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كلمة رئيس جملس اإلدارة
يسعدين أن أقدم إفتتاحية التقرير السنوي للعام 2013م ،العام الذي شهد فيه البنك العديد من
التحديات وتبنى فيه عددًا من املبادرات لتطوير البنك وتنويع خدماته املصرفية وجذب مزيدًا من
وحسن إدارتها.
الودائع واملدخرات ُ

وقد كان ملجمل هذا الن�شاط الذي تبناه البنك خالل هذا العام �أثر ًا �إيجابي ًا ملمو�س ًا على نتائج �أعماله حيث منت موجودات البنك بن�سبة  %48لت�صل �إىل  456مليار ريال ،ومنت الودائع
بن�سبة  %49لت�صل �إىل  429مليار ريال ،وحقق البنك �صايف �أرباح بلغت نحو  3.6مليار ريال مقابل حوايل  2.0مليار ريال يف العام  2012وبن�سبة منو بلغت نحو .%82
�إن الإجنازات التي حتققت يف العام  2013والأعوام ال�سابقة والتطور والنمو الذي �شهدهما البنك واليزال كانت بف�ضل �سيا�سته احلكيمة التي �إنتهجتها �إدارة البنك واجلهود املخل�صة
ملجموعة العاملني يف ت�سيري الأعمال امل�صرفية مبنهجية و�إخال�ص والإلتزام باملعايري امل�صرفية وتعليمات البنك املركزي اليمني .
وعموم ًا ميكن القول �أن كاك بنك كم�ؤ�س�سة �إقت�صادية م�صرفية رائدة يف القطاع امل�صريف اليمني �شهد يف عام � 2013إنطالقة �إىل الأمام يف زمن التحدي والتغيري ونتمنى �أن يكون عام
 2014عام موا�صلة التحدي لتطوير البنية التنظيمية التكنولوجية وحت�سني اخلدمات امل�صرفية للبنك والتغلب على ال�صعوبات الناجمة عن تعقيدات الو�ضع الإقت�صادي وال�سيا�سي التي
متر بها بالدنا ،وتطوير م�ساهمات البنك يف التنمية الإقت�صادية والإجتماعية.
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واهلل املوفق

منصر صالح القعيطي
رئيس جملس اإلدارة
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وال ي�سعني يف الأخري �إال �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل لل�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة لدعمهم الدائم لتوجهات البنك الرامية �إىل حتقيق الإ�ستقرار الإقت�صادي الوطني وامل�ساهمة الف ّعالة
يف خدمته و�أي�ض ًا ال نن�سى �أن نتقدم بال�شكر للم�ساهمني الكرام وعمالء البنك على �إ�ستمرار ثقتهم مب�ؤ�س�ستنا الرائدة  CAC BANKودعمهم املتوا�صل عرب ال�سنني ال�سابقة ،كما
�أتقدم بالتقدير والإمتنان �إىل كل موظفينا الأعزاء على �إخال�صهم و�إلتزامهم الدائم بالعمل على رفع �إ�سم  CAC BANKعالي ًا ،م�ؤكدين للجميع على �أننا �سن�ستمر يف بذل كل ما
يف و�سعنا من جهد كي ي�ستمر البنك يف �إحراز �أف�ضل النتائج املمكنة.

9

كلمة الرئيس التنفيذي
أو ًال نبارك للقيادة السياسية وللشعب اليمني جناح احلوار
الوطني الشامل والذي سيتيح لليمن اخلروج من األزمة التي
مرت بها خالل الفرتات السابقة وبهذه املناسبة يسعدنا أن
نعرب عن تأييدنا للسري قدمًا يف تنفيذ خمرجاته كونه اخملرج
اآلمن لعودة اإلستقرار للبالد سياسيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا.
وبالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن الإدارة التنفيذية وكل العاملني يف البنك نتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان
للم�ساهمني الكرام وعمالء البنك على ا�ستمرار ثقتهم ودعمهم املتوا�صل للبنك.
كان العام  2013م بالن�سبة للبنك عام ا�ستعاد به بع�ض العافية بعد الأزمة اخلانقة التي مرت بها البالد خالل العامني
ال�سابقني والتي كان لها الأثر الكبري على الإقت�صاد الوطني وعلى القطاع امل�صريف ككل .
حيث ا�ستطاع البنك حتقيق نتائج ممتازة خالل العام يف كافة �أن�شطته وما الأرقام الظاهرة يف القوائم املالية للبنك
كما يف  31دي�سمرب  2013م ,اال دليل على ذلك التطور والتح�سن امللحوظ يف الأداء  .و�سنتناول معكم النتائج التي
حققها البنك خالل العام  2013م ب�شيء من الإيجاز كالتايل:

صايف أرباح البنك
حقق البنك �صايف �أرباح خالل العام  2013بلغ نحو  3,6مليـار ريـال مقابل حوايل مبلغ  2مليار ريـال خالل نف�س الفرتة
من العام ال�سابق وبن�سبة منو . %82
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اجمايل املوجودات
بلغت �إجمايل املوجودات كما يف  31دي�سمرب  2013م مبلغ  456مليار ريـال مقابل  309مليار ريـال خالل نف�س الفرتة
من العام ال�سابق وبن�سبة منو . %48
حيث تبلغ ن�سبة الأ�صول املدرة للدخل كما يف  31دي�سمرب  2013م  %78من �إجمايل الأ�صول ككل .

أموال املودعني
بلغت �إجمايل ودائع العمالء والبنوك كما يف  31دي�سمرب  2013م  429مليار ريـال مقابل  288مليار ريـال خالل نف�س
الفرتة من العام ال�سابق وبن�سبة منو . %49

حقوق امللكية
�إميان ًا من البنك ب�أن حقوق امللكية من �أهم الركائز الذي يقوم عليه البنك الرتباطه املبا�شر بكثري من البنود حيث والتي
منها ا�ستقطاب الودائع  ،الرتكزات الإئتمانية  ،مالءة البنك .وبناء على كل ذلك يحر�ص البنك كل احلر�ص على تقوية
قاعدة الر�أ�سمالية لتلبية املتطلبات القانونية وال�سوقية واملعايري .
حيث بلغت �إجمايل حقوق امللكية كما يف  31دي�سمرب  2013م مبلغ  17مليار ريال مقابل  14مليار ريـال خالل نف�س
الفرتة من العام ال�سابق وبن�سبة منو . %21
وقد بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال كما يف  31دي�سمرب  2013م طبق ًا للقواعد واملعايري املن�صو�ص عليها لأنظمة بازل
 %33.1مقابل ن�سبة  %24.1خالل نف�س الفرتة من العام ال�سابق .
كل ذلك مل يعيق البنك من النظر �إىل كادره الب�شري الذي لواله بعد اهلل تعاىل ما حتققت تلك الإجنازات الكبرية حيث
يبحث الإ�ستقرار الوظيفي ب�صورة م�ستمرة والتي منها �إعادة تقييم هيكل �سلم الأجور واملرتبات الذي بداء تطبيقه من
مار�س  2011م حيث مت التعاقد مع �إ�ست�شاري خا�ص لإعادة التقييم واخلروج مبقرتحات جديدة تلبي كل الطموحات
وحتقق العدالة وامل�ساواة والإ�ستقرار الوظيفي للموظفني وحتقيق م�ستوى عايل من الوالء الوظيفي للبنك حيث بالفعل
مت تطبيق املقرتحات اجلديدة لهيكل الأجور املقرتح �إبتدا ًء من �إبريل  2014م .
�أي�ض ًا مل ين�سى البنك دوره يف امل�ساهمة يف التنمية املجتمعية من خالل تقدمي ورعاية العديد من الفعاليات وامل�ؤمترات
التي �أقيمت خالل العام  2013م .
و�سيكون العام  2014م ان�شاء اهلل عام متجدد بالعطاء والتطور والرقي بخدمات البنك وامل�ساهمة الفعالة يف تنمية
الإقت�صاد الوطني واملحافظة على �إ�ستقراره.
ويف الأخري نود �أن ن�ؤكد �شكرنا ملجل�س �إدارة البنك و�إدارته التنفيذية وكل موظفي البنك على ما قدموه خدم ًة لهذا
ال�صرح ال�شامخ و�إننا نطلب منهم البقاء على هذه الوترية والإدارة العالية وتطويرها لكي ن�ستطيع املناف�سة على املراكز
املتقدمة يف القطاع امل�صريف اليمني .
وفق اهلل اجلميع ملا يحب ُه وير�ضاه ُ.
.
حاقد
كل
من
أراحها
�
و
وحفظ بالدنا من كل �سوء ومكروه
صالح صادق باشا
الرئيس التنفيذي
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حيث بلغت �إجمايل الإيرادات املح�صلة خالل العام  2013م مبلغ  50مليار ريـال مقابل حوايل مبلغ  40مليار ريـال
خالل نف�س الفرتة من العام ال�سابق وبن�سبة منو . %25

وهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على ثقة جمهور العمالء ب�سمعة البنك الطيبة ومالئته املالية وال�سوقية .حيث ي�سيطر
البنك على ن�سبة  %19من القطاع امل�صريف اليمني ككل .وقد بلغت ن�سبة �إجمايل النمو يف �أموال املودعني للجهاز
امل�صريف اليمني خالل العام  2013م  %24وقد �ساهم البنك مبا ن�سبته  %33من هذا النمو.
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أعضاء جملس اإلدارة
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رئي�س جمل�س الإدارة

ممثل
�صندوق ت�شجيع الإنتاج
الزراعي وال�سمكي

ممثل
وزارة املاليــة

ممثل
الهيئة العامة للطريان
املدين والأر�صاد

ممثل
وزارة الزراعة والري

ممثل
وزارة الرثوة ال�سمكية

ممثل
الإحتاد التعاوين الزراعي

ع�ضو م�ستقل

ع�ضو م�ستقل

ع�ضو م�ستقل

ع�ضو م�ستقل

ع�ضو م�ستقل

ع�ضو م�ستقل
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الأ�ستاذ /من�صر �صالح القعيطي

حارث عبد الباري �صالح

جمال علي املالكي

حامد �أحمد فرج

م.عبد امللك قا�سم الثور

عبا�س عي�سى الزبيدي

حممد حممد ب�شري

حمود حممد ال�صالحي

�سامل حممد �سلمان

م.عبد اهلل ح�سن ال�شاطر

عبده مهدي العدلة

حم�ضار عبداهلل ال�سقاف

د�.سليم نا�صر ال�شحطري
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اإلدارةالتنفيذية

الرئي�س التنفيذي
�إىل �أكتوبر  2013م

الرئي�س التنفيذي
من نوفمرب  2013م
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�إبراهيم �أحمد احلوثي

�أنعم يحيى ال�شهاري

عبداجلبار �أحمد �سالمه

عمار عبداللطيف املجمر

فار�س �صالح اجلعدبي

حممد عبدالكرمي املن�صوب

حممد م�صطفى خمتار

نا�صر حم�سن املرقب

يحيى حممد الكب�سي

املدير التنفيذي
لك ــاك الإ�س ـ ــالمي

نائب الرئي�س التنفيذي
للعمليات امل�ساندة

نائب الرئي�س التنفيذي
للإ�ستثمار

نائب الرئي�س التنفيذي
خلدمات ال�شركات

نائب الرئي�س التنفيذي
للتمويل الزراعي وال�سمكي

نائب الرئي�س التنفيذي
لتطوير الأعمال

القائم ب�أعمال نائب الرئي�س
التنفيذي للعمليات امل�صرفية

نائب الرئي�س التنفيذي
خلدمات الأفراد

نائب الرئي�س التنفيذي
للمخاطر والإلتزام
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�أحمد عبداهلل امل�ضواحي

�صالح �صادق با�شا
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م�ساعد نائب الرئي�س التنفيذي
لقطاع الإ�ستثمار والعالقات

م�ساعد نائب الرئي�س التنفيذي
لقطاع العمليات امل�صرفية

م�ساعد نائب الرئي�س التنفيذي
للقطاع امل�ساند لل�ش�ؤون املالية
واخلدمات الإدارية

م�ساعد نائب الرئي�س التنفيذي
لقطاع تطوير الأعمال

م�ساعد نائب الرئي�س التنفيذي
لقطاع املخاطر والإلتزام

م�ساعد الرئي�س التنفيذي
لقطاع خدمات الأفراد

م�ساعد الرئي�س التنفيذي
للموارد الب�شرية
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�أمني يحيى ال�سنباين

�أمين من�صر القعيطي

حمود علي الوعيل

عبدالكرمي �أحمد العوا�ضي

عمار علي العدلة

حممد عبدالرب ال�صايدي

نبيله �صالح جمور
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رؤيتنا
رسالتنا

املؤسسة املالية الرائدة..
تقدمي اخلدمات املصرفية واملالية
املتنوعة ذات اجلودة العالية
بإستخدام أفضل األنظمة اإلدارية
والتقنية مبهنية عالية من خالل
شبكة أعمال واسعة لقطاعات
األفراد والشركات واملؤسسات مبا
يسهم يف تنمية اإلقتصاد احمللي.

قيمنا اجلوهرية

ت�أ�س�س "بنك الت�سليف التعاوين والزراعي" يف عام 1982م نتيجة لدمج كل من بنك
الت�سليف الزراعي 1975م وبنك التعاون الأهلي للتطوير 1979م فقام البنك بتمويل القطاعات
الإقت�صادية والإنتاجية .
و�إنطالق ًا من برامج الإ�صالح الإقت�صادي التي �إنتهجتها احلكومة مبا يتما�شى مع متطلبات
الع�صر بالإنفتاح نحو الإقت�صاد العاملي ,فقد ولج البنك �إىل �سوق ال�صناعات امل�صرفية مقدم ًا
�أف�ضل اخلدمات امل�صرفية ,ف�أنفرد ب�إمتالكها على نظرائه يف ال�ساحة امل�صرفية املحلية،
كما واكب البنك التطورات العاملية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية ,والتي �ضمنت له
دخول عامل التناف�س امل�صريف بجدارة باعتباره الرائد الأول يف مرتبة ال�صدارة املالية للأعوام
املا�ضية على التوايل ويوجد لديه �أكرب �شبكة م�صرفية حملية ,ف�ض ًال عن تواجده يف دول اخلليج
العربي والقرن الأفريقي وتربطه �شراكة م�صرفية متميزة مع �شبكة البنوك املرا�سلة.
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العميل حمور إهتمامنا
السعي املتواصل للتميز
تنمية اجملتمع
العمل بروح الفريق الواحد
اإلهتمام باملوارد البشرية وتنمية قدراتها

نشأةالبنك

19

رئيس جملس اإلدارة
مكتب الرئي�س
�أمانة ال�سر
�إدارة التدقيق الداخلي
جلنة الإمتثال وغ�سل الأموال
جلنة املخاطر
جلنة التدقيق
جلنة الرت�شيحات و املكاف�آت
جلنة املوجودات واملطلوبات
اللجنةالتنفيذية
جلنة الإئتمان

قطاع
العمليات
املصرفية

الرئيس
التنفيذي
�إدارة مراجعة وحتليل الإئتمان

�إدارة املخاطر
�إدارة الإلتزام ومكافحة غ�سل الأموال
الإدارة القانونية
�إدارة املتابعة والتعامالت اخلا�صة

�إدارة الأفراد واملن�ش�أت ال�صغرى
�إدارة الفروع وقنوات التوزيع
�إدارة املن�ش�أت ال�صغرية واملتو�سطة
�إدارة البطاقات
�إدارة اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة

قطاع
الشركات
�إدارة ال�شركات التجارية وامل�ؤ�س�سات
�إدارة ال�شركات العقارية واملقاوالت
�إدارة ال�شركات ال�صناعية والزراعية

قطاع
اإلستثمار
�إدارة الإ�ستثمار
�إدارة غرفة التداول والو�ساطة املالية

�إدارة املوارد الب�شرية
الإدارة املالية
�إدارة التدريب وتطوير الأداء
�إدارة اخلدمات الإدارية
�إدارة ال�سكرتارية

�إدارة التخطيط الإ�سرتاتيجي
والإح�صاء
�إدارة الت�سويق
�إدارة البحوث والتطوير
�إدارة توكيد اجلودة

�إدراة خدمات املزارعني وال�صيادين
�إدارة امل�شاريع الزراعية وال�سمكية
�إدارة التمويل والإئتمان الزراعي
وال�سمكي

�إدارة العمليات امل�ساندة
�إدارة املخاطر والإلتزام
�إدارة خدمات الأفراد
�إدارة خدمات ال�شركات
�إدارة العالقات الدولية
�إدارة الإ�ستثمار
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الهيكلالتنظيمي

قطاع
اخملاطر
واإللتزام

�إدارة العمليات املركزية
�إدارة العمليات الدولية
�إدارة تكنولوجيا املعلومات
�إدارة ال�سريع للحواالت
�إدارة حواالت الوي�سرتن يونيون
�إدارة العالقات الدولية
�إدارة تطوير الأنظمة
مركز البطاقات
مركز الإت�صال

قطاع
األفراد

قطاع
العمليات
املساندة

قطاع
تطوير
األعمال

قطاع
التمويل
الزراعي
والسمكي

كاك
اإلسالمي

21

"األداء املايل للبنك 2013

رؤيتنا يف أرقام

وقد بلغت ن�سبة �صايف املوجودات املربحة كما يف  31دي�سمرب % 78مقابل  %77يف نف�س الفرتة من العام ال�سابق
وذلك كما يلي :

أوالً :املؤشرات املالية

إجمايل املوجودات

صايف أرباح البنك

حقق بنك الت�سليف التعاوين والزراعي �صايف �أرباح خالل العام 2013م بلغت نحو  3,6مليار ريـال مقابل حوايل
مبلغ  2مليار ريـال لنف�س الفرتة من العام املا�ضي ومبعدل منو قدره  % 82رغم ا�ستمراره يف حتمل �أعباء كبرية
يف ال�سيا�سة التي انتهجها بامل�شاركة مع احلكومة والبنك املركزي يف �إدارة �سوق ال�صرف حيث وا�صل البنك دوره
الريادي يف �سوق ال�صرف املحلية و�شارك ب�صوره فاعله يف �إ�ستقرار �سعر �صرف الريـال اليمني مقابل العمالت
الأجنبية الأخرى وذلك بتزويد ال�سوق ب�إحتياجاته من العملة حيث ا�ستطاع رفد �سوق ال�صرافة بحوايل 2,5مليار
دوالر خالل العام 2013م .
كما �أن �سيا�سة كاك بنك التي متثلت يف تزويد العمالء بحاجاتهم من العملة ال�صعبة وب�أ�سعار تتما�شى مع م�ؤ�شرات
ن�شرة �سعر ال�صرف ال�صادرة من البنك املركزي قد �ساهم يف �إ�ستقرار �أ�سعار ال�صرف وبالتايل �إ�ستقرار �أ�سعار
ال�سلع واملنتجات .

البيان

2013

2012

إجمايل املوجودات

456,450

309,193

147,257

العــام

النـسبــة

48

وقد توزعت القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية على القطاعات التالية:
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28,572,862

30,000,000

20,968,013

2013
2012

15,600,522

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

26

31

25,000,000

املبالغ باأللف الريـال
2013

2012

20,000,000

إجمايلحمفظةالقروضوالتمويالت

60,387,087

50,256,739

15,000,000

إجمايلاخملصصات

)(12,840,689

)(12,083,071

10,000,000

إجمايلالفوائداجملنبة
صايفاحملفظة

)(8,943,371

)(6,963,328

5,000,000

38,603,027

31,210,340

0

البيان

النـسبــة

7,808,206

2013

و�أي�ضا ا�ستطاع البنك خالل العام 2013م حت�صيل العديد من الديون التي كانت تعد من الديون املتعرثة و�إتباع
�سيا�سات �آمنه يف �إدارة املحفظة الإئتمانية وعمليات منح القرو�ض والت�سهيالت مع مراعاة احلفاظ على مكانة
البنك ودوره يف امل�شاركة الفعالة يف تنمية الإقت�صاد الوطني ومن اجل تنظيم وت�سهيل �إجراءات منح القرو�ض بداء
البنك مبنح الفروع �سقوف لعملية الإقرا�ض بعد ا�ستيفاء كافة الإجراءات للمنح حيث منت املحفظة خالل العام
2013م بن�سبة  %24مقارنة بالعام ال�سابق وذلك كما يلي .

النـسبــة

8,040,495

3,623

حتر�ص �إدارة كاك بنك دائما على املوائمة والتوفيق بني الأمان وال�سيولة والربحية عند توظيفها لأموال املودعني .
ويعترب الإ�ستثمار يف �أذون اخلزانة هو الأمثل يف ظل الظروف التي مرت بها البالد يف الفرتة املا�ضية وال تزال  ،ملا
متثله من م�صدر �آمن و�سريع لل�سيولة وكاحتياطي ثانوي ملواجهة �أية التزامات طارئة  ،فقد بلغت تلك الإ�ستثمارات
يف �أذون اخلزانة مبلغ  299مليار ريـال يف نهاية  2013حمت ًال املركز الأول بني البنوك العاملة يف اليمن .

نسبة تغطية
إجمايل القروض
بضمانات نقدية

1,781,757

2012

ويقوم البنك بت�شغيل موجوداته يف �أدوات �إ�ستثمارية متنوعة �أغلبها خالية من املخاطر ومدرة للربح مع املوائمة
الكاملة بني الربحية وال�سيولة حيث يحتفظ البنك بن�سبة �سيولة عالية تفوق متطلبات اجلهات الرقابية حيث بلغت
ن�سبة ال�سيولة كما يف  31دي�سمرب 2013م  %78 ( %84,6يف نهاية العام  ) 2012وهي ن�سبة كبرية تعطي للبنك
مالءة مالية كبريه لتغطية متطلبات ال�سحب من العمالء بجميع �أنواعها كمدفوعات الإ�سترياد لل�سلع الر�أ�سمالية
واال�ستهالكية وت�سهيل عمليات التجارة الداخلية واخلارجية وال�سحوبات الأخرى وقد بلغت �أر�صدتنا لدى البنوك
املحلية والأجنبية كما يف  31دي�سمرب  2013مبلغ 51مليار ريـال.

احملفظةاإلستثمارية

2,154,481

العــام

1,989

500,000

2012

2,187,429

صايف الربح مباليني الرياالت

50,256,739

1,192,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

15,527,702

جتاري أفراد وأخرى صناعي

زراعي

خدمات

مايل
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456,450

2013

456,450,398

100%

2012

15,706,767

60,387,087

23,707,131

النـسبــة

309,193

2012

إجمايل املوجودات

102,232,921

22%

2013

إجمايل اإللتزام

2013

مقارنة إجمايل املوجودات لعامي  2012 - 2013مباليني الرياالت
النمو

املوجودات غري املربحة

78%

العــام

الضمانات النقدية

19,596

صايف الربح

3,623

1,989

1,634

وقد �إ�ستطاع كاك بنك احلفاظ على املركز الثاين بني البنوك العاملة يف اجلمهورية وبن�سبه م�ساهمه قدرها %17
من �إجمايل املوجودات يف القطاع امل�صريف اليمني ككل وح�صد املركز الأول بني البنوك التجارية .

املوجودات املربحة

354,217,477

املبالغ باأللف الريـال

0

البيان

2013

2012

النمو

بلغت �إجمايل املوجودات كما يف  31دي�سمرب 2013م مبلغ  456مليار ريـال مقابل  309مليار ريـال خالل نف�س الفرتة
من العام املا�ضي وبلغ مقدار النمو  147مليار ريـال وبن�سبة قدرها . % 48

إجمايل املوجودات مباليني الرياالت

مقارنة أرباح البنك لعامي  2012 - 2013مباليني الرياالت
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البيــــان

2013

النسبـــة

ويحر�ص البنك حالي ًا على اخذ ال�ضمانات الكافية عند منح الإئتمان لل�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد لتقليل املخاطر
املحتملة على البنك وقد بلغت �أر�صدة ال�ضمانات النقدية كما يف  31دي�سمرب2013م مبلغ  15,7مليار ريـال كما
هو مو�ضح �أدناه :

23
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رؤيتنا يف أرقام

وبهذا النمو فقد بلغت ح�صة البنك ما ن�سبته  %19من حجم القطاع امل�صريف اليمني ككل وا�ستطاع البنك املحافظة
على املركز الثاين بني البنوك العاملة يف اليمن وعلى املركز الأول بني البنوك التجارية .

بلغت �إجمايل املحفظة الإ�ستثمارية للبنك كما يف  31دي�سمرب 2013م  354مليار مقابل  239مليار يف نف�س الفرتة من العام املا�ضي وبن�سبة منو
قدرها  %48ويبني الر�سم البياين �أدناه توزيع تلك الإ�ستثمارات على القطاعات املختلفة .
299,038

194,795

38,603

31,210

4,461

4,461

1,768

2,568

8,000

2,000

0

2,000

474

408

1,874

1,933

2013
2012

حقوق امللكية
ما يزال البنك حري�ص ًا على تقوية قاعدة ر�أ�س ماله بهدف تدعيم ثقة املودعني وتعزيز قدرته على مواجهة الأخطار
التي قد حتدق به حيث بلغ �إجمايل حقوق امللكية كما يف  31دي�سمرب 2013م مبلغ  17مليار ريـال مقابل  14مليار ريـال
لنف�س الفرتة من العام املا�ضي .

300,000
250,000
200,000

كفاية رأس املال

150,000

يحافظ البنك دوم ًا على عالقة متوازنة لكفاية ر�أ�س املال طبق ًا ملتطلبات معايري بازل

100,000

وفيما يلي جدول لإحت�ساب معدالت كفاية ر�أ�س املال يف العام 2013م مقارنة بعام 2012م طبق ًا للقواعد واملعايري
املن�صو�ص عليها لأنظمة بازل.

50,000
0

أذون
اخلزانة
بالصايف

اإلقراض
والتمويالت
بالصايف

ودائع آلجل
لدى البنوك
اخلارجية

السندات
احلكومية

اإلستثمارات
يف الصكوك

اإلستثمار
يف شهادات
اإليداع

اإلستثمار
يف شركات
زميلة

رأس املال األساسي  /املوجودات املرجحة بأوزان اخملاطر

إستثمارات
ماليةمتاحة
للبيع

2013

نظر ًا ملا يقدمه البنك من خدمات م�صرفية متميزة ذات جودة عالية و�سريعة الأداء ومعا�صرة لأحدث التطورات التكنولوجية تقدم عرب كفاءات مهنية ذات
خربات طويلة تتحلى بروح الفريق الواحد عرب قيادة ن�شطه وفعاله 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 وكل هذا زاد من ثقة اجلمهور بالبنك حيث بلغت �إجمايل ودائع العمالء والبنوك كما يف  31دي�سمرب
2013م مبلغ  429مليار ريـال مقابل  288مليار ريـال لنف�س الفرتة من العام املا�ضي بن�سبة منو قدرها  %49ويبني اجلدول �أدناه تفا�صيل ذلك :
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2013

2012

413,856,580

262,891,367

14,864,798

24,933,661

اإلجمايل العام

428,721,378

287,825,028

إجمايلودائعالقطاعاملصريف

2,227,811,000

1,802,034,000

إجمايل ودائع البنوك

العائد على الأ�صول ()ROA
(�صايف الدخل  /متو�سط �إجمايل املوجودات)
العائد على حقوق امل�ساهمني ()ROE
(�صايف الدخل  /متو�سط �إجمايل حقوق امل�ساهمني)
ن�سبة امل�صروفات  -الدخل
(�إجمايل الدخل � /إجمايل النفقات)
متو�سط عائد الأ�صول املربحة
(�إجمايل �إيرادات الفوائد  /متو�سط �إجمايل املوجودات املربحة)
متو�سط تكلفة الأموال

ودائع العمالء والبنوك مباليني الرياالت

32

التغري
150,965,213
-10,068,863
140,896,350
425,777,000

النسبة

النـسبــة
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( �إيرادات غري الفوائد  /م�صروفات غري الفوائد )
ن�سبة نقطة التعادل
( �إجمايل النفقات – �إيرادات غري الفوائد)(/متو�سط �إجمايل املوجودات املربحة)

428,721

نسبة كفاية رأس املال
2013

287,825

ن�سبة �إيرادات غري الفوائد �إىل م�صروفات غري الفوائد

2012

57%

ن�سبة �صايف �إيرادات الفوائد �إىل متو�سط �إجمايل املوجودات
( �صايف �إيرادات الفوائد  /متو�سط �إجمايل املوجودات )
ن�سبة �إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية �إىل �إجمايل الإيرادات
( �إجمايل امل�صاريف الت�شغيلية � /إجمايل الدخل الت�شغيلي )

النـسبــة

-40%

النـسبــة

ن�سبة م�صروفات الفوائد �إىل �إيرادات الفوائد
( م�صروفات الفوائد � /إيرادات الفوائد )

49%
24%

ن�سبة �إيرادات غري الفوائد �إىل �إجمايل الإيرادات
2012

2013

( �إيرادات غري الفوائد � /إجمايل الإيرادات )

2012/12/31 2013/12/31

%0.9
%23
%108

%0.7
%15
%105

%16.2

%17.9

%13.6

%16.1

%11.6

%16.1

%15.0

%16.9

%5.1

%5.6

%36.4
%58.8
%4.2

%39.7
%59.1
%6.4

يتبع>>>
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النـسبــة

إجمايل أموال املودعني ( العمالء  -والبنوك ) كما يف  31ديسمرب 2013م بآالف الريـال
إجمايل ودائع العمالء

 .1نسب األرباح والكفاءة الربحية

( �إجمايل م�صروفات الفوائد  /متو�سط �إجمايل املطلوبات املكلفة )

احملفظة اإلدخـــارية

البيــــان

2012

ثانيًا  :أهم النسب املالية:
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(.1تابع) نسب األرباح والكفاءة الربحية
نفقات الت�شغيل املطلوبة لإدارة الأ�صول
( نفقات الت�شغيل  /متو�سط �إجمايل املوجودات )
ربحية الفوائد من الأ�صول
( �صايف �إيرادات الفوائد  /متو�سط �إجمايل املوجودات )
متو�سط العائد على القرو�ض
( دخل الفائدة على القرو�ض  /متو�سط �إجمايل القرو�ض )
ن�سبة الكفاءة
( نفقات غري الفائدة � /صايف الدخل الت�شغيلي )
ن�سبة �صايف الأموال غري املكلفة
(املطلوبات غري املحملة بالفوائد –املوجودات غري املدرة للفوائد) � (/إجمايل املوجودات )

رؤيتنا يف أرقام

2012/12/31 2013/12/31

%4.8

%5.8

%5.1

%5.6

%6.7

%8.7

%83.4

%88.8

%15.7

%23.1

 .3نسب السيولة
ن�سبة ال�سيولة
مكونات املوجودات ال�سائلة وفق متطلبات البنك املركزي /مكونات
املطلوبات وفق متطلبات البنك املركزي
ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع
(�إجمايل القرو�ض � /إجمايل الودائع)
املوجودات ال�سائلة كن�سبة مئوية من الودائع واالقرتا�ض
( املوجودات ال�سائلة)�(/إجمايل الودائع � +إجمايل القرو�ض )
ن�سبة املوجودات ال�سائلة يف �إجمايل املوجودات
(املوجودات ال�سائلة � /إجمايل املوجودات )

 .4نسب جودة األصول
ن�سبة القرو�ض يف �إجمايل املوجودات

 .2نسب كفاية رأس املال
ن�سبة الإ�ستثمارات يف الأ�سهم والأ�صول الثابتة املمولة من حقوق امل�ساهمني
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ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
(�إجمايل ر�أ�س املال  /الأ�صول املرجحة ب�أوزان املخاطر)
ن�سبة حقوق امل�ساهمني �إىل �إجمايل الديون ( ن�سبة الدين )
(حقوق امل�ساهمني � /إجمايل الديون)

ن�سبة املوجودات املدرة للفوائد �إىل �إجمايل املوجودات

%27.4

%34.4

%33.1

%24.1

(املوجودات غري املدرة للفوائد � /إجمايل املوجودات )

%3.9

%3.6

الأ�صول املدرة للفوائد بتمويل من �صايف الأموال غري املكلفة
(املطلوبات غري املحملة بالفوائد – املوجودات غري املدرة للفوائد)
( /املوجودات املدرة للفوائد )

(املوجودات املدرة للفوائد � /إجمايل املوجودات )
ن�سبة املوجودات غري املدرة للفوائد �إىل �إجمايل املوجودات

%84.6

%78.0

ن�سبة البنود خارج امليزانية �إىل �إجمايل القرو�ض
(�إجمايل الإلتزامات العر�ضية والتعهدات � /إجمايل القرو�ض )
ن�سبة البنود خارج امليزانية �إىل جمموع املوجودات

%14.6

%19.1

( �إجمايل البنود خارج امليزانية  :الإلتزامات العر�ضية والتعهدات � /إجمايل املوجودات)
العائد على الإلتزامات العر�ضية والتعهدات

%86.1
%89.5

%78.4
%79.4

(دخل عموالت االعتمادات وخطابات ال�ضمان  /متو�سط الإلتزامات العر�ضية والتعهدات)

%86.8

%103.9

%11.5

%16.9

• امل�صادقة على القوائم املالية املوحدة للعام 2013م .

%1.4

• حتويل  % 15من �أرباح العام  2013للإحتياطي القانوين.

%1.5

%13.2
%77.1
%22.9

%13.9
%76.7
%23.3

ثالثا  :املؤشرات األخرى:
ي�سعى البنك دائم ًا �إىل التطوير امل�ستمر ملنظومته الإلكرتونية ملواكبة �أحدث التطورات الع�صرية وامل�صرفية للمحافظة على مكانة البنك
التي و�صل �إليها و�أي�ض ًا لإ�ستقطاب �شرائح جديدة للمناف�سة على املراكز املتقدمة فقد �إنتهى البنك من �إجراء كامل التحديثات على
النظام الرئي�سي يف البنك وي�سعى حالي ًا �إىل �إدخال نظام حديث يف الفروع وهو نظام الإيثك�س كبديل لنظام املوزايك ويعد الأول �أكرث
تطور ًا من الثاين وحالي ًا يتم �إجراء الإختبارات عليه .
�إ�ستطاع البنك تو�سيع قاعدة عمالئه امل�ستخدمني للبطائق الذكية بكافة �أنواعها حيث و�صل �إجمايل البطائق امل�صدرة خالل العام
2013م �إىل (  ) 74,598لي�صبح �إجمايل عدد البطائق حتى نهاية العام 2013م (  ) 510,405بطاقة مقابل عدد ( )435,807بطاقة
يف العام 2012م ونتيجة لهذا فقد و�سع البنك �شبكة ال�صرافات الآلية ملواجهة تزايد عدد م�ستخدمي البطائق الذكية لت�صل عدد
ال�صرافات بنهاية العام 2013م �إىل ( � ) 151صراف �آيل مقابل عدد( )138بنهاية العام 2012م موزعة يف جميع �أنحاء اجلمهورية .
وفيما يلي جدول مقارن لبعض اخلدمات اإللكرتونية التي يقدمها البنك لعمالئه وكذا بعض البيانات
اإلحصائية األخرى :

%20.3

%30.2

البيــــان
عدد العمالء
عدد الصرافات اآللية ATM

2013
301.468
151

• امل�صادقة على تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية عن �أعمال كاك الإ�سالمي .

• امل�صادقة على تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م .
• املوافقة على املقرتح املرفوع بخ�صو�ص توزيعات الأرباح على النحو التايل :
• حتويل مبلغ ( )3,000,000,000ريـال من الأرباح املرحلة لتعلية ر�أ�س املال.

اجلانب التقني :

2012/12/31 2013/12/31

التايل:

2012
261,739
138

• حتويل مبلغ ()79.397.850ريـال املتبقي من الأرباح املرحلة اىل االحتياطي العام.
• �إبراء ذمة جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات فيما يتعلق ب�أعمالهم عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013م .
• تعني مراقب ح�سابات للبنك للعام املايل 2014م وحتديد �أتعابه .
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(الإ�ستثمارات يف الأ�سهم  +الأ�صول الثابتة) ( /حقوق امل�ساهمني)

2012/12/31 2013/12/31

( القرو�ض � /إجمايل املوجودات )

2012/12/31 2013/12/31

 .5نسب احلسابات خارج امليزانية

2012/12/31 2013/12/31

هذا وقد أقرت اجلمعية العمومية يف إجتماعها املنعقد بتاريخ 2014/5/8م،

27

قصة جناح
ورحلة تطوير التنتهي..
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ميثاق احلكم املؤسسي واإلفصاح
لبنـك التسليـف التعـاونـي والزراعـي
أو ًال  :دليل احلاكمية املؤسسية لبنك التسليف
التعاوينوالزراعي
يويل بنك الت�سليف التعاوين والزراعي اهتمام ًا كبري ًا باحلوكمة امل�ؤ�س�سية
ال�سليمة  ،كما يلتزم جمل�س �إدارة البنك بتطبيق �أعلى معايري الأداء املهنية على جميع
ن�شاطات البنك ويتبع البنك يف هذا املجال تعليمات البنك املركزي الذي تبنى
تو�صيات جلنة بازل حول احلوكمة يف امل�ؤ�س�سات وكذلك مبادئ احلوكمة ال�صادرة
عن منظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية (. )OECD

احلوكمة املؤسسية

لقد قام البنك ب�إعداد وحتديث دليل احلوكمة وفق ًا ملتطلبات دليل احلوكمة
ال�صادر عن البنك املركزي اليمني من�شور رقم ( )3ل�سنة ( )2013ب�شكل ين�سجم مع
�إحتياجاته و�سيا�ساته وطبيعته كبنك حكومي ( تقليدي – �إ�سالمي ) .
ويقوم البنك مبراجعة دليل احلوكمة وتطويره وتعديله من وقت لآخر وذلك بهدف
مواكبة التغريات يف �إحتياجاته وتوقعاته وال�سوق امل�صريف ويتم �إعتماده من جمل�س
الإدارة واملوافقه عليه من البنك املركزي .

ثانيًا :جملس اإلدارة
 -1امل�سئوليات
يلتزم جمل�س �إدارة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي �أ�ضافة �إىل امل�سئوليات التي
تفر�ضها القوانني ذات العالقة والقوانني املنظمة للعمل امل�صريف بامل�سئوليات
التالية :
• يتحمل املجل�س كافة امل�س�ؤوليات املتعلقة بعمليات البنك و�سالمته املالية ،
والت�أكد من تلبية متطلبات البنك املركزي وم�صالح امل�ساهمني واملودعني والدائنني

واملوظفني واجلهات الأخرى ذات العالقة والت�أكد من �أن �إدارة البنك تتم ب�شكل
ح�صيف و�ضمن �إطار القوانني والتعليمات النافذة وال�سيا�سات الداخلية للبنك.
• �إن واجب جمل�س الإدارة الأ�سا�سي هو حماية حقوق امل�ساهمني وتنميتها على
املدى الطويل ومن �أجل القيام بهذا الدور يتحمل جمل�س الإدارة م�س�ؤولية احلوكمة
امل�ؤ�س�سية كاملة  ،مبا يف ذلك توجه البنك الإ�سرتاتيجي وحتديد الأهداف العامة
للإدارة التنفيذية والإ�شراف على حتقيق هذه الأهداف.
• يقوم املجل�س برت�سيخ مبد�أ �إلتزام كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س جتاه البنك وجميع
م�ساهميه ولي�س جتاه اجلهة التى ميثلها فقط .
• يقوم املجل�س بر�سم الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك بالإ�ضافة �إىل الرقابة على
�إدارته التنفيذية التي تقع عليها م�س�ؤوليات العمليات اليومية كما يقوم املجل�س
بامل�صادقة على �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ويت�أكد من مدى فعاليتها ومدى
تقيد البنك باخلطة الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة �أو املطلوبة
مبوجب القوانني والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاها ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من �أن
جميع خماطر البنك قد مت �إدارتها ب�شكل �سليم.
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وتعرف حوكمة البنوك ب�أنها الطريقة التي يتم بها تنظيم �شئون و�أعمال البنوك
من قبل جمال�س �إدارتها والإدارة التنفيذية ،والتي حتدد الأ�ساليب ال�سليمة يف
و�ضع �أهداف و�إ�سرتاتيجيات البنوك وعملياتها اليومية وحتقيق مبد�أ امل�سائلة �أمام
امل�ساهمني وتراعي حقوق وم�صالح الأطراف ذات العالقة والقواعد والتعليمات
ال�صادرة عن ال�سلطة الرقابية وحماية م�صالح املودعني وما يتطلبه ذلك من �ضرورة
تطوير نظم قوية لإدارة املخاطر .

