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EdITorIal

مع إطاللة العام 2005م وضع كاك بنك أقدامه عىل 

أعتاب مرحله جديدة ترسم مالمحها البدايات األوىل 

لتطبيق إسرتاتيجيتة واإلفصاح يف كافة املجاالت 

»تقليدي-إسالمي«, حيث تتهيأ قطاعات البنك 

وإداراته املركزية وفروعه يف املحافظات وكافة 

وحداته التنظيمية لتطبيقها عىل ضوء  املسؤوليات 

واملهام وتحديد االجراءات الالزمة لوضع السياسات 

وأدلة العمل الجديدة وكافة ما متخض عنه مرشوعي 

التطوير وميثاق التحكم املؤسيس, الذين تبناهام 

البنك,  وتطبيق مخرجاتهام بشفافية حرصاً من البنك 

للحفاظ عىل سالمة أوضاعه واستكامل عمليات 

اإلصالح,  بهدف وضع قاعدة لتطوير البنك وتحسني 

أدائه وتدعيم الثقة يف نشاطاته أمام املودعني 

واملساهمني.

إن نهج التحديث والتطوير املتواصل الذي يسري 

عليه البنك لتحقيق أهدافه اإلسرتاتيجيه ميثل سبيلة 

القويم لرفع  كفاءة األداء  للعنرص البرشي والسيطرة 

عىل حصة سوقية مثىل ولينال رىض عمالئه وجذب 

املزيد من الرشائح للتعامل معه ، ونظراً لألهمية 

التي تتبوأها الحوكمة يف الحفاظ عىل سالمة القطاع  

املرصيف,  فإننا يف كاك بنك نحرص بشدة عىل تفعليها 

مبا يتامىش مع تعليامت البنك املركزي اليمني  

وقانوين البنوك والرشكات.

ومانزال نعول عىل املوارد البرشية للحفاظ عىل البنك 

وبذل مزيداً من الجهد للعمل معاً يف سبيل ارتقاء 

الخدمات وتجويدها وكسب رىض العمالء ،وهذا هو 

أساس النجاح املنبثق من الوالء الوظيفي ملرصف 

كاك بنك.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

With the beginning of 2005 , CAC bank put its foot-
print on a new threshold whose features are drawn 
by the application of its strategy and disclosure in all 
fields ) traditional and Islamic ( . the bank’s sectors , 
its central management , branches in the provinces 
all organizational units are prepared to apply them 
on the light of responsibilities , taks and identify the 
necessary procedures to set up policies, new business 
guidelines and all the outputs of the two projects ; 
development and institutional control charter which 
adopted by the bank and applying their outputs 
in a transparent manner in order to maintain the 
adequacy and complete the process of reform for 
the purpose of development the performance and 
promoting trust  of the depositors and shareholder .

The process of modernization and development car-
ried out by the bank in order to achieve its strategic 
goals represent the properly way for increasing the 
performance of the human element and control an 
optimal market share , as well as satisfying customers 
and attracting further categories .Due to the impor-
tance of governance in the maintenance of banking 
sector adequacy , we , in CAC bank , strive strongly to 
activate it in compliance with the instructions of the 
central bank of Yemen and banks and corporate acts.
We still depend on the human resources to preserve 
the bank and exert further efforts in order to pro-
mote services and satisfying customers and this is the 
basic of success which based on functional loyalty for 
CAC bank .

Editorial Chairman 
of the Board

منصر صالح القعيطي
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نائب الرئيس التنفيذ لقطاع تطوير األعامل/ ابراهيم الحويث

اإطالق منتج توفري للطالب املدار�س
نائب وزير الرتبية والتعليم  ي�سيد بدور البنك يف دعم طالب املدار�س

 ورئي�س قطاع التطوير  يعلن عن اإطالق البنك منتج توفري للطالب 

 أكد نائب وزير الرتبية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي، أن وجود 2 مليون 
خارج سياق املدرسة )ممن هم يف سن التعليم( سيمثل كارثة حقيقة عىل 

اليمن خالل السنوات القليلة القادمة، مشيداً بدور كاك بنك يف دعم األطفال 
والشباب وترسيخ ثقافة االدخار لدى هذه الرشيحة..

داعياً-خالل تدشني األسبوع املايل العاملي )9 ـ 17 مارس ( الذي نظمته املنظمة 
الدولية ملالية األطفال والشباب بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم واملجلس 

األعىل لألمومة والطفولة وبرعاية رئيسية من كاك بنك .-كافة البنوك إىل 
االهتامم بهذا الجانب

فيام أوضح وكيل البنك املركزي نبيل املنترص أن املنظمة الدولية ملالية األطفال 
والشباب استهدفت العام املايض أكرث من 3 مليون طفل وشاب يف 118 دولة 
مبشاركة تسع دول عربية من ضمنها اليمن مقارنة مبليون طفل يف 80 دولة 

عام 2013م .
من جانبه استعرض رئيس قطاع تطويراألعامل بكاك بنك  إبراهيم الحويث ما 

قام به البنك منذ وقت مبكر يف غرس الوعي املرصيف لدى رشيحة واسعة من 
املواطنني خاصة أولئك الذين ال يستطيعون الوصول لخدمات البنوك ..الفتا 

إىل أنه تم فتح حسابات مرصفية ملعظم موظفي القطاع العام ويف مقدمتهم 
مكتب الرتبية بأمانة العاصمة وتقديم خدمات الكرتونية سهلت توفري الكثري 

من متطلباتهم املالية، قائالً: لدى البنك منتجات مرصفية تناسب هذه الرشيحة 
لتشجيعهم عىل االدخار كثقافة مرصفية .

وأكد رئيس قطاع تطوير األعامل أن البنك سيطلق منتجاً مرصفياً يقدم لطلبة 
املدارس “منتج توفري طالب املدارس”.

تاريخ النزولمالحظاتاملنطقةاسم املدرسةم

2015-03-15مالفريق الثاين آزالمجمع الثورة1

2015-03-16مالفريق الثاينالسبعني األويلعالء املجد2

2015-03-18مالفريق األولالوحدةالباكستانية3

2015-03-17مالفريق الثاين شعوبالريموك4

2015-03-18مالفريق الثاين الثورةاليمن السعيد5

2015-03-15مالفريق األولالصافيةمعني6

2015-03-17مالفريق األولالوحدةخولة7

2015-03-16مالفريق األولالصافيةاملجد 8

جدول الزيارات للمدار�س )اأ�سبوع مالية الأطفال(

الجدير بالذكر أن القمة الختامية ملالية األطفال والشباب التي انعقدت 
يف مقر األمم املتحدة بنيويورك منتصف العام املايض منحت  “كاك بنك” 

جائزة مالية األطفال والشباب لتميزه يف دعم برامج توعوية للشباب 
والطفولة يف املدارس اليمنية ملا من شأنه ترسيخ ثقافة االدخار يف أوساط 

هذه الرشيحة كواجب ترتقي معه املؤسسات املالية واملرصفية يف نرش 
الثقافة املرصفية واالرتقاء بالوعي املرصيف، وقد تسلم الجائزة الرئيس 
التنفيذي لكاك بنك صالح صادق باشا خالل مشاركته يف أعامل القمة 

بصفته الرشيك الرئييس مع املجلس األعىل لألمومة والطفولة .
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baNk NEwSاخبار البنك

نائب وزير الرتبية والتعليم  يشيد بدور البنك يف دعم طالب املدارس



حرض حفل التدشني مساعد رئيس قطاع 

التطوير الدكتور/ ماهر محرم ومدير 

املكتب اإلعالمي أحمد الشبارة ورئيس 

قسم الرتويج معاذ السياغي ورئيس 

قسم العالقات محمد العيسايئ وعدد من 

املهتمني من الجهات ذات العالقة. 

الجدير بالذكر أنه تم النزول لعدد من 

املدارس بهدف التعريف بأهمية البنوك 

وطبيعة عملها وذلك لرفع مستوى الوعي 

بأهمية القطاع املرصيف.

الرئيس التنفيذي لكاك بنك 
أثناء تسلم الجائزة خالل 

مشاركته يف أعامل القمة بصفته 
الرشيك الرئييس مع املجلس 

األعىل لألمومة والطفولة .
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Mr.Salah Sadeq Ba-
sha CEO of CAC  
bank,confirmed  the 
Bank’s commitment 
to international stand-
ards and practices in 
the field of combating 
money laundering and 
the financing of terror-
ism, pointing out that 
there are a range of 
measures taken by the 
Yemeni banks in order 
to strengthen its meas-
ures to combat money 
laundering and terror-
ism financing, as well 
as measures concerning 
the development of com-
pliance with laws and 
international standards 
in this aspect the work, 
under the supervision 
of the Central Bank of 
Yemen and the Yem-
eni banks Association 
and the Union of Arab 
Banks.

The Chief Executive 
urged participants in the 
session. who were 28 trainees. 
representing liaison officers in 
the bank’s branches and directors 
of departments and directors of 
the main branches in the prov-
inces and a number of delegates 
of  risk sector and management of 
internal and external transfers in 
the bank, to spread awareness of 

the bank at all facilities especially 
with regard to money laundering.

Mr. Albasha pointed out , during 
the conclusion of the professional 
training course for professionals 
of anti-money laundering  organ-
ized by Value Co. for training and 
consulting in collaboration with 
the banking training center affili-

ated to the bank , the bank’s keen-
ness to keep pace with techno-
logical developments in banking 
including linking with the major 
transferors networks in the world 
within the global banking systems 
in terms of transferring money 
and credit transactions , confirm-
ing that there certain measures 
taken by Yemeni banks in order 

to enhance their proce-
dures to combat money 
laundering and financ-
ing terrorism  , as well as 
procedures related to the 
development of compli-
ance with laws and inter-
national standards in this 
aspect, under the super-
vision of Central Bank of 
Yemen ,the Yemeni Banks 
Association and the Fed-
eration of Arab Banks 
. Under the  context of 
training the human re-
sources,  a training course  
concluded yesterday  for 
staff on strategic market-
ing planning and market-
ing plan organized by the 
Arab Academy for Finan-
cial and banking science .
It is worth to mention 
that such training course 
is considered a qualify-
ing program to access 
into the international test 
to obtain a membership 
of a professional title in 
the field of anti-money 
laundering and terror-

ism financing from ) ACAMS( 
which is due to be implemented 
in Sana’a for the first time in the 
coming May.
Ceremony attended by the deputy 
CEO , chief of risks sector Mr. 
Yahya Alkebsi and director of 
training department Ms. Maha 
Sala

التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 

التعاوين  التســليف  لبنــك 

بنــك(  )كاك  والزراعــي 

صــالح صادق باشــا التزام 

واملامرسات  باملعايري  البنك 

الدولية يف مجــال مكافحة 

ومتويــل  األمــوال  غســيل 

أن  إىل  الفتــا  اإلرهــاب، 

مــن  مجموعــة  هنــاك 

البنوك  اتخذتهــا  التدابــري 

تعزيــز  بهــدف  اليمنيــة 

غســيل  ملكافحة  إجراءاتها 

اإلرهاب،  ومتويــل  األموال 

اإلجــراءات  عــن  فضــال 

املتعلقــة بتطويــر أعــامل 

االلتــزام بالقوانني واملعايري 

الدوليــة يف هــذا الجانب، 

وذلك تحــت إرشاف البنك 

املركــزي اليمنــي وجمعية 

اليمنيــة وإتحــاد  البنــوك 

املصــارف العربيــة.

وأشــار باشــا خالل اختتام 

فعاليــة الــدورة التدريبية 

ألخصائيــي  االحرتافيــة 

مكافحــة غســيل األمــوال 

)خــالل  نظمتهــا  التــي  املعتمــدة 

خمســة أيام( رشكة “فاليو” للتدريب 

واالستشــارات املحــدودة بالتعــاون 

مــع مركــز التدريب املــرصيف التابع 

للبنــك إىل حرص البنك عــىل مواكبة 

التطورات التقنيــة يف املجال املرصيف 

منها االرتباط بأكرب شــبكات مراسلني 

النظــم املرصفية  العــامل ويف إطار  يف 

العامليــة فيــام يخص تحويــل النقود 

مبختلــف  االئتامنيــة  والعمليــات 

أنواعهــا مؤكــداً أن هنــاك مجموعة 

مــن التدابري اتخذتها البنــوك اليمنية 

بهــدف تعزيــز إجراءاتهــا ملكافحــة 

غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، 

بتطوير  املتعلقة  اإلجراءات  فضال عن 

أعــامل االلتــزام بالقوانــني واملعايري 

وذلــك  الجانــب،  الدوليــة يف هــذا 

تحــت إرشاف البنك املركــزي اليمني 

وجمعيــة البنــوك اليمنية 

واتحاد املصارف العربيــة،

وحــث الرئيــس التنفيذي 

الــدورة  يف  املشــاركني 

متدربــا   28 وعددهــم 

ضباط  ميثلــون  ومتدربــة 

ارتبــاط يف فــروع البنــك 

ومــدراء  إدارات  ومــدراء 

يف  الرئيســية  الفــروع 

مــن  وعــدد  املحافظــات 

منــدويب قطــاع املخاطــر 

الداخلية  الحواالت  وإدارة 

والخارجيــة يف البنك، عىل 

نــرش الوعــي املــرصيف يف 

جميــع املرافــق خاصة ما 

يتعلق بغســيل األموال.

بالذكــر أن هذه  الجديــر 

تعترب  التدريبيــة  الــدورة 

يف  للدخول  مؤهال  برنامجا 

للحصول  الــدويل  االختبار 

عــىل عضويــة أخصائيــي 

األموال  غســيل  مكافحــة 

مــن  اإلرهــاب  ومتويــل 

 )ACAMS( منظمــة 

واملقــرر تنفيذه يف صنعاء 

ألول مــرة يف مايــو املقبــل.

حرض الحفل نائــب الرئيس التنفيذي 

رئيــس قطاع املخاطــر يحيى الكبيس 

ومدير إدارة التدريــب مهــا صــالح.

با�سا
 يوؤكد التزام كاك بنك باملعايري الدولية 
يف مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب

Basha 
EmpHaSIzES THE complIaNcE  of cac baNk wITH INTErNaTIoNal STaN-
dardS IN aNTI-moNEy laUNdErINg aNd TErrorISm fINaNcE: 
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baNk NEwSاخبار البنك

األستاذ  التنفيذي  بالرئيس  ممثلة  البنك  قيادة  أكدت 

للجمهور  تقديم خدماته  البنك مستمر يف  أن  باشا  صالح 

عمالئه.  احتياجات  كافة  لتلبية  البنك  استعداد  وكذا 

البنوك يف ظل  باقي  يتم مع  الذي  بالتنسيق  .مشيداً 

والتي جعلت  اليمني  املركزي  البنك  من  قيادة حكيمة 

العمالء  واعتزاز جمهور  ثقة  اليمني محل  املرصيف  القطاع 

إيل  التنفيذي  الرئيس  الحارض واملستقبل, وأشار  يف 

وتلبية  لطأمنتهم  العمالء  مع  والتواصل  العمل  استمرار 

البنك  لنجاح  الرئيس  الرشيك  باعتبارهم  احتياجاتهم 

البنك خدماته  اليمني  حيث سيوفر  السوق املرصيف  يف 

للعمالء يف كافة أنحاء الوطن من خالل فروع ومكاتب 

. الجمهورية  البنك يف 

كاك بنك يطمئن عمالئه باإ�ستمراره
يف تقدمي خدماته امل�سرفية

ما يزال البنك منذ نشأته يف مثانينات القرن املايض يواصل 
عطاءاته للقطاع الزراعي باعتبار هذا القطاع ينعش 

اإلقتصاد الوطني وللبنك أدوار واضحة وملموسة يف عملياته 
التمويلية ملشاريع التنميه الزراعية والسمكية وتشغيل 

املرشوعات اإلنتاجية بهدف إنعاش الحياة العامة وتحسني 
البنية التحتية مبوجبها كان البنك حارضاً بقوة يف دوره تجاه 

املجتمع، ونظراً لعراقة البنك يف متويل مرشوعات التنمية 
الزراعية حظي البنك بثقة الجهات الداعمة واملختصة 

لتقدميه للمزراع والصياد مختلف الخدمات ذات الصلة 
بطبيعة أعاملهم عىل هيئة قروض مكنتهم من تطوير 

أدواتهم متاشياً مع متطلبات السوق باستخدام آالت حديثة 
خاصة بالزراعة وتربية الحيوانات واالصطياد ، وباعتبار 

البنك الرائد تجاه هذا القطاع الهام والرافد األسايس للتنمية 
اإلقتصادية قدم البنك منتجات جديدة لرشيحة هذا القطاع 

وعالوة عىل دعم البنك لهذا القطاع نظراً ألهميته وتأكيداً 
لهذا الدور مايزال البنك كعادته مهتامً بهذا القطاع إذ قدم 
منتجات مرصفية لها مواصفات واشرتاطات عالية املستوى 

ولها كميات ومحتويات محددة متثل أدوات للتمويل 
الزراعي والسميك وتتمثل هذه املنتجات يف ستة عنارص 

هي
- غذاء 

- ري 
- بن

- أنعام
-  بحار 

- شهد
يف حني  املعايري الفنية التي يعتمدها البنك يف التمويل 

الزراعي والسميك جعلته اآلن رشيكا أساسيا للعديد من 
الجهات التمويلية التي متول اليمن للمشاريع الزراعية و 

البنك يتعامل مع هذا التمويالت باعتبارها ذات بعد وطني 
يتحمل مسئوليته يف إنجاحها ولهذا يطبق املعايري بهدف 

ضامن نجاح املرشوع منذ الوهلة األوىل لدراسته.

