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 مجلة شهرية متخصصة يصدرها بنك

التسليف التعاوين والزراعي

قيمنا الجوهريةرسالتنارؤيتنا

امل�ؤ�ش�شة املالية الرائدة

تقدمي اخلدمات امل�شرفية واملالية املتن�عة 
ذات اجل�دة العالية با�شتخدام اأف�شل 

الأنظمةالإدارية والتقنية مبهنية عالية من 
خالل �شبكة اأعمال وا�شعةلقطاعات الأفراد 

وال�شركات وامل�ؤ�ش�شات مبا ُي�شهم يف تنمية 
القت�شاد املحلي.

 العميل حم�ر اهتمامنا.
 العمل بروح الفريق ال�احد.

 ال�شعي املت�ا�شل للتميز.
 تنمية املجتمع.

 الهتمام بامل�ارد 
الب�شريةوتنمية القدرات.
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يل يف ه���ذه ال��ن���ف��ذة وب��ع��د ت���أك��دي يطيب 
م����ن اإج���������راء ك�����ف����ة االإق�����ف������الت 
ل��ك��م بجزيل  اأت���ق���دم  اأن  ال��ب��ن��ك  الأع���م����ل  ال���ازم���ة 
التي  واجلب�رة  الكبرية  للجهود  والعرف�ن  ال�شكر 
بذلتموه� خال الع�م 2016 والتي اأف�شت مل� هو 

عليه البنك االآن..
▪ نعم مل نغلق على املركز االأول بني البنوك، ولكنن� 
خدمة  يف  االأوىل  املرتبة  يف  والبنك  ال��ع���م  اأغلقن� 

جمتمعن� رغم كل الظروف التي ال تخفى عليكم.
منو  يف  امل�لية  البنك  م��وؤ���رات  وك��ل  الع�م  اأغلقن� 

وتطور.
▪ اأغلقن� الع�م معززين بثقة كبرية ب�أهمية ك�ك بنك 

للباد والقط�ع امل�ريف..
يف  اإال  الق�دمة  ال�شنة  يف  نكون  ال  ب���أن  اأم��ل  وكلن� 

املرتبة االأوىل.
يزيد عن  م�  بينكم  اأم�شيت  لقد  االأع��زاء جميعً�:   ▪
ب�لتحدي  ح�فلة  اأي����م  و�شبعة  �شهرًا  ع�ر  اأح��د 
واملعوق�ت ولكنه� مل تكن يل كذلك كوين كنت وال 
زلت اأمتلك قن�عة را�شخة بوالء وانتم�ء وذك�ء ك�فة 

املوظفني لهذا ال�رح العماق.

▪ اإحدى ع�ر �شهرا فرتة ا�شتطعن� اأن نثبت فيه� 
اأن منتلك  ب�أن الركيزة االأ�ش��شية للقط�ع امل�ريف 
من امله�رات واخلربات م� يجعل البنك رائدًا على 
حم�ولني  ع�لية  مبهنية  تع�ملن�  االأ���ش��ع��دة..  ك��ل 
للعمل  مي��ت   ال  م���  ك��ل  البنك  جتنيب  ا�شتطعن�  م��� 
امل�ريف ب�شلة، ف�أخط�أن� واأ�شبن�، ولكن اأخط�ءن� 

ك�نت عن غري ق�شد هدفه� ت�شويب م�ش�ر البنك.
فعله  يجب  ال��ذي  الكثري  هن�لك  ب���أن  مت���م��ً�  اأدرك 
ل��ه��ذا ال��ب��ن��ك ال��ع��م��اق، مل ت��ت��ح ل��ن��� ق�����ر ال��ف��رتة 
االآن  النج�ح  بو�شلة  ب�أن  مت�مً�  اأثق  ولكني  عمله، 
تظ�فر  اإال  ينق�شه�  وال  ال�شحيح  اجت���ه��ه���  يف 
وللقط�ع  لن�  حتمي  بق�ء  البنك  فبق�ء  جهودكم.. 

امل�ريف وللباد كله�.
 

▪ اأملي اأن ت�شتقر االأو�ش�ع يف بادن� وكل عوامل 
النج�ح والتميز متوفرة لديكم..

 
 دمتم ودامت جهودكم..

األخوة واألخوات قيادات 
وموظفي املؤسسة 

املصرفية العمالقة كاك بنك

The Editorial CACBANKاالفتتاحية

بقلم رئيس جملس اإلدارة
  حممد �شالح الالعي
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HR CACBANKالموارد البشرية

أن املكانة الحالية  ال شك 

لكاك بنك ضمن أهم 

وأبرز املؤسسات املرصفية عىل املستوى 

املحيل مل تتحقق بسهولة بل كانت نتاج 

جهود حثيثة متواصلة ومهارة إدارية 

متميزة استطاعت  الحصول عىل مستوى 

متميز من الوالء يف نفوس كل موظفي 

البنك. وانطالقاً من ذلك فإن جزءاً كبرياً 

من تلك الجهود اضطّلع بها القطاع املساند 

وذلك من خالل إعداد خطط اسرتاتيجية 

للموارد البرشية لتنميتها وتأهيلها لتحسني 

األداء املرصيف، مام صنع يف نفوس موظفي 

البنك  والًء يؤدي أغراضاً متعددة يف آن 

واحد ليحقق أهداف البنك ويعزز قدرته 

التنافسية وتطورها ومنوها بالنسق الصحيح 

، ويدفع باملوظفني إىل بذل الجهود 

مبستويات تصاعدية من الكفاءة واملهارة 

واإلبداع .

وإليجاد هذا املستوى املنشود من الوالء 

لدى موظفي البنك ، عمدت إدارة البنك 

إىل االهتامم مبوظفيها وتلبية رغباتهم 

مبا يعزز قدرتهم الوظيفية وتحقيق 

حياة معيشية كرمية لهم ، باإلضافة  إىل 

إفساح املجال للموظفني لتطوير قابليتهم 

ومكاسبهم الثقافية من خالل التعليم 

املستمر والدعم التدريبي.

راأ�س مال حقيقي 
للبنك

امل�ارد الب�شرية

القطاع املساند

HR CACBANKالموارد البشرية

بفع�لية وم�شتوى اأداء ع�ل وفق اأحدث االأنظمة 
االإلكرتونية التي مت بن�وؤه� ب�شورة تتاءم مع 

االأدلة االإجرائية  والقوانني واللوائح التنفيذية يف 
البنك والازمة لتنفيذ االأن�شطة االإدارية وامل�لية 

تعد �شمن اأعلى مع�يري االأم�ن واال�شتخدام 
االأمثل الأنظمة املوارد الب�رية لتواكب امل�شتوي�ت 

املطلوبة ع�مليً�. حيث �رع البنك يف بن�ءه� ع�م 
املتوا�شلة  الت�شحيح  جهود  عرب  و�شعى   2005

على تطويره� وحتديثه� وفقً� الحتي�ج�ت االأداء 
الفعلية واعتم�د اأف�شل املم�ر�ش�ت يف تنفيذ االأعم�ل 

االإدارية وامل�لية اخل��شة ب�ملوارد الب�رية وعلى 
مراحل متاحقة يف التحديث والتطوير حتى اأ�شبح 

نظ�م اإدارة املوارد الب�رية ي�شتخدم بطريقة 
متك�ملة ويقدم الت�شهيات لك�فة اإدارات وفروع 

البنك وفتح قنوات ات�ش�ل عرب النظ�م االإلكرتوين 
مل�شئويل املوارد الب�رية يف فروع البنك للتع�مل 

مب��رة مع اأدوات النظ�م والتي تلبي احتي�ج�ت 
املوظفني الازمة من اإدارة املوارد الب�رية جلميع 

اإدارات وفروع البنك.

تط�ير وحتديث الأنظمة الإلكرتونية 
لإدارة امل�ارد الب�شرية:

خالل العام 2016 عملت اإدارة البنك على 
حتديث اأنظمة امل�ارد الب�شرية وتنفيذها 

على اأ�شا�س روؤية وا�شحة واإطار تنظيمي �شهل 
ال�شتخدام تتيح نتائج خمرجاته اإىل حتقيق 

ما يلي: 
■  حتويل معظم االإجراءات وال�شي��ش�ت اخل��شة 

ب�ملوارد الب�رية وموائمته� اإلكرتوني�.
■  اإت�حة اأدوات �شهلة اال�شتخدام ونظ�م موؤمتت 

لتدفق العمل وحت�شين�ت االإنت�جية ملوظفي املوارد 

على م�شتوى االأداء.
■  �شم�ن الفع�لية يف االإجراءات االإدارية 

بخ�شو�ص املوظفني واالن�شب�ط الوظيفي.
■  حفظ البي�ن�ت و�شهولة الو�شول اإىل املعلومة 

من االإدارات االأخرى املتعلقة ب�ملوارد الب�رية 
والازمة لتح�شني التك�ليف الت�شغيلية ور�شد 

االحتي�ج�ت التدريبية للموظفني يف البنك من خال 
ربط نظ�م املوارد الب�رية بنظ�م اإدارة التدريب 

ونظ�م التك�ليف والتخطيط اال�شرتاتيجي.

التأمني الصحي: 
و�شل عدد امل�شتفيدين بالتاأمني ال�شحي اإىل 

ما يقارب )9000( م�شرتكا  من م�ظفي البنك 
وعائالتهم امل�شم�لني بنظام التاأمني ال�شحي، 

و اجلدير بالذكر اأنه خالل العام 2016 
مت اإ�شافة جمم�عة من املميزات املرتبطة 
بالتاأمني ال�شحي تتمح�ر اأهمها فيما يلي: 

Human Resources

CONNECTED

■  قرار رئيس جملس اإلدارة بإضافة 
املتقاعدين للتأمني الصحي ومنحهم 

هذه امليزة ملدة خمس سنوات من تاريخ 
التقاعد .

■  إضافة منافع إىل وثيقة التأمني الصحي 
لعام 2016 من خالل إضافة تغطية عدد )5( 

حاالت لعالج السرطان وتغطية 10 حاالت 
لغسيل الكلى ومبعدل 10 جلسات للفرد 

.A  ، B وكذا إضافة تغطية عالج الكبد
■  تغطية 10 حاالت حوادث للموظفني 

وعائالتهم ضمن السقوف التأمينية.

رؤية ورسالة إدارة املوارد البرشية
وبن�ء  متميزة  عمل  بيئة  خللق  ال�شعي  خال  من  الري�دة  "حتقيق 

ق�عدة متينة من القدرات والكف�ءات وحتفيزه� على االإبداع واالبتك�ر 
ب�أكرب قدر من الف�علية مب� يحقق الر�شى الوظيفي لك�فة الع�ملني 

وي�شجع على ا�شتقط�ب ورفد اأف�شل الكف�ءات"

أنشطة املوارد البشرية: انطالقًا من مفردات رؤيتنا تربز 
احلاجة إليضاح أنشطة إدارة املوارد البشرية والتي تعمل 

وفقها.

نظام املوارد البرشية: 
اإن تعزيز م�شتوى التوجه�ت التي �شعت لتحقيقه� اإدارة املوارد 

الب�رية نحو تقدمي اخلدم�ت امل�ش�ندة لك�فة القط�ع�ت واإداراته� 
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التأمني عىل الحياة: 
   تهتم اإدارة البنك ب�ملوظف وع�ئلته من بعده، ويتمثل هذا االهتم�م يف 
الت�أمني على حي�ة املوظف حيث ي�شمن ح�شول اأ�رته) الورثة( بعد 

وف�ته على مبلغ الت�أمني وذلك  لت�أمني احتي�ج�ت الع�ئلة املعي�شية وموا�شلة 
العي�ص براحة وا�شتقرار من بعد وف�ة املعيل "رب االأ�رة" وقد بلغت 

التعوي�ش�ت التي مت دفعه� الأ�ر املوظفني املتوفني خال الع�م 2016 مبلغ 
)35،000،000( ري�ل.

برنامج دعم كاك بنك لتعليم أبناء املوظفني:
يحر�ص ك�ك بنك �شنويً� على تقدمي الدعم امل�يل ملوظفيه الإع�نتهم على �شداد 

الر�شوم الدرا�شية لك�فة اأبن�ئهم امللتحقني ب�ملدار�ص �شواءاحلكومية اأو 
اخل��شة منه�، لتعزيز التوازن بني عمل املوظف وحي�ته املعي�شية ولزي�دة 

انتم�ء املوظفني للبنك.

الهيئة الع�مة للت�أمين�ت يف حم�فظ�ت 
اجلمهورية ومواف�ته� بجميع 

املتطلب�ت والبي�ن�ت والوث�ئق اخل��شة 
ب�ملح�لني للتق�عد وفتح قنوات 

لات�ش�ل والتوا�شل بني البنك والهيئة 
واال�شتف�دة الق�شوى من خدمة 

الربيد االإلكرتوين للرد على جميع 
اال�شتف�ش�رات واملاحظ�ت الواردة 

من الهيئة على ملف�ت املوظفني 
املح�لني للتق�عد وتوفري ك�فة الوث�ئق 

املتعلقة ب�ال�شرتاك�ت الت�أمينية واثب�ت 
�شداده� مب� ي�شهم يف االإ�راع من 

عملية ربط املع��ش�ت التق�عدية، وقد 
حتققت نت�ئج تلك املت�بعة واالإ�راف 

على هذه العملية يف وجود موؤ�رات 
ع�لية على م�شتوى الر�ش� الوظيفي 

لدى املوظفني املح�لني للتق�عد من 
ج�نب، وبني تخفي�ص م�شتوى 

التك�ليف من ج�نب اآخر فيم� يتمثل 
مب�روف�ت الب�ب االأول من االأجور 

واملرتب�ت وم� يف حكمه�.

