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بنك التسليف التعاوني والزراعي

قيمنا الجوهرية

تأســس “بنــك التســليف التعاونــي والزراعــي” فــي عــام 1982م نتيجــة
لدمــج كل مــن بنــك التســليف الزراعــي 1975م وبنــك التعــاون األهلــي
للتطويــر 1979م فقــام البنــك بتمويــل القطاعــات اإلقتصاديــة
واإلنتاجيــة .
وإنطالقـ ًا مــن برامــج اإلصــاح اإلقتصــادي التــي إنتهجتهــا الحكومــة بمــا
يتماشــى مــع متطلبــات العصــر باإلنفتــاح نحــو اإلقتصــاد العالمــي ,فقــد
ولــج البنــك إلــى ســوق الصناعــات المصرفيــة مقدم ـاً أفضــل الخدمــات
المصرفيــة ,فأنفــرد بإمتالكهــا علــى نظرائــه فــي الســاحة المصرفيــة
المحليــة ،كمــا واكــب البنــك التطــورات العالميــة الخاصــة بالمؤسســات
الماليــة والمصرفيــة ,والتــي ضمنــت لــه دخــول عالــم التنافــس
المصرفــي بجــدارة باعتبــاره الرائــد األول فــي مرتبــة الصــدارة الماليــة
لألعــوام الماضيــة علــى التوالــي ويوجــد لديــه أكبــر شــبكة مصرفيــة
محليــة ,فضـ ً
ا عــن تواجــده فــي دول الخليــج العربــي والقــرن األفريقــي
وتربطــه شــراكة مصرفيــة متميــزة مــع شــبكة البنــوك المراســلة.

التقرير السنوي

تقديــم الخدمــات المصرفيــة والماليــة المتنوعــة ذات
الجــودة العاليــة بإســتخدام أفضــل األنظمــة اإلداريــة
والتقنيــة بمهنيــة عاليــة مــن خــال شــبكة أعمــال
واســعة لقطاعــات األفــراد والشــركات والمؤسســات
بمــا يســهم فــي تنميــة اإلقتصــاد المحلــي.
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علــى الرغــم مــن كل األوضــاع التــي تمــر بهــا البــاد مــن الناحيــة االقتصاديــة والسياســية إال
أن كاك بنــك أســتطاع خــال ســنوات قليلــة أن يكــون مؤسســة ماليــة مصرفيــة رائــده أضحــت
أحــدى أهــم القــاع االقتصاديــة الوطنيــة بعــد أن فتــح أفاق ـ ًا واســعة لنشــاطه ليشــمل كافــة
القطاعــات االقتصاديــة مــن صناعيــة  ،تجاريــة  ،زراعيــة  ،عقاريــة وتقديــم كافــة الخدمــات
الماليــة والمصرفيــة ,ليكــون رائــداً للنشــاط المصرفــي فــي اليمــن.
و لقــد كان لمتانــة بنــاء وتطويــر البنــك القــدرة علــى الصمــود ومواجهــة األزمــات التــي عصفــت
بالبلــد منــذ عــام  2011و التــي انعكســت أثارهــا علــى الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة ,ولــم
يكــن القطــاع المصرفــي فــي منــأى مــن أثارهــا ومــع ذلــك اســتطاع البنــك أن يصمــد خاللهــا
بــل ويحقــق العديــد مــن النجاحــات ,لقــد أظهــرت البيانــات الماليــة للقطــاع المصرفــي انكمــاش
كبيــر فيــه وكان لــكاك بنــك حصتــه مــن هــذا االنكمــاش ,ولكــن بفضــل دعــم وتعــاون الســادة
أعضــاء مجلــس اإلدارة  ,وثقــة عمــاء البنــك بمؤسســتهم الرائــدة كاك بنــك ,وجهــود وإخــاص
موظفينــا األعــزاء ,اســتطاع البنــك أن يؤثــر بايجابيــة إلعــادة تعافــي هــذا القطــاع االقتصــادي
الحيــوي ,وتعــود عمليــة النمــو لنشــاطه ليكــون فــي مركــز مالــي أفضــل وأقــوى ممــا كان عليــة
قبــل هــذه األزمــة.
نجــح البنــك فــي اســتمرار مكانتــه و ريادتــه للقطــاع المصرفــي واحتفــظ بمركــزه المتقــدم
بيــن البنــوك حيــث بلغــت حصتــه الســوقية مــن موجــودات القطــاع المصرفــي  ,17%ومــن
الودائــع  ,19%ومــن االئتمــان .12%
وحــرص البنــك علــى تنفيــذ سياســة ملتزمــة بمعاييــر العمــل المصرفــي وتعليمــات البنــك
المركــزي حتــى يســتمر كاك بنــك رائــداً للقطــاع المصرفــي اليمنــي .
وكان مــن أهــم أعمــال البنــك التغلــب علــى المعوقــات الناتجــة عــن تعقيــدات الوضــع السياســي
واالقتصــادي التــي تمــر بهــا بالدنــا ,وســعى إلــى اســتمرار العالقــات االقتصاديــة والماليــة مــع
البنــوك الخارجيــة بــل وتوســيعها وفتــح قنــوات جديــدة.
كمــا عمــل البنــك بكفــاءة علــى إدارة عمليــة توفيــر النقــد األجنبــي لتلبيــة احتياجــات عمــاء
البنــك  ,وتغطيــة التزامــات البنــك الخارجيــة بمــا يعــزز مــن ثقــة وســمعة البنــك لــدى البنــوك
الخارجيــة ,مــع اإلســهام فــي تنفيــذ سياســة البنــك المركــزي الســتقرار ســوق صــرف النقــد
األجنبــي والمحافظــة علــى االقتصــاد القومــي.
ومــع كل المؤشــرات الغيــر ايجابيــة فــي الوضــع الراهــن فأننــا نؤمــن أن عــام 2015م سيشــهد
انفــراج لالزمــة فــي اليمــن أنشــاء اهلل ,وســيواصل البنــك مســيرته بثبــات كبقيــة الســنوات
الســابقة.
واهلل الموفق،،،
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منصر صالح القعيطي
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رئيس مجلس االدارة
أ  /منصر صالح القعيطي

ممثل صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي

حارث عبدالباري صالح

ممثل وزارة المالية

جمال علي المالكي

ممثل الهيئة العامة للطيران واالرصاد
حامد احمد فرج

ممثل وزارة الزراعة والري
م  /عبدالملك قاسم الثور

ممثل وزارة الثروه السمكية
عباس عيسى الزبيدي
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ممثل اإلتحاد التعاوني الزراعي
محمد محمد بشير

عضو مستقل

حمود محمد الصالحي

عضو مستقل

سالم محمد سلمان

عضو مستقل

عبدالله حسن الشاطر

عضو مستقل

عبدة مهدي العدلة

عضو مستقل
سليم ناصر الشحطري
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نؤمــن فــي بنــك التســليف التعاونــي الزراعــي أن نجاحنــا يقــاس بنجــاح المجتمــع الــذي نخدمــه .وقــد
ســاعدنا هــذا اإليمــان العميــق علــى بلــورة رؤيــة واضحــة لدورنــا فــي المجتمــع فنحــن ال نقــدم حلــو ً
ال
ماليــة عاليــة المســتوى فحســب ،بــل إننــا أيضـ ًا شــركاء فــي االزدهــار ومصــدراً محفــزا للنمــو
ومــع مــا نتمتــع بــه مــن رأس مــال بشــري ،ومــا نملكــه مــن مــوارد ،مقرونـ ًا بقدرتنــا فــي الوصــول إلــى
النــاس والتأثيــر اإليجابــي فــي حيــاة المجتمــع ،فإننــا نــدرك أننــا مصــدر لرفاهيــة المجتمــع وتطــوره
نحــو األفضــل ،بــل إن هــذا هــو الهــدف األســمى الــذي نســعى إلــى الحفــاظ عليــه ،وهــذه هــي رســالتنا
الحقيقية.
إن هــذه الرســالة ال تقــف عنــد حــد ،فنحــن ماضــون فــي تعزيزهــا كل يــوم ،مــن خــال توفيــر الحلــول
الماليــة التــي تخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل وتشــكل رافــداً لعجلــة النمــو ،عبــر دعــم االحتياجــات
الماليــة لألفــراد الطموحيــن ،ودعــم برامــج المســؤولية االجتماعيــة ,برامــج وخلــق اجتماعيــة ترقــى
بمســتوى الحيــاة ،وتثــري رأس المــال االجتماعــي ،وتعــزز المواهــب  ،وتســاعد علــى بنــاء مجتمــع
حديــث ينعــم باالزدهــار ويقــوى علــى المنافســة العالميــة بــكل ثقــة واقتــدار.
ويحــرص البنــك علــى المشــاركة الفاعلــة فــي مشــاريع التنميــة الوطنيــة لمــا لهــا اهميــة عاليــة فــي
تحقيــق االســتقرار االقتصــادي حيــث يقــوم البنــك بالعمــل الدائــم مــع شــريكة االســتراتيجي المتمثــل
فــي صنــدوق التشــجيع الزراعــي والســمكي فــي العديــد مــن البرامــج و المجــاالت التنمويــة الزراعيــة
والســمكية المتصــاص البطالــة ودعــم المزارعيــن وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب الخريجيــن وقــد بــدا
البنــك فعــا فــي تنفيــذ العديــد مــن البرامــج التنمويــة الزراعيــة بالمشــاركة مــع الصنــدوق.
ولمواكبــة تطــور البنــك وتطبيقــا لمخرجــات الهيكلــة قــام البنــك بأنشــاء قطــاع التمويــات واألنشــطة
اإلســامية حيــث يــزاول كاك االســامي نشــاطه فــي كل اوجــه التمويــات واألنشــطة االســتثمارية
وفقــا للشــريعة االســامية تحــت اشــراف نخبــة مــن العلمــاء.
وغالبــا مــا تقــاس مســيرة المؤسســات بحجــم االنجــازات وعظمتهــا  ,وبتنوعهــا  ,وارتباطهــا بالتنميــة
االقتصاديــة ,وبأثرهــا علــى التنميــة ومعــدالت النمــو االقتصــادي ســواء أكان ذلــك بشــكل مباشــر او
غيــر مباشــر وال ننســى عالقــة كل ذلــك وارتباطــه بمــا يتطلــع اليــة المجتمــع ,والنســبة التــي أســهمت
المؤسســة بهــا فــي تحقيــق تلــك التطلعــات وحيــن ذالــك يكــون بنــك التســليف التعاونــي الزراعــي
قــد قــدم نمــاذج حيــه لمبــادرات فــي تخطــي العوائــق وكســر القيــود وتجــاوز حواجــز عتيقــه حالــت دون
انفتــاح القطــاع المصرفــي علــى التقنيــة الحديثــة بــل حــدت مــن انتشــاره الجغرافــي وتبقــى نســبه
عاليــة مــن الســكان ال تلمــس اثــرا لهــذا القطــاع الحيــوي الهــام وال تســتفيد مــن خدماتــه ومــن هــذا
المنطلــق يواصــل كاك بنــك جهــوده فــي نشــر خدماتــه الماليــة والمصرفيةوفــي تقديــم تمويالتــه
للقطاعــات االقتصاديــة وفــي ابتــكار باقــات مــن المنتجــات يحقــق بهــا حاجــات االنســان فــي الريــف
والحضــر فــي اطــار الحــرص علــى ربــط خدمــات البنــك ومنتجاتــه وأنشــطته بالشــرائح األكثــر حاجــه
واالوســع انتشــارا فــي الوطــن.
ومــن خــال التقريــر الســنوي لعــام  2014نؤكــد ثقتنــا وايماننا بأننــا ســنتجاوز كل الصعــاب والتحديات
كمــا تجاوزنــا مثيالتهــا بــل اصعــب منهــا مــن قبل ..
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نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المسانده

انعم يحيى الشهاري

الرئيس التنفيذي

ابراهيم احمد الحوثي
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نائب الرئيس التنفيذي لألستثمار
عبدالجبار احمد سالمة

نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر وااللتزام

يحيى محمد الكبسي

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفيه

محمد مصطفى مختار

التقرير السنوي
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نائب الرئيس التنفيذي لخدمات االفراد

ناصر محسن المرقب

نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات

منير محمد الحكيمي

نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الزراعي والسمكي

فارس صالح الجعدبي

المدير التنفيذي لكاك االسالمي

حسين عبد الرحمن المحضار
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مكتب الرئيس
أمانة السر
إدارة التدقيق الداخلي
لجنة اإلمتثال وغسل األموال
لجنة المخاطر
لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات و المكافآت
لجنة الموجودات والمطلوبات
اللجنة التنفيذية
لجنة اإلئتمان

الرئيس
التنفيذي
إدارة مراجعة وتحليل
اإلئتمان

الرئيس التنفيذي

إدارة مراجعة وتحليل اإلئتمان

قطاع المخاطر
واإللتزام

قطاع التمويل
الزراعي والسمكي
إدراة خدمات المزارعين والصيادين
إدارة المشاريع الزراعية والسمكية
إدارة التمويل واإلئتمان الزراعي والسمكي

قطاع تطوير
األعمال

قطاع اإلستثمار

إدارة المخاطر
إدارة اإللتزام ومكافحة غسل األموال
اإلدارة القانونية
إدارة المتابعة والتعامالت الخاصة

إدارة اإلستثمار
إدارة غرفة التداول
والوساطة المالية

إدارة التخطيط اإلستراتيجي واإلحصاء
إدارة التسويق
إدارة البحوث والتطوير
إدارة توكيد الجودة

قطاع العمليات
المصرفية

إدارة العمليات المركزية
إدارة العمليات الدولية
إدارة تكنولوجيا المعلومات
إدارة السريع للحواالت
إدارة حواالت الويسترن يونيون
إدارة العالقات الدولية
إدارة تطوير األنظمة
مركز البطاقات
مركز اإلتصال
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قطاع األفراد
إدارة األفراد والمنشأت الصغرى
إدارة الفروع وقنوات التوزيع
إدارة المنشأت الصغيرة والمتوسطة
إدارة البطاقات
إدارة الخدمات المصرفية الخاصة

قطاع العمليات
المساندة

قطاع الشركات

إدارة الشركات التجارية والمؤسسات
إدارة الشركات العقارية والمقاوالت
إدارة الشركات الصناعية والزراعية

قطاع اإلستثمار
إدارة اإلستثمار
الوساطة المالية و غرفة التداول

إدارة الموارد البشرية
اإلدارة المالية
إدارة التدريب وتطوير األداء
إدارة الخدمات اإلدارية
إدارة السكرتارية
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رئيس مجلس اإلدارة

إدارة المخاطر
إدارة اإللتزام ومكافحة غسل
األموال
اإلدارة القانونية
إدارة المتابعة والتعامالت
الخاصة

إدارة العمليات المساندة
إدارة المخاطر واإللتزام
إدارة خدمات األفراد
إدارة خدمات الشركات
إدارة العالقات الدولية
إدارة اإلستثمار

التقرير السنوي

إدارة اإلستثمار
إدارة غرفة التداول
والوساطة المالية

كاك اإلسالمي
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الهيكل التنظيمي

قطاع اإلستثمار

قطاع
المخاطر
واإللتزام
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ميثاق الحكم المؤسسي

ميثاق الحكم المؤسسي واإلفصاح لبنك
التسليف التعاوني والزراعي
اوال -:دليل الحاكمية املؤسسية لبنك التسليف الزراعي :

او ً
ال :املسؤوليات ملجلس اإلدارة:
باالضافــة الــى المســؤوليات التــي تفرضهــا القوانيــن النافــذة ذات
العالقــة والقوانيــن المنظمــة للعمــل المصرفــي والتعليمــات الصــادرة
عــن البنــك المركــزي يتحمــل مجلــس اإلدارة كافــة المســؤوليات
التاليــة:
 .1التأكــد مــن أن إدارة البنــك تتــم بشــكل حصيــف وضمــن إطــار

22

بنك التسليف التعاوني والزراعي

ثانيا -:مجلس اإلدارة

التقرير السنوي

وتعتبــر ممارســة الحوكمــة بفعاليــة مــن العوامــل األساســية لتعزيــز
الثقــة فــي القطــاع المصرفــي ومــن العوامــل المهمــة لتحســين
اداء القطــاع المصرفــي واالقتصــادي الكلــي وتتمثــل الممارســات
الســليمة فــي حوكمــة البنــوك بتوزيــع الســلطات والمســؤوليات بمــا
يكفــل تنظيــم شــؤون عمــل البنــك مــن قبــل مجلــس االدارة واإلدارة
التنفيذيــة.
كمــا يســاهم تطبيــق معاييــر الحوكمــة الســليمة فــي تعزيــز وكفــاءة
وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخلــي بحيــث تضمــن وجــود رقابــة مــن
مجلــس االدارة ورقابــة مــن االدارة التنفيذيــة  ،ورقابــة مباشــرة علــى
انشــطة البنــك وبمــا يكفــل اســتقاللية كل مــن وظيفــة إدارة المخاطــر
 ،وظيفــة االلتــزام.
ً
كمــا قــام البنــك بإعــداد هــذا الدليــل وفق ـا لمتطلبــات دليــل الحوكمــة
الصــادر عــن البنــك المركــزي اليمنــي بشــكل ينســجم مــع احتياجاتــه
وسياســاته وطبيعتــه كبنــك حكومــي (تقليدي-إســامي).
ويحــدد هــذا الدليــل اإلطــار التنظيمــي لحوكمــة البنــك وفق ـاً ألفضــل
الممارســات الدوليــة ووضعهــا موضــع التنفيــذ وبمــا يســهم فــي
تحســين وتطويــر االداء وتعزيــز ثقــة الجمهــور.

القوانيــن النافــذة ذات العالقــة والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك
المركــزي والسياســات الداخليــة للبنــك وبمــا يكفــل إدارة البنــك
بطريقــة آمنــة وســليمة والمحافظــة علــى حقــوق المودعيــن ومصالــح
المســاهمين والدائنيــن والموظفيــن والجهــات األخــرى ذات العالقــة.
 .2التأكد من تطبيق نظام الحوكمة المعتمد فى البنك.
 .3إعتمــاد أنظمــة الرقابــة الداخليــة واالشــراف عليهــا مــع مراجعــة
فعاليتهــا ســنوياً أو كلمــا اقتضــت الحاجــة الــى ذلــك.
 .4ضمــان وجــود إدارة مراجعــة داخليــة تتمتــع باالســتقاللية وضمــان
تجنــب أي نــوع مــن التأثيــر عليها من قبــل اإلدارة التنفيذيــة  ،وذلك بأن
تكــون تبعيتهــا لمجلــس اإلدارة مباشــرة بحيــث يكــون هــو المســؤول
عــن تحديــد رواتــب وحوافــز ومكافــآت موظفــي إدارة المراجعــة ضمــن
كادر البنــك وهــو المســؤول عــن تقييــم أدائهــم وعليــه أيضـًا التحقــق
مــن توفــر العــدد الكافــي منهــم وكفايــة مؤهالتهــم وخبراتهــم
ومهاراتهــم المهنيــة وتنميتهــا باســتمرار ،وتوفيــر كافــة اإلحتياجــات
الالزمــة لذلــك.
 .5تشــكيل اللجــان أو تفويــض اإلدارة التنفيذيــة أو أي جهــة آخــرى
للقيــام ببعــض مهــام مجلــس اإلدارة مــع التأكيــد علــى ان ذلــك ال
يعفيــه مــن مســؤولياته وفقـًا ألحــكام القوانيــن النافــذة ذات العالقــة .
 .6ترســيخ مبــدأ إلتــزام كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة تجــاه
البنــك وتمثيلــه لجميــع المســاهمين  ،وعليــه أن يلتــزم بالقيــام بمــا
يحقــق مصلحــة البنــك ومصلحــة المودعيــن وأصحــاب المصالــح
اآلخــرى وليــس مصلحــة مجموعــة محــددة فقــط.
 .7حمايــة البنــك مــن األعمــال غيــر القانونيــة أو غيــر المالئمــة لكبــار
المســاهمين الرئيســين وذات التأثيــرات الســلبية علــى مصلحــة البنــك
و/أو بقيــة المســاهمين.
 .8وضــع سياســة تنظــم وتحــدد المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة

2014

يولــي بنــك التســليف التعاونــي والزراعــي اهتمامـ ًـا كبيـ ً
ـرا بالحوكمــة المؤسســية الســليمة  ،كمــا يلتــزم البنــك بتطبيــق أعلــى
معاييــر االداء المهنيــة علــى جميــع نشــاطاته  ،ويتبــع البنــك فــي هــذا المجــال تعليمــات البنــك المركــزي الــذي تبنــى توصيــات
لجنــة بــازل حــول الحوكمــة فــي المؤسســات وكذلــك مبــادئ الحوكمــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
( )OECDوالمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس الخدمــات الماليــة االســامية (.)IFSR

23

ميثاق الحكم المؤسسي
بنك التسليف التعاوني والزراعي
التقرير السنوي

 .1يجــب أن ال يقــل عــدد االجتماعــات الدوريــة لمجلــس اإلدارة عــن
اثنــى عشــر إجتمــاع فــي الســنة وكلمــا اقتضــت الحاجــه .
 .2يجــب علــى العضــو غيــر المســتقل أن يحضــر (بشــخصه) تســعه
إجتماعــات فــي الســنة علــى األقــل  ،ويجــب علــى العضــو المســتقل
حضــور مــا ال يقــل عن  75%مــن إجتماعات مجلــس اإلدارة  ،وكل عضو
يتغيــب عــن حضــور ثالثــه اجتماعــات متتاليــه او  25%مــن االجتماعــات
وبــدون عــذر تبلــغ جهــة عملــه بضــرورة الحضــور واالنتظــام وفــي
حالــة عــدم االلتــزام يعتبــر العضــو مفصــوال مــن المجلــس وبقــرار من
مجلــس اإلدارة  ،كمــا يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين
حضــور كافــة اإلجتماعــات التــي ســيتم فيهــا إتخــاذ قــرارات هامــة
تؤثــر جوهري ـاً علــى مصلحــة البنــك .
 .3حضور اجتماعات مجلس االدارة بالتمثيل الشخصي فقط .
 .4بهــدف ضمــان شــمولية المواضيــع المعروضــة فــي إجتماعــات
مجلــس اإلدارة وتجنبــاً لمشــاركة أو تدخــل مجلــس اإلدارة بــإدارة
العمليــات اليوميــة للبنــك يجــب أن توضــح كتابيــاً جميــع العمليــات
البنكيــة التــي تدخــل ضمــن صالحيــات مجلــس اإلدارة وتتطلــب
موافقتــه  ،كمــا يجــب علــى اإلدارة التنفيذيــة أن تبــادر إلــى إقتــراح
المواضيــع التــي تراهــا هامــة علــى جــدول أعمــال كل إجتمــاع حيــث
يحــدد رئيــس مجلــس اإلدارة أولويــات طــرح هــذه المواضيــع.
 .5يجــب تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بجــدول أعمــال مجلــس اإلدارة
معــززاً بالوثائــق والمعلومــات الالزمــة قبــل خمســه أيــام علــى األقــل
مــن إجتماعــات مجلــس اإلدارة لتمكينهــم مــن دراســة المواضيــع
المطروحــة ليتمكــن مجلــس اإلدارة مــن إتخــاذ القــرارات المناســبة.
 .6يجــب أن تكــون مســؤوليات أعضاء مجلــس اإلدارة محــددة وواضحة
وبمــا يتماشــى مــع القوانيــن النافــذة ذات العالقــة واللوائــح واالنظمــه
ذات العالقــه ،وعلــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عنــد
تعيينــه االطــاع و اســتيعاب و إدراك حقوقــه ومســؤولياته وواجباتــه.
 .7علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يكونــوا علــى إطــاع دائــم
بالتطــورات داخــل كل مــن البنــك والبنــوك المحليــة والدوليــة  ،وعلــى
إدارة البنــك تزويــد األعضــاء بملخــص مناســب عــن أعمــال البنــك عنــد
التعييــن وخــال فتــرة العضويــة وعنــد الطلــب.
 .8يحــق ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه اإلتصــال المباشــر مــع اإلدارة
التنفيذيــة  ،وعلــى أن يتــم إتصــال أعضــاء مجلــس اإلدارة مــع اإلدارة

خامسا :امني السر:
 .1يجــب أن يقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بإعــداد وتوثيــق محاضــر
اإلجتماعــات وتدويــن نقاشــات مجلــس اإلدارة وإقتراحــات األعضــاء
وتصويتهــم والقــرارات المتخــذه مــن قبلهــم والجهــة المســؤولة عــن
تنفيــذ تلــك القــرارات.
 .2علــى أميــن ســر مجلــس اإلدارة التأكــد مــن تبــادل المعلومــات بيــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة وأي جهــة آخــرى
 ،باإلضافــة إلــى تبليــغ مواعيــد إجتماعــات مجلــس اإلدارة قبــل مــدة
زمنيــة كافيــة.

سادسا ميثاق األخالقيات:
يجــب علــى مجلــس اإلدارة أن يتأكــد مــن أن إدارة أعمــال البنــك تتــم
بنزاهــة عاليــة وأن يعمــل علــى ترســيخ سياســة التطلــع نحــو المثــل
العليــا  ،ويتــم ذلــك مــن خــال إعتمــاد ميثــاق أخالقيــات يتضمــن
تعريفــ ًا لتعــارض المصالــح والصفقــات التــي يقــوم بهــا موظفــوا
البنــك لمصلحتهــم الشــخصية بنــا ًء علــى معلومــات داخليــة عــن البنــك
حصلــوا  /إطلعــوا عليهــا نتيجــة الصالحيــات الممنوحــة لهــم  ،وعلــى
أن يتــم تعميــم هــذه السياســة وميثــاق أخالقيــات العمــل علــى كافــة
موظفــي البنــك وأعضــاء مجلــس اإلدارة ونشــرها للجمهــور.

سابعا اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة -:
او ً
ال :أحكام عامة
 .1يقــوم مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان منبثقــة عنــه وتفويضهــا
بالصالحيــات لمــدة محــددة للقيــام بالمهــام الموكلــة إليهــا ورفــع
تقاريــر دوريــة إلــى مجلــس اإلدارة.
 .2تتحمــل اللجــان المســؤولية عــن أعمالهــا أمــام مجلــس اإلدارة  ،إال
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 .1يجــب فصــل مســؤوليات رئيــس مجلــس اإلدارة عــن مســؤوليات
الرئيــس التنفيــذي بموجــب تعليمــات مكتوبــه مقــرة مــن مجلــس
اإلدارة و بمــا ال يتعــارض مــع هــذا الدليــل ويتــم مراجعتهــا كلمــا
اقتضــت الحاجــة الــى ذلــك.
 .2على رئيس مجلس اإلدارة أن يلتزم بما يلي:
 .2.1إقامــة عالقــة بنــاءة بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
للبنــك.
 .2.2خلــق ثقافــة خــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة تشــجع علــى النقــد
البنــاء حــول القضايــا التــي يوجــد حولهــا تبايــن فــي وجهــات النظــر
بيــن األعضــاء  ،كمــا تشــجع علــى النقاشــات وتوفيــر اإلجمــاع حــول
تلــك القضايــا.
 .2.3التأكــد مــن وصــول المعلومــات الكافيــة إلــى كل مــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة والمســاهمين فــي الوقــت المناســب.
 .2.4التأكد من تطبيق دليل الحوكمة المعتمد في البنك.
 .2.5التأكــد مــن حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى تدريــب مالئــم
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والمصالــح المرتبطــة بهــم مــن حيــث معرفــة ورصــد وحصــر كافــة
التعامــات والعمليــات الموافــق عليهــا وغيــر الموافــق عليهــا وعليــه
التأكــد مــن أن تنفيــذ أي عمليــة ألي مــن ذات العالقــة والمصالــح
المرتبطــة بهــم تتــم بشــكل عــادل ودون تفضيــل واإلفصــاح عنهــا
فــي حينــه وبشــكل فــوري وســليم.
 .9وضــع سياســة مكتوبــة بشــأن تعــارض المصالــح وعليــه التأكــد
مــن أن السياســات التــي تســاعد فــي كشــف العمليــات المحتملــة
لتعــارض المصالــح موجــودة ومطبقــة.
 .10التأكــد مــن عــدم مشــاركة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي إتخــاذ
القــرارات عنــد وجــود أي تعــارض فــي المصالــح يمنعهــم مــن تأديــة
دورهــم فــي حمايــة مصالــح البنــك بشــكل ســليم.
 .11فهــم الــدور اإلشــرافي والرقابــى ألعضــاء مجلــس اإلدارة
وإلتزامهــم باإلخــاص تجــاه البنــك ومســاهميه وأصحــاب المصالــح
اآلخريــن وتجــاه المجتمــع بشــكل عــام.
 .12التأكــد مــن تكريــس اإلهتمــام والوقــت الكافــي ألعضــاء مجلــس
اإلدارة للقيــام بواجباتهــم وتحمــل مســؤولياتهم بصــورة فعالــة.

ثالثاً :دور رئيس مجلس اإلدارة:

علــى أعمــال البنــك.
 .2.6التأكــد مــن وصــول وجهــات نظــر مســاهمي البنــك لــكل أعضــاء
مجلــس اإلدارة خاصــة فيمــا یتعلــق بإســتراتيجيات البنــك ودليــل
الحوكمــة الخــاص بالبنــك.

التنفيذيــة عــن طريــق لجــان مجلــس اإلدارة أو رئيســه
 .9يحــق للمجلــس أو للجانــه إذا مــا اقتضــت الحاجــة صالحيــة
اإلســتعانة بخبــرات خارجيــة لمســاعدتهم فــي القيــام بالمهــام الموكلة
إليهــم علــى أكمــل وجــه.
 .10علــى مجلــس اإلدارة أن يقــوم بتحديــد مهــام وظيفــة أميــن
ســر مجلــس اإلدارة (مقــرراً) وعمــل توصيــف وظيفــي مكتــوب لتلــك
الوظيفــة و بمــا يتماشــى ومســتوى المســؤوليات التــي ســيكلف بهــا.
 . 11يجــب علــى كل عضــو أن يفصــح عــن أي تعــارض محتمــل فــي
المصالــح فــي األمــور المعروضــة أمــام مجلــس اإلدارة  ،ويجــب عليــه
االمتنــاع عــن اإلشــتراك و التصويــت فــي المناقشــات الخاصــة بهــا
ويجــب إثبــات ذلــك فــي محضــر الجلســة.
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أن ذلــك ال يعفــي مجلــس اإلدارة مــن مســؤوليته عــن أعمــال هــذه
اللجــان.
 .3يعــد حضــور أعضــاء اللجــان إلجتماعاتهــا ضروريــا إلســتمرار
عضويتهــم ويلــزم توفــر النصــاب كــي يكــون اإلجتمــاع صحيحــ ًا
 ،وتتخــذ القــرارات بأغلبيــة اصــوات األعضــاء وفــي حــال تعــادل
األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت فيــه رئيــس اللجنــة ويســجل رأي
الطــرف اآلخــر فــي محضــر اإلجتمــاع مــع التأكيــد علــى أن التصويــت
باإلنابــه غيــر مســموح بــه  ،كمــا ال يســمح لرئيــس أي لجنــة تفويــض ب -لجنة املراجعة:
صالحياتــه ألي شــخص أخــر.
 .4يجــب علــى كل لجنــة إعــداد نظــام عمــل خــاص بهــا  ،علــى أن  .1أهداف اللجنة:
يحــدد بشــكل واضــح صالحياتهــا و مهامهــا ومســؤولياتها ويتــم مراجعــة تقاريــر البيانــات الماليــة ونظــم الضبــط والرقابــة الداخليــة
 ،ونطــاق ونتائــج ومــدى كفايــة المراجعــة الداخليــة  ،والمراجعــة
المصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
الخارجيــة  ،ومراجعــة القضايــا المحاســبية ذات األثــر الجوهــري علــى
 .5يجب توثيق وتصنيف محاضر إجتماعات اللجان أصولي ًا.
 .6يجــب أن ال يتكــرر األعضــاء فــي أكثــر مــن لجنتيــن وال يكــون البيانــات الماليــة.
الشــخص رئيســاً إال للجنــه واحــده فقــط  ،وال يجــوز تفويــض  .2تشكيل اللجنة ودورية إجتماعاتها:
 .2.1يجــب أن تتكــون أغلبيــة لجنــة المراجعــة مــن أعضــاء غيــر
صالحيتــه إلــى شــخص آخــر.
 .7يشــكل مجلــس اإلدارة لجنــة المراجعــة ،ولجنــة الحوكمــة  ،لجنــة تنفيذييــن  ،علــى أن ال يقــل عــدد األعضــاء عــن ثالثــة أعضــاء و ال
الترشــيح والمكافــآت  ،لجنــة المخاطــر و االلتــزام علــى األقــل وأي تضــم رئيــس مجلــس اإلدارة.
لجــان آخــرى يراهــا ضروريــة لعمــل البنــك  ،كمــا يمكــن للبنــك دمــج  .2.2يكون رئيس وغالبية أعضاء اللجنة من األعضاء المستقلين.
لجنــة الحوكمــة مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت  ،ويحــق للمجلــس  .2.3يعيــن مجلــس اإلدارة رئيــس وأعضــاء لجنــة المراجعــة لمــدة
ان يقــوم بدمــج عــده لجــان مــن لجانــه اذا كان ذلــك مناســبا او اكثــر ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد لفترتيــن كحــد اقصــى.
مالئمــة مــن الناحيــه الفنيــه واالداريــه.
 .2.4يجــب أن تضــم اللجنــة عضــواً علــى األقــل مــن ذوي المؤهــات
العلميــة و /أو الخبــرة العمليــة فــي المجــاالت المحاســبية والمراجعــة
 ،وللجنــة الحــق باإلســتعانة بخبــرات خارجيــة بعــد موافقــة مجلــس
ثانياً :اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة:
اإلدارة علــى ذلــك.
أ -لجنة الحوكمة:
 .2.5تعقــد اللجنــة بكامــل أعضائهــا اثنــا عشــر إجتماعـًا علــى األقــل
فــي الســنة ،ويجــب توثيــق جميــع محاضرهــا أصوليـًا.
 .1أهداف اللجنة:
وضــع نظــام حوكمــة خــاص بالبنــك ومراقبــة تنفيــذه وتعديلــه كلمــا  .3صالحيات ومهام اللجنة:
 .3.1يكون للجنة المراجعة
أقتضــت الحاجــة الــى ذلــك.
 .3.2ســلطة الحصــول علــى أي معلومــات فــي ســبيل ممارســة عملهــا
 .2تشكيل اللجنة ودورية إجتماعاتها:
 .2.1تتكــون لجنــة الحوكمــة مــن أعضــاء غيــر تنفيذييــن  ،علــى أن ال  ،وللجنــة أيضــا دعــوة أي مــن األشــخاص ذوي الخبــرة أو اإلختصــاص
لحضــور اإلجتماعــات لإلسترشــاد برأيــه ،ودعــوة أي عضــو مــن أعضــاء
يقــل عــدد األعضــاء عــن ثالثــة.
 .2.2يجــب ان يكــون رئيــس وغالبيــة أعضــاء اللجنــة مــن األعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة لحضــور إجتماعاتهــا  ،كمــا أن لهــا
المســتقلين علــى أن يكــون أحــد األعضــاء مــن أعضــاء لجنــة المراجعــة الحــق فــى دعــوة مديــر المراجعــة الداخليــة لحضــور إجتماعــات اللجنــة
 ،وللجنــة طلــب اإلجتمــاع بالمراجــع الخارجــي.
المســتقلين.
 .3.3مراجعــة البيانــات الماليــة الدوريــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس
 .3صالحيات ومهام اللجنة:
اإلدارة  ،والتوصيــة بشــأنها لمجلــس اإلدارة  ،ومتابعــة القضايــا
 .3.1اإلشــراف علــى مراقبــة تطبيــق نظــام الحوكمــة ومراجعتهــا
المحاســبية ذات األثــر الجوهــري علــى البيانــات الماليــة  ،وذلــك بهــدف
وإقتــراح أي تحديــث أو تعديــل عنــد الضــرورة مثــل صــدور قــرارات
ضمــان عدالــة وشــفافية التقاريــر الماليــة.
أو قواعــد جديــدة تســتلزم معهــا تعديــل نظــام الحوكمــة وأهمهــا

 .3.4تقــوم لجنــة المراجعــة بتقييــم فعاليــة وكفايــة نظــم الضبــط
والرقابــة الداخليــة  ،وتشــمل مســؤولية اللجنــة علــى مــا يلــي:
 .3.3.1تقييــم فعاليــة وكفايــة وظيفــة المراجعــة الداخليــة والتأكــد
مــن اإللتــزام بالتعليمــات النافــذة الصــادرة عــن الجهــات ذات العالقــة.
 .3.3.2تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج المراجعة الداخلية.
 .3.3.3مراجعــة نتائــج تقاريــر المراجعــة الداخليــة والتأكــد مــن أنــه
قــد تــم إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.
 .3.3.4مراجعــة وإقــرار خطــط المراجعــة المقترحــة مــن المراجعــة
الداخليــة.
 .3.3.5التوصيــة الــى مجلــس اإلدارة بتعييــن مديــر وموظفــي إدارة
المراجعــة الداخليــة ونقلهــم وعزلهــم وتقييــم أدائهــم.
 .3.3.6يكــون للجنــة ســلطة اإلتصــال المباشــر بالمراجــع الخارجــي ،
واإلجتمــاع معــه بــدون حضــور اإلدارة  ،وتشــمل مســؤولية اللجنــة فــي
هــذا المجــال علــى مــا يلــي:
•	 التوصيــة إلــى مجلــس اإلدارة بخصــوص تعييــن وعــزل المراجــع
الخارجــي وتحديــد أتعابــة وتقييــم أدائــه.
ج -لجنة الرتشيح واملكآفات:
•	 تقييم موضوعية وإستقاللية المراجع الخارجي.
•	 مراجعة خطاب التعيين وقبوله.
 .1أهداف اللجنة:
•	 مراجعــة نتائــج تقاريــر المراجعــة الخارجيــة وتقاريــر البنــك
مراقبــة وضمــان شــفافية وإســتبدال أعضــاء مجلــس اإلدارة وتعييــن
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متابعــة مــا يصــدر عــن لجنــة بــازل ورفعــه للبنــك المركــزي اليمنــي.
 .3.2التنســيق مــع لجنــة المراجعــة للتأكــد مــن اإللتــزام بنظــام
الحوكمــة.
ً
 .3.3تزويــد مجلــس اإلدارة ســنويا علــى األقــل بالتقاريــر والتوصيــات
بنــا ًء علــى النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــال عمــل اللجنــة.
 .3.4تعقد اللجنة إجتماعين على األقل في السنة.

المركــزي والتأكــد مــن أنــه قــد تــم إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.
•	 تقــوم اللجنــة بمراجعــة العمليــات مع األطــراف ذات العالقــة وإحاطة
مجلــس اإلدارة بهــا.
•	 تقــوم اللجنــة بالتأكــد مــن مــدى إلتــزام البنــك بالقوانيــن النافــذة
ذات العالقــة والقوانيــن المنظمــة للعمــل المصرفــي والتعليمــات
الصــادرة عــن البنــك المركــزي ومــدى التقيــد بسياســات البنــك
ونظامــه الداخلــي.
•	 تعقــد اللجنــة إجتماعــات دوريــة مــع المراجــع الخارجــي مــرة واحــدة
علــى األقــل خــال العــام ومرتيــن علــى األقــل مــع المراجــع الداخلــي ،
كمــا يحــق للمراجــع الداخلــي والمراجــع الخارجــي طلــب اإلجتمــاع مــع
اللجنــة حيــن تقتضــي ضــرورة العمــل ذلــك.
•	 تقــوم اللجنــة بإســتقبال جميــع البالغــات المقدمــة مــن الموظفيــن
حــول أي مخالفــات محتملــة فــي المجــاالت الماليــة أو القانونيــة
بســرية تامــة وفقــ ًا لبرنامــج اإلبــاغ عــن المخالفــات المعتمــد مــن
قبــل مجلــس اإلدارة.
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ثامناً اإلدارة التنفيذية-:
أو ً
ال  :املؤهالت

التقرير السنوي

 .1يجــب أن يكــون أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة مؤهليــن مهنيــًا وأن
يتمتعــوا بقــدرات ومهــارات عاليــة ذات صلــة بمؤهالتهــم الشــخصية
والمهنيــة  ،وتطبــق اإلدارة التنفيذيــة معاييــر أخالقيــة رفيعــة.
 .2يجــب علــى اإلدارة التنفيذيــة إحتــرام توزيــع الســلطات علــى
المســتويين اإلســتراتيجى (مجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة) فــى
البنــك.
 .3يجــب علــى اإلدارة التنفيذيــة أن تــدرك تمامـًا لدورهــا فيمــا يتعلــق
بحوكمــة البنــك ،ويتعيــن عليهــا أيضــاً فهــم أنهــا ملزمــة بتنفيــذ
المتطلبــات التنظيميــة وتوجيهــات مجلــس اإلدارة لمصلحــة البنــك.

التقرير السنوي

المديــر التنفيــذي  ،وكذلــك اقتــراح معاييــر تقييــم فعاليــة مجلــس
اإلدارة ككل وفعاليــة كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل
مســتقل  ،وتقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة وفقــا للمعاييــر المقــره
مــن المجلــس  ،وكذلــك ضمــان شــفافية سياســات رواتــب ومكافــآت
وحوافــز أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وضمــان إنســجام
هــذه السياســات مــع أهــداف البنــك.
 .2تشكيل اللجنة ودورية إجتماعاتها:
 .2.1يجــب أن تتكــون لجنــة الترشــيح مــن أعضــاء غيــر تنفيذييــن ،
علــى أن ال يقــل عــدد األعضــاء عــن ثالثــة .
 .2.2لتجنــب تعــارض المصالــح  ،يجــب أن ال يشــارك عضــو اللجنــة
فــي المناقشــات والقــرارات المتعلقــة بــه.
 .2.3تعقــد اللجنــة ســتة إجتماعــات علــى األقــل فــي الســنة وكل
مادعــت الحاجــة.
 .3صالحيات ومهام اللجنة:
 .3.1وضــع معاييــر وشــروط (الحــد األدنــى) للخبــرات والمؤهــات
والمهــارات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة ولشــغل منصــب
الرئيــس التنفيــذي  ،بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــازم تخصيصــه

مــن العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة  ،ويصــادق مجلــس اإلدارة علــى
المعاييــر والشــروط الموضوعــة.
 .3.2وضــع تعريــف لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن
واألعضــاء المســتقلين والتأكــد مــن إســتقاللية األعضــاء المســتقلين
بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الــواردة فــي هــذا الدليــل  ،والتأكــد مــن
تناســب تشــكيلة مجلــس اإلدارة مــع حجــم البنــك وتعقيــد عملياتــه.
 .3.3تبنــي معاييــر موضوعيــة لتقييــم فعاليــة مجلــس اإلدارة ككل
وتقييــم أداء كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكل لجنــة مــن
لجانــه وتقييــم أداء المديريــن التنفيذييــن  ،ويؤخــذ باإلعتبــار عنــد
الرفــع لمجلــس االدارة بتقييــم أداء مجلــس اإلدارة ككل و تقييــم
اإلدارة التنفيذيــة أداء المؤسســات اآلخــرى المشــابهة كمــا يراعــى
مــدى اإللتــزام بالمتطلبــات الرقابيــة  ،ويصــادق مجلــس اإلدارة علــى
معاييــر التقييــم.
 .3.4التأكــد مــن حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى التدريــب
والتأهيــل المســتمر  ،مــن خــال برامــج تصمــم لهــذا الغــرض ،
لمواكبــة التطــورات الحديثــة فــي صناعــة الخدمــات الماليــة  ،وتتولــى
اللجنــة توفيــر معلومــات حــول بعــض القضايــا الهامــة فــي البنــك

 .1أهداف اللجنة:
وضــع سياســة المخاطــر بمــا ينســجم مــع قــدرة البنــك ومــدى قبولــه
لتحمــل المخاطــر  ،ومراجعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة فــي إدارة مخاطــر
اإلئتمــان والســوق والســيولة والتشــغيل وعــدم االلتــزام والســمعة
وغيرهــا.
 .2تشكيل اللجنة ودورية إجتماعاتها:
 .2.1تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل  ،علــى أن ال يزيــد
عــدد األعضــاء التنفيذييــن عــن عضــو واحــد.
 .2.2يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين.
 .2.3تعقــد اللجنــة اثنــا عشــر إجتماعـ ًا علــى األقــل فــي الســنة وترفــع
تقاريرهــا إلى مجلــس اإلدارة.
 .2.4يجــب أن يكــون أعضــاء اللجنــة مــن ذوي المؤهــات العلميــة و/
أو الخبــرة العمليــة فــي المجــاالت المحاســبية والماليــة وإدارة المخاطــر
والتمويــل واإلســتثمار  ،وللجنــة حــق اإلســتعانة بخبــرات خارجيــة بعــد
موافقــة مجلــس اإلدارة علــى ذلــك.
 .3صالحيات ومهام اللجنة:
 .3.1تقــوم اللجنــة بمراجعــة إســتراتيجيات وسياســات إدارة المخاطــر
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د -لجنة املخاطر و االلتزام:

2014

ألعضــاء مجلــس اإلدارة عنــد الطلــب.
 .3.5وضــع شــروط ومعاييــر تعييــن كبارمســؤولي اإلدارة التنفيذيــة
وتقييــم أدائهــم و واعــداد خطــة اإلحاللهــم .
 .3.6التوصيــة لمجلــس اإلدارة بإلغــاء تعيين/عــزل أي مــن
كبارمســؤولي اإلدارة التنفيذيــة إذا ثبــت عــدم فاعليتــه وتقصيــره فــي
أداء واجباتــه ومســؤولياته ومنــه علــى ســيبل المثــال ل الحصــر المديــر
المالــي.
 .3.7إجــراء المراجعــة الســنوية للشــروط المطلوبــة لعضويــة مجلــس
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لضمــان اإللتــزام بأحــكام القوانيــن
واألنظمــة النافــذة والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي.
 .3.8ضمــان وجــود سياســات واضحــة للمكافــآت والتعويضــات ألعضــاء
مجلــس اإلدارة والمديريــن التنفيذييــن تتناســب مــع خبراتهــم
ومؤهالتهــم يصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتراجــع
ســنويا مــن قبــل اللجنــة  ،وال بــد أن يكــون هنــاك تــوازن عنــد وضــع
المســتحقات  ،بحيــث تكــون محفــزة إلســتقطاب أشــخاص مؤهليــن
وغيــر مبالــغ فيهــا  ،ويجــب أن يكــون ســلم هــذه المســتحقات ضمــن
النطــاق الــذي تحــدده سياســة البنــك وغيــر مرتبــط بــاألداء فــي األجــل
القصيــر بهــدف تجنــب تشــجيع المخاطــرة فــوق الحــدود المقبولــة.
 .3.9يجــب اإلفصــاح فــي التقريــر الســنوي للبنــك عــن آليــة تحديــد
المكافــآت لألعضــاء التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن.

