مراجعة دورية لتلك املجموعات
مع بذل العناية اخلا�صة يف التعامل مع احلاالت التي متثل درجة خماطر مرتفعة.
تقييم اال�ستبيان ( )AML Questionnaireاخلا�ص بـ �إعرف عميلك « � « KYCإىل البنوك
اخلارجية وب�صورة دورية.
الرد على ا�ستف�سارات البنوك املرا�سلة املتعلقة بـ :
( ) AML/CTF Internal Policies
( ) Customer Due Diligence
( ) Know Your Customer
( ) Risk Assessment
( ) Transaction Monitoring
الت�أكد من اتباع الإدارات الدولية للعالقات والعمليات للإجراءات ال�سليمة عند القيام ب�إجــراء التعامالت
مع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات يف البلدان الأخرى وفق ًا لل�ضوابط املحلية واخلارجية اخلا�صة
مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
!

!

!

!
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مراجعة وتحليل
اإلئتمان
تقوم مراجعة وحتليل االئتمان بتقييم جميع �أنواع االئتمان
(�شركات� ,أفراد ,م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة ,متويل
�إ�سالمي) بغر�ض تقدمي ر�أي ائتماين �سليم وم�ستقل من
خالل التالية:
� .1إ�ستقبال طلبات الت�سهيالت املقدمة من ومراجعة
الدرا�سات االئتمانية التي متت ب�ش�أنها.
� .2إعادة تقييم البيانات وحتليلها مالي ًا وائتماني ًا.
 .3الرفع بالتو�صيات �إما باملوافقة و�شروطها �أو عدم
املوافقة وم�سبباتها.
� .4إرجاع الطلب الناق�ص للقطاع املخت�ص ال�ستيفاء بيانات
مطلوبة ال�ستكمال املعاملة ,مع حتديد �أوجه الق�صور لتالفيه.

باإلضافة إلى ما سبق تقوم
اإلدارة بما يلي:
� .1إعادة التقييم االئتماين للعمالء احلاليني للبنك لقطاعات ال�شركات
والأفراد والإ�سالمي ,للت�أكد من �سالمه وكفاية الإجراءات املنفذة.
� .2إعداد تقارير عن الت�سهيالت املمنوحة للإدارة العليا للبنك� ,شامله
التو�صيات الالزمة التخاذ القرارات املنا�سبة.

وتوضيح ًا لما ُذكر أعاله ،فإن طلبات التسهيالت
يقصد بها:
!

!

!

!

ت�سهيل جديد.
جتاوز عن ت�سهيل قائـم.
ت�سهيل �ضمن �صالحية الفرع.
ت�سهيل مغطى بعمالت �أخرى.
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اإلستثمار
«أموالنا تحقق عائد أعلى و مخاطر أقل،
وتنمية مستدامة في اقتصاد مستقر»

جاء تطوير �إدارة الإ�ستثمار يف بنك الت�سليف التعاوين
والزراعي كغريها من الإدارات املختلفة نتيجة للتحديثات
التنظيمية والهيكلية التي تبناها البنك يف م�سرية بنائه
للم�ؤ�س�سة املالية الرائدة ،وكم�ساهمة يف ارتقاء القطاع امل�صريف
اليمني �إىل امل�ستوى الذي يلبي طموح املجتمع ويحقق �أهداف
الدولة يف خلق بيئة مالئمة لال�ستثمار وجذب امل�ستثمرين
والإ�سهام يف النمو ودعم ًا لإن�شاء ال�سوق املايل (البور�صة).
وحتقيق الإ�ستقرار االقت�صادي من خالل الإ�سهام الفعال يف
ا�ستقرار �سعر ال�صرف للدوالر مقابل الريال اليمني بالتعاون
الفعال مع البنك املركزي كخطوة جبارة انفرد بها بنك
الت�سليف التعاوين والزراعي عن طريق «�إدارة الإ�ستثمار» خالل
العام .2011

كاك جيبوتي الدولي

يرتكز دور اإلستثمار في المهام التالية:

اإلستثمـــار

(�إدارة �سيولة البنك بجميع العمالت� ،إدارة النقد الأجنبي وتوفري االحتياج منه� ،إدارة ح�سابات
ال�شركات التي ي�ساهم بها البنك) وتعمل �إدارة الإ�ستثمار على زيادة الأرباح املحققة للبنك من
فائ�ض الأموال؛ وذلك بتنفيذ عملياتها من خالل توظيف م�صادر الأموال املتاحة يف �أدوات متنوعة
من الإ�ستثمارات املحلية مثل ( �أذون اخلزانة ,ال�سندات احلكومية ,امل�ساهمة يف ال�شركات املحلية
والتابعة) ،وكذا الإ�ستثمار الدويل مثل (الإ�ستثمار يف �صناديق الإ�ستثمار العالية العوائد وم�ضمونة
ر�أ�س املال).
عالوة على ذلك فقد قامت �إدارة الإ�ستثمار بتو�سيع قاعدة عمالئه؛ من خالل ت�أ�سي�س عالقات
جديدة مع جمموعة من �شركات اخلدمات املالية �إ�ضافة �إىل تعزيز العالقات بني البنوك التقليدية
والإ�سالمية يف املنطقة بهدف تنويع اخلدمات املقدمة لأكرب قاعدة من العمالء لتعزيز ا�ستقرار
ودائع العمالء ،وت�أكيد ًا على ذلك تقوم الإدارة با�ستثمار م�صادر الأموال وا�ستخدامها باالعتماد
على �سلم اال�ستحقاق والتي يعتمد على املوائمة بني طلبات العمالء على ال�سيولة.

أهم اإلستثمارات

!

ن�سبة م�ساهمة %21
عبداهلل ب�شري

الرئي�س التنفيذي لل�شركة

نظرة بنك التسليف التعاوني والزراعي

كان للأحداث املتالحقة واال�ضطراب االقت�صادي اليد الطوىل يف خلق جو من عدم التوازن يف
ال�سوق املحلي بالن�سبة ل�سعر �صرف الدوالر مقابل الريال وعدم الثقة بالريال عند الغالبية من
التجار و�أ�صحاب ر�ؤ�ؤ�س الأموال وجعل املناخ منا�سب للم�ضاربني وال�سما�سرة يف حتقيق �أهدافهم.
لذا متت املبادرة من قيادة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي بدخوله ال�سوق بهدف منع امل�ضاربة
يف ال�سوق املحلي و خلق اال�ستقرار واالطمئنان لدى املوردين لل�سلع و امل�سافرين لغر�ض العالج �أو
الدرا�سة وتوفري العمالت املطلوبة من النقد الأجنبي و�صو ًال �إىل اال�ستقرار يف �أ�سعار ال�صرف كعمل
وطني.

شركة كاك للتامين

!

شركة كاك للتسويق واإلعالن

ن�سبة م�ساهمة %30
حممد املن�صوب

الرئي�س التنفيذي لل�شركة

!

شركة األمن والصيانة

ن�سبة م�ساهمة %25
حممد �شعيب

الرئي�س التنفيذي لل�شركة
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مشروع الهيكلة

مشروع للتحديث
والتطوير اإلداري
والتنظيمي ،يمس جميع
إجراءات تنفيذ األعمال،
والهيكل التنظيمي،
وسلم األجور وتقييم
الوظائف والموظفين،
وبما يضمن جودة
الخدمة و الحصول على
مزايا تنافسية ،وتحقيق
مستوى عالي من الوالء
لدى الموظفين ،وتحقيق
أفضل عائد على المبالغ
المستثمرة.
!

على المستوى المحلي:
حاز البنك على ثقة القيادة ال�سيا�سية والبنك املركزي يف القدرة على �إدارة الأزمة بحكمة
والو�صول �إىل الهدف املن�شود.
�إحكام ال�سيطرة على ال�سوق من خالل خلق التحالفات املختلفة مع البنوك املحلية وبع�ض
ال�صرافني امللتزمني وحتديد �آلية الأ�سعار يف ال�سوق.
منع امل�ضاربة يف ال�سوق املحلي من خالل التوجه يف ا�ستقطاب العمالت الأجنبية املختلفة من �أيدي
امل�ضاربني.
القيام ببيع الفائ�ض من الدوالر للبنك املركزي والبنوك املحلية وزرع االطمئنان وا�ستقرار �أ�سعار
ال�صرف.
ا�ستقطاب عدد الي�ستهان به من العمالء اجلدد «لثقتهم بالبنك «والذين ميثلون ال�شريحة الكبرية
من عمالء ال�صرافني وال�سما�سرة �ساهم يف منو ا�ستثمارات البنك على امل�ستوى املحلي والأجنبي وخلق
ا�ستقرار �سعر ال�صرف يف ال�سوق املحلي.
خلق اال�ستقرار واالطمئنان لعمالء البنك بتوفري العمالت الأجنبية املطلوبة وب�أ�سعار تف�ضيلية عن
ال�سوق املحلي ،وك�سب ر�ضا العميل والوفاء بالتزاماته اخلارجية يف الوقت املحدد.
!

!

!

!

!

!

على المستوى الدولي:
ك�سب ثقة البنوك املرا�سلة من خالل الوفاء بااللتزامات اخلارجية يف املوعد املحدد.
ا�ستقرار �سعر ال�صرف وهدوئه عك�س نظرة جيدة عن البالد مما جعل بع�ض البنوك الأجنبية تعيد
التفكري يف تعاملها مع البنوك اليمنية.
زيادة حجم التزامات البنك املتنامية تعك�س الزيادة يف حجم النمو مما �سهل تكوين عالقات
جديدة مع بنوك و�شركات خارجية.
عملية ا�ستقطاب العمالء اجلدد �أثمر يف التفكري بتكوين عالقات مع الدول ال�صناعية مثل ال�صني
وغريها.
!

!

!

!

ومن خالل النقاط املذكورة واال�ستفادة من �إدارة الأزمة فقد ا�ستطاع البنك من تنويع م�صادر الدوالر
بد ًال من االعتماد على م�صدر وحيد وبالتايل تغطية احتياج البنك من العملة الأجنبية ملقابلة التزامات
عمالئه ،وكذا بيع الفائ�ض لل�سوق املحلي خللق ا�ستقرار يف �سوق النقد الأجنبي.
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بنك التسليف التعاوني والزراعي
(شركة مساهمة يمنية)
صنعاء ـ الجمهورية اليمنية

البيانات المالية عن السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2011
وتقرير مراقب الحسابات المستقل عليها

بنك التسليف التعاوني والزراعي
(شركة مساهمة يمنية)
صنعاء ـ الجمهورية اليمنية

البيانات المالية عن السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2011
وتقرير مراقب الحسابات المستقل عليها

فهرس المحتويات
البيـان
 تقرير مراقب الحسابات المستقل بيان المركز المالي بيان الدخل الشامل بيان التغيرات في حقوق المساهمين بيان التدفقات النقدية -اإليضاحات المتممة للبيانات المالية

رقم الصفحة

121 - 120
122
123
124
126 - 125
165 - 127
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القوائم المالية 2011

تقرير مراقب الحسابات المستقل
أ
					
إ�لى الخوة /المساهمون
بنك التسليف التعاوني والزراعي
صنعاء  -الجمهورية اليمنية

المحترمون

تقرير حول البيانات المالية

أ
لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرفقة لبنك التسليف التعاوني والزارعي (ش م ي) والتي تت�لف من بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2011وكذا كل من
بيان الدخل الشامل ،وبيان التغيرات في حقوق المساهمين ،وبيان التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخص حول السياسات المحاسبية
أ
الهامة والمعلومات التوضيحية الخرى.

مسوئلية ا إلدارة عن البيانات المالية

اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها العادل ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والقوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي
أ أ
أ
اليمني ،ومسئولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من الخطاء الجوهرية ،سواء كانت بسبب الغش �و الخطاء.

مسوئلية مراقب الحسابات

أ
تتمثل مسئوليتنا في إبداء ال أر�ي على هذه البيانات المالية في ضوء مراجعتنا لها .وقد تمت مراجعتنا ً
وفقا لمعايير المراجعة الدولية .وتتطلب هذه المعايير �ن
أ
أ
أ
أ
أ
نمتثل لمتطلبات السلوك الخالقي للمهنة و�ن نقوم بتخطيط و�داء المراجعة للحصول على ت�كيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ال تحتوي على �خطاء
جوهرية.
أ
أ
أ
وتتضمن �عمال المراجعة �داء إجراءات للحصول على �دلة مراجعة تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات الواردة بالبيانات المالية ،وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكمنا
أ
أ
أ أ
أ
أ
بما في ذلك تقييم �خطار حدوث �خطاء جوهرية بالبيانات المالية سواء كان بسبب الغش �و الخطاء .وعند تقييم تلك الخطار ..ن�خذ في الحسبان الرقابة
أ
الداخلية المتعلقة بإعداد البيانات المالية وعرضها العادل من قبل البنك من �جل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة ،وليس بغرض
أ
أ
أ
ً
ً
إبداء ر�ي على مدى فعالية الرقابة الداخلية بالبنك .كما تتضمن �عمال المراجعة �يضا تقييما لمدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية
أ
التقديرات المحاسبية التي �عدت بمعرفة اإلدارة ،إلى جانب تقييم العرض الكلي للبيانات المالية.
أ
أ
أ أ
ونعتقد ب�ن �دلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير �ساس للر�ي الخاص بنا.
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(شركة مساهمة يمنية)

أ
الر�ي

أ
بر�ينا إن البيانات المالية تعرض بشكل عادل  -من كافة النواحي الجوهرية -المركز المالي لبنك التسليف التعاوني والزارعي (ش م ي) كما في  31ديسمبر 2011
أ
ً
وعن �دائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والقوانين والتعليمات الصادرة عن البنك
المركزي اليمني.

تقرير على المتطلبات القانونية والنظامية أالخرى

أ
أ
أ
حصلنا من اإلدارة على البيانات وااليضاحات التي ر�يناها الزمة لغراض المراجعة ،ويمسك البنك دفاتر حسابات منتظمة ،كما �ن البيانات المالية المرفقة متفقة
أ
أ
أ
مع ما هو وارد بتلك الدفاتر .لم يرد إلى علمنا وجود �ي مخالفات لحكام قانون الشركات التجارية اليمني رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته �و قانون البنوك رقم
أ
أ
أ
 38لسنة � 1998و قانون إنشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي رقم ( )39لسنة  1982خالل العام يمكن �ن يكون لها �ثر جوهري على البيانات المالية كما في 31
ديسمبر .2011

صنعاء في  18مارس 2012

محمد زهدي مجني
محاسب قانوني معتمد
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بيان المركز المالي
2011
ديسمبر
في 31
المالي
المركز
بيان
في  31ديسمبر 2011

القوائم المالية 2011

أ
الصول

أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (بالصافي)
سندات حكومية
أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية (بالصافي)
إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات في شركات تابعة
أ
أ
أ
�رصدة مدينة و�صول �خرى (بالصافي)
الممتلكات الثابتة (بالصافي)
أ
إجمالي الصول

اإللتزامات وحقوق المساهمين
اإللتزامات

أ
�رصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
ودائع العمالء
أ�رصدة دائنة والتزامات أ�خرى
مخصصات أ�خرى
أ
قروض طويلة الجل
إجمالي االلتزامات
حقوق المساهمين
أ
ر�س المال المدفوع
إحتياطي قانوني
إحتياطي عام
أ
�رباح مرحلة
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين
إلتزامات عرضية وإرتباطات (بالصافي)

إيضاح
رقم
()6
()7
()8
()9
()10
()13
()14
()15
()16
()18

25 502 780
15 758 988
112 127 365
4 460 866
56 191 295
1 932 752
357 123
10 000
9 477 160
3 548 676
229 367 005

37 703 964
50 167 552
119 811 000
4 460 866
77 462 932
1 680 351
397 500
9 779 094
4 040 512
305 503 771

()19
()20
()21
()22
()23

4 078 589
208 783 268
3 516 736
396 840
234 441
217 009 874

4 752 894
284 514 068
4 090 538
598 140
238 035
294 193 675

11 000 000

10 000 000

1 321 405

1 164 350

35 726

141 696
4 050
11 310 096
305 503 771
59 814 016

()24
أ
()�-24
(-24ب)

()25

أ
اإليضاحات المرفقة من صفحة ( )127إلى صفحة ( )165متممة للبيانات المالية وتقر� معها.
تقرير مراقب الحسابات المستقل مرفق.
يح��يى الكبسي
المدير المالي
محمد زهدي مجني
(  KPMGاليمن مجني وشركاه )
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2011

أ
�لف لاير يمني

2010

أ
�لف لاير يمني

12 357 131
229 367 005
39 670 580

أ
�حمد المضواحي
نائب الرئيس التنفيذي
لقطاع العمليات المساندة

محضار السقاف
رئيس مجلس اإلدارة

بنك التسليف التعاوني والزراعي
(شركة مساهمة يمنية)

بيان الدخل الشامل
ديسمبر 2011
في 31
المنتهية
الشامل
الدخل
عن السنةبيان

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

البيـان

إيرادات الفوائد
يخصم  :مصروفات الفوائد
صافي إير أادات الفوائد
إيرادات النشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
أ
صحاب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار
�
يخصم :عائد أ
التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
صافي إيرادات النشطة
أ
صافي إيرادات الفوائد وإيرادات النشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
أ
تعاب الخدمات المصرفية
أإيرادات عموالت و� أ
�رباح عمليات النقد الجنبي
إيرادات عمليات أ�خرى
صافي إيرادات التشغيل
أ
صافي (خسائر) �رباح إستثمارات

إيضاح
رقم
()26
()27
()28
()29

()30
()31
()32
()33
()34
()35

يخصم :مخصصات
يخصم :مصروفات عمومية وإدارية وإهالك
أ
صافي �رباح العام قبل الضرائب
يخصم :ضرائب الدخل عن العام
أ
صافي �رباح العام بعد أالضرائب
بنود الدخل الشامل الخرى
إجمالي الدخل الشامل للعام
أ
نصيب السهم في صافي �رباح العام