اهتمام متوا�سل بتمويل 
القطاع الزراعي وال�سمكي

إ
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أدائهم والخروج  املوظفني لتحسني وتطوير  الفردي واملؤسيس من أجل تحفيز  األداء  ثقافة تقييم  برنامج ترسيخ  يف إطار 

تدشني  تم  األداء  تقييم  نتائج  مبنية عىل  تدريبية  برامج  التدريبية ميكن من خالله تصميم  لالحتياجات  دقيق  بتحديد 

القطاع املساند،   التدريبية بتعميم رقم )3( 2014م بإرشاف مبارش من قيادة  مرشوع تقييم األداء و تحديد االحتياجات 

البنك، و بحسب  البدء بتنفيذ جلسات تقييم األداء يف فروع  .. و بكم نستمر، وقد تم  تحت شعار: بكم وصلنا للريادة 

بالتحضري  الفرق املشكلة للمرشوع  العام قامت  الستة األشهر األوىل من  الواردة يف نظام تقييم األداء، وخالل  املعايري 

. األداء  تقييم  وامليدانية إلمتام عملية مرشوع  الفنية  الظروف  والتدريب وتهيئة 

تقرير عن إنجازات العام

إلدارة تقييم األداء

2014

سيتم يف هذا التقرير إلقاء الضوء عىل ماهية 

التقييم و الخطوات التي مر بها املرشوع، 

كام سيتم إلقاء الضوء عىل ما تم تنفيذه من 

مشاريع التدريب املصاحبة و الالحقة ملرشوع 

تقييم األداء والتي متت يف العام2014 م 

تقرير مرشوع تقييم األداء 2014 م. 1

تقرير التدريب الداخيل والخارجي  . 2

2014م
أوالً: مرشوع تقييم األداء  2014م

أهداف عملية تقييم األداء:
يعترب الهدف الرئييس لتقييم األداء هو إعطاء 
العاملني تغذية عكسية عن مدى كفاءتهم يف 
القيام بواجباتهم الوظيفية وكذلك توجيههم 

يف تطوير أدائهم مستقبال. ً 
لذا تقوم املؤسسات باستخدام أنظمة تقييم 
أداء العاملني؛ يك توفر معلومات مفيدة لها 

ميكن أن تستخدم لعدة أغراض أهمها-:

· تحديد إسرتاتيجية الحصول عىل املوارد 	

البرشية الرضورية الستمرار املنظمة يف أداء 

وظائفها وتخمني أهدافها للحصول عىل 

مستوى أداء أفضل. 

· تعزيز التواصل والحوار بني الرئيس 	

املبارش واملرؤوس وإتاحة الفرصة له لالطالع 

عىل مستوى أدائه الوظيفي والسلويك.  

· تعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط 	

الضعف يف أداء املوظف وتحديد املجاالت 

املطلوبة لالرتقاء مبستوى أدائه

· تحديد االحتياجات التدريبية 	

والتطويرية للموظف وفق منهجية علمية 

وموضوعية.
· التعرف عىل األعامل واملهام الخاصة 	

التي ميكن أن تسندها املنظمة إىل الفرد عند 
الرضورة.

· تربير العقوبات والجزاءات  التأديبية. 	

· توصيـل أهداف املنظمة للعاملني.  	

· تقرير مستوى كفاءة شاغيل الوظائف 	

اإلرشافية

· خلق شعور لدى الفرد بانتامئه للبنك 	

مراحل تنفيذ املرشوع
املرحلة األوىل التحضري و التدريب

توظيف البيانات و النامذج لعملية  -1
التقييم ،يدويا ًوآلياَ 

عقد اللقاءات مع رؤساء القطاعات -2
تدريب كافة املستويات اإلرشافية يف  -3

لبنك ا
الثانية النزول امليداين للفروع: املرحلة 

النزول امليداين لفروع البنك وعقد  -1
جلسات التقييم

الثالثة تحليل نتائج تقييم األداء يف  املرحلة 
الفروع

إعداد تقرير بالنتائج عىل مستوى  -1
الفروع واملوظفني

شكل يوضح عدد جلسات التقييم املنفذة فعلياً 
لجميع املستويات اإلدارية يف الفروع املسهدفة.

عدد المقيمين 

عدد من لم يتم تقييمهم

85

15

ِبُكم و�سلنا للريادة.. وِبُكم ن�ستمر

العرتا�سات
 عىل نتائج تقييم األداء 

توضح الصورة أدناه حجم االعرتاضات أثناء جلسة 

التقييم حيث تم احتساب النتيجة باستخدام متوسط 

الدرجة.

م�سكالت و�سعوبات اعرت�ست عملية 
تقييم الأداء:

االضطرابات األمنية التي تسببت يف عدم تقييم بعض 

الفروع

31
 املستوى الوظيفي
االول مدراء فروع

50722832
 املستوى الوظيفي الثاين)مدراء
)عمليات ومكاتب

29
 املستوى الوظيفي
)الرابع)الوظائف الخدمية

 املستوى الوظيفي الثالث
))ضباط وضباط أوائل

 إجاملـي كلـي بنسبة 71 ٪ 
من إجاميل الفروع واملكاتب

عدد املوظفني الذي مت تقييمهم ح�سب امل�ستويات الإدارية

جلسات االعتراض

الجلسات التوافق

8

92

+*("ت  	ا)'&%ا#"ت
٨٪

ا21*("ت  	ا1&0ا/.
٩٢٪
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نتائج تقييم األداء:
·  مثلت جلسة التقييم نقطة التحول األساسية والفهم 	

العميق لنظام التقييم وآليته التنفيذية.
·  تعميق فهم املوظفني ملهامهم وواجباتهم الوظيفية. 	
· شعور املوظفني بالرضى عن عملية التقييم التي متت بشكل 	

شفاف ووفق معايير واضحة و مستمدة من مهامهم الوظيفية.
· قياس مدى التوافق واالنسجام بني الرئيس واملرؤس من  خالل 	

احتساب نتائج التقييم على املستوى الفردي. 

· قبول معايير التقييم بالعوامل شكل ما نسبته %100 حيث 	
لم نتلقى أي انتقادات حول املعايير. 

· مت خلق وعي ثقافي وإداري حول االجراءات املتبعة وحدود 	
الصالحيات املنظمة لطبيعة التعامل بني الرئيس واملرؤوسني. 

 لم نتلقى أي

 انتقادات حول المعايير 

100%
العن�سر الب�سري راأ�س 
املال احلقيقي للبنك.

اأهمية التقييم 
لبيئة الأعمال.

البنك ميتلك كادرًا
 ب�سريًا موؤهاًل 

التقييم بامل�ستوى 
املطلوب

املوارد البرشية يف أي مرفق غاية يف األهمية 

وباالهتامم بها تنال املصارف ما تريد يف 

وقت قيايس وبالتكلفة املناسبة وبالتايل 

تكسب الرهان يف سوق املنافسة فهم أهم 

أسباب النجاح وهذا ما يراهن عليه البنك 

باستمرار، فتنمية مهارات العنرص البرشي 

وإيالئه جل الرعاية واالهتامم يعترب من أهم 

أهداف البنك وبالتايل حقق به أهدافه حيث 

صار البنك املتصدر يف تقديم الخدمات 

املرصفية ومن البنوك الرائدة يف القطاع 

املرصيف وهذا بفضل متيز كادره البرشي .

وعمال عىل االهتامم بالتأهيل وسعياً إىل 

االحرتافية حرصنا عىل الوقوف عىل مستوى 

األداء ملوظفي البنك و العمل عىل تحسني 

وتطوير األداء من خالل اإلعداد و من ثم 

العمل بوترية عالية وبجهود حثيثة من 

الجميع للدفع بعملية تقييم األداء إىل مسار 

التطبيق الفعيل خالل العام 2014م، و 

قد مرت التجربة بعدد من املراحل ابتداًء 

بالتحضري و مروراً بالتدريب و انتهاًء بعقد 

جلسات تقييم األداء .

و قد كانــت التجربة ناجحة بــكل املقاييس 

نتــج عنهــا ترســيخ الثقافــة عــن ماهية و 

أهميــة تقييم األداء الفردي و املؤســيس من 

خاللــه تحفز املوظفــون لتحســني و تطوير 

أدائهم باالســتفادة من تقييم األداء يف تأكيد 

جــودة برامــج التدريــب و دقــة التصميم 

لها لتقليــص فجــوة االحتيــاج التدريبي مبا 

يؤدي إىل تحقيــق الجودة الشــاملة للبنك .

و بكل املقاييس نستطيع أن نجزم بأن 

التجربة قد كللت بالنجاح املشهود له، 

و نحن عىل موعد مع التطبيق الفعيل 

للنتائج وقياس األثر واثقني من أن التطبيق 

املستقبيل سيكون أفضل بكثري ومفتتح 

لنجاحات مستمرة.

انطالقا من قيم البنك الجوهرية الخاصة 

باملوارد البرشية فقد سعى البنك إىل 

استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر والتي 

عكست دور البنك املتميز يف خدمة 

العمالء وتلبية متطلباتهم وهكذا فالبنك 

يتطلع ألن يكون رأسامله العنرص البرشي 

وبناءا عىل هذا األساس يستثمر البنك 

يف موظفيه من أجل تعزيز مشاركتهم 

وزيادة رضاهم ورفع قدراتهم ويحرص 

عىل متكينهم وتدريبهم عىل مختلف 

مجاالت العمل املرصيف من أجل توفري 

أعىل مستويات الجودة يف خدمة العمالء، 

وهذا ما جعل البنك يعتز مبوارده 

البرشية باعتبارها الداعم األول للنجاحات 

املتواصلة التي حققها البنك وبجهودهم 

وصل البنك إىل مراتب متقدمة ومتميزة يف 

القطاع املرصيف اليمني .

وبالوقوف عىل برامج تقييم األداء يخالجنا 

شعور بالفخر واالعتزاز كون البنك ميتلك 

كادرا برشيا مؤهالً يتعامل مع التقنيات 

مبهنية ومهارة عالية.

لقد أدرك كاك بنك منذ وهلته األوىل يف 

القطاع املرصيف التحوالت التى يشهدها 

القطاع املرصيف عىل املستويني املحيل 

والخارجي وعمل عىل تحديد أولوياته بهدف 

تنشيط السوق املرصيف وذلك بإعداد كادر 

برشي مؤهل ومن ذوي االحرتاف من خالل 

التأهيل والتدريب باعتبارهم رأس املال 

الحقيقي للبنك.

وهذا االهتامم يتواصل عرب خطة إدارية 

قامئة عىل االستفادة من الواقع ومبعنى آخر 

لن تنجح مامل يكن لديك كادراً مؤهالً وقادراً 

عىل استخدام التقنية الحديثة للمصارف، 

ومايزال هذا النهج مستمراً كإسرتاتيجية 

واضحة تعمل عىل تنشيط العنرص البرشي 

وإكسابه مفاهيم ورؤى مرصفية حديثة 

وعىل ضوء املستجدات التي يشهدها القطاع 

املرصيف انطلق البنك بقوة محرزاً مراتب 

متقدمة .

وألن النجاح يتواصل ومستوى الوعي 

يتوسع ستستمر سياستنا نحو تطوير مواردنا 

البرشية كعمل إداري يواكب تطورات العرص 

ال سيام أن برامج تقييم األداء أتت مثارها 

بتحقيق البنك لإلنجازات وإحرازه مراتب 

متقدمة يف السوق.

فالبنك اليوم يفاخر بكادره البرشي ويحتفي 

باملتميزين وبأصحاب األفكار، وعالوة عىل 

ذلك أشكر كل املوظفني عىل والئهم للبنك 

ودعمهم  املتواصل حيث أصبح البنك 

منافساً ويتصدر قامئة البنوك .

تقييم األداء كان الربنامج األكرث محورية يف 

العام 2014م، بالنسبة إلدارة تطوير

األداء، ألهميته و ملا سيتم بناءه عىل نتائج 

التقييم بعد ذلك،  وقد بذل فيه مجهود كبري

يف تدريب املرشفني يف كل املستويات اإلدارية 

املختلفة بهدف إنجاح التقييم.

و بحمد الله و بدعم القيادة العليا تم عقد 

جلسات التقييم يف الفروع، و نسعى هذا 

العام الستكامل التقييم وقياس العائد من 

التدريب عىل  تقييم األداء القادم.

أود أن أتقدم بالشكر لقيادة البنك ممثلة 

باألستاذ/ منرص القعيطي و األستاذ/ صالح 

باشا لدعمهم و إميانهم بأهمية تقييم األداء، 

و أيضاً و بشكل خاص أود أن أشكر قيادة 

القطاع املساند وإدارة املوارد البرشية، كام 

أشكر قيادة قطاع األفراد و إدارة الفروع 

والذين لوالهم ملا متكنا من عقد جلسات 

التقييم باملستوى املطلوب.

العن�سر الب�سري راأ�س املال احلقيقي للبنك.

 عبداهلل الديليمي/ مساعد نائب
الرئيس التنفيذي للعمليات املساندة

 ناصر املرقب/نائب الرئيس التنفيذي
لقطاع األفراد

مها صالح/ مدير ادارة تطوير األداء صالح باشا/ الرئيس التنفيذي
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اأهمية تقييم اأداء املوظفني

محمد أحمد األسطى
رئيس قسم تقييم وإدارة االداء

املوؤ�سرات  الأولية 
جلل�سات تقييم الأداء

 محمد قمحان
 مدير فرع العدين 

�سناعة ال�سفافية 
والثقة وخلق الولء

مفيد الشامي 
 مدير فرع إب

ا�ستمرار التقييم 
واإعطاء املوظف املثايل

هادي معياد 
 مدير فرع ذمار 

 التقييم احلديث  واملتطور

عبداهلل األسد 
مدير فرع صنعاء 

اإزالة ال�سلبيات العالقة 
بني الكادر الوظيفي

خالد الصباحي
 مديرفرع امللكة اروى 

التقييم  �سبب  رئي�سي 
لتحقيق الأهداف

هاني الكبسي 
 مدير فرع الزبيري

غالباً ما تفهم عملية تقييم أداء املوظفني - عىل 
أهميتها - عىل أنها مصيدة للموظف مبعنى أن 

نتائجها مسؤولة بشكل مبارش عن مكافأة املوظف أو 
حرمانه، ولألسف هذا املنطق راسخ يف عقول معظم 

املوظفني، وليك يحقق التقييم أهدافه يجب أن يفهم 
املوظف الغرض من عملية تقييمه.

لعل من أهم األهداف األساسية إلدارة املوارد البرشية 
هي مساعدة املنظامت للوصول ألهدافها من خالل 
إدارة وتنظيم موظفيها. بهدف تنمية املوارد البرشية 
والحفاظ عىل مستوى الجودة، وللحصول عىل قوى 

عاملة متخصصة ومؤهلة، ولهذا الغرض كان البد من 
إنشاء نظام تقييم ملستوى األداء. فتشغيل املوظف 
املؤهل ليس كافياً، بل إن ما تسعى إليه املنظامت 

اليوم هو إدراك قدرات املوظفني وتوقعاتهم ومحاور 
رضاهم إذ تم طرح إدارة املوارد البرشية عىل أنها 

دورة ألربع وظائف رئيسية تبدأ من 
 اختيار املوظفني ثم تقييم أدائهم ،من أجل تحديد 

نظام التعويض املتناسب مع تقييمهم بهدف تطوير 
أدائهم.

ويبدو أن هذا النموذج قد أثبت فشله يف ظروف 
بيئة العمل الحالية ومل يعد مقبوالً حديثاً، ولكنه مع 

ذلك كان له الفضل يف الرتكيز عىل رضورة إنشاء نظام 
تقييم أداء املوظفني من خالل نظام إدارة املوارد 

البرشية يف املنظمة. وعند الحديث عن تقييم أداء 
املوظفني البد من معرفة و بيان الفرق بني إدارة أداء 

املوظفني وتقييمهم، حيث إن إدارة أداء املوظفني 
يتمحور حول املستقبل والتطوير، وإن تقييم أداء 

املوظفني يحتاج إىل النظر يف املغزى )النظر إىل 
الوراء(.

وال يعرب قياس أداء املوظفني فقط عن كمية العمل 
للموظف أو جودته ولكن البد أن يتضمن قياس أداء 

املوظفني محاور مثل اليقظة، والقدرة عىل العمل، 
والسلوك الوظيفي، والحضور والتغيب عن مكان 

العمل، والعالقة بني الزمالء.

مرشوع تقييم األداء ميثل نقلة نوعية ملؤسستنا يف 
تطوير وإدارة املوارد البرشية وميثل أساساً جوهرياً 
لعمليات تطوير وتحسني األداء وميثل أهمية عالية 
يف تقييم األداء من أجل إبراز االحتياجات التدريبية 

للعاملني .
وهنا نود أن نشري إىل عملية التقييم يف املرحلة األوىل 

ال ميثل سوى إعطاء العاملني تغذية عكسية عن 
مدى كفاءتهم يف القيام بواجباتهم الوظيفية وكذلك 

توجيههم يف تطوير أدائهم مستقبالُ لذلك نحب 
أن نشري إىل النتائج األولية لجلسات تقييم األداء 

واملتمثلة بالجوانب التالية :
أوالً : مدى تأثري عملية التقييم يف تحسني العالقة بني 

الرئيس واملرؤوس .
- هناك تحسن ملموس يف العالقة والتواصل سعياُ من 

كل طرف لتحقيق أهدافه نذكر منها ما ييل :
حث املوظفني عىل بذل أقىص جهد من أجل تحقيق 

معايري األداء الجيد كمؤرش هام يف عملية التقييم .
- هناك تحسن ملموس يف أداء بعض العاملني 

املدركني ألهمية عملية التقييم بغية منهم تحسن 
نتائج التقييم يف املستقبل .

هناك تحسن ملموس يف تحايش البعض ألي سلوك 
سلبي خوفاً من توثيقه يف سجل الوقائع قد يؤثر عىل 

نتائج التقييم الحقاُ .
ثانياً : التأثري اإليجايب ملفهوم جودة األداء بعد عملية 

التقييم .
هناك مؤرشات إيجابية بعد عملية التقييم ميكن 

إيجاز البعض منها كالتايل :
تقييم األداء حفز بعض املوظفني يف تعديل سلوكهم 

بصورة إيجابية .
تقييم األداء ساهم يف تطوير املنتجات و الخدمات 

وارتفاع مستوى الرىض لدى العمالء.
- هناك مؤرشات إلحساس البعض باملسؤولية.