التأمينات التقاعدية
�شعت اإدارة املوارد الب�رية خال 
الع�م 2016 على تنفيذ االأهداف 

اخل��شة التي ت�شمنته� مراحل تنفيذ 
خمرج�ت هيكل اأجور البنك والذي 

مت اعتم�د خمرج�ته من اجله�ت 
الر�شمية وجعلته من اأهم اأولوي�ته�، 
هو ال�روع بربط مع��ش�ت املوظفني 

املح�لني للتق�عد من موظفي البنك 
املوؤمن عليهم لدى الهيئة الع�مة 

للت�أمين�ت واملع��ش�ت وحتقيق 
اال�شتف�دة من ح�شولهم على من�فع 

ق�نون الت�أمين�ت واملع��ش�ت رقم 
)25( ل�شنة 1991. ف�شا عن ذلك  

حتمل البنك  تك�ليف بق�ء املوظفني 
املح�لني للتق�عد منذ ع�م 2010 

وحتى ا�شتكم�ل جميع االإجراءات 
الق�نونية ملراحل تنفيذ واعتم�د املخرج 
من اجله�ت الر�شمية يف يوليو 2015 

، حيث عملت اإدارة املوارد الب�رية 
خال الع�م 2016 على مت�بعة فروع 

عدد من تم ربط معاشاتهم التقاعدية عدد المحالين للتقاعد السنة

262 303 اإلجمالي

تعويضات محصلة يف التأمني عىل 

الحياة مقابل األقساط املدفوعة 

لألعوام 2015 و2016

   00 

  9,000,000.00 

  18,000,000.00 

  27,000,000.00 

  36,000,000.00 

2015
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معا�شاتهم  رب��ط  مت  للتقاعد،  املحالني  البنك  موظفي  اأع��داد  اجل��دول  يبني 
التقاعدية خالل العام 2016  لدى كل من الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�شات 

واملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية: 

(35,000,000)
تعويضات تم دفعها لعوائل 

املوظفني املتوفيني

بوابه املوظفني اإللكرتونية 
اإمي�ن� من البنك ب�أهمية التطور التكنولوجي وتقنية املعلوم�ت واأهمية 

توفري �رعة التوا�شل و�شهولة احل�شول على املعلومة فقد �شعين� عرب 
هذه البوابة  اإىل تطويع تكنولوجي� املعلوم�ت وتوظيفه�  لتقدمي خدم�ت  
اإلكرتونية نوعية هدفه� توفري الوقت واجلهد ملوظفين� ب�عتب�رهم حمور 

اهتم�من�،  حيث اأ�شبح ب�إمك�ن املوظف  االطاع على بي�ن�ته الوظيفية 
وامل�لية يف اأي وقت ب�الإ�ش�فة اإىل الرتا�شل مع املوارد الب�رية من خال 

احل�ش�ب�ت ال�شخ�شية على البوابة االإلكرتونية. 

حيث ميكنهالطالع على:
وظيفي. م�شمى  لكل  للوظيفة  الوظيفي  الو�شف   -  1

موظف.  لكل  الراتب  ق�ش�ئم   -  2
موظف.  لكل  واالن�راف  – احل�شور  الب�شمة  نظ�م  تق�رير   -  3

موظف.  لكل  االإج�زات  وحركة  ر�شيد   -  4

ربط املسار الوظيفي باملسار التدريبي:
لزال العمل قائما لتفعيل هذا الهدف مع اإدارة التدريب  لربط 

امل�شار ال�ظيفي بامل�شار التدريبي، 
كذلك يتم العمل لر�شم امل�شار ال�ظيفي للم�ظف والبنك من خالل:

■  اإع�دة توزيع الف�ئ�ص ب�الإدارة على الفروع وبح�شب االحتي�ج وذلك 
لك�ر اجلمود الوظيفي لدى املوظف.

■  العمل على التدوير الوظيفي  وذلك الإف�ش�ح املج�ل للموظف لانتق�ل 
بني وظ�ئف عديدة يحت�جه� بهدف التعرف على املزيد من امل�شئولي�ت 

وامله�م  )مت اإ�شدار قرار للوظ�ئف االإ�رافية متهيدا للو�شول للهدف(.
■  تفعيل اجليل الث�ين ب�إدارة املوارد الب�رية )الرديف( على م�شتوى كل 

وظيفة ه�مة.

نرش الثقافة التنظيمية
■  العمل مع اإدارة التدريب بن�شر ت�عية من مدونه ال�شل�ك 

وخمرجات الهيكلة اأ�شب�عيا للم�ظفني .

■  اإر�شاء مبداأ القيادة قدوة للجميع وذلك بتطبيق كل الإجراءات 
اخلا�شة بالن�شباط ال�ظيفي على جميع امل�ظفني بال ا�شتثناء من 

خالل: 

البنك. موظفي  جلميع  الوظيفية  البط�قة  نظ�م  تطبيق   -  1
اأ�شبوعي�. الوظيفي  االن�شب�ط  من�شة  اإر�ش�ل   -  2

الب�شمة  نظ�م  ا�شتخدام  على  الفروع  يف  الب�رية  املوارد  م�شئويل  تدريب   -  3
لتمكينهم من االطاع على تق�رير االن�شب�ط الوظيفي.  

HR CACBANKالموارد البشرية
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▪  هذا كام غري �شحيح واأي ت�جر يريد حتويل 
التزام�ت اال�شترياد  اأي مبلغ للخ�رج لتغطية 
عليه  واأدوية م�  اأ�ش��شية  مواد  من  اخل�رجي 
البنك  ويقوم  ب�لعملة املحلية  توريد املبلغ  اإال 
الر�شمي  وب�ل�شعر  ب�لعملة ال�شعبة  بتغطيته� 
احل���الت  بتغطية  البنك  ي��ق��وم  للدوالر، كم� 
اإىل  املب�لغ  وحتويل  للخ�رج  للعاج  االإن�ش�نية 
ب�الإ�ش�فة  املري�ص،  اإليه�  يتوجه  التي  الدولة 
لدين�  ولي�ص  ب�لطاب  املتعلقة  التحويات  اإىل 

اأية حتفظ�ت على العملة ال�شعبة.

و�شع ا�شتثنائي
التي  الكيفية  لن�  اأن تو�شح  ▪ هل ب�الإمك�ن   ▪
الت�شليف يف ظل  بنك  البنوك ومنه�  به�  تعمل 
هذا الو�شع اال�شتثن�ئي ال�شعب التي متر به 
البلد ؟ وم� مدى انعك��ص ذلك على اأداء البنك؟

وال��زراع��ي  التع�وين  الت�شليف  بنك  ت���أث��ر    ▪
االقت�ش�دي  ب�حل�ش�ر  اليمنية  البنوك  كبقية 
الفروع  بع�ص  واأقفلت  الداخلية  احل��روب  و 
ال�شيولة  وحم�ية  توفري  على  ج�هدين  ونعمل 
يف  �ش�بق�  اأ�شلفت  وكم�  امللتهبة،  املن�طق  يف 
اليمنية  البنوك  به�  مرت  التي  املع�ن�ة  �رح 
اأن  اإال  واحلروب الداخلية،  احل�ش�ر  نتيجة 
ب���حل��رب،  ت���أث��را  االأك���ر  ك���ن  الت�شليف  بنك 
ف���روع للق�شف   3 اأك���ر م��ن  ت��ع��ر���ص  ح��ي��ث 
يق�رب  م�  اإغ��اق  اإىل ج�نب  والتدمري  املب��ر 
10 فروع اإغاق موؤقت ب�شبب االأحداث، كل 
ذلك اأدى اإىل زي�دة االأعب�ء االقت�ش�دية وامل�لية 
على البنك، ب�الإ�ش�فة اإىل جملة من االآث�ر التي 
حلقت بعماء البنك، االإ اأنه واحلمد هلل جت�وز 
وامل�ش�كل،  املحنة  تلك  من  كبريا  ج��زءا  البنك 
ي��ع��م��ل وف���ق خ���ط���وات م��درو���ش��ة  االآن  وه���و 

ومنتظمة.
 

اأرباح
واأربعم�ئة  ملي�ر  اثنني  حقق  بنك  ك���ك   ▪  ▪
م��ل��ي��ون ري�����ل اأرب����ح���� ���ش���ف��ي��ة خ���ال ال��ع���م 
هذه  حتقيق  البنك  ا�شتط�ع  كيف   ،2015
االأرب�ح يف ظل الظروف اال�شتثن�ئية التي متر 
به� البلد ؟ وهل اأنتم را�شون عن هذه االأرب�ح؟
يتمتع  بنك وم���  ك���ك  اإىل مت�نة  ه��ذا يرجع    ▪
م�لية  وم��اءة  العماء  ق�عدة  يف  تنوع  من  به 
يف مواجهه االأزم�ت حيث والبنك لديه جت�رب 
�ش�بقة يف كيفية مواجهة تلك االأزم���ت، والتي 
البنك  ا�شتط�ع  2011، حيث  ع�م  منذ  بداأت 
له�  تعر�ص  التي  الهجم�ت  كل  اأم�م  ال�شمود 
يف تلك الفرتة والتي اأك�شبته خربة وموثوقية 
عن  را�شون  ونحن  م�،  حد  اإىل  العماء  اأم���م 

النتيجة احل�لية ونطمح اإىل املزيد.
▪ ▪ ت��وا���ش��ل ال��ب��ن��ك م��ع اخل�����رج ه��ل م����زال 
اأم هن�ك �شعوب�ت يف توفري وتغطية  م�شتمرا 

مب�لغ ال�شم�ن لكب�ر مودعيكم ؟
تعمل  اليمنية  البنوك  اأن  االأم��ر  حقيقة  يف    ▪
يف ظ�����روف ح���رج���ة و���ش��ع��ب��ة خ�����ش��و���ش��� يف 
ظ��ل احل�����ش���ر امل����يل وع���دم ال�����ش��م���ح للبنوك 
مع  ب�لتع�مل  حكوم�تهم  قبل  من  اخل�رجية 
البنوك اليمنية اإىل ج�نب اأحج�م معظم البنوك 
اليمن  يف  الع�ملة  البنوك  مع  التع�مل  الع�ملية 
العمل وفق  الت�شليف  بنك  وهو م� تتطلب من 
خطط مدرو�شة للموازنة يف تغطية االلتزام�ت 
م�ش�در  عن  البحث  اإىل  ب�الإ�ش�فة  اخل�رجية، 

لتوفري العمات االأجنبية.
 

العالقة مع البن�ك اخلارجية
بنوك  م��ع  توا�شل  له�  البنوك  م��ن  كثري   ▪  ▪
عماقة يف اخل�رج..هل ت�أثرت هذه العاقة يف 
ظل ظروف احلرب ؟ وكيف تع�ملتم مع هكذا 
�شمعة  م��ن  االأدن���ى  احل��د  على  للحف�ظ  و�شع 

البنك خ�رجي� ؟
مع  العاقة  ل��دى  ك���ن  اعتق�دي  يف  الت�أثري    ▪
بنوك اخلليج اإال اأن ك�ك بنك فتح عاق�ت مع 
مرا�شلني يف ال�شني واأوروب� ونعمل جنب� اإىل 
االلتزام�ت  املركزي يف تغطية  البنك  جنب مع 
اخل�����رج����ي����ة واحل�����ف������ظ ع���ل���ى اال����ش���ت���ق���رار 

االقت�ش�دي و�شعر ال�رف.
 

خدمات جديدة
ال��ت��ي د�شنه�  ▪ م���ه��ي اخل��دم���ت اجل��دي��دة   ▪

البنك خال الربع االأول من الع�م احل�يل؟
للعر�ص  املنتج�ت ج�هزة  الكثري من  هن�ك    ▪
اإىل حني  ت���أج��ي��ل��ه���  ع��ل��ى اجل��م��ه��ور ول��ك��ن مت 
يف  واالقت�ش�دي  ال�شي��شي  الو�شع  ا�شتقرار 
اإنزاله�  مت  التي  املنتج�ت  تلك  واأه��م  ال��ب��اد، 
قر�ص االإن�رة املنزلية وخدمة ري� للمغرتبني يف 
لتلبي  تلك اخلدمتني  تد�شني  اأمريك�، حيث مت 

احتي�ج�ت العماء.
 

قرو�س الإنارة
▪ ▪ يف ظل االنقط�ع امل�شتمر للتي�ر الكهرب�ئي 
البنك بتد�شني قرو�ص االإن���رة املنزلية يف  ق�م 

جم�ل الط�قة ال�شم�شية حدثن� عن ذلك ؟

على  يعمل  البنك  ب���أن  �ش�بق�  اأ�شلفت  كم�    ▪
يف  وخ�شو�ش�  العماء  احتي�ج�ت  مام�شة 
امل��رح��ل��ة احل���ل��ي��ة، وق��ر���ص االإن�����رة ه��و اأح��د 
من  احلد  اإىل  فيه�  البنك  �شعى  التي  املنتج�ت 
االإ�رار التي حلقت ب�ملواطن نتيجة انقط�ع 

الكهرب�ء احلكومية وتف�قم الو�شع االإن�ش�ين، 
االإج���راءات  ت�شهيل  على  البنك  عمل  فقد  ل��ذا 

للعماء.