أ 2011
�لف لاير يمني

أ 2010
�لف لاير يمني

31 342 627
() 21 960 639
9 381 988
222 320
)
(43 980
178 340
9 560 328
1 811 087
1 199 499
221 109
12 792 023
)
(31 212
12 760 811
() 1 211 929
() 10 193 194
1 355 688
)
(308 653
1 047 035
-

28 844 410
() 17 221 260
11 623 150
63 062
)
(40 362
22 700
11 645 850
2 012 140
11 310
179 602
13 848 902
208 222
14 057 124
() 2 729 877
() 9 954 525
1 372 722
)
(370 919
1 001 803
-

1 047 035
 100لاير يمني

1 001 803
 105لاير يمني

()36

أ
اإليضاحات المرفقة من صفحة ( )127إلى صفحة ( )165متممة للبيانات المالية وتقر� معها.
تقرير مراقب الحسابات المستقل مرفق.
يح��يى الكبسي
المدير المالي

أ
�حمد المضواحي
نائب الرئيس التنفيذي
لقطاع العمليات المساندة

محضار السقاف
رئيس مجلس اإلدارة

محمد زهدي مجني
(  KPMGاليمن مجني وشركاه )
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بنك التسليف التعاوني والزراعي
(شركة مساهمة يمنية)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

القوائم المالية 2011

عام 2011

الرصيد في  1يناير 2011
إ�جمالي الدخل الشامل للعام
أ
العام
رباح
�
صافي
أ

أ
ر�س المال المدفوع
أ
�لف لاير يمني

10 000 000

خرى

بنود الدخل الشامل ال
أ
إجمالي بنود الدخل الشامل الخرى
إجمالي الدخل الشامل للعام

التغيرات في حقوق المالكين والمسجلة مباشرة بحقوق
المساهمين

المحول لإلحتياطي القانوني
أ
المحول لزيادة ر�س المال

الرصيد في  31ديسمبر 2011

عام 2010

الرصيد في  1يناير 2010
إ�جمالي الدخل الشامل للعام
أ
العام
رباح
�
صافي
أ

-

-

-

157 055
-

-

9 000 000

157 055
1 321 405
1 014 080

-

خرى

التغيرات في حقوق المالكين والمسجلة مباشرة بحقوق
المساهمين

الرصيد في  31ديسمبر 2010

1 164 350

141 696
-

1 000 000
1 000 000
11 000 000

بنود الدخل الشامل ال
أ
إ�جمالي بنود الدخل الشامل الخرى
إجمالي الدخل الشامل للعام

المحول لإلحتياطي القانوني
أ
المحول لزيادة ر�س المال

إحتياطي قانوني
أ
�لف لاير يمني

إحتياطي عام
أ
�لف لاير يمني

1 000 000
1 000 000
10 000 000

(105 970
(105 970
35 726
141 696

-

-

150 270
-

-

150 270
1 164 350

141 696

أ
�رباح مرحلة
أ
�لف لاير يمني

اإلجمالي
أ
�لف لاير يمني

1 047 035
-

1 047 035
-

1 047 035

1 047 035

4 050

)
(157 055
)
) (894 030
) () 1 051 085
-

11 310 096

12 357 131

152 517

10 308 293

1 001 803
-

1 001 803
-

1 001 803

1 001 803

-

)
(150 270
() 1 000 000
() 1 150 270
11 310 096
4 050

أ
اإليضاحات المرفقة من صفحة ( )127إلى صفحة ( )165متممة للبيانات المالية وتقر� معها.
تقرير مراقب الحسابات المستقل مرفق.
يح��يى الكبسي
المدير المالي
محمد زهدي مجني
(  KPMGاليمن مجني وشركاه )
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أ
�حمد المضواحي
نائب الرئيس التنفيذي
لقطاع العمليات المساندة

محضار السقاف
رئيس مجلس اإلدارة

بنك التسليف التعاوني والزراعي
(شركة مساهمة يمنية)

بيان التدفقات النقدية
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
البيـان
أ
التدفقات النقدية من �نشطة التشغيل

أ
صافي �رباح العام قبل الضرائب
أ
أ
تعديالت لتسوية صافي �رباح العام مع التدفقات النقدية من �نشطة التشغيل
إهالك ممتلكات ثابتة
العام
خالل
مخصصات مكونة
أ
أ
فروق إعادة تقييم �رصدة المخصصات بالعمالت الجنبية
مخصصات إنتفى الغرض منها
صافي حصة البنك من خسائر شركات زميلة
أ
ثابتة
ممتلكات
بيع
رباح)
(�
صافي
أ
أ
أ
ات في الصول واإللتزامات المستخدمة في �نشطة التشغيل
�رباح التشغيل قبل التغير
أ
صافي (الزيادة) النقص في الصول
أ
�رصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
أ
أ
�ذون خزانة تستحق بعد ثالثة �شهر
أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية
أ
أ�رصدة مدينة أو�صول �خرى

إيضاح
رقم

()18
()34
()32

2011
أ
�لف لاير يمني

2010
أ
�لف لاير يمني

1 355 688

1 372 722

1 107 463
1 211 929
(526
(201 056
82 746
(10 613
3 545 631

1 022 967
2 729 877
65 733
(143 808
(2 200
5 045 291

)
)
)

12 172 889
1 205 855
20 247 492
114 432

)
)

() 6 802 224
() 6 208 276
() 19 522 288
() 2 955 966

صافي الزيادة (النقص) في ا إل لتزامات

أ
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
أ�رصدة دائنة والتزامات أ�خرى
ضرائب الدخل المسددة
أ
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) المتاحة من �نشطة التشغيل

)
(674 305
() 75 730 800
)
(511 536
)
(370 919
() 40 001 261

184 111
78 160 912
2 414 676
50 316 236

أ
التدفقات النقدية من �نشطة ا إلستثمار

مدفوعات نقدية لشراء ممتلكات ثابتة
مقبوضات نقدية من بيع ممتلكات ثابتة
(الزيادة) في إستثمارات متاحة للبيع
(الزيادة) في إستثمارات بشركات زميلة
توزيعات نقدية مستلمة من شركات زميلة
الزيادة في إستثمارات في شركات تابعة
أ
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) �نشطة اإلستثمار

(651 396
46 382
(252 401
(52 036
9 667
(10 000
(909 784

)
)
)
)
)

(1 107 156
3 125
-

)

(105 000
-

)

(1 209 031

)
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بنك التسليف التعاوني والزراعي
(شركة مساهمة يمنية)

تابع :بيان التدفقات النقدية
النقدية 2011
التدفقات 31ديسمبر
بيانالمنتهية في
تابع:السنة
عن

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
القوائم المالية 2011

إيضاح
رقم

البيـان

2011
أ
�لف لاير يمني

2010
أ
�لف لاير يمني

أ

التدفقات النقدية من �نشطة التمويل أ
(النقص) الزيادة في القروض طويلة الجل
أ
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) المتاحة من �نشطة التمويل
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام
أ
النقدية وما في حكمها في �ول العام
النقدية وما في حكمها في نهاية العام
وتتمثل النقدية وما في حكمها في نهاية العام فيما يلي:

أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (بالصافي)
أ
يخصم � :رصدة اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني
أ
أ
أ
يخصم � :ذون خزانة إستحقاق ��كثر من ثالثة �شهر ( بالصافي)

)
(3 594
)
(3 594
() 40 914 639
146 381 551
105 466 912

()6
()7
()8
()6

25 502 780
15 758 988
112 127 365
153 389 133
() 14 200 963
() 33 721 258
105 466 912

1 053
1 053
49 108 258
97 273 293
146 381 551

37 703 964
50 167 552
119 811 000
207 682 516
() 26 373 852
() 34 927 113
146 381 551

أ
اإليضاحات المرفقة من صفحة ( )127إلى صفحة ( )165متممة للبيانات المالية وتقر� معها.
تقرير مراقب الحسابات المستقل مرفق.
يح��يى الكبسي
المدير المالي
محمد زهدي مجني
(  KPMGاليمن مجني وشركاه )
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أ
�حمد المضواحي
نائب الرئيس التنفيذي
لقطاع العمليات المساندة

محضار السقاف
رئيس مجلس اإلدارة

بنك التسليف التعاوني والزراعي
(شركة مساهمة يمنية)
صنعاء ـ الجمهورية اليمنية

اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

بنك التسليف التعاوني والزراعي
(شركة مساهمة يمنية)

إيضاحات متممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
القوائم المالية 2011

1 -1نبذة عن البنك

أ
  -أت�سس بنك التسليف التعاوني والزراعي (البنك) في صنعاء ًوفقا للقانون رقم ( )39لعام  1982كحصيلة لدمج بنك التسليف الزراعي (ت�سس في العام
أ
أ
 )1975وبنك التعاون الهلي للتطوير (ت�سس في العام  .)1979والبنك مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري رقم (.)5391
أ
 -يقوم البنك بتقديم خدمات مصرفية إسالمية من خالل فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي للمعامالت اإلسالمية بموجب �حكام الشريعة اإلسالميةأ
وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية .وقد حصل البنك على الموافقة المبدئية من البنك المركزي اليمني بش�ن ذلك بتاريخ  29مارس  ،2010كما حصل
أ
على الموافقة النهائية في � 16بريل .2011
 -يمارس البنك كافة أالنشطة المصرفية من خالل اإلدارة العامة بصنعاء وعدد ً 53فرعا في جميع محافظات الجمهورية اليمنية.
- -تم إعتماد البيانات المالية للبنك من قبل مجلس اإلدارة بإجتماعه بتاريخ  18مارس .2012

أ
�2 -2سس إ�عداد البيانات المالية

أ
� 1-2ساس إ�عداد وقياس البيانات المالية

أ
ً أ
أ
ووفقا لمبد� التكلفة التاريخية  -باستثناء اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع وكذا الدوات المالية
تعد البيانات المالية للبنك على �ساس اإلستمرارية
أ
(الصول واإللتزامات المالية) بالقيمة العادلة ً -
وطبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي
اليمني.
ً أ
ً
وتطبيقا لحكام القوانين والتعليمات المحلية الصادرة عن البنك المركزي اليمني يتم معالجة
واستثناء من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
كل من:
أ
ً
 أإستخدام حد �دنى لنسب تكوين مخصص الديون غير المنتظمة وذلك طبقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ( )6لسنة 1996ورقم ( )5لسنة .1998
 بإدراج مخصص المخاطر العامة المحتسب على الديون المنتظمة ضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للقروض والسلفيات ًبدال من
إدراجه ضمن حقوق المساهمين.
أ
 جإدراج مخصص اإللتزامات العرضية ضمن المخصصات الخرى ًبدال من إدراجه ضمن حقوق المساهمين.
أ أ
و�ن ت�ثير تلك اإلستثناءات على البيانات المالية للبنك غير جوهري كما في  31ديسمبر .2011
أ
أ
 -تتضمن البيانات المالية للبنك كافة الصول واإللتزامات ونتائج العمال لفرع بنك التسليف التعاوني والزراعي للمعامالت اإلسالمية بعد إستبعادأ
كافة المعامالت والرصدة وبنود بيان الدخل الشامل الناتجة عن العمليات المشتركة.

 2-2العملة الوظيفية وعملة العرض

أ
أ أ
تم إعداد وعرض البيانات المالية بالريال اليمني (العملة الوظيفية للبنك) وتظهر كل القيم لقرب �لف لاير يمني (إال إذا �شير لخالف ذلك).

أ
 3-2التقديرات والحكام المحاسبية الهامة
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تابع :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  31 -ديسمبر 2011

أ
أ
أ
أ
إن إعداد البيانات المالية يتطلب من اإلدارة وضع �حكام وتقديرات وإفتراضات ذات �ثر في تطبيق السياسات وكذا �رصدة الصول واإللتزامات المالية
في تاريخ القوائم المالية وكذلك على قيم اإليرادات والمصروفات.
وتخضع التقديرات وما يتعلق بها من إفتراضات للمراجعة بصورة مستمرة كما يتم إثبات التغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي حدث فيها
أ
التغيير و�ية فترات مستقبلية.
أ
أ
أ
والمعلومات المتعلقة بالحكام والتقديرات الهامة والمطبقة بالسياسات المحاسبية والتي لها ت�ثير هام على الرصدة تظهر بالبيانات المالية باإليضاحات
رقم (.)21 ،18 ،17 ،11 ،4 ،3

أ
�3 -3هم السياسات المحاسبية المتبعة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2011تتطابق مع السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد
البيانات المالية للسنة السابقة وبيانها كما يلي:

أ
 1-3المعامالت بالعمالت الجنبية

أ
أ
أ
 -تمسك حسابات البنك بالريال اليمني (العملة الوظيفية للبنك) وتثبت المعامالت بالعمالت الخرى خالل السنة المالية على �ساس �سعارأ
أ
الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ،ويتم ترجمة الصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الخرى في نهاية السنة المالية على
أ
أ
�ساس �سعار الصرف السارية في ذلك التاريخ ،وتثبت الفروق الناتجة ببيان الدخل الشامل.
أ
آ
أ
 -ال يدخل البنك في العقود الجلة وكذا عقود الخيارات إال بالقدر الالزم لتغطية متطلباته من العمالت الجنبية �و متطلبات عمالئه لمواجهةأ
أ
أ
إلتزاماتهم بالعمالت الجنبية الناتجة عن تعامالتهم من خالل البنك وتتميز جميعها ب�نها عمليات قصيرة الجل.

 2-3تحقق ا إليراد

أ أ
أ
ً
وتطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ( )6لسنة  1996بش�ن �سس تصنيف
 -يثبت اإليراد على �ساس اإلستحقاقأ
الصول وااللتزامات يتم إيقاف إثبات الفوائد المتعلقة بالقروض والتسهيالت غير المنتظمة ،وعندما يعامل حساب باعتباره من القروض
أ
أ
والتسهيالت غير المنتظمة فإن كافة الفوائد غير المحصلة المتعلقة بالثالثة �شهر السابقة على اعتباره قرض �و تسهيل غير منتظم يتم
أ
أ
إستبعادها من اإليرادات وإدراجها ضمن الرصدة الدائنة واإللتزامات الخرى بإعتبارها فوائد معلقة.
أ
أ
أ
 -تثبت �رباح عقود المرابحة واالستصناع على �ساس االستحقاق .حيث تثبت كافة الرباح عند إتمام عقد المرابحة ..كإيرادات مؤجلة ،وترحلأ
ً
تطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني يتم
لبيان الدخل الشامل على �ساس نسبة التمويل وذلك بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.
أ
التوقف عن إثبات �رباح عقود المرابحة واالستصناع غير المنتظمة ببيان الدخل الشامل.
 -يتم إثبات إيرادات اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك ًوفقا للفترة الزمنية وعلى مدى عمر عقد اإليجار.
طبقا لنصيب البنك في حقوق الملكية لهذه الشركات وذلك ً
 -يتم إثبات إيرادات اإلستثمارات في الشركات الزميلة بالبيانات المالية ًطبقا
للبيانات المالية المعتمدة.
 -يتم إثبات إيرادات اإلستثمارات في شركات تابعة بالبيانات المالية للبنك عند إقرار حق البنك بإستالم التوزيعات.ً
 -يتم إثبات المخصصات المستردة (إنتفى الغرض منها) ضمن بند إيرادات عمليات أ�خرى ببيان الدخل الشامل وفقا لتعليمات البنك المركزياليمني.
أ
ً
 -يتم إثبات إيرادات اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع في حدود الرباح الموزعة نقدا من هذه اإلستثمارات خالل العام.أ
أ
 -يتم إثبات إيرادات العموالت و�تعاب الخدمات المصرفية عند ت�دية الخدمات المرتبطة بها.- -بنك الت�سليف التعاوين والزراعي التقرير ال�سنوي 2011
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تابع :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  31 -ديسمبر 2011

