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رئي�س
جمل�س الإدارة

الأخوة االعزاء:
ي�سعدين �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي لبنك الت�سليف التعاوين و الزراعي ( كاك بنك ) للعام املايل 2015م ,بعد
�أن كان يل �رشف تعيني رئي�س ًا ملجل�س �إدارته.
عام ًا �أنتهى بكل ما فيه من �أحداث على كافة الأ�صعدة ,نالت فيه م�ؤ�س�سات القطاع امل�رصيف ح�صتها من املخاطر
العامة التي يتعر�ض لها اليمن ,و مل يكن كاك بنك يف معزل عن الت�أ ُثر بها ,و رغم �شدة هذه املخاطر ا�ستطاع
كاك بنك �أن يقدم خدمة م�رصفية متميزة ,و ي�سهم يف دعم االقت�صاد الوطني و احلفاظ على �سعر ال�رصف مقابل
الريال اليمني  ,و حتمل يف �سبيل ذلك تكاليف باهظة الثمن ,و مع هذا متكن من حتقيق �صايف �أرباح جتاوزت
�أثنني مليار و ثالثمائة مليون ريال.
لقد مت حتقيق هذه النتيجة من خالل املحافظة على العالقة القوية مع عمالء البنك و تلبية احتياجاتهم من اخلدمات
امل�رصفية و يف مقدمتها منحهم االئتمان امل�رصيف الذي يحتاجون �إليه ,و مل يقت�رص االهتمام على كبار العمالء
فقط بل امتد لي�شمل قطاع الأفراد فقد مت زيادة عدد ال�رصافات الآلية التي و�صل عددها �إىل (� )189رصاف ,و
�إدخال منتج جديد من البطائق العاملية ( بطائق اليونيون باي ) ,كما مت التعاقد مع �رشكة ريا و التي تعترب ثالث
�أكرب �رشكة حواالت يف العامل خلدمة املغرتبني اليمنيني يف جميع �أنحاء العامل ,و مل يغفل كاك بنك دورة يف التنمية
فقد �أ�سهم يف توفري الطاقة البديلة لتمويل م�ضخات الطاقة ال�شم�سية للمزارعني ,و كان لقطاع املخاطر دور هام
لتخفيف �أثار املخاطر العامة و و�ضع برنامج ال�ستمرارية الأعمال بالتعاون مع قطاع تطوير الأعمال و �إعداد
الدرا�سات لتحديد الفر�ص و التهديدات ,وال�ستمرار تطوير �أداء كاك بنك فقد ظل االهتمام بالكادر الب�رشي و
رفع كفاءته من خالل التدريب و الت�أهيل امل�ستمر حيث مت تنفيذ ( )75برناجم ًا ا�ستفاد منها ( )1212متدرب ًا.
لقد فر�ضت الظروف التي متر بها البالد على البنك �أقفال م�ؤقت لكثري من الفروع و املكاتب يف �أنحاء متفرقة
من اليمن ,و حتمل م�صاريف و تكاليف كبرية دون �أن ت�سهم يف حتقيق �أي عائد ,فقد �أ�ستمر كاك بنك يف دفع
م�ستحقات املوظفني كما هي دون �أي تخفي�ض بل مت �رصف م�ساعدات للموظفني الواقعني يف املناطق غري
امل�ستقرة.
لدى كاك بنك ر�ؤيه م�ستقبلية لإدارة �أعماله خالل العام املايل 2016م ,ليكون قادر ًا على مواجهة خماطر الت�شغيل
القائمة ب�شكل �أف�ضل و التي نتوقع �أن ت�ستمر خالل هذه الفرتة ,و بالذات خماطر �أ�سعار ال�رصف ,و لذلك
�سنعمل على تطوير كفاءة و فاعلية الإدارة املبنية على املخاطر للتنب�ؤ بالأحداث ال�سلبية املحتملة ب�شكل م�سبق و
و�ضع اخلطط املنا�سبة ملواجهة هذه املخاطر.
لذا �سنعمل بالتعاون مع كافة عمالء البنك على بقاء متيز كاك بنك يف تقدمي اخلدمات امل�رصفية لعمالئه و
تطويرها ,و ا�ستمرار قيادته و ريادته للعمل امل�رصيف اليمني.
كما �سي�سعى كاك بنك خالل عام 2016م �إىل املحافظة على عالقته اال�سرتاتيجية مع �رشكائه من رجال االعمال و
امل�ستثمرين ,و �سن�ستمر يف اهتمامنا بقطاع االفراد و تقدمي خدمات �رصف املرتبات و القرو�ض ال�شخ�صية لهم,
و هذا يف �إطار امل�سئولية االجتماعية التي يتحملها البنك لن�رش الثقافة امل�رصفية .
و يف هذا الإطار �سنزيد اهتمامنا باملغرتبني و ت�سهيل عملية احلواالت املالية لهم و �سهولة و�صولها �إىل �أ�رسهم و
تفعيل التعامل مع �رشكات عاملية لتحويل الأموال مثل �رشكة  Riaبالإ�ضافة �إىل �رشكة و �سرتن يونيون و املنتج
اخلا�ص بالبنك ( ال�رسيع للحواالت ).
للقطاع الزراعي اهتمام خا�ص و لذلك �سنعمل بالتعاون مع احلكومة و املمولني الدوليني لتن�شيط و زيادة حجم
التمويل املمنوح لهذا القطاع.
لقد خ�ص�ص كاك بنك جزء من ن�شاطه جلانب الن�شاط امل�رصيف اال�سالمي و �سنويل عمالئنا من هذه ال�رشيحة
اهتمام �أكرب يلبي احتياجاتهم و رغباتهم ,و تو�سيع الن�شاط يف هذا اجلانب على امل�ستوى اجلغرايف و تنويع
املنتجات و اخلدمات.
كما �سن�سعى على تعزيز قواعد احلوكمة و ال�شفافية و �سنعمل خالل عام 2016م على ا�صدار �سيا�سة تعار�ض
امل�صالح ,و ميثاق الأخالق و �سلوكيات العمل امل�رصيف.
ال ميكن �إجناز ما نطمح �إليه من دون كادر ب�رشي م�ؤهل و متخ�ص�ص و كف�ؤ ,يحمل داخلة الوالء لكاك بنك ,و
لهذا �سنعزز من اهتمامنا بهذا اجلانب و تزويده بكل احتياجاته املادية و املعنوية.
ال يفوتني �أن �أقدم ال�شكر لعمالء كاك بنك االوفياء الذين بنوا عالقة �رشكة ا�سرتاتيجية معه ,و �إىل كافة موظفي و
موظفات البنك يف جميع م�ستوياتهم الإدارية على والئهم و �إخال�صهم للبنك ,و حر�صهم على م�ؤ�س�ستهم الرائدة
و �إ�رصارهم على جناحه ,و متيزه كما �أقدم ال�شكر و التقدير للإخوة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ملا قدموه من تعاون,
و عملهم كفريق و�أحد مع البنك ,و ال �أن�سى تقدمي ال�شكر و التقدير للأ�ستاذ /من�رص �صالح القعيطي رئي�س
جمل�س الإدارة ال�سابق على ما قدمه للبنك �أثناء قيادته لهذه امل�ؤ�س�سة الرائدة خالل عام 2015م.
�شكر ًا لكم,,,,,

أعضاء مجلس اإلدارة
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الرئي�س
التنفيذي

تت�أثر الأن�شطة امل�رصفية مبجمل الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ب�صورة مبا�رشة او
غري مبا�رشة ,ولعل التقلبات االقت�صادية وظروف الك�ساد او الركود االقت�صادي هي �أكرث العوامل التي
تلقي بظاللها على ان�شطة امل�صارف عموم ًا.
وقدرة امل�صارف على مواجهة تلك التقلبات تعك�س بعد الر�ؤية وقدرة ا�سرتاتيجياتها على اال�ستيعاب
املرن ملختلف الظروف واالحوال والتقليل من االثار ال�سلبية الناجمة عن العوامل الطارئة واملفاجئة.
ويف ظل االقت�صاديات النامية او االقل منو ًا ترتعرع امل�صارف يف ظروف اقت�صادية بالغه ال�صعوبة
ومت�ضي يف ان�شطتها وت�أ�سي�س عالقتها بقطاعات املجتمع لك�أمنا تنحت يف ال�صخر وبقدر ما تعانيه من
�صعوبات ف�أنها تكت�سب دراية وا�سعة وخربة نوعية يف كيفية التعامل مع الواقع االقت�صادي والعديد من
اختالالته وجممل تعقيداته.
�إن ر�سالة كاك بنك ال تقف عند حد ،فنحن ما�ضون يف تعزيزها كل يوم ،من خالل توفري احللول املالية
التي تخلق املزيد من فر�ص العمل وت�شكل رافد ًا لعجلة النمو وغالبا ما تقا�س م�سرية امل�ؤ�س�سات بحجم
االجنازات وعظمتها  ,وبتنوعها  ,وارتباطها بالتنمية االقت�صادية ,وب�أثرها على التنمية ومعدالت النمو
االقت�صادي �سواء �أكان ذلك ب�شكل مبا�رش او غري مبا�رش والنن�سى عالقة كل ذلك وارتباطه مبا يتطلع
الية املجتمع ,والن�سبة التي �أ�سهمت امل�ؤ�س�سة بها يف حتقيق تلك التطلعات وحني ذاك يكون كاك بنك
قد قدم مناذج حيه ملبادرات يف تخطي العوائق وك�رس القيود وجتاوز حواجز عتيقه حالت دون انفتاح
القطاع امل�رصيف على التقنية احلديثة
امل�ؤ�رشات االيجابية التي اف�صحت عنها القوائم املالية للبنك خالل العام 2015م �شكلت نقطة تفوق
يف العمل امل�رصيف رغم الظروف التي مرت بها البلد وهذا مايعزز من ثقة و�سمعة البنك لدى البنوك
املرا�سلة واال�سهام يف معاجلة امل�شاكل االقت�صادية وخ�صو�صا ال�سيا�سة التي ينتهجها البنك للإ�سهام يف
ا�ستقرار �سوق �رصف النقد االجنبي مبا يتنا�سب مع �سيا�سة البنك املركزي اليمني ويف ظل العالقة مع
خمتلف امل�ؤ�س�سات املالية يف ت�أكيد على ريادة كاك بنك للقطاع امل�رصيف اليمني.
�أخري ًا ويف ختام كلمتي �أمتنى �أن ي�ساهم هذا التقرير يف تعزيز �إدراكنا للعديد من اجلوانب والق�ضايا
املتعلقة بتقوية وتطوير املجاالت املالية وامل�رصفية ون�ؤكد ثقتنا وامياننا ب�أننا �سنتجاوز كل ال�صعاب
والتحديات كما جتاوزنا مثيالتها بل ا�صعب منها من قبل ,كما نتمنى ان يوا�صل البنك خطواته
وجناحتها امل�رصفية يف االعوام القادمة ان �شـ ــاء اهلل.
واهلل املوفق ،،،

اإلدارةالتنفيذية
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عبداهلل الديلمي
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او ًال  :دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي
يويل بنك الت�سليف التعاوين والزراعي اهتماما كبري ًا بتطبيق مبادئ احلوكمة
امل�ؤ�س�سية ،كما يحر�ص جمل�س �إدارة البنك بتطبيق �أعلى معايري الأداء املهنية على
جميع ن�شاطات البنك  ،حيث يتبع البنك يف هذا املجال تعليمات البنك املركزي الذي تبنى
تو�صيات جلنة بازل حول احلوكمة يف امل�ؤ�س�سات وكذلك مبادئ احلوكمه ال�صادره عن
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (. )OECD
وتعرف حوكمة البنوك بانها الطريقة التي يتم بها تنظيم �شئون واعمال البنوك
من قبل جمال�س �إدارتها والإدارة التنفيذيه ،والتي حتدد اال�ساليب ال�سليمه يف
و�ضع اهداف وا�سرتاتيجيات البنوك وعملياتها اليوميه وحتقق مبد�أ ال�شفافية امام
امل�ساهمني وتراعي حقوق وم�صالح االطراف ذات العالقه والقواعد والتعليمات
ال�صادره عن اجلهات الرقابية وحماية م�صالح املودعني وما يتطلبه ذلك من �رضورة
تطوير نظم قويه الدارة املخاطر .
لقد قام البنك بتحديث دليل احلوكمه وفقا ملتطلبات دليل احلوكمه ال�صادر عن
البنك املركزي اليمني من�شور رقم ( )3ل�سنة ( )2013ب�شكل ين�سجم مع احتياجاته
و�سيا�ساته وطبيعته كبنك حكومي ( تقليدي – ا�سالمي ) .
ويقوم البنك مبراجعة دليل احلوكمه وتطويره وتعديله من وقت لآخر وذلك بهدف
مواكبة التغريات يف احتياجاته وتوقعاته وال�سوق امل�رصيف ويتم اعتماده من جمل�س
االداره واملوافقه عليه من البنك املركزي .
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ثالثاً :رئي�س جمل�س االداره
تقع على عاتق رئي�س جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية امل�ساعدة له م�س�ؤولية تطبيق
ماجاء باخلطه اال�سرتاتيجيه للبنك ،وكذلك الأ�رشاف على جميع اعمال البنك ،وهو
م�س�ؤول �أمام جمل�س االدارة عن متابعة تنفيذ ال�سيا�سة التي ير�سمها املجل�س لتحقيق
�أهداف البنك وغاياتة ،ويقوم مبتابعة وتقييم الأداء العام للبنك وفقا لال�سرتاتيجيات
واخلطط والأهداف وال�سيا�سات واملوازنات املعتمدة من قبل جمل�س االدارة.
كما يقوم الرئي�س مبا يلي باال�ضافه ملا حدده القانون :

21

التقرير السنوي 2015م  -بنك التسليف التعاوني والزراعي

الحاكمية
المؤسسية

ثانيا :جمل�س الإدارة
 -1امل�سئوليات
يلتزم جمل�س �إدارة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي �إ�ضافة اىل امل�سئوليات التي
تفر�ضها القوانني ذات العالقة والقوانني املنظمة للعمل امل�رصيف بامل�سئوليات
التالية:
 .1الت�أكد من �أن �إدارة البنك تتم ب�شكل ح�صيف و�ضمن �إطار القوانني النافذة
ذات العالقة والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي وال�سيا�سات الداخلية
للبنك ومبا يكفل �إدارة البنك بطريقة �آمنة و�سليمة واملحافظة على حقوق
املودعني وم�صالح امل�ساهمني والدائنني واملوظفني واجلهات الأخرى ذات
العالقة.
 .2الت�أكد من تطبيق نظام احلوكمة املعتمد فى البنك.
� .3إعتماد �أنظمة الرقابة الداخلية واال�رشاف عليها مع مراجعة فعاليتها �سنوي ًا
�أو كلما اقت�ضت احلاجة اىل ذلك.
� .4ضمان وجود �إدارة مراجعة داخلية تتمتع باال�ستقاللية لتفادي الت�أثري عليها
من قبل الإدارة التنفيذية  ،وذلك ب�أن تكون تبعيتها ملجل�س الإدارة مبا�رشة

بحيث يكون هو امل�س�ؤول عن حتديد رواتب وحوافز ومكاف�آت موظفي �إدارة
املراجعة �ضمن كادر البنك وهو امل�س�ؤول عن تقييم �أدائهم وعليه �أي�ض ًا التحقق
من توفر العدد الكايف منهم وكفاية م�ؤهالتهم وخرباتهم ومهاراتهم املهنية
وتنميتها با�ستمرار ،وتوفري كافة الإحتياجات الالزمة لذلك.
 .5ت�شكيل اللجان �أو تفوي�ض الإدارة التنفيذية �أو �أي جهة �آخرى للقيام ببع�ض
مهام جمل�س الإدارة مع الت�أكيد على ان ذلك ال يعفيه من م�س�ؤولياته وفق ًا
لأحكام القوانني النافذة ذات العالقة .
 .6تر�سيخ مبد�أ �إلتزام كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة جتاه البنك ومتثيله
جلميع امل�ساهمني  ،وعليه �أن يلتزم بالقيام مبا يحقق م�صلحة البنك وم�صلحة
املودعني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرى ولي�س م�صلحة جمموعة حمددة فقط.
 .7حماية البنك من الأعمال غري القانونية �أو غري املالئمة لكبار امل�ساهمني
الرئي�سني وذات الت�أثريات ال�سلبية على م�صلحة البنك و�/أو بقية امل�ساهمني.
 .8و�ضع �سيا�سة تنظم وحتدد املعامالت مع الأطراف ذات العالقة وامل�صالح
املرتبطة بهم من حيث معرفة ور�صد وح�رص كافة التعامالت والعمليات
املوافق عليها وغري املوافق عليها وعليه الت�أكد من �أن تنفيذ �أي عملية لأي من
ذات العالقة وامل�صالح املرتبطة بهم تتم ب�شكل عادل ودون تف�ضيل والإف�صاح
عنها يف حينه وب�شكل فوري و�سليم.
 .9و�ضع �سيا�سة مكتوبة ب�ش�أن تعار�ض امل�صالح وعليه الت�أكد من �أن ال�سيا�سات
التي ت�ساعد يف ك�شف العمليات املحتملة لتعار�ض امل�صالح موجودة ومطبقة.
 .10الت�أكد من عدم م�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �إتخاذ القرارات عند وجود
�أي تعار�ض يف امل�صالح مينعهم من ت�أدية دورهم يف حماية م�صالح البنك ب�شكل
�سليم.
 .11فهم الدور الإ�رشايف والرقابى لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�إلتزامهم بالإخال�ص
جتاه البنك وم�ساهميه و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين وجتاه املجتمع ب�شكل عام.
 .12الت�أكد من تكري�س الإهتمام والوقت الكايف لأع�ضاء جمل�س الإدارة للقيام
بواجباتهم وحتمل م�س�ؤولياتهم ب�صورة فعالة.

 �إقامة عالقة بناءة بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك. خلق ثقافة خالل اجتماعات جمل�س الإدارة ت�شجع على النقد البناء حول الق�ضاياالتي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني الأع�ضاء  ،كما ت�شجع على النقا�شات
وتوفري الإجماع حول تلك الق�ضايا.
 الت�أكد من و�صول املعلومات الكافية �إىل كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف الوقتاملنا�سب.
 الت�أكد من تطبيق �أهداف البنك وتنفيذ الأعمال على �أكمل وجه. الت�أكد من و�صول وجهات نظر �أع�ضاء جمل�س الإدارة للإدارة التنفيذية فيما یتعلقب�إ�سرتاتيجيات البنك ودليل احلوكمة اخلا�ص بالبنك.
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خام�ساً :ميثاق �أخالقيات العمل ،تعار�ض امل�صالح
يقوم املجل�س بالت�أكد دوما من �أن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة �أعماله .ويتم
ذلك من خالل توفر �سيا�سات تعار�ض امل�صالح وميثاق �أخالقيات العمل تت�ضمن تعريف
ملبادئ تعار�ض امل�صالح والأعمال اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�رضورة الإف�صاح
عنها وعدم جتاوزها للتعليمات املقررة بذات اخل�صو�ص ويتم تعميم هذه ال�سيا�سات
وميثاق �أخالقيات العمل على كافة موظفي البنك و�أع�ضاء املجل�س التباعها والإلتزام
بها.
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م
1
2
3
4

ا�سم ع�ضو اللجنة
�أ عبداهلل ح�سن ال�شاطر
�أ عبدامللك قا�سم الثور
�أ �سليم نا�رص ال�شحطري
�أ عبا�س عي�سى الزبيدي

رئي�سا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا

م
1
2
3

ا�سم ع�ضو اللجنة
حارث عبدالباري �صالح
حممد حممد ب�شري
عبده مهدي العدله

رئي�سا
ع�ضو
ع�ضو

 عقدت اللجنة �سبعة اجتماعات خالل العام ترفع اللجنة تقاريرها �إىل جمل�س الإدارة. للجنة حق الإ�ستعانة بخربات خارجية بعد موافقة جمل�س الإدارة على ذلك.� .3صالحيات ومهام اللجنة:
 تقوم اللجنة مبراجعة �إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات �إدارة املخاطر قبل �إعتمادها منقبل جمل�س الإدارة  ،والت�أكد من تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات.
 �ضمان توفر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر  ،و�ضمان �إ�ستقاللية موظفي�إدارة املخاطر عن الأن�شطة التي ينجم عنها حتمل البنك للمخاطر.
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رابعاً :اجتماعات املجل�س
�أ -هدف �ضمان �شمولية املوا�ضيع املعرو�ضة يف اجتماعات املجل�س  ،عقد جمل�س
االداره (  ) 21اجتماع خالل العام حيث تناول املوا�ضيع التاليه .
املوافقة على اخلطة اال�سرتاتيجيه للبنك وامل�صادقة على املوازنات التقديرية
وكذا امل�صاريف الرا�سمالية والتحديثات اخلا�صة بال�سيا�سات التي حتكم عمليات
الت�شغيل و�إقرار اخلطة ال�سنوية للتدقيق ،وي�ستطيع كافة الأع�ضاء احل�صول على
املعلومات ذات ال�صله و املتوفره لدى امني �رس جمل�س االداره وكذا ميكن الع�ضاء
جمل�س االدارة ،احل�صول على �آراء اجلهات اخلارجية يف �أية موا�ضيع متخ�ص�صة
بناء على تعليمات احلوكمه اخلا�صة بالبنك.
ب)امني �سر جمل�س االداره
يقوم بتزويد �أع�ضاء املجل�س باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات
املجل�س لتمكينهم من اتخاذ القرارات املنا�سبة.
كما يقوم �أمني �رس جمل�س الإدارة ب�إعداد وتوثيق حما�رض الإجتماعات وتدوين
نقا�شات جمل�س الإدارة و�إقرتاحات الأع�ضاء وت�صويتهم والقرارات املتخذه من
قبلهم واجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذ تلك القرارات.

�ساد�ساً :جلان املجل�س
� -1أحكام عامة
 .1قام جمل�س الإدارة وبهدف زيادة فعاليته باعادة ت�شكيل اللجان املنبثقة عنه ومبا
يتوافق مع اال�صدار الأخري املعتمد من دليل احلوكمه وتفوي�ضها بال�صالحيات
ملدة حمددة للقيام باملهام املوكلة �إليها ورفع تقارير دورية �إىل جمل�س الإدارة .
 .2تتحمل اللجان امل�س�ؤولية عن �أعمالها �أمام جمل�س الإدارة � ،إال �أن ذلك ال يعفي
جمل�س الإدارة من م�س�ؤوليته عن �أعمال هذه اللجان.
 .3يعد ح�ضور �أع�ضاء اللجان لإجتماعاتها �رضوريا لإ�ستمرار ع�ضويتهم ويلزم
توفر الن�صاب كي يكون الإجتماع �صحيح ًا  ،وتتخذ القرارات ب�أغلبية ا�صوات
الأع�ضاء ويف حال تعادل الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت فيه رئي�س اللجنة
وي�سجل ر�أي الطرف الآخر يف حم�رض الإجتماع مع الت�أكيد على �أن الت�صويت
بالإنابه غري م�سموح به  ،كما ال ي�سمح لرئي�س �أي جلنة تفوي�ض �صالحياته لأي
�شخ�ص �أخر.
 .4لكل جلنة نظام عمل خا�ص بها  ،يحدد ب�شكل وا�ضح �صالحياتها و مهامها
وم�س�ؤولياتها ومت امل�صادقة عليها من قبل جمل�س الإدارة.
 .5يتم توثيق وت�صنيف حما�رض �إجتماعات اللجان �أ�صولي ًا.
 .6ال يتكرر الأع�ضاء يف �أكرث من جلنتني كما ال يكون ال�شخ�ص رئي�س ًا �إال للجنه
واحده فقط .
� .7شكل جمل�س الإدارة جلنة املراجعة ،وجلنة االئتمان العليا  ،وجلنة املخاطر و
االلتزام وجلنة املكافئات والرت�شيحات  ،مع العلم انه يحق للمجل�س ان يقوم
بدمج عده جلان من جلانه اذا كان ذلك منا�سبا او اكرث مالئمة من الناحيه الفنيه
واالداريه.
 -2جلنة املراجعة
�أهداف اللجنة:
مراجعة التقارير املالية ونظم ال�ضبط والرقابة الداخلية  ،ونطاق ونتائج ومدى
كفاية املراجعة الداخلية  ،واملراجعة اخلارجية  ،ومراجعة الق�ضايا الهامة ذات
الأثر اجلوهري على البيانات املالية.
تتكون جلنة املراجعة من اربعه �أع�ضاء غري تنفيذيني ،

 رئي�س و�أع�ضاء اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني. يعني جمل�س الإدارة رئي�س و�أع�ضاء جلنة املراجعة ملدة ثالث �سنوات قابلةللتجديد لفرتتني كحد اق�صى.
 للجنة احلق بالإ�ستعانة بخربات خارجية بعد موافقة جمل�س الإدارة على ذلك. عقدت اللجنة اثنا ع�رش �إجتماع ًا خالل العام  ،كما مت توثيق جميع حما�رضها�أ�صولي ًا.
� .1صالحيات ومهام اللجنة:
يكون للجنة املراجعة
 �صالحيات احل�صول على �أي معلومات يف �سبيل ممار�سة عملها  ،وللجنة �أي�ضادعوة �أي من الأ�شخا�ص ذوي اخلربة �أو الإخت�صا�ص حل�ضور الإجتماعات
للإ�سرت�شاد بر�أيه ،ودعوة �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة
التنفيذية حل�ضور �إجتماعاتها  ،كما �أن لها احلق فى دعوة مدير التدقيق الداخلي
حل�ضور �إجتماعات اللجنة  ،وللجنة طلب الإجتماع باملدقق اخلارجي.
 مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة  ،والتو�صيةب�ش�أنها ملجل�س الإدارة  ،ومتابعة الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على
البيانات املالية  ،وذلك بهدف �ضمان عدالة و�شفافية التقارير املالية.
 تقوم جلنة املراجعة بتقييم فعالية وكفاية نظم ال�ضبط والرقابة الداخلية  ،وتكونم�س�ؤولية اللجنة ما يلي:
• تقييم فعالية وكفاية وظيفة املراجعة الداخلية والت�أكد من الإلتزام
بالتعليمات النافذة ال�صادرة عن اجلهات ذات العالقة.
• تقييم فعالية وكفاية نطاق برامج املراجعة الداخلية.
• مراجعة نتائج تقارير املراجعة الداخلية والت�أكد من �أنه قد مت �إتخاذ
الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
• مراجعة و�إقرار خطط التدقيق املقرتحة من املراجعة الداخلية.
• التو�صية اىل جمل�س الإدارة بتعيني مدير وموظفي �إدارة املراجعة
الداخلية ونقلهم وعزلهم وتقييم �أدائهم.
• يكون للجنة �سلطة الإت�صال املبا�رش باملراجع اخلارجي  ،والإجتماع معه
بدون ح�ضور الإدارة  ،وت�شمل م�س�ؤولية اللجنة يف هذا املجال على ما
يلي:
• التو�صية �إىل جمل�س الإدارة بخ�صو�ص تعيني وعزل املراجع
اخلارجي وحتديد �أتعابة وتقييم �أدائه.
• تقييم مو�ضوعية و�إ�ستقاللية املراجع اخلارجي.
• مراجعة خطاب التعيني وقبوله.
• مراجعة نتائج تقارير املراجعة اخلارجية وتقارير البنك املركزي

والت�أكد من �أنه قد مت �إتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
• تقوم اللجنة مبراجعة العمليات مع الأطراف ذات العالقة و�إحاطة
جمل�س الإدارة بها.
• تقوم اللجنة بالت�أكد من مدى �إلتزام البنك بالقوانني النافذة ذات
العالقة والقوانني املنظمة للعمل امل�رصيف والتعليمات ال�صادرة عن
البنك املركزي ومدى التقيد ب�سيا�سات البنك ونظامه الداخلي.
• تعقد اللجنة �إجتماعات دورية مع املراجع اخلارجي مرة واحدة
على الأقل خالل العام ومرتني على الأقل مع املراجع الداخلي ،
كما يحق للمراجع الداخلي واملراجع اخلارجي طلب الإجتماع مع
اللجنة حني تقت�ضي �رضورة العمل ذلك.
• تقوم اللجنة ب�إ�ستقبال جميع البالغات املقدمة من املوظفني حول
�أي خمالفات حمتملة يف املجاالت املالية �أو القانونية ب�رسية تامة
وفق ًا لربنامج الإبالغ عن املخالفات املعتمد من قبل جمل�س الإدارة.
 -3جلنة �إدارة املخاطر وااللتزام
� .1أهداف اللجنة:
و�ضع �سيا�سة قيا�س وتقييم املخاطر مبا ين�سجم مع قدرة البنك ومدى قبوله
لتحمل املخاطر  ،ومراجعة �أداء الإدارة التنفيذية يف �إدارة خماطر الإئتمان
وال�سوق وال�سيولة والت�شغيل وعدم االلتزام وال�سمعة وغريها.
 .2ت�شكيل اللجنة ودورية �إجتماعاتها:
 -تتكون اللجنة من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني ،
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م
1
2
3

ا�سم ع�ضو اللجنة
حامد احمد فرج
جمال علي املالكي
حارث عبدالباري �صالح

رئي�سا
ع�ضوا
ع�ضوا

 لتجنب تعار�ض امل�صالح  ،يجب �أن ال ي�شارك ع�ضو اللجنة يف املناق�شاتوالقرارات املتعلقة به.
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م
1
2
3
4
5
6
7
8

ا�سم ع�ضو اللجنة
جمال املالكي
حامد فرج
حارث عبدالباري

الرئي�س التنفيذي
نائب الرئي�س للمخاطر
نائب الرئي�س الئتمان ال�رشكات
م�ست�شار كاك اال�سالمي
مدير ادارة مراجعة االئتمان

رئي�سا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا
ع�ضوا

• جتتمع اللجنة اثنى ع�رش اجتماع بالإ�ضافة لالجتماع عند احلاجة
وح�سب ال�رضورة
• امل�س�ؤوليات:
• مراجعة �إ�سرتاتيجية و �سيا�سة البنك االئتمانية قبل اعتمادها من
جمل�س الإدارة وتقييم فعاليتها ب�شكل م�ستمر
• القرار النهائي بخ�صو�ص منح الت�سهيالت االئتمانية الأخرى بنا ًء
على ال�صالحيات الواردة يف ال�سيا�سة االئتمانية يف هذا اخل�صو�ص
• متابعة الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة وتقييمها واتخاذ الإجراءات
املنا�سبة لت�صويب املتعرث منها
• الت�أكد من فعالية ودقة الإجراءات وال�صالحيات االئتمانية للبنك
و�أطر عمليات منح االئتمان بالإ�ضافة �إىل �إجراء مراجعة دورية
لها وتعديلها �إن لزم الأمر
• مراقبة ومتابعة تطبيق ال�سيا�سة االئتمانية وا�ستالم التقارير
الدورية من الإدارات املعنية ورفعها �إىل جمل�س الإدارة مع
التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها
• القيام با�ستدعاء اية بيانات او معلومات من االداره التنفيذيه او
ا�ستدعاء اي ع�ضو من اع�ضاء جمل�س االداره او االداره التنفيذيه
حل�ضور اجتماعات اللجنه والرد على اية معلومات تطلبها اللجنه
منه .

م
1
2
3
4

�أع�ضاء الهيئة ال�شرعية
د.ح�سن حممد االهدل
د.لطف حممد ال�رسحي
د�.سعيد علي احلمريي
د.ن�رص حممد ال�سالمي

رئي�سا
ع�ضوا
ع�ضوا
املراقب ال�رشعي

اجتمعت الهيئه عدد  6اجتماعات خالل العام
كما ال ت�ضم الهيئه يف ع�ضويتها مدراء من البنك كما الت�ضم م�ساهمني ميتلكون ح�صة
من را�س مال البنك .
ب -مهام الهيئة:
مهام هيئة الرقابة ال�رشعية:
تتوىل هيئة الرقابة ال�رشعية املهام التالية:
 مراجعة و�إقرار العقود والإتفاقيات واملعامالت و�سيا�سات ونظم و�آليات وبرامج العمل و �إقرار املنتجات واخلدمات.
 مراجعة و�إقرار دليل ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بالإلتزامب�أحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية.
 تقدمي تقرير �سنوي �إىل اجلمعية العامة للم�ساهمني تبني فيه مدى�إلتزام امل�رصف ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية للفرتة مو�ضوع التقرير
وكذلك مالحظاتها وتو�صياتها وي�ضمن تقرير الهيئة يف التقرير
ال�سنوي للم�رصف.
 القيام مبهام تخطيط وتنفيذ �إجراءات املراجعة ال�رشعية و�إعدادالتقرير ال�سنوي  ،ويجب �أن تكون الأتعاب التي حت�صل عليها هيئة
الرقابة ال�رشعية خم�ص�صة للقيام مبهام الفتوى ومهام املراجعة
التي ت�شمل جميع الأعمال املتعلقة باملراجعة امليدانية ال�رشعية
واملتابعات و�إجتماعات الهيئة اخلا�صة مبهام املراجعة ودرا�سة
املالحظات ال�رشعية والبت فيها و�إعداد التقرير ال�سنوي للهيئة.
كما لها احلق بالإ�ستعانة عند احلاجة مبراجع خارجي(�رشعي �إن
وجد) للقيام باملهام اعاله
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 التو�صية اىل جمل�س الإدارة بخ�صو�ص تعيني رئي�س قطاع املخاطر وااللتزام ومدير �إدارة املخاطر ومدير �إدارة االلتزام ونقله وعزله وتقييم �أدائه.
 مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاع املخاطر وااللتزام وو�ضع تو�صيات ب�ش�أنه قبل�إعتماده من قبل جمل�س الإدارة.
 مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك وحجمها ،و�أن�شطة قطاع املخاطر وااللتزام.
 مراقبة مدى �إلتزام قطاع املخاطر وااللتزام باملعايري ال�صادرة عن جلنة بازلواخلا�صة ب�إدارة املخاطر  ،واملتعلقة مبخاطر الإئتمان وخماطر ال�سوق واملخاطر
الت�شغيلية وخماطر عدم االلتزام.
 ترفع اللجنة تقارير دورية �إىل جمل�س الإدارة وتقدم �إح�صائيات بخ�صو�صاملخاطر التي يتعر�ض لها البنك والتغريات والتطورات التي تطر�أ على �إدارة
املخاطر ،و التعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي.
 مراجعة و�إبداء الر�أي �أمام جمل�س الإدارة حول �سقوف املخاطر واحلاالتالإ�ستثنائية التي تطر�أ عليها.
 تعقد اللجنة �إجتماعات دورية مع قطاع املخاطر ملناق�شة وتقييم املخاطر التييتعر�ض لها البنك وكفاية طرق معاجلتها وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها.
 -4جلنة الرت�شيح واملك�آفات:
� .1أهداف اللجنة:
مراقبة و�ضمان �شفافية و�إ�ستبدال �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتعيني الرئي�س
التنفيذي  ،وكذلك اقرتاح معايري تقييم فعالية جمل�س الإدارة ككل وفعالية كل
ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�شكل م�ستقل  ،وتقييم �أداء الإدارة التنفيذية
وفقا للمعايري املقره من املجل�س  ،وكذلك �ضمان �شفافية �سيا�سات رواتب
ومكاف�آت وحوافز �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية و�ضمان �إن�سجام
هذه ال�سيا�سات مع �أهداف البنك.
 .2ت�شكيل اللجنة ودورية �إجتماعاتها:
 -تتكون جلنة الرت�شيح من �أع�ضاء غري تنفيذيني ،

 تعقد اللجنة �ستة �إجتماعات على الأقل يف ال�سنة وكل مادعت احلاجة.� .3صالحيات ومهام اللجنة:
 .3.1و�ضع معايري و�رشوط (احلد الأدنى) للخربات وامل�ؤهالت واملهارات املطلوبة
لع�ضوية جمل�س الإدارة ول�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي  ،مبا يف ذلك حتديد
الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�ضو لأعمال جمل�س الإدارة  ،وي�صادق جمل�س
الإدارة على املعايري وال�رشوط املو�ضوعة.
 .3.2و�ضع تعريف للأع�ضاء التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذيني والأع�ضاء
امل�ستقلني والت�أكد من �إ�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني مبا يتوافق مع املعايري
الواردة بتعليمات البنك  ،والت�أكد من تنا�سب ت�شكيلة جمل�س الإدارة مع حجم
البنك وتعقيد عملياته.
 .3.3تبني معايري مو�ضوعية لتقييم فعالية جمل�س الإدارة ككل وتقييم �أداء كل ع�ضو
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكل جلنة من جلانه وتقييم �أداء املديرين التنفيذيني
 ،وي�ؤخذ بالإعتبار عند الرفع ملجل�س االدارة بتقييم �أداء جمل�س الإدارة ككل و
تقييم الإدارة التنفيذية �أداء امل�ؤ�س�سات الآخرى امل�شابهة كما يراعى مدى الإلتزام
باملتطلبات الرقابية  ،وي�صادق جمل�س الإدارة على معايري التقييم.
 .3.4الت�أكد من ح�صول �أع�ضاء جمل�س الإدارة على التدريب والت�أهيل امل�ستمر
 ،من خالل برامج ت�صمم لهذا الغر�ض  ،ملواكبة التطورات احلديثة يف �صناعة
اخلدمات املالية  ،وتتوىل اللجنة توفري معلومات حول بع�ض الق�ضايا الهامة يف
البنك لأع�ضاء جمل�س الإدارة عند الطلب.
 .3.5و�ضع �رشوط ومعايري تعيني كبارم�س�ؤويل الإدارة التنفيذية وتقييم �أدائهم
واعداد خطة لإحاللهم .
 .3.6التو�صية ملجل�س الإدارة ب�إلغاء تعيني/عزل �أي من كبارم�س�ؤويل الإدارة
التنفيذية �إذا ثبت عدم فاعليته وتق�صريه يف �أداء واجباته وم�س�ؤولياته ومنه على
�سيبل املثال ال احل�رص املدير املايل.
� .3.7إجراء املراجعة ال�سنوية لل�رشوط املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي ل�ضمان الإلتزام ب�أحكام القوانني والأنظمة النافذة والتعليمات
ال�صادرة عن البنك املركزي.
� .3.8ضمان وجود �سيا�سات وا�ضحة للمكاف�آت والتعوي�ضات لأع�ضاء جمل�س
الإدارة واملديرين التنفيذيني تتنا�سب مع خرباتهم وم�ؤهالتهم ي�صادق عليها
من قبل جمل�س الإدارة وتراجع �سنويا من قبل اللجنة  ،وال بد �أن يكون هناك
توازن عند و�ضع امل�ستحقات  ،بحيث تكون حمفزة لإ�ستقطاب �أ�شخا�ص م�ؤهلني
وغري مبالغ فيها  ،ويجب �أن يكون �سلم هذه امل�ستحقات �ضمن النطاق الذي
حتدده �سيا�سة البنك وغري مرتبط بالأداء يف الأجل الق�صري بهدف جتنب ت�شجيع
املخاطرة فوق احلدود املقبولة.

 .3.9يجب الإف�صاح يف التقرير ال�سنوي للبنك عن �آلية حتديد املكاف�آت للأع�ضاء
التنفيذيني وغري التنفيذيني.
 -5جلنة االئتمان العليا :
تتكون جلنة االئتمان العليا من ثالثه اع�ضاء غري تنفيذيني من جمل�س االدارة
باال�ضافة اىل عدد من اع�ضاء االدارة التنفيذيه

 -6هيئة الرقابة ال�شرعية :
يت�ضمن نظام احلوكمه يف البنك االلتزام ب�أحكام ال�رشيعه اال�سالميه ومبادئها يف �إطار
تقدمي اخلدمات املاليه اال�سالميه �ضمن القطاع الإ�سالمي.
�أ -عني جمل�س الإدارة هيئة رقابة �رشعية يكون يف ع�ضويتها � 3أع�ضاء على
الأقل من علماء ال�رشيعة الإ�سالمية ولديهم خربه يف جماالت التمويل .

التقرير السنوي 2015م  -بنك التسليف التعاوني والزراعي

�سابعاً :بيئة ال�ضبط والرقابة الداخلية
 -1وظيفة املراجعة الداخلية:
لدى البنك وظيفة مراجعة داخلية دائمة وفعالة تتبع جمل�س الإدارة  ،تتمتع
ب�إ�ستقاللية تامة  ،على �أن يتم تعيني مدير وموظفي �إدارة املراجعة الداخلية
من قبل جمل�س الإدارة بعد تو�صية جلنة املراجعة،كما يجب عدم تكليف موظفي
املراجعة الداخلية ب�أي �أعمال  /م�س�ؤوليات تنفيذية .ويعترب الأتي �أهم مهامها:
 .1الت�أكد من مدى الإلتزام بتطبيق ال�سيا�سات واالجراءات املعتمدة من قبل
جمل�س الإدارة والقوانني املنظمة للعمل امل�رصيف والتعليمات ال�صادرة عن
البنك املركزي.

26

ثامناً :امل�س�ؤليات االجتماعيه
ي�ؤمن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي �أن البنك الكبري يتحمل م�س�ؤولية خا�صة يف دعم
النمواالقت�صادي واالجتماعي يف هذا الوطن الغايل  ،وبالتايل :
 -ي�ساعد ال�رشكات على زيادة وحت�سني قدراتها التناف�سية وتنمية �أعمالها
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 تقدمي امل�شورة عند الطلب للأطراف التي تقدم خدمات للم�رصف مثلاملراجعني اخلارجيني والقانونيني وامل�ست�شارين.
 الت�أكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة ال�رشعية الداخلية والت�أكد منفعاليته.
 تقدمي الن�صح والتوجيه لإدارة املراجعة ال�رشعية الداخلية ب�ش�أننطاق املراجعة ال�رشعية املطلوب  ،وتطلع على خال�صة تقارير �إدارة
املراجعة ال�رشعية الداخلية وردود الإدارة عليها  ،للت�أكد من كفاية
وفعالية �إدارة املراجعة ال�رشعية الداخلية.
 التن�سيق مع جلنة احلوكمة وجلنة املراجعة ب�ش�أن الت�أكد من الإلتزامب�أحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية.
 االطالع على كافة التقارير التي تت�ضمن مراجعة الإلتزام ب�أحكامال�رشيعة الإ�سالمية ومبادئها وكذلك تقارير البنك املركزي واملراجع
اخلارجي  ،وردود الإدارة على تلك التقارير  ،لتقييم اجلهود املبذولة
يف �سبيل الت�أكد من الإلتزام ب�أحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
ومراعاتها عند التخطيط لأعمال املراجعة ال�رشعية اخلارجية ولهيئة
الرقابة ال�رشعية.
 اقرتاح الربامج التدريبية ال�رشعية للعاملني يف امل�رصف يف �ضوءاحلاجة التي تقدرها.
 احلق يف الإطالع الكامل  ،ودون قيودعلى جميع ال�سجالت والوثائقواملعامالت واملعلومات من جميع امل�صادر مبا يف ذلك الرجوع �إىل
امل�ست�شارين املهنيني وموظفي امل�رصف ذوي ال�صلة.
 احلق بالإ�ستعانة بخرباء خارجيني لتقدمي امل�شورة لها وحتديد ًا حولالق�ضايا القانونية واملالية  ،وذلك على نفقة البنك بعد �أخذ موافقة
جمل�س الإدارة.