قبــل إعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة  ،والتأكــد مــن تنفيــذ تلــك
اإلســتراتيجيات والسياســات.
 .3.2ضمــان توفــر المــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة المخاطــر  ،وضمــان
إســتقاللية موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي ينجــم عنهــا
تحمــل البنــك للمخاطــر.
 .3.3التوصيــة الــى مجلــس اإلدارة بخصــوص تعييــن رئيــس قطــاع
المخاطــر وااللتــزام و مديــر إدارة المخاطــر ومديــر إدارة االلتــزام
ونقلــه وعزلــه وتقييــم أدائــه.
 .3.4مراجعــة الهيــكل التنظيمــي لقطــاع المخاطــر وااللتــزام ووضــع
توصيــات بشــأنه قبــل إعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
 .3.5مراجعــة التقاريــر الدوريــة حــول طبيعــة المخاطــر التــي يتعــرض
لهــا البنــك وحجمهــا  ،وأنشــطة قطــاع المخاطــر وااللتــزام.
 .3.6مراقبــة مــدى إلتــزام قطــاع المخاطــر وااللتــزام بالمعاييــر
الصــادرة عــن لجنــة بــازل والخاصــة بــإدارة المخاطــر  ،والمتعلقــة
بمخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية ومخاطــر
عــدم االلتــزام.
 .3.7ترفــع اللجنــة تقاريــر دوريــة إلــى مجلــس اإلدارة وتقــدم
إحصائيــات بخصــوص المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك والتغيــرات
والتطــورات التــي تطــرأ علــى إدارة المخاطــر ،و التعليمــات الصــادرة
عــن البنــك المركــزي.
 .3.8مراجعــة وإبــداء الــرأي أمــام مجلــس اإلدارة حــول ســقوف
المخاطــر والحــاالت اإلســتثنائية التــي تطــرأ عليهــا.
 .3.9تعقــد اللجنــة إجتماعــات دوريــة مــع قطــاع المخاطــر لمناقشــة
وتقييــم المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك وكفايــة طــرق معالجتهــا
وتقديــم التوصيــات بشــأنها.
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باالضافــة الــى المســؤوليات التــي تفرضهــا القوانيــن النافــذة ذات
العالقــة والقوانيــن المنظمــة للعمــل المصرفــي والتعليمــات الصــادرة
عــن البنــك المركــزي تتحمــل اإلدارة التنفيذيــة كافــة المســؤوليات
التاليــة:
 .1تنفيــذ العمليــات بشــكل ســليم وفق ـ ًا للسياســات والخطــط التــي
وضعهــا مجلــس اإلدارة  ،وتكــون هــذه اإلدارة مســؤولة عــن إرتبــاط
وتكامــل وشــمولية ودقــة تدفــق المعلومــات فــى الوقــت المناســب إلــى
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه.
 .2توفيــر معلومــات كافيــة بشــأن عملياتهــا إلــى جميــع أعضــاء
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه بهــدف تمكينهــم مــن أداء
واجباتهــم بشــكل صحيــح وفعــال.
 .3إعداد اإلجراءات المناسبة إلجتماعات مجلس اإلدارة.
 .4إعداد مايلي :
 .4.1إستراتيجية العمل واألهداف والسياسات وتطويرها.

تاسعا  :بيئة الضبط والرقابة الداخلية -:
أو ً
ال :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
 .1يجب أن يكون لدى البنك أنظمة ضبط ورقابة داخلية فعاله.
 .2تتــم مراجعــة هيــكل أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة مــن
قبــل المراجــع الداخلــي والمراجــع الخارجــي  ،مــرة واحــدة علــى األقــل
ســنوي ًا.
ً
 .3يقــوم اﻟﻤﺠلــس بتضميــن التقريــر الســنوي للبنــك تقريــرا حــول
مــدى كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة بحيــث يتضمــن
التقريــر مــا يلــي:

يجــب أن يكــون لــدى البنــك وظيفــة مراجعــة داخليــة دائمــة وفعالــة
تتبــع مجلــس اإلدارة  ،تتمتــع بإســتقاللية تامــة  ،علــى أن يتــم
تعييــن مديــر وموظفــي إدارة المراجعــة الداخليــة مــن قبــل مجلــس
اإلدارة بعــد توصيــة لجنــة المراجعة،كمــا يجــب عــدم تكليــف موظفــي
المراجعــة الداخليــة بــأي أعمــال  /مســؤوليات تنفيذيــة .ویمثــل األتــي
أهــم مهامهــا:
 .1التأكــد مــن مــدى اإللتــزام بتطبيــق السياســات واالجــراءات
المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والقوانيــن المنظمــة للعمــل
المصرفــي والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي.
 .2التأكــد مــن تطبيــق تعليمــات ولوائــح البنــك وأنظمتــه الداخليــة
وإقتــراح معالجــة أوجــه القصــور فــي النظــم الماليــة واإلداريــة
والفنيــة.
 .3رفــع تقاريــر المراجعــة الداخليــة إلــى مجلــس اإلدارة أو لجنــة
المراجعــة.
 .4توثيــق مهــام وصالحيــات ومســؤوليات إدارة المراجعــة الداخليــة
ضمــن ميثــاق المراجعــة الداخليــة المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة.
 .5التأكــد مــن كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة وأنظمــة
إدارة المخاطــر ومــدى فعاليتهــا.

التقرير السنوي

ثالثاً  :املسؤوليات :

ثانياً:وظيفة املراجعة الداخلية:
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يجــب علــى اإلدارة التنفيذيــة تلبيــة متطلبــات المهــام و الوظائــف
التاليــة- :
 .1إعــداد هيــكل تنظيمــى وتطويــره كلمــا اقتضــت الحاجــة إلــى ذلــك
ويتــم إعتمــاده من قبــل مجلــس اإلدارة ويــوزع الواجبات والمســئوليات
والســلطات  ،باإلضافــة إلــى تحديــد اتجــاه رفــع التقاريــر المعنيــة
بالعمليــات  ،وبمايكفــل هــذا الهيــكل الحــد مــن تعــارض المصالــح.
 .2تنفيــذ العمليــات التــى يقــوم بهــا البنــك و اإلحتفــاظ بســجالت
ســليمة لإلجــراءات والقــرارات كافــة.
 .3اإللتــزام باللوائــح التنظيميــة وتوجيهــات مجلــس اإلدارة ذات
الصلــة بأكبــر جهــد ممكــن وبمــا ينســجم ومصالــح البنــك.
 .4القيــام باإلجــراءات المناســبة لتحديــد وقيــاس وتقييــم وإدارة
المخاطــر التــى يواجههــا البنــك  ،وضمــان تنفيــذ متطلبــات وظيفــة
متابعــة االلتــزام علــى أكمــل وجــه.
 .5توفيــر اإلجــراءات المناســبة فــى ضــوء توجيهــات مجلــس اإلدارة
بمــا يضمــن الرقابــة الداخليــة المتكاملــة بشــكل فعــال  ،فض ـ ً
ا عــن
تقييــم مــدى فعاليــة الرقابــة الداخليــة ومالءمتهــا بشــكل منتظــم .
 .6توفيــر نظــام معلومــات لــإدارة قــادراً علــى إصــدار تقاريــر بشــأن
العمليــات وأيــة نتائــج تــرد مــن المراجعــة الداخليــة عــن مــدى تطبيــق
انظمــة الرقابــة الداخليــة بصــورة منتظمــة  ،وتوفيــر معلومات بشــكل
فــورى إلــى مجلــس اإلدارة والمراجعــة الداخليــة بشــأن المســائل
الهامــة والجوهريــة.
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ثانياً:املهام

 .4.2الموازنة التقديرية والفعلية وخطة األنشطة واألعمال.
 .4.3أية مقترحات آخرى تكون مفيدة لمجلس اإلدارة .
 .5تنفيــذ سياســات اإلمتثــال والمخاطــر المعمــدة مــن قبــل مجلــس
اإلدارة  ،ورقابــة المخاطــر وتقديــم الدعــم والمشــورة إلــى جميــع
العامليــن وتقييــم دورى لمــدى تطبيــق وظيفــة متابعــة اإلمتثــال
ورقابــة المخاطــر بالنســبة للبنــك  ،وتدريــب العامليــن وإعــداد
التقاريــر الدوريــة عــن نشــاطها إلــى اإلدارة التنفيذيــة واإلبــاغ عــن
أيــة موضوعــات ذات طبيعــة عاجلــة.
 .6توفيــر أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة لضمــان جــودة وشــفافية
البيانــات والمعلومــات الماليــة  ،و إعــداد البيانــات الماليــة للبنــك
والحســابات الختاميــة بجميــع التفاصيــل والمعلومــات المؤيــدة وجميــع
اإلفصاحــات المطلوبــة ويعتبــر رئيــس مجلــس االدارة /الرئيــس
التنفيــذي هــو المســؤول تجــاه مجلــس اإلدارة عــن صحــة تلــك
البيانــات الماليــة والحســابات الختاميــة.
 .7إلتــزام البنــك بكافــة القوانيــن النافــذة ذات العالقــة والقوانيــن
المنظمــة للعمــل المصرفــي والتعليمــات الصــادرة عن البنــك المركزي
واللوائــح المنظمــة والتعليمــات األخــرى المطبقــة فــي البنــك.
 .8تســهيل مهــام المراجعــة الداخليــة والخارجيــة ومفتشــي البنــك
المركــزي والتعــاون معهــم وتزويدهــم بــكل مايطلبونــه مــن بيانــات
ومعلومــات ومســتندات تفــى بمتطلبــات القيــام بمهامهــم وعليهــا
فــي ذلــك أن تتوخــى الدقــة والشــفافية وكذلــك عليهــا الــرد علــى
مالحظاتهــم وإســتيضاحاتهم والتجــاوب مــع نتائــج أعمالهــم أو ً
ال بــأول
ومعالجــة أوجــه الضعــف والخلــل والقصــور وتطويــر األداء.
 .9تنميــة المهــارات والســلوك المهنــي للعامليــن فــي البنــك لتتوافــق
مــع أحــدث التطــورات والتقنيــات وذلــك بالتدريــب المســتمر داخــل
وخــارج البنــك.
 .10وضــع سياســة وظيفــة االلتــزام  ،علــى أن يتــم الموافقــه و
المصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

فقــرة توضــح مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة عــن وضــع
.3.1
أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة قــادرة علــى اإلبــاغ المالــي فــي البنــك
والمحافظــة علــى تلــك األنظمــة.
 .3.2فقــرة حــول إطــار العمــل الــذي قامــت اإلدارة التنفيذيــة
بإســتخدامه لتقييــم فعاليــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة.
 .3.3تقييــم اإلدارة التنفيذيــة لفعاليــة أنظمــة الضبــط والرقابــة
الداخليــة وكمــا هــو بتاريــخ البيانــات الماليــة التــي يتضمنهــا التقريــر
الســنوي للبنــك.
 .3.4اإلفصــاح عــن مواطــن الضعــف فــي أنظمــة الضبــط والرقابــة
الداخليــة ذات القيمــة الجوهريــة (أي موطــن ضعــف جوهــري هــو
نقطــة أو مجموعــة نقــاط ضعــف واضحــة ينتــج عنهــا إحتمــال عــدم
إمكانيــة منــع أو الكشــف عــن بيــان غيــر صحيــح وذا أثــر جوهــري).
تقريــر مــن المراجــع الخارجــي يبيــن رأيــه فــي تقييــم اإلدارة
.3.5
التنفيذيــة لفعاليــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة.
 .4يقــوم البنــك بوضــع إجــراءات تمكــن الموظفيــن مــن اإلبــاغ
وبشــكل ســري فــي حينــه عــن وجــود مخــاوف بخصــوص إحتماليــة
حــدوث مخالفــات  ،وبشــكل يســمح التحقيــق بإســتقاللية فــي هــذه
المخــاوف ومتابعتهــا  ،ويتــم مراقبــة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات مــن قبــل
لجنــة المراجعــة.

 .6رفــع المقترحــات و التوصيــات التــي تهــدف إلــي تحســين كفــاءة
نظــم الرقابــة الداخليــة بالبنــك الــى مجلــس اإلدارة أو لجنــة المراجعة.
 .7مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى القيــام بمســؤولياته علــى الوجــه
األكمــل مــن خــال تزويــده بالتحليــات وعمليــات التقييــم والتوصيــات
بشــأن األنشــطة التــي تقــوم إدارة المراجعــة بمراجعتهــا.
 .8تتمثــل المســؤولية األساســية إلدارة المراجعــة الداخليــة والتــي
يجــب أن تقــوم علــى أســاس المخاطــر مراجعــة وبحــد أدنــى مــا يلــي:
 .8.1كافــة إدارات وأقســام وفــروع البنــك وكافــة األنشــطة والمخاطــر
وعلــى أن تكــون فــي شــكل مراجعــة دوريــة ومســتمرة خــال العــام
باإلضافــة إلــى مراجعــة البيانــات الماليــة والحســابات الختاميــة.
أن تتــم عمليــة المراجعــة الداخليــة وفــق برامــج مراجعــة
.8.2
شــاملة ومهنيــة مناســبة توافــق أحــدث معاييــر وأدلــة المراجعــة
الداخليــة الدوليــة مــع توفيــر التقنيــات الالزمــة والعمــل علــى تقييــم
وتطويــر هــذه البرامــج لتتناســب مــع تطــور العمــل بالبنــك.
 .9اإلحتفــاظ بتقاريــر وأوراق العمــل الخاصــة بهــا بشــكل منظــم
وآمــن يمكــن الرجــوع إليهــا وتكــون جاهــزة لإلطــاع عليهــا مــن قبــل
المراجــع الخارجــي ولجنــة المراجعــة ومفتشــي البنــك المركــزي.
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يجــب أن يكــون لــدى البنــك وظيفــة إدارة مخاطــر دائمــة وفعالــة ،
وتتمتــع بإســتقاللية تامــة  ،ویمثــل األتــي أهــم مهــام إدارة المخاطــر:
 .1ترفــع إدارة المخاطــر فــي البنــك تقاريرهــا عبــر رئيــس القطــاع
إلــى لجنــة إدارة المخاطــر و االلتــزام  ،أمــا بالنســبة للعمليــات اليوميــة
فيكــون إرتباطهــا مــع نائــب الرئيــس التنفيــذي للمخاطــر وااللتــزام.
 .2تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي:
تحليــل جميــع المخاطــر بمــا فيهــا مخاطــر اإلئتمــان  ،مخاطــر
.2.1
الســوق  ،مخاطــر الســيولة ومخاطــر العمليــات.
تطويــر منهجيــات القيــاس والضبــط لــكل نــوع مــن أنــواع
.2.2
المخاطــر.
التوصيــة للجنــة المخاطــر بســقوف للمخاطــر  ،والموافقــات
.2.3
 ،ورفــع التقاريــر  ،وتســجيل حــاالت اإلســتثناءات عــن سياســة إدارة

يجب أن يكون لدى البنك نظام حوكمة يكفل تحقيق ما يلي :
 .1تعييــن مراجــع خارجــي مســتقل يمــارس عملــه وفقــاً للمعاييــر
الدوليــة المتعلقــة بمهنــة المراجعــة مــدركاً لواجباتــه تجــاه البنــك
فيمــا يتعلــق ببــذل العنايــة المهنيــة الالزمــة وفقـ ًا لمعاييــر المراجعــة
الدوليــة.
 .2التدويــر المنتظــم للمراجــع الخارجــي بمــا يتفــق مــع التعليمــات
الصــادرة عــن البنــك المركــزي.
 .3اإللتــزام بالقوانيــن النافــذة والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك
المركــزي المتعلقــة بتنظيــم العالقــة بيــن المراجــع الخارجــي ،
والجهــات األخــرى ذات العالقــة.
 .4ترتيــب اإلجتماعــات المنتظمــة بيــن المراجــع الخارجــي ولجنــة
المراجعــة كونهــا هامــة وجوهريــة لتعزيــز إســتقاللية المراجــع
الخارجــي.
 .5ضمــان إســتقاللية المراجــع الخارجــى وذلــك مــن خــال أن ال يكــون
للمراجــع الخارجــي أي مصلحــة فــي البنــك و أن ال يكــون أي عضــو مــن
مجلــس اإلدارة مســاهماً أو شــريك ًا للمراجــع الخارجــى.
 .6قيــام لجنــة المراجعــة بمراجعــة الترتيبــات مــع المراجــع الخارجــى
بشــكل منتظــم بمــا يضمــن مالءمتهــا وفقـاً لحجــم وطبيعــة عمليــات
البنــك
 .7قيــام لجنــة المراجعــة بتفعيــل قنــوات اإلتصــال بيــن المراجــع
الخارجــي ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــى البنــك وتهيئــة
األجــواء التــي تمكنــه مــن الحصــول علــى كل مــا تتطلبــه عمليــة
المراجعــة مــن بيانــات ومعلومــات ومســتندات ســوا ًء مــن اإلدارة

أو ً
ال :حقوق املساهمني
باإلضافــة إلــى حقــوق المســاهمين التــي تفرضهــا القوانيــن النافــذة
ذات العالقــة والقوانيــن المنظمــة للعمــل المصرفــي والتعليمــات
الصــادرة عــن البنــك المركــزي يكفــل نظــام الحوكمــة المطبــق فــي
البنــك مــا يلــي:
 .1حمايــة حقــوق المســاهمين وتســهيل ممارســة حقوقهــم ،
ويســاهم فــي توفيــر قنــوات إتصــال فعالــة ووســائل متنوعــة
للتواصــل مــع جميــع مســاهمي البنــك  ،والتأكــد مــن معاملتهــم بالعدل
 ،بمــا فــي ذلــك مســاهموا االقليــة  ،وكذلــك المســاعدة علــى حثهــم
بإســتمرار علــى المشــاركة فــي إجتماعــات الجمعيــة العامــة العاديــة
وغيــر العاديــة وتقديــم المقترحــات المتعلقــة بــأداء البنــك وتطويــر
عملياتــه.
 .2يجــب توفيــر آليــة محــددة لدى البنــك تضمن ممارســة المســاهمين
لحقوقهــم وحصولهــم علــى المعلومــات المناســبة دون تأخيــر ،
وتشــمل هــذه الحقــوق :الحصــول علــى األربــاح وحضــور الجمعيــة
العامــة العاديــة وغيــر العاديــة واإلشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت
علــى قراراتهــا بالحضــور الشــخصي أو إســتخدام البريــد أو الوســائل
التقنيــة وفقــاً لمــا تحــدده القوانيــن النافــذة ذات العالقــة.
وتشمل حقوق المساهمين الرئيسية اآلتي:
•	 مناقشــة الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول أعمــال الجمعيــة
العامــة وتوجيــه اإلستفســارات الــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمراجــع
الخارجــي  ،والحصــول علــى إفــادة بشــأنها.
 .3يجــب تزويــد المســاهمين بمعلومــات عــن مــكان وتاريــخ إنعقــاد
الجمعيــة العامــة وجــدول أعمالهــا بوقــت كافٍ وبمــا يتفق مــع القوانين
النافــذة ذات العالقــة .
 .4للمســاهمين حــق تســمية العضــو الممثــل لهــم واإلستفســار عــن
مؤهالتهــم وخبراتهــم وقدرتهــم علــى أداء عملهــم  ،وحــق تحديــد

ثانياً :حقوق اصحاب املصالح األخرى:
 .1يجــب علــى البنــك مراعــاة حقــوق أصحــاب المصالــح األخــرى وفــى
حالــة إنتهــاك تلــك الحقــوق يجــب علــى البنــك إيجــاد آليــة للتواصــل
والتعامــل مــع أصحــاب تلــك الحقــوق بمــا يكفــل إتخــاذ إجــراءات عاجلــة
لمعالجــة تلــك اإلنتهــاكات أو القيــام بالتعويــض بطريقــة مالئمــة.
 .2يجــب علــى البنــك توفيــر معلومــات كافيــة ألصحــاب المصالــح
تمكنهــم مــن المشــاركة فــى تقييــم نظــام الحوكمــة فــى البنــك.
 .3توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.
 .4العمــل علــى تلبيــة متطلبــات الســلطات الرقابيــة واإلشــرافية
علــى أكمــل وجــه.
 .5يجــب أن يكــون لألطــراف ذات المصالــح الحــق فــي الوصــول إلــى
المعلومــات التــي تضمــن حمايــة مصالحهــم  ،كل حســب عالقتــه
بالبنــك  ،وعلــى البنــك اإللتــزام بالشــفافية والموضوعيــة فــي
اإلفصــاح عــن جميــع األمــور الهامــة التــي تؤثــر علــى أدائــه.
 .6يلتــزم البنــك بإعــداد برامــج تتنــاول المســؤولية اإلجتماعيــة
معتمــده مــن قبــل مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون مــن أهــداف هــذه
البرامــج دعــم المشــاريع اإلجتماعيــة المختلفــة والعمــل علــى زيــادة
الوعــي إضافــة إلــى تلبيــة إحتياجــات اإلقتصــاد الوطنــي مــن خــال
القــروض والتســهيالت /التمويــل لألعمــال المنتجــة التــي تشــجع
التنميــة اإلقتصاديــة دون اإلضــرار بمــاءة البنــك الماليــة وحقــوق
مودعيــه ومصالــح مســاهميه.
 .7علــى البنــك تقديــم الخدمــات المصرفيــة التــي تلبــي إحتياجــات
ومتطلبــات المجتمــع بتكاليــف عادلــة  ،والمبــادرة بتقديــم تمويــات
لدعــم وتشــجيع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وال ســيما المشــاريع
التــي تهتــم بتوظيــف وتدريــب المواطنيــن وتنميــة مهاراتهــم إضافــة
الــى إتبــاع سياســات إجتماعيــة مناســبة فــي مجــال حمايــة البيئــة
والصحــة والتعليــم.

التقرير السنوي

رابعاً  :إدارة املخاطر

خامساً :املراجعة الخارجية:

عاشراً -:حقوق املساهمني وأصحاب املصالح اآلخرى
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يجــب أن يكــون لــدى البنــك وظيفــة إمتثــال دائمــة وفعالــة  ،وتتمتــع
بإســتقاللية تامــة  ،ویمثــل األتــي أهــم مهــام وظيفــة اإلمتثــال:
 .1متابعــة دائمــة لمــدى إلتــزام البنــك بجميــع القوانيــن النافــذة ذات
العالقــة والقوانيــن المنظمــة للعمــل المصرفــي والتعليمــات الصــادرة
عــن البنــك المركــزي الواجــب إتباعهــا وكذلــك اللوائــح واألنظمــة
وكــذا اإللتــزام باالعــراف والممارســات المصرفيــة الســليمة و القواعــد
والمعاييــر الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة المحليــة والدوليــة
 .2متابعة مدى اإللتزام بتطبيق نظام الحوكمة الخاص بالبنك.
 .3تلقــي بالغــات العامليــن بالبنــك عــن الممارســات غيــر المشــروعة
أو غيــر األخالقيــة والتحقيــق فيهــا.
 .4قيــاس التأثيــر المتوقــع فــي حالــة حــدوث أیــة تغيــرات علــي اإلطــار
القانونــي الــذي یخضــع لــه البنــك.
 .5التأكــد مــن توافــق أیــة منتجــات أو إجــراءات یســتحدثها البنــك مــع
القوانيــن النافــذة ذات العالقــة والقوانيــن المنظمــة للعمــل المصرفــي
والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي.
 .6التأكــد مــن أن البنــك علــى درایــة كافيــة بمخاطــر عــدم اإلمتثــال
 ،والتــي تتمثــل بمخاطــر العقوبــات القانونيــة أو الرقابيــة أو إحتمــال
التعــرض لخســائر ماليــة أو مخاطــر ســمعة نتيجــة عــدم إلتــزام
البنــك بالقوانيــن النافــذة ذات العالقــة والقوانيــن المنظمــة للعمــل
المصرفــي والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي  ،والقوانيــن
الدوليــة التــي تحكــم المعامــات المصرفيــة الدوليــة بيــن البنــوك.
 .7رفــع تقاريــر اإلمتثــال الــى مجلــس اإلدارة مــع إرســال نســخة الــى
اإلدارة التنفيذيــة.
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ثالثاً :وظيفة اإلمتثال/االلتزام:

المخاطــر.
تزويــد اﻟﻤﺠلــس واإلدارة التنفيذيــة بمعلومــات عــن قيــاس
.2.4
المخاطــر فــي البنــك ( يقــوم اﻟﻤﺠلــس بمراجعــة إحصائيــات المخاطــر
فــي البنــك النوعيــة والكميــة وبشــكل منتظــم فــي كل إجتمــاع
للمجلــس).
توفيــر معلومــات حــول المخاطــر لــدى البنــك إلســتخدامها
.2.5
ألغــراض اإلفصــاح والنشــر للجمهــور.
 .3تقــوم اللجــان التنفيذيــة فــي البنــك مثــل لجــان (اإلئتمــان  ،وإدارة
الموجــودات والمطلوبــات /الخزينــة  ،ومخاطــر التشــغيل) بمســاعدة
إدارة المخاطــر فــي القيــام بمهامهــا وفقـ ًا للصالحيــات المحــددة لتلــك
اللجــان.
 .4يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي للبنــك معلومــات عــن إدارة
المخاطــر بخصــوص هيكلهــا وطبيعــة عمليــاﺗﻬا والتطــورات التــي
طــرأت فيهــا.

التنفيذيــة أو مجلــس اإلدارة
 .8اإلســتخدام الفعــال لنتائــج المراجعــة الخارجيــة وفــى الوقــت
المناســب.
 .9يجــب رفــع تقاريــر المراجعــة الخارجيــة الــى مجلــس اإلدارة  /لجنــة
المراجعــة ومــن ثــم تحويلهــا إلــى اإلدارة التنفيذيــة للرد عليهــا وبعدها
يصــدر مجلــس اإلدارة تعليماتــه بالتعامــل مــع تلــك المالحظــات.
المراجــع الخارجــى مســؤول أمــام المســاهمين وأصحــاب
.10
حقــوق الملكيــة وكذلــك امــام مجلــس اإلدارة والبنــك عــن القيــام
ببــذل العنايــة المهنيــة الواجبــة وفق ـ ًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ذات
الصلــة بالمهنــة لســامة إجــراءات المراجعــة فــى البنــك.

حجــم المكافــآت والحوافــز الماليــة التــي يتقاضاهــا أعضــاء مجلــس
اإلدارة وكبــار األعضــاء التنفيذييــن  ،إضافــة إلــى حقهــم فــي تقديــم
أي إستفســار إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن أي ممارســات غيــر مهنيــة
والحصــول علــى إفــادة بشــأنها.
 .5بعــد إنتهــاء أي إجتمــاع للجمعيــة العامــة يتــم إعــداد تقريــر إلطالع
المســاهمين حــول المالحظــات التــي تمــت خاللــه والنتائــج المترتبــة
عنــه واألســئلة التــي تــم طرحهــا مــن قبــل المســاهمين و ردود اإلدارة
التنفيذيــة عليهــا أو المراجــع الخارجــي  ،وعلــى البنــك تزويــد البنــك
المركــزي بنســخة مــن محاضــر إجتماعــات الجمعيــه العامــة (العاديــة
وغيــر العاديــة) خــال فتــرة التزيــد علــى( )15يومــًا مــن تاريــخ
اإلنعقــاد.
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 - 1يقــوم البنــك باإلقــرار بحقــوق اصحــاب حســابات االســتثمار فــي
متابعــة اداء اســتثماراتهم والمخاطــر ذات العالقــة ووضــع الوســائل
الكافيــة لضمــان المحافظــة علــى هــذه الحقــوق وممارســاتها
 - 2يقــوم البنــك باعتمــاد اســتراتيجية ســليمة تتــاءم مــع المخاطــر
والعوائــد المتوقعــة ال صحــاب حســابات االســتثمار ( اخذيــن فــي
االعتبــار التمييــز بيــن اصحــاب حســابات االســتثمار المقيــدة والمطلقــة
) باإلضافــة الــى اعتمــاد الشــفافية فــي دعــم اي عوائــد.

ثالث عشر :هيئة الرقابة الشرعية
يتضمــن نظــام الحوكمــة فــي القطــاع االســامي اإللتــزام بأحــكام
الشــريعة اإلســامية ومبادئهــا فــي إطــار تقديــم الخدمــات الماليــة،
وذلــك هــو مــا يميــز المصــرف اإلســامي عــن غيــره مــن المصــارف ،
وال يمكــن بغيــاب هــذا اإلمتثــال التمتــع بالمصداقيــة الشــرعية الكافيــة
لتحقيــق هويــة المصــرف فــي الواقــع وجــذب المســتثمرين والعمــاء
الذيــن يرغبــون بإســتثمار أموالهــم والدخــول فــي معامــات بطــرق
تتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومبادئهــا.
تعيين هيئة الرقابة الشرعية:
 .1يقوم مجلس اإلدارة ضمان ما يلي:
 .1.1تعييــن هيئــة شــرعية تتمتــع بســمعة جيــدة وبالمصداقيــة

بنك التسليف التعاوني والزراعي

ثاني عشر  :العالقة مع اصحاب حسابات االستثمار

التقرير السنوي

لــم يبــرم البنــك اي عقــود توجــد او كانــت توجــد فيهــا مصلحــة
جوهريــه الي مــن اعضــاء مجلــس االدارة او اي شــخص ذي عالقــه
بــاي منهــم وفــي ســياق نشــاط البنــك االعتيــادي
ينقــذ البنــك العالقــات مــع بعــض اعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار
المــدراء وعائالتهــم والشــركات التــي يمتلكــون  25%او اكثــر مــن
رأســمالها والذيــن كانــوا عمــاء البنــك خــال الســنه ويتــم اعتمــاد
شــروط هــذه المعامــات مــن قبــل مجلــس ادارة البنــك .
بلغــت القــروض والســلفيات التــي منحــت لألطــراف ذوي العالقــة خــال
العــام  2014المبالــغ( بااللــف الريــال ) مبلــغ ( )358,538ريــال يمنــي
31ديســمبر مبلــغ ( )310,090ريــال يمنــي قابلــة لســداد او تم ســدادها
حســب العقــود الموقعــة معهــم وعــادة مــا تقــدم القــروض والســلفيات
لالطــراف ذوي العالقــة والودائــع النقديــة والرســوم التجاريــة مقابــل
اصــول ثابتــة ويبيــن االيضــاح رقــم ( )45جميــع التســهيالت الممنوحــة
لألطــراف ذوي العالقــة .
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حادي عشر  :تعارض املصالح

والنزاهــة.
 .1.2مســاندة الهيئــة الشــرعية مــن خــال تعييــن وحــدة متابعــة
اإلمتثــال الشــرعي الداخلــي أو مســؤول اإلمتثــال الشــرعي كــي تتمكن
الهيئــة الشــرعية مــن تكليــف وتفويــض بعــض وظائفهــا إلــى وحــدة
اإلمتثــال الشــرعي الداخلــي .
 .1.3أن تتكــون الهيئــة الشــرعية مــن ثالثــة أعضــاء علــى االقــل ،
مؤهليــن فــي الجانــب الفقهــي (علــى رأســها فقــه المعامــات) وأن
يشــكلوا مزيج ـًا مــن األعضــاء ذوي الخبــرة ويجــب أن يمتلــك أعضــاء
الهيئــة الشــرعية خبــرة فــي مجــاالت التمويــل .
 .1.4أن ال تضــم هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي عضويتهــا مــدراء
مــن المصــرف وأن ال تضــم مســاهمين يمتلكــون مانســبته  5%مــن
رأســمال البنــك أو أكثــر
 .2األخالقيــات والســلوكيات المهنيــة األساســية لهيئــة الرقابــة
الشــرعية:
 .2.1يتوقــع مــن عضــو هيئــة الرقابــة الشــرعية عنــد أدائــه واجباتــه
مــع أي مصــرف أن يتصــرف فــي جميــع األوقــات بطريقــه تتالئــم مــع
المبــادئ التــى تحكــم المهنــة والمصــارف التــى ينتمــي إليهــا وتنطبــق
المبــادئ اآلتيــة علــى وجــه الخصــوص علــى ممارســة المهنــة:
 .2.2اإلستقاللية.
 .2.3المسؤولية الشخصية.
 .2.4العناية والضمير المهني.
 .2.5السرية.
 .3مهام هيئة الرقابة الشرعية:
تتولى هيئة الرقابة الشرعية المهام التالية:
 .3.1مراجعــة وإقــرار العقــود واإلتفاقيــات والمعامــات وسياســات
ونظــم و آليــات وبرامــج العمــل و إقــرار المنتجــات والخدمــات.
 .3.2مراجعــة وإقــرار دليــل السياســات واإلجــراءات الخاصــة باإللتــزام
بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.
 .3.3تقديــم تقريــراً ســنويًا إلــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين تبيــن
فيــه مــدى إلتــزام المصــرف بأحــكام الشــريعة اإلســامية للفتــرة
موضــوع التقريــر وكذلــك مالحظاتهــا وتوصياتهــا ويضمــن تقريــر
الهيئــة فــي التقريــر الســنوي للمصــرف.
 .3.4الحــق باإلســتعانة عنــد الحاجــة بمراجــع خارجي(شــرعي إن وجــد)
للقيــام بمهــام تخطيــط وتنفيــذ إجــراءات المراجعــة الشــرعية وإعــداد
التقريــر الســنوي  ،ويجــب أن تكــون األتعــاب التــي تحصــل عليهــا هيئة
الرقابــة الشــرعية مخصصــة للقيــام بمهــام الفتــوى ومهــام المراجعــة
التــي تشــمل جميــع األعمــال المتعلقــة بالمراجعــة الميدانيــة الشــرعية
والمتابعــات وإجتماعــات الهيئــة الخاصــة بمهــام المراجعــة ودراســة
المالحظــات الشــرعية والبــت فيهــا وإعــداد التقريــر الســنوي للهيئــة.

 .3.5تقديــم المشــورة عنــد الطلــب لألطــراف التــي تقــدم خدمــات
للمصــرف مثــل المراجعيــن الخارجييــن والقانونييــن والمستشــارين.
 .3.6التأكــد مــن كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الشــرعية الداخليــة
والتأكــد مــن فعاليتــه.
 .3.7تقديــم النصــح والتوجيــه إلدارة المراجعــة الشــرعية الداخليــة
بشــأن نطــاق المراجعــة الشــرعية المطلــوب  ،وتطلــع علــى خالصــة
تقاريــر إدارة المراجعــة الشــرعية الداخليــة وردود اإلدارة عليهــا ،
للتأكــد مــن كفايــة وفعاليــة إدارة المراجعــة الشــرعية الداخليــة.
 .3.8التنســيق مــع لجنــة الحوكمــة ولجنــة المراجعــة بشــأن التأكــد مــن
اإللتــزام بأحــكام ومبادئ الشــريعة اإلســامية.
 .3.9االطــاع علــى كافــة التقاريــر التــي تتضمــن مراجعــة اإللتــزام
بأحــكام الشــريعة اإلســامية ومبادئهــا وكذلــك تقاريــر البنــك
المركــزي والمراجــع الخارجــي  ،وردود اإلدارة علــى تلــك التقاريــر ،

لتقييــم الجهــود المبذولــة فــي ســبيل التأكــد مــن اإللتــزام بأحــكام
ومبــادئ الشــريعة اإلســامية ومراعاتهــا عنــد التخطيــط ألعمــال
المراجعــة الشــرعية الخارجيــة ولهيئــة الرقابــة الشــرعية.
 .3.10اقتــراح البرامــج التدريبيــة الشــرعية للعامليــن فــي المصــرف
فــي ضــوء الحاجــة التــي تقدرهــا.
 .3.11الحــق فــي اإلطــاع الكامــل  ،ودون قيودعلــى جميــع الســجالت
والوثائــق والمعامــات والمعلومــات مــن جميــع المصــادر بمــا فــي ذلــك
الرجــوع إلــى المستشــارين المهنييــن وموظفــي المصــرف ذوي الصلة.
 .3.12الحــق باإلســتعانة بخبــراء خارجييــن لتقديــم المشــورة لهــا
وتحديــداً حــول القضايــا القانونيــة والماليــة  ،وذلــك علــى نفقــة
المصــرف بعــد أخــذ موافقــة مجلــس اإلدارة
 .3.13تخصيــص الوقــت الكافــي للقيــام بمهــام الفتــوى والمراجعــة
الشــرعية علــى الوجــه األكمــل.
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التقرير السنوي

حيــث كان االقتصــاد مــا يلبــث ان يتعافــى مــن االزمــة الســابقة اال
وتأتــي ازمــة اعلــى منهــا تعيــد انتكاســته مــره اخــرى وقليــل مــن بيوت
المــال التــي اســتطاعت الصمــود امــام كل تلــك التغييــرات ولــم يكــن
القطــاع المصرفــي فــي منــأى عــن كل تلــك التغيــرات التــي مــرت بهــا
البــاد حيــث واجــه العديــد مــن االشــكاليات مــن اهمهــا ضعــف الثقافــة
المصرفيــة للعمــاء والتــي مــا إن تحــدث ازمــه بســيطة اال ويتهافــت
العمــاء بهلــع جنونــي الــى ســحب اموالهــم مــن المصــارف كل ذلــك
يزيــد مــن حجــم الكارثــة والتدهــور االقتصــادي حيــث بلــغ حجــم
تســرب االمــوال مــن القطــاع االقتصــادي فــي ازمــة العــام 2011م
مــا يــزد عــن  170مليــار ريـــال وخــال العــام 2012م بــدء االقتصــاد
بالتعافــي التدريجــي التحســن وآمــن العمــاء وعــادت كل االمــوال التــي
ســحبت مــن القطــاع المصرفــي ومــع نهايــة العــام 2014م بــدأت ازمــه
سياســية جديــدة اعقبهــا تدهــور حــاد فــي االقتصــاد الوطنــي وعــاد
معــه العمــاء الــى تخوفاتهــم الســابقة وقيامهــم بســحب ارصدتهــم
مــن القطــاع المصرفــي .
ومــع كل ذلــك فقــد اســتطاع كاك بنــك المحافظــة علــى انشــطته
وادارة االزمــة بفعاليــة كبيــرة جــدا والــذي اعطــى عمالئــه ثقــه بــأن
اموالهــم تــدار بعنايــة فائقــة وأن ال داعــي للقلــق فأموالهــم محفوظــة
وتحــت تصرفهــم فــي أي وقــت .
وقــد اســتطاع البنــك االدارة الكاملــة لتلــك االزمــات مــن حيــث ســعي
البنــك إلــى تكثيــف كل الجهــود لجــذب العمــاء وزيــادة حصتــه

الســوقية خــال الفتــرة مــن خــال فروعــه ومكاتبــه المنتشــرة فــي
جميــع انحــاء الجمهوريــة للمحافظــة علــى المكانــة التــي وصــل اليهــا
وخدمــة للعمــاء الكــرام بتســهيل معامالتهــم رغــم الظــروف الصعبــة
وقــد اســتطاع البنــك مواصلــة جــذب عمــاء جــدد ومتابعــة تســديد
ديــون العمــاء التــي تعثــرت خــال الفتــرات الماضيــة وكــذا تحصيــل
ديــون قديمــة متعثــرة
ويستشــعر البنــك دومــا دوره الحيــوي للنهــوض وبفاعليــة حقيقية في
دعــم التنميــة علــى امتــداد الرقعــة الجغرافيــة للوطــن اليمنــي وتعزيــز
القــدرات االقتصاديــة الوطنيــة فقــد قــدم ألجــل ذلــك تمويــات واســعة
للمؤسســات والشــركات واألفــراد علــى اختــاف القطاعــات الصناعيــة
والتجاريــة والزراعيــة والحرفيــة ,وتــرك بصمــات محفــورة فــي قلــب
الذاكــرة االقتصاديــة الوطنيــة فآثــار تمويالتــه وخدماتــه لعبــت أدواراً
رئيســية وأحدثــت تغيــرات جوهريــة انعكســت فــي تحســين مســتوى
معيشــة النــاس .
ويــزود البنــك عمالئــه ومختلــف الشــرائح المتعاملــة معــه بخدمــات
ماليــة ومصرفيــة وباقــات مــن منتجاتــه تلبــي احتياجاتهــم وســخر
ألجــل ذلــك إمكانــات ماديــة وتقنيــات حديثــة ســعيا لنيــل رضــا العمــاء
كأحــد أهــم قيمــه الجوهريــة التــي يســعى لتحقيقهــا.
وســوف نســتعرض أهــم مؤشــرات االداء المالــي للبنــك خــال الفتــرة
مــن 2014 – 2011م

2014

شــهد االقتصــاد الوطنــي خــال االربــع الســنوات الماضيــة تقلبــات شــديدة وتدهــور كبيــره فــي االنشــطة
االقتصاديــة وتدهــور العديــد مــن بيــوت المــال واحجــام انشــطة البعــض االخــر لمســتويات قياســية نظــرا
لمــا آلــت اليهــا البــاد جــراء االزمــات السياســية الخانقــة والتــي ماتــزال تداعياتهــا حتــى تاريخــه.
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إجمالي املوجودات :

تحــرص إدارة البنــك دائمــا علــى الموائمــة والتوفيــق بيــن الســيولة والربحيــة عنــد توظيفهــا ألمــوال المودعيــن  .ويعتبــر االســتثمار فــي أذون
الخزانــة هــو األمثــل فــي ظــل الظــروف التــي مــرت بهــا البــاد فــي الفتــرة الماضيــة وماتــزال لمــا تمثلــه مــن مصــدر آمــن وســريع للســيولة
وكاحتياطــي ثانــوي لمواجهــة أيــة التزامــات طارئــة  ،فقــد بلغــت صافــي تلــك االســتثمارات فــي أذون الخزانــة بمبلــغ  319مليــار ريـــال مقابــل
 112مليــار ريـــال بنهايــة العــام 2011وحافــظ بذلــك علــى المركــز األول بيــن البنــوك العاملــة فــي اليمــن فــي هــذا المجــال والرســم البيانــي
ادنــاه يوضــح ذلــك .

بلغــت إجمالــي الموجــودات كمــا فــي  31ديســمبر 2014م مبلــغ  479مليــار ريـــال مقابــل  229مليــار ريـــال فــي نهايــة العــام 2011م وبلــغ مقــدار
النمــو  249مليــار ريـــال وبنســبة قدرهــا  % 109وهــذا نمــو ممتــاز يؤكــد ثقــة الجمهــور بالبنــك االمــر الــذي جعلــه يتغلــب علــى كل تلــك االزمــات
ويحقــق نمــو متــوازن ســنويا جعلــه يحصــد المراكــز المتقدمــة فــي القطــاع المصرفــي .
حيــث اســتطاع الحفــاظ علــى المركــز الثانــي خــال االربــع الســنوات بيــن البنــوك العاملــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة وحصــد المركــز االول بيــن
البنــوك التقليديــة .
والرسم البياني ادناه يوضح النمو في الموجودات خالل الفترة 2014 - 2011
مقارنة أجمالي الموجودات لعامي  2014 - 2011بماليين الرياالت
النمو
2011
2014
249,285
229,374
478,659

318,822

النسبة
109%

299,038

مقارنة أجمالي الموجودات للفترة  2014 - 2011بماليين الرياالت

478,659

194,795

2012

112,127

2011

2014
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2013

309,193

2012

229,374

2011

التقرير السنوي

ويقــوم البنــك بتشــغيل موجوداتــه فــي ادوات اســتثمارية متنوعــة وقــد بلغــت نســبة اجمالــي الموجــودات المــدره للربــح كمــا فــي 31
أغلبهــا خاليــة مــن المخاطــر ومــدره للربــح مــع الموائمــة الكاملــة بيــن ديســمبر  2014مــا نســبته  % 84مقابــل  78%فــي نفــس الفتــرة مــن
الربحيــة والســيولة حيــث يحتفــظ البنــك بنســبة ســيوله عاليــة تفــوق العــام الســابق.
متطلبــات الجهــات الرقابيــة حيــث بلغــت نســبة الســيولة كمــا فــي
2014
 31ديســمبر 2014م  2011 ( 79,11 %كانــت النســبة  )60%وهــي
النسبة
البيان
مليون ريـال يمني
نســبه كبيــره تعطــي للبنــك مــاءه ماليــة كبيــره لتغطيــة متطلبــات
الســحب مــن العمــاء بجميــع أنواعهــا كمدفوعــات االســتيراد للســلع
84%
403,656
الموجودات المربحة
الرأســمالية واالســتهالكية وتســهيل عمليــات التجــارة الداخليــة
16%
75,003
الموجودات غير المربحة
والخارجيــة والســحوبات األخــرى وقــد بلغــت أرصدتنــا لــدى البنــوك
100%
478,659
إجمالي الموجودات
المحليــة واألجنبيــة كمــا فــي  31ديســمبر  2014مبلــغ معــادل 28.6
مليــار ريـــال يمنــي .

2013

وأيضــًا اســتطاع البنــك خــال العــام 2014م مــن تحصيــل العديــد
مــن الديــون التــي كانــت شــبه متعثــرة وتخفيــض منــح أي قــروض أو
تســهيالت جديــدة أال بعــد أخــذ كافــة الضمانــات التــي تضمــن حقــوق
البنــك فــي المقــام األول ونظــراً لمــا تمثلــه أنشــطة االقــراض فــي
تنميــة االقتصــاد الوطنــي وتقليــل نســبة البطالــة فقــد بــدء البنــك
بمنــح الفــروع ســقوف لعمليــة اإلقــراض لألفــراد بضمــان الراتــب
بعــد اســتيفاء كافــة اإلجــراءات للمنــح حيــث نمــت صافــي المحفظــة
خــال العــام 2014م بنســبة  % 63مقارنــة بالعــام الســابق .