خدمة ريا
اأن  ب�الإمك�ن  هل  ري���،  خدمة  عن  حتدثت   ▪  ▪

حتدثن� عن هذه اخلدمة واأهميته�؟

▪  خدمة ري� هي خدمة ع�ملية لتحويل االأموال 
الع�ملي،  امل�شتوى  على  الث�لثة  املرتبة  يف  ت�أتي 
احل���واالت  ا�شتقب�ل  خ��ال��ه���  م��ن  وا�شتطعن� 
م��ن اخل�����رج، وخ������ش��ة م��ن ال��والي���ت املتحدة 
م�ر�ص  منذ  فيه�  العمل  ب��دء  وق��د  االأم��ري��ك��ي��ة، 
ال�شعبة  العملة  اإدخ����ل  يف  و�ش�همت  امل��شي، 

اإىل البلد.
مدي�نيات كبار ال�شخ�شيات

▪ ▪ كثري من املديوني�ت على كب�ر ال�شخ�شي�ت 
قد  الق�شية  وه��ذه  ت�شديده�  يتم  مل  الدولة  يف 
جمل�ص  ن�ق�شه�  اأن  ب��ع��د  ال��ع��ل��ن  اإىل  و���ش��ل��ت 
النواب يف الفرتة امل��شية.. فكيف تع�ملتم مع 

هذه الق�شية ؟
تعزيز  يف  للبنك  كقي�دة  حري�شون  نحن    ▪
مبداأ ال�شف�فية والو�شوح اأم�م املجتمع وهذه 
ال�شي��شية  ال�شغوط  نتيجة  ك�نت  املديوني�ت 
التي فر�شته� النخب ال�شي��شية اآنذاك ونحن 
تلك  لتح�شيل  املمكنة  ال��و���ش���ئ��ل  بكل  نعمل 
املديوني�ت �شواء ب�حللول الودية اأو عن طريق 

الق�ش�ء، وعملي� قد مت حت�شيل معظمه�.
 

دعم القطاع الزراعي
▪ ▪ هل م�زال البنك يدعم قط�ع الزراعة والقط�ع 
امل�شتمر  االنقط�ع  ظل  يف  خ��شة  ال�شمكي.. 
النفطية؟ امل�شتق�ت  ت��وف��ر  وع���دم  للكهرب�ء 
الظروف االقت�ش�دية واالأمنية  ب�لرغم من    ▪

البنك هو اجلهة  اأن  اإال  الوطن،  به�  التي مير 
الوحيدة التي ال تزال متنح املزارعني قرو�ص 
تنموية ب�روط مي�رة وقد ك�ن البنك مب�درا 
للح�شول  املزارعني  يف تقدميه خدم�ت متويل 
تعمل  ال��ت��ي  امل��ي���ه  م�شخ�ت  منظوم�ت  على 
وزارة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  ال�شم�شية،  ب���ل��ط���ق��ة 
االإنت�ج  ت�شجيع  و�شندوق  وال��ري،  ال��زراع��ة 

تنفيذ  اأه��داف  حقق  مم�  وال�شمكي،  الزراعي 
املزارعني  اأقنعت  منوذجية  جتريبية  م�ش�ريع 
ال���ش��ت��ب��دال م�����ش��خ���ت ال���دي���زل ب���مل�����ش��خ���ت 
الت�شغيلية،  تك�ليفهم  خف�ص  كم�  ال�شم�شية، 
ب�شبب  اجلف�ف  خم�طر  من  مزارعهم  واأبعد 
امل��شية،  الفرتة  ال��دي��زل خ��ال  م���دة  ان��ع��دام 
اآلي�ت  تطوير  م��وؤخ��را  مت  ف���إن��ه  احلقيقة  ويف 
التنموية  للقرو�ص  البنك  منح  واإج�����راءات 
ل���ل���م���زارع���ني، وذل�����ك ب���ن����ء ع��ل��ى م��اح��ظ���ت 
و�شك�وي املزارعني، مم� �شيوؤدي اإىل تخفي�ص 
ال���وق���ت ال�����ازم ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ال��ق��ر���ص، 
القرو�ص  على  امل��زارع��ني  ح�شول  وت�شهيل 
متن�ول  يف  وب�شم�ن�ت  الفروع،  من  مب��رة 
اأك���ر امل��زارع��ني، ويف ه��ذا االإط����ر ق����م البنك 
 200 ح��وايل  بتمويل  امل��شية  الفرتة  خ��ال 
200 بيت حممي،  م�شخة �شم�شية، وحوايل 
كم� ق�م موؤخرا بتبني م�روع لتمويل 400 
يف  حم��م��ي  ب��ي��ت  و1000  �شم�شية  م�شخة 
متويل  وكذلك  اجلمهورية  حم�فظ�ت  خمتلف 
م�ش�ريع اإنت�ج الع�شل وتربية النحل، ومتويل 
وال��زراع��ة  ال��زراع��ي��ة  امل�شتلزم�ت  م�ش�ريع 
ومبحفظة  واحل��ب��وب،  القمح  الإنت�ج  احلديثة 

م�لية خم�ش�شة قدره� حوايل 4 ملي�ر ري�ل.

  حممد �شالح الالعي
رئي�س جمل�س الإدارة

اإىل  ا�شتطاعت  احلالية  النقدية  ال�شيا�شة 
حد كبري احلفاظ على ال�شتقرار القت�شادي

▪ ▪ بحكم خربتك الطويلة يف املج�ل امل�ريف وعملك يف اأكر 
وهل  ؟  احل�لية  النقدية  ال�شي��شة  اإىل  تنظر  كيف  بنك  من 
ا�شتط�عت هذه ال�شي��شة اأن حت�فظ على اال�شتقرار امل�يل ؟

النقدية  ال�شي��شة  اأن  نقول  اأن  ن�شتطيع  االأمر  واقع  ▪  يف 
احل�لية ا�شتط�عت اإىل حد كبري يف احلف�ظ على اال�شتقرار 
االقت�ش�دي يف البلد رغم الظروف التي متر به� الباد من 
حرب ظ�ملة وح�ش�ر دويل واإقليمي وانعدام االإي��رادات يف 
ال��دول ) م�ر مثا( والتي  الذي نرى فيه بع�ص  الوقت 
اأن  اأنن� ناحظ  اإال  ا�شتقرارا،  اأكر  �شي��شي  هي يف و�شع 
امل�شكات االقت�ش�دية وامل�لية تك�د تفوق م� هو ق�ئم ح�لي� 

يف اليمن.
 تغذية احل�شابات

اأن العملة ال�شعبة التي مت  ▪ هن�ك اأخب�ر متداولة تفيد   ▪
تغذية  البنوك ومت  دخلت يف ح�ش�ب  البحرين  اإىل  ترحيله� 

احل�ش�ب�ت يف اخل�رج، م� حقيقة ذلك ؟ وم� مدى انعك��ص 
ذلك على ح�لة ا�شتقرار �شعر ال�رف يف الداخل؟

البنوك  ح�����ش���ب���ت  اإىل  ال�شحنة  ه���ذه  دخ��ل��ت  ب�لفعل    ▪
البنوك  اأن  يعني  وه���ذا  تقريب�  اأ���ش��ب��وع  اخل�رج  قبل  يف 
الق�ئمة  االلتزام�ت  دفع  على  ق�درة  اليمنية اأ�شبحت االآن 
ب�أ�شع�ر  الدوالر  لبيع  عليه�، وب�لت�يل �شيكون هن�ك جم�ل 
اأن هذه اخلطوة تعيد الثقة بني  خمف�شة عن ال�شوق، كم� 
اإع���دة  اإىل  التج�ر  من  ب�لكثري  و�شتدفع  والتج�ر  البنوك 
على  �شينعك�ص  مم���  ال�شعبة  ب�لعملة  ح�ش�ب�تهم  تغذية 

ا�شتقرار �شعر �رف العملة.

اأم�ال امل�دعني
▪ ي�شكو عدد من املودعني يف ك�ك بنك ب�أن البنك اأوقف   ▪
اأن  ال�شعبة حتى  العملة  ل�شحة  نتيجة  ب�لدوالر  التع�مل 
اأموالهم  ي�شتطيعون �شحب  ال  واملودعني  التج�ر  كثري من 

ب�لعملة ال�شعبة، م� حقيقة ذلك؟

Interview CACBANKمقابلة

لقاء:ف�ؤاد القا�شي

أكد األستاذ/ محمد صالح الالعي رئيس مجلس 
إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي )كاك 

بنك( أن البنك هو الجهة الوحيدة التي ال تزال 
تمنح المزارعين قروض تنموية بشروط ميسرة 
وكان البنك مبادرا في تقديمه خدمات تمويل 

المزارعين للحصول على منظومات مضخات 
المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف الالعي في حوار مع صحيفة 
26سبتمبر األسبوعية أن األرباح التي يحققها 

البنك تأتي في ظل متانة كاك بنك وما 
يتمتع به من تنوع في قاعدة العمالء ومالءة 

مالية في مواجهه األزمات

رئيس مجلس 
اإلدارة:

يف حوار صحفي 
مع صحيفة

 26 سبتمبر

Interview CACBANKمقابلة

26سبتمرب: 
اإلثنني 20 يونيو  2016
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 كعادته كاك بنك يستمر يف تقديم 
الدعم لكافة األنشطة والفعاليات 

املجتمعية يف إطار املسئولية 
االجتامعية والتنمية املستدامة التي 
ينتهجها البنك ويعمل عىل تطويرها 
وتنمية أفكارها ومخرجاتها كواجب 

وطني يؤديه تجاه أبناء الوطن.

التزام وطني .. يف امل�ش�ؤولية الجتماعية 

Marketing M. CACBANKإدارة التسويق
قطاع تطوير األعمال

فقد قام بنك التسليف التعاوين والزراعي 

CACBANK بإهداء سالت غذائية تم توزيعها 

يف بعض أحياء مدينة الحديدة والحسينية والقرى 

املجاورة لها ومحافظة حجة.

حتت شعار ) لتعزيز الرتاحم بيننا، وحتقيق 
حمت�يات ال�شلة الغذائية :-البسمة ألبناء عروس البحر األحمر ( 

حيث وبعد دراسة املناطق األكرث ترضرا والتي تعاين من 

شحة املساعدات السابقة ملنظامت ورشكات وفاعيل خري 

تم تحديد منطقة الحسينية والقرى املجاورة لها وبعض 

أحياء مدينة الحديدة وعىل إثره قام فريق البنك لتوزيع 

السلة الغذائية بالنزول امليداين مسرتشدا باملسوحات 

امليدانية وكشوفات الوحدة التنفيذية إلدارة مخيامت 

النازحني بالحديدة، وتم توزيع كروت السلة الغذائية 

للمستحقني والتي مبوجبها تم رصف السالت الغذائية، 

وقد كانت عىل النحو التايل:-

مالحظات العدد المنطقة

311 مديرية الميناء - جمعية الصم والبكم 723 سلة غذائية مدينة الحديدة

180 مديرية الحوك - شارع المعدل 

232 مديرية الحالي  - مدرسة الشهيد الدرة 

مدرسة النور 679 سلة غذائية الحسينية والقرى المجاورة

685 سلة غذائية حجة مديرية ميدي

496 سلة غذائية حجة نازحي مديرية حرض عزلة 
بني حسن - مديرية عبس

مقدمة للكادر التعليمي واإلداري وتغذية للطالب الدارسين في الجمعية 338 سالت غذائية مصغرة جمعية الصم والبكم بالحديدة

هدية مصغرة للطلبة 245، بعدد 3 أصناف

2921 سلة اإلجمالي

الكمية الصنف م

25 كيلو دقيق 1

10 كيلو سكر 2

10 كيلو أرز 3

4 لتر زيت 4

250 جرام شاي 5

كرتون 24 علبة فول 6

2 كيلو تمر 7

Marketing M. CACBANKإدارة التسويق
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* دعم مركز الحروق مبستشفى الجمهوري

* رعاية حفل كلية العلوم اإلدارية الدفعة 39 عدن

* املعرض األول للطاقة الشمسية * املعرض األول للطاقة الشمسية

* رعاية حفل كلية العلوم اإلدارية الدفعة 39 عدن * املهرجان الختامي لخريجي الدفعة الثانية من دورة 

اإلسعافات األولية

* تكريم أواىٔل الجمهورية يف الثانوية العامة

* املرشوع الريايض الثقايف جامعة صنعاء كلية اللغات 

خالل العام 2016 قام البنك برعاية ودعم العديد من األنشطة واملهرجانات واملعارض ومنها:-

التاريخ اسم الرعاية  م

فبراير 2016 المعرض األول للطاقة الشمسية 1

فبراير 2016 مشروع إنارة صنعاء القديمة 2

سبتمبر 2016 دعم مركز الحروق بمستشفى الجمهوري - صنعاء 3

مارس 2016 تكريم أوائل الجمهورية في الثانوية العامة 4

يناير 2016 رعاية حفل تخرج كلية العلوم اإلدارية-عدن 5

يناير 2016 دعم ندوة ومبادرة السالم مع مؤسسة موهاج 6

يناير 2016 المهرجان الختامي لخريجي الدفعة الثانية من دورة اإلسعاف األولية 7

يناير 2016 حملة الحقيبة المدرسية 8

ديسمبر 2016 المشروع الرياضي والثقافي بجامعة صنعاء كلية اللغات 9

ديسمبر 2016 تقديم سالت غذائية ضمن حملة اإلغاثة المستهدفة: الحديدة- حجة 10

Marketing M. CACBANKإدارة التسويق
قطاع تطوير األعمال

* ندوة موهاج

* مرشوع إنارة صنعاء القدمية

* تقديم السلة الغذائيه حجة

* رعاية حفل كلية العلوم اإلدارية الدفعة 39 عدن

* تقديم السلة الغذائية الحديدة - مديرية الحوك

* تقديم السلة الغذائية حجة

* تقديم السلة الغذائية الحديدة - مديرية امليناء * تقديم السلة الغذائية الحديدة - مديرية الحسينية

* تقديم السلة الغذائية حجة * تقديم السلة الغذائية حجة

* تقديم السلة الغذائية الحديدة- مديرية الحايل

* مرشوع إنارة صنعاء القدمية

Marketing M. CACBANKإدارة التسويق
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حصاد

تد�شني العمل يف املبنى اجلديد لفرع حده
 دشن رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد صالح 
الالعي العمل يف املبنى الجديد لفرع حده والذي 

يأيت تدشينه مبناسبة احتفال بالدنا باليوم العاملي 

للعامل يف األول من مايو. 