"تقليدي ــ إسالمي

31

• يقوم املجل�س بتكري�س الإهتمام والوقت الالزم للقيام بواجباته وحتمل م�س�ؤلياته.
• يقوم جمل�س الإدارة بتعيني رئي�س تنفيذي يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة
امل�صرفية.
• يتم احل�صول على موافقة املجل�س عند تعيني بع�ض املدراء التنفيذيني مثل مدير
التدقيق الداخلي واملراقب ال�شرعي واملدير املايل ومدير الإلتزام ومدير املخاطر
والت�أكد من توفر اخلربات املطلوبة لديهم.
• يقوم املجل�س ب�إقرار خطط �إحالل ( )Succession Plansللمدراء التنفيذيني
للبنك وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�شاغلي هذه الوظائف.
• يقوم املجل�س بتقييم �أدائه ككل ،مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا ،ب�إتباع �أ�س�س حمددة
ومعتمدة يف تقييم فعاليته .وبحيث يكون معيار تقييم الأداء مو�ضوعي ويت�ضمن
مقارنة بالبنوك الأخرى وامل�ؤ�س�سات املالية امل�شابهة ،بالإ�ضافة �إىل معايري �سالمة و�صحة
البيانات املالية للبنك ومدى الإلتزام باملتطلبات الرقابية .
• يتم تقييم الرئي�س التنفيذي من قبل املجل�س �سنوي ًا.
• يتم تقييم اللجان التابعة للمجل�س �سنوي ًا.
• على جمل�س الإدارة وبناء على التقارير الدورية
التي ترفع اليه من الإدارة التنفيذية واملراجع الداخلي
واخلارجي  ,مبراجعة اداء البنك وتقييم اعماله
وح�سن �إدارته وحتديد االنحرافات والتجاوزات وحتليل
ا�سبابها وحتديد امل�سئولني عنها واملحا�سبه عليها وا�صدار
التعليمات الالزمة ملعاجلتها وتفادي تكرارها.
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• يقوم املجل�س بتحديد �أهداف البنك ويقوم بر�سم واعتماد
�إ�سرتاتيجيات لتحقيق هذه الأهداف .وتقوم الإدارة التنفيذية
بو�ضع خطط عمل تتما�شى مع تلك الإ�سرتاتيجيات وذلك من
خاللعمليةتخطيطت�شملم�ساهمةجميعدوائرالبنك.ويقوم
املجل�س ب�إعتماد الإ�سرتاتيجية وخطط العمل والت�أكد من قيام
الإدارة التنفيذية مبراجعة �إجنازات الأداء وفق ًا خلطط العمل
ومن �إتخاذ الإجراءات الت�صويبية حيثما لزم .وتعترب عملية

ثالثًا :رئيس جملس اإلدارة
يعني رئي�س جمل�س الإدارة بقرار جمهوري �صادر عن رئي�س اجلمهورية وتقع على عاتق
رئي�س جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية امل�ساعدة له م�س�ؤولية تطبيق ماجاء باخلطه
الإ�سرتاتيجية للبنك.
وكذلك الإ�شراف على جميع �أعمال البنك ،وهو م�س�ؤول �أمام جمل�س الإدارة عن متابعة
تنفيذ ال�سيا�سة التي ير�سمها املجل�س لتحقيق �أهداف البنك وغاياتة ،ويقوم مبتابعة
وتقييم الأداء العام للبنك وفق ًا للإ�سرتاتيجيات واخلطط والأهداف وال�سيا�سات
واملوازنات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

كما يقوم الرئي�س مبا يلي بالإ�ضافة ملا حدده القانون :

املؤمتر الثاين للحوكمة يف اليمن  -صنعاء

رابعًا :إجتماعات اجمللس
بهدف �ضمان �شمولية املوا�ضيع يف �إجتماعات املجل�س مت تناول التايل:
املوافقة على اخلطة الإ�سرتاتيجية للبنك وامل�صادقة على املوازنات التقديرية وكذا
امل�صاريف الر�أ�سمالية وال�سيا�سات التي حتكم
عمليات اخلزينة والإئتمان والإلتزام والإ�ستثمار
وكذا �صالحيات ال�صرف و �إقرار اخلطة ال�سنوية
للتدقيق ،وي�ستطيع كافة الأع�ضاء احل�صول
على املعلومات ذات ال�صله و املتوفره لدى �أمني
�سر جمل�س الإدارة وكذا ميكن لأع�ضاء جمل�س
الإدارة ،احل�صول على امل�شوره من جهات خارجية
يف �أي مو�ضوعات متخ�ص�صة وتكون نفقات تلك
الإ�ست�شارات على ح�ساب البنك.

�أمني �سر جمل�س الإدارة
• يقوم بتزويد �أع�ضاء املجل�س باملعلومات الكافية
وقبل مدة كافية من �إجتماعات املجل�س لتمكينهم
من �إتخاذ القرارات املنا�سبة.
• يقوم �أمني �سر املجل�س بالت�أكد من �إتباع
�أع�ضاء املجل�س للإجراءات املقررة من املجل�س
 ،ومن نقل املعلومات بني �أع�ضاء املجل�س وجلانه
والإدارة التنفيذية  ،بالإ�ضافة �إىل حتديد مواعيد
�إجتماعات املجل�س وكتابة حما�ضر الإجتماع .

خامسًا :ميثاق أخالقيات العمل،
تعارض املصالح

� -1أحكام عامة

• تقدمي التو�صيات املنا�سبة حول كيفية �إ�ستخدام �إحتياطي خماطر الإ�ستثمار ملجل�س
الإدارة.

يقوم املجل�س بالت�أكد دوماً من �أن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف
ممار�سة �أعماله .ويتم ذلك من خالل توفر �سيا�سات وميثاق �أخالقيات
العمل تت�ضمن تعريفاً لتعار�ض امل�صالح وال�صفقات التي يقوم بها
موظفو البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية بنا ًء على معلومات داخلية عن
البنك مت احل�صول /الإطالع عليها نتيجة ال�صالحيات املعطاة لهم.
ويتم تعميم هذه ال�سيا�سات وميثاق �أخالقيات العمل على كافة موظفي
البنك و�أع�ضاء املجل�س واحل�صول على موافقتهم عليها ون�شرها
للجمهور .وعلى �أن تت�ضمن هذه ال�سيا�سات ما يلي:
• قواعد و�إجراءات تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العالقة �سواء بني البنك
وموظفيه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو �شركاتهم � ،أو الأطراف ذوي ال�صلة بهم،
مبا يف ذلك عمليات التمويل واملتاجرة امل�شرتكة مع البنك .كما يجب �أن تت�ضمن تلك
القواعد ما ي�ؤكد بان يتم منح الإئتمان لأع�ضاء املجل�س و�شركاتهم وفق ًا لتعليمات
البنك املركزي وللأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق ولي�س وفق ًا ل�شروط تف�ضيلية  ،و�أن ال
ي�شارك الع�ضو يف �أي �إجتماع يتم فيه بحق ذلك التعامل �أو التعاقد �أو الت�صويت
عليه .كما يتم الإف�صاح عنها يف التقرير ال�سنوي للبنك  ،وعلى ادارات البنك املعنية
ب�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية الت�أكد من �أن عمليات الأطراف ذوي العالقة قد
متت وفق ًا لهذه ال�سيا�سة .
• �أنظمة �ضبط وا�ضحة متنع �أع�ضاء املجل�س واملوظفني من �إ�ستغالل املعلومات
الداخلية يف البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية.
• يجب �أن تتوفر لدى البنك �سيا�سات و�أدلة مكتوبة تغطي كافة الأن�شطة امل�صرفية
لديه ،ويتم تعميمها على كافة امل�ستويات الإدارية  ،ومراجعتها بانتظام للت�أكد
من �شمولها لأي تعديالت �أو تغيريات طر�أت على القوانني والتعليمات والظروف
الإقت�صادية و�أي �أمور �أخرى تتعلق بالبنك.
• يقوم البنك وكجزء من عملية املوافقة على منح الإئتمان بتقييم نوعية احلاكمية
امل�ؤ�س�سية لعمالئه من ال�شركات وخا�صة ال�شركات امل�ساهمة العامة  ،بحيث يتم
ت�ضمني تقييم املخاطر للعمالء بنقاط ال�ضعف والقوة ملمار�ساتهم يف جمال احلاكمية.

• يقوم املجل�س  ،وبهدف زيادة فعاليته  ،بت�شكيل جلان منبثقة عنه ب�أهداف حمددة
يتم تفوي�ضها ب�صالحيات وم�س�ؤوليات من قبله وملدة حمددة من الوقت  ،وبحيث
تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية �إىل املجل�س ككل .علم ًا ب�أن وجود هذه اللجان ال
يعفي املجل�س من حتمل امل�س�ؤولية املبا�شرة جلميع الأمور املتعلقة بالبنك.
• يعتمد مبد�أ ال�شفافية يف تعيني �أع�ضاء جلان املجل�س .ويتم الإف�صاح عن �أ�سماء
الأع�ضاء يف هذه اللجان وملخ�ص عن مهامها وم�س�ؤولياتها �ضمن التقرير ال�سنوي
للبنك.
• ميكن للمجل�س �أن يقوم بدمج مهام عدة جلان من جلانه �إذا كان ذلك منا�سب ًا �أو
�أكرث مالءمة من الناحية الإدارية .
• ال يجوز لرئي�س اللجنة تفوي�ض �صالحياته وال ميكن لع�ضو جمل�س الإدارة �أن تتكرر
ع�ضويته يف �أكرث من جلنتني  ,وال يكون ال�شخ�ص �إال رئي�س ًا للجنة واحدة فقط .

 -2جلنة احلوكمة
• يقوم البنك بت�شكيل جلنة منبثقة عن جمل�س الإدارة ت�سمى جلنة احلوكمة  ،تت�ألف
من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني �أحدهم ع�ضو م�ستقل بلجنة
التدقيق لتوجيه عملية �إعداد وحتديث وتطبيق الدليل.
• تقوم اللجنة بالإ�شراف على نظام احلوكمة يف البنك وتعمل على �ضمان وجود
جميع العنا�صر الالزمة لتطبيقه والرفع �سنوي ًا كحد �أدنى بالتقارير والتو�صيات
ملجل�س الإدارة .
• تقوم اللجنة مبراقبة وتنفيذ وتعديل نظام احلوكمة يف البنك كلما اقت�ضت احلاجة
• تعقد اللجنة �إجتماعاتها كل �ستة �أ�شهر كحد �أدنى .
• بالإ�ضافة للفهم الكامل ل�سيا�سات البنك و�أدلته يجب �أن يكون �أع�ضاء اللجنة على
قدر كبري من الفهم للمعايري الدولية للتقارير املالية ( )IRFSوالقوانني النافذة
ذات العالقة وتعليمات البنك املركزي و �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية والت�أكد
من تطبيقها على املنتجات واخلدمات التى يقدمها امل�صرف  ،والإملام باملعايري
ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة و املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ()AAOIFI
وتلك ال�صادرة عن جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية (.)IFSR

• والت�أكد من الإجراءات التي تعزز فعالية وظيفة املراجعة ال�شرعية الداخلية
وتزويدها بالكادر الكايف وامل�ؤهل للقيام ب�أعمالها على �أكمل وجه.

 -3جلنة املراجعة
• تت�ألف جلنة التدقيق يف البنك من ثالثة �أع�ضاء اغلبهم غري تنفيذيني  ،و يتم
الإف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء هذه اللجنة يف التقرير ال�سنوي للبنك .
• يجب �أن يكون على الأقل ع�ضوين من �أع�ضاء جلنة التدقيق حا�صلني على م�ؤهالت
علمية و�/أو خربة عملية يف جماالت الإدارة املالية ،وان ال يقل عدد الأع�ضاء
امل�ستقلني يف اللجنة عن ع�ضوين اثنني.
• تقوم جلنة التدقيق مبمار�سة امل�س�ؤوليات وال�صالحيات املوكلة �إليها مبوجب قانون
البنوك وتعليمات البنك املركزي و�أي ت�شريعات �أخرى ذات عالقة ،ويت�ضمن ذلك
مراجعة ما يلي:
 -1نطاق ونتائج ومدى كفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك
واملراجعة ال�شرعية الداخلية.
 -2الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.
� -2أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك.
 -3العمليات مع الأطراف ذات العالقة .
• تقوم جلنة التدقيق بتقدمي التو�صيات للمجل�س بخ�صو�ص تعيني � ،إنهاء عمل ،
مكاف�آت املدقق اخلارجي و�أي �شروط تعاقدية �أخرى تتعلق به  ،بالإ�ضافة �إىل تقييم
مو�ضوعية املدقق اخلارجي مع الأخذ بالإعتبار �أي �أعمال �أخرى خارج نطاق التدقيق
قام بها بهدف �ضمان تلك املو�ضوعية.
• تتوفر لدى جلنة التدقيق �صالحية احل�صول على �أي معلومات من الإدارة
التنفيذية بالإ�ضافة �إىل حقها يف �إ�ستدعاء �أي موظف تنفيذي �أو ع�ضو جمل�س �إدارة
حل�ضور �إجتماعاتها.
• تقوم جلنة التدقيق بالإجتماع مع املدقق اخلارجي  ،املدقق الداخلي  ،م�س�ؤويل
الإلتزام مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وبدون ح�ضور الإدارة التنفيذية.
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• يقوم املجل�س بتقييم نظام املخاطر يف البنك ب�شكل
م�ستمر وم�ستوى املخاطر وكيفية التعامل معها وعر�ض
ذلك كله على اجلمعيه العامه ب�شكل وا�ضح .

�إعداد املوازنات التقديرية جز ًء من عملية التخطيط ق�صري الأجل وقيا�س الأداء.

• �إقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك وبني الأع�ضاء
التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذيني.
• خلق ثقافة خالل �إجتماعات املجل�س ت�شجع على النقد البناء حول الق�ضايا التي
يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني الأع�ضاء  ،كما ت�شجع على النقا�شات
والت�صويت على تلك الق�ضايا.
• الت�أكد من و�صول املعلومات الكافية �إىل كل من �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني ويف
الوقت املنا�سب.
• الت�أكد من توفر معايري عالية من احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك.

• يقوم �أمني �سر املجل�س بتدوين كافة نقا�شات املجل�س التي تتم خالل �إجتماعات
املجل�س.

سادسًا :جلان اجمللس

• حماية حقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح وح�سابات الإ�ستثمار  ,والت�أكد من
الإف�صاح املالئم يف الوقت املنا�سب .
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• �إن م�س�ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س�ؤوليات املجل�س �أو الإدارة التنفيذية
للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لديه.
• تقوم جلنة التدقيق ب�إعتماد خطة التدقيق واملراجع ال�شرعي ال�سنوية ومراقبة
تطبيقها � ،إ�ضافة �إىل مراجعة مالحظات التدقيق  ،وتعد جلنة التدقيق امل�سئول
املبا�شر عن الإ�شراف على �أعمال �إدارة التدقيق الداخلي واملراجعة ال�شرعية الداخلية .
• ال تقل �إجتماعات اللجنة عن اربعة خالل العام بحيث جتتمع مع املراجع الداخلي
مرة واحدة كحد �أدنى خالل العام ومرتني على الأقل مع املراجع اخلارجي.
�أع�ضاء اللجنة :الأخ/عبدامللك قا�سم الثور  ,الأخ/عبدا هلل ح�سن ال�شاطر الأخ/عبا�س
عي�سى الزبيدي  ,الأخ�/سليم ال�شحطري .

 -4جلنة الرت�شيح واملكاف�آت
• يقوم البنك بت�شكيل جلنة الرت�شيح واملكاف�آت يف البنك من ثالثة �أع�ضاء غري
تنفيذيني على الأقل  ،وعلى �أن يكون �أغلبهم (مبا يف ذلك رئي�س اللجنة) من
الأع�ضاء امل�ستقلني.
• تتوىل جلنة الرت�شيح واملكاف�آت حتديد فيما �إذا كانت للع�ضو �صفة الع�ضو امل�ستقل
�آخذة بعني الإعتبار احلد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها فيه والواردة يف هذا
الدليل .
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• تو�صي جلنة الرت�شيح واملكاف�آت باملكاف�آت (مبا يف ذلك الراتب ال�شهري واملزايا
الأخرى) للرئي�س التنفيذي .كما تقوم اللجنة مبراجعة املكاف�آت (مبا يف ذلك
الرواتب) املمنوحة لباقي الإدارة التنفيذية و�أع�ضاء هيئة الرقابه ال�شرعية.
• تتوىل جلنة الرت�شيح واملكاف�آت م�س�ؤولية الت�أكد من وجود �سيا�سة مكاف�آت لدى
البنك تت�ضمن �أن تكون املكاف�آت  /الرواتب كافية لإ�ستقطاب �أ�شخا�ص م�ؤهلني
للعمل يف البنك والإحتفاظ بهم وب�شكل يتما�شى مع املكاف�آت  /الرواتب املمنوحة من
قبل البنوك املماثلة يف ال�سوق.
• يتم الإف�صاح يف التقرير ال�سنوي للبنك عن �سيا�سة حتديد املكاف�أت للأع�ضاء

• التو�صية بالرت�شيح و�إعادة الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة وجلان املجل�س
والرئي�س التنفيذي وع�ضوية هيئة الرقابه ال�شرعية� ،آخذة بعني الإعتبار عدد مرات
ح�ضورهم وفاعلية م�شاركتهم يف �إجتماعات املجل�س.
• حتديد ال�شروط وامل�ؤهالت واملهارات املطلوبه لع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي وامل�صادقة عليها من جمل�س الإدارة .

 -5جلنة �إدارة املخاطر
• يقوم البنك بت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر يف البنك من �أع�ضـاء جمل�س الإدارة  ،وت�ضم
يف ع�ضويتها �أع�ضاء من الإدارة التنفيذية.
• تقوم جلنة �إدارة املخاطر مبراجعة �سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر(تقليدي
– �إ�سالمي) لدى البنك قبل �إعتمادها من املجل�س .وتقع على �إدارة البنك التنفيذية
م�س�ؤولية تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجيات بالإ�ضافة �إىل تطوير �سيا�سات و�إجراءات �إدارة
خمتلف �أنواع املخاطر.
• يتم �إقرتاح هيكل �إدارة املخاطر وعملية تطويرها من قبل الإدارة التنفيذية
للبنك وبحيث يتم مراجعته من قبل جلنة �إدارة املخاطر و�إعتماده من املجل�س.
• تواكب جلنة �إدارة املخاطر التطورات ال�سريعة والتعقيدات املتزايدة التي تطر�أ على
�إدارة املخاطر داخل البنك  ،وتقوم برفع تقارير دورية �إىل املجل�س حول تلك التطورات.
• يعمل جمل�س الإدارة على �ضمان وجود نظام رقابي داخلي ف ّعال والتحقق من
ُح�سن �أدائه كما يقرر املجل�س �سيا�سات �إدارة املخاطر ب�شكل عام ويحدد �إطارها.
• تعقد اللجنة �إجتماعات دورية مع �إدارة املخاطر ملناق�شة وتقييم املخاطر التي يتعر�ض
لها البنك .
• التو�صية �إىل جمل�س الإدارة بخ�صو�ص تعيني مدير املخاطر ( تقليدي – �إ�سالمي)
• ال تقل �إجتماعات اللجنة عن �أربعة �إجتماعات يف ال�سنة.

 -6جلنة الإلتزام ومكافحة غ�سل الأموال
يقوم البنك بت�شكيل جلنة الإلتزام ومكافحة غ�سل االموال وتت�ألف اللجنة
من رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبة والرئي�س التنفيذي وم�سئول الإلتزام .
وثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني .

• مراجعة �سيا�سات الإلتزام ومكافحة غ�سل الأموال (مره واحده يف ال�سنه ) كحد
�أدنى وتقييم فعاليتها ب�شكل م�ستمر والتو�صية ملجل�س الإدارة ب�إعتمادها.
• �إعداد منهجية فعالة ل�ضمان �إمتثال البنك جلميع القوانني والتعليمات النافذة و�أية
�إر�شادات و�أدلة ذات عالقة وتعميمها داخل البنك.
• درا�سة خطة الإلتزام وغ�سل الأموال ال�سنوية.
• املوافقة على �سيا�سات وتعليمات و�إجراءات الإلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ونظام
التقارير اخلا�ص بها ،ومراجعتها ب�شكل دوري ،وتقييم مدى كفاءتها.
• مراقبة ومتابعة تطبيق �سيا�سة مراقبة الإمتثال ومكافحة غ�سل الأموال وا�ستالم
التقارير من وحدة الإمتثال وغ�سل الأموال ورفعها �إىل جمل�س الإدارة مع التو�صيات
الالزمة ب�ش�أنها.
• �إتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم الإ�ستقامة واملمار�سات املهنية ال�سليمة داخل
البنك بال�شكل الذي يجعل الإمتثال بالقوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر واملعايري
املطبقة هدف ّا �أ�سا�سي ًا واجب التحقيق.
• ح�ضور �إجتماعات اجلمعية العمومية ال�سنوي للبنك للإجابة على �إ�ستف�سارات
امل�ساهمني فيما يتعلق مبهام اللجنة.
• الإجتماع مع املدققني اخلارجيني والداخليني ومدير �إدارة الإلتزام ومكافحة غ�سل
الأموال والإدارة التنفيذية يف جل�سات منف�صلة على الأقل مرة يف ال�سنة ملناق�شة �أية
�أمور ترى اللجنة �أو اجلهات الأخرى مناق�شته و�إتخاذ التدابري الالزمة ملعاجلة حاالت
عدم الإلتزام الذي حتتويها تقارير البنك املركزي واملدقق اخلارجي و �إدارة الإلتزام
• جتتمع اللجنة كل �أربعه �أ�شهر مره كحد �أدنى.

 -7اللجنة التنفيذية
تت�ألف اللجنة من رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وخم�سة
�أع�ضاء من املجل�س وتكون �إجتماعات اللجنة مرتني �شهرياً(كل
�أ�سبوعني)  ،وتقوم مبا يلي:
• درا�سة امليزانية التقديرية وال�سيا�سات الرئي�سية مثل(ال�سيا�سة الإئتمانية�،سيا�سة
الإلتزام  ،ال�سيا�سة الإ�ستثمارية�،سيا�سة الرقابة ،الئحة املوارد الب�شرية)
• مناق�شة البيانات املالية اخلتامية للبنك.

• مراجعة و تقييم �أ�ساليب �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة والعمل على و�ضع ر�ؤية
متكاملة ملخاطر �أ�سعار الفائدة وت�أثرياتها و الوقاية من �سلبياتها على خمتلف
منتجات البنك .

• الت�أكد من فعالية ودقة الإجراءات وال�صالحيات الإئتمانية للبنك و�أطر عمليات
بيع ومنح الإئتمان بالإ�ضافة �إىل �إجراء مراجعة دورية لها وتعديلها �إن لزم الأمر.
• املوافقة على هيكل قطاع خدمات التجزئة وهيكل قطاع خدمات ال�شركات قبل
�إعتماده من جمل�س الإدارة.

 -8جلنة املوجودات واملطلوبات:
جتتمع اللجنة ن�صف �شهرياً (كل �أ�سبوعني) بالإ�ضافة للإجتماع عند
احلاجة وح�سب ال�ضرورة ،وم�س�ؤولياتها:

• مراقبة ومتابعة تطبيق ال�سيا�سة الإئتمانية و�إ�ستالم التقارير الدورية من الإدارات
املعنية ورفعها �إىل جمل�س الإدارة مع التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها.
• القيام ب�إ�ستدعاء اية بيانات او معلومات من الإدارة التنفيذية او �إ�ستدعاء اي ع�ضو
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية حل�ضور �إجتماعات اللجنة والرد على
�أية معلومات تطلبها اللجنة منه .

• مراجعة �سيا�سة املوجودات /املطلوبات قبل �إعتمادها من جمل�س الإدارة وتقييمها
ب�إ�ستمرار.
• مراجعة خطط الطوارئ املعدّة ملواجهة �إحتياجات ال�سيولة وذلك حتى يت�سنى
للبنك الوفاء مبتطلباته يف الأزمات التي قد يتعر�ض لها البنك �أو ال�سوق.

 -10هيئة الرقابة ال�شرعية :
يجب �أن يت�ضمن نظام احلوكمة يف البنك الإلتزام ب�أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ومبادئها يف �إطار تقدمي اخلدمات املالية الإ�سالمية

• مراجعة و تقييم �أ�ساليب �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة والعمل على و�ضع ر�ؤية
متكاملة ملخاطر �أ�سعار الفائدة وت�أثرياتها و الوقاية من �سلبياتها على خمتلف
منتجات البنك.
• حتديد �أ�سعار الفائدة؛ ت�سعري املنتجات واخلدمات على جانبي املوجودات
واملطلوبات.

• يعني جمل�س الإدارة هيئة رقابة �شرعية يكون يف ع�ضويتها � 3أع�ضاء على الأقل
من علم ًاء ال�شريعة الإ�سالمية ولديهم خربه يف جماالت التمويل .

• متابعة نتائج قيا�س خماطر �سعر ال�صرف وخماطر ال�سيولة.

• �أن ال ت�ضم الهيئة يف ع�ضويتها مدراء من البنك وان الت�ضم م�ساهمني ميتلكون
ما ن�سبته  %5من ر�أ�س مال البنك او �أكرث .

• مراجعة التفاوت بني الأداء املخطط والفعلي ،وبخا�صة ما يخ�ص دخل الفوائد
ال�صايف والهام�ش والفوارق ون�سب امليزانية.

 -9جلنة الإئتمان:
جتتمع اللجنة ن�صف �شهرياً (كل �أ�سبوعني) بالإ�ضافة للإجتماع عند
احلاجة وح�سب ال�ضرورة ،وم�س�ؤولياتها:

"

تفاجأت بتطبيق
كاك بنك للحوكمة
وأسعدين ذلك
�أ .فتحي عبدالوا�سع
رئي�س نادي رجال الأعمال اليمني

• تكون مهام الهيئة:
 .1درا�سة جميع املو�ضوعات و الإ�ستف�سارات وال�صيغ التمويلية املختلفة التي يتعامل بها
البنك للت�أكد من �أنها تن�سجم مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 .2مراجعة و�إقرار دليل ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صه بالإلتزام ب�أحكام ومبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية .
 .3تقوم اللجنة بالتحقق من وجود ال�سند الفقهي امل�ؤيد لتحميل البنك �أي خ�سارة واقعة
يف نطاق عمليات الإ�ستثمار امل�شرتك .

• مراجعة �إ�سرتاتيجية و �سيا�سة البنك الإئتمانية قبل �إعتمادها من جمل�س الإدارة
وتقييم فعاليتها ب�شكل م�ستمر.

 .4الت�أكد من كفاية وفعالية نظام الرقابه ال�شرعية الداخلية والت�أكد من �سالمته .

• القرار النهائي بخ�صو�ص منح الت�سهيالت الإئتمانية الأخرى بنا ًء على ال�صالحيات
الواردة يف ال�سيا�سة الإئتمانية يف هذا اخل�صو�ص.

 .5التحقق والقناعة من مراعاة ال�ضوابط ال�شرعية لكل العقود والتعليمات وغريها من
املعامالت واملتطلبات الإجرائية لها وعدم وجود مانع �أو حمظور �شرعي تتم املوافقة
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• تتوىل جلنة الرت�شيح واملكاف�آت م�س�ؤولية توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية
بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء املجل�س عند الطلب  ،والت�أكد من
�إطالعهم امل�ستمر حول �أحدث املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف  .وحتقيق ًا لذلك
يقوم البنك بت�شجيع �أع�ضاء جمل�س �إدارته على ح�ضور الندوات واملنا�سب ًات التي تتيح
لهم فر�صة اللقاء مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات املحلية والعاملية.

التنفيذيني وغري التنفيذيني .

• تقوم اللجنة بتقييم فعالية وكفاية وظيفة الإلتزام والت�أكد من التزام البنك
بالقوانني النافذة ذات العالقة والقوانني املنظمة للعمل امل�صريف والتعليمات
ال�صادرة عن البنك املركزي ومدى الإلتزام بال�سيا�سات الداخلية للبنك .

• درا�سة الإ�سرتتيجية العامة للبنك ال�سنوية.

• متابعة الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة وتقييمها و�إتخاذ الإجراءات املنا�سبة
لت�صويب املتعرث منها.
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عليها �أو يتم تعديلها لتن�سجم مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

 -2الإلتزام

�إح�صائيات املخاطر يف البنك النوعية والكمية وب�شكل منتظم).

� .6إ�صدار تقرير �سنوي من قبل اللجنة عن كل �سنة منتهية يتم فيه مراجعة امليزانية
العامة للبنك وبيان الأرباح واخل�سائر والإي�ضاحات املرفقة وعدم �إظهار �أي خمالفة
�شرعية بها.

• لدى البنك �إدارة التزام تتمتع بالإ�ستقاللية ويقوم البنك برفدها بكوادر مدربة
وتكاف�أ ب�شكل كاف.

 -5توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك لإ�ستخدامها لأغرا�ض الإف�صاح والن�شر
للجمهور.

� .7أع�ضاء الهيئة ال�شرعية  :د.ح�سن حممد االهدل  ,د.لطف حممد ال�سرحي ,
د�.سعيد علي احلمريي  ,د.ن�صر حممد ال�سالمي "املراقب ال�شرعي"

• تقوم �إدارة الإلتزام ب�إعداد منهجية فعالة ل�ضمان �إلتزام البنك بجميع
القوانني والت�شريعات النافذة املنظمه للعمل امل�صريف و�أي �إر�شادات و�أدلة ذات
عالقة ،وعلى البنك توثيق مهام �صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة الإلتزام ويتم تعميمها
داخل البنك.

• تقوم جلان البنك مثل جلنة الإئتمان ،وجلنة املوجودات واملطلوبات �إدارة
املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�صالحيات املحددة لهذه اللجان.

سابعًا :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

• يعتمد املجل�س �سيا�سة الإلتزام ويكون �إعدادها وتطويرها والت�أكد من تطبيقها
يف البنك من �صالحيات �إدارة الإلتزام .

• يوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكايف من الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة
و يتم تدريبها ومكاف�أتها ب�شكل منا�سب و لإدارة التدقيق حق احل�صول على
�أي معلومة والإت�صال ب�أي موظف داخل البنك كما لها كافة ال�صالحيات التي
متكنها من �أداء املهام املوكلة �إليها وعلى النحو املطلوب ،ويقوم البنك بتوثيق مهام
و�صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة التدقيق �ضمن ميثاق التدقيق (Internal Audit
 )Charterاملعتمد من املجل�س وتعميمه داخل البنك.

• ترفع �إدارة الإلتزام عرب م�سئول الإلتزام تقاريرها حول نتائج �أعمالها
ومراقبتها للإلتزام �إىل املجل�س مع �إر�سال ن�سخة �إىل الرئي�س التنفيذي ومبا
يتما�شى وتعليمات البنك املركزي ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص.

• متابعة �إلتزام البنك ب�شكل عام بتطبيق نظام احلوكمة .

• تقوم �إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها ( تقليدي – �إ�سالمي ) ب�شكل
منف�صل �إىل جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق.

• التن�سيق والتعاون مع البنك املركزي وفريق التفتي�ش التابع له واملراجع
اخلارجي .

 -1التدقيق الداخلي:

• درا�سة املنتجات اجلديدة والت�أكد من �إ�ستيفائها لكافة تعليمات اجلهات
الرقابية.

• ال يكلف موظفو التدقيق الداخلي ب�أي م�س�ؤوليات تنفيذية.
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• تت�ضمن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لإدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب �أن تقوم على
�أ�سا�س املخاطر – مراجعة وبحد �أدنى ما يلي:
 كافة �إدارات و�أق�سام البنك وفروعه وكافة الأن�شطة واملخاطر وب�شكل دوريوم�ستمر خالل العام بالإ�ضافة ملراجعة البيانات املالية واحل�سابات اخلتامية .
 �أن تتم عملية املراجعة الداخلية وفق برامج مراجعة �شامله ومهنية منا�سبة .• كما تت�ضمن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لإدارة التدقيق الداخلي الت�أكد من تنفيذ
املعامالت امل�صرفية وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وما تقره هيئة الرقابة
ال�شرعية للبنك .

ثامنًا :التدقيق اخلارجي:
• يقوم البنك بتعيني مراجع خارجي م�ستقل ميار�س عمله وفق ًا للمعايري الدولية
املتعلقه مبهنة املراجعة .
• يتبنى البنك الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق.
• تقوم جلنة املراجعة مبراجعة الرتتيبات مع املراجع اخلارجي ب�شكل منتظم
مبا ي�ضمن مالئمتها وفق ًا حلجم ون�شاط البنك  ,بالإ�ضافة �إىل تفعيل قنوات
الإت�صال بني املراجع اخلارجي وجمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وم�سئول الإلتزام
لتهيئة االجواء التي متكنه من احل�صول على كل ماتتطلبه عملية املراجعة من بيانات
ومعلومات وم�ستندات �سواء من الإدارة التنفيذية �أو جمل�س الإدارة .
• على املراجع اخلارجي الت�أكد ب�أن امل�صرف قد �إلتزم ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية .

• ترفع �إدارة املخاطر يف البنك تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر �أما بالن�سبة
للعمليات اليومية فيكون �إرتباطها مع نائب الرئي�س التنفيذي للمخاطر والإلتزام .

• كون م�س�ؤولية املراجع اخلارجي يف تكوين ر�أي حول ما اذا كانت القوائم املالية
تعطي �صوره �صادقه وعادله وفق ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية  ,والعمليات
تتفق مع فتاوى وقرارات و�إر�شادات هيئة الرقابة ال�شرعية .

 -1حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر الإئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر
ال�سيولة وخماطر الت�شغيل .

• يقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�سخة من تقريره ،ويجتمع املدقق
اخلارجي مع جلنة التدقيق بدون ح�ضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل
�سنوي ًا.

 -3التو�صية للجنة �إدارة املخاطر ب�سقوف للمخاطر واملوافقات ورفع التقارير
وت�سجيل حاالت الإ�ستثناءات عن �سيا�سة �إدارة املخاطر.

• يجب �أن يقوم املراجع اخلارجي ب�إطالع هيئة الرقابه ال�شرعية للم�صرف على
م�شروع تقريره و�إ�ستنتاجاته املتعلقه ب�إلتزام امل�صرف ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية وذلك قبل �إ�صدار هيئة الرقابة ال�شرعية للم�صرف تقريرها النهائي .

• تت�ضمن م�س�ؤوليات �إدارة املخاطر يف البنك ما يلي :

 -2تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر.

 -4تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قيا�س املخاطر ومنظومة
املخاطر ( )Risk Profileيف البنك (يقوم املجل�س و يف كل اجتماع له مبراجعة

ي�ؤمن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي �أن البنك الكبري يتحمل
م�س�ؤولية خا�صة يف دعم النمو الإقت�صادي والإجتماعي يف هذا الوطن
الغايل  ،وبالتايل :
• ي�ساعد ال�شركات على زيادة وحت�سني قدراتها التناف�سية وتنمية �أعمالها
باخلارج وتعزيز مبادئ احلوكمة لديها.
• يطبق �أف�ضل املعايري واملبادئ الإ�سرت�شادية املعرتف بها دولي ًا يف تقييم الآثار
الإجتماعية يف متويل امل�شروعات ال�سيما امل�شروعات يف القطاع الزراعي والتجاري.
• الدعم للم�ؤ�س�سات التعليمية وامل�ؤ�س�سات اخلريية وغريها من احلاالت اجلديرة
بالدعم .
• ي�ضع �آليات جديدة يف جمال التمويل الزراعي ملواكبة التطور والتغري ومبا ي�ؤدي
�إىل حتقيق �أهداف التنمية الريفية .

عاشرًا :تعارض املصالح
• مل يربم البنك �أي عقود توجد او كانت توجد فيها م�صلحة جوهرية لأي من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الي �شخ�ص ذي عالقة ب�أي منهم  .ويف �سياق ن�شاط
البنك الإعتيادي.

ثالث عشر :
نسبة
مساهمة
أعضاء
جملس
اإلدارة

• بلغت القرو�ض وال�سلفيات التي منحت للأطراف ذوي العالقة خالل العام
 2013م مبلغ  310090ريال ميني  31دي�سمرب  2012م ،و مبلغ 272538
ريال ميني ،قابلة لل�سداد �أو مت �سدادها ح�سب العقود املوقعة معهم  ،وعادة ما
تقدم القرو�ض وال�سلفيات للأطراف ذوي العالقة مقابل �ضمانات تتمثل يف رواتب
الأطرف ذوي العالقة والودائع النقدية والر�سوم التجارية مقابل �أ�صول ثابتة .ويبني
الإي�ضاح رقم  45جميع الت�سهيالت املمنوحة للأطراف ذوي العالقة.

أحد عشر :حقوق املساهمني والعالقة
معهم :
• يتوجب على البنك حماية حقوق امل�ساهمني التى تفر�ضها القوانني النافذة ذات
العالقة والقوانني والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي .
• مناق�شة الأعمال املدرجة على جدول �أعمال اجلمعية العامة وتوجيه الإ�ستف�سارات
�إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واملراجع اخلارجي .
• يجب حث امل�ساهمني على ح�ضور �إجتماع اجلمعية العامة للبنك ،وترتيب موعد
ومكان �إجتماعها مبا يي�سر عليهم وي�شجعهم على احل�ضور.

جهـــة التمثيـــل
احلكومة ممثلة ب�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي و ال�سمكي

نسبة
املساهمة

%40.5

احلكومة ممثلة بوزارة املالية

%33.82

احلكومة ممثلة بالهيئة العامة للطريان والأر�صاد املدين

%25

احلكومة ممثلة بوزارة الإدارة املحلية و الإحتاد العام التعاوين و الزراعي

%0.68

رابع عشر :
احلصة
السوقية
لفروع البنك
يف اليمن يف
نهاية عام
2013م:

• يح�ضر ممثلون عن املدققني اخلارجيني الإجتماع ال�سنوي للهيئة العامة بهدف
الإجابة عن �أي �أ�سئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.
• يراعى الت�صويت على حدة على كل ق�ضية تثار خالل الإجتماع ال�سنوي للهيئة
العامة.
• بعد �إنتهاء الإجتماع ال�سنوي للهيئة العامة يتم �إعداد تقرير لإطالع امل�ساهمني
حول املالحظات التي متت خالله والنتائج مبا يف ذلك نتائج الت�صويت والأ�سئلة
التي قام امل�ساهمني بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

ثاين عشر  :العالقة مع أصحاب حسابات
اإلستثمار
• يقوم البنك بالإقرار بحقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار يف متابعة �أداء
�إ�ستثماراتهم واملخاطر ذات العالقة وو�ضع الو�سائل الكافية ل�ضمان املحافظة على
هذه احلقوق وممار�ستها.
• يقوم البنك ب�إعتماد �إ�سرتاتيجية �سليمة تتالءم مع املخاطر والعوائد املتوقعة
لأ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار (�آخذين يف الإعتبار التمييز بني �أ�صحاب ح�سابات
الإ�ستثمار املقيدة واملطلقة) بالإ�ضافة �إىل اعتماد ال�شفافية يف دعم �أي عوائد.

البـــيـــــــان

احلصة السوقية من
القطاعاملصريف

املوجودات

%17.50

ودائع العمالء

%19

القرو�ض والت�سهيالت الإئتمانية

%8

الزيادة يف الودائع

%36
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• تكون �إدارة التدقيق الداخلي م�سئولة عن �إقرتاح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي.
• متار�س �إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كام ًال دون �أي تدخل
خارجي ويحق لها مناق�شة تقاريرها مع الإدارات التي مت تدقيقها.

� -3إدارة املخاطر:

• يجب �أن يت�ضمن التقرير ال�سنوي للبنك معلومات عن �إدارة املخاطر بخ�صو�ص
هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طر�أت فيها

تاسعًا :املسؤليات اإلجتماعية

• ينفذ البنك معامالت مع بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املدراء وعائالتهم
وال�شركات التي ميلكون � 25%أو �أكرث من ر �أ�سمالها والذين كانوا عمالء البنك
خالل ال�سنة ،ويتم �إعتماد �شروط هذه املعامالت من قبل جمل�س �إدارة البنك.