البيـــــــــــــــــــــــــان

2014
الف ريـال
يمني

2013
الف ريـال
يمني

إجمالي محفظة
القروض و التمويالت
إجمالي المخصصات 12,840,689 13,900,195
إجمالي الفوائد المجنبة
9,046,820 9,766,311
والمؤجلة
38,603,027 63,109,804
صافي المحفظة
60,490,536 86,776,310

نسبة
النمو

43%
8%
8%
63%

بنك التسليف التعاوني والزراعي

2014
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456,450

2014

التقرير السنوي

البيــــــــــــــــــــــــان
اجمــالي الموجـودات

مقارنة نمو صافي أذون الخزانة للفترة  2014 - 2011بماليين الرياالت

2014

تحليل اداء البنك

أوال :المؤشرات الماليـــة
ً

املحفظة االستثمارية :
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ويوضح الرسم البياني ادناه صافي حجم محفظة االقراض خالل الفترة 2014 – 2011م

محفظة الودائع

تحليل اداء البنك

31,210

2012
2011

59,771

يعــد التراجــع فــي العاميــن 2013 ، 2012م هــو بســبب حجــم الديــون الكبيــرة التــي حصلهــا البنــك والتــي كانــت مــن ســنوات ســابقة
وهــذا مؤشــر جيــد .
ويحــرص البنــك دومــا علــى اخــذ الضمانــات الكافيــة عنــد منــح االئتمــان للشــركات والمؤسســات واإلفــراد لتقليــل المخاطــر المحتملــة
علــى البنــك وقــد بلغــت أرصــدة الضمانــات النقديــة كمــا فــي  31ديســمبر 2014م مبلــغ  43مليــار ريـــال كمــا هــو موضــح أدنــاه .:
المبالــغ باأللــف الريـــال

2014
2013

86,776,310
60,490,536

43,300,847
15,706,767

49%
26%

وقد توزعت القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية على القطاعات التالية :

إجمالي ودائع العمالء
إجمالي ودائع البنوك
اإلجمالي العام

421,409
21,374
442,783

208,676
4,079
212,755

212,733
17,296
230,029

102%
424%
108%

كما يبين الرسم البياني ادناه النمو المتوازن للبنك خالل االربع السنوات الماضية

المبالغ باأللف الريـال

442,783
428,721

2013

2013
2012

7,808,206

2014

2,848,067

1,781,757

2,347,107

خدمات

58,580

صناعي

زراعي

2,187,429

التقرير السنوي

212,755
19,596

أفراد وآخرى

2014

287,825
9,105,955

20,968,013

28,572,862

49,347,800

2014

تجاري
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البيـــــــــــــــــــــــــان

2014

2011

النمو

النسبة

مقارنة نمو أموال المودعين ( العمالء والبنوك ) للفترة  2014 - 2011بماليين الرياالت

24,035,849

بنك التسليف التعاوني والزراعي

العام

إجمالي االلتزام

الضمانات النقدية

نسبة تغطية اجمالي القروض بضمانات نقدية

إجمالي أموال المودعين ( العمالء  -والبنوك ) كما في  31ديسمبر 2014م بماليين الرياالت

2011

وبهــذا النمــو فقــد بلغــت حصــة البنــك مــا نســبته  19%مــن حجــم القطــاع المصرفــي اليمنــي ككل واســتطاع البنــك المحافظــة علــى المركــز
الثانــي بيــن البنــوك العاملــة فــي اليمــن وعلــى المركــز األول بيــن البنــوك التقليديــة خــال االربــع الســنوات الماضيــة .

بنك التسليف التعاوني والزراعي

38,603

2013

التقرير السنوي

63,110

2014

2014

مقارنة صافي محفظة القروض والتسهيالت للفترة  2014 - 2011بماليين الرياالت

تعتبــر امــوال المودعيــن مــن اهــم المصــادر الماليــة التــي يرتكــز عليهــا اســاس انشــطة البنــوك وتتنافــس البنــوك وبشــده علــى اســتقطاب
اكبــر قــدر مــن العمــاء واغرائهــم بتنــوع منتجاتهــم ويعتبــر البنــك مــن اكبــر مســتقبلي العمــاء نظــرا لمــا يقدمــه البنــك مــن خدمــات مصرفيــه
متميــزة  .ذات جــودة عاليــة وســريعة األداء  .ومعاصــره ألحــدث التطــورات التكنولوجيــة ..تقــدم عبــر كفــاءات وطنيــة .ذات خبــرات طويلــة تتحلــى
بــروح الفريــق الواحــد عبــر قيــادة نشــطه وفعالــه ومــن خــال شــبكة فروعــه المنتشــرة فــي عمــوم الجمهوريــة والمجهــزة بأحــدث التقنيــات
العالميــة ممــا شــكل عوامــل قــوه للمحافظــة علــى مكانتــه فــي الســوق المصرفــي وكل هــذا زاد مــن ثقــة الجمهــور بالبنــك حيــث بلغــت إجمالــي
ودائــع العمــاء والبنــوك كمــا فــي  31ديســمبر 2014م مبلــغ  443مليــار ريـــال مقابــل  213مليــار ريـــال بنهايــة العــام 2011م و بنســبة نمــو
قدرهــا  108%ويبيــن الجــدول أدنــاه تفاصيــل ذلــك .:

مالي
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الحصه السوقية لكاك بنك خالل االربع السنوات الماضية

كفاية رأس املال

البند

البيان

2014

2013

2012

2011

اجمالي الودائع

كاك بنك
القطاع المصرفي
حصة البنك من القطاع المصرفي

421,409
2,225,702
19%

413,857
2,225,335
19%

262,891
1,799,482
15%

208,676
1,348,633
15%

وقد توزعت أموال المودعين (عمالء – بنوك) خالل العام 2014م على القطاعات التالية المالغ باأللف الريـال

154,822,865

81,236,326

131,947,071

206,843,549
111,841,249

97,243,908

22,797,854

28,532,797

21,374,311

بنك التسليف التعاوني والزراعي

أخرى

ً
ثانيا  :أهم النسب المالية :

ودائع البنوك

مــا يــزال البنــك حريصــا علــى تقويــة قاعــدة رأس مالــه بهــدف تدعيــم ثقــة المودعيــن وتعزيــز قدراتــه علــى مواجهــة األخطــار التــي قــد تحــدق
بــه حيــث بلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة كمــا فــي  31ديســمبر 2014م مبلــغ  19,6مليــار ريـــال مقابــل  12,4مليــار ريـــال فــي نهايــة العــام 2011م
ويبيــن الرســم البيانــي التطــور فــي حقــوق الملكيــة خــال االربــع الســنوات الماضيــة.

مقارنة تطور حقوق الملكية خالل الفترة  2014 - 2011بماليين الرياالت

التقرير السنوي

19,583

2013

2014

14,390

2012

12,402

أو ً
ال  :نسب األرباح والكفاءة الربحية
تقيــس نســب الربحيــة كفــاءة االدارة فــي اســتغالل المــوارد بالشــكل االمثــل لتحقيــق االربــاح وفــي هــذا الجانــب يديــر البنــك مــوارده الماليــة
بكفــاءة عاليــة لتحقيــق االربــاح وفــي نفــس الوقــت يحافــظ علــى مســتويات ممتــازة للســيولة تعطيــه االمــان لمواجهــة ســحبيات العمــاء فــي أي
وقــت ونســتطيع القــول بــأن البنــك كان موافقــا بالموائمــة بيــن الســيولة والربحيــة
ويظهــر ذلــك جليــا فــي النســب الماليــة التــي حققهــا رغــم االنكمــاش االقتصــادي الــذي مــر بــه القطــاع المصرفــي كنتــاج طبيعــي لالزمــات
المتالحقــة التــي مــرت بالبــاد باإلضافــة الــى انخفــاض اســعار الفائــدة خــال العــام 2014م الــذي بــدوره ادى الــى انخفــاض االربــاح يقابلــه
الزيــادة فــي النفقــات وهــذا هــو الســبب الرئيــس فــي تراجــع بعــض النســب عــن العــام 2013م ولكــن اليــزال البنــك عنــد المســتويات الممتــازة
ولــن تؤثــر عليــه تلــك االنخفاضــات الطفيفــة .
وسوف نقوم بإيضاح اهم النسب الواردة في هذا الجانب :
• نسبة العائد على األصول :

2014

17,153

		

2011

وتعبــر هــذه النســبة عــن قــدرة البنــك علــى اســتخدام أصولــه فــي توليــد الربــح  ،وكلمــا ارتفــت هــذه النســبة كلمــا دل ذلــك علــى كفــاءة البنــك
فــي اســتغالل أصولهــا
وقــد حقــق البنــك عائــد علــى االصــول بنســبة  0.5%وهــذه النســبة مقبولــة مقارنــة بوضــع الســوق و تــدل علــى قــدرة البنــك علــى اســتخدام
أصولــه فــي توليــد االربــاح وتراجعــت النســبة عــن العــام الســابق بســبب انخفــاض صافــي االربــاح كمــا ســبق االشــارة لذلــك .
• نسبة العائد على حقوق املساهمني
تعبــر هــذه النســبة عــن العائــد الــذى يحققــه المــاك علــى اســتثمار أموالهــم بالبنــك  ،وقــد حقــق البنــك نســبة  %13وهــي جيــدة مقارنــة بوضــع
الســوق المحلية.

بنك التسليف التعاوني والزراعي

حقوق امللكية

حقــق البنــك صافــي أربــاح خــال العــام 2014م مبلــغ  2,4مليــار ريـــال مقابــل مبلــغ  3,6مليــار ريـــال لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي ويرجــع
اســباب ذلــك االنخفــاض فــي الربــح الــى الركــود االقتصــادي الــذي مــرت بــه البــاد خــال العــام 2014م جــراء األزمــة السياســية الخانقــة والتــي
التــزال تداعياتهــا حتــى تاريخــه ورغــم كل ذلــك الركــود فقــد اســتمر البنــك فــي تحمــل أعبــاء اســتقرار ســعر صــرف الريـــال اليمنــي مقابــل
العمــات األجنبيــة األخــرى وذلــك بتزويــد الســوق بكافــة احتياجــات مــن العملــة خــال العــام 2014م حيــث بلغــت حجــم االمــوال التــي قــام
بتوفيرهــا البنــك للســوق المحليــة مــا يقــارب مبلــغ  3,2مليــار دوالر .
14,864,798
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الشركات

القطاع العام
والمختلط

نسبة كفاية رأس المــــــــــال

22.20%

33.1%

24.1%

15.6%

صايف أرباح البنك

2013

األفراد

رأس المال األساسي/الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر

21%

32%

23.3%

14.9%

التقرير السنوي

2014

البيـــــــــــــــــــــــــان

2014

2013

2012

2011

2014

تحليل اداء البنك

تقرير مقارن لنمو ودائع العمالء ومقارنته مع القطاع المصرفي اليمني خالل الفترة  2014 – 2011بماليين الرياالت

يحافظ البنك دوما على عالقة متوازنة لكفاية رأس المال طبقا لمتطلبات معايير بازل
وفيمــا يلــي جــدول الحتســاب معــدالت كفايــة رأس المــال فــي العــام 2014م مقارنــه بالثــاث االعــوام الماضيــه طبقــاً للقواعــد والمعاييــر
المنصــوص عليهــا ألنظمــة بــازل .
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ً
ثانيا :نسب كفاية رأس المال

تحليل اداء البنك

(صافي الدخل  /متوسط إجمالي الموجودات)
العائد على حقوق المساهمين ()ROE
(صافي الدخل  /متوسط إجمالي حقوق المساهمين)
نسبة المصروفات  -الدخل
(إجمالي الدخل  /إجمالي النفقات)
متوسط عائد األصول المربحة
(إجمالي إيرادات الفوائد  /متوسط إجمالي الموجودات المربحة)
متوسط تكلفة األموال
( إجمالي مصروفات الفوائد  /متوسط إجمالي المطلوبات المكلفة )
نسبة إيرادات غير الفوائد إلى مصروفات غير الفوائد
( إيرادات غير الفوائد  /مصروفات غير الفوائد )
نسبة نقطة التعادل
( إجمالي النفقات  -إيرادات غير الفوائد)  /متوسط إجمالي الموجودات المربحة) )
نسبة صافي إيرادات الفوائد إلى متوسط إجمالي الموجودات
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( صافي إيرادات الفوائد  /متوسط إجمالي الموجودات )
نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات
( إجمالي المصاريف التشغيلية  /إجمالي الدخل التشغيلي )
نسبة مصروفات الفوائد إلى إيرادات الفوائد
( مصروفات الفوائد  /ايرادات الفوائد )
نسبة إيرادات غير الفوائد إلى إجمالي اإليرادات
( إيرادات غير الفوائد  /إجمالي اإليرادات )
ربحية الفوائد من األصول
( صافي إيرادات الفوائد  /متوسط إجمالي الموجودات )
متوسط العائد على القروض
( دخل الفائدة على القروض  /متوسط إجمالي القروض )
نسبة الكفاءة
( نفقات غير الفائدة  /صافي الدخل التشغيلي )

13%

23%

107%

108%

14.6%

16.3%

9.4%

13.6%

12.1%

11.6%

13.6%

15.0%

5.6%

6.7%

34.5%

36.4%

61.6%

58.8%

4.2%

4.2%

4.5%

5.2%

	• نسبة كفاية رأس املال
تعــد نســبة كفايــة رأس المــال مــن أهــم النســب التــي تعطــي للبنــك المــاءة للمتعامليــن مــع البنــك وكلمــا زادت النســبة كان أفضــل وقــد
حــددت لجنــة بــازل الحــدود الدنيــا لهــذه النســبة بـــ  8%أي ان اذا كانــت النســب اقــل مــن المحــددة مــن لجنــة بــازل توحــي بالخطــر وتقــوم البنــوك
بقيــاس هــذه النســبة بصــورة مســتمرة .
وقــد حقــق البنــك خــال العــام 2014م نســبة  22,2%مقابــل  33.1%فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وهــذه نســب ممتــازة تعطــي للبنــك
مــاءه عاليــة حيــث تجــاوزت النســبة بثالثــة اضعــاف مــا هــو محــدد مــن لجنــة بــازل .
نسب كفاية رأس المال
نسبة االستثمارات في األسهم واألصول الثابتة الممولة من حقوق المساهمين
(االستثمارات في األسهم  +األصول الثابتة)  /حقوق المساهمين))
نسبة كفاية رأس المال
(إجمالي رأس المال  /األصول المرجحة بأوزان المخاطر)

7.2%

84.1%

83.4%

28.7%

30.2%

22,2%

33.1%

ً
ثالثا :نسب السيولة

تقيــس نســب الســيولة مــدى قــدرة البنــك علــى مواجهــة التزاماتهــا قصيــرة األجــل عنــد اســتحقاقها باســتخدام أصولهــا الســائلة والشــبه ســائلة
(األصــول المتداولــة) دون تحقيــق خســائر وقــد حــدد البنــك المركــزي اليمنــي الحــدود الدنيــا لهــذه النســبة بـــ 25%
وسوف نقوم بإيضاح اهم النسب الواردة في هذا الجانب :
	•نسبة السيولة طبقا لتعليمات البنك املركزي :
يقــوم البنــك دومــا بالمحافظــة علــى نســبة ســيوله كافيــة تعطيــه االمــان لمواجهــة أي ســحوبات للعمــاء فــي اآلجــال القصيــرة دون اغفــال
العوائــد والربحيــة ( أي الموائمــة بيــن الســيولة والربحيــة ) ويقــوم بقيــاس النســبة بشــكل مســتمر .
وقــد كانــت نســبة ســيولة البنــك بنهايــة العــام 2014م  79.1%مقابــل  84.6%فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وهــذه نســبه عاليــة جــدا
تمكــن البنــك مــن مواجهــة أي ســحوبات للعمــاء .
نسب السيولة
نسبة السيولة
(مكونات الموجودات السائلة وفق متطلبات البنك المركزي /مكونات المطلوبات وفق متطلبات
البنك المركزي)
نسبة القروض إلى الودائع

7.3%

31/12/2014

31/12/2013

(إجمالي القروض  /إجمالى الودائع)
الموجودات السائلة كنسبة مئوية من الودائع واإلقتراض
( (الموجودات السائلة ( /إجمالي الودائع  +إجمالي القروض )
نسبة الموجودات السائلة في إجمالي الموجودات
( الموجودات السائلة  /إجمالي الموجودات )

31/12/2014
79.1%

31/12/2013
84.6%

20.6%

14.8%

73.6%

77.5%

78.1%

80.7%
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العائد على األصول ()ROA

0.5%

0.9%

التقرير السنوي

نسب األرباح والكفاءة الربحية

31/12/2014

31/12/2013

تقيــس نســب كفايــة رأس المــال متانــة رأس مــال البنــك لمواجهــة المخاطــر وكــذا مقــدار اعتمــاد البنــك فــي التمويــل مــن المصــادر الخارجيــة
وســوف نقــوم بإيضــاح اهــم النســب الــواردة فــي هــذا الجانــب :

2014
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تقيــس نســب جــودة االصــول كفــاءة االدارة فــي اســتغالل المــوارد بالشــكل االمثــل لتحقيــق االربــاح وفــي هــذا الجانــب يديــر البنــك مــوارده
الماليــة بكفــاءة عاليــة لتحقيــق االربــاح .
وسوف نقوم بإيضاح اهم النسب الواردة في هذا الجانب :

تقيــس نســب الحســابات خــارج الميزانيــة نشــاط البنــك فــي البنــود التــي تكــون خــارج الميزانيــة كاالعتمــادات وخطابــات الضمــان وشــيكات
مقبولــة الدفــع وغيرهــا والتــي تــدر علــى البنــك ايــرادات .
وهناك عدة نسب للقياس في هذا الجانب ولكن سنتطرق الى نسبه وحيده وتعد االهم وهي

	•نسبة املوجودات املدره للدخل :

	•نسبة البنود خارج امليزانية اىل اجمالي املوجودات :

وتقيــس هــذا النســبة مقــدار االصــول المــدره للدخــل ( المربحــة ) الــى اجمالــي االصــول ككل وارتفــاع هــذه النســبة أمــر جيــد وقــد بلغــت
النســبة بنهايــة العــام 2014م  84.3%مقابــل  77.1%فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وهــذه نســبه ممتــازة .

تقيــس هــذه النســبة مقــدار وحجــم النشــاط فــي تلــك البنــود بالنســبة الــى اجمالــي الموجــودات ككل وقــد حقــق البنــك بنهايــة العــام 2014م
نســبة  16,2%مقابــل  13,3%وهــذه مؤشــر جيــد وترتفــع بصــوره طبيعيــة عنــد رواج النشــاط االقتصــادي وزيــادة حجــم التبــادالت التــي تتــم
مــع العالــم الخارجــي

(إجمالي االلتزامات العرضية والتعهدات  /إجمالي القروض )
نسبة البنود خارج الميزانية إلى مجموع الموجودات
( إجمالي البنود خارج الميزانية  :االلتزامات العرضية والتعهدات  /إجمالي الموجودات )
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نسب جودة األصول
نسبة القروض في إجمالي الموجودات
( القروض  /إجمالي الموجودات )
نسبة الموجودات المدرة للفوائد إلى إجمالي الموجودات
(الموجودات المدرة للفوائد  /إجمالي الموجودات )
نسبة القروض غير العاملة في إجمالي القروض
( القروض غير العاملة  /إجمالي القروض )
نسبة المخصصات المحددة إلى القروض غير العاملة
( المخصصات المحددة  /القروض المتعثرة )
نسبة الموجودات غير المدرة للفوائد إلى إجمالي الموجودات
(الموجودات غير المدرة للفوائد  /إجمالي الموجودات )

31/12/2014

31/12/2013

18.1%

13.4%

84.3%

77.1%

17.6%

24.5%

91.4%

85.4%

15.7%

22.9%

89.4%

99.2%

16.2%

13.3%

بنك التسليف التعاوني والزراعي

يقــوم البنــك بتكويــن المخصصــات الالزمــة لمواجهــة أي اخطــار فــي جميــع بنــود أصولــه ويقــوم بتعديــل تلــك المخصصــات بصفــة دوريــة
طبقــا للدراســات التفصيليــة وهــذا يــؤدي الــى انخفــاض المخاطــر علــى البنــك .
حيث بلغت النسبة المحققة بنهاية العام 2014م  91,4%مقابل . 85.4%
أي ان الديون غير العاملة في البنك مغطاه بنسبة  91.4%بخالف الضمانات االخرى على ذلك .

نسبة البنود خارج الميزانية إلى إجمالي القروض

التقرير السنوي

	•نسبة املخصصات املحددة اىل القروض غري العاملة :

نسب الحسابات خارج الميزانية

31/12/2014

31/12/2013

2014

تحليل اداء البنك

ً
رابعا :نسب جودة األصول

ً
خامسا :نسب الحسابات خارج الميزانية
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اإلستثمار
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التقرير السنوي

ونظــرا لمــا يمتــاز بــه القطــاع المالــي المصرفــي مــن الشــفافية
وتداخــل االعمــال و شــبكه المصالــح والخدمــات الماليــة الواســعة ومــا
يرتبــط بهــا مــن عالقــات ماليــه تعاقديــه لكافــه المتعامليــن مــع البنــك
والحاجــه المســتمرة الــي تحريــك األمــوال فقــد اســتطاع القطــاع ان
يتعامــل مــع كل الظــروف والمســتجدات المتالحقــة وفــق حزمــة مــن
السياســات واالســتراتيجيات التــي مكنــت البنــك مــن توفيــر الثقــة
والشــعور باألمــان لــدي كل العمــاء بقــدرات البنــك فــي الوقــوف الــي
جانــب عمالئــه فــي كل الظــروف وعلــي قــدرة البنــك علــي المســاهمة

فــي تنشــيط حركــه االقتصــاد واالســتثمار والمســاهمة فــي الحفــاظ
علــي اســتقرار اســعار الصرف ودعــم وتشــجيع المســتثمرين ومواصلة
التعريــف بالمشــاريع والفــرص االســتثمارية واالطمئنــان بنتائــج
اعمــال البنــك القائمــة علــي الشــفافية والتنافســية وااللتــزام بمعاييــر
الصناعــة المصرفيــة المتطــورة ورائــداً لألعمــال المصرفيــة والماليــة
ومحقــق لحاجــات العمــاء فــي مختلــف القطاعــات التجاريــة والصناعية
والزراعيــة والعقاريــة وممــوال للمشــاريع الفرديــة وداعم ـًا لمشــاريع
القطــاع الخــاص والعــام  ,وقــد عمــل القطــاع علــي تهيئــة االمــوال

2014

واصل قطاع االســتثمار جهوده لتوســيع نشــاط البنك ومواكبه المســتجدات في عالم الصرافة والتمويل
اعتمـ ً
ـادا علــى النظــم المتطــورة والكــوادر الكفــؤة والمتخصصــة والخبــرات المتراكمــة علــي ممارســة نشــاط
االســتثمار والخدمــات الماليــة فــي مختلــف الظروف

االزمــه لتوفيــر الخدمــات الجديــدة المقدمــة للعمــاء وبمــا يعــزز مــن
فــرص الربحيــة والنمــو  ,كمــا ســاهم وشــارك فــي تمويــل المشــاريع
المدرجــة فــي خطــط االدارات المتخصصــة فــي تمويــل المشــاريع
ونشــاطات االقتــراض المختلفــة وفــق خطــه محكمــه تراعــي التناســق
بيــن اجــال الســداد للتســهيالت والقــروض والمطلوبــات ,وكذلــك
الحــرص علــي توفيــر الســيولة وتخفيــض المخاطــر وتحقيــق الربحيــة
واســتمرارية االتاحــة للخدمــات والتمويــات للعمــاء  ,وســاهم القطــاع
فــي انشــاء صناديــق اإلســتثمار مــن خــال بيــع وشــراء األســهم  ,كمــا
قــام القطــاع بــإدارة العمليــات المتعلقــة بشــراء وبيــع الســندات الماليــة
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة األجنبيــة والمحليــة ,وشــراء وبيــع اذون
الخزانــة وشــهادات االيــداع ونشــط البنــك فــي بيــع وشــراء العمــات

 ,كمــا عمــل علــى ادارة اســعار الفوائــد للموجــودات والمطلوبــات ,
ومراقبــه ســقوف المعامــات والمســاهمة فــي توفيــر الســيولة بالعملة
المحليــة واألجنبيــة لتغطيــة العمليــات التجاريــة الخارجيــة  ,توفيــر
االمــوال للمشــاريع المنفــذة للعمــاء بصيــغ الشــريعة االســامية عبــر
كاك االســامي  ,ودعــم الشــركات والمؤسســات المحتفــظ بهــا لغــرض
البيــع و الشــركات التابعــة والزميلــة .
وان دور البنــك مــن خــال االســتثمار ســيتعاظم فــي الســنوات القادمــة
نظــراً للــدور المأمــول الــذي يلعبــه القطــاع المصرفــي فــي المســاهمة
فــي حجــم االســتثمارات الكبيــرة المطلوبــة ألعــادة تنشــيط االقتصــاد
وتوفيــر فــرص العمــل وتحســين مســتوى المعيشــة وبنــاء مــا دمرتــه
االزمــات المتالحقــة علــى البلــد.

اإلستثمار في الشركات

شركة األمن والصيانة
نسبة مساهمة

% 100

عبده سعيد الطيار
المدير التنفيذي
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التقرير السنوي

شركة كاك للتأمين
نسبة مساهمة

2014

عبدالله بشير
الرئيس التنفيذي

50

% 21
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بنسبة % 27.38

التقرير السنوي

2014

شركة مارب للدواجن
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محور المتعاملين
يســعى كاك بنــك جاهــدا إلــي تلبيــة احتياجــات عمالئــه مــن خــال حرصــه الكبيــر علــى مواكبــة كل التطــورات المصرفيــة الحديثــة ,والتســهيالت
واالمتيــازات لعمالئــه وذلــك انطالقــا مــن اداركــه بأهميــة فهمــه واســتيعابه الحتياجــات عمالئــه ومتطلباتهــم التــي تعــد هــي نقطــة البدايــة
التــي ينطلــق منهــا البنــك كأســاس لنجــاح أعمالــه ونيــل ثقــة جمهــوره األوســع فــي اليمــن .
حيث وصل اجمالي عدد عمالء البنك الى ( )437,819عميل خالل عام  2014بنسبة نمو (.)11%

مؤشر النمو في عدد العمالء
2014 - 2011
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عدد الذكور

عدد اإلناث
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يحــرص «كاك بنــك» علــى تعزيــز الشــراكة الحقيقيــة مــع عمالئــه المميزيــن والحفــاظ عليهــم مــن خــال ســعية الدائــم الــي تحديــث أنظمتــه
و اجراءاتــه لتقديــم اجــود الخدمــات المصرفيــة التــي تلبــي احتياجاتهــم لتحقيــق رضاهــم وكســب ثقتهــم والســيما فــي خدمــات الشــركات حيــث
يســعى قطــاع الشــركات بــكل كادره المؤهــل والمتميــز إلــي تقديــم كافــة الخدمــات االئتمانيــة للشــركات (التجاريــة  ,العقاريــة  ,الصناعيــة
) المحليــة واألجنبيــة بحســب طبيعــة نشــاط كل شــركة ,مــع توفيــر الدعــم للشــركات بتقديــم الخدمــات واالستشــارات الماليــة لألنشــطة
التمويليــة التــي تحتاجهــا الشــركات مــن خــال عمليــة التحليــل والتقييــم الصحيــح لتقديــم الحلــول االئتمانيــة الســليمة التــي تنســجم مــع
التشــريعات الصــادرة مــن البنــك المركــزي والسياســة االئتمانيــة لــكاك بنــك وذلــك حرصـًا علــى ان تُحقــق الشــركات النتائــج المرجــوة ألهدافهــا
المرســومة وبمــا يخــدم التنميــة الوطنيــة الشــاملة  ,وكمــا يســعى قطــاع الشــركات دائمــا علــى تجويــد الخدمــات االئتمانيــة وتحســينها علــى
مســتوى القــدرات التنافســية بمــا يحقــق افضــل العوائــد للبنــك والحفــاظ علــى موقــف تنافســي عالــي يتناســب مــع األوضــاع االقتصاديــة
المحيطــة .

أرتفعــت المحفظــة االئتمانيــة للتســهيالت المباشــرة والغيــر مباشــرة الممنوحــة للشــركات (التجاريــة  ,العقاريــة  ,الصناعيــة ) خــال عــام 2014
للمســاهمه فــي دعــم العجلــة االقتصاديــة رغــم الظــروف التــي تمــر بــه البلــد.

التجارية

الصناعية

املحفظة االئتمانية للتسهيالت املباشرة املمنوحة خالل 2013-2014
635,175,000.00

4,969,373,736.00

العقاريه

املحفظة االئتمانية للتسهيالت الغري املباشرة املمنوحة خالل 2013-2014
17,604,792,392.00

2013

53,885,003,548.41

2013
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14,026,272,166.00

1,469,612,735.00

28,180,795,909.00

2014
59,234,945,498.00

شركة هوسكو للهياكل الحديدية

19,414,271,571

2014

29,584,536,854.00
143,265,985,944

61,413,070,034

التقرير السنوي

119,985,737,173.06

48,495,941,232.65

2014

8,421,723,430.00

التقرير السنوي
2014
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االجمالي

62,438,644,339
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الخدمات المصرفية للشركات

محفظة ائتمانية منخفضة املخاطر

55

بنك كل يمني
نظام مصرفي متكامل

يضطلــع بنــك التســليف التعاونــي والزراعــي «كاك بنــك» بــدور
مصرفــي كبيــر فــي رفــع مســتوى االقتصــاد المحلــي وتوفيــر
الخدمــات والتقنيــات الممتــازة واألســهام فــي تحقيــق عالقــات
طويلــة المــدى مــع عمالئــه  ,ونحــن نشــكره علــى هــذا الــدور
الهــام.

يمنح العميل إمكانية تنفيذ العديد من الخدمات
المصرفية من أي مكان في العالم وفي أي وقت.
وذلك عبر شبكة اإلنترنت
ألثلة

سين ا

ح

سكو

علي
ة هو
احمد عام شرك يدية
الحد
مدير هياكل
لل

ل

ي

•مستوى تشفير عالي
تم تطبيق تقنية تشفير البيانات المرسلة من قبل العميل بحيث يقوم برنامج
معتمد من شركة  Verisignالبريطانية بتشفير تلك البيانات حتى وصولها إلي
السرفر بحيث ال يمكن اختراقها أو اعتراضها .
•خدمة فتح االعتمادات المستندية من أي مكان في العالم .
•تنفيذ الحواالت الخارجية.
•خدمة فتح الضمانات الخارجية والمحلية وفي أي وقت.
•خدمة التحويل من حساب إلي حساب أخر في نفس الوقت حسابات العميل.
•خدمة سداد جميع أنواع الفواتير (الكهرباء – المياه – الهاتف األرضي –
الهاتف المحمول)
•خدمة استعراض كشوفات الحساب واالستعالم عن أسعار صرف العمالت.
•خدمة استعراض السقف االئتماني وفتح الحسابات الجارية.

التقرير السنوي
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ص
رجل اعما الح ا

ل
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المزايا
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فــي اطــار العالقــة والشــراكة لتــي تربطنا مع « كاك بنــك « والذي
يعتبــر البنــك الرائــد فــي تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات
المصرفيــة للشــركات المختلفــة فــي اليمــن والتــي تســتطيع تنفيذهــا
وفــي مقدمــة تلــك الخدمــات االعتمــادات والحــواالت الخارجيــة
 ,كمــا كان لــه الــدور الرئيســي والفضــل األكبــر فــي اســتقرار
ســعر صــرف العملــة المحليــة مقابــل الــدوالر والعمــات األخــرى
 ,مــن خــال الــدور الــذي تبنــاه باالســتمرار فــي تقديــم الخدمــات
للشــركات بالعمــات األجنبيــة رغــم الظــروف الصعبــة التــي تمــر
بهــا بالدنــا األمــر الــذي يســهم بالمحافظــة علــى االقتصــاد الوطني.

2014

الشريك
المصرفي المميز
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مؤشر النمو في خدمات األفرد
2014 - 2011
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كمــا يســعى قطــاع االفــراد بــكادره اإلداري والميدانــي المؤهــل
والمهنــي الــي تحســين ســمعة و صــورة البنــك ليجعــل منــه الشــريك
المصرفــي المتميــز والخيــار األفضــل  ,اذ عمــل علــى إتاحــة كافــة
الخدمــات المتنوعــة والمنتجــات المصرفيــة المقدمــة للعمــاء علــى
كافــة فــروع ومكاتبــه البنــك وقنــوات التوزيــع االلكترونيــة حرصــا
علــى تســهيل الحصــول علــى الخدمــة بســرعة ودقــه عاليــة ,
وبهــذا الــدور المصرفــي المميــز الــذي يقدمــة قطــاع االفــراد وصــل
عــدد معامــات عمــاء االفــراد إلــى أكثــر مــن ( )7,969,208معاملــة
خــال العــام  2014تــم إجــراء مــا نســبته ( %)32منهــا عبــر قنواتنــا
اإللكترونيــة المختلفــة ,رغــم المتغيــرات التــي حدثــت مــن تــردي فــي

األوضــاع األمنيــة و الخدمــات العامــة األساســية و تقلبــات الســوق
المصرفيــة جــراء االحــداث التــي عصفــت بالبــاد منــذ العــام 2011م
 ,اال ان قطــاع االفــراد بخبراتــه المتراكمــة اســتطاع ان يتجــاوز هــذه
االحــداث بتطبيقــه لخطــة عمــل مدروســة فــي تقديــم أفضــل الخدمات
والمنتجــات المعاصــرة المبتكــرة تطبيقــا لسياســة البنــك الهادفــة إلــى
الوصــول واالقتــراب مــن العمــاء وتلبيــة احتياجاتهــم ورغباتهــم ,
فقــد تــم اضافــة ( )38جهــاز صــراف آلــي جديــد ليصــل عددهــا إلــى
( )178صــراف آلــي موزعــة فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة تعمــل علــى
مــدار الســاعة فــي خدمــة العمــاء ممــا جعــل قطــاع خدمــات األفــراد
مــن أهــم وابــرز القطاعــات الحيويــة والفاعلــة التــي ســاهمت فــي

التقرير السنوي

يعتبر قطاع األفراد احد القطاعات الهامة في البنك اذ له دور مصرفي كبير في جذب الودائع وزيادة ربحية البنك بتنوع
خدماته ومنتجاته المصرفية التي يقدمها ألكبر شريحة من العمالء والمتعاملين عبر أوسع شبكة مصرفية مكونة من
ً
فرعا ومكتب موزعة في كل محافظات الجمهورية,
()84
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الخدمات المصرفية لألفراد

تعزيــز االســتدامة والثبــات االســتراتيجي للبنــك ,ومــن خــال تنويــع
ـر مــن الحســابات
نطــاق المنتجــات المقدمــة  ،تــم اســتقطاب عــددٍ كبيـ ٍ
الجاريــة وحســابات الرواتــب الحكوميــة والخاصــة الجديــدة ليصــل
اجمالــي عددهــا الــي( )653جهــة ,ســاعد ذلــك فــي نمــو محفظتنــا على
مســتوى كافــة المنتجــات ؛ حيــث ارتفــع عــدد التمويــات الشــخصية
المقدمــة لألفــراد خــال العــام  2014إلــي ()36,669قــرض بنســبة
نمــو( )32%وبأجمالــي محفظــة قدرها()7,672,004,984بنســبة نمــو
 , 24%والتــي جعلــت مــن (كاك بنــك) علــى قمــة البنــوك الرائــدة فــي
هــذا المجــال , ,وعلــى مســتوى بطاقــات االئتمــان حققــت نمــواً كبيــرة
بنســبة ( , )204%وتتمثــل أحــد األهــداف االســتراتيجية للبنــك فــي أن
يصبــح أفضــل بنــك يقــدم خدمــات إلكترونيــة فــي الجمهوريــة ،وقــد
بــدأت أولــى خطواتــة نحــو تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال إضافــة
المزيــد مــن الخدمــات لتعزيــز قنواتنــا األلكترونيــة وتعتبــر خدمــة كاك
موبايــل  cac Mobileإحــدى تطبيقاتنــا للهواتــف الذكيــة التــي تُمكــن
العميــل مــن القيــام بأكثــر مــن عمليــة مصرفيــه مــن أي مــكان وفــي
أي وقــت ,وقــد اعتبرهــا العمــاء مؤخــراً األفضــل فــي الجمهوريــة.

مؤشر النمو في عدد قروض األفراد
2014 - 2011
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سلة مصرفية متنوعة
ذات جودة عالية
تبــرز أهميــة «كاك بنــك» كونــه الســباق فــي تقديــم كثيــر مــن
الخدمــات المصرفيــة ,ضمــن قنــوات التوزيــع اإللكترونيــة
المختلفــة التــي ســهلت لنــا اســتالم المرتبــات وســداد الفواتيــر
خصمــا مــن الحســاب دون عنــاء .
مع تمنياتنا لكم بمزيد من اإلنجاز والمستقبل الزاهر.
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خدمات

مــا يميــز «كاك بنــك» التوســع وانتشــار فروعــه فــي جميــع
محافظــات اليمــن  ,وخدمــات مصرفيــة الكترونيــه مميــزة
باســتخدام احــدث التكنلوجيــا التــي ســهلت انجــاز المعامــات
باإلضافــة الــي مزايــا التســهيالت التــي يكتســبها العميــل
بالتقــادم  ,ويعتبــر األكثــر ضمان ـا ً واألقــل تأثــراً باألوضــاع
التــي تشــهدها اليمــن.
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بنك التسليف التعاوني والزراعي
التقرير السنوي

اننــا فــي يمــن كايبــل ُنشــيد بتجربتنــا الفريــدة والمميــزة مــع « كاك
بنــك»  ,احــد أعــرق البنــوك العاملــة فــي البــاد والتــي منحتنــا هــذه
التجربــة مزيــدا مــن الثقــة والقــوة مــن خــال مســاندة البنــك لنــا فــي
مختلــف الظــروف  ,هــذا ان دل انمــا يــدل علــى مــدى الثقــة المتبادلــة
التــي زرعهــا كاك بنــك مــع عمالئــه.

بنك التسليف التعاوني والزراعي

2014

62

من أعرق
البنوك اليمنية

2014

ن
إلدا
كايبل رية
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التمويل الزراعي والسمكي
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التقرير السنوي
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بنك التسليف التعاوني والزراعي

التقرير السنوي

بنــاء علــى عــودة الحكومــة لتبنــي برامــج التنميــة الريفيــة المســتدامة كحــل أمثــل و أساســي لمشــاكل الفقــر و البطالــة و تحقيــق تنميــة
اقتصاديــة يســاهم فيهــا القطــاع الزراعــي و الســمكي بشــكل أكبــر باعتبــاره القطــاع االقتصــادي الثانــي بعــد النفــط فــي تحقيــق الناتــج
المحلــي اإلجمالــي و بنســبة تصــل إلــى  ,17%بهــذا التوجــه تؤكــد قيــادة كاك بنــك علــى اســتمرار البنــك فــي دورة الفاعــل كشــريك مؤثــر
فــي تنميــة القطــاع الزراعــي والســمكي  ,حيــث تتجــه سياســة البنــك الــي تقديــم احــدث المنتجــات المصرفيــة والخدمــات الماليــة التــي مــن
شــأنها تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الجانــب الزراعــي والســمكي نحــو الدخــول فــي شــراكات مــع المنظمــات والصناديــق المتخصصــة فــي
تقديــم التمويــات والخدمــات المتنوعــة لتنميــة المشــاريع الزراعيــة و الســمكية  ,وعلــى هــذا االهتمــام الكبيــر مــن قبــل البنــك بالمســاهمة قــد
انتهــي البنــك مــن اســتحداث قطــاع (التمويــل الزراعــي والســمكي) متخصــص فــي ادارة االنشــطة الزراعيــة والســمكية وتقديــم كل المنتجــات
و الخدمــات التمويلــه للمزارعيــن والصياديــن علــى مســتوى االفــراد والمنشــئات الصغيــرة والمتوســطة وتســهيل الحصــول عليهــا ,و يقــوم
القطــاع حاليــا باالســتعداد إلطــاق مشــروع و برنامــج التمويــل الصغيــرة والمتوســط للمشــاريع الزراعيــة والســمكيةوقد تــم التخطيــط لتنفيــذ
المشــروع بمحفظــة قدرهــا  65مليــون دوالر علــى مــدى الثــاث الســنوات القادمــة.
ويهــدف المشــروع إلــي المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي القطــاع الزراعــي و الســمكي ( الريفــي )  ,ودفــع المزارعيــن والصياديــن
نحــو التخصــص فــي المنتجــات ذات التميــز النســبي فــي اإلنتــاج ( مــن حيــث التكاليــف و الجــودة و الموســم ) ,كذلــك رفــع مســتوى ربحيــة
المــزارع والصيــاد مــن عمليــات اإلنتــاج التــي يمارســونها عــن طريــق تبنيهــم ألحــدث التقنيــات التــي مــن شــأنها تخفيــض تكاليــف اإلنتــاج و رفــع
مســتوى اإليــرادات ،و بالتالــي رفــع قدرتــه االئتمانيــة  ,وقــد بلغــت إجمالــي التمويــات المقدمــة للعمــاء المســتفيدين خــال العــام عــدد()115
تمويــل بمبلــغ( , )94,213,790.15

2014

تحت شعار شركاء في التنمية و بناء اليمن الجديد،،،

التمويل الزراعي والسمكي
بنك التسليف التعاوني والزراعي

خدمــات التدريــب الفنــي و التقنــي لتطبيــق طــرق و إســتخدام وســائل
اإلنتــاج الحديــث للمنتجــات الزراعيــة و الســمكية المســتهدف إنتاجهــا ،و
التــي يــؤدي إتباعهــا و إســتخدامها إلــى كل أو بعــض ممــا يلــي:

التقرير السنوي

•توفير الموارد المستخدمة لإلنتاج و ال سيما المياة ،و الطاقة.
•تخفيــض تكاليــف اإلنتــاج ،و ال ســيما العمالــة ،و الوقــت لتنفيــذ
العمليــات اإلنتاجيــة.
•اإلنتــاج بالجــودة و المواصفــات المطلوبــة فــي األســواق الدوليــة
والمحليــة.
•تخفيــض مقــدار التالــف أو العــادم مــن اإلنتــاج إلــى أدنــى مســتوى
ممكــن.
•رفــع مقــدار اإلنتــاج للمتــر المربــع أو الهكتــار أو وحــدة اإلنتــاج
المســتخدمة ( شــجرة أو بيــت محمــي ).
•اإلنتــاج فــي مواســم ترتفــع فيهــا قيمــة المبيعــات فــي الســوق

توزيــع الخدمــات و تقديــم منتجــات و خدمــات التمويــل
والتحصيــل:
و ذلــك ســيتم مــن خــال فتــح نوافــذ خاصــة فــي الفــروع المســتهدفة
لتقديــم الخدمــات و التمويــل الزراعــي وا لســمكي ،و ســوف يســخر
إمكانياتــه المتمثلــة فــي تســهيل وتقديــم تلــك الخدمــات مــن خــال :
•شــبكات واســعة لقنــوات البيــع والتوزيــع و نقــاط تقديــم الخدمــات
فــي مختلــف المناطــق واألقاليــم اليمنيــة و التــي تمثــل أوســع شــبكة

شركاؤنا يف تقديم خدمات التمويل الزراعي والسمكي:
•وزارة الزراعة والري.
•وزارة الصناعة والتجارة.
•صندوق التشجيع التعاوني والزراعي.
•صندوق الفرص اإلقتصادية.
•كلية الزارعة بجامعة صنعاء.
•الصندوق العربي لإلنماء اإلجتماعيواإلقتصادي.
•منظمة األغذية والزراعة ( .)FAO
•الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( .)IFAD
•وكالة تنمية المنشأت الصغيرة و المتوسطة (.)SMEPS
•برنامج الغذاء العالمي ( ) FWP
•منظمة زراعيون بال حدود الهولندية (.)AWP
•منظمة سمبس الهولندية.
•إتحادإستشاريي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
•الجمعية اليمنية لمصدري األسماك.
•شركة تكنو سي لمعدات و مستلزمات الصيادين.
•شركة اللؤلؤة للسويق األسماك.

التقرير السنوي

خدمــات التدريــب و الدراســات التــي يقدمها البنــك بالتعاون
مع شــركائه:

• و هــو مــا يســعى البنــك فــي تحقيقــة مــن خــال االســتعانة
بشــركات أوروبيــة متخصصــة و ذات خبــرة فــي مجــال التغليــف و
التعبئــة و التصديــر ،و تحديــد المواصفــات  ،للعمــل فــي الســوق
اليمنيــة و فتــح نوافــذ لهــا لشــراء المنتجــات المطلوبــة في الســوق
األوروبيــة و العالميــة و بيعهــا هنــاك .

بنك التسليف التعاوني والزراعي
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يعكــف قطــاع التمويــل الزراعــي والســمكي و بالتعــاون مــع قطــاع تطويــر
األعمــال فــي البنــك ،و شــركائه مــن المنظمــات و الشــركات المتخصصــة
فــي التدريــب و الدراســات و التســويق لإلنتهــاء مــن تصميــم وإقــرار
منتجــات .
• تمويل مضخات و وحدات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية.
•البيوت المحمية إلنتاج الخضروات و الفواكة.
•إلطرق الحديثة في إنتاج العسل و تربية النحل.
•إنتاج الغذاء الملكي ،و تربية ملكات النحل.
•الزراعة الحديثة للقرعيات.
•شبكات الري الحديث.
•تطوير و تحديث إنتاج البن.
•إنتاج األعالف الخضراء بالطرق الحديثة.
•تربية و تسمين األغنام.
•تمويل قوارب الصيد الحديث.
•تحديث قوارب الصيد.
•قوارب الصيد المتوسطة الحجم.
•معدات الصيد الحديث.

التسويق و الدعم اللوجستي:

2014

خدمات التمويل الزراعي و السمكي:

المحلــي و العالمــي للمنتــج المســتهدف.
•إعــداد الدراســات الفنيــة أو الماليــة أو اإلداريــة المختلفــة لــكل
مشــروع ،بدقــة و حداثــة يمكــن اإلعتمــاد عليهــا فــي تنفيــذ المشــاريع.
•
• تمويل مشاريع التنمية الزراعية والسمكية:
بالرغــم مــن أن اليمــن تعتبــر مــن الــدول األعلــى كلفــة فــي توفيــر
األمــوال ،حيــث تصــل نســبة الفائــدة فيهــا علــى القــروض إلــى 20%
بالعملــة المحليــة ،و  12%للــدوالر األمريكــي لهــذه األســباب أتجــه البنــك
نحــو الســعي لتخفيــض ســعر الفائــدة أو المرابحــة التــي ســيتحملها
المزارعيــن و الصياديــن ذلــك عــن طريــق:
• البحــث عــن مصــادر منخفضــة الكلفــة لتوفيراألمــوال المقدمــة
للمزارعيــن والصياديــن ،و هــو األمــر الــذي توفــر في قــرض الصندوق
العربــي لإلنمــاء اإلجتماعــي و اإلقتصــادي ،الــذي سيســاهم فــي تنفيــذ
هــذه المشــروع لتمويــل المزارعيــن و الصياديــن بنســبة تتــراوح بيــن
 7%و  ،13%و تختلــف هــذه النســبة مــن منتــج (مشــروع ) إلــى أخــر
بحســب طبيعــة المشــروع أو المنتــج.
•الســعي بالتعــاون مــع صنــدوق التشــجيع التعاونــي والزراعــي لدعــم
أســعار الفائــدة أو المرابحــة علــى التمويــات المقدمــة للمزارعيــن
والصياديــن.
•تبنــي المشــاريع الحديثــة ذات العائــد المــادي المجــزي الــذي يمنــح
المزارعيــن و الصياديــن القــدرة علــى تحمــل تكاليــف التمويــل
الممنــوح للمشــروع الــذي ســينفذه.