 .2الت�أكد من تطبيق تعليمات ولوائح البنك و�أنظمته الداخلية و�إقرتاح معاجلة
�أوجه الق�صور يف النظم املالية والإدارية والفنية.
 .3رفع تقارير املراجعة الداخلية �إىل جمل�س الإدارة �أو جلنة املراجعة.
 .4توثيق مهام و�صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة املراجعة الداخلية �ضمن ميثاق
املراجعة الداخلية املعتمد من جمل�س الإدارة.
 .5الت�أكد من كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية و�أنظمة �إدارة املخاطر
ومدى فعاليتها.
 .6رفع املقرتحات و التو�صيات التي تهدف �إيل حت�سني كفاءة نظم الرقابة
الداخلية بالبنك اىل جمل�س الإدارة �أو جلنة املراجعة.
 .7م�ساعدة جمل�س الإدارة على القيام مب�س�ؤولياته على الوجه الأكمل من خالل
تزويده بالتحليالت وعمليات التقييم والتو�صيات ب�ش�أن الأن�شطة التي تقوم
�إدارة املراجعة مبراجعتها.
 .8تتمثل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لإدارة املراجعة الداخلية والتي يجب �أن تقوم
على �أ�سا�س املراجعة وفق قيا�س املخاطر وبحد �أدنى ما يلي:
 .8.1كافة �إدارات و�أق�سام وفروع البنك وكافة الأن�شطة واملخاطر وعلى
�أن تكون يف �شكل مراجعة دورية وم�ستمرة خالل العام بالإ�ضافة �إىل
مراجعة البيانات املالية واحل�سابات اخلتامية.
� .8.2أن تتم عملية املراجعة الداخلية وفق برامج مراجعة �شاملة ومهنية
منا�سبة توافق �أحدث معايري و�أدلة املراجعة الداخلية الدولية مع
توفري التقنيات الالزمة والعمل على تقييم وتطوير هذه الربامج
لتتنا�سب مع تطور العمل بالبنك.
 .9الإحتفاظ بتقارير و�أوراق العمل اخلا�صة بها ب�شكل منظم و�آمن ميكن
الرجوع �إليها وتكون جاهزة للإطالع عليها من قبل املراجع اخلارجي
وجلنة املراجعة ومفت�شي البنك املركزي.
 -2وظيفة الإمتثال/االلتزام:
لدى البنك وظيفة �إمتثال دائمة وفعالة  ،وتتمتع ب�إ�ستقاللية تامة  ،ومیثل الأتي �أهم
مهام وظيفة الإمتثال:
 .1متابعة دائمة ملدى �إلتزام البنك بجميع القوانني النافذة ذات العالقة
والقوانني املنظمة للعمل امل�رصيف والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي
الواجب �إتباعها وكذلك اللوائح والأنظمة وكذا الإلتزام باالعراف
واملمار�سات امل�رصفية ال�سليمة و القواعد واملعايري ال�صادرة عن اجلهات
الرقابية املحلية والدولية
 .2متابعة مدى الإلتزام بتطبيق نظام احلوكمة اخلا�ص بالبنك.
 .3تلقي بالغات العاملني بالبنك عن املمار�سات غري امل�رشوعة �أو غري الأخالقية

والتحقيق فيها.
 .4قيا�س الت�أثري املتوقع يف حالة حدوث �أیة تغريات علي الإطار القانوين الذي
یخ�ضع له البنك.
 .5الت�أكد من توافق �أیة منتجات �أو �إجراءات ی�ستحدثها البنك مع القوانني
النافذة ذات العالقة والقوانني املنظمة للعمل امل�رصيف والتعليمات ال�صادرة
عن البنك املركزي.
 .6الت�أكد من �أن البنك على درایة كافية مبخاطر عدم الإمتثال  ،والتي تتمثل
مبخاطر العقوبات القانونية �أو الرقابية �أو �إحتمال التعر�ض خل�سائر مالية
�أو خماطر �سمعة نتيجة عدم �إلتزام البنك بالقوانني النافذة ذات العالقة
والقوانني املنظمة للعمل امل�رصيف والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي ،
والقوانني الدولية التي حتكم املعامالت امل�رصفية الدولية بني البنوك.
 .7رفع تقارير الإمتثال اىل جمل�س الإدارة مع �إر�سال ن�سخة اىل الإدارة
التنفيذية.
� -3إدارة املخاطر
لدى البنك وظيفة �إدارة خماطر دائمة وفعالة  ،وتتمتع ب�إ�ستقاللية تامة  ،ومیثل
الأتي �أهم مهام �إدارة املخاطر:
 .1ترفع �إدارة املخاطر يف البنك تقاريرها عرب رئي�س القطاع �إىل جلنة �إدارة
املخاطر و االلتزام � ،أما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون �إرتباطها مع نائب
الرئي�س التنفيذي للمخاطر وااللتزام.
 .2تت�ضمن م�س�ؤوليات �إدارة املخاطر يف البنك ما يلي:
 .2.1حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر الإئتمان  ،خماطر ال�سوق ،
خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.
 .2.2تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر.
 .2.3التو�صية للجنة املخاطر ب�سقوف للمخاطر  ،واملوافقات  ،ورفع
التقارير  ،وت�سجيل حاالت الإ�ستثناءات عن �سيا�سة �إدارة املخاطر.
 .2.4تزويد اﻤﻟﺠل�س والإدارة التنفيذية مبعلومات عن قيا�س املخاطر يف
البنك ( يقوم اﻤﻟﺠل�س مبراجعة �إح�صائيات املخاطر يف البنك النوعية
والكمية وب�شكل منتظم يف كل �إجتماع للمجل�س).
 .2.5توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك لإ�ستخدامها لأغرا�ض
الإف�صاح والن�رش للجمهور.
 .3تقوم اللجان التنفيذية يف البنك مثل جلان (الإئتمان  ،و�إدارة املوجودات
واملطلوبات /جلنة التح�صيل) مب�ساعدة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها
وفق ًا لل�صالحيات املحددة لتلك اللجان.
 .4يجب �أن يت�ضمن التقرير ال�سنوي للبنك معلومات عن �إدارة املخاطر

بخ�صو�ص هيكلها وطبيعة عملياﺗﻬا والتطورات التي طر�أت فيها.
 -4املراجعة اخلارجية:
يجب �أن يكون لدى البنك نظام حوكمة يكفل حتقيق ما يلي :
 .1تعيني مراجع خارجي م�ستقل ميار�س عمله وفق ًا للمعايري الدولية املتعلقة
مبهنة املراجعة مدرك ًا لواجباته جتاه البنك فيما يتعلق ببذل العناية املهنية
الالزمة وفق ًا ملعايري املراجعة الدولية.
 .2التدوير املنتظم للمراجع اخلارجي مبا يتفق مع التعليمات ال�صادرة عن
البنك املركزي.
 .3الإلتزام بالقوانني النافذة والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي املتعلقة
بتنظيم العالقة بني املراجع اخلارجي  ،واجلهات الأخرى ذات العالقة.
 .4ترتيب الإجتماعات املنتظمة بني املراجع اخلارجي وجلنة املراجعة كونها
هامة وجوهرية لتعزيز �إ�ستقاللية املراجع اخلارجي.
� .5ضمان �إ�ستقاللية املراجع اخلارجى وذلك من خالل �أن ال يكون للمراجع
اخلارجي �أي م�صلحة يف البنك و �أن ال يكون �أي ع�ضو من جمل�س الإدارة
م�ساهم ًا �أو �رشيك ًا للمراجع اخلارجى.
 .6قيام جلنة املراجعة مبراجعة الرتتيبات مع املراجع اخلارجى ب�شكل منتظم
مبا ي�ضمن مالءمتها وفق ًا حلجم وطبيعة عمليات البنك
 .7قيام جلنة املراجعة بتفعيل قنوات الإت�صال بني املراجع اخلارجي وجمل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية فى البنك وتهيئة الأجواء التي متكنه من احل�صول
على كل ما تتطلبه عملية املراجعة من بيانات ومعلومات وم�ستندات �سوا ًء
من الإدارة التنفيذية �أو جمل�س الإدارة
 .8الإ�ستخدام الفعال لنتائج املراجعة اخلارجية وفى الوقت املنا�سب.
 .9يجب رفع تقارير املراجعة اخلارجية اىل جمل�س الإدارة  /جلنة املراجعة
ومن ثم حتويلها �إىل الإدارة التنفيذية للرد عليها وبعدها ي�صدر جمل�س
الإدارة تعليماته بالتعامل مع تلك املالحظات.
 .10املراجع اخلارجى م�س�ؤول �أمام امل�ساهمني و�أ�صحاب حقوق امللكية وكذلك
امام جمل�س الإدارة والبنك عن القيام ببذل العناية املهنية الواجبة وفق ًا
ملعايري التدقيق الدولية ذات ال�صلة باملهنة ل�سالمة �إجراءات املراجعة فى
البنك.

باخلارج وتعزيز مبادئ احلوكمه لديها.
 يطبق �أف�ضل املعايري واملبادئ اال�سرت�شادية املعرتف بها دوليا يف تقييم الآثاراالجتماعية يف متويل امل�رشوعات ال�سيما امل�رشوعات يف القطاع الزراعي والتجاري.
الدعم للم�ؤ�س�سات التعليمية وامل�ؤ�س�سات اخلريية وغريها من احلاالت اجلديرةبالدعم .
 ي�ضع �آليات جديدة يف جمال التمويل الزراعي ملواكبة التطور والتغري ومبا ي�ؤدياىل حتقيق اهداف التنميه الريفيه.
تا�سعاً :تعار�ض امل�صالح
مل يربم البنك اي عقود توجد او كانت توجد فيها م�صلحة جوهرية الي من �أع�ضاء
جمل�س االداره �أو الي �شخ�ص ذي عالقه باي منهم  .ويف �سياق ن�شاط البنك
االعتيادي ،ينفذ البنك معامالت مع بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املدراء
وعائالتهم وال�رشكات التي ميلكون � %5أو �أكرث من ر �أ�سمالها والذين كانوا عمالء
البنك خالل ال�سنة ،ويتم اعتماد �رشوط هذه املعامالت من قبل جمل�س �إدارة البنك.
بلغت القرو�ض وال�سلفيات التي منحت للأطراف ذوي العالقة خالل العام 2015
م  ،مبلغ  79.015ريال ميني  31دي�سمرب  2014م مبلغ358.538ريال ميني)
قابلة لل�سداد �أو مت �سدادها ح�سب العقود املوقعة معهم .وعادة ما تقدم القرو�ض
وال�سلفيات للأطراف ذوي العالقة مقابل �ضمانات تتمثل يف رواتب الطرف ذي
العالقة والودائع النقدية والر�سوم التجارية مقابل �أ�صول ثابتة .ويبني االي�ضاح
رقم( )45جميع الت�سهيالت املمنوحه لالطراف ذوي العالقه.
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حادي ع�شر :العالقة مع �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
 -1يقوم البنك بالإقرار بحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار يف متابعة �أداء
ا�ستثماراتهم واملخاطر ذات العالقة وو�ضع الو�سائل الكافية ل�ضمان
املحافظة على هذه احلقوق وممار�ستها.
 -2يقوم البنك باعتماد �إ�سرتاتيجية �سليمة تتالءم مع املخاطر والعوائد
املتوقعة لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار (اخذين يف االعتبار التمييز بني
�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املقيدة واملطلقة) بالإ�ضافة �إىل اعتماد
ال�شفافية يف دعم �إي عوائد.
ثاين ع�شر  /امل�ساهمني يف ر�أ�سمال كاك بنك و�أع�ضاء جمل�س الإدارة املنتدبني:
ن�سبة
عدد ال�شركات
جهة التمثيل
ا�سم ع�ضو جمل�س امل�ساهمة
امل�سيطر عليها
وامل�ساهمني يف ر�أ�سمال
يف ر�أ�س
الإدارة
من قبل الع�ضو
كاك بنك
املال
احلكومة ممثلة بوزارة
ال �شيء
�أ /جمال املالكي %33.82
املالية
احلكومة ممثله ب�صندوق
ت�شجيع الإنتاج الزراعي �أ /حارث عبدالباري
و ال�سمكي

%40.5

احلكومة ممثله بالهيئة
العامة للطريان
والأر�صاد املدين

�أ /حامد احمد فرج

%25

احلكومة ممثله بوزارة
الإدارة املحلية و االحتاد
العام التعاوين و الزراعي

�أ/حممد ب�شري

%0.68

ال �شيء

ال �شيء

ال �شيء
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عا�شر ًا :حقوق امل�ساهمني والعالقه معهم :
 .1يقوم البنك حماية حقوق امل�ساهمني التى تفر�ضها القوانني النافذه ذات
العالقه والقوانني والتعليمات ال�صادره عن البنك املركزي .
 .2مناق�شة االعمال املدرجه على جدول اعمال اجلمعيه العامه وتوجيه
اال�ستف�سارات اىل اع�ضاء جمل�س االداره واالداره التنفيذيه واملراجع
اخلارجي .
 -3يتم حث امل�ساهمني على ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة للبنك ،وترتيب
موعد ومكان اجتماعها مبا يي�رس عليهم وي�شجعهم على احل�ضور.
 -4يح�رض ر�ؤ�ساء جلان التدقيق والرت�شيحات واملكاف�آت و�أي جلان �أخرى
منبثقة عن املجل�س االجتماع ال�سنوي للجمعيه العامة.
 -5يح�رض ممثلون عن املدققني اخلارجيني االجتماع ال�سنوي للجمعية العامة
بهدف الإجابة عن �أي �أ�سئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.
 -6يراعى الت�صويت على حدة على كل ق�ضية تثار خالل االجتماع ال�سنوي

للهيئة العامة.
 -7بعد انتهاء االجتماع ال�سنوي للجمعيه العامه يتم �إعداد تقرير الطالع
امل�ساهمني حول املالحظات التي متت خالله والنتائج مبا يف ذلك نتائج
الت�صويت والأ�سئلة التي قام امل�ساهمني بطرحها وردود الإدارة التنفيذية
عليها.

نف�سه ت�ضافر كل جهود ال�سيا�سيني واالقت�صاديني واملواطنني للخروج من تلك الأزمة وعودة البالد ملا كانت عليه ملوا�صلة البناء والتنمية .
ورغم حدة التحوالت والتغريات اجلارية يف �سوق ال�صناعة امل�رصفية يف البالد � ,إال �أن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي قد متكن من تفادي العديد من ال�صعوبات والآثار ال�سلبية
الت���ي خلفته���ا تل���ك الأزمة وذلك بف�ضل �سيا�ساته االئتمانية املحافظة وتركيزه التاريخي على الإبقاء على معدالت مرتفعة لل�سيولة واحلذر فيما يتعلق بتوظيفات �أمواله  ،وقد متكن
بالفعل من ادارة تلك االزمة بفعالية عالية بف�ضل جهود كل العاملني يف البنك .
ا�ستمرار ًا لعدم اال�ستقرار االمني يف العديد من حمافظات اجلمهورية ادى اىل تعر�ض البنك خل�سائر متثلت يف اغالق بع�ض الفروع لأ�سباب �أمنية والبع�ض االخر مت تدمريها خالل
االحداث التي مرت بها البالد وهذا �أدى اىل انخفا�ض ان�شطته يف العديد من املناطق التي لي�ست م�ستقرة مما �سبب يف تراجع بع�ض امل�ؤ�رشات املالية.

م�ؤ�شرات االداء املايل للبنك خالل العام 2015م
أو ً
ال :المؤشرات المالية
صافي أرباح البنك
حق���ق البن���ك �ص���ايف �أرباح خ�ل�ال العام 2015م مبلغ  2,3مليار ريـال مقابل مبلغ  2,4مليار ريـال لنف�س الفرتة من العام املا�ضي ومبعدل تراجع قدره  %3ويعد هذا الرتاجع ال يذكر
نهائيا رغم االزمة التي مرت بها البالد خالل العام واقفال العديد من فروعه وانخفا�ض االن�شطة امل�رصفية اال ان البنك ا�ستطاع حتقيق ارباح جيدة .

�صايف الربح مباليني الرياالت
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�شه���دت بالدن���ا خ�ل�ال العام 2015م رك���ود اقت�صاديا حادا وذل���ك نتيجة للأزمة التي م���رت بها البالد فال تزال تل���ك الأزمة تلقي بظالله���ا القامتة على خمتلف
اقت�صادي���ات الب�ل�اد والزالت تداعياتها ال�سلبية ت�ؤثر وب�شكل حاد على انتقال ر�ؤو�س الأم���وال وتدفق اال�ستثمارات وحركة التبادل التجاري حملي ًا ودوليا وقد
كان للبن���وك وامل�ؤ�س�س���ات املالي���ة الن�صيب الأكرب من حجم املعان���اة وال�صعوبات الناجمة عن تلك الأزمة حيث �شهد ع���ام 2015م تراجع يف العديد من م�ؤ�رشات
البن���وك وامل�ؤ�س�س���ات املالية ب�شكل حاد نتيجة لالزمة وتراجع جودة املحاف���ظ اال�ستثمارية واالئتمانية وزيادة املخ�ص�صات املر�صودة مقابل تنامي الديون غري
العاملة كنتيجة حتمية لكل تلك االزمات .
لق���د ثب���ت ب�أن الأزم���ة ال�سيا�سية التي متر بها البالد حاليا هي �أزم���ة �صعبه وقا�سية بكل املقايي�س وتتطلب �إجراءات �إ�صالحي���ة غري عادية كما تتطلب يف الوقت
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2,351

2014

2,430

مقارنة �أرباح البنك لعامي  2014 - 2015مباليني الرياالت
البيــــــــــــــــــــــــان

2015

2014

النمو  /الرتاجع

الن�سبه

�صايف الربح

2,351

2,430

-79

-3%
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حتليل اداء البنك
خالل الفرتة
2015 – 2011

2015

وقد بلغت ن�سبة اجمايل املوجودات املدره للربح كما يف  31دي�سمرب  % 87 2015مقابل  %84يف نف�س الفرتة من العام ال�سابق :

مقارنة تطور �صايف االرباح خالل الفرتة  2015 -2011مباليني الرياالت
2,351
2,430

2015

البيــــــــــــــــــــــــان

2014

املوجودات املربحة

2012

1,989

311,580
47,583
359,163

املوجودات غري املربحة
�إجمايل املوجودات

2013

3,623

2015

الن�سبة
87%
13%
100%

2011

1,091

مقارنة �أجمايل املوجودات بني الفرتة  2011 -2015مباليني الرياالت

إجمالي الموجودات :
بلغ���ت �إجم���ايل املوج���ودات كم���ا يف  31دي�سمرب 2015م مبلغ  359مليار ريـال مقابل  482ملي���ار ريـال خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي مبقدار تراج���ع  122مليار ريـال وبن�سبة
قدرها . % 25
حي���ث تراج���ع البن���ك اىل املركز الثالث خالل العام ( 2015الثاين 2014م) بني البنوك العامل���ة يف اجلمهورية اليمنية بن�سبه م�ساهمه قدرها  % 13من �إجمايل املوجودات يف القطاع
امل�رصيف اليمني ككل وح�صد املركز الثاين بني البنوك التقليدية .

2015

البيــــــــــــــــــــــــان

359,163

�إجمايل املوجودات

2014

481,659

النمو  /الرتاجع
-122,496

الن�سبة
-25%

2015

359,163

2014

481,659

2013

465,450

2012

309,193
229,374

2011

�إجمايل املوجودات مباليني الرياالت
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481,659

2014

ويق���وم البن���ك بت�شغي���ل موجودات���ه يف ادوات ا�ستثمارية متنوعة �أغلبها خالي���ة من املخاطر ومدره للربح م���ع املوائمة الكاملة بني الربحي���ة وال�سيولة خ�صو�صا يف ظل
الظ���روف الراهن���ة الت���ي مت���ر بها البالد والتي ال تخ���دم البنك يف الدخول يف ا�ستثم���ارات طويلة الأجل حيث يحتفظ البن���ك بن�سبة �سيوله عالية تف���وق متطلبات اجلهات
الرقابي���ة حي���ث بلغ���ت ن�سبة ال�سيولة كما يف  31دي�سم�ب�ر 2015م  2014 ( % 83,73كانت الن�سبة  )%79,11وهي ن�سبه كبريه تعط���ي للبنك مالءه مالية كبريه لتغطية
متطلب���ات ال�سح���ب من العم�ل�اء بجميع �أنواعها كمدفوعات اال�ست�ي�راد لل�سلع الر�أ�سمالية واال�ستهالكي���ة وت�سهيل عمليات التجارة الداخلي���ة واخلارجية وال�سحوبات
الأخرى وقد بلغت �أر�صدتنا لدى البنوك املحلية والأجنبية كما يف  31دي�سمرب  2015مبلغ  12,6مليار ريـال.
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359,163

2015

مقارنة �صايف حمفظة القرو�ض والت�سهيالت للفرتة  2015 -2011مباليني الرياالت

المحفظة االستثمارية :
حتر�ص �إدارة البنك دائما على املوائمة والتوفيق بني ال�سيولة والربحية عند توظيفها لأموال املودعني  .ويعترب اال�ستثمار يف �أذون اخلزانة هو الأمثل يف ظل الظروف التي مرت بها
الب�ل�اد يف الف�ت�رة املا�ضي���ة وماتزال ملا متثله من م�صدر امن و�رسيع لل�سيول���ة وكاحتياطي ثانوي ملواجهة �أية التزامات طارئة  ،حيث بلغت �صايف تلك اال�ستثمارات يف �أذون اخلزانة
مببلغ  245مليار ريـال حمتال املركز الأول بني البنوك العاملة يف اليمن .

2015

38,139

2014

63,110

2013

38,603

مقارنة �صايف �أذون اخلزانة للفرتة  2015 -2011مباليني الرياالت

2012

31,210

2011

59,771

2015

245,019

2014

318,822

2013

299,038

2012

194,795

2011

112,127

و�أي�ضا ا�ستطاع البنك خالل العام 2015م من حت�صيل العديد من الديون وعدم منح �أي قرو�ض �أو ت�سهيالت جديدة �أال بعد �أخذ كافة ال�ضمانات التي ت�ضمن حقوق البنك يف املقام
الأول ونظ���را مل���ا متثل���ه الأن�شط���ة الإقرا�ضية يف تنمية االقت�ص���اد الوطني وتقليل ن�سبة البطالة ودعم عجل���ة التنمية اال ان العام 2015م كان عام ع�صيب���ا على االقت�صاد ومل ت�ستطع
البن���وك ت�سي�ي�ر عجل���ة التنمية بتمويلها للم�شاري���ع اال�ستثمارية نظرا لالزمة التي مرت بها البالد خالل العام 2015م حيث تراجع���ت حمفظة البنك خالل العام بن�سبة  % 39مقارنة
بالعام ال�سابق واجلدول ادناه يو�ضح ذلك:

ال�ضمانات النقدية
26,378
42,239

وقد توزعت القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية على القطاعات التالية 		:

املبالغ بالألف الريـال

30000000
25000000
20000000
32,058,284

25,651,494

5000000

4,436,738

10000000

2,535,893

15000000

4,214,620
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35000000

305,364

�إجمايل حمفظة القرو�ض و التمويالت
�إجمايل املخ�ص�صات
�إجمايل الفوائد املجنبة
�صايف املحفظة

67,551
17,398
12,014
38,139

86,616
13,900
9,606
63,110

-22%
25%
25%
39%

العام
2015
2014

�إجمايل االلتزام
67,551
86,616

ن�سبة تغطية اجمايل القرو�ض ب�ضمانات نقدية
39%
49%

0
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البيـــــــــــــــــــــــــان

2015

2014

ن�سبة التغري

 يعد الرتاجع يف االعوام 2013 ، 2012م  2015 ،هو ب�سبب حجم الديون الكبرية التي ح�صلها البنك والتي كانت من �سنوات �سابقة وهذا م�ؤ�رش جيدويحر����ص البن���ك دوما على اخذ ال�ضمانات الكافية عند منح االئتمان لل��ش�ركات وامل�ؤ�س�سات والإفراد لتقليل املخاطر املحتملة على البنك وقد بلغت �أر�صدة ال�ضمانات
املبالغ بالألف الريـال
			
النقدية كما يف  31دي�سمرب 2015م مبلغ  26.378مليار ريـال كما هو مو�ضح �أدناه .:

بلغ���ت �إجم���ايل املحفظ���ة اال�ستثمارية للبنك كما يف  31دي�سمرب 2015م  314مليار مقابل  407مليار يف نف�س الفرتة من العام املا�ضي وبن�سبة تراجع قدرها  %23ويبني
الر�سم البياين �أدناه توزيع تلك اال�ستثمارات على املجاالت املختلفة .

�أجمايل �أموال املودعني ( العمالء  -البنوك ) مباليني الرياالت

250000

323,660

200000
245,019

38,139

4,461

9,294

14,667

744

633

50000
0











  
  






وقد تراجعت ح�صة البنك ب�سبب تلك ال�سحوبات لت�صل اىل ما ن�سبته  %14من حجم القطاع امل�رصيف اليمني ككل و�أتى موقع البنك يف املركز الثالث بني البنوك العاملة
يف اليمن (الثاين 2014م) وعلى املركز الثاين بني البنوك التقليدية .

وقد توزعت �أموال املودعني على القطاعات التالية :
120000000
100000000
80000000
60000000
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الإجمايل العام

323,660

445,783

-122,123

-27%

105,247,018

309,578
14,082

424,409
21,374

-114,831
-7,293

-27%
-34%

99,337,136

البيـــــــــــــــــــــــــان
�إجمايل ودائع العمالء
�إجمايل ودائع البنوك

2015

82,277,214

2014

التغري

الن�سبة

0
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20000000

14,081,808

40000000

�إجمايل �أموال املودعني ( العمالء  -والبنوك ) كما يف  31دي�سمرب 2015م مباليني الريـاالت

			

املبالغ بالألف الريـال

22,716,301

المحفظة االدخارية:
تعت�ب�ر ام���وال املودعني من اهم امل�ص���ادر املالية التي يرتكز عليها ا�سا�س ان�شطة البنوك وتتناف�س البنوك وب�شده عل���ى ا�ستقطاب اكرب قدر من العمالء واغرائهم بتنوع
منتجاته���م اال �أن االزم���ة الت���ي مرت بها البالد حالت دون القدرة على زيادة حجم الودائع بل ح�صل العك�س تراجعت حجم الودائع وهذا �أمر حتمي وطبيعي كمعطيات
لـلأزمة .
حي���ث بلغ���ت �إجم���ايل ودائع العمالء والبنوك كم���ا يف  31دي�سمرب 2015م مبلغ  324مليار ريـال مقابل  446مليار ريـال يف نهاي���ة الفرتة من العام املا�ضي بن�سبة تراجع
قدرها  %27ويبني اجلدول �أدناه تفا�صيل ذلك .:

36

2014

445,783

150000
100000

2015

مقارنة منو �أموال املودعني ( العمالء والبنوك ) للفرتة  2015 -2011مباليني الرياالت
2015

323,660

2014

445,783

2013

428,721

2012

287,825
212,755

2011

كفاية رأس المال
يحافظ البنك دوما على عالقة متوازنة لكفاية ر�أ�س املال طبقا ملتطلبات معايري بازل
وفيما يلي جدول الحت�ساب معدالت كفاية ر�أ�س املال خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية 2011م2015-م طبق ًا للقواعد واملعايري املن�صو�ص عليها لأنظمة بازل

مباليني الرياالت
ر�أ�س املال الأ�سا�سي/املوجودات املرجحة ب�أوزان املخاطر
ن�سبة كفاية ر�أ�س املـ ـ ـ ـ ــال

2015
38%
39.6%

2014
21%
22.20%

2013
32%
33,1%

2012
23.3%
24.1%

2011
14.9%
15,6%

حقوق الملكية
م���ا ي���زال البن���ك حري�صا على تقوية قاعدة ر�أ�س ماله بهدف تدعيم ثقة املودعني وتعزيز قدراته على مواجه���ة الأخطار التي قد حتدق به حيث بلغ �إجمايل حقوق امللكية
كما يف  31دي�سمرب 2015م مبلغ  21,9مليار ريـال مقابل  19,5مليار ريـال يف نهاية العام 2014م .
ويبني الر�سم البياين التطور يف حقوق امللكية خالل اخلم�س ال�سنوات املا�ضية

مقارنة تطور حقوق امللكية خالل الفرتة  2015 -2011مباليني الرياالت
التقرير السنوي 2015م  -بنك التسليف التعاوني والزراعي

21,935

2014

19,583

2013

17,153

2012

14,390
12,402
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دور كاك بنك في استقرار سعر
الصرف للعملة األجنبية
رغب ًة يف خدمة االقت�صاد الوطنيَ ..و�سعت �إدارة البنك العمل يف ن�شاط بيع و�رشاء العملة بهدف حتقيق
وحققت �آثار ملمو�سة يف هذا املجال خالل اخلم�سة الأعوام الأخرية.
اال�ستقرار يف �سعر ال�رصف َ ,

40
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االستثمار ..

�أدت ا�ﻷ زمة املالية العاملية يف الفرتة ( 2008م 2009 -م ) �إىل تراجع �أ�سعار النفط عاملي ًا وهو ما
�أثر على العائدات النفطية للجمهورية اليمنية لترتاجع مبا يقارب ملياري دوالر يف العام 2009م
و�أدى ذلك �إىل تعجيل البنك املركزي اليمني النتهاج �سيا�سة جديدة يف التدخل يف �سوق ال�رصف وذلك
لتغطية ا�سترياد امل�شتقات النفطية وال�سلع الأ�سا�سية فقط بدال من رفد ال�سوق عرب املزادات املبا�رشة
لتغطية الطلب على العملة الأجنبية وذلك يف �إطار االنتقال لنظام �سعر ال�رصف املرن ( املدار ).
وكما هو معروف فقد ظلت وظيفة بيع و�رشاء العملة الأجنبية بعيدة عن اهتمام البنوك العاملة يف
اليمن وهو ما �ساعد على انت�شار ال�سوق املوازية ( ال�سوداء ) خالل العقود املا�ضية لت�صبح ال�سيطرة
على واردات العملة ال�صعبة من حتويالت املغرتبني والقطاع اخلا�ص حم�صورة يف بع�ض �رشكات
ال�رصافة الكبرية التي ا�ستغلت فر�صة العام 2009م لتحتكر العمالت الأجنبية وت�ؤخر بيعها للبنوك
لتغطية اال�سترياد لريتفع �سعر ال�رصف يف ال�سوق املوازية ب�شكل غري مربر يف يونيو 2009م ورغم
التدخل القوي من البنك املركزي �إال �أن �سعر ال�رصف ارتفع من ( � 200.08إىل  207.32دوالر
�أمريكي  /ريال ميني ) خالل العام 2009م ولي�ستمر االرتفاع خالل العام 2010م ليتجاوز �سعر
ال�رصف  240دوالر  /ريال يف �شهر يوليو من ذلك العام على الرغم من اتخاذ البنك املركزي لقرار
رفع �سعر الفائدة الت�أ�شرية من � %10إىل .%20
خالل هذه الفرتة قررت �إدارة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي تو�سيع العمل يف ن�شاط بيع و�رشاء
العملة الأجنبية من منطلق امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق ا�ستقرار �سعر ال�رصف يف �إطار امل�صلحة
العامة لالقت�صاد الوطني ودون النظر يف حتقيق �أرباح ناجتة عن امل�ضاربة بالعملة الأجنبية كما هو
معمول به يف البنوك و�رشكات ال�رصافة العاملة يف ال�سوق.
وقد اتخذ كاك بنك قرار ًا ا�سرتاتيجي ًا لتحقيق هدف اال�ستحواذ على احل�صة الأكرب من تعامالت
�سوق ال�رصف عرب ت�سخري الإمكانات الكبرية التي ميتاز بها البنك عن مناف�سيه و املت�ضمنة لنظام
ت�شغيل حديث و�شبكة فروع وا�سعة و�سيولة كبرية وعالقات حملية ودولية قوية وكادر م�ؤهل وقادر
على التعامل مع خمتلف ال�رشائح املتعاملة يف �سوق ال�رصف ا�ﻷ جنبي.
بد�أ البنك بالتو�سع يف عمليات �رشاء العملة النقدية الأجنبية وت�صديرها للخارج لتغطية املدفوعات
اخلارجية بغر�ض اال�سترياد كما قام البنك بتعزيز �شبكته اخلارجية من البنوك و�رشكات ال�رصافة
ال�ستقبال حتويالت املغرتبني اليمنيني عرب نظام ال�رسيع للحواالت الذي ميتلكه البنك وكذا عرب
نظام �سويفت و�أنظمة كربى �رشكات التحويل الدولية كوي�سرتن يونيون وغريها من �رشكات حتويل
الأموال.
وت�سارع منو ح�صة البنك ال�سوقية من تعامالت النقد الأجنبي خالل الفرتة ليبلغ �إجمايل مبيعات
البنك من العملة الأجنبية خالل العام 2010م  900مليون دوالر �أمريكي و�ساهم البنك بالتن�سيق
مع البنك املركزي يف ذلك العام يف تراجع �سعر ال�رصف من  240ريا ًال �إىل  213.80ريال مع نهاية
العام 2010م.
و يف العام 2011م جتاوز حجم مبيعات البنك من العملة الأجنبية  1.1مليار دوالر رغم الأزمة التي
مرت بها بالدنا يف تلك ال�سنة والتي ت�سببت بعودة ال�سوق ال�سوداء التي جتاوز �سعر ال�رصف فيها
 240دوالر  /ريال ..
وعلى م�شارف نهاية العام 2011م كان كاك بنك �أول من قام بتعديل �سعر ال�رصف يف ال�سوق �إىل
 219دوالر  /ريال م�ستغ ًال االنفراج يف الو�ضع ال�سيا�سي رغم املعار�ضة الكبرية من معظم املتعاملني

يف �سوق ال�رصف من البنوك و�رشكات ال�رصافة لرغبتهم يف جني مكا�سب ارتفاع �سعر ال�رصف
خالل الأزمة ..
وخالل العام 2012م توجه عدد كبري من ال�رشكات التجارية امل�ستوردة والعمالء من القطاعات
املختلفة يف ال�سوق للتعامل مع كاك بنك ب�شكل �أو�سع وذلك الزدياد ثقة املتعاملني يف البنك ولتميز
�أ�سعار ال�رصف التي يقدمها لهم وتوفريه للمبالغ بالعملة الأجنبية باحلجم الالزم وفور الطلب ,,
وقد �أ�صبح كاك بنك يف حينه �أكرب متعامل يف �سوق النقد الأجنبي ليتجاوز �إجمايل حجم تعامالته 2.2
مليار دوالر �أمريكي خالل العام 2012م.
وا�ستمر النمو يف ن�شاط بيع و�رشاء العملة الأجنبية بالتزامن مع تطوير البنك لإجراءاته و�أدواته
يف هذا املجال ليواكب �أحدث التطورات يف ال�سوق الدويل و لي�ضمن االلتزام بتعليمات البنك املركزي
واجلهات الرقابية املنظمة لهذا الن�شاط.
كما توا�صل التن�سيق مع قيادة ال�سلطة النقدية ب�صورة م�ستمرة وخ�صو�ص ًا يف بع�ض الفرتات التي
كان من املمكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على ثقة املتعاملني بالعملة املحلية  ,,ويف �إطار هذا التن�سيق ا�ستمر
كاك بنك يف �أداء دوره يف �سوق ال�رصف وقام بتغطية فجوة الطلب �أو العر�ض مبا �ساهم يف ا�ستمرار
ا�ستقرار �سعر ال�رصف وهو ما حتقق بحمد اهلل ليحافظ �سعر �رصف العملة املحلية على نف�س
امل�ستوى للعام الثالث على التوايل  ..علما ب�أن حجم تعامالت البنك قد بلغ يف خالل العام 2013م ما
قيمته  2.5مليار دوالر.
وخالل العام 2014م ميكن للمهتمني واملتابعني لتطورات �سوق ال�رصف �إدراك الدور الفاعل للبنك
والذي �ساهم يف ا�ستمرار ا�ستقرار �سعر ال�رصف رغم الأزمة ال�سيا�سية التي مرت بها بالدنا وذلك
ب�إ�رشاف وتن�سيق ودعم من البنك املركزي اليمني.
�إذ بلغ حجم التعامالت يف العام 2014م  3.2مليار دوالر  ..منها ما يقرب من  480مليون دوالر
كمبالغ �إ�ضافية مت بيعها لل�سوق لتغطية فجوة الطلب الناجتة عن الأزمة الراهنة للحفاظ على
ا�ستقرار �سعر ال�رصف وهو ما حتقق بتوفيق من اهلل لي�ستمر ال�سعر حتى تاريخه عند 214.91
دوالر  /ريال وهو نف�س م�ستوى الأ�سعار يف البنوك و�رشكات ال�رصافة  ,علم ًا ب�أن التدخل الإ�ضايف
عن طريق كاك بنك و الذي مت بدعم البنك املركزي اليمني قد حد من ظهور �سوق �رصف موازية (
�سوداء ) كما كان يحدث يف �أزمات �سابقة.
وا�ستمر البنك خالل العام 2015م يف �أداء دوره الفاعل يف �سوق ال�رصف رغم ظروف احلرب ال�صعبة
والتي قل�صت من حجم تعامالت البنك لتبلغ  1.5مليار دوالر فقط ويتحني البنك الفر�صة النتهاء
الظروف احلالية للعودة لأداء دوره ب�شكل �أكرب و�أكرث فعالية لي�ساهم يف دعم اال�ستقرار يف ال�سوق.
كما قام قطاع اال�ستثمار خالل العام 2015م ب�أداء دور هام وحموري بتوفري ال�سيولة ومتطلبات
عمالء البنك من العملة ال�صعبة وفق ًا للأولويات حيث مت عمل ت�صنيفات ومعايري وفق ًا للأهمية
الن�سبية لل�سلع وبيع العملة ال�صعبة بح�سب ن�شاط العمالء ومبا يتوافق مع توجهات البنك املركزي
ومبا ال ي�رض بعمالء البنك  ,كما �ساهم البنك بتوفري العملة ال�صعبة للحاالت املر�ضية التي تتطلب
ال�سفر اىل اخلارج من مبد�أ تقدمي الدعم للحاالت االن�سانية.
�إن �إدارة البنك ت�ؤكد ا�ستمرارها يف هذا النهج يف �إطار حتقيق امل�صلحة العامة لالقت�صاد الوطني على
الرغم من التكاليف الكبرية واملخاطر امل�صاحبة ملمار�سة ن�شاط تداول العملة الأجنبية وخ�صو�ص ًا يف
الظروف ال�صعبة التي متر بها بالدنا يف الفرتة احلالية.

االستثمار في الشركات

معيدو الت�أمني
- CHTIS TEKAFUL
- OMAN RE-Oman
- BARENTS RE
- AFRICA RE
- TUNIS RE

	• تو�سي���ع الن�شاط ملجمل �أن���واع الت�أمني واالنت�شار يف معظم �أنحاء اجلمهورية بفروعنا وعرب

الرئي�س التنفيذي

شركة كاك

ال�سوق.
	• فتح �أربعة فروع رئي�سية ( عدن – تعز – احلديدة  -املكال) ومكتبني يف (ذمار  -اب).
	• افتت���اح قط���اع التامني ال�صح���ي يف عام 2014م والو�صول للت�أم�ي�ن �إىل ما يقارب � 120ألف
م�شرتك

التقرير السنوي 2015م  -بنك التسليف التعاوني والزراعي

42

Robert Fleming (RFIB GROUP)-London
JB BODA-India
C & G (Commercial & General) Lebanon
GRS-Lebanon
NASCO-France

الخدمات التأمينية
التي تقدمها
الشركة

21 %
ن�سبة م�ساهمة البنك

	•االنتق���ال �إىل الرتتي���ب الث���اين يف ت�صني���ف
ال��ش�ركات املحلي���ة م���ن حي���ث جم���ع
الأق�س���اط واملرتب���ة الأوىل يف الت�أم�ي�ن
ال�صح���ي لع���ام 2015م بع���دد امل�شرتكني
� 120ألف واكرب و�أو�سع �شبكة طبية.
	• ا�ستيع���اب �أك�ث�ر م���ن  120موظف��� ًا يف
خمتلف الأق�سام والفروع

 ت�أمني احلريق والأخطار الإ�ضافية. ت�أمني ال�سيارات (الت�أمني ال�شامل  /ت�أمني الطرف الثالث) ت�أمني احلياة. الت�أمني ال�صحي. ت�أمني النقل البحري واجلوي والربي. ت�أمني هياكل ال�سفن. تامني امل�س�ؤولية املدنية العامة. ت�أمني خيانة الأمانة. ت�أمني الألواح الزجاجية. الت�أمني الهند�سي ب�أنواعه. ت�أمني النفط والغاز والطاقة. ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية. ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية. �إ�صابات العمل وم�س�ؤولية رب العمل. -ت�أمني النقد �أثناء النقل و�أثناء احلفظ يف اخلزينة.
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ت�أ�س�س���ت �رشك���ة كاك للت�أم�ي�ن يف يوني���و  2010مبوج���ب القرار الوزاري رق���م ( )121بر�أ�س مال م�رصح به مليار ريال مين���ي� ،أ�س�ستها نخبة من
رجال الأعمال املرموقني وامل�ؤ�س�سات املالية الرائدة بقيادة كاك بنك وا�ستطاعت خالل ما يقارب �ست �سنوات �أن ت�ستحوذ على ح�صة جيدة من �سوق
الت�أمني اليمنية ،وبت�أمني جمموعة كبرية من �أهم و�أكرب الأخطار يف اليمن حيث �أ�صبحت من �أهم ال�رشكات يف ال�سوق اليمنية.
تتمت���ع كاك للت�أم�ي�ن بق���درة ت�أمينية وا�سعة ت�ؤهلها لتقدمي كافة الأغطية الت�أمينية ب�أ�سعار منا�سبة ومدرو�سة بالإ�ضافة �إىل قدرتها يف ت�سويق وعر�ض
منتجات ت�أمينه جديدة بدعم من �أكرب �رشكات الت�أمني و�إعادة الت�أمني العاملية والإقليمية.

»
»
»
»

و�سطاء الت�أمني

ف���روع كاك بن���ك ورف���د ال�سوق اليمن���ي مبنتجات جدي���دة ،وا�ستهداف �رشائ���ح خمتلفة من

للتأمين
»بنك الت�سليف التعاوين والزراعي( كاك بنك).
»�صندوق موظفي بنك الت�سليف التعاوين والزراعي.
»امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية.
»جمموعة من امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة ورجال الأعمال.

- LLOYDS- LONDON
- TRUST RE-Bahrain
- ARAB RE- Lebanon
- ARAB RE POOL
- GIC OF INDIA DUBAI. BRANCH
- MISR INSURANCE

�أهم النتائج املتحققة خالل اخلم�س ال�سنوات املا�ضية من عمر ال�شركة -:

عبداهلل حممد ب�شيـــر

�أهم امل�ساهمني-:

معيدو ووسطاء
التأمين

شركة كاك
لخدمات األمن
والصيانة
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املدير التنفيذي

100%
ن�سبة م�ساهمة البنك
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�رشكة متخ�ص�صة يف تقدمي عدد من اخلدمات منها خدمات �أمن
وحماية املمتلكات واملن�ش�آت  ،وخدمة نقل ال�سيولة (نقل النقد
بو�سائل متخ�ص�صة وحديثة وعالية الأمان) بالإ�ضافة �إيل مرافقة
وحماية عمليات تغذية ال�رصافات الآلية.
كما تقدم ال�رشكة �أي�ض ًا خدمات ال�صيانة ومنها � :صيانة معدات
وو�سائل نقل .
وتتو�سع جماالت كاك خلدمات الأمن وال�صيانة لت�شمل �أن�شطة
�أخرى مثل توفري عمالة املرا�سلني والنظافة
تقدم ال�رشكة خدماتها للبنك مبختلف فروعه.
وت�سعى من خالل �إدارتها املميزة �إيل وجود متميز يف �سوق
اخلدمات ،وهو جمال يخدم القطاعات امل�ستهدفة ،كما يخدم
املجتمع نظر ًا لكون املجال الذي تعمل فيه ال�رشكة يتميز با�ستيعاب
عدد �أكرب من الأيادي العاملة.

�سليم حني�ش

شركة مأرب
للدواجن

املدير التنفيذي
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27.32%
ن�سبة م�ساهمة البنك
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هي �إحدى ال�رشكات الرائدة يف جمال �إنتاج الدواجن بنوعيها
الالحم والبيا�ض
ت�أثرت �رشكات ومزارع الدواجن ب�شكل ب�أحداث العام 2015م،
وبع�ضها خرج عن اخلدمة ب�شكل نهائي.
وبطبيعة احلال ت�أثرت �رشكة م�أرب للدواجن ،لكن �إدارتها �سارعت
�إيل تنفيذ خطط دقيقة نتج عنها جناح ال�رشكة يف ا�ستمرارية
ن�شاطها ،وما كان ذلك ليتم لوال الرعاية اخلا�صة التي يقدمها "كاك
بنك" لل�رشكة� ..ضمن دوره الرائد والبناء يف خدمة اقت�صاد الوطن
ب�شكل عام.
جتدر الإ�شارة �إيل �أن �إ�سهامات البنك مع ال�رشكة قويه وفعالة
يف جميع املجاالت امل�رصفية وهذا هو العن�رص الإيجابي يف منو
ال�رشكة امل�ستمر.