• يح�ضر ر�ؤ�ساء جلان التدقيق واالنتقاء واملكاف�آت و�أي جلان �أخرى منبثقة عن
املجل�س الإجتماع ال�سنوي للجمعيه العامة.
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أنشطة اإلستثمار

"لنحقق أرباح مؤكدة بكفاءة أعلى فنحن
نهتم باخملاطر التي من املمكن أن
يتعرض لها البنك لتحقيق هذه األرباح

منذ �إنهيار نظام بريتون وودز يف العام 1971م وحتى الآن ،ت�سعى الدول وال�سيما النامية منها �إىل تقدمي حماوالت مبتكرة يف الولوج اىل الألفية الثالثة
لتجاوز الأزمات وامل�شكالت الإقت�صادية وتنويع م�صادر الدخل ,و�إىل بناء الثقة يف �سيا�ساتها الإقت�صادية والعمل على ال�سيطرة على معدالت الت�ضخم،
وذلك ب�إعتماد نظام �أ�سعار �صرف مرنة ومدارة بحيث ال يكون �سعر ال�صرف ثابت ًا �أو عائم ًا ب�صورة كلية وهو ما ي�ضمن عدم حدوث تقلبات كبرية يف
�سعر �صرف العملة املحلية مقابل العمالت الدولية الرئي�سية.

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

للوصول إىل إدارة متماسكة وفاعلة لسعر
الصرف يف ظل النظام املرن وجتنب نقص
السيولة أو الوقوع عرضة ألمواج السيولة
املضرة باإلقتصاد البد من توافر العناصر
الرئيسية املتمثلة يف:
 سوق للنقد األجنبي تتسم بالعمق والسيولة. سياسات متماسكة حتكم تدخل البنك املركزي. ركيزة إسمية مالئمة حتل حمل سعر الصرفالثابت.
 نظم فعالة لتقييم وإدارة خماطر سعر الصرفيف السوق.

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013
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• إدارة اإلستثمار
• إدارة غرفة التداول والوساطة املالية
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عائدات السياحة.

املنح
واملساعدات
(الغريحكومية).

وقد قام بنك التسليف الزراعي
بدوره يف حتسني بيئة اإلستثمار
من خالل احملافظة على
مركزة املايل وصياغة رؤية
وسياسات جديدة للتعامل مع
تداعيات االحداث وحتقيق نتائج
متميزة يف تهيئه وحتسني
بيئة اإلستثمار وحتقيق
األهداف اإلجتماعية ونشؤ
األسواق املالية وتهيئه
السياسات لضمان تدين
األموال للمشروعات
اإلنتاجية واخلدمية يف
القطاعات اإلقتصادية
ومشاريع القطاع
اخلاص وقد عمل
البنك على مايلي :

حت�سني بيئة العمل امل�صريف امل�ساندة جلذب الإ�ستثمارات.

تطوير الأدوات والتعامالت املالية وحت�سني �أطر ال�شراكات
الإ�سرتاتيجية مع القطاع اخلا�ص.

تقدمي اخلدمات امل�صرفية املتطورة للمغرتبني اليمنيني.

توفري الت�سهيالت والتمويالت للم�شاريع الإقت�صادية.
تطوير عالقة البنك مع القطاع امل�صريف بالبنوك
وال�صناديق وامل�ؤ�س�سات املالية واملانحني للح�صول على
خطوط �إئتمانية وت�سهيالت للم�شاريع الإ�ستثمارية.

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013
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ويف جتربة بالدنا خالل العقود املا�ضية ،يالحظ �أن ال�سيا�سات النقدية مل حتقق العديد
من �أهدافها وا�ستمرت امل�ضاربة بالعملة الأجنبية وتدهور �سعر ال�صرف املحلي ب�شكل
م�ستمر ،وهو ما �أدى �إىل �إنتهاج �سيا�سات رفع معدالت الفائدة الت�أ�شريية للحد من
تراجع العملة الوطنية وال�سيطرة على معدالت الت�ضخم املرتفعة و�أ�سباب التو�سع يف
عر�ض النقود .وميكن ملن هو مطلع على حال ال�سوق اليمني �أن ي�شخ�ص امل�شكلة ب�أن
�سوق ال�صرف مل يت�سم بالكفاءة (العمق – ال�سيولة) ،وذلك رغم جهود البنك املركزي
يف التدخل لبيع الدوالر يف ال�سوق عند وجود الطلب وهذا بدوره مل يحقق الإ�ستقرار
املطلوب كون البنك املركزي يجب �أن يتدخل فقط ب�أدوات ال�سيا�سة النقدية ولي�س
كطرف من �أطراف ال�سوق ،وبالتايل
�إ�ستمرت امل�شكلة حتى نهاية العقد
املا�ضي 2009م – 2010م� .أدى ت�شخي�ص امل�شكلة من قبل البنك املركزي اليمني �إىل
�سعيها لإيجاد العنا�صر الالزمة لنجاح �سوق ال�صرف واتخذ �سيا�سة وا�ضحة تتمثل يف
تغطية �إحتياجات ال�سوق من العملة الأجنبية لإ�سترياد املواد الأ�سا�سية (القمح ،الأرز
� ....إلخ) .وكذا امل�شتقات النفطية ،ومراقبة �سوق ال�صرف عن كثب وتبقت احلاجة
لوجود �سوق كفوء يح�صل امل�شرتي والبائع فيه على حاجته من �شراء �أو بيع العملة
الأجنبية عند الطلب وبال�سرعة املطلوبة ومبا ي�ضمن عدم �إنقطاع الطلب �أو العر�ض،
هذه ال�سمات ال تتوفر يف �أي �سوق �إال بوجود قائد لل�سوق لديه من الإمكانات ما يحقق
هدف ال�سيولة والعمق .هنا جاء دور بنك الت�سليف الزراعي وم�ساهمتة يف حتقيق
الإ�ستقرار ودعم م�شاريع التنمية كم�ؤ�س�سة وطنية لديها ال�سيا�سة والتوجه للم�ساهمة يف
حتقيق الإ�ستقرار النقدي وجتاوز �أثار الأزمات املالية عرب ممار�سة ن�شاط بيع و�شراء
العملة ب�أدوات حديثة ومبا ي�ضمن رفع كفاءة ال�سوق اليمني� ،إعتماد ًا على ماميتلكة
البنك من �إدارة وكوادر حمرتفة �إ�ستطاعت ان تقدم �أعمال متميزة بقدرات ت�أ�صلت
وت�أ�س�ست على اجلهود واملثابرة لتنفيذ
ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية البنك الطاحمة �إىل
امل�شاركة الفعالة يف بناء البيئة ال�صحية للإ�ستثمار والقيام ب�أدوار ت�سويقية وفرت
ربحية خارجية يف دول اجلوار وال�صني و�أروبا لإ�ستقطاب الإ�ستثمارات وبناء ج�سور من
العالقات مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية والعربية والدولية خلدمة الإقت�صاد وامل�شاريع
الإ�ستثمارية .لدى بنك الت�سليف الزراعي �أحدث الأنظمة التي وفرت تقدمي خدمات
تداول العملة لأكرب العمالء امل�ستوردين يف خمتلف حمافظات اجلمهورية وب�أ�سعار
مناف�سة وب�صورة م�ستمرة وعند الطلب لأي مبلغ فقد متكن البنك من رفد ال�سوق ب�أكرث
من  2.5مليار دوالر وبنف�س ال�سعر طيلة �أيام ال�سنة وعلى مدار ال�ساعة ولأكرب عدد من
العمالء،لتغطية حاجتهم من العملة الأجنبية لأغرا�ض الإ�سترياد واحلد من امل�ضاربة،

فقد خف�ض بنك الت�سليف الزراعي هام�ش ربحه
من امل�صارفة�إىل ( )3 – 8فل�س فقط وبالتايل
انخف�ضت كلفة احل�صول على العملة للم�ستورد
و�أ�سهم ذلك يف بيع ال�سلع ب�أ�سعارها احلقيقية دون
احلاجة لرفع هام�ش م�ضاربة العملة وزيادة الأ�سعار
ب�صورة مبالغة .كما �أن حجم الأ�صول ال�سائلة
املتوفرة لدى بنك الت�سليف الزراعي والتي جتاوزت
ن�سبتها  %81كما يف  31دي�سمرب  2013قد وفرت
لل�سوق النقد املطلوب ب�صورة م�ستمرة
�سواء كعمالت ورقية �أو مدفوعات يف
البنوك اخلارجية ،وقد متكن البنك
من التدخل عند وجود طلب �إ�ضايف يف
ال�سوق بالعملة الأجنبية ومببالغ تتجاوز
 200 – 100مليون دوالر خالل فرتة
�أقل من �شهر وكذا ف�إن البنك ي�شرتي
الفائ�ض عن الطلب من ال�سوق وبنف�س
املبالغ عند توفر العر�ض بالعملة
الأجنبية وقد �ساهم هذا النهج يف
حتقيق توازن يف �سوق ال�صرف خالل
الع�أمني املا�ضيني وب�صورة ملحوظة
وبالتايل �إ�ستقرار �سعر ال�صرف عند
 214.89دوالر /ريال.وبتوفري البنك
لعن�صري العمق وال�سيولة الالزمني
ل�سوق �صرف كفوء ،بقيت املهمة
الأ�صعب والأهم هي يف كيفية توفري
املوارد بالعملة الأجنبية يف ظل �ضعف
موقف ميزان املدفوعات والعجز
املتنامي يف امليزان التجاري خالل
ال�سنوات املا�ضية .لذا فقد تو�سع
البنك يف تقدمي خدمة احلواالت
ال�سريعة عرب نظام (ال�سريع
للحواالت) والأنظمة امل�صرفية

الأخرى خالل الأعوام املا�ضية وقدم �أقل تكلفة حتويل بني العاملني يف هذا ال�سوق و�سخر �شبكة
فروعة وعالقاته لت�سهيل تدفق �أموال املغرتبني اليمنني �إىل ذويهم داخل الوطن بال�سرعة املطلوبة،
وقد �أثبتت هذه ال�سيا�سة جناحها ومتكن البنك من توفري موارد جتاوزت  1.5مليار دوالر من
حتويالت العاملني يف اخلارج خالل العام املن�صرم 2013م التي �ساعدت كثريا يف �سد فجوة النقد
الأجنبي وزيادة حجم الإيرادات .وبدرا�سة التدفقات النقدية بالعمالت الأجنبية وتوفرها يف ال�سوق عرب
ال�سياح و�أ�صحاب املدخرات بالعملة ال�صعبة فقد وفر البنك خدمة بيع و�شراء العملة الورقية ب�أ�سعار
تناف�سية يف �شبكته الأكرث ات�ساعا يف اجلمهورية وهو ما مكنة من توفري موارد �إ�ضافية بالعملة الأجنبية
ب�صورة نقدية مبا يتجاوز  1مليار دوالر خالل العام املا�ضي 2013م.لقد متكن بنك الت�سليف الزراعي
من امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق �أهداف احلكومة
والبنك املركزي ومازال م�ستمر ًا يف هذه ال�سيا�سة والتي
�ساعدت على تعزيز الثقة يف العملة الوطنية التي ا�ستمر ا�ستقرارها مقابل الدوالر الأمريكي
لل�سنة الثالثة على التوايل وللمرة الأوىل منذ عقود ،وهذا ما حافظ على معدالت الت�ضخم
عند رقم �أحادي ( %5.81للعام 2012م و %8.14للعام 2013م) .ويت�ضح من خالل درا�سة
منو القطاع امل�صريف �أن العام 2013م
قد �شهد تطور ودائع البنوك ب�أكرث
حتويالتاملغرتبني.
من  426مليار وهو ما ميثل
�أعلى م�ستوى للنمو يف
ال�سنوات املا�ضية
لقد قام املخت�صون يف قطاع الإ�ستثمار
وقد قاد كاك بنك
يف بنك الت�سليف الزراعي ب�إجراء
هذا النمو بزيادة
عمليات بحث وحتليل م�ستمرين للتدفقات
الداخلية وم�صادرها والكيفية املالئمة
ودائعه بـ 149
ال�ستقطابها وتنميتها ،با�ستخدام قدرات
مليار وبن�سبة %35
البنك املختلفة وباال�ستفادة من جتارب
من النمو الكلي
دول م�شابهة لليمن وخل�صت نتائج البحث
�إىل �أن �أهم املوارد بالعملة ال�صعبة املمكن
للبنوك وهذا ناجت
الو�صول �إليها واملتوفرة حالي ًا تتمثل يف:
الإ�ستقرار
عن
النقدي املحقق
النفط والغاز
خالل الفرتة املا�ضية.
والصادرات غري
وقد �ساعدت هذه ال�سيا�سة
املشتقاتالنفطية.
الناجحة من احلكومة والبنك
املركزي والتي ي�ساهم فيها كاك بنك يف توفري املوارد غري الت�ضخمية لتمويل عجز املوازنة
وعدم �إ�ضطرار احلكومة �إىل طباعة و�إ�صدار النقد لتغطية العجز وهو ما يثبت جناح ال�سيا�سة
النقدية يف بالدنا وا لإدارة الفاعلة من البنك املركزي اليمني لل�سوق امل�صريف املحلي.
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البنك شريك التنمية

"بثقتكم توسعنا ..وإىل أكرب
شبكة فروع يف اليمن وصلنا

عزز بنك الت�سليف التعاوين والزراعي عالقاته امل�صرفية خالل
ممكنة وملنح فر�ص الإ�ستفادة من اخلدمات وامل�شاريع واملزايا التنموية
العام املا�ضي  2013ب�صورة قوية مع العديد من امل�ؤ�س�سات التنموية ,واملالية
املختلفة لأكرب �شريحة ممكنة يف الداخل واخلارج متا�شي ًا مع دوره التنموي.
ولذلك فقد حر�ص كاك بنك ومنذ قرار �إن�شائه يف ثمانينات القرن املا�ضي،
وامل�صرفية باليمن ويف املنطقة ,ودول اخلليج على وجه اخل�صو�ص ,لتعزيز
على ايالء ال�شرائح الإجتماعية �أو العمالية ( �سوا ًء من املزارعني �أو ال�صيادين
دوره امل�صريف بالداخل وح�ضوره الإقت�صادي والتنموي ,ب�أكرب رقعة م�صرفية
�أو احلرفيني ) وغريهم من ذوي الدخل املحدود �أبرز
�أولوياته التنموية ب�إعتبارهم الهدف الأول واملحور
توقيع �إتفاقية تبادل
توقيع برتوكول تعاون
الرئي�س لإن�شائه والوجهة العملية الأوىل لإنطالق م�شاريعه
احلواالت مع البنك
فني مع م�ؤ�س�سة
اخلدمية وتو�سيع �إهتماماته امل�صرفية املختلفة بال�صورة
الرئي�سيللتنمية
الإقرا�ض الزراعي
والإئتمان الزراعي
بالأردن
القائمة اليوم ،كون �أبرز قيمه اجلوهرية تتمحور حول هذه
امل�صري

تد�شني
توقيع �إتفاقية خدمات م�صرفية مع
برنامـ ــج
هيئة مكافحة الف�ساد لإتاحة الفر�صة
دمج ال�شباب
�أمام منت�سبي الهيئة احلكومية
اخلريجني يف العملية
للإ�ستفادة من مزايا اخلدمات
الإنتاجية خللق فر�ص عمل
امل�صرفية.
لل�شباب اخلريجني من اجلامعات,
واملعاهد الزراعية والبيطرية باليمن ،حيث
ي�سعى الربنامج �إىل توفري فر�ص عمل دائمة عرب
متويل م�شاريع مدرو�سة مدرة للدخل يتقدم بها اخلريجني
ال�شباب يف جماالت العمل الزراعي وال�سمكي بدرجة
توقيع عقد تعاون م�شرتك مع �أوىل ووفقا ً للتوجهات احلكو مية ال�ساعية �إىل
توفري فر�ص عمل لل�شباب واخلريجني
توقيع �إتفاقية الربط ال�شبكي مع املركز الوطني للمعلومات
منظمة "�سبارك" الهولندية لدعم
وحماربــة البطالــة فــي
ملنح منت�سبي البنك فر�ص علمية قيمة وت�سهيالت كثرية يف
ومتويل م�شاريع تنموية خمتلفة لذوي
حاالت
و
�صفوفهم
جوانب البحث والإطالع واال�ستفادة من اخلدمات املعرفية
الدخل املحدود وخريجي اجلامعات واملعاهد
الفـ ــراغ
توقيع
والبحثية التي يقدمها املركز التابع لرئا�سة اجلمهورية.

ال�شرائح املجتمعية وحتث على �ضرورة الأخذ بيدها وتذليل ال�صعوبات �أمامها
ومبا ي�ساهم يف دجمها ب�سوق العمل و�إنت�شالهم من خماطر الإ�ستغالل وويالت
العوز واحلاجة.
وقد �إ�ضطلع كاك بنك خالل العام املا�ضي  2013بدور تنموي وتعاوين ملمو�س
من خالل ح�ضوره القوي والبارز يف العديد من الفعاليات الإقت�صادية والتنموية
داخل وخارج اليمن و�إ�سهاماته البارزة يف رعاية العديد منها وامل�شاركة
الإيجابية يف تنظيم وح�ضور العديد من الأن�شطة والفعاليات الأخرى ،مما �أهله
�إىل �أن يكون مبثابة �سفري م�صريف رائد نقل ال�صورة الإقت�صادية الالئقة عن
اليمن ,ومتثيله بال�شكل امل�شرف يف �أكرث من حمفل دويل وعربي من �أبرزها:

بعض فعاليات العام  2013واملعربة
عن دور كاك بنك كشريك يف التنمية

توقيع مذكرة تفاهم لل�شراكة ,والتكامل امل�صريف مع بنك الأمل
للتمويل الأ�صغر ملنح حمدودي الدخل بالبالد فر�ص الإ�ستفادة
من اخلدمات واملزايا امل�صرفية التي يقدمها "كاك بنك"
جلمهوره الوا�سع.
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توقيعاتفاقياتتعاون
م�شرتك مع عدد من
البنوكال�سعودية
والإماراتيةوامل�ؤ�س�سات
املاليةاخلليجية
والعربية�أي�ض ًا.
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الزراعية والبيطرية وال�سمكية.

�إتفاقية
تعاون مع �أمانة
العا�صمة لتقدمي
م�ستلزمات العمل
ال�ضرورية من �أجل
الإ�سهام يف خلق
بيئة نظيفة للعا�صمة
�صنعاء وغريها.
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أدر حساباتك..
وسدد إلتزاماتك..

أنشطةاخلدماتاملصرفيةلألفراد
يوا�صل بنك الت�سليف التعاوين والزراعي جهوده يف ن�شر خدماته املالية
وامل�صرفية ويف تقدمي حتويالته للقطاعات الإقت�صادية ويف �إبتكار باقات من
املنتجات يحقق بها حاجة الإن�سان يف الريف واحل�ضر ويف �أطار احلر�ص
على ربط خدمات البنك ومنتجاته و�أن�شطته بال�شرائح الأكرث حاجة والأو�سع
�إنت�شار ًا يف الوطن  ،وذلك متا�شي ًا مع ر�ؤية البنك والتي من خاللها مت
و�ضع ر�ؤي ٍة وا�ضح ٍة لقطاع خدمات الأفراد الو�سيلة املالية واحلليف الأقرب
والأف�ضل جلميع �أفراد العائلة اليمنية يف خمتلف املناطق.
وعزز القطاع دوره الريادي يف �سوق التجزئة من خالل تقدمي �أف�ضل
اخلدمات واملنتجات املعا�صرة املبتكرة تطبيق ًا ل�سيا�سة البنك الهادفة �إىل

�إن حر�ص كاك بنك على العميل الذي يعد املنطلق والغاية ,يتجلى يف التغيري اجلذري ل�سيا�سة
قطاع الأفراد من خالل ر�ؤية القطاع ور�سالته و�إجنازاته التي ركزت على تغطية �أ�سواق
جديدة للأفراد غري خمدومة يف القطاع امل�صريف مبنتجات جديدة تلبي طموحاتهم
وتقدم امتيازات لعمالء الأفراد احلاليني عرب تنوع منتجات الأفراد املختلفة .

• إدارة األفراد واملنشأت الصغرى
• إدارة الفروع وقنوات التوزيع
• إدارة املنشأت الصغرية واملتوسطة
• إدارة البطاقات
• إدارة اخلدمات املصرفية اخلاصة
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الو�صول و الإقرتاب من العمالء �أينما كانوا تلبي ًة لإحتياجاتهم ورغباتهم
مما جعله اخليار الأف�ضل لهم ؛ �إذ يعد قطاع خدمات الأفراد �أحد �أهم
قطاعات العمل يف البنوك ؛ حيث ي�ساهم هذا القطاع ب�صورة فاعلة يف تكوين
ال�صورة اخلارجية لأي بنك ؛ وهو �أحد امل�صادر الهامة لإ�ستقطاب وجذب
الودائع ومن خالل هذا القطاع احليوي تنطلق البنوك يف عمليات �إعادة
الهيكلة والت�سويق والتو�سع والو�صول �إىل �أكرب �شريحة من العمالء  .من هذه
اخللفية املعرفية لدور هذا القطاع الهام يف بنك الت�سليف التعاوين والزراعي
ميكن �إدراك القفزة الهائلة ل�سيا�سة البنك يف هذا القطاع خا�صة ويف كل
قطاعات البنك ب�صورة عامة من خالل الإجنازات املحققة يف عام 2013م.

"الوسيلة املالية واحلليف املصريف األقرب
واألفضل جلميع أفراد العائلة اليمنية يف
خمتلفاملناطقاجلغرافية
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أنشطة اخلدمات املصرفية للشركات
�إن توجه بنك الت�سليف التعاوين والزراعي امل�صريف يتوازى مع ريادته يف ال�سوق امل�صرفية كونه يحر�ص على حتديث �أنظمته و�إجراءاته لتقدمي
الأف�ضل من مفردات اخلدمة والعمل امل�صريف والتي تلبي �إحتياجات عمالئه لتحقيق ر�ضاهم وك�سب ثقتهم والإجنازات املحققة كفيلة ب�إثبات
هذا اجلانب ملا يحققه البنك من م�ؤ�شرات منو عالية ت�ضعه يف �صدارة البنوك العاملة يف اليمن لتقدميه كافة اخلدمات الإئتمانية لل�شركات
(التجارية – العقارية – املقاوالت – الزراعية وال�صناعية)بح�سب طبيعة ن�شاط كل �شركة ومنح الت�سهيالت بناء على التقييم اخلا�ص بن�شاط
ال�شركات ومبا يخدم التنمية الوطنية ال�شاملة  ،فنحن ال ننتظر قدوم املميزين من العمالء �إلينا بل ن�سعى �إليهم ملنحهم كافة اخلدمات امل�صرفية
ومبا ي�ضمن �إ�ستمرار عالقة طويلة الأمد وناجحة بني الطرفني .
ولقد حر�ص القطاع ب�إدارته على ربط كفاءته يف املنح مقرتنا بكفاءة املتابعة والتح�صيل واحلر�ص على خلق حمفظة �إئتمانية منخف�ضة املخاطر
 ،مرتفعة اجلودة �،سريعة التدوير ،عالية التنوع ,لتحقيق �أف�ضل �صورة ملحفظة �إئتمانية بنكية ممكنه.

• إدارة الشركات التجارية واملؤسسات
• إدارة الشركات الصناعية والزراعية
• إدارة الشركات العقارية واملقاوالت
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"الوجهة األوىل للشركات
العاملة يف اليمن

47

البنك يف أعني املتعاملني
إن النجاح و اإلبداع وإرتفاع القيمة املضافة ألي منظمة إمنا ترتكز على
ابعاد ومقومات حقيقية هي الداعم األساسي لتحقيقها و لعل كاك
بنك بريادته و متيزه أدرك قاعدة اللعبة الناجحة وهي اإلرتكاز على هذه
املقومات احلقيقية للنجاح ،وإذا حاولت التحقق ألخذ الدرس احلقيقي
من هذه البنية املؤسسية احلقيقية الناجحة وأجرينا التحليل
املنطقي لها إلستنتاج أهم هذه املقومات فإننا ببساطة نسردها
يف صياغتها املهنية واإلدارية لتشمل التايل :
�إمتالك كاك بنك للمورد الب�شري الر�أ�سمايل واملتمثل يف قياده فاعلة �إ�ستطاعت �أن
توجه البنك �إىل حتقيق ر�ؤيته ور�سائله املجتمعية يف تقدمي خدمات م�صرفيه مميزة
تراعي م�صالح �شركاءه و تلتزم مببادئ احلوكمة الر�شيدة .
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ولذلك فقد وظف كاك بنك كادر ب�شري قوي �أمني� ،ضمن من خالله حتقيق
النجاحات املتوالية بالبنك ،من خالل حتقيق نتائج تذهلنا جميع ًا عند مطالعة
تقرير البنك ال�سنوي �أو عند الدخول �إىل �إدارة البنك �أو �أحد فروعه و التعامل
مع كوادره يف كل امل�ستويات الإدارية والعملية ،هذا بالطبع يعطينا التف�سري الثاين
لنجاح كاك بنك امل�ستمر على مر ال�سنوات ال�سابقة .
و لعل فل�سفة قيادة البنك مل تتوقف نحو �إختيار و بناء كوادر ب�شريه بل �إمتد لي�شمل

التميز يف ال�سوق من خالل نوعية عمالئه املتميزين و امللتزمني �إىل جانب نوعية اخلدمات املتميزة واملتنوعة �أي�ض ًا التي
يقدمها البنك لعمالئه  .ففي جانب متيزه يف �إختيار العمالء �أي�ضا الذين ي�ستطيعون �أن يحققوا �أهداف البنك و نتائجه و
هي الوجهة احلقيقية نحو التنمية الإقت�صادية ال�شاملة م�سنودة مبفهوم الربحية والقيمة امل�ضافة ,فالبنك متيز يف �إختياره
لنوعية عمالئه املتميزين وامللتزمني وبالطبع يتحقق ذلك من خالل �أ�سلوب الإدارة اجلاد و التحليل والتقييم ال�صحيح
للمعلومات عن �إحتياجات العمالء من اخلدمات امل�صرفية التي ا�ستطاع البنك �أن ي�صنعها و يطورها ويقدمها بال�شكل
الذي يحقق �إحتياجات عمالئه .
و لعل هذه الأركان ال�سابقة �أ�صبحت �أكرث فاعليه وقوة بوجود تكنولوجيا حديثة ومتطورة يف البنك �أدت بدورها �إىل
�سرعة و�سهولة تقدمي اخلدمات ب�سرعة وجودة يف م�ضمونها و�شكلها �إ�ضافة �إىل توفري املعلومات وحتليلها �إ�ضافة �إىل
وجود البنك كالعب ي�ستطيع �أن يحقق �أهدافه يف ال�سوق املالية العاملية والإقليمية بف�ضل تلك الأر�ضية ال�صلبة والأ�ساليب
العملية احلديثة التي يتمتع بها حماطة بر�ؤية و ر�سالة وا�ضحني لقيادة تهدف �إىل بقائه رائد ًا يف �صناعة اخلدمات
امل�صرفية يف الأ�سواق املالية املحلية والإقليمية والعاملية.

من خالل تعاملنا مع بنك التسليف التعاوين والزراعي وجدت أن البنك
يدار بكوادر مؤهلة ومبهنية جيدة وتفهم جيد حلاجات العمالء عالوة
على سرعة األداء واإلنضباط وبعالقات خارجية ممتازة وهو صرح
يخدم اإلقتصاد اليمني ورافد مهم للتنمية .
أحمد سامل شماخ
رجل أعمال

وبف�ضل كل هذا فقد �إ�ستطاع كاك بنك �أن يبني �أركانا �أ�سا�سية ل�صناعة م�صرفية متميزة يف اليمن ل�ضمان النمو
واال�ستمرارية وحتقيق التنمية ال�شاملة يف الأجل الطويل.
الدكتورة /جنـــاة جمعان
سيدة أعمال
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�أن هذه القيادة بهيبتها امل�ؤ�س�سية احلقيقية و مبادئها "احلوكمية" امل�ستندة �إىل
حماية حقوق امل�ساهمني وامل�ساواة بينهم مهما كانت الفروقات من حيث ال�سلطة
�أو املكانة الإجتماعية و ال�سيا�سية �أو حجمهم �إىل جانب التم�سك مببادئ ال�شفافية
و�إدارة املخاطر و�إختيار �أع�ضاء جمل�س �إدارة م�ستقلني ،ولهذه الأ�س�س و اخلوا�ص
ذات القيمة امل�ؤ�س�سية �أحاطت نف�سها باملوارد الب�شرية التي متثل ر�أ�س املال
احلقيقي للبنك فلم يتوقف فقط يف ت�شجيع الكوادر اليمنية املتميزة يف الإن�ضمام
�إىل البنك بل �إن هذه القيادة بفل�سفتها �إ�ستمرت يف ت�أهيل هذا الكادر الب�شري لكي
يقوم بدوره الفاعل يف القيام بوظائفه احلقيقية املكلف بها يف البنك.

"كاك بنك متميز بقيادته وكوادره اليمنية ،إستطاع أن يشارك
بفاعلية يف التنمية اإلقتصادية وحتقيق شراكة حقيقة مع
قطاع سيدات األعمال اليمنيات
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اخملاطـرواإللتزام
عال من م�ؤ�شرات النمو
حقق بنك الت�سليف التعاوين والزراعي م�ستوى ٍ
واحلد من املخاطر امل�صرفية ..الأمر الذي �أو�ضح الدور البارز لقطاع
املخاطر يف كاك بنك و �أ�سهم القطاع يف مواجهة التحديات كاملناف�سة
بني البنوك بجانب مكافحة �إنت�شار غ�سل الأموال و احلد من �إمكانية
التعر�ض للمخاطر القانونية .
وتعترب �سيا�سة قطاع املخاطر جزء من �أنظمة الرقابة الداخلية و �أنظمة
احلوكمة يف البنك ،حيث تتبنى �سيا�سة القطاع توجه و مفهوم البنك

للمخاطر التي تواجه �أن�شطته و �أنواعها و املقبول منها و كذلك دور و
م�س�ؤولية جمل�س الإدارة جتاه هذه املخاطر.
كما �أن الثورة التكنولوجية والتغريات املهمة يف مكونات الودائع التي
متثلت يف منو ن�سبة الودائع لأجل مقابل �إنخفا�ض حجم الودائع اجلارية
يف ظل وجود املناف�سة احلادة للتعامل ب�أ�سعار فائدة متغرية جعل تكلفة
م�صادر متويل البنك �أكرث ح�سا�سية للتغري يف �أ�سعار الفائدة ..الأمر
الذي �أدى اىل تو�سع �أعمال قطاع املخاطر.

• إدارة اخملاطر
• إدارة اإللتزام ومكافحة غسل األموال
• اإلدارة القانونية
• إدارة املتابعة والتعامالت اخلاصة
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"نشاط مصريف خال من اخملاطر  ،وأداء
مهني للحفاظ على حقوق البنك
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أنشطة اخلدمات املساندة
يف ظل الر�ؤية التي تبناها بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ,ور�سالت ُه الإ�سرتاتيجية التي �أتت �إن�سجام ًا مع الهوية امل�ؤ�س�سية للبنك ،ي�أتي قطاع
العمليات امل�ساندة ك�أحد �أهم اخلطوات الإداريةالهامة للتطوير والتحديث التنظيمي ,والذي يوليها البنك �إهتمام ً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 �إ�سرتاتيجيات,و�أهداف البنك وامل�ساهمة يف و�ضع خطط العمل ,ومتابعة تطبيقها مبا ي�ضمن حتقيق هذه الأهداف ويخدم
التوجيهات احلالية وامل�ستقبلية لكاك بنك.
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هو النظام املسؤول عن استقبال األفكار اجلديدة من قبل املوظفني واملتعلقة بتحديث
أي من
أو إبتكار املنتجات واخلدمات أو تطوير األنظمة أو اإلجراءات ومبا يكفل حتقيق ٍ
األهداف اإلسرتاتيجية أو التشغيلية للبنك وخاصة املتعلقة بزيادة الربحية أو تخفيض
التكلفة أو رفع احلصة السوقية وزيادة رضا العمالء.

•
•
•
•
•

اإلدارة املالية
إدارة املوارد البشرية
إدارة اخلدمات اإلدارية
إدارة التدريب وتطوير األداء
إدارة السكرتارية
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نظام أفكار

"بيئة مثالية لصناعة النجاح ،والتميز املعريف
واإلحرتاف املهنيُ ،يعمل بها بتجانس فرق من
احملرتفني واملتخصصني ،الذين يحملون أعلى
مستويات الوالء ملؤسستهم الرائدة كاك بنك
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موظفونا

وي�سعى كاك بنك لتعزيز دور التنوع يف اخلربات واملهارات العملية
ونقلها بني الأجيال املتعاقبة يف البنك ل�ضمان دميومة و�إ�ستمرار
النجاحات التي يحققها البنك ،فقد حر�ص على رفد كادره الوظيفي
بالدماء ال�شابة املتدفقة بروح الن�شاط واحليوية للإ�ستفادة الق�صوى
من تلك القدرات والطاقات العملية التي تتمتع بها هذه ال�شريحة
املتفتحة نحو امل�ستقبل و�أفاقه الرحبة ،ويظهر ذلك جلي ًا يف كون
( )%73من الن�سبة الإجمالية ملوظفي البنك يف خمتلف امل�ستويات
الإدارية حتت �سن( 45عام ًا) ،يف حني مل يغفل �أو يهمل اخلربات
العملية املرتاكمة التي متثلها �شريحة ما فوق �سن ال�شباب ومتثل
املوظفني من( 46عام ًا فما فوق) واللذين ميثلون ما ن�سبته()%27
من �إجمايل املوظفني بالبنك البالغني قرابة( )2149موظف،
بح�سب �أحدث الإح�صائيات ال�صادرة عن �إدارة املوارد الب�شرية
بالبنك نهاية 2013م

يفخر بنك التسليف التعاوين والزراعي بكادره البشري ويوليه أهمية كبرية ،باعتباره املرتكز
الرئيسي لكل النجاحات التي حققها ويحققها على خمتلف أصعدة العمل املصريف يف
اليمن ،ولذلك فقد عمل على منح موظفيه فرص التدريب ،واكتساب املهارات واملعارف،
واخلربات اجلديدة ،ومواكبة أحدث تطورات العمل املصريف باإلضافة إىل التأمني على حياة
املوظفني وأسرهم صحيًا ،ومنح أوالدهم تسهيالت كبرية لتمكينهم من االلتحاق مبدارس
التعليم اخلاص للخروج بحصيلة علمية تساعدهم على مواصلة تعليمهم اجلامعي،
وغريها من التسهيالت واحلوافز التشجيعية فيما يتعلق بالقروض أو مكافأت العمل
ورعاية حفالت التكرمي للمبدعني واملثاليني واملتميزين يف أعمالهم ...

أعمار موظفي البنك

العـدد

الفئة العمرية من � 25 - 19سنة

62

الفئة العمرية من � 35 - 26سنة

901

الفئة العمرية من � 45 - 35سنة

600

الفئة العمرية من � 55 - 46سنة

335

الفئة العمرية الأكرب من � 55سنة
الإجمـ ــالــي

251

%12 %3
%15

%42

%28

2149

املوظفون حسب اجلنس
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الذكور
1779

إجمايل عدد املوظفني
2149

اإلناث
370
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ويحر�ص كاك بنك على تطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني موظفيه من اجلن�سني ،وتعزيز دور املر�أة
وح�ضورها يف خمتلف امل�ستويات العملية والإدارية وبالتمثيل الالئق بدورها ك�شريك للرجل يف خمتلف
نواحي احلياة من خالل �إتاحة �أكرب قدر ممكن للمر�أة على م�ستوى قطاعات العمل ،للإلتحاق بالعمل لديه
وتبوء منا�صب قيادية يف م�ستويات �إدارية خمتلفة وبن�سبة متثيل م�شرفة لها مقارنة بالبنوك وامل�ؤ�س�سات
احلكومية الأخرى ،بعد �أن و�صلت ن�سبة وجودها يف خمتلف هياكل العمل الوظيفي بالبنك �إىل ()%17
من الن�سبة الإجمالية ملوظفي البنك ،وبعدد ي�صل �إىل (�" )370أنثى" من بني(" )1779ذكر" � ،إ�ضافة
�إىل ح�ضورها القوي يف قيادة العمل النقابي للهيئة النقابية العامة ملوظفي البنك وبعدد ي�صل �إىل( )4
من �أع�ضاء الهيئة بينهن من�صب نائب رئي�س النقابة .وهو ما يدل على احل�ضور القوي والفاعل للمر�أة يف
قطاعات وم�ستويات العمل املختلفة بالبنك ،وكما ي�شري �إليه الر�سم البياين التو�ضيحي للموظفني بالبنك
ح�سب اجلن�س >>>>>>>
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اإلستثمار يف موظفينا:

%79

تويل قيادة بنك التسليف التعاوين والزراعي بالغ اإلهتمام
باملوارد البشرية لتحقيق رضاهم وتعزيز أدائهم من
خالل تنفيذ برامج متميزة تهدف إىل تطوير وتنمية قدرات
املوظفني،كون برامج التدريب وتطوير األداء هي
األكرث إرتباطًا بغايات وأهداف البنك اإلسرتاتيجية
وملا لها من إنعكاس إيجابي على أداء املوظفني
مع العمالء لكسب والئهم وإنتمائهم للبنك.
و�إنطالق ًا مما �سبق فقد قام كاك بنك بالإ�ستثمار يف كوادره الب�شرية ونفذ ( ) 182برنامج
متخ�ص�ص داخلي ًا وخارجي ًا خالل العام 2013م وفرت �أكرث من() 1516
فر�صة تدريبية موزعة على النحو التايل:

كما حترص قيادة بنك التسليف التعاوين والزراعي
على مشاركة موظفي البنك كافة الفعاليات
واألنشطة التي يقومون بها ويقوم بإقامة حفالت
التكرمي للموظفني واإلدارات وتوديع وإستقبال
للقيادات اإلدارية اجلديدة والسابقة وتقدمي كافة
الدعم والتشجيع لهم حرصًا على تعزيز انتمائهم
و والئهم للبنك.

ﻳﻀﻢ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻀﺒﺎط  ادارات
واﻗﺴﺎم واﻟﻮﺣﺪات اﺘﻠﻔﺔ

�إ�ضافة �إىل حر�ص قيادة البنك على �إعطاء امل�ساحة الكافية للموظفني ل�سماع
متطلباتهم من خالل انتخاب هيئه �إدارية جديدة لنقابة موظفي البنك بح�ضور
قيادات كاك بنك و�إ�شراف قيادات العمل النقابي باليمن ،والعمل على تلبية تلك
املتطلبات من �أهمها توقيع عقد اخلدمات الإ�ست�شارية اخلا�ص ب�إعادة تقييم
وت�صحيح هيكل الأجور واملرتبات اخلا�ص بالبنك مع �شركة "مين كابيتال"
للإ�ست�شارات واحلوكمة.

%11
ﻳﻀﻢ رؤﺳﺎء اﻗﺴﺎم وﻣﺴﺆو اﻟﻮﺣﺪات

التدريب الداخلي:
يهدف التدريب الداخلي �إىل تعزيز ورفد املوظفني باملعلومات
واملهارات الالزمة لتنفيذ الأعمال وفق �أحدث الربامج ,والأن�شطة
التدريبية داخل اليمن ،ويخدم �شريحة وا�سعة من
املوظفني يف كل امل�ستويات ،وقد ُنفذ هذا العام ()155
برناجم ًا تدريبي ًا داخل اليمن لعدد ( )1450موظف

ﻳﻀﻢ ﻣﺪراء اﻟﻔﺮوع و ادارات

قدم البنك يف العام  2013دعم لدرا�سة املاج�ستري لعدد 13موظف
و ذلك من �أجل رفع م�ستوى الكفاءات يف البنك.
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ﻳﻀﻢ ﻧﻮاب وﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ورﺋﻴﺲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

التدريب اخلارجي:
يهدف التدريب اخلارجي �إىل �إيفاد موظفي البنك للتزود باخلربات النوعية ,والإطالع
على التجارب بغر�ض رفع الكفاءات وحت�سني بيئة الأعمال.
وقد ٌنفذ خالل العام 2013م عدد  27برنامج خارج اليمن �أ�ستهدف عدد  66موظف ًا.

امل�ستوى الإداري الأول
امل�ستوى الإداري الثاين
امل�ستوى الإداري الثالث
امل�ستوى الإداري الرابع

%17

%21

%6

%56
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وقد �شمل التدريب الداخلي كل امل�ستويات الإدارية
املختلفة ابتد�أً من امل�ستوى الإداري الأول �إىل امل�ستوى
الإداري الرابع توزعت بح�سب الإحتياج التدريبي.