فــروع و مكاتــب بيــن البنــوك اليمنيــة حيــث تبلــغ  84فــرع و مكتــب،
كمــا تبلــغ نقــاط شــبكته البنــك لتقديــم خدمــات الحــواالت عبــر
الصرافيــن فــي عمــوم اليمــن إلــى  400نقطــة.
•إمكانياتــه المتنوعــة إداريــة و تكنولوجيــة وبحثيــه لتطويــر و ابتــكار
المنتجــات المختلفــة.
•الثقــة و الثبــات القــادر علــى بنــاء عالقــات واســعة و إدارة عمليــة
التحالــف و التنســيق بيــن الجهــات المتخصصــة لتقديــم الخدمــات
التــي يحتاجهــا العميــل المســتهدف فــي القطــاع الزراعــي والســمكي (
تدريــب– دراســات – تمويــل – تســويق ).
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بحضــور وزيــر الزراعــة والــري المهنــدس فريــد مجــور رعــى
البنــك ورشــة عمــل خاصــة ( بتطبيــق السياســات واإلجــراءات
وتذليــل الصعوبــات امــام المزارعيــن للحصــول علــى خدمــات
التمويــل الزراعــي والســمكي ) والتــي نظمهــا البنــك لمــدراء فــروع
البنــك فــي المحافظــات ,وخــال الورشــة تــم توضيــح األســاليب
المختلفــة لمنــح التســهيالت الضروريــة لخدمــة المــزارع بأســهل
الطــرق وبمــا يمكنــه مــن الحصــول علــى القــرض الميســر لشــراء
مضخــات تعمــل بالطاقــة الشمســية بمــا يســهم فــي تحســين
الدخــل المعيشــي للمزارعيــن وتعزيــز اإلنتاجيــة الزراعيــة.
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تدشــين المرحلــة األولــى مــن مشــروع دعــم وتمويــل المزارعيــن
بالمضخــات العاملــة بالطاقــة الشمســية  ,ضمــن برنامــج التنميــة
الزراعيــة المســتدامة لدعــم االقتصــاد الوطنــي والتخفيــف مــن
األعبــاء والتكاليــف التــي يتحملهــا المزارعيــن جــراء ارتفــاع أســعار
المشــتقات النفطيــة.

قروض تمويل املضخات الشمسية قروض بيضاء ميسرة
وبدون فوائد:
ان البرنامــج الخــاص بتمويــل «قــروض» المضخــات العاملــة
بالطاقــة الشمســية  ,يقــدم عــن طريــق البنــك كقــروض بيضــاء
ميســرة وبــدون فوائــد  ,بعــد ان تحملــت الدولــة أعبــاء رســوم
الخدمــة المصرفيــة عبــر صنــدوق تشــجيع اإلنتــاج الزراعــي
والســمكي.

توقيع اتفاقية تعاون مع الجهاز املركزي لالحصاء:
وقــع البنــك اتفاقيــة تعاون مشــترك مــع الجهــاز المركــزي لإلحصاء
لتحويــل مســتحقات لجــان العامليــن فــي التعــداد الســكاني للعــام
 2014علــى مســتوى محافظــات ومديريــات الجمهوريــة عبــر خدمة
الســريع للحــواالت بعــد فــوز البنــك بالمناقصــة الخاصــة بتقديــم
الخدمة.
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حضرموت).

وقــع البنــك مــع مديــر مشــروع (كاش) بالوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة الدكتــور محمــد اليــاس ,اتفاقيــة تعــاون مــع برنامــج (كاش)
لدعــم النظــم الزراعيــة التنافســية للمحاصيــل عالية القيمــة الممول
مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة  ,تتضمــن االتفاقيــة تنميــة
القــدرات والمهــارات ل  14الــف مــزارع ومزارعــة من صغــار المنتجين
علــى اســتخدام افضــل التقنيــات الزراعيــة الحديثــة والممارســات
التــي تــؤدي الــي زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة فــي زراعــة البــن وإنتــاج
عســل النحــل والزراعــات البســتانية (الخضــروات والفواكه)واإلنتــاج
الحيوانــي والحــرف اليدويــة فــي عــدد مــن المحافظات(صنعــاء  ,لحــج
 ,تعــز ,ذمــار ,ريمــة ,الضالــع  ,اب) كمــا يقــدم برنامــج (كاش) الدعــم
الفنــي فــي اســتخدام طــرق زراعيــة حديثــة موفــرة للمــوارد الهامــة
(الميــاه والطاقــة)  ,وكذلــك تقديــم الدعــم الفنــي ل(كاك بنــك)
بغــرض اصــدار قــروض زراعيــة مؤثــرة تلبــي احتياجــات المزارعيــن
بالمحافظــات المســتهدفة خــال الخمــس األعــوام المقبلــة.
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تدشني العمل باملضخات الشمسية كقروض ميسرة
للمزارعني عرب <كاك بنك> :يف (الحديدة – لحج –

اتفاقية تعاون مع مشروع (كاش) لدعم النظم الزراعية
للمحاصيل عالية القيمة:

2014
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انشطة وفعاليات

ورشة عمل خاصة بتذليل كل الصعوبات امام املزارعني
للحصول على خدمات التمويل الزراعي:
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اإلدخار ....استثمار
يســعى بنــك التســليف التعاونــي والزراعــي الــي نشــر الثقافــه
المصرفيــة لمختلــف شــرائح المجتمــع وخاصــة فئــة الجيــل الصاعــد
مــن األطفــال و الشــباب كونهــم أســاس تطويــر المجتمعــات و تقدمهــا
 ,وبهــذا التوجــه التنمــوي يقــدم البنــك عــدد مــن الفعاليــات والبرامــج
التــي تهــدف الــي توعيــة االطفــال والشــباب حــول اإلدخــار ومهــارات
التوفيــر حــول القيمــة الفعليــة للنقــود وتزويدهــم بالفهــم العملــي
إلدارة أموالهــم ومصروفاتهــم  ,واطالعهــم علــى بعــض جوانــب
وتفاصيــل العمــل المصرفــي بالبنــك.
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2014
جانب من البرامج العملية التي تمت في مركز التدريب الداخلي للبنك
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السريع للحــــواالت
« تجاوز حاجز املسافة»
خدمة التحويل السريع من “كاك بنك” توفر لك العديد من المزايا:
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•حــول إلــى حســابك أو حســاب مــن تحــب فــي دقائــق معــدودة وإلــى
أي منطقــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة.
• تســليم حوالتــك مــن أي مــكان ضمــن شــبكة واســعة منتشــرة فــي
ارجــاء الوطــن بحوالــي  350نقطــة واكثــر مــن  2000نقطــة علــى
المســتوى الخارجــي .
• أرسل حوالتك في الوقت الذي تختاره.

•وفــر الوقــت والتكلفــة واغتنــم ســهولة التعامــل وتوفيــر الخدمــة
لمــن تريــد وفــي أي محافظــة فــي ارض الوطــن.
•تصلك رسالة مجانية لجوالك تعلمك بحصول المستلم للحوالة.
• تصل للمستلم رسالة مجانية على جواله تعلمه بإرسالك للحوالة.

كــاك موبايلي
« بلمسة زر  ،،،،،ادر حساباتك وسدد التزاماتك»

تتيــح لــك هــذه الخدمــة عبــر الرســائل القصيــرة مــن جوالــك إدارة أموالــك
ومدخراتــك بتقنيــات حديثة  وآمنــة وســهلة االســتخدام ,محميــة ببرامــج مصممــة
بســرية عاليــة.

بطاقة فيزا
«مع فيزا  ،،،تصل ألبعد مدى»
تم إصدار بطاقة فيزا رحال طبقاً ألحدث
تكنولوجيا (بطائق االئتمان) البطاقة
الذكية ( )EMVوهو أحدث نظام معتمد من
قبل أكبر شبكات بطاقة االئتمان في العالم و الذي
يتميز بمستوى عالي من الدقة و األمان.
•تتيح لك بطاقة فيزا رحال الحصول على المميزات التالية:
• بإمــكان احــد أفــراد أســرتك أو مــن تعــول الحصــول علــى بطاقــة
إضافيــة ألحــد أفــراد أســرتك أو مــن تعــول وربطاهــا بحســابك
الجاري.
•يمكنــك الحصــول علــى بطاقــة الرحــال الذكيــة للســحب النقــدي
عبــر الصرافــات اآلليــة وتســديد قيمــة المشــتريات مــن نقــاط
البيــع التــي تحمــل شــعار الفيــزا فــي أي مــكان فــي العالــم
خصم ـًا مــن حســابك الجــاري أو التوفيــر.
• السهولة في إصدار بطاقة بدل فاقد في حال ضياعها.
•   ثقــة و أمــان تــام الحتــواء هــذه البطاقــة علــى صورتــك
وتوقيعــك باإلضافــة إلــى الرقــم الســري الخــاص بــك.

•ســرية البيانــات والعمليــات المصرفيــة علــى درجــة عاليــة مــن
التقنيــات المتطــورة واآلمنــة.
• إمكانية  االطــاع علــى العمليــة التــي ترغــب
القيــام بهــا واســتعراض جميــع حســاباتك.
•إستخدام كاك آون الين خالل  24ساعة.
•إســتخدام كاك آون اليــن مــن أي مــكان
تتوفــر فيــه خدمــة االنترنــت.
اإلجراءات،بجــودة
•ســهولة
أعلــى ووقــت أقــل إلتمــام المعامــات
ا لمصر فيــة .

توفري الرحال
« ادخارك مضمـــون »
يمكنــك توفيــر أموالــك فــي بلــدك و الحصـــــول علــى
طرق  تــــوفير مضمونة  تقــدم عوائــد اســتثمار مجزيــة،
تســاندك فــي ســعيك النبيــل لضمان مســتقبلك ومســتقبل أوالدك.

• وفــر ابتــداء مــن  300دوالر أمريكــي أو مــا يعادلــه بــأي عملــة
خليجيــة أو الريــال اليمنــي .
• حــول لحســاب التوفيــر بشــكل دائــم عبــر أمــر التحويــل
المســتدام مــن حســابك الجــاري أو نقــداً.
• ســهولة االتصــال بالحســاب مــن خــال مركــز خدمــة العمــاء
فــي أي وقــت و فــي أي مــكان.
• احتســاب أربــاح شــهرية (علــى أقــل رصيــد خــال الشــهر) وتــودع
بالحســاب بشــكل نصــف ســنوي فــي نهايــة شــهري يونيــو
وديســمبر مــن كــــل عــام.
•منحــك بطاقــة صــراف آلــي لتســهيل العمليــات النقديــة
المصرفيــة المختلفــة ،أو دفتــر حســاب خــاص بــك
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باقة رحال للمغترب اليمني

كاك آون الين تحقق جميع رغباتك وطموحاتك المصرفية وتسهل
معامالتك من خالل اضمن الممارسات الكامنة عبر االنترنت ،فمن
خالل كاك آون الين تستطيع الدخول إلى حساباتك واستعراضها في أي
وقت ومن أي مكان وتتميز باالتي»
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يولــي «كاك بنــك» اهتمامــا كبيــرا بشــريحة المغتربيــن اليمنييــن ويحــرص دومـ ًـا علــى منحهــم خدمــات ومنتجــات مصرفية خاصة
بهــم  ,مــن شــأنها توفيــر الوقــت والجهــد  ,وتســهيل الكثيــر مــن المهــام واإلجــراءات المتعلقــة بتواصلهــم مــع الداخــل اليمنــي
 ,وايصــال ونقــل اســتثماراتهم و أموالهــم عبــر أنظمــة عمــل الكترونيــة حديثــة  ,وامنــه  ,وســهلة االســتخدام مضمونــة األداء
بفعــل البنيــة التكنلوجيــه المتطــورة التــي يمتلكهــا البنــك  ,وبفعــل تزايــد الحاجــة الــي الخدمــات المصرفيــة للمغتربيــن اليمنييــن
حــرص البنــك فــي الفتــرة األخيــرة علــى ربــط عالقــات مصرفيــة مــع شــبكة مــن البنــوك الخليجيــة والعربيــة مــن خــال التعــاون
المصرفــي البنــاء والناجــح  ,وتواصــل الزيــارات بيــن قيــادة البنــك والمختصيــن فيــه مــع قيــادات وخبــراء العمــل المصرفــي فــي
تلــك البنــوك  ,وتبــادل الخبــرات والمهــارات العمليــة  ,بصــورة تعــود بالفائــدة علــى اســتمرار وتحديــث منظومــة العمــل بالبنــك .

  تحويــل األمــــــوال مــن حســابك إلــى حســاب آخــر فــي البنــك مــع
إمكانيــة التحويــل بعملتــي الريــال اليمنــي والــدوالر األمريكــي.
  تحويــل األمــوال مــن حســابك إلــى شــخص أخــر نقــداً عبــر فروعنــا
المنتشــرة فــي الجمهوريــة.
      ســداد فواتيــر هاتفــك المحمــول أو هاتــف محمــول آخــر خصمــًا
مــن حســابك الجــاري فــي البنــك.
      ســداد لجميــع الفواتيــر اليمــن (الهاتــف األرضــي  -الكهربــاء -
الميــاه -االنترنــت).
      وصــول رســالة معبــرة عــن  أي حركــة خصــم أو
إضافــة تتــم فــي حســابك.
   معرفــة رصيــد حســابك الجــاري
في  CaCBanKفــي أي وقــت وأنــت فــي
مكا نــك .
      إبالغــك بنشــرة أســعار صــرف
العمــات األجنبيــة دوريــاً بانتظــام فــي
الوقــت الــذي تختــاره.

2014

الخدمات المصرفية للمغتربين

عرب جوالك الشخصي أحصل على املزايا التالية:

كاك آون الين
« نحن معك أينما كنت »
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التقرير السنوي

2014

تحــرص قيــادة البنــك علــى االهتمــام بجمهــوره النوعــي وعمالئــه  ,ايمانــاً منهــا
بــأن النجاحــات المصرفيــة التــي يحققهــا البنــك أساســها ثقــة العمــاء التــي مــن
خاللهــا اســتطاع البنــك ان يعــزز مكانتــه بمركــز مالــي قــوي  ,ومــن هــذا المنطلــق
فــان قيــادة البنــك تســعى الــي بنــاء عالقــات وطيــدة طويلــة األمــد مــع العمــاء لهــدف
تعزيــز الشــراكة الحقيقيــة معهــم والقــرب منهــم  ,مــن خــال عمــل بعــض الفعاليــات
واالحتفــاالت الســنوية كان أبرزهــا خــال عــام . 2014
•حفل تكريم سيدات اإلعمال.
•استضافة كبار عمالء البنك ورجال اإلعمال لوجبة افطار رمضانية .
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مؤشر النمو في العمليات المنفذة
2014 - 2011

التقرير السنوي

يحتــل قطــاع العمليــات المصرفيــة أهميــة مصرفيــة كبيــرة لــدى بنــك التســليف التعاونــي والزراعــي باعتبــاره أكبــر قطاعاتــه
المصرفيــة مــن حيــث تقســيماته اإلداريــة وكادره العملــي المؤهــل بالقــدرات الفنيــة العاليــة والمتمتــع بالخبــرة والمهــارة الكفيلة
بتمكينــه مــن تقديــم الخدمــات المصرفيــة والفنيــة «التشــغيلية» بدقــه وجــودة وســرعة عاليــة ممــا ينعكــس إيجابـ ًـا علــى مجمــل
أداء البنــك ,
كمــا أنــه يحظــى بتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للبنــك وتحقيــق وفنيــة واداريــة مميــزه لتحقيــق رضــا العمــاء وتلبيــة طموحاتهــم
أهدافــه علــى مســتوى جميــع إدارتــه وبمــا يتــاءم مــع الهــدف وبمــا يســهم فــي توســيع قاعــدة المتعامليــن ورقعــة المســتفيدين
الحقيقــي والجوهــري لالســتراتيجية العامــة للبنــك  ,ويهــدف قطــاع مــن خدمــات البنــك ومنتجاتــه المختلفــة بأســتخدام أحــدث الوســائط
العمليــات المصرفيــة الــى تعزيــز ربحيــة البنــك وتحقيــق محفظــة والحــزم التكنولوجيــه المطبقــه عالميــًا والمتميــزه بالدقــه النوعيــه
عمــوالت عاليــة مــن حركــة العمليــات وتقديــم خدمــات مصرفيــة والســرعه العاليــه فــي االداء لتشــغيل كافــة منتجــات البنــك وخــال

2014

العمليات المصرفية

العــام 2014يواصــل البنــك نجاحاتــه المصرفيــة بصــورة مســتمرة
 ،وذلــك مــن حيــث تزايــد حجــم العمليــات المصرفيــة المنفــذة عبــر
اإلدارات التشــغيلية «االيراديــة» لقطــاع العمليــات المصرفيــه وكذالــك
مــن خــال ارتفــاع عــدد العمليــات المصرفيــة المنفــذة مــن قنــوات
خدمــة العمــاء المنتشــرة ســواء عبــر الصرافــات اآلليــة أو نقــاط البيــع
أو حــواالت الســريع أو إدارة «الويســترن يونيــون» أو البنــك اإللكترونــي
او غيرهــا مــن إدارات خدمــة الجمهــور عبــر شــبكة خدمــات «كاك بنــك»
األوســع انتشــاراً فــي عمــوم اليمــن فقــد وصــل اجمالــي عــدد العمليــات

المصرفيــه المنفــذه خــال العــام الــي ()10,073,675عمليــه ,بنســبة
نمــو ( )58%زيــادة عــن العــام .2013
وبهــذه النجاحــات المســتمره التــي حققهــا قطــاع العمليــات المصرفيــه
اثبــت البنــك ريادتــة فــي الســوق المصرفــي واثبــت نفســه كمركــز
متكامــل لتقديــم جميــع الخدمــات المصرفيــه حتــى فــي ظــل الظــروف
االســتثنائية التــي مــرت بهــا بالدنــا منــذ العــام 2011علــى المســتوى
السياســي واالقتصــادي وكذالــك فــي ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا
المنطقــة ككل.

77

المخــــــاطـــــــر

أســهم قطــاع المخاطــر بــدور مصرفــي بــارز فــي تمكيــن
البنــك مــن تحقيــق مؤشــرات نمــو عاليــة والحــد مــن المخاطــر
المحدقــة بالعمــل المصرفــي  ,و مواصلتــه لإلســهام فــي
دعــم االقتصــاد بالحفــاظ علــى العملــة الوطنيــة.
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رغــم االزمــات السياســية التــي مــرت وتمــر بهــا اليمــن منــذ عــام
 2011ومــا لهــا مــن انعكاســات خطيــرة فــي ارتفــاع مســتوى المخاطــر
التــي يعمــل البنــك فــي ظلهــا ،ونظــراً لتكامــل االدوار وحكمــة القيــادة
المصرفيــة للبنــك ،اســتمر فــي نجاحاتــه المصرفيــة محافظــاً علــى
مســتوىً مناســب فــي ادارة المخاطــر المتنوعــة ،والحــرص علــى الحــد
منهــا لتبقــى فــي حــدود الخطــر المقبــول وبمــا يضمــن اســتمرارية
عمــل البنــك فــي نشــاطه ومواصلتــه فــي تقديــم خدماتــه المصرفيــة
لعمالئــه والحفــاظ علــى جميــع مصالــح المســتفيدين الداخلييــن
والخارجييــن.
ونظــرا ألهميــة العمليــة الرقابيــة بمــا يضمــن تحقيــق االربــاح للبنــك
والحفــاظ علــى المســتوى المطلــوب مــن رضــا العمــاء مــن خــال ويركــز كاك بنــك علــى الثــاث الفئــات االساســية للمخاطرالمصرفيــة
تبنــي البنــك اســتراتيجيات عمــل فاعلــة واجــراءات كفــأة يتــم تدريــب الــى جانــب المخاطــر السياســية والمخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر
وتأهيــل كادر البنــك عليهــا ،بحيــث يتــم توزيــع المهــام والمســؤوليات الســمعة ،ولعــل أبــرز تلــك المخاطــر المتعلقــة بالتالــي:
الرقابيــة المرتبطــة بهــذه المخاطرعلــى الموظفيــن فــي المســتويات
اإلداريــة العليــا والوســطى والتنفيذيــة ,فــي ظــل المخاطــر التــي
يتعــرض لهــا البنــك مــن مخاطــر ائتمانيــة ومخاطــر الســيولة ومخاطــر
التشــغيل ومخاطــر الســوق التــي تتمثــل فــي مخاطــر أســعار الصــرف
ومخاطــر أســعار الفائــدة عــاوة علــى المخاطــر السياســية ,ويتــم
مخاطــر االئتمــان  :Risk Creditوهــي املخاطــر الحاليــة
إدارة المخاطــر المتعلقــة بتغيــر العوامــل المحيطــة وأثــر العوامــل
واملســتقبلية التــي يمكــن أن تتأثــر بهــا إيــرادات املصــرف
التكنولوجيــة وقطــاع الصناعــة البنكيــة مــن خــال عمليــة التخطيــط
ورأســماله ،والناجمــة عــن عــدم قيــام العميــل بالوفــاء
اإلســتراتيجي للبنــك وليــس مــن خــال عمليــة إدارة المخاطــر
بالتزاماتــه تجــاه البنــك يف املواعيــد املحــددة.
االعتياديــة لذلــك فقــد أوجــدت إدارة المخاطــر بــكاك بنــك خطــط
طــوارئ لالنشــطة االساســية فــي البنــك وتشــكيل لجنــة طــوارئ مــن
القطاعــات المختلفــة للبنــك لتمــارس مهامهــا بالتنســيق مــع المعنييــن
مخاطــر الســوق  :Risk Marketوهــي املخاطــر املتعلقــة
بمختلــف الجهــات ،بهــدف التخفيــف مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا
باإليــرادات نتيجــة التغــرات يف أســعار الفائــدة
البنــك فــي ظــل االوضــاع االقتصاديــة والسياســية الراهنــة  ,كمــا
 ،risk rate interestوالتقلبــات يف أســعار الصــرف
يحــرص كاك بنــك علــى االحتفــاظ بــرأس مــال اقتصــادي وتنظيمــي
exchange foreign riskومخاطرالســيوله.
لمواجهــة مخاطــر الخســائر الغيــر متوقعــة التــي يمكــن ان يتعــرض
لهــا البنــك حيــث ان رأس مــال البنــوك يلعــب دوراً هامـ ًا فــي المحافظــة
علــى ســامة ومتانــة وضــع البنــوك وســامة األنظمــة المصرفيــة
مخاطــر التشــغيل  :Risk Operationalهــي مخاطــر
بشــكل عــام حيــث أنــه يمثــل الجــدار أو الحاجــز الــذي يمتــص أي
الخســائر التــي تنشــأ عــن عــدم كفــاءة أو فشــل العمليات
خســارة غيــر متوقعــة يمكــن أن يتعــرض لهــا البنــك ويمنعهــا مــن أن
الداخليــة واألفــراد واألنظمــة أو نتيجــة ألحــداث خارجيــة
وتضــم املخاطــر القانونيــه ولكنهــا التحــوي املخاطــر
تطــال أمــوال المودعيــن ،فكمــا هــو معلــوم فــإن البنــوك بشــكل عــام
االســراتيجيه ومخاطــر الســمعه.
تعمــل فــي بيئــة تكتنفهــا درجــة عاليــة مــن عــدم التأكــد ،األمــر الــذي
ينشــأ عنــه تعرضهــا لمخاطــر عديــدة وفقــا لمقــررات بــازل وتعليمــات
البنــك المركــزي اليمنــي واســتراتيجيات البنــك .
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محور التطور والنمو
تطوير األعمال

كان إلنشــاء قطــاع تطويــر اإلعمــال وتحديــد مهامــه التطويريــة الشــاملة وترســيخ منهجيــة التخطيــط االســتراتيجي إلعمــال
البنــك الــدور الهــام فــي تحديــد نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات.
 ,ووضــع األســس والقواعــد الالزمــة للتحســين والتطويــر المســتمر,
وتحديــد مراكــز التنافــس ومعــدالت النشــاط للصناعــة المصرفيــة
 ,كمــا يهتــم بدارســة احتياجــات العمــاء مــن الخدمــات والمنتجــات
ودراســة اســتراتيجية المنافســين واألوضــاع الداخليــة والخارجيــة
المحيطــة واتجاهــات المتغيــرات وأثرهــا المتوقــع علــي المبيعــات
واإلربــاح والنمــو والقــدرات الماليــة للبنــك واحتياجاتــه مــن اإلســتثمار
وتخطيــط التكاليــف ,والمشــاركة فــي إعــداد الدراســات والبحــوث مــع
القيــام باإلســتبيانات وجمــع وتصنيــف وتحليــل البيانــات والمعلومــات
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وإعــداد المؤشــرات الالزمــة ألنشــطة وإعمــال البنــك  ,وتنفيــذ الحمالت
التســويقية واعــداد الخطــط أالســتراتيجيه والمشــاركة فــي تحديــد
أولوياتهــا واهدافهــا والسياســات المعــدة لتســهيل تنفيذهــا وكذالــك
تحديــد الصعوبــات والمشــاكل ومجاالتهــا وأســبابها وتصويــب األخطاء
واالنحرافــات مــن خــال المتابعــة والتقييــم الــدوري لألنشــطة
والعمليــات وتطويــر إدلــة العمــل بتطبيــق أنظمــة ألجــودة والمراجعــة
الدوريــة وإعــداد التقاريــر الالزمــة لتحســين ادوار التعــاون القائمــة
بيــن مختلــف القطاعــات لتحقيــق االهــداف العامــة للبنــك.

نظام أفكار
يهــدف نظــام أفــكار إلــى اســتمرار تطــور البنــك وتميــزه بتبنيــه ألفــكار الموظفيــن المحتكيــن باألعمــال وتشــجيعهم وتوفيــر
البيئــة المناســبة لتطويــر واســتمرارية اإلبــداع والتفكيــر ,وأيضــا لتخفيــف ضغــط العمــل وتنــوع المهــام اليوميــة و بنــاء قنــوات
ً
ً
وهامــا لتقييــم مســاهمة الموظــف
جديــدا
ثابتــة ومســتمرة الحتضــان األفــكار وتنفيذهــا  ,ونظــام «أفــكار» يعتبــر معيــار
واإلدارة فــي تطويــر البنــك.
ويعتبــر نظــام «أفــكار» أيضــا ضمــان تقديــم خدمــات ومنتجــات تتناســب مــع االحتيــاج الحالــي والتطلــع للمســتقبل لتلبيــة احتياجــات ورغبــات
عمالئنــا الحاليــة والمســتقبلية ,وكذلــك أداة مســاعدة لتوجيــه الجهــود مــع تطبيــق المخرجــات مــن الســلبية إلــى اإليجابيــة.
يتم منح جوائز المبادرة واالبتكار من الدرجتين األولى و الثانية والمكافأة المالية المتعلقة باألفكار الفائزة.
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ق /العمليات المصرفية

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2010

2

الهام البهكلي

خدمة عمالء سيدات

ق /اإلسالمي

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2010

3

إبراهيم نجاد

إدارة نظم المعلومات

CAC IT

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2010

4

تيسير علي السياني

ضابط التزام

ق /المخاطر وااللتزام

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2010

5

عبدالكريم القدمي

ضابط افراد

ق /االفراد

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2010

6

معمر ياسين الشرجبي

مدير عمليات فرع اب

فرع إب

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2010

7

زكريا الشوافي

ضابط تسويق

إدارة التسويق

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2010

8

عبدالمؤمن سيف السامعي

مدير فرع يريم

فرع يريم

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2010

9

محمود حاتم احمد تمر

مسئول خدمة العمالء

فرع الحي التجاري

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2011

موظف قنوات توزيع

ق  /االفراد

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2011

 11شهاب احمد المضواحي

مدير العالقات الخارجية

ق  /اإلسالمي

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2012

 12ابتسام عبداهلل المتوكل

ضابط مراجعة ائتمان

قطاع الشركات

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2012

 13ضياء الحبيشي

مدير إدارة البحوث والتطوير

البحوث والتطوير

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة االولى

2014

 14مها صالح

مدير إدارة التدريب

إدارة التدريب

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة االولى

2014

 15عبدالكريم القدمي

ضابط افراد

ق /االفراد

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2014

 16عبدالقدوس الكبسي

مدير إدارة االفراد

ق /االفراد

جائزة االبتكار و المبادرة من الدرجة الثانية

2014

 10عمرو محمد القوسي

2014

وبعــد تجهيــز نظــام آلــي «ألفــكار» أصبــح بإمــكان الموظفيــن بإرســال أفكارهــم بشــكل أســهل و أســرع عبــر االســتمارة االلكترونيــة للفكــرة .
ومــع تدشــين النظــام اآللــي ألفــكار ســيتم تســهيل عمليــة اإلرســال والتقييــم الســتيعاب عــدد أكبــر مــن األفــكار المرســلة.
حيث باإلمكان إرسال األفكار مباشرة عبر الموقع الداخلي للبنك أو من خالل هذا الرابط
http://10.100.1.137:104/Idea/default.aspx
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1

عبدالملك الثور

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية

التقرير السنوي

م

82

أســـم صاحب الفكرة

الوظيفة الحالية

القطاع  /الفرع

نوع الجائزة

العام

2014

أسماء الفائزين بجوائز نظام "أفكار"2014-2010

83

تطوير األداء
التدريب

شكل رقم ()1

حقــق اإلســتثمار المســتمر فــي تنميــة و تطويــر المــورد البشــري
ثبــات و نمــو إيجابــي تعكســه األرقــام و المؤشــرات الخاصــة
بالســنوات األربــع الماضيــة ،برغــم مــن التغيــرات الملموســة التــي
القــت بظاللهــا علــى الجانــب االقتصــادي و المصرفــي خــال نفــس
الفتــرة ،و يوضــح شــكل رقــم ( )1النمــو فــي الفــرص التدريبيــة مــن
خــال تبيــان تصاعــد عــدد الموظفيــن الملتحقيــن ببرامــج التدريــب

1817
1547
1197
1123

2011

مركز التدريب  + BTIمراكز ومعاهد اخرى شكل رقم ()2
مراكزومعاهد اخرى
مركز التدريب BTI

2011

الدراسات العليا+التدريب الخارجي شكل رقم ()3
دراسات عليا

التقرير السنوي

و لــم تغفــل الخطــة اإلســتراتيجية للمــوارد البشــرية التحديثــات
الســريعة فــي مجــال العمــل المصرفــي و متطلبــات التطويــر
المســتمر للوظائــف ،و هــذا مــا يشــرحه شــكل رقــم ( )3حيــث
يوضــح زيــادة فــرص الدراســات العليــا فــي البنــك و النمــو فــي
التدريــب التخصصــي خــارج اليمــن.

التدريب الخارجي
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و ممــا عــزز النمــو و زيــادة الفــرص التدريبيــة هــو تمكيــن مركــز
التدريــب الداخلــي  BTIمــن توســيع طاقتــه االســتيعابية ترافــق هذا
مــع تدريــب  3مجموعــات مــن موظفــي البنــك فــي مجــال (تدريــب
المدربيــن) و نتــج عــن هــذا التدريــب عقــد برامــج تدريبيــة قدمهــا
موظفــي البنــك  ،و يظهــر فــي شــكل رقــم ( )2المنحنــى التصاعــدي
الخــاص بارتفــاع الــدورات التدريبيــة فــي مركــز التدريــب ،يقابلهــا
منحنــى االنخفــاض فــي االعتمــاد علــى المعاهــد و المراكــز
التدريبيــة خــارج البنــك.

2012

2014

2014
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يشــكل تقييــم األداء جوهــر العمليــة التطويريــة للمــوارد البشــرية ،لهــذا حرصــت قيــادة البنــك خــال الفتــرة الماضيــة علــى العمــل بــدأب مــن
أجــل أتمتــه نظــام تقييــم األداء و ربطــه بقاعــدة بيانــات المــوارد البشــرية ،لمــا لذلــك مــن أثــر إيجابــي كبيــر علــى تحقيــق الجــودة فــي مجــال
المــوارد البشــرية و معرفــة االحتياجــات التدريبيــة الفعليــة و التمكــن مــن قيــاس العائــد علــى التدريــب ،و يوضــح الشــكل رقــم ( )1المراحــل
التــي تــم العمــل بهــا خــال الســنوات الماضيــة مــن أجــل الوصــول إلــى الغايــة النهائيــة و هــي التمكــن مــن عقــد جلســات التقييــم الميدانيــة
2014م و التــي تعكــس الشــفافية فــي نظــام التقييــم و ترســخ العالقــة اإليجابيــة بيــن الرئيــس و المــرؤوس و تخلــق الثقــة المتبادلــة فــي
مجــال العمــل ،و ذلــك بنــاء علــى معاييــر التقييــم بالعوامــل و األهــداف ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع تقييــم األداء تــم بتعــاون القطاعــات و
اإلدارات فــي كل البنــك و خصوص ـ ًا فــي مرحلتــه األولــى التــي اســتهدفت ( )34فرع ـاً و ()17مكتــب و تــم بالشــراكة مــع قيــادة قطــاع األفــراد و
إدارة الفــروع .

إيجابياتها للموظف
•إتاحــة الفرصــة للموظــف للتعــرف علــى مســتوى أدائــه خــال فتــرة التقييــم
(بصفــة رســمية).
•إتاحة الفرصة لمناقشة رئيسه المباشر في المجاالت المتعلقة بعمله .
•تعريف الموظف على مجاالت التدريب المتاحة .
•مناقشــة خطــة المســار الوظيفــي للموظــف وإمكانيــات تحقيــق متطلباتــه
واحتياجاتــه األخــرى .
•مراجعة الوصف الوظيفي وتطويره.
•التعرف على مجاالت الترقية وتعديل الراتب.
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إيجابياتها للمسؤول املباشر
•التعرف على مستوى أداء المرؤوسين.
•تحديد ووضع األهداف المستقبلية للموظفين.
•التعرف على االحتياجات التدريبية ومجاالت التطوير.
•التحقق من مناطق الضعف والقوة لدى المرؤوسين.
•إتاحة الفرصة لتهيئة الموظف لتولي مهام أخرى.

التقرير السنوي
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شكل رقم ()1

التقرير السنوي

إيجابياتها للبنك
•تجميع االحتياجات التدريبية.
•تخطيط القوى البشرية  /تخطيط المسار الوظيفي للموظفين.
•زيادة الفاعلية واإلنتاجية.
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التحض
ير لمشروع تقيي
يدم االداء وعقد
ال
جلسات الم انية

2014

تقييم االداء

تد
ريب عدد  278مشر
فقيمباشر على نظام
و
جل
س
ات
الت يم
 تنفيذ مشروع تسقييم االداء في ال
موظف بن
مالفروع لعدد 832
بة
71%
من اج ي الفروع

87

تطبيق هيكل األجور
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التقرير السنوي

وابتــداء مــن ينايــر 2012م تــم ســداد االشــتراكات التأمينيــة عــن
الموظفيــن المتعاقديــن المؤمــن عليهــم لــدى المؤسســة العامــة
للتأمينــات بحســب قانــون المؤسســة  ،وفيمــا يتعلــق بالموظفيــن
الرســميين المؤمــن عليهــم لــدى الهيئــة العامــة للتأمينــات والمعاشــات
فــان ســداد االشــتراكات التأمينيــة للراتــب األساســي يتطلــب اعتمــاد
الزيــادة الناشــئة عــن هــذه الرواتــب مــن قبــل الهيئــة العامــة للتأمينــات
والــذي يخضــع إلــى احتســاب مكمــل تأمينــي عــن الزيــادة الناشــئة فــي
األجــور وفقـ ًا للمعاييــر واألســس الخاضعــة لقانــون التأمينــات المطبــق
فــي الهيئــة العامــة للتأمينــات.
وخــال العــام 2013م ونتيجــة للتظلمــات المرفوعــة مــن موظفــي
البنــك علــى هيــكل األجــور قــام البنــك بالتعاقــد مــع شــركة استشــارية
متخصصــة لدراســة وتقييــم هيــكل األجــور والمرتبــات فــي البنــك
والعمــل علــى تصحيــح مخرجاتــه مــن خــال إعــداد مقتــرح تقدمــت
بــه الشــركة لنظــام األجــور والمرتبــات للبنــك والــذي تــم اعتمــاده
بصــورة نهائيــة وتــم البــدء بتســديد أقســاط االشــتراكات التأمينيــة
عــن الموظفيــن المتعاقديــن ابتــداء مــن ينايــر 2014م.

وخــال العــام 2014م وســعياً مــن إدارة البنــك فــي مواصلــة الجهــود
الحثيثــة الســتكمال االحتســاب مــع الهيئــة العامــة للتأمينــات لغــرض
التاميــن علــى الزيــادة الناشــئة فــي أجــور المؤمــن عليهــم للموظفيــن
الرســميين فــي البنــك ،تــم التواصــل مــع وزارة الخدمــة المدنيــة بشــأن
إجــراءات مطابقــة الدرجــات الوظيفيــة فــي هيــكل األجــور المعمــول
بــه لــدى البنــك مــع درجــات هيــكل الوظائــف واألجــور لموظفــي
وحــدات الخدمــة العامــة للدولــة وقامــت وزارة الخدمــة المدنيــة
والتأمينــات بدراســة وتقييــم مخرجــات هيــكل أجــور البنــك والنتائــج
التــي توصلــت إليهــا ،وتنفيــذا لطلــب الهيئــة العامــة للتأمينــات العتمــاد
هيــكل األجــور مــن رئاســة الــوزراء فقــد بذلــت قيــادة البنــك جهــوداً
كثيفــة ومتواصلــة العتمــاد ذلــك وطلــب الموافقــة علــى اعتمــاد مــا
اقــره مجلــس إدارة البنــك وقــد تمــت الموافقــة علــى ذلــك مــن قبــل
دولــة األخ /رئيــس مجلــس الــوزراء ويعتبــر ذلــك انجــاز قانونــي مهــم
جــداً للمضــي فــي تنفيــذ بقيــة اإلجــراءات النظاميــة المطلوبــة لــدى
الهيئــة العامــة للتأمينــات والمعاشــات.

2014

تســعى قيــادة كاك بنــك إلــى تحقيــق الرضــا الوظيفــي لكافــة موظفيــه وبمــا يحقــق تطلعاتهــم ويلبــي رغباتهــم فقــد بذلــت
إدارة البنــك كافــة الجهــود لتنفيــذ إجــراءات إعــادة هيكلــة البنــك والتــي مــن نتائجهــا مشــروع تطبيــق هيــكل األجــور والــذي تــم
تطبيقــه ابتــداء مــن 2011م والعمــل علــى موائمــة القوانيــن ذات العالقــة الخاضــع لهــا البنــك .

 UnionPayمن كاك بنك :

بنك التسليف التعاوني والزراعي
التقرير السنوي
2014
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الربــط مــع الشــبكة الصينيــه  Union Payمختصــره عــن بطاقــات UnionPay
مــن كاك بنــك  :بطاقــات  union payمــن كاك بنــك منتــج جديــد حيــث تــم الربــط
بيــن انظمــة البنــك والشــبكة الصينيــه العالميــه  unionpayبنجــاح حيــث تــم
اجتيــاز جميــع االختبــارات الفنيــه بنجــاح وعليــه تــم ترخيــص البنــك الصــدار
هــذه البطاقــات التــي تحمــل شــعار الشــركة كاول بنــك فــي اليمــن لبطاقــات
االئتمــان  Creditبــل واول بنــك فــي الشــرق االوســط الصــدار بطاقــات الخصــم
مــن الحســاب  Debitوهــي شــركة صينيــة منافســه لشــركة الفيــزا االمريكيــه
العالميــه حيــث وتحتــل المرتبــه الثانيــه عالميــا فــي معــدل الحــركات المنفــذه
مــن بطاقــات االئتمــان واالولــى عالميــا فــي عــدد العمليــات المنفــذه عبــر بطاقــات
الديبــت او بطاقــات الخصــم مــن الحســاب  , .لــدى الشــركة المذكــوره مــا يقــارب
 4مليــار بطاقــة مصــدره تحمــل شــعار الشــركة وبامــكان حامــل هــذه البطاقــة
الســحب مــن خــال مليــون ونــص صــراف الــي وكــذا بامكانــه تســديد المشــتريات
مــن خــال  16مليــون نقطــة بيــع موزعــه فــي اكثــر مــن  160دولــه حــول العالــم
وفــي تزايــد مســتمر  .شــركة  union payظهــرت موخــرا كمنافــس قــوي لشــركة
فيــزا العالميــه وال تخضــع لشــروط الواليــات المتحــده االمريكيــه حيــث ومقرهــا
الصيــن .

تدشين الربط الشبكي مع واي

تدشين الربط الشبكي مع شركة واي للتسديد الفواتير والشحن الفوري عبر كاك موبايلي

دشــن البنــك خدمــة الربــط الشــبكي مــع شــركة «واي»
لالتصــاالت النقالــة لتســديد الفواتيــر والشــحن الفــوري عبــر
باقــة «كاك موبايلــي» وقــد تــم اطــاق خدمــة تســديد الفواتيــر
والشــحن الفــوري الخاصــة بمشــتركي شــركة واي عبــر كاك
موبايلــي بنجــاح كبيــر.

38

صــراف الــي جديــد موزعــة فــي محافظــات الجمهوريــة
اضافــة
ليصــل مجمــوع أجهــزة الصــراف اآللــي إلــى (.)178

تحديــث قاعــدة بيانــات النظــام
مــن االصــدار اوراكل  9الــى اخــر
اصــدار اوراكل . 11

تركيــب نظــام الكلســتر
لســرفرا ت نظــام البــاوركارد مــن
اجــل ضمــان اســتمرارية الخدمــات
وتشــغيلها بشــكل دائــم وضمــان
عــدم التوقــف  .ومشــاريع اخــرى
متنوعــه.

تدشين المرحلة الثالثه لشبكة معلومات
البنك من قبل المركز الوطني لإلحصاء
تــم تدشــين المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع بنــاء وتصميــم
الشــبكة المعلومــات «لــكاك بنــك» بهــدف تطويــر المحتــوى
المعلوماتــي لنظــام معلومــات البنــك  ,وتطويــر النظــم البرمجية
لتغطيــة كافــة أنشــطة وأعمــال إدارة التخطيــط االســتراتيجي ,
وكــذا تحديــث وتطويــر نظــام المعلومــات الجغرافــي للبنــك عبــر
(جــي ار اس).

عالقات مصرفية جديد مع بنوك عربية

تدشين الربط الشبكي مع شركة واي للتسديد الفواتير والشحن الفوري عبر كاك موبايلي

•تدشين باقة رحال في البحرين والخليج العربي.
• توقيع اتفاقية السريع للحواالت مع بنك اإلنماء السعودية.
•توقيع اتفاقية السريع للحواالت مع بنك الجزيرةالسعوديه.
•-توقيــع اتفاقيــة الســريع للحــواالت مــع بنــك التجــاري اإلثيوبــي
الحبشــة.
•توقيع اتفاقية السريع للحواالت مع شركة العالونه(األردن.

بنك التسليف التعاوني والزراعي

الربط مع الشبكة الصينيه  Union Payمختصره عن بطاقات

القيــام بعمليــة تحديــث
نظــام POWERCARD
مــن االصــدار  1الــى
االصــدار . 2

تحديــث نظــام تشــغيل الســرفرات
مــن االصــدا ســوالريس  9الــى
االصــدار ســوالريس  10ونقــل
النظــام الــى ســرفرات حديثــه
اكبــر حجمــا واكفــأ قــدرة .

خدمــة جديــده مقدمــة مــن منتــج الســريع للحــواالت عبــر
كاك موبايلــي  ,تُمكــن العميــل مــن تنفيــذ حوالــة ماليــة
خصمــا مــن حســابة ب»كاك بنــك» وإمكانيــة اســتالمها
نقــداَ وبنفــس اللحظــة مــن قبــل المســتفيد مــن أي نقطــة
تابعــة للســريع للحــواالت ســواء كان (فــرع  ,مكتــب  ,وكيـ ً
ا)
المنتشــرة فــي عمــوم محافظــات الجمهوريــة.

التقرير السنوي

فــي ظــل النمــو الكبيــر فــي قاعــدة عمــاء كاك بنــك يرجــع ذلــك الــي الــدور المصرفــي المتميــز الــذي يقدمــه مــن جــودة الخدمــات الحديثــة وتنــوع
األنشــطة والمنتجــات المصرفيــة االلكترونيــة  ,وبمــا يمتلكــه مــن تقنيــات مصرفيــة واســعة ومتطــورة مســخرة فــي خدمــة العمــاء تلبيــة لمتطلباتهــم
 ,اذ ال يقــف كاك بنــك عنــد هــذا الحــد بــل اليــزال مســتمر بعمــل كل اإلصالحــات التطويريــة المســتمرة لتحســين مســتوى جــودة الخدمــات والمنتجــات
المصرفيــة وتطويرهــا تماشــيًا مــع التطــورات المســتمرة فــي الســوق المصرفيــة اإلقليميــة والعالميــة  ,كمــا يســعى كاك بنــك الــي تمتيــن جســور
عالقاتــه المصرفيــة ومدهــا لتصــل الــي العالــم الخــارج  ,ومــن خــال اهتمــام البنــك بالتقنيــة المصرفيــة قــد شــهد العــام  2014عــدداً مــن تدشــينات
المشــاريع المتطــورة واضافــة خدمــات الكترونيــه جديــدة تــم منحهــا للعمــاء لتحقيــق اعلــى قــدر مــن الرضــاء المصرفــي.

تدشين الربط الشبكي مع شركة واي للتسديد الفواتير والشحن الفوري عبر كاك موبايلي

2014

التوسع و التطوير المستمر

تدشين خدمة السريع موبايلي
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محورالمسئولية األجتماعية

مسئوليتنا تجاة مجتمعنا

رعاية المهرجان الزراعي الثاني

رعاية حفل استقبال المنتخب الوطني المشاؤك في خليجي 22

رعاية مشروع احالمي تتحقق لطالب المدارس

92

رعاية مالية االطفال

ندوة حقوق المغتربين في الدستور الجديد

رعاية بطولة اختراق الضاحيه

بنك التسليف التعاوني والزراعي

التقرير السنوي

2014

تعتبــر المســئولية االجتماعيــة لــدى بنــك التســليف التعاونــي والزراعي
مســئولية وطنيــة يرتقــي معهــا حــب الوطن.
كونهــا أحــد أبــرز قيمــه الجوهريــة وجــزء اليتجــزء مــن عملــة
المصرفــي  ,اذ يوليهــا اهتمامـ ًا كبيــراً خاصــة فــي «تنميــة المجتمــع»,
حيــث يســاهم البنــك فــي دعــم الجانــب االجتماعــي و االنســانية بمــا
يحقــق التنميــة المســتدامة للمجتمــع الــذي هــو أســاس التقــدم والنمو,
ويســعى البنــك الــى تغطيــه جوانــب مختلفــة ضمــن مســئولياته
المجتمعيــة  ,ومــن أبــرز إســهاماته خــال العــام : 2014

93

دعم ورعاية
ندوة بعنوان
المغترب
اليمني في
الدستورالجديد .

دعم ورعاية فعالية
اليوم الثقافي النسوي
تحت شعار(النساء
يبدعن من اجل
مستقبل أفضل) ،الذي
نظمته مؤسسة شهرزاد
المعنية بتشجيع ودعم
االبداع النسوي.
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رعاية ودعم حملة
مالية األطفال والشباب
التي نظمها المجلس
االعلى لألمومه
والطفوله والمنظمة
الدولية لمالية األطفال
والشباب (من اجل
تحسين جودة التعليم)
دعم االتحادات و األندية
الرياضية ورعاية مختلف
البطوالت و األنشطة الرياضية
وتنظيمها بالصورة التي تليق
بوطننا الحبيب.
دعم ورعاية الفعاليات الوطنية
والتي من شأنها انجاح مؤتمر
الحوار الوطني(دعم مخرجات
الحوار)

دعم وتنظيم البرامج واألنشطة
التي تهتم بالجانب الصحي
والوقائي في اطار توعية المجتمع
حول كيفية محاربة االمراض و
األوبئة.