هناك تحسن يف األداء ملن يدرك أنه محل مراقبة 
مستمرة.

تقييم األداء مخرج مهم جداً من مخرجات الهيكلة 

تأخر تنفيذه ولكن أن يأيت متأخراً خري من أن ال يأيت 

وبفضل حرص القيادة العليا للبنك وإدراكهم ألهمية 

هذا املخرج ورضورة تطبيقه يف جميع إدارات وفروع 

البنك بهدف الوصول إىل احرتافية يف العمل املرصيف 

عىل مستوى جميع قطاعات البنك وفروعه من خالل 

كادر وظيفي مدرب ومؤهل تأهيالً عالياً يستطيع تنفيذ 

مهامه بكفائة وفاعلية.

وبالفعل تم البدء بعملية التقييم لألداء بشكل مدروس 

ومنظم بعد تشكيل فرق التقييم من اإلدارات املختصة 

وبكوادر مدربة عىل أساليب وطرق التقييم الحديث 

واملتطور، وتم النزول إىل أغلب فروع البنك بعد إجراء 

دورة ملدراء الفروع حول موضوع التقييم بهدف النقل 

ملوظفي الفروع والتهيئة النفسية لديهم لتقبل عملية 

التقييم وأنها تهدف إىل رفع كفاءة األداء من خالل 

تحديد أوجه القصور واالحتياجات التدريبية. وعند 

إجراء مقابالت التقييم متت العملية بنجاح كبري استطاع 

كل موظف أن يراجع مستوى أدائه وقد الحظت 

تحسن وتغري كبري لدى بعض املوظفني نتيجة لذلك 

التقييم. أيضا كان لجلسات التقييم التي متت ألول مرة 

يف تاريخ البنك فقد كان لها أثراً كبرياً وفعاالً يف كرس 

حاجز الخوف لدى جميع املوظفني من موضوع التقييم 

وأصبح املفهوم لديهم أشمل بأن التقييم ليس تصيدا 

لألخطاء بل هو لغرض تحفيز املبدعني وتأهيل من 

لديهم قصور يف أي جانب من جوانب التقييم وأيضاً 

إيجاد تقارب كبري بني املوظف وإدارته املبارشة، ونأمل 

االستمرار يف عملية التقييم والعمل عىل تحسينها من 

فرتة إىل أخرى ومبا يعود بالفائدة عىل الجميع والله 

املوفق.

إن عملية تقييم األداء بالطرق الحديثة التي انتهجها 
البنك لصناعة الثقة بني املوظف و اإلدارة بهدف 

تحفيزه عىل تطوير األداء للوقوف بنفسه أمام 
نقاط الضعف  ونقاط القوة وبكل شفافية تعد أحد 
الوسائل اإلدارية التي تعمل عىل تنمية العالقات بني 
اإلدارة و املوظف وتعمق الوالء املؤسيس فمؤسستنا 

الرائدة دامئا سباقة يف أساليبها ووسائلها اإلدارية 
والفنية والتقنية وقد جعلت من هذه املنهجية أسلوبا 

لها لصناعة الشفافية والثقة وخلق الوالء وتقبل 
املوظفني لفكرة التقييم كونها تضع املوظف أمام 

نفسه ليصنع من نفسه قائدا إداريا وال يسعنا إال أن 
نتقدم بالشكر الجزيل لقيادتنا اإلدارية الناجحة ممثلة 

باالخ/ رئيس البنك والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس 
التنفيذي عىل اهتاممهم بصناعة الكادر والتقييم 

الدوري املستمر والشكر كل الشكر إلدارة التدريب 
للمتابعة .

   
 

نبارك من أعامقنا هذه الخطوة وهذه االنطالقة 

البرشيــة العمالقة ملؤسســتنا املاليــة املتفردة 

مبوضــوع التقييــم البرشي وتقييــم األداء التي 

ســبق تنفيذها يف مرحلتها األوىل مصحوبة بكل 

النجــاح ومحققة لكل النتائج اإليجابية املرجوة 

منهــا ومتجاوزة لكل ســلبيات العمل يف الفرتة 

الســابقة ومقربــة لوجهات النظــر بني الرئيس 

ومرؤوسيه يف كل قطاعات العمل.

ونحن شخصيا نلمس نتائج تلك املبادرة ومثالية 

نتائجهــا حيث تم إزالة الســلبيات العالقة بني 

الكادر الوظيفي بعضــه البعض والتي تراكمت 

خالل الســنوات الســابقة من العمل بعيدا عن 

التقييم بشــفافية والنقــاش مبوضوعية بني كل 

املســتويات اإلداريــة والوظيفيــة وجها لوجه 

بــدون حواجــز مكتبيــة أو معوقــات إدارية 

أو مســتويات مــن الصالحيات واملســؤوليات 

حيــث وقف الجميع أمــام الجميع وجها لوجه 

بــكل أخوية وكل يطــرح مايحمله من وجهات 

النظــر والرؤى يف مجال العمل ويناقشــها بكل 

موضوعية وتجرد أمام مســؤوله ورئيسه املبارش 

للخروج بأفضــل تقارب وظيفي يخدم الوظيفة 

ويخدم العمل ويخــدم العميل ويحقق التميز 

املنشــود لهذه املؤسســة املالية ويحقق التفرد 

اإلداري الــذي تحمله اإلدارات العليا التي تقف 

خلف تنفيذ هذا الربنامج البرشي الرائع

والــذي ننتظــر جلســاته القادمــة للمزيد من 

النجاح.   

 

للتقييم أهمية كبرية يف تقريب العالقة بني 

املوظف ومرؤوسيه حيث يشعر املوظف بأن 

له أهمية وأنه محل تقدير واهتامم ومتابعة 

من إدارته ومن اإلدارة العليا للبنك وهذا 

بالتأكيد ينعكس إيجابيا عىل سلوك املوظف 

والذي يسعى دامئا لتحسني ذاته بغرض تاليف 

جميع أوجه القصور التي تظهر من وقت 

ألخر.

إن عملية التقييم واملتابعة املستمرة للموظف 

اليعني بأي حال من األحوال تصيد األخطاء 

ولكن تعني تقويم األخطاء وتصحيح املسار 

وكذلك تعطي املوظف املمتاز

حقه فالتقييم هو عمليه تواصل بني املوظفني 

واإلدارة وكذلك يعد معالجة مستمرة

ألداء األعامل بشكل مثايل واملهم عملية 

استمرار التقييم وإعطاء املوظف املثايل

حقه وكذلك اإلنصاف يف التقييم وإتباع الطرق 

الحديثة وتوفري األجواء املناسبة لذلك.

تقييــم األداء ومعايري األداء فن تتميز به اإلدارة 

الحديثة خصوصا عندما تتاح الفرصة للموظف 

لتقييــم أدائة بنفســه بحضور مرؤوســيه فإنة 

سيتســم بالشــفافية وبهذا يعد ســببا رئيســيا 

لتطويــر األداء وتحقيــق األهــداف املرســومة 

للمنشأة رشيطة أال يحفظ طي األدراج املكتبية 

وكذا أن يراجع بشــكل دوري وبحضور املوظف 

أيضا .
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أواًل : تقرير قسم التدريب
مت االستثمار في كوادر البنك البشرية خالل العام2014 م ومت تنفيذ 
عدد )85(برنامج تدريبي  متخصص داخليا ًوخارجيا ًوفرت أكثر من 

 ) 769(فرصه تدريبية  موضحة كالتالي:

اواًل التدريب الداخلي:

          مت تنفيذ عدد)73( برنامج تدريبي داخلي لعدد )749( مت 
توضيحها باجلدول والرسم البياني التالي:

المستوى اإلداري
إجمالي التدريب للعام 

2014م

19 المستوى األول

106المستوى الثاني

164المستوى الثالث

480المستوى الرابع

769اإلجمالي

التدريب الداخلي للعام  2014 

2 - التدريب اخلارجي للعام 2014

المستوى اإلداري
التدريب الخارجي

 للعام2014 

2المستوى األول

3المستوى الثاني

7المستوى الثالث

8المستوى الرابع

20اإلجمالي

 2  
األول املستوى 

14  
الثاين املستوى 

21  
الثالث املستوى 

63  
الرابع املستوى 

�سكل يو�سح ن�سبة 
التدريب الداخلي للبنك

الثاني المستوى 

الثالث المستوى 

الرابع المستوى 

10

15

35

40

1 - التدريب اخلارجي:
تنفيذ عدد  تم 

12
خارجياً  لعدد  تدريبياً  برنامجاً   

20
التايل: البياين  والرسم  بالجدول  توضيحها  تم   

 شكل يوضح نسبة التدريب

الخارجي يف البنك

األول المستوى 

تقرير التدريب 
داخل و خارج البنك 
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HUmaN dEvElopmENT

قوة العقل الباطن

 تحدث الكاتب عن امتالك كل منا لعقل 

واعي وآخر باطن.

 عقالً باطناً ال مييز بني الحقيقة 

والخيال، وأن لهذا العقل القدرة عيل 

اختزان التجارب اإلنسانية اإليجايب منها 

والسلبي، ثم تحدث عن إسرتاتيجية 

التعامل مع العقل الباطن من خالل 

الخداع العقيل أو ما يطلق علية اإليحاء، 

وكذا تحدث عن التخيل والصور الذهنية 

وقوة االعتقاد والتأمل والرتكيز الذهني.

قوة التغيري
تناول الكاتب ساخراً من هذا االعتقاد السخيف، 

بأن هناك من سيدخل حياتك يك يحدث لك كل 

التغيريات الالزمة لتصبح حياتك مثالية وناجحة، 

وكون اإلنسان يف حاجة للتمرد عيل الروتني 

واألوضاع القامئة ذات السلبيات، وأن الحرية 

هي التعبري الواقعي عن الشخصية بكاملها. 

إن التغيري سنة كونية وأمر فطري يف هذه 

الحياة الدنيا، وحيث أن التغيري يف طبيعتة 

عنيد كالزمن وال شيئ يقابل باملقاومة أكرث 

منه، ظهرت حاجتنا لتناول أسباب العدول 

عنه، فتناول الكاتب “صوت اآلخرين – الخوف 

من التغيري – الروتني – عدم وضوح املعني – 

الخوف من املخاطرة”، وأوضح السبب يف أن 

كثرياً من الناس ال يتغيريون هو أنهم مل يدركوا 

شيئاً عن قوة التغيري يف أعامقهم.

قوة الوقت
تناول الكاتب القاعدة األساسية للتعامل مع 

الوقت وهي “أال تتوقع الكثري من نفسك، حتي 

ال تصاب باإلحباط”، ثم تناول لصوصاً يسعون 

لتبديد أوقاتنا، فتحدث عن التأجيل والتخطيط 

الوهمي وعدم القدرة عيل قول “ال”، والتشتت 

والفويض، واملفاجآت، وعدم القدرة عيل تحديد 

األولوية واألهمية، ثم اقرتح الكاتب مجموعة 

من النصائح األساسية للتعامل مع الوقت بشكل 

مناسب وصحيح وتحدث يف نهاية الفصل عن 

كيفية االستمتاع بالعمل من خالل اإليحاء 

للذات، ودفع اإلجهاد، وتجنب العبارات السلبية 

والتوتر.

قوة النفس البرشية

تناول الكاتب األسباب الرئيسية املسببة 

للضغوط كالكذب، والعادات الخاطئة، وكتامن 

املشاعر وفقدان الثقة بالنفس، وكذا عجز 

اإلرادة. وتناول الكاتب عالمات التوتر والغضب 

من “ارتفاع الصوت وفقدان الشهية أو اإلفراط 

يف الطعام، وآالم الرأس والرقبة، والنوم غري 

املنتظم واألرق، والنظرة السلبية لألمور، 

وتحريك األطراف بشكل مفرط” ثم تحدث عن 

األسلوب األمثل للتعامل مع التوتر والضغوط 

من خالل تقبلها وتحويلها لقوة دافعة لإلنتاج 

والعمل. ومن ثم تناول االسرتخاء وأهمية 

النوم الصحي لتلبية احتياجات الجسم وراحته 

النفسية وكفاءة أجهزته املختلفة.

قوة تحليل الشخصيات
تناول الكاتب القوى العقلية والجسدية لدي 

كل من الرجل واملرأة، ثم تحليالً ملجموعة من 

الشخصيات صعبة املراس “الشخصية الثورية، 

الشخصية اللئيمة، الشخصية املتكربة، الشخصية 

الهزيلة، الشخصية الشكوكة، الشخصية 

البالونية، الشخصية اللطيفة، الشخصية 

السوداء” وكون كل الشخصيات تتشارك فيام 

بينها فيام يسمي بحلقة الطاقة أو الهالة 

النورانية.

قوة الذاكرة
تناول الكاتب أن كل ما شعرت به أو أحسست 

به أو فعلته أو مر بك يف املايض مازال مسجالً 

يف مكان ما أال وهو “ذاكرة العقل الالواعي” 

وأن الذاكرة القوية تعتمد عيل ثالثة أركان: 

“عقل سليم، ودافع قوي، وتدريب مستمر” 

وأن القدرة عيل استدعاء املعلومات أمر فطري 

ومكتسب يف نفس الوقت، فطري بامتالك 

اإلنسان لعقل سليم ومكتسب عرب كيفية 

تعامل اإلنسان مع ذلك العقل. وتناول املبادئ 

األساسية لتقوية الذاكرة، من “إيجاد العنارص 

الرئيسية واملراجعة العقلية وتأثري العفو 

والتسامح، وإيجاد الروابط”، ثم تحدث عن 

معجزة فيص املخ وكيفية رسم الخرائط الذهنية 

للحصول عيل ذاكرة حديدية.

قوة اتخاذ القرار
فقد تناول الباحث تقريباً نفس ماتناوله كتابه 

السابق “تجنيهم واتخذ قرارك” عدا أنه أضاف 

آلية الدوافع وهي الرغبة املحركة للسلوك 

اإلنساين، ثم تناول تحديد األهداف وإيجاد 

البدائل، واالختيار الواعي من خالل تصفية 

األهداف والبدائل بعد دراسة تلك البدائل 

والواقعية يف االختيار.

قوة التفكيـر 
الإيجابي

الكاتب واحملاضر  محمد عادل عبد العزيز

تنمية ب�سرية

النقاطعدد الردودعدد املواضيعتاريخ آخر نشاطاسم العضو

31/12/201416413833وديع حاشد

31/12/20141273638مجاهد أحمد صالح الشيبة

31/12/2014757382بشير العريقي

31/12/20146317332أحمد النجار

31/12/20146121326عبدالفتاح المنصوب

31/12/20144611241محمد السخيمي

31/12/20143238198يحيى أحمد القرودع

31/12/2014372187محمد الحداد

31/12/2014347177وجدي غيالن القدمي

31/12/20142447167محمد عبدالوهاب خليل

اأن�سط نوافذ املنتدى كاك الإ�سالمي
عدد الردودعدد المواضيعاسم الغرفة

4224قطاع العمليات المساندة

2910قطاع االستثمار

4722قطاع المخاطر والتحصيل

106103قطاع تطوير األعمال

4419قطاع العمليات المصرفية

111103قطاع األفراد وقنوات التوزيع

2916قطاع الشركات

538313كاك اإلسالمي

17580المكتبة ومركز التدريب

4066مشروع سيدتي

5059أخبار الفروع

100لجنة السياسات واإلجراءات

اأن�سط نوافذ املنتدى التفاعلي

فريق إدارة تطوير األداء
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EcoNomyتقارير

اخلبري القت�سادي اأحمد �سماخ:

 ال�سيا�سة النقدية يف اليمن اأ�سهمت 
يف ثبات العملة الوطنية وال�ستقرار النقدي

يف ثبات العملة الوطنية واالستقرار النقدي
أسهمت السياسة النقدية يف اليمن والتي يحددها البنك 

املركزي اليمني إىل استقرار النشاط املرصيف يف اآلونة األخرية 
وهو ما ساهم يف استقرار سعر رصف العملة الوطنية مقابل 
العمالت األجنبية واستقرار الوضع النقدي يف البالد والحفاظ 

عىل مؤرشات التضخم. وعزا الخبري االقتصادي أحمد 
سعيد شامخ ثبات العملة الوطنية إىل رقابة البنك املركزي 
الشديدة واملحكمة عىل البنوك العامة يف البالد من خالل 

الوسائل الرقابية املتاحة والتفتيش امليداين املستمر والتعاليم 
الصادرة املوجهة للبنوك, وكذا قيام البنك املركزي بتمويل 
اإلعتامدات املستندية االستريادية لالحتياجات اإلستهالكية 
واملوارد األساسية عن طريق تفويض البنك املركزي لبعض 
البنوك اليمنية لتمويل تلك االعتامدات بالعمالت االجنبية 

الصعبة بهدف األسترياد وبعد التأكد من عدم املضاربة 
بتلك العمالت يف السوق. وأضاف شامخ إن من األسباب 

التي ساهمت يف ثبات العملة قيام البنك املركزي أيضاً 
بربط عمليات التمويل بسقوف محددة ومربرات معينة 

وألغراض إستريادية معروفة, وكذا قيامه بالرقابة الشديدة 
عىل البنوك ورشكات ومكاتب الرصافة, رغم امتداد األزمة 

القامئة بكل اتجاهاتها منذ مطلع العام 2011 م وحتى العام 
الجاري. وقال شامخ إن البنك املركزي يقوم أيضاً بتمويل 

رشاء املشتقات النفطية من الخارج عرب مصايف عدن؛ نتيجة 
االعتداءات عىل أنابيب النفط وهذا قد ساعد يف بناء وقوة 