برامج الدراسات العليا:

57

زمام املبادرة

منظمة ملسة إخاء للتنمية
تبنى جمموعة من موظفي بنك الت�سليف التعاوين والزراعي وبجهودهم الذاتية
ودوافعهم التكافلية والوطنية الناجتة عن �شعورهم الإن�ساين البناء �إزاء املجتمع
وذوي احلاجة مبادرة �إن�شاء منظمة "مل�سة �إخاء للتنمية" ،بهدف تقدمي خدمات
خريية تتعلق ب�إعانة الأ�سر الفقرية والأخذ بيد حمدودي الدخل من القادرين على
العمل وتدريب خريجي اجلامعات واملعاهد وت�أهيل العاطلني عن العمل ب�صورة
كفيلة ب�إعانتهم على �إقتحام �سوق العمل و�إ�ست�شراق �آفاق امل�ستقبل ومبا يدفعهم
�إىل تغيري حياتهم نحو الأف�ضل دوم ًا.

صندوق موظفي البنك

ويف �إطار املبادرات الذاتية التي تبناها موظفي
كاك بنك يف عملهم وتعاونهم الأخوي امل�شرتك،
وحر�صهم على الإ�ستفادة والإفادة من روح العمل
اجلماعي الذي يجمعهم حتت �سقف م�ؤ�س�سي
واحد ،فقد حر�صت قيادة ال�صندوق على
متديد فرتة الع�ضوية بال�صندوق الذي ان�شئ
خلدمة املوظفني حتت م�سمى"�صندوق موظفي
بنك الت�سليف التعاوين والزراعي " ك�شخ�صية
�إعتبارية وذمة مالية م�ستقلة ,ولإت�ستهدف من ن�شاطها جني الربح املادي لأع�ضائها,
ويتخذ من �أمانة العا�صمة مقر ًا له ,وي�سعى لإفتتاح فروع له باملحافظات.
وي�سعىال�صندوق �إىل حتقيق الأهداف واملزايا املتعلقة بتقدمي مبالغ مالية للموظف
الع�ضو بال�صندوق كمنح �إعانة يف احلاالت املتعلقة بـ(الوفاة ,العجز ,بلوغ �أحد�أجلي
التقاعد ,ال�سن القانوين �أوفرتة اخلدمة)�،إ�ضافة �إىل �إعانة املوظفني الراغبني يف
الإحالة للتقاعداملبكر �شريطة �أن يكون قد �أم�ضى فرتة خدمة يف البنك التقل عن
ع�شرين عام ًا.
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جانب من الإحتفال ب�أعياد ميالد موظفي البنك

م�شاركة موظفي البنك يف حملة النظافة 12/12
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ويعتمد ال�صندوق على �إ�شرتاكات �شهرية رمزية ت�ستقطع من مرتبات املوظفني،
خلدمة بع�ضهم بع�ضا يف احلاالت املذكورة �أعاله ،حيث يقوم ال�صندوق مبنحهم
و�أ�سرهم مبلغ مايل من �ش�أنه �أن ي�ساعدهم يف تبني م�شاريع �صغرية ت�ضمن لهم و
لأوالدهم و�أ�سرهم فر�ص عمل تدر عليهم مبالغ ت�ساعدهم على مواجهة حتديات
احلياة وتقلبات الزمن.

59

أنشطةالعملياتاملصرفية
ميثل قطاع العمليات امل�صرفية العمود الفقري والقاعدة املتينة لبنك
الت�سليف التعاوين والزراعي يف تنفيذ كافة عملياته امل�صرفية على جميع
امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية ب�إ�ستخدام �أحدث الو�سائط واحلزم
التكنولوجية املطبقة عاملي ًا واملتميزة بالدقة النوعية وال�سرعة العالية يف
الأداء لت�شغيل كافة منتجات القطاع.
ويعترب قطاع العمليات امل�صرفية من �أكرب القطاعات العاملة يف البنك �إذ
ي�ضم ت�سع �إدارات حيوية لتقدمي اخلدمات امل�صرفية املتنوعة و تو�صف
معظم �إدارات القطاع بطابعها الإيرادي البحت بجانب متيزها اخلدمي

وبف�ضل منتجاته التقنية احلديثة يتفرد قطاع العمليات امل�صرفية  -من بني
القطاعات املماثلة له يف البنوك الأخرى العاملة يف ال�سوق امل�صريف اليمني
ب�إ�سهاماته الكبرية يف تنمية املجتمع املحلي ب�إدخال ثقافة م�صرفية نوعية
�أدت للرفع والإرتقاء بالثقافة امل�صرفية للمواطن وقادت البنك �إىل الإيفاء
بدوره جتاه املجتمع.

• إدارة العمليات الدولية
• إدارة العمليات املركزية
• إدارة السريع للحواالت
• إدارة حواالت الويسرتن يونيون
• إدارة العالقات الدولية
• مركز اإلتصال
• مركز البطائق
• إدارة تطوير األنظمة
• إدارة تكنولوجيا املعلومات

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

60

حيث ترتبط ن�شاطاته يف جمال اخلدمات امل�صرفية بتح�صيل العموالت
والر�سوم املقررة التي تغطي تكاليف الت�شغيل ودعم املركز املايل للبنك
ف�ض ًال عن تعزيز ربحيته.

"اإلرتقاء يف أداء العمليات املصرفية باستخدام أفضل
األنظمة العاملية من خالل شبكة واسعة من املصارف
العاملية لتحقيق مستوى عال من الرضا لعمالئنا
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أنشطة تطوير األعمال
يقوم قطاع تطوير الأعمال يف بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ب�إدارة وتوجيه �أن�شطة البنك املتعلقة بالتطوير امل�ستمر
�شام ًال ذلك التخطيط الإ�سرتاتيجي ورقابة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية والإ�شراف على ن�شاط الإح�صاء والبحوث
والتطوير والت�سويق وتوكيد اجلودة والإبالغ عن �أدائها للرئي�س التنفيذي دوري ًا والإ�سهام يف و�ضع خطط العمل ومتابعة
تطبيقها مبا ي�ضمن حتقيق �أهداف البنك العامة والأهداف الفرعية للإدارات التي ي�شرف عليها ويخدم التوجهات
احلالية وامل�ستقبلية للبنك مع الت�أكيد اخلا�ص على جناح طرح املنتجات واخلدمات اجلديدة ومتابعتها دوري ًا والعمل
كحلقة و�صل بني الإدارة العليا والإدارات التنفيذية والتن�سيق مع اجلهات اخلارجية ذات العالقة بعمله.

• إدارة التخطيط اإلسرتاتيجي واإلحصاء
• إدارة البحوث والتطوير
• إدارة توكيد اجلودة
• إدارة التسويق
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"فريق واحد يقود مؤسسة جميع عمالئها VIP
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مسئوليتنا جتاه جمتمعنا

"من أهم أولوياتنا

يويل بنك التسليف التعاوين والزراعي إهتمامًا كبريًا مبختلف الشرائح اإلجتماعية ،كون
تنمية اجملتمع أحد أبرز قيمه اجلوهرية ومرتكز عمله املصريف وأساس إهتماماته
اإلجتماعية واإلنسانية القائمة على رأس أهدافه الوطنية وأولوياته التنموية التي
يسعى لتحقيقها لدى أكرب قدر ممكن من القطاعات اجملتمعية اخملتلفة ،إنطالقا
من مسؤوليته اإلجتماعية جتاه اإلنسان وضرورة تلبية إحتياجاته التنموية ،لكونه أهم
األسس لتقدم ونهوض وتطور أي بلد ،ومن أبرزها :

املشاركة يف رعاية حفل املؤسسة
الوطنية ملكافحة السرطان
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تقدمي الدعم للإحتادات والأندية
الريا�ضية ورعاية خمتلف الفعاليات
واملهرجانات الريا�ضية

دعم املراكز التنموية وامل�ؤ�س�سات
اخلريية ،يف �إطار م�س�ؤوليته
الإجتماعية الهادفة �إىل خلق جمتمع
تنموي متعاون ومتكافل �إنطالق ًا من
النهج الإ�سالمي احلاث على ذلك

رعاية الفعاليات والندوات
الثقافية والإقت�صادية والعلمية
والدينية وامل�ؤمترات الإقليمية
والدولية

دعم امل�ؤ�س�سة الوطنية ملكافحة
ال�سرطان للإ�سهام يف تذليل ال�صعوبات
التي قد تعرت�ض م�سار عملها ,ومتكينها
من القيام بواجبها الإن�ساين على
�أكمل وجه نظر ًا لأهمية اخلدمات التي
تقدمها ل�شريحة وا�سعة باليمن ,ورعاية
حفل مكافحة ال�سرطان

رعاية حفالت وم�شاريع تخرج
طالب اجلامعات اليمنية ،ت�شجيع ًا
للعلم وقد�سية التعليم وتقدير ًا
لأهمية الدور الوطني الذي ي�ضطلع
به الطالب وال�شباب امل�ؤمل عليهم
بناء اليمن اجلديد

رعاية الربنامج الإذاعي
"ع�صافري العيد"
للإ�سهام يف خلق �أجواء
فرائحية ور�سم الب�سمة على
وجوه الأطفال

رعاية ودعم التوجه الوطني نحو
"حوكمة امل�ؤ�س�سات" من خالل رعاية
م�ؤمتر احلوكمة الذي ا�ست�ضافته
العا�صمة �صنعاء وامل�شاركة الإيجابية
الفاعلة فيه ودعمه لهذا التوجه
يف اليمن من �أجل تعميم الفوائد
الكبرية املرتتبة على تطبيقه يف
امل�ؤ�س�سات املختلفة بالبالد

تبنى ودعم حملة �إعالمية
لدعم امل�سئولية الإجتماعية يف
ال�صحف واملجالت واملواقع
الإلكرتونية املحلية ون�شر قيم
الوعي املجتمعي ب�أهمية امل�س�ؤولية
الإجتماعية

تنظيم ور�شة الت�شريعات الوطنية يف
رعاية املر�أة العاملة ,وتنميتها قانونيا
وت�شريعي ًا حتى تعي ما لها وما عليها
وفق ًا للقانون والت�شريعات احلقوقية،
وذلك من خالل رعايته للفعاليات
املتعلقة بذلك وت�شجيعه للمر�أة يف
�إقتحام �سوق العمل ,والو�صول �إىل
منا�صب �إدارية

امل�شاركة يف حملة التح�صني �ضد
مر�ض �شلل الأطفال ،حلماية
�أطفال اليمن ,والإ�سهام الوطني يف
حماربة الأمرا�ض والأوبئة التي قد
تعرت�ض منوهم

رعاية املتفوقني واملبدعني يف
املدار�س الأ�سا�سية والثانوية
لتحفيزهم على بذل املزيد من
اجلهود وحثهم على تقدمي املزيد
من الإبداع والنجاحات امل�ش ّرفة
ب�إعتبارهم واجهة اليمن وفخر
�أبنائه

رعاية بطولة رئي�س اجلمهورية
للتن�س و بطولة الفرو�سية
� 2013إ�سهام ًا يف اجناح اللعبة
وتنظيمها بال�صورة التي تليق
بوطننا احلبيب
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املشاركة يف رعاية حملة التحصني
ضد مرض شلل األطفال

تقدمي كافة أوجه التشجيع والدعم بصورة مباشرة لألسر املنتجة لتمكينها من حتسني ظروف
حياتها املعيشية من خالل اإلسهام يف متكني هذه األسر من إنتاج مواد جتني من خاللها عوائد
مالية تساعدها على العيش بحياة كرمية واإلنتقال إىل مستوى معيشي أفضل..
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أنشطة التمويل الزراعي و السمكي
بعد �أن بلغ بنك الت�سليف التعاوين والزراعي قمة التفوق امل�صريف ،وذلك بنا ًء على م�ؤ�شرات النجاح املختلفة ،والتي تناولها هذا
ثبات للإقت�صاد
التقرير يف �أكرث من مو�ضع ،وتلبي ًة لتوجه الدولة اجلديدة نحو التنمية ،وملا يحققه القطاع الزراعي وال�سمكي من ٍ
الوطني ،ودعم للأمن الغذائي الذي ت�سعى له دول العامل ،توجهت الإدارة العليا للبنك بر�ؤية وا�ضحة نحو الدخول ك�شريك ف ّعال
وم�ؤثر يف تنمية القطاع الزراعي وال�سمكي ،م�ستفيدة من �إمكانيات البنك التقنية واملالية ،والفنية.
وتتجه �سيا�سة كاك بنك يف متويل القطاع الزراعي وال�سمكي نحو الدخول يف �شراكات يوفر فيها البنك القنوات التنموية
احلديثة واملنا�سبة لإدارة املخ�ص�صات املالية لدعم �أو متويل هذا القطاع الذي يوفر يف و�ضعه احلايل حوايل  %52من فر�ص
العمل يف ال�سوق ،كما �أنه امل�س�ؤول حالي ًا عن �إعالة حوايل  %70من الأ�سر اليمنية.

لهذا �أقرت �إدارة البنك العليا ت�أ�سي�س قطاع التمويل الزراعي وال�سمكي يف نهاية العام  ،2013ليكون هذا القطاع هو امل�س�ؤول عن
�إدارة هذا الن�شاط وامل�ساهمة يف تنمية الإقت�صاد الوطني.
ويعمل القطاع على تنفيذ �إ�سرتاتيجية و�سيا�سات البنك اخلا�صة بتمويل القطاع الزراعي وال�سمكي ،وامل�ساهمة يف تنميته مبا
يتوافق مع الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية وال�سمكية ،وذلك من خالل تقدمي اخلدمات املالية والتمويلية املختلفة،
والدخول يف حتالفات و�شراكات مع اجلهات املعنية بالتنمية الزراعية وال�سمكية.
ويتكون القطاع من ثالث �إدارات هي امل�س�ؤولة عن حتقيق الغاية من �إن�شائه ،وتنفيذ �إ�سرتاتيجياته املعتمدة:
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إدارة خدمات
املزارعني والصيادين

إدارة املشاريع
الزراعية والسمكية

وهي امل�س�ؤولة عن تقدمي اخلدمات املالية والتمويلية,
والبطاقات للأفراد ,واملن�ش�أة ال�صغرى من املزارعني
وال�صيادين.

وهي امل�س�ؤولة عن درا�سة امل�شاريع التحالفية ،و�إدارة
العالقات مع ال�شركاء واحللفاء ،ودرا�سة وتنفيذ ومتابعة
م�شاريع التطوير ,و�إنتاج املنتجات واخلدمات التمويلية
الزراعية وال�سمكية ،ودرا�سة م�شاريع ال�شراكة والإ�ستثمار
يف القطاع الزراعي وال�سمكي

إدارة التمويل
واإلئتمان الزراعي والسمكي

وهي امل�س�ؤولة عن تقدمي اخلدمات الإئتمانية والتمويلية,
والتكنولوجية املختلفة لل�شركات واملن�شئات ال�صغرية
واملتو�سطة بنوعيها الزراعية وال�سمكية.
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قـطــــاعالتمـويــــل
الزراعي و السمكي

"شركاؤكم يف
التنمية
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كــــاك اإلســالمـــي
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تقدمي اخلدمات املصرفية
املتنوعة ذات اجلودة لشركائنا
بجميع احللول املالية املتوافقة مع
األحكام والضوابط الشرعية بإستخدام
أفضل األنظمة اإلدارية والتقنية مبهنية
عالية يف ظل أفضل بيئة عمل حتقق النمو
املتواصل وتسهم يف خدمة اجملتمع.

وألن البداية كانت قوية حيث أن كاك اإلسالمي انطلق من كاك بنك ذو
املكانة القوية بني البنوك ،ويقدم خدماته ومنتجاته بالصيغ اإلسالمية
كان البد من أن نهتم بتحديد الوسائل والطرق التي من شأنها أن تقوي
وتعزز من وجوده وتوقع اخملاطر والصعاب والعمل على إدارتها وإيجاد
البدائل املتاحة لها.
أوال:كان البد من صياغة الرؤية والتي حتدد األفاق العامة للوضع الذي
يطمح كاك اإلسالمي للوصول إليه يف األمد البعيد .
ثانيًا:صياغة رسالته والتي تعترب ترجمة وتلخيص لألهداف التي
تأسس البنك من أجلها  ،بحيث يتم حتديد الهدف الرئيسي العام للبنك
واألهداف الفرعية الرئيسية له .
ثالثًا :قيمه اجلوهرية وهي ما يؤمن به العاملون يف البنك من مبادئ
ويسعون لتطبيقها عمليًا  ،و القيم متكن العاملني يف البنك من تفعيل
نشاطاتهم و زيادة إنتاجيتهم والتي كان من أبرزها العمل بروح الفريق
الواحد ،باإلضافة إىل حتديد الوسائل املناسبة ملعاجلة نقاط الضعف
والتهديدات وإستغالل و إستثمار نقاط القوة والفرص .
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وجهتك األوىل لشريك
مصريف بحلول
إسالمية

		
		

الرؤية

القيــــم اجلوهرية

يعترب بنك التسليف التعاوين والزراعي من أهم البنوك اليمنية وأكرثها
اتساعًا وتطورًا حيث كان الس ّباق واملتميز بخدماته ومنتجاته
وممارساته املالية واملصرفية ,ويف إطار تنفيذ اإلسرتاتيجية التي
اعتمدها البنك إلعادة الهيكلة وتطوير وحتديث القطاع املصريف
الهادف إىل اإلرتقاء باخلدمات املصرفية على املستوى احمللي
والعاملي سعت قيادته العليا نحو حتقيق طموحات البنك املستقبلية
نحو الريادة فكان وجود كاك اإلسالمي (كقطاع مستقل ماليًا وإداريا
وحتت إشراف هيئة رقابة شرعية من جمموعة من العلمًاء األفاضل)
سيحدث نقلة نوعية يف
ضرورة للوصول إىل ذلك الطموح,حيث
ُ
العمل املصريف كونه أول بنك حكومي يتعامل بالصيغ اإلسالمية ،
كما سيصبح ضمن أهم املصارف األربعة اإلسالمية الكربى يف اليمن .
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خدماتاملغرتبني

كاك موبايلي
أدر حساباتك وسدد إلتزاماتك "
تتيح لك هذه اخلدمة عرب الر�سائل الق�صرية من جوالك �إدارة �أموالك
ومدخراتك بتقنيات حديثة و�آمنة و�سهلة الإ�ستخدام ,حممية بربامج
م�صممة ب�سرية عالية.
• حتويل الأمـ ــوال من ح�سابك �إىل ح�ساب �آخر يف البنك مع �إمكانية التحويل بني
عملتي الريال اليمني والدوالر الأمريكي.
• حتويل الأموال من ح�سابك �إىل �شخ�ص �أخر نقد ًا عرب فروعنا املنت�شرة يف
اجلمهورية.
• �سداد فواتري هاتفك املحمول �أو هاتف حممول �آخر خ�صم ًا من ح�سابك اجلاري
يف البنك .

تواص ًال للنجاحات املصرفية املتميزة و األداء املتطور الذي حققه بنك التسليف
التعاوين و الزراعي يف خمتلف القطاعات املصرفية و اخلدمية و حرصه منذ تأسيسه
على تقدمي العديد من اخلدمات املصرفية للمواطن اليمني داخل الوطن و خارجه إسهامًا
منه يف عملية التطور اإلقتصادي و التنموي الذي يشهده الوطن يف كافة اجملاالت.
و نظرًا ملا للمغرتب اليمني من أهمية ،بإعتباره نفط اليمن التي ال ينضب ،فقد
حرص كاك بنك على وضعه يف أولويات اخلطط و املشاريع الذي يقوم بها،
وتوفري أحدث اخلدمات املصرفية املميزة واملتطورة مبا يتناسب مع إحتياجاته
العملية وطبيعة التطورات العصرية املتسارعة من حولهم ملا لهذه الشريحة
اجملتمعية من أهمية وطنية كبرية ،تتمثل بالدور اإلقتصادي الذي تضطلع به يف
رفد السوق اإلقتصادي الوطني بالعملة الصعبة.
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تكرمي رئي�س جمل�س �إدارة البنك من اجلالية اليمنية يف الريا�ض بدرع الثقة والتميز

"مصرفك عرب احلدود "
السريع للحواالت
"جتاوز حاجز املسافة "

خدمة التحويل ال�سريع من كاك بنك توفر لك العديد من املزايا:
• ح ّول �إىل ح�سابك �أو ح�ساب من حتب يف دقائق معدودة و�إىل �أي منطقة يف اجلمهورية اليمنية.
• ت�س ّلم حوالتك من �أي مكان �ضمن �شبكة وا�سعة منت�شرة يف �أرجاء الوطن بحوايل  350نقطة
و�أكرث من  2000نقطة على امل�ستوى اخلارجي .
• �أر�سل حوالتك يف الوقت الذي تختاره.
• وفر الوقت والتكلفة و�إغتنم �سهولة التعامل وتوفري اخلدمة ملن تريد ويف �أي حمافظة يف �أر�ض الوطن.
• ت�صلك ر�سالة جمانية جلوالك تعلمك بح�صول امل�ستلم للحوالة.
• ت�صل للم�ستلم ر�سالة جمانية على جواله تعلمه ب�إر�سالك للحوالة.
• �إح�صل على خدماتنا املناف�سة يف الأ�سعار مع �سهولة التنفيذ خالل حلظات.

مت �إ�صدار بطاقة فيزا رحال طبقاً لأحدث تكنولوجيا (بطائق الإئتمان)
البطاقة الذكية ( )EMVوهو �أحدث نظام معتمد من قبل �أكرب �شبكات بطاقة
الإئتمان يف العامل و الذي يتميز مب�ستوى عايل من الدقة و الأمان وتتيح لك
بطاقة فيزا رحال احل�صول على املميزات التالية:
• ب�إمكانك احل�صول على بطاقة �إ�ضافية لأحد �أفراد �أ�سرتك �أو من تعول وربطها
بح�سابك اجلاري.

الرقم ال�سري اخلا�ص بك.

كاك أون الين
"نحن معك أينما كنت "
"كاك �أون الين" حتقق جميع رغباتك وطموحاتك امل�صرفية وت�سهل معامالتك من
خالل �أ�ضمن املمار�سات الكامنة عرب الإنرتنت ،فمن خالل كاك �أون الين ت�ستطيع
الدخول �إىل ح�ساباتك و�إ�ستعرا�ضها يف �أي وقت ومن �أي مكان وتتميز باالتي"

• �سرية البيانات والعمليات امل�صرفية وفق �أعلى درجات الأمان والتقنيات املتطورة

• �سهولة الإجراءات،بجودة �أعلى ووقت �أقل لإمتام املعامالت امل�صرفية.

توفري الرحال
"إدخارك مضمـــون "
ميكنك توفري �أموالك يف بلدك و احل�ص ــول على طرق تــوفري م�ضمونة تقدم عوائد
�إ�ستثمار جمزية ،ت�ساندك يف �سعيك النبيل ل�ضمان م�ستقبلك وم�ستقبل �أوالدك.

• وفر �إبتداء من  300دوالر �أمريكي �أو ما يعادله ب�أي عملة خليجية �أو الريال اليمني .
• حول حل�ساب التوفري ب�شكل دائم عرب �أمر التحويل امل�ستدام من ح�سابك
اجلاري �أو نقد ًا.
• �سهولة الإت�صال باحل�ساب من خالل مركز خدمة العمالء يف �أي وقت و
يف �أي مكان.
• احت�ساب �أرباح �شهرية (على �أقل ر�صيد خالل ال�شهر) وتودع باحل�ساب ب�شكل
ن�صف �سنوي يف نهاية �شهري يونيو ودي�سمرب من كــل عام.
• منحك بطاقة �صراف �آيل لت�سهيل العمليات النقدية امل�صرفية املختلفة� ،أو دفرت
ح�ساب خا�ص بك
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"رحال"للمغرتب اليمني بإعتباره البنك الرائد يف
ويف هذا اإلطار قدم كاك بنك باقة ّ
ً
حداثة وأكرثها
هذا اجملال حيث مت تصميم هذه الباقة بأرقى األساليب املصرفية
أمانًا وألول مرة يف اليمن يتم تقدميها يف السوق املصريف ومبا يتناسب مع
متطلبات املغرتب اليمني.

الرحال
باقة ّ

بطاقة فيزا رحال
"مع فيزا ،،،
تصل ألبعد مدى "

• ميكنك احل�صول على بطاقة الرحال الذكية لل�سحب النقدي عرب ال�صرافات
الآلية وت�سديد قيمة امل�شرتيات من نقاط البيع التي حتمل �شعار الفيزا يف �أي مكان
يف العامل خ�صم ًا من ح�سابك اجلاري �أو التوفري.
• ال�سهولة يف �إ�صدار بطاقة بدل فاقد يف حال �ضياعها.
• ثقة و �أمان تام لإحتواء هذه البطاقة على �صورتك وتوقيعك بالإ�ضافة �إىل

• �إمكانية الإطالع على العملية التي ترغب القيام بها و�إ�ستعرا�ض جميع ح�ساباتك.
• �إ�ستخدام "كاك �أون الين" خالل � 24ساعة.
• �إ�ستخدام "كاك �أون الين" من �أي مكان تتوفر فيه خدمة الإنرتنت.
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اجلوائزوالعضويات
حصد بنك التسليف التعاوين والزراعي
العام املاضي  2013عددًا من اجلوائز
والعضويات ،نتيجة للنجاحات التي
حققها على املستوى احمللي
واإلقليمي وتوسع رقعة انتشاره
املصريف يف دول املنطقة،
واخلليج العربي بصورة عامة ،ولعل
من أبرز تلك العضويات واجلوائز
التكرميية التي حصدها وقيادته
املصرفية ما يلي:

للمرة الثانية على التوايل
ف
برئاوز رئي�س
جم
ل
�
س
�
إ
�
س
ة
دار
اليمنية جمعية البنوك و ة البنك
ا
و
مل
العربي ممثل �إحتاد امل �صارف
الأكادميي ة يف جمل�س �أ �صارف
ة العربية لل مناء
علو
م املالية.
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فوز البن
الت ك للمرة الثانية على
وا
يل
بجائزة الإ�ستثمار
3
201م ك�أف�ضل بنك يف
اليمن.

جائزة اإلستثمار
للـــعــــــام 2013

ك من قبل وزارة
تكرمي البن �ضة ممثلة بوزيرها
والريا
ال�شباب اذ /معمر االرياين.
الأ�ست

كأفضـلبنـك
فــــي اليـمــن
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ت
كرمي "كاك ب
جمل�س الإدارة نك" ورئي�س
خ
مبرور  40عاما الل االحتفال
عل
�إحتاد امل�صا ى ت�أ�سي�س
رف العربية
يف دولة لبنان

75

إجنازاتنا يف أرقام

اإلستثمارات يف الشركات
شركة األمن والصيانة
نسبة مساهمة % 100
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عبده سعيد الطيار
املدير التنفيذي

صنعاء ـ اجلمهورية اليمنية
البيانات املالية املوحدة عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
وتقرير مدقق احلسابات املستقل عليها
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عبداهلل بشري
الرئيس التنفيذي

شركة مأرب للدواجن
نسبة مساهمة % 27.32
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شركة كاك للتأمني
نسبة مساهمة % 21
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( شركة مساهمة مينية )
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بيان املركز املايل املوحد
يف  31ديسمرب 2013
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()21
()22
()23
()24
()25

14 864 798
413 856 580
137 251
7 948 761
2 490 000
439 297 390

24 933 661
262 891 367
170 846
6 415 804
391 192
294 802 870

11 900 000
2 169 787
3 823
3 079 398
17 153 008
17 153 008
456 450 398
38 907 536

11 000 000
1 626 364
35 726
1 728 097
14 390 187
14 390 187
309 193 057
39 119 154

()26
(-26أ)
(-26ب)

()27

الإي�ضاحات املرفقة من �صفحة (� )86إىل �صفحة ( )135متممة للبيانات املاليةاملوحدة وتقر�أ معها.
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل مرفق بال�صفحتني ( 79و . )80
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80

الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية �إ�سالمية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى ( بال�صايف )
ممتلكات ومعدات ( بال�صايف )
�إجمايل الأ�صول
الإلتزامات وحقوق امللكية
الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة والتزامات �أخرى
خم�ص�صات �أخرى
�إجمايل الإلتزامات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال املدفوع
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي عام
�أرباح مرحلة
�إجمايل حقوق امللكية العائد مل�ساهمي البنك
حقوق غري امل�سيطرين
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل الإلتزامات وحقوق امللكية
�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات ( بال�صايف )

�إي�ضاح
رقم
()7
()8
()9
()12
()16
()17
()18
()20

2013
�ألف ريال ميني
44 117 640
51 444 486
38 603 027
305 372 153
8 000 000
474 547
5 606 371
2 832 174
456 450 398

2012
�ألف ريال ميني
31 748 959
33 154 650
31 210 340
201 188 668
2 000 000
408 540
6 460 084
3 021 816
309 193 057
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بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

( شركة مساهمة مينية )

( شركة مساهمة مينية )

عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
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عائد ال�سهم من �صايف �أرباح العام

()30
()31
()32
()33
()34
()35
()1-15
()36
()37
()20
()38
(-24أ)
()46

)
)

19 701 047
1 763 655
197 279
91 758
		
54 768
21 808 507
)
( 489 174
)
( 3 606 678
)
( 7 152 190
)
( 801 296
)
( 4 494 374
5 264 795
)
( 1 597 825
)
		
( 44 149
3 622 821
              3 622 821

()39

الإي�ضاحات املرفقة من �صفحة (� )86إىل �صفحة ( )135متممة للبيانات املاليةاملوحدة وتقر�أ معها.
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل مرفق بال�صفحتني ( 79و . )80

3 622 821
3 622 821
 312ريال يمني

)
)

15 191 116
1 725 072
518 185
200 838
		
91 836
17 727 047
)
( 4 308 153
)
( 5 687 415
)
( 997 834
)
( 4 174 985
2 558 660
)
( 570 014
              1 988 646
        1 988 646
1 988 646
1 988 646
 181ريال يمني

عام 2013
الر�صيد يف  1يناير 2013
�إجمايل الدخل ال�شامل للعام
�صايف �أرباح العام
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�إجمايل بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل للعام

التغريات يف حقوق املالكني وامل�سجلة
مبا�شرة بحقوق امللكية

�إحتياطي
ر�أ�س املال
قانوين
املدفوع
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
1 626 364 11 000 000
                                        -

املحول للإحتياطي القانوين

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

-

3 622 821
3 622 821

-

املحول لزيادة ر�أ�س املال (�أ�سهم جمانية) 900 000
توزيعات نقدية للم�ساهمني
)
مقرتح
(
القانوين
املحول للإحتياطي
           543 423543 423
900 000
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013
2 169 787 11 900 000
عام 2012
الر�صيد يف  1يناير 2012
1 328 067 11 000 000
�إجمايل الدخل ال�شامل للعام
�صايف �أرباح العام
          بنود الدخل ال�شامل الأخرى
          �إجمايل بنود الدخل ال�شامل الأخرى
          �إجمايل الدخل ال�شامل للعام
          التغريات يف حقوق املالكني وامل�سجلة
مبا�شرة بحقوق امللكية

�إحتياطي
عام
�ألف ريال ميني
35 726

�أرباح
مرحلة
�ألف ريال ميني
1 728 097

           298 297           298 2971 626 364 11 000 000

�إجمايل حقوق امللكية
العائد مل�ساهمي البنك
�ألف ريال ميني
14 390 187

حقوق غري امل�سيطرين
�ألف ريال ميني
-

3 622 821
3 622 821

-

3 622 821
3 622 821

)
(860 000
)
(860 000
17 153 008

-

)
(860 000
)
(860 000
17 153 008

-

12 401 541
1 988 646
1 988 646
14 390 187

(31 903
(31 903
3 823

) ( ) 868 097
( ) 860 000
( ) 543 423
) ( ) 2 271 520
3 079 398

35 726

37 748

12 401 541

1 988 646
1 988 646

1 988 646
1 988 646

-

14 390 187

-

35 726

الإي�ضاحات املرفقة من �صفحة (� )86إىل �صفحة ( )135متممة للبيانات املاليةاملوحدة وتقر�أ معها.
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل مرفق بال�صفحتني ( 79و . )80

( 298 297
( 298 297
1 728 097

)
)

الإجمايل
�ألف ريال ميني
14 390 187
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البيـان
�إيرادات الفوائد
يخ�صم  :م�صروفات الفوائد
�صايف �إيرادات الفوائد
�إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية
يخ�صم  :عائد �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة والإدخار
�صايف �إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية
�صايف �إيرادات الفوائد و�إيرادات الأن�شطة التمويلية
والإ�ستثمارية الإ�سالمية
�إيرادات ر�سوم وعموالت
�أرباح عمليات النقد الأجنبي
�إيرادات �إ�ستثمارات مالية
�إيرادات عمليات �أخرى
�إيرادات الت�شغيل
يخ�صم  :الإنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات مالية
يخ�صم  :خم�ص�صات
يخ�صم  :تكاليف املوظفني
يخ�صم � :إهالك ممتلكات ومعدات
يخ�صم  :م�صروفات �أخرى
�صايف �أرباح العام قبل ال�ضرائب
يخ�صم � :ضرائب الدخل عن العام
يخ�صم � :ضرائب الدخل عن �سنوات �سابقة
�صايف �أرباح العام بعد ال�ضرائب
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل للعام
ويعود �إىل :
م�ساهمي البنك
حقوق غري م�سيطرين

�إي�ضاح
رقم
()28
()29

2013
�ألف ريال ميني
47 326 404
( 27 785 226
19 541 178
508 592
( 348 723
159 869

2012
�ألف ريال ميني
36 691 275
( 21 764 994
14 926 281
422 179
( 157 344
264 835

عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
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بيان التدفقات النقدية املوحد

تابع  :بيان التدفقات النقدية املوحد

( شركة مساهمة مينية )

( شركة مساهمة مينية )

عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013

2013
�ألف ريال ميني

2012
�ألف ريال ميني

5 264 795

2 558 660

801 296
3 606 678
( 592 595
763
682
( 15 415
( 80 192
489 174
( 1 849
9 473 337

997 834
4 308 153
( 395 132
17 168
137 908
( 25 221
( 20 812
( 1 262
7 577 296
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البيـان
التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
�صايف �أرباح العام قبل ال�ضرائب
التعديالت على :
�إهالك ممتلكات ومعدات
خم�ص�صات مكونة خالل العام
خم�ص�صات م�ستخدمة خالل العام
فروق �إعادة تقييم �أر�صدة املخ�ص�صات بالعمالت الأجنبية
خ�سائر فروق �إعادة تقييم ( غري حمققة )
خم�ص�صات �إنتفى الغر�ض منها
�صايف ح�صة البنك من ( �أرباح ) �شركات زميلة
الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املالية
�صايف ( �أرباح ) بيع ممتلكات ومعدات
�أرباح الت�شغيل قبل التغريات يف الأ�صول والإلتزامات امل�ستخدمة يف �أن�شطة الت�شغيل
التغري يف :
�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
�أذون خزانة ت�ستحق بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك
ودائع العمالء
�أر�صدة دائنة والتزامات �أخرى
�ضرائب الدخل امل�سددة
�صايف التدفقات النقدية املتاحة من �أن�شطة الت�شغيل

( 12 296 661
( 104 486 315
( 8 145 991
710 708
( 10 069 538
150 760 953
505 146
( 614 163
25 837 476

التدفقات النقدية من �أن�شطة الإ�ستثمار
مدفوعات نقدية ل�شراء ممتلكات ومعدات
مقبو�ضات نقدية من بيع ممتلكات ومعدات
( الزيادة ) يف �إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
( الزيادة ) يف �إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
( الزيادة ) يف �إ�ستثمارات ب�شركات زميلة
توزيعات نقدية م�ستلمة من �شركات زميلة
تدفقات نقدية من �إ�ستبعادات �إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�صايف التدفقات النقدية ( امل�ستخدمة يف ) �أن�شطة الإ�ستثمار

( 649 285
39 480
( 430 043
( 6 000 000
12 685
1 500
( 7 025 663

()20
()36

()35

)
)
)
)

البيـان

)
)
)
)

)

يخ�صم � :أر�صدة الإحتياطي الإلزامي لدى البنك املركزي اليمني
يخ�صم � :أذون خزانة �إ�ستحقاق �أكرث من ثالثة �أ�شهر ( بال�صايف )

)
)
)

( 4 406 382
( 29 903 197
25 015 339
( 867 364
20 852 190
53 804 646
2 579 122
( 319 755
74 331 895

)

( 641 420
190 719
)
( 2 000 000
)
( 42 000
11 396
              )
( 2 481 305

)
)

)
)

)

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل
( النق�ص ) يف القرو�ض طويلة الأجل
توزيعات نقدية مدفوعة
�صايف التدفقات النقدية ( امل�ستخدمة يف ) �أن�شطة التمويل
�صايف التغري يف النقدية وما يف حكمها خالل العام
النقدية وما يف حكمها يف �أول العام
�أثر التغري يف �أ�سعار ال�صرف
النقدية وما يف حكمها يف نهاية العام
وتتمثل النقدية وما يف حكمها يف نهاية العام فيما يلي :
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
�أذون خزانة ( بال�صايف )

)
)

)

)

�إي�ضاح
رقم

2013
�ألف ريال ميني
( 33 595
( 860 000
( 893 595
17 918 218
177 439 123
199 939
195 557 280

()7
()8
()13
()7

الإي�ضاحات املرفقة من �صفحة (� )86إىل �صفحة ( )135متممة للبيانات املاليةاملوحدة وتقر�أ معها.
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل مرفق بال�صفحتني ( 79و . )80

44 117 640
51 444 486
299 037 666
394 599 792
( 30 931 742
( 168 110 770
195 557 280

2012
�ألف ريال ميني
)
)
)

)
)

)

( 63 595
              )
( 63 595
71 786 995
105 466 912
185 216
177 439 123
31 748 959
33 154 650
194 795 050
259 698 659
( 18 635 081
( 63 624 455
177 439 123

)
)
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�إي�ضاح
رقم
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عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
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( شركة مساهمة مينية )

إيضاحات متممة للبيانات املالية املوحدة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013

�2-2أ�س�س �إعداد البيانات املاليةاملوحدة
 1-2بيان التوافق
�أعدت البيانات املالية املوحدة للبنك وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي اليمني .
و�إ�ستثنا ًء من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وتطبيق ًا لأحكام القوانني والتعليمات املحلية ال�صادرة عن البنك املركزي اليمني يتم �إتباع ما يلي :
�أ �	-إ�ستخدام حد �أدنى لن�سب تكوين خم�ص�ص الديون غري املنتظمة وذلك طبق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�صادرة باملن�شور رقم ( )6ل�سنة  1996ورقم ( )5ل�سنة . 1998
ب �	-إدراج خم�ص�ص املخاطر العامة املحت�سب على الديون املنتظمة �ضمن خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها للقرو�ض وال�سلفيات بد ًال من �إدراجه �ضمن حقوق امللكية .
ج �	-إدراج خم�ص�ص الإلتزامات العر�ضية �ضمن املخ�ص�صات الأخرى بد ًال من �إدراجه �ضمن حقوق امللكية .
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و�أن ت�أثري تلك الإ�ستثناءات على البيانات املالية املوحدة غري جوهري كما يف  31دي�سمرب . 2013
	-مت �إعداد وعر�ض البيانات املالية لل�شركة التابعة للمجموعة يف �ضوء املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية .
	-مت �إعتماد البيانات املالية املوحدة للمجموعة من قبل جمل�س الإدارة ب�إجتماعه بتاريخ  29مار�س . 2014
�	2 - 2أ�س�س القيا�س
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء الإ�ستثمارات املحتفظ بها لغري غر�ض املتاجرة وامل�صنفة ك�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .
 3 - 2العملة الوظيفية وعملة العر�ض
مت �إعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة بالريال اليمني ( العملة الوظيفية للمجموعة ) وتظهر كل القيم لأقرب �ألف ريال ميني ( �إال �إذا �أ�شري خلالف ذلك ) .
 4 - 2التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة
�إن �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملتطلبات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية يتطلب من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات و�إفرتا�ضات ذات �أثر يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وكذا �أر�صدة الأ�صول والإلتزامات املالية يف تاريخ
البيانات املالية املوحدة وكذلك على قيم الإيرادات وامل�صروفات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .
وتخ�ضع التقديرات وما يتعلق بها من �إفرتا�ضات للمراجعة ب�صورة م�ستمرة كما يتم �إثبات التغريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي حدث فيها التغيري و�أية فرتات م�ستقبلية تت�أثر بذلك التغيري .
واملعلومات املتعلقة بالأحكام والتقديرات الهامة واملطبقة بال�سيا�سات املحا�سبية والتي لها ت�أثري هام على الأر�صدة تظهر بالبيانات املالية املوحدة بالإي�ضاحات رقم (. )20 ، 19 ، 12 ، 10 ، 5
وفيما يلي الإفرتا�ضات والتقديرات املحا�سبية الهامة واملتبعة من قبل �إدارة املجموعة يف �إعداد هذه البيانات املالية :
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 1-1ال�شكل القانوين والأن�شطة الرئي�سية
ت�أ�س�س بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ( البنك ) يف �صنعاء وفق ًا للقانون رقم ( )39لعام  1982كح�صيلة لدمج بنك الت�سليف الزراعي ( ت�أ�س�س يف العام  ) 1975وبنك التعاون الأهلي للتطوير ( ت�أ�س�س يف العام  . ) 1979والبنك م�سجل
لدى وزارة ال�صناعة والتجارة مبوجب �سجل جتاري رقم (.)5391
يقوم البنك بتقدمي خدمات م�صرفية �إ�سالمية من خالل فرع بنك الت�سليف التعاوين والزراعي للمعامالت الإ�سالمية مبوجب �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وحتت �إ�شراف هيئة الرقابة ال�شرعية  .وقد ح�صل البنك على املوافقة املبدئية من
البنك املركزي اليمني ب�ش�أن ذلك بتاريخ  29مار�س  ، 2010كما ح�صل على املوافقة النهائية يف � 16أبريل . 2011
ميار�س البنك كافة الأن�شطة امل�صرفية من خالل الإدارة العامة ب�صنعاء وعدد 53فرع ًا يف جميع حمافظات اجلمهورية اليمنية .بالإ�ضافة �إىل ال�شركة التابعة داخل اجلمهورية اليمنية وبيانها كما يلي :
ن�سبة امللكية
				
%
			
ر�أ�س املال
الن�شاط
2012
2013
�سنة الإمتالك
�ألف ريال ميني
الرئي�سي
ا�سم ال�شركة ( الوحدة ) التابعة
				
كاك خلدمات الأمن وال�صيانة
% 100
% 100
2011
10 000
نظافة وحرا�سة
( �صنعاء ـ اجلمهورية اليمنية )
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تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

�أ -

�إنخفا�ض قيمة الأ�صول
متار�س املجموعة حكمها يف تقدير خم�ص�ص الإنخفا�ض يف قيمة الأ�صول  ،وقد مت عر�ض منهجية تقدير الإنخفا�ض �ضمن �سيا�سة �إنخفا�ض قيمة الأ�صول املالية والأ�صول غري املالية واملبينة يف ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة �أدناه .

ب-

�إنخفا�ض قيمة �إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
متار�س املجموعة حكمها حول الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع  .تت�ضمن تلك الأحكام حتديد ما �إذا كان الإنخفا�ض جوهري �أو مطول للقيم العادلة لأقل تكلفة  .ولو�ضع هذه الأحكام تقوم املجموعة بتقدمي عدة عوامل
من بينها التذبذب العادي يف �أ�سعار ال�سوق  .بالإ�ضافة �إىل ذلك تعترب املجموعة ب�أن �إنخفا�ض القيمة يكون �صحيح ًا عندما تكون هناك �أدلة على تدهور الو�ضع املايل للم�ستثمر فيه وطبيعة ال�صناعة و�أداء القطاع � ،أو التغري التكنولوجي ،
والتدفقات النقدية الت�شغيلية والتمويلية .

ج-

الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات
يتم �إحت�ساب الإهالك لتنـزيل تكلفة املمتلكات واملعدات على �أ�سا�س العمر الإنتاجي املقدر.

�3-3أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة
يتم تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة التالية ب�صورة ثابتة على الفرتات املعرو�ضة يف هذه البيانات املالية :
1- 3

�أ�س�س توحيد البيانات املالية
	-ي�ضع املعيار رقم ( )10من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية منوذج فردي لل�سيطرة ينطبق على جميع املن�ش�آت مبا فيها املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة  ،ويحل حمل �أجزاء من املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( “ )27البيانات
املالية املوحدة واملنف�صلة “ املطبق �سابق ًا  ،اخلا�ص بالبيانات املالية املوحدة  ،وكذلك التف�سري رقم ( )12ال�صادر عن جلنة التف�سريات القائمة “ التوحيد ـ املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة “  .قام املعيار رقم ( )10من املعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية بتغيري تعريف ال�سيطرة ؛ وهي �أن امل�ستثمر ي�سيطر على اجلهة امل�ستثمر فيها عندما يتعر�ض �أو يكون له حقوق يف عوائد متغرية ناجتة من �شراكته مع اجلهة امل�ستثمر فيها  ،ويكون قادر ًا على الت�أثري
على هذه العوائد من خالل �سلطته على اجلهة امل�ستثمر فيها  .بغر�ض حتقيق تعريف ال�سيطرة الوارد يف املعيار رقم ( )10من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية  ،يجب �أن يتوفر للم�ستثمر ما يلي :
يكون للم�ستثمر ال�سلطة على اجلهة امل�ستثمر فيها ؛
�أ -
ب  -يتعر�ض امل�ستثمر �أو يكون له حقوق يف عوائد متغرية ناجتة من ال�شراكة مع اجلهة امل�ستثمر فيها ؛و
ج  -يكون للم�ستثمر القدرة على �إ�ستخدام �سلطته يف ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها بغر�ض الت�أثري على حجم العائدات للم�ستثمر.
بناء ًا على حتليل الإدارة  ،لي�س للمعيار رقم ( )10من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية �أي ت�أثري هام على توحيد الإ�ستثمارات املحتفظ بها من قبل املجموعة .
	-تت�ضمن البيانات املالية املوحدة كل من البيانات املالية امل�ستقلة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي مت�ضمن ًا كافة الأ�صول والإلتزامات ونتائج الأعمال لفرع بنك الت�سليف التعاوين والزراعي للمعامالت الإ�سالمية وكذا الوحدة
التابعة للبنك بعد �إ�ستبعاد كافة املعامالت والأر�صدة وبنود بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر الناجتة عن العمليات امل�شرتكة.
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ب-

زوال ال�سيطرة
عند زوال ال�سيطرة  ،تقوم املجموعة بعدم الإعرتاف ب�أ�صول و�إلتزامات ال�شركة التابعة وامل�ساهمات غري امل�سيطرة واملكونات الأخرى حلقوق امللكية ذات ال�صلة بتلك ال�شركة � .أي فائ�ض �أو عجز ين�ش�أ من زوال ال�سيطرة يتم
الإعرتاف به يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر  ،ويف حالة �إحتفاظ املجموعة ب�أية م�ساهمة يف ال�شركة التابعة يتم عندها قيا�س تلك امل�ساهمة بالقيمة العادلة يف تاريخ زوال ال�سيطرة ويتم الحق ًا املحا�سبة عنها على
�أنها �شركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية �أو وفق ًا لل�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة للأدوات املالية �إ�ستناد ًا �إىل م�ستوى النفوذ املحتفظ به .

ج-

حقوق غري امل�سيطرين
متثل حقوق غري امل�سيطرين مبالغ الأرباح واخل�سائر و�صايف الأ�صول غري اململوكة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر للمجموعة  ،وتدرج حقوق غري امل�سيطرين ب�شكل منف�صل يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر و�ضمن
�إجمايل حقوق امللكية ب�شكل منف�صل عن حقوق امللكية العائد مل�ساهمي البنك .

 2 - 3املعامالت بالعمالت الأجنبية
	-مت�سك ح�سابات املجموعة ( البنك والوحدة التابعة ) بالريال اليمني (العملة الوظيفية للمجموعة) وتثبت املعامالت بالعمالت الأخرى �إىل العملة الوظيفية خالل ال�سنة املالية على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سارية يف تاريخ تنفيذ
املعاملة  ،ويتم ترجمة الأ�صول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأخرى يف نهاية ال�سنة على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سارية يف ذلك التاريخ  ،وتثبت الفروق الناجتة ببيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر ،
تتمثل �أرباح �أو خ�سائر فروق �أ�سعار ال�صرف للبنود ذات الطبيعة النقدية يف الفرق بني ك ًال من التكلفة املطف�أة على �أ�سا�س العملة الوظيفية يف بداية العام والتي يتم تعديلها ب�إ�ستخدام معدل الفائدة الفعال وكذا الت�سويات خالل
العام وبني التكلفة املطف�أة على �أ�سا�س العملة الأجنبية واملرتجمة ب�أ�سعار ال�صرف يف نهاية العام وترحل الفروق الناجتة من ربح �أو خ�سارة لبيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر .
يتم ترجمة الأ�صول والإلتزامات ذات الطبيعة غري النقدية بالعمالت الأخرى واملثبتة بتكلفتها التاريخية على �أ�سا�س �سعر ال�صرف ال�سائد وقت التعامل .
	-ال تدخل املجموعة يف العقود الآجلة وكذا عقود اخليارات �إال بالقدر الالزم لتغطية متطلباتها من العمالت الأجنبية �أو متطلبات العمالء ملواجهة �إلتزاماتهم بالعمالت الأجنبية الناجتة عن تعامالتهم من خالل املجموعة وتتميز
جميعها ب�أنها عمليات ق�صرية الأجل .
 3 - 3الأ�صول والإلتزامات املالية
�أ  -الإعرتاف والقيا�س املبدئي
تعرتف املجموعة مبدئي ًا بالقرو�ض وال�سلفيات وكذا الأر�صدة لدى البنوك وودائع العمالء واملديونيات الأخرى يف التاريخ الذي تن�ش�أ فيه  .كما يتم الإعرتاف املبدئي جلميع الأ�صول والإلتزامات املالية الأخرى يف بيان املركز املايل عندما
ت�صبح املجموعة طرف ًا يف ال�شروط التعاقدية للأدوات املالية والتي قد تن�ش�أ مع الغري .
ب  -الت�صنيف
	-الأ�صول املالية
يتم ت�صنيف الأ�صول املالية عند �إن�شائها ك�أحد الفئات التالية :
1-1قرو�ض وذمم مدينة  ،وهي �أ�صول مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو حمددة القيمة ولي�ست متداولة يف �سوق ن�شط وال ترغب املجموعة يف بيعها على الفور �أو يف امل�ستقبل القريب  .ويتم الإعرتاف مبدئي ًا بهذه الأ�صول ب�سعر
املعاملة وهو القيمة العادلة بالإ�ضافة �إىل �أية م�صاريف متعلقة مبا�شرة باملعاملة  ،الحق ًا وبعد الإعرتاف املبدئي بالأ�صول  ،يتم قيا�س القرو�ض والذمم املدينة بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الف َّعال خم�صوم ًا
منها �أية خ�سائر �إنخفا�ض يف قيمتها.
�2-2إ�ستثمارات مالية حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق  ،وهي �أ�صول مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو حمددة ولها تواريخ �إ�ستحقاق ثابتة  .ويكون لدى املجموعة النية واملقدرة الإيجابية على الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإ�ستحاق .
وتعترب �أذون اخلزانة حلني الإ�ستحقاق من �ضمن هذه الإ�ستثمارات حيث يتم �إثبات �أذون اخلزانة بالقيمة اال�سمية ويثبت قيمة ر�صيد خ�صم الإ�صدار بالأر�صدة الدائنة والإلتزامات الأخرى  .وتظهر �أذون اخلزانة ببيان املركز
املايل م�ستبعد ًا منها ر�صيد خ�صم الإ�صدار يف تاريخ البيانات املالية طبق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني .
ويتم �إثبات الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق عند ال�شراء بالتكلفة ( القيمة العادلة ) م�ضاف ًا �إليها م�صروفات الإقتناء  ،والحق ًا وبعد الإعرتاف املبدئي  ،يتم قيا�س تلك الإ�ستثمارات بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام
طريقة معدل الفائدة الف َّعال ناق�ص ًا �أية خ�سائر �إنخفا�ض يف القيمة .
�3-3إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
وهي �إ�ستثمارات غري م�شتقة خم�ص�صة على �أنها متاحة للبيع �أو مل يتم ت�صنيفها ك�أية فئة �أخرى من فئات الأ�صول املالية  .ت�سجل الإ�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة .
يتم ت�سجيل جميع الإ�ستثمارات املتاحة للبيع الأخرى بالقيمة العادلة .
يتم الإعرتاف ب�إيراد الفائدة يف بيان الدخل ال�شامل ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الف َّعال  ،ويتم الإعرتاف ب�إيراد توزيعات الأرباح يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر عندما ت�صبح املجموعة م�ستحقة لتلقي
توزيعات الأرباح � .أرباح �أو خ�سائر �صرف العمالت الأجنبية عن الإ�ستثمارات يف �أوراق دين حمتفظ بها للبيع يتم الإعرتاف بها يف الدخل ال�شامل الآخر .
يتم الإعرتاف بالتغريات الأخرى يف القيمة العادلة يف الدخل ال�شامل الآخر �إىل �أن يباع الإ�ستثمار �أو تنخف�ض قيمته  ،وعندها يعاد ت�صنيف الأرباح واخل�سائر الرتاكمية املعرتف بها �سابق ًا يف الدخل ال�شامل الآخر �إىل بيان
الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر كت�سوية �إعادة ت�صنيف .
يعاد ت�صنيف الأ�صول املالية غري امل�شتقة من فئة متاحة للبيع �إىل فئة القرو�ض والذمم املدينة عندما ينطبق عليها تعريف القرو�ض والذمم املدينة �أو �إذا كان لدى املجموعة النية واملقدرة على الإحتفاظ بتلك الأ�صول املالية
للم�ستقبل املنظور �أو حتى تاريخ الإ�ستحقاق .
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�أ -

ال�شركة التابعة
ال�شركة التابعة هي ال�شركة التي ت�سيطر عليها املجموعة  .يتم �إدراج البيانات املالية لل�شركة التابعة يف البيانات املالية املوحدة من تاريخ بداية ال�سيطرة وحتى تاريخ توقفها .
يتم تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة التابعة عندما يكون ذلك �ضروري ًا لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبعها املجموعة .

د-

املعامالت امل�ستبعدة عند �إعداد البيانات املالية املوحدة
عند �إعداد البيانات املالية املوحدة يتم �إ�ستبعاد الأر�صدة والإيرادات وامل�صروفات املتقابلة النا�شئة من التعامالت بني �شركات املجموعة (فيما عدا مكا�سب وخ�سائر �صرف العمالت الأجنبية) .يتم �إ�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة
بنف�س طريقة املكا�سب غري املحققة ولكن فقط �إىل احلد الذي ال يوجد فيه �إنخفا�ض يف القيمة .
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	-الإلتزامات املالية
يتم ت�صنيف وقيا�س الإلتزامات املالية بالتكلفة املطف�أة .

الإ�ستحقاق والتي لها خ�صائ�ص خماطر متماثلة يف جمموعات .
يتم قيا�س خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة للأ�صول امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة على �أنها الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صول املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة ب�سعر الفائدة الف َّعال الأ�صلي للأ�صول  .يتم
الإعرتاف بخ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر ويتم �إظهارها كح�ساب خم�ص�ص يف مقابل القرو�ض وال�سلف للعمالء .

ج � -إلغاء الإعرتاف
	-يلغى الإعرتاف بالأ�صول املالية عندما تتوقف حقوق املجموعة التعاقدية التي متثل الأ�صول املالية ،وهي يف العادة عندما يتم بيع الأ�صل �أو عند حتويل جميع التدفقات النقدية املرتبطة بالأ�صل �إىل طرف ثالث م�ستقل عن املجموعة .
	-يلغى الإعرتاف بالإلتزامات املالية عندما يتم �سداد �أو �إلغاء �أو �إنتهاء تلك الإلتزامات .

الإنخفا�ض يف القيمة ال�سوقية للإ�ستثمارات املدرجة بن�سبة � % 20أو �أكرث عن التكلفة �أو ملدة ت�سعة �أ�شهر مت�صلة �أو �أكرث تعترب م�ؤ�شرات على �إنخفا�ض القيمة .

د  -مقا�صة الأ�صول والإلتزامات املالية
تجُ رى مقا�صة بني الأ�صول والإلتزامات املالية ويدرج املبلغ ال�صايف يف بيان املركز املايل فقط يف حالة وجود حق قانوين لت�سوية املبالغ املدرجة  ،و�أن هناك نية للت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو لتحقيق الأ�صول و�سداد الإلتزامات ب�صورة
متزامنة .
ال تتم مقا�صة للإيرادات وامل�صروفات يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر ما مل يكن ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا به مبوجب �أي معيار �أو تف�سري حما�سبي .

خ�سائر الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يتم الإعرتاف بها بتحويل اخل�سارة الرتاكمية املعرتف بها يف الدخل ال�شامل الآخر كت�سوية �إعادة ت�صنيف  .اخل�سارة الرتاكمية التي يعاد ت�صنيفها من الدخل ال�شامل الآخر
هي الفرق بني تكلفة الإ�ستحواذ  ،بال�صايف بعد �أية مدفوعات �أو �إطفاءات  ،والقيمة العادلة احلالية  ،ناق�ص ًا �أية خ�سارة �إنخفا�ض يف القيمة معرتف بها �سابق ًا يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر  .يتم �إظهار التغريات يف
خم�ص�صات القيمة العادلة التي تعود �إىل القيمة الزمنية ك�أحد بنود �إيراد الفائدة .
يف الفرتات الالحقة  ،يتم ت�سجيل الزيادة يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع التي �إنخف�ضت قيمتها يف �إحتياطي القيمة العادلة .

هـ -مبادىء القيا�س
يتم قيا�س الأ�صول املالية بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة .

5-3

خم�ص�ص القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية الإ�سالمية وخم�ص�ص الإلتزامات العر�ضية
تطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�صادرة باملن�شورين رقمي ( )6ل�سنة )5( ، 1996ل�سنة 1998ب�ش�أن �أ�س�س ت�صنيف الأ�صول والإلتزامات يتم تكوين خم�ص�ص للقرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية والإلتزامات العر�ضية بذاتها بالإ�ضافة �إىل
ن�سبة مئوية للمخاطر العامة حت�سب من جمموع القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية والإلتزامات العر�ضية م�ستبعد ًا منها الأر�صدة املغطاة بودائع وكفاالت م�صرفية �صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة وذلك يف �ضوء الدرا�سات التف�صيلية الدورية
لأر�صدة القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية والإلتزامات العر�ضية امل�شار �إليها .
وبنا ًء عليه يتم تكوين املخ�ص�ص طبق ًا للن�سب التالية كحد �أدنى :
% 1
 القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية والإلتزامات العر�ضية املنتظمة( مت�ضمنة احل�سابات حتت املراقبة )
 القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية والإلتزامات العر�ضية غري املنتظمة% 15
الديون دون امل�ستوى
% 45
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
% 100
الديون الرديئة

	-قيا�س التكلفة املطف�أة
التكلفة املطف�أة للأ�صول �أو الإلتزامات املالية هي املبلغ الذي تقا�س به الأ�صول �أو الإلتزامات املالية عند الإعرتاف املبدئي خم�صوم ًا منه مدفوعات ال�سداد الأ�صلية م�ضاف ًا �إليه �أو خم�صوم ًا منه الإطفاء املتجمع ب�إ�ستخدام طريقة
معدل الفائدة الف َّعال لأي فرق بني املبلغ املبدئي املعرتف به ومبلغ الإ�ستحقاق ناق�ص ًا �أي تخفي�ض خل�سارة الإنخفا�ض يف القيمة  .يت�ضمن �إحت�ساب معدل الفائدة الفعلي جميع الر�سوم املدفوعة �أو امل�ستلمة والتي ت�شكل جزء متمم ًا
ملعدل الفائدة الف َّعال .
	-قيا�س القيمة العادلة
	-القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم �إ�ستالمه لبيع الأ�صل �أو الذي �سيتم �سداده لنقل �إلتزام يف معاملة منتظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س يف ال�سوق الرئي�سي �أو ـ يف حالة عدم وجوده ـ �أف�ضل �سوق يكون متاح ًا للمجموعة
يف ذلك التاريخ  .تعك�س القيمة العادلة للإلتزام خماطر عدم الوفاء بالإلتزام  .يتم قيا�س القيمة العادلة للإ�ستثمارات املدرجة ب�سعر ال�سوق كما يف تاريخ البيانات املالية  .بالن�سبة للإ�ستثمارات الغري مدرجة يتم الإعرتاف ب�أية زيادة
يف القيمة العادلة عند وجود م�ؤ�شرات موثوقة تدعم هذه الزيادة  .هذه امل�ؤ�شرات املوثوقة حمددة ب�أحدث معامالت للإ�ستثمار �أو لإ�ستثمارات مماثلة متت بال�سوق على �أ�سا�س جتاري بني �أطراف راغبة ومطلعة لي�س لديها �أية ردود
�أفعال قد ت�ؤثر على ال�سعر  .يتم �إدراج الإ�ستثمار بالتكلفة يف غياب قيا�س يعتمد عليه للقيمة العادلة .
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و – حتديد وقيا�س خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة
تقوم املجموعة بتاريخ البيانات املالية بتقييم ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �إنخفا�ض قيمة الأ�صول املالية غري امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح �أواخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر  .تنخف�ض قيمة الأ�صل املايل �أو
جمموعة الأ�صول املالية عندما ي�شري دليل مو�ضوعي �إىل وقوع حدث �أو �أكرث بعد الإعرتاف املبدئي بالأ�صول و�أن تلك الأحداث لها ت�أثري �سلبي على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�صول التي ميكن تقديرها ب�صورة موثوق بها .
قد يت�ضمن الدليل املو�ضوعي على �إنخفا�ض قيمة الأ�صول املالية  ،تلك املعلومات ب�ش�أن ال�صعوبات املالية الكبرية لدى املقرت�ض �أو امل�صدر والتق�صري �أو الت�أخري من جانب املقرت�ض و�إعادة هيكلة الدين من جانب املجموعة ب�شروط مل
تكن املجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك وامل�ؤ�شرات على �أن املقرت�ض �أو امل�صدر �سيدخل يف �إفال�س �أو عدم وجود �سوق ن�شط لل�ضمانات املالية �أو البيانات الأخرى التي ميكن مالحظتها فيما يتعلق مبجموعة �أ�صول مثل التغريات ال�سلبية
يف مركز الدفع لدى املقرت�ضني �أو امل�صدرين باملجموعة �أو الظروف الإقت�صادية املرتبطة بحاالت التق�صري .
ت�أخذ املجموعة بعني الإعتبار دليل الإنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء والإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق على كل من م�ستوى الأ�صول ب�شكل منفرد وامل�ستوى اجلماعي لها  .يتم تقييم جميع القرو�ض وال�سلف
للعمالء والإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق الهامة ب�شكل منفرد لتحديد ما �إذا كانت هناك خ�سائر �إنخفا�ض يف القيمة الفردية .جميع القرو�ض وال�سلف للعمالء والإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
الهامة ب�شكل منفرد والتي ال يوجد �إنخفا�ض حمدد يف قيمتها يتم تقييمها ب�صورة جماعية لتحديد ما �إذا كانت هناك خ�سائر �إنخفا�ض يف القيمة يتم تكبدها ولكنه مل يتم حتديدها بعد  .القرو�ض وال�سلف للعمالء والإ�ستثمارات املالية
املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق التي ال تعترب هامة ب�شكل منفرد يتم تقييمها ب�صورة جماعية لتحديد ما �إذا كانت هناك خ�سائر �إنخفا�ض يف القيمة وذلك بتجميع القرو�ض وال�سلف للعمالء والإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ
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حتقق الإيراد
 يتم الإعرتاف ب�إيراد وم�صروف الفائدة جلميع الأدوات املالية اخلا�ضعة للفوائد يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الف َّعال ب�إ�ستثناء فوائد الت�سهيالت الإئتمانية الغري منتظمةوذلك تطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�صادرة باملن�شور رقم ( )6ل�سنة  1996ب�ش�أن �أ�س�س ت�صنيف الأ�صول والإلتزامات حيث يتم �إيقاف �إثبات الفوائد املتعلقة بالقرو�ض والت�سهيالت غري املنتظمة  ،وعندما يعامل
ح�ساب ب�إعتباره من القرو�ض والت�سهيالت غري املنتظمة ف�إن كافة الفوائد غري املح�صلة املتعلقة بالثالثة �أ�شهر ال�سابقة على اعتباره قر�ض �أو ت�سهيل غري منتظم يتم �إ�ستبعادها من الإيرادات و�إدراجها �ضمن الأر�صدة الدائنة
والإلتزامات الأخرى ب�إعتبارها فوائد معلقة  .معدل الفائدة الف َّعال هو املعدل الذي يخ�صم املدفوعات واملقبو�ضات النقدية امل�ستقبلية طوال فرتة العمر املقدر للأ�صول �أو الإلتزامات املالية �إىل القيمة الدفرتية للأ�صول �أو
الإلتزامات املالية  .عند �إحت�ساب معدل الفائدة الف َّعال تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية بالو�ضع يف الإعتبار جميع البنود التعاقدية للأداة املالية ب�إ�ستثناء خ�سائر الإئتمان امل�ستقبلية  .يت�ضمن �إحت�ساب معدل
الفائدة الف َّعال جميع تكاليف املعاملة والر�سوم والنقاط املدفوعة �أو امل�ستلمة التي ت�شكل جزء ًا مكم ًال ملعدل الفائدة الف َّعال .
�إن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة لإحت�ساب التكلفة املطف�أة للأ�صول والإلتزامات املالية وتوزيع �إيراد وم�صروف الفوائد على مدى الفرتة املنا�سبة التي تخ�صها .
 تثبت �أرباح عقود املرابحة واال�ست�صناع على �أ�سا�س اال�ستحقاق  .حيث تثبت كافة الأرباح عند �إمتام عقد املرابحة ك�إيرادات م�ؤجلة  ،وترحل لبيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر على �أ�سا�س ن�سبة التمويل وذلك بطريقةالق�سط الثابت على مدار فرتة العقد  .تطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني يتم التوقف عن �إثبات �أرباح عقود املرابحة واال�ست�صناع غري املنتظمة ببيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر .
 يتم �إثبات �إيرادات الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك وفق ًا للفرتة الزمنية وعلى مدى عمر عقد الإيجار . يتم الإعرتاف ب�إيرادات الإ�ستثمار يف ال�صكوك ببيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر على �أ�سا�س زمني تنا�سبي ب�إ�ستخدام ن�سبة العائد املعلنة من قبل اجلهة التي قامت ب�إ�صدار ال�صكوك. يتم �إثبات �إيرادات الإ�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة بالبيانات املالية طبق ًا لن�صيب املجموعة يف حقوق امللكية لهذه ال�شركات وذلك طبق ًا للبيانات املالية املعتمدة . يتم الإعرتاف ب�إيرادات الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق ب�إتباع طريقة معدل الفائدة الف َّعال . يتم الإعرتاف ب�إيراد توزيعات الأرباح عندما ين�ش�أ احلق يف �إ�ستالم الإيراد . يتم �إثبات املخ�ص�صات امل�سرتدة ( �إنتفى الغر�ض منها ) �ضمن بند �إيرادات عمليات �أخرى ببيان الدخل ال�شامل وفق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني . -يتم �إثبات �إيرادات الر�سوم والعموالت عند ت�أدية اخلدمات املرتبطة بها .
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 يتم �إعدام القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية يف حالة عدم جدوى الإجراءات املتخذة حيالها لتح�صيلها �أو بنا ًء على التعليمات ال�صادرة من البنك املركزي اليمني ـ يف �ضوء �أعمال الفح�ص التي يقوم بها ـ وذلك خ�صم ًا علىاملخ�ص�ص الذي ي�ضاف �إليه املتح�صالت من القرو�ض التي �سبق اعدامها .
 تظهر القرو�ض والأن�شطة التمويلية للعمالء والبنوك ببيان املركز املايل بعد خ�صم املخ�ص�ص املحدد والعام وكذا الفوائد املجنبة .6-3

الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات
تظهر الإلتزامات العر�ضية التي تدخل فيها املجموعة طرف ًا خارج املركز املايل حتت بند التزامات عر�ضية وارتباطات ـ بعد خ�صم الت�أمينات املح�صلة عنها ـ باعتبارها ال متثل �أ�صو ًال �أو التزامات فعلية يف تاريخ البيانات املالية .

7-3

بيان التدفقات النقدية
تتبع املجموعة الطريقة غري املبا�شرة عند �إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد حيث يتم ت�سوية �صايف الربح �أو اخل�سارة مع �صايف الأموال املتاحة من �أو امل�ستخدمة يف �أن�شطة الت�شغيل والإ�ستثمار والتمويل .

8-3

النقدية وما يف حكمها
لأغرا�ض �إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد يت�ضمن بند النقدية وما يف حكمها �أر�صدة النقدية والأر�صدة لدى البنوك ـ بخالف الأر�صدة املودعة لدى البنك املركزي اليمني يف �إطار ن�سبة االحتياطي ـ  ،وكذا �أر�صدة �أذون اخلزانة التي ت�ستحق خالل
ثالثة �شهور من تاريخ �إ�صدارها .

 9 - 3املمتلكات واملعدات والإهالك
الإعرتاف والقيا�س
�أ -
تثبت املمتلكات واملعدات بتكلفتها التاريخية ناق�ص ًا جممع الإهالك وخ�سائر الإنخفا�ض يف قيمة تلك املمتلكات ـ �إذا وجد ـ وت�شمل التكلفة جميع التكاليف املن�سوبة مبا�شرة ل�شراء الأ�صل .كما تت�ضمن تكلفة املمتلكات التى مت
�إن�شائها ذاتي ًا تكلفة املواد والأجور و�أية مواد م�ستهلكة من التكاليف املن�سوبة مبا�شرة لو�ضع الأ�صل يف احلالة الت�شغيلية التى متكنه من حتقيق الغر�ض الذى مت بنا�ؤه من �أجله كما ت�شمل �أي�ض ًا التكاليف الالزمة لفك الأ�صل
و�إعادة ترميم املوقع  .والربجميات التى يتم �شرا�ؤها باعتبار �أنها �ضرورية لتمكني املعدات من �أداء الغر�ض املطلوب منها يتم ر�سملتها كجزء من تكلفة تلك املعدات .
عندما تكون �أجزاء من املمتلكات واملعدات ذات �أعمار �إفرتا�ضية خمتلفة يتم �إدراجها كبنود م�ستقلة ( املكونات الرئي�سية ) �ضمن املمتلكات واملعدات .
يتم �إ�ستبعاد الأ�صل الثابت عند التخل�ص منه �أو عندما يكون من املتوقع عدم احل�صول على منافع �إقت�صادية م�ستقبلية متوقع حتققها من �إ�ستمرار �إ�ستخدام هذا الأ�صل  ،ويف العام الذي مت فيه �إ�ستبعاد الأ�صل  ،يتم �إدراج
الربح �أو اخل�سارة الناجتة من عملية الإ�ستبعاد ( الفرق بني �صايف قيمة الإ�ستبعاد املتحقق من عملية البيع و�صايف القيمة الدفرتية للأ�صل ) ببيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر �ضمن بند �إيرادات وم�صاريف �أخرى
� .إذا مت �إ�ستبعاد �أي �أ�صل معاد تقييمه ف�إن ما يخ�ص الأ�صل من فائ�ض �إعادة التقييم يتم ترحيله �إىل الأرباح املرحلة .
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ج-

الإهالك
يح�سب الإهالك بنا ًء على تكلفة املمتلكات واملعدات ناق�ص ًا قيمتة التخريدية � -إن وجدت -
يتم تقدير العمر الإنتاجي لكل جزء من الأ�صل الثابت و�إذا كان لهذا اجلزء عمر �إنتاجي خمتلف عن باقي مكونات الأ�صل ف�سوف يتم �إهالكه ب�شكل منف�صل .
ويتم �إهالك هذه املمتلكات ـ فيما عدا الأرا�ضي ـ بطريقة الق�سط الثابت وحتميل مبلغه على بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر وعلى مدى العمر الإنتاجي املقدر لها .
وفيما يلي بيان بالأعمار الإنتاجية املقدرة لتلك املمتلكات لأغرا�ض �إحت�ساب الإهالك :

البيان

مباين و�إن�شاءات
�أثاث و�أالت ومعدات

العمر الإنتاجي املقدر بال�سنوات

� 50سنة
� 5سنوات ـ � 10سنوات

ويعاد النظر �سنوي ًا مبعرفة �إدارة املجموعة يف كل من طريقة الإهالك والعمر الإنتاجي املقدر وكذلك القيم املقدرة كخردة يف نهاية العمر الإنتاجي املقدر لتلك املمتلكات (�إن وجدت) .
�	10 - 3إنخفا�ض قيمة الأ�صول غري املالية
تقوم املجموعة ب�إجراء �إعادة درا�سة وفح�ص للأر�صدة الدفرتية للأ�صول غري املالية ـ ح�سب �أهميتها الن�سبية ـ يف تاريخ البيانات املالية من �أجل حتديد ما �إذا كان هناك م�ؤ�شر للإنخفا�ض يف قيمة تلك الأ�صول  .و�إذا ما وجد مثل هذا
امل�ؤ�شر فيتم تقدير القيمة الإ�سرتدادية للأ�صل .
يتم الت�سجيل والإعرتاف بخ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقد قيمته الإ�سرتدادية املقدرة .
القيمة الإ�سرتدادية للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقد هي القيمة الإ�ستخدامية �أو القيمة العادلة  ،مطروح ًا منها تكاليف البيع � ،أيهما �أكرب  .ولأغرا�ض تقييم القيمة الإ�ستخدامية للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقد يتم خ�صم التدفقات
امل�ستقبلية املتوقعة لإحت�ساب القيمة احلالية ب�إ�ستخدام معدل اخل�صم قبل ال�ضرائب والذي يعك�س التقديرات ال�سوقية احلالية للقيمة الزمنية للنقود بالإ�ضافة �إىل املخاطر املحددة لتلك الأ�صول بذاتها  ،ولإغرا�ض �إختبار الإنخفا�ض يف
القيمة يتم جتميع الأ�صول  ،والتي ال ميكن �إجراء الإختبار مبفردها  ،يف �أ�صغر جمموعات مدرة للتدفقات النقدية من الإ�ستخدام امل�ستمر  ،والتي ميكن �إعتبارها م�ستقلة ب�شكل كبري عن التدفقات النقدية املتولدة من الأ�صول الأخرى �أو
جمموعات الأ�صول (الوحدات املدرة للنقد) .
ال تولد �أ�صول املجموعة تدفقات نقدية داخلة منف�صلة ويتم �إ�ستخدامها من قبل �أكرث من وحدة واحدة منتجة للنقد  ،حيث يتم توزيعها على الوحدات املنتجة للنقد على �أ�سا�س معقول وثابت  ،ويتم �إختبار �إنخفا�ض القيمة كجزء من
�إختبار الإنخفا�ض لتلك الوحدة املنتجة للنقد والتي خ�ص�ص �إليها ذلك الأ�صل.
يتم الإعرتاف بخ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر  .يتم الأعرتاف بخ�سائر الإنخفا�ض للوحدات املنتجة للنقد بتخفي�ض القيمة الدفرتية لل�شهرة املوزعة على هذه الوحدة �أو ًال وبعد ذلك يتم
تخفي�ض القيم الدفرتية للأ�صول الأخرى املكونة للوحدة املنتجة للنقد على �أ�سا�س ن�سبي .
ال يتم رد خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة املتعلقة بال�شهرة  ،وفيما يتعلق بالأ�صول الأخرى يتم تقييم خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة املرحلة  ،املعرتف بها �سابق ًا  ،عند تاريخ �إعداد البيانات املالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر عن
نق�ص �أو تال�شي يف تلك اخل�سائر  .ويتم رد خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة يف حالة حدوث تغريات يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد القيمة الإ�سرتدادية  .ويتم رد خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة مبا ال يتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صول ،
املتمثلة بال�صايف بعد الإهالك �أو الإ�ستهالك� ،إذا مل يتم الإعرتاف بخ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة وت�سجيلها يف بادئ الأمر .
 11 - 3خم�ص�صات �أخرى
يتم الإعرتاف مبخ�ص�ص ما عندما يكون لدى املجموعة �إلتزام حايل  ،قانوين �أو بناء  ،ميكن تقديره ب�صورة موثوقة نتيجة حلدث �سابق  ،ويكون من املحتمل �أن ي�ستلزم تدفقات خارجة للمنافع الإقت�صادية لت�سوية الإلتزام  .و�إذا
كان ت�أثري القيمة الزمنية للمبالغ جوهري ًا  ،يتم حتديد املخ�ص�صات من خالل خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة مبعدل ما قبل ال�ضريبة والذي يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمبالغ  ،عندما يكون منا�سب ًا ،
واملخاطر املتعلقة بالإلتزامات .
 12 - 3تقييم الأ�صول التي �آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون بع�ض العمالء
تدرج الأ�صول التي �آلت ملكيتها للمجموعة ببيان املركز املايل املوحد �ضمن بند “�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى” وفق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني وذلك بالقيمة التي �آلت بها للمجموعة ناق�ص ًا �أي انخفا�ض يف قيمتها يف تاريخ
البيانات املالية ـ �إن وجد ـ  ،ويتم حتميل قيمة هذا االنخفا�ض على بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر .
 13 - 3عقود الإيجار
ت�صنف العقود كعقود �إيجار متويلي عندما تنقل �شروط العقد جميع املخاطر واملنافع الناجتة عن امللكية �إىل امل�ست�أجر  .وت�صنف بقية عقود الإيجار كعقود ت�شغيلية  .وتحُ مل الإيجارات امل�ستحقة الدفع بحكم هذه العقود على بيان الربح
�أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املوحد على �أ�سا�س الق�سط الثابت وعلى مدى فرتة الإيجار .
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ب-

التكاليف الالحقة
تتم ر�سملة التكاليف املتعلقة ب�إ�ستبدال جزء من املمتلكات واملعدات كجزء من تكلفة هذا الأ�صل ،وتتم ر�سملة التكاليف الالحقة على املمتلكات واملعدات فقط عندما ت�ؤدى هذه التكاليف �إىل زيادة يف القيمة الإقت�صادية
امل�ستقبلية لهذه املمتلكات وميكن قيا�س هذه التكاليف ب�صورة جيدة  ،ويتم �إ�ستبعاد القيمة الدفرتية للجزء امل�ستبعد  .التكاليف اليومية خلدمة املمتلكات واملعدات ت�سجل يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر عند
�إ�ستحقاقها .