دعم «جمعية ذوي اإلعاقة المزدوجة» و «مؤسسة
الحق في الحياة التي تهتم بمصابي الشلل الدماغي
لألطفال» لإلسهام في تذليل كل الصعوبات التي
قد تعترض مسار عملها  ,وتمكينها من القيام
بواجبها اإلنساني على اكمل وجه.

دعــم المتفوقين والمبدعين في
المدارس األساسية والثانوية
لتحفيزهــم على بذل المزيد من
الجهود والنجاحات المشرفه

رعاية الفعاليات
والندوات الثقافية
واالقتصادية
والعلمية والمؤتمرات
اإلقليمية والدولية

رعاية حفالت تخرج ومشاريع تخرج طالب الجامعات اليمنيه
للدراسات العلياء  ,تشجيعا للعلم وقدسية التعليم وتقديرا
ألهمية الدور الوطني الذي يضطلع به الطالب والشباب المؤمل
عليهم بناء اليمن الجديد

دعم المراكز التنموية والمؤسسات
الخيرية في اطار المسئولية
االجتماعية الهادفة الي خلق مجتمع
تنموي متعاون.

رعاية الدوره التدريبيه الثانية لطب االسنان 

رعاية حفل تكريم المعلم بمناسبة يوم المعلم بمحافظة عدن

دعم جمعية ذوي االعاقه المزدوجه

رعاية منتدى المنشئات الصغيرة والمتوسطه

منظمة حياة افضل لدعم المهمشين

حفل اليوم الوطني للنظافه

حفل تكريم أوائل الجمهورية

دعم منطمة حياة أفضل
للتنمية الشامله ،لتنفيذ
مشروع توزيع طرابيل للفئه
أشد حقوقا (المهمشين)

دعم مستشفى االمل لمرضى السرطان والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لإلسهام
في تمكينها من القيام بواجبها اإلنساني في تقديم خدماتها.

رعاية مهرجان تخرج الدفعة الرابعة ماجستير إدارة األعمال

حفل تكريم أوائل الجمهورية

رعاية مسرحية صرف صحي

بنك التسليف التعاوني والزراعي

دعم ورعاية الدورات الطبية التخصصية منها الدورة التخصصية المكثفه
الثانية لزراعة األسنان والتي نظمتها كلية الطب قسم االسنان.

التقرير السنوي

المسؤلية االجتماعية

2014

أبرز رعايات

رعاية ورشة عمل للتوعية
المجتمعية للنجاح الدولي
للجمهورية اليمنية التي نظمها
مؤسسة إقليم حضرموت

رعاية ودعم التوجه الوطني نحو «حوكمة
المؤسسات» من خالل رعاية مؤتمر الحوكمة الذي
استضافته العاصمة صنعاء والمشاركة اإليجابية
الفاعلة فيه ودعمه من اجل تعميم الفوائد الكبيرة
المترتبة على تطبيقه في المؤسسات المختلفة
في اليمن
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قيــادة االتحــاد اليمنــي لكــرة القــدم تقــدم درع الوفــاء ل»كاك بنــك» نتيجــة لجهــودة
الكبيــرة فــي دعــم المنخــب الوطنــي األول لكــرة القــدم الــذي شــارك فــي دورة كاس
خليجــي  22بالريــاض.

التقرير السنوي

مؤسســة إقليــم حضرمــوت للتنميــة تكــرم»كاك بنــك» فــي ظــل الــدور الريــادي الــذي
يقدمــة فــي دعــم الفعاليــات االجتماعيــة كواجــب وطنــي ينتهجــة البنــك.

امانــة الحــوار الوطنــي تكــرم «كاك بنــك» تقديــراً للــدور الفاعــل الــذي قدمــة فــي إنجــاح
مؤتمــر الحــوار الوطنــي بحضــور وزيــر الثقافــة والرياضــة.
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تكريــم «كاك بنــك» مــن قبــل المعهــد اليمنــي للمديريــن لنــادي األعمــال اليمنــي وذلــك اثنــا
(ورشــة عمــل بعنــوان الحوكمــة وابعادهــا علــى النجــاح االســتراتيجي للمصــارف)

التقرير السنوي

تولــي قيــادة “كاك بنــك” الــكادر البشــري اهميــة كبيــره باعتبــاره صانــع النجاحــات
المصرفيــة التــي يحققهــا البنــك علــى مختلــف أصعــدة العمــل المصرفــي  ,ولذلــك
تحــرص قيــادة البنــك علــى منــح موظفــي البنــك فــرص التدريــب ,واكتســاب المهــارات
والمعــارف  ,باإلضافــة الــي التأميــن الصحــي لهــم وأســرهم  ,ومنــح اوالدهــم
تســهيالت كبيــرة تمكنهــم مــن االلتحــاق بالمــدارس  ,كمــا تحــرص علــى مشــاركة
موظفــي البنــك كافــة الفعاليــات واالنشــطة التــي يقومــوا بهــا مــن حفــات وتكريــم
للمتميزيــن والمتقاعديــن  ,وتقديــم كافــة الدعــم والتشــجيع لهــم حرصــا علــى تعزيــز
انتمائهــم ووالئهــم للبنــك.

حصــل بنــك التســليف التعاونــي والزراعــي علــى عــدد مــن
التكريمــات خــال العــام 2014نتيجــة للنجاحــات المصرفيــة
التــي يحققهــا علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي ,وكذلــك
الــدور الريــادي الــذي يقدمــه فــي دعــم التنميــة والمجتمــع ,
ومــن ابــزر التكريمــات التــي حصــل عليهــا البنــك مايلــي.

2014
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تكريم مجلس اإلدارة
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مقدمة
لقــد نافــس كاك اإلســامي بأعمالــه المصرفيــة المبتكــرة كبــرى البنــوك الرائــدة فــي نشــاط التمويــل اإلســامي ،فخدماتــه المقدمــة
لجمهــور عمالئــه مــن أفــراد وشــركات تســير وفــق منظومــة إجــراءات متســقة مــع أســس ومعاييــر الصيرفــة اإلســامية الصحيحــة،
لقــد تــم إنشــاء كاك اإلســامي كنشــاط مســتقل ماليــا وإداريــا عــن كاك بنــك وفــق ضوابــط و معاييــر تضمــن لــه ذلــك االســتقالل،
فقــد تــم بنــاء هيــكل تنظيمــي مكتمــل الوظائــف بتبعيــة مباشــره لرئيــس مجلــس اإلدارة كمــا تــم بنــاء نظــام معلوماتــي يحقــق
تنفيــذ األعمــال بــكل مهنيــة واســتقاللية كاملــة  ،فضــا عــن تعييــن هيئــة رقابــة شــرعية لضمــان ســامة تنفيــذ األعمــال ،وكل ذلــك
مــن اجــل عــدم خلــط األمــوال و مــن اجــل إصــدار نتائــج أعمــال مســتقلة تضمــن للعمــاء مصداقيــة وموثوقيــة ســامة اإلجــراءات ممــا
أدى إلــى زيــادة ثقــة العمــاء والــذي انعكــس بــدوره إيجابــا علــى معــدالت النمــو واألربــاح.

القيــــم الجوهرية

الرسالــة
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التقرير السنوي
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تقديــم الخدمــات المصرفيــة المتنوعــة
ذات الجــودة لشــركائنا بجميــع الحلــول
الماليــة المتوافقــة مــع األحــكام والضوابــط
الشــرعية بإســتخدام أفضــل األنظمــة
اإلداريــة والتقنيــة بمهنيــة عاليــة فــي ظــل
أفضــل بيئــة عمــل تحقــق النمــو المتواصل
وتســهم فــي خدمــة المجتمــع.

إنجــاز العمــل بكفــاءة وفعاليــة
لكســب ثقــة العمــاء

03
ترسيــــخ روح اإلنتمـــــاء

05

رضــــــاء العميـــــل هـــــو
مقيـــــاس نجاحنـــــا

04
المســاهمة فــي عمليــة التنميــة
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي
المجتمــع

06

القوي األمين
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01

02
التقرير السنوي

وجهتــك األولــى لشــريك مصرفــي
بحلــول اســامية مبتكــرة .

التمســك بمبــادئ وأحــكام
الشــريعة اإلســامية فــي
مختلــف األنشــطة التــي
يقدمهــا كاك اإلســامي

العمــــــل بــــــروح
الفريــــــق الواحـــــد

2014
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عكســت معــدالت النمــو المرتفعــة للعــام 2014م رضــا
العمــاء وثقتهــم بــكاك اإلســامي ،حيــث بلــغ اجمالــي
األصــول بمبلــغ( )24,6مليــار بمعــدل نمــو % 17.19
وبلــغ اجمالــي الودائــع بمبلــغ ( )17,1مليــار بمعــدل نمــو
الودائــع . % 45.51

خالل  2014 - 2011المبالغ باألف ريال
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توزيع األرباح ودائع العمالء

التقرير السنوي

يعــد كاك اإلســامي أحــد أفضــل المصــارف اإلســامية
العاملــة فــي اليمــن فقدرتــه علــى مالمســة احتياجــات
عمالئــه ،و تمويلــه لكبــرى المشــاريع التجاريــة و
الصناعيــة ســاهم فــي تحقيــق أربــاح تجــاوزت التوقعــات
محافظــا علــى مســتواه الرائــد فــي هــذا الجانــب حيــث
كانــت نســب توزيــع األربــاح كمــا فــي الجــدول التالــي:

نسب توزيع أرباح ودائع العمالء خالل عام 2014م
العملة

نسبة توزيع األرباح

ريال يمني

10.07%

دوالر أمريكي

5.12%

التقرير السنوي

2014

كــــاك اإلســالمـــي

األصول والودائع

مؤشر النمو في اجمالي األصول والودائع
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محور المتعاملين
كــــاك اإلســالمـــي
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2014
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يعتبــر تمويــل الشــركات التجاريــة و الصناعيــة مــن األنشــطة الهامــة
بــكاك اإلســامي ،نظــرا لطبيعــة الــدور الــذي يحققــه فــي التنميــة
االقتصاديــة ،لــذا فقــد تــم وعلــى ضــوء الخطــة التنفيذيــة اســتقطاب
كبــرى الشــركات المرموقــة فــي ســوق األعمــال ،عــاوة علــى حرصنــا
بتقديــم الخدمــات المصرفيــة اإلســامية متضمنــة متطلبــات
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بتلبيــة احتياجــات عملياتهــا الداخليــة
أو الخارجيــة ،فضــا علــى مواكبــة التطــورات المتناميــة التي تشــهدها
الســاحة المصرفيــة اإلســامية علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي
برفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة وتطويرهــا وتحديثهــا وزيــادة
القــدرة التنافســية بتطويــر الخدمــات االلكترونيــة لهــا ،وقــد بلــغ
معــدل نمــو محفظــة الشــركات فــي العــام 2014م مــا نســبته .% 28

عدد العمالء

عدد تمويالت

مؤشرات النمو في عدد التمويالت المقدمه للشركات
خالل 2014 - 2011
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الخدمات المصرفية للشركات
وكبار العمالء

خالل 2014 - 2011
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الخدمات المصرفية لألفراد

تعــد منتجــات وخدمــات األفــراد األســاس الــذي يرتكــز عليــه البنــك و
بــه يتميــز كاك اإلســامي ،نظــرا لقدرتهــا علــى ترجمــة االحتياجــات
إلــى نتائــج ملموســة علــى الواقــع يســتفيد منــه عمــاء األفــراد.
خــال العــام 2014م تــم ابتــكار وتحديــث عــدة منتجــات تتوافــق مــع 1200
أحــكام الشــريعة اإلســامية وكان لهــا األثــر بزيــادة عــدد المتعامليــن 1000
مقارنــه بخدمــات المنافســين التقليديــة فقــد وصــل عــدد متعامليــن 800
كاك االســامي الــي() 1167عميــل بنســبة نمــو ( , )35%هذافضــا 600
عــن اهتمامنــا بتمويــل االنشــطه الخاصــة باألفــراد وتمويــل المشــاريع
الزراعيــة وفقــا للصيــغ الشــرعية فقــد وصــل اجمالــي عــدد التمويــات 400
المقدمــه خــال العــام  )661 ( 2014تمويــل بنســبة نمــو (200 ,)% 187
مســتهدفين الشــباب الخريجيــن مــن الجامعــات و الكليــات الزراعيــة و 0
الســمكية ،ومــن منطلــق االعتماد في تقديــم ومنح مختلــف التمويالت
اإلســامية لكافــة العمــاء مــن موظفــي الجهــات و المؤسســات بمــا
يتوافــق مــع معاييــر وصيــغ التمويــل اإلســامية المقــره ،تــم التعاقــد
مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة و الخاصــة  ،حيــث و قــد بلــغ معــدل
نمــو محفظــة التجزئــة ( األفــراد) فــي العــام 2014م مــا نســبته 65%
بعــد أن تــم ابتــكار عــدة منتجــات جديــدة كمنتــج أمنيــة لتمويــل األفراد
االســتهالكي ومنتــج راتبــك اكبــر والــذي هــو عبــارة عــن ســلفه
شــهرية دوارة للموظفيــن الذيــن تصــرف رواتبهــم عبــر البنــك ومنتــج
التمويــل الســكني الــذي يســتهدف عمــاء الدخــل المحــدود.

مؤشرات النمو في عدد العمالء وخدمات االفراد
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العمليات المصرفية المنفذة من العام
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إشعارك برساله قصيرة عن رصيدك.
اشعارك بمتابعة األقساط والمستحقات.
اشعارك بأي خصم/إضافة لحسابك الجاري.
إشعارك بأي سحوبات تتم عبر الصرافات اآللية.
تنفيذ الحواالت الصادرة والواردة واشعارك بها .
إشعارك بتوريد الراتب.
إمكانية سداد فواتير الكهرباء – الماء – الهاتف الثابت  ،الجوال  -اإلنترنت.
إستعراض أسعار صرف العمالت االجنبية.

الشروط
•	 فتح حساب جاري.
•	 تعبئة نموذج الخدمة .
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بنك التسليف التعاوني والزراعي

المخاطر وااللتزام

التقرير السنوي

كان لقيــاس مختلــف أنــواع المخاطــر لألعمــال المصرفيــة وفــق احــدث و
أفضــل الوســائل و األســاليب المطبقــة الهــم الشــاغل لــكاك اإلســامي،
ونظــرا لتوســع األعمــال فقــد تــم اســتخدام طــرق تقييــم مخاطــر التمويــل
و مخاطــر االســتثمار وفــق المبــادئ والمعاييــر المتعــارف عليهــا (كمقــررات
بــازل للرقابــة المصرفيــة و تعليمــات مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية
بماليزيــا ) ،ممــا عمــل علــى التقليــل و التخفيــف و الحــد مــن آثــار هــذه
المخاطــر علــى المراكــز الماليــة.
حيــث بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال لــكاك اإلســامي و نســبة التمويــات
غيــر المنتظمــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول .

نسبة كفاية رأس المال لكاك اإلسالمي

9.6%

نسبة التمويالت غير المنتظمة الي إجمالي
التمويالت

2%

بنك التسليف التعاوني والزراعي

2014

104

الحواالت الصادرة

الحواالت الواردة

التحاصيل المستندية الواردة

االعتمادات المستندية

المزايا

2014

ســعيا نحــو االنتشــار وضمانــا لتنفيــذ عمليــات العمــاء بــكل كفــاءة وفاعليــة فقــد
تــم بنــاء عالقــات متميــزة وقويــة مــع البنــوك الخارجيــة وشــركات االســتثمار
وبمــا يســاهم أيضــا فــي خلــق مجــاالت اســتثمارية لــكاك اإلســامي ولعمالئــه
علــى المســتويين المحلــي والدولــي .حيــث بلــغ معــدل نمــو العمليــات المصرفيــة
المحليــة والدوليــة للعــام 2014م مــا نســبته . % 98

2014 - 2011

التقرير السنوي

كــــاك اإلســالمـــي

محور العمليات
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كــــاك اإلســالمـــي

التقرير السنوي

بنك التسليف التعاوني والزراعي

توفير الحج

وديعة اإلستثمار

التوفير اإلستثماري

حسابك الجاري

2014

106

التقرير السنوي

بنك التسليف التعاوني والزراعي

توفير أجيال

حساب جاري السيدات

2014

راتبك أكبر

بطاقات الخصم
وفيزا الكترون

بطاقات فيزا
االئتمانية

السريع للحواالت

خدمة األوامر
المستديمة

الزاجل موبايلي

صرف الراتب

دارك

منتج بيتي

تمويل الرحالت
والعمرة

مشواري

أُمنية
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جناحاتُنا يف أرقام

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

البيانات المالية الموحدة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
وتقرير مدقق الحسابات المستقل عليها

فهرس المحتويات

بنك التسليف التعاوني والزراعي
( شركة مساهمة يمنية )

صنعاء ـ الجمهورية اليمنية

البيانات المالية الموحدة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
وتقرير مدقق الحسابات المستقل عليها
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البيـان
 تقرير مدقق الحسابات المستقل بيان المركز المالي الموحد بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد -بيان التدفقات النقدية الموحد

رقم الصفحة
111 - 110
112
113
114
116 - 115

 -اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

186 - 117

109

تقرير مدقق الحسابات المستقل

أجل تصميم إجراءات التدقيق املناسبة يف ظل الظروف القائمة  ،وليس هبدف التعبري عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية باجملموعة  .كما
تتضمن أعمال التدقيق أيضًا تقييمًا ملدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية اليت أعدهتا اإلدارة  ،إىل
جانب تقييم العرض الكلي للبيانات املالية
املوحدة .
ونعتقد بأن أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفري أساس لرأي التدقيق اخلاص بنا .

إلى األخوة /

المساهمين
بنك التسليف التعاوني والزراعي
صنعاء ـ الجمهورية اليمنية

المحترمين

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك التسليف التعاوين والزارعي ـ ش م ي ( البنك ) والوحدة التابعة للبنك ( ويشار إليهما معًا
بـ “ اجملموعة ” ) واليت تتألف من بيان املركز املايل املوحد كما يف  31ديسمرب  ، 2014وكل من بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر
املوحد  ،وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد  ،وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ  ،وملخص حول السياسات احملاسبية
اهلامة واملعلومات التوضيحية األخرى .
مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
يقع على عاتق اإلدارة مسئولية إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها العادل وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية والقوانني والتعليمات
الصادرة عن البنك املركزي اليمين  ،ومسئولة عن الرقابة الداخلية اليت تراها ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء
اجلوهرية  ،سواء كانت بسبب الغش أو األخطاء .
مسئولية مدقق الحسابات
إن مسئوليتنا هي التعبري عن رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة باإلستناد إىل عملية التدقيق  .ولقد أجرينا عملية التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق
الدولية  .وتقتضي هذه املعايري أن منتثل ملتطلبات السلوك األخالقي وأن نقوم بتخطيط وأداء عملية التدقيق من أجل احلصول على تأكيد معقول حول
خلو البيانات املالية املوحدة من األخطاء اجلوهرية .

الرأي
برأينا إن البيانات املالية املوحدة تعرض بشكل عادل ـ من كافة النواحي اجلوهرية ـ املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31ديسمرب
 2014وعن أدائها املايل املوحد وتدفقاهتا النقدية املوحدة عن السنة املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
والقوانني والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي اليمين .
فقرة إيضاحية
مع عدم إعتبار هذا حتفظًا على رأينا املشار إليه أعاله ..فأننا نلفت االنتباه إىل ما ورد باإليضاح رقم ( )52من اإليضاحات املتممة للبيانات
املالية املوحدة اخلاص باألحداث الالحقة اجلارية يف اجلمهورية اليمنية خالل العام  .2015إن هذه األحداث ميكن أن تؤثر على بيان املركز
املايل املوحد وبيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد لعام  2014على حنو ال ميكن حتديده حاليًا .
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
حصلنا من اإلدارة على البيانات وااليضاحات اليت رأيناها الزمة ألغراض التدقيق  ،ومتسك اجملموعة سجالت حسابات منتظمة  ،كما أن
البيانات املالية املوحدة املرفقة متفقة مع ما هو وارد بتلك السجالت  .مل يرد إىل علمنا وجود أي خمالفات ألحكام قانون الشركات التجارية
اليمين رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته أو قانون البنوك رقم ( )38لسنة  1998أو قانون إنشاء بنك التسليف التعاوين والزراعي رقم ()39
لسنة  1982خالل العام ميكن أن يكون هلا أثر جوهري على أنشطة اجملموعة أو مركزها املايل .

وتتضمن أعمال التدقيق أداء إجراءات معينة من أجل احلصول على أدلة تدقيق حول املبالغ واإلفصاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة  ،وتعتمد
اإلجراءات املختارة على حكم املدقق  ،مبا يف ذلك تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة سواء كان بسبب الغش أو األخطاء .
وعند تقييم تلك املخاطر  ..نأخذ يف احلسبان الرقابة الداخلية املرتبطة بإعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها العادل من قبل اجملموعة من
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بيان المركز المالي الموحد

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

( شركة مسامهة مينية )

( شركة مسامهة مينية )

كما يف  31ديسمرب2014

إيضاح
األصول
رقم
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك املركزي اليمين ()7
()8
أرصدة لدى البنوك
()9
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف )
()12
إستثمارات مالية
()16
إستثمارات يف صكوك إسالمية
()17
إستثمارات يف شركات زميلة
()18
أرصدة مدينة وأصول أخرى ( بالصايف )
()20
ممتلكات ومعدات ( بالصايف )
إمجايل األصول
اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات
()21
أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية
()22
ودائع العمالء
()23
قروض طويلة األجل
()24
أرصدة دائنة والتزامات أخرى
()25
خمصصات أخرى
إمجايل االلتزامات
()26
حقوق الملكية
(-26أ)
رأس املال املدفوع
(-26ب)
إحتياطي قانوين
إحتياطي عام
أرباح مرحلة
إمجايل حقوق امللكية العائد ملسامهي البنك
احلصص غري املسيطرة
إمجايل حقوق امللكية
إمجايل اإللتزامات وحقوق امللكية
()27
إلتزامات عرضية وإرتباطات ( بالصايف )

عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2014

2014
ألف ريال ميين
43 334 926
28 556 334
63 109 804
325 205 107
9 000 000
618 949
5 763 591
3 070 301
478 659 012

2013
ألف ريال ميين
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

21 374 311
421 409 039
2 789 782
9 303 047
4 199 423
459 075 602

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

14 900 000
2 534 347
82 823
2 066 240
19 583 410
19 583 410
478 659 012
63 540 236

11 900 000
2 169 787
3 823
3 079 398
17 153 008
17 153 008
456 450 398
47 329 576

البيـان
إيرادات الفوائد
خيصم  :مصروفات الفوائد
صايف إيرادات الفوائد
إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
خيصم  :عائد أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة واإلدخار
صايف إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
صايف إيرادات الفوائد وإيرادات األنشطة التمويلية
واإلستثمارية اإلسالمية
إيرادات رسوم وعموالت
( خسائر ) أرباح عمليات النقد األجنيب
إيرادات إستثمارات مالية
إيرادات عمليات أخرى
إيرادات التشغيل
خيصم  :اإلخنفاض يف قيمة إستثمارات مالية
خيصم  :خمصصات
خيصم  :تكاليف املوظفني
خيصم  :إهالك ممتلكات ومعدات
خيصم  :مصروفات أخرى
صايف أرباح العام قبل الضرائب
خيصم  :ضرائب الدخل عن العام
خيصم  :ضرائب الدخل عن سنوات سابقة
صافي أرباح العام بعد الضرائب
بنود الدخل الشامل األخرى
إمجايل الدخل الشامل للعام
ويعود إىل :

إيضاح
رقم
()28
()29
()30
()31

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

مسامهي البنك
احلصص غري املسيطرة
()39

عائد السهم من صايف أرباح العام

2014
ألف ريال ميين
53 753 448
( 33 419 964
20 333 484
1 425 684
( 555 026
870 658
21 204 142
2 260 794
( 28 360
158 228
9 471
23 604 275
( 4 634 229
( 8 581 034
( 739 930
( 5 906 787
3 742 295
( 1 311 893
2 430 402
2 430 402

)
)

)

)
)
)
)
)

2 430 402
2 430 402
 175ريال ميين

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

)
)

)
)
)
)
)
)
)

3 622 821
3 622 821
 312ريال ميين

اإليضاحات املرفقة من صفحة ( )8إىل صفحة ( )77متممة للبيانات املاليةاملوحدة وتقرأ معها.
تقرير مدقق احلساباتاملستقل مرفق بالصفحتني ( 1و . )2
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بنك التسليف التعاوني والزراعي

( شركة مسامهة مينية )

( شركة مسامهة مينية )

بيان التدفقات النقدية الموحد

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2014

عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2014

عام 2014
الرصيد يف  1يناير 2014
إمجايل الدخل الشامل للعام
صايف أرباح العام
بنود الدخل الشامل األخرى

أرباح
مرحلة
ألف ريال ميين
3 079 398

إجمالي حقوق الملكية
العائد لمساهمي البنك
ألف ريال ميين
17 153 008

إحتياطي
رأس المال
قانوني
المدفوع
ألف ريال ميين ألف ريال ميين
2 169 787 11 900 000

إحتياطي
عام
ألف ريال ميين
3 823

-

-

-

2 430 402
-

2 430 402
-

-

إمجايل بنود الدخل الشامل األخرى
إمجايل الدخل الشامل للعام

-

-

-

2 430 402

2 430 402

-

2 430 402

-

-

( ) 3 000 000

-

-

-

-

79 000

( 79 000

)

-

-

-

اإلجمالي
ألف ريال ميين
17 153 008

الحصص غير المسيطرة
ألف ريال ميين
-

2 430 402

التغريات يف حقوق املالكني واملسجلة مباشرة حبقوق امللكية
احملول لزيادة رأس املال ( أسهم جمانية )
توزيعات أرباح مدفوعة
احملول لإلحتياطي العام
احملول لإلحتياطي القانوين ( مقترح )
الرصيد يف  31ديسمرب 2014
عام 2013
الرصيد يف  1يناير 2013
إمجايل الدخل الشامل للعام
صايف أرباح العام
بنود الدخل الشامل األخرى
إمجايل بنود الدخل الشامل األخرى
إمجايل الدخل الشامل للعام
التغريات يف حقوق املالكني واملسجلة مباشرة حبقوق امللكية
احملول لزيادة رأس املال ( أسهم جمانية )

-

364 560
364 560 3 000 000
2 534 347 14 900 000

79 000
82 823

( ) 364 560
( ) 3 443 560
2 066 240

19 583 410

-

19 583 410

1 626 364 11 000 000

35 726

1 728 097

14 390 187

-

14 390 187

3 622 821
6223 821

3 622 821
3 622 821

-

3 622 821
3 622 821

-

-

-

-

-

900 000

-

توزيعات أرباح مدفوعة

-

-

-

احملول لإلحتياطي القانوين

-

543 423

-

900 000

543 423

الرصيد يف  31ديسمرب 2013
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3 000 000

11 900 000

( 31 903

( 31 903

3 823 2 169 787

) ( 868 097

)

( 860 000

)

( 543 423

)

) ( ) 2 271 520
3 079 398

( 860 000

)

( 860 000
17 153 008

-

)

-

( 860 000
)

( 860 000

)

17 153 008

إيضاح
رقم

2014
ألف ريال ميين

البيـان
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صايف أرباح العام قبل الضرائب
التعديالت على :
()20
إهالك ممتلكات ومعدات
()36
خمصصات مكونة خالل العام
خمصصات مستخدمة خالل العام
فروق إعادة ترمجة أرصدة املخصصات بالعمالت األجنبية
( أرباح ) خسائر فروق إعادة ترمجة ( غري حمققة )
()35
خمصصات إنتفى الغرض منها
صايف حصة البنك من ( أرباح ) شركات زميلة
اإلخنفاض يف قيمة اإلستثمارات املالية
صايف خسائر ( أرباح ) بيع ممتلكات ومعدات
أرباح التشغيل قبل التغريات يف األصول واإللتزامات املستخدمة يف أنشطة التشغيل
التغير في :
أرصدة اإلحتياطي لدى البنك املركزي اليمين
أذون خزانة تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية
أرصدة مدينة وأصول أخرى
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
أرصدة دائنة والتزامات أخرى
ضرائب الدخل املسددة
صايف التدفقات النقدية املتاحة من أنشطة التشغيل

450 091
34 316 024
( 25 578 206
( 1 511 349
6 509 513
8 175 559
1 647 245
( 1 604 852
30 867 501

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
مدفوعات نقدية لشراء ممتلكات ومعدات
مقبوضات نقدية من بيع ممتلكات ومعدات
( الزيادة ) يف إستثمارات مالية متاحة للبيع
( الزيادة ) يف إستثمارات يف صكوك إسالمية
توزيعات نقدية مستلمة من شركات زميلة
تدفقات نقدية من إستبعادات إستثمارات يف شركات زميلة
صايف التدفقات النقدية ( املستخدمة يف ) أنشطة اإلستثمار

( 985 894
( 48 552
( 1 000 000
760
1 500
( 2 032 186

2013
ألف ريال ميين

3 742 295

5 264 795

739 930
4 634 229
( 507 762
( 3 409
( 2 982
( 146 662
7 837
8 463 476

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

)
)
)
)

)
)
)

)
)
)
)

( 12 296 661
( 104 486 315
( 8 145 991
710 708
( 10 069 538
150 760 953
505 146
( 614 163
25 837 476
( 649 285
39 480
( 430 043
( 6 000 000
12 685
1 500
( 7 025 663

)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
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( شركة مساهمة يمنية )

تابع  :بيان التدفقات النقدية الموحد

عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب2014

إيضاحات متممة للبيانات المالية الموحدة

( شركة مساهمة يمنية )

عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب2014
إيضاح
رقم

البيـان
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
الزيادة ( النقص ) يف القروض طويلة األجل
توزيعات أرباح مدفوعة
صايف التدفقات النقدية املتاحة من ( املستخدمة يف ) أنشطة التمويل
صايف التغري يف النقدية وما يف حكمها خالل العام
النقدية وما يف حكمها يف أول العام
أثر التغري يف أسعار الصرف
النقدية وما يف حكمها يف هناية العام

 -1الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

2014
ألف ريال ميين
2 652 531
2 652 531
31 487 846
195 557 280
( 608 195
226 436 931

2013
ألف ريال ميين

)

( 33 595
( 860 000
( 893 595
17 918 218
177 439 123
199 939
195 557 280

)
)
)

	-تأسس بنك التسليف التعاوين والزراعي ( البنك ) يف صنعاء وفقًا للقانون رقم ( )39لعام  1982كحصيلة لدمج بنك التسليف الزراعي (
تأسس يف العام  ) 1975وبنك التعاون األهلي للتطوير ( تأسس يف العام  . ) 1979والبنك مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة مبوجب
سجل جتاري رقم (.)5391
	-يقوم البنك بتقدمي خدمات مصرفية إسالمية من خالل فرع بنك التسليف التعاوين والزراعي للمعامالت اإلسالمية مبوجب أحكام الشريعة
اإلسالمية وحتت إشراف هيئة الرقابة الشرعية  .وقد حصل البنك على املوافقة املبدئية من البنك املركزي اليمين بشأن ذلك بتاريخ 29
مارس  ، 2010كما حصل على املوافقة النهائية يف  16أبريل . 2011
	-ميارس البنك كافة األنشطة املصرفية من خالل اإلدارة العامة بصنعاء وعدد 53فرعًا يف مجيع حمافظات اجلمهورية اليمنية .باإلضافة إىل
الشركة التابعة داخل اجلمهورية اليمنية (يشار إليهما معًا بـ «اجملموعة») وبياهنا كما يلي :

وتتمثل النقدية وما يف حكمها يف هناية العام فيما يلي :
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك املركزي اليمين
أرصدة لدى البنوك
أذون خزانة ( بالصايف )

()7
()8
()13

خيصم  :أرصدة اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك املركزي اليمين
خيصم  :أذون خزانة إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر ( بالصايف )

()7

43 334 926
28 556 334
318 822 068
390 713 328
( 30 481 651
( 133 794 746
226 436 931

)
)

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

اإليضاحات املرفقة من صفحة ( )8إىل صفحة ( )77متممة للبيانات املاليةاملوحدة وتقرأ معها.
تقرير مدقق احلساباتاملستقل مرفق بالصفحتني ( 1و . )2
منصر صاحل القعيطي

صالح صادق باشا

أنعم حيىي الشهاري

حممد قاسم املقطري

رئيس جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي

املدير املايل

نسبة امللكية
)
)

اسم الشركة ( الوحدة ) التابعة

النشاط

رأس المال

الرئيسي

ألف لاير يمني

%
سنة اإلمتالك

2014

2013

كاك خلدمات األمن والصيانة
( صنعاء ـ اجلمهورية اليمنية )

نظافة وحراسة

10 000

2011

% 100

% 100

 -2أسس إعداد البياناتالماليةالموحدة
 1-2بيان التوافق

أُعدت البيانات املالية املوحدة للبنك وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي اليمين .

واستثنا ًء من املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وتطبيقًا ألحكام القوانني والتعليمات احمللية الصادرة عن البنك املركزي اليمين يتم
إتباع ما يلي :

116

117

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

أ  -إستخدام حد أدىن لنسب تكوين خمصص الديون غري املنتظمة وذلك طبقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم ()6
لسنة  1996ورقم ( )5لسنة . 1998
ب  -إدراج خمصص املخاطر العامة احملتسب على الديون املنتظمة ضمن خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها للقروض والسلفيات بدالً من
إدراجه ضمن حقوق امللكية .
ج  -إدراج خمصص اإللتزامات العرضية ضمن املخصصات األخرى بدالً من إدراجه ضمن حقوق امللكية .
وأن تأثري تلك اإلستثناءات على البيانات املالية املوحدة غري جوهري كما يف  31ديسمرب . 2014
 مت إعداد وعرض البيانات املالية للشركة التابعة للمجموعة يف ضوء املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية . مت إعتماد البيانات املالية املوحدة للمجموعة من قبل جملس اإلدارة بإجتماعه بتاريخ  25أبريل . 2015 2-2أسس القياس
مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية بإستثناء اإلستثمارات احملتفظ هبا لغري غرض املتاجرة واملصنفة كإستثمارات مالية متاحة للبيع واليت يتم
قياسها بالقيمة العادلة.

 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
مت إعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بالريال اليمين ( العملة الوظيفية للمجموعة ) وتظهر كل القيم ألقرب ألف ريال ميين ( إال إذا أشري خلالف ذلك ) .

 4-2التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملتطلبات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات ذات أثر يف تطبيق
السياسات احملاسبية وكذا أرصدة األصول واإللتزامات املالية يف تاريخ البيانات املالية املوحدة وكذلك على قيم اإليرادات واملصروفات وقد ختتلف النتائج الفعلية عن
هذه التقديرات .
وختضع التقديرات وما يتعلق هبا من إفتراضات للمراجعة بصورة مستمرة كما يتم إثبات التغريات يف التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت حدث فيها التغيري وأية فترات
مستقبلية تتأثر بذلك التغيري .

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

أ  -تشتمل األحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على
ما يلي :
 تصنيف األصول واإللتزامات املاليةتقدم السياسات احملاسبية للمجموعة نطاق لألصول واإللتزامات املالية ليتم تصنيفها ضمن الفئات احملاسبية املختلفة يف حاالت معينة .
عند تصنيف األصول املالية “كمحتفظ هبا حىت تاريخ اإلستحقاق” أو “متاحة للبيع” حتققت اجملموعة بأهنا تلتزم بالوصف املبني يف
السياسة احملاسبية رقم (. )3-3
 تقييم األدوات املاليةمت مناقشة السياسة احملاسبية للمجموعة حول طرق قياس القيمة العادلة لألدوات املالية يف اإليضاح رقم (. )5
ب -المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك
 إخنفاض قيمة األصولمتارس اجملموعة حكمها يف تقدير خمصص اإلخنفاض يف قيمة األصول  ،وقد مت عرض منهجية تقدير اإلخنفاض ضمن سياسة إخنفاض
قيمة األصول املالية واألصول غري املالية واملبينة يف السياسات احملاسبية اهلامة أدناه .
 إخنفاض قيمة إستثمارات مالية متاحة للبيعمتارس اجملموعة حكمها حول اإلخنفاض يف قيمة اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع  .تتضمن تلك األحكام حتديد ما إذا كان اإلخنفاض
جوهري أو مطول للقيم العادلة ألقل تكلفة لوضع هذه األحكام تقوم اجملموعة بتقدمي عدة عوامل من بينها التذبذب العادي يف
أسعار السوق  .باإلضافة إىل ذلك تعترب اجملموعة بأن إخنفاض القيمة يكون صحيحًا عندما تكون هناك أدلة على تدهور الوضع املايل
للمستثمر فيه وطبيعة الصناعة وأداء القطاع  ،أو التغري التكنولوجي  ،والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية .
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعداتيتم إحتساب اإلهالك لتنـزيل تكلفة املمتلكات واملعدات على أساس العمر اإلنتاجي املقدر .

واملعلومات املتعلقة باألحكام والتقديرات اهلامة واملطبقة بالسياسات احملاسبية واليت هلا تأثري هام على األرصدة تظهر بالبيانات املالية املوحدة باإليضاحات رقم (5-3
. )25 ، 24 ، 20 ، 19 ، 12 ، 10 ، 5 ، 11-3 ، 10-3 ، 9-3 ،
وفيما يلي اإلفتراضات والتقديرات احملاسبية اهلامة واملتبعة من قبل إدارة اجملموعة يف إعداد هذه البيانات املالية املوحدة :
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