حممد ُحميد

الخدمات المصرفية للشركات
يق���دم البن���ك اخلدمات امل�رصفية لل�رشكات بكف���اءة عالية  ,ومتيز يف �إدارة العالق���ة مع عمالئة من خمتلف
القطاعات االقت�صادية ..مما �أثمر تو�سع ًا نوعي ًا يف احل�صة ال�سوقية للبنك.
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كان لقطاع االئتمان خالل عام  ، 2015خطوات و�إجنازات متميزة  ،متنا�سبة مع
الظ����روف التي مير به����ا وطننا الغايل والذي مير ب�أق�سى حمنة فُر�ضت عليه حيث
حر�����ص "كاك بن����ك" على الوقوف بجان����ب العمالء و القيام ب����دوره امللمو�س كما
يف الأع����وام ال�سابق����ة و ذلك للحفاظ على العمالء من خ��ل�ال تنفيذ طلباتهم و تلبية
احتياجاتهم يف تقدمي كافة اخلدمات امل�رصفية .
ونظ����را للثق����ة الكبرية التي يتمتع به����ا البنك لدى العمالء ك�أح����د �أقوى البنوك يف
اليم����ن و يف ظ����ل الأزمة و الظ����روف التي متر بها الب��ل�اد و تداعياتها على اجلهاز
امل���ص�ريف و �آثارها ال�سلبية على جميع املج����االت االقت�صادية ب�شكل عام  ,كل هذا
جع����ل قط����اع االئتمان يتتب����ع �سيا�س����ة التحفظ كونه����ا �سيا�سة م�رصفي����ة ناجحة
ملواجه����ة التحدي����ات و التهدي����دات و لتف����ادي الآثار الت����ي تركتها الأزم����ة و هذا
�ساع����د البنك على جتاوز منعطف خطري مر به����ا اجلهاز امل�رصيف نتيجة الظروف
االقت�صادية احلالية التي متر بها البالد .
و مل مين����ع ذلك قط����اع االئتمان ب�أداء دوره الريادي ك�أه����م قطاعات البنك بالرغم
من الظروف واالزمه احلالية كونها مل حتجم عن منح االئتمان و تقدمي اخلدمات
امل�رصفي����ة اال انه مت مراعاة االلت����زام باجلدارة االئتمانية و ح�سن �أداء املحفظة
و الت����ي يديره����ا كادر م�ؤهل و بكفاءة يف متثيل البن����ك و �إدارة العالقة مع العمالء

من ال�رشكات النفطية و قطاع االت�صاالت و قطاع ال�سياحة و القطاع الزراعي و
على ر�أ�سهم قطاع الدواجن وقطاع الأغذية والأدوية والأخ�شاب واحلديد ومواد
البناء وقطاع املقاوالت .
و باجله����ود احلثيث����ة و توا�صلن����ا الدائم مع عمالئن����ا فقد ا�ستطعن����ا احلفاظ على
ر�ضائه����م والوق����وف بجانبهم يف هذا الوقت ال�صع����ب  ،وكان ثمرة هذا ما نلم�سه
م����ن تقديرهم وامتنانهم لنا مع ت�أكيدهم على والئهم مل�ؤ�س�ستنا ،كما �أنه مل نكتفي
باحلف����اظ عل����ى ح�صتن����ا ال�سوقي����ة من العم��ل�اء ،بل و قمن����ا بزي����ادة ر�صيدنا من
احل�صة ال�سوقية من �أف�ضل العمالء  ،الذين تبني لهم �أن بنكنا هو �أف�ضل البنوك
للجميع يف ال�شدة والرخاء.
و ق����د �أتيحت لنا فر�صة امل�شاركة بخدم����ة جمتمعنا ووطنا (بف�ضل اهلل عز و جل)
م����ن خالل �إ�سهامنا املتمي����ز يف املحافظة علي �أ�سعار ال���ص�رف  ،ويف توفري العملة
الأجنبي����ة للقيام بعملي����ات ا�سترياد دواء وقوت �شعبنا بعي����دا عن امل�ضاربة فيها،
مم����ا �ساهم يف توف��ي�ر االحتياجات الأ�سا�سي����ة للنا�س بدون خل����ق فجوات �سعريه
�ضخمة فيها .
كل ذل����ك �ساه����م يف جتاوز الظ����روف ال�صعبة بدون تع��ث�رات بالرغم من كرب حجم
التعامالت .
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�سعيد نعمان املخاليف
رئي�س جمل�س الإدارة
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احلقيقة نحن نتعامل مع البنك وقد �أده�شنا م�ستوى التطور والنجاح الذي
حققه البنك خالل ال�سنوات الأخرية يف دعم العملية االقت�صادية عموم ًا وتعدد
ان�شتطة وتقدمي اخلدمات وبااالخ�ص ل�رشيحة التجار ورجال االعمال وهو
الأمر الذي اك�سبنا الثقة بالبنك ودفعنا يف تو�سيع تعامالتنا وتعزيز عالقتنا
مع البنك ب�صورة اكرب ونتطلع �إيل اال�ستمرار يف تعزيز هذه العالقة.

50

ﺑ
ﻄﺎﺋ
 dsﻖ أ
 arﻣﺮﻳ
ﻜ
C
 ssﺎن
 reاﻛ
p
ﺴ
 Exﺒﺮ
n
 caس اﻟ
 roﻌﺎ
e
ﻟﻤ
 Amﻴﺔ

مؤسسة سعيد نعمان

قطـاع األفراد
خدمات األفراد

استيعاب شريحة أوسع
انت�شار فروعنا  ،وت�شكيل جلنة لإدارة �أعمال الفروع املتوقفة ب�سبب احلرب  ،وجودة خدماتنا املقدمة عرب القنوات
الإلكرتونية� ..ساعد يف تنامي عدد عمالء البنك  ،واحلفاظ عليهم  ،من خالل خدماته املميزه واملتفردة  ،وحر�صه على
تطوير وحتديث هذه اخلدمات.
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مثلت �أحداث العام 2015م حتدي ًا غري م�سبوق ًا للبنك ب�شكل عام وعلى م�ستوى قطاع
الأفراد على وجه اخل�صو�ص كونه عام ًا جت�سدت فيه كافة ال�صعوبات والأزمات
الناجتة عن احلرب التي ت�شهدها البالد .فقد انتهج القطاع �سيا�سة طموحة وح�صيفة
ملواجهة تلك ال�صعوبات والتحديات التي ي�صعب على كبار ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
الوقوف �أمامها من خالل تفاين جميع منت�سبي القطاع بجميع مرافقة و�إداراته
و�أق�سامه ووحداته وفروعه يف ا�ستمرار تقدمي اخلدمات املتنوعة واملتميزة،
وتوفريها للعمالء يف �أي وقت ويف �أي مكان ،ومثل ذلك حتدي ًا كبري ًا نتيجة للظروف
اال�ستثنائية.
حيث حر�ص القطاع على اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات امل�رصفية املختلفة واملتنوعة
و�ضمان و�صولها للعمالء يف جميع �أماكن تواجدهم وذلك من خالل �شبكة الفروع
املنت�رشة يف جميع �أنحاء اجلمهورية وقد مت ت�شكيل جلنة للطوارئ تعمل على �إدارة
�أعمال الفروع املتوقفة مبا ي�ضمن ا�ستمرار تقدمي اخلدمات لعمالئها و�إدارة عملية
ال�سيولة وتنقالتها بغر�ض احلد من املخاطر واملحافظة على �أموال املودعني وقد
تفوق البنك يف هذا اجلانب على مناف�سيه  ,ومت حتديث وتطوير ثالثة فروع يف �أمانة
العا�صمة :فرع  22مايو يف �شارع اخلم�سني ،وفرع بغداد _ �شارع ال�ستني ،وفرع
حدة _ �شارع حدة ،وفق ًا ملعايري وموا�صفات هند�سية تراعي الراحة وال�سال�سة يف
تقدمي اخلدمات للعمالء.
كما حر�ص القطاع على تو�صيل اخلدمة عرب قنواته الإلكرتونية والتي تعترب
�أحد احللول املثالية يف مثل هذه الظروف اال�ستثنائية من خالل �شبكة ال�رصافات

الآلية املوزعة وب�شكل مدرو�س يف جميع �أنحاء اجلمهورية وتعمل على مدار ال�ساعة
مبا ي�ضمن ح�صول �رشيحة كبرية من العمالء على اخلدمة حيث بلغ �إجمايل عدد
ال�رصافات الآلية خالل العام 2015م(� )189رصاف ًا وكانت حركة التغذية يف
ال�رصافات الآلية قد جتاوزت الـ خم�سني مليار ريال كرقم يعك�س جودة هذه اخلدمة.
وكاملعتاد فقد متيز البنك يف تقدمي خدمة كاك موبايلي وهي �إحدى اخلدمات االلكرتونية
التي ينفرد بها البنك والتي تتيح للعميل �إدارة جميع ح�ساباته والتزاماته با�ستخدام
هاتفه ال�شخ�صي من مكانه حيث تت�ضمن باقة اخلدمات منها ( ال�رسيع موبايلي،
احل�صول على ك�شف ح�ساب  ،اال�ستعالم عن الر�صيد ،و�شحن �أر�صدة الهاتف جميع
ال�شبكات (مين موبايل _ � _ MTNسب�أفون _ واي) و�سداد الفواتري احلكومية
�إلكرتوني ًا ( ماء _ كهربا _ هاتف ثابت _ انرتنت) كما مت �إ�ضافة خدمة ال�سداد
اجلزئي ال�شرتاك االنرتنت املنزيل وهذا لعب دور ًا كبري ًا يف تخفيف العبء على العمالء
يف ظل الو�ضع الراهن وا�ستمرار متتعهم باخلدمات امل�رصفية يف �أ�سو�أ الظروف.
كما �أ�سهمت كذلك البطاقات امل�رصفية ب�أنواعها يف متكني العمالء من ال�سحب من �أي
مكان يف العامل ،تواكب ذلك مع ا�ضطرار الكثري منهم لل�سفر �إيل خارج البالد نتيجة
الأزمة الراهنة وكذلك متابعة جتديد بطائقهم ورفع �سقوفهم و�إر�سال الفواتري
اخلا�صة بهم عرب �إمييالتهم ال�شخ�صية كما قامت �إدارة البطاقات ب�إدارة املحفظة
االئتمانية بدرجة عالية من االحرتافية وذلك من خالل تقليل ن�سبة املخاطر ومتابعة
العمالء والفروع �أوال ب�أول حيث حققت ن�سبة منو يف البطاقات (.%)42
ورغم كل الظروف �إال ان البنك طور خدماته للعمالء و�إيجاد �أكرث من بديل د�شن

البنك بطاقة جديدة  International ) Union Payبالتعاون مع بنك ال�صني
حيث يعترب البنك �أول �رشيك رئي�سي ل�شبكة يونيون باي ال�صينية يف اليمن ومتتاز
ب�إمكانية ا�ستخدامها يف جميع �أنحاء العامل ( 400مليون م�شرتك1000000 ,
�رصاف �آيل  4000000نقطة بيع  126دولة حول العامل) وكذلك طريقة مريحة
لل�رشاء عرب نقاط البيع بالإ�ضافة �إىل مرونة يف تعدد العمالت ،وكذلك ال�سلف
النقدية الطارئة ومرونة يف ال�سداد ب�أق�ساط �شهرية مريحة.
كما حافظ القطاع متمث ًال ب�إدارة الأفراد على النمو الذي حتقق يف جمال التمويالت
املقدمة للأفراد والتي و�ضعت بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (كاك بنك) على
قمة البنوك الرائدة كما �أن اال�ستمرار يف تركيز االهتمام على املبيعات وزيادة
احل�سابات اجلديدة بالن�سبة للجهات املتعاقد معها يف �رصف الراتب حيث و�صل
عدد املوظفني الذي يتم �رصف رواتبهم عرب البنك �إىل مائة وثمانني �ألف موظف
موزعني على خم�سمائة وثمانني جهة �ساعد ذلك يف منو حمفظتنا على م�ستوى كافة
املنتجات؛ حيث بلغت التمويالت ال�شخ�صية ( )32134قر�ض ًا خالل العام 2015م
كعدد طموح ،وخ�صو�ص ًا يف ظل املخاطر الكبرية التي تع�صف بالبالد.
كذلك لعب القطاع دور ًا ريادي ًا وملحوظ ًا يف تقدمي اخلدمات امل�رصفية لتلبي
احتياجات �رشائح املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ومتويلها بحيث ا�ستمر
القطاع متمثال يف �إدارة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة بتقدمي احلزم املتنوعة
من اخلدمات واملنتجات البنكية على م�ستوى القطاعات التجاري وال�صناعي
واخلدمي واملعماري ،وكذا اال�سترياد والت�صدير والنقل ،والقطاع ال�سياحي
وخدمات التموين وال�صيانة وجتار اجلملة والتجزئة ،وغريها من القطاعات
الأخرى املختلفة .وجاري فتح قنوات ات�صال متميزة مع اجلهات الداعمة لهذا
ال�رشيحة والتن�سيق معها لال�ستفادة من اخلدمات املقدمة من قبلها ..حيث
بلغت التمويالت املقدمة لهم ما يقارب ن�صف مليار لهذا العام رغم الظروف
وال�صعوبات التي تواجهها البالد نتيجة للحرب القائمة .وكذلك �أ�سهم القطاع يف
املحافظة على �رشيحة كبار العمالء ( )VIPعن طريق وجود �إدارة متخ�ص�صة يف
تقدمي اخلدمات امل�رصفية اخلا�صة لهذه ال�رشيحة من خالل التوا�صل مع العمالء
والفروع لت�سهيل وتقدمي اخلدمات املتنوعة بنوع من اخل�صو�صية ،كما بذلت
الإدارة جهود ًا م�ضاعفة نظر ًا للظروف الراهنة يف تذليل ال�صعاب لإي�صال تلك
اخلدمات ب�سهولة وي�رس وابتكار طرق متعددة وخمتلفة للتوا�صل معهم وتقدمي
اخلدمات لهم مبا يلبي تطلعاتهم ورغباتهم ويحقق ر�ضاهم �سوا ًء داخل البلد �أو
خارجها هذا مما جعل قطاع خدمات الأفراد من �أهم و�أبرز القطاعات احليوية
والفاعلة التي �ساهمت يف تعزيز اال�ستدامة والثبات اال�سرتاتيجي للبنك رغم
الأو�ضاع الأمنية وتقلبات ال�سوق امل�رصفية التي ع�صفت بالبالد.

حممد عبده الورايف
املدير العام
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كاك بنك يعترب من البنوك الرائدة يف اليمن الذي يقدم خدمات م�رصفية
متميزة لنا نحن ك�رشكات ورجال �أعمال وكذلك الأفراد من خالل ت�سهيل
التعامالت امل�رصفية با�ستخدام �أحدث الأنظمة �سهلة الإ�ستخدام والأكرث
�أمانا ومن خالل انت�شار فروعه يف كافة �أنحاء اجلمهورية مما يجعله البنك
الذي �أعطى مفهوم جديد للتعامل امل�رصيف احلديث.
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حر�ص��� ًا م���ن البن���ك عل���ى �إي�ص���ال اخلدم���ات
املقدم���ة منه والو�صول به���ا �إىل العاملية لتعرب
حدود وطننا احلبيب وا�صل ًة �إىل بلدان املهجر
للمواط���ن اليمن���ي  ،فق���د ق���ام البن���ك ب�إتاح���ة
خدمات���ه الإلكرتونية للمغ�ت�رب اليمني يف عدة
دول ع�ب�ر باق���ة خدم���ات رح���ال  ،وه���ي باقة
متكامل���ة م���ن اخلدمات املرتبط���ة باحل�سابات
م���ن فت���ح ومتابع���ة و�أم���ور مرتبط���ة بت�سيري
الأن�شط���ة اليومي���ة للعم�ل�اء ع�ب�ر ح�ساباته���م
البنكية وبجودة عالية ،تقوم بالإ�رشاف عليها
�إدارات متخ�ص�ص���ة وكادر متمي���ز لتح�س�ي�ن
جودة خدمات البنك بالن�سبة للفئة امل�ستهدفة
من العمالء ب�أقل وقت وجهد ممكن.

ال�سريع للحــــواالت " جتاوز حاجز امل�سافة"
خدمة التحويل ال�رسيع من "كاك بنك" توفر لك العديد من املزايا:
 ح���ول �إىل ح�ساب���ك �أو ح�ساب من حتب يف دقائق معدودة و�إىل �أي منطقة يفاجلمهورية اليمنية.
 ت�سليم حوالتك من �أي مكان �ضمن �شبكة وا�سعة منت�رشة يف ارجاء الوطنبحوايل  350نقطة واكرث من  2000نقطة على امل�ستوى اخلارجي .
 �أر�سل حوالتك يف الوقت الذي تختاره. وف���ر الوقت والتكلفة واغتنم �سهولة التعامل وتوفري اخلدمة ملن تريد ويف�أي حمافظة يف ار�ض الوطن.
 ت�صلك ر�سالة جمانية جلوالك تعلمك بح�صول امل�ستلم للحوالة. ت�صل للم�ستلم ر�سالة جمانية على جواله تعلمه ب�إر�سالك للحوالة. اح�صل على خدماتنا املناف�سة يف الأ�سعار مع �سهولة التنفيذ خالل حلظات.كــاك موبايلي " بلم�سة زر  ،،،،،ادر ح�ساباتك و�سدد التزاماتك"
تتي���ح لك هذه اخلدمة ع�ب�ر الر�سائل الق�صرية من جوالك �إدارة �أموالك ومدخراتك
بتقنيات حديثة و�آمنة و�سهلة اال�ستخدام ,حممية بربامج م�صممة ب�رسية عالية.
عرب جوالك ال�شخ�صي �أح�صل على املزايا التالية:
 حتويل الأمـ ــوال من ح�سابك �إىل ح�ساب �آخر يف البنك مع �إمكانية التحويلبينعملتي الريال اليمني والدوالر الأمريكي.
 حتوي���ل الأموال من ح�ساب���ك �إىل �شخ�ص �أخر نقد ًا ع�ب�ر فروعنا املنت�رشةيف اجلمهورية.
ً
 �س���داد فوات�ي�ر هاتفك املحمول �أو هاتف حممول �آخ���ر خ�صما من ح�سابكاجلاري يف البنك.
 �س���داد جلمي���ع الفواتري اليم���ن (الهات���ف الأر�ضي  -الكهرب���اء  -املياه-االنرتنت).
 و�صول ر�سالة معربة عن �أي حركة خ�صم �أو �إ�ضافة تتم يف ح�سابك. معرف���ة ر�صي���د ح�ساب���ك اجل���اري يف  CaCBankيف �أي وقت و�أنت يفمكانك.
 �إبالغ���ك بن�رشة �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبي���ة دوري ًا بانتظام يف الوقتالذي تختاره.
بطاقة فيزا رحال "مع فيزا  ،،،،،،،ت�صل لأبعد مدى "
مت �إ�ص���دار بطاقة في���زا رحال طبق ًا لأحدث تكنولوجيا (بطائ���ق االئتمان) البطاقة
الذكي���ة ( )EMVوهو �أحدث نظام معتمد م���ن قبل �أكرب �شبكات بطاقة االئتمان
يف العامل و الذي يتميز مب�ستوى عايل من الدقة و الأمان.

تتيح لك بطاقة فيزا رحال احل�صول على املميزات التالية:
 ب�إمكان احد �أفراد �أ�رستك �أو من تعول احل�صول على بطاقة �إ�ضافية لأحد�أفراد �أ�رستك �أو من تعول وربطاها بح�سابك اجلاري.
 ميكنك احل�صول على بطاقة الرحال الذكية لل�سحب النقدي عرب ال�رصافاتالآلية وت�سديد قيمة امل�شرتيات من نقاط البيع التي حتمل �شعار الفيزا يف
�أي مكان يف العامل خ�صم ًا من ح�سابك اجلاري �أو التوفري.
 ال�سهولة يف �إ�صدار بطاقة بدل فاقد يف حال �ضياعها. ثقة و �أمان تام الحتواء هذه البطاقة على �صورتك وتوقيعك بالإ�ضافة �إىلالرقم ال�رسي اخلا�ص بك.
كاك �آون الين" نحن معك �أينما كنت "
كاك�آون حتق���ق جمي���ع رغباتك وطموحاتك امل�رصفية وت�سه���ل معامالتك من خالل
ا�ضمن املمار�سات الكامنة عرب االنرتنت ،فمن خالل كاك�آون الين ت�ستطيع الدخول
�إىل ح�ساباتك وا�ستعرا�ضها يف �أي وقت ومن �أي مكان وتتميز باالتي"
 �رسي���ة البيان���ات والعملي���ات امل�رصفي���ة عل���ى درج���ة عالي���ة م���ن التقنياتاملتطورة والآمنة.
 �إمكاني���ة االط�ل�اع على العملية التي ترغب القي���ام بها وا�ستعرا�ض جميعح�ساباتك.
 �إ�ستخدام كاك�آون الين خالل � 24ساعة. �إ�ستخدامكاك�آون الين من �أي مكان تتوفر فيه خدمة االنرتنت. �سهولة الإجراءات،بجودة �أعلى ووقت �أقل لإمتام املعامالت امل�رصفية.توفري الرحال......ادخارك م�ضمـــون
ميكنك توفري �أموالك يف بلدك و احل�ص ــول على طرق تــوفري م�ضمونة تقدم عوائد
ا�ستثمار جمزية ،ت�ساندك يف �سعيك النبيل ل�ضمان م�ستقبلك وم�ستقبل �أوالدك.
 وف���ر ابت���داء م���ن  300دوالر �أمريكي �أو م���ا يعادله ب�أي عمل���ة خليجية �أوالريال اليمني .
 ح���ول حل�ساب التوفري ب�شكل دائم عرب �أمر التحويل امل�ستدام من ح�سابكاجلاري �أو نقد ًا.
 �سهول���ة االت�ص���ال باحل�ساب من خالل مركز خدم���ة العمالء يف �أي وقت ويف �أي مكان.
 احت�س���اب �أرباح �شهرية (على �أقل ر�صيد خالل ال�شهر) وتودع باحل�سابب�شكل ن�صف �سنوي يف نهاية �شهري يونيو ودي�سمرب من كــل عام.
 منح���ك بطاقة �رصاف �آيل لت�سهيل العمليات النقدية امل�رصفية املختلفة� ،أودفرت ح�ساب خا�ص بك

التمويل الزراعي والسمكي

اقتصــاد الحيــاة
يقدم البنك منتجات متويلية  ,متجددة ومواكبة للتغريات يف الظروف العامة
 ,مبا ي�سهم يف تنمية الأعمال الزراعية  ,وا�ستيعاب عدد من الأيادي العاملة.

التقرير السنوي 2015م  -بنك التسليف التعاوني والزراعي

نظرا لأهمية القطاع الزراعي وال�سمكي وت�أثريه البالغ على منو وتطور االقت�صاد الوطني،
و�إميان���ا من���ا ب�أهمي���ة تطوير هذا القطاع لدين���ا يف البنك ،فقد عملنا عل���ى ا�ستحداث منتجات
متويلي���ة منا�سبة له���ذه ال�رشيحة من العم�ل�اء ،ونذكر من املنتجات الت���ي اعتمدت يف املجال
الزراع���ي :منت���ج الزراعة احلديثة  -منتج القمح و احلبوب  -منتج البيوت املحمية  -منتج
الع�سل و م�ستلزماته.
وق���د مثل االهتمام بعمالئنا واال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات امل�رصفية �أولوية ق�صوى لدينا،
حي���ث مت متوي���ل العدي���د من املزارع�ي�ن وتقدمي دعم ي�ت�راوح ما ب�ي�ن � %11إىل  %26لتمويل
م�ضخات الطاقة ال�شم�سية وذلك بالتن�سيق والتعاون مع �صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي
وال�سمك���ي ،ه���ذا �إىل جان���ب متويل املزارع�ي�ن باملناحل احلديث���ة لإنتاج و ت�صدي���ر الع�سل ،
وتنفيذ العديد من البيوت املحمية  ،و دعم حقول البطاط�س بالبذور املح�سنة .
ه���ذا �إىل جان���ب حتملن���ا للم�سئولية االجتماعية امللق���اة على عاتقنا من خ�ل�ال االهتمام بدعم
�صغ���ار املزارعني وذلك يف تخ�صي����ص منتج خا�ص بهم ،ودعم ودم���ج ال�شباب اخلريجني يف
العملية الإنتاجية ،مما يفتح جماالت وا�سعة لليد العاملة وي�ساهم يف خف�ض ن�سبة البطالة.
وق���د مت حتقي���ق �أرقام متميزة خالل هذا العام بالرغم من الظ���روف ال�صعبة التي مرت بها
بالدنا وذلك:
املنفذ ميدانيا بح�سب االتفاقيات والقرارات من اجلهات التنفيذية = 174م�ضخة
امل�ساحة التقديرية امل�ستفادة من امل�ضخات ال�شم�سية التي مت تركيبها حوايل � 50إلف هكتار
ع���دد الق���رى والتجمع���ات ال�سكانية الت���ي ا�ستفادة م���ن امل�ضخات تقدر بح���وايل  300قرية
وجتمع .
عدد احليوانات التي ا�ستفادة من امل�رشوع تقدر بحوايل  1800000ر�أ�س من املا�شية .
اجمايل املبالغ املنفقة للربنامج ( كا�ش  +قرو�ض ) = 1,416,014,504.83ريال .
اجمايل الدعم ال %20املقدم من ال�صندوق بدون ر�سوم اخلدمات = 249,620,391.44ريال.
املدف���وع الفعل���ي دع���م م�ضخ���ات =  174799896.06املدف���وع الفعل���ي ر�س���وم
خدمات= 25124569.52ريال
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ا�ستطاع «كاك بنك» خالل �أزمة  2015ال�صمود وجتاوز عنق الزجاجة ,كانت للبنك �إيرادات كبرية من العملة ال�صعبة خالل بداية العام والأعوام ال�سابقة ناجتة عن حواالت
املغرتبني اليمنيني وخ�صو�ص ًا يف اململكة العربية ال�سعودية ،ولكنها توقفت فج�أة للأ�سباب التي يعرفها اجلميع ومنها حظر ترحيل ال�سيولة وكان لذلك الأثر الأكرب على تخفي�ض
الأر�صدة ،وكما هو معروف �أن البنوك اليمنية عاد ًة تقوم بتغذية �أر�صدتها عن طريق �رشاء العملة ال�صعبة من ال�سوق اليمني خ�صو�صا الريال ال�سعودي ونقل هذه ال�سيولة عرب
الطريان �إىل البحرين وم�صارفتها والتحويل �إىل البنوك املرا�سلة وكذلك عرب احلواالت الواردة من امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من اليمن ومنظمات الإغاثة وكذلك ال�رشاء من البنك املركزي
اليمني  ،ومع ذلك ا�ستطاع البنك �إدارة هذه الأزمة والتكيف معها حيث قام «كاك بنك» بالعديد من اخلطوات الهامة ال�ستمرارية خدمة عمالئه وتنفيذ عملياتهم التجارية اخلارجية،
ومن هذه اخلطوات� :إن�شاء جلنة لإدارة �أزمة الأر�صدة خارجيا لتن�سيق تغذية الأر�صدة طرف البنوك املرا�سلة ومترير العمليات بح�سب �أولوية العمالء ومترير احلواالت اخلا�صة
باملواد الغذائية والأ�سا�سية والأدوية واملواد الإغاثية ملواجهة انعدامها من ال�سوق  ،ثم املواد الغذائية املكملة.
وقد مت اال�ستفادة من ال�سيولة الواردة والتي كانت �شحيحة �إىل حد ما يف تغطية االلتزامات املهمة وامللحة وبح�سب الأولية املذكورة �أعاله.
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جوهر األداء
من البديهي �أن الو�ضع العام يف 2015م ترك �أ�ضرار ًا كبرية على الن�شاط االقت�صادي عموماً ،وعلى
�أو�ضاع البنوك خ�صو�صاً ..لذلك حر�ص كاك بنك على الرتكيز يف التوجيه اجليد للمتاح من ال�سيولة
والعمالت ال�صعبة ،رغم �أن هذا املتاح كان ب�سيطاً جد ًا� ،إال �أن احلكمة يف اختيار الأولويات �ساعدت
على الوفاء بكثري من االلتزامات القائمة يف الظروف الطبيعية.
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ويف ظل الظروف التي متر بها البالد فقد جنح “كاك بنك” يف بناء عالقات �إ�سرتاتيجية مع عدة جهات و�رشكات ومزودي خدمات �إلكرتونية و�رشكات حتويل �أموال لعل �أهمها
يونني باي  ,و�رشكة حتويل الأموال (ريا) ،و�إك�سربي�س موين ،وموين جرام ،كما مت �أي�ضا التوجه نحو تو�سيع وتطوير العالقات مع بنوك يف مناطق ودول جديدة مثل بنك ال�صني
يف ال�صني ،وكذا بنك م�سقط يف ُعمان  ،ونتوقع ان تكون نتائج التعاون �إيجابية.
كما مت �إطالق منتجات م�رصفيه جديدة لعل �أهمها خدمة الفيزا نت.
ومت كذلك تنفيذ خدمات �إلـ  Cloudحلفظ بيانات البنك يف عدة �أماكن ل�ضمان بيانات البنك يف �أكرث من ثالثة مواقع.
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العمليات المصرفية

كما حقق البنك خالل الأزمة �أعلى ن�سبة من عدد احلواالت عرب الوي�سرتن ومت من خالل ذلك احل�صول على ن�سب جيدة من العموالت  ,ومت االقت�صار على ت�سليم احلواالت بالريال
اليمني من منت�صف عام  2015والذي وفر على البنك عملة �صعبة لتغطية التزامات خارجية .
كما مت خدمة اكرب �رشيحة من املجتمع يف احلواالت اخلارجية املر�سلة للأغرا�ض العالجية والدرا�سية وبال�سعر الر�سمي حيث بلغت الزيادة التي حتققت يف العام  2015حوايل .% 89
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ويف ظ���ل اخلط���وات العمالق���ة التي تق���وم بها قي���ادة "كاك بن���ك" لالنفتاح على
البن���وك العاملي���ة  ،ورف���ع م�ست���وى التعاون والذي م���ن �ش�أن���ه �أن يعود باخلري
عل���ى البنك والوط���ن ب�شكل عام الزال البنك ب�صدد عم���ل درا�سات وزيارات �إىل
بن���وك خارجي���ة يف ع���دة دول مبا يندرج حتت نط���اق الت�سوي���ق العاملي والدويل
للبن���ك ،ومبا من �ش�أنه �إيجاد قنوات للتوا�صل بحيث يتمكن املغرتب اليمني من
احل�ص���ول اخلدمات املالي���ة وامل�رصفية عرب �أف�ضل و�أق���وى ال�شبكات املالية يف
الع���امل  ،ويف �إط���ار ذلك  ،كان لزام ًا على البنك اتخاذ خطوات للتوا�صل مع هذه
البن���وك وامل�ؤ�س�س���ات من خالل الزي���ارات الفاعلة التي قامت به���ا قيادة البنك
خالل العام .2015
زيارة كومرز بنك يف �أوروبا :
كوم���رز بن���ك هو �أح���د �أكرب البن���وك الأوروبية والأك�ث�ر انت�ش���ار ًا يف جميع دول
العامل ،كما �أنه �أي�ض ًا من �أهم مرا�سلي "كاك بنك" بل يكاد يكون املرا�سل الأقوى
حالي ًا،ق���ام"كاك بنك" ب�إيفاد وفد �إىل ممثلي كومرز بنك ،حر�ص الوفد على نفي
جمي���ع ال�شائعات التي يت�سبب الإع�ل�ام يف تو�صيلها ،وتكون لها �آثار �سلبية على
الثق���ة والتع���اون  ،وكان للزيارة �أث���ر كبري يف زيادة م�ست���وى التعاون بني "كاك
بنك" وكومرز بنك  ،مبا ينعك�س �إيجاب ًا على االقت�صاد الوطني.
كم���ا تخلل الزيارة العدي���د من الأ�سئلة عن ت�أثري ال��ص�راع على احلياة اليومية
 ،وعل���ى القط���اع امل���ايل وامل��ص�ريف ب�ش���كل خا����ص ومناق�ش���ة الأنظم���ة املعمول
به���ا ل���دى البنك فيما يخ����ص االلت���زام  ،ومتابعة قوائ���م االلت���زام العاملية مثل

الأوفاكوالفاتف واملينا–فاتف وغريها.
مت مناق�ش���ة خ�ب�راء وم�س����ؤويل االلت���زام يف البن���ك وتدريبه���م من حي���ث الآلية
واملجال ،وكانت �أجواء االجتماع �إيجابية و�شفافة  ،و�أفادوا يف نهاية االجتماع
با�ستعداده���م لتطوي���ر العمل والتع���اون مع "كاك بنك" واحلف���اظ على العالقة
الطويلة معه وتغطية �أي التزامات وب�أي عملة غري الدوالر.
زيارة بنك بي �إم �سي � -إ�سبانيا :
مت���ت زيارة بنك بي �إم �سي ،ومقره الرئي�سي يف املغرب،وله العديد من الفروع
ح���ول العامل من بينها ف���رع يف �إ�سبانيا  ،وخالل الزيارة مت �رشح الو�ضع العام
يف اليم���ن وحالت���ه االقت�صادية وطم�أن���ة البنك ب�أن الأمور ت�س�ي�ر ب�شكل طبيعي
و�أن النا����س ميار�سون حياتهم اليومي���ة ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية متار�س عملها
واملدار�س واجلامعات تعمل  ،مما ي�ضمن اال�ستمرارية لل�سوق املايل وامل�رصيف.
�أثمرت الزيارة جتاوب ًا كبري ًا من قيادة بنك بي ام �سي ورغبة قوية يف ا�ستمرار
وتو�سيع التعامل مع "كاك بنك" ب�شكل خا�ص ومع البنوك اليمنية ب�شكل عام .
زيارة �شركة ريا للخدمات املالية – �إ�سبانيا :
ق���ام "كاك بنك " بزيارة املقر الرئي�سي لإدارة �رشكة ريا للتحويل املايل الواقع
يف مدينة مدريد ا�سبانيا ،و ذلك لتوقيع اتفاقية خدمات احلواالت املالية  ،حيث
تعت�ب�ر �رشك���ة ريا �أح���د العمالقة يف جمال حتوي���ل الأموال و ثال���ث �أكرب �رشكة
عاملي��� ًا يف خدمات حتويل الأم���وال وتتواجد يف اكرث من  147دولة و يف �أكرث من
 292,000موقع.




يوا�ص��ل البن��ك جه��وده يف تو�سيع �شبكة العمالء يف اخل��ارج عرب توفري عدة مكاتب خلدم��ة املغرتبني على مدار
ال�ساعة ،ووفقاً لأحدث تقنيات االت�صال املتوفرة  ،وحمالت الرتويج لتعريف العمالء باخلدمات التي ي�ستطيعون
احل�صول عليها عرب امتالكهم ح�سابات لدى البنك.
















بناء عالقات مصرفية






































































 

برنامج ا�ستمرارية الأعمال Business Continuity Programme

برنام���ج ا�ستمرارية االعم���ال :هي عملية رفع كفاءة امل�ؤ�س�س���ة لإدارة خدماتها عند
تعر�ضها خلطر التوقف ..من خالل عمل خطة لرفع قدرة امل�ؤ�س�سة على اال�ستجابة
و حماي���ة م�صال���ح عمالئها و خدمته���م .يت�ضمن برنام���ج �إدارة ا�ستمرارية العمل،
ال�سيا�س���ة العام���ة للبن���ك وهي���كل الت�سي�ي�ر للخدم���ات والنظ���م والأدوات وخط���ة
ا�ستمرارية الأعمال امل�ؤ�س�سية يف البنك ،مبا يف ذلك حتديد العمليات الهامة والقائمني
عليه���ا ،و ل�ضمان فاعليتها و �إمكانية االعتم���اد عليها ،يتم مراجعة و اختبار جميع
خطط ا�ستمرارية االعمال يف البنك ب�صورة دورية؛ للت�أكد من توافقها مع التغريات
التقنية و التنظيمية و التغريات يف طبيعة �أو مكان العمال.

المخاطر

تجاوز المنعطفات الصعبة
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حي���ث ت�ساع���د عملي���ة �إدارة املخاطر على التنب�ؤ ب�شكل ا�ستباق���ي و �إدراك الأحداث ال�سلبية املحتملة وو�ضع خطة لردود الأفعال املنا�سب���ة للمخاطر ،مبا يقلل من التكاليف و اخل�سائر
املرتبط���ة بالتوق���ف الغ�ي�ر املتوق���ع للأعمال ،حيث يعم���ل الفريق على :حتديد  -حتلي���ل – ح�رص – قيا�س – معاجلة  -مراقب���ة ،و تقرير احتمالية التعر����ض ملخاطر �ضمن احلدود و
امل�ستويات املو�ضوعة م�سبقا ،كما يقوم برفع التقارير �إىل الإدارة العليا وجمل�س الإدارة .و لأهمية �إدارة املخاطر ب�أعلى امل�ستويات املهنية فقد قام كاك بنك بو�ضع برنامج ا�ستمرارية
العمل ل�ضمان ا�ستمرارية اخلدمات و املنتجات حتى يف ظل �أ�صعب الظروف و الأزمات حر�ص ًا على راحة العميل و التميز يف اخلدمة .
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الإجنازات
 )1تعميق الفهم ل�سيا�سة املخاطر يف البنك وزيادة ال�شفافية حول املخاطر.
 )2امل�ساهم���ة يف خل���ق ثقاف���ة املخاط���ر يف البنك ب�ش���كل عام ،ودع���م الوعي لدى
م�سئويل البنك وباقي املوظفني مبخاطر الت�شغيل املحتملة ب�شكل خا�ص.
 )3تقييم والت�أكد من �سالمة الإجراءات وكفاءة ال�ضوابط يف عمليات البنك
 )4تقيي���م و الت�أك���د م���ن �سالم���ة االج���راءات وكف���اءة ال�ضواب���ط امل�ستخدمة يف
منتج���ات البنك احلالية ( منتج بطاق���ات الفيزا– منتج البنك االلكرتوين-
منتج كاك موبايلي – قرو�ض العيد....الخ )
 )5امل�ساهمة يف درا�سة وحتليل خماطر املنتجات امل�ستحدثة منتج بطاقات الفيزا
نت – البيوت املحمية – قرو�ض االنارة )يف البنك واقرتاح ال�ضوابط و
الإجراءات الرقابية الالزمة
 )6مراجع���ة وحتديث برنام���ج ا�ستمراري���ة العمل ( )BCPوخط���ط الطوارئ
واال�ستجاب���ة للح���دث ( )IRPوالت�أكد من �إدام���ة وتطوير خطط الطـوارئ
بالتع���اون مع الإدارات املخت�صة للت�أكد م���ن فاعلية هذه اخلطة وجاهزيتها
على م�ستوى البنك ككل
 )7تطوي���ر وو�ضع جمموعة م���ن الأدلة اال�سرت�شادية :دلي���ل ال�صحة وال�سالمة
املهني���ة ( ،)OH&Sدلي���ل ا�ستمراري���ة الأعمال� ،سيا�س���ة املكتب النظيف
(.)CDP
)8تطوي���ر وحت�س�ي�ن �سيا�سات و�إجراءات من���ح االئتمان والرقاب���ة عليها وكذا
�أ�ساليب التوثيق ال�سليم لالئتمان
 )9بلغت ن�سبة الكفاية  ، %89على الرغم من الظروف ال�صعبة (.االئتمان)
 )10ت�شجي���ع التعل���م امل�ستمر ل���دى موظف���ي �إدارة املخاطر من خ�ل�ال الربامج
التدريبية وامل�ؤمترات.
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تتمي ��ز املخاط ��ر مبرون ��ة عالية ملختلف �أن�شط ��ة البنك  ,بحيث مينع تع�ث�ر �أي ن�شاط ب�سبب �أي
طوارىْ  ..باال�ستمرار يف تفعيل التوقعات  ,والتعامل الدقيق مع امل�ستجدات  ,وابتكار احللول.

بيان �سيا�سة �إدارة املخاطر ال�ستمرارية العمل
�إن �سيا�س���ة  CAC Bankتقت�ض���ي و�ض���ع خط���ط ال�ستم���رار �أعمال���ه يف ح���االت
الط���وارئ؛ وق���د مت و�ض���ع خط���ط ا�ستمراري���ة العمل والط���وارئ ل�ضم���ان ت�سيري
الأعمال و تلبية احتياجات العمالء حتى يف حاالت تعطل �أكرث من موقع او فرع ..
حيث يتم نقل عمليات الفرع �أو املن�ش�أة �إىل مواقع بديلة لنتمكن من تقدمي اخلدمات
اال�سا�سي���ة لعملأن���ا بفاعلية .كم���ا �أنه يتم �إب�ل�اغ عمالئنا باملواق���ع البديلة للمواقع
املت��ض�ررة لكي ال تتوق���ف اخلدمة لهم ويكون البنك عل���ى توا�صل دائم مع عمالئه
بغ�ض النظر عن حجم امل�شكلة �أو احلدث.
يت�ضم���ن هذا النموذج �إطار الوقاية واال�ستع���داد واال�ستجابة والتعايف  ..حيث يتم
متثيل العنا�رص الرئي�سية الأربعة يف عملية التخطيط ال�ستمرارية الأعمال كالتايل:
 )1الوقاية  -التخطيط لإدارة املخاطر
ي�شتم���ل عل���ى عن��ص�ر الوقاي���ة التي حت���دد وتدي���ر احتم���االت و � /أو ت�أثريات
املخاطر املرتبطة بحادث.
 )2اال�ستعداد – حتليل الأثر على الأعمال
ي�شتمل على عنا�رص اال�ستعداد التي حتدد وتعطي الأولوية للأن�شطة الرئي�سية
من الأعمال التي قد تت�أثر �سلب ًا من �أي ا�ضطرابات.
 )3اال�ستجابة  -تخطيط اال�ستجابة للحوادث
ي�شتم���ل على عن�رص اال�ستجابة ويح���دد الإجراءات الفوري���ة املتخذة للرد على

احلادث من ناحية االحتواء وال�سيطرة والتقليل من الآثار.
)4التعايف  -التخطيط للتعايف من الكوارث
ي�شتمل على عن�رص اال�سرتداد الذي يحدد الإجراءات املتخذة للتعايف من حادث
من �أجل تقليل التعطيل ومرات اال�سرتداد.