الأجهزة ونقاط البيع و�صناديق ال�صراف الآيل
�سيارات و و�سائل نقل
حت�سينات عقارات م�ست�أجرة

� 5سنوات
� 5سنوات
� 10سنوات �أو مدة الإيجار �أيهما �أقل
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 14 - 3تقييم الإ�ستثمارات يف �شركات زميلة
	-يتم ت�صنيف الإ�ستثمار ك�إ�ستثمار يف �شركات زميلة عندما يكون للمجموعة ت�أثري هام على عملياتها املالية و�سيا�ستها الت�شغيلية مع عدم وجود �سيطرة  ،ويوجد هذا الت�أثري الهام عندما ميلك البنك بني � 20إىل  50باملائة من القوة
الت�صويتية لل�شركة .
	-تثبت الإ�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة التي للمجموعة ت�أثري هام عليها بتكلفة الإقتناء  ،ويف تاريخ البيانات املالية يتم تعديل قيمة تلك الإ�ستثمارات بالزيادة �أو النق�ص ح�سب ن�صيب املجموعة يف حقوق امللكية لل�شركة الزميلة ،
وذلك طبق ًا للبيانات املالية املعتمدة لهذه ال�شركات  ،ويتم �إثبات قيمة هذا التغري ببيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر .
 15 - 3متويل عمليات املرابحة والإ�ست�صناع
	-املرابحة هي عقد بيع مبوجبه تبيع املجموعة �أ�صل �أو �سلعة �سبق له �شرائها وحيازتها بناء على وعد من املتعامل بالقيام ب�شرائها وب�شروط معينة  ،يتكون �سعر البيع من تكلفة ال�سلعة وهام�ش الربح املتفق عليه .
	-الإ�ست�صناع هو عقد بني املجموعة والعميل تقوم املجموعة على �أ�سا�سه ببيع �أ�صل مطور وفق ًا ملوا�صفات وثمن متفق عليهما م�سبق ًا مع العميل .
	-تٌثبت الديون املتعلقة بعمليات متويل املرابحة والإ�ست�صناع �سواء كانت ق�صرية �أو طويلة الأجل بالتكلفة م�ضاف ًا �إليها العائد املتفق عليه بعقود املرابحة �أو الإ�ست�صناع .
 16 - 3عائد �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار
يتم حتديد العائد امل�ستحق على ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة والإدخار على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة الذي يتم مبوجبه الإتفاق على امل�شاركة يف الربح واخل�سارة الناجتة عن املعامالت الإ�سالمية املختلفة خالل الفرتة املالية .
 17 - 3الإجارة املنتهية بالتمليك
 تثبت الأ�صول املقتناة بغر�ض الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك بالتكلفة ناق�ص ًا جممع الإهالك و�أي �إنخفا�ض يف قيمتها  ،ويتم �إهالكها ـ فيما عدا الأرا�ضي ـ على مدى عمر الت�أجري . يف نهاية مدة الإجارة تنتقل ملكية الأ�صول امل�ؤجرة �إىل امل�ست�أجر �شريطة �أن يكون امل�ست�أجر قد �سدد جميع �أق�ساط الإجارة . 18 - 3ال�ضرائب
 حت�سب ال�ضرائب على املجموعة طبق ًا للقوانني واللوائح والتعليمات ال�ضريبية ال�سارية يف اجلمهورية اليمنية . وفق ًا للمادة ( )21من القانون ( )39ل�سنة  1982ب�إن�شاء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ال تخ�ضع �أرباح البنك ل�ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية  .وال يخ�ضع البنك �أي�ض ًا لقانون �ضرائب الدخل رقم ( )31ل�سنة 1991والتعديالت الالحقة له بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )12ل�سنة  1999و�أحكام املادة رقم ( )85من القانون رقم ( )38ل�سنة  1998ب�ش�أن البنوك وذلك حتى  31دي�سمرب . 2009
 وفق ًا للمادة ( )160من قانون �ضرائب الدخل رقم ( )17ل�سنة  2010تخ�ضع �أرباح البنك لل�ضرائب وذلك على �أ�سا�س معدل �ضريبي  % 20للوعاء اخلا�ضع لل�ضريبة بدء ًا من عام .2010 نظر ًا لطبيعة املحا�سبة ال�ضريبية يف اجلمهورية اليمنية ف�إن تطبيق ما ورد ب�ش�أن ال�ضرائب امل�ؤجلة مبعيار املحا�سبة الدويل عن ال�ضرائب على الدخل ال ين�ش�أ عنه عادة �إلتزامات �ضريبية م�ؤجلة  .ويف حالة ن�ش�أة �أ�صول �ضريبيةم�ؤجلة عن تطبيق املعيار ف�إن هذه الأ�صول ال تدرج �إال عندما تكون هناك م�ؤ�شرات كافية �أن هذه الأ�صول �سيتم حتقيقها يف امل�ستقبل املنظور .
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 20 - 3توزيعات الأرباح للأ�سهم العادية
يتم الإعرتاف بتوزيعات الأرباح للأ�سهم العادية يف حقوق امللكية يف الفرتة التي يتم �إعتمادها مبعرفة امل�ساهمني  .يتم التعامل مع توزيعات الأرباح لل�سنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان املركز املايل املوحد يف �إي�ضاح م�ستقل .
 21 - 3العائد على الأ�سهم
ُيحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة الأرباح ( اخل�سائر ) العائدة حلاملي الأ�سهم العادية بالبنك على عدد الأ�سهم �أو املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل العام .
�	22 - 3أرقام املقارنة
يتم �إدراج كافة املبالغ مع �أرقام املقارنة فيما عدا ما ت�سمح به املعايري �أو التف�سريات املحا�سبية .

 24 - 3هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية
تخ�ضع املعامالت بالفرع الإ�سالمي لإ�شراف هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية  ،والتي تنح�صر م�سئوليتها يف رقابة اجلوانب ال�شرعية لن�شاط الفرع الإ�سالمي طبق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
 25 - 3معلومات البنك الأم
يتم �إعداد بيان املركز املايل وبيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر للبنك الأم املف�صح عنها �ضمن الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ب�إتباع نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة �أعاله فيما عدا الإ�ستثمار يف ال�شركات
التابعة حيث يتم ت�سجيلها بالتكلفة .
4-4املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة
 1 - 4مت تطبيق التعديالت التالية على املعايري الدولية للتقارير املالية وكذلك تطبيق معايري دولية جديدة من قبل املجموعة عند �إعداد هذه البيانات املالية والواجبة التطبيق �إعتبار ًا من �أول يناير : 2013
	-معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1معدل ـ عر�ض بنود الدخل ال�شامل الأخرى .
	-املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )7معدل ـ �إف�صاحات الأدوات املالية .
	-املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )10ـ البيانات املالية املوحدة
	-املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )13ـ قيا�س القيمة العادلة .
ومل ينتج عن تطبيق ما ورد �أعاله �أي تغريات ل�صايف �أرباح املجموعة �أو حقوق امللكية للفرتات املا�ضية  ،ولكن تطلب الأمر �إف�صاحات �إ�ضافية .
 2 - 4معايري �صادرة ومل ت�صبح بعد واجبة التطبيق
مل يتم تطبيق املعايري اجلديدة التالية والتعديالت التي متت عليها وال�صادرة من جمل�س معايري املحا�سبة الدولية قبل  31دي�سمرب  2013كونها غري �سارية التطبيق كما يف تاريخ �إعداد البيانات املالية املوحدة:
	-معيار املحا�سبة الدويل رقم “ ”32الأدوات املالية ـ العر�ض ( التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  32ـ مقا�صة الأ�صول والإلتزامات املالية ) .
يو�ضح معيار املقا�صة من خالل تو�ضيح عندما يكون ملن�ش�أة حق قانوين قابل للتنفيذ يف الت�سوية وعندما يكون �إجمايل الت�سوية م�ساوي ل�صايف الت�سوية  .ي�صبح املعيار �ساري املفعول من  1يناير � 2014أو بعد ذلك التاريخ .
	-املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم « »9الأدوات املالية  :الت�صنيف والقيا�س والذي �صدر ك�أول معيار ناجت عن م�شروع �إ�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم « . »39و ُي�سهِّل هذا املعيار مناذج القيا�س من خالل ت�صنيف الأ�صول املالية
�إىل ت�صنيفني رئي�سيني هما التكلفة املطف�أة والقيمة العادلة .
�إن �أ�سا�س الت�صنيف معتمد على منوذج عمل املن�ش�أة وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للأ�صول املالية  ،ي�صبح هذا املعيار �ساري املفعول للبيانات ال�سنوية التي تبد�أ من �أو بعد �أول يناير . 2015
وتقوم املجموعة حالي ًا بتقييم �أثر هذه املعايري على الفرتات املالية املقبلة .
5-5الأدوات املالية و�إدارة املخاطر املتعلقة بها
 1 - 5الأدوات املالية
�أ  -تتمثل الأدوات املالية للمجموعة يف الأ�صول والإلتزامات املالية  ،وتت�ضمن الأ�صول املالية �أر�صدة النقدية واحل�سابات اجلارية والودائع لدى البنوك والإ�ستثمارات املالية والقرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية الإ�سالمية للعمالء والبنوك
و�أ�صول مالية �أخرى  .وتت�ضمن الإلتزامات املالية ودائع العمالء وامل�ستحق للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية والقرو�ض طويلة الأجل و�إلتزامات مالية �أخرى  .كما تت�ضمن الأدوات املالية احلقوق والتعهدات املدرجة �ضمن بند التزامات
عر�ضية وارتباطات .
ويت�ضمن �إي�ضاح رقم ( )3من الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ال�سيا�سات املحا�سبية ب�ش�أن �أ�س�س �إثبات وقيا�س �أهم الأدوات املالية وما يرتبط بها من �إيرادات وم�صروفات .
ب  -تدرج القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقيا�س القيمة العادلة ب�إ�ستخدام التدرج التايل للقيمة العادلة والذي يعك�س مدى �أهمية املدخالت امل�ستخدمة يف هذا القيا�س :
 امل�ستوى الأول للقيمة العادلة وميثل الأ�سعار املتداولة ( غري املعدلة ) لأ�صول مماثلة يف �أ�سواق فعالة . امل�ستوى الثاين للقيمة العادلة ميثل العنا�صر الأخرى بخالف الأ�سعار املتداولة �ضمن امل�ستوى الأول والتي يتم مالحظتها ب�شكل مبا�شر ( من خالل الأ�سعار ) �أو ب�شكل غري مبا�شر ( يتم �إ�شتقاقها من الأ�سعار )  .ت�شتمل هذه الفئةعلى الأدوات التي يتم تقييمها ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�سوق املدرجة يف �أ�سواق ن�شطة لأدوات مماثلة � ،أو �أ�ساليب تقييم �أخرى بحيث تكون جميع املدخالت الهامة قابلة للمالحظة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من بيانات ال�سوق .
 امل�ستوى الثالث للقيمة العادلة وميثل �أ�ساليب التقييم ب�إ�ستخدام مدخالت غري قابلة للمالحظة وت�شتمل هذه الفئة على جميع الأدوات التي ت�ستند �أ�ساليب تقييمها على مدخالت غري قابلة للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غريالقابلة للمالحظة �أثر ًا كبري ًا يف تقييم الأداة .
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 19 - 3خم�ص�ص ال�ضمان الإجتماعي
	-يدفع موظفو املجموعة ح�صتهم لقاء ال�ضمان الإجتماعي بح�سب قانون الت�أمينات الإجتماعية اليمنية رقم ( )26ل�سنة  1991وكذا القانون رقم ( )25ل�سنة  1991ب�ش�أن الت�أمينات واملعا�شات ويتم �سداد الإ�شرتاكات للم�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات الإجتماعية قبل اليوم العا�شر من ال�شهر التايل  .حتمل م�ساهمة املجموعة يف بيان الدخل ال�شامل املوحد .
	-تطبق �أحكام قانون الت�أمينات الإجتماعية على موظفي املجموعة فيما يتعلق بحقوق ترك اخلدمة .

 23 - 3الزكاة امل�ستحقة على ح�سابات امل�ساهمني
تقوم املجموعة بتوريد الزكاة امل�ستحقة على ح�سابات امل�ساهمني �إىل اجلهة احلكومية املخت�صة والتي تقرر توزيعها طبق ًا مل�صارفها ال�شرعية .
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وت�شمل القيمة العادلة للإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع كما يف  13دي�سمرب  2013مبلغ � /1 873 621/ألف ريال ميني كم�ستوى ثالث من تدرج القيمة العادلة ( مبلغ � /1 932 752/ألف ريال ميني كما يف  31دي�سمرب  ) 2012وال توجد
�أدوات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة تندرج وفق امل�ستوى الأول والثاين لإف�صاحات القيمة العادلة .
ج  -الأدوات املالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية
وهي الأ�صول والإلتزامات املالية النقدية �أو التي لها فرتة �إ�ستحقاق �أقل من ثالثة �أ�شهر وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلة .
د  -القيمة العادلة للأدوات املالية
تتمثل القيمة العادلة للأ�صول املالية املتداولة بال�سعر املعلن عند �إقفال العمل بتاريخ البيانات املالية املوحدة يف الأ�سواق املالية (  . )Bid Priceويف حالة عدم توفر �أ�سعار معلنة لبع�ض الأ�صول املالية ،يتم تقدير قيمتها العادلة
مبقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها �إىل حد كبري � ،أو يتم �إدراجها بالتكلفة عندما ال يتوفر لها تقدير مو�ضوعي يعتمد عليه لقيمتها العادلة .
وطبق ًا لأ�س�س التقييم املتبعة يف تقييم الأ�صول والإلتزامات املالية للمجموعة والواردة بالإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ف�إن القيم العادلة للأدوات املالية ال تختلف اختالفا جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية يف تاريخ
البيانات املالية املوحدة .
ويو�ضح اجلدول التايل ت�صنيف املجموعة لكل فئة من الأ�صول والإلتزامات املالية وقيمتها املرحلة مقارنة بالقيمة العادلة للأدوات املالية باملجموعة واملدرجة بالبيانات املالية املوحدة ( ال يحتوي اجلدول على القيمة العادلة
للأ�صول والإلتزامات غري املالية ) :
حمتفظ بها حتى
تاريخ الإ�ستحقاق
�ألف ريال ميني

38 603 027
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38 603 027
-

1 873 621
1 873 621
-

44 117 640
51 444 486
-

44 117 640
51 444 486
38 603 027

44 117 640
51 444 486
38 603 027

95 562 126

1 873 621
303 498 532
8 000 000
447 537 306

1 873 621
303 498 532
8 000 000
447 537 306

14 864 798
413 856 580
137 251
428 858 629

14 864 798
413 856 580
137 251
428 858 629

14 864 798
413 856 580
137 251
428 858 629

كما يف  31دي�سمرب 2012
الأ�صول املالية
نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي اليمني
يف �إطار ن�سبة الإحتياطي
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية �إ�سالمية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارات مالية :
مقا�سة بالتكلفة العادلة
أة
مقا�سة بالتكلفة املطف�
199 255 916
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
2 000 000
201 255 916
الإلتزامات املالية
املالية
ؤ�س�سات
�
وامل
للبنوك
�أر�صدة م�ستحقة
ودائع للعمالء
أجل
ل
ا
قرو�ض طويلة
-

القرو�ض وال�سلفيات
�ألف ريال ميني
31 210 340
31 210 340
-

املتاحة للبيع
�ألف ريال ميني
1 932 752
1 932 752
-

القيمة العادلة
�ألف ريال ميني

31 748 959
33 154 650
-

31 748 959
33 154 650
31 210 340

31 748 959
33 154 650
31 210 340

64 903 609

1 932 752
199 255 916
2 000 000
299 302 617

1 932 752
199 255 916
2 000 000
299 302 617

24 933 661
262 891 367
170 846
287 995 874

24 933 661
262 891 367
170 846
287 995 874

24 933 661
262 891 367
170 846
287 995 874

�	2 - 5إدارة املخاطر املتعلقة بالأدوات املالية
	�-إطار �إدارة املخاطر
تتم �إدارة املخاطر ال�ضمنية ( املت�أ�صلة ) املتعلقة ب�أن�شطة وعمليات املجموعة املختلفة من خالل �إجراءات م�ستمرة لتحديدها وقيا�سها ومراقبتها بالإ�ضافة لأ�ساليب الرقابة الأخرى لتبقى يف �إطار احلدود امل�سموح بها  .وتعترب
عملية �إدارة املخاطر من العمليات ذات الأهمية ل�ضمان ا�ستمرارية حتقيق املجموعة للأرباح  .ويتحمل كل فرد باملجموعة املخاطر الواقعة يف �إطار م�سئولياته لإ�ستمرارية ربحية املجموعة .
	-عملية �إدارة املخاطر
يعترب جمل�س �إدارة املجموعة هو امل�سئول عن حتديد ومراقبة املخاطر  ،وبالإ�ضافة لذلك توجد عدة جهات �أخرى م�سئولة عن �إدارة خماطر املجموعة .
	-قيا�س املخاطر
يتم مراقبة املخاطر وال�سيطرة عليها من خالل مراقبة احلدود امل�سموح بها لكل نوع من �أنواع املخاطر  ،وتعك�س هذه احلدود �إ�سرتاتيجية عمل املجموعة وعوامل ال�سوق املختلفة املحيطة بالإ�ضافة �إىل م�ستوى املخاطر املقبول مع
الرتكيز على قطاعات مالية معينة  ،حيث يتم جمع املعلومات من الإدارات املختلفة للمجموعة وحتليلها للتعرف املبكر على املخاطر املتوقعة التي قد تنجم عنها  .وتتعر�ض املجموعة ملخاطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر
ال�سوق ( خماطر �سعر الفائدة وخماطر تقلبات �سعر �صرف العمالت الأجنبية ) وكذا خماطر الت�شغيل وبع�ض املخاطر الأخرى .
�أ

 خماطر الإئتمانتعترب القرو�ض والت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للعمالء والبنوك وكذا �أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى البنوك واحلقوق والتعهدات من الغري من الأ�صول املالية املعر�ضة خلطر الإئتمان املتمثل يف عدم قدرة تلك الأطراف
على �سداد جزء �أو كل امل�ستحق عليهم يف تواريخ الإ�ستحقاق .
�إدارة خماطر الإئتمان
تقوم املجموعة ب�إ�ستخدام نظام داخلي لت�صنيف املخاطر لتقييم اجلدارة الإئتمانية للمقرت�ض والأطراف املقابلة  .ي�شتمل نظام املخاطر على  5م�ستويات  ،امل�ستوى الأول والثاين يتعلق بالقرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية
العاملة ( منتظمة وحتت املراقبة ) وامل�ستويات من الثالث للخام�س هي قرو�ض غري عاملة ولكل منها بيان خا�ص بالت�صنيف يتالئم مع متطلبات البنك املركزي اليمني .
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كما يف  31دي�سمرب 2013
الأ�صول املالية
نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي اليمني
يف �إطار ن�سبة الإحتياطي
�أر�صدة لدى البنوك
)
بال�صايف
(
إ�سالمية
�
متويلية
أن�شطة
قرو�ض و�سلفيات و�
�إ�ستثمارات مالية :
العادلة
مقا�سة بالتكلفة
مقا�سة بالتكلفة املطف�أة
303 498 532
إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �
8 000 000
311 498 532
الإلتزامات املالية
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع للعمالء
قرو�ض طويلة الأجل
-

القرو�ض وال�سلفيات
�ألف ريال ميني

املتاحة للبيع
�ألف ريال ميني

التكلفة
املطف�أة الأخرى
�ألف ريال ميني

�إجمايل
القيمة املرحلة
�ألف ريال ميني

القيمة العادلة
�ألف ريال ميني

حمتفظ بها حتى
تاريخ الإ�ستحقاق
�ألف ريال ميني

التكلفة
املطف�أة الأخرى
�ألف ريال ميني

�إجمايل
القيمة املرحلة
�ألف ريال ميني
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الدرجة
3

الفئة
قرو�ض وت�سهيالت و�أن�شطة متويلية دون امل�ستوى

معيار الت�صنيف
مت�أخرة ال�سداد لأكرث من  90يوم  ،وتظهر بع�ض اخل�سائر نتيجة لعوامل �سلبية قد تعوق ال�سداد

4

قرو�ض وت�سهيالت و�أن�شطة متويلية م�شكوك يف حت�صيلها

5

قرو�ض وت�سهيالت و�أن�شطة متويلية رديئة

مت�أخرة ال�سداد لأكرث من  180يوم  ،ووفق ًا للمعطيات ف�إن حت�صيل كامل املبلغ يكون م�شكوك فيه
مما ي�ؤدي خل�سارة جزء من القر�ض
مت�أخرة ال�سداد لأكرث من  360يوم  ،وقد ال يتم �إ�سرتداد �أي مبلغ

وفيما يلي حتليل للأ�صول املالية والإلتزامات العر�ضية والإرتباطات ح�سب القطاع قبل وبعد خ�صم �أية �ضمانات ( تركز احلد الأق�صى ملخاطر الإئتمان ح�سب القطاع ) :
2013

وفيما يلي �إجمايل حمفظة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية العاملة للمجموعة على �أ�سا�س ت�صنيفات الإئتمان الداخلية ( بدون الأخذ يف الإعتبار قيمة ال�ضمانات النقدية مقابل تلك القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية ) :
2012
2013
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
الفئة
الدرجة
منتظمة وحتت املراقبة
2-1
19 306 766
30 595 072

�صايف احلد
الأق�صى للمخاطر
�ألف ريال ميني
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�إجمايل احلد
الأق�صى للمخاطر
�ألف ريال ميني

�صايف احلد
الأق�صى للمخاطر
�ألف ريال ميني

�إجمايل احلد
الأق�صى للمخاطر
�ألف ريال ميني

حكومي

352 543 027

-

217 970 098

-

مايل

43 363 634

10 447 177

35 305 114

2 286 745

جتاري

15 763 848

6 620 816

12 077 922

3 827 450

�صناعي

4 799 505

2 447 748

6 784 285

5 150 796

خدمات

300 771

126 324

184 600

184 600

�أفراد �أخرى

11 728 778

11 259 627

9 268 210

6 696 276

مقاوالت

4 280 205

2 140 103

4 586 801

3 038 704

�أخرى

7 298 701

7 006 752

6 314 899

5 895 043

الإجمايل

440 078 469

40 048 547

292 491 929

27 079 614

�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات

52 430 993

38 907 536

52 236 097

40 612 197

492 509 462

78 956 083

344 728 026

67 691 811

وتقوم املجموعة ب�إدارة تركزات املخاطر من خالل توزيع املحفظة الإئتمانية على قطاعات �إقت�صادية ومواقع جغرافية خمتلفة  .ويبني الإي�ضاح رقم ( )42من الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة توزيع الأ�صول
والإلتزامات وكذا الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات يف تاريخ البيانات املالية على القطاعات الإقت�صادية املختلفة  ،كما يبني الإي�ضاح رقم ( )43من الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة توزيع تلك الأدوات املالية على
املناطق اجلغرافية يف تاريخ البيانات املالية.
ب

 خطر ال�سيولةتن�ش�أ خماطر ال�سيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من الأ�صول والإلتزامات  ،والتي ال تتوافق من حيث العملة واحلجم وفرتات الإ�ستحقاق مما يرتتب عليه احلاجة �إىل توفري متويل والتي ال ميكن القيام به دون تكبد تكاليف
�أعلى �أو �أية تكاليف �أخرى .
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم مقدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ الإ�ستحقاق املنا�سب بالإ�ضافة للمخاطر الناجتة عن عدم القدرة على ت�سييل بع�ض الأموال ب�أ�سعار معقولة ويف �إطار زمني منا�سب .
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بالإ�ضافة لذلك وتطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�صادرة باملن�شور رقم ( )10ل�سنة  1997ب�ش�أن �إدارة خماطر الإئتمان  ..ف�إن املجموعة تلتزم بحد �أدنى من املعايري وذلك لإمكان حتقيق �إدارة �أف�ضل ملخاطرها
الإئتمانية  ،وبالإ�ضافة للمعايري املذكورة باملن�شور �أعاله تقوم املجموعة بالعديد من الإجراءات لتخفي�ض خماطر الإئتمان وتتمثل �أهم الإجراءات فيما يلي :
	�إعداد الدرا�سات الإئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم  ،وحتديد معدالت اخلطر الإئتماين املتعلقة بذلك . احل�صول على ال�ضمانات الكافية لتخفي�ض حجم املخاطر التي قد تن�ش�أ يف حالة تعرث العمالء �أو البنوك . املتابعة والدرا�سة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم املالية والإئتمانية وتقدير املخ�ص�صات املطلوبة للديون والأر�صدة غري املنتظمة . توزيع حمفظة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية والأر�صدة لدى البنوك على قطاعات خمتلفة تالفي ًا لرتكيز املخاطر .واجلدول التايل يو�ضح احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان ملكونات املركز املايل ويظهر احلد الأق�صى للمخاطر بالإجمايل دون الأخذ يف الإعتبار العوامل املخففة من ت�أثري املخاطر ب�إ�ستخدام �إتفاقيات ال�ضمانات ( قبل
خ�صم �أي �ضمانات ) :
2012
2013
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
البيـان
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك
املركزي اليمني (ال تت�ضمن النقدية بال�صندوق وال�صراف الآيل)
18 635 081
30 931 742
�أر�صدة لدى البنوك
33 154 650
51 444 486
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية ( بال�صايف )
31 210 340
38 603 027
�إ�ستثمارات مالية
201 188 668
305 372 153
إ�سالمية
�
�صكوك
�إ�ستثمارات يف
2 000 000
8 000 000
زميلة
�شركات
يف
�إ�ستثمارات
408 540
474 547
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى بعد خ�صم املدفوعات املقدمة
( بال�صايف )
5 894 650
5 252 514
292 491 929
440 078 469
�إلتزامات عر�ضية وارتباطات
52 236 097
52 430 993
إئتمان
�إجمايل التعر�ض ملخاطر ال
344 728 026
492 509 462

2012
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�إدارة خماطر ال�سيولة
تقوم �إدارة املجموعة بالعمل على تنويع �أ�س�س التمويل من خالل �إ�ستخدام �أدوات عديدة من بينها ودائع العمالء مع مراقبة تواريخ الإ�ستحقاق للت�أكد من الإحتفاظ بال�سيولة الكافية واملطلوبة وكذا مراقبة التدفقات النقدية
امل�ستقبلية ب�شكل يومي بالإ�ضافة للقيام بالعمل على ترتيب م�صادر متويل متنوعة وكافية  .وقد حدد البنك املركزي اليمني باملن�شور الدوري رقم ( )3لعام  1997ن�سبة ال�سيولة بحد �أدنى  . % 25وقد بلغت ن�سبة ال�سيولة كما يف
 31دي�سمرب  2013ما ن�سبته  % 84.6مقابل ما ن�سبته  % 78يف  31دي�سمرب . 2012
واجلدول التايل يو�ضح حتليل ب�إ�ستحقاقات الإلتزامات املالية والتي تو�ضح الإ�ستحقاقات التعاقدية املتبقية :
2013
�إ�ستحقاقات خالل
� 3أ�شهر
�ألف ريال ميني

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك

14 864 798

ودائع العمالء

413 559 321

قرو�ض طويلة الأجل

-

�إ�ستحقاقات من
� 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر
�ألف ريال ميني
145 954

�إ�ستحقاقات من
� 6أ�شهر �إىل �سنة
�ألف ريال ميني
151 305

-

-

�أر�صدة دائنة و�إلتزامات �أخرى

6 912 455

1 036 306

-

�إجمايل الإلتزامات

435 336 574

1 182 260

�إ�ستحقاقات
�أكرث من �سنة
�ألف ريال ميني
-

14 864 798

-

413 856 580

137 251
        

151 305

الإجمايل
�ألف ريال ميني

-

137 251
    

137 251

7 948 761
436 807 390
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الإجمايل
�ألف ريال ميني

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك

24 933 661

-

-

-

24 933 661

ودائع العمالء

246 933 439

13 370 774

2 587 154

-

262 891 367

-

-

قرو�ض طويلة الأجل

-

�أر�صدة دائنة و�إلتزامات �أخرى

5 845 790

570 014

�إجمايل الإلتزامات

277 712 890

13 940 788

2 587 154

170 846
       

170 846

170 846
     

6 415 804
294 411 678

ج

 خماطر ال�سوقتتمثل خماطر ال�سوق يف تغري الأ�سعار  ،كمعدل الفائدة و�أ�سعار �أ�سهم حقوق امللكية  ،و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية  ،وهام�ش الإئتمان والتي لها ت�أثري على �إيرادات املجموعة �أو تدفقاتها النقدية امل�ستقبلية �أو قيمة �أدواتها املالية
تتكون خماطر ال�سوق من خماطر تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت  ،وخماطر معدل الفائدة � .إن الهدف من �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة والتحكم يف تعر�ض املجموعة ملثل هذه املخاطر يف احلدود املقبولة مع حتقيق عوائد جمزية
على هذه املخاطر.
�إدارة خماطر ال�سوق
تقوم املجموعة بف�صل تعر�ضاتها ملخاطر ال�سوق بني حمفظتني �إحداهما للمتاجرة و�أخرى لغري املتاجرة  .ال يوجد لدى املجموعة مراكز متاجرة يف �أ�سهم حقوق امللكية وامل�صدر الرئي�سي للمخاطر التي تتعر�ض لها املجموعة هي
تعر�ضات للعمالت الأجنبية ومعدل الفائدة .
ال تدخل املجموعة يف العقود الآجلة وكذا عقود اخليارات �إال بالقدر الالزم لتغطية متطلباتها من العمالت الأجنبية �أو متطلبات العمالء ملواجهة �إلتزاماتهم بالعمالت الأجنبية الناجتة عن تعامالتهم من خالل املجموعة وتتميز
جميعها ب�أنها عمليات ق�صرية الأجل .
تقوم �إدارة اخلزينة ب�إحت�ساب جميع �إيرادات وخ�سائر العمالت الأجنبية النا�شئة عن تعامالت العمالء و�إعادة تقييم الأ�صول والإلتزامات يف بيان املركز املايل  .وتقع م�سئولية متابعة و�إدارة هذه املخاطر �أي�ض ًا على �إدارة اخلزينة .
�إن جلنة �إدارة الأ�صول والإلتزامات باملجموعة م�سئولة كلي ًا عن �إدارة خماطر ال�سوق � .إن ق�سم �إدارة املخاطر م�سئول عن و�ضع �سيا�سات مف�صلة لإدارة املخاطر ( خا�ضعة للمراجعة والإعتماد من قبل اجلهة املخت�صة ) يف حني �أن
�إدارة الرقابة املالية م�سئولة عن املتابعة اليومية لتنفيذ هذه ال�سيا�سات .
التعر�ض ملخاطر معدل الفائدة ـ حمافظ غري جتارية
اخلطر الرئي�سي الذي تتعر�ض له املحافظ غري التجارية هو خطر اخل�سائر الناجتة عن تقلبات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية ب�سبب تغري يف معدالت الفائدة ال�سوقية  .تتم �إدارة خماطر معدل
الفائدة ب�صفة رئي�سية عرب متابعة فجوات معدل الفائدة وعن طريق احل�صول على حدود معتمدة م�سبق ًا لإعادة الت�سعري  .تقوم جلنة �إدارة الأ�صول والإلتزامات باملجموعة مبتابعة الإلتزام بهذه احلدود ويقوم ق�سم �إدارة املخاطر
مب�ساعدتها يف �أعمال املتابعة اليومية .
كما تقوم املجموعة بعدة �إجراءات من �ش�أنها خف�ض �آثار هذا اخلطر �إىل احلد الأدنى  .ومن �أهم الإجراءات التي تقوم بها يف هذا ال�ش�أن ما يلي :
 ربط معدل الفائدة على االقرتا�ض مع معدل الفائدة على الإقرا�ض . اال�سرت�شاد ب�أ�سعار اخل�صم للعمالت املختلفة عند حتديد معدالت الفائدة . مراقبة توافق تواريخ ا�ستحقاقات الأ�صول والإلتزامات املالية .ويو�ضح اجلدول التايل مركز فجوة معدل الفائدة للمحافظ غري التجارية :
بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013
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�إ�ستحقاقات خالل
� 3أ�شهر
�ألف ريال ميني

�إ�ستحقاقات من
� 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر
�ألف ريال ميني

�إ�ستحقاقات من
� 6أ�شهر �إىل �سنة
�ألف ريال ميني

�إ�ستحقاقات
�أكرث من �سنة
�ألف ريال ميني

ويبني الإي�ضاح رقم ( )40من الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية بيان بتواريخ �إ�ستحقاقات الأ�صول والإلتزامات املالية و�صايف الفارق بينهما يف تاريخ البيانات املالية خالل العام مقارنة بالعام املا�ضي .
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تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013
2012

2013
�أكرث من عام
�ألف ريال ميني

الإجمايل
�ألف ريال ميني

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارت يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى ( بال�صايف )
املمتلكات واملعدات ( بال�صايف )
�إجمايل الأ�صول

44 117 640
45 090 288
6 354 198
3 348 282
3 123 472
9 860 508
22 270 765
1 873 621
4 460 866
47 039 243 72 161 113 179 837 310
8 000 000
474 547
5 606 371
      2 832 174
     
    
       
99 994 641
15 809 148
50 162 715 82 021 621 208 462 273

الإلتزامات وحقوق امللكية
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة والتزامات �أخرى
خم�ص�صات �أخرى
حقوق امللكية
�إجمايل الإلتزامات وحقوق امللكية
فارق الت�أثر ب�سعر الفائدة
فارق الت�أثر ب�سعر الفائدة املرتاكمة

14 864 798
724 320
14 140 478
413 856 580 163 558 414
157 019
221 933 249 919 214
137 251
137 251
7 948 761
7 948 761
2 490 000
2 490 000
     17 153 008 17 153 008
    
       
       
456 450 398 191 874 503
137 251
157 019
221 933 264 059 692
      
() 91 879 862
15 671 897
(50 005 696 81 799 688 ) 55 597 419
                  
91 879 862
(76 207 965 26 202 269 ) 55 597 419

44 117 640
51 444 486
38 603 027
305 372 153
8 000 000
474 547
5 606 371
2 832 174
456 450 398

متو�سط معدل الفائدة
عملة حملية عملة �أجنبية
25
16
15
-

15.46
15.26
4
-

0.15
8
-

4.09
4.2
-

الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارت يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى ( بال�صايف )
املمتلكات واملعدات ( بال�صايف )
�إجمايل الأ�صول
الإلتزامات وحقوق امللكية
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة والتزامات �أخرى
خم�ص�صات �أخرى
حقوق امللكية
�إجمايل الإلتزامات وحقوق امللكية
فارق الت�أثر ب�سعر الفائدة
فارق الت�أثر ب�سعر الفائدة املرتاكمة

�أقل من � 3أ�شهر
�ألف ريال ميني

�أكرث من عام
�ألف ريال ميني

4 568 010
25 215 893
131 170 595
        
160 954 498

2 907 307
28 491 474
      
31 398 781

989 084
35 132 981
2 000 000
     
38 122 065

2 098 056
4 460 866
      
6 558 922

24 933 661
13 370 774
246 933 439
       
        
13 370 774
271 867 100
(18 028 007 ) 110 912 602
() 92 884 595( ) 110 912 602

2 587 154
170 846
      
     
170 846
2 587 154
6 388 076
35 534 911
() 50 961 608( ) 57 349 684

متو�سط معدل الفائدة
الإجمايل
�ألف ريال ميني عملة حملية عملة �أجنبية

31 748 959 31 748 959
33 154 650 28 586 640
31 210 340
201 188 668 1 932 752
2 000 000
408 540
408 540
6 460 084 6 460 084
3 021 816 3 021 816
309 193 057 72 158 791

6 415 804
391 192
14 390 187
21 197 183
50 961 608
   
-

ويبني الإي�ضاح رقم ( )40من الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية متو�سط �أ�سعار الفائدة امل�ستخدمة مبعرفة املجموعة خالل العام مقارنة بالعام املا�ضي على تلك الأ�صول والإلتزامات املالية .

24 933 661
262 891 367
170 846
6 415 804
391 192
14 390 187
309 193 057
     
     
-

19.58
25
15
-

20
20
4
-

0.15
8
-

2
-
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�أقل من � 3أ�شهر
�ألف ريال ميني

من � 3أ�شهر
�إىل � 6أ�شهر
�ألف ريال ميني

من � 6أ�شهر
�إىل عام
�ألف ريال ميني

بنود غري مت�أثرة
بالفائدة
�ألف ريال ميني

من � 3أ�شهر
�إىل � 6أ�شهر
�ألف ريال ميني

من � 6أ�شهر
�إىل عام
�ألف ريال ميني

بنود غري مت�أثرة
بالفائدة
�ألف ريال ميني
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ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة
يبني اجلدول التايل ح�سا�سية التغري املحتمل يف �أ�سعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل الأخرى ثابتة .
ح�سا�سية بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر هي الأثر الناجت عن تغريات مفرت�ضة يف معدالت الفائدة على �صايف �إيراد الفوائد ملدة �سنة واحدة �إعتماد ًا على معدل �سعر فائدة عائم للأ�صول والإلتزامات املالية  ،ويكون
الأثر على حقوق امللكية هو �صايف التغري يف �إيرادات الفوائد بعد �إ�ستبعاد �أثر �ضرائب الدخل.
 31دي�سمرب 2013

العملة
ريال ميني
دوالر �أمريكي
ريال �سعودي
يورو
�أخرى

�أثر الزيادة يف �سعر الفائدة % 2
ح�سا�سية �صايف
�إيراد الفوائد
ح�سا�سية
(بيان الربح �أو اخل�سارة
حقوق امللكية
والدخل ال�شامل الآخر)
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني

2 104 305
105 215 268
(616 378( ) 30 818 909
5 407
270 372
31 216
1 560 799
		
) (391
(19 565
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فارق الت�أثر ب�سعر
الفائدة املرتاكمة

)

)

العملة
ريال ميني
دوالر �أمريكي
ريال �سعودي
يورو
�أخرى

1 683 444
)
(493 103
4 326
24 973
)
		
(313

�أثر النق�ص يف �سعر الفائدة % 2
ح�سا�سية �صايف
�إيراد الفوائد
ح�سا�سية
(بيان الربح �أو اخل�سارة
حقوق امللكية
والدخل ال�شامل الآخر)
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني

2 104 305( 105 215 268
(616 378 ) 30 818 909
(5 407
270 372
(31 216
1 560 799
) 391
(19 565

)
)
)

() 1 683 444
493 103
)
		
(4 326
)
(24 973
313

العملة
ريال ميني
دوالر �أمريكي
ريال �سعودي
يورو
�أخرى
د

فارق الت�أثر ب�سعر
الفائدة املرتاكمة
3 701 555
(53 931 624
(2 437 181
(4 605 421
(77 013

)
)
)
)

فارق الت�أثر ب�سعر
الفائدة املرتاكمة
3 701 555
() 53 931 624
() 2 437 181
() 4 605 421
)
(77 013

74 031
(1 078 632
(48 744
(92 108
(1 540

)
)
)
)

59 225
(862 906
(38 995
(73 687
(1 232

)
)
)
)

�أثر النق�ص يف �سعر الفائدة % 2
ح�سا�سية �صايف
ح�سا�سية
�إيراد الفوائد
( بيان الربح �أو اخل�سارة
حقوق امللكية
والدخل ال�شامل الآخر )
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
(74 031
1 078 632
48 744
92 108
1 540

) (59 225
862 906
38 995
73 687
1 232

)

 التعر�ض ملخاطر �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبيةتتمثل خماطر العمالت الأجنبية مبخاطر تقلب �أ�سعار الأدوات املالية نظر ًا لتغري �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية  ،وتن�ش�أ من الأدوات املالية املقومة بالعمالت الأجنبية � .إن العملة الت�شغيلية املعتمدة لدى املجموعة هي الريال
اليمني  ،ونظر ًا لتعامل املجموعة يف عدد من العمالت الأجنبية طبقا لطبيعة ن�شاطها ف�إن ذلك الأمر قد يعر�ضها خلطر التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية  .ولأغرا�ض تخفي�ض ذلك اخلطر �إىل احلد الأدنى ف�إن
املجموعة تعمل على مراعاة التوازن يف مراكز العمالت الأجنبية وفق ًا للتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي اليمني باملن�شور رقم ( )6ل�سنة  1998بحيث ال يزيد الفائ�ض يف مركز كل عملة على حده عن  % 15من ر�أ�س املال
والإحتياطيات �إ�ضافة �إىل �أن الفائ�ض يف املركز املجمع لكافة العمالت ال يجب �أن يزيد عن  % 25من ر�أ�س املال والإحتياطيات .
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العملة
ريال ميني
دوالر �أمريكي
ريال �سعودي
يورو
�أخرى

فارق الت�أثر ب�سعر
الفائدة املرتاكمة

 31دي�سمرب 2012

�أثر الزيادة يف �سعر الفائدة % 2
ح�سا�سية �صايف
�إيراد الفوائد
ح�سا�سية
( بيان الربح �أو اخل�سارة
حقوق امللكية
والدخل ال�شامل الآخر )
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
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ومن �أجل الإلتزام بتعليمات البنك املركزي والواردة باملن�شور رقم ( )6ل�سنة  1998تعمل املجموعة دوري ًا على مراقبة مراكز العمالت الأجنبية والت�صرف يف الفائ�ض من العمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك
التاريخ .
ويو�ضح اجلدول التايل �صايف التعر�ض ملخاطر التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية يف تاريخ البيانات املالية :
2013
دوالر �أمريكي
�ألف ريال ميني

يورو
�ألف ريال ميني

ريال �سعودي
�ألف ريال ميني

دوالر �أمريكي
�ألف ريال ميني

يورو
�ألف ريال ميني

ريال �سعودي
�ألف ريال ميني

البيـان
الأ�صول
6 504 798
5 146 420
82 783 629
الإلتزامات
( 4 240 419 ( ) 5 134 054 ( ) 133 178 460
2 264 379
�صايف مراكز العمالت الأجنبية ( 12 366 ) 50 394 831

جنيه ا�سرتليني
�ألف ريال ميني
232 058
) ( 241 618
( 9 560

عمالت �أخرى
�ألف ريال ميني
286 954
) ( 164 874
) 122 080

الإجمايل
�ألف ريال ميني
94 953 859
) ( ) 142 959 425
( ) 48 005 566

2012
البيـان
الأ�صول
7 474 852
4 743 220
63 894 023
الإلتزامات
(2 918 482( ) 4 624 107( ) 80 268 183
4 556 370
�صايف مراكز العمالت الأجنبية (119 113 )   16 374 160

جنيه ا�سرتليني
�ألف ريال ميني
116 877
) (115 358
1 519

عمالت �أخرى
�ألف ريال ميني
172 224
) (80 330
91 894

�أثر التغري يف القيمة العادلة للعملة
يو�ضح اجلدول التايل الأثر املتوقع حلركة العمالت الهامة مقابل الريال اليمني على بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر  ،مع بقاء كافة العوامل الأخرى ثابتة .