سعر العملة الوطنية. ونوه شامخ إىل أن هذه اإلجراءات 
كافة كان لها أبلغ األثر يف عملية زرع الثقة لدى املواطن 

اليمني ولدى املتعاملني االقتصاديني بالريال اليمني مبعنى 
أن سلطات النقدية اليمنية تقوم بتنظيم التدخالت يف أسعار 

الرصف من النقد األجنبي لتمويل احتياجات املستوردين 
من خالل تغطية االعتامدات املستندية لرشاء السلع 

والخدمات عرب البنوك. وأشار شامخ إىل أن هنالك أسباب 
اُخرى الستقرار العملة الوطنية واملتمثلة بالتدفقات املالية 
بالعمالت الصعبة والتي تدخل البالد من مصادر خارجية 

مختلفة وبطرق غري منظورة, سواًء من املغرتبني يف الخارج 
أو غريها. وأدىل محافظ البنك املركزي اليمني محمد عوض 

بن هامم بترصيحات يف وقت سابق تفيد بأنه “رغم األوضاع 
السياسية الصعبة التي متر بها اليمن حاليا إال أن االستقرار 

االقتصادي والنقد ة”. مضيفاً “أن أسعار الرصف ما تزال 
مستقرة نسبيا وتخضع لقوى العرض والطلب وأن مستوى 

إحتياطي اليمن من النقد األجنبي ما تزال يف الحدود اآلمنة 
وقد وصلت بنهاية شهر يناير 2015 إىل نحو أربعة مليارات 
و 300 مليون دوالر وهو ما يغطي فاتورة اإلسترياد لحوايل 

خمسة أشهر خاصة يف ظل توقعات انخفاض األسعار العاملية 
للمواد الغذائية األساسية نتيجة الرتاجع الكبري يف أسعار 

النفط ومشتقاته عامليا”. وقال بن هامم يف ترصيحه إن هذا 
اإلحتياطي يف مستوى معقول يف ظل املعايري العاملية والتي 
تنادي بأن يكون حجم اإلحتياطيات الخارجية عند مستوى 

يغطي 3 أشهر من قيمة الواردات عىل األقل، الفتاً إىل أن 
اليمن مر بالعديد من األزمات السياسية منذ 2011 م وحتى 

اليوم، وأن جميع األطراف السياسية قد نأت )مشكورة( 
عن املساس باالستقرار االقتصادي والنقدي ألن الجميع 
يف قارب واحد وإذا غرق سيغرق الجميع. وحذر الخبري 

االقتصادي شامخ من أن األحداث الجارية يف اليمن ستؤثر 
سلباً وبشكل خطري عىل مجمل األوضاع والتي منها االستقرار 

النقدي, وكذا تلك اإلنعكاسات السلبية التي ستؤثر عىل 
املجتمع املتمثلة يف إرتفاع نسبة البطالة وإرتفاع معدالت 

الجوع والفقر التي وصلت يف الوقت الراهن إىل مستويات 
خطرية تفوق نصف سكان اليمن وقد تفوق ثلثي السكان 

يف األيام القادمة يف حال عدم توقف الحرب باعتبار أن 
جميع الرشائح يف املجتمع اليمني سوف تتأثر بالحرب يف 

حال طالت مدتها وخصوصاً عىل األفراد الذين قد تعرضوا 
ويتعرضون مبارشة بتلك املواجهات يف املحافظات التي فيها 
مواجهات عسكرية من كافة النواحي. وأضاف إن األوضاع 
اإلنسانية قد تزداد سوًءا مع األيام القادمة وخصوصا بعد 

رحيل املنظامت واملؤسسات الدولية وخاصة العاملة يف 
الجوانب اإلنسانية, وهذا يتوقف مع مدى توافق وقابلية 

التحاور بني اليمنيني يف الداخل ومن ثم األطراف اإل قليمية 
والدولية املشاركة واملساهمة يف األحداث.

اخلبير االقتصادي/ أحمد شماخ

ال�سني تتخوف  من 
“انكما�س” اقت�سادي

تشو شياو تشوان،

دعا محافظ البنك املركزي الصيني تشو شياو 
تشوان، نهاية الشهر املايض، لرتقب أي بوادر 

لحدوث انكامش اقتصادي وقال إن صناع القرار 
يتابعون عن كثب تباطؤ وترية منو االقتصاد العاملي 

وتراجع أسعار السلع األولية.

ومن املتوقع أن تذيك ترصيحات تشو املخاوف 
من خطر انزالق الصني نحو انكامش اقتصادي 

ويسلط الضوء عيل القلق املتزايد بني صناع القرار 
إزاء استمرار فقد االقتصاد قوة الدفع رغم تبني 

مجموعة من إجراءات التحفيز.

وقال تشو يف منتدى هام يف بواو يف جزيرة هاينان 
بجنوب الصني” التضخم يف الصني يرتاجع. ينبغي لنا 
توخي الحذر لرنى ما إذا كان األمر سيتفاقم ليصل 

إىل شكل من أشكال االنكامش.”

وأضاف تشو بحسب موقع سكاى نيوز عربية قائال 
إن وترية تباطؤ النمو “أرسع من الالزم إىل حدما.”

وتحرص بكني عىل تفادي انزالق ثاين أكرب اقتصاد يف 
العامل يف براثن الكساد واالنكامش الذي عانت منه 
جارتها اليابان عىل مدار األعوام العرشين املاضية.

وقال تشو إن الصني تتبنى “اتجاها واضحا” فيام 
يتعلق بتحرير أسعار الفائدة -وهو هدف طويل 

األجل- رغم أن من الصعب وضع جدول زمني 
محدد ملثل هذه الخطوة .

كام أبدى تشو أمله يف وضع قواعد تنظيمية ألسعار 
الرصف العام الجاري وذلك من خالل تبني قواعد 

جديدة تقود يف النهاية إىل أن تصبح الحسابات 
الرأساملية قابلة للتحويل بالكامل.

امل�سوؤولية  الإجتماعية.. 
واجب وطني .
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املؤسسات املرصفية تسعى دوماً للتميز من واقع أنشطتها املقدمة للجمهور ٬ وهذا ينطلق من واقع خطة إسرتاتيجية 

واضحة، وذات أفق أوسع ،فتحقق اإلنجازات خالل وقت قيايس ونجاحاتها تضاهي نجاحات املؤسسات الرائدة عاملياً، 

وتستمر عىل هذا النهج إن واجهت أوطانها تقلبات سياسية ،وهذا األداء يكشف عن عقول مرصفية أثبتت قدرتها عىل 

القيادة وهذا ما يؤكده الرئيس التنفيذي للبنك األستاذ صالح باشا من خالل األيت:

الرئي�س التنفيذي للبنك:

يتوجب على امل�سارف دعم القت�سادالوطني 
وحتقيق ال�ستقرار يف الوقت الراهن

تحديدها  تم  إن  املرصفية  *املخاطر 

والعمل عىل ضوئها سيتمكن املرصف من 

بلوغ الغايات٬ فام دور البنك يف هذا 

املجال؟

املخاطر وأنواعها وتعمل عىل  -حني تدرك 

فأنت ستنجح، ونحن  بأول  أوال  مراقبتها 

يف كاك بنك نعمل وفق هذا اإلطار عرب 

النظام  تحديث  فيام  متخصصة،  فرق 

متيزاً  البنك  أكسبت  املعلومات  وقاعدة 

. نظيفة  ائتامنية  بحافظة  مرصفياً 

بنية  يف  ملموس  أثر  *للتكنولوجيا 

املصارف وماذا عن الصريفة اإللكرتونية ؟

تغيريا يف  أحدثت  اإللكرتونية  -الصريفة 

لها من  منظومة األعامل املرصفية ملا 

أثر إيجايب إذا ما تم إجادة العمل فيها 

من حيث الدقة والرقابة كام أنها من 

البنوك حال ماتم إغفال  أخطر ما يهدد 

استوعب هذا منذ  بنك  مخاطرها، وكاك 

اإللكرتونية. الصريفة  ولوجه سوق  بداية 

ناتجة عن غياب  املالية منها  *األزمات 

تم إصدار  الواضحة، وللحد منها  الرؤية 

الترشيعات السيام يف جانب  العديد من 

املخاطر٬ فأين يقف كاك بنك من هذا 

التوجه؟

مبادئ  تطبيقه  -بفضل  استطاع  بنك  -كاك 

يكون  أن  “الحوكمة”  الرشيد  الحكم 

واملخاطر  ومنافسا٬ً  املرصيف  للقطاع  رائداً 

يزال  ما  ولهذا  للحوكمة  وفقاً  نتدارسها 

مكانته يف  ومحافظا عىل  قوياً  البنك 

املرصيف. القطاع 

وتغريات  تقلبات  يشهد  املرصيف  *القطاع 

يف كل يشء، والبقاء يكون لألفضل٬ فأين 

هو كاك بنك٬ وبعض املؤسسات قد 

الوطن٬  يشهدها  التى  األحداث  تستغل 

األمر الذي يؤدي إىل عدم استقرار سعر 

الرصف ؟

القطاع املرصيف يشهد تغريات  أن  -صحيح 

التى يشهدها  السيام يف ظل األوضاع 

الحصيفة  املرصفية  السياسة  أن  إال  الوطن 

القرار من تحصديد  متكن أصحاب 

تحايك  عملية  مناذج  وإنتقاء  األولويات 

النامذج  الواقع ،ومبعنى آخر تحافظ هذه 

توفر  تحققت  التى  النجاحات  عىل 

طلبات العمالء وهذا هو رس بقاء كاك 

اليمني. للسوق املرصيف  رائداً  بنك 

واالستغالل ييسء للوطن إجامال ومن 

الزوال، والحال  ييسء لوطنه فمصريه 

واملرصفية  املالية  املؤسسات  عىل  ينطبق 

وهذا ما يدل عىل أنها لن تصمد أمام 

الحديث  بصدد  لست  وأنا  التقلبات، 

الذي يرفد  عنها وما يهمني هو كاك بنك 

املدخرات”  باملزيد من  الوطني  االقتصاد 

تعلميات  لسياسة  وفقاً  الصعبة”  العملة 

العملة  عىل  للحفاظ  املركزي  البنك 

الحساس،  الظرف  الوطنية يف هذا 

بتحقيق  للسوق  ريادتنا  يؤكد  وهذا 

الفئات  مختلف  من  عمالئنا  طلبات 

عىل املستويني املحيل والدويل٬ األمر 

املستوى  لنظرائه عىل  البنك  الذي قدم 

يقدم خدمات  منافس  كبنك  الخارجي 

مرصفية ذات جودة عالية ،وهنا أجدد

وتحقيق  االقتصاد  بدعم  للجميع  دعويت 

وتغليب  الحايل  الظرف  االستقرار يف 

الشخصية. املصالح  عىل  الوطن  مصلحة 

وحديثة،  متنوعة  أنشطة  بنك  *لكاك 

البنك تجاه  فام هو الواجب الذي يؤديه 

والصيادين؟ واملزارعني  املجتمع 

السبق  مايزال يحقق قصب  بنك  -كاك 

تقديم منتجات جديدة  املرصيف يف 

مايزال  املجتمع  تجاه  كواجب  ومتنوعة 

مواصال لهذا الدور كواجب وطني وتم 

الجوهرية وقدم  ترسيخ ذلك يف قيمه 

املجتمعية  األنشطة  ملختلف  متويالته 

الرفاه  تحقيق  عمالً مبفهوم رضورة 

اإلنجازات  واقع  من  للمجتمع  االجتامعي 

إجتامعية. كرضيبة  املحققة 

والسميك  الزراعي  القطاع  وما يخص 

عريق يف  وتاريخنا  مستمرون  فنحن 

التوقعات  تفوق  ومتويالتنا  املجال  هذا 

إسرتاتيجية  تحقيق  يساعد عىل  ما  ،وهذا 

أيضا  ولالقتصاد  للمواطن  الغذايئ  األمن 

للدولة،  االقتصادي  اإلصالح  لربامج  وفقا 

هذا  تناسب  متنوعة  منتجات  فقدمنا 

منها  اليمنية  البيئة  عىل  وحديثة  القطاع 

الشمسية  بالطاقة  العاملة  املضخات 

مقدمة عىل هيئة قروض .

كاك بنك مايزال يحقق 
ق�سب ال�سبق امل�سريف 
تقدمي منتجات جديدة 
ومتنوعة

ال�سريفة  الإلكرتونية 
اأحدثت تغيريا  يف 
منظومة  الأعمال 
امل�سرفية 

القطاع امل�سريف ي�سهد 
تقلبات وتغريات  يف 
كل �سيء والبقاء يكون 
لالأف�سل

حتقيق اإ�سرتاتيجية 
الأمن الغذائي للمواطن
ولالقت�ساد اأي�سا 



امل�سوؤولية  الإجتماعية.. 
واجب وطني .
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Bettir-life برعاية كاك بنك تنفذ منظمة حياة افضل لدعم املهمشني

توزيع طرابيل للفئة أشد حقوقاً يف أربعة محاوي.

الراعي املشارك/ كاك اإلسالمي.

مرشوع توزيع طرابيل للفئة أشد حقوقاً يف أربعة محاوي.

األرقني - خميس أرحب- الذفيف - الحصبة
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تاأكيدا لدور البنك جتاه املجتمع كواجب وطني مايزال البنك يقدم 
دعمه لأبناء املجتمع من واقع اأن�سطته امل�سرفية والتى تتمثل 

بربحية �سنوية يقوم بت�سخري ن�سبة منها لأبناء الوطن 

فالبنك إيل جانب هذا االهتامم مايزال 

ملتزماً بأدبيات العمل املايل واملرصيف 

والنظم املرصفية عىل املستويني املحيل 

والدويل، باعتبارها أسس وأخالقيات 

عمل تلتزم بها سائر البنوك الساعية يف 

نهاية األمر إىل تحقيق ربحية مضمونة 

من خالل خدماتها املرصفية التي تلبي 

احتياجات ورغبات العمالء من مختلف 

تكوينات املجتمع٬ يف حني اإلسهام 

املتواصل تجاه املسؤولية اإلجتامعية 

يؤكد من خالله البنك معنى حب 

الوطن ليؤسس بهذا االهتامم مدرسة 

إقتصادية فريدة ينهل منها أبناء الوطن 

مبا يساعدهم عىل تحقيق مرشوعاتهم 

يف كافة مناحي الحياة حيث ترسخ ذلك 

بوضوح يف إسرتاتيجيته واملتمثلة بقيمه 

الجوهرية “تنمية املجتمع”. 

 استقبال املنتخب الوطني املشارك يف خليجي 22
برعاية كاك بنك - بطولة اخرتاق الضاحيه



 حفل تكريم أوائل الجمهورية  2013 - 2014 

33 al-maSSrafIaH/february/april 100, 2015   املصرفية/ فبراير - ابريل  322015,100

 موزعة عىل النحو التايل:

- دعم األرس املنتجة ليمكنها من تحسني 

ظروف املعيشة لتقوم هذه األرس بإنتاج 

مواد تجني من خاللها عائدا يساعدها 

عىل العيش بحياة كرمية إضافة إىل إنتاج 

مواد للبنك يدفع قيمتها .

-تقديم الدعم لالتحادات واألندية 

الرياضية ورعاية مختلف الفعاليات 

واملهرجانات الرياضية. 

-دعم مركز الرسطان -عدن مول.

-رعاية حفالت ومشاريع تخرج طلبة  

الجامعات اليمنية.

-رعاية املتفوقني واملبدعني يف املدارس 

األساسية والثانوية.

-دعم الجمعيات الخريية واإلجتامعية 

وذوي اإلحتياجات الخاصة.

-رعاية الفعاليات والندوات الثقافية 

واالقتصادية والعلمية والدينية.

- كام يقوم البنك برعاية الفعاليات 

واملؤمترات الدولية.

1 حفل تكريم المتقاعدين

2 البطولة العربية الختراق الضاحية

3 المخيم الطبي التركي

4 أسبوع مالية األطفال

5 دليل خطوة للمنظمات المدنية

6 مدرسة الشهيد السماوي

7 تكريم أوائل مدرسة الخليل إبراهيم

8 تراثي هويتي

9 المؤتمر الوطني للشباب

10 رعاية جائزة اإلستثمار

11 تكريم المعلمات مدرسة سودة بنت زمعة

12 األسبوع األول لذوي اإلعاقة

13 اليوم العالمي للمرأة

14 دعم كلية المجتمع

15 المعهد التقني الصناعي

16 الملتقى األول للصحة والسالمة المهنية

17 رعاية حفل شباب جنوب أفريقيا

18 المشروع الثاني لمنظمة آمال

19 دعم جامعة المستقبل

20 دعم مدرسة السعيدة

21 مهرجان نحن نقرأ نحن نمتن

22 مدرسة الشهيد السماوي

23 المدرسة اليمنية الرائدة

24 مدرسة األرض السعيدة

25 دعم مستشفى األمل

26 العمل الفني حكمة يمانية )دعم مخرجات الحوار(

27 األسبوع الثاني عشر لألصم

28 دعم ندوة بعنوان المغترب اليمني في الدستورالجديد

29 ارسم مستقبلي

30 دليل أمانة العاصمة

31 دعم حفل مدارس المعرفة

32 بازار مدرسة اليمن الجديد

33 الشلل الدماغي لألطفال

34  مسرحية صرف غير صحي

35 ورشة عمل للتوعية المجتمعية للنجاح الدولي للجمهورية اليمنية

36 اليوم الثقافي النسوي

37 ملتقى التوعية بمفاهيم الحوكمة

38  عيد المعلم – محافظة عدن

39  مسابقة المونديال

40 تيدكس صنعاء

41 حفل استقبال المنتخب المشارك في خليجي 22

42 حفل تكريم أوائل الجمهورية

43 الدورة التخصصية المكثفة الثانية لزراعة األسنان

44 )الفعالية المدرسية )أحالمي تتحقق

45 منتدى المنشات الصغيرة والمتوسطة

46 دعم المهمشين

47 دعم يوم النظافة

الرعايات املنفذة خالل                                                                                                                                                           2014
م اسم الرعاية م اسم الرعاية
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   إن الركيزة األساسية التي ينهض عليها الوطن يف 

الحارض واملستقبل هو التعليم باعتبارة مفتاح 

النهضة املنشودة وبوابة العبور نحو املستقبل 

الذي ينشده كل أبناء اليمن حيث سيظل التعليم 

قوة دفع رئيسية وحيوية لتجديد طاقة املجتمع 

وتوفري القوى البرشية القادرة عىل اإلنتاج 

واإلبداع.