مميزات بطاقات
يونيون باي من
كاك بنك

كاك بنك أول شريك رئيسي لشبكة
«يونيون باي» العالمية في اليمن

تدشين مشروع إصدار
بطاقات «يونيون باي» العالمية
يف ظل ا�ستمرار البنك على ابتكار اخلدمات االلكرتونية وغريها من اخلدمات امل�صرفيه وتقدميها مبا تلبي احتياجات
املن�ش���آت التجاري��ة وعمالء االفراد ..مت تد�شني م�شروع �إ�صدار بطاق��ات "يونيون باي" العاملية من كاك بنك ب�أنواعها
العادية ( )Debitواالئتمانية ()Credit
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1.5

معلومات عن �شركة يونيون باي ال�صينية
مليون جهاز
�صراف �آيل

4.5

مليون
نقطة بيع

4

ملي��ار بطاقة على
م�ستوى العامل
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تع���د �رشك���ة يونيون ب���اي �أكرب و�أح���دث ال��ش�ركات يف قطاع
البطاق���ات امل�رصفي���ة يف الع���امل ,حي���ث قد مت توقي���ع �رشاكة
ا�سرتاتيجي���ة م���ع كاك بنك خ�ل�ال الع���ام  2014ودخلت حيز
التنفي���ذ خ�ل�ال الع���ام احل���ايل  2015والتي ته���دف �إىل توفري
املزي���د من الراح���ة حلاملي بطاقات "يوني���ون باي" من خالل
�إتاح���ة ا�ستخ���دام �أجهزة ال��ص�راف الآيل و�أجهزة نقاط البيع
التابع���ة ل�شبكة كاك بنك وكذا اتاحة ا�ستخ���دام هذا النوع من
البطاق���ات لعم�ل�اء كاك بن���ك من خ�ل�ال �شبكة يوني���ون باي يف
جمي���ع انح���اء الع���امل  .وهنا ف����أن كاك بنك �رشي���ك رئي�سي يف
�رشك���ة يونيون ب���اي  , Partnerوبهذا ف����أن كاك بنك يعترب
اول �رشيك رئي�سي ل�شبكة يونيون باي يف اليمن .
بطاقات يونيون باي من كاك بنك :
يعترب كاك بنك �رشيك ر�سمي يف �رشكة يونيون باي Partner
وق���د مت احل�صول عل���ى ترخي�ص طباعة بطاق���ات يونيون باي
ب�أنواعها التاليه:
 يونيون باي العاديه (.)Debit يونيون باي االئتمانيه (.)Credit�أو ً
ال:بطاقات يونيون باي العاديه Debit
ه���ي بطاقة خ�ص���م م���ن ح�س���اب  Debitمربوط���ه باحل�ساب

اجلاري للعميل يف الفرع.
• ت�ستخ���دم لل�سحب م���ن جميع �أنحاء العامل وت�سديد
قيم���ة امل�شرتيات من نقاط البيع ع�ب�ر �شبكة يونيون
باي العامليه.
• ميك���ن ال�سح���ب ب����أي عمل���ه مهم���ا كان ن���وع عمل���ة
احل�ساب املربوطة فيها البطاقه.
• يتم طلب البطاقه عرب احد فروع �أو مكاتب البنك.
• هن���اك ت�صمي���م خا����ص بالرج���ال وت�صمي���م خا�ص
بال�سيدات ( يتم و�ضع ال�صوره يف البطاقة).
ثانيا  :بطاقات يونيون باي االئتمانيه (:)Credit
هي بطاقة ائتماني���ه ( )Credit Cardمتنح العميل ت�سهيل
ائتماين.
• يبد�أ �سقف البطاقه من  5000دوالر وما فوق.
• ت�ستخ���دم لل�سح���ب النق���دي وت�سديدامل�شرتيات من
نق���اط البي���ع يف اليم���ن واخل���ارج م���ن خ�ل�ال �شبك���ة
يونني باي .
• يتم ت�سديد املبالغ امل�ستحقه عليها (جزئي �أو كلي)
�شهريا بطريقة الدفع الكل او الدفع اجلزئي .

• مقبول���ة عاملي��� ًا لل�سح���ب النقدي
بجمي���ع انح���اء الع���امل ع�ب�ر �شبك���ة
يونيون باي .
• طريق���ة �آمنة لتموي���ل امل�شرتيات
ع�ب�ر نق���اط البي���ع التابع���ة ل�شبك���ة
يونيون باي .
• تقل���ل املخاط���ر عن���د حم���ل النقد
وال�شيكات.
• مرونة يف تعدد العمالت.
• ال�سلف النقدية الطارئة للبطاقات
االئتمانية .
• مرون���ة يف الت�سدي���د ب�أق�س���اط
�شهرية مريحة للبطاقات االئتمانيه
.
• عمول���ة �سح���ب اق���ل مقارن���ة مع
ال�رشكات العاملية االخري .
• �رسية تامة نظر ًا لوجود ال�صورة
والتوقيع عل���ى البطاقه وكذا الرقم
ال�رسي .
• �إمكاني���ة �إلغ���اء البطاق���ه يف حال
�رسقته���ا �أو فقدانه���ا مبج���رد
االت�ص���ال عل���ى الكول �سن�ت�ر التابع
للبنك .
• يحق لعمالئنا �إ�صدار بطاقة بدل
فاق���د يف ح���ال �ضياعه���ا �س���واء كان
داخل �أو خارج البلد.
• يح���ق للعم�ل�اء طل���ب بطاق���ة
�إ�ضافية �أخرى عل���ى نف�س احل�ساب
لأفراد العائلة.
• تتنا�س���ب م���ع جمي���ع ال�رشائ���ح
للمجتمع وبر�سوم رمزيه ومميزات
�أف�ضل.
• حامل البطاقه يعترب احد �أع�ضاء
�رشكة يونيون باي العاملية.

تطوير األعمال

التجديد الدائم
للمنتجات والخدمات
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يركز البنك يف تطوير الأعمال بالدرا�سة امل�ستمرة للمنتجات واخلدمات ،وحتليل
�أدائه���ا ،ثم ا�ستحداث الطرق التي ت�ؤدي �إيل حت�سينها ورفع جودتها وكفائتها،
مب���ا يلب���ي الرغبات املتج���ددة للعم�ل�اء ،ويواك���ب طموحاته���م يف احل�صول علي
خدم���ات جدي���دة � ،أو جتديد اخلدم���ات واملنتجات القائمة ..كم���ا يتم ا�ستحداث
منتجات تتما�شى مع التطورات املت�سارعة يف �سوق العمل.
بالإ�ضاف���ة �إىل ذل���ك ق���ام قطاع تطوي���ر الأعمال ب���دور بالغ الأهمي���ة يف مواجهة
التحدي���ات الت���ي �صاحب���ت الأزم���ة ،وذلك بعم���ل الدرا�س���ات الهام���ة للأو�ضاع
الطارئة ..من �أجل ا�ستيعاب :
�أ .الفر�ص ،وكيفية ا�ستغاللها .
ب .التهديدات ،و�إمكانية تفاديها .
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�ساع���د ذلك يف جتني���ب البنك نتائج كارثية كان من املحتمل وقوعها ،وتعدى ذلك
�إىل �إيجاد فر�ص متاحة للتح�سني.
ا�ستف���اد القط���اع يف خططه ملواجه���ة الأو�ض���اع الطارئة من �أحدث ط���رق �إدارة
الأزمات ،وو�ضع البنك الأهمية الأكرب لكيفية املحافظة علي عمالئه  ..باعتبارهم
الرثوة احلقيقية ،واملحافظة عليهم هي �أبرز النجاحات للبنك.
جتلت العناية الكبرية بالعمالء يف �إيثار البنك لربحية عمالئه علي ربحية البنك ،
وذلك بعدم حتميلهم �أي �أعباء ناجتة عن الأزمة ..بل حتملها البنك..
وكانت هذه اخلطوة نابعة من القناعة العميقة ب�أهمية ر�ضاء العمالء ..الذين من
�أجلهم ي�ستمر قطاع تطوير الأعمال يف ا�ستحداث اخلدمات ،وتطوير املنتجات.

نظام

أفكار
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نظ��ام "�أف��كار" ه��و النظام امل�س�ؤول عن ا�ستقب��ال �أفكار و�آراء موظفي البن��ك حول تطوير اخلدمات واملنتج��ات امل�صرفية �أو
�إ�ضاف��ة خدم��ات ومنتجات جدي��دة مبا ي�سهم يف حت�سني �أداء البن��ك ،ويعترب "نظام �أفكار" �آلية للتفاع��ل بني البنك كم�ؤ�س�سة
وموظفيه كم�شاركني من �أ�صحاب الأفكار واحللول املبتكرة .
ويه��دف النظ��ام �إىل اال�شرتاك يف تنمية امل�ؤ�س�سة واالرتقاء بها وال�شعور مب�س�ؤولية امل�ساهمة وامل�شاركة يف التطوير وحتفيز
التفكري الإبداعي ملعرفة ر�أي املوظفني وتطلعاتهم يف حت�سني �أداء البنك من خالل ما يتم طرحه من الأفكار اجلديدة املتعلقة
بتحديث �أو ابتكار املنتجات ،واخلدمات امل�صرفية �أو تطوير الأنظمة �أو الإجراءات �أو مقرتحات ت�سويقية ومبا يكفل حتقيق
الأه��داف الإ�سرتاتيجي��ة �أو الت�شغيلية للبنك وخا�صة املتعلقة بزيادة الربحي��ة �أو تخفي�ض التكلفة �أو رفع احل�صة ال�سوقية
وزيادة ر�ضا العمالء وبعد ذلك يتم تقييم تلك الأفكار ودرا�ستها والتحقق من جدواها وقابليتها للتطبيق.
وبن��ا ًء على نتائ��ج تقييم تلك الأفكار ..يتم منح جوائ��ز االبتكار واملبادرة للموظفني من الدرجت�ين الأوىل و الثانية واملكاف�أة
املالية املتعلقة بالأفكار الفائزة.
ويعترب نظام "�أفكار" �أداة جديدة لتوجيه اجلهود للتطوير ،وت�ساعد على توفري بيئة للتفكري الإبداعي ملا له من نتائج جيدة
يف م�ساهمة املوظفني يف تطوير وحت�سني �أداء البنك وم�ستوى تقدميه للمنتجات واخلدمات امل�صرفية املتنوعة.
عدد امل�شاركني يف نظام "�أفكار"
وقد مت ا�ستقبال عدد ( )196فكرة عرب النظام يف الفرتة  2015-2010منها عدد ( )30فكرة عام  ، 2015وقد مت تكرمي عدد
( )16فائز بجائزة االبتكار واملبادرة.

العمليات المساندة

التقرير السنوي 2015م  -بنك التسليف التعاوني والزراعي

المساعدة على التميز
والدفع نحو التجاوز
يكت�سب القطاع امل�ساند �أهمية كبرية نظرا لدوره الذي يتعلق مبختلف قطاعات البنك الأخرى؛ فهو يعزز جودة الأداء من
خالل دعمه لهذه القطاعات وم�ساعدتها على القيام ب�أدوارها ب�شكل �أف�ضل ،وهو بهذا يعمل على ا�ستقرار البنك ،وم�ضيه
خطوات للإمام يف طريق حت�سني خدماته ،واال�ستمرار يف متيزه.
ويف ظ���ل الظ���روف اال�ستثنائية للعام  2015برز دور القطاع امل�ساند ب�شكل كب�ي�ر يف جتاوز الكثري من الإ�شكاليات الناجتة
ع���ن �إغ�ل�اق بع����ض الفروع ،ونزوح �أعداد من املوظف�ي�ن �إىل �أماكن �أخرى� ..أدى ذلك �إىل االحتي���اج �إىل م�ساندة يف مو�ضوع
ا�ستيعابه���م ،وتر�شي���د نفقات ال�صيانة للفروع املت��ض�ررة ،وامل�ساعدة على ا�ستمرار �أن�شطة وخدم���ات مل تكن لت�ستمر يف
خمتلف املناطق لوال تدخل هذا القطاع.
ومل مين���ع ان�شغ���ال ه���ذا القطاع بامل�ساع���دة على جتاوز هذه الظروف م���ن اال�ستمرار يف �أن�شطته الت���ي يقدمها يف الظروف
االعتيادية ،ومنها على �سبيل املثال :م�ساندته للموارد الب�رشية يف رفع كفاءة الكادر ،وموا�صلة رعايته واملحافظة عليه.
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التدريب وتطوير األداء ..

الخط الموازي لالنجازات
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مركز التدريب الداخلي Bti .
مراكز �أخرى
تدريب خارجي
درا�سات عليا
م�س�ؤولية اجتماعية
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عدد الربامج

عدد املجموعات

عدد املتدربني

8
57
4
3
3

25
71
3
12
3

666
430
9
42
65

75

114

1212
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تتنام���ى با�ستم���رار �أن�شط���ة التدريب مبا يرفع كفاءة الكوادر الب�رشية العاملة يف البنك  ،من خالل برامج تدريب داخلية وخارجية  ،كما تقدم �إدارة التدريب وتطوير الأداء
فر�ص ًا تدريبية للخريجني من �أبناء املجتمع  ،كم�ساهمة يف م�ساعدتهم على احل�صول على فر�ص عمل  ،حيث قامت �إدارة التدريب وتطوير الأداء خالل العام 2015م بتنفيذ
عدد ( )75برناجم ًا ،وزعت على ( )114جمموعة ،ا�ستفاد منها عدد ()1212متدرب ًا مت تنفيذها داخل البنك وخارجه مو�ضحة كما يف اجلدول:

1 -1التدريب الداخلي :
التع���اون مع امل�ؤ�س�سات واملنظمات فيما يخ�ص ا�ست�ضافة وتنظيم الفعاليات املختلفة
بالإ�ضاف���ة �إىل التع���اون معه���م فيم���ا يخ����ص تدريب خريج���ي وخريج���ات اجلامعات
يه���دف التدريب الداخل���ي �إىل تعزيز ورفد املوظف�ي�ن باملعلومات واملهارات
والكليات والأكادميي���ات اليمنية املختلفة بهدف ت�أهيلهم و�إك�سابهم املعرفة واخلربة
الالزم���ة لتنفي���ذ الأعمال وف���ق �أحدث الربام���ج والأن�شط���ة التدريبية داخل
الالزمة لولوجهم �سوق العمل وح�صولهم على الوظائف .
اليم���ن ،ويخ���دم �رشيح���ة وا�سعة من املوظف�ي�ن يف كل امل�ستوي���ات الإدارية،
ويرك���ز على التدري���ب داخل البن���ك للربامج ذات االحتي���اج امل�شرتك والتي وك���ون الع���ام 2015م عام��� ًا ا�ستثنائي ًا نظ���ر ًا ملا مر ب���ه الوط���ن �إال �أن �إدارة التدريب
تتمي���ز ب�سعة عدد امل�ستهدفني عن الربامج خارج البنك عرب املعاهد واملراكز وتطوي���ر الأداء عرب مركز التدريب الداخل���ي  BTIقامت بالتعاون مع م�ؤ�س�سة اليمن
التدريبية املختلفة :
للتدري���ب به���دف التوظيف بتدريب ع���دد( )65خريج ًا وخريجة موزع�ي�ن على ثالث
جمموع���ات ،وقام املركز باال�ستعانة مبدربني من داخل البنك لتدريب اخلريجني على
 .أبرامج نفذت يف مركز التدريب الداخلي :BTi
تلك الربامج املو�ضحة بال�شكل التايل:
قامت �إدارة التدريب وتطوير الأداء عرب مركز التدريب الداخلي التابع للبنك BTi
بتنفي���ذ عدد ( )8برامج تدريبية متخ�ص�صة موزع���ة على ( )25جمموعه ا�ستفاد
تقرير تقييم الأداء
منها ( )666موظف ًا على م�ستوى قطاعات البنك املختلفة .
مت يف الع���ام 2015م حتلي���ل نتائج تقييم الأداء التي متت يف ف���روع البنك خالل الربع
 .ب برامج نفذت عرب مراكز التدريب واملعاهد الأخرى:
قامت �إدارة التدريب وتطوير الأداء بالت�شارك مع مراكز تدريب ومعاهد �أخرى بتنفيذ الأخ�ي�ر م���ن ع���ام 2014م والتهيئ���ة لتقيي���م �أداء الإدارة العامة عرب عم���ل م�سوحات
ع���دد ( )57برناجم���ا تخ�ص�صي��� ًا موزع���ة عل���ى ( )71جمموعه ا�ستف���اد منها ( )430ميداني���ة ،وكان اله���دف الرئي�سي هو تقيي���م �أداء الإدارة العام���ة يف الربع الأخري من
الع���ام ،ولك���ن الأحداث �ألقت بظاللها وعطلت هذا اله���دف ،و لعل �أهم النتائج املحققة
موظف ًا على م�ستوى قطاعات البنك املختلفة .
كانت كالتايل:
2 -2برامج الدرا�سات العليا:
1 -1مراجع���ة وحتلي���ل نتائ���ج تقيي���م الأداء لفروع البن���ك من واق���ع الوثائق
امل�سلمة من قبل اللجان امليدانية للتقييم.
وا�صل���ت �إدارة التدريب وتطوير الأداء دعم موظفي البنك امللتحقني بربامج الدرا�سات
�2 -2إع���داد تقري���ر تف�صيل���ي بالنتائ���ج النهائي���ة للتقييم ملدير م��ش�روع تقييم
العلي���ا يف كاف���ة �أنحاء الوطن حي���ث قدمت الدعم امل���ايل لعدد( )42موظف��� ًا موزعة على
الأداء وحتدي���د االحتياجات التدريبية للف���روع املقيمة بناء على العوامل
الربامج التالية:
 ،وتقري���ر �آخر ل�ل��إدارة العليا ع���ن نتائج حتليل تقيي���م الأداء واملعوقات
والتو�صيات.
العدد
الربنامج
�3 -3إع���داد دليل �إجراءات عملية التقييم وتو�ضي���ح الأدوار املنوطة باجلهات
1
دكتوراه
ذات العالقة ويتم �إعادة �صياغته وفق النموذج املر�سل من �إدارة اجلودة.
38
املاج�ستري
4 -4مت متابع���ة ف���روع البن���ك والتي �سب���ق تقيي���م الأداء فيها للقي���د يف �سجل
3
دبلوم عايل
الأعم���ال والنتائج ،حي���ث كان املعوق تكرار عدم الق���درة على الدخول يف
النظام الآيل ومت �إر�شادهم بالقيد يف �سجل يدوي ًا.
3 -3التدريب اخلارجي:
5 -5التهيئ���ة لتقيي���م �أداء الإدارة العامة عرب عمل م�سوح���ات ميدانية للإدارة
العام���ة م���ن �أجل حتدي���د الرئي�س واملر�ؤو����س لتحديد جل���ان التقييم وقد
مت تدريب عدد ( )9موظفني فقط خارج البالد ب�سبب و�ضع البلد غري امل�ستقر.
�أ�سف���رت عن وجود مر�ؤو�سني حت���ت �إ�رشاف م�س�ؤولني مبا�رشين خارج
 4 -4امل�س�ؤولية االجتماعية :
نطاق قاعدة بيانات املوارد الب�رشية.
6 -6مت ت�صمي���م برو�ش���ور تثقيف���ي و�إر�ش���ادي ح���ول تقيي���م الأداء ،وطريقة
ي�ضطلع «كاك بنك» ب�شكل عام مب�س�ؤولية كبرية جتاه املجتمع يف كافة املجاالت؛ كونه
التقييم املتبعة يف البنك ،وكيفية �إدارة اجلل�سات.
من �أهم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية يف البلد ،وهنا ي�أتي دور �إدارة التدريب وتطوير
7 -7مت عم���ل �أر�شفة جلميع نتائج تقييم موظفي فروع البنك التي مت تقييمها،
الأداء حي���ث تعم���ل على امل�ساهمة يف تق���دمي العون للباحث�ي�ن واخلريجني فيما يخ�ص
وفتح ملفات م�صنفة ح�سب الفرع على م�ستوى جميع املوظفني.
�أبحاثهم ودرا�ساتهم ،وتعمل �أي�ضا عرب مركز التدريب الداخلي  BTiالتابع للبنك على
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إدارة المواهب والقدرات
ت�سببت احلرب يف �إغالق بع�ض الفروع  ،وهذا �أوجد م�شكلة يف م�صري القوى العاملة يف الفروع املغلقة  ،لكن �إدارة املوارد الب�شرية متكنت
من و�ضع حلول منا�سبة لذلك  ،ومل ت�شغلها معاجلة الأو�ضاع الطارئة عن اال�ستمرار يف الرعاية املطلوبة لكوادرها  ،وحت�سني اخلدمات
املقدمة لهم  ،وتطوير �آليات التقييم واملكاف�آت من �أجل االحتفاظ باملواهب.
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الموارد البشرية

لق����د لعبت �إدارة املوارد الب�رشي����ة يف البنك دور ًا حموري ًا وبارز ًا يف جمال احلفاظ
على العن�رص الب�رشي باعتباره العامل الرئي�سي للنجاح من خالل تعزيز قدرات
املوظف��ي�ن الإنتاجي����ة واال�ستف����ادة منه����ا وتطويرها وفق���� ًا للمه����ام وامل�س�ؤوليات
والأن�شطةالإداري����ة الت����ي تتبناه����ا ك�أح����د �أه����داف ا�سرتاتيجياته����ا املطلوب����ة يف
امل�شاركة والتكامل مع �أهداف الإدارات الأخرى وا�سرتاتيجية البنك مع ًا.
ويف ظ����ل الظ����روف ال�صعبة التي مرت به����ا اليمن وما تزال من���� ُذ مار�س 2015م
من�أوق����ات ع�صيب����ة ال ميكن جتاهله����ا�أو التغافل ع����ن �آثاره����ا وبالأخ�ص يف جمال
الأعمال االقت�صادية واالجتماعية ،ونوع وحجم امل�ؤثرات التي �شملت القطاعات
وامل�ؤ�س�س����ات العامة واخلا�ص����ة يف الدولة ،والآثار ال�سلبي����ة الناجمة عنها والتي
مت�س حقوق العاملني ب�شكل �أخ�ص نتج عنها جلوء معظم امل�ؤ�س�سات �إىل ت�رسيح
العم����ال لديها وحرمانهم من الأج����ور واملزايا التي كانوا يتقا�ضونها،ولذلك فقد
�سع����ت �إدارة البن����ك �إىل تبني فكرة املحافظة على كادره الب�رشي  ،وو�ضع خطط
ا�سرتاتيجي����ه بديلة تعمل على حفظ اال�ستق����رار والثبات وتعزيز الوالء الوظيفي
ل����دى موظفي����ه  ،والتعام����ل مع ق�ضاياهم وم����ع املتغريات احلا�صل����ة التي تتطلب
و�ضع التنب�ؤات الالزمةوالتخطيط اال�سرتاتيجي الفعال لإدارة املوارد الب�رشية
يف البنك .
دور �إدارة املوارد الب�شرية خالل الأزمة الراهنة :
كان لزام���� ًا عل����ى �إدارة امل����وارد الب�رشية يف البنك القيام بواجبه����ا وم�س�ؤولياتها
يف ت�أدي����ة مهامها الرئي�سية يف و�ضع اخلط����ط الالزمة لإدارة امل�شكالت والأزمات
الناجم����ة عن هذه الأو�ضاع وو�ضع احللول والآليات املنا�سبة التي ت�ساعد �إدارة
البن����ك يف جتاوزها مبا ي�ضمن اال�ستقرار الوظيفي  ،ومتثلت بع�ض تلك املهام مبا
يلي :
 -1ا�ستكم����ال تنفيذ خمرجات هيكل �أجور البن����ك وموا�صلة اجلهود احلثيثة
العتم����اده م����ن اجله����ات املعني����ة ذات العالق����ة بالهيئ����ة العام����ة للت�أمين����ات
واملعا�ش����ات  ،من خالل �إجن����از املراحل ال�سابقة مع جلنة الهيئة والو�صول
�إىل توقي����ع حم���ض�ر نهائي بني قي����ادة البنك وvالهيئ����ة يف يوليو 2015م ،
باعتبار ذلك من �أهمالأولويات التي �سعت �إدارة املوارد الب�رشية لتحقيقها
من خالل البدء يف تنفيذ �إحالة املوظفني الذين بلغوا �أحد الأجلني �إىل التقاعد
وت�سلي����م ملفاتهم للهيئة لرب����ط معا�شاتهم التقاعدية و�أهمية ذلك يف تخفيف
الع����بء املايل الذي يتحمل����ه البنك خالل ال�سن����وات ال�سابقة وبالذات يف ظل

الأو�ض����اع احلالية الت����ي يعي�شها البلد ،كل ذلك مت وف����ق �إجراءات قانونية
و�سليم����ة حر�ص����ت �إدارة البنك على تنفيذه����ا بدي ًال ع����ن الإجراءاتالأخرى
اخلاطئة التي تبنتها بع�ض ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات مثل الت�رسيح التع�سفي
لبع�ض العاملني لديها .
 -2نتيج����ة �إغ��ل�اق بع�����ض ف����روع البن����ك ب�سب����ب ال�رصاعات واحل����روب التي
تعر�ض����ت له����ا بع�����ض امل����دن اليمني����ة  ،فق����د عمل����ت �إدارة امل����وارد الب�رشية
على�إع����ادة توزي����ع بع�����ض الق����وى العامل����ة له����ذه الف����روع وب�ش����كل م�ؤقت
لال�ستف����ادة من كفاءة املوظف��ي�ن وموا�صلة تقدمي البنك للخدمات امل�رصفية
الالزم����ة للعم��ل�اء يف جمي����ع املحافظ����ات وتخفي����ف ال�ضغ����ط عل����ى الفروع
الأخرى املفتوحة  ،والقي����ام ب�إدارة االت�صال الفعال مع املوظفني ومراقبة
�أدائه����م ومدى التزامهم بال����دوام الر�سمي من خالل عملية النقل امل�ؤقت يف
نظ����ام الب�صمة بهدف املتابعة امل�ستمرة وتنمية قدرات املوظفني واملحافظة
على حما�سهم للعمل والإنتاج.
 -3ويف �إطار اهتمام البنك بكادره الب�رشي وتلبية احتياجاتهم يف �سبيل حتقيق
الر�ض����ا الوظيفي وبالنظر �إىلالأو�ض����اع التي متر بها البالد وخ�صو�صا يف
املحافظ����ات الت����ي تعر�ضت لل�رصاعات واحلروب وم����ا نتج عنها من �إغالق
ملعظ����م فروع اجله����ات الر�سمية  ،ويف ظ����ل ا�ستمرار البن����ك يف دفع الأجور
واملزايا واحلوافز ملوظفيه �إ�سهاما منه يف احلفاظ على املوظفني وحقوقهم
الت�أميني����ة  ،فق����د تبن����ت �إدارة امل����وارد الب�رشي����ة خطة ل�س����داد اال�شرتاكات
الت�أميني����ة مركزي ًا واخلا�ص����ة بامل�ؤمن عليهم لدى الهيئ����ة العامة للت�أمينات
واملعا�ش����ات وامل�ؤ�س�س����ة العام����ة للت�أمين����ات االجتماعي����ة ابت����دا ًء م����ن مايو
2015م وف����ق حما���ض�ر مت االتفاق عليها بني البن����ك واملركز الرئي�سي لتلك
اجلهات وذلك حفاظ ًا على حقوق املوظفني والبنك يف �آن واحد .
 -4املمي����زات اجلديدة لهذا العام املتمثلة يف حت�سني خدمات الت�أمني ال�صحي
ومنافعها والت�أمني على احلياة (التكافلي) جلميع موظفي البنك من خالل
�إ�ضافة تغطية الأخطار ال�سيا�سية واحلرب والإرهاب �إىل منافع الوثيقة.
 -5وبخ�صو�ص تعزيز ال����والء الوظيفي وتطبيق �أف�ضل املمار�سات املتبعة يف
�إدارة امل����وارد الب�رشية واالحتفاظ باملواهب وتطبيق معايري تقييم وو�ضع
برنامج للمكاف�آت والذي مت مبوجبه قرار ت�شكيل جلنة للمكاف�آت .

المسؤولية
االجتماعية

رعاية
األنشطة
البناءة
ق���ام البن���ك بتقدمي الدع���م مل�ؤ�س�س���ة هم�سة خري
والت���ي تق���وم برعاية العديد م���ن الأيتام ,وذلك
بتوزي���ع ك�س���وة عي���د الأ�ضحى املب���ارك ومواد
غذائية لعدد ما يقارب ( )200يتيم .

التقرير السنوي 2015م  -بنك التسليف التعاوني والزراعي

�أق���ام كاك بن���ك بالتع���اون م���ع امل�ؤ�س�س���ة الوطني���ة (ع���دن) العيادة
الوردي���ة املجاني���ة للك�ش���ف املبك���ر عن �رسط���ان الثدي حي���ث تقدم
العي���ادة خدم���ات الفح����ص املبكر للث���دي جمان ًا  ،كما تق���وم بتوعية
الزائرات مبخاطر �رسطان الثدي وفائدة الفح�ص املبكر.
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يت�ش���ارك «كاك بن���ك» م���ع �أبناء املجتم���ع يف �صناعة التميز ..هن���اك الكثري من االبت���كارات حتتاج �إيل
التنفي���ذ ،والأن�شط���ة الإن�سانية التي ينق�صها التموي���ل  ،والفعاليات الثقافية الت���ي تنتظر الرعاية ..
«كاك بن���ك» ق���ام برعاية عدد كبري م���ن الربامج املجتمعية  ،و�ساعد الكثري م���ن املواطنني على حتويل
افكارهم �إيل �إجنازات.

م

البن���ك ي�ش���ارك يف تد�ش�ي�ن الأ�سب���وع املايل
العاملي ال���ذي نظمته املنظمة الدولية ملالية
الأطف���ال وال�شب���اب بالتن�سي���ق م���ع وزارة
الرتبية والتعليم واملجل�س االعلى للأمومة
والطفولة

اسم الرعاية

م

�ساه���م البن���ك يف دع���م �رشيح���ة الأطف���ال
امل�صاب�ي�ن مبر����ض �رسط���ان ال���دم  ،حيث
ق���دم كبين���ة حت�ض�ي�ر اجل���رع الكيميائي���ة
ملركز �رسطان الأطفال مب�ست�شفى الكويت
اجلامع���ي كمنحة جمانية للمركز بالتعاون
مع فريق رحالة مين ال�سالم والعطاء.

اسم الرعاية

1

الإعالن يف دليل تعز ال�سياحي

16

توفري  4خزانات ملنظمة حياة �أف�ضل

2

امل�شاركة يف دعم املكتبة الإلكرتونية الرقمية للمركز الوطني للمعلومات

17

رعاية حفل كلية الزراعة جامعة �صنعاء

3

رعاية معر�ض الكتاب

18

دعم مركز �رسطان دم الأطفال مب�ست�شفى الكويت

4

امل�شاركة يف ور�شة العمل اخلا�صة بلجنة الزراعة والري مبجل�س النواب

19

دعم دار اللواء لرعاية اليتيمات بك�سوة ال�شتاء

5

حفل تد�شني العيادة الوردية للفح�ص املبكر عن ال�رسطان بعدن

20

حفل تخرج كلية التكنولوجيا مب�ؤ�س�سة اليتيم

6

دعم مركز دار الرفقاء للأيتام

21

امل�شاركة يف حملة النظافة 12/12

7

مهرجان الأمل الثالث

22

معر�ض وابل للمدخالت الزراعية

8

الأ�سبوع املايل العاملي

23

رعاية املفو�ضية للتنمية واحلقوق من حقي �أن �أعي�ش

9

دعم العديد من امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية خالل �شهر رم�ضان

24

رعاية االحتفالية باملولد النبوي ال�رشيف

10

دعم حملة الفواني�س الطائرة نهاية رم�ضان

25

رعاية �أوبريت االحتفال باملولد النبوي ال�رشيف1437هـ

11

دعم بحث عن تطور الوعي املجتمعي

26

دعم املدار�س وامل�ؤ�س�سات اخلريية والنازحني باحلقيبة املدر�سية

27

حفل تخرج الدفعة التا�سعة والثالثني –كلية التجارة  -جامعة �صنعاء

13

دعم ثقافة مواجهة احلرب

28

حفل تد�شني منظمة ال�صحة اليمنية

14

تنفيذ عدد  22خزان مياه ملنطقة مذبح

29

حفل تخرج دفعة رواد الفكر كلية التجارة  -جامعة �صنعاء

15
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البنك يدعم دار اللواء لرعاية اليتيمات بتوزيع بطانية
وك�س���وة ال�شتاء لنزالء ال���دار  ,ا�سهام ًا منه يف تخفيف
بع����ض م���ن االعب���اء التي تتحمله���ا الدار ج���راء عملها
االن�ساين واالجتماعي الذي تقوم به.

وقع كاك بنك م���ع وزارة الكهرباء اتفاقية
تعاون م�شرتك يف جم���ال الطاقة ال�شم�سية
كح���ل منا�س���ب للح�صول عل���ى الإنارة من
الطاق���ة ال�شم�سي���ة حي���ث اك���د البن���ك على
ت�سهي���ل معام�ل�ات واج���راءات ح�ص���ول
موظف���ي الدول���ة وذوي الدخ���ل املح���دود
عل���ى املنظوم���ات املنزلية ب�أ�سع���ار منا�سبة
ومبوا�صفات جيدة و�ضمانات قوية.

مقدمة :
لقد مت �إن�شاء كاك الإ�سالمي كن�شاط م�ستقل ماليا و�إداريا عن كاك بنك  ,ومت تعيني هيئة رقابة �رشعية ل�ضمان �سالمة تنفيذ الأعمال وعدم خلط
الأموال ،هذا �إىل جانب االهتمام بالعاملني وتطوير مهاراتهم خللق كادر كف�ؤ ومتميز يتفهم احتياجات العميل املختلفة ويعمل على �إر�ضائه.
وبناء على معطيات الو�ضع الراهن ؛ فقدمت االهتمام مبو�ضوع �إدارة املخاطر والتحوط لها خالل هذا العام ،وذلك باتخاذ عدد من التدابري
الالزمة مبا فيها �إ�صدار بولي�صة الت�أمني �ضد املخاطر ال�سيا�سية والإرهاب� ،إعداد خطة ا�ستمرارية العمل والت�صدي للكوارث ،وت�شكيل
جلنة لتنظيم وت�سيري �أعمال ال�رصافة للنقد الأجنبي.

التمويل اإلسالمي بكاك بنك

هذا ف�ضال عن التوا�صل مع كبار العمالء لبيان الو�ضع اخلارجي مع البنوك املرا�سلة واتخاذ التدابري الالزمة مبا يعزز والء العمالء ويحقق
امل�صلحة امل�شرتكة للطرفني� ،إىل جانب افتتاح فرع حدة ليكون الفرع املخت�ص بكبار العمالء الذي يعمل على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم.

توزيع األرباح
ي�ستم���ر كاك الإ�سالمي يف تقدمي احللول امل�رصفية واملنتجات التي تتوافق مع �أحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية  ..حتت ا�رشاف هيئة الرقابة ال�رشعية.
كما ي�ستمر يف التطوير امل�ستمر للأعمال  ,ويويل �أهميةخا�صة لدعم املجتمع وخدمته.

الرؤية
وجهتك الأوىل ل�رشيك م�رصيف بحلول �إ�سالمية مبتكرة.

رغم الظروف التي واجهها كاك الإ�سالمي يف العام � 2015إال �أنه حافظ على م�ستوى متميز يف هذا اجلانب حيث كانت ن�سب توزيع الأرباح
كما يف اجلدول التايل:

ن�سب توزيع �أرباح ودائع العمالء للعام 2015م
العملة

ن�سبة توزيع الأرباح

ريال ميني

%7.47

دوالر �أمريكي

%3.05

الرسالة
تقدمي اخلدمات امل�رصفية املتنوعة ذات اجلودة ل�رشكائنا بجميع احللول املالية املتوافقة مع الأحكام
وال�ضوابط ال�رشعية با�ستخدام �أف�ضل الأنظمة الإدارية والتقنية مبهنية عالية يف ظل �أف�ضل بيئة
التقرير السنوي 2015م  -بنك التسليف التعاوني والزراعي

القيم الجوهرية
 -1التم�سك مببادئ و�إحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يف خمتلف الأن�شطة التي يقدمها كاك الإ�سالمي.
 -2العمل بروح الفريق الواحد.
� -3إجناز العمل بكفاءة وفعالية لك�سب ثقة العمالء.
 -4ر�ضا العميل هو مقيا�س جناحنا.
 -5تر�سيخ روح االنتماء.
 -6امل�ساهمة يف عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف املجتمع.
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وخا�صة عملة الدوالر لتغطية التزامات العمالء يف اخلارج (حواالت -اعتمادات  -وحتا�صيل).

المحافظة على سعر الصرف
كان كاك الإ�سالمي على ر�أ�س البنوك املناف�سة من حيث االلتزام ببيع و�رشاء العمالت الأجنبية ب�سعر البنك املركزي ،والذي كان له دور
كبري يف ا�ستقرار وثبات �أ�سعار ال�رصف يف ال�سوق املحلية،وقد مت تعزيز ذلك من خالل تكوين جلنة تخت�ص بتنظيم وت�سيري �أعمال ال�رصافة.

استمرار العمليات المصرفية
لقد كان ال�ستمرار العمليات امل�رصفية ودميومتها �أولوية ق�صوى لدى كاك الإ�سالمي ،وقد جتلى ذلك يف ا�ستمرار البنك بتمويل امل�شاريع
الزراعية وفقا لل�صيغ ال�رشعية لفئة ال�شباب اخلريجني من اجلامعات و الكليات الزراعية و ال�سمكية ،وتقدمي التمويالت للمتعاقدين من
موظفي اجلهات احلكومية.
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عمل حتقق النمو املتوا�صل وت�سهم يف خدمة املجتمع.

المحافظة على العمالء
قام كاك الإ�سالمي باملحافظة على عمالئه يف ظل الأو�ضاع الراهنة التي متر بها بالدنا من خالل تلبية احتياجاتهم من العمالت الأجنبية
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العمليات الت�صديرية اخلا�صة باالعتمادات والتحا�صيل جمانا وبدون �أي عموالت� ،إ�ضافة �إىل

االئتمانية الإ�سالمية،هذا ف�ضال عن تطوير بع�ض اخلدمات الإلكرتونية مثل �إ�صدار تطبيق

اال�ستمرار يف تقدمي الدعم للتجار الراغبني يف ا�سترياد املواد الغذائية وا�سترياد م�ستلزمات

الزاجل موبايلي والذي يتيح للعمالء تنفيذ العديد من العمليات امل�رصفية.

الطاقة ال�شم�سية ،ف�ضال عن اال�ستثمار العقاري واال�ستثمار يف جمال ال�صكوك.

المسؤولية االجتماعية
يويل كاك الإ�سالمي �أهمية خا�صة لدعم املجتمع وخدمته وقد متثل ذلك فيما يلي:
 توفري الدوالر بال�سعر الر�سمي للمر�ضى الذين يحتاجون �إىل ال�سفر للعالج يفاخلارج وكذلك للمبتعثني من الطالب للدرا�سة يف اخلارج.
 العمل على توفري منتجات التمويل املنا�سبة والتي يحتاجها املجتمع حيث قامكاك الإ�سالمي باالهتمام مبو�ضوع الطاقة ال�شم�سية و�إيالئه عناية خا�صة،
فقد عمل على متويل العمالء الراغبني بهذا املنتج وقام بتب�سيط الإج��راءات
اخلا�صة بذلك ،مما كان له الأثر الكبري يف ر�ضا العمالء وزيادة والئهم.

وقد اقت�ضت طبيعة العمل يف املرحلة الراهنة املزيد من اجلهد لتوطيد العالقات مع مرا�سلينا
يف اخلارج ،واختيار احللول املنا�سبة لتنفيذ عمليات العمالء بكل كفاءة وفاعلية و�إن�شاء عالقات
جديدة مع بنوك �أخرى مبا من �ش�أنه �أن ي�ساعد ويدعم يف هذا االجتاه.
ويف �سبيل حتقيق ا�ستمرارية العمل ودميومتها مت االهتمام ب�إ�صدار التعاميم املختلفة التي
تنظم �سري العمل� ،إىل جانب التوعية مبخاطر الت�شغيل وخلق ثقافة االلتزام.

التطوير المستمر لألعمال
على الرغم من الظروف الراهنة مت خالل العام  2015ابتكار وحتديث عدد من املنتجات التي
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هذا �إىل جانب االهتمام بال�رشكات الت�صديرية ودعم التجار الراغبني يف ذلك من خالل مترير

تتوافق مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية مثل منتج متويل الطاقة ال�شم�سية ومنتج البطاقات
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تدقي���ق مالئم���ة للظ���روف املحيط���ة ،ولي�س بهدف �إب���داء ر�أي حول مدى فعالية ه���ذه الأنظمة .و�أي�ضا تت�ضم���ن عملية التدقيق تقييم م���دى مالئمة ال�سيا�سات
املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي و�ضعتها الإدارة ،وطريقة عر�ض البيانات املالية املوحدة ككل.

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
�إىل:

ال�سادة امل�ساهمني
بنك الت�سليف التعاوين والزراعي
(�شركة م�ساهمة مينية)
�صنعاء-اجلمهورية اليمنية

ويف �إعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعد كافية ومالئمة ك�أ�سا�س لإبداء ر�أينا حول البيانات املالية املوحدة.
تدقيق � .ضرائب � .إ�ست�شارات

جرانت ثورنتون مين
�شارع اجلزائر
�صنعاء – اجلمهورية اليمنية
�ص.ب18045 :
هاتف+ 967-1-465024/5 :
فاك�س+ 967-1-465026:
www.gtyemen.com

تقرير حول البيانات املالية املوحدة

بر�أين���ا� ،إن البيان���ات املالي���ة املوحدة املرفقة تعر�ض ب�شكل عادل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املرك���ز املايل املوحد "للمجموعة" كما يف  31دي�سمرب 2015م،
وعن �أدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتعليمات ال�صادرة عن
البنك املركزي اليمني ووفق ًا للقوانني واللوائح اليمنية ال�سارية.
م�سائل هامة
ب���دون التحف���ظ يف ر�أين���ا ،نلف���ت الإنتب���اه �إىل الإي�ضاح رقم ( )51م���ن الإي�ضاح���ات املرفقة للبيانات املالي���ة املوحدة ،واخلا����ص بالأزم���ة ال�سيا�سية والو�ضع
الإقت�صادي والأحداث الأمنية التي مرت بها اجلمهورية اليمنية خالل العام 2015م و�إ�ستمرارها يف العام 2016م.

لق���د قمن���ا بتدقيق البيان���ات املالية املوحدة املرفقة لبن���ك الت�سليف التعاوين والزراع���ي (�رشكة م�ساهمة ميني���ة) والوحدة التابعة للبنك (وي�ش���ار �إليهما مع ًا
بــ"املجموع���ة") واملكون���ة من بي���ان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سم�ب�ر 2015م ،وكل من بيان الربح �أو اخل�سارة والدخ���ل ال�شامل الأخر املوحد ،وبيان
التغريات يف حقوق امللكية املوحد ،وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ� ،إ�ضافة �إىل ملخ�ص ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
املتبعة يف �إعداد البيانات املالية املوحدة والإي�ضاحات الأخرى حول هذه البيانات املالية (.)52-1

�إن البيان���ات املالي���ة املوح���دة لبن���ك الت�سليف التعاوين والزراعي لل�سنة املنتهي���ة يف  31دي�سمرب 2014م ،مت تدقيقها بوا�سطة مدقق �أخ���ر ،وقد �أبدى ر�أي ًا غري
متحفظ حول تلك البيانات بتاريخ � 30أبريل 2015م.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

�إن �إدارة البن���ك م�س�ؤول���ة عن �إعداد البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة �صحيحة وفقا للمعايريالدولية لإعداد التقارير املالية والتعليمات ال�صادرة عن
البن���ك املرك���زي اليمن���ي ،وكذا الإلتزام بالقوان�ي�ن واللوائح اليمنية ال�سارية .وت�شمل ه���ذه امل�س�ؤولية ت�صميم وتنفيذ والإحتفاظ بنظ���ام رقابة داخلية خا�ص
ب�إع���داد وعر����ض البيانات املالية املوح���دة ب�صورة عادلة بحيث تكون خالية من �أية �أخطاء جوهرية� ،سواء ب�سبب الغ����ش �أو اخلط�أ .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شمل
هذه امل�س�ؤولية �إختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية مالئمة و�إ�ستخدام تقديرات حما�سبية معقولة يف ظل الظروف ال�سائدة.

ح�صلن���ا م���ن الإدارة على البيانات والإي�ضاحات الت���ي ر�أيناها الزمة لأغرا�ض التدقيق ،ومت�سك املجموعة �سجالت ح�ساب���ات منتظمة ،كما �أن البيانات املالية
املوحدة املرفقة متفقة مع ما هو وارد بتلك ال�سجالت .مل يرد �إىل علمنا وجود �أي خمالفات لأحكام قانون ال�رشكات التجارية اليمني رقم ( )22ل�سنة 1997م
وتعديالته �أو قانون �إن�شاء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي رقم ( )39ل�سنة 1982م �أو قانون البنوك رقم ( )38ل�سنة 1998م خالل العام ميكن �أن يكون
لها �أثر جوهري على �أن�شطة املجموعة �أو مركزها املايل ،فيما عدا خمالفة البنك للمن�شور رقم (1998 )6م واخلا�ص مبراكز العمالت الأجنبية الهامة واملبني
يف الإي�ضاح رقم ( )44من الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية املوحدة.