هذا وق�م االأ�شت�ذ رئي�ص جمل�ص االإدارة بزي�رة الأق�ش�م الفرع 
وا�شتمع اإىل �رح مف�شل عن الرتتيب�ت والتجهيزات التى متت 

يف الفرع حتى و�شوله اإىل ج�هزية االفتت�ح، كم� التقى رئي�ص 
جمل�ص االإدارة مبوظفي الفرع، واطلع على برامج العمل، مهنئ� 
كل الع�ملني يف الفرع والفروع املن�وبة مبن��شبة االحتف�ل ب�ليوم 

الع�ملي للعم�ل، موؤكدا حر�ص قي�دة البنك على حت�شني اأو�ش�ع 
املوظفني يف الفروع وت�أهيلهم الت�أهيل املن��شب،  يف اإط�ر االهتم�م، 

الذي يوليه �شخ�شي� وب�لني�بة عن قي�دة البنك، للك�در الب�ري 
للو�شول اإىل م�شتوى ع�ل من التج�ن�ص بني الر�ش� الوظيفي 

واملوؤ�ش�شي يف البنك. 
الفرع  الذيب عر�ش�  مف�شا عن  الفرع/ فواز  من ج�نبه قدم مدير 
النج�ح. ال�شتمرار  ال��ازم��ة  املتطلب�ت  وك��ذا  املت�حة،  واالإمك�ني�ت 

بعد ذلك ق�م االأ�شت�ذ رئي�ص جمل�ص االإدارة بزي�رة فرعي بغداد 
و22 م�يو، ا�شتمع فيه� من مدير فرع بغداد/ غ�ش�ن اأبو غ�من، 

ومدير فرع 22 م�يو/ عقيل النمر، ا�شتمع اإىل �رح مف�شل عن 
اأعم�ل الفرعني وم�شتوى االأداء واالن�شب�ط الوظيفي. هذا واأ�ش�د 
رئي�ص جمل�ص االإدارة ب�ملوظفني يف الفروع املن�وبة يف يوم العم�ل 

الع�ملي، وا�شتمع اإىل تطلع�ت وهموم موظفي فرع 22 م�يو، 
موجه� القط�ع امل�ش�ند واالإدارات املخت�شة ب�ملزيد من االهتم�م 

و�رعة التج�وب واإيج�د احللول املن��شبة للموا�شيع املرفوعة من 
الفروع ح�شب االأنظمة واللوائح دون ت�أخري.

رافق رئي�ص جمل�ص االإدارة يف زي�رته نواب الرئي�ص التنفيذي: 
عبداهلل الديلمي، ويحيى الكب�شي، واإبراهيم جن�د، وعدد من مدراء 

االإدارات املخت�شة.

رئيس مجلس 
اإلدارة يزور فرعي 

بغداد و22 مايو 
ويهنئ العاملين 

بمناسبة اليوم 
العالمي للعمال

Statistics CACBANKحصاد البنكStatistics CACBANKحصاد البنك
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اأقر جمل�ص اإدارة بنك الت�شليف التع�وين والزراعي )ك�ك بنك( القوائم امل�لية للع�م 
امل�يل املنتهي يف 2015/12/31، وذلك يف االجتم�ع الذي عقده يوم االأربع�ء املوافق 

2016/6/1، برئ��شة االأ�شت�ذ/ حممد �ش�لح الاعي - رئي�ص جمل�ص االإدارة، هذا وقد مت  
من�ق�شة جميع بنود واإي�ش�ح�ت القوائم امل�لية ب�شكل م�شتفي�ص، وذلك بعد مراجعته� من قبل 

املح��شب الق�نوين الدويل.
وقد اأظهرت نت�ئج اأعم�ل البنك �ش�يف ربح يتج�وز اثنني ملي�ر  واأربعم�ئة مليون ري�ل، رغم 

ال�شعوب�ت االقت�ش�دية والدور الوطني الذي حتمله البنك يف دعم االقت�ش�د الوطني.

Statistics CACBANKحصاد البنك

و يح�شر 
اإجتماعا 

بالقيادات 
القت�شادية 

وامل�شرفية 
بالعا�شمة 

الأردنية عمان

 رئي�س جمل�س الإدارة ي�شارك  يف اجتماع البنك 
الإ�شالمي بجاكرتا

فروع البنك حتقق نسبة 
نمو مميزة في ودائع 
العمالء وتتمكن من 

كسر حاجز الـ 300 
مليار ريــال خالل الربع 

األول للعام 2016
بصافي ربح تجاوز 2 مليار و400 

مليون ريال 
البنك يقر قوائمه املالية للعام املايل املنتهي  يف 2015/12/31

Statistics CACBANKحصاد البنك

مجلس  رئيس  الالعي  صالح  محمد  األستاذ/  أشاد   

فروع  يف  العاملني  بذلها  التي  الكبرية  بالجهود  اإلدارة 

الجمهورية  العاصمة وعموم  محافظات  بأمانة  البنك 

التي أمثرت عن تحقيق إنجاز مرصيف جديد لكاك بنك 

متثل يف كرس حاجز ال300 مليار ريال يف ودائع العمالء 

يف 2016/3/31.

االأ�شت�ذ  وج��ه  املميز  امل�ريف  االإجن���ز  وبهذا 
لكل  والتقدير  ال�شكر  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
امل�����ش���ن��دة   واالإدارات  ال���ف���روع  يف  ال��ع���م��ل��ني 
كل  بجهود  ثقته  م��وؤك��دا  و�شفته  ب��شمه  ك��ا 
الع�ملني الذي  بف�شلهم حقق البنك ن�شبة منو 
 296 البنك من  ارتفعت ودائ��ع  مميزة، حيث 
ملي�ر ري�ل يف نه�ية فرباير 2016  اإىل 300 

ملي�ر ري�ل يف 2016/3/31. 
جمل�ص  اأع�����ش���ء  ع��ن  ب�لني�بة  �شع�دته  مبدي� 
االإدارة ب�لتميز الذي حققه  فرع حده بح�شوله 

على اأعلى ن�شبة منو خال  الفرتة امل��شية  من 
بني فروع اجلمهورية

االأ����ش���ت����ذ حممد  ح�����ر 
���ش���ل��ح ال���اع���ي  رئ��ي�����ص 
اجتم�ع�  االإدارة  جمل�ص 
خ������ش��� ���ش��م ع�����ددا من 
ال���ق���ي����دات االإق��ت�����ش���دي��ة 
وامل�رفية ويف االجتم�ع 
ت����ط����رق����ت ال�����ق�����ي������دات 
امل�����رف��ي��ه ل��ل��ت��ط��ورات 
اجل���ري��ه وال��ط���رئ��ه على 

ا�شتقرار  يف  للم�ش�همه  واملع�جل�ت  احللول  من�ق�شة  مت  كم�  اليمني  امل�ريف  القط�ع 
القط�ع امل�ريف ورفد االقت�ش�د الوطني واملن�ش�آت ال�شن�عيه والتج�ريه ورج�ل امل�ل 
االو�ش�ع  ا�شتقرار  يف  امل�ش�همه  اجل  من  والت�شهيات  اخلدم�ت  من  مبزيد  واالأعم�ل 
واحلكومي  والع�م  اخل��ص  القط�ع  بني  التك�مليه  امل�شوؤوليه  اإط���ر  غي  االقت�ش�دية 

واملوؤ�ش�ش�ت ذات ال�شلة.
وحم�ش�ر  معي�د  ح�فظ  االأ�شت�ذين  بح�شور  عم�ن  االردنيه  ب�لع��شمه  عقد  االجتم�ع 
ال�شق�ف الرئي�شني ال�ش�بقني للبنك وعدد من القي�دات امل�رفيه ورج�ل االأعم�ل عقب 
م�ش�ركة االأ�شت�ذ رئي�ص جمل�ص االإدارة يف االجتم�ع ال�شنوي ملجموعة البنك اال�شامي 

يف الع��شمه االندوني�شيه ج�كرت� ممثا للجمهورية اليمنية.

2
مليون ريال400 و

مليار ارباح 
2015300

خالل الربع األول للعام 
2016 كرس حاجز

مليار 
ريال
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وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب 

املهني مع بنك التسليف التعاوين والزراعي 

)كاك بنك( إتفاقية الربط اآليل لتحصيل 

رسوم التنسيق والتسجيل يف كليات املجتمع 

واملعاهد الفنية واملهنية عرب فروع كاك 

بنك ووكالء البنك )الرسيع للحواالت( 

باملحافظات.

وتق�شي االتف�قية التي وقعه� الق�ئم ب�أعم�ل وزير التعليم 
الفني والتدريب املهني الدكتور خ�لد احلوايل ورئي�ص 

جمل�ص اإدارة بنك الت�شليف التع�وين والزراعي االأ�شت�ذ/ 
حممد �ش�لح الاعي بقي�م البنك بتح�شيل ر�شوم التن�شيق 

والت�شجيل والقبول من طاب كلي�ت املجتمع واملع�هد الفنية 
واملهنية عرب فروع ومك�تب ك�ك بنك ونق�ط اخلدمة والوكاء 

يف عموم حم�فظ�ت اجلمهورية.
كم� وقع البنك اإتف�قية مم�ثلة مع ج�معة �شنع�ء وقعه� عن 

البنك االأ�شت�ذ/حممد �ش�لح الاعي وعن ج�معة �شنع�ء 
الدكتور/ فوزي ال�شغري رئي�ص اجل�معة.

من أجل رفع مستوى 
التعليم:  رئيس جملس 

اإلدارة يوقع إتفاقيات 
مع وزارة التعليم الفني 

والتدريب املهني وجامعة 
صنعاء

Statistics CACBANKحصاد البنكStatistics CACBANKحصاد البنك

برئا�شة  لقاًء  بالبنك  امل�شاند  القطاع  نظم 
حممد�شالح  الأ�شتاذ/  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
واآليات  للبنك  العام  ال��شع  ملناق�شة  الالعي 
العاملني  جلميع  ال�ظيفي  والن�شباط  العمل 

يف البنك

االنضباط الوظيفي 
ثقافة وسلوك

الرئي�ص  ن���واب  ح�����ره  ال���ذي  االج��ت��م���ع  ويف 
االم���أن��ه  وف���روع  االدارات  وم����دراء  التنفيذي 
الر�ش�  اأن  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  االأ�شت�ذ  اأك��د 
للموؤ�ش�شة  النج�ح  مقوم�ت  اأه��م  من  الوظيفي 
اإىل  م�شريًا  املوؤ�ش�شي  الر�ش�  حتقيق  ويق�بله 
مب�  ال��ب�����ري  عن�ره  على  يحر�ص  البنك  اأن 
و�شيوا�شل  وال��ب��ن��ك  ل��ل��ف��رد  اأك���رب  ع���ئ��د  يحقق 
والواجب�ت  احلقوق  ل�شم�ن  النهج  ه��ذا  البنك 
امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع م��ن��وه��ً� اأن االج����راءات 
ا���ش��ت��ث��ن���ء واأك���د  ب��ا  االداري�����ة ت�شمل اجل��م��ي��ع 
واالل��ت��زام  الوظيفي  االن�شب�ط  اأهمية  ال��اع��ي 
ب�متاكه  التن�ف�شيه  البنك  ق��درة  من  يزيد  مب� 
. حديثة  م�رفية  واأنظمة  موؤهل  ب�ري  ك���در 