تحت رعاية كاك اإلسالمي أقيم بقاعة املركز 

الثقايف بصنعاء حفل تكريم أوائل الجمهورية 

للعام الدرايس 2013 – 2014 تحت شعار 

) األوائل شعاع األمل وصناع املستقبل( والذي 

تنظمه وزارة الرتبية والتعليم وبالتعاون مع 

مجموعة الجيل الجديد وبالرشاكة مع كاك 

اإلسالمي وعدد كبري من نخبة البنوك والرشكات 

العاملة يف اليمن حيث ألقى دولة األخ / رئيس 

مجلس الوزراء كلمة راعي الحفل حيث أشاد 

بالطلبة األوائل وبالرعاة وأعترب عام 2015 عام 

التعليم باليمن .

ويف ختام الحفل تم تكريم البنك بدرع تكرميي 

من قبل دولة األخ / رئيس مجلس الوزراء ووزراء 

الشباب والرياضة والرتبية والتعليم .

تسلم الدرع رئيس وحدة التسويق األخ / محمد 

خليل. 

حرض الحفل عدد من الوزراء وأعضاء السلك 

الدبلومايس وأعضاء مجليس النواب والشورى  

والشخصيات االجتامعية ورجال املال واألعامل. 
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يعد كاك بنك  من أهم البنوك اليمنية وأكرثها اتساعاً وتطوراً حيث كان السباق واملتميز بخدماته ومنتجاته ومامرساته 
املالية واملرصفية, ويف إطار تنفيذ اإلسرتاتيجية التي اعتمدها البنك بهدف الحصول عىل أكرب حصة سوقية وتحقيق 

التنافس املرصيف ،  سعت قيادته العليا نحو تحقيق طموحات البنك املستقبلية نحو الريادة فكان وجود كاك اإلسالمي 
)كقطاع مستقل مالياً وإدارياً وتحت إرشاف هيئة رقابة رشعية من مجموعة من العلامء األفاضل( رضورة للوصول إىل 

ذلك الطموح, حيث سيحدث نقلة نوعية يف العمل املرصيف كونه أول بنك حكومي يتعامل بالصيغ اإلسالمية ، كام سيصبح 
ضمن أهم املصارف األربعة  اإلسالمية الكربى يف اليمن .

لل�سنة الرابعة على التوايل
كاك الإ�سالمي  يوزع اأعلى ن�سبة اأرباح

وألن البداية كانت قوية حيث أن 

كاك اإلسالمي انطلق من كاك بنك 

ذي املكانة القوية بني البنوك ويقدم 

خدماته ومنتجاته بالصيغ اإلسالمية 

كان ال بد من أن نهتم بتحديد 

الوسائل والطرق التي من شأنها 

أن تقوي وتعزز من جودة  وتوقع 

املخاطر والصعاب والعمل عىل 

إدارتها وإيجاد البدائل املتاحة لها.

أوال: كان ال بد من  صياغة الرؤية 

والتي تحدد اآلفاق العامة للوضع 

الذي يطمح كاك اإلسالمي  للوصول 

إليه يف األمد البعيد .

ثانياً: صياغة رسالته والتي تعترب  

ترجمة وتلخيصا لألهداف التي تأسس 

البنك من أجلها ، بحيث يتم تحديد 

الهدف الرئييس العام للبنك واألهداف 

الفرعية الرئيسية له .

ثالثاً: قيمه الجوهرية وهي ما يؤمن 

به العاملون يف البنك من مباديء 

ويسعون لتطبيقها عملياً، و القيم 

متكن العاملني يف البنك من تفعيل 

نشاطاتهم و زيادة إنتاجيتهم والتي 

كان من أبرزها العمل بروح الفريق 

الواحد٬ باإلضافة إىل تحديد الوسائل 

املناسبة ملعالجة نقاط الضعف 

والتهديدات واستغالل واستثامر نقاط 

القوة والفرص

ويف هذا السياق حقق كاك اإلسالمي 

مؤرشات منو عالية يف العام 2014م 

متميزاً بتقديم خدماته املرصفية 

بالصيغ اإلسالمية إىل جمهوره من 

مختلف فئات املجتمع٬ إضافة إىل 

تطويره ألنظمته املرصفية مبا يتواءم 

مع الصريفة اإلسالمية

ونظراً لتوسع أنشطته وزيادة قاعدة 

عمالئه من مختلف فئات املجتمع 

تم خالل الشهر الجاري افتتاح فرع 

شارع حدة أمام مركز شمر وذلك 

الستقبال معامالت العمالء املرصفية 

واملتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية٬ 

تواصالً مع اإلنجازات التي حققها 

كاك اإلسالمي طيلة السنوات املاضية 

كأول بنك حكومي إسالمي ومبا 

يتواكب مع الصريفة اإلسالمية والتي 

امتازت بطابع متميز وفريد يف تقديم 

الخدمات املرصفية اإلسالمية بكافة 

الخدمات وتتويجا لتلك النجاحات.

كاك اإلسالمي )كقطاع مستقل مالياً وإدارياً وتحت إرشاف هيئة رقابة رشعية من مجموعة من العلامء األفاضل(
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applE waTcHالت�سويق الإلكرتوين

Cooperative&Agricultural Credit Bank
www.cacbank.com.ye 

متاشياً مع تطورات العرص التكنولوجي يف إنتاج 

قنوات الكرتونية حديثة توفر الجهد والوقت 

لألفراد، فكاك بنك يحايك التطورات بهدف  

خدمة عمالئه بتواجده يف قنوات تسويقية 

الكرتونية٬ ومن خاللها _أي القنوات_ يستطيع 

عمالء البنك عىل مستوى العامل إجراء عملياتهم 

املرصفية إلكرتونياً، السيام وقيادة البنك تويل 

هذا املجال اهتامم ال نظري له تأكيداً لعالقة 

الرشاكة الفاعلة بني البنك ومختلف العمالء .

قنوات الت�سويق الإلكرتوين
Cacbank :الفيسبوك*
www.facebook.com/CacbankBnk 

www.cacbank.com.ye 

 تويتر: كاك بنك-*

 https://twitter.com/cacbank

*لينكدان:كاك بنك
https://www.linkedin.com/in/cacbank 

*اليوتيوب:كاك بنك
https://www.youtube.com/cacbank 

*جوجل بالص«كاك بنك
Plus.google.com/cacbank 

خدماتنا ترتقي بفضلكم .... 

بكم نتميز وبثقتكم حققنا 

إنجازات، تفاعلكم رس 

نجاحنا ..... 

فتابعونا عرب قنوات التسويق 

اإللكرتوين التالية

*املوقع اإللكرتوين: »كاك 

بنك/ بنك التسليف التعاوين 

والزراعي

أضافت رشكة آبل رسميا منتجا جديدا إىل 

مجموعة 

وأشار كوك إىل أن رشكته حرصت عىل تطوير 

واجهة استخدام خاصة بساعة “آبل واتش” 

لتناسب الشاشة الصغرية املدمجة بها وتجمع 

بني مميزات واجهات االستخدام بأجهزة 

الرشكة أخرى.

ويستطيع املستخدم التحكم يف ساعة “آبل 

واتش” الجديدة عرب الشاشة التي تدعم 

 Digital crown اللمس املتعدد، أو زر

املوجود عىل جانب الساعة.

وميكن استخدام الزر الجانبي يف الساعة بعدة 

مهام مثل اإلنتقال إىل القامئة الرئيسية، أو إىل 

قامئة التطبيقات، وتصفح القوائم والتحرك 

بينها، إضافة إىل القيام بعمليتي التكبري 

والتصغري عند تصفح بعض التطبيقات مثل 

الخرائط والصور.

هذا، وتتميز الشاشة يف ساعة آبل الجديدة 

بأنها مرنة ومدعومة بطبقة من زجاج الياقوت 

مقاوم للصدمات، كام بها حساس ملعرفة قوة 

الضغطات مام يسهل عىل املستخدم التحكم 

يف وظائف الساعة عرب التنويع بقوة ملساته.

وتضم ساعة “آبل واتش” كذلك أربعة 

حساسات يف جزئها الخلفي املصنوع من 

السرياميك، وهي الحساسات املسؤولة عن 

جمع املؤرشات الحيوية للمستخدم عرب 

االتصال باملعصم، إضافة إىل تقديم املعلومات 

لتطبيقات الصحة واللياقة البدنية يف الساعة 

أو بالهواتف املتصلة بها.

وقامت آبل بإضافة تطبيقني للصحة واللياقة 

البدنية ميكن الوصول لهام عرب الساعة وتصفح 

بياناتهام عرب الهاتف أيضاً، وقال عنهام تيم 

كوك أنهام سيساعدان مستخدمي الساعة عىل 

تحسني صحتهم، وهام تطبيقي Fitness و

.WorkOut

وتدعم الساعة الجديدة املساعد الشخيص 

“سريي” Siri، كام تدعم طريقة جديدة 

للتواصل مع املستخدمني يف قامئة االتصال عرب 

الرسم عىل الشاشة، أو عرب الرسائل القصرية، 

أو عرب األيقونات التعبريية، أو عرب إرسال 

بث حي لنبضات القلب ليشعروا بها كام 

املستخدم.

وميكن استخدام الساعة الجديدة كذلك يف 

الحصول عىل تنبيهات بالرسائل الجديدة 

الواردة إىل هاتف املستخدم، أو الواردة عىل 

الشبكات االجتامعية مثل فيسبوك وتويرت، 

بجانب االستامع إىل املوسيقى، وإضافة 

املواعيد والحصول عىل تنبيهات بها.

ويستطيع املستخدم استعامل ساعة “آبل 

واتش” أيضاً يف عملية املالحة والحصول عىل 

االتجاهات، حيث تستخدم الساعة تقنية 

GPS يف هواتف آيفون املرتبطة بها، كام 

 Apple ميكن استعاملها للدفع عرب خدمة

Pay الجديدة، مام يؤكد دعم الساعة لتقنية 

.NFC اتصاالت املدى القريب

وتقدم الساعة ميزة جديدة للردود الرسيعة 

عىل الرسائل القصرية بعد تحليل النص الوارد 

بها، حيث توفر للمستخدم عدة ردود جاهزة 

للرد عىل الرسائل أو االستعانة بالرد عرب مقطع 

صويت أو عرب أيقونة تعبريية، خاصة أن الساعة 

ال توفر إمكانية استخدام لوحة مفاتيح لكتابة 

الردود.

وسوف تتوافر الساعة يف ثالثة طرازات 

 Apple ”مختلفة، األول هو الطراز “آبل واتش

 Apple والثاين هو طراز ريايض Watch

Watch Sport، والثالث هو طراز خاص 

.Apple Watch Edition

وقد حرصت آبل عىل توفري ستة أنواع مختلفة 

من أربطة املعصم للطرازات املختلفة، من 

بينهم األربطة املطاطية وأخرى جلدية 

واألخرى مصنوعة من ستانلس ستيل.

وينتظر أن يضم الطراز الخاص من “آبل 

واتش” عىل هيكل جانبي للشاشة من 

الذهب، عيار 18 قرياط، وهو الطراز الذي 

سيتوافر عىل غرار بقية الطرازات بقياسني 

مختلفني هام 38 ملم و42 ملم.

وسوف تعمل ساعة “آبل واتش” الجديدة مع 

عدة طرازات مختلفة من هواتف “آيفون” 

الذكية، وهي آيفون 5 وآيفون 5 إس وآيفون 

5 يس، إضافة إىل الهاتفني الجديدين آيفون 

6 وآيفون 6 بلس، وهي الساعة التي سيتم 

شحنها عرب شاحن خاص يتصل بها عرب 

مغناطيس مدمج.

يذكر أن آبل تعتزم طرح الساعة الجديدة 

يف األسواق خالل العام 2015، عىل أن يبدأ 

سعرها من 349 دوالر أمرييك، كام ستوفر 

الرشكة خالل الفرتة القليلة املقبلة حزمة 

“واتش كيت” WatchKit للمطورين إلنشاء 

تطبيقات خاصة للساعة.

  �ساعة “اآبل” الذكية
القادرة على الت�سال

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لرشكة آبل، أن الساعة الذكية الجديدة هي أكرث جهاز قرباً 
للمستخدم قامت رشكته بصنعه، مضيفاً أن الساعة تعد مبثابة جهاز شامل للمهتمني بالصحة 

واللياقة البدنية، كام أنها توفر طرق جديدة لإلتصال والتواصل.
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ويقيس النمو املحتمل الرسعة التي ميكن أن 
ينمو بها االقتصاد مع الوقت دون أن تكبحه 

الضغوط التضخمية وقد بدأ يتباطأ بالفعل يف 
االقتصادات الغنية قبل األزمة املالية بسبب 

زيادة أعداد السكان من املسنني وتراجع االبتكار 
التكنولوجي.

لكن الرتاجعات يف االستثامر املبارش ومنو 
التوظيف قلصت النمو السنوي املحتمل يف 

تلك الدول إىل 1.3 % بني عامي 2008 و2014، 
بانخفاض نصف نقطة مئوية عام كان قبل األزمة 

حسبام تفيد دراسة الصندوق.

وقد تحدد الدراسة، التي تأيت يف إطار توقعات 
االقتصاد العاملي التي يصدرها الصندوق مرتني 

يف السنة، إطار املناقشات حول سبل تعزيز النمو 
عندما يتجه صناع السياسات من أنحاء العامل 

إىل واشنطن لحضور اجتامعات الربيع لصندوق 
النقد والبنك الدويل.

وقال الصندوق إنه عىل مدى األعوام الخمسة 
املقبلة سيزيد النمو السنوي املحتمل 

لالقتصادات املتقدمة إىل 1.6 % لكنه سيظل أقل 
بكثري من معدالت النمو قبل األزمة مام يجعل 

من الصعب خفض الدين العام والخاص من 
مستوياته املرتفعة.

ويف األسواق الناشئة تراجع النمو السنوي 
املحتمل إىل 6.5 % من 2008 إىل 2014 

بانخفاض حوايل نقطتني مئويتني عام كان قبل 

األزمة، ومن املتوقع أن ينزل أكرث إىل 5.2 % عىل 
مدى السنوات الخمس املقبلة مع ارتفاع أعداد 
السكان من املسنني وتأثر منو رأس املال بالقيود 

الهيكلية وتباطؤ اإلنتاجية.

وحث الصندوق االقتصادات الغنية عىل دعم 
الطلب واالستثامر مبا يشمل زيادة التمويل 

لألبحاث والتطوير والبنية التحتية. 

وقال إن عىل االقتصادات الناشئة أن تعزز 
اإلنفاق عىل البنية التحتية وأن تعمل عىل 
تخفيف القيود التنظيمية وتحسني جودة 

التعليم.

"النقد" يحذر من 
انخفا�س النمو  يف 

العامل

قال صندوق النقد الدويل يف دراسة،نرشت مبوقع 
سكاى نيوز عربية مطلع إبريل، إن النمو العاملي 

املحتمل تلقى رضبة كبرية بعد األزمة املالية -2007
2009 من املرجح أن يظل متدنيا لسنوات مام ينبئ 
بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفرتة غري قصرية.

ارتفعت األصول الخارجية للبنوك اليمنية إىل قرابة 

مليارين و 347 مليون دوالر بنهاية ديسمرب 2014 

بزيادة بلغت 83 مليون دوالر عن شهر نوفمرب، 

وأوضح البنك املركزي اليمني يف تقرير حصلت وكالة 

األنباء اليمنية )سبأ( عىل نسخة منه، أن احتياطيات 

البنوك لدى البنك املركزي اليمني ارتفعت هي األخرى 

بأكرث من 10 مليارات ريال لتصل بنهاية ديسمرب إىل 

302 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمرب.

وسجلت ودائع العمالء لدى البنوك العاملة يف اليمن 

تريليونني و226 مليار ريال بنهاية ذات الشهر، مرتفعة 

بنحو 43 مليار ريال .

يف حني انخفض إجاميل التمويالت املقدمة من البنوك 

التجارية واإلسالمية للقطاع الخاص من 546 مليار ريال 

يف نهاية شهر نوفمرب إىل 523 مليار ريال بنهاية ديسمرب 

بانخفاض قدره 23 مليار ريال.

وأوضح البنك املركزي أن قيمة أذون الخزانة والصكوك 

اإلسالمية مع البنوك التجارية ارتفعت إىل أكرث من 

تريليون و287 بنهاية ديسمرب بزيادة 53 مليار ريال عن 

نوفمرب من ذات العام.

 مشريا إىل أن قيمة إصدار سندات الحكومة لفرتة ثالث 

سنوات بلغت أكرث من 77 مليار ريال.

ارتفاع ودائع العمالء لدى البنوك اليمنية 
بنحو 43 مليار ريال بنهاية 2014



كاك بنك 
واأ�سرار النجاح امل�سريف 

...تواجد حيث وجد  *كاك بنك 
كانوا...  أينام  ...معهم  الناس 

مرصفياً  سبقاً  منحته  بخدمات 
االقتصادي  النشاط  تاريخ  يف 

الوطني.

*كاك بنك يكرب بتقديم كل جديد مرصيف 
للقنوات....يحافظ  وتطويره  تحديثه   ....

النجاح وصوالً إلحراز تفوقات مايزة  عىل 
.... يعزز مكانته مبركز مايل قوي وبحافظة 

نظيفة. إئتامنية 
*كاك بنك أخذ يف االعتبار رشطي النزاهة 

للنجاح.....بقناعات  كمعيار  والكفاءة 
راسخة يف العمل اإلداري  ....