القوائم المالية 2011

3-3

أ
�ذون الخزانة

4-3

تقييم ا إلستثمارات المالية المتاحة للبيع

5-3

تقييم ا إلستثمارات في شركات زميلة

6-3

ا إلستثمارات في شركات تابعة

7-3

أ
آ
تقييم الصول التي �لت ملكيتها للبنك وفاء لديون بعض العمالء

أ
أ
أ
أ
يتم إثبات �ذون الخزانة بالقيمة االسمية ويثبت قيمة رصيد خصم اإلصدار بالرصدة الدائنة واإللتزامات الخرى وتظهر �ذون الخزانة ببيان المركز
ً
المالي مستبعدا منها رصيد خصم اإلصدار في تاريخ البيانات المالية.
أ
ً
الحقا لتسجيل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع ،يتم تقييمها بالقيمة العادلة وذلك بالنسبة لكل إستثمار على حده ،ويتم إدراج الرباح
أ
�و الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات ضمن إحتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين ،وعند بيع تلك
أ
أ أ
أ
اإلستثمارات يتم تحويل الرباح �و الخسائر المتراكمة من حقوق المساهمين إلى بيان الدخل الشامل .وفي حالة ظهور مؤشرات �و �دلة
أ
موضوعية على إنخفاض قيمة اإلستثمار القابلة لإلسترداد ،يتم تقدير المبلغ القابل لإلسترداد واإلعتراف ب�ي خسارة نتيجة إنخفاض قيمة
أ
اإلستثمار في بيان الدخل الشامل ضمن بند مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات مالية .يدرج الثر الناتج عن إرتفاع قيمة اإلستثمارات المالية
أ
أ
ً
موضوعيا
ضمن إحتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين .يعتبر اإلنخفاض الجوهري �و طويل المد في قيمة اإلستثمارات المالية مؤش ًرا
أ
أ
للتدني الدائم في قيمتها .في حالة إرتفاع قيمة اإلستثمارات في �دوات الدين التي سبق �خذ مخصص مقابلها ،يتم رد هذا المخصص إلى بيان
الدخل الشامل.
أ
أ
ً
وفي حالة تعذر الحصول على تقدير يمكن اإلعتماد عليه للقيمة العادلة لهذه اإلستثمارات وذلك سواء لعدم وجود �سعار سوقية معلنة لها �و
عدم وجود إستقرار ملموس في قيمة تلك اإلستثمارات وكذا لعدم إمكانية تحديد التدفقات النقدية المستقبلية فإنه يتم تسجيل هذه اإلستثمارات
بالتكلفة.
أ
 -يتم تصنيف اإلستثمار كإستثمار في شركات زميلة عندما يكون للبنك ت�ثير هام على عملياتها المالية وسياستها التشغيلية مع عدم وجودأ
سيطرة ،ويوجد هذا الت�ثير الهام عندما يملك البنك بين  20إلى  50بالمائة من القوة التصويتية للشركة.
أ
 -تثبت اإلستثمارات في الشركات الزميلة التي للبنك ت�ثير هام عليها بتكلفة اإلقتناء ،وفي تاريخ البيانات المالية يتم تعديل قيمة تلكاإلستثمارات بالزيادة أ�و النقص حسب نصيب البنك في حقوق الملكية للشركة الزميلة ،وذلك ً
طبقا للبيانات المالية المعتمدة لهذه الشركات،
ويتم إثبات قيمة هذا التغير ببيان الدخل الشامل.
تثبت اإلستثمارات في الشركات التابعة (بالقوائم المستقلة للبنك) بالتكلفة ً
ناقصا خسائر اإلنخفاض في القيمة ويتم تحميل قيمة هذا اإلنخفاض
ببيان الدخل الشامل.
ويتم اإلعتراف بإيرادات اإلستثمارات في الشركات التابعة عند إقرار حق البنك بإستالم التوزيعات.
تدرج أالصول التي آ�لت ملكيتها للبنك ببيان المركز المالي ضمن بند أ«�رصدة مدينة أو�صول أ�خرى» ً
وفقا لتعليمات البنك المركزي اليمني وذلك
آ
ًأ
ناقصا �ي انخفاض في قيمتها في تاريخ البيانات المالية -إن وجد ،-ويتم تحميل قيمة هذا االنخفاض على بيان
بالقيمة التي �لت بها للبنك
الدخل الشامل.
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 8-3ا إلجارة المنتهية بالتمليك

أ
 -تثبت أالصول المقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك بالتكلفة التاريخية ًناقصا مجمع اإلهالك و�ي إنخفاض في قيمتها ،ويتم
أ
أ
إهالكها  -فيما عدا الراضي  -على مدى عمر الت�جير.
أ
أ
أ
أ
أ
- -في نهاية مدة اإلجارة تنتقل ملكية الصول المؤجرة إلى المست�جر شريطة �ن يكون المست�جر قد سدد جميع �قساط اإلجارة.

أ
 9-3مخصص القروض والتسهيالت والنشطة التمويلية ومخصص ا إل لتزامات العرضية

أ
أ أ
ً
تطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشورين رقمي ( )6لسنة  )5( ،1996لسنة  1998بش�ن �سس تصنيف الصول واإللتزامات
أ
يتم تكوين مخصص للقروض والتسهيالت والنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية بذاتها باإلضافة إلى نسبة مئوية للمخاطر العامة تحسب من
أ
أ
ً
مستبعدا منها الرصدة المغطاة بودائع و�كفاالت مصرفية صادرة من بنوك
مجموع القروض والتسهيالت والنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية
أ
أ
خارجية ذات مالءة وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية لرصدة القروض والتسهيالت والنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية المشار
إليها.
أ
ً
ً
وبناء عليه يتم تكوين المخصص طبقا للنسب التالية كحد �دنى:
أ
% 1
		
القروض والتسهيالت والنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية المنتظمة
(متضمنة الحسابات تحت المراقبة)
أ
القروض والتسهيالت والنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية غير المنتظمة
% 15
الديون دون المستوى 					
% 45
					
الديون المشكوك في تحصيلها
% 100
							
الديون الرديئة
أ
أ
  -يتم إعدام القروض والنشطة التمويلية في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة حيالها لتحصيلها �و ًبناء على التعليمات الصادرة من البنك
المركزي اليمني  -في ضوء أ�عمال الفحص التي يقوم بها  -وذلك ً
خصما على المخصص الذي يضاف إليه المتحصالت من القروض التي سبق
إعدامها.
أ
- -تظهر القروض والنشطة التمويلية للعمالء والبنوك ببيان المركز المالي بعد خصم المخصص المحدد والعام وكذا الفوائد المجنبة.

أ
 10-3ا إلعتراف و إ�لغاء ا إلعتراف بالدوات المالية

أ
أ
أ
بالصول واإللتزامات المالية في بيان المركز المالي عندما يصبح البنك ً
طرفا في الشروط التعاقدية للدوات المالية والتي قد تنش�
 -يتم اإلعترافمع الغير.
أ
أ
أ أ
 -يلغى اإلعتراف بالصول المالية عندما تتوقف حقوق البنك التعاقدية التي تمثل الصول المالية ،وهي في العادة عندما يتم بيع الصل �و عندأ
تحويل جميع التدفقات النقدية المرتبطة بالصل إلى طرف ثالث مستقل عن البنك.
أ
أ
- -يلغى اإلعتراف باإللتزامات المالية عندما يتم سداد �و إلغاء �و إنتهاء تلك اإللتزامات.

أ
 11-3مقاصة الصول وا إل لتزامات المالية

أ
ُتجرى مقاصة بين الصول واإللتزامات المالية ويدرج المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط في حالة وجود حق قانوني لتسوية المبالغ
أ
أ
أ
أ
المدرجة ،و�ن هناك نية للتسوية على �ساس الصافي� ،و لتحقيق الصول وسداد اإللتزامات بصورة متزامنة.
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أ
أ
ًأ
ً
مسموحا به بموجب �ي معيار �و تفسير محاسبي.
مطلوبا �و
ال تتم مقاصة لإليرادات والمصروفات في بيان الدخل الشامل ما لم يكن ذلك

 12-3ا إل لتزامات العرضية واالرتباطات
القوائم المالية 2011

أ
تظهر االلتزامات العرضية التي يدخل فيها البنك ً
طرفا خارج بيان المركز المالي تحت بند التزامات عرضية وارتباطات  -بعد خصم الت�مينات
أ ًأ
صوال �و التزامات فعلية في تاريخ البيانات المالية.
المحصلة عنها  -باعتبارها ال تمثل �

 13-3بيان التدفقات النقدية

أ
أ
أ
يتبع البنك الطريقة غير المباشرة عند إعداد بيان التدفقات النقدية حيث يتم تسوية صافي الربح �و الخسارة مع صافي الموال المتاحة من �و
أ
المستخدمة في �نشطة التشغيل واإلستثمار والتمويل.

 14-3النقدية وما في حكمها

أ
أ
أ
أ
لغراض إعداد بيان التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها �رصدة النقدية والرصدة لدى البنوك ـ بخالف الرصدة المودعة لدى
أ
أ
أ
البنك المركزي اليمني في إطار نسبة االحتياطي ـ ،و�رصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك وكذا �رصدة �ذون الخزانة التي تستحق خالل
ثالثة شهور من تاريخ إصدارها.

أ
 15-3ا إلنخفاض في قيمة الصول

أ
 -ا إلنخفاض في قيمة الصول الماليةأ
أ
أ
يقوم البنك في تاريخ إصداره للتقارير المالية بتقييم مدى وجود �دلة موضوعية على وجود إنخفاض في قيمة الصل المالي �و مجموعة من
أ
أ
أ
أ
الصول المالية .ويتم اإلعتراف بوجود إنخفاض في قيمة الصل المالي �و مجموعة الصول المالية عند وجود دليل موضوعي على وجوده نتيجة
أ
أ
أ
أ
أ
لعوامل محددة حدثت بعد تسجيل الصول المالية وكان لهذه العوامل ت�ثير على التدفقات النقدية للصل المالي �و مجموعة الصول المالية
والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق.
أ
أ
تتضمن الدلة الموضوعية على وجود إنخفاض في قيمة الصول المالية إخفاق المقترض ،إعادة هيكله لترتيبات مالية بشروط محددة للبنك،
أ
أ
مؤشرات تدل على إقتراب إفالس المقترض ،عدم وجود سوق فعال للداة المالية �و وجود بيانات سلبية تتعلق بتسديد الدفعات المستحقة
للمقترض.
أ
يمثل اإلنخفاض في قيمة الصول المالية الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل
أ
الربح الصلي.
أ
أ
يتم تقييم مدى وجود إنخفاض في قيمة الصول المالية الهامة بشكل منفرد .وإذا إتضح عدم وجود إنخفاض لتلك الصول المالية الهامة بشكل
أ
أ
منفرد يتم تحديد اإلنخفاض بشكل إجمالي عند وجود مؤشرات لإلنخفاض في قيمتها مع عدم القدرة على تحديدها� .ما بالنسبة للصول المالية
أ
غير الهامة بشكل منفرد فيتم تقدير اإلنخفاض فيها بشكل إجمالي وذلك من خالل تقسيم تلك الصول المالية إلى مجموعات بحسب خصائص
المخاطر المتعلقة بها.
أ
ويتم رد خسائر اإلنخفاض في قيمة الصول المالية لبيان الدخل الشامل عند وجود دليل موضوعي حدث بعد تسجيل هذه الخسائر يؤيد ذلك.
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أ
  -ا إلنخفاض في قيمة الصول غير الماليةأ
أ
أ
يقوم البنك بإجراء إعادة دراسة وفحص للرصدة الدفترية للصول غير المالية -حسب �هميتها النسبية -في تاريخ البيانات المالية من
أ
أ
�جل تحديد ما إذا كان هناك مؤشر لإلنخفاض في قيمة تلك الصول .وفي حالة وجود هذا المؤشر يتم تقدير القيمة االستردادية لتلك
أ
أ
أ
الصول ومقارنتها بالقيمة الدفترية وتحميل بيان الدخل ب�ي خسارة في االنخفاض في قيمة الصل فيما إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة
اإلستردادية.
أ
أ
كما يتم اإلعتراف بقيمة الزيادة في الصول ،والتي سبق تخفيضها ،ببيان الدخل الشامل بحيث ال تؤدي تلك الزيادة إلى زيادة قيمة الصل
أ
عن قيمته الصلية قبل اإلنخفاض.

16-3

الممتلكات الثابتة وا إلهالك

17-3

مخصصات أ�خرى

18-3

مخصص الضمان ا إلجتماعي

أ
تظهر الممتلكات الثابتة بتكلفتها التاريخية ً
ناقصا مجمع اإلهالك و�ي انخفاض في قيمة تلك الممتلكات -إن وجد -ويتم إدراج المصروفات
أ
أ
الالحقة في القيمة الدفترية لكل بند �و ُيعترف بها كبند منفصل ،كما هو مالئم ،فقط عندما يكون من المحتمل �ن تتدفق إلى البنك منافع
أ
إقتصادية مرتبطة بذلك البند وتكون تكلفته قابلة للقياس بموثوقية ،ويتم إهالك هذه الممتلكات -فيما عدا الراضي -بطريقة القسط الثابت
وتحميله على بيان الدخل الشامل وعلى مدى العمر االنتاجي المقدر لتلك الممتلكات الثابتة.
ويعاد النظر ً
سنويا بمعرفة إدارة البنك في كل من طريقة اإلهالك والعمر اإلنتاجي المقدر وكذلك القيم المقدرة كخردة في نهاية العمر اإلنتاجي
أ
للصول (إن وجدت).
وفيما يلي بيان بالعمر اإلنتاجي المقدر لتلك الممتلكات:
العمر اإلنتاجي المقدر بالسنوات
البيان
 50سنة
مباني وإنشاءات
 5سنوات  10 -سنوات
اثاث واالت ومعدات
 5سنوات
االجهزة ونقاط البيع وصناديق الصراف االلي
 5سنوات
سيارات و وسائل نقل
أ
أ
يقوم البنك باستهالك نفقات تجديدات وتحسينات الفروع المست�جرة على مدار العمر المقدر لتلك التجديدات والتحسينات �و مدة إيجار
أ أ
الفروع �يهما �قل.
أ
أ
يتم تكوين مخصص لاللتزامات الحالية سواء كانت قانونية �و تعاقدية كنتيجة لحداث تمت في الماضي والتي من المرجح حدوث تدفقات
نقدية خارجة لتسوية هذه اإللتزامات وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية المعدة من قبل البنك لتقدير مبلغ اإللتزامات.

أ
 -يدفع موظفو البنك حصتهم لقاء الضمان اإلجتماعي بحسب قانون الت�مينات اإلجتماعية اليمنية رقم ( )25لسنة  1991ويتم دفع اإلشتراكاتأ
للمؤسسة العامة للت�مينات اإلجتماعية قبل اليوم العاشر من الشهر التالي .تحمل مساهمة البنك في بيان الدخل الشامل.
أ
أ
- -تطبق �حكام قانون الت�مينات اإلجتماعية على موظفي البنك فيما يتعلق بحقوق ترك الخدمة.
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 19-3عقود ا إليجار

القوائم المالية 2011

أ
تصنف العقود كعقود إيجار تمويلي عندما تنقل شروط العقد جميع المخاطر والمنافع الناتجة عن الملكية إلى المست�جر .وتصنف بقية عقود
أ
اإليجار كعقود تشغيلية .إن جميع العقود التي �برمها البنك هي عقود إيجار تشغيليُ .تحمل اإليجارات المستحقة الدفع بحكم هذه العقود على
أ
بيان الدخل الشامل على �ساس القسط الثابت وعلى مدى فترة اإليجار.

 20-3الضرائب

 -تحسب الضرائب على البنك ًطبقا للقوانين واللوائح والتعليمات الضريبية السارية في الجمهورية اليمنية.
أ
أ
ً -وفقا للمادة ( )21من القانون ( )39لسنة  1982بإنشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي ال تخضع �رباح البنك لضريبة الرباح التجارية
أ
ً
والصناعية .وال يخضع البنك �يضا لقانون ضرائب الدخل رقم ( )31لسنة  1991والتعديالت الالحقة له بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ()12
أ
أ
لسنة  1999و�حكام المادة رقم ( )85من القانون رقم ( )38لسنة  1998بش�ن البنوك وذلك حتى  31ديسمبر .2009
أ
أ
ً -وفقا للمادة ( )160من قانون ضرائب الدخل رقم ( )17لسنة  2010تخضع �رباح البنك للضرائب وذلك على �ساس معدل ضريبي % 20
للوعاء الخاضع للضريبة ً
بدءا من عام .2010
أ
 -نظ ًرا لطبيعة المحاسبة الضريبية في الجمهورية اليمنية فإن تطبيق ما ورد بش�ن الضرائب المؤجلة بمعيار المحاسبة الدولي عن الضرائبأ
أ
أ أ
على الدخل ال ينش� عنه عادة إلتزامات ضريبية مؤجلة .وفي حالة نش�ة �صول ضريبية مؤجلة عن تطبيق المعيار فإن هذه الصول ال تدرج إال
أ
أ
عندما تكون هناك مؤشرات كافية �ن هذه الصول سيتم تحقيقها في المستقبل المنظور.

 21-3الزكاة المستحقة على حسابات المساهمين

يقوم البنك بتوريد الزكاة المستحقة على حسابات المساهمين إلى الجهة الحكومية المختصة والتي تقرر توزيعها ً
طبقا لمصارفها الشرعية.