 اإللتزامات احملتملة الناجتة عن املقاضاةنظرًا لطبيعة عملياهتا  ،قد تكون اجملموعة طرفًا يف دعاوي قضائية قد تنشأ يف سياق أعماهلا اإلعتيادية  .يرتكز خمصص اإللتزامات احملتملة
اليت قد تنشأ عن املقاضاة على إحتمالية التدفق اخلارجي للموارد اإلقتصادية وإمكانية الوثوق من تقدير هذه التدفقات اخلارجة  .ختضع
مثل هذ األمور للكثري من الشكوك وال ميكن التنبؤ بنتائجها بدقة .
 - 3أهم السياسات المحاسبية المتبعة
يتم تطبيق السياسات احملاسبية اهلامة التالية بصورة ثابتة على الفترات املعروضة يف هذه البيانات املالية :
 1 - 3أسس توحيد البيانات المالية
 يضع املعيار رقم ( )10من املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية منوذج فردي للسيطرة ينطبق على مجيع املنشآت مبا فيها املنشآت ذاتاألغراض اخلاصة أو املنشأة املنظمة  ،وتُعرف السيطرة بأن املستثمر يسيطر على اجلهة املستثمر فيها عندما يتعرض أو يكون له حقوق يف
عوائد متغرية ناجتة من شراكته مع اجلهة املستثمر فيها  ،ويكون قادرًا على التأثري على هذه العوائد من خالل سلطته على اجلهة املستثمر
فيها .
بغرض حتقيق تعريف السيطرة الوارد يف املعيار رقم ( )10من املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  ،جيب أن يتوفر للمستثمر ما يلي :
أ  -يكون للمستثمر السلطة على اجلهة املستثمر فيها ؛
ب  -يتعرض املستثمر أو يكون له حقوق يف عوائد متغرية ناجتة من الشراكة مع اجلهة املستثمر فيها ؛ و
ج  -يكون للمستثمر القدرة على إستخدام سلطته يف السيطرة على الشركة املستثمر فيها بغرض التأثري على حجم العائدات للمستثمر .
 تتضمن البيانات املالية املوحدة كل من البيانات املالية املستقلة لبنك التسليف التعاوين والزراعي متضمنًا كافة األصول واإللتزامات ونتائجاألعمال لفرع بنك التسليف التعاوين والزراعي للمعامالت اإلسالمية وكذا الوحدة التابعة للبنك بعد إستبعاد كافة املعامالت واألرصدة
وبنود بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر الناجتة عن العمليات املشتركة .
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أ  -الشركة التابعة
الشركة التابعة هي الشركة اليت ختضع لسيطرة اجملموعة  .تسيطر اجملموعة على الشركة املستثمر هبا إذا إستوفت معايري السيطرة املبينة
يف اإليضاح رقم ( )1-3ويتم إدراج البيانات املالية للشركة التابعة يف البيانات املالية املوحدة من تاريخ بداية السيطرة وحىت تاريخ
توقفها .
يتم تغيري السياسات احملاسبية للشركة التابعة عندما يكون ذلك ضروريًا لتتماشى مع السياسات احملاسبية اليت تتبعها اجملموعة .
ب  -زوال السيطرة
عند زوال السيطرة  ،تقوم اجملموعة بعدم اإلعتراف بأصول وإلتزامات الشركة التابعة واملسامهات غري املسيطرة واملكونات األخرى
حلقوق امللكية ذات الصلة بتلك الشركة  .أي فائض أو عجز ينشأ من زوال السيطرة يتم اإلعتراف به يف بيان الربح أو اخلسارة
والدخل الشامل اآلخر  ،ويف حالة إحتفاظ اجملموعة بأية مسامهة يف الشركة التابعة يتم عندها قياس تلك املسامهة بالقيمة العادلة
يف تاريخ زوال السيطرة ويتم الحقًا احملاسبة عنها على أهنا شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية أو وفقًا للسياسة احملاسبية
للمجموعة لألدوات املالية إستنادًا إىل مستوى النفوذ احملتفظ به .
ج  -احلصص غري املسيطرة
متثل احلصص غري املسيطرة مبالغ األرباح واخلسائر وصايف األصول غري اململوكة بشكل مباشر أو غري مباشر للمجموعة  ،وتدرج
احلصص غري املسيطرة بشكل منفصل يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر وضمن إمجايل حقوق امللكية بشكل منفصل
عن حقوق امللكية العائد ملسامهي البنك .
د  -املعامالت املستبعدة عند إعداد البيانات املالية املوحدة
عند إعداد البيانات املالية املوحدة يتم إستبعاد القيم الدفترية إلستثمارات البنك وحقوق امللكية يف الشركة التابعة  ،كما يتم إستبعاد
األرصدة واإليرادات واملصروفات املتقابلة الناشئة من التعامالت بني شركات اجملموعة .
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 2-3المعامالت بالعمالت األجنبية
 متسك حسابات اجملموعة ( البنك وشركته التابعة ) بالريال اليمين (العملة الوظيفية للمجموعة) وتثبت املعامالت بالعمالت األخرىإىل العملة الوظيفية خالل السنة املالية على أساس أسعار الصرف السارية يف تاريخ تنفيذ املعاملة  ،ويتم ترمجة األصول وااللتزامات ذات
الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى يف هناية السنة على أساس أسعار الصرف السارية يف ذلك التاريخ  ،وتثبت الفروق الناجتة ببيان الربح أو
اخلسارة والدخل الشامل اآلخر  ،تتمثل أرباح أو خسائر فروق أسعار الصرف للبنود ذات الطبيعة النقدية يف الفرق بني ك ً
ال من التكلفة
املطفأة على أساس العملة الوظيفية يف بداية العام واليت يتم تعديلها بإستخدام معدل الفائدة الفعال وكذا التسويات خالل العام وبني التكلفة
املطفأة على أساس العملة األجنبية واملترمجة بأسعار الصرف يف هناية العام وترحل الفروق الناجتة من ربح أو خسارة لبيان الربح أو اخلسارة
والدخل الشامل اآلخر.
يتم ترمجة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة غري النقدية بالعمالت األخرى واملثبتة بتكلفتها التارخيية على أساس سعر الصرف السائد وقت
التعامل .
 ال تدخل اجملموعة يف العقود اآلجلة إال بالقدر الالزم لتغطية متطلباهتا من العمالت األجنبية أو متطلبات العمالء ملواجهة إلتزاماهتمبالعمالت األجنبية الناجتة عن تعامالهتم من خالل اجملموعة وتتميز مجيعها بأهنا عمليات قصرية األجل .
 3-3األصول واإللتزامات المالية
أ  -اإلعتراف والقياس المبدئي
تعترف اجملموعة مبدئيًا بالقروض والسلفيات وكذا األرصدة لدى البنوك وودائع العمالء واملديونيات األخرى يف التاريخ الذي تنشأ
فيه  .كما يتم اإلعتراف املبدئي جلميع األصول واإللتزامات املالية األخرى يف بيان املركز املايل عندما تصبح اجملموعة طرفًا يف الشروط
التعاقدية لألدوات املالية واليت قد تنشأ مع الغري .
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ب  -التصنيف
 األصول الماليةيتم تصنيف األصول املالية عند إنشائها كأحد الفئات التالية :
 - 1قروض وذمم مدينة  ،وهي أصول مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو حمددة القيمة وليست متداولة يف سوق نشط وال ترغب
اجملموعة يف بيعها على الفور أو يف املستقبل القريب  .ويتم اإلعتراف مبدئيًا هبذه األصول بسعر املعاملة وهو القيمة العادلة باإلضافة
إىل أية مصاريف متعلقة مباشرة باملعاملة  ،الحقًا وبعد اإلعتراف املبدئي باألصول  ،يتم قياس القروض والذمم املدينة بالتكلفة املطفأة
بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعَّال خمصومًا منها أية خسائر إخنفاض يف قيمتها.
 - 2إستثمارات حمتفظ هبا لتاريخ اإلستحقاق  ،وهي أصول مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو حمددة وهلا تواريخ إستحقاقثابتة .
ويكون لدى اجملموعة النية واملقدرة اإلجيابية على اإلحتفاظ هبا حىت تاريخ اإلستحقاق  .وتعترب أذون اخلزانة حلني اإلستحقاق
من ضمن هذه اإلستثمارات حيث يتم إثبات أذون اخلزانة بالقيمة االمسية ويثبت قيمة رصيد خصم اإلصدار باألرصدة الدائنة
واإللتزامات األخرى  .وتظهر أذون اخلزانة ببيان املركز املايل مستبعدًا منها رصيد خصم اإلصدار يف تاريخ البيانات املالية طبقًا
لتعليمات البنك املركزي اليمين .
ويتم إثبات اإلستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ اإلستحقاق عند الشراء بالتكلفة ( القيمة العادلة ) مضافًا إليها مصروفات اإلقتناء
 ،والحقًا وبعد اإلعتراف املبدئي ،يتم قياس تلك اإلستثمارات بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعَّال ناقصًا أية
خسائر إخنفاض يف القيمة .
 - 3إستثمارات مالية متاحة للبيع
وهي إستثمارات غري مشتقة خمصصة على أهنا متاحة للبيع أو مل يتم تصنيفها كأية فئة أخرى من فئات األصول املالية  .تسجل
اإلستثمارات يف أسهم حقوق امللكية غري املسعرة بالتكلفة ناقصًا خسارة اإلخنفاض يف القيمة  .يتم تسجيل مجيع اإلستثمارات املتاحة
للبيع األخرى بالقيمة العادلة .
يتم اإلعتراف بإيراد الفائدة يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعَّال  ،ويتم اإلعتراف
بإيراد توزيعات األرباح يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر عندما تصبح اجملموعة مستحقة لتلقي توزيعات األرباح .
أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية عن اإلستثمارات يف أوراق دين متاحة للبيع يتم اإلعتراف هبا يف بيان الربح أو اخلسارة
والدخل الشامل اآلخر .
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يتم اإلعتراف بالتغريات األخرى يف القيمة العادلة يف الدخل الشامل اآلخر إىل أن يباع اإلستثمار أو تنخفض قيمته  ،وعندها يعاد
تصنيف األرباح واخلسائر التراكمية املعترف هبا سابقًا يف الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر
كتسوية إعادة تصنيف .
يعاد تصنيف األصول املالية غري املشتقة من فئة متاحة للبيع إىل فئة القروض والذمم املدينة عندما ينطبق عليها تعريف القروض والذمم
املدينة أو إذا كان لدى اجملموعة النية واملقدرة على اإلحتفاظ بتلك األصول املالية للمستقبل املنظور أو حىت تاريخ اإلستحقاق .
 اإللتزامات الماليةيتم تصنيف وقياس اإللتزامات املالية بالتكلفة املطفأة .
ج  -إلغاء اإلعتراف
 يلغى اإلعتراف باألصول املالية عندما تتوقف حقوق اجملموعة التعاقدية اليت متثل األصول املالية ،وهي يف العادة عندما يتم بيعاألصل أو عند حتويل مجيع التدفقات النقدية املرتبطة باألصل إىل طرف ثالث مستقل عن اجملموعة .
 يلغى اإلعتراف باإللتزامات املالية عندما يتم سداد أو إلغاء أو إنتهاء تلك اإللتزامات .د  -مقاصة األصول واإللتزامات المالية
تُجرى مقاصة بني األصول واإللتزامات املالية ويدرج املبلغ الصايف يف بيان املركز املايل فقط يف حالة وجود حق قانوين لتسوية املبالغ
املدرجة  ،وأن هناك نية للتسوية على أساس الصايف ،أو لتحقيق األصول وسداد اإللتزامات بصورة متزامنة .
ال تتم مقاصة لإليرادات واملصروفات يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر ما مل يكن ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به مبوجب
أي معيار أو تفسري حماسيب .
هـ -مبادىء القياس
يتم قياس األصول املالية بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة .
 قياس التكلفة املطفأةالتكلفة املطفأة لألصول أو اإللتزامات املالية هي املبلغ الذي تقاس به األصول أو اإللتزامات املالية عند اإلعتراف املبدئي خمصومًا منه
مدفوعات السداد األصلية مضافًا إليه أو خمصومًا منه اإلطفاء املتراكم بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعَّال ألي فرق بني املبلغ
املبدئي املعترف به ومبلغ اإلستحقاق ناقصًا أي ختفيض خلسارة اإلخنفاض يف القيمة  .يتضمن إحتساب معدل الفائدة الفعلي مجيع
الرسوم املدفوعة أو املستلمة واليت تشكل جزء متممًا ملعدل الفائدة الفعَّال .
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 قياس القيمة العادلةالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه لبيع األصل أو الذي سيتم سداده لنقل إلتزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق
يف تاريخ القياس يف السوق الرئيسي أو ـ يف حالة عدم وجوده ـ أفضل سوق يكون متاحًا للمجموعة يف ذلك التاريخ  .تعكس
القيمة العادلة لإللتزام خماطر عدم الوفاء باإللتزام  .يتم قياس القيمة العادلة لإلستثمارات املدرجة بسعر السوق كما يف تاريخ البيانات
املالية  .بالنسبة لإلستثمارات الغري مدرجة يتم اإلعتراف بأية زيادة يف القيمة العادلة عند وجود مؤشرات موثوقة تدعم هذه الزيادة .
هذه املؤشرات املوثوقة حمددة بأحدث معامالت لإلستثمار أو إلستثمارات مماثلة متت بالسوق على أساس جتاري بني أطراف راغبة
ومطلعة ليس لديها أية ردود أفعال قد تؤثر على السعر .يتم إدراج اإلستثمار بالتكلفة بعد خصم قيمة اإلخنفاض يف غياب قياس
يعتمد عليه للقيمة العادلة .
و – تحديد وقياس خسائر اإلنخفاض في القيمة
تقوم اجملموعة بتاريخ البيانات املالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إخنفاض قيمة األصول املالية غري املسجلة بالقيمة
العادلة من خالل بيان الربح أواخلسارة والدخل الشامل اآلخر  .تنخفض قيمة األصل املايل أو جمموعة األصول املالية عندما يشري دليل
موضوعي إىل وقوع حدث أو أكثر بعد اإلعتراف املبدئي باألصول وأن تلك األحداث هلا تأثري سليب على التدفقات النقدية املستقبلية
املقدرة لألصول اليت ميكن تقديرها بصورة موثوق هبا .
قد يتضمن الدليل املوضوعي على إخنفاض قيمة األصول املالية  ،تلك املعلومات بشأن الصعوبات املالية الكبرية لدى املقترض أو
املصدر والتقصري أو التأخري من جانب املقترض وإعادة هيكلة الدين من جانب اجملموعة بشروط مل تكن اجملموعة لتفكر فيها خبالف
ذلك واملؤشرات على أن املقترض أو املصدر سيدخل يف إفالس أو عدم وجود سوق نشط للضمانات املالية أو البيانات األخرى اليت
ميكن مالحظتها فيما يتعلق مبجموعة أصول مثل التغريات السلبية يف مركز الدفع لدى املقترضني أو املصدرين باجملموعة أو الظروف
اإلقتصادية املرتبطة حباالت التقصري .
تأخذ اجملموعة بعني اإلعتبار دليل اإلخنفاض يف قيمة القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات املالية احملتفظ هبا لتاريخ اإلستحقاق
على كل من مستوى األصول بشكل منفرد واملستوى اجلماعي هلا  .يتم تقييم مجيع القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات املالية
احملتفظ هبا لتاريخ اإلستحقاق اهلامة بشكل منفرد لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر إخنفاض يف القيمة الفردية .مجيع القروض والسلف
للعمالء واإلستثمارات املالية احملتفظ هبا لتاريخ اإلستحقاق اهلامة بشكل منفرد واليت ال يوجد إخنفاض حمدد يف قيمتها يتم تقييمها
بصورة مجاعية لتحديد ما إذا كانت
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هناك خسائر إخنفاض يف القيمة يتم تكبدها ولكنه مل يتم حتديدها بعد  .القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات املالية احملتفظ هبا
لتاريخ اإلستحقاق اليت ال تعترب هامة بشكل منفرد يتم تقييمها بصورة مجاعية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر إخنفاض يف القيمة
وذلك بتجميع القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات املالية احملتفظ هبا لتاريخ اإلستحقاق واليت هلا خصائص خماطر متماثلة يف
جمموعات .
يتم قياس خسائر اإلخنفاض يف القيمة لألصول املسجلة بالتكلفة املطفأة على أهنا الفرق بني القيمة الدفترية لألصول املالية والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة خمصومة بسعر الفائدة الفعَّال األصلي لألصول  .يتم اإلعتراف خبسائر اإلخنفاض يف القيمة يف بيان
الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر ويتم إظهارها كحساب خمصص يف مقابل القروض والسلف للعمالء .
اإلخنفاض يف القيمة السوقية لإلستثمارات املدرجة بنسبة  % 20أو أكثر عن التكلفة أو ملدة تسعة أشهر متصلة أو أكثر تعترب
مؤشرات على إخنفاض القيمة .
خسائر اإلخنفاض يف قيمة اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع يتم اإلعتراف هبا بتحويل اخلسارة التراكمية املعترف هبا يف الدخل الشامل
اآلخر كتسوية إعادة تصنيف إىل بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر  .اخلسارة التراكمية اليت يعاد تصنيفها من الدخل
الشامل اآلخر هي الفرق بني تكلفة اإلستحواذ  ،بالصايف بعد أية مدفوعات أو إطفاءات  ،والقيمة العادلة احلالية  ،ناقصًا أية خسارة
إخنفاض يف القيمة معترف هبا سابقًا يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر  .يتم إظهار التغريات يف خمصصات القيمة العادلة
اليت تعود إىل القيمة الزمنية كأحد بنود إيراد الفائدة .
يف الفترات الالحقة  ،يتم تسجيل الزيادة يف القيمة العادلة لإلستثمارات املالية املتاحة للبيع اليت إخنفضت قيمتها يف إحتياطي القيمة
العادلة .
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 4- 3تحقق اإليراد
 يتم اإلعتراف بإيراد ومصروف الفائدة جلميع األدوات املالية اخلاضعة للفوائد يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر بإستخدامطريقة معدل الفائدة الفعَّال بإستثناء فوائد التسهيالت اإلئتمانية الغري منتظمة وذلك تطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة
باملنشور رقم ( )6لسنة  1996بشأن أسس تصنيف األصول واإللتزامات حيث يتم إيقاف إثبات الفوائد املتعلقة بالقروض والتسهيالت
غري املنتظمة  ،وعندما يعامل حساب بإعتباره من القروض والتسهيالت غري املنتظمة فإن كافة الفوائد غري احملصلة املتعلقة بالثالثة أشهر
السابقة على اعتباره قرض أو تسهيل غري منتظم يتم إستبعادها من اإليرادات وإدراجها ضمن األرصدة الدائنة واإللتزامات األخرى
بإعتبارها فوائد معلقة  .معدل الفائدة الفعَّال هو املعدل الذي خيصم املدفوعات واملقبوضات النقدية املستقبلية طوال فترة العمر املقدر
لألصول أو اإللتزامات املالية إىل القيمة الدفترية لألصول أو اإللتزامات املالية  .عند إحتساب معدل الفائدة الفعَّال تقوم اجملموعة بتقدير
التدفقات النقدية املستقبلية بالوضع يف اإلعتبار مجيع البنود التعاقدية لألداة املالية بإستثناء خسائر اإلئتمان املستقبلية  .يتضمن إحتساب
معدل الفائدة الفعَّال مجيع تكاليف املعاملة والرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة اليت تشكل جزءًا مكم ً
ال ملعدل الفائدة الفعَّال .
إن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة املطفأة لألصول واإللتزامات املالية وتوزيع إيراد ومصروف الفوائد على مدى الفترة
املناسبة اليت ختصها .
 تثبت أرباح عقود املراحبة واالستصناع على أساس االستحقاق  .حيث تثبت كافة األرباح عند إمتام عقد املراحبة كإيرادات مؤجلة ،وترحل لبيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر على أساس نسبة التمويل وذلك بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد .
تطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين يتم التوقف عن إثبات أرباح عقود املراحبة واالستصناع غري املنتظمة ببيان الربح أو اخلسارة والدخل
الشامل اآلخر .
 تثبت أرباح اإلستثمارات يف عقود املضاربات اليت تنشأ وتنتهي خالل السنة املالية يف بيان األرباح واخلسائر والدخل الشامل اآلخريف تاريخ تصفية عقد املضاربة  ،وتثبت أرباح اإلستثمارات يف عقود املضاربات اليت تستمر ألكثر من سنة مالية وذلك يف حدود األرباح
املوزعة نقدًا من هذه العمليات خالل العام .
 يتم إثبات إيرادات اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك وفقًا للفترة الزمنية وعلى مدى عمر عقد اإلجيار . يتم اإلعتراف بإيرادات اإلستثمار يف الصكوك ببيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر على أساس زمين تناسيب بإستخدام نسبةالعائد املعلنة من قبل اجلهة اليت قامت بإصدار الصكوك.
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 يتم إثبات إيرادات اإلستثمارات يف الشركات الزميلة بالبيانات املالية طبقًا لنصيب اجملموعة يف حقوق امللكية هلذه الشركات وذلكطبقًا للبيانات املالية املعتمدة .
 يتم اإلعتراف بإيرادات اإلستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ اإلستحقاق بإتباع طريقة معدل الفائدة الفعَّال . يتم اإلعتراف بإيراد توزيعات األرباح عندما ينشأ احلق يف إستالم اإليراد . يتم إثبات املخصصات املستردة ( إنتفى الغرض منها ) ضمن بند إيرادات عمليات أخرى ببيان الربح أو اخلسارة والدخل الشاملاآلخر وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين .
 يتم إثبات إيرادات الرسوم والعموالت عند تأدية اخلدمات املرتبطة هبا . 5-3مخصص القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية ومخصص اإللتزامات العرضية
تطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشورين رقمي ( )6لسنة  )5( ، 1996لسنة  1998بشأن أسس تصنيف األصول
وااللتزامات يتم تكوين خمصص للقروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية بذاهتا باإلضافة إىل نسبة مئوية للمخاطر
العامة حتسب من جمموع القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية مستبعدًا منها األرصدة املغطاة بودائع وكفاالت
مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة وذلك يف ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض والتسهيالت واألنشطة
التمويلية واإللتزامات العرضية املشار إليها .
وبنا ًء عليه يتم تكوين املخصص طبقًا للنسب التالية كحد أدىن :
%1
 القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية املنتظمة( متضمنة احلسابات حتت املراقبة )
 القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية غري املنتظمة% 15
الديون دون املستوى
% 45
الديون املشكوك يف حتصيلها
% 100
الديون الرديئة
 يتم إعدام القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية يف حالة عدم جدوى اإلجراءات املتخذة حياهلا لتحصيلها أو بنا ًء على التعليماتالصادرة من البنك املركزي اليمين ـ يف ضوء أعمال الفحص اليت يقوم هبا ـ وذلك خصمًا على املخصص الذي يضاف إليه املتحصالت
من القروض اليت سبق اعدامها .
 -تظهر القروض واألنشطة التمويلية للعمالء والبنوك ببيان املركز املايل بعد خصم املخصص احملدد والعام وكذا الفوائد اجملنبة .
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 6- 3اإللتزامات العرضية واإلرتباطات
تظهر االلتزامات العرضية اليت تدخل فيها اجملموعة طرفًا خارج املركز املايل حتت بند التزامات عرضية وارتباطات ـ بعد خصم التأمينات
احملصلة عنها ـ باعتبارها ال متثل أصوالً أو التزامات فعلية يف تاريخ البيانات املالية .
 7-3بيان التدفقات النقدية
تتبع اجملموعة الطريقة غري املباشرة عند إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد حيث يتم تسوية صايف الربح أو اخلسارة مع صايف األموال
املتاحة من أو املستخدمة يف أنشطة التشغيل واإلستثمار والتمويل .
 8-3النقدية وما في حكمها
ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد يتضمن بند النقدية وما يف حكمها أرصدة النقدية واألرصدة لدى البنوك ـ خبالف األرصدة
املودعة لدى البنك املركزي اليمين يف إطار نسبة االحتياطي ـ  ،وكذا أرصدة أذون اخلزانة اليت تستحق خالل ثالثة شهور من تاريخ
إصدارها .
متثل النقدية وما يف حكمها أصول مالية غري مشتقة يتم قيدها بالتكلفة املطفأة يف بيان املركز املايل املوحد.
 9-3الممتلكات والمعدات واإلهالك
أ  -اإلعتراف والقياس
تثبت املمتلكات واملعدات بتكلفتها التارخيية ناقصًا جممع اإلهالك وخسائر اإلخنفاض يف قيمة تلك املمتلكات ـ إذا وجد ـ وتشمل
التكلفة مجيع التكاليف املنسوبة مباشرة لشراء األصل .كما تتضمن تكلفة املمتلكات الىت مت إنشائها ذاتيًا تكلفة املواد واألجور وأية
مواد مستهلكة من التكاليف املنسوبة مباشرة لوضع األصل يف احلالة التشغيلية الىت متكنه من حتقيق الغرض الذى مت بناؤه من أجله كما
تشمل أيضًا التكاليف الالزمة لفك األصل وإعادة ترميم املوقع  .والربجميات الىت يتم شراؤها باعتبار أهنا ضرورية لتمكني املعدات من
أداء الغرض املطلوب منها يتم رمسلتها كجزء من تكلفة تلك املعدات .
عندما تكون أجزاء من املمتلكات واملعدات ذات أعمار إفتراضية خمتلفة يتم إدراجها كبنود مستقلة ( املكونات الرئيسية ) ضمن
املمتلكات واملعدات .
يتم إستبعاد األصل الثابت عند التخلص منه أو عندما يكون من املتوقع عدم احلصول على منافع إقتصادية مستقبلية متوقع حتققها من
إستمرار إستخدام هذا األصل  ،ويف العام الذي مت فيه إستبعاد األصل  ،يتم إدراج الربح أو اخلسارة الناجتة من عملية اإلستبعاد ( الفرق
بني صايف قيمة اإلستبعاد املتحقق من عملية البيع وصايف القيمة الدفترية لألصل ) ببيان الربح أو اخلسارة
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والدخل الشامل اآلخر ضمن بند إيرادات ومصاريف أخرى  .إذا مت إستبعاد أي أصل معاد تقييمه فإن ما خيص األصل من فائض إعادة
التقييم يتم ترحيله إىل األرباح املرحلة .
ب  -التكاليف الالحقة
تتم رمسلة التكاليف املتعلقة بإستبدال جزء من املمتلكات واملعدات كجزء من تكلفة هذا األصل ،وتتم رمسلة التكاليف الالحقة على
املمتلكات واملعدات فقط عندما تؤدى هذه التكاليف إىل زيادة يف القيمة اإلقتصادية املستقبلية هلذه املمتلكات وميكن قياس هذه
التكاليف بصورة جيدة  ،ويتم إستبعاد القيمة الدفترية للجزء املستبعد  .التكاليف اليومية خلدمة املمتلكات واملعدات تسجل يف بيان
الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر عند إستحقاقها .
ج  -اإلهالك
حيسب اإلهالك بنا ًء على تكلفة املمتلكات واملعدات ناقصًا قيمتة التخريدية  -إن وجدت -
يتم تقدير العمر اإلنتاجي لكل جزء من األصل الثابت وإذا كان هلذا اجلزء عمر إنتاجي خمتلف عن باقي مكونات األصل فسوف يتم
إهالكه بشكل منفصل .
ويتم إهالك هذه املمتلكات ـ فيما عدا األراضي ـ بطريقة القسط الثابت وحتميل مبلغه على بيان الربح أو اخلسارة والدخل
الشامل اآلخر وعلى مدى العمر اإلنتاجي املقدر هلا .
وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية املقدرة لتلك املمتلكات ألغراض إحتساب اإلهالك :
البيان

العمر اإلنتاجي المقدر بالسنوات

مباني وإنشاءات

 50سنة

أثاث وأالت ومعدات

 5سنوات ـ  10سنوات

األجهزة ونقاط البيع وصناديق الصراف اآليل

 5سنوات

سيارات و وسائل نقل

 5سنوات

حتسينات عقارات مستأجرة

 10سنوات أو مدة اإلجيار أيهما أقل

 10 - 3إنخفاض قيمة األصول غير المالية
تتم مراجعة القيم املرحلة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على إخنفاض القيمة  .يف حال وجود هذا املؤشر  ،يتم
تقدير قيمة األصل القابلة لإلسترداد  .تتمثل القيمة القابلة لإلسترداد ألحد األصول أو وحدة منتجة للنقد بالقيمة احلالية املستخدمة
وقيمته العادلة ناقصًا تكاليف البيع  ،أيهما أكرب  .عند تقييم قيمة اإلستخدام  ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية إىل قيمها احلالية
بإستخدام معدل اخلصم الذي يعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر اخلاصة هبذا األصل  .ويتم اإلعتراف خبسائر
إخنفاض القيمة ضمن بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد إىل احلد الذي ال تتجاوز فيه القيمة املرحلة ألصل قيمته القابلة
لإلسترداد .
 11- 3مخصصات أخرى
يتم اإلعتراف مبخصص ما عندما يكون لدى اجملموعة إلتزام حايل  ،قانوين أو إستنتاجي  ،ميكن تقديره بصورة موثوقة نتيجة حلدث سابق
 ،ويكون من احملتمل أن يستلزم تدفقات خارجة للمنافع اإلقتصادية لتسوية اإللتزام  .وإذا كان تأثري القيمة الزمنية للمبالغ جوهريًا  ،يتم
حتديد املخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مبعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة
الزمنية للمبالغ  ،عندما يكون مناسبًا  ،واملخاطر املتعلقة باإللتزامات .
 12- 3تقييم األصول التي آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون بعض العمالء
تدرج األصول اليت آلت ملكيتها للمجموعة ببيان املركز املايل املوحد ضمن بند “أرصدة مدينة وأصول أخرى” وفقًا لتعليمات البنك
املركزي اليمين وذلك بالقيمة اليت آلت هبا للمجموعة ناقصًا أي اخنفاض يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ـ إن وجد ـ  ،ويتم حتميل
قيمة هذا االخنفاض على بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر .
 13- 3عقود اإليجار
تصنف العقود كعقود إجيار متويلي عندما تنقل شروط العقد مجيع املخاطر واملنافع الناجتة عن امللكية إىل املستأجر  .وتصنف بقية عقود
اإلجيار كعقود تشغيلية  .وتُحمل اإلجيارات املستحقة الدفع حبكم هذه العقود على بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد
على أساس القسط الثابت وعلى مدى فترة اإلجيار .

ويعاد النظر سنويًا مبعرفة إدارة اجملموعة يف كل من طريقة اإلهالك والعمر اإلنتاجي املقدر وكذلك القيم املقدرة كخردة يف هناية
العمر اإلنتاجي املقدر لتلك املمتلكات (إن وجدت) .
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 14 - 3تقييم اإلستثمارات في شركات زميلة
 يتم تصنيف اإلستثمار كإستثمار يف شركات زميلة عندما يكون للمجموعة تأثري هام على عملياهتا املالية وسياستها التشغيلية مع عدموجود سيطرة  ،ويوجد هذا التأثري اهلام عندما ميلك البنك بني  20إىل  50باملائة من القوة التصويتية للشركة .
 تثبت اإلستثمارات يف الشركات الزميلة اليت للمجموعة تأثري هام عليها بتكلفة اإلقتناء  ،ويف تاريخ البيانات املالية يتم تعديل قيمةتلك اإلستثمارات بالزيادة أو النقص حسب نصيب اجملموعة يف حقوق امللكية للشركة الزميلة  ،وذلك طبقًا للبيانات املالية املعتمدة هلذه
الشركات  ،ويتم إثبات قيمة هذا التغري ببيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر .
 15- 3التمويل والعقود اإلستثمارية اإلسالمية
 تقوم اجملموعة مبزاولة أعمال مصرفية إسالمية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل أدوات إسالمية متنوعة مثل املراحبةواإلستصناع  ،املضاربة واإلجارة ويوضح اإليضاح رقم ( )4-3اإلعتراف باإليرادات املرتبطة هبذ األدوات .
أ  -تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع
 املراحبة هي عقد بيع مبوجبه تبيع اجملموعة أصل أو سلعة سبق له شرائها وحيازهتا بناء على وعد من املتعامل بالقيام بشرائها وبشروطمعينة  ،يتكون سعر البيع من تكلفة السلعة وهامش الربح املتفق عليه .
 اإلستصناع هو عقد بني اجملموعة والعميل تقوم اجملموعة على أساسه ببيع أصل مطور وفقًا ملواصفات ومثن متفق عليهما مسبقًا معالعميل .
تٌثبت الديون املتعلقة بعمليات متويل املراحبة واإلستصناع سواء كانت قصرية أو طويلة األجل بالتكلفة مضافًا إليها العائد املتفق عليه بعقود
املراحبة أو اإلستصناع .
ب  -المضاربة
املضاربة هي عقد بني اجملموعة والعميل  .حيث يقوم مبوجبه أحد األطراف بتقدمي أموال ( رب املال ) ويقوم الطرف اآلخر( املضارب )
بإستثمار هذه املبالغ يف مشروع ما أو نشاط معني  ،ويتم توزيع األرباح الناجتة بينهم وفقًا حلصة األرباح املتفق عليها بينهم مسبقًا يف العقد
 .يتحمل املضارب كافة اخلسائر الناجتة عن سوء إدارته  ،أو إمهاله  ،أو خمالفة شروط وبنود املضاربة  ،فيما عدا ذلك يكون رب املال
مسئوالً عن اخلسائر .
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ج  -اإلجارة المنتهية بالتمليك
 اإلجارة املنتهية بالتمليك هي إتفاقية تقوم مبوجبها اجملموعة ( كمؤجر ) بتأجري أصل للعميل ( املستأجر ) ( شراء  /إقتناء األصل احملدد ،سوا ًء من بائع طرف ثالث أو من العميل نفسه  ،حسب طلب العميل والوعد بالتأجري )  ،مقابل بعض مدفوعات اإلجيارة ملدة تأجري
أو فترات تأجري حمددة  ،مستحقة الدفع على أساس إجيار ثابت أو متغري.
 حتدد إتفاقية اإلجارة األصل املؤجر ومدة اإلجيار  ،وكذلك أسس حلساب اإلجيار وتوقيت دفعات اإلجيار ومسؤوليات كال الطرفنيخالل مدة اإلجيار  .يقدم العميل ( املستأجر ) للمجموعة ( املؤجر ) تعهد بتجديد مدة عقد اإلجيار ودفع دفعات اإلجيار املتعلقة بذلك
حسب اجلدول الزمين املتفق عليه والصيغة املطبقة خالل مدة اإلجيار .
 يف هناية مدة اإلجارة تنتقل ملكية األصول املؤجرة إىل املستأجر شريطة أن يكون املستأجر قد سدد مجيع أقساط اإلجارة . تثبت األصول املقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك بالتكلفة ناقصًا جممع اإلهالك وأي إخنفاض يف قيمتها  ،ويتمإهالكها ـ فيما عدا األراضي ـ على مدى عمر التأجري .
 16- 3عائد أصحاب حسابات اإلستثمار
يتم حتديد العائد املستحق على حسابات اإلستثمار املطلقة واإلدخار على أساس عقد املضاربة الذي يتم مبوجبه اإلتفاق على املشاركة يف
الربح واخلسارة الناجتة عن املعامالت اإلسالمية املختلفة خالل الفترة املالية .
 17-3الضرائب
 حتسب الضرائب على اجملموعة طبقًا للقوانني واللوائح والتعليمات الضريبية السارية يف اجلمهورية اليمنية . وفقًا للمادة ( )21من القانون ( )39لسنة  1982بإنشاء بنك التسليف التعاوين والزراعي ال ختضع أرباح البنك لضريبة األرباحالتجارية والصناعية  .وال خيضع البنك أيضًا لقانون ضرائب الدخل رقم ( )31لسنة  1991والتعديالت الالحقة له بالقرار اجلمهوري
بالقانون رقم ( )12لسنة  1999وأحكام املادة رقم ( )85من القانون رقم ( )38لسنة  1998بشأن البنوك وذلك حىت  31ديسمرب
. 2009
 وفقًا للمادة ( )160من قانون ضرائب الدخل رقم ( )17لسنة  2010ختضع أرباح البنك للضرائب وذلك على أساس معدل ضرييب % 20للوعاء اخلاضع للضريبة بدءًا من عام .2010
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 نظرًا لطبيعة احملاسبة الضريبية يف اجلمهورية اليمنية فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب املؤجلة مبعيار احملاسبة الدويل عن الضرائب علىالدخل ال ينشأ عنه عادة إلتزامات ضريبية مؤجلة  .ويف حالة نشأة أصول ضريبية مؤجلة عن تطبيق املعيار فإن هذه األصول ال تدرج إال
عندما تكون هناك مؤشرات كافية أن هذه األصول سيتم حتقيقها يف املستقبل املنظور .
 18- 3مخصص الضمان اإلجتماعي
 يدفع موظفو اجملموعة حصتهم لقاء الضمان اإلجتماعي حبسب قانون التأمينات اإلجتماعية اليمنية رقم ( )26لسنة  1991وكذا القانونرقم ( )25لسنة  1991بشأن التأمينات واملعاشات ويتم سداد اإلشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية قبل اليوم العاشر من
الشهر التايل  .حتمل مسامهة اجملموعة يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد .
 تطبق أحكام قانون التأمينات اإلجتماعية على موظفي اجملموعة فيما يتعلق حبقوق ترك اخلدمة . 19- 3توزيعات األرباح لألسهم العادية
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية يف حقوق امللكية يف الفترة اليت يتم إعتمادها مبعرفة املسامهني  .يتم التعامل مع توزيعات
األرباح للسنة اليت يعلن عنها بعد تاريخ بيان املركز املايل املوحد يف إيضاح مستقل .
 20 - 3العائد على األسهم
يُحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة األرباح ( اخلسائر ) العائدة حلاملي األسهم العادية بالبنك على عدد األسهم أو املتوسط املرجح
لعدد األسهم القائمة خالل العام .
 21-3أرقام المقارنة
يتم إدراج كافة املبالغ مع أرقام املقارنة فيما عدا ما تسمح به املعايري أو التفسريات احملاسبية .
 22 -3الزكاة المستحقة على حسابات المساهمين
تقوم اجملموعة بتوريد الزكاة املستحقة على حسابات املسامهني إىل اجلهة احلكومية املختصة واليت تقرر توزيعها طبقًا ملصارفها الشرعية .
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 23 - 3هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
ختضع املعامالت بالفرع اإلسالمي إلشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  ،واليت تنحصر مسئوليتها يف رقابة اجلوانب الشرعية لنشاط
الفرع اإلسالمي طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية .
 24-3معلومات البنك األم
يتم إعداد بيان املركز املايل وبيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر للبنك األم املفصح عنهما ضمن اإليضاحات املتممة للبيانات
املالية املوحدة بإتباع نفس السياسات احملاسبية املذكورة أعاله فيما عدا اإلستثمار يف الشركات التابعة حيث يتم تسجيلها بالتكلفة .
 - 4المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة
 1-4مت تطبيق التعديالت التالية على املعايري الدولية للتقارير املالية وكذلك تطبيق معايري دولية جديدة من قبل اجملموعة عند
إعداد هذه البيانات املالية والواجبة التطبيق إعتبارًا من أول يناير : 2014
	 -تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )32ـ عرض األدوات املالية  .حيث تتعلق هذه التعديالت بتوجيهات التطبيق
وتوضح بعض متطلبات مقاصة األصول واإللتزامات املالية بالبيانات املالية .
	 -تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )36ـ “ إخنفاض قيمة األصول على إفصاحات املبالغ املستردة“  ،ويتناول هذا
التعديل اإلفصاح عن املعلومات حول املبلغ القابل لإلسترداد نتيجة اإلخنفاض يف قيمة األصول إذا كان املبلغ يستند إىل القيمة
العادلة ناقصًا تكاليف اإلستبعاد.
 2-4معايري صادرة ومل تصبح بعد واجبة التطبيق
مل يتم تطبيق املعايري اجلديدة التالية والتعديالت اليت متت عليها والصادرة من جملس معايري احملاسبة الدولية قبل  31ديسمرب  2014كوهنا
غري سارية التطبيق يف تاريخ إعداد البيانات املالية .
	-املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ( )9ـ األدوات املالية والواجب التطبيق للبيانات املالية السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول
يناير  2018مع السماح بالتطبيق املبكر .
إن نسخة املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ( )9الكاملة حتل حمل معظم توجيهات معيار احملاسبة الدويل رقم (. )39
حتتفظ نسخة املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ( )9وتبسط منط القياس املختلط وحتدد ثالث فئات رئيسة لقياس األصول
املالية .
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أ  -التكلفة املطفأة ؛
ب  -القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ؛ و
ج  -القيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر .
يعتمد أساس التصنيف على منوذج عمل املنشأة وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل املايل.
يتعني قياس اإلستثمار يف أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مع اإلتفاق على خيار ال رجعة فيه عند
التأسيس بأن يتم تقدمي التغريات بالقيمة العادلة يف الدخل الشامل اآلخر .
يوجد حاليًا منوذج جديد متوقع خلسائر اإلئتمان سيحل حمل منوذج خسائر إخنفاض القيمة املتكبدة املستخدم يف معيار احملاسبة الدويل
رقم (. )39
بالنسبة لإللتزامات املالية  ،مل تطرأ أي تغريات على التصنيف والقياس بإستثناء اإلعتراف بالتغريات يف خماطر اإلئتمان يف الدخل الشامل
اآلخر وذلك فيا يتعلق باإللتزامات احملددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة .
	-املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ( )15ـ اإليرادات الناشئة عن العقود املربمة مع العمالء والواجب التطبيق للبيانات املالية
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول يناير  2017مع السماح بالتطبيق املبكر .
ويعترب ذلك املعيار هو املعيار املوحد لإلعتراف باإليرادات  ،وحيل حمل معيار احملاسبة الدويل رقم ( )11ـ عقود اإلنشاء  ،ومعيار
احملاسبة الدويل رقم ( )18ـ اإليرادات والتفسريات ذات الصلة .
	-التعديل على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )27ـ طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنفصلة والذي سيصبح واجب التطبيق إعتبارًا
من أول يناير . 2016
وتقوم اجملموعة حاليًا بتقييم أثر هذه املعايري على البيانات املالية للبنك كما يف تاريخ التقرير .
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 - 5األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها
 1-5األدوات المالية
أ  -تتمثل األدوات املالية للمجموعة يف األصول وااللتزامات املالية  ،وتتضمن األصول املالية أرصدة النقدية واألرصدة لدى
البنوك واالستثمارات املالية والقروض والسلفيات واألنشطة التمويلية اإلسالمية للعمالء والبنوك وأصول مالية أخرى .
وتتضمن االلتزامات املالية ودائع العمالء واملستحق للبنوك واملؤسسات املالية والقروض طويلة األجل وإلتزامات مالية أخرى .
كما تتضمن األدوات املالية احلقوق والتعهدات املدرجة ضمن بند التزامات عرضية وارتباطات .
ويتضمن إيضاح رقم ( )3من اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة السياسات احملاسبية بشأن أسس إثبات وقياس أهم
األدوات املالية وما يرتبط هبا من إيرادات ومصروفات .
ب  -تدرج القيمة العادلة
تقوم اجملموعة بقياس القيمة العادلة بإستخدام التدرج التايل للقيمة العادلة والذي يعكس مدى أمهية املدخالت املستخدمة يف
هذا القياس:
	-املستوى األول للقيمة العادلة وميثل األسعار املتداولة ( غري املعدلة ) ألصول مماثلة يف أسواق فعالة .
	-املستوى الثاين للقيمة العادلة ميثل العناصر األخرى خبالف األسعار املتداولة ضمن املستوى األول واليت يتم مالحظتها
بشكل مباشر ( من خالل األسعار ) أو بشكل غري مباشر ( يتم إشتقاقها من األسعار )  .تشتمل هذه الفئة على األدوات
اليت يتم تقييمها بإستخدام أسعار السوق املدرجة يف أسواق نشطة ألدوات مماثلة  ،أو أساليب تقييم أخرى حبيث تكون
مجيع املدخالت اهلامة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غري مباشرة من بيانات السوق .
	-املستوى الثالث للقيمة العادلة وميثل أساليب التقييم بإستخدام مدخالت غري قابلة للمالحظة وتشتمل هذه الفئة على مجيع
األدوات اليت تستند أساليب تقييمها على مدخالت غري قابلة للمالحظة حبيث يكون للمدخالت غري القابلة للمالحظة
أثرًا كبريًا يف تقييم األداة .
وتشمل القيمة العادلة لإلستثمارات املالية املتاحة للبيع كما يف  31ديسمرب  2014مبلغ  /1 922 173/ألف ريال ميين
كمستوى ثالث من تدرج القيمة العادلة ( مبلغ  /1 873 621/ألف ريال ميين كما يف  31ديسمرب  ، ) 2013وال توجد
أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة تندرج وفق املستوى األول والثاين إلفصاحات القيمة العادلة .
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ج  -األدوات املالية اليت تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية
وهي األصول واإللتزامات املالية النقدية أو اليت هلا فترة إستحقاق أقل من ثالثة أشهر وتكون قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة .
د  -القيمة العادلة لألدوات املالية
تتمثل القيمة العادلة لألصول املالية املتداولة بالسعر املعلن عند إقفال العمل بتاريخ البيانات املالية املوحدة يف األسواق املالية ( Bid
 . ) Priceويف حالة عدم توفر أسعار معلنة لبعض األصول املالية ،يتم تقدير قيمتها العادلة مبقارنتها بالقيمة السوقية احلالية ألداة
مالية مشاهبة هلا إىل حد كبري  ،أو يتم إدراجها بالتكلفة عندما ال يتوفر هلا تقدير موضوعي يعتمد عليه لقيمتها العادلة .
وطبقًا ألسس التقييم املتبعة يف تقييم األصول واإللتزامات املالية للمجموعة والواردة باإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة فإن
القيم العادلة لألدوات املالية ال ختتلف اختالفا جوهريًا عن قيمتها الدفترية يف تاريخ البيانات املالية املوحدة .
ويوضح اجلدول التايل تصنيف اجملموعة لكل فئة من األصول واإللتزامات املالية وقيمتها املرحلة مقارنة بالقيمة العادلة لألدوات املالية
باجملموعة واملدرجة بالبيانات املالية املوحدة ( ال حيتوي اجلدول على القيمة العادلة لألصول واإللتزامات غري املالية ) :

محتفظ بها حتى
كما في  31ديسمبر 2014

التكلفة

إجمالي

تاريخ اإلستحقاق

القروض والسلفيات

المتاحة للبيع

المطفأة األخرى

القيمة المرحلة

القيمة العادلة

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك املركزي اليمين
يف إطار نسبة اإلحتياطي

-

43 334 926

-

-

43 334 926

43 334 926

أرصدة لدى البنوك

-

28 556 334

-

-

28 556 334

28 556 334

قروض وسلفيات وأنشطة متويلية( بالصايف )

-

63 109 804

-

-

63 109 804

63 109 804

إستثمارات مالية :
-

1 922 173

1 922 173

مقاسة بالتكلفة العادلة

-

مقاسة بالتكلفة املطفأة

323 282 934

-

-

-

323 282 934

323 282 934

إستثمارات يف صكوك إسالمية

9 000 000

-

-

-

9 000 000

9 000 000

-

469 206 171

469 206 171

332 282 934

1 922 173

-

135 001 064

1 922 173

اإللتزامات المالية
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أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية

-

-

-

21 374 311

21 374 311

21 374 311

ودائع للعمالء

-

-

-

421 409 039

421 409 039

421 409 039

قروض طويلة األجل

-

-

-

2 789 782

2 789 782

2 789 782

-

-

-

445 573 132

445 573 132

445 573 132
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محتفظ بها حتى
كما في  31ديسمبر 2013

التكلفة

إجمالي

تاريخ اإلستحقاق

القروض والسلفيات

المتاحة للبيع

المطفأة األخرى

القيمة المرحلة

القيمة العادلة

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك املركزي اليمين
يف إطار نسبة اإلحتياطي

-

44 117 640

-

-

44 117 640

44 117 640

أرصدة لدى البنوك

-

51 444 486

-

-

51 444 486

51 444 486

قروض وسلفيات وأنشطة متويلية( بالصايف )

-

38 603 027

-

-

38 603 027

38 603 027

إستثمارات مالية :
-

1 873 621

1 873 621

مقاسة بالتكلفة العادلة

-

مقاسة بالتكلفة املطفأة

303 498 532

-

-

-

303 498 532

303 498 532

إستثمارات يف صكوك إسالمية

8 000 000

-

-

-

8 000 000

8 000 000

1 873 621

-

447 537 306

447 537 306

311 498 532

-

134 165 153

1 873 621

اإللتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية

-

-

-

14 864 798

14 864 798

14 864 798

ودائع للعمالء

-

-

-

413 856 580

413 856 580

413 856 580

قروض طويلة األجل

-

-

-

137 251

137 251

137 251

-

-

-

428 858 629

428 858 629

428 858 629

 2-5إدارة المخاطر المتعلقة باألدوات المالية

	-إطار إدارة املخاطر
تتم إدارة املخاطر الضمنية ( املتأصلة ) املتعلقة بأنشطة وعمليات اجملموعة املختلفة من خالل إجراءات مستمرة لتحديدها وقياسها
ومراقبتها باإلضافة ألساليب الرقابة األخرى لتبقى يف إطار احلدود املسموح هبا  .وتعترب عملية إدارة املخاطر من العمليات ذات األمهية
لضمان استمرارية حتقيق اجملموعة لألرباح  .ويتحمل كل فرد باجملموعة املخاطر الواقعة يف إطار مسئولياته إلستمرارية رحبية اجملموعة .
	-عملية إدارة املخاطر
يعترب جملس اإلدارة هو املسئول عن حتديد ومراقبة املخاطر  ،وبالرغم من ذلك  ،توجد عدة جهات أخرى مسئولة عن إدارة املخاطر
باجملموعة ومنها ما يلي :
	-جلنة األصول واإللتزامات  ،واليت تقوم بوضع السياسات واألهداف إلدارة األصول واإللتزامات لبيان املركز املايل للمجموعة
من حيث اهليكل  ،التوزيع  ،املخاطر والعوائد وتأثريها على الرحبية.
	 -جلنة التدقيق  ،واليت يتم تعيينها من قبل جملس اإلدارة وهي تضم أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإلدارة  .تساعد جلنة
التدقيق جملس اإلدارة على القيام مبسئولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة التقارير املالية وتدقيق تلك التقارير وسالمة الضوابط
الداخلية باجملموعة ونظام قياس تقييم املخاطر ومقارنتها باملركز الرأمسايل للمجموعة وأساليب مراقبة اإللتزام بالقوانني واألنظمة
والسياسات الرقابية والداخلية .
	-قياس املخاطر
يتم مراقبة املخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة احلدود املسموح هبا لكل نوع من أنواع املخاطر  ،وتعكس هذه احلدود
إستراتيجية عمل اجملموعة وعوامل السوق املختلفة احمليطة باإلضافة إىل مستوى املخاطر املقبول مع التركيز على قطاعات مالية معينة ،
حيث يتم مجع املعلومات من اإلدارات املختلفة للمجموعة وحتليلها للتعرف املبكر على املخاطر املتوقعة اليت قد تنجم عنها  .وتتعرض
اجملموعة ملخاطر اإلئتمان وخماطر السيولة وخماطر السوق ( خماطر سعر الفائدة وخماطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية ) وكذا
خماطر التشغيل وبعض املخاطر األخرى .
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أ  -خماطر اإلئتمان
تعترب القروض والتسهيالت اإلئتمانية واألنشطة التمويلية املمنوحة للعمالء والبنوك وكذا أرصدة احلسابات اجلارية والودائع لدى البنوك
واحلقوق والتعهدات من الغري من األصول املالية املعرضة خلطر اإلئتمان املتمثل يف عدم قدرة تلك األطراف على سداد جزء أو كل
املستحق عليهم يف تواريخ اإلستحقاق .
إدارة خماطر اإلئتمان
تقوم اجملموعة بإستخدام نظام داخلي لتصنيف املخاطر لتقييم اجلدارة اإلئتمانية للمقترض واألطراف املقابلة  .يشتمل نظام املخاطر على 5
مستويات  ،املستوى األول والثاين يتعلق بالقروض والسلفيات واألنشطة التمويلية العاملة ( منتظمة وحتت املراقبة ) واملستويات من الثالث
للخامس هي قروض غري عاملة ولكل منها بيان خاص بالتصنيف يتالئم مع متطلبات البنك املركزي اليمين .