76 401 196
) (88 006 460
(11 605 264

)
)

و  -خماطر �أخرى
ت�شمل املخاطر الأخرى خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية واملخاطر القانونية وخماطر ال�سمعة  .ويتم ال�سيطرة على خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية من خالل �إطار من ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بالإن�ضباط
واملتابعة  ،ويتم �إدارة املخاطر القانونية من خالل التطبيق الفعال لتو�صيات امل�ست�شارين القانونيني داخل وخارج املجموعة  ،ويتم �إدارة خماطر ال�سمعة من خالل فح�ص منتظم للعوامل املتعلقة ب�سمعة املجموعة بالإ�ضافة لإ�صدار
تعليمات و�سيا�سات خا�صة حيث ما كان ذلك مالئم ًا .
�6-6إدارة ر�أ�س املال
الهدف الأ�سا�سي من �إدارة املجموعة لر�أ�س املال هو الت�أكد من الإلتزام مبتطلبات ر�أ�س املال ال�صادرة عن البنك املركزي اليمني ومقررات جلنة بازل للإ�شراف امل�صريف  ،والت�أكد من �أن املجموعة حتتفظ مبعدل ت�صنيف �إئتماين متميز وكذا ن�سبة
كفاية ر�أ�س مال جيدة و�أعلى من احلد الأدنى الواجب الإحتفاظ به  .وتقوم املجموعة مبراقبة كفاية ر�أ�س املال وفق ًا للتعليمات ال�صادرة من البنك املركزي اليمني يف هذا ال�ش�أن وذلك با�ستخدام �أ�ساليب وفق ًا للمعايري املطبقة من البنك املركزي
اليمني لأغرا�ض الرقابة  .وتقوم املجموعة ب�إعداد تقارير دورية ( كل � 3شهور ) بن�سبة كفاية ر�أ�س املال وذلك طبق ًا ملن�شور البنك املركزي اليمني رقم ( )2ل�سنة . 1997
ويطلب البنك املركزي اليمني من البنوك العاملة يف اليمن الإحتفاظ بن�سبة �إجمايل ر�أ�س املال �إىل الأ�صول املرجحة ب�أوزان املخاطر بن�سبة معرتف بها دولي ًا تبلغ (  ) % 8كحد �أدنى  ،كما �أنه على البنك �أن يحتفظ بن�سبة من �إجمايل ر�أ�س املال �إىل
ودائع العمالء تبلغ (  ) % 5كحد �أدنى .
ويتم �إحت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال طبق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني مبقارنة مكونات ر�أ�س املال الأ�سا�سي وامل�ساند ب�إجمايل �أ�صول و�إلتزامات البنك واملو�ضحة يف البيانات املالية بعد ترجيحها ب�أوزان املخاطر كما يلي :
2013
مليون ريال ميني
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ر�أ�س املال الأ�سا�سي
ر�أ�س املال امل�ساند
�إجمايل ر�أ�س املال

17 013
475
17 488

الأ�صول والإلتزامات املرجحة ب�أوزان املخاطر
�إجمايل الأ�صول
الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات
�إجمايل الأ�صول والإلتزامات املرجحة ب�أوزان املخاطر
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

30 757
22 080
52 837
% 33.1

2012
مليون ريال ميني
14 181
492
14 673
32 646
28 277
60 923
% 24.1

ويتكون ر�أ�س املال الأ�سا�سي من ر�أ�س املال املدفوع والإحتياطيات والأرباح املرحلة ( بعد �إ�ستبعاد امل�ساهمات يف ر�أ�س مال �أي بنك حملي �أو �شركة مالية حملية ) � ،أما ر�أ�س املال امل�ساند فيتكون من املخ�ص�صات العامة التي يتم تكوينها على الديون
املنتظمة بن�سبة  % 1وبحيث ال يزيد عن  % 2من الأ�صول املرجحة ب�أوزان املخاطر .
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الأثر على بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر
بالزيادة ( الإنخفا�ض )
�ألف ريال ميني
التغري يف �سعر �صرف العملة ()%1
2012
2013
العملة
163 742
503 948
دوالر �أمريكي
1 191
124
يورو
45 564
22 644
ريال �سعودي
15
96
جنيه ا�سرتليني
919
1 221
�أخرى
ويبني �إي�ضاح رقم ( )44من الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية مراكز العمالت الأجنبية الهامة والقائمة يف تاريخ البيانات املالية مقارنة بالعام املا�ضي .

الإجمايل
�ألف ريال ميني

هـ  -خماطر الت�شغيل
تتمثل خماطر الت�شغيل يف خماطر حدوث خ�سائر مبا�شرة �أو غري مبا�شرة نتيجة ق�صور معني ناجت عن التطبيقات التكنولوجية �أو العمليات �أو �أخطاء املوظفني  ،وتعمل املجموعة على التقليل من حدوث هذه املخاطر من خالل �إطار من
ال�سيا�سات والإجراءات لتقييم ومراقبة و�إدارة هذه املخاطر  ،وذلك من خالل العمل على الف�صل الفعال للواجبات وال�صالحيات و�إجراءات املطابقة ،بالإ�ضافة �إىل زيادة وعي املوظفني بهذه املخاطر وطرق تقييمها .
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7-7نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
البيـان
نقدية بال�صندوق وال�صراف الآيل ـ عملة حملية
نقدية بال�صندوق وال�صراف الآيل ـ عملة �أجنبية

	-حتمل الودائع ق�صرية الأجل لدى البنوك اخلارجية معدالت فائدة متغرية يف حني ال حتمل احل�سابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمني وكذا البنوك املحلية واخلارجية �أي فوائد .
	-حتمل �شهادات �إيداع البنك املركزي اليمني �أ�سعار فائدة ترتاوح بني � % 19.58إىل  % 19.75خالل العام  ( 2013معدل الفائدة من � % 19.58إىل  % 19.75خالل العام . ) 2012
2013
�ألف ريال ميني

2012
�ألف ريال ميني

4 092 465
4 771 672
9 021 413
8 414 226
13 113 878
13 185 898
�إحتياطي �إلزامي لدى البنك املركزي اليمني ـ عملة حملية
11 849 285
18 752 851
�إحتياطي �إلزامي لدى البنك املركزي اليمني ـ عملة �أجنبية
6 785 796
12 178 891
18 635 081
30 931 742
31 748 959
44 117 640
تتمثل �أر�صدة الإحتياطي الإلزامي لدى البنك املركزي اليمني يف احلد الأدنى الواجب االحتفاظ به لدى البنك املركزي اليمني مقابل ح�سابات العمالء بالريال اليمني والعمالت الأجنبية ( بدون فوائد )  ،وهذا الر�صيد غري متاح لال�ستخدام اليومي للمجموعة .
�8-8أر�صدة لدى البنوك
البيان
البنك املركزي اليمني
ح�سابات جارية ـ عملة حملية
ح�سابات جارية ـ عملة �أجنبية
بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

بنوك حملية
ح�سابات جارية
بنوك خارجية
ح�سابات جارية ـ عملة �أجنبية
ودائع ق�صرية الأجل ـ عملة �أجنبية

7 640 518
8 598 614
16 239 132

2 408 944
2 124 220
4 533 164

16 239 132

2 000 000
6 533 164

6 663 076

206 225

26 774 528
1 767 750
28 542 278
51 444 486

23 847 251
2 568 010
26 415 261
33 154 650

 1 - 9القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية الإ�سالمية وفقاً للنوع
البيان
�أ – قرو�ض و�سلفيات جتارية وزراعية
جاري مدين
ت�سهيالت �إعتمادات م�ستندية
قرو�ض عمالء
قرو�ض زراعية
يخ�صم  :خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات
يخ�صم  :فوائد جمنبة
ب – ذمم و�أر�صدة الأن�شطة التمويلية الإ�سالمية
متويل عمليات املرابحة
متويل عمليات الإ�ست�صناع
�إجارة منتهية بالتمليك
يخ�صم  :خم�ص�ص تدين قيمة الأن�شطة التمويلية
يخ�صم � :إيرادات جمنبة
يخ�صم � :إيرادات م�ؤجلة
يخ�صم  :جممع �إهالك �إجارة منتهية بالتمليك

�إي�ضاح
رقم

2013
�ألف ريال ميني

27 050 997
1 796 417
25 908 682
361 013
55 117 109
(-1/10أ) ( 12 812 466
()11
( 8 936 975
33 367 668
1 928 992
2 264 574
2 027 188
6 220 754
(-1/10ب) ( 28 223
( 6 395
( 103 450
( 847 327
5 235 359
38 603 027

2012
�ألف ريال ميني

)
)

)
)
)
)

15 994 730
2 869 436
29 051 773
184 921
48 100 860
( 12 054 848
( 6 960 605
29 085 407
292 359
229 998
2 071 412
2 593 769
( 28 223
( 2 723
( 12 177
( 425 713
2 124 933
31 210 340

)
)

)
)
)
)
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�شهادات �إيداع البنك املركزي اليمني ( �إ�ستحقاق خالل
ثالثة �أ�شهر )

2013
�ألف ريال ميني

2012
�ألف ريال ميني

9-9قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية ( بال�صايف )
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	-طبق ًا لأحكام قانون البنوك رقم ( )38ل�سنة  1998مادة رقم ( )85وكذلك قانون �ضرائب الدخل رقم ( )17ل�سنة  2010املادة رقم ( ، )14ف�إن كافة املخ�ص�صات املكونة طبق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني عن القرو�ض والت�سهيالت
الإئتمانية والإلتزامات العر�ضية تكون معفاه من اخل�ضوع ل�ضريبة الدخل .
	-بلغت قيمة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية غري املنتظمة مبلغ � /15 036 024/ألف ريال ميني يف  31دي�سمرب  2013بعد خ�صم قيمة الفوائد والإيرادات املجنبة مببلغ � /8 943 370/ألف ريال ميني وكذا الأر�صدة املغطاة بودائع
و�ضمانات نقدية والبالغ قيمتها � /15 706 767/ألف ريال ميني  .كما يف  31دي�سمرب  2012بلغت قيمة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية غري املنتظمة تبلغ � /15 860 161/ألف ريال ميني بعد خ�صم قيمة الفوائد والإيرادات املجنبة
مببلغ � /6 963 328/ألف ريال ميني وكذا الأر�صدة املغطاة بودائع و�ضمانات نقدية والبالغ قيمتها � /15 527 702/ألف ريال ميني  ،وفيما يلي حتليل بتلك الأر�صدة :
البيان
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية دون امل�ستوى
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية م�شكوك يف حت�صيلها
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية رديئة

2013
�ألف ريال ميني

2012
�ألف ريال ميني

2 274 666
638 481
12 122 877
15 036 024

2 785 471
2 753 806
10 320 784
15 860 061

 2-9القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية وفقاً للقطاعات
البيان
زراعي
جتاري
�صناعي
خدمات
مايل
�أفراد و�أخرى
بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

زراعي
جتاري
�صناعي
خدمات
مايل
�أفراد و�أخرى

1 315 704
15 596 362
2 419 561
1 198 328
19 596
6 501 446
27 050 997

جاري مدين
�ألف ريال ميني
592 231
9 220 186
1 295 738
572 303
4 314 272
15 994 730

869 760
552 983
212 555
161 119
1 796 417
ت�سهيالت
�إعتمادات م�ستندية
�ألف ريال ميني
1 212 945
833 517
655 054
127 545
40 375
2 869 436

51 485
10 568 355
4 835 662
776 546
9 676 634
25 908 682

�أن�شطة متويلية
�ألف ريال ميني

53 555
361 013
1 538 385
       4 628 8146 220 754
361 013

الإجمايل
�ألف ريال ميني
1 781 757
28 572 862
7 808 206
2 187 429
19 596
20 968 013
61 337 863

2012
قرو�ض للعمالء
�ألف ريال ميني
19 080
13 208 208
6 089 703
492 152
9 242 630
29 051 773

قرو�ض زراعية
�ألف ريال ميني
184 921
      184 921

�أن�شطة متويلية
�ألف ريال ميني
145 304
445 220
2 003 245
2 593 769

الإجمايل
�ألف ريال ميني
2 154 481
23 707 131
8 040 495
1 192 000
15 600 522
50 694 629

تظهر املبالغ �أعاله بالقيم الإجمالية قبل خ�صم خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية وكذا الفوائد املجنبة والإيرادات امل�ؤجلة واملجنبة .

2012
2013
الإجمايل
عام
حمدد
الإجمايل
عام
حمدد
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
8 440 736
203 553
8 237 183
12 054 848
100 568
11 954 280
16 074
656
15 418
476
476
3 955 211
3 955 211
1 339 947
1 339 947
)
(357 173
) -
) (357 173
(582 805
)
(582 805
          
)
(103 641
           103 641
)
(2 955
28 955
12 054 848
100 568
11 954 280
12 812 466
71 613
12 740 853

ب – خم�ص�ص تدين قيمة الأن�شطة التمويلية

البيان
ر�صيد املخ�ص�ص يف بداية العام
فروق �إعادة تقييم املخ�ص�ص بالعملة الأجنبية
ي�ضاف  :املكون خالل العام ( �إي�ضاح رقم ) 36
يخ�صم  :خم�ص�صات �إنتفى الغر�ض منها
( �إي�ضاح رقم ) 35
املحول من املخ�ص�ص املحدد للمخ�ص�ص العام
ر�صيد املخ�ص�ص يف نهاية العام

حمدد
�ألف ريال ميني
23 538
-

2013
عام
�ألف ريال ميني
4 685
-

الإجمايل
�ألف ريال ميني
28 223
-

(12 998
10 540

12 998
17 683

          
28 223

)

حمدد
�ألف ريال ميني
20 184
91
3 263

2012
عام
�ألف ريال ميني
14 103
60
171

          
23 538

)
) (9 649
(9 649
          
            28 223
4 685

الإجمايل
�ألف ريال ميني
34 287
151
3 434
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البيان

جاري مدين
�ألف ريال ميني

ت�سهيالت
�إعتمادات م�ستندية
�ألف ريال ميني

قرو�ض للعمالء
�ألف ريال ميني

 1 - 10خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية وفقاً للنوع
�أ – خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات التجارية والزراعية

البيان
ر�صيد املخ�ص�ص يف بداية العام
فروق �إعادة تقييم املخ�ص�ص بالعملة الأجنبية
ي�ضاف  :املكون خالل العام (�إي�ضاح رقم )36
يخ�صم  :امل�ستخدم خالل العام
املحول من املخ�ص�ص العام للمخ�ص�ص املحدد
ر�صيد املخ�ص�ص يف نهاية العام

2013
قرو�ض زراعية
�ألف ريال ميني

1010خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية (منتظمة وغري املنتظمة )
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�أ – خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات التجارية والزراعية
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البيان
ر�صيد املخ�ص�ص يف بداية العام
فروق �إعادة تقييم املخ�ص�ص بالعملة الأجنبية
ي�ضاف  :املكون خالل العام
يخ�صم  :امل�ستخدم خالل العام
ر�صيد املخ�ص�ص يف نهاية العام

قرو�ض �شركات
�ألف ريال ميني
7 054 637
10 162
2 500 484
(225 805
9 339 478

ب – خم�ص�ص تدين قيمة الأن�شطة التمويلية

قرو�ض
الإجمايل
الأعمال ال�صغرية
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
12 054 848
2 714 289
476
1 339 947
301 749
() 582 805
       
)
12 812 466
3 016 038
2012
قرو�ض
قرو�ض
الإجمايل
الرهن العقاري
الأعمال ال�صغرية
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
8 440 736
1 081
1 385 018
16 074
5 912
3 955 211
1 454 727
)
   (357 173
)
) (131 368
12 054 848
1 081
2 714 289
2013

قرو�ض
الأعمال ال�صغرية
قرو�ض �شركات
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
البيان
ر�صيد املخ�ص�ص يف بداية العام
4 153
24 070
فروق �إعادة تقييم املخ�ص�ص بالعمالت الأجنبية
ي�ضاف  :املكون خالل العام
) 6 656
(6 656
منها
الغر�ض
إنتفى
يخ�صم  :خم�ص�صات �
       
       
ر�صيد املخ�ص�ص يف نهاية العام
10 809
17 414

قرو�ض
الرهن العقاري
�ألف ريال ميني
1 081
  
1 081

البيان
ر�صيد املخ�ص�ص يف بداية العام
فروق �إعادة تقييم املخ�ص�ص بالعمالت الأجنبية
ي�ضاف  :املكون خالل العام
يخ�صم  :خم�ص�صات �إنتفى الغر�ض منها
ر�صيد املخ�ص�ص يف نهاية العام
1111الفوائد املجنبة

قرو�ض
الرهن العقاري
�ألف ريال ميني
  
  
-

2013
�ألف ريال ميني
6 960 605
() 3 930 454
5 906 824
8 936 975

البيان
الر�صيد يف بداية العام
الفوائد املجنبة املعدومة �أو املح�صلة خالل العام
الزيادة خالل العام
الر�صيد يف نهاية العام

الإجمايل
�ألف ريال ميني
34 287
151
3 434
)
(9 649
28 223

2012
�ألف ريال ميني
4 427 110
)
(634 045
3 167 540
6 960 605

متثل الفوائد املجنبة قيمة الفوائد امل�ستحقة عن القرو�ض والت�سهيالت غري املنتظمة وتطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ف�إن هذه الفوائد ال تعترب �إيرادات �إال عند حت�صيلها فع ًال .
�1212إ�ستثمارات مالية

الإجمايل
�ألف ريال ميني
28 223
    
28 223

قرو�ض
الأعمال ال�صغرية
قرو�ض �شركات
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
4 021
30 266
112
39
2 538
896
)
) (2 518
(7 131
4 153
24 070

قرو�ض
الرهن العقاري
�ألف ريال ميني
   
   
-

�إي�ضاح
رقم

البيان
�أ – �إ�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
 �أذون خزانة ( بال�صايف )� -سندات حكومية

()13
()14

ب – �إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

()15

2013
�ألف ريال ميني
299 037 666
4 460 866
303 498 532
1 873 621
305 372 153

2012
�ألف ريال ميني
194 795 050
4 460 866
199 255 916
1 932 752
201 188 668
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البيان
ر�صيد املخ�ص�ص يف بداية العام
فروق �إعادة تقييم املخ�ص�ص بالعملة الأجنبية
ي�ضاف  :املكون خالل العام
يخ�صم  :امل�ستخدم خالل العام
ر�صيد املخ�ص�ص يف نهاية العام

قرو�ض �شركات
�ألف ريال ميني
9 339 478
476
1 038 198
(582 805
9 795 347

2013

2012

113

بنك التسليف التعاوين والزراعي ( ش م ي )

بنك التسليف التعاوين والزراعي ( ش م ي )

تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

�1313أذون خزانة (بال�صايف)
البيان
�أذون خزانة �إ�ستحقاق  90يوم
�أذون خزانة �إ�ستحقاق  180يوم
�أذون خزانة �إ�ستحقاق  360يوم
يخ�صم  :ر�صيد خ�صم الإ�صدار

2013
�ألف ريال ميني
134 600 000
78 899 710
99 953 560
313 453 270
() 		 14 415 604
299 037 666

2012
�ألف ريال ميني
135 434 470
30 032 940
38 675 780
204 143 190
() 		 9 348 140
194 795 050

	-حتمل �أذون اخلزانة �أ�سعار فائدة ترتاوح بني � % 16.5إىل  % 22.2خالل العام � % 19.4 ( 2013إىل  % 22.9خالل عام  . ) 2012ووفق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني تعترب �أذون اخلزانة التي ت�ستحق خالل فرتة ال تزيد عن ثالثة �أ�شهر
جزء ًا من النقدية وما يف حكمها .
	-تت�ضمن �أذون اخلزانة ( �إ�ستحقاق  360يوم ) كما يف  31دي�سمرب  2013مبلغ � /5 791 000/ألف ريال ميني مرهونة لدى البنك املركزي اليمني مقابل ت�سهيالت �إئتمانية ويبلغ خ�صم الإ�صدار املتعلق بها مبلغ � /391 944/ألف ريال ميني (
مبلغ � /5 000 000/ألف ريال ميني كما يف  31دي�سمرب  2012وبلغ خ�صم الإ�صدار املتعلق بها مبلغ � /446 885/ألف ريال ميني كما يف ذلك التاريخ ) .
�1414سندات حكومية
البيان
�سندات حكومية ( غري مدرجة )
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بنا ًء على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )145ل�سنة  2006بتاريخ � 11أبريل  2006والذي قرر فيه ب�أن على وزارة املالية �شراء املحفظة الإئتمانية الزراعية امل�ستحقة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي كما يف  31دي�سمرب  ، 2005ووفق ًا للإتفاق املربم بني
كل من وزارة املالية والبنك � ،أ�صدر البنك املركزي اليمني نيابة عن وزارة املالية �سندات حكومية ت�ستحق ال�سداد يف � 11أبريل  2016وحتمل هذه ال�سندات ن�سب فائدة ح�سب �سعر متو�سط الفائدة على �أذون اخلزانة لفرتة ثالثة �أ�شهر ويقوم البنك
املركزي اليمني بقيد فوائد تلك ال�سندات حل�ساب املجموعة كل ثالثة �أ�شهر .

البيان
�أ – �إ�ستثمارات مالية حملية
�شركة �أ�سا�س العقارية املحدودة
م�شروع الرئي�س ال�صالح ال�سكني
�شركة واي للإت�صاالت
�شركة اخلدمات املالية اليمنية
ال�شركة اليمنية ل�صناعة امل�ضخات
م�صنع التمور بالتحيتا
ال�شركة اليمنية للفنادق
ال�شركة اليمنية لت�سويق املنتجات الزراعية
ال�شركة اليمنية الربيطانية للإ�ستثمار
ب – �إ�ستثمارات مالية خارجية
بنك كاك الدويل ـ جيبوتي
يخ�صم  :الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات
املالية املتاحة للبيع

()1-15

 1 - 15الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
البيان
الر�صيد يف بداية العام
ي�ضاف  :الإنخفا�ض خالل العام
الر�صيد يف نهاية العام

1 001 250
852 401
430 043
59 131
15 750
11 834
2 500
1 350
125
2 374 384

1 001 250
852 401
59 131
15 750
11 834
2 500
1 350
125
1 944 341

19 970
2 394 354

19 970
1 964 311

( 520 733
1 873 621
2013
�ألف ريال ميني
31 559
489 174
520 733

)

( 31 559
1 932 752

)

2012
�ألف ريال ميني
31 559
31 559

	-تتمثل الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يف �إ�ستثمارات مالية غري مدرجة  ،ونظر ًا لتعذر احل�صول على تقدير ميكن الإعتماد عليه للقيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات وذلك لعدم وجود �أ�سعار �سوقية معلنة لها  ،وكذا لعدم �إمكانية حتديد التدفقات
النقدية امل�ستقبلية لذا فقد مت ت�سجيل هذه الإ�ستثمارات بالتكلفة .
	-مت �إحت�ساب �إنخفا�ض قيمة بع�ض الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع لعدم وجود �أي توزيعات من تلك الإ�ستثمارات خالل ال�سنوات املا�ضية وكذا عدم توقع �إ�ستالم �أية توزيعات منها خالل ال�سنوات القادمة .
	-جميع الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع غري م�صنفة من قبل �شركات الت�صنيف العاملية .
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2013
�ألف ريال ميني
4 460 866

2012
�ألف ريال ميني
4 460 866

�1515إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

�إي�ضاح
رقم

2013
�ألف ريال ميني

2012
�ألف ريال ميني
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بنك التسليف التعاوين والزراعي ( ش م ي )

بنك التسليف التعاوين والزراعي ( ش م ي )

تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

�1616إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
البيان
�إ�ستثمارات يف �صكوك
�إ�سالمية حكومية

تاريخ
الإ�ستحقاق

2013
قيمة ال�صكوك
عدد
ال�صكوك �ألف ريال ميني

8 000 000 8 000 2018/11/21
8 000 000

تاريخ
الإ�ستحقاق
2013/4/1

2012
قيمة ال�صكوك
عدد
ال�صكوك �ألف ريال ميني
2 000 000 2 000
2 000 000

 القيمة الإ�سمية لل�صك تبلغ  /1 000 000/ريال ميني . �صكوك الإ�ستثمار الإ�سالمية احلكومية �صادرة عن وحدة ال�صكوك الإ�سالمية بالبنك املركزي اليمني .	�إلتزمت اجلمهورية اليمنية ممثلة يف وزارة املالية ب�ضمان هذه ال�صكوك يف تواريخ �إ�ستحقاقها وفو�ضت وزارة املالية البنك املركزي اليمني بخ�صم الإ�ستحقاقات يف تواريخها من ح�ساب وزارة املالية لدى البنك املركزي اليمني .�1717إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
البيان
�شركة م�أرب للدواجن
�شركة كاك للت�أمني
�شركة كاك لتقنية املعلومات ـ حتت الت�صفية
�شركة كاك للت�سويق والإعالن ـ حتت الت�صفية

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

البيان
الر�صيد يف �أول يناير
�صايف ح�صة البنك من الأرباح
الزيادة يف قيمة الإ�ستثمارات خالل العام
توزيعات نقدية م�ستلمة خالل العام
�إ�ستثمارات مت التخل�ص منها خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب

البيان
فوائد و�إيرادات م�ستحقة
عهد و�سلف عاملني
م�صروفات مدفوعة مقدماً
م�شروعات قيد التنفيذ ( دفعات )
�أ�صول �آلت ملكيتها �إىل املجموعة وفاء لديون بع�ض العمالء
�أر�صدة مدينة �أخرى
يخ�صم :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

2013
�ألف ريال ميني
333 187
139 860
1 500
      
474 547
2013
�ألف ريال ميني
408 540
80 192
(12 685
(1 500
474 547

ن�سبة امل�ساهمة
%
27.32
21.00
30.00
-

)
)

2012
�ألف ريال ميني
255 076
150 464
1 500
1 500
408 540
2012
�ألف ريال ميني
357 124
20 812
42 000
(11 396
408 540

ن�سبة امل�ساهمة
%
27.32
21.00
30.00
30.00

)
  

بلغ �إجمايل الأ�صول ل�شركة م�أرب للدواجن و�شركة كاك للت�أمني ما قيمته � /2 037 565/ألف ريال ميني و � /1 565 465/ألف ريال ميني على التوايل (مقارنة مببلغ � /1 912 500/ألف ريال ميني و � /1 142 123/ألف ريال ميني على التوايل)  .كما
بلغ �إجمايل الإلتزامات ما قيمته � /817 992/ألف ريال ميني و � /899 465/ألف ريال ميني على التوايل ( مقارنة مببلغ � /978 838/ألف ريال ميني و � /601 960/ألف ريال ميني على التوايل )  ،كما حققت ك ًال من �شركة م�أرب للدواجن و�شركة
كاك للت�أمني �صايف �أرباح مببلغ � /252 613/ألف ريال ميني وكذا � /79 980/ألف ريال ميني على التوايل ( مقارنة مببلغ � /41 257/ألف ريال ميني وكذا � /70 950/ألف ريال ميني على التوايل ) وذلك �إ�ستناد ًا �إىل �آخر بيانات مالية معتمدة .

�إي�ضاح
رقم

()19

2013
�ألف ريال ميني
89 034
325 150
300 596
53 261
3 782 493
2 355 060
6 905 594
( 1 299 223
5 606 371

)

2012
�ألف ريال ميني
258 995
277 316
253 325
312 109
3 708 713
2 805 844
7 616 302
( 1 156 218
6 460 084

)

1919خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها للأر�صدة املدينة والأ�صول الأخرى
البيان
ر�صيد املخ�ص�ص يف بداية العام
ي�ضاف  :املكون خالل العام
يخ�صم  :امل�ستخدم خالل العام
فروق �إعادة تقييم املخ�ص�ص بالعملة الأجنبية
ر�صيد املخ�ص�ص يف نهاية العام

�إي�ضاح
رقم
()36

2013
�ألف ريال ميني
1 156 218
152 634
)
( 9 790
		
161
1 299 223

2012
�ألف ريال ميني
853 650
340 573
( 37 959
( 46
1 156 218

)
)
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ويتمثل الر�صيد فيما يلي :

�1818أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى ( بال�صايف )

117
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بنك التسليف التعاوين والزراعي ( ش م ي )

تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

�2121أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية

2020املمتلكات واملعدات ( بال�صايف )
2013
البيان
�أرا�ضي ومباين و�إن�شاءات
�أثاث و�آالت ومعدات

التكلفة يف
2013/1/1
�ألف ريال ميني

963 618
4 224 705
�أجهزة ونقاط البيع و�صناديق ال�صراف الآيل 1 264 123
�سيارات و و�سائل نقل
558 257
حت�سينات عقارات م�ست�أجرة
1 970 019
الإجمايل
8 090 613

البيان
�أرا�ضي ومباين و�إن�شاءات
�أثاث و�آالت ومعدات

50 655
329 665
18 818
203 302
   64 548
649 285

الإ�ضافات
خالل العام
�ألف ريال ميني

( 38 081
( 374
( 3 218
( 41 673

)
)
)
)

الإ�ستبعادات
خالل العام
�ألف ريال ميني

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

)
( 658
964 276
)569 706 ( 461 712 4 332 699
)
�أجهزة ونقاط البيع و�صناديق ال�صراف الآيل 12 ( 88 831 1 175 304
�سيارات و و�سائل نقل
) 24 698 ( 38 164
544 791
أجرة
�
م�ست
حت�سينات عقارات
) 1 416 ( 52 713 1 028 613
الإجمايل
)596 490 ( 641 420 8 045 683

)
( 709
( ) 120 431
126 105
)
( 547
)
( 4 418
               -

ت�سويات
خالل العام
�ألف ريال ميني

1 013 564
4 395 858
1 409 046
760 638
1 119 119
8 698 225

التكلفة يف
2012/12/31
�ألف ريال ميني

963 618
4 224 705
1 264 123
558 257
          1 079 910        -
  8 090 613        -

21 007
200 078
498 247 2 586 310
111 036 1 080 122
63 843
409 081
107 163
793 206
801 296 5 068 797
2012

جممع الإهالك يف
2012/1/1
�ألف ريال ميني

179 621
2 365 391
933 738
363 065
636 181
4 477 996

�إهالك
العام
�ألف ريال ميني

20 457
609 994
146 396
63 834
157 153
997 834

( 1 938
( 374
( 1 730
( 4 042

جممع �إهالك
الإ�ستبعادات
�ألف ريال ميني

355
) 4 242
)
( 85
)
) ( 868
) ( ) 3 644
)               -

ت�سويات
خالل العام
�ألف ريال ميني

221 440
3 086 861
1 191 073
471 682
894 995
5 866 051

792 124
1 308 997
217 973
288 956
224 124
2 832 174

جممع الإهالك �صايف القيمة الدفرتية
يف  2012/12/31يف 2012/12/ 31
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني

200 078
2 586 310
( ) 389 075
1 080 122
)
( 12
409 081
( ) 17 818
)        793 206               -
( 128
        5 068 797( ) 407 033

763 540
1 638 395
184 001
149 176
286 704
3 021 816

ب  -بنوك خارجية
ح�سابات جارية ـ عملة �أجنبية
ح�سابات جارية ـ عملة حملية
ج  -م�ؤ�س�سات مالية
ح�سابات جارية ـ عملة �أجنبية
ح�سابات جارية ـ عملة حملية

3 902
44 372
14 140 478
14 188 752

867 949
1 447 026
17 921 744
20 236 719

19 254
612 485
631 739

171 088
4 511 991
4 683 079

37 630
6 677
44 307
14 864 798

13 863
13 863
24 933 661

         

حتمل احل�سابات اجلارية والودائع لأجل امل�ستحقة للبنوك معدالت فائدة متغرية .
2222ودائع العمالء
ً
�أ – ودائع العمالء وفقا للنوع
البيان
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل
ح�سابات التوفري
ت�أمينات �إعتمادات م�ستندية وخطابات �ضمان
ودائع �أخرى

2013
�ألف ريال ميني
136 318 117
239 254 823
9 739 911
13 523 457
15 020 272
413 856 580

2012
�ألف ريال ميني
110 685 400
125 955 633
7 028 409
13 116 943
6 104 982
262 891 367

ودائع العمالء كما يف  31دي�سمرب  2013تت�ضمن مبالغ حمجوزة مقابل ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة وغري مبا�شرة مببلغ  /30 232/مليون ريال ميني ( مقابل مبلغ  /33 635/مليون ريال ميني يف  31دي�سمرب . ) 2012
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التكلفة يف
2012/1/1
�ألف ريال ميني

الإ�ضافات
خالل العام
�ألف ريال ميني

الإ�ستبعادات
خالل العام
�ألف ريال ميني

ت�سويات
خالل العام
�ألف ريال ميني

التكلفة يف
2013/12/31
�ألف ريال ميني

جممع الإهالك يف
2013/1/1
�ألف ريال ميني

�إهالك
العام
�ألف ريال ميني

جممع �إهالك
الإ�ستبعادات
�ألف ريال ميني

ت�سويات
خالل العام
�ألف ريال ميني

جممع الإهالك �صايف القيمة الدفرتية
يف  2013/12/31يف 2013/12/ 31
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني

البيان
�أ  -بنوك حملية
ح�سابات جارية ـ عملة �أجنبية
ح�سابات جارية ـ عملة حملية
ودائع لأجل ـ عملة حملية

2013
�ألف ريال ميني

2012
�ألف ريال ميني
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ب – ودائع العمالء وفق ًا للقطاعات
البيان
القطاع العام واملختلط
الأفراد
ال�شركات
�أخرى
2323قرو�ض طويلة الأجل
البيان
م�شروع تطوير تهامة الثالث ( �إي�ضاح رقم ) 1-23
م�شروع تطوير رمية ( �إي�ضاح رقم ) 2-23
م�شروع التنمية الريفية ـ املهرة ( �إي�ضاح رقم ) 3-23
�صندوق ت�شجيع الإنتاج الرزاعي وال�سمكي ( �إي�ضاح رقم ) 4-23

2013
�ألف ريال ميني
206 843 549
97 243 908
81 236 326
28 532 797
413 856 580

2012
�ألف ريال ميني
104 462 493
76 863 887
57 361 614
24 203 373
262 891 367

2013
�ألف ريال ميني
5 271
6 793
65 187
60 000
137 251

2012
�ألف ريال ميني
5 271
6 793
68 782
90 000
170 846

 1 – 23م�شروع تطوير تهامة الثالث
ح�صلت احلكومة بتاريخ � 16أبريل  1980على قر�ض من م�ؤ�س�سة �أملانيا للت�سليف الإن�شائي لتفعيل �أن�شطة القرو�ض الزراعية يف م�شروع تطوير تهامة ي�ستحق ال�سداد يف � 16أبريل  . 2009تنفذ املجموعة امل�شروع من خالل �إتفاقية مع وزارة
الزراعة .
بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

 3 – 23م�شروع التنمية الريفية ـ املهرة
ح�صلت احلكومة بتاريخ  11نوفمرب  1999على قر�ض من ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل �أن�شطة القرو�ض الزراعية يف م�شروع التنمية الريفية ـ املهرة ي�ستحق ال�سداد يف  1يونيو  .2034تنفذ املجموعة امل�شروع من خالل �إتفاقية
مع وزارة املالية .
� 4 – 23صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي
ح�صلت احلكومة بتاريخ  11نوفمرب  1999على قر�ض من ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل �أن�شطة القرو�ض الزراعية ل�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي يف املناطق الريفية يف املهرة ي�ستحق ال�سداد يف  3يونيو . 2015
تنفذ املجموعة امل�شروع من خالل �إتفاقية مع وزارة املالية .

البيان
�ضرائب الدخل عن العام
م�صلحة ال�ضرائب ـ ك�سب عمل
فوائد م�ستحقة
م�صروفاتم�ستحقة
�إيرادات مقبو�ضة مقدم ًا
�أر�صدة دائنة �أخرى
� 1 – 24ضرائب الدخل عن العام
البيان
�ضرائب الدخل يف بداية العام
يخ�صم  :امل�ستخدم خالل العام
ي�ضاف  :املكون خالل العام
�ضرائب الدخل يف نهاية العام

�إي�ضاح
رقم

2013
�ألف ريال ميني
570 014
(570 014
1 597 825
1 597 825

2012
�ألف ريال ميني
319 755
(319 755
570 014
570 014

()46

)

2525خم�ص�صات �أخرى

البيان
خم�ص�ص �إلتزامات عر�ضية
خم�ص�ص �إلتزامات حمتملة

الر�صيد يف
2013/1/1
�ألف ريال ميني
391 192
      391 192

فروق �إعادة
تقييم املخ�ص�ص
بالعمالت الأجنبية
�ألف ريال ميني
		
126
       126

)

2013
املكون
خالل العام
�ألف ريال ميني
		9 097
2 105 000
2 114 097

خم�ص�صات
�إنتفى الغر�ض منها
�ألف ريال ميني
)
( 15 415
)
( 15 415

الر�صيد يف
2013/12/31
�ألف ريال ميني
385 000
2 105 000
2 490 000
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 2 – 23م�شروع تطوير رمية
ح�صلت احلكومة بتاريخ  15دي�سمرب  1997على قر�ض من ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل �أن�شطة القرو�ض الزراعية يف م�شروع تطوير رمية ي�ستحق ال�سداد يف  1يوليو  . 2027تنفذ املجموعة امل�شروع من خالل �إتفاقية مع وزارة
املالية .