 22-3التعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير المطبقة
لم يتم تطبيق المعايير الجديدة التالية والتعديالت التي تمت عليها والصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية قبل  31ديسمبر  2011كونها
غير سارية التطبيق كما في تاريخ إعداد البيانات المالية:
أ
أ
 -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم « »9الدوات المالية :التصنيف والقياس والذي صدر ك�ول معيار ناتج عن مشروع إستبدالأ
معيار المحاسبة الدولي رقم «ُ .»39وي ّ
سهل هذا المعيار نماذج القياس من خالل تصنيف الصول المالية إلى تصنيفين رئيسيين هما التكلفة
ِ
أ
المطف�ة والقيمة العادلة.
أ
أ
أ
إن �ساس التصنيف معتمد على نموذج عمل المنش�ة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للصول المالية .هذا المعيار واجب التطبيق
أ
أ أ
للفترات المالية التي تبد� في �و بعد �ول يناير .2013
 -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم “ - ”10البيانات المالية الموحدة. -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم “ - ”11الترتيبات المشتركة.آ أ
 -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم “ - ”12اإلفصاح عن العالقة مع المنش�ت الخرى. -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم “ - ”13قياس القيمة العادلة.أ
أ
أ أ
أ
ً
والمعايير المذكورة �عاله سارية المفعول للبيانات المالية السنوية التي تبد� في �و بعد �ول يناير  ،2013ويقوم البنك حاليا بتقييم �ثر هذه
المعايير على الفترات المالية المقبلة.
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أ
4 -4الدوات المالية و إ�دارة المخاطر المتعلقة بها
أ
 1.4الدوات المالية

أ
أ
أ
أ
 أتتمثل الدوات المالية للبنك في الصول وااللتزامات المالية ،وتتضمن الصول المالية �رصدة النقدية والحسابات الجارية والودائع لدى البنوكأ
واإلستثمارات المالية والقروض والسلفيات للعمالء والبنوك و�ذون الخزانة والسندات الحكومية .وتتضمن االلتزامات المالية ودائع العمالء
أ
أ
والمستحق للبنوك والمؤسسات المالية والقروض طويلة الجل .كما تتضمن الدوات المالية الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بند التزامات
عرضية وارتباطات.
أ أ
أ أ
ويتضمن إيضاح رقم ( )3من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية السياسات المحاسبية بش�ن �سس إثبات وقياس �هم الدوات المالية وما يرتبط
بها من إيرادات ومصروفات.
أ
 بالقيمة العادلة للدوات الماليةأ
أ
تتمثل القيمة العادلة للصول المالية المتداولة بالسعر المعلن عند إقفال العمل بتاريخ البيانات المالية في السواق المالية ( .)Bid Priceوفي
أ
أ
أ
حالة عدم توفر �سعار معلنة لبعض الصول المالية ،يتم تقدير قيمتها العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية لداة مالية مشابهة لها إلى حد
أ
كبير� ،و يتم إدراجها بالتكلفة عندما ال يتوفر لها تقدير موضوعي يعتمد عليه لقيمتها العادلة.
أ
ً أ
وطبقا لسس التقييم المتبعة في تقييم الصول واإللتزامات المالية للبنك والواردة باإليضاحات المتممة للبيانات المالية فإن القيم العادلة
أ
ً
جوهريا عن قيمتها الدفترية في تاريخ البيانات المالية.
للدوات المالية ال تختلف اختالفا
أ
أ
ويوضح الجدول �دناه مقارنة بين التكلفة الدفترية والقيمة العادلة للدوات المالية بالبنك والمدرجة بالبيانات المالية (ال يحتوي الجدول على
أ
القيمة العادلة للصول واإللتزامات غير المالية):

أ
الصول المالية

صافي
القيمة الدفترية
أ
�لف لاير يمني

2011

القيمة العادلة
أ
�لف لاير يمني

صافي
القيمة الدفترية
أ
�لف لاير يمني

2010

القيمة العادلة
أ
�لف لاير يمني

أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي
لدى البنك المركزي اليمني
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (الصافي)
سندات حكومية
أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية (الصافي)
إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات في شركات تابعة

25 502 780
15 758 988
112 127 365
4 460 866
56 191 295
1 932 752
357 123
10 000

25 502 780
15 758 988
112 127 365
4 460 866
56 191 295
1 932 752
357 123
10 000

37 703 964
50 167 552
119 811 000
4 460 866
77 462 932
1 680 351
397 500
-

37 703 964
50 167 552
119 811 000
4 460 866
77 462 932
1 680 351
397 500
-

أ إ
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء أ
قروض طويلة الجل

4 078 589
208 783 268
234 441

4 078 589
208 783 268
234 441

4 752 894
284 514 068
238 035

4 752 894
284 514 068
238 035

ال لتزامات المالية
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القوائم المالية 2011

 جتدرج القيمة العادلةأ
يقوم البنك بقياس القيمة العادلة بإستخدام التدرج التالي للقيمة العادلة والذي يعكس مدى �همية المدخالت المستخدمة في هذا القياس:
أ
أ
أ
أ
 -المستوى الول للقيمة العادلة ويمثل السعار المتداولة (غير المعدلة) لصول مماثلة في �سواق فعالة.أ
أ
أ
 -المستوى الثاني للقيمة العادلة يمثل العناصر الخرى بخالف السعار المتداولة ضمن المستوى الول والتي يتم مالحظتها بشكل مباشرأ
أ
أ
(من خالل السعار) �و بشكل غير مباشر (يتم إشتقاقها من السعار).
أ
 -المستوى الثالث للقيمة العادلة ويمثل الصول غير المرتبطة ببيانات السوق.أ
وتشمل القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع مبلغ � /1 932 752/لف لاير يمني كمستوى ثالث من تدرج القيمة العادلة وال توجد
أ
إستثمارات تندرج تحت المستوى الول والثاني إلفصاحات القيمة العادلة.
أ
 دالدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفتريةأ
أ
أ
أ
وهي الصول واإللتزامات المالية النقدية �و التي لها فترة إستحقاق �قل من ثالثة �شهر وتكون قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة.

أ
 2-4إ�دارة المخاطر المتعلقة بالدوات المالية

أ
أ
تتم إدارة المخاطر الضمنية (المت�صلة) المتعلقة ب�نشطة وعمليات البنك المختلفة من خالل إجراءات مستمرة لتحديدها وقياسها ومراقبتها
أ
أ
أ
باإلضافة لساليب الرقابة الخرى لتبقى في إطار الحدود المسموح بها .وتعتبر عملية إدارة المخاطر من العمليات ذات الهمية لضمان استمرارية
أ
تحقيق البنك للرباح .ويتحمل كل فرد بالبنك المخاطر الواقعة في إطار مسئولياته الستمرارية ربحية البنك ويتم مراقبة المخاطر والسيطرة
أ
عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من �نواع المخاطر ،وتعكس هذه الحدود إستراتيجية عمل البنك وعوامل السوق المختلفة
المحيطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول مع التركيز على قطاعات مالية معينة ،حيث يتم جمع المعلومات من اإلدارات المختلفة للبنك
وتحليلها للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنها .وتعرض هذه المعلومات على مجلس اإلدارة (المسئول عن تحديد ومراقبة
المخاطر) ولجنة المراجعة وكذا الرئيس المباشر لكل إدارة من إدارات العمل ذات العالقة ،هذا ويتعرض البنك لمخاطر اإل�ئتمان ومخاطر السيولة
أ
أ
ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر تقلبات سعر صرف العمالت الجنبية وكذا مخاطر التشغيل وبعض المخاطر الخرى.

 أمخاطر اإل�ئتمانأ
تعتبر القروض والتسهيالت اإل�ئتمانية الممنوحة للعمالء والبنوك وكذا �رصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك والحقوق والتعهدات
أ
أ
أ
من الغير من الصول المالية المعرضة لخطر اإل�ئتمان المتمثل في عدم قدرة تلك الطراف على سداد جزء �و كل المستحق عليهم في تواريخ
اإلستحقاق.
أ
أ
ً
وتطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ( )10لسنة  1997بش�ن إدارة مخاطر اإل�ئتمان ..فإن البنك يلتزم بحد �دنى من
أ
أ
المعايير وذلك إلمكان تحقيق إدارة �فضل لمخاطره اإل�ئتمانية ،وباإلضافة للمعايير المذكورة بالمنشور �عاله يقوم البنك بالعديد من اإلجراءات
أ
لتخفيض مخاطر اإل�ئتمان وتتمثل �هم اإلجراءات فيما يلي:
 -إعداد الدراسات اإل�ئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم ،وتحديد معدالت الخطر اإل�ئتماني المتعلقة بذلك.أ
أ
 -الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنش� في حالة تعثر العمالء �و البنوك.أ
 -المتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية واإل�ئتمانية وتقدير المخصصات المطلوبة للديون والرصدة غيرالمنتظمة.
أ
والرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة ً
تالفيا لتركيز المخاطر.
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أ
أ
أ
والجدول التالي يوضح الحد القصى للتعرض لمخاطر اإل�ئتمان لمكونات المركز المالي ويظهر الحد القصى للمخاطر باإلجمالي دون الخذ في
أ
أ
اإلعتبار العوامل المخففة من ت�ثير المخاطر باستخدام إتفاقيات الضمانات ( قبل خصم �ي ضمانات):
البيـان

أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي لدى البنك
آ
المركزي اليمني (ال تتضمن النقدية بالصندوق والصراف ال لي)
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (الصافي)
سندات حكومية
أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية (الصافي)
إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات في شركات تابعة
أ
أ
أ
�رصدة مدينة و�صول �خرى (الصافي)

2011

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

14 200 963
15 758 988
112 127 365
4 460 866
56 191 295
1 932 752
357 123
10 000
9 477 160
214 516 512

26 373 852
50 167 552
119 811 000
4 460 866
77 462 932
1 680 351
397 500
9 779 094
290 133 147

إلتزامات عرضية وارتباطات
إجمالي التعرض لمخاطر اإل�ئتمان
365 999 825
266 269 433
أ
أ
أ
وفيما يلي تحليل للصول المالية واإللتزامات العرضية واإلرتباطات حسب القطاع قبل وبعد خصم �ية ضمانات ( تركز الحد القصى لمخاطر
اإل�ئتمان حسب القطاع):
51 752 921

75 866 678

2011

حكومي
مالي
تجاري
صناعي
خدمات
أ�فراد أ�خرى
مقاوالت
أ�خرى
اإلجمالي
إلتزامات عرضية وإرتباطات

2010

أإجمالي الحد
أالقصى للمخاطر
�لف لاير يمني

أإجمالي الحد
أالقصى للمخاطر
�لف لاير يمني

131 602 651
16 069 336
23 579 106
17 908 212
2 503 600
8 290 997
5 649 785
8 912 825
214 516 512
51 752 921
266 269 433

3 278 044
11 391 406
8 656 488
810 831
4 530 345
1 834 979
1 365 107
31 867 200
39 684 000
71 551 200

-

أإجمالي الحد
أالقصى للمخاطر
�لف لاير يمني

أإجمالي الحد
أالقصى للمخاطر
�لف لاير يمني

164 475 115
37 444 331
28 646 122
15 631 460
1 182 113
29 490 356
3 484 556
9 779 094
290 133 147
75 866 678
365 999 825

1 106 176
10 205 311
14 356 701
1 182 113
20 495 758
2 003 541
9 779 094
59 128 694
59 814 016
118 942 710

-

ويقوم البنك بإدارة تركزات المخاطر من خالل توزيع المحفظة اإل�ئتمانية على قطاعات إقتصادية ومواقع جغرافية مختلفة .ويبين اإليضاح رقم
أ
( )39من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية توزيع الصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات في تاريخ البيانات المالية على
أ
القطاعات اإلقتصادية المختلفة ،كما يبين اإليضاح رقم ( )40من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية توزيع تلك الدوات المالية على المناطق
الجغرافية في تاريخ البيانات المالية.
- -بنك الت�سليف التعاوين والزراعي التقرير ال�سنوي 2011

137

بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)

تابع :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  31 -ديسمبر 2011

القوائم المالية 2011

 بمخاطر السيولةتتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في تاريخ اإلستحقاق المناسب باإلضافة إلى المخاطر الناتجة عن عدم القدرة
أ
أ
أ
على تسييل بعض الموال ب�سعار معقولة وفي إطار زمني مناسب ،وللحد من تلك المخاطر تقوم إدارة البنك بالعمل على تنويع �سس التمويل
أ
أ
من خالل استخدام �دوات عديدة من بينها ودائع العمالء مع مراقبة تواريخ اإلستحقاق للت�كد من اإلحتفاظ بالسيولة الكافية والمطلوبة وكذا
مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية بشكل يومي باإلضافة للقيام بالعمل على ترتيب مصادر تمويل متنوعة وكافية.
والجدول التالي يوضح تحليل باستحقاقات اإللتزامات المالية والتي توضح اإلستحقاقات التعاقدية المتبقية.

اإللتزامات

أ
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء أ
قروض طويلة الجل
ضرائب الدخل عن العام
إجمالي اإللتزامات

إستحقاقات خالل
أ
أ � 3شهر
�لف لاير يمني

4 078 589
197 885 608
-

201 964 197

أإستحقاقات أمن
 � 3أشهر إلى � 6شهر
�لف لاير يمني
-

2 655 481
308 653
2 964 134

2011

أإستحقاقات من
 6أ�شهر إلى سنة
�لف لاير يمني
-

أ إستحقاقات
�أ�كثر من سنة
�لف لاير يمني
-

8 242 179
-

234 441
-

8 242 179

234 441

أ اإلجمالي
�لف لاير يمني

4 078 589
208 783 268
234 441
308 653
213 404 951

2010

اإللتزامات

أ
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء أ
قروض طويلة الجل
ضرائب الدخل عن العام
إجمالي اإللتزامات

إستحقاقات خالل
أ
أ � 3شهر
�لف لاير يمني

4 752 894
245 054 231
249 807 125

أإستحقاقات أمن
� 3أشهر إلى � 6شهر
�لف لاير يمني
-

26 306 558
370 919
26 677 477

أإستحقاقات من
أ� 6شهر إلى سنة
�لف لاير يمني
-

إستحقاقات
أ
أ��كثر من سنة
�لف لاير يمني
-

13 153 279
-

238 035
-

13 153 279

238 035

أ اإلجمالي
�لف لاير يمني

4 752 894
284 514 068
238 035
370 919
289 875 916

أ
ويبين اإليضاح رقم ( )37من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية بيان بتواريخ إستحقاقات الصول واإللتزامات المالية وصافي الفارق بينهما
في تاريخ البيانات المالية خالل العام مقارنة بالعام الماضي.
 جمخاطر سعر الفائدةأ
أ
آ
أ
تتعرض قيم بعض الدوات المالية للتقلبات نتيجة تغير �سعار الفائدة عليها ،ويقوم البنك بعدة إجراءات من ش�نها خفض �ثار هذا الخطر إلى
أ
أ
أ
الحد الدنى .ومن �هم اإلجراءات التي يقوم بها البنك في هذا الش�ن ما يلي:
 -ربط سعر الفائدة على االقتراض مع سعر الفائدة على اإلقراض.أ
أ
 -االسترشاد ب�سعار الخصم للعمالت المختلفة عند تحديد �سعار الفائدة.أ
- -مراقبة توافق تواريخ استحقاقات الصول واإللتزامات المالية.
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ويوضح الجدول التالي تعرض البنك لمخاطر سعر الفائدة.

أ
الصول
أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي
لدى البنك المركزي اليمني
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (بالصافي)
سندات حكومية
أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية
(بالصافي)
استثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات في شركات تابعة
أ
أ
أ
�رصدة مدينة و�صول �خرى (بالصافي)
ممتلكات ثابتة (بالصافي)
أ
إجمالي الصول
اإللتزامات وحقوق المساهمين
أ
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
أ�رصدة دائنة والتزامات أ�خرى
مخصصات أ�خرى
أ
قروض طويلة الجل
حقوق المساهمين
إجمالي أاإللتزامات وحقوق المساهمين
فارق الت�ثر بسعر الفائدة
أ
فارق الت�ثر بسعر الفائدة المتراكمة

أ
�قل من
أ
� 3شهر
أ
�لف لاير يمني

أ
من � 3شهر
أ
إلى � 6شهر
أ
�لف لاير يمني

أ
من � 6شهر
إلى عام
أ
�لف لاير يمني

-

2011

أ
��كثر من عام
أ
�لف لاير يمني

بنود غير
أ
مت�ثرة بالفائدة
أ
�لف لاير يمني

2 073 545
87 819 745

-

-

14 976 090

9 331 530

-

-

-

-

4 460 866

-

29 955 394

7 448 941

18 786 960

-

-

-

-

-

-

119 848 684

22 425 031

28 118 490

4 460 866

-

-

2 655 481

8 242 179

-

-

-

-

109 623 952
10 224 732
10 224 732

2 655 481
19 769 550
29 994 282

8 242 179
19 876 311
49 870 593

234 441
4 226 425
54 097 018

3 521 414
106 102 538

234 441

متوسط معدل الفائدة
عملة عملة
اإلجمالي
أ
أ
�لف لاير يمني محلية �جنبية
-

25 502 780

25 502 780

13 685 443

15 758 988
112 127 365
4 460 866

22.58
22.78

56 191 295

27.00

1 932 752
357 123
10 000
9 477 160

3 548 676
54 513 934

557 175
91 783 070
3 516 736
396 840

-

1 932 752
357 123
10 000
9 477 160

3 548 676
229 367 005

4 078 589
208 783 268
3 516 736
396 840
234 441

12 357 131
12 357 131
229 367 005 108 610 952
() 54 097 018
-

0.75

10.00

-

21.60
20.00

-

2.00

4.00

-
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القوائم المالية 2011

أ
الصول
أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي
لدى البنك المركزي اليمني
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (بالصافي)
سندات حكومية

أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية (بالصافي)

استثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
أ
أ
أ
�رصدة مدينة و�صول �خرى (بالصافي)
ممتلكات ثابتة (بالصافي)
أ
إجمالي الصول

اإللتزامات وحقوق المساهمين
أ
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
أ�رصدة دائنة والتزامات أ�خرى
مخصصات أ�خرى
أ
قروض طويلة الجل
حقوق المساهمين
إجمالي أاإللتزامات وحقوق المساهمين
فارق الت�ثر بسعر الفائدة
أ
فارق الت�ثر بسعر الفائدة المتراكمة

أ
�قل من
أ
� 3شهر
أ
�لف لاير يمني

أ
من � 3شهر
أ
إلى � 6شهر
أ
�لف لاير يمني

أ
من � 6شهر
إلى عام
أ
�لف لاير يمني

-

2010

أ
��كثر من عام
أ
�لف لاير يمني

26 369 952
84 883 887

-

-

15 347 945

19 579 168

4 460 866

-

-

-

39 590 734

6 971 664

30 900 534

-

150 844 573

22 319 609

50 479 702

4 460 866

-

4 752 894
103 695 384

-

-

-

-

-

26 306 558

13 153 279

-

-

108 448 278
26 306 558
) 3 986 949( 42 396 295
38 409 346
42 396 295

13 153 279
37 326 423
75 735 769

238 035

238 035
4 222 831
79 958 600

بنود غير
أ
مت�ثرة بالفائدة
أ
�لف لاير يمني
37 703 964
23 797 600

1 680 351
397 500
9 779 094
4 040 512
77 399 021

141 358 847
4 090 538
598 140

11 310 096
157 357 621

() 79 958 600
-

متوسط معدل الفائدة
عملة عملة
اإلجمالي
أ
أ
�لف لاير يمني محلية �جنبية
37 703 964
50 167 552
119 811 000
4 460 866
77 462 932
1 680 351
397 500
9 779 094
4 040 512
305 503 771