		

الدرجة

الفئة

معيار التصنيف

3

قروض وتسهيالت وأنشطة
متويلية دون املستوى

متأخرة السداد ألكثر من  90يوم  ،وتظهر بعض اخلسائر
نتيجة لعوامل سلبية قد تعوق السداد

4

قروض وتسهيالت وأنشطة
متويلية مشكوك يف حتصيلها

متأخرة السداد ألكثر من  180يوم  ،ووفقًا للمعطيات فإن
حتصيل كامل املبلغ يكون مشكوك فيه مما يؤدي خلسارة
جزء من القرض

5

قروض وتسهيالت وأنشطة
متويلية رديئة

متأخرة السداد ألكثر من  360يوم  ،وقد ال يتم إسترداد
أي مبلغ

وفيما يلي إمجايل حمفظة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية العاملة للمجموعة على أساس تصنيفات اإلئتمان الداخلية ( بدون األخذ
يف اإلعتبار قيمة الضمانات النقدية مقابل تلك القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية ) :
الدرجة

الفئة

2-1

منتظمة وحتت املراقبة

2014

2013

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

61 768 438

30 595 072

باإلضافة لذلك وتطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم ( )10لسنة  1997بشأن إدارة خماطر اإلئتمان  ..فإن
اجملموعة تلتزم حبد أدىن من املعايري وذلك إلمكان

142

حتقيق إدارة أفضل ملخاطرها اإلئتمانية  ،وباإلضافة للمعايري املذكورة باملنشور أعاله تقوم اجملموعة بالعديد من اإلجراءات لتخفيض خماطر
االئتمان وتتمثل أهم اإلجراءات فيما يلي :
 إعداد الدراسات اإلئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم  ،وحتديد معدالت اخلطر االئتماين املتعلقة بذلك . احلصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم املخاطر اليت قد تنشأ يف حالة تعثر العمالء أو البنوك . املتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك هبدف تقييم مراكزهم املالية واالئتمانية وتقدير املخصصات املطلوبة للديون واألرصدة غرياملنتظمة .
 توزيع حمفظة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية واألرصدة لدى البنوك على قطاعات خمتلفة تالفيًا لتركيز املخاطر .واجلدول التايل يوضح احلد األقصى للتعرض ملخاطر اإلئتمان ملكونات املركز املايل ويظهر احلد األقصى للمخاطر باإلمجايل دون األخذ يف
اإلعتبار العوامل املخففة من تأثري املخاطر بإستخدام إتفاقيات الضمانات ( قبل خصم أي ضمانات ) :
البيـ ـ ــان
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك
املركزي اليمين (ال تتضمن النقدية بالصندوق والصراف اآليل)
أرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف )
إستثمارات مالية
إستثمارات يف صكوك إسالمية
إستثمارات يف شركات زميلة
أرصدة مدينة وأصول أخرى ( بالصايف )بعد خصم
املدفوعات املقدمة
إلتزامات عرضية وارتباطات
إمجايل التعرض ملخاطر اإلئتمان

2014
ألف ريال ميين

2013
ألف ريال ميين

30 481 651
28 556 334
63 109 804
325 205 107
9 000 000
618 949

30 931 742
51 444 486
38 603 027
305 372 153
8 000 000
474 547

4 823 521
461 795 366
77 405 590

5 252 514
440 078 469
60 853 033

539 200 956

500 931 502

وفيما يلي حتليل لألصول املالية واإللتزامات العرضية واإلرتباطات حسب القطاع قبل وبعد خصم أية ضمانات ( تركز احلد األقصى
ملخاطر اإلئتمان حسب القطاع ) :
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2014

حكومي
مايل
جتاري
صناعي
خدمات
أفراد أخرى
مقاوالت
أخرى
اإلمجايل
إلتزامات عرضية وإرتباطات

إمجايل احلد
األقصى للمخاطر
ألف ريال ميين
359 830 799
46 884 117
37 219 123
6 982 085
1 492 897
6 510 903
1 397 585
1 477 857
461 795 366
77 405 590
539 200 956

صايف احلد
األقصى للمخاطر
ألف ريال ميين
8 824 291
3 802 529
950 326
131 442
5 933 762
914 221
833 745
21 390 316
63 540 236
84 930 552

2013
إمجايل احلد
األقصى للمخاطر
ألف ريال ميين
352 543 027
43 363 634
15 763 848
4 799 505
300 771
11 728 778
4 280 205
7 298 701
440 078 469
60 853 033
500 931 502

صايف احلد
األقصى للمخاطر
ألف ريال ميين
10 447 177
6 620 816
2 447 748
126 324
11 259 627
2 140 103
7 006 752
40 048 547
47 329 576
87 378 123

إدارة خماطر السيولة
تقوم إدارة اجملموعة بالعمل على تنويع أسس التمويل من خالل استخدام أدوات عديدة من بينها ودائع العمالء مع مراقبة تواريخ
اإلستحقاق للتأكد من اإلحتفاظ بالسيولة الكافية واملطلوبة وكذا مراقبة التدفقات النقدية املستقبلية بشكل يومي باإلضافة للقيام بالعمل
على ترتيب مصادر متويل متنوعة وكافية .
وقد حدد البنك املركزي اليمين باملنشور الدوري رقم ( )3لعام  1997نسبة السيولة حبد أدىن  . % 25وقد بلغت نسبة السيولة كما يف
 31ديسمرب  2014ما نسبته  % 79.11مقابل ما نسبته  % 84.6يف  31ديسمرب . 2013
واجلدول التايل يوضح حتليل بإستحقاقات اإللتزامات املالية واليت توضح اإلستحقاقات التعاقدية املتبقية :
2014

اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
قروض طويلة األجل
أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى
إمجايل اإللتزامات

وتقوم اجملموعة بإدارة تركزات املخاطر من خالل توزيع احملفظة اإلئتمانية على قطاعات إقتصادية ومواقع جغرافية خمتلفة .
ويبني اإليضاح رقم ( )42من اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية
واإلرتباطات يف تاريخ البيانات املالية على القطاعات اإلقتصادية املختلفة  ،كما يبني اإليضاح رقم ( )43من اإليضاحات املتممة
للبيانات املالية املوحدة توزيع تلك األدوات املالية على املناطق اجلغرافية يف تاريخ البيانات املالية املوحدة .
ب  -خطر السيولة
تنشأ خماطر السيولة من التدفقات النقدية اليت تنتج من األصول واإللتزامات  ،واليت ال تتوافق من حيث العملة واحلجم وفترات
اإلستحقاق مما يترتب عليه احلاجة إىل توفري متويل واليت ال ميكن القيام به دون تكبد تكاليف أعلى أو أية تكاليف أخرى .
تتمثل خماطر السيولة يف عدم مقدرة اجملموعة على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ اإلستحقاق املناسب باإلضافة للمخاطر الناجتة عن عدم
القدرة على تسييل بعض األموال بأسعار معقولة ويف إطار زمين مناسب .
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اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
قروض طويلة األجل
أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى
إمجايل اإللتزامات

إستحقاقات خالل
 3أشهر
ألف ريال ميين
21 374 311
417 440 965
438 815 276

إستحقاقات خالل
 3أشهر
ألف ريال ميين
14 864 798
413 559 321
6 912 455
435 336 574

إستحقاقات من
 3أشهر إىل 6أشهر
ألف ريال ميين
2 014 978
2 014 978

إستحقاقات من
 3أشهر إلى 6أشهر
ألف ريال ميين
145 954
1 036 306
1 182 260

إستحقاقات من
 6أشهر إىل سنة
ألف ريال ميين
1 953 096
1 953 096
2013
إستحقاقات من
 6أشهر إلى سنة
ألف ريال ميين
151 305
151 305

إستحقاقات
أكثر من سنة
ألف ريال ميين
2 789 782

اإلمجايل
ألف ريال ميين
21 374 311
421 409 039
2 789 782

9 303 047

9 303 047

12 092 829

454 876 179

إستحقاقات
أكثر من سنة
ألف ريال ميين
137 251
137 251

اإلجمالي
ألف ريال ميين
14 864 798
413 856 580
137 251
7 948 761
436 807 390

ويبني اإليضاح رقم ( )40من اإليضاحات املتممة للبيانات املالية بيان بتواريخ إستحقاقات األصول واإللتزامات املالية وصايف الفارق
بينهما يف تاريخ البيانات املالية املوحدة خالل العام مقارنة بالعام املاضي .
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

ج  -مخاطر السوق
تتمثل خماطر السوق يف تغري األسعار  ،كمعدل الفائدة وأسعار أسهم حقوق امللكية  ،وأسعار صرف العمالت األجنبية  ،وهامش اإلئتمان
واليت هلا تأثري على إيرادات اجملموعة أو تدفقاهتا النقدية املستقبلية أو قيمة أدواهتا املالية  .تتكون خماطر السوق من خماطر تقلبات أسعار
صرف العمالت  ،وخماطر معدل الفائدة  .إن اهلدف من إدارة خماطر السوق هو إدارة والتحكم يف تعرض اجملموعة ملثل هذه املخاطر يف
احلدود املقبولة مع حتقيق عوائد جمزية على هذه املخاطر.

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

كما تقوم اجملموعة بعدة إجراءات من شأهنا خفض آثار هذا اخلطر إىل احلد األدىن  .ومن أهم اإلجراءات اليت تقوم هبا يف هذا الشأن ما
يلي :
 ربط معدل الفائدة على االقتراض مع معدل الفائدة على اإلقراض . االسترشاد بأسعار اخلصم للعمالت املختلفة عند حتديد معدالت الفائدة . مراقبة توافق تواريخ استحقاقات األصول وااللتزامات املالية .ويوضح اجلدول التايل مركز فجوة معدل الفائدة للمحافظ غري التجارية :

إدارة خماطر السوق
تقوم اجملموعة بفصل تعرضاهتا ملخاطر السوق بني حمفظتني إحدامها للمتاجرة وأخرى لغري املتاجرة .ال يوجد لدى اجملموعة مراكز متاجرة
يف أسهم حقوق امللكية واملصدر الرئيسي للمخاطر اليت تتعرض هلا اجملموعة هي تعرضات للعمالت األجنبية ومعدل الفائدة .
ال تدخل اجملموعة يف العقود اآلجلة وكذا عقود اخليارات إال بالقدر الالزم لتغطية متطلباهتا من العمالت األجنبية أو متطلبات العمالء
ملواجهة إلتزاماهتم بالعمالت األجنبية الناجتة عن تعامالهتم من خالل اجملموعة وتتميز مجيعها بأهنا عمليات قصرية األجل .
تقوم إدارة اخلزينة بإحتساب مجيع إيرادات وخسائر العمالت األجنبية الناشئة عن تعامالت العمالء وإعادة ترمجة األصول واإللتزامات يف
بيان املركز املايل  .وتقع مسئولية متابعة وإدارة هذه املخاطر أيضًا على إدارة اخلزينة .
إن جلنة إدارة األصول واإللتزامات باجملموعة مسئولة كليًا عن إدارة خماطر السوق  .إن قسم إدارة املخاطر مسئول عن وضع سياسات
مفصلة إلدارة املخاطر ( خاضعة للمراجعة واإلعتماد من قبل اجلهة املختصة ) يف حني أن إدارة الرقابة املالية مسئولة عن املتابعة اليومية
لتنفيذ هذه السياسات .
التعرض ملخاطر معدل الفائدة ـ حمافظ غري جتارية
اخلطر الرئيسي الذي تتعرض له احملافظ غري التجارية هو خطر اخلسائر الناجتة عن تقلبات يف التدفقات النقدية املستقبلية أو القيم العادلة
لألدوات املالية بسبب تغري يف معدالت الفائدة السوقية  .تتم إدارة خماطر معدل الفائدة بصفة رئيسية عرب متابعة فجوات معدل الفائدة
وعن طريق احلصول على حدود معتمدة مسبقًا إلعادة التسعري  .تقوم جلنة إدارة األصول واإللتزامات باجملموعة مبتابعة اإللتزام هبذه
احلدود ويقوم قسم إدارة املخاطر مبساعدهتا يف أعمال املتابعة اليومية .
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

2014

األصول

أقل من  3أشهر
ألف ريال ميين

من  3أشهر
إلى  6أشهر
ألف ريال ميين

من  6أشهر
إلى عام
ألف ريال ميين

أكثر من عام
ألف ريال ميين

بنود غير متأثرة
بالفائدة
ألف ريال ميين

اإلجمالي
ألف ريال ميين

نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك املركزي اليمين
أرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف )
استثمارات مالية
إستثمارت يف صكوك إسالمية
إستثمارات يف شركات زميلة
أرصدة مدينة وأصول أخرى ( بالصايف )
املمتلكات واملعدات (بالصايف)

5 436 710
40 360 935
230 282 539
-

5 532 900
55 461 009
-

285 750
10 333 230
33 078 519
-

6 781 701
4 460 867
9 000 000
-

43 334 926
22 833 874
101 038
1 922 173
618 949
5 763 591
3 070 301

43 334 926
28 556 334
63 109 804
325 205 107
9 000 000
618 949
5 763 591
3 070 301

إمجايل األصول

276 080 184

60 993 909

43 697 499

20 242 568

77 644 852

478 659 012

متوسط معدل الفائدة
عملة محلية عملة أجنبية
25
16
9
-

5
-

األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك املركزي اليمين
أرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف )
استثمارات مالية
إستثمارت يف صكوك إسالمية
إستثمارات يف شركات زميلة
أرصدة مدينة وأصول أخرى ( بالصايف )
املمتلكات واملعدات (بالصايف)
إمجايل األصول

2013

أقل من  3أشهر

من  3أشهر
إىل  6أشهر

من  6أشهر
إىل عام

أكثر من عام

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

9 860 508
72 161 113
82 021 621

3 123 472
47 039 243
50 162 715

3 348 282
4 460 866
8 000 000
15 809 148

44 117 640
45 090 288
1 873 621
474 547
5 606 371
2 832 174
99 994 641

6 354 198
22 270 765
179 837 310
208 462 273

بنود غري متأثرة
بالفائدة

اإلمجايل

متوسط معدل الفائدة

ألف ريال ميين

عملة حملية

عملة أجنبية

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

25
16
15
-

0.15
8
-

اإللتزامات وحقوق الملكية

اإللتزامات وحقوق الملكية
أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية
ودائع العمالء
قروض طويلة األجل

21 128 812
240 483 391
-

2 014 978
-

1 953 096
-

2 789 782

245 499
176 957 574
-

21 374 311
421 409 039
2 789 782

15.1
15
4

4.48
4.08
2

أرصدة دائنة والتزامات أخرى
خمصصات أخرى
حقوق امللكية
إمجايل اإللتزامات وحقوق امللكية

261 612 203

2 014 978

1 953 096

2 789 782

9 303 047
4 199 423
19 583 410
210 288 953

9 303 047
4 199 423
19 583 410
478 659 012

-

-

فارق التأثر بسعر الفائدة

14 467 981

58 978 931

41 744 403

17 452 786

( ) 132 644 101

-

فارق التأثر بسعر الفائدة املتراكمة

14 467 981

73 446 912

115 191 315

132 644 101

-

-

أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية
ودائع العمالء
قروض طويلة األجل
أرصدة دائنة والتزامات أخرى
خمصصات أخرى
حقوق امللكية
إمجايل اإللتزامات وحقوق امللكية
فارق التأثر بسعر الفائدة
فارق التأثر بسعر الفائدة املتراكمة

221 933
221 933

157 019
157 019

137 251
137 251

14 140 478
249 919 214
264 059 692

81 799 688

50 005 696

15 671 897

) 26 202 269

76 207 965

91 879 862

( ) 55 597 419
( 55 597 419

724 320
163 558 414
7 948 761
2 490 000
17 153 008
191 874 503
( 91 879 862
-

14 864 798
413 856 580
137 251
7 948 761
2 490 000
17 153 008
456 450 398
)

15.46
15.26
4
-

4.09
4.2
-

-

ويبني اإليضاح رقم ( )41من اإليضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة متوسط أسعار الفائدة املستخدمة مبعرفة اجملموعة خالل العام مقارنة بالعام
املاضي على تلك األصول واإللتزامات املالية .
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

حساسية أسعار الفائدة
يبني اجلدول التايل حساسية التغري احملتمل يف أسعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة .
حساسية بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر هي األثر الناتج عن تغريات مفترضة يف معدالت الفائدة على صايف
إيراد الفوائد ملدة سنة واحدة إعتمادًا على معدل سعر فائدة عائم لألصول واإللتزامات املالية  ،ويكون األثر على حقوق
امللكية هو صايف التغري يف إيرادات الفوائد بعد إستبعاد أثر ضرائب الدخل.
 31ديسمبر 2014

العملة
ريال ميين
دوالر أمريكي
ريال سعودي
يورو

أثر الزيادة في سعر الفائدة % 2
حساسية صافي
إيراد الفوائد

العملة
ريال ميين

(بيان الربح أو الخسارة

حساسية

فارق التأثر بسعر

والدخل الشامل اآلخر)

حقوق الملكية

الفائدة المتراكمة

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

139 672 500

دوالر أمريكي

( 26 248 584

2 793 450
)

( 524 972

)

( 419 977

ريال سعودي

199 391

3 988

يورو

1 583 819

31 676

25 341

أخرى

( 15 811

)

أخرى

2 234 760
3 190

( 316

)

( 253

)

)

أثر النقص في سعر الفائدة % 2
حساسية صافي
إيراد الفوائد

العملة
ريال ميين

فارق التأثر بسعر

والدخل الشامل اآلخر)

حقوق الملكية

الفائدة المتراكمة

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

139 672 500

دوالر أمريكي

( 26 248 584

)

)

524 972

( 2 234 760

)

419 977

ريال سعودي

199 391

( 3 988

)

( 3 190

)

يورو

1 583 819

( 31 676

)

( 25 341

)

أخرى
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(بيان الربح أو الخسارة

حساسية

( 2 793 450

( 15 811

)

316

 31ديسمبر 2013

253

العملة
ريال ميين
دوالر أمريكي
ريال سعودي
يورو
أخرى

أثر الزيادة في سعر الفائدة % 2
حساسية صافي
إيراد الفوائد
حساسية
(بيان الربح أو الخسارة
حقوق الملكية
والدخل الشامل اآلخر)
فارق التأثر بسعر
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
الفائدة المتراكمة
1 683 444
2 104 305
105 215 268
)
) ( 493 103
( 616 378 ( ) 30 818 909
4 326
5 407
270 372
24 973
31 216
1 560 799
( 19 565

) ( 391

)

		
( 313

)

أثر النقص في سعر الفائدة % 2
حساسية صافي
إيراد الفوائد
حساسية
(بيان الربح أو الخسارة
حقوق الملكية
والدخل الشامل اآلخر)
فارق التأثر بسعر
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
الفائدة المتراكمة
)
) ( 1 683 444
( 2 104 305
105 215 268
493 103
( 616 378 ) 30 818 909
)
) ( 4 326
( 5 407
270 372
)
) ( 24 973
( 31 216
1 560 799
313
) 391
( 19 565

د -التعرض لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية
تتمثل خماطر العمالت األجنبية مبخاطر تقلب أسعار األدوات املالية نظرًا لتغري أسعار صرف العمالت األجنبية  ،وتنشأ من األدوات املالية
املقومة بالعمالت األجنبية  .إن العملة التشغيلية املعتمدة لدى اجملموعة هي الريال اليمين  ،ونظرًا لتعامل اجملموعة يف عدد من العمالت
األجنبية طبقا لطبيعة نشاطها فإن ذلك األمر قد يعرضها خلطر التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية  .وألغراض ختفيض ذلك اخلطر
إىل احلد األدىن فإن اجملموعة تعمل على مراعاة التوازن يف مراكز العمالت األجنبية وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك املركزي اليمين
باملنشور رقم ( )6لسنة  1998حبيث ال يزيد الفائض يف مركز كل عملة على حده عن  % 15من رأس املال واإلحتياطيات إضافة إىل
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

أن الفائض يف املركز اجملمع لكافة العمالت ال جيب أن يزيد عن  % 25من رأس املال واإلحتياطيات .
ومن أجل اإللتزام بتعليمات البنك املركزي والواردة باملنشور رقم ( )6لسنة  1998تعمل اجملموعة دوريًا على مراقبة
مراكز العمالت األجنبية والتصرف يف الفائض من العمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ .
ويوضح اجلدول التايل صايف التعرض ملخاطر التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية يف تاريخ البيانات املالية :
يورو
ألف ريال ميين
4 886 511
() 4 842 154
44 357

2014
اإلجمالي
عمالت أخرى
جنيه استرليني
لاير سعودي
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
86 681 367
310 958
148 656
4 884 677
() 152 727 123 ( ) 115 345( ) 229 964 ( ) 6 332 430
( ) 66 045 756
) 195 613
( 81 308 ( ) 1 447 753

البيـان
األصول
اإللتزامات
صايف مراكز العمالت األجنبية

دوالر أمريكي
ألف ريال ميين
76 450 565
( ) 141 207 230
( ) 64 756 665

البيـان
األصول
اإللتزامات

لاير سعودي
يورو
دوالر أمريكي
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
6 504 798
5 146 420
82 783 629
( 4 240 419 ( ) 5 134 054 ( ) 133 178 460

اإلجمالي
عمالت أخرى
جنيه استرليني
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
94 953 859
286 954
232 058
) ( ) 142 959 425 ( ) 164 874 ( ) 241 618

2 264 379

)

2013

صايف مراكز العمالت األجنبية

( 50 394 831

)

12 366

( 9 560

)

122 080

( 48 005 566

أثر التغير في القيمة العادلة للعملة
يوضح اجلدول التايل األثر املتوقع حلركة العمالت اهلامة مقابل الريال اليمين على بيان الربح أو اخلسارة والدخل
الشامالآلخر  ،مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة .

التغير في سعر صرف العملة ()%1
العملة
دوالر أمريكي
يورو
ريال سعودي
جنيه استرليين
أخرى

األثر على بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر
بالزيادة ( اإلخنفاض )
ألف ريال ميين
2013
2014
503 948
647 567
124
444
22 644
14 478
96
813
1 221
1 956

د  -مخاطر التشغيل
تتمثل خماطر التشغيل يف خماطر حدوث خسائر مباشرة أو غري مباشرة نتيجة قصور معني ناتج عن التطبيقات التكنولوجية أو
العمليات أو أخطاء املوظفني  ،وتعمل اجملموعة على التقليل من حدوث هذه املخاطر من خالل إطار من السياسات واإلجراءات
لتقييم ومراقبة وإدارة هذه املخاطر  ،وذلك من خالل العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحيات وإجراءات املطابقة ،
باإلضافة إىل زيادة وعي املوظفني هبذه املخاطر وطرق تقييمها .
هـ -مخاطر أخرى
تشمل املخاطر األخرى خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية واملخاطر القانونية وخماطر السمعة  .ويتم السيطرة على خماطر عدم
الوفاء باملتطلبات الرقابية من خالل إطار من السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلنضباط واملتابعة  ،ويتم إدارة املخاطر القانونية من
خالل التطبيق الفعال لتوصيات املستشارين القانونيني داخل وخارج اجملموعة  ،ويتم إدارة خماطر السمعة من خالل فحص منتظم
للعوامل املتعلقة بسمعة اجملموعة باإلضافة إلصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما كان ذلك مالئمًا .
 -6إدارة رأس المال
اهلدف األساسي من إدارة اجملموعة لرأس املال هو التأكد من اإللتزام مبتطلبات رأس املال الصادرة عن البنك املركزي اليمين  ،والتأكد من أن
اجملموعة حتتفظ مبعدل تصنيف إئتماين متميز وكذا نسبة كفاية رأس مال جيدة وأعلى من احلد األدىن الواجب اإلحتفاظ به  .وتقوم اجملموعة
مبراقبة كفاية رأس املال وفقًا للتعليمات الصادرة من البنك املركزي اليمين يف هذا الشأن وذلك باستخدام أساليب وفقًا للمعايري املطبقة من
البنك املركزي اليمين ألغراض الرقابة  .وتقوم اجملموعة بإعداد تقارير دورية ( كل  3شهور ) بنسبة كفاية رأس املال وذلك طبقًا ملنشور
البنك املركزي اليمين رقم ( )2لسنة . 1997
ويطلب البنك املركزي اليمين من البنوك العاملة يف اليمن اإلحتفاظ بنسبة إمجايل رأس املال إىل األصول املرجحة بأوزان املخاطر بنسبة معترف
هبا دوليًا تبلغ (  ) % 8كحد أدىن  ،كما أنه على البنك أن حيتفظ بنسبة من إمجايل رأس املال إىل ودائع العمالء تبلغ (  ) % 5كحد أدىن .
ويتم إحتساب نسبة كفاية رأس املال طبقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين مبقارنة مكونات رأس املال األساسي واملساند بإمجايل أصول
وإلتزامات البنك واملوضحة يف البيانات املالية بعد ترجيحها بأوزان املخاطر كما يلي :

ويبني إيضاح رقم ( )44من اإليضاحات املتممة للبيانات املالية مراكز العمالت األجنبية اهلامة والقائمة يف تاريخ
البيانات املالية املوحدة مقارنة بالعام املاضي .

152

153

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

رأس املال األساسي
رأس املال املساند
إمجايل رأس املال

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

2014
مليون ريال ميين
19 428
778
20 206

2013
مليون ريال ميين
17 013
475
17 488

أ - 8أرصدة لدى البنوك

البيان

إمجايل األصول
اإللتزامات العرضية واإلرتباطات
إمجايل األصول واإللتزامات املرجحة بأوزان املخاطر

57 608
33 535
91 143

30 757
22 080
52 837

نسبة كفاية رأس املال

% 22.2

% 33.1

ويتكون رأس املال األساسي من رأس املال املدفوع واإلحتياطيات واألرباح املرحلة ( بعد إستبعاد املسامهات يف رأس مال أي بنك حملي أو
شركة مالية حملية )  ،أما رأس املال املساند فيتكون من املخصصات العامة اليت يتم تكوينها على الديون املنتظمة بنسبة  % 1وحبيث ال يزيد
عن  % 2من األصول املرجحة بأوزان املخاطر .

حسابات جارية ـ عملة حملية

4 989 440

7 640 518

حسابات جارية ـ عملة أجنبية

1 077 174

8 598 614

6 066 614

16 239 132

بنوك حملية
حسابات جارية ـ عملة حملية

2 453

291

حسابات جارية ـ عملة أجنبية

6 053

6 662 785

ودائع قصرية األجل ـ عملة حملية

4 000 000
4 008 506

 - 7نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
2014

2013

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

نقدية بالصندوق والصراف اآليل ـ عملة حملية

8 508 014

4 771 672

نقدية بالصندوق والصراف اآليل ـ عملة أجنبية

4 345 261

8 414 226

12 853 275

13 185 898

إحتياطي إلزامي لدى البنك املركزي اليمين ـ عملة حملية

19 694 173

18 752 851

إحتياطي إلزامي لدى البنك املركزي اليمين ـ عملة أجنبية

10 787 478

12 178 891

30 481 651

30 931 742

43 334 926

44 117 640

تتمثل أرصدة اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك املركزي اليمين يف احلد األدىن الواجب االحتفاظ به لدى البنك املركزي اليمين مقابل
حسابات العمالء بالريال اليمين والعمالت األجنبية ( بدون فوائد )  ،وهذا الرصيد غري متاح لالستخدام اليومي للمجموعة .
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ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

البنك املركزي اليمين

األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر

البيـان

2014

2013

6 663 076

بنوك خارجية
حسابات جارية ـ عملة حملية

784 304

65

حسابات جارية ـ عملة أجنبية

15 974 450

26 774 463

ودائع قصرية األجل ـ عملة أجنبية

1 722 460

1 767 750

18 481 214

28 542 278

28 556 334

51 444 486

 حتمل الودائع قصرية األجل لدى البنوك احمللية واخلارجية معدالت فائدة متغرية يف حني ال حتمل احلسابات اجلارية لدى البنك املركزياليمين وكذا البنوك احمللية واخلارجية أي فوائد .
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

 -9قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية ( بالصافي )

مببلغ  /8 943 370/ألف ريال ميين وكذا األرصدة املغطاة بودائع وضمانات نقدية والبالغ قيمتها  /15 706 767/ألف ريال ميين  ،وفيما يلي حتليل
بتلك األرصدة .

 1-9القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية وفقاً للنوع
البيان
أ – قروض وسلفيات تجارية وزراعية
جاري مدين
تسهيالت إعتمادات مستندية
قروض عمالء
قروض زراعية
خيصم  :خمصص تدين قيمة القروض والسلفيات
خيصم  :فوائد جمنبة

إيضاح
رقم

( -1/10أ )
()11

ب – ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية(اإلسالمية)
متويل عمليات املراحبة
متويل عمليات اإلستصناع
إستثمارات يف عقود املضاربة
إجارة منتهية بالتمليك
خيصم  :خمصص تدين قيمة األنشطة التمويلية
خيصم  :إيرادات جمنبة
خيصم  :إيرادات مؤجلة
خيصم  :جممع إهالك إجارة منتهية بالتمليك

( -1/10ب)

2014
ألف ريال ميين

2013
ألف ريال ميين

43 834 369
7 894 606
26 305 588
306 466
78 341 029
( 13 807 501
( 9 603 755
54 929 773

27 050 997
1 796 417
25 908 682
361 013
55 117 109
( 12 812 466
( 8 936 975
33 367 668

5 103 058
574 653
745 635
2 978 983
9 402 329
( 92 694
( ) 2 554
( 160 002
( 967 048
8 180 031
63 109 804

)
)

)
)
)

1 928 992
2 264 574
2 027 188
6 220 754
( 28 223
( 6 395
( 103 450
( 847 327
5 235 359
38 603 027

)
)

)
)
)
)

	 -طبقًا ألحكام املادة رقم ( )85من قانون البنوك رقم ( )38لسنة  1998وكذلك املادة رقم ( )14من قانون ضرائب الدخل رقم ( )17لسنة
 ، 2010فإن كافة املخصصات املكونة طبقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين عن القروض والتسهيالت االئتمانية واإللتزامات العرضية تكون معفاه
من اخلضوع لضريبة الدخل .
	 -بلغت قيمة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية غري املنتظمة مبلغ  /15 203 354/ألف ريال ميين يف  31ديسمرب 2014بعد خصم قيمة
الفوائد واإليرادات اجملنبة مببلغ  /9 606 309/ألف ريال ميين وكذا األرصدة املغطاة بودائع وضمانات نقدية والبالغ قيمتها  /1 165 257/ألف
ريال ميين .كما يف  31ديسمرب  2013بلغت قيمة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية غري املنتظمة تبلغ  /15 036 024/ألف ريال ميين بعد
خصم قيمة الفوائد واإليرادات اجملنبة
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البيان

2014
ألف ريال ميين

2013
ألف ريال ميين

قروض وسلفيات وأنشطة متويلية دون املستوى

490 142

2 274 666

قروض وسلفيات وأنشطة متويلية مشكوك يف حتصيلها
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية رديئة

1 895 997
12 817 215
15 203 354

638 481
12 122 877
15 036 024

 2-9القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية وفقاً للقطاعات

البيان

جاري مدين
ألف ريال ميين

تسهيالت
إعتمادات مستندية
ألف ريال ميين

2014
قروض للعمالء
ألف ريال ميين

قروض زراعية
ألف ريال ميين
306 466
-

زراعي
جتاري

1 643 111
26 254 313

6 445 427

898 490
11 329 226

صناعي

6 459 369

762 954

1 883 632

خدمات
مايل
أفراد وأخرى

1 907 479
58 580
7 511 517
43 834 369

686 225
7 894 606

439 628
11 754 612
26 305 588

البيان

جاري مدين
ألف ريال ميين

تسهيالت
إعتمادات مستندية
ألف ريال ميين

زراعي
جتاري

1 315 704
15 596 362

869 760

51 485
10 568 355

صناعي

2 419 561

552 983

4 835 662

-

خدمات
مايل
أفراد وأخرى

1 198 328
19 596
6 501 446

212 555
161 119

776 546
9 676 634

27 050 997

1 796 417

25 908 682

306 466

أنشطة تمويلية
ألف ريال ميين
5 318 834
4 083 495
9 402 329

اإلجمالي
ألف ريال ميين
2 848 067
49 347 800
9 105 955
2 347 107
58 580
24035849
87 743 358

2013
قروض للعمالء
ألف ريال ميين

قروض زراعية
ألف ريال ميين
361 013
-

أنشطة تمويلية
ألف ريال ميين
53 555
1 538 385
-

اإلجمالي
ألف ريال ميين
1 781 757
28 572 862
7 808 206

-

4 628 814

2 187 429
19 596
20 968 013

361 013

6 220 754

61 337 863

تظهر املبالغ أعاله بالقيم اإلمجالية قبل خصم خمصص تدين قيمة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية وكذا الفوائد اجملنبة واإليرادات املؤجلة واجملنبة .
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

 -10مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية (منتظمة وغير المنتظمة )
 1-10مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية وفقاً للنوع
أ – مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات التجارية والزراعية

2013

2014
البيان

محدد
ألف ريال ميين

البيان

12 812 466
)
( 1 316
1 334 819
( ) 338 468
13 807 501

محدد
ألف ريال ميين

عام
ألف ريال ميين

100 568 11 954 280
476
1 339 947
( ) 582 805
( 28 955
28 955
71 613 12 740 853

2014

محدد
ألف ريال ميين

10 540
رصيد املخصص يف بداية العام
يضاف  :املكون خالل العام (إيضاح رقم 38 711 ) 36
احملول من املخصص احملدد للمخصص العام
49 251
رصيد املخصص يف هناية العام

اإلجمالي
ألف ريال ميين

71 613
41 203
112 816

ب – مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية

قروض شركات

األعمال الصغيرة

الرهن العقاري

اإلجمالي

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

رصيد املخصص يف بداية العام

9 339 478

فروق إعادة ترمجة املخصص بالعملة األجنبية

476

يضاف  :املكون خالل العام

1 038 198

2013

عام
ألف ريال ميين

12 740 853
رصيد املخصص يف بداية العام
)
فروق إعادة ترمجة املخصص بالعملة األجنبية ( 1 316
يضاف  :املكون خالل العام (إيضاح رقم 1 293 616 )36
( ) 338 468
خيصم  :املستخدم خالل العام
احملول من املخصص العام للمخصص احملدد
13 694 685
رصيد املخصص يف هناية العام

قروض

قروض

اإلجمالي
ألف ريال ميين
12 054 848
476
1 339 947
( ) 582 805
)
12 812 466

عام
ألف ريال ميين
17 683
25 760
43 443

اإلجمالي
ألف ريال ميين
28 223
64 471
92 694

عام
ألف ريال ميين
4 685

23 538
( 12 998 ) 12 998
17 683
10 540

رصيد املخصص يف هناية العام

رصيد املخصص يف بداية العام
فروق إعادة ترمجة املخصص بالعملة األجنبية
يضاف  :املكون خالل العام
خيصم  :املستخدم خالل العام
رصيد املخصص يف هناية العام
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301 749

-

1 339 947

-

1 081

3 016 038

( 582 805

)

12 812 466

2014

28 223
28 223

البيان

قروض

قروض

قروض شركات

األعمال الصغيرة

الرهن العقاري

اإلجمالي

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

رصيد املخصص يف بداية العام

17 414

10 809

-

28 223

يضاف  :املكون خالل العام

42 262

22 209

-

64 471

رصيد املخصص يف هناية العام

59 676

33 018

-

92 694

2014
قروض شركات
ألف ريال ميين

قروض
األعمال الصغيرة
ألف ريال ميين

قروض
الرهن العقاري
ألف ريال ميين

اإلجمالي
ألف ريال ميين

9 795 347
( 1 316
1 228 033
( ) 322 468

3 016 038
106 786
)
( 16 000

1 081
-

12 812 466
( 1 316
1 334 819
( ) 338 468

10 699 596

3 106 824

1 081

13 807 501

)

-

-

476

)

9 795 347

اإلجمالي
ألف ريال ميين

 2-10مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية وفقاً للقطاعات
أ – مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات التجارية والزراعية

البيان

2 714 289

ب – مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية

2013
محدد
ألف ريال ميين

خيصم  :املستخدم خالل العام

( 582 805

1 081

12 054 848

البيان
)

قروض شركات
ألف ريال ميين

رصيد املخصص يف بداية العام
احلركة خالل العام

24 070
( 6 656

رصيد املخصص يف هناية العام

17 414

قروض
األعمال الصغيرة
ألف ريال ميين
4 153
) 6 656
10 809

2013

قروض
الرهن العقاري
ألف ريال ميين

اإلجمالي
ألف ريال ميين

-

28 223
-

-

28 223
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

 -11الفوائد المجنبة

 -13أذون خزانة ( بالصافي )

البيان
الرصيد يف بداية العام

2014

2013

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

8 936 975

6 960 605

( 1 984 964

) ( 3 930 454

الزيادة خالل العام

2 651 744

5 906 824

الرصيد يف هناية العام

9 603 755

8 936 975

الفوائد اجملنبة املعدومة أو احملصلة خالل العام

)

متثل الفوائد اجملنبة قيمة الفوائد املستحقة عن القروض والسلفيات غري املنتظمة  ،وتطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين فإن هذه الفوائد ال
تعترب إيرادات إال عند حتصيلها فع ً
ال .
 -12إستثمارات مالية
إيضاح
رقم

البيان

2014

2013

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

البيان
أذون خزانة إستحقاق  90يوم
أذون خزانة إستحقاق  180يوم
أذون خزانة إستحقاق  360يوم
خيصم  :رصيد خصم اإلصدار

2014
ألف ريال ميين
190 237 160
66 300 000
76 000 000

2013
ألف ريال ميين
134 600 000
78 899 710
99 953 560

332 537 160
( 13 715 092
318 822 068

313 453 270
) ( 14 415 604
299 037 666

)

	-حتمل أذون اخلزانة أسعار فائدة تتراوح بني  % 15.8إىل  % 16.1خالل العام  % 16.5 ( 2014إىل  % 19.4خالل العام . )2013
ووفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين تعترب أذون اخلزانة اليت تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر جزءًا من النقدية وما يف حكمها
.
	-تتضمن أذون اخلزانة ( إستحقاق  360يوم ) كما يف  31ديسمرب  2014مبلغ  /6 000 000/ألف ريال ميين مرهونة لدى البنك
املركزي اليمين مقابل تسهيالت إئتمانية ويبلغ خصم اإلصدار املتعلق هبا مبلغ  /400 250/ألف ريال ميين ( مبلغ  /5 791 000/ألف
ريال ميين كما يف  31ديسمرب  2013ويبلغ خصم اإلصدار املتعلق هبا مبلغ  /391 944/ألف ريال ميين كما يف ذلك التاريخ ) .

أ – إستثمارات حمتفظ هبا لتاريخ اإلستحقاق
 -أذون خزانة ( بالصايف )

()13

318 822 068

299 037 666

 -سندات حكومية

()14

4 460 866

4 460 866

323 282 934

303 498 532

1 922 173

1 873 621

325 205 107

305 372 153

ب–
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إستثمارات مالية متاحة للبيع

()15

 -14سندات حكومية

2014

2013

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

سندات حكومية ( غري مدرجة )

4 460 866

4 460 866

بنا ًء على قرار جملس الوزراء رقم ( )145لسنة  2006بتاريخ  11أبريل  2006والذي قرر فيه بأن على وزارة املالية شراء احملفظة اإلئتمانية الزراعية
املستحقة لبنك التسليف التعاوين والزراعي كما يف  31ديسمرب  ، 2005ووفقًا لإلتفاق املربم بني كل من وزارة املالية والبنك  ،أصدر البنك
املركزي اليمين نيابة عن وزارة املالية سندات حكومية تستحق السداد يف  11أبريل  2016وحتمل هذه السندات نسب فائدة حسب سعر متوسط
الفائدة على أذون اخلزانة لفترة ثالثة أشهر ويقوم البنك املركزي اليمين بقيد فوائد تلك السندات حلساب اجملموعة كل ثالثة أشهر .
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

 -15إستثمارات مالية متاحة للبيع
البيان

إيضاح
رقم

أ – إستثمارات مالية محلية
شركة أساس العقارية احملدودة
مشروع الرئيس الصاحل السكين
شركة واي لإلتصاالت
شركة اخلدمات املالية اليمنية
الشركة اليمنية لصناعة املضخات
مصنع التمور بالتحييت
الشركة اليمنية للفنادق
الشركة اليمنية لتسويق املنتجات الزراعية
الشركة اليمنية الربيطانية لإلستثمار
ب – إستثمارات مالية خارجية
بنك كاك الدويل ـ جيبويت
خيصم  :اإلخنفاض يف قيمة اإلستثمارات
املالية املتاحة للبيع

()1-15

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014
2014
ألف ريال ميين

2013
ألف ريال ميين

1 049 802
852 401
430 043
59 131
15 750
11 834
2 500
1 350
125
2 422 936

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

19 970
2 442 906

19 970
2 394 354

( 520 733
1 922 173

 -16إستثمارات في صكوك إسالمية

)

( 520 733
1 873 621

البيان
إستثمارات يف صكوك
إسالمية حكومية

	-القيمة اإلمسية للصك تبلغ  /1 000 000/ريال ميين .
	-صكوك اإلستثمار اإلسالمية احلكومية صادرة عن وحدة الصكوك اإلسالمية بالبنك املركزي اليمين .
	-إلتزمت اجلمهورية اليمنية ممثلة يف وزارة املالية بضمان هذه الصكوك يف تواريخ إستحقاقها وفوضت وزارة املالية البنك املركزي اليمين
خبصم اإلستحقاقات يف توارخيها من حساب وزارة املالية لدى البنك املركزي اليمين .
 -17إستثمارات في شركات زميلة

)

البيان
الرصيد يف بداية العام
يضاف  :اإلخنفاض خالل العام
الرصيد يف هناية العام

2013
ألف ريال ميين
31 559
489 174
520 733

	-تتمثل اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع يف إستثمارات مالية غري مدرجة  ،ونظرًا لتعذر احلصول على تقدير ميكن اإلعتماد عليه للقيمة
العادلة هلذه اإلستثمارات وذلك لعدم وجود أسعار سوقية معلنة هلا  ،وكذا لعدم إمكانية حتديد التدفقات النقدية املستقبلية لذا فقد مت
تسجيل هذه اإلستثمارات بالتكلفة .
	-مت إحتساب إخنفاض قيمة بعض اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع لعدم وجود أي توزيعات من تلك اإلستثمارات خالل السنوات املاضية
وكذا عدم توقع إستالم أية توزيعات منها خالل السنوات القادمة .
	-مجيع اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع غري مصنفة من قبل شركات التصنيف العاملية .
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البيان
شركة مأرب للدواجن
شركة كاك للتأمني
شركة كاك لتقنية املعلومات ـ حتت التصفية

2014
ألف ريال ميين

نسبة المساهمة
%

2013
ألف ريال ميين

464 404
154 545
-

27.32
21.00
-

333 187
139 860
1 500

618 949

 1-15اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
2014
ألف ريال ميين
520 733
520 733

2014
قيمة الصكوك
عدد
تاريخ
ألف ريال ميين
الصكوك
اإلستحقاق
1 000 000
1 000 2017/3/31
8 000 000
8 000 2018/11/21
9 000 000

2013
قيمة الصكوك
عدد
تاريخ
ألف ريال ميين
الصكوك
اإلستحقاق
8 000 000
8 000 2018 /11/21
8 000 000

ويتمثل الرصيد فيما يلي :

نسبة المساهمة
%
27.32
21.00
30.00

474 547
2014

2013

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

الرصيد يف أول يناير

474 547

408 540

صايف حصة البنك من األرباح

146 662

80 192

توزيعات نقدية مستلمة خالل العام

		
( 760

)

( 12 685

)

إستثمارات مت التخلص منها خالل العام

( 1 500

)

( 1 500

)

الرصيد يف  31ديسمرب

618 949

474 547

بلغ إمجايل األصول لشركة مأرب للدواجن وشركة كاك للتأمني ما قيمته  /3 021 605/ألف ريال ميين و  /1 561 868/ألف ريال ميين
على التوايل (مقارنة مببلغ  /2 036 156/ألف ريال ميين و  /1 565 465/ألف ريال ميين على التوايل) .كما بلغ إمجايل اإللتزامات ما قيمته
 /1 321 738/ألف ريال ميين
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

و  /821 456/ألف ريال ميين على التوايل ( مقارنة مببلغ  /816 582/ألف ريال ميين و  /833 643/ألف ريال ميين على التوايل )  ،كما حققت
كً
ال من شركة مأرب للدواجن وشركة كاك للتأمني صايف أرباح مببلغ  /505 640/ألف ريال ميين وكذا  /77 353/ألف ريال ميين على التوايل
( مقارنة مببلغ  /252 613/ألف ريال ميين وكذا  /79 980/ألف ريال ميين على التوايل ) وذلك إستنادًا إىل آخر بيانات مالية معتمدة .

البيان

 -18أرصدة مدينة وأصول أخرى ( بالصافي )
البيان
فوائد وإيرادات مستحقة
عهد وسلف عاملني
مصروفات مدفوعة مقدمًا
مشروعات قيد التنفيذ ( دفعات )
أصول آلت ملكيتها إىل اجملموعة وفاء لديون بعض العمالء
أرصدة مدينة أخرى
خيصم :خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
لألرصدة املدينة واألصول األخرى

 -20الممتلكات والمعدات ( بالصافي )

أراضي ومباين وإنشاءات

إيضاح
رقم

2014
ألف ريال ميين
202 099
184 444
436 504
503 566
3 817 512
3 272 818
8 416 943

()19

( 2 653 352
5 763 591

2013
ألف ريال ميين
89 034
325 150
300 596
53 261
3 782 493
2 355 060
6 905 594
)

( 1 299 223
5 606 371

التكلفة يف
2014/1/1
ألف ريال ميين

اإلضافات
خالل العام
ألف ريال ميين

2014

جممع اإلهالك يف
التكلفة يف
2014/1/1 2014/12/31
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين

اإلستبعادات
خالل العام
ألف ريال ميين

1 013 564

43 676

( 670

أثاث وآالت ومعدات

4 395 858

814 763

( 45 089

أجهزة ونقاط البيع وصناديق الصراف اآليل

1 409 046

76 639

سيارات ووسائل نقل

760 638

43 316

( 124

حتسينات عقارات مستأجرة

1 119 119

7 500

( 18 397

)

اإلمجايل

8 698 225

985 894

( 64 280

)

إهالك
العام
ألف ريال ميين

جممع اإلهالك
يف 2014/12/31
ألف ريال ميين

صايف القيمة الدفترية
يف 2014/12/ 31
ألف ريال ميين

جممع إهالك
اإلستبعادات
ألف ريال ميين

244 784

811 786

3 485 022

1 680 510

1 277 464

208 221

)

562 531

241 299
128 485
3 070 301

)

1 056 570

221 440

23 508

( 164

)

5 165 532

3 086 861

438 007

( ) 39 846

1 485 685

1 191 073

86 391

)

803 830

471 682

90 973

( 124

1 108 222

894 995

101 051

( ) 16 309

979 737

9 619 839

5 866 051

739 930

( ) 56 443

6 549 538

-

)
-

2013

)

التكلفة في

اإلضافات

اإلستبعادات

التكلفة في

مجمع اإلهالك في

إهالك

مجمع إهالك

مجمع اإلهالك

صافي القيمة الدفترية

2013/1/1

خالل العام

خالل العام

2013/12/31

2013/1/1

العام

اإلستبعادات

في 2013/12/31

في 2013/12/ 31

البيان

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

ألف لاير يمني

أراضي ومباين وإنشاءات

962 909

50 655

-

1 013 564

200 433

21 007

أثاث وآالت ومعدات

4 104 274

329 665

4 395 858

2 590 552

498 247

( 1 938

أجهزة ونقاط البيع وصناديق الصراف اآليل

1 390 228

18 818

1 409 046

1 080 037

111 036

-

221 440

792 124

3 086 861

1 308 997

1 191 073

217 973

سيارات ووسائل نقل

557 710

203 302

( 374

)

760 638

408 213

63 843

( 374

)

471 682

288 956

حتسينات عقارات مستأجرة

1 075 492

46 845

( 3 218

)

1 119 119

789 562

107 163

( 1 730

)

894 995

224 124

اإلمجايل

8 090 613

649 285

( 41 673

)

8 698 225

5 068 797

801 296

( 4 042

)

5 866 051

2 832 174

( 38 081

)

-

)

 -19مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة واألصول األخرى
إيضاح
البيان

رقم

رصيد املخصص يف بداية العام
يضاف  :املكون خالل العام

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

1 299 223

1 156 218

1 357 612

152 634

خيصم  :املستخدم خالل العام

( 3 033

فروق إعادة ترمجة املخصص بالعملة األجنبية

( 450

رصيد املخصص يف هناية العام

164

()36

2014

2013

2 653 352

)

( 9 790

)

		
161
)
1 299 223
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

 -21أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
البيان
أ  -بنوك محلية
حسابات جارية ـ عملة أجنبية
حسابات جارية ـ عملة حملية
ودائع ألجل ـ عملة أجنبية
ودائع ألجل ـ عملة حملية
ب -بنوك خارجية
حسابات جارية ـ عملة أجنبية
حسابات جارية ـ عملة حملية
ودائع ألجل ـ عملة حملية
ج -مؤسسات مالية خارجية
حسابات جارية ـ عملة أجنبية
حسابات جارية ـ عملة حملية

بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014
2014

2013

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

198
47 055
10 358 213
10 405 466

3 902
44 372
14 140 478
14 188 752

30 679
117 961
10 770 599
10 919 239

19 254
612 485
631 739

46 243
3 363
49 606
21 374 311

37 630
6 677
44 307
14 864 798

حتمل األرصدة املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية ( احلسابات اجلارية والودائع ألجل ) معدالت فائدة متغرية .