رائدة. مالية  غدا مؤسسة 

حني تكون التطلعات حارضة وماثلة للعيان.... تنهال بني يديك 

النجاح.... ويف طيات الحديث..... تظل ترقب كل  العديد من مناذج 

النظر يف أطروحات األداء املمنهج حتى  ما يعتمل..... فام إن تعيد 

الضوء.....  .....تنطلق برسعة  للميض قدما  تصل إىل غايات محفزة 

الثقة متواترة يف ثنايا األهداف .. طاملا 
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تتعاظم وتكرب  .....املوارد  تتضافر وتتآزر  .... جهود  ...تجربة مرصفية فريدة  بنك  *كاك 
ينافسه  .... مرصف عمالق ال  التوسع يف توايل مستمر  التطلعات... سياسة  بحجم 

الزمن... ....بأدوات تخطت حدود املكان وعامل  الوصول  أحد....رسيع 
*كاك بنك ... استحق أن يكون يف مرتبة األوائل ..... ومع كل جديد من مبتكرات عامل 

الريادة بال منازع . ....فارساً ممتشقا رداء  ....يكون يف الصدارة  الصناعة املرصفية 

*كاك بنك خالل10أعوام متكن من نيل املراد ... أحدث تنافساً غري مسبوق يف القطاع 
....أضفت إىل أنشودة  بباقة خدمات ومنتجات مرصفية  السوق  ... رفد  اليمني  املرصيف 

التواجد... حضورا ال نظري له.
...ينفرد  بأنظمة مرصفية حديثة  السوق...  *كاك بنك استطاع عن جدارة وضع مكانته يف 
....كنجٍم ساطعٍ  ...بأداء متناغم  األول  ....إستحق أن يكون  األداء  ...يتميز بدقة  بامتالكها 

يف سامء التميز املرصيف .

املراد..... تجعلك  الواقع تفاصيل  ....ترتسم يف  *وإن أجدت تحديد مراحل االنطالق 
،،،هنا كان ومايزال كاك بنك منذ  النشاط مبشهد يفي مبا هو مطلوب  تعيد مكننة 
،،،بانطالقة قوية  الرهان  .... كسب  2004م  العام  القطاع املرصيف مطلع  إشتغاله يف 
،،، مراحلها تتساوق مع  ، بخطة إسرتاتيجية بعيدة املدى  يف السوق املرصيف املحيل 

السوق،  مستجدات 



مايزال البنك  يحقق متيزه املرصيف للعام العارش عىل التوايل٬ خدمات بجوده عالية  وأنشطة تتنوع٬ واألفكار يف 

تطور مستمر٬ فيام آفاق البنك املستقبلية بدأت تتضح وتتبلور مبد جسور العالقة املرصفية إىل العامل الخارجي .

فبطاقات البنك ذات جودة، وفريق العمل من ذوي الكفاءة واالحرتاف يف العمل املرصيف يف حني األرقام تؤكد 

داللة النجاح من خالل التايل:

بلغ اإجمايل عدد البطاقات امل�سدره حتى نهاية العام 2014  عدد 547,643   بطاقة.
2 - بلغ إجاميل عدد الرصافات العاملة  180 رصاف .حتى نهاية العام السابق 2014

3 -  حركة نقاط البيع خالل الفرتة   -1-1 2014  وحتى 2014-12-31  عىل النحو   التايل :

إجمالي المبالغ ريال عدد العمليات نوع العملية

298,120.0013,151,912,494.80سحب نقدي من نقاط البيع 

158,748.007,939,788,228.72مشتريات من نقاط البيع 

456,868.0021,091,700,723.52إجمالي 

 إجمالي المبلغ  ريال عدد العمليات 

5,747,298.0089,781,631,966.29عدد العمليات المالية المنفذة

الربط مع الشبكة الصينية Union Pay   مخترصه عن 

 union pay من كاك بنك : بطاقات UnionPay بطاقات

من كاك بنك منتج جديد حيث تم الربط بني أنظمة 

البنك والشبكة الصينية العاملية unionpay بنجاح 

والحمد لله تم اجتياز جميع اإلختبارات الفنية بنجاح 

وعليه تم ترخيص البنك إلصدار هذه البطاقات التي 

تحمل شعار الرشكة كأول بنك يف اليمن لبطاقات االئتامن

Credit بل وأول بنك يف الرشق األوسط إلصدار بطاقات 

الخصم من الحساب Debitوهي رشكة صينية منافسة 

لرشكة الفيزا األمريكية حيث وتحتل املرتبة الثانية عامليا 

يف معدل الحركات املنفذة من بطاقات االئتامن واألوىل 

عامليا يف عدد العمليات املنفذة عرب بطاقات الديبت أو 

بطاقات الخصم من الحساب . , لدى الرشكة املذكورة 

ما يقارب 4 مليار بطاقة مصدرة تحمل شعار الرشكة 

وبإمكان حامل هذه البطاقة السحب من خالل مليون 

ونص رصاف آيل وكذا بإمكانه تسديد املشرتيات من 

خالل 16 مليون نقطة بيع موزعه يف أكرث من 160 

 union pay دولة حول العامل ويف تزايد مستمر . رشكة

ظهرت مؤخرا كمنافس قوي لرشكة فيزا العاملية وال 

تخضع لرشوط الواليات املتحدة األمريكية حيث ومقرها 

الصني . وبهذه املناسبة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

لقيادة البنك ممثلة بالراعي األول ومهندس املرشوع 

األستاذ الرئيس التنفيذي Salah Basha وكذا إدارة 

قطاع العمليات املرصفية ممثلة باألستاذ محمد مصطفى 

واألستاذ Ibrahim Nijad مساعد رئيس القطاع وكذا 

الشكر موصول لإلخوة الزمالء يف القطاع املساند وإدارة 

العالقات الدولية والزمالء يف إدارة االأظمة وكذا إخواين 

وزماليئ يف إدارة مركز البطاقات فردا فردا .

القيام بعملية تحديث نظام POWERCARD من 

اإلصدار 1 إىل اإلصدار 2 .

تحديث نظام تشغيل الرسفرات من اإلصدار سوالريس 

9 إىل اإلصدار سوالريس 10 ونقل النظام إىل رسفرات 

حديثة أكرب حجام وأكفأ قدرة .

تحديث قاعدة بيانات النظام من اإلصدار أوراكل 9 إىل 

آخر إصدار أوراكل 11 .

تركيب نظام الكلسرت لرسفرا ت نظام الباوركارد  من أجل 

ضامن استمرارية الخدمات وتشغيلها بشكل دائم وضامن 

عدم التوقف . ومشاريع أخرى متنوعة.

اأهم امل�ساريع التي مت تنفيذها خالل العام 2014

كاك بنك يتميز بن�سر الثقافة 
امل�سرفية يف اأو�ساط املجتمع.

547,643
عدد البطاقات املصدرة حتي نهاية العام 2014

180
عدد الرصافات العاملة
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cardSالبطاقات

2011201220132014

395,601435,807489,566547643مركز البطاقات - عدد البطاقات 

816,093927,256302,313.0456,868.00عدد العمليات المنفذة في نقاط البيع 

33,823,419,54813,104,485,002.0821,091,700,723.52,.27,429,033,20503إجمالي المبالغ المنفذة في  نقاط البيع 

3,476,7623,734,959.002,613,726.05,747,298.00عدد العمليات المنفذة في الصرافات

49,516,255,15355,231,693,700.3339,419,420,683.2189,781,631,966.29إجمالي المبالغ المنفذة في الصرافات 

تقرير بحجم العمليات املنفذة لالإدارات 
الت�سغيلية الإيرادية لالأعوام

 2011
  2012 

2013
2014 

عدد العمليات  المنفذة

التايل:  النحو  على   31-12-2014 وحتى   1-1-2014 الفرتة  خالل  الآليه  ال�سرافات  حركة   -  4

م/ ذاكر السامعي 
مدير مركز البطاقات
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EcoNomyاقت�ساد

قال خرباء اقتصاديون يف جنوب السودان 
إن االقتصاد املتداعي يف البالد يحتاج إىل 

إصالح عاجل، األمر الذي يتطلب دفع 
تكلفة عالية من جانب مواطني الدولة 

الوليدة.
وتشهد العملة املحلية يف جنوب السودان، 

الجنيه، مزيدا من الرتاجع بشكل كبري 
مقابل الدوالر، مام أدى إىل ارتفاع حاد 

يف تكاليف املعيشة، والثغرات يف تقديم 
الخدمات وارتفاع أسعار التجزئة.

 
وقال الربوفيسور ماريال يول رئيس مجلس 

إدارة البنك الزراعي بجنوب السودان 
لوكالة األناضول “ حالة االقتصاد أمر بالغ 

األهمية..  أوال وقبل كل يشء، هناك الحرب 
التي تستنزف مواردنا .. هناك أيضا تأثري 

الحرب عىل إنتاج النفط.”
 

ودخل جنوب السودان يف أزمة سياسية منذ 
16 شهرا بدأت بالرصاع عىل السلطة داخل 
الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة.

 
وقال يول، الذي يحارض يف كلية الدراسات 

االجتامعية واالقتصادية بجامعة جوبا، 
إن والية الوحدة الغنية بالنفط يف جنوب 

السودان توقفت عن إنتاجه. وتراجع إنتاج 
النفط أيضا بشكل كبري إىل 160 ألف برميل 

يوميا من نحو 220 ألف برميل يوميا قبل 
األزمة.

 
وأوضح يول لوكالة األناضول “ العامل الثاين 
هو االنخفاض يف أسعار النفط.. أثناء وضع 
املوازنة، مل يتوقع أحد سواء يف الحكومة أو 

خارجها، حدوث انخفاض إنتاج النفط”.
وانخفضت أسعار النفط بنحو 60 % يف 
الفرتة بني يونيو حزيران 2014 و يناير 

كانون الثاين من هذا العام، وتعافت لرتتفع 
إىل ما بني 62 و 64 دوالرا للربميل لألسبوع 

املنتهي يف 20 إبريل.
 

وترضر جنوب السودان بشدة من انخفاض 
أسعار النفط العاملية، حيث انخفضت 

عائدات النفط.
وأوضح يول الذي شغل منصب وزير 

املالية يف الفرتة بني -2011 2013 “ كل 
هذه  العوامل  فاقمت تقلص اإليرادات 

.. توفر إيرادات النفط حوايل %98 من 
املرصوفات يف املوازنة”.

 
وقال يول إن الكثريين من األشخاص “ 

يضاربون عىل الدوالر، إما ألنهم يريدون أن 
يستفيدوا أو يتوقعون وقوع األسوأ.”

 
ويف البنك املركزي بجنوب السودان، يجري 
تداول الدوالر مقابل  2.96  أمام الجنيه، 

ومقابل 3.17 جنيه  يف املؤسسات املرصفية 
األخرى، وبينام يف السوق السوداء، يقرتب 

املعدل من 10 جنيهات أمام الدوالر.
وقال يول إن هذا ميكن أن يؤدي إىل 

سوء توزيع خطري للموارد، حيث يستفيد 
األفراد من التناقض لتوجيه السيولة من 

البنوك  إىل السوق السوداء.
 

 وحذر يول “ إذا استمرت الخالفات ومل تتحرك 
) السلطات(، فإن الدوالر سريتفع إىل ما بني 
15 إىل 20 % بحلول ديسمرب ) كانون األول(”.

 
بالدنا،  يف  جدا  رخيص  “الدوالر  أن  وأضاف 
الدول  الزائد..  الطلب  يف  تسبب  مام 
أو دوالر، هناك  أي نفط  لها  ليس  املجاورة 
احتامل أن الدوالرات تترسب إىل أسواقها”.

 
ال  قد  الذين  األشخاص  حتى   “ يول  وقال 
يحتاجون  بالرضورة إىل الدوالر، مثل بائعات 
يدعي  البعض  عنه.   يبحثون  الخرضاوات، 
أنهم بحاجة إىل اقتناء الدوالر لتلقي العالج 
الطبي أو للذهاب إىل الدراسة يف الخارج”.

 

وأكد “ اقتصادنا يف وضع حرج، مع عدم 
وجود الدوالر، ترتاجع قيمة العملة املحلية، 

بشكل رهيب، مام يرفع تكلفة الواردات، 
وميزان املدفوعات يسجل عجزا”.

 
وبسبب تأثر عائدات النفط، وافق الربملان 

بجنوب السودان خالل الشهر الجاري 
عىل خطة القرتاض 500 مليون دوالر من 

بنك قطري لتمويل املشاريع وتشغيل 
املؤسسات الحكومية.

 
وقال توماس واين  كوندوي مسؤول اإلعالم 

يف الربملان بجنوب السودان “ مبجرد أن 
يتحقق السالم، سوف نسدد هذا القرض 

تلقائيا إىل البنك القطري”.
 

وقال الربوفيسور لوكا بيونق، مدير مركز 
دراسات السالم والتنمية بجامعة جوبا، 

إنه من املتوقع  حدوث درجة من الركود 
االقتصادي يف البالد التي مزقتها الحرب.

 
وأضاف بيونق لوكالة األناضول “ يف العادة، 

يجب أن يعاود االقتصاد دورته بشكل 
طبيعي. ولكن ما يحدث هو أن لدينا سعر 

رصف جامد جدا، والذي يف حد ذاته ال 
يخلق مرونة بالنسبة لالقتصاد للتكيف مع 

الصدمة”.
 

وقال بيرت أنسوم، تاجر يف سوق كونيو 
كونيو إن سعر 30 كيلوجراما من الدقيق 

ارتفع خالل  3 أشهر من 140 جنيها 
إىل  220 جنيها. وأضاف أن علبة الصابون 

ارتفعت من 65 جنيها إىل 150 جنيها، يف 
حني أن سعر الفول قد قفز من 95 جنيها لـ 

دلو إىل 125 جنيه.
 

وقال مايوال  ويل بيرت، املدير املايل يف بنك 
أوربت، إنه يف غياب التدخل الحكومي، 
كان البد لألسعار أن ترتفع. وأوضح أنه 

إذا دعمت الحكومة رجال األعامل الذين 
يستوردون املواد الغذائية من خالل 

تخصيص حصة من الدوالرات لهم، فإن 
أسعار السوق سوف تنزل من تلقاء نفسها.

 
وأضاف مايوال لوكالة األناضول  “املبلغ 

املخصص للبنوك املحلية حوايل 145 
ألف دوالر.. كل هذا يتم جمعه وإنفاقه 
عىل الرسوم املدرسية، والنفقات الطبية، 

واإليجار، والسفر إىل الخارج.”
 

وشدد الربوفيسور يول، يف الوقت نفسه، 
عىل رضورة “اإلصالح العاجل” الذي يهدف 

إىل الحد من اإلنفاق الحكومي. وأضاف 
لألناضول “ نرى أن اإليرادات ترتاجع 

، ونحن مجرد مشاهدين فقط. ميكننا 
الخروج  من األزمة بوضع موازنة تقشفية”.

 
وقال يول إنه يتعني تنظيم االقرتاض 

واستخدامه ملواءمة االختالفات يف أسعار 
رصف الدوالر محليا. وأضاف “ عندما 

تقرتض، ميكنك استخدام الدوالرات لتوحيد 
العملة”.

 
وقال إنه يتعني توحيد سعر الرصف من 

جانب البنك املركزي، رمبا 4 أو 5 جنيهات 
محلية أمام الدوالر.  وقال بيونق إن 

االنتعاش االقتصادي يف جنوب السودان 
سيكون بطيئا.

 
وأضاف لوكالة األناضول “لضبط وضع 

االقتصاد يف حالة حرب، فهذا أمر 
صعب جدا. وهذا هو السبب يف أهمية 

عنرص  السالم.. إذا لجأت الحكومة لطباعة 
العملة، وحقن عملة جديدة يف االقتصاد 

وغري املدعومة باإلنتاج ، فسيؤدي ذلك إىل 
ارتفاع معدالت التضخم”. 

خرباء: اقت�ساد جنوب ال�سودان 
يحتاج اإىل اإ�سالحات عاجلة

سجلت رشكة )كيا موتورز( ثاين أكرب رشكة مصنعة 

للسيارات يف كوريا الجنوبية ارتفاع طفيف يف صايف 

أرباحها خالل الربع األول من العام مقارنة مع نفس 

الفرتة من العام املايض.

وقالت الرشكة يف بيان لها اليوم إن صايف أرباحها بلغ 

903.2 بليون وون )835.9 مليون دوالر( خالل الفرتة 

من يناير- مارس املايض، بزيادة %3.1 من 876.3 

بليون وون سجلت خالل ذات الفرتة من العام املايض 

رغم تراجع املبيعات.

وأضاف البيان إن املبيعات تراجعت بنسبة 6.3% 

لتصل إىل 11.18 تريليون وون... كام انخفضت أرباح 

التشغيل، بنسبة %30.5 عىل نحو سنوي وصوال إىل 

511.6 بليون وون.

وقالت كيا موتورز، الرشكة املنتسبة لرشكة هيونداي 

موتور إنها باعت 751,080 سيارة يف داخل وخارج 

البالد خالل الربع األول، مرتاجعة بنسبة %2.7 أو 

20,790 وحدة مقارنة مع العام املايض.

سول ـ سبأنت:

ارتفاع �سايف اأرباح �سركة كيا موتورز بن�سبة 
3.1% بالربع الأول من العام اجلاري

 تراجع الدوالر  تحت ضغط من أنباء عن سابع 
تراجع شهري عىل التوايل يف خطط إنفاق الرشكات 

األمريكية وهو ما أضعف األسباب التي ميكن أن 
يتذرع بها مجلس االحتياطي االتحادي )املركزي 

األمرييك( لرفع أسعار الفائدة القريبة من الصفر يف 
أي وقت قريبا.