م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
تقت�رص م�س�ؤوليتنا يف �إبداء ر�أينا حول هذه البيانات املالية املوحدة �إ�ستناد ًا �إىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية،
وتتطل���ب ه���ذه املعاي�ي�ر الإلتزام مبتطلبات �أخالقيات املهنة ،و�أن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للح�صول عل���ى ت�أكيدات معقولة فيما �إذا كانت البيانات
املالية املوحدة خالية من �أية �أخطاء جوهرية.
ت�شم���ل عملي���ة التدقيق القيام ب�إجراءات لغر�ض احل�صول على �أدلة تدقي���ق حول املبالغ والإف�صاحات الواردة �ضمن البيانات املالية املوحدة .ويعتمد �إختيار
ه���ذه الإج���راءات عل���ى تقديرنا مبا يف ذلك تقييمنا ملخاط���ر وجود �أخطاء جوهرية يف البيانات املالية املوحدة ناجتة ب�سب���ب الغ�ش �أو اخلط�أ .وعند تقييمنا لهذه
املخاط���ر ف�إنن���ا ن�أخذ بعني الإعتبار �أنظم���ة الرقابة الداخلية اخلا�صة ب�إعداد وعر����ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة ،وذل���ك بهدف ت�صميم �إجراءات

88

الر�أي

م�سائل �أخرى

�صنعاء – اجلمهورية اليمنية
 5يونيو 2016م
حما�سبون قانونيون وم�ست�شارون
�شركة ت�ضامنية مهنية  -ترخي�ص رقم 742
ع�ضو يف جرانت ثورنتون الدوليـة
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

بيان المركز المالي الموحد
�إي�ضاحات

الأ�صول

نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى� ،صايف
ممتلكات ومعدات� ،صايف
�إجمايل الأ�صول

7
8
9
12
16
17
18
20

 31دي�سمرب 2015م
�ألف ريال ميني

29.999.735
17.945.773
38.138.851
250.224.334
14.667.000
632.988
4.353.952
3.200.865
359.163.498

 31دي�سمرب 2014م
�ألف ريال ميني

43.334.926
28.556.334
63.109.804
325.205.107
12.000.000
618.949
5.763.591
3.070.301
481.659.012

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة و�إلتزامات �أخرى
خم�ص�صات �أخرى

�إجمايل الإلتزامات

حقوق امللكية
ر�أ�س املال املدفوع
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي عام
�أرباح مرحلة
�إجمايل حقوق امللكية العائد مل�ساهمي البنك

26
1.26
2.26

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

�إجمايل حقوق امللكية

�إجمايل الإلتزامات وحقوق امللكية
�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات� ،صايف

27

14.081.808
309.577.769
2.756.188
8.844.736
1.968.168
337.228.669
17.000.000
2.887.060
47.151
2.000.618
21.934.829
21.934.829

19.583.410

359.163.498
36.061.444

481.659.012
63.540.236

�إيرادات الفوائد
يخ�صم :م�رصوفات الفوائد
�صايف �إيرادات الفوائد

28
29

48.554.863
()25.994.837
22.560.026

�إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية
يخ�صم :عائد �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة والإدخار
�صايف �إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية

30
31

1.301.152
()317.125
984.027

1.425.684
()555.026
870.658

23.544.053

21.204.142

32
33
34
35

1.872.153
()102.921
17.094
384.002
25.714.381

2.260.794
()28.360
158.228
9.471
23.604.275

يخ�صم :الإنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات مالية
يخ�صم :خم�ص�صات
يخ�صم :تكاليف املوظفني
يخ�صم� :إهالك ممتلكات ومعدات
يخ�صم :م�رصوفات �أخرى
�صايف �أرباح العام قبل ال�رضائب

1.15
36
37
20
38

()1.177.802
()6.170.978
()9.348.388
()724.972
()4.768.705
3.523.536

()4.634.229
()8.581.034
()739.930
()5.906.787
3.742.295

يخ�صم� :رضائب الدخل عن العام
�صايف �أرباح العام بعد ال�ضرائب

1.24

()1.172.117
2.351.419

()1.311.893
2.430.402

2.351.419

2.430.402

بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل للعام
ويعود �إىل:
م�ساهمي البنك
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
عائد ال�سهم من �صايف �أرباح العام

�إنظر �إىل الإي�ضاحات املرفقة �إىل البيانات املالية املوحدة
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2015م
�ألف ريال ميني

2014م
�ألف ريال ميني
53.753.448
()33.419.964
20.333.484

�إيرادات ر�سوم وعموالت
خ�سائر عمليات النقد الأجنبي
�إيرادات �إ�ستثمارات مالية
�إيرادات عمليات �أخرى
�صايف �إيرادات الت�شغيل

21.374.311
424.409.039
2.789.782
9.303.047
4.199.423
462.075.602
14.900.000
2.534.347
82.823
2.066.240
19.583.410

�إي�ضاحات

�صايف �إيرادات الفوائد و�إيرادات الأن�شطة التمويلية

الإلتزامات وحقوق امللكية

21
22
23
24
25

لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب

�إنظر �إىل الإي�ضاحات املرفقة �إىل البيانات املالية املوحدة

39

2.351.419
2.351.419

2.430.402
2.430.402

 138ريال ميني

 163ريال ميني
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب
2014م

2015م
ر�أ�����������س امل�����ال �إح���ت���ي���اط���ي
قانوين
املدفوع
�ألف ريال ميني
الر�صيد يف  1يناير 2015م
�صايف �أرباح العام
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
التغريات يف حقوق املالكني وامل�سجلة
مبا�شرة بحقوق امللكية
املحول لزيادة ر�أ�س املال
توزيعات �أرباح مدفوعة
املحول للإحتياطي العام
املحول للإحتياطي القانوين
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015م

14.900.000
14.900.000

2.100.000
2.100.000
17.000.000

�إنظر �إىل الإي�ضاحات املرفقة �إىل البيانات املالية املوحدة

�إحتياطي عام

�أرباح مرحلة

�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

2.534.347
2.534.347

352.713
352.713
2.887.060

82.823
82.823

()35.672
()35.672
47.151

2.066.240
2.351.419
4.417.659

()2.064.328
()352.713
()2.417.041
2.000.618

�إجم��ايل حق��وق
احل�������ص�������ص
امللكي��ة العائ��د
غري امل�سيطرة
مل�ساهم��ي البنك
�ألف ري��ال ميني �ألف ريال ميني
19.583.410
2.351.419
21.934.829

21.934.829

-

-

ر�أ�����������س امل�����ال �
إح���ت���ي���اط���ي �إحتياطي عام
قانوين
املدفوع

الإجمايل

21.934.829

92

الإجمايل

�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني
19.583.410
2.351.419
21.934.829

�أرباح مرحلة

�إجمايل حقوق
العائد احل�ص�ص غري
امللكية
امل�سيطرة
مل�ساهمي البنك

الر�صيد يف  1يناير 2014م
�صايف �أرباح العام
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
التغريات يف حقوق املالكني وامل�سجلة
مبا�شرة بحقوق امللكية
املحول لزيادة ر�أ�س املال
توزيعات �أرباح مدفوعة
املحول للإحتياطي العام
املحول للإحتياطي القانوين
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014م

11.900.000
11.900.000

3.000.000
3.000.000
14.900.000

�إنظر �إىل الإي�ضاحات املرفقة �إىل البيانات املالية املوحدة

2.169.787
2.169.787

364.560
364.560
2.534.347

3.823
3.823

79.000
79.000
82.823

3.079.398
2.430.402
5.509.800

()3.000.000
()79.000
()364.560
()3.443.560
2.066.240

- 17.153.008
- 2.430.402
- 19.583.410

- 19.583.410

17.153.008
2.430.402
19.583.410

19.583.410
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بيان التدفقات النقدية الموحد

تابع بيان التدفقات النقدية الموحد
لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب

لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب
�إي�ضاحات

2015م
�ألف ريال ميني

2014م
�ألف ريال ميني

�إي�ضاحات

التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
�صايف ربح العام قبل ال�رضائب
تعديالت على:
�إهالك ممتلكات ومعدات
خم�ص�صات مكونة خالل العام
خم�ص�صات م�ستخدمة خالل العام
فروق �إعادة ترجمة �أر�صدة املخ�ص�صات بالعمالت الأجنبية
�أرباح فروق �إعادة ترجمة (غري حمققة)
الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
خم�ص�صات �إنتفى الغر�ض منها
�صايف ح�صة البنك من �أرباح �رشكات زميلة
خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات
�أرباح الت�شغيل قبل التغريات يف الأ�صول والإلتزامات امل�ستخدمة يف �أن�شطة الت�شغيل
التغري يف:
�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
�أذون خزانة ت�ستحق بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر
النق�ص (الزيادة) يف قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية
الزيادة يف �أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى
(النق�ص) الزيادة يف �أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
(النق�ص) الزيادة يف ودائع العمالء
(النق�ص) الزيادة يف �أر�صدة دائنة و�إلتزامات �أخرى
�رضائب الدخل امل�سددة
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) املتاحة من �أن�شطة الت�شغيل

التدفقات النقدية من �أن�شطة الإ�ستثمار

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

�إنظر �إىل الإي�ضاحات املرفقة �إىل البيانات املالية املوحدة

20
36

35

3.523.536

3.742.295

724.972
6.170.978
()2.317.816
()3.222
1.177.802
()354.512
()14.039
8.299
8.915.998

739.930
4.634.229
()507.762
()3.409
()2.982
()146.662
7.837
8.463.476

7.292.743
61.599.834
21.472.913
()819.004
()7.292.503
()114.831.270
()319.484
()1.310.944
()25.291.717

450.091
34.316.024
()25.578.206
()1.511.349
6.509.513
11.175.559
1.647.245
()1.604.852
33.867.501

()876.893
13.058
()2.667.000
()3.530.835

2015م
�ألف ريال ميني

2014م
�ألف ريال ميني

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل
(النق�ص) الزيادة يف القرو�ض طويلة الأجل
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) املتاحة من �أن�شطة التمويل

()33.594
()33.594

2.652.531
2.652.531

�صايف التغري يف النقدية وما يف حكمها خالل العام
النقدية وما يف حكمها يف �أول العام
�أثر التغر يف �أ�سعار ال�رصف
النقدية وما يف حكمها يف نهاية العام

()28.856.146
226.436.931
197.580.785

31.487.846
195.557.280
()608.195
226.436.931

وتتمثل النقدية وما يف حكمها يف نهاية العام فيما يلي
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
�أذون خزانة� ،صايف
يخ�صم� :أر�صدة الإحتياطي الإلزامي لدى البنك املركزي اليمني
يخ�صم� :أذون خزانة �إ�ستحقاق �أكرث من ثالثة �أ�شهر� ،صايف

7
8
13

29.999.735
17.945.773
245.019.097
292.964.605

43.334.926
28.556.334
318.822.068
390.713.328

()23.188.908
()72.194.912
197.580.785

()30.481.651
()133.794.746
226.436.931

()985.894
()48.552
()4.000.000
760
1.500
()5.032.186
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�إنظر �إىل الإي�ضاحات املرفقة �إىل البيانات املالية املوحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

�	٢.2أ�سا�س القيا�س

لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2015م و 2014م

مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء الإ�ستثمارات املحتفظ بها لغري غر�ض املتاجرة وامل�صنفة ك�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.

 .1ال�شكل القانوين والأن�شطة الرئي�سية

٣.2

ت�أ�س�س بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (البنك) يف �صنعاء وفق ًا للقانون رقم ( )39لعام 1982م كح�صيلة لدمج بنك الت�سليف الزراعي (ت�أ�س�س يف العام 1975م) وبنك التعاون الأهلي
للتطوير (ت�أ�س�س يف العام 1979م) ،والبنك م�سجل لدى وزارة ال�صناعة والتجارة مبوجب �سجل جتاري رقم (.)5391

مت �إعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة بالريال اليمني (العملة الوظيفية للمجموعة) وتظهر كل القيم لأقرب �ألف ريال ميني (�إال �إذا �أ�شري خلالف ذلك).

يق���وم البن���ك بتق���دمي خدمات م�رصفي���ة �إ�سالمية من خالل فرع بنك الت�سليف التعاوين والزراع���ي للمعامالت الإ�سالمية مبوجب �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمي���ة وحتت �إ�رشاف هيئة الرقابة
ال�رشعية ،وقد ح�صل البنك على املوافقة املبدئية من البنك املركزي اليمني ب�ش�أن ذلك بتاريخ  29مار�س 2010م ،كما ح�صل على املوافقة النهائية يف � 16أبريل 2011م.
ميار����س البن���ك كافة الأن�شطة امل�رصفية من خالل الإدارة العامة ب�صنع���اء وعدد  49فرع ًا ( 53فرع ًا 2014م) يف جميع حمافظات اجلمهورية اليمنية ،بالإ�ضافة �إىل ال�رشكة التابعة داخل
اجلمهورية اليمنية (ي�شار �إليهما مع ًا بـ”املجموعة”) وبيانها كما يلي:

�أ�سم ال�شركة (الوحدة) التابعة
كاك خلدمات الأمن وال�صيانة
(�صنعاء – اجلمهورية اليمنية)

ن�سبة امللكية

الن�شاط
الرئي�سي

ر�أ�س املال
�ألف ريال ميني

�سنة الإمتالك

نظافة وحرا�سة

10.000

2011م

2015م

2014م

%100

%100

التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة

�إن �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملتطلبات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية يتطلب من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات و�إفرتا�ضات ذات �أثر يف تطبيق ال�سيا�سات وكذا �أر�صدة
الأ�صول والإلتزامات املالية يف تاريخ البيانات املالية املوحدة وكذلك على قيم الإيرادات وامل�رصوفات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
وتخ�ضع التقديرات وما يتعلق بها من �إفرتا�ضات للمراجعة ب�صورة م�ستمرة كما يتم �إثبات التغريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي حدث فيها التغيري و�أية فرتات م�ستقبلية تت�أثر
بذل����ك التغيري.واملعلوم����ات املتعلقة بالأحكام والتقديرات الهامة واملطبقة بال�سيا�س����ات املحا�سبية والتي لها ت�أثري هام على الأر�صدة تظهر بالبيانات املالية املوحدة بالإي�ضاحات رقم (5 .3
 ،)25 ، 24 ، 20 ، 19 .12 ، 10 .5 ، 11 .3 ، 3 .10 ، 9 .3 ،وفيما يلي الإفرتا�ضات والتقديرات املحا�سبية الهامة واملتبعة من قبل �إدارة املجموعة يف �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة:
�أ.
•

ت�شتمل الأحكام املحا�سبية الهامة امل�ستخدمة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة على ما يلي:
ت�صنيف الأ�صول والإلتزامات املالية

تقدم ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة نطاق للأ�صول والإلتزامات املالية ليتم ت�صنيفها �ضمن الفئات املحا�سبية املختلفة يف حاالت معينة.

�	.2أ�س�س �إعداد البيانات املالية املوحدة
١.2

٤.2

العملة الوظيفية وعملة العر�ض

عند ت�صنيف الأموال املالية «كمحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق «�أو»متاحة للبيع» حتققت املجموعة ب�أنها تلتزم بالو�صف املبني يف ال�سيا�سة املحا�سبية رقم (.)3.3

بيان التوافق

�أعدت البيانات املالية املوحدة للبنك وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي اليمني.
و�إ�ستثن���ا ًء م���ن املعاي�ي�ر الدولي���ة لإع���داد التقاري���ر املالي���ة وتطبيق��� ًا لأح���كام القوان�ي�ن والتعليم���ات املحلي���ة ال�ص���ادرة ع���ن البن���ك املرك���زي اليمن���ي يت���م �إتب���اع م���ا يل���ي:
�أ� .إ�ستخ���دام ح���د �أدنى لن�س���ب تكوين خم�ص�ص الديون غري املنتظمة وذلك طبق��� ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�صادرة باملن�ش���ور رقم ( )6ل�سنة 1996م
ورقم ( )5ل�سنة 1998م ورقم ( )8ل�سنة 2015م.
ب� .إدراج خم�ص�ص املخاطر العامة املحت�سب على الديون املنتظمة �ضمن خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها للقرو�ض وال�سلفيات بد ًال من �إدراجه �ضمن
حقوق امللكية.
ج� .إدراج خم�ص�ص الإلتزامات العر�ضية �ضمن املخ�ص�صات الأخرى بد ًال من �إدراجه �ضمن حقوق امللكية.

•

مت مناق�شة ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة حول طرق قيا�س القيمة العادلة للأدوات املالية يف الإي�ضاح رقم (.)5
ب.

امل�صادر الرئي�سية لتقدير ال�شكوك

•

�إنخفا�ض قيمة الأ�صول

متار����س املجموع���ة حكمه���ا يف تقدير خم�ص����ص الإنخفا�ض يف قيمة الأ�صول ،وقد مت عر����ض منهجية تقدير الإنخفا�ض �ضم���ن �سيا�سة �إنخفا�ض قيمة الأ�صول املالي���ة والأ�صول غري املالية
واملبينة يف ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة �أدناه:
•

و�أن ت�أثري تلك الإ�ستثناءات على البيانات املالية املوحدة غري جوهري كما يف  31دي�سمرب 2015م.

تقييم الأدوات املالية

�إنخفا�ض قيمة �إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

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

 مت �إعداد وعر�ض البيانات املالية لل�رشكة التابعة للمجموعة يف �ضوء املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. -مت �إعتماد البيانات املالية املوحدة للمجموعة من قبل جمل�س الإدارة ب�إجتماعه بتاريخ  1يونيو 2016م.

96

97

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (�شركة م�ساهمة مينية)

•

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (�شركة م�ساهمة مينية)

ج.

الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات

متث���ل احل�ص����ص غ�ي�ر امل�سيطرة مبالغ الأرب���اح واخل�سائر و�صايف الأ�صول غري اململوكة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش للمجموعة ،وت���درج احل�ص�ص غري امل�سيطرة ب�شكل منف�صل يف بيان
الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر و�ضمن �إجمايل حقوق امللكية ب�شكل منف�صل عن حقوق امللكية العائد مل�ساهمي البنك.

يتم �إحت�ساب الإهالك لتنزيل تكلفة املمتلكات واملعدات على �أ�سا�س العمر الإنتاجي املقدر.
•

الإلتزامات املحتملة الناجتة عن املقا�ضاة

نظ���ر ًا لطبيع���ة عملياته���ا ،ق���د تك���ون املجموعة طرف��� ًا يف دعاوي ق�ضائية ق���د تن�ش�أ يف �سي���اق �أعمالها الإعتيادي���ة ،ويرتكز خم�ص����ص الإلتزامات املحتمل���ة التي قد تن�ش�أ ع���ن املقا�ضاة على
�إحتمالي���ة التدف���ق اخلارج���ي للم���وارد الإقت�صادية و�إمكانية الوثوق م���ن تقدير هذه التدفقات اخلارج���ة ،وتخ�ضع مثل هذا الأمور للكث�ي�ر من ال�شكوك وال ميكن التنب����ؤ بنتائجها بدقة.

�	.3أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة
�أ�س�س توحيد البيانات

 1 .1 .3ي�ض���ع املعي���ار رق���م ( )10من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية منوذج فردي لل�سيطرة ينطبق على جميع املن�ش�آت مبا فيها املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة
�أو املن�ش�أة املنظمة ،وتعرف ال�سيطرة ب�أن امل�ستثمر ي�سيطر على اجلهة امل�ستثمر فيها عندما يتعر�ض �أو يكون له حقوق يف عوائد متغرية ناجتة من �رشاكته مع
اجلهة امل�ستثمر فيها ،ويكون قادر ًا على الت�أثري على هذه العوائد من خالل �سلطته على اجلهة امل�ستثمر فيها .بغر�ض حتقيق تعريف ال�سيطرة الوارد يف املعيار
رقم ( )10من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،يجب �أن يتوفر للم�ستثمر ما يلي:
•

يكون للم�ستثمر ال�سلطة على اجلهة امل�ستثمر فيها.

•

يتعر�ض امل�ستثمر �أو يكون له حقوق يف عوائد متغرية ناجتة من ال�رشاكة مع اجلهة امل�ستثمر فيها.

•

يكون للم�ستثمر القدرة على �إ�ستخدام �سلطته يف ال�سيطرة على ال�رشكة امل�ستثمر فيها بغر�ض الت�أثري على حجم العائدات للم�ستثمر.

املعامالت امل�ستبعدة عند �إعداد البيانات املالية املوحدة

عن���د �إع���داد البيان���ات املالية املوحدة يتم �إ�ستبعاد القي���م الدفرتية لإ�ستثمارات البنك وحق���وق امللكية يف ال�رشكة التابعة ،وكم���ا يتم �إ�ستبعاد الأر�صدة والإي���رادات وامل�رصوفات املتقابلة
النا�شئة من التعامالت بني �رشكات املجموعة.

املعامالت بالعمالت الأجنبية

مت�س���ك ح�ساب���ات املجموع���ة (البنك و�رشكت���ه التابعة) بالريال اليمن���ي (العملة الوظيفية للمجموع���ة) ،وتثبت املعامالت بالعمالت الأخ���رى �إىل العملة الوظيفية خ�ل�ال ال�سنة املالية على
�أ�سا����س �أ�سع���ار ال�رصف ال�سارية يف تاريخ تنفيذ املعاملة ،ويتم ترجم���ة الأ�صول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأخرى يف نهاية ال�سنة على �أ�سا�س �أ�سعار ال�رصف ال�سارية
يف ذلك التاريخ ،وتثبت الفروق الناجتة ببيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الأخر ،تتمثل �أرباح �أو خ�سائر فروق �أ�سعار ال�رصف للبنود ذات الطبيعة النقدية يف الفرق بني كال من
التكلفة املطف�أة على �أ�سا�س العملة الوظيفة يف بداية العام والتي يتم تعديلها ب�إ�ستخدام معدل الفائدة الفعال وكذا الت�سويات خالل العام وبني التكلفة املطف�أة على �أ�سا�س العملة الأجنبية
واملرتجمة ب�أ�سعار ال�رصف يف نهاية العام وترحل الفروق الناجتة من ربح �أو خ�سارة لبيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الأخر.
يتم ترجمة الأ�صول والإلتزامات ذات الطبيعة غري النقدية بالعمالت الأخرى واملثبتة بتكلفتها التاريخية على �أ�سا�س �سعر ال�رصف ال�سائد وقت التعامل.
ال تدخل املجموعة يف العقود الآجلة �إال بالقدر الالزم لتغطية متطلباتها من العمالت الأجنبية �أو متطلبات العمالء ملواجهة �إلتزاماتهم بالعمالت الأجنبية الناجتة عن تعامالتهم من خالل
املجموعة وتتميز جميعها ب�أنها عمليات ق�صرية الأجل.

 2 .1 .3تت�ضمن البيانات املالية املوحدة كل من البيانات املالية امل�ستقلة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي مت�ضمن ًا كافة الأ�صول والإلتزامات ونتائج الأعمال لفرع بنك
الت�سلي���ف التع���اوين والزراعي للمعامالت الإ�سالمية وكذا الوحدة التابعة للبنك بعد �إ�ستبعاد كافة املعامالت والأر�صدة وبنود بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل
ال�شامل الأخر الناجتة عن العمليات امل�شرتكة.
�أ.

د.

2 .3

يتم تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة التالية ب�صورة ثابتة على الفرتات املعرو�ضة يف هذه البيانات املالية املوحدة

1 .3

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

ال�شركة التابعة

3 .3

الأ�صول والإلتزامات املالية

�أ.

الإعرتاف والقيا�س املبدئي

تع�ت�رف املجموع���ة مبدئي ًا بالقرو�ض وال�سلفيات وك���ذا الأر�صدة لدى البنوك وودائع العمالء واملديونيات الأخرى يف التاريخ الذي تن�ش����أ فيه .كما يتم الإعرتاف املبدئي جلميع الأ�صول
والإلتزامات املالية الأخرى يف بيان املركز املايل عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف ال�رشوط التعاقدية للأدوات املالية والتي قد تن�ش�أ مع الغري.

ال�رشكة التابعة هي ال�رشكة التي تخ�ضع ل�سيطرة املجموعة .ت�سيطر املجموعة على ال�رشكة امل�ستثمر بها �إذا �إ�ستوفت معايري ال�سيطرة املبينة يف الإي�ضاح رقم ( )1.3ويتم
�إدراج البيانات املالية لل�رشكة التابعة يف البيانات املالية املوحدة من تاريخ بداية ال�سيطرة وحتى تاريخ توقفها.

ب.

الت�صنيف

•

الأ�صول املالية

يتم تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لل�رشكة التابعة عندما يكون ذلك �رضوري ًا لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبعها املجموعة.

يتم ت�صنيف الأ�صول املالية عند �إن�شائها ك�أحد الفئات التالية:

ب.

.1

زوال ال�سيطرة

عن���د زوال ال�سيط���رة؛ تق���وم املجموعة بعدم الإعرتاف ب�أ�صول و�إلتزام���ات ال�رشكة التابعة وامل�ساهمات غ�ي�ر امل�سيطرة واملكونات الأخرى حلق���وق امللكية ذات ال�صلة بتلك
ال�رشك���ة� .أي فائ����ض �أو عج���ز ين�ش����أ من زوال ال�سيط���رة يتم الإعرتاف به يف بيان الرب���ح �أو اخل�سارة والدخل ال�شام���ل الآخر ،ويف حالة �إحتفاظ املجموع���ة ب�أية م�ساهمة يف
ال�رشك���ة التابع���ة يت���م عندها قيا�س تلك امل�ساهمة بالقيمة العادلة يف تاري���خ زوال ال�سيطرة ويتم الحق ًا املحا�سبة عنها على �أنها �رشك���ة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية �أو
وفق ًا لل�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة للأدوات املالية �إ�ستناد ًا �إىل م�ستوى النفوذ املحتفظ به.

98

قرو�ض وذمم مدينة ،وهي �أ�صول مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو حمدد القيمة ولي�ست متداولة يف �سوق ن�شط وال ترغب املجموعة يف بيعها على الفور �أو يف امل�ستقبل
القري���ب ،ويت���م الإع�ت�راف مبدئي��� ًا بهذه الأ�صول ب�سع���ر املعاملة وهو القيم���ة العادلة بالإ�ضافة �إىل �أي���ة م�صاريف متعلقة مبا��ش�رة باملعاملة ،الحق ًا وبع���د الإعرتاف املبدئي
بالأ�صول ،يتم قيا�س القرو�ض والذمم املدينة بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال خم�صوم ًا منها �أية خ�سائر �إنخفا�ض يف قيمتها.
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�	.2إ�ستثم���ارات حمتف���ظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق ،وهي �أ�صول مالية غ�ي�ر م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو حمددة ولها تواريخ �إ�ستحقاق ثابتة ،ويكون لدى املجموعة النية واملقدرة
الإيجابي���ة عل���ى الإحتف���اظ بها حتى تاريخ الإ�ستحاق ،وتعترب �أذون اخلزان���ة حلني الإ�ستحقاق من �ضمن هذه الإ�ستثمارات حيث يتم �إثب���ات �أذون اخلزانة بالقيمة الإ�سمية
ويثبت قيمة ر�صيد خ�صم الإ�صدار بالأر�صدة الدائنة والإلتزامات الأخرى ،وتظهر �أذون اخلزانة ببيان املركز املايل م�ستبعد ًا منها ر�صيد خ�صم الإ�صدار يف تاريخ البيانات
املالية املوحدة طبق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني.
ويتم �إثبات الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق عند ال�رشاء بالتكلفة (القيمة العادلة) م�ضاف ًا �إليها م�رصوف الإقتناء ،والحق ًا بعد الإعرتاف املبدئي يتم قيا�س
تلك الإ�ستثمارات بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ناق�ص ًا �أية خ�سائر �إنخفا�ض يف القيمة.

ه.

يتم قيا�س الأ�صول املالية بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة:
-

قيا���س التكلف��ة املطف���أة :التكلفة املطف�أة للأ�صول �أو الإلتزام���ات املالية هي املبلغ الذي تقا�س به الأ�صول �أو الإلتزامات املالية عن���د الإعرتاف املبدئي خم�صوم ًا منه مدفوعات
ال�س���داد الأ�صلي���ة م�ضاف��� ًا �إليه �أو خم�صوم��� ًا منه الإطفاء املرتاكم ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائ���دة الفعال لأي فرق بني املبلغ املبدئي املعرتف به ومبل���غ الإ�ستحقاق ناق�ص ًا �أي
تخفي�ض خل�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ،ويت�ضمن �إحت�ساب معدل الفائدة الفعلي جميع الر�سوم املدفوعة �أو امل�ستلمة والتي ت�شكل جز ًء متمم ًا ملعدل الفائدة الفعال.

-

قيا���س القيم��ة العادل��ة :القيم���ة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم �إ�ستالم���ه لبيع الأ�صل �أو الذي �سيتم �س���داده لنقل �إلتزام يف معاملة منتظمة ب�ي�ن امل�شاركني يف ال�سوق يف تاريخ
القيا�س يف ال�سوق الرئي�سي �أو يف حالة عدم وجود �أف�ضل �سوق يكون متاح ًا للمجموعة يف ذلك التاريخ .تعك�س القيمة العادلة للإلتزام خماطر عدم الوفاء بالإلتزام �أويتم قيا�س
القيم���ة العادل���ة للإ�ستثم���ارات املدرجة ب�سعر ال�سوق كما يف تاريخ البيانات املالية املوحدة .بالن�سبة للإ�ستثمارات الغري مدرجة ،ويتم الإعرتاف ب�أية زيادة يف القيمة العادلة عند
وج���ود م�ؤ��ش�رات موثوقة تدعم ه���ذه الزيادة ،هذه امل�ؤ�رشات املوثوقة حمددة ب�أحدث معامالت للإ�ستثمار �أو لإ�ستثم���ارت مماثلة متت بال�سوق على �أ�سا�س جتاري بني �أطراف
راغبة ومطلعة لي�س لديها �أية ردود �أفعال قد ت�ؤثر على ال�سعر .يتم �إدراج الإ�ستثمار بالتكلفة بعد خ�صم قيمة الإنخفا�ض يف غياب قيا�س يعتمد عليه للقيمة العادلة.

و.

حتديد وقيا�س خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة

�	.3إ�ستثم���ارات مالي���ة متاح���ة للبي���ع وهي �إ�ستثم���ارات غري م�شتقة خم�ص�ص���ة على �أنها متاح���ة للبيع �أو مل يت���م ت�صنيفها ك�أية فئة �أخ���رى من فئات الأ�ص���ول املالية ،وت�سجل
الإ�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ،ويتم ت�سجيل جميع الإ�ستثمارات املتاحة للبيع الأخرى بالقيمة العادلة.
يتم الإعرتاف ب�إيراد الفائدة يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ،ويتم الإعرتاف ب�إيراد توزيعات الأرباح يف بيان الربح
�أو اخل�س���ارة والدخ���ل ال�شام���ل الآخر عندما ت�صبح املجموعة م�ستحق���ة لتلقي توزيعات الأرباح� .أرباح �أو خ�سائر �رصف العم�ل�ات الأجنبية عن الإ�ستثمارات يف �أوراق دين
متاحة للبيع يتم الإعرتاف بها يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر.
يت���م الإع�ت�راف بالتغ�ي�رات الأخرى يف القيمة العادلة يف الدخل ال�شامل الآخ���ر �إىل �أن يباع الإ�ستثمار �أو تنخف�ض قيمته ،وعندها يع���اد ت�صنيف الأرباح واخل�سائر الرتاكمية
املعرتف بها �سابق ًا يف الدخل ال�شامل الآخر �إىل بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر كت�سوية �إعادة ت�صنيف.
يع���اد ت�صني���ف الأ�ص���ول املالية غري امل�شتقة من فئة متاحة للبيع �إىل فئة القرو�ض والذمم املدينة عندما ينطبق عليها تعريف القرو�ض والذمم املدينة �أو �إذا كان لدى املجموعة
النية واملقدرة على الإحتفاظ بتلك الأ�صول املالية للم�ستقبل املنظور �أو حتى تاريخ الإ�ستحقاق.

•

الإلتزامات املالية

يتم ت�صنيف وقيا�س الإلتزامات املالية بالتكلفة املطف�أة.

ج.

�إلغاء الإعرتاف

-

يلغ���ى الإع�ت�راف بالأ�ص���ول املالية عندما تتوقف حقوق املجموعة التعاقدية الت���ي متثل الأ�صول املالية ،وهي يف العادة عندما يتم بيع الأ�ص���ل �أو عند حتويل جميع التدفقات
النقدية املرتبطة بالأ�صل �إىل طرف ثالث م�ستقل عن املجموعة.

-

يلغى الإعرتاف بالإلتزامات املالية عندما يتم �سداد �أو �إلغاء �أو �إنتهاء تلك الإلتزامات.

د.

مقا�صة الأ�صول والإلتزامات املالية

جترى مقا�صة بني الأ�صول والإلتزامات املالية ويدرج املبلغ ال�صايف يف بيان املركز املايل فقط يف حالة وجود حق قانوين لت�سوية املبالغ املدرجة ،و�أن هناك نية للت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف
�أو لتحقيق الأ�صول و�سداد الإلتزامات ب�صورة متزامنه.

مبادئ القيا�س

تقوم املجموعة بتاريخ البيانات املالية املوحدة بتقييم ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �إنخفا�ض قيمة الأ�صول املالية غري امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح �أواخل�سارة
والدخ���ل ال�شام���ل الآخ���ر .تنخف�ض قيمة الأ�صل املايل �أو جمموعة الأ�صول املالية عندما ي�شري دلي���ل مو�ضوعي �إىل وقوع حدث �أو �أكرث بعد الإعرتاف املبدئي بالأ�صول و�أن تلك الأحداث
لها ت�أثري �سلبي على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�صول التي ميكن تقديرها ب�صورة موثوق بها.
ق���د يت�ضم���ن الدلي���ل املو�ضوعي على �إنخفا�ض قيمة الأ�ص���ول املالية ،تلك املعلومات ب�ش�أن ال�صعوبات املالية الكبرية لدى املقرت�ض �أو امل�ص���در والتق�صري �أو الت�أخري من جانب املقرت�ض
و�إعادة هيكلة الدين من جانب املجموعة ب�رشوط مل تكن املجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك وامل�ؤ�رشات على �أن املقرت�ض �أو امل�صدر �سيدخل يف �إفال�س �أو عدم وجود �سوق ن�شط لل�ضمانات
املالي���ة �أو البيان���ات الأخ���رى التي ميكن مالحظتها فيما يتعلق مبجموعة �أ�صول مثل التغريات ال�سلبية يف مركز الدفع لدى املقرت�ض�ي�ن �أو امل�صدرين باملجموعة �أو الظروف الإقت�صادية
املرتبطة بحاالت التق�صري.
ت�أخ���ذ املجموع���ة بع�ي�ن الإعتبار دلي���ل الإنخفا�ض يف قيمة القرو����ض وال�سلف للعمالء والإ�ستثم���ارات املالية املحتفظ بها لتاري���خ الإ�ستحقاق على كل من م�ست���وى الأ�صول ب�شكل منفرد
وامل�ست���وى اجلماع���ي له���ا .يتم تقيي���م جميع القرو�ض وال�سل���ف للعمالء والإ�ستثم���ارات املالية املحتفظ بها لتاري���خ الإ�ستحقاق الهامة ب�ش���كل منفرد لتحديد ما �إذا كان���ت هناك خ�سائر
�إنخفا����ض يف القيم���ة الفردي���ة .جميع القرو�ض وال�سلف للعم�ل�اء والإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق الهامة ب�شكل منف���رد والتي ال يوجد �إنخفا�ض حمدد يف قيمتها يتم
تقييمها ب�صورة جماعية لتحديد ما �إذا كانت هناك خ�سائر �إنخفا�ض يف القيمة يتم تكبدها ولكنه مل يتم حتديدها بعد .القرو�ض وال�سلف للعمالء والإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ
الإ�ستحق���اق الت���ي ال تعت�ب�ر هامة ب�شكل منفرد يتم تقييمها ب�صورة جماعية لتحديد ما �إذا كانت هناك خ�سائر �إنخفا�ض يف القيمة وذلك بتجميع القرو�ض وال�سلف للعمالء والإ�ستثمارات
املالية املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق والتي لها خ�صائ�ص خماطر متماثلة يف جمموعات.
يت���م قيا����س خ�سائ���ر الإنخفا�ض يف القيم���ة للأ�صول امل�سجلة بالتكلفة املطف����أة على �أنها الفرق بني القيم���ة الدفرتية للأ�صول املالي���ة والقيمة احلالية للتدفقات النقدي���ة امل�ستقبلية املقدرة
خم�صوم���ة ب�سع���ر الفائ���دة الف َّعال الأ�صلي للأ�صول .يتم الإعرتاف بخ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة يف بيان الربح �أو اخل�س���ارة والدخل ال�شامل الآخر ويتم �إظهارها كح�ساب خم�ص�ص يف
مقابل القرو�ض وال�سلف للعمالء.
الإنخفا�ض يف القيمة ال�سوقية للإ�ستثمارات املدرجة بن�سبة � %20أو �أكرث عن التكلفة �أو ملدة ت�سعة �أ�شهر مت�صلة �أو �أكرث تعترب م�ؤ�رشات على �إنخفا�ض القيمة.

ال تت���م مقا�ص���ة للإي���رادات وامل�رصوف���ات يف بي���ان الرب���ح �أو اخل�س���ارة والدخ���ل ال�شام���ل الآخ���ر م���ا مل يك���ن ذل���ك مطلوب��� ًا �أو م�سموح��� ًا ب���ه مبوج���ب �أي معي���ار �أو تف�س�ي�ر حما�سبي.
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بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (�شركة م�ساهمة مينية)

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

4 .3
−

−

تثبت �أرباح عقود املرابحة والإ�ست�صناع على �أ�سا�س اال�ستحقاق .حيث تثبت كافة الأرباح عند �إمتام عقد املرابحة ك�إيرادات م�ؤجلة ،وترحل لبيان الربح �أو اخل�سارة والدخل
ال�شامل الآخر على �أ�سا�س ن�سبة التمويل وذلك بطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة العقد .تطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني يتم التوقف عن �إثبات �أرباح عقود املرابحة
والإ�ست�صناع غري املنتظمة ببيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر.

−

تثبت �أرباح الإ�ستثمارات يف عقود امل�ضاربات التي تن�ش�أ وتنتهي خالل ال�سنة املالية يف بيان الأرباح واخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر يف تاريخ ت�صفية عقد امل�ضاربة ،وتثبت
�أرباح الإ�ستثمارات يف عقود امل�ضاربات التي ت�ستمر لأكرث من �سنة مالية وذلك يف حدود الأرباح املوزعة نقد ًا من هذه العمليات خالل العام.
يتم �إثبات �إيرادات الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك وفق ًا للفرتة الزمنية وعلى مدى عمر عقد الإيجار.

−

يتم الإعرتاف ب�إيرادات الإ�ستثمار يف ال�صكوك ببيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر على �أ�سا�س زمني تنا�سبي ب�إ�ستخدام ن�سبة العائد املعلنة من قبل اجلهة التي
قامت ب�إ�صدار ال�صكوك.
يتم �إثبات �إيرادات الإ�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة بالبيانات املالية طبق ًا لن�صيب املجموعة يف حقوق امللكية لهذه ال�رشكات وذلك طبق ًا للبيانات املالية املعتمدة.

−

يتم الإعرتاف ب�إيرادات الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق ب�إتباع طريقة معدل الفائدة الف َّعال.

−

يتم الإعرتاف ب�إيراد توزيعات الأرباح عندما ين�ش�أ احلق يف �إ�ستالم الإيراد.

−

يت���م �إثب���ات املخ�ص�ص���ات امل�سرتدة (�إنتفى الغر�ض منه���ا) �ضمن بند �إيرادات عمليات �أخرى ببي���ان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر وفق��� ًا لتعليمات البنك املركزي
اليمني.

−

يتم �إثبات �إيرادات الر�سوم والعموالت عند ت�أدية اخلدمات املرتبطة بها.

−

5 .3

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية والإلتزامات العر�ضية املنتظمة (مت�ضمنة احل�سابات حتت املراقبة)
القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية والإلتزامات العر�ضية غري املنتظمة الديون دون امل�ستوى
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
الديون الرديئة

حتقق الإيراد
يت���م الإع�ت�راف ب�إيراد وم�رصوف الفائ���دة جلميع الأدوات املالية اخلا�ضعة للفوائد يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شام���ل الآخر ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الف َّعال
ب�إ�ستثن���اء فوائ���د الت�سهيالت الإئتمانية الغري منتظمة وذلك تطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمن���ي ال�صادرة باملن�شور رقم ( )6ل�سنة 1996م ب�ش�أن �أ�س�س ت�صنيف الأ�صول
والإلتزام���ات حي���ث يت���م �إيقاف �إثبات الفوائد املتعلقة بالقرو�ض والت�سهيالت غري املنتظمة ،وعندما يعامل ح�ساب ب�إعتب���اره من القرو�ض والت�سهيالت غري املنتظمة ف�إن كافة
الفوائ���د غ�ي�ر املح�صلة املتعلقة بالثالثة �أ�شهر ال�سابقة على �إعتباره قر����ض �أو ت�سهيل غري منتظم يتم �إ�ستبعادها من الإيرادات و�إدراجها �ضمن الأر�صدة الدائنة والإلتزامات
الأخرى ب�إعتبارها فوائد معلقة .معدل الفائدة الف َّعال هو املعدل الذي يخ�صم املدفوعات واملقبو�ضات النقدية امل�ستقبلية طوال فرتة العمر املقدر للأ�صول �أو الإلتزامات املالية
�إىل القيم���ة الدفرتي���ة للأ�صول �أو الإلتزامات املالية .عن���د �إحت�ساب معدل الفائدة الف َّعال تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدي���ة امل�ستقبلية بالو�ضع يف الإعتبار جميع البنود
التعاقدية للأداة املالية ب�إ�ستثناء خ�سائر الإئتمان امل�ستقبلية .يت�ضمن �إحت�ساب معدل الفائدة الف َّعال جميع تكاليف املعاملة والر�سوم والنقاط املدفوعة �أو امل�ستلمة التي ت�شكل
ً
مكم�ل�ا ملع���دل الفائدة الف َّع���ال� .إن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة لإحت�ساب التكلف���ة املطف�أة للأ�صول والإلتزامات املالية وتوزيع �إي���راد وم�رصوف الفوائد على مدى
ج���زء ًا
الفرتة املنا�سبة التي تخ�صها.

−

وبنا ًء عليه يتم تكوين املخ�ص�ص طبق ًا للن�سب التالية كحد �أدنى:
الن�سبة
%2-1
%15
%45
%100

يتم �إعدام القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية يف حالة عدم جدوى الإجراءات املتخذة حيالها لتح�صيلها �أو بنا ًء على التعليمات ال�صادرة من البنك املركزي اليمني ـ يف �ضوء
�أعمال الفح�ص التي يقوم بها ـ وذلك خ�صم ًا على املخ�ص�ص الذي ي�ضاف �إليه املتح�صالت من القرو�ض التي �سبق �إعدامها.
تظهر القرو�ض والأن�شطة التمويلية للعمالء والبنوك ببيان املركز املايل بعد خ�صم املخ�ص�ص املحدد والعام وكذا الفوائد املجنبة.

6 .3

الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات

تظهر االلتزامات العر�ضية التي تدخل فيها املجموعة طرف ًا خارج املركز املايل حتت بند �إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات ـ بعد خ�صم الت�أمينات املح�صلة عنها ـ ب�إعتبارها ال متثل �أ�صو ًال
�أو �إلتزامات فعلية يف تاريخ البيانات املالية.

7 .3

بيان التدفقات النقدية

تتب���ع املجموع���ة الطريق���ة غري املبا�رشة عن���د �إعداد بيان التدفقات النقدية املوح���د حيث يتم ت�سوية �صايف الربح �أو اخل�س���ارة مع �صايف الأموال املتاحة م���ن �أو امل�ستخدمة يف �أن�شطة
الت�شغيل والإ�ستثمار والتمويل.