فيم� اأكد م�ش�عد رئي�ص قط�ع العملي�ت امل�ش�ندة 
الب�ري  العن�ر  اأن  الديلمي  االأ�شت�ذ/ عبداهلل 
عوامل  م��ن  مهم  ع���م��ل  يعترب  موؤ�ش�شة  اأي  يف 
منظور  �شمن  التميز  ا�ش��شي�ت  وم��ن  النج�ح 
دائمً�،واأ�ش�ر  املتغرية  التن�ف�شية  والبيئة  العمل 
اأهمية  الب�ري  العن�ر  البنك يويل  اأن  الديلمي 
ع�لية ب�إعتب�رهم راأ�ص امل�ل احلقيقي للبنك وعلى 
اخلطط  خ��ال  م��ن  ك��ب��رية  م�شوؤولي�ت  ع�تقهم 
تطوير  اإىل  اله�دفه  واال�شرتاتيجي�ت  املر�شومه 
بني  العدالة  وحتقيق  عليه�  واحلف�ظ  الكف�ءات 
الع�ملني وفق� لربامج التقييم وال�شبط الوظيفي 
واعتم�د  الوظيفي  الر�ش�ء  وحتقيق  امل�شتمر 
اأرقى م�شتوي�ت نظ�م االأجور كبنك رائد للقط�ع 

املهند�ص  ا�شتعر�ص  جهته  اليمني،من  امل�ريف 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  م�شت�ش�ر  الظرايف  عبداهلل 
يف  العمل  واأ�ش��شي�ت  الب�رية  امل���وارد  ن��ظ���م 
النظ�م كمحددات رئي�شية ت�شمن حقوق اجلميع 

ال�شيم� وهذه االأنظمة تتميز بدقة وجودة ع�لية
الب�رية  امل����وارد  اإدارة  م��دي��ر  اك��د  ج�نبه  م��ن 
يف  الك�درالب�ري  اأن  ال�شم�ط  االأ�شت�ذ/جنيب 
البنك يتميز ب�لكف�ءة واالحرتاف وموؤهل يف ك�فة 
جم�الت العمل امل�ريف واأ�ش�ر ال�شم�ط اأن البنك 
لدى  را�شخة  ك��شرتاتيجية  البنك  يف  ا�شتثمر 
وخ�رجيً�  حمليً�  وت�أهيلهم  تدريبهم  عرب  قي�دته 
اعتم�ده  مت  االأجور  مع�يريلنظ�م  اأرقي  واعتم�د 
لكي   واملع��ش�ت  والت�أمين�ت  املدنيه  عرب اخلدمه 

ن�شمن حقوق موظفين� عند تق�عدهم، منوهً� اأن 
اله�مة  االدارات  اأه��م  من  تعد  الب�رية  امل��وارد 
االن�شب�ط  مت�بعة  يف  للبنك  االداري  ال�شلم  يف 
كثق�فة  للجميع  القي�دة  مبداأ  وتر�شيخ  الوظيفي 

و�شلوك،
جمل�ص  رئي�ص  االأ���ش��ت���ذ  ق���م  ال��ل��ق���ء  خ��ت���م  ويف 
جه�ز  عرب  ال�شخ�شيه  ب�شمته  بتعريف  االإدارة 
الب�شمه اخل��ص ب�حل�شور واالن�راف موجه� 
االج����راءات  ب���ت��خ���ذ  ال��ب�����ري��ه  امل����وارد  اإدارة 
فيم�  ال��ب��ن��ك  يف  ال��ع���م��ل��ني  ع��ل��ى جميع  االداري�����ه 
الوظيفي وااللتزام مبتطلب�ت  يخ�ص االن�شب�ط 
التعريفيه  البط�قه  حمل  مثل  الر�شمي  ال��دوام 

واملظهر الائق .
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حمافظ حمافظة رميه يفتتح مكتب كاك 
بنك باملحافظة

توسيع الشبكة المصرفية للبنك 
بإفتتاح فروع ومكاتب جديدة

حسن  األستاذ/  رميه  محافظ  افتتح 
الرئيس  نائبا  ومعه  العمري  عبدالله 
نارص  األس��ت��اذ/  للبنك  التنفيذي 
الديلمي  عبدالله  واألستاذ/  املرقب 

مبنى البنك باملحافظة. 

ويف االفتت�ح اأكد املح�فظ العمري اأن املكتب 
العمل  يف  نوعية  نقلة  �شي�شكل  ب�ملح�فظة 
املح�فظة  اأب��ن���ء  خلدمة  وامل�����ريف  النقدي 
اإىل  امل�رفية..م�شريا  اجلوانب  ومبختلف 
للبنك يف  اأهمية تو�شيع اخلدم�ت امل�رفية 
خمتلف مديري�ت املح�فظة ومب� يتوافق مع 

ال�شي��شة النقدية للبنك.
التنفيذي  الرئي�ص  ن�ئب  اأو�شح  ج�نبه  من 
رئ��ي�����ص ق��ط���ع االأف������راد االأ����ش���ت����ذ ن������ر 

للم�شتفيدين  ���ش��ي��ق��دم  ال��ب��ن��ك  اأن  امل��رق��ب 
و�شيتم  والنقدية  امل�رفية  اخلدم�ت  ك�فة 
ع��شمة  يف  اآلية  ���راف���ت  اأج��ه��زة  تد�شني 
امل��ح���ف��ظ��ة اجل���ب���ني ل��ت�����ش��ه��ي��ل اخل���دم����ت 

للموظفني وك�فة امل�شتفيدين.
موظفي  روات���ب  ���رف  �شيتم  اأن���ه  واأك���د 
من  والع�شكري  امل���دين  للقط�عني  ال��دول��ة 
مبين�  اجل�����ري.  ال��ع���م  م��ن  اأك��ت��وب��ر  �شهر 
الراغبني  للعماء  ح�ش�ب  فتح  ب��دء  مت  اأن��ه 
بقية  اأن  اإىل  م�شريا  البنك..  مع  ب�لتع�مل 
تقدمي  م��ن  �شت�شتفيد  املح�فظة  م��دي��ري���ت 
ب�ملن�طق  البنك  ف��روع  ع��رب  البنك  خ��دم���ت 
وفرع  بذم�ر  ال�رق  مدينة  كفرع  القريبة 
اآلية  اإيج�د  يتم  حتي  ب�حلديدة  الفقيه  بيت 
من��شبة لتقدمي ك�فة اخلدم�ت امل�رفية له� 

مبراكز املديري�ت يف الفرتة الق�دمة.
ح�ر التد�شني االأخ عبدامللك املروين مدير 
اإدارة الفروع ومدير مكتب البنك ب�ملح�فظة 
ج���م����ل ال����رم�����ح وع�����دد م���ن امل�����ش��وؤول��ني 

ب�ملح�فظة.
امل��رق��ب ن�ئب  ن������ر  كم� ق���م اال���ش��ت���ذ/ 
ب�أفتت�ح  االأف��راد  لقط�ع  التنفيذي  الرئي�ص 
ب��ح�����ش��ور  اإب  ب��ج���م��ع��ة  ال���ب���ن���ك  م��ك��ت��ب 
الدكتور/ ط�رق املن�شوب رئي�ص اجل�معة، 
البنك مبنطقة احلوب�ن  افتت�ح مكتب  وكذا 

بتعز.
ح�ر تد�شني العمل يف املكتبني االأخ/ مفيد 
ال�ش�مي مدير فرع اإب وخمت�ر اجلنيد مدير 

فرع تعز وعدد من امل�شوؤولني .

نائب وزير التعليم العايل ورئي�س 
جمل�س الإدارة يفتتحان مكتب 

البنك بجامعة �شنعاء
يف اجل�مع�ت احلكومية واالأهلية والتعليم الفني وحت�شيل 

الر�شوم عرب البنك.
واأ�ش�د الدكتور ال�ش�مي ب�إ�شه�م�ت ك�ك بنك يف تقدمي 

اخلدم�ت امل�رفية املتك�ملة لك�در وموظفي ج�معة �شنع�ء 
ودوره يف حتقيق اال�شتقرار االقت�ش�دي وتوفري ال�شيولة 

النقدية.

من ج�نبه اأ�ش�ر رئي�ص جمل�ص اإالإدارة االأ�شت�ذ/ حممد �ش�لح 
الاعي  اإىل اأهمية افتت�ح مكتب للبنك و�شط اجل�معة مل� ميثله 

من داللة ورمزية اأدخ�ل اخلدم�ت امل�رفية الأرقى �ريحة 
معرفية يف الباد وهم منت�شبي ومنت�شب�ت ج�معة �شنع�ء.. 
موؤكدًا طموح البنك ب�أن ي�شكل هذا املكتب بوابة اجل�مع�ت 

اليمنية لع�مل امل�ل وال�شريفة، وتنويع منتج�ته لتلبي 
احتي�ج�ت ك�فة منت�شبي العملية التعليمية.

واأكد اأن منح ج�معة �شنع�ء مبنى خ��ص لك�ك بنك ينم عن 
اإدراك عميق لدى قي�دة اجل�معة بربط الربامج النظرية 

ب�لواقع العملي ويعد ثقة كبرية من اجل�معة العريقة مل�رف 
وطني بحجم ك�ك بنك وم� ميثله من م�شئولية م�شرتكة 

لت�شجيع اال�شتثم�ر يف التعليم اجل�معي وحت�شني جودة 
خمرج�ته.

فيم� ا�شتعر�ص ن�ئب الرئي�ص التنفيذي لقط�ع العملي�ت 
امل�رفية اإبراهيم جن�د اخلدم�ت واالأن�شطة االإلكرتونية  

وامل�لية وامل�رفية التي يقدمه� البنك لعمائه.
ح�ر االحتف�ل االأ�شت�ذ اأحمد امل�شواحي م�شت�ش�ر رئي�ص 

جمل�ص االإدارة واالأ�شت�ذ يحى الكب�شي الق�ئم ب�أعم�ل الرئي�ص 
التنفيذي وعدد من قي�دات البنك.

افتتح نائب وزير التعليم العايل الدكتور 

عبدالله الشامي واألستاذ محمد صالح الالعي 

رئيس مجلس اإلدارة  مكتب "كاك بنك" 

بجامعة صنعاء. 

ويف االفتت�ح الذي ح�ره الدكتور فوزي ال�شغري رئي�ص 
ج�معة �شنع�ء وعدد  من م�شئويل ج�معة �شنع�ء وك�ك بنك 

وروؤ�ش�ء وممثلي اجل�مع�ت االأهلية اأ�ش�ر ن�ئب وزير التعليم 
الع�يل والبحث العلمي اإىل اأن افتت�ح فرع ك�ك بنك داخل 

اجل�معة ي�أتي يف اإط�ر االإ�شاح�ت امل�لية واالإدارية التي تقوم 
به� اجل�معة وحتقيقً� ملبداأ ال�شف�فية والنزاهة و�شبط املوارد 

امل�لية.. منوهً� ب�ل�راكة الف�علة والتك�ملية بني الوزارة 
واملوؤ�ش�ش�ت الت�بعة له� وك�ك بنك والتي تتوجت يف فتح 

الن�فذة االإلكرتونية للت�شجيل والقبول االإلكرتوين املوحد 
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يف اجتماع اجلمعية العم�مية
كاك بنك يقر رفع راأ�شماله اإىل 19 مليار ريال 

وي�شادق على ق�ائمه املالية للعام 2015

أقر بنك التسليف التعاوين والزراعي كاك بنك يف اجتامعه 

برئاسة  بصنعاء  عقد  الذي  العمومية  للجمعية  السنوي 

عبد  عيل  املهندس  والري  الزراعة  وزير  بأعامل  القائم 

الكريم الفضيل، رفع رأس مال البنك إىل 19 مليار ريال.

االإدارة  جمل�ص  تقرير  العمومية  اجلمعية  ن�ق�شت  االجتم�ع،  ويف 
 ،2015 دي�شمرب   31 املنتهية  ال�شنة  يف  البنك  بن�ش�ط  اخل��ص 
وتقرير مراقبي احل�ش�ب�ت الق�نونية لذات ال�شنة امل�لية، اإ�ش�فة 

وح�ش�ب  امليزانية  ا�شتعرا�ص  اإىل 
االأرب�ح.

رئي�ص  ا���ش��ت��ع��ر���ص  االج��ت��م���ع،  ويف 
االأ����ش���ت����ذ/  ال��ب��ن��ك  اإدارة  جم��ل�����ص 
الن�ش�ط  تقرير  الاعي  �ش�لح  حممد 
امل�ريف ونت�ئجه خال ال�شنة امل�لية 

للع�م 2015.
ال�ش�فية  البنك  اأرب����ح  اأن  مو�شحً� 
بلغت   2015 الع�م  بنه�ية  املحققة 
2 ملي�ر و351 مليون ري�ل، منه� 2 
ملي�ر لرفع راأ�شم�ل البنك، مبين� اأن 
الع�م  الت�شغيل خال  اإيرادات  �ش�يف 
و714  ملي�ر   25 بلغت   2015
مليون ري�ل مق�بل 23 ملي�ر و604 
مايني ري�ل يف نه�ية الع�م 2014.