 -22ودائع العمالء
أ – ودائع العمالء وفقاً للنوع

البيان
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع ألجل
حسابات التوفري
تأمينات إعتمادات مستندية وخطابات ضمان
ودائع أخرى

2014
ألف ريال ميين
146 909 707
236 288 410
11 463 092
13 865 354
12 882 476

2013
ألف ريال ميين
136 318 117
239 254 823
9 739 911
13 523 457
15 020 272

421 409 039

413 856 580

ودائع العمالء كما يف  31ديسمرب  2014تتضمن مبالغ حمجوزة مقابل تسهيالت إئتمانية مباشرة وغري مباشرة مببلغ  /42 239/مليون ريال ميين
( مقابل مبلغ  /30 232/مليون ريال ميين يف  31ديسمرب . ) 2013
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ب – ودائع العمالء وفقاً للقطاعات
2014

2013

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

القطاع العام واملختلط

131 947 071

206 843 549

األفراد

111 841 249

97 243 908

الشركات

154 822 865

81 236 326

أخرى

22 797 854

28 532 797

421 409 039

413 856 580

 -23قروض طويلة األجل

2014

2013

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

مشروع تطوير هتامة الثالث ( إيضاح رقم ) 1-23

5 271

5 271

مشروع تطوير رمية ( إيضاح رقم ) 2-23

6 793

6 793

مشروع التنمية الريفية ـ املهرة ( إيضاح رقم ) 3-23

61 594

65 187

صندوق تشجيع اإلنتاج الرزاعي والسمكي (إيضاح رقم ) 4-23

30 000

60 000

الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واإلجتماعي
(إيضاح رقم )5-23

2 686 124

-

2 789 782

137 251

 1 – 23مشروع تطوير تهامة الثالث
بتاريخ  16أبريل  1980مت احلصول على قرض من مؤسسة أملانيا للتسليف اإلنشائي لتفعيل أنشطة القروض الزراعية يف
مشروع تطوير هتامة يستحق السداد يف  16أبريل  . 2009تنفذ اجملموعة املشروع من خالل إتفاقية مع وزارة الزراعة .
 2 – 23مشروع تطوير ريمة
بتاريخ  15ديسمرب  1997مت احلصول على قرض من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل أنشطة القروض الزراعية
يف مشروع تطوير رمية يستحق السداد يف  1يوليو  . 2027تنفذ اجملموعة املشروع من خالل إتفاقية مع وزارة املالية .
 3 – 23مشروع التنمية الريفية ـ ـ ـ ـ ـ ـ المهرة
بتاريخ  11نوفمرب  1999مت احلصول على قرض من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل أنشطة القروض الزراعية يف
مشروع التنمية الريفية ـ املهرة يستحق السداد يف  1يونيو  .2034تنفذ اجملموعة املشروع من خالل إتفاقية مع وزارة املالية .
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
تابع  :اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة ـ  31ديسمبر 2014

 4 – 23صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
بتاريخ  11نوفمرب  1999مت احلصول على قرض من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل أنشطة القروض الزراعية لصندوق
تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي يف املناطق الريفية يف املهرة يستحق السداد يف  3يونيو  . 2015تنفذ اجملموعة املشروع من خالل
إتفاقية مع وزارة املالية .
 5 – 23الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي
بتاريخ  22أكتوبر  2014مت احلصول على القسط األول من القرض املقدم من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واإلجتماعي بدولة
الكويت مببلغ  /12.5/مليون دوالر وذلك من إمجايل قيمة القرض البالغ  /50/مليون دوالر  ،وذلك هبدف متويل املشروعات الصغرية
واملتوسطة يف اجملال الزراعي والسمكي  ،والذي يستحق السداد يف  28يناير  . 2026تنفذ اجملموعة املشروع من خالل إتفاقية مع
وزارة التخطيط والتعاون الدويل .
 -24أرصدة دائنة والتزامات أخرى
2014

2013

إيضاح
البيان

رقم

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ضرائب الدخل عن العام

()1-24

1 311 893

1 597 825

ضرائب الدخل عن سنوات سابقة

20 383

27 410

مصلحة الضرائب ـ كسب عمل

20 569

43 744

فوائد مستحقة

2 542 617

1 949 124

مصروفات مستحقة

907 519

947 006

إيرادات مقبوضة مقدمًا

68 320

66 686

أرصدة دائنة أخرى

4 431 746

3 316 966

9 303 047

7 948 761

 1 – 24ضرائب الدخل عن العام

2014

2013

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ضرائب الدخل يف بداية العام

1 597 825

570 014

خيصم  :املستخدم خالل العام

( 1 597 825

يضاف  :املكون خالل العام

1 311 893

1 597 825

1 311 893

1 597 825

البيان

ضرائب الدخل يف هناية العام
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إيضاح
رقم

()46

)

( 570 014

 -25مخصصات أخرى
الرصيد في
2014/1/1
ألف ريال ميين
البيان
خمصص إلتزامات عرضية 385 000
خمصص إلتزامات حمتملة 2 105 000
2 490 000

الرصيد في
2013/1/1
ألف ريال ميين
البيان
خمصص إلتزامات عرضية 391 192
خمصص إلتزامات حمتملة
391 192

2014

فروق إعادة
المستخدم
المكون
ترجمة المخصص
خالل العام
بالعمالت األجنبية خالل العام
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
238 763
( ) 1 643
) 166 261 ( 1 638 564
( ) 1643

1 877 327

فروق إعادة
ترجمة المخصص
بالعمالت األجنبية
ألف ريال ميين
126
126

المكون
خالل العام
ألف ريال ميين
9 097
2 105 000
2 114 097

( ) 166 261

مخصصات
إنتفى الغرض منها
ألف ريال ميين
-

الرصيد في
2014/12/31
ألف ريال ميين
622 120
3 577 303
4 199 423

2013
المستخدم
خالل العام
ألف ريال ميين
-

مخصصات
إنتفى الغرض منها
ألف ريال ميين
( ) 15 415
( ) 15 415

الرصيد في
2013/12/31
ألف ريال ميين
385 000
2 105 000
2 490 000

خمصص املخاطر العامة لإللتزامات العرضية ميثل  % 1من إمجايل اإللتزامات العرضية بعد خصم التأمينات احملتجزة واألرصدة املغطاة بودائع وكفاالت
مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة .

 -26حقوق الملكية
أ  -رأس المال المدفوع
يبلغ رأس املال املدفوع كما يف  31ديسمرب  2014مبلغ  /14.9/أربعة عشر مليار وتسعمائة مليون ريال ميين ( مبلغ أحد عشر مليار
وتسعمائة مليون ريال ميين كما يف  31ديسمرب  ) 2013موزع على عدد ( )14.9أربعة عشر مليون وتسعمائة ألف سهم والقيمة اإلمسية
للسهم  /1 000/ريال ميين  .طبقًا لقرار جملس إدارة اجملموعة املؤرخ يف  8مايو  2014بشأن زيادة رأس املال مببلغ  /3 000 000/ألف
ريال ميين ( أسهم جمانية )  ،وبيانه كما يلي :
)
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 -27اإللتزامات العرضية واإلرتباطات ( بالصافي )

2014
عدد األسهم

نسبة المساهمة
%

ألف ريال ميين

صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي

6 034 500

40.50

6 034 500

احلكومة ممثلة بوزارة املالية

5 039 180

33.82

5 039 180

اهليئة العامة للطريان املدين واألرصاد

3 725 000

25.00

3 725 000

اإلحتاد العام هليئة التعاون األهلي

101 320

0.68

101 320

14 900 000

100.00

14 900 000

سهم

قيمة األسهم

2014
إجمالي قيمة اإللتزام

التأمين المحتجز

صافي قيمة اإللتزام

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

إعتمادات مستندية

29 051 078

( 3 748 984

)

25 302 094

خطابات ضمان ـ عمالء

48 354 512

( 10 116 370

)

38 238 142

77 405 590

( 13 865 354

)

63 540 236

2013

2013
عدد األسهم

نسبة المساهمة
%

ألف ريال ميين

صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي

4 819 500

40.50

4 819 500

احلكومة ممثلة بوزارة املالية

4 024 580

33.82

4 024 580

اهليئة العامة للطريان املدين واألرصاد

2 975 000

25.00

2 975 000

اإلحتاد العام هليئة التعاون األهلي

80 920

0.68

80 920

11 900 000

100.00

11 900 000

سهم

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

قيمة األسهم

ب  -اإلحتياطي القانوني
 وفقًا ألحكام القانون رقم ( )38لسنة  1998بشأن البنوك يتم حتويل  % 15من صايف أرباح العام لتغذية اإلحتياطي القانوين حىت يساويرصيد اإلحتياطي ضعفي رأس املال املدفوع  ،وال ميكن للمجموعة إستخدام ذلك اإلحتياطي دون احلصول على املوافقة املسبقة من البنك
املركزي اليمين .
 يتم زيادة رأس املال مبتحصالت القيمة اإلمسية لألسهم املصدرة  ،ويف حالة إصدار األسهم بسعر أعلى من قيمتها اإلمسية ( عالوة إصدار ) ،يدرج صايف الزيادة ضمن اإلحتياطي القانوين مبوجب القانون رقم ( )22لسنة  1997بشأن الشركات التجارية باجلمهورية اليمنية .
 -يتضمن اإلحتياطي القانوين مبلغ  /500 000/ألف ريال ميين قيمة عالوة إصدار أسهم خالل عام . 2008
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إجمالي قيمة اإللتزام

التأمين المحتجز

صافي قيمة اإللتزام

إعتمادات مستندية

18 814 744

( 3 322 547

)

15 492 197

خطابات ضمان ـ عمالء

42 038 289

( 10 200 910

)

31 837 379

60 853 033

( 13 523 457

)

47 329 576

 - 28إيرادات الفوائد
2014

2013

البيان

ألف ريال ميين

ألفريال ميين

فوائد من القروض والسلفيات

5 330 604

3 717 403

فوائد من األرصدة لدى البنوك

153 921

368 563

فوائد أذون خزانة

47 552 834

42 518 172

فوائد سندات حكومية

716 089

722 266

53 753 448

47 326 404
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 -29مصروفات الفوائد
2014
البيان

ألف ريال ميين

2013
ألف ريال ميين

فوائد على ودائع العمالء :
فوائد على الودائع ألجل

29 605 559

23 595 809

فوائد على حسابات التوفري واحلسابات اجلارية

1 651 531

1 713 538

31 257 090

25 309 347

فوائد مدفوعة على أرصدة البنوك :
فوائد على األرصدة املستحقة للبنوك

2 152 428

2 473 182

فوائد قروض طويلة األجل

10 446

2 697

2 162 874

2 475 879

33 419 964

27 785 226

 - 30إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
2014

2013

الودائع املستثمرة

10.07

5.12

10.4

4.5

حسابات اإلدخار

5.00

2.7

7.1

3.00

 -32إيرادات رسوم وعموالت
2014

2013

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

عموالت اإلعتمادات املستندية

368 605

324 520

عموالت خطابات الضمان

715 173

462 334

عموالت احلواالت

245 692

281 125

أتعاب خدمات مصرفية أخرى

931 324

695 676

2 260 794

1 763 655

 ( - 33خسائر ) أرباح عمليات النقد األجنبي

البيان

ألف ريال ميين

إيرادات متويل عمليات املراحبة

352 547

93 484

البيان

إيرادات إجارة منتهية بالتمليك

154 629

94 318

إيرادات عمليات اإلستصناع

45 764

156 626

( خسائر ) أرباح التعامل يف العمالت األجنبية

( 137 108

إيرادات إستثمارات يف عقود املضاربة

28 864

أرباح إعادة ترمجة األرصدة بالعمالت األجنبية

108 748

إيرادات صكوك إسالمية

843 880

164 164

1 425 684

508 592

 - 31عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار

يتم توزيع أرباح اإلستثمار بني العمالء واملسامهني على أساس إحتساب نسبة املشاركة مرجحة باألعداد  ،ويتم إعتماد نسب حصص أرباح ودائع العمالء من
جملس إدارة اجملموعة بناء على إقتراح جلنة امليزانية اليت تقوم باحتساب املبالغ املستثمرة بالعملة احمللية واألجنبية واألعداد اخلاصة هبا ونسب املشاركة  .وقد بلغ
متوسط نسبة عائد اإلستثمار كما يلي :
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ريال ميين
%

عمالت أجنبية
%

ريال ميين
%

عمالت أجنبية
%

ألف ريال ميين

-

2013

2014

2013

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

( 28 360

)

81 525
115 754

)

197 279

 - 34إيرادات إستثمارات مالية
2014

2013

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

إيرادات إستثمارات مالية متاحة للبيع

11 566

11 566

إيرادات إستثمارات يف شركات زميلة

146 662

80 192

158 228

91 758
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 -35إيرادات عمليات أخرى

 -38مصروفات أخرى

البيان

2014

2013

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

خمصصات إنتفى الغرض منها

-

15 415

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

-

1 849

إيرادات إجيارات عقارات مملوكة

3 876

-

أخرى

5 595

37 504

9 471

54 768

 - 36المخصصات المحملة على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
2014

2013

إيضاح
البيان

رقم

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

خمصص تدين قيمة القروض والسلفيات

(-1/10أ)

1 334 819

1 339 947

خمصص تدين قيمة األنشطة التمويلية

(-1/10ب)

64 471
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البيان
إتصاالت
دعاية وإعالن
سفر وانتقاالت
إجيار تشغيلي
مصروفات إصالح وصيانة
مصروفات زكاة
مصروفات تأمني
أمن وحراسة
أتعاب مهنية واستشارات
رسوم وتراخيص
كهرباء ومياه
أدوات كتابية ومطبوعات
مصروفات تدريب
أخرى ومتنوعة

-

خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

 - 39عائد السهم من صافي أرباح العام

( أرصدة مدينة وأصول أخرى )

()19

1 357 612

152 634

خمصصات أخرى

()25

1 877 327

2 114 097

4 634 229

3 606 678

2014

2013

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

مرتبات وبدالت وحوافز

8 055 031

6 686 689

عدد األسهم يف بداية العام

تأمينات إجتماعية

231 455

193 097

أثر األسهم اجملانية خالل العام

تأمني صحي

274 917

223 302

أخرى

19 631

49 102

8 581 034

7 152 190

 - 37تكاليف الموظفين

2014
ألف ريال ميين
890 095
841 998
816 962
529 994
420 090
366 248
365 416
335 156
209 488
197 117
173 831
138 880
134 341
487 171
5 906 787

صايف األرباح ( ألف ريال ميين )
املتوسط املرجح لعدد األسهم ( ألف سهم )
عائد السهم من صايف األرباح ( ريال ميين )

2014
2 430 402
13 900
		
175

ـي
ـا يلـ
ـهم كمـ
ـدد األسـ
ـح لعـ
ـط املرجـ
ـاب املتوسـ
مت إحتسـ
:

ألف سهم
11 900

		
2 000
13 900

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

2013
3 622 821
		
11 600
		
312

ألف سهم
		
11 000
		
600
		
11 600
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 - 40إستحقاقات األصول واإللتزامات
يوضح اجلدول التايل إستحقاق األصول واإللتزامات كما يف  31ديسمرب : 2014

 - 41متوسط أسعار الفائدة المطبقة خالل العام
يوضح اجلدول التايل أسعار الفائدة املطبقة على أصول وإلتزامات اجملموعة خالل العام مقارنة بالعام املاضي :

البيان
أ-

ب-

األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك
املركزي اليمين
أرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف)
إستثمارات مالية
إستثمارات يف صكوك إسالمية
إستثمارات يف شركات زميلة
أرصدة مدينة وأصول أخرى
اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية
ودائع العمالء
قروض طويلة األجل
إلتزامات أخرى وحقوق امللكية
الصايف

إستحقاقات
خالل  3شهور
ألف ريال ميين

ب-

اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية
ودائع العمالء
قروض طويلة األجل
إلتزامات أخرى وحقوق امللكية
الصايف
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اإلجمـالي
ألف ريال ميين

43 334 926
28 270 584
40 461 973
230 282 539
342 350 022

5 532 900
55 461 009
60 993 909

285 750
10 333 230
33 078 520
43 697 500

6 781 701
6 383 039
9 000 000
618 949
8 833 892
31 617 581

21 374 311
417 440 965
438 815 276
( ) 96 465 254

2 014 978
2 014 978
58 978 931

1 953 096
1 953 096
41 744 404

21 374 311
421 409 039
2 789 782
2 789 782
33 085 880
33 085 880
478 659 012
35 875 662
( ) 4 258 081

كما يوضح اجلدول التايل إستحقاق األصول واإللتزامات كما يف
البيان
أ  -األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك
املركزي اليمين
أرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف)
إستثمارات مالية
إستثمارات يف صكوك إسالمية
إستثمارات يف شركات زميلة
أرصدة مدينة وأصول أخرى

2014
إستحقاقات من  3إستحقاقات من  6إستحقاقات
أكثر من سنة
شهور إلى  6أشهر شهور إلى سنة
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين

2014

إستحقاقات
خالل  3شهور
ألف ريال ميين
44 117 640
51 444 486
22 270 765
179 837 310
297 670 201

 31ديسمرب : 2013
2013
إستحقاقات من  3إستحقاقات من  6إستحقاقات
أكثر من سنة
شهور إلى  6أشهر شهور إلى سنة
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين

43 334 926
28 556 334
63 109 804
325 205 107
9 000 000
618 949
8 833 892
478 659 012

اإلجمـالي
ألف ريال ميين

9 860 508
72 161 113
82 021 621

3 123 472
47 039 243
50 162 715

44 117 640
51 444 486
38 603 027 3 348 282
305 372 153 6 334 487
8 000 000 8 000 000
474 547
474 547
8 438 545 8 438 545
456 450 398 26 595 861

14 864 798
145 954
413 559 321
1 036 306
9 402 455
1 182 260
437 826 574
( 80 839 361 ) 140 156 373

151 305
151 305
50 011 410

14 864 798
413 856 580
137 251
137 251
27 591 769 17 153 008
456 450 398 17 290 259
9 305 602

البيان
األصول
بنوك ودائع ألجل
أذون اخلزانة ـ حمتفظ هبا لتاريخ اإلستحقاق
السندات احلكومية
قروض العمالء
قروض زراعية
جاري مدين
اإللتزامات
ودائع ألجل ـ العمالء
حسابات التوفري
ودائع ألجل ـ بنوك
قروض طويلة األجل

البيان
األصول
بنوك ودائع ألجل
أذون اخلزانة ـ حمتفظ هبا لتاريخ اإلستحقاق
السندات احلكومية
قروض العمالء
قروض زراعية
جاري مدين
اإللتزامات
ودائع ألجل ـ العمالء
حسابات التوفري
ودائع ألجل ـ بنوك
قروض طويلة األجل

ريال ميين
%

دوالر أمريكي
%

يورو
%

15.98
16.05
22
11
25

8.5
12

0.55
12

15
15
15.1
2

4.08
2
4.49
-

2
-

ريال ميين
%

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
-
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 - 42توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات وفقاً للقطاعات اإلقتصادية
2014
البيان

2013

صناعي

زراعي

تجاري

البناء والتشييد

مالي

سياحي

أخرى

اإلجمالي

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

األصول

األصول

نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى

نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

البنك املركزي اليمين

-

-

-

-

43 334 926

-

-

43 334 926

البنك املركزي اليمين

-

-

-

-

44 117 640

-

-

44 117 640

أرصدة لدى البنوك

-

-

-

-

28 556 334

-

-

28 556 334

أرصدة لدى البنوك

-

-

-

-

51 444 486

-

-

51 444 486

10 784 347

63 109 804

قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف )

4 460 866

قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف )

6 982 085

2 276 780

39 940 903

2 800 692

64 676

1 902 202

318 842 039

-

إستثمارات مالية

-

-

-

إستثمارات يف صكوك إسالمية

-

-

-

-

إستثمارات يف شركات زميلة

-

-

-

464 404

260 321

أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية
ودائع العمالء
قروض طويلة األجل
إلتزامات عرضية وإرتباطات ( بالصافي )

4 799 505

1 489 983

15 762 348

325 205 107

إستثمارات مالية

-

-

-

9 000 000

-

-

9 000 000

إستثمارات يف صكوك إسالمية

-

-

-

154 545

-

-

618 949

إستثمارات يف شركات زميلة

-

333 187

اإللتزامات
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البيان

صناعي

زراعي

تجاري

البناء والتشييد

مالي

سياحي

أخرى

اإلجمالي

1 500

300 771

2 406 584

18 420

1 853 651

299 057 636

-

13 825 416

38 603 027

4 460 866

305 372 153

-

8 000 000

-

-

8 000 000

-

139 860

-

-

474 547

اإللتزامات
57 815 561
9 500 020

10 506 357
4 290 556

198 194 366
32 114 444

22 719 834
13 507 734

21 374 311
8 678 031
2 789 782
322 405

-

-

122 044 965 1 449 925
781 499

3 023 578

21 374 311

أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية

421 409 039

ودائع العمالء

2 789 782

قروض طويلة األجل

63 540 236

إلتزامات عرضية وإرتباطات ( بالصافي )

71 657 145
3 474 195

19 216 699
1 978 494

155 462 809
18 482 964

19 046 385
12 975 977

14 864 798
4 359 738
137 251
5 500 893

1 264 052
714 015

-

14 864 798

413 856 580 142 849 752
4 203 038

137 251
47 329 576
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 - 43توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات وفقاً للموقع الجغرافي

 - 44مراكز العمالت األجنبية الهامة
تطبيقا لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم (  ) 6لسنة  1998فإن على اجملموعة وضع حدود لكل مركز عملة على حدة فض ً
ال

البيان
األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى
البنك املركزي اليمين
أرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف )
إستثمارت مالية
إستثمارات يف صكوك إسالمية
إستثمارت يف شركات زميلة

43 334 926
10 072 000
63 109 804
325 205 107
9 000 000
598 979

اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية
ودائع العمالء
القروض طويلة األجل

10 460 787
421 409 039
103 657

اإللتزامات العرضية واإلرتباطات ( بالصافي )

38 834 966

320 490

الجمهورية اليمنية
ألف ريال ميين

أمريكا
ألف ريال ميين

البيان
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اجلمهورية اليمنية
ألف ريال ميين

أمريكا
ألف ريال ميين

7 744 167
-

2014

أوروبا
ألف ريال ميين

3 726 219
3 106 408

األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى
البنك املركزي اليمين
أرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف )
إستثمارت مالية
إستثمارات يف صكوك إسالمية
إستثمارت يف شركات زميلة

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

9 363 152
-

اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية

14 188 752

-

-

ودائع العمالء
القروض طويلة األجل

413 856 580
137 251

-

-

اإللتزامات العرضية واإلرتباطات ( بالصافي )

40 259 419

5 902

3 084 212
-

6 398 964
-

383 458

3 929 736
19 970

43 334 926
28 556 334
63 109 804
325 205 107
9 000 000
618 949

130 333
-

10 783 191
2 686 125

21 374 311
421 409 039
2 789 782

21 066 340

212 032

63 540 236

2013

أوروبا
ألف ريال ميين

آسيا
ألف ريال ميين

أفريقيا
ألف ريال ميين

اإلمجايل
ألف ريال ميين

آسيا
ألف ريال ميين

أفريقيا
ألف ريال ميين

اإلجمالي
ألف ريال ميين

8 333 004
-

4 447 158
19 970
-

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

620 386

55 660

14 864 798

-

-

413 856 580
137 251

-

47 329 576

6 680 797

عن حد إمجايل ملركز العمالت املختلفة جمتمعة  .وبناء عليه ال يزيد الفائض يف مركز كل عملة على حده عن  % 15من رأس املال واإلحتياطيات و حبيث ال يزيد الفائض يف مركز
العمالت جمتمعة عن  % 25من رأس املال واإلحتياطيات  .ويوضح اجلدول التايل مراكز العمالت األجنبية اهلامة يف تاريخ البيانات املالية:
2013
2014
النسبة المئوية إلى
فائض
النسبة المئوية إلى
فائض
رأس المال
(عجز)
رأس المال
(عجز)
واإلحتياطيات
ألف ريال ميين
واإلحتياطيات
ألف ريال ميين
اسم العملة
%
) ( ) 358.1
( 50 394 831
( % ) 370
( ) 64 756 665
دوالر أمريكي
%
0.1
12 366
44 357
يورو
%
16.1
2 264 379
) %
(8
)
( 1 447 753
ريال سعودي
%
( )0.1
( ) 9 560
)
( 81 308
جنيه استرليين
%
0.9
122 080
%
1
195 613
عمالت أخرى
الصايف ( عجز )

( 66 045 756

)

( 377

) %

( 48 005 566

)

( ) 341.1

%

بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي كما يف  31ديسمرب 2014مبلغ  /214.89/ريال ميين (الدوالر األمريكي يعادل  /214.89/ريال
ميين كما يف  31ديسمرب . ) 2013
 - 45المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
يعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثري هام وجوهري أو له سيطرة مشتركة على اجملموعة عند اختاذ
القرارات املالية والتشغيلية  ،وتتعامل اجملموعة مع األطراف ذوي العالقة بنفس األسس اليت تتعامل هبا مع الغري  ،وذلك تطبيقًا ألحكام
القانون والقرارات التفسريية للبنك املركزي اليمين والصادرة باملنشور رقم ( )4لسنة  1999واليت قررت حدود للمعامالت اإلئتمانية
مع األطراف ذوي العالقة باإلضافة إىل ضرورة إلتزام اجملموعة بنفس األسس والشروط اليت يتعامل هبا مع الغري عند القيام بالتعامل مع
األطراف ذوي العالقة.
وتقتضي طبيعة نشاط اجملموعة أن تتعامل مع بعض املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة والشركات اململوكة هلم .وتتمثل هذه املعامالت يف
احلصول على قروض وتسهيالت وكذا فتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات ضمان ومعامالت بنكية أخرى متنوعة  ،وتدخل تلك
املعامالت ضمن نشاط اجملموعة العادي .
وفيما يلي بيان بأرصدة تلك املعامالت يف تاريخ البيانات املالية :
البيـان
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف )
حسابات جارية دائنة وودائع ألجل
قروض طويلة األجل
فوائد وعموالت حمصلة
فوائد مدفوعة
رواتب ومزايا

2014
ألف ريال ميين
358 538
766 803
2 661
4 669
240 801

2013
ألف ريال ميين
310 090
1 782 924
137 251
2 042
4 312
104 738
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 -46الموقف الضريبـي
	-يتمثل الفرق بني الربح احملاسيب والضريبـي للمجموعة لعام  2014يف إضافة مبلغ  /2 817 170/ألف ريال
ميين نتيجة تسوية الربح احملاسيب باملخصصات املكونة خالل العام واخلاضعة للضريبة واحململة على بيان الربح
أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر وكذا املخصصات املستخدمة  ،وذلك على أساس معدل ضريبة ()% 20
للوعاء اخلاضع للضريبة .
	-وفقًا للمادة ( )21من القانون ( )39لسنة  1982بإنشاء بنك التسليف التعاوين والزراعي ال ختضع أرباح
البنك لضريبة األرباح التجارية والصناعية  .وال خيضع البنك أيضًا لقانون ضرائب الدخل رقم ( )31لسنة
 1991والتعديالت الالحقة له بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )12لسنة  1999وأحكام املادة رقم ()85
من القانون رقم ( )38لسنة  1998بشأن البنوك وذلك حىت  31ديسمرب . 2009
	-متت احملاسبة الضريبية لألرباح التجارية والصناعية وكذا ضرائب كسب العمل عن العام . 2010
	-مت تقدمي اإلقرار الضريبـي لعام  2011يف املوعد القانوين وسداد الضرائب من واقع اإلقرار .ومت إبالغ
اجملموعة خالل العام بفروق ضرائب أرباح جتارية وصناعية مببلغ  /375 613/ألف ريال ميين ( بعد خصم
الضرائب املسددة ) وكذا مبلغ  /247 649/ألف ريال ميين فروق ضرائب كسب عمل وذلك طبقًا لنموذج
الربط رقم ( ، )3وقدمت اجملموعة إعتراض لدى جلنة الطعن اليت أصدرت قرارها بتعديل فروق ضريبة األرباح
التجارية والصناعية إىل  /64 880/ألف ريال وتعديل فروق ضريبة املرتبات إىل  /74 829/ألف ريال  ،وقد
إعترضت مصلحة الضرائب على قرار جلنة الطعن  ،ومت اللجوء إىل حمكمة الضرائب اإلبتدائية ومل تبت احملكمة
يف القضية حىت تارخيه  .وال تتوقع اجملموعة وجود أي إلتزامات حمتملة مقابل ذلك .
	-مت تقدمي اإلقرار الضرييب عن عام  2012يف املوعد القانوين وسداد املستحق من واقع اإلقرار  ،وجاري حاليًا
الفحص من قبل مصلحة الضرائب ومل تبلغ اجملموعة بأي إخطارات ربط إضافية من قبل مصلحة الضرائب حىت
تارخيه .
	-مت تقدمي اإلقرار الضرييب عن عام  2013يف املوعد القانوين وسداد املستحق من واقع اإلقرار ،ومل يتم الفحص
الضرييب من قبل مصلحة الضرائب ومل تبلغ اجملموعة بأي إخطارات ربط إضافية من قبل مصلحة الضرائب حىت
تارخيه .
	-متت احملاسبة لضريبة املرتبات حىت عام  2008وكذا عن عام . 2010
	-يتم سداد ضريبة املرتبات عن األعوام  2009و  2011و  2012و  2013من واقع اإلقرارات الشهرية،
وجاري حاليًا الفحص من قبل مصلحة الضرائب عن تلك السنوات ومل تبلغ اجملموعة بأي إخطارات ربط
إضافية حىت تارخيه .
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 -47الموقف الزكوي
	 -تقوم اجملموعة بتقدمي إقرارها الزكوي سنويًا وسداد الزكاة من واقع اإلقرار .
	-قامتاجملموعة بسداد الزكاة حىت هناية عام  2013من واقع اإلقرار ومل تبلغ بأي إخطارات ربط إضافية من قبل مكتب الواجبات .
 -48اإللتزامات المحتملة
يوجد عدد من القضايا املرفوعة من اجملموعة ضد الغري أمام حمكمة األموال العامة واحملكمة التجارية وقد قامت اإلدارة بتكوين
املخصصات الالزمة مقابل تلك القضايا  ،كذلك يوجد عدد من القضايا األخرى املرفوعة ضد اجملموعة يف احملاكم املختصة واليت ترى
إدارة اجملموعة عدم وجود أي إلتزامات بشأهنا .
 -49أنشطة األمانة
حتتفظ اجملموعة بأصول يتم إستثمارها لصاحل أصحاب حسابات اإلستثمار املقيدة ضمن معامالت الفرع اإلسالمي مببلغ /3 000 000/
ألف ريال ميين كما يف  31ديسمرب  ( 2014مبلغ  /3 000 000/ألف ريال ميين كما يف  31ديسمرب  ) 2013وذلك وفقًا لشروط
اإلتفاق بني اجملموعة وصاحب احلساب  ،ويقتصر دور اجملموعة على إدارهتا وبالتايل مت إستبعادها من البيانات املالية املوحدة للمجموعة .
 -50عقود اإليجار التشغيلية
بلغ إمجايل احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود إجيار غري قابلة لإللغاء كما يلي :
2014

2013

البيان

ألف ريال ميين

ألف ريال ميين

فترة ال تزيد عن سنة واحدة

38 388

64 417

فترة تزيد عن سنة واحدة وال تتعدى مخس سنوات 63 047

81 334

فترة تزيد عن مخس سنوات

1 000
102 435

145 751
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بنك التسليف التعاوني والزراعي ( ش م ي )
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 -51أرقام املقارنة

البيانات المالية المستقلة لبنك التسليف التعاوني والزراعي ـ الشركة األم

مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة مبا يتمشى مع تبويب البيانات املالية للعام احلايل وذلك بغرض عرضها بشكل أفضل  ،كما أن إعادة التبويب لتلك األرقام املقارنة مل يؤثر
على حقوق امللكية أو األرباح املرحلة .

 -52أحداث الحقة

عانت اجلمهورية اليمنية مؤخرًا من أزمة أمنية وسياسية وإقتصادية  ..وذلك إبتداء من شهر مارس  2015وقد نتج عن ذلك إخنفاض يف األنشطة التجارية واإلقتصادية يف
اجلمهورية .
وحيث أنه من الصعب التنبؤ بآثار األزمة املذكورة بسبب إستمرارها كما يف تاريخ إصدار البيانات املالية املوحدة لعام  . 2014توكد اإلدارة أهنا تتخذ التدابري الالزمة
لدعم استمرار اجملموعة يف ظل بيئة العمل اإلقتصادية القائمة .
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 -1بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2014
2014
ألف ريال ميين
األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك املركزي اليمين 43 334 926
28 556 335
أرصدة لدى البنوك
63 109 804
قروض وسلفيات وأنشطة متويلية ( بالصايف )
325 205 107
إستثمارات مالية
9 000 000
إستثمارات يف صكوك إسالمية
618 949
إستثمارات يف شركات زميلة
10 000
إستثمارات يف شركات تابعة
5 802 076
أرصدة مدينة وأصول أخرى ( بالصايف )
3 035 888
ممتلكات ومعدات ( بالصايف )
478 673 085
إمجايل األصول
اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات
21 374 311
أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية
421 530 458
ودائع العمالء
2 789 782
قروض طويلة األجل
9 210 088
أرصدة دائنة والتزامات أخرى
4 194 423
خمصصات أخرى
459 099 062
إمجايل االلتزامات
حقوق الملكية
14 900 000
رأس املال املدفوع
2 532 615
إحتياطي قانوين
77 080
إحتياطي عام
2 064 328
أرباح مرحلة
19 574 023
إمجايل حقوق امللكية
478 673 085
إمجايل اإللتزامات وحقوق امللكية
63 540 236
إلتزامات عرضية وإرتباطات ( بالصايف )

2013
ألف ريال ميين
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

14 864 798
414 008 541
137 251
7 805 318
2 485 000
439 300 908
11 900 000
2 168 322
3 823
3 073 257
17 145 402
456 446 310
47 329 576
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تابع  :البيانات المالية المستقلة لبنك التسليف التعاوني والزراعي ـ الشركة األم
 -1بيانالربح أو الخسارة والدخل الشامالآلخر عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
البيـان

2014
ألف ريال ميين

إيرادات الفوائد
خيصم  :مصروفات الفوائد
صايف إيرادات الفوائد
إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
خيصم  :عائد أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة واإلدخار
صايف إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
صايف إيرادات الفوائد وإيرادات األنشطة التمويلية
واإلستثمارية اإلسالمية
إيرادات رسوم وعموالت
(خسائر) أرباح عمليات النقد األجنيب
إيرادات إستثمارات مالية
إيرادات عمليات أخرى
صافي إيرادات التشغيل

53 754 636
( 33 440 065
20 314 571
1 425 684
( 555 026
870 658

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

21 185 229
2 260 794
( 28 360
158 228
3 877
23 579 768

19 687 669
1 763 655
197 279
91 758
19 159
21 759 520

خيصم :
اإلخنفاض يف قيمة إستثمارات مالية
خمصصات
تكاليف املوظفني
إهالك ممتلكات ومعدات
مصروفات أخرى
صايف أرباح العام قبل الضرائب
خيصم  :ضرائب الدخل عن العام
خيصم  :ضرائب الدخل عن سنوات سابقة
صافي أرباح العام بعد الضرائب

( 4 632 214
( 7 840 574
( 732 310
( 6 635 105
3 739 565
( 1 310 944
2 428 621

بنود الدخل الشامل األخرى
إمجايل الدخل الشامل للعام
عائد السهم منصايف أرباح العام
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2013
ألف ريال ميين

2 428 621
 175ريال ميين

)

)
)
)
)
)

( 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 ميين

)

)

شبكة الفروع والمكاتب
)
)
)
)
)
)
)

الفروع
املكاتب

شبكة الفروع واملكاتب
محافظـــة صنعــــــاء
الفـــــــرع
فرع صنعاء
مكتب أرض حمير
مكتب المطار
مكتب دارس
فـرع حـده
مكتب المسيلة
فرع الزبـيري
مكتب موفنبيك
مكتب ذهبان
فرع  14أكتوبر
مكتب باب السالم
فرع بغداد
مكتب بلحاف
فرع  22مايو
مكتب األصبحي

تلفون

محافظـــة حـجـــــــة

01 220 110

فاكس

عنوان الفرع

الفـــــــرع

تلفون

فاكس

عنوان الفرع

01 220 112
01 232 940
01 384 985
01 348 272

صنعاء ـــ جولة سباء

فرع حجة
مكتب األمان

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

01 428 361
01 428 363
04 591 259
01 538 832

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

07 222 427
07 228 118
07 242 636
07 242 636

حجه-شارع السالم -امام مدرسة االمل
سوق االمان
عبس  -حي شفر -الخط الرئيسي
عبس  -حي شفر -الخط الرئيسي

07 230 924

الشارع العام  -المحابشة

01 387119
01 348 271

01 673 337

01 545869
01 337887
01 634 234
01 269 586
01 441 407
05 211 964
01 627 236
01 627 237
01 673 360

فرع شارع مقديشو
01 537 884

مذبح أمام النائب العام  -مطاعم الفقيه
مطار صنعاء الدولي
دارس-الشارع العام خط المطار جوار الكريمي
صنعاء ـــ حده ـــ أمام فندق شمر
المسيلة
صنعاء ـــ شارع الزبيري
مركز كاك بنك التجاري
ظهر حمير ـــ نقم
سوق ذهبان المركزي-الستين
صنعاء -شار تعز جوار دار رعاية األيتام
باب السالم أمام مستشفى الثورة
شارع بغداد تقاطع شارع الجزائر
بلحاف  -الشارع الرئيسي -جوار شركة الغاز
صنعاء  -شارع تعز -أمام شارع بينون
أمانه العاصمة  -شارع األربعين  -بعد جولة
الثقافة – بجوار مركز المدينة الذهبية – أمام
مفروشات االسطوره
صنعاء  -الدائري الغربي -مدخل شارع مقديشو

فرع عبس
مكتب المحابشة

الفـــــــرع
فرع المحويت

تلفون

فاكس

07 402 626
07 404 354

07 403 357

الفـــــــرع

تلفون

فاكس

فرع صعدة

07 512 549

07 513 386

الفـــــــرع
فرع ذمار
مكتب ذمار
مكتب معبر
فرع آنس

06 509 296
06 509227
06 439022
06 455 321

06 509 295
06 509227
06 439022
06 455 017

الفـــــــرع
فرع مأرب

تلفون
06 301 331
06 304 193

06 302 205

عنوان الفرع
ذمار  -شارع المنزل
ذمار – الخط الرئيس( شارع صنعاء – تعز )
معبر الخط الدائري بجوار مستشفى معبر
آنس  -مدينة الشرق  -أمام محطة مدينة الشرق

الفـــــــرع

تلفون

فاكس

عنوان الفرع

فرع عمران
مكتب المصنع

07 601 096
07 613 035

07 600 206
07 612 567

عمران  -شارع صنعاء -أمام البنك المركزي
شارع المصنع

الفـــــــرع

تلفون

فاكس

فرع الجوف

06 341 081
06 342 014

06 342 014

حضرموت
مأرب

سيئون

عنوان الفرع

صنعاء

صعده  -شارع المجمع الحكومي

احلديدة
ذمار

املكالء

عنوان الفرع

رمية

البيضاء
إب

مأرب  -الشارع العام -جوار البنك
المركزي

الضالع
أبني

عنوان الفرع
الحزم  -مبنى المحافظة

احملويت

شبوة

محافظـــة الجـــوف

محافظـــة عمران
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عنوان الفرع

حجــة

المحويت  -الشارع الرئيسي -شارع صنعاء

محافظـــة مـــأرب
فاكس

عمران

املهرة

محافظـــة صعــــــــــدة

محافظـــة ذمــــــار
تلفون

اجلوف

محافظـــة المحويــت

01 537 959

فاكس

صعدة

تعز
حلج

اخملاء

سقطرى
عدن

محافظـــة البيضـــــــاء

الفـــــــرع

تلفون

فاكس

عنوان الفرع

فرع البيضاء
مكتب السريع
فرع رداع

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

06 539 321
06 539 326
06 559 073

البيضاء  -الشارع العام -جوار المجمع
الحكومي
البيضاء  -الشارع العام
رداع  -الشارع العام -جوار مستشفى االمل
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شبكة الفروع واملكاتب

شبكة الفروع واملكاتب
محافظـــة تعــــــــز
الفـــــــرع

تلفون

فرع تعز
فرع شارع جمال
فـرع المخاء

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

الفـــــــرع

تلفون

فـرع التربة

فاكس

محافظـــة عــــدن
عنوان الفرع

04 210 482
الهريش -جوار الكهرباء القديمة
 04 267 946تعز  -شارع جمال -جوار مكتب التربية والتعليم
04 362 320
المخاء  -جوار فندق الرشيد
04 302 007

التربة  -شارع القيادة -جوار الكهرباء

محافظـــة إب
04 458 039
فرع إب
مكتب شارع تعز 04 424 602
فرع الملكة أروى ــ إب 04 421 283
مكتب مدينة القاعدة 04 331 138
مكتب المحافظة 04 408 488
04 470 105
فرع يريم
مكتب يريم
فرع العدين
فرع النـادرة

04 470 105
04 541 992

عنوان الفرع

فاكس

 04 455 665إب  -الدائري -أمام البوابة الغربية لجامعة إب
04 424 603
شارع تعز أمام اليمنية
04 421 285
اب  -شارع العدين -جوار شركة MTN
 04 345 188مدينه القاعدة – الشارع العام أمام مستوصف الدمينى
04 401 834
مركز جرعان
 04 501 721يريم  -خلف مستوصف الرحمة -جوار المواصالت
04 470 107
04 541 993

مكتب السده

العدين  -الشارع الرئيس -أمام الكهرباء
النادرة  -الشارع الرئيسي -جوار كلية التربية
السدة ـ الشارع العام جوار فرزة النادرة

محافظـــة الحديــدة
الفـــــــرع

تلفون

فاكس

عنوان الفرع

فرع الحديدة
مكتب الشهداء
مكتب الزهرة
مكتب القناوص

03 263 394
03 265 965
03 575 113
03 560 021
03 560 294

03 262 699
03 262 699
03 575 113
03 560 061

الحديدة  -حي الشهداء-شارع  7يوليو
حي الشهداء -شارع  7يوليو
الزهرة  -جوار المستشفى الرئيسي
الشارع العام

03 217 052
03 341 914
03 343 280
03 331 078
03 334 191
03 334 668
07 245 911

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

الحديدة  -الحي التجاري -شارع  26سبتمبر
زبيد -الشارع الرئيسي
الجراحي  -الشارع العام
بيت الفقيه  -المرور الشارع الرئيسي

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

بيت الفقيه – جوارإدارة أمن المديرية
حرض  -الشارع العام -أمام شركة MTN
حرض -جمرك الطوال
باجل  -شارع صنعاء

فرع الحي
التجاري
فرع زبيد
مكتب الجراحي
فرع بيت الفقيـه
مكتب بيت الفقيه
فرع حرض
مكتب الجمارك
فرع باجـل
فرع حيس
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07 248 938
03 503 400
03 503 311
03 360 622

حيس  -الشارع العام

الفـــــــرع

تلفون

فاكس

عنوان الفرع

02 358 157
02 303 405
02 264 400
02 267 542
02 220 416
02 394 830

عدن-جولة كالتكس
عدن -حي عبدالعزيز
عدن-حي التالل -شارع أروى

فرع بيحان

المعال – جمرك ميناء المعال -محافظة
عدن
عدن -المنطقه الحرة

الفـــــــرع

فرع المنصورة 02 358 160
مكتب المنصورة 02 356 583
فرع كريتر 02 267 541
02 267 549
مكتب المعال 02 220 416
فرع المنطقة 02 398 866
الحرة
02 356 340
02 306 824 02 306 821
فرع الشيخ عثمان 02 306 825 02 306 822
02 306 823
مكتب البريقة
02 306 826

عدن  -الشيخ عثمان -جولة السفينة
عدن  -البريقة

محافظـــة لحــــج

الفـــــــرع
فرع لحج

تلفون

فاكس

02 510 996 02 510 996
02 511 384 02 510 997

تلفون

فاكس

فرع أبين

02 605 594
02 604 753

02 602 109

الفـــــــرع

تلفون

فرع المكال
فرع سيـئون
مكتب القطن
فرع الشحر

تلفون

فاكس

عنوان الفرع

الفـــــــرع
فرع شبوة

05 200 534
05 270 245

05 202 526
05 200 726
05 270 244

عتق  -شارع التربية  -جوار مكتب الزراعة
والري
بيحان العليا  -أمام مستوصف بيحان

محافظة المـهـــــــرة
تلفون

05 613 205
فرع المهرة
05 611 950
مكتب الغيضة للحواالت 05 613 700
فرع سيحوت
05 640 590
مكتب سيحوت للحواالت 05 640 710

لحج  -صبر -الشارع العام

الفـــــــرع
فرع الضالع

عنوان الفرع
زنجبار  -شارع الوحدة  -أمام فندق
حضرموت

فاكس

عنوان الفرع

05 612 623

المهرة  -شارع ذي الحجلة -جوار البنك المركزي

05 613 701
05 640 591
05 640 713

الغيضة  -السوق
سيحوت -حي الشهداء -جوارالمجمع الحكومي
سيحـوت  -الشارع العام

محافظة الضـالـــــع

عنوان الفرع

محافظـــة أبيــــــــن
الفـــــــرع

محافظة شبـــــــوة

مكتب قعطبة
فرع دمت
مكتب جبن

تلفون

فاكس

عنوان الفرع

02 431 492
02 431 491
02 451 410

02 431 493
02 451 409

02 456 962
02 461 912

02 456 963
02 461 912

الضالع -الشارع العام
جوار المؤسسة العامة للكهرباء
قعطبه الشارع العام مقابل
محالت محمد طاهر الشعيبي
دمت  -الشارع العام -أمام منتجع األسدي
جبن الشارع العام

محافظة حضرموت
فاكس

05 314 898 05 352 691
05 314 899
05 400 640 05 404 606
05 409 938 05 409 937
05 456 555 05 458 341
05 336 440 05 336 443
05 336 441 05 382 333

عنوان الفرع
المكال -الخور -شارع البنوك
سيئون  -شارع الجزائر
القطن-الشارع الرئيسي سوق القعيطي
التجاري
الشحر -حي الرملة أمام فرزة الشحر

البنـك األوســـــع إنــتــشـــــارًا..

محافظـــة سقطرى
الفـــــــرع
فرع سقطـرى

تلفون

فاكس

05 660 726 05 660 727

عنوان الفرع
سقطرى  -شارع - 20جوار البنك األهلي
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فريق
التقرير السنوي2014
•اللجنة األشرافية
منصر صالح القعيطي
رئيس مجلس اإلدارة

صالح صادق باشا
الرئيس التنفيذي

إبراهيم أحمد الحوثي

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير

يحي محمد الكبسي

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر

•الفريق التنفيذي
فايزه مصلح مطير
مدير الفريق

إبراهيم عبده بقوان
المنسق العام

•أعضاء الفريق
ياسر الشرجبي
محمد المقطري
ابراهيم العولقي
حازم بيضان
عمار عبدالمومن
محمد يحيى القشار
ماجد علي الداعري
ناظم احمد عبداهلل
امة االله ابوطالب
محمد يحيى الذاري
أماني علي الحربي
لؤي عبداهلل المقبلي

إصدار إدارة التخطيط األستراتيجي واإلحصاء
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اسحاق عبدالرزاق الشرفي
طارق فريد
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