4 752 894
284 514 068
4 090 538
598 140
238 035
11 310 096
305 503 771

-

-

0.05

22.95
22.95
27

-

21.60
20

4

-

-

أ
ويبين اإليضاح رقم ( )38من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية متوسط �سعار الفائدة المستخدمة بمعرفة البنك خالل العام مقارنة بالعام الماضي على تلك
أ
الصول واإللتزامات المالية.
أ
 دمخاطر تقلبات سعر صرف العمالت الجنبيةأ
أ
أ
نظ ًرا لتعامل البنك في عدد من العمالت الجنبية طبقا لطبيعة نشاطه فإن ذلك المر قد يعرضه لخطر التقلبات في �سعار صرف العمالت
أ
أ
أ
أ
الجنبية .ولغراض تخفيض ذلك الخطر إلى الحد الدنى فإن البنك يعمل على مراعاة التوازن في مراكز العمالت الجنبية وفقا للتعليمات
أ
الصادرة عن البنك المركزي اليمني بالمنشور رقم ( )6لسنة  1998بحيث ال يزيد الفائض في مركز كل عملة على حدة عن  %15من ر�سمال
أ
أ
أ
البنك واحتياطياته إضافة إلى �ن الفائض في المركز المجمع لكافة العمالت ال يجب �ن يزيد عن  %25من ر�سمال البنك واحتياطياته.
أ
ومن أ�جل اإللتزام بتعليمات البنك المركزي والواردة بالمنشور رقم ( )6لسنة  1998يعمل البنك ً
دوريا على مراقبة مراكز العمالت الجنبية
أ
أ
والتصرف في الفائض من العمالت الجنبية ب�سعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.
أ
ويوضح الجدول التالي صافي التعرض للعمالت الجنبية خالل العام مقارنة بالعام الماضي:
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2011

أ
أدوالر �مريكي
�لف لاير يمني

أ
الصول
اإللتزامات
اكز
صافي مر أ
العمالت الجنبية

أ يورو
�لف لاير يمني

ألاير سعودي
�لف لاير يمني

أجنيه استرليني
�لف لاير يمني

465 112

9 376

9 484

(10 118

البيـان

أ
أدوالر �مريكي
�لف لاير يمني

أ يورو
�لف لاير يمني

ألاير سعودي
�لف لاير يمني

أجنيه استرليني
�لف لاير يمني

80 174

592 466

(12 626

البيـان

أ
الصول
اإللتزامات
صافي مراكز

العمالت األجنبية

62 170 203
(61 705 091

92 225 290
(92 508 664
(283 374

5 991 322
) (5 981 946

7 205 816
) (7 196 332

596 333
) (606 451

أعمالت أ�خرى
�لف لاير يمني

87 701
) (125 772
) (38 071

2010

8 120 984
) (8 040 810
)

7 868 504
) (7 276 038

1 370 868
) (1 383 494

76 051 375
) (75 615 592

)

) 435 783

أعمالت أ�خرى
�لف لاير يمني

أ اإلجمالي
�لف لاير يمني

6 958

383 598

142 656
) (135 698
)

أ اإلجمالي
�لف لاير يمني

109 728 302
) () 109 344 704

أ
ويبين إيضاح رقم ( )41من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية مراكز العمالت الجنبية الهامة والقائمة في تاريخ البيانات المالية مقارنة
بالعام الماضي.
 همخاطر التشغيلأ
أ
أ
تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر حدوث خسائر مباشرة �و غير مباشرة نتيجة فشل معين ناتج عن التطبيقات التكنولوجية �و العمليات �و
أ
�خطاء الموظفين ،ويعمل البنك على التقليل من حدوث هذه المخاطر من خالل إطار من السياسات واإلجراءات لتقييم ومراقبة وإدارة هذه
المخاطر ،وذلك من خالل العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحيات وإجراءات المطابقة ،باإلضافة إلى زيادة وعي الموظفين بهذه
المخاطر وطرق تقييمها.
 ومخاطر أ�خرىأ
تشمل المخاطر الخرى في مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة .ويتم السيطرة على مخاطر عدم
الوفاء بالمتطلبات الرقابية من خالل إطار من السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلنضباط والمتابعة ،ويتم إدارة المخاطر القانونية من
خالل التطبيق الفعال لتوصيات المستشارين القانونيين داخل وخارج البنك ،ويتم إدارة مخاطر السمعة من خالل فحص منتظم للعوامل
المتعلقة بسمعة البنك باإلضافة إلصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما كان ذلك ً
مالئما.

أ
 5 -5إ�دارة ر�س المال

أ
أ
أ
أ
الهدف الساسي من إدارة البنك لر�س المال هو الت�كد من اإللتزام مع متطلبات ر�س المال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ومقررات لجنة بازل لإلشراف
أ
أ
أ
أ
أ
المصرفي ،والت�كد من �ن البنك يحتفظ بمعدل تصنيف إ�ئتماني متميز وكذا نسبة �كفاية ر�س مال جيدة و�على من الحد الدنى الواجب اإلحتفاظ به .ويقوم
أ
أ
أ
ً
ً
البنك بمراقبة �كفاية ر�س المال وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني في هذا الش�ن وذلك باستخدام �ساليب وفقا للمعايير المطبقة من البنك
المركزي اليمني ألغراض الرقابة .ويقوم البنك بإعداد تقارير دورية (كل  3شهور) بنسبة �كفاية أر�س المال وذلك ً
طبقا لمنشور البنك المركزي اليمني رقم ()2
لسنة .1997
ويطلب البنك المركزي اليمني من البنوك العاملة في اليمن اإلحتفاظ بنسبة إجمالي أر�س المال إلى أالصول المرجحة أب�وزان المخاطر بنسبة معترف بها دولياً
أ
أ
أ
أ
أ
تبلغ ( )%8كحد �دنى ،كما �نه على البنك �ن يحتفظ بنسبة من إجمالي ر�س المال إلى ودائع العمالء تبلغ ( )%5كحد �دنى.
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أ
أ
أ
ويتم إحتساب نسبة �كفاية أر�س المال ً
طبقا لتعليمات البنك المركزي اليمني بمقارنة مكونات ر�س المال الساسي والمساند بإجمالي �صول وإلتزامات البنك
أ
والموضحة في البيانات المالية بعد ترجيحها ب�وزان المخاطر كما يلي:
2011
القوائم المالية 2011

أ
أ
ر�س المال الساسي
أ
ر�س المال المساند
أ
إجمالي ر�س المال
أ
أ
الصول واإللتزامات المرجحة ب�وزان المخاطر

أ
إجمالي الصول
اإللتزامات العرضية واإلرتباطات
أ
أ
إجمالي الصول واإللتزامات المرجحة ب�وزان المخاطر
أ
نسبة �كفاية ر�س المال

2010

مليون لاير يمني

مليون لاير يمني

12 190
600
12 790

11 251
888
12 139

46 158
36 144

56 704
37 416

82 302

94 120

% 15.5

% 12.9

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ويتكون ر�س المال الساسي من ر�س المال المدفوع واإلحتياطيات والرباح المرحلة (بعد إستبعاد المساهمات في ر�س مال �ي بنك محلي �و شركة مالية
أ
أ أ
محلية)� ،ما ر�س المال المساند فيتكون من المخصصات العامة التي يكونها البنك على الديون المنتظمة بنسبة  %1وبحيث ال يزيد عن  %2من الصول
أ
المرجحة ب�وزان المخاطر.

أ
6 -6نقدية بالصندوق و�رصدة ا إلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
البيـان

آ
نقدية بالصندوق والصراف آال لي  -عملة محلية
أ
نقدية بالصندوق والصراف ال لي  -عملة �جنبية
إحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي اليمني  -عملة محلية
أ
إحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي اليمني  -عملة �جنبية

2011

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

3 226 139
8 075 678
11 301 817
8 760 608
5 440 355
14 200 963
25 502 780

5 368 301
5 961 811
11 330 112
11 516 462
14 857 390
26 373 852
37 703 964

أ
أ
تتمثل �رصدة اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني في الحد الدنى الواجب االحتفاظ به لدى البنك المركزي اليمني مقابل حسابات العمالء
أ
بالريال اليمني والعمالت الجنبية (بدون فوائد) ،وهذا الرصيد غير متاح لالستخدام اليومي للبنك.
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أ
�7 -7رصدة لدى البنوك

2010

2011

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

حسابات جارية  -عملة محلية
أ
حسابات جارية  -عملة �جنبية

494 836
318 621
813 457

11 787 882
2 041 535
13 829 417

حسابات جارية

38 843

البيان
البنك المركزي اليمني

بنوك محلية

بنوك خارجية

أ
حسابات جارية  -عملة �جنبية
أ
ودائع لجل

57 518

9 910 665
26 369 952
36 280 617
50 167 552

12 833 143
2 073 545
14 906 688
15 758 988

أ
تحمل الحسابات الجارية والودائع لجل لدى البنوك الخارجية معدالت فائدة متغيرة في حين ال تحمل الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني وكذا
أ
البنوك المحلية �ي فوائد.

أ
�8 -8ذون خزانة (بالصافي)
البيان

أ
�ذون خزانة إستحقاق  90يوم
أ
�ذون خزانة إستحقاق  180يوم
أ
�ذون خزانة إستحقاق  360يوم
يخصم :رصيد خصم اإلصدار

2010

2011

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

81 564 100
16 711 190
20 518 880
118 794 170
(6 666 805
122 127 365

86 450 000
16 170 330
21 800 000
124 420 330
(4 609 330
119 811 000

)

)

تحمل أ�ذون الخزانة أ�سعار فائدة تتراوح بين  % 22.50إلى  % 23خالل العام  % 22.90( 2011إلى  % 23خالل عام ً .)2010
ووفقا لتعليمات البنك
المركزي اليمني تعتبر أ�ذون الخزانة التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أ�شهر ً
جزءا من النقدية وما في حكمها.

9 -9سندات حكومية
البيان

السندات الحكومية

2011

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

4 460 866

4 460 866
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القوائم المالية 2011

أ
أ
ً
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( )145لسنة  2006بتاريخ � 11بريل  2006والذي قرر فيه ب�ن على وزارة المالية شراء المحفظة اإل�ئتمانية الزراعية المستحقة
أ
ً
للبنك كما في  31ديسمبر  ،2005ووفقا لإلتفاق المبرم بين كل من وزارة المالية والبنك� ،صدر البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية سندات
أ
أ
أ
حكومية تستحق السداد في � 11بريل  2016وتحمل هذه السندات نسب فائدة حسب سعر متوسط الفائدة على �ذون الخزانة لفترة ثالثة �شهر وتدفع في
تواريخ اإلستحقاق.

أ
 10 10قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية (بالصافي)

أ
ً
 1-10القروض والسلفيات والنشطة التمويلية وفقا للنوع
إيضاح
البيان
أ
� – قروض وسلفيات تجارية وزراعية

رقم

جاري مدين
تسهيالت إعتمادات مستندية
قروض عمالء
أ
قروض �فراد
قروض زراعية

يخصم :مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات
يخصم :فوائد مجنبة

أ

()�-1/11
()12

أ
أ
ب – ذمم و�رصدة النشطة التمويلية

تمويل عمليات المرابحة
تمويل عمليات اإلستصناع
إجارة منتهية بالتمليك

أ
يخصم :مخصص تدني قيمة النشطة التمويلية
يخصم :إيرادات مجنبة
يخصم :إيرادات مؤجلة
يخصم :مجمع إهالك إجارة منتهية بالتمليك

(-1/11ب)

2011

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

25 543 065
6 972 008
26 163 017
8 303 806
186 415
67 168 311
(8 440 736
(4 427 110
54 300 465
296 850
1 464 525
306 950
2 068 325
(34 287
(28 368
(6 128
(108 712
1 890 830
56 191 295

)
)

)
)
)
)

32 090 953
5 611 210
35 091 014
11 646 899
236 426
84 676 502
(7 426 251
(2 350 746
74 899 505
1 963 232
423 552
299 320
2 686 104
(24 627
(66 870
(31 180
2 563 427
77 462 932

)
)

)
)
)

أ
أ
بلغت قيمة القروض والسلفيات والنشطة التمويلية غير المنتظمة مبلغ � /13 487 582/لف لاير يمني في 31ديسمبر ( 2011بعد خصم قيمة الفوائد
أ
أ
المجنبة وكذا الرصدة المغطاة بودائع وضمانات نقدية) مقابل مبلغ � /11 734 403/لف لاير يمني في  31ديسمبر  2010وبيانها كما يلي:
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2010

2011

أ
�لف لاير يمني

البيان

أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية دون المستوى
أ
ض وسلفيات و�نشطة تمويلية مشكوك في تحصيلها
أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية رديئة

أ
�لف لاير يمني

2 800 457
3 987 297
4 946 649
11 734 403

2 929 062
4 982 749
5 575 771
13 487 582

أ
والنشطة التمويلية ً
وفقا للقطاعات
 2-10القروض والسلفيات
2011

البيان

زراعي
تجاري
صناعي
خدمات
مالي
أ
أ�فراد و�خرى

جاري مدين
أ
�لف لاير يمني
715 585
12 085 424
6 552 407
2 506 315
150 796
3 532 538
25 543 065

تسهيالت
إعتمادات مستندية قروض للعمالء
أ
أ
�لف لاير يمني
�لف لاير يمني
12 580
4 608 411
1 299 274
1 051 743
-

293 784
11 861 895
13 538 825
468 513
-

6 972 008

26 163 017

أ
قروض �فراد
أ
�لف لاير يمني
-

8 303 806
8 303 806

قروض زراعية
أ
�لف لاير يمني
186 415
186 415

أ
�نشطة تمويلية
أ
�لف لاير يمني
306 950
1 300 505
460 870
2 068 325

اإلجمالي
أ
�لف لاير يمني
1 515 314
29 856 235
21 390 506
4 026 571
150 796
12 297 214
69 236 636

2010

البيان

زراعي
تجاري
صناعي
خدمات
مالي
أ�فراد أو�خرى

جاري مدين
أ
�لف لاير يمني
-

تسهيالت
إعتمادات مستندية قروض للعمالء
أ
أ
�لف لاير يمني
�لف لاير يمني
-

12 635 439
-

2 617 252
-

6 537 894
-

2 544 961
448 997
-

12 917 620
32 090 953

5 611 210

-

11 597 233
15 554 938
7 921 988
16 855
35 091 014

أ
قروض �فراد
أ
�لف لاير يمني
-

11 646 899
11 646 899

قروض زراعية
أ
�لف لاير يمني
236 426
-

236 426

أ
�نشطة تمويلية
أ
�لف لاير يمني
-

1 891 732
299 320
495 052
2 686 104

اإلجمالي
أ
�لف لاير يمني

236 426
28 741 656
15 554 938
17 304 163
448 997
25 076 426
87 362 606

أ
أ
تظهر المبالغ �عاله بالقيم اإلجمالية قبل خصم مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات والنشطة التمويلية وكذا الفوائد المجنبة واإليرادات المؤجلة والمجنبة.
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بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)

تابع :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  31 -ديسمبر 2011

أ
11 11مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات والنشطة التمويلية (منتظمة وغير المنتظمة)
القوائم المالية 2011

أ
ً
 1-11مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات والنشطة التمويلية وفقا للنوع
أ
�  -مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات التجارية والزراعية
2011

البيان

رصيد المخصص في بداية العام
أ
فروق إعادة تقييم المخصص بالعملة الجنبية
يضاف :المكون خالل العام (إيضاح رقم )34
المحول من المخصص العام للمخصص المحدد
رصيد المخصص في نهاية العام

أ محدد
�لف لاير يمني

أ عام
�لف لاير يمني

266 691
7 159 560
)
(207
1 014 692
(63 138
63 138
203 553
8 237 183

2010

أ اإلجمالي
�لف لاير يمني

7 426 251
(207
1 014 692
)
8 440 736

أ محدد
�لف لاير يمني
4 903 353
48 930
2 207 277
7 159 560

)

أ عام
�لف لاير يمني
255 465
3 900
7 326
266 691

أ اإلجمالي
�لف لاير يمني
5 158 818
52 830
2 214 603
7 426 251

أ
ب  -مخصص تدني قيمة النشطة التمويلية
2011

البيان

رصيد المخصص في بداية العام
المحول من المخصص العام للمخصص المحدد
يضاف :المكون خالل العام (إيضاح رقم )34
رصيد المخصص في نهاية العام

أ محدد
�لف لاير يمني
1 442
9 082
9 660
20 184

أ عام
�لف لاير يمني

23 185
(9 082
14 103

2010

أ محدد
�لف لاير يمني

أ اإلجمالي
�لف لاير يمني

1 442
1 442

24 627
)
9 660
34 287

أ عام
�لف لاير يمني
23 185
23 185

أ
والنشطة التمويلية ً
وفقا للقطاعات
 2-11مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات
أ
�  -مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات التجارية والزراعية
2011

البيان

رصيد المخصص في بداية العام
أ
فروق إعادة تقييم المخصص بالعملة الجنبية
يضاف :المكون خالل العام
رصيد المخصص في نهاية العام

قروض شركات
أ
�لف لاير يمني
6 206 746
(173
848 064
7 054 637
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قروض
أ
العمال الصغيرة
أ
�لف لاير يمني
1 218 554
) (34
166 498
1 385 018

قروض
الرهن العقاري
أ
�لف لاير يمني
951
-

)
130
1 081

اإلجمالي
أ
�لف لاير يمني
7 426 251
(207
1 014 692
8 440 736

)

أ اإلجمالي
�لف لاير يمني
24 627
24 627

بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)

تابع :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  31 -ديسمبر 2011

2010

البيان

رصيد المخصص في بداية العام
أ
فروق إعادة تقييم المخصص بالعملة الجنبية
يضاف :المكون خالل العام
رصيد المخصص في نهاية العام