8 .3

النقدية ومايف حكمها

لأغرا����ض �إع���داد بيان���ات التدفقات النقدية املوحد يت�ضمن بند النقدية ومايف حكمه���ا �أر�صدة النقدية والأر�صدة لدى البنوك بخالف الأر�ص���دة املودعة لدى البنك املركزي اليمني يف
�إطار ن�سبة الإحتياطي - ،وكذا �أر�صدة �أذون اخلزانة التي ت�ستحق خالل ثالثة �شهور من تاريخ �إ�صدارها .متثل النقدية وما يف حكمها �أ�صول مالية غري م�شتقة يتم قيدها بالتكلفة
املطف�أة يف بيان املركز املايل املوحد.

9 .3
�أ.

املمتلكات واملعدات والإهالك
الإعرتاف والقيا�س

تثب���ت املمتل���كات واملع���دات بتكلفتها التاريخية ناق�ص ًا جممع الإه�ل�اك وخ�سائر الإنخفا�ض يف قيمة تلك املمتلكات – �إذا وجد -وت�شمل التكلف���ة جميع التكاليف املن�سوبة مبا�رشة ل�رشاء
الأ�ص���ل .كم���ا تت�ضم���ن تكلفة املمتلكات التي مت �إن�شائها ذاتي ًا تكلفة املواد والأجور و�أية مواد م�ستهلكة من التكاليف املن�سوبة مبا�رشة لو�ضع الأ�صل يف احلالة الت�شغيلية التي متكنه من
حتقي���ق الغر����ض ال���ذي مت بنا�ؤه من �أجل���ه كما ت�شمل �أي�ض ًا التكاليف الالزمة لفك الأ�صل و�إعادة ترميم املوقع .والربجميات التي يت���م �رشا�ؤها ب�إعتبار �أنها �رضورية لتمكني املعدات من
�أداء الغر�ض املطلوب منها يتم ر�سملتها كجزء من تكلفة تلك املعدات.
عندما تكون �أجزاء من املمتلكات واملعدات ذات �أعمار �إفرتا�ضية خمتلفة يتم �إدراجها كبنود م�ستقلة (املكونات الرئي�سية) �ضمن املمتلكات واملعدات.

خم�ص�ص القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية وخم�ص�ص الإلتزامات العر�ضية

تطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�صادرة باملن�شورين رقمي ( )6ل�سنة 1996م )5( ،ل�سنة 1998م ورقم ( )8ل�سنة 2015م ب�ش�أن �أ�س�س ت�صنيف الأ�صول والإلتزامات يتم تكوين
خم�ص����ص للقرو����ض والت�سهي�ل�ات والأن�شط���ة التمويلية والإلتزام���ات العر�ضية بذاتها بالإ�ضاف���ة �إىل ن�سبة مئوية للمخاطر العام���ة حت�سب من جمموع القرو����ض والت�سهيالت والأن�شطة
التمويلي���ة والإلتزام���ات العر�ضي���ة م�ستبعد ًا منها الأر�صدة املغطاة بودائع وكف���االت م�رصفية �صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة وذلك يف �ضوء الدرا�س���ات التف�صيلية الدورية لأر�صدة
القرو�ض والت�سهيالت والأن�شطة التمويلية والإلتزامات العر�ضية امل�شار �إليها.
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يت���م �إ�ستبع���اد الأ�ص���ل الثاب���ت عند التخل�ص منه �أو عندما يكون من املتوقع عدم احل�ص���ول على منافع �إقت�صادية م�ستقبلية متوقع حتققها من �إ�ستم���رار �إ�ستخدام هذا الأ�صل ،ويف العام
ال���ذي مت في���ه �إ�ستبع���اد الأ�ص���ل ،يتم �إدراج الربح �أو اخل�س���ارة الناجتة من عملية الإ�ستبعاد (الفرق بني �ص���ايف قيمة الإ�ستبعاد املتحقق من عملية البيع و�ص���ايف القيمة الدفرتية للأ�صل)
ببيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر �ضمن بند �إيرادات وم�صاريف �أخرى� .إذا مت �إ�ستبعاد �أي �أ�صل معاد تقييمه ف�إن ما يخ�ص الأ�صل من فائ�ض �إعادة التقييم يتم ترحيله
�إىل الأرباح املرحلة.
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ب.

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (�شركة م�ساهمة مينية)

 13 .3عقود الإيجار

التكاليف الالحقة

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

ج.

ت�صني���ف العق���ود كعقود �إيجار متويل���ي عندما تنقل �رشوط العقد جميع املخاطر واملنافع الناجتة عن امللكية �إىل امل�ست�أجر .وت�صنف بقية عقود الإيجار كعقود ت�شغيلية ،حتمل الإيجارات
امل�ستحقة الدفع بحكم هذه العقود على بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الأخر املوحد على �أ�سا�س الق�سط الثابت وعلى مدى فرتة الإيجار.

 14 .3تقييم الإ�ستثمارت يف �شركات زميلة

الإهالك

 يتم ت�صنيف الإ�ستثمار ك�إ�ستثمار يف �رشكات زميلة عندما يكون للمجموعة ت�أثري هام على عملياتها املالية و�سيا�ستها الت�شغيلية مع عدم وجود �سيطرة ،ويوجد هذاالت�أثري الهام عندما ميلك البنك بني � 20إىل  50باملائة من القوة الت�صويتية لل�رشكة.

يح�سب الإهالك بنا ًء على تكلفة املمتلكات واملعدات ناق�ص ًا قيمتها التخريدية – �إن وجدت .-
يتم تقدير العمر الإنتاجي لكل جزء من الأ�صل الثابت و�إذا كان لهذا اجلزء عمر �إنتاجي خمتلف عن باقي مكونات الأ�صل ف�سوف يتم �إهالكه ب�شكل منف�صل.

تثبت الإ�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة التي للمجموعة ت�أثري هام عليها بتكلفة الإقتناء ،ويف تاريخ البيانات املالية يتم تعديل قيمة تلك الإ�ستثمارات بالزيادة
�أو النق����ص ح�س���ب ن�صي���ب املجموعة يف حقوق امللكية لل�رشكة الزميلة ،وذلك طبق ًا للبيانات املالية املعتم���دة لهذه ال�رشكات ،ويتم �إثبات قيمة هذا التغري ببيان الربح �أو
اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املوحد.

ويتم �إهالك هذه املمتلكات – فيما عدا الأرا�ضي – بطريقة الق�سط الثابت وحتميل مبلغه على بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الأخر املوحد وعلى مدى العمر الإنتاجي املقدر لها.

وفيما يلي بيان بالأعمار الإنتاجية املقدرة لتلك املمتلكات لأغرا�ض �إحت�ساب الإهالك:
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

مباين و�إن�شاءات
�أثاث و�آالت ومعدات
الأجهزة ونقاط البيع و�صناديق ال�رصاف الأيل
�سيارات وو�سائل نقل
حت�سينات عقارات م�ست�أجرة

 15 .3التمويل والعقود الإ�ستثمارية الإ�سالمية

العمر الإنتاجي املقدرة بال�سنوات

تق���وم املجموع���ة مبزاولة �أعم���ال م�رصفية �إ�سالمية متوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمي���ة من خالل �أدوات �إ�سالمية متنوعة مثل املرابحة والإ�ست�صن���اع ،امل�ضاربة والإجارة ويو�ضح
الإي�ضاح رقم ( )4.3الإعرتاف بالإيرادات املرتبطة بهذه الأدوات.

� 50سنة
� 5سنوات – � 10سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 10سنوات �أو مدة الإيجار �أيهما �أقل

�أ.

متويل عمليات املرابحة والإ�ست�صناع

ويعاد النظر �سنوي ًا مبعرفة �إدارة املجموعة يف كل من طريقة الإهالك والعمر الإنتاجي املقدر وكذلك القيم املقدرة كخردة يف نهاية العمر الإنتاجي املقدر لتلك املمتلكات (�إن وجدت).

املرابحة هي عقد بيع مبوجبه تبيع املجموعة �أ�صل �أو �سلعة �سبق له �رشائها وحيازتها بناء على وعد من املتعامل بالقيام ب�رشائها وب�رشوط معينة ،يتكون �سعر البيع من تكلفة ال�سلعة
وهام�ش الربح املتفق عليه.

�	10 .3إنخفا�ض قيمة الأ�صول غري املالية

الإ�ست�صناع هو عقد بني املجموعة والعميل تقوم املجموعة على �أ�سا�سه ببيع �أ�صل مطور وفق ًا ملوا�صفات وثمن متفق عليهما م�سبق ًا مع العميل.

تت���م مراجع���ة القي���م املرحلة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك م�ؤ�رش على �إنخفا�ض القيمة .يف حال وج���ود هذا امل�ؤ�رش ،يتم تقدير قيمة الأ�صل القابلة للإ�سرتداد .تتمثل القيمة
القابل���ة للإ�س�ت�رداد لأح���د الأ�صول �أو وحدة منتجة للنقد بالقيمة احلالي���ة امل�ستخدمة وقيمته العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع� ،أيهما �أكرب .عند تقيي���م قيمة الإ�ستخدام ،يتم خ�صم التدفقات
النقدي���ة امل�ستقبلي���ة �إىل قيمه���ا احلالي���ة ب�إ�ستخدام معدل اخل�ص���م الذي يعك�س تقديرات ال�س���وق احلالية للقيمة الزمنية للم���ال واملخاطر اخلا�صة بهذا الأ�صل .ويت���م الإعرتاف بخ�سائر
�إنخفا�ض القيمة �ضمن بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املوحد �إىل احلد الذي ال تتجاوز فيه القيمة املرحلة لأ�صل قيمته القابلة للإ�سرتداد.

تثبت الديون املتعلقة بعمليات متويل املرابحة والإ�ست�صناع �سواء كانت ق�صرية �أو طويلة الأجل بالتكلفة م�ضاف ًا �إليها العائد املتفق عليه بعقود املرابحة �أو الإ�ست�صناع.

 11 .3خم�ص�صات �أخرى
يت���م الإع�ت�راف مبخ�ص����ص ما عندما يكون لدى املجموعة �إلتزام حايل ،قانوين �أو �إ�ستنتاجي ،ميكن تقديره ب�صورة موثوق���ة نتيجة حلدث �سابق ،ويكون من املحتمل �أن ي�ستلزم تدفقات
خارج���ة للمناف���ع الإقت�صادية لت�سوية الإلت���زام .و�إذا كان ت�أثري القيمة الزمنية للمبالغ جوهري ًا ،يتم حتديد املخ�ص�صات من خالل خ�ص���م التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة مبعدل ما
قبل ال�رضيبة والذي يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمبالغ ،عندما يكون منا�سب ًا ،واملخاطر املتعلقة بالإلتزامات.

 12 .3تقييم الأ�صول التي �آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون بع�ض العمالء
ت���درج الأ�ص���ول الت���ي �آلت ملكيته���ا للمجموعة ببيان املركز امل���ايل املوحد �ضمن بند «�أر�ص���دة مدينة و�أ�صول �أخ���رى» وفق ًا لتعليمات البن���ك املركزي اليمني وذلك بالقيم���ة التي �آلت بها
للمجموعة ناق�ص ًا �أي انخفا�ض يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ـ �إن وجد ـ ،ويتم حتميل قيمة هذا الإنخفا�ض على بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الأخر املوحد.

104

ب.

امل�ضاربة

امل�ضارب���ة ه���ي عق���د بني املجموعة والعميل .حيث يقوم مبوجبه �أحد الأط���راف بتقدمي �أموال (رب املال) ويقوم الطرف الآخر (امل�ضارب) ب�إ�ستثم���ار هذه املبالغ يف م�رشوع ما �أو ن�شاط
معني ،ويتم توزيع الأرباح الناجتة بينهم وفق ًا حل�صة الأرباح املتفق عليها بينهم م�سبق ًا يف العقد .يتحمل امل�ضارب كافة اخل�سائر الناجتة عن �سوء �إدارته� ،أو �إهماله� ،أو خمالفة �رشوط
وبنود امل�ضاربة ،فيما عدا ذلك يكون رب املال م�سئو ًال عن اخل�سائر.
ج.

الإجارة املنتهية بالتمليك

الإج���ارة املنتهي���ة بالتملي���ك هي �إتفاقية تقوم مبوجبه���ا املجموعة (كم�ؤجر) بت�أجري �أ�صل للعمي���ل (امل�ست�أجر) (�رشاء� /إقتناء الأ�صل املحدد� ،سوا ًء من بائ���ع طرف ثالث �أو من العميل
نف�سه ،ح�سب طلب العميل والوعد بالت�أجري) ،مقابل بع�ض مدفوعات الإيجارة ملدة ت�أجري �أو فرتات ت�أجري حمددة ،م�ستحقة الدفع على �أ�سا�س �إيجار ثابت �أو متغري.
حت���دد �إتفاقي���ة �إج���ارة الأ�ص���ل امل�ؤجر ومدة الإيج���ار ،وكذلك �أ�س�س حل�ساب الإيج���ار وتوقيت دفعات الإيج���ار وم�س�ؤوليات كال الطرفني خ�ل�ال مدة الإيجار ،يقدم العمي���ل (امل�ست�أجر)
للمجموعة (امل�ؤجر) تعهد بتجديد مدة عقد الإيجار ودفع دفعات الإيجار املتعلقة بذلك ح�سب اجلدول الزمني املتفق عليه وال�صيغة املطبقة خالل مدة الإيجار.
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يف نهاية مدة الإجارة تنتقل ملكية الأ�صول امل�ؤجرة �إىل امل�ست�أجر �رشيطة �أن يكون امل�ست�أجر قد �سدد جميع �أق�ساط الإجارة.

 22 .3الزكاة امل�ستحقة على ح�سابات امل�ساهمني

تثبت الأ�صول املقتناة بغر�ض الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك بالتكلفة ناق�ص ًا جممع الإهالك و�أي �إنخفا�ض يف قيمتها ،ويتم �إهالكها – فيما عدا الأرا�ضي – على مدى عمر الت�أجري.

تقوم املجموعة بتوريد الزكاة امل�ستحقة على ح�سابات امل�ساهمني �إىل اجلهة احلكومية املخت�صة والتي تقرر توزيعها طبق ًا مل�صارفها ال�رشعية.

 16 .3عائد �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار

 23 .3هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية

يت���م حتدي���د العائ���د امل�ستح���ق على ح�سابات الإ�ستثم���ار املطلقة والإدخار عل���ى �أ�سا�س عقد امل�ضاربة ال���ذي يتم مبوجبه الإتفاق عل���ى امل�شاركة يف الربح واخل�س���ارة الناجتة عن املعامالت
الإ�سالمية املختلفة خالل الفرتة املالية.

تخ�ض���ع املعام�ل�ات بالف���رع الإ�سالمي لإ�رشاف هيئة الفت���وى والرقابة ال�رشعية ،والتي تنح�رص م�سئوليته���ا يف رقابة اجلوانب ال�رشعية لن�شاط الف���رع الإ�سالمي طبق ًا لأحكام ال�رشيعة
الإ�سالمية.

 17 .3ال�ضرائب

 24 .3معلومات البنك الأم

-

حت�سب ال�رضائب على املجموعة طبق ًا للقوانني واللوائح والتعليمات ال�رضيبية ال�سارية يف اجلمهورية اليمنية.

-

وفق��� ًا للم���ادة ( )21من القان���ون ( )39ل�سنة 1982م ب�إن�شاء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ال تخ�ضع �أرباح البنك ل�رضيب���ة الأرباح التجارية وال�صناعية .وال يخ�ضع
البن���ك �أي�ض��� ًا لقانون �رضائب الدخل رقم ( )31ل�سنة 1991م والتعدي�ل�ات الالحقة له بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )12ل�سنة 1999م و�أحكام املادة رقم ( )85من
القانون رقم ( )38ل�سنة 1998م ب�ش�أن البنوك وذلك حتى  31دي�سمرب 2009م.

-

وفق��� ًا للم���ادة ( )160من قانون �رضائ���ب الدخل رقم ( )17ل�سنة 2010م تخ�ضع �أرباح البنك لل�رضائب وذلك على �أ�سا����س معدل �رضيبي  %20للوعاء اخلا�ضع لل�رضيبة
بدء ًا من عام 2010م.

-

نظ���ر ًا لطبيع���ة املحا�سبة ال�رضيبي���ة يف اجلمهورية اليمنية ف�إن تطبيق ما ورد ب�ش�أن ال�رضائب امل�ؤجلة مبعيار املحا�سبة ال���دويل عن ال�رضائب على الدخل ال ين�ش�أ عنه عادة
�إلتزامات �رضيبية م�ؤجلة .ويف حالة ن�ش�أة �أ�صول �رضيبية م�ؤجلة عن تطبيق املعيار ف�إن هذه الأ�صول ال تدرج �إال عندما تكون هناك م�ؤ�رشات كافية �أن هذه الأ�صول �سيتم
حتقيقها يف امل�ستقبل املنظور.

 18 .3خم�ص�ص ال�ضمان الإجتماعي
�أ.

يدف���ع موظف���وا املجموع���ة ح�صتهم لقاء ال�ضمان الإجتماعي بح�س���ب قانون الت�أمينات الإجتماعية اليمنية رقم ( )26ل�سنة 1991م وك���ذا القانون رقم (1991 )25م ب�ش�أن
الت�أمينات واملعا�شات ويتم �سداد الإ�شرتاكات للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية والهيئة العامة للت�أمينات قبل اليوم العا�رش من ال�شهر التايل .حتمل م�ساهمة املجموعة
يف بيان الربح �أواخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املوحد.

ب.

تطبق �أحكام قانون الت�أمينات الإجتماعية على موظفي املجموعة فيما يتعلق بحقوق ترك اخلدمة.

يتم �إعداد بيان املركز املايل وبيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر للبنك الأم املف�صح عنهما �ضمن الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية ب�إتباع نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة
�أعاله فيما عدا الإ�ستثمار يف ال�رشكات التابعة حيث يتم ت�سجيلها بالتكلفة.

.4
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املعايري اجلديدة واملعدلة �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2015م

التعدي�ل�ات عل���ى املعاي�ي�ر الدولي���ة لإعداد التقارير املالية والت���ي �أ�صبحت �سارية املفعول ب�ش���كل �إلزامي يف عام 2015م لي�س له���ا ت�أثري جوهري على نتائج �أعم���ال املجموعة واملركز املايل
للمجموعة .ووفق ًا لذلك ،لي�س هناك �أي تغيريات على ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة يف عام 2015م.

2 .4

املعايري والتعديالت والتف�سريات على املعايري احلالية وغري �سارية املفعول حتى الآن والتي مل يتم تبنيها من قبل املجموعة

مت �إ�ص���دار معاي�ي�ر وتعدي�ل�ات وتف�س�ي�رات جديدة على املعايري احلالية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ولكنها غري �سارية املفع���ول حتى تاريخ البيانات املالية ،ومل يتم تبنيها من
قبل املجموعة� .أدناه معلومات عنها والتي يتوقع �أن تكون ذات عالقة ببيانات املجموعة املالية.
وتتوق���ع �إدارة املجموع���ة ب����أن جميع الإ�صدارات ذات العالقة �سوف يتم تبنيها �ضم���ن ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة للفرتة الأوىل التي تبد�أ بع���د تاريخ نفاذ هذه الإ�صدارات .وهناك
معايري وتعديالت وتف�سريات جديدة �أ�صدرت لكن ال يتوقع �أن يكون لها ت�أثري جوهري على البيانات املالية للمجموعة.
•

 19 .3توزيعات الأرباح للأ�سهم العادية

التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية (2014م)

يتم الإعرتاف بتوزيعات الأرباح للأ�سهم العادية يف حقوق امللكية يف الفرتة التي يتم �إعتمادها مبعرفة امل�ساهمني .يتم التعامل مع توزيعات الأرباح لل�سنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان
املركز املايل املوحد يف �إي�ضاح م�ستقل.

جمل�س معايري املحا�سبة الدولية �أ�صدر م�ؤخر ًا املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية (2014م) والذي ميثل �إ�ستكمال مل�رشوع �إ�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم
« 39الأدوات املالي���ة :الإع�ت�راف والقيا����س» .املعيار اجلديد يقوم ب�إدخال تغيريات وا�سعة النطاق ملعيار املحا�سبة الدويل رق���م  39حول ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية ويقدم منوذج ًا
جديد ًا «خ�سائر الإئتمان املتوقعة» لتدين قيمة الأ�صول املالية .املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9يوفر �أي�ض ًا �إر�شادات جديدة ب�ش�أن تطبيق حما�سبة التحوط.

 20 .3العائد على ال�سهم

الزالت املجموعة مل تقيم �أثر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9حول هذه البيانات املالية .املعيار اجلديد ي�ستلزم تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير عام 2018م.

ُيحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة الأرباح (اخل�سائر) العائدة حلاملي الأ�سهم العادية بالبنك على عدد الأ�سهم �أو املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل العام.

•

�	21 .3أرقام املقارنة

املعي���ار ال���دويل لإع���داد التقارير املالية رقم ( )15يق���دم متطلبات جديدة للإعرتاف بالإيرادات ،لتحل حم���ل معيار املحا�سبة الدويل رقم « 18الإيرادات» ،معي���ار املحا�سبة الدويل رقم 11
«عقود الإن�شاء» ،والعديد من التف�سريات املتعلقة بالإيرادات .املعيار اجلديد ي�ؤ�س�س منوذج ًا للإعرتاف بالإيراد على �أ�سا�س ال�سيطرة ويوفر �إر�شادات �إ�ضافية يف العديد من املناطق التي
ال يغطيه���ا بالتف�صي���ل املعي���ار الدويل لإعداد التقارير املالي���ة احلايل ،مبا يف ذلك كيفية �إحت�ساب الرتتيبات مع الإلتزامات متع���ددة الأداء ،والت�سعريات املتغرية ،وحقوق العمالء لإ�سرتداد
الأموال ،وخيارات املورد لإعادة ال�رشاء ،وغريها من التعقيدات املعروفة.

يتم �إدراج كافة املبالغ مع �أرقام املقارنة فيما عدا ما ت�سمح به املعايري �أو التف�سريات املحا�سبية.

106

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (« )15الإيرادات من العقود مع العمالء»
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بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (�شركة م�ساهمة مينية)

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (�شركة م�ساهمة مينية)

املعي���ار ال���دويل لإع���داد التقارير املالية رقم (� )15سيكون فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2018م وال زالت املجموعة تقيم �أثر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم
( )15حول هذه البيانات املالية ولكن لي�ست بعد يف و�ضع ميكنها من تقدمي املعلومات الكافية عن ذلك.
• املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (� )11إتفاقيات امل�شاركة
تقدم هذه التعديالت توجيهات ب�ش�أن طريقة املحا�سبة عن �إكت�ساب احل�ص�ص يف �إتفاقيات امل�شاركة يف الأعمال .هذه التعديالت تلزم ب�أن يتم املحا�سبة عن جميع تلك املعامالت ب�إ�ستخدام
مبادئ املحا�سبة يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم �« )3إندماج الأعمال» وغريها من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،ب�إ�ستثناء تلك املبادئ التي تتعار�ض مع املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم (� .)11إكت�ساب احل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة مل تت�أثر بتلك التوجيهات اجلديدة.
و�ستكون التعديالت �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2016م.
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الأدوات املالية

ب.

القيمة العادلة:

�أ.

تتمثل القيمة العادلة للأ�صول املالية املتداولة بال�سعر املعلن عند �إقفال العمل بتاريخ البيانات املالية املوحدة يف الأ�سواق املالية ( ،)Bid Priceويف حالة عدم توفر �أ�سعار
معلن���ة لبع����ض الأ�ص���ول املالية .يتم تقدير قيمتها العادلة مبقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لإدارة مالي���ة م�شابهة لها �إىل حد كبري� ،أو يتم �إدراجها بالتكلفة عندما ال يتوفر
لها تقدير مو�ضوعي يعتمد عليه لقيمتها العادلة.
وطبق��� ًا لأ�س����س التقيي���م املتبعة يف تقييم الأ�ص���ول والإلتزامات املالية للمجموعة والواردة بالإي�ضاح���ات املتممة للبيانات املالية املوحدة ف�إن القي���م العادلة للأدوات املالية ال
تختلف �إختالفا جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية يف تاريخ البيانات املالية املوحدة.
ه.

ويو�ض���ح اجل���دول الت���ايل ت�صنيف املجموعة لكل فئة من الأ�صول والإلتزامات املالية وقيمتها املرحلة مقارنة بالقيم���ة العادلة للأدوات املالية باملجموعة واملدرجة بالبيانات
املالية املوحدة (ال يحتوي اجلدول على القيمة العادلة للأ�صول والإلتزامات غري املالية):
2015م

تتمثل الأدوات املالية للمجموعة يف الأ�صول والإلتزامات املالية ،وتت�ضمن الأ�صول املالية �أر�صدة النقدية الأر�صدة لدى البنوك والإ�ستثمارات املالية والقرو�ض وال�سلفيات
والأن�شط���ة التمويلي���ة الإ�سالمية للعمالء والبنوك و�أ�صول مالي���ة �أخرى ،وتت�ضمن الإلتزامات املالية وودائع العمالء وامل�ستحق م���ن البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية والقرو�ض
طويل���ة الأج���ل والإلتزامات املالية الأخرى كما تت�ضمن الأدوات املالية احلقوق والتعهدات املدرجة �ضمن بند �إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات .ويت�ضمن �إي�ضاح رقم ( )3من
الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ال�سيا�سات املحا�سبية ب�ش�أن �أ�س�س �إثبات وقيا�س �أهم الأدوات املالية وما ترتبط بها من �إيرادات وم�رصوفات.
تقوم املجموعة بقيا�س القيمة العادلة ب�إ�ستخدام التدرج التايل للقيمة العادلة والذي يعك�س مدى �أهمية املدخالت امل�ستخدمة يف هذا القيا�س:

•
•

امل�ستوى الأول للقيمة العادلة وميثل الأ�سعار املتداولة (غري املعدلة) لأ�صول مماثلة يف �أ�سواق فعالة.
امل�ستوى الثاين للقيمة العادلة ميثل العنا�رص الأخرى بخالف الأ�سعار املتداولة �ضمن امل�ستوى الأول والتي يتم مالحظتها ب�شكل مبا�رش (من خالل الأ�سعار)
�أو ب�شكل غري مبا�رش (يتم �إ�شتقاقها من الأ�سعار) .ت�شمل هذه الفئة على الأدوات التي يتم تقييمها ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�سوق املدرجة يف �أ�سواق ن�شطة لأدوات
مماثلة� ،أو �أ�ساليب تقييم �أخرى بحيث تكون جميع املدخالت الهامة قابلة للمالحظة ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة من بيانات ال�سوق.

•

امل�ست���وى الثال���ث للقيم���ة العادلة وميثل �أ�ساليب التقيي���م ب�إ�ستخدام مدخالت غري قابلة للمالحظة وت�شتمل هذه الفئة على جمي���ع الأدوات التي ت�ستند �أ�ساليب
تقيمها على مدخالت غري قابلة للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غري القابلة للمالحظة �أثر ًا كبري ًا يف تقييم الأداة.

وت�شم���ل القيم���ة العادلة للإ�ستثمارات املالية املتاحة للبي���ع كما يف  31دي�سمرب 2015م مبلغ وقدره � 744.371ألف ريال ميني كم�ستوى ثالث من تدرج القيمة العادلة (مبلغ
وق���دره � 1.922.173أل���ف ريال ميني ،كم���ا يف  31دي�سمرب 2014م) ،وال توجد �أدوات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة تندرج وف���ق امل�ستوى الأول والثاين لإف�صاحات القيمة
العادلة.
ج.

د.

القيمة العادلة للأدوات املالية

الأدوات املالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية:
وهي الأ�صول والإلتزامات املالية النقدية �أو التي لها فرتة �إ�ستحاق من ثالثة �أ�شهر وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلة.

الأ�صول املالية
نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي اليمني يف �إطار ن�سبة الإحتياطي
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
�إ�ستثمارات مالية:
مقا�سة بالتكلفة العادلة
مقا�سة بالتكلفة املطف�أة
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية

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

-

- 29.999.735
- 17.945.773
- 38.138.851

744.371
- 249.479.963
- 14.667.000
744.371 86.084.359 264.146.963
-

-

2014م

القرو�ض
حمتفظ بها حتى
املتاحة للبيع
تاريخ الإ�ستحقاق وال�سلفيات
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني

الأ�صول املالية
نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي اليمني يف �إطار ن�سبة الإحتياطي -
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
�إ�ستثمارات مالية:
مقا�سة بالتكلفة العادلة
323.282.934
مقا�سة بالتكلفة املطف�أة
12.000.000
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
335.282.934
الإلتزامات املالية
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع للعمالء
قرو�ض طويلة الأجل
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القرو�ض
حمتفظ بها حتى
تاريخ الإ�ستحقاق وال�سلفيات
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني
املتاحة للبيع

-

- 43.334.926
- 28.556.334
- 63.109.804

التكلفة املطف�أة
الأخرى
�ألف ريال ميني

-

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

-

29.999.735
17.945.773
38.138.851

29.999.735
17.945.773
38.138.851

-

744.371
249.479.963
14.667.000
350.975.693

744.371
249.479.963
14.667.000
350.975.693

14.081.808 14.081.808
309.577.769 309.577.769
2.756.188
2.756.188
326.415.765 326.415.765

14.081.808
309.577.769
2.756.188
326.415.765

التكلفة املطف�أة
الأخرى
�ألف ريال ميني

-

�إجمايل القيمة املرحلة
�ألف ريال ميني

القيمة العادلة
�ألف ريال ميني

43.334.926
28.556.334
63.109.804

43.334.926
28.556.334
63.109.804

1.922.173
323.282.934
12.000.000
472.206.171

1.922.173
323.282.934
12.000.000
472.206.171

21.374.311 21.374.311
424.409.039 424.409.039
2.789.782
2.789.782
448.573.132 448.573.132

21.374.311
424.409.039
2.789.782
448.573.132

- 1.922.173
- 1.922.173 135.001.064
-

�إجمايل القيمة املرحلة

القيمة العادلة
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�	2 .5إدارة املخاطر املتعلقة بالأدوات املالية
	�إطار �إدارة املخاطر

�أ.

تت���م �إدارة املخاط���ر ال�ضمنية (املت�أ�صل���ة) املتعلقة ب�أن�شطة وعمليات املجموعة املختلفة من خ�ل�ال �إجراءات م�ستمرة لتحديدها وقيا�سها ومراقبته���ا بالإ�ضافة لأ�ساليب الرقابة الأخرى
لتبق���ى يف �إط���ار احل���دود امل�سموح بها .وتعترب عملية �إدارة املخاطر من العمليات ذات الأهمي���ة ل�ضمان �إ�ستمرارية حتقيق املجموعة للأرباح .ويتحمل كل فرد باملجموعة املخاطر الواقعة
يف �إطار م�سئولياته لإ�ستمرارية ربحية املجموعة.
ب.

بالإ�ضافة لذلك وتطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�صادرة باملن�شور رقم ( )10ل�سنة 1997م ب�ش�أن �إدارة خماطر الإئتمان ف�إن املجموعة تلتزم بحد �أدنى من املعايري وذلك لإمكان
حتقيق �إدارة �أف�ضل ملخاطرها الإئتمانية ،وبالإ�ضافة للمعايري املذكورة باملن�شور �أعاله تقوم املجموعة بالعديد من الإجراءات لتخفي�ض خماطر الإئتمان وتتمثل �أهم الإجراءات فيما يلي:

عملية �إدارة املخاطر

يعترب جمل�س الإدارة هو امل�سئول عن حتديد ومراقبة املخاطر ،وبالرغم من ذلك ،توجد عدة جهات �أخرى م�سئولة عن �إدارة املخاطر باملجموعة ،ومنها ما يلي:
•

جلن��ة الأ�ص��ول والإلتزام��ات :والتي تقوم بو�ضع ال�سيا�سات والأه���داف لإدارة الأ�صول والإلتزامات لبيان املركز املايل للمجموعة من حي���ث الهيكل ،التوزيع ،املخاطر
والعوائد وت�أثريها على الربحية.

•

جلنة التدقيق :والتي يتم تعيينها من قبل جمل�س الإدارة وهي ت�ضم �أع�ضاء غري تنفيذيني من �أع�ضاء الإدارة ،ت�ساعد جلنة التدقيق جمل�س الإدارة على القيام مب�سئولياته
فيم���ا يتعل���ق بتقييم جودة و�سالمة التقارير املالية وتدقيق تل���ك التقارير و�سالمة ال�ضوابط الداخلية باملجموعة ونظام قيا�س تقيي���م املخاطر ومقارنتها باملركز الر�أ�سمايل
للمجموعة و�أ�ساليب مراقبة الإلتزام بالقوانني والأنظمة وال�سيا�سات الرقابية والداخلية.

ج.

قيا�س املخاطر

يت���م مراقب���ة املخاط���ر وال�سيطرة عليه���ا من خالل مراقبة احلدود امل�سموح بها ل���كل نوع من �أنواع املخاطر ،وتعك�س ه���ذه احلدود �إ�سرتاتيجية عمل املجموع���ة وعوامل ال�سوق املختلفة
املحيط���ة بالإ�ضاف���ة �إىل م�ست���وى املخاطر املقبول مع الرتكي���ز على قطاعات مالية معينة ،حيث يتم جمع املعلومات من الإدارات املختلف���ة للمجموعة وحتليلها للتعرف املبكر على املخاطر
املتوقع���ة الت���ي ق���د تنجم عنها .وتتعر����ض املجموعة ملخاطر الإئتمان وخماط���ر ال�سيولة وخماطر ال�سوق (خماطر �سع���ر الفائدة وخماطر تقلبات �سعر �رصف العم�ل�ات الأجنبية) وكذا
خماطر الت�شغيل وبع�ض املخاطر الأخرى.
د.

خماطر الإئتمان

تعت�ب�ر القرو����ض والت�سهي�ل�ات الإئتماني���ة والأن�شطة التمويلية املمنوح���ة للعمالء والبنوك وكذا �أر�ص���دة احل�سابات اجلارية والودائ���ع لدى البنوك واحلقوق والتعه���دات من الغري من
الأ�صول املالية املعر�ضة خلطر الإئتمان املتمثل يف عدم قدره تلك الأطراف على �سداد جزء �أو كل امل�ستحق عليهم يف تواريخ الإ�ستحقاق.
•

�إدارة خماطر الإئتمان

تق���وم املجموع���ة ب�إ�ستخدام نظام داخلي لت�صنيف املخاطر لتقييم اجل���دارة الإئتمانية للمقرت�ض والأطراف املقابلة .ي�شتمل نظام املخاطر على خم�سة م�ستويات ،امل�ستوى الأول والثاين
يتعل���ق بالقرو����ض وال�سلفي���ات والأن�شطة التمويلية العامل���ة (منتظمة وحتت املراقبة) وامل�ستويات من الثالث للخام�س هي ديون غري عاملة ول���كل منها بيان خا�ص بالت�صنيف يتالئم مع
متطلبات البنك املركزي اليمني:
الفئة
الدرجة
قرو�ض وت�سهيالت و�أن�شطة متويلية دون امل�ستوى.
3
4

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

5

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

وفيم���ا يل���ي �إجمايل حمفظة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية العاملة للمجموعة على �أ�سا�س ت�صنيفات الإئتمان الداخلية (بدون الأخذ يف الإعتبار قيمة ال�ضمانات النقدية مقابل
تلك القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية):
2014م
2015م
الفئة
الدرجة
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
61.768.438
39.358.563
منتظمة وحتت املراقبة
2-1

معيار الت�صنيف
مت�أخرة ال�سداد لأكرث من  90يوم ،وتظهر بع�ض اخل�سائر نتيجة لعوامل �سلبية قد تعوق ال�سداد.
مت�أخ���رة ال�سداد لأكرث من  180يوم ،ووفق��� ًا للمعطيات ف�إن حت�صيل كامل املبلغ يكون م�شكوك فيه مما
ي�ؤدي خل�سارة جزء من القر�ض.
مت�أخرة ال�سداد لأكرث من  360يوم ،وقد ال يتم �إ�سرتداد �أي مبلغ.
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•

�إعداد الدرا�سات الإئتمانية ،عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وحتديد معدالت اخلطر الإئتمانية املتعلقة بذلك.

•

احل�صول على ال�ضمانات الكافية لتخفي�ض حجم املخاطر التي قد تن�ش�أ يف حالة تعرث العمالء �أو البنوك.

•

املتابعة والدرا�سة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم املالية والإئتمانية وتقدير املخ�ص�صات املطلوبة للديون والأر�صدة غري املنتظمة.
توزيع حمفظة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية والأر�صدة لدى البنوك على قطاعات خمتلفة تالفي ًا لرتكيز املخاطر.

•

واجل���دول الت���ايل يو�ض���ح احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان ملكونات املركز املايل ويظهر احلد لأق�صى للمخاطر بالإجمايل دون الأخذ يف الإعتبار العوامل املخففة من ت�أثري املخاطر
ب�إ�ستخدام �إتفاقيات ال�ضمانات (قبل خ�صم �أي �ضمانات):
2015م
�ألف ريال ميني
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
(ال تت�ضمن النقدية بال�صندوق وال�رصاف الآيل)
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى بال�صايف بعد خ�صم املدفوعة املقدمة
�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات
�إجمايل التعر�ض ملخاطر الإئتمان

2014م
�ألف ريال ميني

23.188.908

30.481.651

17.945.773
38.138.851
250.224.334
14.667.000
632.988
3.553.618
348.351.472

28.556.334
63.109.804
325.205.107
12.000.000
618.949
4.823.521
464.795.366

44.838.045
393.189.517

77.405.590
542.200.956
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وفيما يلي حتليل للأ�صول املالية والإلتزامات العر�ضية والإرتباطات ح�سب القطاع قبل وبعد خ�صم �أية �ضمانات (تركز احلدالأق�صى ملخاطر الإئتمان ح�سب القطاع):
2014م
2015م
�صايف احلد
�إجمايل احلد
�صايف احلد
�إجمايل احلد
البــــــــــــــــــيان
الأق�صى للمخاطر
الأق�صى للمخاطر
الأق�صى للمخاطر
الأق�صى للمخاطر
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
حكومي
مايل
جتاري
�صناعي
خدمات
�أفراد �أخرى
مقاوالت
�أخرى
الإجمايل

293.420.417
13.238.586
23.759.789
443.709
2.686.108
9.929.794
585.760
4.287.309
348.351.472

2.551.387
1.443.776
138.210
219.319
8.015.005
81.256
120.883
12.569.836

362.830.799
46.884.117
37.219.123
6.982.085
1.492.897
6.510.903
1.397.585
1.477.857
464.795.366

8.824.291
3.802.529
950.326
131.442
5.933.762
914.221
833.745
21.390.316

�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات

44.838.045
393.189.517

36.061.444
48.631.280

77.405.590
542.200.956

63.540.236
84.930.552

خماطر ال�سيولة

تن�ش�أ خماطر ال�سيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من الأ�صول والإلتزامات ،والتي ال تتوافق من حيث العملة واحلجم وفرتات الإ�ستحقاق مما يرتتب عليه احلاجة �إىل توفري متويل
والتي ال ميكن القيام به دون تكبد تكاليف �أعلى �أو �أية تكاليف �أخرى.
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم مقدرة املجموعة على الوفاء ب�إلتزاماتها يف تاريخ الإ�ستحقاق املنا�سب بالإ�ضافة للمخاطر الناجتة عن عدم القدرة على ت�سييل بع�ض الأموال ب�أ�سعار معقولة
ويف �إطار زمني منا�سب.
•

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة و�إلتزامات �أخرى
�إجمايل الإلتزامات

�إ�ستحقاقات خالل
� 3أ�شهر
�ألف ريال ميني
14.081.808
297.902.578
5.129.326
317.113.712
�إ�ستحقاقات خالل
� 3أ�شهر
�ألف ريال ميني

وتق���وم املجموع���ة ب����إدارة ترك���زات املخاطر من خالل توزيع املحفظة الإئتماني���ة على قطاعات �إقت�صادية ومواق���ع جغرافية خمتلفة .ويبني الإي�ضاح رقم ( )42م���ن الإي�ضاحات املتممة
للبيان���ات املالي���ة املوحدة توزيع الأ�ص���ول والإلتزامات وكذا الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات يف تاريخ البيانات املالية املوحدة عل���ى القطاعات الإقت�صادية املختلفة ،كما يبني الإي�ضاح
رقم ( )43من الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة توزيع تلك الأدوات املالية على املناطق اجلغرافية يف تاريخ البيانات املالية املوحدة.
ه.

واجلدول التايل يو�ضح حتليل ب�إ�ستحقاقات الإلتزامات املالية والتي تو�ضح الإ�ستحقاقات التعاقدية املتبقية:

�إدارة خماطر ال�سيولة

تق���وم �إدارة املجموع���ة بالعم���ل على تنويع �أ�س�س التمويل من خالل �إ�ستخدام �أدوات عديدة من بينها ودائع العمالء مع مراقبة تواريخ الإ�ستحقاق للت�أكد من الإحتفاظ بال�سيولة الكافية
واملطلوبة وكذا مراقبة التدفقات امل�ستقبلية ب�شكل يومي بالإ�ضافة للقيام بالعمل على ترتيب م�صادر متويل متنوعة وكافية.
وق���د ح���دد البن���ك املركزي اليمني باملن�شور الدوري رق���م ( )3لعام 1997م ن�سبة ال�سيولة بحد �أدنى  %25وقد بلغت ن�سبة ال�سيولة كما يف  31دي�سمرب 2015م ما ن�سبته  %83.73مقابل
مان�سبته  %79.11يف  31دي�سمرب 2014م.
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الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية 21.374.311
417.440.965
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة و�إلتزامات �أخرى
438.815.276
�إجمايل الإلتزامات

2015م
�إ�ستحقاقات من � 3أ�شهر �إ�ستحقاقات من �إ�ستحقاقات �أكرث
من �سنة
� 6أ�شهر �إىل �سنة
�إىل � 6أ�شهر
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
247.206
247.206

8.388
8.388

11.419.597
2.756.188
3.715.410
17.891.195

2014م
�إ�ستحقاقات من � 3أ�شهر �إىل � 6إ�ستحقاقات من �إ�ستحقاقات �أكرث
من �سنة
� 6أ�شهر �إىل �سنة
�أ�شهر
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
2.014.978
2.014.978

1.953.096
1.953.096

3.000.000
2.789.782
9.303.047
15.092.829

الإجمايل
�ألف ريال ميني
14.081.808
309.577.769
2.756.188
8.844.736
335.260.501

الإجمايل
�ألف ريال ميني
21.374.311
424.409.039
2.789.782
9.303.047
457.876.179

ويبني الإي�ضاح رقم ( )40من الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية املوحدة بيان بتواريخ �إ�ستحقاقات الأ�صول والإلتزامات املالية و�صايف الفارق بينهما يف تاريخ البيانات املالية املوحدة
خالل العام مقارنة بالعام املا�ضي.
خماطر ال�سوق
و.
تتمث���ل خماط���ر ال�س���وق يف تغري الأ�سعار ،كمعدل الفائ���دة و�أ�سعار �أ�سهم حقوق امللكية ،و�أ�سعار �رصف العم�ل�ات الأجنبية ،وهام�ش الإئتمان والتي لها ت�أث�ي�ر على �إيرادات املجموعة �أو
تدفقاته���ا النقدي���ة امل�ستقبلي���ة �أو قيم���ة �أدواتها املالية .تتكون خماطر ال�سوق من خماطر تقلب���ات �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية ،وخماطر معدل الفائ���دة� .إن الهدف من �إدارة خماطر
ال�سوق هو �إدارة والتحكم يف تعر�ض املجموعة ملثل هذه املخاطر يف احلدود املقبولة مع حتقيق عوائد جمزية على هذه املخاطر.
�إدارة خماطر ال�سوق
•
تقوم املجموعة بف�صل تعر�ضها ملخاطر ال�سوق بني حمفظتني �إحداهما للمتاجرة و�أخرى لغري املتاجرة .ال يوجد لدى املجموعة مراكز متاجرة يف �أ�سهم حقوق امللكية وامل�صدر الرئي�سي
للمخاطر التي تتعر�ض لها املجموعة هي تقلبات �أ�سعار �رصف العمالت الإجنبية ومعدل الفائدة للعمالت الأجنبية ومعدل الفائدة.
ال تدخل املجموعة يف العقود الآجلة وكذا عقود اخليارات �إال بالقدر الالزم لتغطية متطلباتها من العمالت الأجنبية �أو متطلبات العمالء ملواجهة �إلتزاماتهم بالعمالت الأجنبية الناجتة عن
تعامالتهم من خالل املجموعة وتتميز جميعها ب�أنها عمليات ق�صرية الأجل.
تقوم �إدارة اخلزينة ب�إحت�ساب جميع �إيرادات وخ�سائر العمالت الأجنبية النا�شئة عن تعامالت العمالء و�إعادة ترجمة الأ�صول والإلتزامات يف بيان املركز املايل .وتقع م�سئولية متابعة
و�إدارة هذه املخاطر �أي�ض ًا على �إدارة اخلزينة.
�إن جلن���ة �إدارة الأ�ص���ول والإلتزامات باملجموعة م�سئولة كلي ًا عن �إدارة خماط���ر ال�سوق� .إن ق�سم �إدارة املخاطر م�سئول عن و�ضع �سيا�سات مف�صلة لإدارة املخاطر (خا�ضعة للمراجعة
والإعتماد من قبل اجلهة املخت�صة) يف حني �أن �إدارة الرقابة املالية م�سئولة عن املتابعة اليومية لتنفيذ هذه ال�سيا�سات.
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ويو�ضح اجلدول التايل مركز فجوة معدل الفائدة للمحافظ غري التجارية:

التعر�ض ملخاطر معدل الفائدة – حمافظ غري جتارية

اخلط���ر الرئي�س���ي ال���ذي تتعر�ض له املحافظ غ�ي�ر التجارية هو خطر اخل�سائر الناجتة عن تقلب���ات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية �أو القيم العادلة ل�ل��أدوات املالية ب�سبب تغري يف معدالت
الفائ���دة ال�سوقي���ة .تت���م �إدارة خماطر معدل الفائدة ب�صفة رئي�سية ع�ب�ر متابعة فجوات معدل الفائدة وعن طريق احل�صول على حدود معتمدة م�سبق��� ًا لإعادة الت�سعري .تقوم جلنة �إدارة
الأ�صول والإلتزامات باملجموعة مبتابعة الإلتزام بهذه احلدود ويقوم ق�سم �إدارة املخاطر مب�ساعدتها يف �أعمال املتابعة اليومية.