ولفت اإىل اأن اإجم�يل االأ�شول بنه�ية 
الع�م2015 بلغت 359 ملي�ر ري�ل 
اإجم�يل  482 ملي�ر ري�ل من  مق�بل 

االأ�شول بنه�ية الع�م 2014.
اإىل  ي���ه���دف  ال��ب��ن��ك  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
�شوق  يف  اأك��رب  ح�شة  على  احل�شول 
وك�شب  ل��اأف��راد،  امل�����ريف  الن�ش�ط 
ر�ش� وخدمة العماء واالحتف�ظ بهم 

والعمل اجل�د جللب عماء اآخرين.
اإدارات��ه  يوا�شل عرب  البنك  اإن  وق�ل 
يف  وم��ك���ت��ب��ه  وف��روع��ه  املتخ�ش�شة 

خمتلف حم�فظ�ت اجلمهورية تقدمي 
خ��دم���ت��ه امل�����رف��ي��ة م��ن��ه��� خ��دم���ت 
ن��ق���ط ال��ب��ي��ع وال�����ري��ع ل��ل��ح��واالت 
وك�ك موب�يلي وك�ك م�شرتي�ت وري� 
املتنوعة، ف�شا  والبط�ئق  للحواالت 
عن ا�شرتاك البنك يف املق�شم الوطني 
لت�شبح بط�ئق البنك مقبولة يف جميع 

�شبك�ت ال�راف االآيل يف اليمن.
م��ن��وه��� مب�����ش��ت��وى ال��ت��و���ش��ع ال���ذي 
�شهده بنك الت�شليف حيث و�شل عدد 
 207 اإىل  االآلية  ال�راف�ت  اأجهزة 
توجه�ت  ع��ن  ف�شا  اآل��ي���،  ���راف��� 
البنك لفتح مك�تب وفروع جديدة يف 

املح�فظ�ت.
م��وؤخ��را  ق�����م  ال��ب��ن��ك  اأن  واأ�����ش�����ف 
ب��ت��وق��ي��ع ع���دد م���ن االت��ف���ق��ي���ت مع 
الربط  منه�  احلكومية،  املوؤ�ش�ش�ت 
لت�شديد  ال��ع���يل  التعليم  م��ع  ال��ف��ن��ي 
ال���ت���زام����ت ال���ط���اب ع���رب ال��ق��ن��وات 

االإلكرتونية.
بنك  ك�ك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وثمن 
وحر�شهم  البنك  يف  الع�ملني  جهود 
على االرتق�ء مب�شتوى االأداء والعمل 
العمل  لنج�ح  الواحد  الفريق  ب��روح 

وتقدمي خدم�ت متميزة للعماء.
وعلى ه�م�ص فع�لية اجتم�ع اجلمعية 

العمومية للبنك مت تكرمي ع�شوي جمل�ص االإدارة ال�ش�بقني ح�مد 
اأحمد فرج وعبد امللك ق��شم الثور تقديرا جلهودهم� التي بذاله� 
يف خدمة اأعم�ل البنك وتطويره خال ع�شويتهم� يف جمل�ص االإدارة 

واللج�ن الت�بعة له.
واجله�ز  اليمني  امل��رك��زي  البنك  عن  مندوبني  االجتم�ع  ح�ر 
من  وع���دد  احل�����ش���ب���ت  وم��راق��ب  واملح��شبة  للرق�بة  امل��رك��زي 

امل�شئولني.

19
رفع رأس مال البنك إىل

مليار 
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رئي�س جمل�س الإدارة يد�شن العمل يف م�شروع
ت��شعة وتاأهيل مركز البيانات باإدارة تكن�ل�جيا املعل�مات 

�شاركنا الريادة
w w w . c a c b a n k . c o m . y e

عرب الأ�شتاذ/حممد �شالح الالعي رئي�س جمل�س اإدارة البنك عن �شعادته البالغة و�شروره 
الكبري جتاه الإجناز املتميز الذي قام به املخت�ش�ن وفريق العمل الفني والإداري يف اإدارة 
البنك  م�شاريع  اأهم  جتهيز  يف  واملتمثل  امل�شرفية  العمليات  وقطاع  املعل�مات  تكن�ل�جيا 

التقنية)ت��شيع وتاأهيل مركز البيانات( .

افتت�ح  حفل  يف  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  االأ���ش��ت���ذ  وحت���دث 
وتد�شني م�روع تو�شعة وت�أهيل مركز البي�ن�ت الذي اأقيم 
�شب�ح اليوم ب�الإدارة الع�مة للبنك عن اأهمية ا�شتمرار البنك 
املحيطة  الظروف  رغ��م  لاأم�م  التقدم  يف  قط�ع�ته  بجميع  
واملعوق�ت الكبرية متمني�  من اجلميع العمل بروح الفريق 
الواحد وا�شت�شع�ر املرحلة التي متر به� املوؤ�ش�شة امل�رفية 
ظل  ويف  ع�لية  بكف�أه  خدم�ته�  تقدم  م�زالت  التي  الوحيدة 
الأن�شطته�  امل�ش�رف  معظم  اإي��ق���ف  اإىل  اأدت  حميطة  بيئة 
البنك  اأن  اإىل  .م�شريا  املتع�ملني  جلمهور  خدم�ته�  وتقدمي 
امل�شوؤولية  االأم���م وب��روح  اإىل  م���زال يخطو خطوات جب�رة 
ف�لبنك يفتتح الفروع واملك�تب يف املح�فظ�ت ويد�شن خدم�ت 
تقدمي  يف  ويتو�شع  م��وين  امل��وب���ي��ل  مثل  ج��دي��دة  اإلكرتونية 
اإىل هذا امل�روع املتميز واملتمثل  اإ�ش�فة  خدمة نق�ط البيع 
يف تو�شعة وت�أهيل مركز البي�ن�ت اخل��ص ب�لبنك الذي يدير 
اأكر من 500 األف ح�ش�ب اإ�ش�فة اإىل العديد من العملي�ت 
اأن تد�شني  ، موؤكدا  البنكية خال ال24 �ش�عة دون توقف 
لقي�دة  النف�شي  واال�شتقرار  الطم�أنينة  يبعث  امل�روع  هذا 
�شلب�  ح�جزا  يقف  امل�����روع  الأن  الع�ملني  وجميع  البنك 
و�شم�م اأم�ن اأم�م اأي خم�طر قد يتعر�ص البنك، موؤكدا اأنه 
يقبل  لن  التي  االحتي�ج�ت  ك�فة  وتوفري  الدعم  كل  �شيقدم 
النق��ص فيه� من اأجل دعم هذا امل�روع وفريق العمل التقني 

واالإداري والقط�ع�ت واالإدارات امل�ش�ندة له.
  وك�ن االأخ/ اإبراهبم جن�د رئي�ص قط�ع العملي�ت امل�رفية 
األقى كلمة ترحيبة مثمن� دعم رئي�ص جمل�ص االإدارة وقي�دة 

البنك يف النج�ح واإجن�ز امل�روع.
تقنية  اإدارة  مدير  ال�ش�معي  ذاك��ر  االأخ/  ا�شتعر�ص  كم� 
املعلوم�ت مراحل اإجن�ز امل�روع يف جتهيز الدرا�شة الفنية 

البي�ن�ت  مبركز  اخل��شة  الت�أهيل  الأعم�ل  التنفيذ  وخطوات 
وجت�وزه�  واجهه�  التي  وال�شعوب�ت  املختلفة  ومرافقة 
وفق�  ع�لية  وب��ك��ف���أه  امل��ح��رتف  املهني  البنك  فريق  بجهود 
اإىل  اإ���ش���ف��ة  الع�ملية يف ه��ذا اجل���ن��ب،  امل��وا���ش��ف���ت  الأح���دث 
اإجن�زات اإدارة تكنولوجي� املعلوم�ت  يف بن�ء وجتهيز املركز 
االحتي�طي للبنك وامل�ش�ريع ال�شبكية، والتي من �ش�أنه� رفع 

م�شتوى االعتم�دية واجل�هزية لاأنظمة وال�شبك�ت.
بعد ذلك ق�م االأ�شت�ذ رئي�ص جمل�ص االإدارة واأع�ش�ء جمل�ص 
الرئي�ص  ون��واب  الزبيدي  وعب��ص  ال�ش�طر  عبداهلل  االإدارة 

التنفيذي بتكرمي ط�قم العمل والفريق امل�ش�ند الذي �ش�هم يف 
اإجن�ز امل�روع،  ثم ق�م رئي�ص جمل�ص االإدارة بق�ص �ريط 
افتت�ح امل�روع وتد�شني العمل فيه ر�شمي� ، وط�ف ب�أق�ش�م 
ومنظومة   2،1 ال�شريفرات  غرفة  مثل  وحمتوي�ته�  املركز 
تقنية  اإدارة  املراقبة وا�شتمع من مدير  الكهرب�ء و�ش��ش�ت 
املعلوم�ت وط�قم العمل اإىل �رح مف�شل عن االآلي�ت الفنية 
وفق  الفنيني  و�شاحي�ت  الرق�بة  وم�شتوي�ت  واالإداري����ة 

االأعراف امل�رفية الق�ئمة يف امل�ش�رف الدولية.

Statistics CACBANKحصاد البنكStatistics CACBANKحصاد البنك



2829 Al-MASSRAFIAH/ January - 2017 /  ينايـر -  2017 المصرفية  مجلة 

No.(106) January - 2017No.(106) January - 2017

ه����دف ال���ربن����م���ج يف اأ����ش���ب���وع ت��ع��زي��ز 
تطبيق  امل��ت��درب��ني يف جم����ل  ال���ق���درات 
االإر�ش�دية  واالأدل��ة  املن�ق�ش�ت  ق�نون 

واملعلوم�ت املتعلقة ب�ملن�ق�ش�ت.
ويف االختت�م اأ�ش�ر رئي�ص جمل�ص اإدارة 
وال���زراع���ي  ال��ت��ع���وين  الت�شليف  ب��ن��ك 
اأه��م��ي��ة  اإىل  ال����اع����ي  ����ش����ل���ح  حم���م���د 
االلتزام  اإط���ر  يف  ي�أتي  كونه  الربن�مج 
ب�للوائح والقوانني ويف مقدمته� ق�نون 

املن�ق�ش�ت.
ب�للوائح  االل��ت��زام  ���رورة  اإىل  ولفت 
ال�شف�فية  وتعزيز  االإر�ش�دية  واالأدل���ة 
اأن�شطة  وت��وج��ي��ه  امل�شكات  وجت����وز 
ي�شهم  مب�  والري�دة  التميز  نحو  البنك 
يف اك��ت�����ش���ب ث��ق��ة ال��ع��م��اء وحت��ق��ي��ق 
امل����ج�����الت  ال���ن���ج����ح����ت يف خم���ت���ل���ف 

امل�رفية .
واأ�����ش�����د ال���اع���ي مب�����ش��ت��وى االإع�����داد 
موؤكدا   .. الربن�مج  لتنفيذ  والتح�شري 

وكبري  املتدربني  وع��ن  الديلمي  عبداهلل 
اإقليم  يف  احلكومية  امل�شرتي�ت  مدربي 
اأنعم  افريقي�  و�شم�ل  االأو�شط  ال�رق 
ال�شه�ري، اأ�ش�را اإىل اجلوانب النظرية 

اأهمية التدريب يف تطوير وبن�ء القدرات 
ومب� ينعك�ص اإيج�ب� على البنك لتحقيق 
التميز يف تقدمي خدم�ته امل�رفية رغم 
الظروف ال�شعبة التي متر به� اليمن .

للرق�بة  العلي�  الهيئة  اأ�ش�د رئي�ص  فيم� 
املهند�ص  وامل��زاي��دات  املن�ق�ش�ت  على 
التي  ب�لنج�ح�ت  العر�شي  عبدامللك 
الودائع  جم�ل  يف  خ��شة  البنك  حققه� 
300 ملي�ر  اأك��ر من  والتي جت���وزت 

ري�ل بنه�ية م�ر�ص ع�م 2016 .
وبني اأن حوكمة البنوك اأحد اأهم مع�يري 
معتربا   .. واجل���ودة  والتميز  النج�ح 
دليا  ال��ربام��ج  ه��ذه  ملثل  البنك  تنفيذ 
ال�شف�فية  م��ن  م��زي��د  نحو  �شعيه  على 
كهدف  وامل�ش�ءلة  وامل�ش�واة  والنزاهة 
منه  واحلد  الف�ش�د  مك�فحة  يف  م�شرتك 

يف امل�شرتي�ت احلكومية .
واأل���ق���ي���ت ك��ل��م��ت���ن ل���ن����ئ���ب ال��رئ��ي�����ص 
ب�لبنك  امل�ش�ندة  للعملي�ت  التنفيذي 

الربن�مج  ت�شمنه�  ال��ت��ي  والتطبيقية 
االأدل��ة  ا�شتخدام  كيفية  على  والرتكيز 

وتطبيقه� .
االأ�شت�ذ  تكرمي  مت  الربن�مج  خت�م  ويف 

التي  الكبرية  للجهود  ال�شه�ري  انعم 
بذله� اثن�ء عمله يف البنك ب�شفته ن�ئب 

الرئي�ص التنفيذي للعملي�ت امل�ش�ندة.

ك�فة  االداري���ة  اخلدم�ت  ادارة  تقدم 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي جلميع  ال���دع���م  ان�����واع 
وت�����ش���ه��م  ال��ب��ن��ك  وف������روع  ادارت 
االه���داف  حتقيق  يف  فع�له  م�ش�همة 
االإدارة  ق����م���ت  ح��ي��ث  ب��ه���  امل��ن���ط��ة 
ب��شتكم�ل وجتهيز وتوفري متطلب�ت 
ال���ف���روع وامل���ك����ت���ب اجل���دي���دة ال��ت��ي 
خال2016م. اف���ت���ت����ح���ه����  مت 

واالدوات الكت�بية واالث�ث واالأجهزه 
االإلكرتونية واملعدات.