قروض
أ
العمال الصغيرة
أ
�لف لاير يمني

قروض شركات
أ
�لف لاير يمني

846 497
8 669
363 388
1 218 554

4 311 660
44 155
1 850 931
6 206 746

أ
ب – مخصص تدني قيمة النشطة التمويلية

البيان

رصيد المخصص في بداية العام
يضاف :المكون خالل العام
رصيد المخصص في نهاية العام

قروض
الرهن العقاري
أ
�لف لاير يمني
661
6
284
951

اإلجمالي
أ
�لف لاير يمني
5 158 818
52 830
2 214 603
7 426 251

2011

قروض
أ
العمال الصغيرة
أ
�لف لاير يمني

قروض شركات
أ
�لف لاير يمني

2 888
1 133
4 021

21 739
8 527
30 266

قروض
الرهن العقاري
أ
�لف لاير يمني
-

اإلجمالي
أ
�لف لاير يمني
24 627
9 660
34 287

2010

البيان

رصيد المخصص في بداية العام
يضاف :المكون خالل العام
رصيد المخصص في نهاية العام

12 12الفوائد المجنبة
البيان

الرصيد في بداية العام
أ
الفوائد المجنبة المعدمة �و المحصلة خالل العام
الزيادة خالل العام
الرصيد في نهاية العام

قروض شركات
أ
�لف لاير يمني

قروض
أ
العمال الصغيرة
أ
�لف لاير يمني

21 739
21 739

2 888
2 888

-

-

2011

4 427 110

24 627
24 627

أ
�لف لاير يمني

1 586 116

2 350 746
2 119 609

-

-

2010

أ
�لف لاير يمني
(43 245

قروض
الرهن العقاري
أ
�لف لاير يمني

اإلجمالي
أ
�لف لاير يمني

)

(280 500
1 045 130

)

2 350 746

ً
وتطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني فإن هذه الفوائد ال تعتبر
تمثل الفوائد المجنبة قيمة الفوائد المستحقة عن القروض والتسهيالت غير المنتظمة
إيرادات إال عند تحصيلها ً
فعال.
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بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)

تابع :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  31 -ديسمبر 2011

 13 13إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
القوائم المالية 2011

البيان
أ
� – إ�ستثمارات مالية محلية

أ
شركة �ساس العقارية المحدودة
مشروع الرئيس السكني الصالح
شركة الخدمات المالية اليمنية
الشركة اليمنية لصناعة المضخات
مصنع التمور بالتحيتي
الشركة اليمنية للفنادق
الشركة اليمنية لتسويق المنتجات الزراعية
الشركة اليمنية البريطانية لإلستثمار

2010

2011

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

1 001 250

1 001 250

852 401

600 000

59 131

59 131

15 750

15 750

11 834

11 834

2 500

2 500

1 350

1 350

125

125

1 944 341

1 691 940

ب – إ�ستثمارات مالية خارجية

بنك كاك الدولي  -جيبوتي
يخصم :اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

19 970

19 970

1 964 311

1 711 910

(31 559
1 932 752

)

(31 559
1 680 351

)

 -تتمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع في إستثمارات مالية غير مدرجة ،ونظ ًرا لتعذر الحصول على تقدير يمكن اإلعتماد عليه للقيمة العادلة لهذهأ
اإلستثمارات وذلك لعدم وجود �سعار سوقية معلنة لها ،وكذا لعدم إمكانية تحديد التدفقات النقدية المستقبلية لذا فقد تم تسجيل هذه اإلستثمارات
بالتكلفة.
أ
 -تم إحتساب أإنخفاض قيمة بعض اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع لعدم وجود �ي توزيعات من تلك اإلستثمارات خالل السنوات الماضية وكذا عدمتوقع إستالم �ية توزيعات منها خالل السنوات القادمة.
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بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)

تابع :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  31 -ديسمبر 2011

 14 14إ�ستثمارات في شركات زميلة
البيان

أ
شركة م�رب أللدواجن
شركة كاك للت�مين
شركة كاك لتقنية المعلومات
شركة كاك للتسويق واإلعالن

2011

نسبة المساهمة
%

أ
�لف لاير يمني
245 660
108 463
1 500
1 500
357 123

289 500
105 000
1 500
1 500
397 500

2011

البيان

أ
�لف لاير يمني
292 500

397 500
(82 746

-

)

105 000

52 036
(9 667

-

)

397 500

357 123

 15 15إ�ستثمارات في شركات تابعة

2011

10 000

فوائد وإيرادات مستحقة
عهد وسلف عاملين
مصروفات مدفوعة مقدماً
مشروعات قيد التنفيذ (دفعات)
آ
أ
�صول �لت ملكيتها إلى البنك وفاء لديون بعض العمالء
أ�رصدة مدينة أ�خرى
يخصم:مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

إيضاح
رقم

()7-3

()17

نسبة المساهمة
%

أ
�لف لاير يمني
-

% 100

أ
أ
أ
�16 16رصدة مدينة و�صول �خرى (بالصافي)
البيان

2010

نسبة المساهمة
%

أ
�لف لاير يمني

26.93
21.00
30.00
30.00

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
الرصيد في �ول يناير
أ
صافي حصة البنك من الرباح (الخسائر)
الزيادة في قيمة اإلستثمارات خالل العام
توزيعات نقدية مستلمة خالل العام
الرصيد في  31ديسمبر

البيان

أ
�لف لاير يمني

27.32
21.00
30.00
30.00

ويتمثل الرصيد فيما يلي:

أ
كاك لخدمات المن والصيانة

2010

نسبة المساهمة
%

2011

-

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

3 868 063

4 275 191

264 725

383 395

234 840

270 002

303 104

631 990

3 706 046

3 682 531

1 954 032

1 202 133

10 330 810

10 445 242

(853 650
9 477 160

)

(666 148

)

9 779 094
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بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)

تابع :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  31 -ديسمبر 2011

أ
أ
والصول أالخرى
17 17مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للرصدة المدينة
إيضاح
رقم

البيان

القوائم المالية 2011

رصيد المخصص في بداية العام
يضاف :المكون خالل العام
أ
فروق إعادة تقييم المخصص بالعملة الجنبية
رصيد المخصص في نهاية العام

()34

2010

2011

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

666 148

183 069

187 577
(75
853 650

481 873
)

1 206
666 148

18 18الممتلكات الثابتة (بالصافي)
2011

البيان
أ
�راضي ومباني وإنشاءات
آ
أ
�ثاث و�الت ومعدات
أ
�جهزة ونقاط البيع
وصناديق
آ
الصراف ال لي
نقل
ووسائل
سيارات
أ
تحسينات عقارات مست�جرة

اإلجمالي

التكلفة
اإلضافات اإلستبعادات
التكلفة
في
خالل
خالل
في
2011/12/31
العام
العام
2011/1/1
أ
أ
أ
أ
�لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني
-

954 684

9 592

3 926 705

450 277

(60 620

1 148 135
489 876
955 766
7 475 166

23 942
74 766
92 819
651 396

-

964 276

159 276

20 345

4 316 362

1 741 805

652 952

1 172 077
) 535 560
) 1 028 469
) 8 016 744

745 649
315 589
472 335
3 434 654

187 545
69 751
176 870
1 107 463

)

(29 082
(20 116
(109 818

صافي القيمة
مجمع
مجمع
مجمع
اإلهالك في الدفترية في
إهالك
إهالك
اإلهالك في
اإلستبعادات 2011/12/31 2011/12/31
العام
2011/1/1
أ
أ
أ
أ
أ
�لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني
-

(33 638

179 621

784 655

2 361 119

1 955 243

933 194
) 358 013
) 636 121
) 4 468 068

238 883
177 547
392 348
3 548 676

)

(27 327
(13 084
(74 049

2010

البيان
أ
�راضي ومباني وإنشاءات
آ
أ
�ثاث و�الت ومعدات
أ
�جهزة ونقاط البيع
وصناديق
آ
الصراف ال لي
نقل
سيارات ووسائل
أ
تحسينات عقارات مست�جرة

اإلجمالي

صافي القيمة
مجمع
مجمع
مجمع
التكلفة
اإلضافات اإلستبعادات
التكلفة
اإلهالك في الدفترية في
إهالك
إهالك
اإلهالك في
في
خالل
خالل
في
اإلستبعادات 2010/12/31 2010/12/31
العام
2010/1/1 2010/12/31
العام
العام
2010/1/1
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
�لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني
894 641
3 237 319

60 043
693 074

1 024 890
406 979
812 890
6 376 719

123 245
87 918
142 876
1 107 156

-

(3 688

)

(5 021

-

(8 709

)
)
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954 684
3 926 705

140 279
1 162 985

18 997
581 585

1 148 135
489 876
955 766
7 475 166

542 887
261 372
311 948
2 419 471

202 762
59 236
160 387
1 022 967

-

(2 765

)

(5 019

-

(7 784

)
)

159 276
1 741 805

795 408
2 184 900

745 649
315 589
472 335
3 434 654

402 486
174 287
483 431
4 040 512

بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)

تابع :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  31 -ديسمبر 2011

أ
� 19 19رصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
البيان
أ
� -بنوك محلية

أ
حسابات جارية  -عملة �جنبية
حسابات جارية  -عملة محلية
أ
ودائع لجل  -عملة محلية
ب -بنوك خارجية

أ
حسابات جارية  -عملة �جنبية
حسابات جارية  -عملة محلية

ج -مؤسسات مالية

أ
حسابات جارية  -عملة �جنبية
حسابات جارية  -عملة محلية

2011

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

5 001

5 001

25 719

183 317

3 521 414
3 552 134

3 000 000
3 188 318

396 282

1 423 242

92 688
488 970

141 334
1 564 576

36 411

-

1 074
37 485
4 078 589

4 752 894

أ
تحمل الحسابات الجارية والودائع لجل المستحقة للبنوك معدالت فائدة متغيرة.

 20 20ودائع العمالء
أ
ً
� – ودائع العمالء وفقا للنوع
البيان

حسابات جارية وتحت الطلب
أ
ودائع لجل
أحسابات التوفير
ت�مينات إعتمادات مستندية وخطابات ضمان
ودائع أ�خرى

2011

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

76 280 308
113 260 928
3 919 343
12 082 340
3 240 349
208 783 268

120 298 497
139 176 121
4 919 922
16 052 662
4 066 866
284 514 068

ودائع العمالء كما في  31ديسمبر  2011تتضمن مبالغ محجوزة مقابل تسهيالت إ�ئتمانية مباشرة وغير مباشرة بمبلغ  /28 349/مليون لاير يمني (مقابل مبلغ
 /43 924/مليون لاير يمني في  31ديسمبر .)2010
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بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)
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ب – ودائع العمالء ً
وفقا للقطاعات
2011

القوائم المالية 2011

البيان

القطاع العام والمختلط
أ
الفراد
الشركات
أ�خرى

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

59 074 461

57 141 007

44 148 168

79 888 523

81 846 209

114 946 159

23 714 430

32 538 379

208 783 268

284 514 068

 21 21أ�رصدة دائنة والتزامات أ�خرى

2011

البيان

ضرائب الدخل عن العام
فوائد مستحقة
مصروفات مستحقة
إيرادات مقبوضة ً
مقدما
أ�رصدة دائنة أ�خرى

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

308 653
1 500 846
628 589
122 600
956 048
3 516 736

370 919
1 845 940
323 477
339 853
1 210 349
4 090 538

22 22مخصصات أ�خرى
2011

البيان

مخصص إلتزامات عرضية

الرصيد في
2011/1/1
أ
�لف لاير يمني

فروق إعادة
تقييم المخصص
أ
بالعمالت الجنبية
أ
�لف لاير يمني

الرصيد في
2010/1/1
أ
�لف لاير يمني

فروق إعادة
تقييم المخصص
أ
بالعمالت الجنبية
أ
�لف لاير يمني

598 140

(244

)

المكون
خالل
العام
أ
�لف لاير يمني
-

مخصصات
إنتفى
الغرض منها
أ
�لف لاير يمني

(201 056

)

الرصيد في
2011/12/31
أ
�لف لاير يمني

396 840

2010

البيان

مخصص إلتزامات عرضية

721 477

11 697
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المكون
خالل
العام
أ
�لف لاير يمني

8 774

مخصصات
إنتفى
الغرض منها
أ
�لف لاير يمني

(143 808

)

الرصيد في
2010/12/31
أ
�لف لاير يمني

598 140

بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)
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أ
23 23القروض طويلة الجل
البيان

مشروع تطوير تهامة الثالث (إيضاح رقم)1 - 23
مشروع تطوير ريمة (إيضاح رقم)2 - 23
مشروع التنمية الريفية  -المهرة (إيضاح رقم)3 - 23
صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي (إيضاح رقم)4 - 23

2011

أ
�لف لاير يمني

5 271
6 793
71 324
151 053
234 441

2010

أ
�لف لاير يمني

5 271
7 217
74 494
151 053
238 035

 1-23مشروع تطوير تهامة الثالث

أ
أ
حصلت الحكومة على قرض من مؤسسة �لمانيا للتسليف اإلنشائي لتفعيل �نشطة القروض الزراعية في مشروع تطوير تهامة .ينفذ البنك المشروع من
خالل إتفاقية مع وزارة الزراعة.

 2-23مشروع تطوير ريمة

أ
حصلت الحكومة على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتفعيل �نشطة القروض الزراعية في مشروع تطوير ريمة .ينفذ البنك المشروع من
خالل إتفاقية مع وزارة المالية.

 3-23مشروع التنمية الريفية  -المهرة

أ
حصلت الحكومة على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتفعيل �نشطة القروض الزراعية في مشروع التنمية الريفية  -المهرة .ينفذ البنك
المشروع من خالل إتفاقية مع وزارة المالية.

 4-23صندوق تشجيع ا إلنتاج الزراعي والسمكي

أ
حصلت الحكومة على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتفعيل �نشطة القروض الزراعية لصندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي في
المناطق الريفية في المهرة .ينفذ البنك المشروع من خالل إتفاقية مع وزارة المالية.

24 24حقوق المساهمين
أ أ
�  -ر�س المال المدفوع

أ
أ
يبلغ ر�س المال المدفوع كما في  31ديسمبر  2011مبلغ � /11/حد عشر مليار لاير يمني (مبلغ عشرة مليار لاير يمني كما في  31ديسمبر  )2010موزع على
أ
أ
عدد ( )11مليون سهم القيمة اإلسمية للسهم  /1000/لاير يمنيً .
طبقا لقرار مجلس إدارة البنك المؤرخ في  18مارس  2012بش�ن زيادة ر�س المال بمبلغ
أ
أ
أ
مليار لاير يمني بتحويل مبلغ � /894 030/لف لاير يمني من الرباح المرحلة ومبلغ � /105 970/لف لاير يمني من اإلحتياطي العام.
وبيانه كما يلي:
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القوائم المالية 2011

صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
ز
الحكومة ممثلة بو ارة المالية أ
الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
اإلتحاد العام الزراعي

أ
قيمة السهم
أ
�لف لاير يمني

أ
عدد السهم
سهم

4 455 000
3 720 200
2 750 000
74 800
11 000 000

4 455 000
3 720 200
2 750 000
74 800
11 000 000

نسبة المساهمة
%
40.50
33.82
25.00
0.68
100.00

ب  -ا إلحتياطي القانوني

أ
ً أ
أ
وفقا لحكام القانون رقم ( )38لسنة  1998بش�ن البنوك يتم تحويل  % 15من صافي �رباح العام لتغذية اإلحتياطي القانوني حتى يساوي ضعف
-أ
ر�س المال المدفوع ،وال يمكن للبنك إستخدام ذلك اإلحتياطي دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي اليمني.
أ
أ
أ
أ
 -يتم زيادة ر�س المال بمتحصالت القيمة اإلسمية للسهم المصدرة ،وفي حالة إصدار السهم بسعر �على من قيمتها اإلسمية (عالوة إصدار) ،يدرجأ
صافي الزيادة ضمن اإلحتياطي القانوني بموجب القانون رقم ( )22لسنة  1997بش�ن الشركات التجارية بالجمهورية اليمنية.
أ
أ
- -يتضمن اإلحتياطي القانوني مبلغ � /500 000/لف لاير يمني قيمة عالوة إصدار �سهم خالل عام .2008

25 25ا إل لتزامات العرضية وا إلرتباطات (بالصافي)
2011

البيان

إعتمادات مستندية
خطابات ضمان  -عمالء
أ�خرى

2010

إجمالي قيمة
اإللتزام
أ
�لف لاير يمني

أ
الت�مين
المحتجز
أ
�لف لاير يمني

8 557 513

(4 408 580 ) 4 148 933

19 865 080

37 636 368

(29 702 961 ) 7 933 407

49 527 358

5 559 039
51 752 920

-

صافي قيمة
اإللتزام
أ
�لف لاير يمني

5 559 039

(39 670 580 ) 12 082 340
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إجمالي قيمة
اإللتزام
أ
�لف لاير يمني

أ
الت�مين
المحتجز
أ
�لف لاير يمني

(15 031 604 ) 4 833 476
(38 308 172 ) 11 219 186

6 474 240
75 866 678

-

صافي قيمة
اإللتزام
أ
�لف لاير يمني

6 474 240

(59 814 016 ) 16 052 662

بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)
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 26 26إ�يرادات الفوائد
البيان
الفوائد من القروض والتسهيالت للعمالء:

فوائد من الحسابات المدينة
فوائد من القروض
فوائد من التسهيالت أالخرى
أ
الفوائد من الرصدة لدى البنوك
أ
فوائد �ذون خزانة
فوائد سندات حكومية

2011

أ
�لف لاير يمني

أ
فوائد على الودائع لجل
فوائد على حسابات التوفير والحسابات الجارية

أ
فوائد مدفوعة على �رصدة البنوك:

أ
فوائد على الرصدة المستحقة للبنوك
أ
فوائد قروض طويلة الجل

3 324 710
4 242 461
238 099
7 805 270
243 862
22 277 370
1 016 125

969 231

31 342 627

28 844 410

2011

أ
�لف لاير يمني

إيرادات تمويل عمليات المرابحة
إيرادات إجارة منتهية بالتمليك

2010

أ
�لف لاير يمني

20 185 351

15 587 421

1 041 040
21 226 391

1 212 194
16 799 615

722 553

419 586

11 695
734 248
21 960 639

2 059
421 645
17 221 260

أ
 28 28إ�يرادات النشطة التمويلية وا إلستثمارية ا إلسالمية
البيان

أ
�لف لاير يمني
4 510 818
4 876 089
350 016
9 736 923
149 008
17 989 248

27 27مصروفات الفوائد
البيان
فوائد على ودائع العمالء:

2010

2011

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

59 330

46 592

162 990

16 470

222 320

63 062
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أ
29 29عائد �صحاب حسابات ا إلستثمار المطلقة وا إلدخار
القوائم المالية 2011

أ
أ
أ
أ
يتم توزيع �رباح اإلستثمار بين العمالء والمساهمين على �ساس إحتساب نسبة المشاركة مرجحة بالعداد ،ويتم إعتماد نسب حصص �رباح ودائع العمالء
أ
أ
من مجلس إدارة البنك بناء على إقتراح لجنة الميزانية التي تقوم باحتساب المبالغ المستثمرة بالعملة المحلية والجنبية والعداد الخاصة بها ونسب
المشاركة.
وقد بلغ متوسط نسبة عائد اإلستثمار كما يلي:
2011

الودائع المستثمرة
حسابات اإلدخار

لاير يمني
%

أ
عمالت �جنبية
%

14.7
9.7

5.8
3.8

أ
 30 30إ�يرادات عموالت و�تعاب الخدمات المصرفية

14.50
-

أ
�لف لاير يمني

355 636
417 335

434 422
607 052

238 692
799 424
1 811 087

أ
أ
�31 31رباح عمليات النقد الجنبي

274 086
696 580
2 012 140

2011

2010

أ
�لف لاير يمني

البيان
أ
أ
العمالت الجنبية
أ
�رباح التعامل في أ
(خسائر) إعادة تقييم الرصدة بالعمالت الجنبية

2 481 771
(1 282 272
1 199 499

 32 32إ�يرادات عمليات أ�خرى
إيضاح
رقم
()22
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2011

أ
�لف لاير يمني
201 056
12 619
7 434
221 109

6
5

2010

أ
�لف لاير يمني

البيان

مخصصات إنتفى الغرض منها
أ
�رباح بيع ممتلكات ثابتة
أ�خرى

لاير يمني
%

2011

عموالت االعتمادات المستندية
عموالت خطابات الضمان
عموالت الحواالت
أ
أ�تعاب خدمات مصرفية �خرى

البيان

2010

أ
عمالت �جنبية
%

أ
�لف لاير يمني

)

695 631
(684 321
11 310

2010

أ
�لف لاير يمني
143 808
2 700
33 094
179 602

)

بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)
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أ
33 33صافي (خسائر) �رباح إ�ستثمارات

2011

أ
�لف لاير يمني

البيان

أ
�رباح إستثمارات مالية متاحة للبيع
صافي (خسائر) إستثمارات في شركات زميلة

مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات
أ
مخصص تدني قيمة النشطة التمويلية
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
أ
أ
أ
(�رصدة مدينة و�صول �خرى)
مخصصات أ�خرى

أ
�لف لاير يمني

51 534
(82 746
(31 212

34 34المخصصات المحملة على بيان الدخل الشامل
البيان

2010

إيضاح
رقم

أ
()�-1/11
(-1/11ب)
()17
()22

)
)

2011

أ
�لف لاير يمني

البيان

أ
�جور ومرتبات وما في حكمها
دعاية وإعالن
إهالك ممتلكات ثابتة
أ
�من وحراسة
إيجارات
إتصاالت
مصروفات زكاة
أ
�تعاب مهنية واستشارات
وانتقاالت
سفر
أ
مصروفات ت�مين
مصروفات إصالح وصيانة
رسوم وتراخيص
كهرباء ومياه
مصروفات تدريب
أ
�دوات �كتابية ومطبوعات
أ
�خرى ومتنوعة

إيضاح
رقم
()18

208 222

2010

أ
�لف لاير يمني

1 014 692

2 214 603

9 660

24 627

187 577

481 873

-

8 774
2 729 877

1 211 929

35 35مصروفات عمومية و إ�دارية و إ�هالك

208 222
-

2011

أ
�لف لاير يمني

2010

4 569 830
1 157 201
1 107 463
524 972
449 413
374 163
227 203
218 999
212 744
191 668
179 773
170 235
157 198
123 897
100 855
427 580
10 193 194

أ
�لف لاير يمني
4 065 146
1 726 608
1 022 967
291 276
390 153
625 078
285 172
213 940
208 083
96 541
282 647
52 478
194 132
100 244
155 243
244 817
9 954 525
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أ
36 36نصيب السهم من صافي �رباح العام
القوائم المالية 2011

أ
أ
أ
صافي الرباح أ(حصة المساهمين في صافي ال رباح � -لف لاير)
أ
متوسط عدد السهم (�لف أسهم)
نصيب السهم من صافي الرباح (لاير يمني)

2010

2011

1 001 803
9 500
105

1 047 035
10 500
100

أ
 37 37إ�ستحقاقات الصول وا إل لتزامات المالية
2011

البيان
أ أ
�  -الصول

أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي
لدى البنك المركزي اليمني
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (بالصافي)
سندات حكومية
قروض وسلفيات (بالصافي)
إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات في شركات تابعة
ب  -اإللتزامات

أ
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
أ
قروض طويلة الجل
الصافي

إستحقاقات
خالل  3شهور
أ
�لف لاير يمني

إستحقاقات من 3
أ
شهور إلى � 6شهر
أ
�لف لاير يمني

إستحقاقات من 6
شهور إلى سنة
أ
�لف لاير يمني

إستحقاقات
أ
��كثر من سنة
أ
�لف لاير يمني

-

-

-

25 502 780
15 758 988
87 819 745
-

14 976 090
-

9 331 530
-

29 955 394
-

7 448 941
-

18 786 960
-

159 036 907

22 425 031

28 118 490

-

-

4 078 589
197 885 608
-

2 655 481
-

8 242 179
-

201 964 197
() 42 927 290

2 655 481
19 769 550

8 242 179
19 876 311
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4 460 866
1 932 752
357 123
10 000
6 760 741
234 441
234 441
6 526 300

اإلجمـالي
أ
�لف لاير يمني
25 502 780
15 758 988
112 127 365
4 460 866
56 191 295
1 932 752
357 123
10 000
216 341 169
4 078 589
208 783 268
234 441
213 096 298
3 244 871

بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)
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2010

البيان
أ
�-

أ
الصول

أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي
لدى البنك المركزي اليمني
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (بالصافي)
سندات حكومية
قروض وسلفيات (بالصافي)
إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
ب  -اإللتزامات

أ
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
أ
قروض طويلة الجل
الصافي

أ
38 38متوسط �سعار الفائدة المطبقة

إستحقاقات
خالل  3شهور
أ
�لف لاير يمني
37 703 964
50 167 552
84 883 887
39 590 734
212 346 137

إستحقاقات من 3
أ
شهور إلى � 6شهر
أ
�لف لاير يمني

إستحقاقات من 6
شهور إلى سنة
أ
�لف لاير يمني

إستحقاقات
أ
��كثر من سنة
أ
�لف لاير يمني

اإلجمـالي
أ
�لف لاير يمني

15 347 945
6 971 664
22 319 609

19 579 168
30 900 534
50 479 702

4 460 866
1 680 351
397 500
6 538 717

37 703 964
50 167 552
119 811 000
4 460 866
77 462 932
1 680 351
397 500
291 684 165

4 752 894
26 306 558
245 054 231
26 306 558
249 807 125
(3 986 949( ) 37 460 988

13 153 279
13 153 279
37 326 423

238 035
238 035
6 300 682

4 752 894
284 514 068
238 035
289 504 997
2 179 168

)

أ
أ
بلغ متوسط �سعار الفائدة المطبقة على الصول وااللتزامات خالل العام مقارنة بالعام الماضي ما يلي:
2011

البيان
أ
الصول

أ
بنوك ودائع لجل
أ
�ذون الخزانة
السندات الحكومية
قروض العمالء
قروض زراعية
جاري مدين
اإللتزامات
أ
ودائع لجل  -العمالء
حسابات التوفير
أ
ودائع لجل  -أبنوك
قروض طويلة الجل

أ
دوالر �مريكي
%

يورو
%

22.58
22.78
25.00
11.00
30.00

0.75
-

0.75
-

8.00
4.00
12.00

8.00
12.00

20.00
20.00
21.60
4.00

2.00
2.00
-

2.00
2.00
-

لاير يمني
%
-
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2010

القوائم المالية 2011

أ
دوالر �مريكي
%

يورو
%

22.95
22.95
27.00
11.00
30.00

0.05
-

0.05
-

10.00
4.00
12.00

10.00
12.00

20.00
20.00
21.60
4.00

2.00
2.00
-

2.00
2.00
-

لاير يمني
%

البيان
أ
الصول

أ
بنوك ودائع لجل
أ
�ذون الخزانة
السندات الحكومية
قروض العمالء
قروض زراعية
جاري مدين
اإللتزامات
أ
ودائع لجل -العمالء
حسابات التوفير
أ
ودائع لجل  -أبنوك
قروض طويلة الجل

-

39 39توزيع أالصول وال لتزامات وكذا ال لتزامات العرضية والرتباطات ً
وفقا للقطاعات ا إلقتصادية
إ
إ
إ
2011

البيان
أ
الصول
أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي
لدى البنك المركزي اليمني
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (بالصافي)
سندات حكومية
أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية (بالصافي)
إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات في شركات تابعة
ا إل لتزامات:
أ
�رصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
ودائع العمالء
أ
القروض طويلة الجل
إلتزامات عرضية وارتباطات (بالصافي)

أ�خرى
اإلجمالي
سياحي
مالي
تجاري البناء والتشييد
زراعي
صناعي
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
�لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني
-

-

-

-

-

4 460 866

4 460 866

17 908 212

1 011 646

25 659 875

3 796 134

126 247

409 831

7 279 350

56 191 295

-

-

-

1 853 651

79 101
108 463

-

-

1 932 752
357 123
10 000

4 078 589
11 188 111
234 441
89 129

245 660

-

3 000
10 000

-

-

-

-

-

9 784 039

12 914 353

97 573 288

14 963 693

12 643 046

714 214

18 115 655

2 680 038

-

-
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-

-

25 502 780
15 758 988
112 127 365

-

-

-

-

-

1 479 742

60 880 042

289 337

5 139 161

-

-

25 502 780
15 758 988
112 127 365

4 078 589
208 783 268
234 441
39 670 580
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2010

البيان
أ
الصول
أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي
لدى البنك المركزي اليمني
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (بالصافي)
سندات حكومية
أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية (بالصافي)
إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة
ا إل لتزامات:
أ
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
أ
القروض طويلة الجل
إلتزامات عرضية وارتباطات (بالصافي)

أ�خرى
سياحي
مالي
تجاري البناء والتشييد
زراعي
صناعي
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
�لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني �لف لاير يمني
-

-

-

-

15 554 938

1 312 345

28 646 122

-

-

-

1 962 328
1 601 250

289 500

37 703 964
50 167 552
119 811 000

1 027 075
79 101
105 000

-

3 000

-

-

-

-

9 203 190

17 330 313

132 497 609

19 114 316

-

-

-

-

4 752 894
2 896 476
238 035

31 767 224

26 198 539

-

-

1 179 613

4 460 866
27 780 511

-

-

-

-

1 755 686

101 716 478

-

1 848 253

اإلجمالي
أ
�لف لاير يمني
37 703 964
50 167 552
119 811 000
4 460 866
77 462 932
1 680 351
397 500
4 752 894
284 514 068
238 035
59 814 016

40 40توزيع أالصول وال لتزامات وكذا ال لتزامات العرضية والرتباطات ً
وفقا للموقع الجغرافي
إ
إ
إ
الجمهوريةاليمنية
أ
�لف لاير يمني

البيان
أ
الصول
أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي لدى
البنك المركزي اليمني
أ
�رصدة لدى البنوك
أ
�ذون خزانة (بالصافي)
السندات الحكومية
أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية (بالصافي)
إستثمارت مالية متاحة للبيع
إستثمارت في شركات زميلة
إستثمارت في شركات تابعة

25 502 780
1 538 183
112 127 365
4 460 866
56 191 295
1 912 782
357 123
10 000

اإللتزامات
أ
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
أ
القروض طويلة الجل

3 585 188
208 783 268
234 441

ا إل لتزامات العرضية وا إلرتباطات (بالصافي)

35 723 594

أ
�مريكا
أ
�لف لاير يمني
578 931
-

71 686

أ
�وروبا
أ
�لف لاير يمني
9 960 367
-

522 712

2011

آ
�سيا
أ
�لف لاير يمني

أ
�فريقيا
أ
�لف لاير يمني

اإلجمالي
أ
�لف لاير يمني

3 606 090
-

75 417
19 970
-

25 502 780
15 758 988
112 127 365
4 460 866
56 191 295
1 932 752
357 123
10 000

294 502
-

198 899
-

4 078 589
208 783 268
234 441

2 936 635

415 953

39 670 580
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أ
�مريكا
أ
�لف لاير يمني

الجمهوريةاليمنية
أ
�لف لاير يمني

القوائم المالية 2011

البيان
أ
الصول
أ
نقدية بالصندوق و�رصدة اإلحتياطي لدى
أالبنك المركزي اليمني
أ�رصدة لدى البنوك
�ذون خزانة (بالصافي)
الحكومية
السندات
أ
قروض وسلفيات و�نشطة تمويلية (بالصافي)
إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في شركات زميلة

37 703 964
13 886 935
119 811 000
4 460 866
77 462 932
1 660 381
397 500

87 492
-

أ
�وروبا
أ
�لف لاير يمني
22 943 697
-

2010

آ
�سيا
أ
�لف لاير يمني

11 014 090
-

أاإللتزامات
�رصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء أ
القروض طويلة الجل

3 188 318
284 514 068
238 035

824 379
-

406 522
-

255 681
-

ا إل لتزامات العرضية وا إلرتباطات (بالصافي)

44 782 412

4 125 430

2 904 929

8 001 245

أ
�فريقيا
أ
�لف لاير يمني
2 235 338
19 970
-

77 994
-

اإلجمالي
أ
�لف لاير يمني
37 703 964
50 167 552
119 811 000
4 460 866
77 462 932
1 680 351
397 500

4 752 894
284 514 068
238 035
59 814 016

أ
41 41مراكز العمالت الجنبية الهامة

تطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ( )6لسنة  1998فإن على البنك وضع حدود لكل مركز عملة على حدة ً
فضال عن حد إجمالي
أ
لمركز العمالت المختلفة مجتمعة .وبناء عليه ال يزيد الفائض في مركز كل عملة على حده عن  % 15من ر�سمال البنك وإحتياطياته و بحيث ال يزيد الفائض
أ
أ
في مركز العمالت مجتمعة عن  % 25من ر�سمال البنك واحتياطياته .ويوضح الجدول التالي مراكز العمالت الجنبية الهامة في تاريخ البيانات المالية:
2011

اسم العملة

أ
دوالر �مريكي
يورو
لاير سعودي
جنيه استرليني
عمالت أ�خرى
الصافي  -فائض

فائض (عجز)
أ
�لف لاير يمني

465 112
9 376
9 484
(10 118
(38 071
435 783

2010

النسبة المئوية إلى
أ
ر�سمال البنك
وإحتياطياته
%
%
%
%

3.7
0.1
0.1
) ()0.1
) (% )0.3
% 3.5

فائض (عجز)
أ
�لف لاير يمني

(283 374
80 174
592 466
(12 626
6 958
383 598

)

)

النسبة المئوية إلى
أ
ر�سمال البنك
وإحتياطياته
()2.5
0.7
5.2
()0.1

%
%
%
%

0.1
3.4

%
%

أ
أ
بلغ سعر صرف الدوالر المريكي كما في  31ديسمبر  2011مبلغ  /213.8/لاير يمني (الدوالر المريكي يعادل  /213.8/لاير يمني كما في  31ديسمبر .)2010
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أ
42 42المعامالت مع الطراف ذوي العالقة

أ
أ
يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم �و ممارسة ت�ثير هام وجوهري على البنك عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية ،ويتعامل البنك
أ
أ
أ
ً
مع الطراف ذوي العالقة بنفس السس التي يتعامل بها مع الغير ،وذلك تطبيقا لحكام القانون والقرارات التفسيرية للبنك المركزي اليمني والصادرة
أ
أ
بالمنشور رقم ( )4لسنة  1999والتي قررت حدود للمعامالت اإل�ئتمانية مع الطراف ذوي العالقة باإلضافة إلى ضرورة إلتزام البنك بنفس السس والشروط
أ
التي يتعامل بها مع الغير عند قيامه بالتعامل مع الطراف ذوي العالقة.
أ
أ
وتقتضي طبيعة نشاط البنك �ن يتعامل مع بعض مساهميه و�عضاء مجلس اإلدارة والشركات المملوكة لهم .وتتمثل هذه المعامالت في الحصول على قروض
أ
وتسهيالت وكذا فتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات ضمان ومعامالت بنكية �خرى متنوعة ،وتدخل تلك المعامالت ضمن نشاط البنك العادي.
أ
وفيما يلي بيان ب�رصدة تلك المعامالت في تاريخ البيانات المالية:
2011

البيـان

قروض وسلفيات (بالصافي)
أ
حسابات جارية دائنة وودائع لجل
أ
قروض طويلة الجل
فوائد وعموالت محصلة
فوائد مدفوعة

2010

أ
�لف لاير يمني

أ
�لف لاير يمني

238 655

226 168

4 645 218

5 753 058

234 441

238 035

773

488

1 452

2 249

43 43الموقف الضريبي

أ
 -يتمثل الفرق بين الربح المحاسبي والضريبـي لعام  2011في إضافة مبلغ � /187 577/لف لاير يمني نتيجة تسوية الربح المحاسبي بالمخصصات المكونةأ
خالل العام والخاضعة للضريبة والمحملة على بيان الدخل الشامل وذلك على �ساس معدل ضريبة ( )% 20للوعاء الخاضع للضريبة.
أ
أ
ً -وفقا للمادة ( )21من القانون ( )39لسنة  1982بإنشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي ال تخضع �رباح البنك لضريبة الرباح التجارية والصناعية .وال
أ
يخضع البنك أ� ً
يضا لقانون ضرائب الدخل رقم ( )31لسنة  1991والتعديالت الالحقة له بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( )12لسنة  1999و�حكام المادة
أ
رقم ( )85من القانون رقم ( )38لسنة  1998بش�ن البنوك وذلك حتى  31ديسمبر .2009
 -تم تقديم اإلقرار الضريبي عن عام  2010في الميعاد القانوني وسداد المستحق من واقع اإلقرار ،ولم يتم الفحص الضريبي من قبل مصلحة الضرائب ولمأ
يبلغ البنك ب�ي إخطارات ربط إضافية عن عام .2010
 -تمت المحاسبة لضريبة المرتبات حتى عام .2008ً
 -تم سداد ضريبة المرتبات خالل المدة من عام  2009وحتى نهاية عام  2011من واقع اإلقرارات الشهرية ،وجاري حاليا الفحص من قبل مصلحة الضرائبأ
عن تلك السنوات ولم يبلغ البنك ب�ي إخطارات ربط إضافية حتى تاريخه.