�أقل من � 3أ�شهر
�ألف ريال ميني

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

2015م

من � 6أ�شهر
�إىل �سنة
�ألف ريال ميني

�أكرث من �سنة
�ألف ريال ميني

بنود غري مت�أثرة
بالفائدة
�ألف ريال ميني

الإجمايل
�ألف ريال ميني

متو�سط معدل الفائدة
عملة �أجنبية

عملة حملية

كما تقوم املجموعة بعدة �إجراءات من �ش�أنها خف�ض �آثار هذا اخلطر �إىل احلد الأدنى .ومن �أهم الإجراءات التي تقوم بها يف هذا ال�ش�أن مايلي:
•

ربط معدل الفائدة على الإقرتا�ض مع معدل الفائدة على الإقرا�ض.

•

الإ�سرت�شاد ب�أ�سعار اخل�صم للعمالت املختلفة عند حتديد معدالت الفائدة.

•

مراقبة توافق تواريخ �إ�ستحقاقات الأ�صول والإلتزامات املالية.

الأ�صول
ن���ق���دي���ة ب���ال�������ص���ن���دوق و�أر������ص�����دة
الإح��ت��ي��اط��ي ل����دى ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية،
�صايف
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى� ،صايف
املمتلكات واملعدات� ،صايف
�إجمايل الأ�صول
الإلتزامات وحقوق امللكية
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة والتزامات �أخرى
خم�ص�صات �أخرى
حقوق امللكية
�إجمايل الإلتزامات وحقوق امللكية
فارق الت�أثر ب�سعر الفائدة
ف����ارق ال��ت���أث��ر ب�سعر ال��ف��ائ��دة
املرتاكمة
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6.722.019

71.979

2.500.000

-

29.999.735
8.651.775

29.999.735
17.945.773

29.163.898
190.369.021
226.254.938

3.445.778
37.292.742
40.810.499

3.001.235
21.818.200
27.319.435

2.527.940
14.667.000
17.194.940

744.371
632.988
4.353.952
3.200.865
47.583.686

38.138.851
250.224.334
14.667.000
632.988
4.353.952
3.200.865
359.163.498

- 12.821.426
247.206 150.564.080
247.206 163.385.506
40.563.293 62.869.432
62.869.432

8.388
8.388
27.311.047

130.743.772 103.432.725

11.419.597
2.756.188
14.175.785
3.019.155
133.762.927

14.081.808
1.260.382
309.577.769
147.338.498
2.756.188
8.844.736
8.844.736
1.968.168
1.968.168
21.934.829
21.934.829
359.163.498 181.346.613
(- )133.762.927
-

-

%15.37

%0.25

%22.00
%16.04
%12.00

%10.00

%15.00
%15.00
%2.60

%4.50
%3.77
%2.00

-

-

-

-
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من � 3أ�شهر

من � 6أ�شهر

�إىل � 6أ�شهر

�إىل �سنة

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�أقل من � 3أ�شهر
�ألف ريال ميني
الأ�صول
ن���ق���دي���ة ب���ال�������ص���ن���دوق و�أر������ص�����دة
الإح��ت��ي��اط��ي ل���دى ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية،
�صايف
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى� ،صايف
املمتلكات واملعدات� ،صايف
�إجمايل الأ�صول
الإلتزامات وحقوق امللكية
�أر��������ص�������دة م�������س���ت���ح���ق���ة ل���ل���ب���ن���وك
وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة والتزامات �أخرى
خم�ص�صات �أخرى
حقوق امللكية
�إجمايل الإلتزامات وحقوق امللكية
فارق الت�أثر ب�سعر الفائدة
ف����ارق ال��ت���أث��ر ب�سعر ال��ف��ائ��دة
املرتاكمة

2014م

•

�أكرث من �سنة

بنود غري مت�أثرة
بالفائدة

الإجمايل

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

متو�سط معدل الفائدة
عملة
حملية

عملة �أجنبية

-

-

-

-

43.334.926

43.334.926

-

-

5.436.710

-

285.750

-

22.833.874

28.556.334

-

-

40.360.935

5.532.900

10.333.230

6.781.701

101.038

63.109.804

%25

%5

230.282.539
276.080.184

55.461.009
60.993.909

33.078.519
43.697.499

4.460.867
12.000.000
23.242.568

1.922.173
618.949
5.763.591
3.070.301
77.644.852

325.205.107
12.000.000
618.949
5.763.591
3.070.301
481.659.012

%16
%12
-

-

ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة

يبني اجلدول التايل ح�سا�سية التغري املحتمل يف �أ�سعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل الأخرى ثابتة .ح�سا�سية بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر هي الأثر الناجت عن تغريات
مفرت�ض���ة يف مع���دالت الفائ���دة على �صايف �إيراد الفوائد ملدة �سنة واح���دة �إعتماد ًا على معدل �سعر فائدة عائم للأ�صول والإلتزامات املالية ،ويكون الأثر على حقوق امللكية هو �صايف التغري
يف �إيرادات الفوائد بعد �إ�ستبعاد اثر �رضائب الدخل.
2015م
ح�سا�سية حقوق
�أثر الزيادة يف �سعر الفائدة %2
فارق الت�أثر ب�سعر
امللكية
ح�سا�سية �صايف �إيراد الفوائد (بيان الربح
الفائدة املرتاكمة
�أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر)
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
العملة
ريال ميني
دوالر �أمريكي
ريال �سعودي
يورو
�أخرى

150.740.446
()17.412.816
184.890
()12.620
3.329

21.128.812

-

-

-

245.499

240.483.391
261.612.203
14.467.981

2.014.978
2.014.978
58.978.931

1.953.096
1.953.096
41.744.403

3.000.000
2.789.782
5.789.782
17.452.786

424.409.039 176.957.574
2.789.782
9.303.047
9.303.047
4.199.423
4.199.423
19.583.410
19.583.410
481.659.012 210.288.953
(- )132.644.101

14.467.981

73.446.912

115.191.315

132.644.101

-

21.374.311

-

%15.1
%15
%2.60
-

%4.08
%2
-

-

-
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3.014.809
()348.256
3.698
()252
67
2015م

فارق الت�أثر ب�سعر
%4.48

2.411.847
()278.605
2.958
()202
53

الفائدة املرتاكمة

�أثر النق�ص يف �سعر الفائدة %2

ح�سا�سية حقوق

ح�سا�سية �صايف �إيراد الفوائد (بيان الربح
�أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر)

امللكية
�ألف ريال ميني

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

150.740.446
()17.412.816
184.890
()12.620
3.329

()3.014.809
348.256
()3.698
252
()67

()2.411.847
278.605
()2.958
202
()53
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فارق الت�أثر ب�سعر
الفائدة املرتاكمة

2014م
�أثر الزيادة يف �سعر الفائدة %2
ح�سا�سية �صايف �إيراد الفوائد (بيان الربح
�أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر)

ويو�ضح اجلدول التايل �صايف التعر�ض ملخاطر التقلبات يف �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية يف تاريخ البيانات املالية:
ح�سا�سية حقوق

دوالر �أمريكي
�ألف ريال ميني

امللكية
�ألف ريال ميني

الأ�صول
الإلتزامات
�صايف مراكز العمالت الأجنبية

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

139.672.500
()26.248.584
199.391
1.583.819
()15.811

2.234.760
()419.977
3.190
25.341
()253

2.793.450
()524.972
3.988
31.676
()316

الأ�صول
الإلتزامات
�صايف مراكز العمالت الأجنبية

2014م
فارق الت�أثر ب�سعر
الفائدة املرتاكمة

�أثر النق�ص يف �سعر الفائدة %2

ح�سا�سية حقوق

ح�سا�سية �صايف �إيراد الفوائد (بيان الربح
�أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر)

امللكية

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

139.672.500
()26.248.584
199.391
1.583.819
()15.811

1.075.540
()3.124.522
()2.048.982

دوالر �أمريكي
�ألف ريال ميني

يورو
�ألف ريال ميني

76.450.565
()141.207.230
()64.756.665

4.886.511
()4.842.154
44.357

2.222.032
()5.524.464
()3.302.432

98.770
()241.888
()143.118

عمالت �أخرى
�ألف ريال ميني

28.564
()644.908
()616.344

الإجمايل
�ألف ريال ميني

48.935.830
()119.647.501
()70.711.671

2014م
ريال �سعودي جنيه �إ�سرتليني عمالت �أخرى
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني
4.884.677
()6.332.430
()1.447.753

148.656
()229.964
()81.308

310.958
()115.345
195.613

الإجمايل
�ألف ريال مين
86.681.367
()152.727.123
()66.045.756

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

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني
()2.793.450
524.972
()3.988
()31.676
316

45.510.924
()110.111.719
()64.600.795

يورو
�ألف ريال ميني

2015م
ريال �سعودي جنيه �إ�سرتليني
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني

التغري يف �سعر �صرف العملة ()%1
العملة
دوالر �أمريكي
ريال �سعودي
يورو
جنيه �أ�سرتليني
�أخرى

()2.234.760
419.977
()3190
()25.341
253

الأثر على بيان الربح �أو اخل�سارة
والدخل ال�شامل الآخر بالزيادة (الإنخفا�ض)
2014م
2015م
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
()647.567
()646.008
()14.478
()33.024
444
()20.490
()813
()1.431
1.956
()6.163

ويبني �إي�ضاح رقم ( )44من الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية مراكز العمالت الأجنبية الهامة والقائمة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة مقارنة بالعام املا�ضي.

التعر�ض ملخاطر �أ�سعار �صرف العمالت االجنبية

تتمث���ل خماط���ر العم�ل�ات الأجنبية مبخاطر تقلب �أ�سعار الأدوات املالية نظر ًا لتغري �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية ،وتن�ش�أ من الأدوات املالية املقومة بالعمالت الأجنبية� ،إن العملة
الت�شغيلية املعتمدة لدى املجموعة هي الريال اليمني ،ونظر ًا لتعامل املجموعة يف عدد من العمالت الأجنبية طبق ًا لطبيعة ن�شاطها ف�إن ذلك الأمر قد يعر�ضها خلطر التقلبات يف �أ�سعار
��ص�رف العم�ل�ات الأجنبي���ة .ولأغرا�ض تخفي�ض ذلك اخلطر �إىل احلد الأدنى ف�إن املجموعة تعمل على مراعاة التوازن يف مراكز العمالت الأجنبية وفق ًا للتعليمات ال�صادرة عن البنك
املرك���زي اليمن���ي باملن�ش���ور رقم ( )6ل�سنة 1998م بحيث ال يزيد الفائ����ض يف مركز كل عملة على حده عن  %15من ر�أ�س املال والإحتياطيات �إ�ضافة �إىل �أن الفائ�ض يف املركز املجمع
لكافة العمالت يجب �أن ال يزيد عن  %25من ر�أ�س املال والإحتياطيات.
ومن �أجل الإلتزام بتعليمات البنك املركزي والواردة باملن�شور رقم ( )6ل�سنة 1998م تعمل املجموعة دوري ًا على مراقبة مراكز العمالت الأجنبية والت�رصف يف الفائ�ض من العمالت
الأجنبية ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف ذلك التاريخ.
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خماطر الت�شغيل
ح.
تتمث���ل خماط���ر الت�شغيل يف خماطر حدوث خ�سائر مبا�رشة �أو غري مبا�رشة نتيجة ق�ص���ور معني ناجت عن التطبيقات التكنولوجية �أو العمليات �أو �أخطاء املوظفني ،وتعمل املجموعة
عل���ى التقلي���ل م���ن حدوث ه���ذه املخاطر من خ�ل�ال �إطار من ال�سيا�س���ات والإج���راءات لتقييم ومراقب���ة و�إدارة هذه املخاط���ر ،وذلك من خالل العم���ل على الف�صل الفع���ال للواجبات
وال�صالحيات و�إجراءات املطابقة ،بالإ�ضافة �إىل زيادة وعي املوظفني بهذه املخاطر وطرق تقييمها.
خماطر �أخرى
ط.
ت�شم���ل املخاط���ر الأخرى خماطر ع���دم الوفاء باملتطلبات الرقابية واملخاطر القانونية وخماطر ال�سمعة .ويتم ال�سيطرة على خماطر ع���دم الوفاء باملتطلبات الرقابية من خالل �إطار
م���ن ال�سيا�س���ات والإجراءات املتعلقة بالإن�ضابط واملتابعة ،ويتم �إدارة املخاطر القانونية من خالل التطبيق الفعال لتو�صيات امل�ست�شارين القانونيني داخل وخارج املجموعة ،ويتم
�إدارة خماطر �سمعة املجموعة من خالل فح�ص منتظم للعوامل املتعلقة ب�سمعة املجموعة بالإ�ضافة لإ�صدار تعليمات و�سيا�سات خا�صة حيث ما كان ذلك مالئم ًا.
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�	.6إدارة ر�أ�س املال

الهدف الأ�سا�سي من �إدارة املجموعة لر�أ�س املال هو الت�أكد من الإلتزام مبتطلبات ر�أ�س املال ال�صادرة عن البنك املركزي اليمني ،والت�أكد من �أن املجموعة حتتفظ مبعدل ت�صنيف �إئتماين
متمي���ز وك���ذا ن�سب���ة كفاية ر�أ�س مال جيدة و�أعلى من احلد الأدنى الواجب الإحتفاظ به .وتقوم املجموعة مبراقب���ة كفاية ر�أ�س املال وفق ًا للتعليمات ال�صادرة من البنك املركزي اليمني يف
هذا ال�ش�أن وذلك ب�إ�ستخدام �أ�ساليب وفق ًا للمعايري املطبقة من البنك املركزي اليمني لأغرا�ض الرقابة .وتقوم املجموعة ب�إعداد تقارير دورية (كل � 3أ�شهر) بن�سبة كفاية ر�أ�س املال وذلك
طبق ًا ملن�شور البنك املركزي اليمني رقم ( )2ل�سنة 1997م.
ويطل���ب البن���ك املرك���زي اليمني من البنوك العاملة يف اليمن الإحتفاظ بن�سبة �إجمايل ر�أ�س املال �إىل الأ�صول املرجحة ب�أوزان املخاطر بن�سبة معرتف بها دولي ًا تبلغ ( )%8كحد �أدنى ،كما
�أنه على البنك �أن يحتفظ بن�سبة من �إجمايل ر�أ�س املال �إىل ودائع العمالء تبلغ ( )%5كحد �أدنى.

ويتم �إحت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال طبق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني مبقارنة مكونات ر�أ�س املال الأ�سا�سي وامل�ساند ب�إجمايل �أ�صول و�إلتزامات البنك واملو�ضحة يف البيانات املالية
بعد ترجيحها ب�أوزان املخاطر كما يلي:
2014م
2015م
البيـــــــــــــــــــــــــــــــان
مليون ريال ميني
مليون ريال ميني
19.428
21.716
ر�أ�س املال الأ�سا�سي
778
663
ر�أ�س املال امل�ساند
20.206
22.379
�إجمايل ر�أ�س املال
الأ�صول والإلتزامات املرجحة ب�أوزان املخاطر:
�إجمايل الأ�صول
الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات
�إجمايل الأ�صول والإلتزامات املرجحة ب�أوزان املخاطر
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

27.318
29.241
56.559
%39.6

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
2015م
�ألف ريال ميني
البنك املركزي اليمني
ح�سابات جارية – عملة حملية
ح�سابات جارية – عملة �أجنبية
بنوك حملية
ح�سابات جارية – عملة حملية
ح�سابات جارية – عملة اجنبية
ودائع ق�صرية الأجل – عملة حملية
بنوك خارجية
ح�سابات جارية – عملة حملية
ح�سابات جارية – عملة �أجنبية
ودائع ق�صرية الأجل – عملة �أجنبية

57.608
33.535
91.143
%22.2

يتك���ون ر�أ����س امل���ال الأ�سا�سي من ر�أ����س املال املدفوع والإحتياطيات والأرباح املرحلة (بعد �إ�ستبعاد امل�ساهمات يف ر�أ�س مال �أي بنك حمل���ي �أو�رشكة مالية حملية)� ،أما ر�أ�س املال امل�ساند
فيتكون من املخ�ص�صات العامة على الديون املنتظمة بن�سبة  %1وبحيث ال يزيد عن  %2من الأ�صول املرجحة ب�أوزان املخاطر.
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�	.8أر�صدة لدى البنوك

نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني

2014م
�ألف ريال ميني

5.204.132
136.043
5.340.175

4.989.440
1.077.174
6.066.614

158
36
9.222.019
9.222.213

2.453
6.053
4.000.000
4.008.506

832.034
2.479.372
71.979
3.383.385
17.945.773

784.304
15.974.450
1.722.460
18.481.214
28.556.334

حتم���ل الودائ���ع ق�ص�ي�رة الأجل لدى البنوك املحلية واخلارجية معدالت فائدة متغرية يف حني ال حتمل احل�سابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمني ،وكذا البنوك املحلية واخلارجية �أي
فوائد.

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

2015م
�ألف ريال ميني

2014م
�ألف ريال ميني

نقدية بال�صندوق وال�رصاف الآىل – عملة حملية
نقدية بال�صندوق وال�رصف الآيل – عملة �أجنبية

3.665.840
3.144.987
6.810.827

8.508.014
4.345.261
12.853.275

�إحتياطي �إلزامي لدى البنك املركزي اليمني – عملة حملية
�إحتياطي �إلزامي لدى البنك املركزي اليمني – عملة �أجنبية

14.691.083
8.497.825
23.188.908
29.999.735

19.694.173
10.787.478
30.481.651
43.334.926

تتمثل �أر�صدة الإحتياطي الإلزامي لدى البنك املركزي اليمني يف احلد الأدنى الواجب الإحتفاظ به لدى البنك املركزي اليمني مقابل ح�سابات العمالء بالريال اليمني والعمالت الأجنبية
(بدون فوائد) ،وهذا الر�صيد غري متاح للإ�ستخدام اليومي للمجموعة.
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قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
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القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية وفقاً للقطاعات

القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية� ،صايف
1.9
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
2015م
�ألف ريال ميني

�إي�ضاح
قرو�ض و�سلفيات جتارية وزراعية
جاري مدين
ت�سهيالت �إعتمادات م�ستندية
قرو�ض عمالء
قرو�ض زراعية
يخ�صم :خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات التجارية والزراعية
يخ�صم :فوائد جمنبة

(� – 1.10أ)
()11

ذمم و�أر�صدة الأن�شطة التمويلية (الإ�سالمية)
متويل عمليات املرابحة
متويل عمليات الإ�ست�صناع
�إ�ستثمارات يف عقود امل�ضاربة
�إجارة منتهية بالتمليك
يخ�صم :خم�ص�ص تدين قيمة الأن�شطة التمويلية
يخ�صم� :إيرادات جمنبة
يخ�صم� :إيرادات م�ؤجلة
يخ�صم :جممع �إهالك �إجارة منتهية بالتمليك

( – 1.10ب)

2014م
�ألف ريال ميني

32.838.126
517.476
28.202.459
472.065
62.030.126

43.834.369
7.894.606
26.305.588
306.466
78.341.029

()16.552.561
()11.890.022
33.587.543

()13.807.501
()9.603.755
54.929.773

1.738.377
2.660.299
2.773.591
7.172.267
()845.674
()123.734
()248.102
()1.403.449
4.551.308

5.103.058
574.653
745.635
2.978.983
9.402.329
()92.694
()2.554
()160.002
()967.048
8.180.031

38.138.851

زراعي
جتاري
�صناعي
خدمات
مايل
�أفراد و�أخرى

زراعي
جتاري
�صناعي
خدمات
مايل
�أفراد و�أخرى

قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية دون امل�ستوى
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية م�شكوك يف حت�صيلها
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية رديئة

880.045
759.092
16.034.974
17.674.111

جاري مدين
�ألف ريال ميني
1.643.111
26.254.313
6.459.369
1.907.479
58.580
7.511.517
43.834.369

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

قرو�ض للعمالء
�ألف ريال ميني
379.908
11.538.295
2.087.323
802.422
13.394.511
28.202.459

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

قرو�ض للعمالء
�ألف ريال ميني
898.490
11.329.226
1.883.632
439.628
11.754.612
26.305.588

517.476
517.476

6.445.427
762.954
686.225
7.894.606

قرو�ض زراعية
�ألف ريال ميني
472.065
472.065

�أن�شطة متويلية
�ألف ريال ميني

2.660.754
4.511.513
7.172.267

الإجمايل
�ألف ريال ميني
2.535.893
32.058.284
4.436.738
4.214.620
305.364
25.651.494
69.202.393

2014م
قرو�ض زراعية
�ألف ريال ميني
306.466
306.466

�أن�شطة متويلية
�ألف ريال ميني

5.318.834
4.083.495
9.402.329

الإجمايل
�ألف ريال ميني
2.848.067
49.347.800
9.105.955
2.347.107
58.580
24.035.849
87.743.358

تظهر املبالغ �أعاله بالقيم الإجمالية قبل خ�صم خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية وكذا الفوائد املجنبة والإيرادات امل�ؤجلة واملجنبة.
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63.109.804

• طبق��� ًا لأح���كام امل���ادة رقم ( )85من قانون البنوك رقم ( )38ل�سنة 1998م وكذلك املادة رقم ( )14من قانون �رضائب الدخل رقم ( )17ل�سنة 2010م ،ف�إن كافة املخ�ص�صات املكونة طبق ًا
لتعليمات البنك املركزي اليمني عن القرو�ض والت�سهيالت الإئتمانية والإلتزامات العر�ضية تكون معفاة من اخل�ضوع ل�رضيبة الدخل.
بلغ���ت قيم���ة القرو����ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية غري املنتظمة مبلغ وقدره � 17.674.111ألف ريال ميني يف  31دي�سمرب 2015م بعد خ�صم قيمة الفوائد والإيرادات املجنبة مببلغ وقدره
� 12.013.756ألف ريال ميني وكذا الأر�صدة املغطاة بودائع و�ضمانات نقدية والبالغ قيمتها مبلغ وقدره  1.195.821الف ريال ميني .بلغت قيمة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية
غ�ي�ر املنتظم���ة مبل���غ وقدره � 15.203.354ألف ريال ميني كما يف  31دي�سم�ب�ر 2014م بعد خ�صم قيمة الفوائد والإيرادات املجنبة مببلغ وق���دره � 9.606.309ألف ريال ميني ،وكذا الأر�صدة
املغطاة بودائع و�ضمانات نقدية والبالغ قيمتها مبلغ وقدره � 1.165.257ألف ريال ميني ،وفيما يلي حتليل بتلك الأر�صدة.

2015م
�ألف ريال ميني

جاري مدين
�ألف ريال ميني
1.683.920
17.341.759
2.349.415
3.412.198
305.364
7.745.470
32.838.126

2015م

2014م
�ألف ريال ميني

خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية وفقاً للنوع
1 .10
خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات التجارية والزراعية
	�أ.
2015م
عام
حمدد
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني
112.816 13.694.685
ر�صيد املخ�ص�ص بداية العام
()985
فروق �إعادة ترجمة املخ�ص�ص بالعملة االجنبية
- 2.994.156
ي�ضاف :املكون خالل العام (�إي�ضاح رقم )36
(- )153.203
يخ�صم :امل�ستخدم خالل العام
()94.908
يخ�صم :خم�ص�صات انتفى الغر�ض منها
91.394
()91.394
املحول من املخ�ص�ص العام للمخ�ص�ص املحدد
109.302 16.443.259
ر�صيد املخ�ص�ص نهاية العام

ب.

490.142
1.895.997
12.817.215
15.203.354

خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية (منتظمة وغري املنتظمة)

الإجمايل
�ألف ريال ميني
12.812.466
()1.316
1.334.819
()338.468
13.807.501

خم�ص�ص تدين قيمة الأن�شطة التمويلية

ر�صيد املخ�ص�ص بداية العام
ي�ضاف :املكون خالل العام (�إي�ضاح رقم )36
ر�صيد املخ�ص�ص نهاية العام

122

حمدد
الإجمايل
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني
12.740.853 13.807.501
()1.316
()985
1.293.616
2.994.156
()338.468
()153.203
()94.908
13.694.685 16.552.561

2014م
عام
�ألف ريال ميني
71.613
41.203
112.816

حمدد
�ألف ريال ميني
49.251
603.589
652.840

2015م
حمدد
الإجمايل
عام
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني
10.540
92.694
43.443
38.711
752.980
149.391
49.251
845.674
192.834

2014م
عام
�ألف ريال ميني
17.683
25.760
43.443

الإجمايل
�ألف ريال ميني
28.223
64.471
92.694
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خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات والأن�شطة التمويلية وفقاً للقطاعات

	�أ.

خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات التجارية والزراعية
قرو�ض �شركات
�ألف ريال ميني
ر�صيد املخ�ص�ص بداية العام
فروق �إعادة ترجمة املخ�ص�ص بالعملة الأجنبية
ي�ضاف :املكون خالل العام
يخ�صم :امل�ستخدم خالل العام
يخ�صم :خم�ص�صات انتفى الغر�ض منها
ر�صيد املخ�ص�ص نهاية العام

10.699.596
()985
2.871.640
()150.188
()94.908
13.325.155
قرو�ض �شركات
�ألف ريال ميني

ر�صيد املخ�ص�ص بداية العام
فروق �إعادة ترجمة املخ�ص�ص بالعملة الأجنبية
ي�ضاف :املكون خالل العام
يخ�صم :امل�ستخدم خالل العام
ر�صيد املخ�ص�ص نهاية العام
ب.

9.795.347
()1.316
1.228.033
()322.468
10.699.596
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يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

2015م
قرو�ض الرهن العقاري
قرو�ض الأعمال ال�صغرية
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
1.081
1.081

3.106.824
122.516
()3.015
3.226.325

2014م
قرو�ض الرهن العقاري
قرو�ض الأعمال ال�صغرية
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
1.081
1.081

3.016.038
106.786
()16.000
3.106.824

ر�صيد املخ�ص�ص بداية العام
ي�ضاف :املكون خالل العام
ر�صيد املخ�ص�ص نهاية العام

59.676
518.915
578.591

2015م
قرو�ض الرهن العقاري
قرو�ض الأعمال ال�صغرية
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
-

33.018
234.065
267.083

الإجمايل
�ألف ريال ميني
13.807.501
()985
2.994.156
()153.203
()94.908
16.552.561

قرو�ض �شركات
�ألف ريال ميني
ر�صيد املخ�ص�ص بداية العام
ي�ضاف:املكون خالل العام
ر�صيد املخ�ص�ص نهاية العام

17.414
42.262
59.676

10.809
22.209
33.018

-

8.936.975
()1.984.964
2.651.744
9.603.755

�	.12إ�ستثمارات مالية

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
الإجمايل
�ألف ريال ميني
12.812.466
()1.316
1.334.819
()338.468
13.807.501

الإجمايل
�ألف ريال ميني

2014م
قرو�ض الأعمال ال�صغرية
�ألف ريال ميني

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

9.603.755
()2.410.193
4.696.460
11.890.022

2014م
�ألف ريال ميني

متثل الفوائد املجنبة قيمة الفوائد امل�ستحقة عن القرو�ض وال�سلفيات غري املنتظمة ،وتطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ف�إن هذه الفوائد ال تعترب �إيرادات �إال عند حت�صيلها فع ًال.

92.694
752.980
845.674

قرو�ض الرهن العقاري
�ألف ريال ميني

2015م
�ألف ريال ميني

�إي�ضاح

خم�ص�ص تدين قيمة الأن�شطة التمويلية
قرو�ض �شركات
�ألف ريال ميني

الفوائد املجنبة

الإجمايل
�ألف ريال ميني
28.223
64.471
92.694

2015م
�ألف ريال ميني

�إي�ضاح

2014م
�ألف ريال ميني

�إ�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
�أذون خزانة� ،صايف
�سندات حكومية

13
14

245.019.097
4.460.866
249.479.963

318.822.068
4.460.866
323.282.934

�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

15

744.371
250.224.334

1.922.173
325.205.107

�	.13أذون خزانة� ،صايف

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
2015م
�ألف ريال ميني

2014م
�ألف ريال ميني

�أذون خزانة �إ�ستحقاق  90يوم
�أذون خزانة �إ�ستحقاق  180يوم
�أذون خزانة �إ�ستحقاق  360يوم

178.494.580
44.000.000
33.700.000
256.194.580

190.237.160
66.300.000
76.000.000
332.537.160

يخ�صم :ر�صيد خ�صم الإ�صدار

()11.175.483
245.019.097

()13.715.092
318.822.068

• حتمل �أذون اخلزانة �أ�سعار فائدة ترتاوح بني � %15.8إىل  %16.1خالل العام 2015م (� %15.8إىل  %16.1خالل العام 2014م) ،ووفق ًا لتعليمات البنك املركزي اليمني تعترب �أذون
اخلزانة التي ت�ستحق خالل فرتة ال تزيد عن ثالثة �أ�شهر جزء من النقدية وما يف حكمها.
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�	.16إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية

�سندات حكومية

2014م
2015م
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
4.460.866
4.460.866
�سندات حكومية (غري مدرجة)
4.460.866
4.460.866
بن���ا ًء عل���ى ق���رار جمل����س الوزراء رق���م ( )145ل�سنة 2006م بتاري���خ � 11أبريل 2006م والذي ق���رر فيه ب�أن على وزارة املالي���ة �رشاء املحفظة الإئتماني���ة الزراعية امل�ستحقة لبن���ك الت�سليف التعاوين
والزراعي كما يف  31دي�سمرب 2005م ،ووفق ًا للإتفاق املربم بني كل من وزارة املالية والبنك� ،أ�صدر البنك املركزي اليمني نيابة عن وزارة املالية �سندات حكومية ت�ستحق ال�سداد يف � 11أبريل 2016م،
ومبوج���ب الر�سال���ة رق���م ( )130-180بتاري���خ  10مايو 2016م واملر�سلة من قبل وزارة املالية �إىل حمافظ البنك املركزي اليمني مت جتديد هذه ال�سندات ملدة عام �إبتدا ًء من � 11أبريل 2016م ،وحتمل
هذه ال�سندات ن�سب فائدة ح�سب �سعر متو�سط الفائدة على �أذون اخلزانة لفرتة ثالثة �أ�شهر ويقوم البنك املركزي اليمني بقيد فوائد تلك ال�سندات حل�ساب املجموعة كل ثالثة �أ�شهر.

�	.15إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

اي�ضاح
�إ�ستثمارات مالية حملية
�رشكة �أ�سا�س العقارية املحدودة
م�رشوع الرئي�س ال�صالح ال�سكني
�رشكة و�أي للإت�صاالت
�رشكة اخلدمات املالية اليمنية
ال�رشكة اليمنية ل�صناعة امل�ضخات
م�صنع التمور التحيتي
ال�رشكة اليمنية للفنادق
ال�رشكة اليمنية لت�سويق املنتجات الزراعية
ال�رشكة اليمنية الربيطانية للإ�ستثمار
�إ�ستثمارات مالية خارجية
بنك كاك الدويل – جيبوتي
يخ�صم :الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع

1.15

2015م
�ألف ريال ميني
1.049.802
852.401
430.043
59.131
15.750
11.834
2.500
1.350
125
2.422.936
19.970
2.442.906
()1.698.535
744.371

19.970
2.442.906
()520.733
1.922.173

 27مار�س 2017م
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية حكومية
 21نوفمرب 2018م
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية حكومية
� 19أغ�سط�س 2017م
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية حكومية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية حكومية -مقيدة  19دي�سمرب 2018م
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية حكومية -مقيدة � 19أغ�سط�س 2017م

•

الر�صيد بداية العام
ي�ضاف :الإنخفا�ض خالل العام
الر�صيد نهاية العام

1.000
8.000
1.000
3.000
2.000
15.000

قيمة ال�صكوك
الف ريال
ميني
667.000
8.000.000
1.000.000
3.000.000
2.000.000
14.667.000

2014م
عدد
ال�صكوك

تاريخ
اال�ستحقاق
 31مار�س 2017م
 21نوفمرب 2018م
 19دي�سمرب 2018م
-

1.000
8.000
3.000
12.000

قيمة ال�صكوك
الف ريال ميني
1.000.000
8.000.000
3.000.000
12.000.000

القيمة الإ�سمية لل�صك تبلغ  1.000.000ريال ميني.
�صكوك الإ�ستثمار الإ�سالمية احلكومية �صادرة عن وحدة ال�صكوك الإ�سالمية بالبنك املركزي اليمني.
�إلتزم���ت اجلمهوري���ة اليمني���ة ممثلة يف وزارة املالية ب�ضمان هذه ال�صكوك يف تواريخ �إ�ستحقاقها وفو�ضت وزارة املالية البنك املركزي اليمني بخ�صم الإ�ستحقاقات يف تواريخها من
ح�ساب وزارة املالية لدى البنك املركزي اليمني.
تتمثل الإ�ستثمارات يف ال�صكوك الإ�سالمية احلكومية  -املقيدة يف �إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية ل�صالح عمالء البنك.

�	.17إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
2015م
�ألف ريال ميني
�رشكة م�أرب للدواجن
�رشكة كاك للت�أمني

472.363
160.625
632.988

ن�سبة امل�ساهمة
%
27.32
21.00

2014م
�ألف ريال ميني
464.404
154.545
618.949

ن�سبة امل�ساهمة
%
27.32
21.00

ويتمثل الر�صيد فيما يلي:

 1 .15الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
2015م
�ألف ريال ميني
520.733
1.177.802
1.698.535

2015م
عدد
ال�صكوك

تاريخ
اال�ستحقاق

•
•
•

2014م
�ألف ريال ميني
1.049.802
852.401
430.043
59.131
15.750
11.834
2.500
1.350
125
2.422.936

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

الر�صيد يف  1يناير
�صايف ح�صة البنك من الأرباح
توزيعات نقدية م�ستلمة خالل العام
�إ�ستثمارات مت التخل�ص منها خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2014م
�ألف ريال ميني
520.733
520.733

• تتمث���ل الإ�ستثم���ارات املالي���ة املتاح���ة للبيع يف �إ�ستثمارات مالية غري مدرجة ،ونظر ًا لتعذر احل�صول عل���ى تقدير ميكن الإعتماد عليه لتحديد القيمة العادلة لهذه الإ�ستثم���ارات وذلك لعدم وجود �أ�سعار �سوقية
معلنة لها ،وكذا لعدم �إمكانية حتديد التدفقات النقدية امل�ستقبلية لذا فقد مت ت�سجيل هذه اال�ستثمارات بالتكلفة.
• مت �إحت�ساب �إنخفا�ض قيمة بع�ض الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع لعدم وجود �أي توزيعات من تلك الإ�ستثمارات خالل ال�سنوات املا�ضية وكذا عدم توقع �إ�ستالم �أية توزيعات منها خالل ال�سنوات القادمة.
• جميع الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع غري م�صنفة من قبل �رشكات الت�صنيف العاملية.
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2015م
�ألف ريال ميني
618.949
14.039
632.988

2014م
�ألف ريال ميني
474.547
146.662
()760
()1.500
618.949

بل���غ �إجم���ايل الأ�ص���ول ل�رشكة م�أرب للدواج���ن و�رشكة كاك للت�أمني ما قيمته مبلغ وقدره � 4.394.249ألف ريال ميني و� 2.295.951أل���ف ريال ميني لعام 2014م على التوايل (مقارنة مببلغ
وقدره � 3.129.600ألف ريال ميني و� 1.561.844ألف ريال ميني لعام 2013م على التوايل) ،كما بلغ �إجمايل الإلتزامات ما قيمته مبلغ وقدره � 2.665.249ألف ريال ميني و 1.531.069
�ألف ريال ميني لعام 2014م على التوايل (مقارنة مببلغ وقدره � 1.429.736ألف ريال ميني و � 821.432ألف ريال ميني لعام 2013م على التوايل) ،كما حققت ك ًال من �رشكة م�أرب للدواجن
و�رشكة كاك للت�أمني �صايف �أرباح مببلغ وقدره � 39.287ألف ريال ميني ،وكذا مبلغ وقدره � 38.650ألف ريال ميني لعام 2014م على التوايل (مقارنة مببلغ وقدره � 505.640ألف ريال ميني،
وكذا مبلغ وقدره � 77.353ألف ريال ميني لعام 2013م على التوايل) وذلك �إ�ستناد ًا �إىل �آخر بيانات مالية معتمدة.
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يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

�	.18أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى� ،صايف
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

�أ�صول �آلت ملكيتها �إىل املجموعة وفاء لديون بع�ض العمالء
فوائد و�إيرادات م�ستحقة
م�رشوعات قيد التنفيذ (دفعات)
م�رصوفات مدفوعة مقدم ًا
عهد و�سلف املوظفني
�أر�صدة مدينة �أخرى
يخ�صم :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
للأر�صدة املدينة والأ�صول الأخرى

19

2015م
�ألف ريال ميني

2014م
�ألف ريال ميني

3.821.262
582.361
410.776
389.558
184.373
3.847.617
9.235.947

3.817.512
202.099
503.566
436.504
184.444
3.272.818
8.416.943

 1يناير 2015م

جممع االهالك �إع������������ادة �إه������ل������اك الإ�ستبعادات جم��������م��������ع �صايف القيمة
الإ�ضافات الإ�ستبعادات التكلفة يف
خالل العام خالل العام  31دي�����س��م�بر يف  1ي��ن��اي��ر ت�صنيف مم��ت��ل��ك��ات خالل العام االهالك كما يف الدفرتية كما يف
ومعدات
 31دي�سمرب  31دي�����س��م�بر
2015م
2015م
2015م
2015م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

()4.881.995
4.353.952

()2.653.352
5.763.591

�أرا�ضي ومباين و�إن�شاءات
�أثاث و�آالت ومعدات
�أجهزة ونقاط البيع و�صناديق
1.485.685
ال�رصاف الآيل
803.830
�سيارات وو�سائل نقل
حت�سينات عقارات م�ست�أجرة 1.108.222
1.056.570
5.165.532

الإجمايل

9.619.839

�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني

47.083

-

)6.233( 21.691
)10.608( 361.207

�إي�ضاح

36

2015م
�ألف ريال ميني
2.653.352
2.253.883
()24.905
()335
4.881.995

2014م
�ألف ريال ميني
1.299.223
1.357.612
()3.033
()450
2.653.352

�ألف ريال ميني
1.013.564
�أرا�ضي ومباين و�إن�شاءات
4.395.858
�أثاث و�آالت ومعدات
�أجهزة ونقاط البيع و�صناديق ال�رصاف الآيل 1.409.046
760.638
�سيارات وو�سائل نقل
1.119.119
حت�سينات عقارات م�ست�أجرة
8.698.225
الإجمايل
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170 1.277.464 1.532.768
562.531
819.288
979.737 1.458.821

الإ�ضافات الإ�ستبعادات

التكلفة يف

خالل العام

 31دي�سمرب
2014م

�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني
)670( 43.676
)45.089( 814.763
- 76.639
)124( 43.316
()18.397
7.500
)64.280( 985.894

�ألف ريال ميني

- 22.389
)89.479( 467.624
86.754

84.169
388
(64.036 )2.251

- 6.549.538 10.372.558 )124.174( 876.893

 1يناير 2014م خالل العام

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني

)720( 244.784 1.056.570
2.413 3.485.022 5.505.111 )107.333( 446.912

التكلفة يف

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها للأر�صدة املدينة والأ�صول الأخرى

ر�صيد املخ�ص�ص بداية العام
ي�ضاف :املكون خالل العام
يخ�صم :امل�ستخدم خالل العام
فروق �إعادة ترجمة املخ�ص�ص بالعملة الأجنبية
ر�صيد املخ�ص�ص نهاية العام

2015م

التكلفة يف

�إي�ضاح

.19

ممتلكات ومعدات� ،صايف

2014م
جممع االهالك
يف
 1يناير
2014م
�ألف ريال ميني

790.117 266.453
1.639.531 3.865.580

-

168.380 1.364.388

()2.732
()10.606

174.932 644.356
427.905 1.030.916

3.200.865 7.171.693 )102.817( 724.972
جممع �إهالك جممع الإهالك �صايف القيمة
�إهالك
يف
ممتلكات الإ�ستبعادات
الدفرتية يف
ومعدات
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2014م
2014م
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني

)164( 23.508
221.440 1.056.570
)39.846( 438.007 3.086.861 5.165.532
- 86.391 1.191.073 1.485.685
)124( 90.973
471.682
803.830
)16.309( 101.051
894.995 1.108.222
)56.443( 739.930 5.866.051 9.619.839

811.786
244.784
1.680.510 3.485.022
208.221 1.277.464
241.299
562.531
128.485
979.737
3.070.301 6.549.538
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ودائع العمالء وفقا للقطاعات
ب.
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

�	.21أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
2015م
�ألف ريال ميني
بنوك حملية
ح�سابات جارية – عملة �أجنبية
ح�سابات جارية – عملة حملية
ودائع لآجل – عملة �أجنبية
بنوك خارجية
ح�سابات جارية – عملة �أجنبية
ح�سابات جارية – عملة حملية
ودائع لأجل – عملة حملية
م�ؤ�س�سات مالية خارجية
ح�سابات جارية – عملة �أجنبية
ح�سابات جارية – عملة حملية

82.971
20.388
8.992.244
9.095.603
835.491
896
3.829.182
4.665.569
318.729
1.907
320.636
14.081.808

2014م
�ألف ريال ميني

2015م
�ألف ريال ميني
99.337.136
105.247.018
82.277.214
22.716.401
309.577.769

ال�رشكات
الأفراد
القطاع العام واملختلط
�أخرى

198
47.055
10.358.213
10.405.466

.23

2014م
�ألف ريال ميني
154.822.865
111.841.249
134.947.071
22.797.854
424.409.039

قرو�ض طويلة الأجل

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

30.679
117.961
10.770.599
10.919.239

�إي�ضاح
م�رشوع تطوير تهامة الثالث
م�رشوع تطوير رمية
م�رشوع التنمية الريفية  -املهرة
�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي
ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي

46.243
3.363
49.606
21.374.311

1.23
2.23
3.23
4.23
5.23

2015م
�ألف ريال ميني

5.271
5.094
59.699
2.686.124
2.756.188

2014م
�ألف ريال ميني

5.271
6.793
61.594
30.000
2.686.124
2.789.782

 1 .23م�شروع تطوير تهامة الثالث

حتمل الأر�صدة امل�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية (احل�سابات اجلارية والودائع لأجل) معدالت فائدة متغرية.