ثانيًا: ق�شم اخلدمات:
نفذ الق�شم العديد من املهام 

ابرزها:
وت��وف��ري  جت��ه��ي��ز  ا���ش��ت��ك��م���ل   -  1
م��ت��ط��ل��ب���ت ال���ف���روع ال��ت���ل��ي��ة: ح��ده 
ال��ت��دري��ب مببنى  م��رك��ز   - اجل���دي���د 

اق�ش�مه�  خ��ال  م��ن  االإدارة  وب��ذل��ت 
طلب�ت  لتلبية  كبريه  جهود  املختلفة 
ادارات وف��روع  ومك�تب البنك ومن 

ابرز تلك االعم�ل.

اوًل: ق�شم امل�شرتيات واملخازن:
ت���وف���ري م��ت��ط��ل��ب���ت م����راف����ق ال��ب��ن��ك 
والقرط��شيه  املطبوع�ت  من  املختلفة 

ال��زب��ريي - مكتب اجل��زائ��ر - ق�شم 
مكتب   - الزبريي  مببنى  اال�شتقب�ل 
احلوب�ن - مكتب ج�معة اإب - مكتب 
االأم�ن - مكتب ب�ب ال�شام - مكتب 
ج�معة �شنع�ء - مكتب رميه - مكتب 
�شم� مول - فرع �شبوه - فرع زبيد- 

فرع �شيئون - فرع مقدي�شو.
البنك. اأر�شي  من  عدد  ت�شوير   -  2

وترتيب  وتنظيم  �شي�نة  عمل   -  3
�ش�لة ومك�تب فرع �شنع�ء.

العملي�ت  م��ن  ع���دد  م��ع���جل��ة   -  4
ببع�ص  اخل��شة  وامل��ت���أخ��رة  املعلقة 
امل������وردي������ن وال�����رف�����ع مب���ق���رتح����ت 

للمع�جلة.
البنك  خم����زن  ت���أه��ي��ل  اإع�����دة   -  5

وترتيبه� وفرز حمتوي�ته�.

تكرمي فريق 
اإ�شدار التقرير 

ال�شن�ي للعام
2015

قيادة البنك ممثلة بقطاع كرمت 

تطوير األعامل فريق 

اصدار التقرير السنوي بإدارة التخطيط 

االسرتاتيجي واإلحصاء.

حيث  اوضح التقرير مدى استمرارية 

البنك يف تقديم الخدمات املرصفية للعمالء  

وتجاوز املنعطفات الصعبة يف ظل  الظروف 

االستثنائية التي متر بها البالد مام يعزز  ثقة 

العمالء واملوظفني بهذا الرصح الشامخ  

ليستمر كاك بنك مؤسسة مالية رائدة.

وقد تم التكريم بحضور املستشار الفني 

لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عصام لقامن، 

ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير 

األعامل األستاذ/ إبراهيم الحويث  حيث أثنوا 

عىل طاقم العمل الذين بذلوا مجهودا كبريا 

يف إعداد وإصدار التقرير باملستوى الذي 

املكرمنييليق مبكانة وسمعة البنك.
فايزه م�شلح مطري

مدير الفريق
حممد يحي الق�شار

ع�ضو الفريق

اأماين علي احلربي
ع�ضو الفريق

اإبراهيم عبده بق�ان
املن�ضق العام

اأمة الإله حممد اأب�طالب
ع�ضو الفريق

اإ�شحاق عبدالرزاق ال�شريف
ع�ضو الفريق

اختتام برنامج تدريبي
لك�ادر كاك بنك يف جمال قان�ن 

املناق�شات ب�شنعاء

Bank News CACBANKأخبار البنك

مساهمة اإلدارة يف حتقيق 
األهداف املناطة بكافة املستويات 

اإلدارية يف البنك على مستوى 
األهداف الفرعية أو العامة

تعزيز  جمال  يف  التدريبي  الربنامج  فعالية  اختتمت 
رقم  املناق�شات  قان�ن  تطبيق  على  ال��ق��درات  وبناء 
والأدل��ة  التنفيذية  ولئحته  2007م  لعام   )23(
متدربًا   31 مب�شاركة  النمطية  وال�ثائق  الإر�شادية 
التعاوين  الت�شليف  ببنك  املناق�شات  جلنة  اأع�شاء  من 

والزراعي واللجان التابعة لها.

Report CACBANKتقرير

اإدارة اخلدمات
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الفرع الرئي�شي - �شنعاء
جه�د تت�شاعف.. ون�شاط يت�ا�شل
م�ؤ�شرات من� عالية

ت�أكيدًا لعاقة ال�راكة احلقيقية بني البنك وعمائه ومت��شيً� مع التطورات التى ي�شهده� القط�ع امل�ريف تبذل �شبكة فروع ومك�تب البنك جهودًا ال نظري له� من اأجل اإجن�ز طلب�ت 
العماء، وتلبية رغب�تهم ونيل ر�ش�هم من خال خدم�ت ومنتج�ت م�رفية حديثة،واأنظمة ذات جودة ع�لية،ويف هذا ال�شي�ق توا�شل اإدارة الفرع الرئي�شي- �شنع�ء اهتم�مه� ب�لعماء 
واإع�دة حتديث الفرع وق�ل مدير الفرع االأخ/ عبدالرحمن �شمان اأن الفرع خال الع�م امل��شي حقق موؤ�رات منو ع�لية يف ك�فة جم�الت الن�ش�ط وم�يزال ن�ش�طه م�شتمرًا مل� من �ش�أنه 
احلف�ظ على مك�نة البنك يف ال�شوق امل�ريف، فيم� اأ�ش�ر مدير العملي�ت االأخ/ علي احل�شوري اإىل اأن اخلدم�ت التى يقدمه� الفرع اأك�شبته ح�شورًا متميزًا يف �شبكة الفروع و�شيظل 
مت�شدرًا الرتتيب االأول يف االإجن�زات، منوهً� اإىل اأن اإدارة الفرع حري�شة على اأهمية العاقة بني البنك والعماء ب�عتب�رهم الداعم الرئي�ص للبنك ومتثلت مه�م واإجن�زات الفرع خال 

الع�م 2016 ك�لت�يل:

- حتقيق مؤشرات منو عالية.
- توسيع قاعدة العمالء من خمتلف فئات اجملتمع.

- التواصل املستمر مع العمالء.
- إعادة تأهيل وتطوير الفرع.

- ابتكار أدوات حديثة لتقدمي اخلدمات.
- العمل بروح الفريق.

- جهود تتضاعف لنيل رضا العميل.
- متابعة مستمرة ملستوى اإلجناز يف الفرع واملكاتب 

التابعة له.
- استمرار تنشيط العنصر البشري وإكسابه مهارات 

جديدة من خالل التدريب.

Branch M. CACBANKإدارة الفروع

الفرع الرئيسي- صنعاء

Branch M. CACBANKإدارة الفروع

وفيام يخص مرشوع إعادة وتأهيل وتطوير الفرع قال األخ/ محمد العصيمي مرشف الصالة بأنه تم متابعة الدراسة الخاصة 
باملرشوع وتم إعادة ترتيب الصالة املرصفية مبا يتناسب مع املهام املناطة بالرصافني وخدمة العمالء والحواالت والخزينة 
وقد نالت هذه الخطوة ارتياح كبري لدى عمالء الفرع والجمهور الزائرين إضافة إىل إعادة تصميم الديكور والعرض اإلعالين 
لخدمات البنك بصورة مميزة، ونيابة عن موظفي الفرع نتقدم بالشكر لألستاذ/ محمد الالعي رئيس مجلس األدارة و جميع 

العاملني يف القطاع املساند.
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MANAgEMENT

وبرنامج الط�ارئ
خماطر ا�شتمرارية الأعمال

العام 2016، نجحت إدارة املخاطر يف زيادة فعالية عملية إدارة املخاطر يف البنك  والتأكد خالل 
من تطبيق املامرسات السليمة، والتأكد أن أنشطة األعامل املرصفية للبنك تحقق توازنا مالمئاً 
بني العائد واملخاطر املتوقعة ويف الحدود واإلمكانات واملوارد املتاحة إلدارة املخاطر. ومتكنت إدارة املخاطر 
من الحد والتخفيف من املخاطر التي واجهت البنك خالل العام 2016 واستطاع البنك إدارة تلك األخطار 

والتاميش مع األحداث الخطرة التي تعرض لها البنك نتيجة الوضع السيايس واالقتصادي الغري مستقر 
وحقق البنك إيرادات متكن من خاللها مواجهة وامتصاص الكثري من الخسائر املالية التي تعرض لها ومن 

أهمها مخاطر سعر الرصف ومخاطر االئتامن.

islamic bank CACBANKبنوك إسالميةRisk M. CACBANKقطاع المخاطر

إدارة اخملاطر

اوال: مخاطراالئتامن  
Credit risK

املخ�طر االئتم�نية هي احتم�لية 
اخل�ش�ئر امل�لية نتيجة تعر 

املقرت�ص اأو ف�شل الطرف االآخر يف 
الوف�ء ب�لتزام�ته، حيث يتعر�ص 

البنك ملخ�طر االئتم�ن الن�جتة عن 
تعر عماءه التي ت�شمل ال�رك�ت ، 

املوؤ�ش�ش�ت، واالأفراد.
وحتت مظلة اإدارة املخ�طر ي�أتي 

ُتدار  االئتم�ن" التي  خم�طر  "ق�شم 
عن طريقه اأربع فرق هم: وحدة 

مت�بعة خم�طر ائتم�ن االأفراد 
ووحدة مت�بعة خم�طر ائتم�ن 

ال�رك�ت، وحدة التوثيق ، وحدة 
اال�شتعام  ، تراقب هذه الفرق 

وتراجع ب��شتمرار احتم�الت 
التعر�ص خلطر التعر كم� يهتم 

الق�شم بوجود ح�فظة متنوعة 
ب�شكل جيد من حيث ق�عدة العماء، 

والتوزيع اجلغرايف، ال�شن�عة، 
التوجه، العملة واملنتج كم� تقوم 
وحدة اال�شتعام امل�رف ب�لرد 

على اال�شتعام�ت االئتم�نية و 
حتديد القوائم اخل��شة ب�لعماء 

وفق حتديث�ت البنك املركزي .
الهدف الرئي�شي لفريق اإدارة 

املخ�طر"ق�شم خم�طر االئتم�ن" 
هو تقييم املخ�طر املحتملة للمحفظة 

االئتم�نيه ، وذلك ب��شتخدام 
االأ�ش�ليب التحليلية املن��شبة ح�شب 
االإمك�ني�ت واملوارد املت�حة للق�شم 
ومب� ي�شمن امتاك البنك ملحفظة 

ائتم�نية ذات جوده ع�لية وخم�طر 
مقبولة ت�ش�عد على تعزيز ري�دة 

البنك، وفر�ص حم�ية ك�فية، 
ب�الإ�ش�فة اإىل املراقبة والدعم القوي 

ل�شم�ن تغطية ك�ملة لتلك املحفظة 
، ويتحقق هذا من خال التحليل 

امل�شتمر، الر�شد واملت�بعة عن كثب 
لتلك املح�فظ واقرتاح املع�جل�ت 

املاءمة للحد والتخفيف من خم�طر 
تلك املح�فظ ، وعلى الرغم من 

ارتف�ع احتم�لية خم�طر االئتم�ن 
نتيجة ت�أخر اأو انعدام م�ش�در 

ال�شداد خ�شو�ش� ملحفظة قرو�ص 

تق�رير احل�لة ب�شورة منتظمة 
لاإدارة العلي� وجمل�ص االإدارة.

خماطر الت�شغيل 
يكتنف الن�ش�ط امل�ريف العديد 

من املخ�طر التي تتطلب من البنك 
اتخ�ذ التدابري واالإجراءات املائمة 

الإدارة و�شبط هذه املخ�طر وفق 
اأف�شل املم�ر�ش�ت الدولية من 

اأجل تخفي�ص التعر�ص للخ�ش�ئر 
املحتملة اأو جتنبه� وتعترب املخ�طر 

الت�شغيلية اإحدى اأهم املخ�طر 
امل�رفية خ��شة يف ظل التطور 

التكنولوجي امل�شتمر والعوملة 
واإلغ�ء القيود يف مم�ر�شة االأن�شطة 

امل�رفية
الت�شغيل  خم���ط��ر  وح����دة  ت�����ش��ع��ى 
تن�ش�أ  التي  املخ�طر  جميع  الإدارة  
م���ن اأن�����ش��ط��ة ال��ب��ن��ك. ح��ي��ث ت��ق��وم 
وتقييم  وحتليل  بتحديد،  ال��وح��ده 
التي  الرئي�شية  امل��خ���ط��ر  واإدارة 
اأعم�له،  اإط���ر  يف  البنك  له�  يتعر�ص 
خم�طر  الت�شغيلية،   املخ�طر  وه��ي 
ال����دول����ة )ال�����ش��ي������ش��ي��ة(، خم���ط��ر 
اال�شرتاتيجية،  املخ�طر  ال�شمعة، 
وامل���خ����ط���ر امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ن��ت��ج���ت/ 
املتعلقة  وامل��خ���ط��ر  ال��ب��ن��ك  خ��دم���ت 
االإلكرتونية.  امل�رفية  ب�لعملي�ت 
ومن املعروف اأن هذه املخ�طر تت�شم 
بدرجة ع�لية من الرتابط فيم� بينه�، 
توؤثر  التي  ل��اأو���ش���ع  ميكن  بحيث 
يكون  اأن  العمل  جم���الت  اأح��د  على 
جمموعة  على  �شلبية  ت���أث��ريات  له� 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن امل���خ����ط���ر االأخ������رى.