 وتراجع اليورو عن أعىل مستوى له مقابل الدوالر 
يف أسبوعني بعد أن أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو 

اليونان إنها لن تحصل عىل مزيد من املساعدات 
حتى تتوصل إىل خطة كاملة لإلصالح االقتصادي.

 وقالت وزارة التجارة األمريكية إن طلبيات رشاء 
السلع الرأساملية األمريكية غري العسكرية ماعدا 

الطائرات -وهو مؤرش إلنفاق الرشكات- انخفضت 
0.5 يف املائة الشهر املايض بعد قراءة معدلة لشهر 

فرباير شباط هي انخفاض نسبته 2.2 يف املائة. وكان 
محللون تنبأوا يف استطالع لرويرتز بزيادة نسبتها 0.3 

يف املائة يف طلبيات السلع الرأساملية األساسية يف 
مارس آذار.

 واقرتب مؤرش الدوالر من أدىن مستوى له يف ثالثة 
أسابيع ونزل يف أحدث تعامل عليه 0.4 يف املائة عن 

إغالق اليوم السابق و0.60 يف املائة عن مستواه يف 
نهاية األسبوع املايض.

 ومقابل العملة اليابانية نزل الدوالر 0.60 يف املائة إىل 
118.87 ين.

 وارتفع الجنيه االسرتليني 0.75 يف املائة إىل 1.5172 
دوالر بعد أن المس أعىل مستوى له يف خمسة 

أسابيع مقابل العملة األمريكية.
 وارتفع اليورو يف أحدث تعامل عليه 0.40 يف املائة 

مقابل الدوالر إىل 1.0866 دوالر 
 املصدر/  نيويورك )رويرتز( -

 تراجع الدولر بفعل هبوط خطط 
اإنفاق ال�سركات الأمريكية
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جاءت سورية يف نهاية قامئة أكرث دول العامل سعادًة 

خالل 2014، وذلك وفقاً للدراسة السنوية، التي 

نرشتها شبكة األمم املتحدة لحلول التنمية املستدامة 

“SDSN”، محتلًة املرتبة 156 عاملياً، واألخرية عربياً.

ووفق موقع “روسيا اليوم” اإللكرتوين، أصدرت 

الشبكة مؤخراً تقرير السعادة العاملي، الذي ضم 

158 دولًة، تم ترتيبها من األسعد إىل األتعس تنازلياً.

ولجأ التقرير إىل تقييامت الناس أنفسهم عن 

حياتهم، لتحديد معنى كون البلد سعيداً، ووضع 

يف الحسبان عوامل عّدة، شملت الناتج املحيل 

اإلجاميل الحقيقي للفرد الواحد، ومستوى الصحة، 

ومتوسط العمر املتوقع، وتصورات الفساد، والدعم 

االجتامعي، وحرية اتخاذ قرارات الحياة.

وبنّي التقرير، أن النساء بشكٍل عام أكرث سعادًة قليالً 

من الرجال يف جميع أنحاء العامل.

وجاء يف التقرير: “السعادة تعترب بشكٍل متزايد، 

الطريق السليم للتقدم االجتامعي، والهدف من 

السياسات العامة، حيث يتحدث كثري من قادة العامل 

عن أهمية الرفاهية، كدليٍل عىل تقدم دولهم”.

جديٌر بالذكر، أن اإلمارات احتلت املرتبة األوىل عربياً 

ضمن قامئة أكرث دول العامل سعادًة خالل 2014، 

وجاءت يف املركز 20 عاملياً، تلتها سلطنة عامن يف 

املرتبة 22، وقطر 28، والسعودية 35، ثم الكويت 

39، ولحقتها البحرين يف التصنيف 49، وتونس 107، 

ومرص 135.

�سوريا اأقل الدول العربية �سعادًة

TheFind  في�سبوك ت�سرتي تطبيق الت�سوق الجتماعي
The- “ششرتت رشكة “فيسبوك” تطبيق التسوق االجتامعي 

Find”، الذي يبحث يف االنرتنت ليوفر للمستهلكني تجربة 

تسوق شخصية وفق بياناتهم الشخصية عىل الشبكات 

االجتامعية، وتبعاً للطريقة التي يتسوقون بها.

 ”Buy“ ومتت صفقة الرشاء يف وقت تخترب فيه “فيسبوك” زر

الذي يسمح للمعلنني ببيع املنتجات من خالل اإلعالنات عىل 

شبكتها االجتامعية، دون أن تكشف الرشكة عن التفاصيل 

املالية للصفقة، وذلك وفقاً ملوقع “البوابة العربية لألخبار 

التقنية” االلكرتوين.

وقالت متحدثة باسم “فيسبوك”: “فريق TheFind املوهوب 

بنى محرك بحث ناجح ربط الناس باملنتجات، وعندنا اعتقاد 

بأننا قادرون عىل جعل تجربة اإلعالن أكرث صلة باملستهلكني 

وأفضل لهم”.

يذكر أّن “TheFind” تأسست قبل تسعة أعوام، واكتسبت 

شعبية كموقع ملقارنة األسعار، وهو أحد اتجاهات تطبيقات 

التسوق عىل األجهزة املحمولة التي تهدد منوذج أعامل 

متاجر التجزئة التقليدي عن طريق تزويد املستهلكني بطرق 

أسهل للبحث عن أرخص العروض عىل االنرتنت.

هذا وتضم الرشكة فهرساً يحتوي عىل نصف مليار منتج عرب 

نصف مليون متجر، الهدف منه مساعدة املستهلكني عىل 

العثور عىل أفضل العروض ومقارنة األسعار.

عقدت بصنعاء ورشة عمل حول مرشوع 

تشجيع السخانات الشمسية والتي 

نظمتها الوكالة األملانية للتعاون الدويل 

GTZ(( )مرشوع تطوير القطاع الخاص

PSDP(( مبشاركة 70 مشارك من عدد 

من الوزارات ومؤسسات القطاع العام 

وممثيل عن القطاع الخاص بهدف تطوير 

استخدامات الطاقة البديلة للقطاع 

العام والخاص يف اليمن وخالل االفتتاح 

اكد االخ عبدالله عبد الويل نعامن وكيل 

وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة 

الداخلية تشجيع الوزارة لهذا التوجه 

املهم ووقوفها اىل جانب القطاع الخاص 

لالستفادة من الطاقة الشمسية يف عملية 

تسخني املياه بالسخانات الشمسية لتوفري 

مصد امن وصحي وغري مكلف للطاقة 

مشريا اىل ان الدولة تدفع اكرث من مليار 

دوالر سنويا كدعم ملادة الديزل والبد من 

ايجاد بدائل للحد من استنزاف موارد 

البلد يف انتاج الطاقة التقليدية باستخدام 

مادة الديزل الفتا اىل ان تامني محافظة 

صنعاء بالطاقة الشمسية عن طريق 

السخانات الشمسية سيوفر قرابة مائة 

ميجا من استهالك الطاقة املنتجة مام 

يعني توفري اكرث من ثالمثائة مليون دوالر 

سنويا الفتا اىل توجهات حكومية لتشجيع 

استخدامات الطاقة البديلة من خالل قرار 

مجلس الوزراء بإعفاء جميع املدخالت 

من السخانات العاملة بالطاقة الشمسية 

املستوردة من الخارج من الجامرك 

ويجري املتابعة للبدء يف تنفيذ واالجراءات 

خالل املرحلة القادمة مثمنا دور الوكالة 

األملانية للتعاون الدويل GTZ(( )مرشوع 

تطوير القطاع الخاصPSDP(( يف تشجيع 

استخدامات السخانات الشمسية كبديل 

صحي وامن للطاقة التقليدية كام تحدث 

يف الورشة االخ حارث العمري نائب مدير 

عام مؤسسة الكهرباء مبحافظة صنعاء 

واشار اىل استعداد مؤسسة الكهرباء لتوفري 

متويل لرشاء السخانات الشمسية ملوظفي 

الوزارة واملؤسسة كخطوة اوىل لتشجيع 

هذا التوجه للحد من استخدامات 

السخانات الكهربائية وتوفري مصدر امن 

وصحي بديل للطاقة بالتقسيط للمساهمة 

يف التقليل من االستخدامات التقليدية 

الباهظة إلنتاج الطاقة منسق مرشوع 

تشجيع السخانات الشمسية توفيق 

الذبحاين اكد يف كلمة له اهمية املرشوع يف 

الحد من التكاليف الباهظة إلنتاج الطاقة 

يف اليمن و يف اطار املرشوع الذي يعنى 

بتطوير القطاع الخاص وكجزء من عملة 

الرتويج الستخدام السخانات الشمسية 

الفتا اىل توجهه املرشوع لتوزيع عدد كبري 

من السخانات الشمسية بشكل شبه مجاين 

لعدد كبري من االرس الفقرية ومؤسسات 

صحية يف اطار الرتويج الستخدامات 

الطاقة الشمسية االمنة وقليلة التكلفة 

إلنتاج الطاقة كبديل للسخانات الكهربائية 

مشريا اىل ارسال املرشوع ألكرث من مثامنائة 

شخص من مختلف الرشائح واملؤسسات 

الحكومية والخاصة يف اليمن اىل تونس 

لالستفادة من تجربة دولة تونس يف انتاج 

السخانات الشمسية .

م�سروع تطوير القطاع اخلا�س

الطاقة البديلة توؤمن اكرث من مليار دولر
 كدعم ملادة الديزل يف اإنتاج الطاقة



تعددت التعريفات إلدارة األزمات وإن كان 
املعنى العام ملجمل هذه التعريفات واحد 

وهو كيفية التغلب عىل األزمة باألدوات 
العلمية اإلدارية املختلفة واالستفادة من 

إيجابياتها
كام أن املوسوعة اإلدارية يف وقت إدارة 
األزمات تعني بأنها املحافظة عىل أصول 

املنظمة وعىل قدرتها عىل تحقيق اإليرادات 
وكذلك املحافظة عىل األفراد والعاملني بها 

وتجنب املخاطر املختلفة وتشمل مهمة 
املديرين املسئولني عن هذا النشاط والبحث 

عن املخاطر املختلفة ومحاولة تجنبها أو 
تحقيق أثرها عىل املنظمة يف حال عدم 

متكنهم من تجنبها بالكامل، واألفضل هو نقل 
احتامل تعرض املنظمة للمخاطر إىل اإلدارات 

املتخصصه يف ذلك مثل رشكات التأمني،
ويرى الباحثون يف إدارة األزمات عدة 

متطلبات للعمل أهمها تكوين فريق اإلدارة 
لألزمات حيث يكون ممثال ألعىل سلطة 
ألن األزمة تتطلب ردود أفعال تصادمية 

وتعترب طريقة العمل من أكرث الطرق شيوعا 
واستخداما للتعامل مع األزمات وتتطلب أكرث 

من خبري ومختص فني يف مجاالت مختلفة 

وعدم ترك األمور للصدفة 
حيث إن املفهوم الياباين يف معالجة األزمة 
تقوم عىل أساس أن األشخاص القريبني من 
األزمة هم األقدر عىل حلها أو توفري الحل 

املناسب لها، ونرى معظم الرشكات اليابانية 
نتيجة منو الالمركزية يف عملية اتخاذ القرارات 

تطلق عىل هذه االجتامعات تحلقيات 
الجودة اليابانية والتي تعترب بدورها من 

املهام املستخدمة يف تحديد األزمات واملشاكل 
وكيفية تحليلها .

يعد عنرص الوقت من أحد أهم املتغريات 
الحالية يف إدارة األزمات فالوقت هو العنرص 
الوحيد الذي يقلل ذروة الخطر بالعاملني يف 
إدارات األزمة وعىل عملية التعامل معها إذ 

أن عامل الوقت مطلوب الستيعاب األزمة 
والتعامل يف العوامل واتخاذ القرارات املتاحة 

والرسعة يف تشكيل فريق األزمات والقيام 
بالعمليات الواجبة الحتواء األرضار والحد 

منها إلستعادة نشاطه 

القطاع امل�سريف ومواجهة التحديات

يواجه القطاع املرصيف تحديات كبرية 
وحساسة  نتيجة معوقات األزمة املالية 
العاملية التي حصلت نهاية عام 2008م 

وآثارها عىل القطاع املرصيف العاملي أو نتيجة 
الهزات السياسية التي شهدها العامل العريب 
نتيجة ما سمي بالربيع العريب وبالتايل فإن 

الخسائر املالية لهذا القطاع سجلت وتسجل 
نسبة عالية يف مناطق مثل سوريا وليبيا 

وتونس واليمن وبعضها ال يزال نفس الوضع 

اليمن الذي يعاين من تأثريات األزمة السياسية 
التى عصفت باليمن وماتبعه من أحداث 

حتى اللحظة واملآالت التى أدت إىل انتهاك 
السيادة الوطنية من خالل عاصفة الحزم ومن 

قبلها قرارات مجلس األمن وجامعة الدول 
العربية ومجلس التعاون الخليجي.

إال أن القطاع املايل واملرصيف يف اليمن 
استطاع إىل اآلن ضامن الحد الجيد من النمو 

واالستقرار والحفاظ عىل استقرار العملة
وبالرغم من الضغوط الكبرية إال أن البنوك يف 
اليمن ماتزال داعمة وبالدرجة األساسية بنك 

التسليف التعاوين والزراعي 

كاك بنك يدعم القت�ساد الوطني
املرحلة التي متر بها اليمن عصيبة جدا 

ومتقلبة باملخاطر وتتطلب منا أقىص درجات 
من الحنكة ويف الوقت ذاته نثق بأن هناك 
استقرار نوعا ما من التقييد املرصيف ونأخذ 
بالطبع يف الحسبان األحداث الراهنة ونظل 

نرتقب ونكون عند مستوى التحديات 
ونستشعر جميعا كال من موقع عمله بأننا 
مع البنك من خالل الصمود والتغلب قدر 
اإلمكان عىل الظروف واإللتزام بأداء املهام 

املناطة بنا وأن نعمل جميعا عىل تعزيز ثقة 
عمالء البنك ودحض أي شائعات من شأنها 

توجيه العمالء واملودعني إلعادة النظر يف 
ودائعهم وتعامالتهم يف ظل األزمة وعىل 

سبيل املثال ال يقترص نشاط التسويق عىل 
موظفي التسويق يف الظروف االعتيادية بينام 

يف الظروف االستثنائية ومنها األزمات الكل 
معني بالتسويق والتوضيح لخدمات البنك 
والحفاظ عىل سمعته بل والعمل واملثابرة 

كنوع من رد الجميل ملا وصلنا إليه من 
إسرتاتيجية األجور، وشعورنا باإلنتامء 

انتامئنا لهذه املؤسسة العريقة وأيضا لوما 
يحتمه علينا الواجب الوطني 

ويف الختام ال يسعني سوى تقدير حسن إدارة 
البنك يف األزمات السابقة من أجل تجنب 

هذه األزمات محافظني عىل نسبة منو جيدة 
والذي جنب البنك الكثري من األرضار مقارنة 

بالبنوك األخرى 
حفظ الله اليمن وشعبها من كل سوء 

ومكروه .

التي شارك فيها عدد  الورشة  ناقشت 

االقتصاديني  والخرباء  األكادمييني  من 

املغرتبني  تحويالت  تضمنت،  أوراق عمل 

ودور  التنمية  نحو  وتوجيهها  اليمنيني 

تصدير  يف  الخاصة  التشغيل  مكاتب 

التعاون  إىل دول مجلس  اليمنية  العاملة 

التحتية  والبنية  العربية  الخليج  لدول 

اليمني  املركزي  البنك  ودور  للتحويالت 

املغرتبني، إضافة إىل  تنظيم تحويالت  يف 

واقع أعامل الرصافة يف ضوء املستجدات 

. الراهنة 

افتتاح الورشة أشار رئيس املرصد  ويف 

يحيى  بن  يحيى  الدكتور  االقتصادي 

املغرتبني يف  املتوكل إىل أهمية تحويالت 

بعملية  والدفع  الوطني  االقتصاد  دعم 

تحويالت  أن  .. مؤكدا  الوطنية  التنمية 

للنقد  األول  املصدر  املغرتبني متثل 

البرتول  قبل  اليمني  االقتصاد  األجنبي يف 

فاعلة  اسرتاتيجية  يتطلب وضع  ما  وهو 

النمو  وضعف  السكاين  النمو  ملواجهة 

العاملة  االقتصادي من خالل تصدير 

ليمنية ا

يف حني قدم األخ/ مصطفى عبدالرب 

بنك  بكاك  التداول  ُحميد مسؤول غرفة 

البنك  اليمنيني ودور  املغرتبني  دراسة عن 

النتائج  الجانب  وإيجاز  املتميز يف هذا 

حيث أكدت الدراسة أن تحويالت 

األعوام  الواردة خالل  اليمنيني  املغرتبني 

املاضية تلعب دوراً جوهرياً يف رفد 

بشكل  ساعدت  وقد  اليمني  االقتصاد 

واضح يف دعم موقف ميزان املدفوعات 

احتياجات  وتغطية  اليمنية  للجمهورية 

األجنبية. بالعملة  اليمنية  السوق 

ما  الحواالت  تغطية هذه  نسبة  وبلغت 

%33 من إجاميل الطلب الكيل  يقارب 

2013م  العام  األجنبية خالل  بالعملة 

بنسبة  االسترياد  بغرض  الطلب  وتغطي 

.59% تصل إىل 

نجيب على الصماط 
مدير إدارة املوارد البرشية

مفهوم اإدارة الأزمات

 البنك  ي�سارك يف ور�سة عمل ب�سنعاء حول حتويالت املغرتبني اليمنيني
واالستشارات  للدراسات  االقتصادي  املرصد  نظمها  التنمية،  نحو  وتوجيهها  اليمنيني  املغرتبني  تحويالت  ورشة عمل حول  بصنعاء  عقدت 

/ األسكوا االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا  املغرتبني واللجنة  بالتعاون مع وزارة شؤون 
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حتى قبل االستفادة التي تجنيها البلدان 

الناشئة املستوردة للنفط، من انخفاض 

أسعار النفط بصورة كبرية يف األشهر 

املاضية، كان يجب االهتامم باالستثامر 

فيها من قبل البلدان املصدرة للنفط، 

يف قطاعات تحتاج إليها بالفعل الدول 

املصدرة، ويف الوقت نفسه، تدعم تطوير 

العالقات بني الطرفني. هناك محاوالت 

متت بالفعل من جانب الدول املصدرة يف 

هذا املجال، إال أنها بقيت دون املستوى 

املطلوب، وال سيام يف البلدان الناشئة التي 

بدأت تتمتع بسمعة استثامرية جيدة، بل 

توفر البيئة الالزمة لها، من خالل ترشيعات 

أكرث مرونة، واستقرار سيايس واضح، 

وانفتاح متصاعد عىل أي استثامرات تصب 

يف املصلحة املحلية. هذا الحال االستثامري، 

دفع البلدان املتقدمة، إىل ضخ مزيد من 

استثامراتها يف الدول الناشئة يف الفرتة 

األخرية.