44 44الموقف الزكوي

 -يقوم البنك بتقديم إقراره الزكوي ًسنويا وسداد الزكاة من واقع اإلقرار.
أ
- -قام البنك بسداد الزكاة حتى نهاية عام  2010من واقع اإلقرار ولم يبلغ ب�ي إخطارات ربط إضافية من قبل م�كتب الواجبات.

45 45ا إل لتزامات المحتملة

أ
أ
أ
يوجد عدد من القضايا المرفوعة من البنك ضد الغير �مام محكمة الموال العامة والمحكمة التجارية ،باإلضافة لعدد من القضايا الخرى المرفوعة ضد البنك
أ
أ
في المحاكم المختصة والتي ترى إدارة البنك عدم وجود �ي إلتزامات بش�نها ،وقد قامت إدارة البنك بتكوين المخصصات الالزمة لمقابلة بعض القضايا
أ
المرفوعة ضد الغير .وما زال هناك بعض القضايا الخرى التي لم يتم الحكم فيها حتى تاريخه.
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أ
أ
�46 46نشطة المانة
القوائم المالية 2011

آ
آ
أ
أ
ال يحتفظ البنك �و يدير موجودات لخرين �و بالنيابة عن �خرين بإستثناء القروض التي يديرها نيابة عن صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي ووزارة
المالية.

البيانات المالية لبنك التسليف التعاوني والزراعي  -فرع المعامالت ا إلسالمية

تم إعداد وعرض البيانات المالية للفرع اإلسالمي للبنك في ضوء معايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

 -1بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2011
أ
الصول

نقدية بالصندوق
أ
�رصدة لدى البنوك
تمويل عمليات المرابحة (بالصافي)
تمويل عمليات اإلستصناع (بالصافي)
إجارة منتهية بالتمليك (بالصافي)
القرض الحسن (بالصافي)
أ
أ
أ
�رصدة مدينة و�صول �خرى (بالصافي)
ممتلكات أثابتة (بالصافي)
مجموع الصول
اإللتزامات وحقوق المساهمين
اإللتزامات

الحسابات الجارية والودائع أالخرى
أ�رصدة دائنة وإلتزامات أ�خرى
مخصصات أ�خرى

مجموع اإللتزامات

حقوق المساهمين

أ
ر�س المال
إحتياطي قانوني
أ
�رباح (خسائر) مرحلة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين
إلتزامات عرضية وإرتباطات (بالصافي)

2011

أ
�لف لاير يمني
43 982

2010

أ
�لف لاير يمني
-

554 663
246 144
1 446 448
198 238
-

741 300
1 875 970
419 317
268 140
1 455
360 333
23 757
3 690 272

1 312 703
553 283
2 645
1 868 631

2 098 170
606 644
8 774
2 713 588

307 188
76 836
2 873 499

1 000 000
730
4 138
1 004 868
2 873 499
264 496
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1 000 000
(23 316
976 684
3 690 272
877 432

)

بنك التسليف التعاوني والزراعي (ش م ي)

تابع :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  31 -ديسمبر 2011

تابع :البيانات المالية لبنك التسليف التعاوني والزراعي  -فرع المعامالت ا إلسالمية
 -2بيان الدخل عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
الفترة من  29مارس 2010
حتى  31ديسمبر 2010
أ
�لف لاير يمني

2011

البيـان

واإلستصناع
إيرادات تمويل عمليات المرابحة
إيرادات من اإلستثمارات المشتركة أالخرى
يخصم:
أ
عائد �صحاب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار
أ
إيرادات عموالت و�تعاب خدمات مصرفية
أ
فروق إعادة تقييم عمالت �جنبية
إيرادات عمليات أ�خرى
أ
�رباح النشاط
يخصم:
مخصصات
مصروفات إدارية وعمومية وإهالك
أ
صافي (خسائر) �رباح العام  /الفترة قبل الضرائب
يخصم:
ضرائب الدخل عن العام  /الفترة
أ
صافي �رباح (خسائر) العام  /الفترة بعد الضرائب

أ
�لف لاير يمني

46 592
16 470
63 062

199 093
23 227
222 320
(43 980
178 340
3 357
(1 560
6 642
186 779

)

)

(40 362
22 700
5 353
23 949
-

)

52 002

(10 761
(140 513
35 505

)
)

(33 401
(41 917
(23 316

(7 321
28 184

)

(23 316

)
)
)

)
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شبكة الفروع والمكاتب
52

الغيظة

حضرموت
سيئون

المهرة

68

69

48
49

50
51

صنعاء

 1الفرع الرئي�سي
�شارع القياده ،جولة �سب�أ
ت 01/220110 :ف01/220112 :
 2مكتب �أر�ض حمري
مذبح� ،أمام مكتب النائب العام
ت 01/387119 :ف01/384985 :

70

 3مكتب املطار
مطار �صنعاء الدويل
ت 01/398271 :ف01/348272 :
 4فرع الزبريي
�شارع الزبريي ،مبنى كاك بنك الإ�ستثماري
ت 01/538802 :ف01/538828 :

 15مكتب املن�صورة
املن�صورة ،حي عبدالعزيز
ت 02/354356 :ف02/353405 :

 5مكتب موفنبيك
ظهر حمري ،نقم ،مبنى فندق موفنبيك
ت 01/545868 :ف01/545869 :

 16فرع املنطقة احلرة
املنطقة احلرة
ت 02/356340 :ف02/394830 :

 17مكتب املعال
منطقة املعال ،الدكه ،جمرك ميناء املعال
ت 02/220416 :ف02/220416 :
 6مكتب باب ال�سالم
 18فرع ال�شيخ عثمان
باب ال�سالم �شارع خوالن غرب م�ست�شفي الثورة
ال�شيخ عثمان ،جولة ال�سفينة
ت 01/269584 :ف01/269586 :
ت 02/306822 :ف02/306825 :

 8فرع حدة
�شارع حده� ،أمام مركز �شمر التجاري
ت 01/428370 :ف01/428363 :
 9فرع �شارع بغداد
�شارع بغداد ،تقاطع �شارع اجلزائر
ت 01/441404 :ف01/441407 :
10

11
12

13

 19فرع كريرت
حي التالل� ،شارع امللكه �أروى
ت 02/267549 :ف02/267542 :

تعز

الحديدة

 25فرع احلديدة
�شارع �صنعاء
ت 03/233702 :ف03/219908 :
 26مكتب ال�شهداء
حي ال�شهداء� ،شارع  7يوليو
ت 03/265965 :ف03/262699 :

 28فرع احلي التجاري
�شارع � 26سبتمرب
ت 03/217052 :ف03/219586 :
 29فرع بيت الفقية
ال�شارع الرئي�سي ،جوار �إدارة املرور
ت 03/331078 :ف03/331954 :
 30مكتب بيت الفقيه
ال�شارع الرئي�سي ،مدخل احلي التجاري
ت 03/334668 :ف03/334668 :
 31فرع زبيد
ال�شارع الرئي�سي
ت 03/341914 :ف03/340610 :

 20فرع تعز
الهري�ش ،جوار م�ؤ�س�سة الكهرباء القدمية
ت 04/210481 :ف04/210482 :

 32مكتب اجلراحي
ال�شارع العام ،جوار مكتب املوا�صالت
ت 03/343282 :ف03/343281 :

 21فرع �شارع جمال
�شارع جمال ،جوار مكتب الرتبية والتعليم
ت 04/251888 :ف04/267946 :

 33فرع الزهرة
ال�شارع العام ،جوار امل�ست�شفى الرئي�سي
ت 03/575113 :ف03/560061 :

فرع 22مايو
�شارع تعز ،قبل �سوق �شميلة� ،أمام �شارع بينون  22فرع الرتبة
ت 01/627230 :ف01/627236 :
�شارع القيادة ،جوار الكهرباء
ت 04/301289 :ف04/302007 :
مكتب الأ�صبحي
�شارع االربعني ،بعد جولة الثقافة
 23فرع املخا
ت 01/673337 :ف01/673360 :
جوار فندق الر�شيد
ت 04/362926 :ف04/362320 :
فرع� 14أكتوبر
�شارع تعز ،جوار دار رعاية االيتام
ت 01/634551 :ف01/634234 :
 24فرع املحويت
فرع مقدي�شو
�شارع �صنعاء
الدائري الغربي ،مدخل �شارع مقدي�شو
ت 07/402626 :ف07/403357 :
ت 01/537884 :ف01/537959 :

المحويت

65

66

79

 27مكتب القناو�ص
ال�شارع العام
ت 03/560061 :ف03/560061 :

71

 7مكتب ذهبان
�شارع ال�ستني ال�شمايل� ،سوق ذهبان
ت 01/337996 :ف01/337887 :

المكالء

عدن

 14فرع كالتك�س
جولة كالتك�س
ت 02/358160 :ف02/358158 :

67

 34فرع باجل
�شارع �صنعاء
ت 03/503311 :ف03/503500 :
 35فرع حي�س
حي�س ،ال�شارع العام
ت 03/360622 :ف03/360222 :

الجوف

 36فرع اجلوف
احلزم ،املجمع احلكومي ،مبنى املحافظة
ت 06/341081 :ف06/342014 :

80

إب

 37فرع �إب
الدائري� ،أمام البوابة الغربية جلامعة �إب
ت 04/455669 :ف04/455665 :
 38مكتب �شارع تعز
�شارع تعز� ،أمام اليمنية للطريان
ت 04/424602 :ف04/424603 :

المهره

 48فرع املهره
 39فرع النادرة
الغيظة� ،شارع ذي احلجلة ،جوار البنك
النادرة ،ال�شارع الرئي�سي جوار كلية الرتبية
املركزي
ت 04/541992 :ف04/541992 :
ت 05/613205 :ف05/612623 :
 40فرع العدين
العدين ،ال�شارع الرئي�سي �أمام م�ؤ�س�سة
الكهرباء
ت 04/470105 :ف04/470107 :
 41فرع امللكة �أروى
�شارع العدين ،جوار �شركة MTN
ت 04/421284 :ف04/421285 :

 49مكتب الغيظة
ال�شارع العام� ،أمام فندق الأ�سد
ت 05/613700 :ف05/613701 :
 50فرع �سيحوت
حي ال�شهداء ،جوار املجمع احلكومي
ت 05/640590 :ف05/640591 :

 51مكتب �سيحوت
 42مكتب مدينة القاعدة
ال�شارع العام ،جوار املوا�صالت
ال�شارع العام� ،أمام م�ستو�صف �صالح الدين
ت 05/640710 :ف05/640710 :
ت 04/331138 :ف04/453188 :
 52مكتب ق�شن
 43فرع يرمي
حي ال�شعب
خلف م�ستو�صف الرحمة ،جوار املوا�صالت
ت 05/643473 :ف05/643475 :
ت 04/501133 :ف04/501720 :
 44مكتب ال�سريع للحواالت
ال�شارع العام� ،أمام �إدارة املرور
ت 04/500427 :ف04/500427 :

البيضاء

الضالع

 53فرع ال�ضالع
ال�شارع العام ،جوار م�ؤ�س�سة الكهرباء
ت 02/431492 :ف02/431493 :

 45فرع البي�ضاء
ال�شارع العام ،جوار املجمع احلكومي
ت 06/539320 :ف06/539321 :

 54مكتب قعطبة
ال�شارع العام� ،أمام امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء
ت 02/451410 :ف02/451409 :

 46مكتب ال�سريع للحواالت
ال�شارع العام ،جوار فندق الريا�ض
ت 06/539326 :ف06/539326 :

 55فرع دمت
دمت ،ال�شارع العام� ،أمام منتجع الأ�سدي
ت 02/456962 :ف02/456963 :

 47فرع رداع
ال�شارع العام ،جوار م�ست�شفى الأمل
ت 06/559074 :ف06/559073 :

 56مكتب جنب
ال�شارع العام ،جوار ال�سوق املركزي
ت 02/461911 :ف02/461912 :

81

صعدة
الجوف

61
62

عمران

36

75

58

59

76

حجة

57

60

33

82

مأرب

8
7

صنعاء

المحويت

5
4

6

24

12

1

2

3

10
11

9

شبوة

31

32

13

27
26
25

الحديدة
77

72

73

74

ذمار
28
30

78
45 46

47

البيضاء

40
41
42

53
54

الضالع

29

39

إب

35

37 38
43 44

34

55
56
21

أبين

22

20

63

حجة

 57فرع حجة
�شارع ال�سالم � -أمام مدر�سة الأمل
ت 07/222200 :ف07/222427 :
 58مكتب الأمان
�سوق الأمان
ت 07/228116 :ف07/228118 :
 59مكتب املحاب�شة
منطقة املحاب�شة
ت 07/230925 :ف07/230926 :
 60مكتب اجلمارك
حر�ض  -جمرك الطوال
ت 07/248938 :ف07/248938 :

17

حضرموت

15

ذمار

14

19

18

عدن

 72فرع ذمار
 66مكتب امل�سيلة
�شارع املنزل
امل�سيله ،بوابة حرو ،جوار �شركة كندين نك�سن
ت 06/509296 :ف06/509295 :
ت 05/491259 :ف05/491259 :

 73مكتب ذمار
�شارع �صنعاء� ،أمام مغا�سل اليمن احلديث
ت 06/509227 :ف06/509227 :

أبين

لحج

23

16

 67مكتب غيل
 61فرع حر�ض
باوزير الغيل
حر�ض ،ال�شارع العام� ،أمام �شركة MTN
ت 05/355494 :ف05/355492 :
ت 07/245911 :ف07/246630 :
 74فرع �آن�س
 68فرع �سيئون
 62فرع عب�س
مدينة ال�شرق� ،أمام حمطة برتول مدينة
�سيئون� ،شارع اجلزائر
عب�س ،حي �شفر ،ال�شارع العام
ال�شرق
ت 05/409937 :ف05/409938 :
ت 07/242137 :ف07/242636 :
ت 06/455321 :ف06/455017 :
 69مكتب القطن
القطن ،ال�شارع الرئي�سي ،جوار �سوق القعيطي
ت 05/458383 :ف05/456555 :
 63فرع �أبني
زجنبار� ،شارع الوحدة� ،أمام فندق ح�ضرموت
75
70
فرع عمران
فرع ال�شحر
ت 02/602108 :ف02/602109 :
�شارع �صنعاء� ،أمام البنك املركزي
حي الرملة� ،أمام فرزة �سيارات ال�شحر
ت 07/601096 :ف07/600206 :
ت 05/382333 :ف05/336441 :
 64فرع حلج
�صرب ،ال�شارع العام
ت 02/510996 :ف02/511384 :

المخاء

لحج

64

 65فرع املكال
خور املكال� ،شارع البنوك
ت 05/352691 :ف05/314898 :

تعز

عمران

 71فرع �سقطرى
حديبو� ،شارع  ،20جوار البنك الأهلي
ت 05/660727 :ف05/660726 :

 76مكتب امل�صنع
�شارع امل�صنع� ،أمام جامعة عمران
ت 07/613035 :ف07/612567 :

شبوة

 77فرع �شبوة
عتق� ،شارع الرتبيةوالري
ت 05/200534 :ف05/202526 :
 78فرع بيحان
بيحان العليا� ،أمام م�ستو�صف بيحان
ت 05/270245 :ف05/270244 :
 79مكتب بلحاف
ال�شارع الرئي�سي ،جوار �شركه الغاز امل�سال
ت 05/211961 :ف05/211961 :
 80فرع عزان
عزان ،ال�شارع العام� ،أمام مبنى الربيد
ت 05/266026 :ف05/266060 :

صعدة

 81فرع �صعدة
�شارع املجمع احلكومي
ت 07/512549 :ف07/512549 :

مأرب

 82فرع م�أرب
ال�شارع العام ،جوار البنك املركزي
ت 06/304193 :ف06/302205 :