بتاري���خ � 16أبري���ل 1980م مت احل�ص���ول عل���ى قر�ض من م�ؤ�س�س���ة �أملانيا للت�سليف الإن�شائي لتفعيل �أن�شطة القرو����ض الزراعية يف م�رشوع تطوير تهامة �أ�ستحق ال�س���داد يف � 16أبريل 2009م .تنفذ
املجموعة امل�رشوع من خالل �إتفاقية مع وزارة الزراعة.

ودائع العمالء وفقاً للنوع
�أ.
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

 2 .23م�شروع تطوير رمية

.22

ودائع العمالء

2015م
�ألف ريال ميني
ودائع لأجل
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ت�أمينات �إعتمادات م�ستندية وخطابات �ضمان
ح�سابات التوفري
ودائع لأجل  -مقيدة
ودائع �أخرى

150.198.088
121.627.791
20.768.673
10.035.489
5.000.000
1.947.728
309.577.769

بتاري���خ  15دي�سم�ب�ر 1997م مت احل�ص���ول عل���ى قر�ض من ال�صندوق الدويل للتنمي���ة الزراعية لتفعيل �أن�شطة القرو����ض الزراعية يف م�رشوع تطوير رمية ي�ستحق ال�س���داد يف  1يوليو 2027م .تنفذ
املجموعة امل�رشوع من خالل �إتفاقية مع وزارة املالية.

2014م
�ألف ريال ميني

3 .23

م�شروع التنمية الريفية – املهرة

بتاريخ  11نوفمرب 1999م مت احل�صول على قر�ض من ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل �أن�شطة القرو�ض الزراعية يف م�رشوع التنمية الريفية – املهرة ي�ستحق ال�سداد يف  1يونيو 2034م.
تنفذ املجموعة امل�رشوع من خالل �إتفاقية مع وزارة املالية.

236.288.410
146.909.707
13.865.354
11.463.092
3.000.000
12.882.476
424.409.039

4 .23

�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي

بتاريخ  11نوفمرب 1999م مت احل�صول على قر�ض من ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل �أن�شطة القرو�ض الزراعية ل�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي يف املناطق الريفية يف املهرة
�أ�ستحق ال�سداد يف  3يونيو 2015م تنفذ املجموعة امل�رشوع من خالل �إتفاقية مع وزارة املالية.

ودائ���ع العم�ل�اء كم���ا يف  31دي�سمرب 2015م تت�ضمن مبالغ حمجوزة مقابل ت�سهيالت �إئتمانية مبا�رشة وغري مبا��ش�رة مببلغ وقدره  26.378مليون ريال ميني (مقابل مبلغ 42.239
مليون ريال ميني يف  31دي�سمرب 2014م).
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 5 .23ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي

.26

بتاري���خ � 22أكتوب���ر 2014م مت احل�ص���ول على الق�سط الأول من القر�ض املقدم من ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي بدولة الكويت مببلغ وقدره  12.5مليون دوالر �أمريكي ،وذلك
من �إجمايل قيمة القر�ض البالغ مبلغ وقدره  50مليون دوالر �أمريكي ،وذلك بهدف متويل امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة يف املجال الزراعي وال�سمكي ،والذي ي�ستحق ال�سداد يف  28يناير 2026م.
تنفذ املجموعة امل�رشوع من خالل �إتفاقية مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

 1 .26ر�أ�س املال املدفوع

�	.24أر�صدة دائنة و�إلتزامات �أخرى
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

�إي�ضاح
فوائد م�ستحقة
�رضائب الدخل عن العام
م�رصوفات م�ستحقة
م�صلحة ال�رضائب – ك�سب عمل
�إيرادات مقبو�ضة مقدم ًا
�رضائب الدخل عن �سنوات �سابقة
�أر�صدة دائنة �أخرى

1.24

2014م
�ألف ريال ميني
2.542.617
1.311.893
907.519
20.569
68.320
20.383
4.431.746
9.303.047

2015م
�ألف ريال ميني
1.654.868
1.173.066
538.780
96.075
48.907
21.622
5.311.418
8.844.736

حقوق امللكية

يبل���غ ر�أ����س امل���ال املدفوع كما يف  31دي�سمرب 2015م مبلغ وقدره �سبعة ع�رش مليار ريال مين���ي (مبلغ وقدره �أربعة ع�رش مليار وت�سعمائة مليون ريال ميني كما يف  31دي�سمرب 2014م).
م���وزع عل���ى ع���دد �سبعة ع�رش مليون �سهم والقيمة الإ�سمية لل�سهم  1.000ريال ميني ،طبق ًا لقراراجلمعية العمومية رقم ( )2امل�ؤرخ يف � 4أغ�سط�س 2015م ب�ش�أن زيادة ر�أ�س املال مببلغ
وقدره � 2.100.000ألف ريال ميني ،وبيانه كما يلي:
2015م
قيمة الأ�سهم
ن�سبة امل�ساهمة
عدد
�ألف ريال ميني
%
الأ�سهم
�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي
احلكومة ممثلة بوزارة املالية
الهيئة العامة للطريان املدين والأر�صاد
الإحتاد العام لهيئة التعاون الأهلي

� 1 .24ضرائب الدخل عن العام
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
�إي�ضاح
�رضائب الدخل بداية العام
يخ�صم :امل�ستخدم خالل العام
ي�ضاف :املكون خالل العام
�ضرائب الدخل نهاية العام

.25

46

2015م
�ألف ريال ميني
1.311.893
()1.310.944
1.172.117
1.173.066

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

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

 1يناير 2015م فروق �إعادة ترجمة املخ�ص�ص
بالعمالت الأجنبية
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
()1.902
622.120
3.577.303
()1.902
4.199.423

2014م
�ألف ريال ميني
1.597.825
()1.597.825
1.311.893
1.311.893

�صندوق ت�شجيع الإنتاج الزارعي وال�سمكي
احلكومة ممثلة بوزارة املالية
الهيئة العامة للطريان املدين والإر�صاد
الإحتاد العام لهيئة التعاون الأهلي

 1يناير 2014م
�ألف ريال ميني

385.000
2.105.000
2.490.000

�ألف ريال ميني

169.959
169.959

2014م
فروق �إعادة ترجمة
املخ�ص�ص املكون خالل العام
بالعمالت الأجنبية
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني

()1.643
()1.643

238.763
1.638.564
1.877.327

امل�ستخدم
خالل العام
�ألف ريال ميني

الر�صيد يف
خم�ص�صات انتفى
 31دي�سمرب 2015م
الغر�ض منها
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
360.614
()259.604
1.607.554
1.968.168
()259.604

امل�ستخدم
خالل العام
�ألف ريال ميني

الر�صيد يف
خم�ص�صات انتفى
 31دي�سمرب 2014م
الغر�ض منها
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني

()2.139.708
()2.139.708

()166.261
()166.261

-

17.000.000

عدد
الأ�سهم

خم�ص�صات �أخرى
2015م
املكون خالل العام

6.885.000
5.749.400
4.250.000
115.600

6.034.500
5.039.180
3.725.000
101.320
14.900.000

40.50
33.82
25.00
0.68

100

2014م
ن�سبة امل�ساهمة
%
40.50
33.82
25.00
0.68
100

6.885.000
5.749.400
4.250.000
115.600

17.000.000

قيمة الأ�سهم
�ألف ريال ميني
6.034.500
5.039.180
3.725.000
101.320
14.900.000

�	2 .26إحتياطي قانوين
•

وفق��� ًا لأح���كام القان���ون رقم ( )38ل�سنة 1998م ب�ش����أن البنوك يتم حتويل  %15من �صايف �أرباح العام لتغذية الإحتياطي القان���وين حتى ي�ساوي ر�صيده �ضعفي ر�أ�س املال
املدفوع ،وال ميكن للمجموعة �إ�ستخدام ذلك الإحتياطي دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة من البنك املركزي اليمني.

•

يت���م زي���ادة ر�أ�س املال مبتح�صالت القيمة الإ�سمي���ة للأ�سهم امل�صدرة ،ويف حالة �إ�صدار الأ�سهم ب�سعر �أعلى من قيمتها الإ�سمية (عالوة �إ�صدار) ،يدرج �صايف الزيادة �ضمن
		
الإحتياطي القانوين ،مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة 1997م ب�ش�أن ال�رشكات التجارية باجلمهورية اليمنية.

•

يت�ضمن الإحتياطي القانوين مبلغ وقدره  500مليون ريال ميني قيمة عالوة �إ�صدار �أ�سهم خالل عام 2008م.

622.120
3.577.303
4.199.423

خم�ص�ص املخاطر العامة للإلتزامات العر�ضية  %1من �إجمايل الإلتزامات العر�ضية بعد خ�صم الت�أمينات املحتجزة والأر�صدة املغطاة بودائع وكفاالت م�رصفية �صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة.
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�	.27إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات� ،صايف

�إعتمادات م�ستندية
خطابات �ضمان  -عمالء

�إعتمادات م�ستندية
خطابات �ضمان  -عمالء

�	.30إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية

يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:

�إجمايل قيمة الإلتزام
�ألف ريال ميني
10.887.186
33.950.859
44.838.045

2015م
الت�أمني املحتجز
�ألف ريال ميني
()2.361.999
()6.414.602
()8.776.601

�صايف قيمة الإلتزام
�ألف ريال ميني
8.525.187
27.536.257
36.061.444

�إجمايل قيمة الإلتزام
�ألف ريال ميني
29.051.078
48.354.512
77.405.590

2014م
الت�أمني املحتجز
�ألف ريال ميني
()3.748.984
()10.116.370
()13.865.354

�صايف قيمة الإلتزام
�ألف ريال ميني
25.302.094
38.238.142
63.540.236

�	.28إيرادات الفوائد
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
فوائد �أذون خزانة
فوائد من القرو�ض وال�سلفيات
فوائد من الأر�صدة لدى البنوك
فوائد �سندات حكومية

.29

2015م
�ألف ريال ميني
41.288.732
5.353.136
1.194.906
718.089
48.554.863

.31

يت���م توزي���ع �أرب���اح الإ�ستثمار بني العمالء وامل�ساهمني على �أ�سا�س �إحت�ساب ن�سبة امل�شاركة مرجحة بالأعداد ،ويتم �إعتماد ن�سب ح�ص�ص �أرباح ودائع العمالء من جمل�س �إدارة املجموعة
بناء على �إقرتاح جلنة امليزانية التي تقوم ب�إحت�ساب املبالغ امل�ستثمرة بالعملة املحلية والأجنبية والأعداد اخلا�صة بها ون�سب امل�شاركة ،وقد بلغ متو�سط ن�سبة عائد الإ�ستثمار كما يلي:
2014م
2015م
عمالت �أجنبية
ريال ميني
عمالت �أجنبية
ريال ميني
%
%
%
%

فوائد مدفوعة على �أر�صدة البنوك:
فوائد على الأر�صدة امل�ستحقة للبنوك
فوائد قرو�ض طويلة الأجل

10.07
5.00

يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
عموالت الإعتمادات امل�ستندية
عموالت خطابات ال�ضمان
عموالت احلواالت
�أتعاب خدمات م�رصفية �أخرى

يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:

فوائد على ودائع العمالء:
فوائد على الودائع لأجل
فوائد على ح�سابات التوفري واحل�سابات اجلارية

7.74
4.40

3.05
1.73

5.12
2.7

�	.32إيرادات ر�سوم وعموالت

م�صروفات الفوائد
2015م
�ألف ريال ميني

843.880
352.547
154.629
45.764
28.864
1.425.684

عائد �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة والإدخار

الودائع امل�ستثمرة
ح�سابات الإدخار

2014م
�ألف ريال ميني
47.552.834
5.330.604
153.921
716.089
53.753.448

2015م
�ألف ريال ميني
870.868
247.047
118.543
64.694
1.301.152

�إيرادات �صكوك �إ�سالمية
�إيرادات متويل عمليات املرابحة
�إيرادات �إجارة منتهية بالتمليك
�إيرادات عمليات الإ�ست�صناع
�إيرادات �إ�ستثمارات يف عقود امل�ضاربة

2014م
�ألف ريال ميني

2014م
�ألف ريال ميني

.33

762.788
276.365
166.686
666.314
1.872.153

2015م
�ألف ريال ميني

368.605
715.173
245.692
931.324
2.260.794

2014م
�ألف ريال ميني

خ�سائر عمليات النقد الأجنبي

يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
22.532.072
1.328.573
23.860.645

29.605.559
1.651.531
31.257.090

2.080.171
54.021
2.134.192
25.994.837

2.152.428
10.446
2.162.874
33.419.964

2015م
�ألف ريال ميني
�أرباح (خ�سائر) التعامل يف العمالت الأجنبية
(خ�سائر) �أرباح �إعادة ترجمة الأر�صدة بالعمالت الأجنبية
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412.334
()515.255
()102.921

2014م
�ألف ريال ميني
()137.108
108.748
()28.360
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�	.34إيرادات �إ�ستثمارات مالية

.38

يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:

يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
2015م
�ألف ريال ميني

�إيرادات �إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
�إيرادات �إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة

3.055
14.039
17.094

2014م
�ألف ريال ميني

2015م
�ألف ريال ميني

11.566
146.662
158.228

�سفر و�إنتقال
�إيجار ت�شغيلي
دعاية و�إعالن
م�رصوفات زكاة
م�رصوفات �إ�صالح و�صيانة
�أمن وحرا�سة
�أجور نقل وبريد
ر�سوم وتراخي�ص
�إت�صاالت
م�رصوفات ت�أمني
كهرباء ومياه
�أدوات كتابية ومطبوعات
م�رصوفات تدريب
�أتعاب مهنية و�إ�ست�شارات
�أخرى ومتنوعة

�	.35إيرادات عمليات �أخرى
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
2015م
�ألف ريال ميني
خم�ص�صات �إنتفى الغر�ض منها
�إيرادات �إيجارات عقارات مملوكة
�أخرى

.36

354.512
2.408
27.082
384.002

2014م
�ألف ريال ميني
3.876
5.595
9.471

املخ�ص�صات

يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
2015م
�ألف ريال ميني

�إي�ضاح
خم�ص�ص تدين قيمة القرو�ض وال�سلفيات التجارية والزراعية
خم�ص�ص تدين قيمة الأن�شطة التمويلية
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها (�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى)
خم�ص�صات �أخرى

.37

(� –1 .10أ)
( –1 .10ب)
19
25

2.994.156
752.980
2.253.883
169.959
6.170.978

2014م
�ألف ريال ميني
1.334.819
64.471
1.357.612
1.877.327
4.634.229

.39

يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
�صايف الأرباح (�ألف ريال ميني)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم (�ألف �سهم)
عائد ال�سهم من �صايف الأرباح (ريال ميني)

يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:

8.600.233
490.316
253.525
4.314
9.348.388

816.962
529.994
841.998
366.248
420.090
335.156
488.151
197.117
401.944
365.416
173.831
138.880
134.341
209.488
487.171
5.906.787

عائد ال�سهم من �صايف �أرباح العام

مت �إحت�ساب املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم كما يلي:
2015م
�ألف ريال ميني

563.004
556.439
479.062
421.108
420.990
376.271
353.397
253.183
227.634
167.427
141.853
121.555
65.244
48.190
573.348
4.768.705

2014م
�ألف ريال ميني

2015م

تكاليف املوظفني

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

م�صروفات �أخرى

2014م
�ألف ريال ميني

عدد الأ�سهم يف بداية العام
الزيادة يف الأ�سهم خالل العام

8.055.031
274.917
231.455
19.631
8.581.034

136

2.351.419
17.000
138
�ألف �سهم
14.900
2.100
17.000

2014م
2.430.402
14.900
163
�ألف �سهم
11.900
3.000
14.900

137

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (�شركة م�ساهمة مينية)

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (�شركة م�ساهمة مينية)

.41

�	.40إ�ستحقاقات الأ�صول والإلتزامات

يو�ضح اجلدول التايل �إ�ستحقاق الأً�صول والإلتزامات كما يف  31دي�سمرب 2015م
2015م
�إ�ستحقاقات خالل � 3أ�شهر �إ�ستحقاقات من � 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر �إ�ستحقاقات من � 6أ�شهر �إىل �سنة �إ�ستحقاقات �أكرث من �سنة
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
�ألف ريال ميني
الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى
البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى� ،صايف
الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�إلتزامات �أخرى وحقوق امللكية
ال�صايف

متو�سط �أ�سعار الفائدة املطبقة خالل العام

يو�ضح اجلدول التايل �أ�سعار الفائدة املطبقة على �أ�صول و�إلتزامات املجموعة خالل العام مقارنة بالعام املا�ضي:
الإجمايل
�ألف ريال ميني

29.999.735
15.373.794
29.163.898
190.369.021
2.721.846
267.628.294

71.979
3.445.778
37.292.742
40.810.499

2.500.000
3.001.235
21.818.200
27.319.435

2.527.940
744.371
14.667.000
632.988
4.832.971
23.405.270

29.999.735
17.945.773
38.138.851
250.224.334
14.667.000
632.988
7.554.817
359.163.498

14.081.808
297.902.578
5.129.326
317.113.712
()49.485.418

247.206
247.206
40.563.293

8.388
8.388
27.311.047

11.419.597
2.756.188
27.618.407
41.794.192
()18.388.922

14.081.808
309.577.769
2.756.188
32.747.733
359.163.498
-

الأ�صول
ودائع لأجل  -بنوك
�أذون اخلزانة – حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
ال�سندات احلكومية
قرو�ض العمالء
قرو�ض زراعية
جاري مدين
الإلتزامات
ودائع لأجل – العمالء
ح�سابات التوفري
ودائع لأجل – بنوك
قرو�ض طويلة الأجل

ريال �سعودي
%

ريال ميني
%

0.25
7.94
-

15.37
16.04
16.10
22
6
25

2
-

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

الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى
البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى� ،صايف
الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�إلتزامات �أخرى وحقوق امللكية
ال�صايف

2014م
�إ�ستحقاقات من � 6أ�شهر �إىل �سنة
�ألف ريال ميني

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

الإجمايل
�ألف ريال ميني

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
12.000.000
618.949
8.833.892
34.617.581

43.334.926
28.556.334
63.109.804
325.205.107
12.000.000
618.949
8.833.892
481.659.012

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

3.000.000
2.789.782
33.085.880
38.875.662
()4.258.081

21.374.311
424.409.039
2.789.782
33.085.880
481.659.012
-

138

الأ�صول
ودائع لأجل  -بنوك
�أذون اخلزانة – حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
ال�سندات احلكومية
قرو�ض العمالء
قرو�ض زراعية
جاري مدين

0.25
0.10
-

الإلتزامات
ودائع لأجل – العمالء
ح�سابات التوفري
ودائع لأجل – بنوك
قرو�ض طويلة الأجل

0.2
-

ريال ميني
%
15.98
16.05
22
11
25
15
15
15.1
-

دوالر �أمريكي
%

يورو
%

10

12
12

12

15
15
15.37
2.6

يو�ضح اجلدول التايل �إ�ستحقاق الأً�صول والإلتزامات كما يف  31دي�سمرب 2014م

ريال �سعودي
%

2015م

3.77
2
4.5
2
2014م

دوالر �أمريكي
%
8.5
12
4.08
2
4.49
2

2
يورو
%
0.55
12
2
-
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توزيع الأ�صول والإلتزامات وكذا الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات وفقاً للقطاعات الإقت�صادية

2014م
البناء
جتاري
زراعي
�صناعي
والت�شييد
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني الف ريال ميني �ألف ريال ميني

2015م

البناء
جتاري
زراعي
�صناعي
والت�شييد
�ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني �ألف ريال ميني
مايل

�أخرى

�سياحي

مايل

الإجمايل
�ألف ريال ميني

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

-

-

-

-

29.999.735
17.945.773

-

-

443.709
-

1.373.519
472.363

23.512.615
-

585.760
744.371
-

277.905
245.019.097
14.667.000
160.625

44.476
-

38.138.851 11.900.867
250.224.334 4.460.866
14.667.000
632.988
-

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات� ،صايف

15.615.902
4.050.089

7.882.396
711.594

125.237.962
15.931.630

17.220.188
8.673.968

14.081.808
6.797.159
2.756.188
5.000.604

705.814
765.770

29.999.735
17.945.773

14.081.808
309.577.769 136.118.348
2.756.188
36.061.444
927.789
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الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي
لدى البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة

6.982.085
-

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات� ،صايف

57.815.561
9.500.020

2.276.780
464.404

39.940.903
-

2.800.692
1.902.202
-

43.334.926
28.556.334
64.676
318.842.039
12.000.000
154.545

�سياحي

260.321
-

�أخرى

الإجمايل

43.334.926
28.556.334
63.109.804 10.784.347
325.205.107 4.460.866
12.000.000
618.949
-

21.374.311
- 21.374.311
424.409.039 125.044.965 1.449.925 8.678.031 22.719.834 198.194.366 10.506.357
2.789.782
- 2.789.782
63.540.236 3.023.578 781.499
322.405 13.507.734 32.114.444 4.290.556
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توزيع الأ�صول والإلتزامات وكذا الإلتزامات العر�ضية والإرتباطات وفقا للموقع اجلغرايف
اجلمهورية
اليمنية
�ألف ريال ميني

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

29.999.735
14.815.096
38.138.851
250.224.334
14.667.000
613.018

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات� ،صايف

9.414.114
309.577.769
2.756.188
28.412.343

اجلمهورية اليمنية
�ألف ريال ميني

2015م
�أمريكا
�ألف ريال ميني

21.605
-

�أوروبا
�ألف ريال ميني

247.910
349.946
320.270

�آ�سيا
�ألف ريال ميني

2.847.630
247.029
7.328.831

�أفريقيا
�ألف ريال ميني

13.532
19.970
4.070.719
-

الإجمايل
�ألف ريال ميني

29.999.735
17.945.773
38.138.851
250.224.334
14.667.000
632.988
14.081.808
309.577.769
2.756.188
36.061.444
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الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى
البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة

43.334.926
10.072.000
63.109.804
325.205.107
12.000.000
598.979

الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات� ،صايف

10.460.787
424.409.039
103.657
38.834.966

�أمريكا
�ألف ريال ميني

7.744.167
-

320.490

2014م
�أوروبا
�ألف ريال ميني

3.726.219
-

-

3.106.408

�آ�سيا
�ألف ريال ميني

3.084.212
-

130.333
21.066.340

�أفريقيا
�ألف ريال ميني

3.929.736
19.970

10.783.191
2.686.125
212.032

الإجمايل
�ألف ريال ميني

43.334.926
28.556.334
63.109.804
325.205.107
12.000.000
618.949

21.374.311
424.409.039
2.789.782
63.540.236
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.46

مراكز العمالت الأجنبية الهامة

املوقف ال�ضريبي

•

وفق ًا للمادة ( )21من القانون ( )39ل�سنة 1982م ب�إن�شاء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ال تخ�ضع �أرباح البنك ل�رضيبة الأرباح التجارية وال�صناعية .وال يخ�ضع البنك
�أي�ض ًا لقانون �رضائب الدخل رقم ( )31ل�سنة 1991م والتعديالت الالحقة له بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )12لن�سة 1999م و�أحكام املادة رقم ( )85من القانون
رقم ( )38ل�سنة 1998م ب�ش�أن البنوك وذلك حتى  31دي�سمرب 2009م.

•

متت املحا�سبة ال�رضيبية للأرباح التجارية وال�صناعية وكذا �رضائب ك�سب العمل عن العام 2010م.

•

مت تقدمي الإقرار ال�رضيبي للعام 2011م يف املوعد القانوين و�سداد ال�رضائب من واقع الإقرار .ومت �إبالغ املجموعة خالل العام بفروقات �رضائب �أرباح جتارية و�صناعية
مببل���غ وق���دره � 375.613أل���ف ريال ميني (بعد خ�صم ال�رضائب امل�س���ددة) ،وكذا مبلغ وقدره � 247.649ألف ريال ميني فروقات �رضائ���ب ك�سب عمل وذلك طبق ًا لنموذج
الرب���ط رق���م ( ،)3وقدم���ت املجموع���ة �إعرتا�ض لدى جلنة الطعن الت���ي �أ�صدرت قرارها بتعديل فروق �رضيب���ة الأرباح التجارية وال�صناعية �إىل مبل���غ وقدره � 64.880ألف
ري���ال مين���ي ،وتعدي���ل فروقات �رضيبة املرتبات �إىل مبلغ وقدره � 74.829ألف ريال مين���ي ،وقد �أعرت�ضت م�صلحة ال�رضائب على قرار جلنة الطعن ،ومت اللجوء �إىل حمكمة
ال�رضائ���ب الإبتدائي���ة� ،أثناء النظر يف الق�ضية �أمام حمكمة ال�رضائب الإبتدائي���ة �أبداء كال الطرفني الرغبة �إىل الت�صالح ومت اللجوء �إىل امل�صاحلة �أمام جلنة الت�صالح لكبار
املكلفني حيث مت توقيع حم�رض �إتفاق وم�صاحلة بتاريخ  16نوفمرب 2015م مت مبوجبه حتديد �رضيبة الأرباح التجارية وال�صناعية امل�ستحقة مببلغ وقدره � 389.371ألف
ري���ال مين���ي بفوارق �رضيبة �أرباح جتاري���ة و�صناعية مببلغ وقدره � 80.718ألف ريال ميني ،و�رضيبة ك�سب عمل مببلغ وقدره � 540.518ألف ريال ميني بفوارق �رضائب
ك�سب عمل مببلغ وقدره � 74،829ألف ريال ميني �سددت خالل ال�سنة.

•

يعت�ب�ر الط���رف ذو عالق���ة عندما يك���ون له القدرة على التحك���م �أو ممار�سة ت�أثري هام وجوهري �أو ل���ه �سيطرة م�شرتكة على املجموعة عن���د �إتخاذ القرارات املالي���ة والت�شغيلية ،وتتعامل
املجموع���ة م���ع الأط���راف ذوي العالقة بنف�س الأ�س�س التي تتعامل بها مع الغري ،وذلك تطبيق ًا لأح���كام القانون والقرارات التف�سريية للبنك املركزي اليمني وال�صادرة باملن�شور رقم ()4
ل�سنة 1999م والتي قررت حدود للمعامالت الإئتمانية مع الأطراف ذوي العالقة بالإ�ضافة �إىل �رضورة �إلتزام املجموعة بنف�س الأ�س�س وال�رشوط التي يتعامل بها مع الغري عند القيام
بالتعامل مع الأطراف ذوي العالقة.

مت تقدمي الإقرار ال�رضيبي للعام 2012م يف املوعد القانوين و�سداد ال�رضائب من واقع الإقرار ،ومت �إبالغ املجموعة خالل العام بفروقات �رضائب �أرباح جتارية و�صناعية
مببلغ وقدره � 1.535.315ألف ريال ميني (بعد خ�صم ال�رضائب امل�سددة) ،وكذا مبلغ وقدره � 262.778ألف ريال ميني فروقات �رضائب ك�سب عمل وذلك طبق ًا لنموذج
الرب���ط رق���م ( ،)3وقدم���ت املجموع���ة �إعرتا�ض �أمام جلن���ة الت�صالح لكبار املكلفني ومل يت���م البت فيه من قبل جلنة الت�صال���ح حتى تاريخه .وال تتوق���ع املجموعة وجود �أي
�إلتزامات حمتملة مقابل ذلك.

•

مت تقدمي الإقرارال�رضيبي عن عام 2013م يف املوعد القانوين و�سداد امل�ستحق من واقع الإقرار ،ومل يتم الفح�ص ال�رضيبي من قبل م�صلحة ال�رضائب ومل تبلغ املجموعة
ب�أي �إخطارات ربط �إ�ضافية من قبل م�صلحة ال�رضائب حتى تاريخه.

•

وتقت�ضي طبيعة ن�شاط املجموعة �أن تتعامل مع بع�ض امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�رشكات اململوكة لهم .وتتمثل هذه املعامالت يف احل�صول على قرو�ض وت�سهيالت وكذا فتح
�إعتمادات م�ستندية و�إ�صدار خطابات �ضمان ومعامالت بنكية �أخرى متنوعة ،وتدخل تلك املعامالت �ضمن ن�شاط املجموعة العادي.

مت تقدمي الإقرار ال�رضيبي عن عام 2014م يف املوعد القانوين و�سداد امل�ستحق من واقع الإقرار ،ومل يتم الفح�ص ال�رضيبي من قبل م�صلحة ال�رضائب ومل تبلغ املجموعة
ب�أي �إخطارات ربط �إ�ضافية من قبل م�صلحة ال�رضائب حتى تاريخه.

•

متت املحا�سبة ل�رضيبة املرتبات حتى عام 2008م وكذا عن عام 2010م وعام 2011م.

وفيما يلي بيان ب�أر�صدة املعامالت يف تاريخ البيانات املالية:

•

يتم �سداد �رضيبة املرتبات عن الأعوام 2009م و2012م و2013م و 2014م من واقع الإقرارات ال�شهرية ،ومت �إخطار املجموعة بربط �إ�ضايف عن �رضيبة ك�سب العمل لعام
2012م مببلغ وقدره � 262.778ألف ريال ميني وقدمت املجموعة �إعرتا�ض �أمام جلنة الت�صالح لكبار املكلفني ومل يتم البت فيه حتى تاريخه� ،أما �رضيبة ك�سب العمل لعام
2013م وعام 2014م ،مل يتم الفح�ص ال�رضيبي من قبل م�صلحة ال�رضائب ومل تبلغ املجموعة ب�أي �إخطارات ربط �إ�ضافية من قبل م�صلحة ال�رضائب حتى تاريخه.

تطبيق��� ًا لتعليم���ات البن���ك املرك���زي اليمني ال�صادرة باملن�شور رق���م (1998 )6م ف�إن على املجموعة و�ضع حدود ل���كل مركز عملة على حده ف�ض ًال عن حد �إجم���ايل ملركز العمالت املختلفة
جمتمع���ة .وبن���اء علي���ه ال يزي���د الفائ����ض يف مركز كل عملة على حده ع���ن  %15من ر�أ�س امل���ال والإحتياطيات وبحيث ال يزيد الفائ����ض يف مركز العمالت جمتمعة ع���ن  %25من ر�أ�س املال
والإحتياطيات ،ويو�ضح اجلدول التايل مراكز العمالت الأجنبية الهامة يف تاريخ البيانات املالية:
2014م
2015م
فائ�ض
الن�سبة املئوية �إىل ر�أ�س
الن�سبة املئوية �إىل ر�أ�س
املال
(عجز)
املال
فائ�ض (عجز)
والإحتياطيات
�ألف ريال ميني
والإحتياطيات
�ألف ريال ميني
جنية �إ�سرتليني
عمالت �أخرى
يورو
ريال �سعودي
دوالر �أمريكي
ال�صايف (عجز)

()143.118
()616.344
()2.048.982
()3.302.432
()64.600.795
()70.711.671

(%)1
(%)3
(%)9
(%)15
(%)295
(%)323

()81.308
195.613
44.357
()1.447.753
()64.756.665
()66.045.756

%1
(%)8
(%)370
(%)377

بلغ �سعر �رصف الدوالر الأمريكي كما يف  31دي�سمرب 2015م مبلغ  214.89ريال ميني (الدوالر الأمريكي يعادل  214.89ريال ميني كما يف  31دي�سمرب 2014م).

.45

املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة

2015م
�ألف ريال ميني
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
ح�سابات جارية دائنة وودائع لأجل
قرو�ض طويلة الأجل
فوائد وعموالت حم�صلة
فوائد مدفوعة
رواتب ومزايا

79.015
1.176.403
225
10.293
233.814

2014م
�ألف ريال ميني

.47

358.538
766.803
2.661
4.669
240.801
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املوقف الزكوي

•

تقوم املجموعة بتقدمي �إقرارها الزكوي �سنوي ًا و�سداد الزكاة من واقع الإقرار.

•

قامت املجموعة ب�سداد الزكاة حتى نهاية عام 2013م من واقع الإقرار ومل تبلغ ب�أي �إخطارات ربط �إ�ضافية من قبل مكتب الواجبات.

•

قامت املجموعة بتقدمي �إقرار الزكاة وال�سداد للعام 2014م مبوجب بياناتها املالية وفق ًا لل�سندات املمنوحه لها عن مركزها الرئي�سي وفروعها يف املحافظات ،ومل تُبلغ ب�أي
�إخطار ربط �إ�ضايف من قبل م�صلحة الواجبات الزكوية.
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الإلتزامات املحتملة

يوج���د ع���دد م���ن الق�ضايا املرفوعة من املجموعة �ضد الغري �أمام حمكمة الأموال واملحكمة التجارية وقد قام���ت الإدارة بتكوين املخ�ص�صات الالزمة مقابل تلك الق�ضايا ،كذلك يوجد عدد
من الق�ضايا الأخرى املرفوعة �ضد املجموعة يف املحاكم املخت�صة والتي ترى �إدارة املجموعة عدم وجود �أي �إلتزامات ب�ش�أنها.

.49

.1

البيانات املالية امل�ستقلة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي – ال�شركة الأم
بيان املركز املايل
 31دي�سمرب 2015م
�ألف ريال ميني

عقود الإيجار الت�شغيلية

بلغ �إجمايل احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود �إيجار غري قابلة للإلغاء كما يلي:

فرتة ال تزيد عن �سنة واحدة
فرتة تزيد عن �سنة واحدة وال تتعدى خم�س �سنوات
فرتة تزيد عن خم�س �سنوات

2015م
�ألف ريال ميني

2014م
�ألف ريال ميني

125.757
22.544
2.915
151.216

38.388
63.047
1.000
102.435

�	.50أرقام املقارنة
مت �إع���ادة تبوي���ب بع����ض �أرقام املقارنة مبا يتما�شى مع تبويب البيان���ات املالية للعام احلايل وذلك بغر�ض عر�ضها ب�شكل �أف�ضل ،كما �إن �إع���ادة التبويب لتلك الأرقام املقارنة مل ي�ؤثر على
حقوق امللكية �أو الأرباح املرحلة.

�	.51أحداث الحقة
نتيجة للأحداث والأو�ضاع الأمنية التي مرت بها اجلمهورية اليمنية خالل العام 2015م و�إ�ستمرارها يف العام 2016م والتي �أثرت على الأن�شطة التجارية والو�ضع الإقت�صادي للبالد
ف�إن���ه م���ن ال�صع���ب عل���ى الإدارة التنب�ؤ ب�آثار هذه الأحداث حت���ى تاريخ �إ�صدار البيانات املالية املوحدة لع���ام 2015م فيما عدا ما مت ذكره يف الفقرة الالحقة وت�ؤك���د الإدارة ب�أنها �ستقوم
بدار�سة ت�أثريات هذه الأزمة على املدى القريب على املجموعة وعمل الإحتياطيات الالزمة ل�ضمان الإ�ستمرارية.
يف تاريخ � 3أبريل 2016م قام البنك املركزي اليمني بتعديل �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية للريال اليمني وعليه فقد قامت �إدارة البنك بدرا�سة �أثر هذا التعديل على الأر�صدة بالعمالت
الأجنبية كما يف � 30أبريل 2016م والتايل بيان بالت�أثريات املحققة (ربح �أو خ�سارة) بح�سب نوع كل عملة:
العملة
درهم �إماراتي
يون �صيني
يورو
جنية �إ�سرتليني
ين ياباين
ريال �سعودي
دوالر �أمريكي
الإجمايل

 31دي�سمرب 2015م
58.52
33.10
234.91
318.61
1.79
57.15
214.89

�سعر ال�صرف
� 30أبريل 2016م
68.14
38.59
283.69
364.12
2.30
66.73
250.25

التغري
9.62
5.49
48.78
45.51
0.51
9.58
35.36

الأثر ربح (خ�سارة)
الف ريال اليمني

الأ�صول
نقدية بال�صندوق و�أر�صدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات و�أن�شطة متويلية� ،صايف
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات يف �صكوك �إ�سالمية
�إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
�إ�ستثمارات يف �رشكات تابعة
�أر�صدة مدينة و�أ�صول �أخرى� ،صايف
ممتلكات ومعدات� ،صايف
�إجمايل الأ�صول

29.999.735
17.945.773
38.138.851
250.224.334
14.667.000
632.988
10.000
4.386.103
3.178.327
359.183.111

الإلتزامات وحقوق امللكية
الإلتزامات
�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
قرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة و�إلتزامات �أخرى
خم�ص�صات �أخرى
�إجمايل الإلتزامات

14.081.808
309.661.436
2.756.188
7.457.415
3.085.632
337.042.479

حقوق امللكية
ر�أ�س املال املدفوع
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي عام
�أرباح مرحلة
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل الإلتزامات وحقوق امللكية

()87.998.90
698.00
115.920.24
517.27
19.15
()445.836.96
()9.811.916.85
()10.228.598.05

�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات� ،صايف

17.000.000
2.887.060
47.151
2.206.421
22.140.632
359.183.111
36.061.444

 31دي�سمرب 2014م
�ألف ريال ميني
43.334.926
28.556.335
63.109.804
325.205.107
12.000.000
618.949
10.000
5.802.076
3.035.888
481.673.085

21.374.311
424.530.458
2.789.782
9.210.088
4.194.423
462.099.062
14.900.000
2.532.615
77.080
2.064.328
19.574.023
481.673.085
63.540.236

وفيما يتعلق ب�أي خ�سائر حمتملة نتيجة تغريات �أ�سعار ال�رصف للعمالت الأجنبية ف�إن �إدارة البنك �ستتخذ الإجراءات املنا�سبة للحد من �أي ت�أثريات �سلبية لهذه التغريات.
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تابع :البيانات املالية امل�ستقلة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي – ال�شركة الأم
.2

بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب
2015م
�ألف ريال ميني

2014م
�ألف ريال ميني

�إيرادات الفوائد
يخ�صم :م�رصوفات الفوائد
�صايف �إيرادات الفوائد

48.561.883
()26.054.318
22.507.565

53.754.636
()33.440.065
20.314.571

�إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية
يخ�صم :عائد �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة والإدخار
�صايف �إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية

1.301.152
()317.125
984.027

1.425.684
()555.026
870.658

�صايف �إيرادات الفوائد و�إيرادات الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية 23.491.592

21.185.229

�إيرادات ر�سوم وعموالت
خ�سائر عمليات النقد الأجنبي
�إيرادات �إ�ستثمارات مالية
�إيرادات عمليات �أخرى
�صايف �إيرادات الت�شغيل

1.919.008
()102.921
17.094
372.949
25.697.722

2.260.794
()28.360
158.228
3.877
23.579.768

يخ�صم :الإنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات مالية
يخ�صم :خم�ص�صات
يخ�صم :تكاليف املوظفني
يخ�صم� :إهالك ممتلكات ومعدات
يخ�صم :م�رصوفات �أخرى
�صايف �أرباح العام قبل ال�رضائب

()1.177.802
()6.151.837
()8.266.152
()716.835
()5.653.845
3.731.251

()4.632.214
()7.840.574
()732.310
()6.635.105
3.739.565

يخ�صم� :رضائب الدخل عن العام
�صايف �أرباح العام بعد ال�ضرائب

()1.172.117
2.559.134

()1.310.944
2.428.621

بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل للعام

2.559.134

2.428.621

عائد ال�سهم من �صايف �أرباح العام

 151ريال ميني

 163ريال ميني
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ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
٠١ ٢٢٠ ١١٠

٠١ ٢٢٠ ١١٢
٠١ ٢٣٢ ٩٤٠
٠١ ٣٨٤ ٩٨٥
٠١ ٣٤٨ ٢٧٢

٠١ ٤٢٨ ٣٧٠
٠١ ٤٢٨ ٣٧١
٠٤ ٥٩١ ٢٥٩
٠١ ٥٣٨ ٨٠١
٠١ ٥٣٨ ٨٠٢
٠١ ٥٤٥٨٦٨
٠١ ٣٣٧٩٩٦
٠١ ٦٣٤ ٥٥١
٠١ ٢٦٩ ٥٦٩
٠١ ٤٤١ ٤٠٤
٠٥ ٢١١ ٩٦١
٠١ ٦٢٧ ٢٣٠

٠١ ٤٢٨ ٣٦١
٠١ ٤٢٨ ٣٦٣
٠٤ ٥٩١ ٢٥٩
٠١ ٥٣٨ ٨٣٢

٠١ ٣٨٧١١٩
٠١ ٣٤٨ ٢٧١

١٤

٢٢

٠١ ٦٧٣ ٣٣٧
٠١ ٥٣٧ ٨٨٤

٠١ ٥٣٧ ٩٥٩
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٠٦ ٥٠٩ ٢٩٦
٠٦ ٥٠٩٢٢٧
٠٦ ٤٣٩٠٢٢
٠٦ ٤٥٥ ٣٢١

٠٦ ٥٠٩ ٢٩٥
٠٦ ٥٠٩٢٢٧
٠٦ ٤٣٩٠٢٢
٠٦ ٤٥٥ ٠١٧

٠٧ ٦٠١ ٠٩٦

٠٧ ٦٠٠ ٢٠٦

٠٧ ٦١٣ ٠٣٥

٠٧ ٦١٢ ٥٦٧

٠٧ ٤٠٢ ٦٢٦
٠٧ ٤٠٤ ٣٥٤

٠٧ ٥١٢ ٥٤٩

٠٦ ٣٠١ ٣٣١
٠٦ ٣٠٤ ١٩٣

٠٦ ٣٤١ ٠٨١
٠٦ ٣٤٢ ٠١٤

٠٦ ٥٣٩ ٣٢٠
٠٦ ٥٣٩ ٣٢٦
٠٦ ٥٥٩ ٠٧٤
٠٦ ٥٥٩ ٠٧٥

٠٧ ٢٣٠ ٩٢٤

٠٧ ٤٠٣ ٣٥٧

٠٧ ٥١٣ ٣٨٦

٠٦ ٣٠٢ ٢٠٥

٠٦ ٣٤٢ ٠١٤

٠٦ ٥٣٩ ٣٢١
٠٦ ٥٣٩ ٣٢٦
٠٦ ٥٥٩ ٠٧٣
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٠١ ٥٤٥٨٦٩
٠١ ٣٣٧٨٨٧
٠١ ٦٣٤ ٢٣٤
٠١ ٢٦٩ ٥٨٦
٠١ ٤٤١ ٤٠٧
٠٥ ٢١١ ٩٦٤
٠١ ٦٢٧ ٢٣٦
٠١ ٦٢٧ ٢٣٧
٠١ ٦٧٣ ٣٦٠

٠٧ ٢٢٢ ٢٠٠
٠٧ ٢٢٨ ١١٦
٠٧ ٢٢٨ ١٣٨
٠٧ ٢٤٢ ١٣٧
٠٧ ٢٤٢ ١٣٨
٠٧ ٢٣٠ ٩٢٥

٠٧ ٢٢٢ ٤٢٧
٠٧ ٢٢٨ ١١٨
٠٧ ٢٤٢ ٦٣٦
٠٧ ٢٤٢ ٦٣٦

ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
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ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺳـــﻊ ﺇﻧﺘﺸـــﺎﺭﺍً..

أعزائنا العمالء والموظفين
سعيدون بتقبل آراءكم ومقترحاتكم حول هذا التقرير على هذا البريد اإللكتروني
annual_report@cacbank.com.ye
أو على هذا الرقم +967 1 538918

فريق التقرير ال�سنوي 2015م
امل�شرف العام
ابراهيم احمد احلوثي

مدير الفريق
فايزه م�صلح مطري

املن�سق العام
ابراهيم عبدة بقوان

�أع�ضاء الفريق
حممد يحيى الق�شار

امة االله حممد ابوطالب
اماين علي احلربي

إصدار إدارة التخطيط االستراتيجي واإلحصاء

ا�سحاق عبدالرزاق ال�شريف
حممد عبداهلل فتح


www.cacban k.com.ye
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