�2424أر�صدة دائنة والتزامات �أخرى

�إي�ضاح
رقم
()1-24

2013
�ألف ريال ميني
1 597 825
61 873
1 949 124
947 006
66 686
3 326 247
7 948 761

2012
�ألف ريال ميني
570 014
20 907
2 035 649
901 010
372 363
2 515 861
6 415 804
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البيان
خم�ص�ص �إلتزامات عر�ضية

الر�صيد يف
2012/1/1
�ألف ريال ميني
396 840

فروق �إعادة
تقييم املخ�ص�ص
بالعمالت الأجنبية
�ألف ريال ميني
		
989

2012
املكون
خالل العام
�ألف ريال ميني
8 935

خم�ص�صات
�إنتفى الغر�ض منها
�ألف ريال ميني
)
( 15 572

الر�صيد يف
2012/12/31
�ألف ريال ميني
391 192

خم�ص�ص املخاطر العامة للإلتزامات العر�ضية ميثل  % 1من �إجمايل الإلتزامات العر�ضية بعد خ�صم الت�أمينات املحتجزة والأر�صدة املغطاة بودائع وكفاالت م�صرفية �صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة .
2626حقوق امللكية

2727الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات ( بال�صايف )
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البيان
�إعتمادات م�ستندية
خطابات �ضمان ـ عمالء

�إجمايل قيمة الإلتزام
�ألف ريال ميني
10 392 704
42 038 289
52 430 993

2013
الت�أمني املحتجز
�ألف ريال ميني
)
( 3 322 547
( ) 10 200 910
( ) 13 523 457

�صايف قيمة الإلتزام
�ألف ريال ميني
7 070 157
31 837 379
38 907 536

البيان
�إعتمادات م�ستندية
خطابات �ضمان ـ عمالء

�إجمايل قيمة الإلتزام
�ألف ريال ميني
10 266 488
41 969 609
52 236 097

2012
الت�أمني املحتجز
�ألف ريال ميني
)
( 4 935 163
)
( 8 181 780
( ) 13 116 943

�صايف قيمة الإلتزام
�ألف ريال ميني
5 331 325
33 787 829
39 119 154

�2828إيرادات الفوائد
البيان
فوائد من القرو�ض وال�سلفيات
فوائد من الأر�صدة لدى البنوك
فوائد �أذون خزانة
فوائد �سندات حكومية

2013
�ألف ريال ميني
3 717 403
368 563
42 518 172
722 266
47 326 404

2012
�ألف ريال ميني
5 380 225
124 999
30 223 024
963 027
36 691 275
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�أ  -ر�أ�س املال املدفوع
يبلغ ر�أ�س املال املدفوع كما يف  31دي�سمرب  2013مبلغ � /11.9/أحد ع�شر مليار وت�سعمائة مليون ريال ميني ( مبلغ �أحد ع�شر مليار ريال ميني كما يف  31دي�سمرب  ) 2012موزع على عدد ( )11.9مليون �سهم القيمة الإ�سمية لل�سهم /1 000/
ريال ميني طبق ًا لقرار جمل�س �إدارة املجموعة امل�ؤرخ يف � 24أبريل  2013ب�ش�أن زيادة ر�أ�س املال مببلغ � /900 000/ألف ريال ميني ( �أ�سهم جمانية ) وذلك عن طريق حتويل مبلغ � /868 097/ألف ريال ميني من الأرباح املرحلة وكذا مبلغ 903/
� /31ألف ريال ميني من الإحتياطي العام  ،وبيانه كما يلي :
2013
قيمة الأ�سهم
ن�سبة امل�ساهمة
عدد الأ�سهم
�ألف ريال ميني
%
�سهم
�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي
4 819 500
40.50
4 819 500
احلكومة ممثلة بوزارة املالية
4 024 580
33.82
4 024 580
الهيئة العامة للطريان املدين والأر�صاد
2 975 000
25.00
2 975 000
الإحتاد العام لهيئة التعاون الأهلي
80 920
0.68
80 920
11 900 000
100.00
11 900 000
2012
قيمة الأ�سهم
ن�سبة امل�ساهمة
عدد الأ�سهم
�ألف ريال ميني
%
�سهم
�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي
4 455 000
40.50
4 455 000
احلكومة ممثلة بوزارة املالية
3 720 200
33.82
3 720 200
أر�صاد
ل
وا
الهيئة العامة للطريان املدين
2 750 000
25.00
2 750 000
الإحتاد العام لهيئة التعاون الأهلي
74 800
0.68
74 800
11 000 000
100.00
11 000 000

ب  -الإحتياطي القانوين
 وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )38ل�سنة  1998ب�ش�أن البنوك يتم حتويل  % 15من �صايف �أرباح العام لتغذية الإحتياطي القانوين حتى ي�ساوي �ضعف ر�أ�س املال املدفوع  ،وال ميكن للمجموعة �إ�ستخدام ذلك الإحتياطي دون احل�صول على املوافقةامل�سبقة من البنك املركزي اليمني .
 يتم زيادة ر�أ�س املال مبتح�صالت القيمة الإ�سمية للأ�سهم امل�صدرة  ،ويف حالة �إ�صدار الأ�سهم ب�سعر �أعلى من قيمتها الإ�سمية ( عالوة �إ�صدار )  ،يدرج �صايف الزيادة �ضمن الإحتياطي القانوين مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة  1997ب�ش�أنال�شركات التجارية باجلمهورية اليمنية .
 -يت�ضمن الإحتياطي القانوين مبلغ � /500 000/ألف ريال ميني قيمة عالوة �إ�صدار �أ�سهم خالل عام . 2008
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2929م�صروفات الفوائد
البيان
فوائد على ودائع العمالء :
فوائد على الودائع لأجل
فوائد على ح�سابات التوفري واحل�سابات اجلارية
فوائد مدفوعة على �أر�صدة البنوك :
فوائد على الأر�صدة امل�ستحقة للبنوك
فوائد قرو�ض طويلة الأجل
�3030إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية
البيان
�إيرادات متويل عمليات املرابحة
�إيرادات �إجارة منتهية بالتمليك
�إيرادات عمليات الإ�ست�صناع
�إيرادات �صكوك �إ�سالمية
بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

23 595 809
1 713 538
25 309 347

18 382 473
1 349 224
19 731 697

2 473 182
2 697
2 475 879
27 785 226

2 031 314
1 983
2 033 297
21 764 994

2013
�ألف ريال ميني
93 484
94 318
156 626
164 164
508 592

2012
�ألف ريال ميني
27 060
83 807
86 106
225 206
422 179

3131عائد �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة والإدخار
يتم توزيع �أرباح الإ�ستثمار بني العمالء وامل�ساهمني على �أ�سا�س �إحت�ساب ن�سبة امل�شاركة مرجحة بالأعداد  ،ويتم �إعتماد ن�سب ح�ص�ص �أرباح ودائع العمالء من جمل�س �إدارة املجموعة بناء على �إقرتاح جلنة امليزانية التي تقوم باحت�ساب املبالغ
امل�ستثمرة بالعملة املحلية والأجنبية والأعداد اخلا�صة بها ون�سب امل�شاركة  .وقد بلغ متو�سط ن�سبة عائد الإ�ستثمار كما يلي :

الودائع امل�ستثمرة
ح�سابات الإدخار

2013
ريال ميني عمالت �أجنبية
    %
    %
4.5
10.4
3
7.1

2012
عمالت �أجنبية
ريال ميني
    %
    %
4.8
12.40
3
7.6

البيان
عموالت الإعتمادات امل�ستندية
عموالت خطابات ال�ضمان
عموالت احلواالت
�أتعاب خدمات م�صرفية �أخرى
�3333أرباح عمليات النقد الأجنبي
البيان
�أرباح التعامل يف العمالت الأجنبية
�أرباح �إعادة تقييم الأر�صدة بالعمالت الأجنبية
�3434إيرادات �إ�ستثمارات مالية

2013
�ألف ريال ميني
81 525
115 754
197 279

2012
�ألف ريال ميني
293 875
224 310
518 185

البيان
�إيرادات �إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
�صايف �إيرادات �إ�ستثمارات يف �شركات زميلة

2013
�ألف ريال ميني
11 566
80 192
91 758

2012
�ألف ريال ميني
180 026
20 812
200 838

البيان
خم�ص�صات �إنتفى الغر�ض منها
�أرباح بيع ممتلكات ومعدات
�أخرى

2013
�ألف ريال ميني
15 415
1 849
37 504
54 768

2012
�ألف ريال ميني
25 221
1 262
65 353
91 836

�3535إيرادات عمليات �أخرى
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2013
�ألف ريال ميني

2012
�ألف ريال ميني

�3232إيرادات ر�سوم وعموالت

2013
�ألف ريال ميني
324 520
462 334
281 125
695 676
1 763 655

2012
�ألف ريال ميني
269 098
377 194
271 862
806 918
1 725 072
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3636املخ�ص�صات املحملة على بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر

()19
()25

152 634
2 114 097
3 606 678

340 573
8 935
4 308 153

البيان
مرتبات وبدالت وحوافز
ت�أمينات �إجتماعية
ت�أمني �صحي
�أخرى

2013
�ألف ريال ميني
6 686 689
193 097
223 302
49 102
7 152 190

2012
�ألف ريال ميني
5 183 649
145 944
149 308
208 514
5 687 415

البيان
�إت�صاالت
دعاية و�إعالن
�إيجار ت�شغيلي
�سفر وانتقاالت
م�صروفات �إ�صالح و�صيانة
م�صروفات ت�أمني
م�صروفات زكاة
�أمن وحرا�سة
كهرباء ومياه
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
�أدوات كتابية ومطبوعات
م�صروفات تدريب
ر�سوم وتراخي�ص
�أخرى ومتنوعة

2013
�ألف ريال ميني
664 002
572 271
496 331
510 368
418 940
187 428
348 500
110 633
170 915
159 457
143 972
131 428
206 487
373 642
4 494 374

2012
�ألف ريال ميني
684 836
518 894
434 635
422 274
350 323
298 104
239 325
197 232
157 291
149 038
132 380
126 271
123 938
340 444
4 174 985

البيان
خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات
خم�ص�ص تدين قيمة الأن�شطة التمويلية
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
( �أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى )
خم�ص�صات �أخرى
3737تكاليف املوظفني

3838م�صروفات �أخرى
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�صايف الأرباح ( �ألف ريال ميني )
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم ( �ألف �سهم )
عائد ال�سهم من �صايف الأرباح ( ريال ميني )
مت �إحت�ساب املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم كما يلي :
عدد الأ�سهم يف بداية العام
�أثر الأ�سهم املجانية خالل العام

2013
3 622 821
		 11 600
		
312
		 11 000
		
600
		 11 600

2012
1 988 646
		 11 000
		
181
		 11 000
  
		 11 000

�4040إ�ستحقاقات الأ�صول والإلتزامات
يو�ضح اجلدول التايل �إ�ستحقاق الأ�صول والإلتزامات كما يف  31دي�سمرب : 2013
البيان
�أ  -الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك
املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى
ب -الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�إلتزامات �أخرى وحقوق امللكية
ال�صايف

2013
�إ�ستحقاقات من 6
�شهور �إىل �سنة
�ألف ريال ميني

�إ�ستحقاقات
�أكرث من �سنة
�ألف ريال ميني

الإجمـايل
�ألف ريال ميني

44 117 640
51 444 486
22 270 765
179 837 310
297 670 201

9 860 508
72 161 113
82 021 621

3 123 472
47 039 243
50 162 715

3 348 282
6 334 487
8 000 000
474 547
8 438 545
26 595 861

44 117 640
51 444 486
38 603 027
305 372 153
8 000 000
474 547
8 438 545
456 450 398

14 864 798
413 559 321
9 402 455
437 826 574
() 140 156 373

145 954
1 036 306
1 182 260
80 839 361

151 305
151 305
50 011 410

137 251
17 153 008
17 290 259
9 305 602

14 864 798
413 856 580
137 251
27 591 769
456 450 398
-

�إ�ستحقاقات
خالل � 3شهور
�ألف ريال ميني

�إ�ستحقاقات من 3
�شهور �إىل � 6أ�شهر
�ألف ريال ميني

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

�إي�ضاح
رقم
(-1/10أ)
(-1/10ب)

2013
�ألف ريال ميني
1 339 947
-

2012
�ألف ريال ميني
3 955 211
3 434

3939عائد ال�سهم من �صايف �أرباح العام
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تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

كما يو�ضح اجلدول التايل �إ�ستحقاق الأ�صول والإلتزامات كما يف  31دي�سمرب : 2012
البيان
أ�  -الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك
املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى
ب -الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�إلتزامات �أخرى وحقوق امللكية
ال�صايف

�إ�ستحقاقات
خالل � 3شهور
�ألف ريال ميني

�إ�ستحقاقات من 3
�شهور �إىل � 6أ�شهر
�ألف ريال ميني

2012
�إ�ستحقاقات من 6
�شهور �إىل �سنة
�ألف ريال ميني

�إ�ستحقاقات
�أكرث من �سنة
�ألف ريال ميني

الإجمـايل
�ألف ريال ميني

31 748 959
28 856 850
25 215 893
131 170 595
216 992 297

4 297 800
2 907 307
28 491 474
2 000 000
37 696 581

989 084
35 132 980
36 122 064

2 098 056
6 393 619
408 540
9 481 900
18 382 115

31 748 959
33 154 650
31 210 340
201 188 668
2 000 000
408 540
9 481 900
309 193 057

24 933 661
246 933 439
6 236 982
278 104 082
() 61 111 785

13 370 774
570 014
13 940 788
23 755 793

2 587 154
2 587 154
33 534 910

170 846
14 390 187
14 561 033
3 821 082

24 933 661
262 891 367
170 846
21 197 183
309 193 057
-

البيان
الأ�صول
بنوك ودائع لأجل
�شهادات �إيداع البنك املركزي اليمني
�أذون اخلزانة ـ حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
ال�سندات احلكومية
قرو�ض العمالء
قرو�ض زراعية
جاري مدين
الإلتزامات
ودائع لأجل ـ العمالء
ح�سابات التوفري
ودائع لأجل ـ بنوك
قرو�ض طويلة الأجل
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البيان
الأ�صول
بنوك ودائع لأجل
�شهادات �إيداع البنك املركزي اليمني
�أذون اخلزانة ـ حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
ال�سندات احلكومية
قرو�ض العمالء
قرو�ض زراعية
جاري مدين
الإلتزامات
ودائع لأجل ـ العمالء
ح�سابات التوفري
ودائع لأجل ـ بنوك
قرو�ض طويلة الأجل

ريال ميني
%

2013
دوالر �أمريكي
%

يورو
%

16.47
16.23
25
11
25

0.15
8
4
12

0.1
8
12

15.24
15
15.46
4

4.13
2
4.09
-

2
2
4
-

ريال ميني
%

2012
دوالر �أمريكي
%

يورو
%

19.58
21.60
21.59
25
11
29.25

0.15
8
4
12

0.15
8
12

19.70
19.50
21.20
4

4.20
2
-

2
2
-
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4141متو�سط �أ�سعار الفائدة املطبقة خالل العام
يو�ضح اجلدول التايل �أ�سعار الفائدة املطبقة على �أ�صول و�إلتزامات املجموعة خالل العام مقارنة بالعام املا�ضي :
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4242توزيع الأ�صول والإلتزامات وكذا الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات وفق ًا للقطاعات الإقت�صادية
البيان
الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى
البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة

4 799 505
-

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل

19 216 699 71 657 145
-

�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات ( بال�صايف )

5 513 874
�صناعي
�ألف ريال ميني

1 489 983
333 187

791 094
زراعي
�ألف ريال ميني

15 762 348
1 500

2 406 584
1 853 651
-

19 046 385 155 462 809
18 286 963
جتاري
�ألف ريال ميني

12 685 080
البناء والت�شييد
�ألف ريال ميني
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البيان
الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى
البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة

6 784 285
-

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل

17 223 242 122 860 301 16 261 226 14 888 583
-

�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات ( بال�صايف )

2 896 533

2 154 481
255 076

1 634 149

11 357 227
3 000

15 266 118

2 733 150
1 853 651
-

10 717 588

مايل
�ألف ريال ميني

�سياحي
�ألف ريال ميني

�أخرى
�ألف ريال ميني

الإجمايل
�ألف ريال ميني

44 117 640
51 444 486
18 420
299 057 636
8 000 000
139 860

300 771
-

13 825 416
4 460 866
-

14 864 798
4 359 738
137 251

1 264 052
-

14 864 798
413 856 580 142 849 752
137 251
-

357 295

599 263

2012
مايل
�ألف ريال ميني

�سياحي
�ألف ريال ميني

673 967
�أخرى
�ألف ريال ميني

44 117 640
51 444 486
38 603 027
305 372 153
8 000 000
474 547

38 907 536
الإجمايل
�ألف ريال ميني

اجلمهورية اليمنية
�ألف ريال ميني

البيان
الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى
البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارت مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارت يف �شركات زميلة

44 117 640
22 902 208
38 603 027
305 352 183
8 000 000
474 547

2013

�أمريكا
�ألف ريال ميني

�أوروبا
�ألف ريال ميني

�آ�سيا
�ألف ريال ميني

�أفريقيا
�ألف ريال ميني

9 363 152
-

6 398 964
-

8 333 004
-

4 447 158
19 970
-

الإجمايل
�ألف ريال ميني
44 117 640
51 444 486
38 603 027
305 372 153
8 000 000
474 547

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
القرو�ض طويلة الأجل

14 188 752
413 856 580
137 251

-

-

620 386
-

55 660
-

14 864 798
413 856 580
137 251

الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات ( بال�صايف )

31 837 379

5 902

383 458

6 680 797

-

38 907 536

اجلمهورية اليمنية
�ألف ريال ميني

31 784 959
33 154 650
194 874 151
2 000 000
150 464

184 600
-

7 996 597
4 460 866
-

31 748 959
33 154 650
31 210 340
201 188 668
2 000 000
408 540

البيان
الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى
البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارت مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارت يف �شركات زميلة

31 748 959
7 655 621
31 210 340
201 168 698
2 000 000
408 540

24 933 661
9 562 333
170 846

1 863 231
-

80 232 451
-

24 933 661
262 891 367
170 846

4 543 496

589 745

3 471 525

39 119 154

2012

�أمريكا
�ألف ريال ميني

�أوروبا
�ألف ريال ميني

�آ�سيا
�ألف ريال ميني

�أفريقيا
�ألف ريال ميني

الإجمايل
�ألف ريال ميني

8 074 873
-

7 472 653
-

5 306 452
-

4 645 051
19 970
-

31 748 959
33 154 650
31 210 340
201 188 668
2 000 000
408 540

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل

20 236 719
262 891 367
170 846

-

-

229 337
-

4 467 605
-

24 933 661
262 891 367
170 846

الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات ( بال�صايف )

33 860 670

-

316 371

4 664 387

277 726

39 119 154
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�صناعي
�ألف ريال ميني

زراعي
�ألف ريال ميني

جتاري
�ألف ريال ميني

البناء والت�شييد
�ألف ريال ميني

2013

4343توزيع الأ�صول والإلتزامات وكذا الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات وفق ًا للموقع اجلغرايف
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تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013
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4444مراكز العمالت الأجنبية الهامة
تطبيقا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�صادرة باملن�شور رقم (  ) 6ل�سنة  1998ف�إن على املجموعة و�ضع حدود لكل مركز عملة على حدة ف�ض ًال عن حد �إجمايل ملركز العمالت املختلفة جمتمعة  .وبناء عليه ال يزيد الفائ�ض يف مركز كل عملة على
حده عن  % 15من ر�أ�س املال والإحتياطيات و بحيث ال يزيد الفائ�ض يف مركز العمالت جمتمعة عن % 25من ر�أ�س املال والإحتياطيات  .ويو�ضح اجلدول التايل مراكز العمالت الأجنبية الهامة يف تاريخ البيانات املالية:

ا�سم العملة
دوالر �أمريكي
يورو
ريال �سعودي
جنيه ا�سرتليني
عمالت �أخرى
ال�صايف ( عجز ) فائ�ض

فائ�ض
(عجز)
�ألف ريال ميني
() 50 394 831
12 366
2 264 379
)
(9 560
122 080
() 48 005 566

2013

الن�سبة املئوية �إىل
ر�أ�س املال
والإحتياطيات
( % ) 358.1
%        0.1
%       16.1
( %  )     0.1
%
0.9
( % ) 341.1

فائ�ض
(عجز)
�ألف ريال ميني
() 16 374 160
119 113
4 556 370
1 519
91 894
() 11 605 264

2012

الن�سبة املئوية �إىل
ر�أ�س املال
والإحتياطيات
( %  ) 129.3
%         0.9
%          36
%
0.7
( %    ) 91.6

بلغ �سعر �صرف الدوالر الأمريكي كما يف  31دي�سمرب  2013مبلغ  /214.89/ريال ميني ( الدوالر الأمريكي يعادل  /214.89/ريال ميني كما يف  31دي�سمرب . ) 2012
4545املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة
يعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم �أو ممار�سة ت�أثري هام وجوهري �أو له �سيطرة م�شرتكة على املجموعة عند �إتخاذ القرارات املالية والت�شغيلية  ،وتتعامل املجموعة مع الأطراف ذوي العالقة بنف�س الأ�س�س التي تتعامل بها
مع الغري  ،وذلك تطبيق ًا لأحكام القانون والقرارات التف�سريية للبنك املركزي اليمني وال�صادرة باملن�شور رقم ( )4ل�سنة  1999والتي قررت حدود للمعامالت الإئتمانية مع الأطراف ذوي العالقة بالإ�ضافة �إىل �ضرورة �إلتزام املجموعة بنف�س الأ�س�س
وال�شروط التي يتعامل بها مع الغري عند القيام بالتعامل مع الأطراف ذوي العالقة .
وتقت�ضي طبيعة ن�شاط املجموعة �أن تتعامل مع بع�ض امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركات اململوكة لهم .وتتمثل هذه املعامالت يف احل�صول على قرو�ض وت�سهيالت وكذا فتح اعتمادات م�ستندية و�إ�صدار خطابات �ضمان ومعامالت بنكية
�أخرى متنوعة  ،وتدخل تلك املعامالت �ضمن ن�شاط املجموعة العادي .
وفيما يلي بيان ب�أر�صدة تلك املعامالت يف تاريخ البيانات املالية :

4747املوقف الزكوي
 تقوم املجموعة بتقدمي �إقرارها الزكوي �سنوي ًا و�سداد الزكاة من واقع الإقرار . قامت املجموعة ب�سداد الزكاة حتى نهاية عام  2012من واقع الإقرار ومل تبلغ ب�أي �إخطارات ربط �إ�ضافية من قبل مكتب الواجبات .4848الإلتزامات املحتملة
يوجد عدد من الق�ضايا املرفوعة من املجموعة �ضد الغري �أمام حمكمة الأموال العامة واملحكمة التجارية وقد قامت الإدارة بتكوين املخ�ص�صات الالزمة مقابل تلك الق�ضايا  ،كذلك يوجد عدد من الق�ضايا الأخرى املرفوعة �ضد املجموعة يف املحاكم
املخت�صة والتي ترى �إدارة املجموعة عدم وجود �أي �إلتزامات ب�ش�أنها .
�4949أن�شطة الأمانة
حتتفظ املجموعة ب�أ�صول يتم �إ�ستثمارها ل�صالح �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املقيدة �ضمن معامالت الفرع الإ�سالمي مببلغ � /3 000 000/ألف ريال ميني كما يف  31دي�سمرب  ( 2013ال �شيء كما يف  31دي�سمرب  ) 2012وذلك وفق ًا ل�شروط الإتفاق
بني املجموعة و�صاحب احل�ساب ويقت�صر دور املجموعة على �إدارتها وبالتايل مت �إ�ستبعادها من البيانات املالية املوحدة للمجموعة .
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5050عقود الإيجار الت�شغيلية
بلغ �إجمايل احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود �إيجار غري قابلة للإلغاء كما يلي :
البيان
فرتة ال تزيد عن �سنة واحدة
فرتة تزيد عن �سنة واحدة وال تتعدى خم�س �سنوات
فرتة تزيد عن خم�س �سنوات

2013
�ألف ريال ميني

2012
�ألف ريال ميني

64 417
81 334
              -
145 751

95 821
145 751
              -
241 572

�5151أرقام املقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة مبا يتم�شى مع تبويب البيانات املالية للعام احلايل وذلك بغر�ض عر�ضها ب�شكل �أف�ضل  ،كما �أن �إعادة التبويب لتلك الأرقام املقارنة مل ي�ؤثر على حقوق امللكية �أو الأرباح املرحلة .

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

132

البيـان
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية �إ�سالمية ( بال�صايف )
ح�سابات جارية دائنة وودائع لأجل
قرو�ض طويلة الأجل
فوائد وعموالت حم�صلة
فوائد مدفوعة
رواتب ومزايا

2013
�ألف ريال ميني
310 090
1 782 924
137 251
2 042
4 312
104 738

2012
�ألف ريال ميني
272 538
4 106 154
170 846
1 826
4 696
79 140

4646املوقف ال�ضريبـي
 يتمثل الفرق بني الربح املحا�سبي وال�ضريبـي للمجموعة لعام  2013يف �إ�ضافة مبلغ � /2 724 330/ألف ريال ميني نتيجة ت�سوية الربح املحا�سبي باملخ�ص�صات املكونة خالل العام واخلا�ضعة لل�ضريبة واملحملة على بيان الربح �أو اخل�سارة والدخلال�شامل الآخر وكذا املخ�ص�صات امل�ستخدمة والإيرادات املح�صلة عن الإ�ستثمارات يف �شركات �سبق خ�ضوعها لل�ضريبة  ،وذلك على �أ�سا�س معدل �ضريبة ( )% 20للوعاء اخلا�ضع لل�ضريبة .
 وفق ًا للمادة ( )21من القانون ( )39ل�سنة  1982ب�إن�شاء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ال تخ�ضع �أرباح البنك ل�ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية  .وال يخ�ضع البنك �أي�ض ًا لقانون �ضرائب الدخل رقم ( )31ل�سنة  1991والتعديالت الالحقةله بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )12ل�سنة  1999و�أحكام املادة رقم ( )85من القانون رقم ( )38ل�سنة  1998ب�ش�أن البنوك وذلك حتى  31دي�سمرب . 2009
 مت تقدمي الإقرار ال�ضريبـي لعام  2010يف املوعد القانوين و�سداد ال�ضرائب من واقع الإقرار .ومت �إبالغ املجموعة خالل العام بفروق �ضرائب �أرباح جتارية و�صناعية مببلغ � /44 149/ألف ريال ميني ( بعد خ�صم ال�ضرائب امل�سددة ) وكذا مبلغ� /29 075/ألف ريال ميني فروق �ضرائب ك�سب عمل وذلك طبق ًا لنموذج الربط رقم ( )3ووافقت املجموعة على ذلك  ،ومت �أخذ القيمة يف الإعتبار بالبيانات املالية املوحدة كما يف  31دي�سمرب . 2013
 مت تقدمي الإقرار ال�ضريبي عن عامي  2012 ، 2011يف امليعاد القانوين و�سداد امل�ستحق من واقع الإقرار ،ومل يتم الفح�ص ال�ضريبي من قبل م�صلحة ال�ضرائب ومل تبلغ املجموعة ب�أي �إخطارات ربط �إ�ضافية حتى تاريخه. متت املحا�سبة ل�ضريبة املرتبات حتى عام . 2008 -يتم �سداد �ضريبة املرتبات عن الأعوام  2009و  2011و  2012من واقع الإقرارات ال�شهرية ،وجاري حالي ًا الفح�ص من قبل م�صلحة ال�ضرائب عن تلك ال�سنوات ومل تبلغ املجموعة ب�أي �إخطارات ربط �إ�ضافية حتى تاريخه .
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تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

تابع  :اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ـ  31ديسمرب 2013

البيانات املالية امل�ستقلة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي ـ ال�شركة الأم
 -1بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2013
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2013
�ألف ريال ميني
44 117 640
51 444 486
38 603 027
305 372 153
8 000 000
474 547
10 000
5 623 308
2 801 149
456 446 310

2012
�ألف ريال ميني
31 748 959
33 154 650
31 210 340
201 188 668
2 000 000
408 540
10 000
6 509 668
2 999 278
309 230 103

14 864 798
414 008 541
137 251
7 805 318
2 485 000
439 300 908

24 933 661
262 961 077
170 846
6 385 685
391 192
294 842 461

11 900 000
2 168 322
3 823
3 073 257
17 145 402
456 446 310
36 428 378

11 000 000
1 625 982
35 726
1 725 934
14 387 642
309 230 103
37 959 858

البيـان
�إيرادات الفوائد
يخ�صم  :م�صروفات الفوائد
�صايف �إيرادات الفوائد
�إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية
يخ�صم  :عائد �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة والإدخار
�صايف �إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية
�صايف �إيرادات الفوائد و�إيرادات الأن�شطة التمويلية
والإ�ستثماريةالإ�سالمية
�إيرادات ر�سوم وعموالت
�أرباح عمليات النقد الأجنبي
�إيرادات �إ�ستثمارات مالية
�إيرادات عمليات �أخرى
�صايف �إيرادات الت�شغيل
يخ�صم :
الإنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات مالية
خم�ص�صات
تكاليف املوظفني
�إهالك ممتلكات ومعدات
م�صروفات �أخرى
�صايف �أرباح العام قبل ال�ضرائب
يخ�صم � :ضرائب الدخل عن العام
يخ�صم � :ضرائب الدخل عن �سنوات �سابقة
�صايف �أرباح العام بعد ال�ضرائب
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل للعام
عائد ال�سهم من �صايف �أرباح العام

2013
�ألف ريال ميني

2012
�ألف ريال ميني

47 326 404
( 27 798 604
19 527 800
508 592
( 348 723
159 869

36 691 275
( 21 779 216
14 912 059
422 179
( 157 344
264 835

)
)

19 687 669
1 763 655
197 279
91 758
19 159
21 759 520
( 489 174
( 3 599 130
( 6 512 549
( 795 006
( 5 109 782
5 253 879
( 1 594 133
		
( 44 149
3 615 597
3 615 597
 312ريال يمني

)
)

15 176 894
1 725 072
518 185
256 349
32 229
17 708 729
)
)
)
)
)
)
)

( 4 293 692
( 5 277 350
( 990 841
( 4 553 348
2 593 498
( 562 987
2 030 511
2 030 511
 185ريال يمني

)
)
)
)
)

بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

134

الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية �إ�سالمية ( بال�صايف )
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�إ�ستثمارات يف �شركات تابعة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى ( بال�صايف )
ممتلكات ومعدات ( بال�صايف )
�إجمايل الأ�صول
الإلتزامات وحقوق امللكية
الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة والتزامات �أخرى
خم�ص�صات �أخرى
�إجمايل الإلتزامات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال املدفوع
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي عام
�أرباح مرحلة
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل الإلتزامات وحقوق امللكية
�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات ( بال�صايف )

تابع  :البيانات املالية امل�ستقلة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي ـ ال�شركة الأم
 -2بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
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شبكة الفروع واملكاتب
الف ـ ـ ــرع
فرع �صنعاء

تلفون
01 220 110

مكتب �أر�ض حمري
مكتب املطار
فـرع حـده

01 387119
01 348 271
01 428 370
01 428 371
04 591 259
01 538 801
01 538 802
01 545868
01 337996
01 634 551
01 269 569
01 441 404
05 211 961
01 627 230

مكتب امل�سيلة
فرع الزبـريي
مكتب موفنبيك
مكتب ذهبان
فرع � 14أكتوبر
مكتب باب ال�سالم
فرع بغداد
مكتب بلحاف
فرع  22مايو
مكتب الأ�صبحي
فرع �شارع مقدي�شو
بنك التسليف التعاوني والزراعي التقرير السنوي 2013

01 537 884

الف ـ ـ ــرع
فرع ذمار
مكتب ذمار
فرع �آن�س

تلفون
06 509 296
06 509227
06 455 321

الف ـ ـ ــرع
فرع عمران
مكتب امل�صنع

تلفون
07 601 096
07 613 035

املكاتب

الف ـ ـ ــرع
فرع حجة
مكتب الأمان

فرع عب�س
مكتب املحاب�شة

تلفون
07 222 200
07 228 116
07 228 138
07 242 137
07 242 138
07 230 925

الف ـ ـ ــرع
فرع املحويت

تلفون
07 402 626
07 404 354

الف ـ ـ ــرع

تلفون

فرع �صعدة

07 512 549

الف ـ ـ ــرع
فرع م�أرب

تلفون
06 301 331
06 304 193

حمافظ ــة ذمـ ـ ــار
عنوان الفرع
فاك�س
06 509 295
ذمار � -شارع املنزل
ذمار – اخلط الرئي�س( �شارع �صنعاء – تعز )
06 509227
�آن�س  -مدينة ال�شرق � -أمام حمطة مدينة ال�شرق
06 455 017

الف ـ ـ ــرع
فرع اجلوف

تلفون
06 341 081
06 342 014

حمافظ ــة عمران
عنوان الفرع
فاك�س
07 600 206
عمران � -شارع �صنعاء �-أمام البنك املركزي
�شارع امل�صنع
07 612 567

الف ـ ـ ــرع
فرع البي�ضاء
مكتب ال�سريع
فرع رداع

تلفون
06 539 320
06 539 326
06 559 074
06 559 075

حمافظ ــة حـج ـ ـ ــة
عنوان الفرع
فاك�س
07 222 427
حجه � -شارع ال�سالم -امام مدر�سة االمل
ذمار – اخلط الرئي�س( �شارع �صنعاء – تعز )
07 228 118
عب�س  -حي �شفر -اخلط الرئي�سي
07 242 636
عب�س  -حي �شفر -اخلط الرئي�سي
07 242 636
07 230 924

ال�شارع العام  -املحاب�شة

صعدة

حمافظ ــة املحويــت
عنوان الفرع
فاك�س
07 403 357
املحويت  -ال�شارع الرئي�سي �-شارع �صنعاء
حمافظ ــة �صعـ ـ ـ ـ ــدة
فاك�س

حضرموت
املهرة

عمران

سيئون

عنوان الفرع

07 513 386
حمافظ ــةمـ ـ�أرب
عنوان الفرع
فاك�س
06 302 205
م�أرب  -ال�شارع العام -جوار البنك املركزي

صنعاء

شبوة

احملويت
احلديدة

ذمار

املكالء

رمية

البيضاء

عنوان الفرع
احلزم  -مبنى املحافظة

حمافظ ــة البي�ض ـ ـ ــاء
عنوان الفرع
فاك�س
06 539 321
البي�ضاء  -ال�شارع العام -جوار املجمع احلكومي
البي�ضاء  -ال�شارع العام
06 539 326
رداع  -ال�شارع العام -جوار م�ست�شفى االمل
06 559 073

حجــة

مأرب

�صعده � -شارع املجمع احلكومي

حمافظ ــة اجل ــوف
فاك�س
06 342 014

اجلوف

أبني

الضالع

إب
تعز

حلج
سقطرى
عدن

اخملاء
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01 673 337

حمافظ ــة �صنعـ ـ ــاء
عنوان الفرع
فاك�س
01 220 112
�صنعاء ـ ـ جولة �سباء
01 232 940
مذبح �أمام النائب العام  -مطاعم الفقيه
01 384 985
مطار �صنعاء الدويل
01 348 272
�صنعاء ـ ـ حده ـ ـ �أمام فندق �شمر
01 428 361
01 428 363
امل�سيلة
04 591 259
�صنعاء ـ ـ �شارع الزبريي
01 538 832
مركز كاك بنك التجاري
ظهر حمري ـ ـ نقم
01 545869
�سوق ذهبان املركزي-ال�ستني
01 337887
�صنعاء �-شار تعز جوار دار رعاية الأيتام
01 634 234
باب ال�سالم �أمام م�ست�شفى الثورة
01 269 586
�شارع بغداد تقاطع �شارع اجلزائر
01 441 407
05 211 964
بلحاف  -ال�شارع الرئي�سي -جوار �شركة الغاز
�صنعاء � -شارع تعز� -أمام �شارع بينون
01 627 236
01 627 237
�أمانه العا�صمة � -شارع الأربعني  -بعد جولة
01 673 360
الثقافة – بجوار مركز املدينة الذهبية – �أمام
مفرو�شات اال�سطوره
�صنعاء  -الدائري الغربي -مدخل �شارع مقدي�شو
01 537 959

الفروع
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حمافظ ــة تعـ ـ ـ ــز
عنوان الفرع
فاك�س
04 210 482
الهري�ش -جوار الكهرباء القدمية
تعز � -شارع جمال -جوار مكتب الرتبية والتعليم
04 267 946
املخاء  -جوار فندق الر�شيد
04 362 320

الف ـ ـ ــرع
فرع تعز
فرع �شارع جمال
فـرع املخاء

تلفون
04 269 110
04 210 481
04 362 360
04 362 926
04 301 289

04 302 007

الف ـ ـ ــرع
فرع �إب
مكتب �شارع تعز
فرع امللكة �أروى ـ �إب
مكتب مدينة القاعدة
مكتب املحافظة
فرع يرمي
مكتب يرمي
فرع العدين
فرع النـادرة

تلفون
04 458 039
04 424 602
04 421 283
04 331 138
04 408 488
04 470 105

حمافظ ــة �إب
عنوان الفرع
فاك�س
04 455 665
�إب  -الدائري� -أمام البوابة الغربية جلامعة �إب
�شارع تعز �أمام اليمنية
04 424 603
اب � -شارع العدين -جوار �شركة MTN
04 421 285
مدينه القاعدة –ال�شارع العام �أمام م�ستو�صف الدمينى
04 345 188
مركز جرعان
04 401 834
يرمي  -خلف م�ستو�صف الرحمة -جوار املوا�صالت
04 501 721

فـرع الرتبة
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الف ـ ـ ــرع
فرع احلديدة
مكتب ال�شهداء
مكتب الزهرة
مكتب القناو�ص

فرع احلي التجاري
فرع زبيد
مكتب اجلراحي
فرع بيت الفقيـه
مكتب بيت الفقيه
فرع حر�ض
مكتب اجلمارك
فرع باجـل
فرع حي�س

04 470 105
04 541 992
تلفون
03 263 394
03 265 965
03 575 113
03 560 021
03 560 294
03 217 052
03 341 914
03 343 280
03 331 078
03 334 191
03 334 668
07 245 911
07 248 938
03 503 400
03 503 311
03 360 622

04 470 107
04 541 993

الرتبة � -شارع القيادة -جوار الكهرباء

العدين  -ال�شارع الرئي�س �-أمام الكهرباء
النادرة  -ال�شارع الرئي�سي -جوار كلية الرتبية

حمافظ ــة احلديــدة
عنوان الفرع
فاك�س
03 262 699
احلديدة  -حي ال�شهداء�-شارع  7يوليو
حي ال�شهداء� -شارع  7يوليو
03 262 699
الزهرة  -جوار امل�ست�شفى الرئي�سي
03 575 113
ال�شارع العام
03 560 061

03 219 586
03 340 910
03 343 282
03 331 954

احلديدة  -احلي التجاري� -شارع � 26سبتمرب
زبيد -ال�شارع الرئي�سي
اجلراحي  -ال�شارع العام
بيت الفقيه  -املرور ال�شارع الرئي�سي

03 334 669
07 246 630
03 503 500
03 501 895
03 360 222

بيت الفقيه – جوار�إدارة �أمن املديرية

مكتب املعال
فرع املنطقة احلرة

تلفون
02 358 160
02 356 583
02 267 541
02 267 549
02 220 416
02 398 866
02 356 340
02 306 821
02 306 822
02 306 823
02 306 826

الف ـ ـ ــرع
فرع املن�صورة
مكتب املن�صورة
فرع كريرت

الف ـ ـ ــرع
فرع حلج

تلفون
02 510 996
02 510 997

الف ـ ـ ــرع
فرع �أبني

تلفون
02 605 594
02 604 753

الف ـ ـ ــرع
فرع املكال

تلفون
05 352 691
05 314 899
05 404 606
05 409 937
05 458 341
05 336 443
05 382 333

فرع ال�شيخ عثمان
مكتب الربيقة

فرع �سيـئون
مكتب القطن
فرع ال�شحر

حر�ض  -ال�شارع العام� -أمام �شركة MTN

حر�ض -جمرك الطوال
باجل � -شارع �صنعاء
حي�س  -ال�شارع العام

الف ـ ـ ــرع
فرع �سقطـرى

تلفون
05 660 727

حمافظ ــة عـ ــدن
عنوان الفرع
فاك�س
02 358 157
عدن-جولة كالتك�س
عدن -حي عبدالعزيز
02 303 405
عدن-حي التالل� -شارع �أروى
02 264 400
02 267 542
املعال – جمرك ميناء املعال -حمافظة عدن
02 220 416
عدن -املنطقه احلرة
02 394 830

عدن  -ال�شيخ عثمان -جولة ال�سفينة

02 306 824
02 306 825
-

عدن  -الربيقة

حمافظ ــة حلـ ــج
عنوان الفرع
فاك�س
02 510 996
حلج � -صرب -ال�شارع العام
02 511 384
حمافظ ــة �أبيـ ـ ـ ــن
عنوان الفرع
فاك�س
02 602 109
زجنبار � -شارع الوحدة � -أمام فندق ح�ضرموت
حمافظة ح�ضرموت
فاك�س
05 314 898
05 400 640
05 409 938
05 456 555
05 336 440
05 336 441

عنوان الفرع
املكال -اخلور� -شارع البنوك

�سيئون � -شارع اجلزائر
القطن-ال�شارع الرئي�سي �سوق القعيطي التجاري
ال�شحر -حي الرملة �أمام فرزة ال�شحر

حمافظ ــة �سقطرى
عنوان الفرع
فاك�س
05 660 726
�سقطرى � -شارع - 20جوار البنك الأهلي

الف ـ ـ ــرع
فرع �شبوة

تلفون
05 200 534

فرع بيحان

05 270 245

تلفون
الف ـ ـ ــرع
05 613 205
فرع املهرة
05 611 950
مكتب الغي�ضة للحواالت 05 613 700
فرع �سيحوت
05 640 590
مكتب �سيحوت للحواالت 05 640 710
الف ـ ـ ــرع
فرع ال�ضالع

حمافظة �شب ـ ـ ــوة
عنوان الفرع
فاك�س
05 202 526
عتق � -شارع الرتبية  -جوار مكتب الزراعة والري
05 200 726
بيحان العليا � -أمام م�ستو�صف بيحان
05 270 244
حمافظة املـه ـ ـ ــرة
عنوان الفرع
فاك�س
05 612 623
املهرة � -شارع ذي احلجلة -جوار البنك املركزي

05 613 701
05 640 591
05 640 713
حمافظة ال�ضـال ـ ــع
فاك�س
02 431 493

مكتب قعطبة

تلفون
02 431 492
02 431 491
02 451 410

02 451 409

فرع دمت
مكتب جنب

02 456 962
02 461 912

02 456 963
02 461 912

الغي�ضة  -ال�سوق
�سيحوت -حي ال�شهداء -جواراملجمع احلكومي
�سيحـوت  -ال�شارع العام
عنوان الفرع
ال�ضالع -ال�شارع العام
جوار امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء
قعطبه ال�شارع العام مقابل
حمالت حممد طاهر ال�شعيبي
دمت  -ال�شارع العام� -أمام منتجع الأ�سدي
جنب ال�شارع العام

البنـك
األوســـــع
إنــتــشـــــارًا..
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