دعوة اتحاد الغرف الخليجية األخرية 

تصب يف هذا التوجه، وتدفع نحو مزيد 

من االستثامرات، ليس فقط يف القطاعات 

الزراعية والحيوانية فحسب، بل أيضا يف 

القطاع الصناعي، الذي يشهد هو اآلخر 

تطورا الفتا منذ سنوات. واألهم )بحسب 

الدعوة املذكورة(، بناء رشاكات اقتصادية 

إسرتاتيجية بني البلدان املصدرة واملستهلكة 

للنفط. لقد تحول منذ سنوات طويلة، 

مفهوم االسترياد والتصدير التقليدي، إىل 

آخر يدفع باتجاه نشوء الرشاكات املشار 

إليها، ألنها تضمن عالقات وعوائد جيدة 

أكرث استدامة، فضال عن أنها، تحقق 

للطرفني الفوائد املرجوة منها. فعىل سبيل 

املثال، ال تزال دول الخليج العريب النفطي 

يف طور تشكيل منظومة األمن الغذايئ 

لديها، وإنها بحاجة بالفعل إىل استثامرات 

عالية املستوى والحجم والجودة يف بعض 

البلدان املستوردة للنفط.

وبالطبع هذه الدعوة، ال تشجع ما 

ميكن اعتباره خروج رؤوس األموال من 

البلدان املصدرة للبرتول، ألن عوائد هذه 

االستثامرات ستكون كبرية أوال، وإذا ما متت 

املواءمة بني االستثامر واالحتياجات املحلية 

للدول النفطية، فإن هذه العوائد سرتتفع 

من حيث القيمة واألهمية. مبعنى آخر، 

أن القطاعات املثمرة يف البلدان الناشئة، 

تضمن أرباحا تبحث عنها عادة كل رؤوس 

األموال. يضاف إىل ذلك، أن االستثامرات 

املشار إليها، ستنعكس يف الوقت نفسه 

بصورة إيجابية عىل اقتصادات البلدان 

املستهدفة، وال سيام تلك التي تواجه 

أوضاعا اقتصادية صعبة. صحيح أنها 

استفادت من تراجع أسعار النفط يف اآلونة 

األخرية، لكن مثل هذه االستفادة، ال تصحح 

أوضاعا اقتصادية صعبة.

إنها يف النهاية املصلحة املتبادلة بني طرفني 

يحتاجان إىل بعضهام بعضا. فالبلدان 

املصدرة للنفط تحتاج بالفعل إىل أسواق 

أكرث طلبا وقدرة عىل رفع مستوى وارداتها 

من الطاقة. والدول املستهلكة بحاجة أيضا 

إىل طاقة أقل تكلفة، واسرتاتيجية استثامرية 

أكرث فاعلية وجاذبة. هناك مشاريع كبرية 

قابلة لالستثامر يف البلدان املستهلكة 

للنفط، يف مقدمتها بالطبع الزراعية 

والحيوانية والصناعية، فضال عن قطاع 

البنى التحتية، بل حتى قطاعات الطاقة 

نفسها.. أي أن الساحة جاهزة للحراك 

االستثامري، وال سيام يف ظل بحث الدول 

النفطية عن مجاالت استثامرية مختلفة، 

تؤسس لقاعدة صلبة يف مجال تنويع 

مصادر الدخل. وهنا تظهر النقطة األهم، 

وهي أن األوضاع االستثامرية يف الدول 

املستفيدة من انخفاض أسعار النفط، أكرث 

أمانا يف الوقت الراهن من األوضاع يف 

البلدان التي ترضرت من تراجع األسعار. 

وهذا ما يؤيده اتحاد الغرف الخليجية.

الفرص متاحة بالفعل، وما تحتاج إليه 

البلدان املصدرة للنفط، وتحديدا تلك 

التي مل تتأثر سلبا )حتى اآلن( من تراجع 

األسعار، التقدم باتجاه البلدان الناشئة 

األكرث استقرارا عىل الصعيدين السيايس 

واالقتصادي. ومثل هذا التحرك، سيوجد 

مشاريع إنتاجية تحتاج إليها البلدان 

النفطية وال سيام الخليجية، مع تشجيع 

القطاع الخاص للمشاركة يف هذا التوجه، 

ألنه جزء أصيل من حراك تنويع مصادر 

الدخل واالقتصاد يف املنطقة ككل.

النفط بني البلدان 
امل�سدرة وامل�ستهلكة
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يعد بنك التسليف التعاوين 

والزراعي أول بنك وطني وصلت 

خدماته املرصفية إىل كافة مدن 

ومناطق الجمهورية اليمنية بجودة 

عالية وبرسعة فائقة، وميتلك أكرب 

شبكة فروع ومكاتب منترشة يف 

عموم الوطن وتوسعت أنشطته 

املرصفية عىل املستويني اإلقليمي 

والدويل ممثلة بدول الخليج العريب 

والقرن األفريقي، ويتمتع بعالقة 

تعاون مرصفية مع عدد من البنوك 

املراسلة عاملياً.

وألن البنك وطني يف املقام األول 

فهو يواصل تقديم عطاءاته 

ملختلف تكوينات املجتمع وخاصة 

األرس املنتجة لتمكينها من العيش 

بحياة كرمية من خالل توفري 

عائدات عىل أعاملها املنتجة.

وعالوة عىل ذلك فالبنك أخذ 

عىل عاتقه مسؤلية العمل مبهارة 

عالية وبشفافية ال نظري لها بإيالئه 

املرأة “موظفات البنك” أهمية 

خاصة من واقع خطته الشاملة 

القامئة عىل تكافؤ الفرص وتعيني 

الكفاءات حيث أصحبت املرأة 

تشغر مناصب قيادية عليا يف 

البنك وصاحبة القرار وكذلك عىل 

مستوى اإلدارات املركزية يف السلم 

اإلداري للبنك ومل يقف البنك 

عند هذا املستوى فحسب بل 

يرشك املرأة يف كافة برامج العمل 

الهادفة إىل إذكاء روح التنافس 

بني العاملني من الجنسني فضالَ 

عن تقدميه باقة مرصفية خاصة 

بالسيدات “باقة سيديت” وافتتاح 

مكتب كذلك للسيدات يقدم 

الخدمة املرصفية لهن مبواصفات 

مرصفية عالية الدقة .

وانطالقا من إنجازات ونجاحات 

البنك املرصفية أصبح لدى البنك 

قيادات نسائية مشهود لهن 

بالكفاءة والقدرة عىل اإلدارة 

بحكمة ونزاهة من واقع مالءتهن 

املعرفية ، ولهن كافة الصالحيات 

التى كفلتها لهن أنظمة العمل 

بحريتهن يف التعبري عن رأيهن مبا 

يتامىش مع الترشيعات القانونية 

سواء املتعلقة بالنشاط املرصيف أو 

العمل النقايب وغريها من األنشطة، 

حيث وصلت املرأة يف البنك إىل 

جانب العمل اإلداري إىل تفوقها 

عن جدارة يف العمل النقايب 

بتصدرها قامئة الفائزين باملجلس 

النقايب يف نقابة موظفي وموظفات 

البنك.

 Almassrafiah Magazin
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2006200720082009
انطالق  محطة  املرصفية  املجلة  مثلت 

البنك، إلنجازات  حقيقية 

التسويقية  رسالتها  أدت  كونها 

عالية،  ومبهارة  بدقة  واإلعالمية 

البنك من خالل  لتصل إىل كافة عمالء 

فروعه املنترشة يف أرجاء الوطن.

البنك  تطورات  تواكب  املجلة  وستظل 

للجمهور  رسالتها  إرساء  عىل  والعمل 

التواصل واالطالع عىل  تعزيز  بهدف 

البنك  قناة  باعتبارها  البنك٬  أنشطة 

. واإلعالمية  التسويقية 

تنوعت  السابقة  األعداد  من خالل 

كافة  لتشمل  إصداراتها  املجلة يف 

الصعيد  العمل املرصيف عىل  مجاالت 

قاعدة  لتؤسس  والخارجي  املحيل 

واملختصني  للباحثني  معلومات 

بحسب  متيزت  السابقة  ،فاإلصدارات 

التنوع  التحرير عىل  هيئة  خطة 

باملوظفني  واالحتفاء  املواضيع  يف 

للبنك  تسويقي  كنشاط  والعمالء 

إضافة إىل التجدد يف األفكار 

االقتصادية. واألطروحات 

الـ)100( وهاهي املجلة يف عددها 

تواصل متيزها بإرصار وتؤكد عىل 

الوعي  وإثراء  التفاعل  أهمية 

يتعلق  فيام  املجتمع  ألبناء  املجتمعي 

بالقطاع املرصيف وهي رسالة ذات 

وطنية.  أبعاد 

واالحتفاء مقرون مبرور 10 أعوام عىل 

شهرية. متخصصة  كمجلة  إصدارها 

تحرير  هيئة  تتقدم  املناسبة  وبهذه 

اإلعالمي  باملكتب  ممثلة  املجلة 

البنك  لقيادة  الشكر  بخالص 

أجل  تفاعلهم من  واملوظفني عىل 

ألصحاب  موصول  والشكر  استمرارها 

ارتقاء  التى ساعدت عىل  األفكار 

نطاق  وبتوسيع  مبوضوعاتها  املجلة 

. انتشارها 

استيعاب  الصدر يف  مؤكدين رحابة 

التميز  أجل  واألفكار من  املالحظات 

يف اإلصدار ومواصلة النجاح .

2010201120122013

20142015

The banking maga-
zine represents a 
real launching sta-
tion for the achieve-
ments of banks as it 
conveyed its market-
ing and media mis-
sion in an accurate 
and professional 
manner to all bank’s 
customers through 
its spread branches 
countrywide.
The magazine re-

mains adopting the 
bank’s developments 
and enhances its 
mission to the audi-
ence in order to pro-
mote communication 
and acquaintance of 
bank’s activities as 
it is considered the 
marketing and media 
channel of the bank.
Through its past 
editions , the maga-
zine has tackled all 

banking activities on 
both domestic and 
international field 
to build a database 
for researchers and 
specialists . The 
previous editions 
are distinguished by 
the variety in topics 
and commemorat-
ing of employees 
and customers as a 
marketing activity for 
the bank in addition 

to updating in eco-
nomic thoughts and 
ideas.

امل�سرفية حتتفي 
باإ�سدار العدد 100
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• Enhance communication and direct dia-
logue between the direct head and subor-
dinates and to provide a chance for him 
to view his functional and behavioral per-
formance .
• Enhance the strength points  and avoid 
the weakness points  of the employee’s per-
formance and identify areas required to 
upgrade its performance.
• Identify training and development needs 
of the employee in accordance with the 
scientific and objective methodology.
• Identify businesses and special tasks that 

could be supported by the organization to 
the individual when necessity.
• justify disciplinary penalties 
• Communicate  the organization’s goals to 
employees.
• Report the level of supervising functions 
holders 
• Create a sense with the individual of his 
loyalty to the bank 

Project Implementation Phases : 
First phase : preparation and training :
Employing data and forms for the process 

of assessment manually and automatically 
Holding meetings with the sectors’ heads
Training all supervising levels in the bank 
Second phase : field visit to the branches :
Field visit to the bank’s branches and hold-
ing assessment sessions 
Third phase : analyzing the results of per-
formance assessment in the branches 
Prepare a report on the results on the level 
of branches and employees 

3150722832 29

The number of residents

Number of Not Rated

85

15

Within the program of enhancing the culture of individual and institutional performance 
assessment in order to motivate employees to improve their performance and to accu-
rately identify the training needs by which we can design training programs based on 
performance assessment results , a program of performance assessment and training needs 
identification was launched under a circular No.) 3/2014( under a direct supervision of the 
assisting sector leadership . The sessions of performance assessment have commenced in 
the bank’s branches and based on the standards included in performance assessment. In 
the first six months , the project’s teams formed had prepared , trained and provided field 
and technical conditions to complete the process of performance assessment project .

Introduction 

This report will cast a shadow on the concept 
of assessment and steps passed by the project 
and also will highlight what has been exe-
cuted in the accompanying and later train-
ing projects for the performance assessment 
project held in 2014.
Performance assessment project report 2014
Internal and external training report 2014 
Performance Assessment Project 2014 
The Objectives of Performance Assessment 

Process :
The main objective of  performance assess-
ment  of employees is to give a feedback on 
the extent of their competence in carrying 
out their duties, as well as guidance in the 
development of their performance in the fu-
ture.
So, the institutions use the employee’s per-
formance assessment  systems in order to 
provide a  useful information that can be 

used for several purposes, including: -
• Define a strategy to obtain the necessary 
human resources for the organization’s sus-
tainability in performing its duties and guess 
its objectives to obtain a better performance 
level .  

Service jobsManagers and office 
operations

Fourth functional 
level )service jobs(

Officers and earlyGrand total

fIlE NUmbEr



*Banking Risks , if identi-
fied , the bank will achieve 
goals ? what is the role of 
CAC bank in this field ?

- when risks are realized and 
controlled , we will be able to 
succeed . WE in CAC bank , 
work in this way through spe-
cialized teams in addition to 
modernizing system and da-
tabase has made the bank dis-
tinguished with a clear credit 
portfolio. 

* Technology has a tangible 
impact in the structure of 
banks , what about elec-
tronic banking ?

- Electronic banking has cre-
ated a change in the bank-
ing business system due to its 
positive impact if work was 
properly done in terms of ac-
curacy and control .However , 
it represents an actual risks if 
it is ignored . CAC bank has 
realized this since it enters the 
electronic banking area. 

*Financial Crises are re-
sulted from lack of clear vi-
sion and in order to limit 
them , several regulations 
have been issued ,particu-
lary in the field of risks, 
where CAC bank stands in 
this direction ?

-CAC bank , by application of 
good governance principles 

, was able to be a pioneer of 
bank sector and risks being 
studied based on governance . 
So that the bank is still strong 
and maintains its position in 
the banking sector.

*Banking sector witnesses 
turbulences and changes in 
everything and survival is 
for the best , where is CAC 
bank and some institu-
tions may take the current 
events being witnessed by 
the country which may lead 
to instability of exchange 
rate?

-it is true that banking sector 
witnesses changes particularly 
under the current conditions 
and this affects on the process 
, however by the right banking 
policy , the decision makers 
were able to identify the pri-
orities and to select practical 
samples that resembles the re-
ality , on the other hand such 
samples maintains successes 
that achieved and provide the 
requirements of the custom-
ers and this is the secret that 
CAC bank is still the pioneer 
of Yemen banking sector .
Exploitation affects the coun-
try and whoever damages his 

country ,he will end undoubt-
edly and the case is applied 
also on the financial and bank-
ing institutions . This indicates 
that they will not stand before 
the turbulences .I will not dis-
cuss this issue and what I care 
here is CAC bank which rep-
resents the core of the national 
economy in terms of hard cur-
rency as per the instructions 
and policies of CBY in order to 
maintain the national currency 
in this sensitive condition and 
this confirms our pioneership 
to the market through achiev-
ing the customers’  desires on 
various categories on both lo-
cal and international levels . 
Our banks introduced itself, in 
the external level , as a com-
petitive bank and its banking 
business is with a high quality . 
Here , I call everybody to sup-
port the national economy and 
achieve stability in the current 
condition and to overcome the 
national interest over the per-
sonal interest. 

CAC bank has multiple 
activities , what is its duty 
performed toward the 
community , farmers and 
fishers ?

-CAC bank still achieves the 
banking dominance in terms 
of providing new and multiple 

products and it still performs 
its duty toward the commu-
nity as a national duty .These 
are enhanced by its fundamen-
tal values and its finance for 
various community activities 
in order to achieve social wel-
fare for the community based 
on achievements realized as a 
social tax.
Regarding the agricultural and 
fishery sector , we are devoted 
to serve this sector and its fi-
nance exceeds the expecta-
tions . This assists the strategy 
of food security for the citizen 
and economy in accordance 
with the economic reform of 
the State . We presented vari-
ous products suit with this sec-
tor including solar pumps in-
troduced on the form of loans. 
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Banking institutions ever strive 
to be distinguished based on the 
activities provided to its audience 
through setting up a clear strategic 
plan with wider horizon in order 
to achieve goals in a rapid time 
and success similar of globally pi-
oneer institutions .They continues 
, in this manner , if their countries 

face political turbulences and 
this performance discloses a 
banking minds that proved 
their capacities on leadership 
and this is confirmed by 
the CEO of CAC bank Mr. 
Salah Ba Shamen through 
the following :

Electronic 
banking has 
created a 
change in 
the banking

CAC bank 
still achieves 
the banking 
dominance in 
terms of pro-
viding new 
and multiple 
products and 
it still 

it is true that 
banking sec-
tor witnesses 
changes 
particularly 
under the 
current condi-
tions and this 
affects on the 

CEO of CAC bank:
Banks should support 
the national economy and achieve stability in the current time



www.cacbank.com.ye

إستفد من الطاقة الشمسية
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