برنامج ا�شتمرارية الأعمال 
ق�مت اإدارة املخ�طر بتحديث 

برن�مج ا�شتمرارية االأعم�ل وخطة 
الطوارئ يف ع�م2016، حيث 
ت�شمنت تلك التعديات حتديث 

لل�شي��شة الع�مة اخل��شة بربن�مج 
اال�شتمرارية وخطة الطوارئ  

وهيكل الت�شيري والنظم واالأدوات 
وخطة ال�شتمرارية االأعم�ل 

املوؤ�ش�شية يف البنك،مب� يف ذلك حتديد 
االأعم�ل احلرجة والق�ئمني عليه�. 

وي�شمل االإط�ر دورة ا�شتمرارية 

االأفراد التي ك�نت تعتمد ب�شكل 
اأ�ش��شي على م�شدر رواتب موظفي 
اجله�ت احلكومية والذي ت�أخر ذلك 

امل�شدر نتيجة الو�شع ال�شي��شي 
الراهن وهو م� اأدى اإىل انخف��ص 

ن�شب التح�شيل ملحفظة ائتم�ن 
االأفراد عاوة على ت�أخر م�شتحق�ت 

املقرت�شني االآخرين املندرجني 
�شمن حمفظة ائتم�ن ال�رك�ت 

نتيجة عدم �رف م�شتخل�ش�تهم 
التي طرف الدولة وتعر�ص اأعم�لهم 

ملخ�طر كبريه جعلت اأن�شطة بع�ص 
املقرت�شني يتوقف مت�م� كنتيجة 

للو�شع الراهن الذي تعي�شه الباد. 
ب�لرغم من ذلك فقد متكن البنك من 

خال قط�ع�ته املختلفه ب�حتواء 
تلك االأخط�ر وال�شري يف مع�جل�ت 

من �ش�أنه� التخفيف من خم�طر 
التعر ملقرت�شي البنك بل وا�شتط�ع 
البنك ا�شرتداد وحت�شيل مديوني�ت 

�ش�بقة وهو م� دعم موقف البنك 
م�لي� وخفف من وط�أة املخ�ش�ش�ت 

املطلوب تكوينه� خال الع�م 
.2016

ثانياً: املخاطر العاملة

ق�شم  املخاطر العاملة
خال ع�م 2016، ق�م البنك 

ب�إع�دة ت�شكيل وا�شتحداث وحدتني 
متخ�ش�شتني حتت اأ�راف الق�شم 

وهم� وحدة خم�طر الت�شغيل 
ووحدة خم�طر ال�شوق، وذلك 

لغر�ص �شم�ن وتعزيز قدرة البنك 
على التحكم يف خم�طر ال�شوق 
واإدارته� واملخ�طر الت�شغيلية 

التي تتعر�ص له� اأعم�ل البنك على 
تنوعه�.

حيث اأن ق�شم املخ�طر الع�ملة يقوم 
بتحديد، وقي��ص، و�شبط ومراقبة 

خم�طر ال�شوق واملخ�طر الت�شغيلية 
وخم�طر ال�شمعة واملخ�طر 

اال�شرتاتيجية وال�شي��شية وخم�طر 
ال�شيولة عرب �شي��ش�ت البنك، 

وي�شمن اأن متطلب�ت البنك املركزي 
وب�زل وحتليات املخ�طر تدار ب�شكل 

من��شب، ب�الإ�ش�فة اإىل القي�م بتقدمي 

االأعم�ل ب�أكمله�، ويحدد ويدّعم 
العديد من اخلطط والنظم الق�ئمة 

واملزمعة من اأجل ا�شتمراريته�. 
ول�شم�ن ف�عليته� واإمك�نية 
االعتم�د عليه�، يتم مراجعة 

واختب�ر جميع خطط ا�شتمرارية 
االأعم�ل ب�لبنك ب�شورة دورية، 

للت�أكد من توافقه� مع التغريات 
التقنية والتنظيمية اأو التغري يف 

طبيعة بيئة اأو مك�ن االأعم�ل. 

وحدة خماطر ال�ش�ق
تعرف خم�طر ال�شوق مبخ�طر 

التعر�ص اإىل اخل�ش�ئر الن�جتة عن 
عوامل ال�شوق وت�شمل املخ�طر 
الت�لي��ة: خم�طر اأ�شع�ر الف�ئدة 
 ،Interest Rate Risk

 Price خم�طر الت�شعري
ال�رف  اأ�شع�ر  خم�طر   ،Risk

 Foreign Exchange
التقلب�ت  من  الرغم  وعلى   .Risk

الكبرية يف ع�م 2016، وارتف�ع 
�شعر الدوالر والعمات االأجنبية 

االأخرى مق�بل تدهور يف �شعر 
العملة املحلية االأمر الذي اأثر على 

البنك ب�شكل كبري نظرا للمركز 
الق�شري جدا الذي ميتلكه البنك 
وهو م� عر�ص البنك اإىل خ�ش�ئر 

كبرية ب�شبب خم�طر تقلب�ت �شعر 
ال�رف اال اأن البنك يف ظل قي�دته 
احلكيمة وكوادره املوؤهلة متكن من 
حتقيق اأرب�ح ع�لية خال الع�م رغم 

�شعوبة الو�شع وهو م� �ش�هم يف 
امت�ش��ص البنك للخ�ش�ئر امل�لية 

الن�جتة عن خم�طر �شعر ال�رف 
وتكوين املخ�ش�ش�ت املطلوبة 

ملواجهة تلك املخ�طر ومب� يح�فظ 
على بق�ء البنك وا�شتمراريته يف 

الري�دة امل�رفية يف ال�شوق.

خماطر ال�شي�لة
 تن�ش�أ نتيجة عدم قدرة البنك على 

الوف�ء ب�لتزام�ته يف االأجل الق�شري 
بدون حتقيق خ�ش�ئر ملمو�شة اأو 
عدم القدرة على توظيف االأموال 
ب�شكل من��شب. وميتلك ك�ك بنك 

�شي��شة �ش�ملة لل�شيولة وخطة 

متويل للطوارئ التي تدعم تنوع 
م�ش�در التمويل وحت�فظ على 

وجود خمزون �شيولة ك�ف مع 
جمموعة كبرية من االأ�شول 

ال�ش�ئلة، ولقي��ص ومراقبة 
ال�شيولة ي�شتخدم ك�ك بنك حتليل 

الفجوة،  اختب�رات ال�شغط، 
و�ش�يف التمويل امل�شتقر، ون�شب 
تغطية ال�شيولة، ون�شب ال�شيولة 

التنظيمية والداخلية. و يف ع�م 
ن�شب  على  البنك  ح�فظ   ،2016

�شيولة مرتفعة ب�الإ�ش�فة اإىل تعزيز 
االأر�شدة النقدية من العملة املحلية 

مب� يلبي متطلب�ت العماء كم� 
ا�شتط�ع البنك خال ع�م 2016 

حت�شني ن�شبة ال�شيولة االأجنبية 
وخلق توازن بني طلب�ت العماء 

واإيرادات  العملة االأجنبية.

المخاطر األخرى:
يتبع البنك اسرتاتيجيات متكاملة 

إلدارة ومتابعة ورقابة اخملاطر 
األخرى مثل خماطر السمعة، 
واخملاطر االسرتاتيجية حيث 

تركز هذه االسرتاتيجيات على 
احلد من اآلثار السلبية لهذه 

اخملاطر. تساهم إدارة اخملاطر 
يف احلفاظ على السمعة 

اجليدة للبنك، والتي تعتمد 
على عدة أساليب من ضمنها 

حتقيق فعالية اإلدارة ونظم 
الرقابة والتحكم فى اخملاطر. 

يعمل البنك على تطوير منتجاته  
وتقدمي خدمات جديدة تساهم 

يف احلفاظ على العمالء 
وتلبية احتياجاتهم ومبا يواكب 
التطورات السائدة يف السوق 

املصرفية، كما ساهم البنك 
يف رعاية العديد من الفعاليات 

واملهرجانات خالل عام 2016 
لرتسيخ مفهوم الشراكة مع 

العمالء.  

islamic bank CACBANKبنوك إسالميةRisk M. CACBANKقطاع المخاطر
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islamic bank CACBANKبنوك إسالمية

املخاطر ازدادت  إدارة  مفهوم  أهمية 

والهيئات  اإلدارات  لدى 

املحلية  واملؤسسات  العاملية  والرشكات  الحكومية 

كأداة  فقط  وليس  األخرية،  السنوات  يف  الكربى 

للعمل ولكن كأداة اسرتاتيجية لدعم املنظمة، سواء 

كأداة  أو  محتملة،  تهديدات  مواجهة  كاسرتاتيجية 

دعم لإلدارة االسرتاتيجية، أو كأداة تشغيلية للتنفيذ 

إدارة  تحسني،  انتشار،  القرارات،  اتخاذ   ( مثل 

الحديثة  اإلدارة  اقتنعت  وقد   .) تنظيم  مشاريع، 

االستعداد  عىل  والقدرة  اآلمد  الطويل  النجاح  أن 

والوقاية للمخاطر والتعامل معها تبدأ من االهتامم 

وتفعيل أداة إدارة املخاطر بشكل صحيح.  

االسرتاتيجية الحديثة

اإدارة املخ�طر هي جزء اأ�ش��شي يف االإدارة اال�شرتاتيجية 
تتبعه�  ال��ت��ي  االإج������راءات  ت�شمل  وه���ي  موؤ�ش�شة  الأي 
امل�ش�حبة  االأخ��ط���ر  ملواجهة  منظم  ب�شكل  املوؤ�ش�ش�ت 

الأن�شطته�.
التعرف  هو  اجليدة  املخ�طر  الإدارة  االأ�ش��شي  الرتكيز 
على  ت�ش�عد  املخ�طر  واإدارة  ومع�جلته�.  املخ�طر  على  
فهم اجلوانب االإيج�بية وال�شلبية املحتملة لكل العوامل 
احتم�ل  م��ن  تزيد  فهي  املوؤ�ش�شة.  على  ت��وؤث��ر  ق��د  التي 

النج�ح وتخف�ص احتم�ل الف�شل.

Risk M. CACBANKقطاع المخاطر

اإدارة
املخاطر

■ ال يوجد خماطر مؤكدة 100 % وال خماطر 
غري مؤكدة 100 %.

وحدة مخاطر ائتمان الشركات

إدارة اخملاطر

islamic bank CACBANKبنوك إسالمية

ال يوجد خماطر مؤكدة 100 %
وال خماطر غري مؤكدة 100 %

تاريخ إدارة املخاطر وتطور 
مفهومها

اإدارة املخاطر غريزة اإن�شانية مت 
تط�يرها

اإن عملية )اإدارة املخ�طر( هي عملية 
اإن�ش�نية قدمية بقدم الت�ريخ ن�ش�أت ووجدت 

مع االإن�ش�ن وهي غريزة تطورت من 
البحث عن االأم�ن حلم�ية نف�شه وع�ئلته 
من املخ�طر املنظورة يف بيئته البدائية، 
ومواجهة حتدي�ت البق�ء وتطورت من 

خال تطور البيئة املحيطة به وتطور 
اإدراكه وبحثه عن تطوير هذه الغريزة اإىل 

اأداة ملعرفة اخلطر ملواجهته.
اإدارة املخاطر وا�شتمرارية العمل

مم�ر�شة  اإال  هي  م�  املخ�طر  اإدارة  ■ اإن 

العمل هم� عمليتني مربوطتني مع بع�شهم� 
وال يجوز ف�شلهم�، فعملية اإدارة املخ�طر 

توفر الكثري من املدخات لعملية التخطيط 
ال�شتمرارية العمل.

■ اإدارة املخ�طر تغطي م�ش�ح�ت وا�شعة 
مهمة لعملية التخطيط ال�شتمرارية العمل 

والتي تذهب يف مع�جلته� للمخ�طر اأبعد من 
عملية اإدارة املخ�طر.

اإدارة املخاطر هي ذلك الفرع من عل�م 
القت�شاد الذي يتعلق بالآتي:

■ املح�فظة على االأ�شول املوجودة حلم�ية 
م�ش�لح املودعني، والدائنني وامل�شتثمرين.
■ اإحك�م الرق�بة وال�شيطرة على املخ�طر 

يف االأن�شطة اأو االأعم�ل.
■ حتديد العاج النوعي لكل نوع من اأنواع 

لعملية نظ�مية لطرق ذات تكلفة فع�لة 
من اأجل التقليل من اأثر تهديد معني على 
املنظمة اأو املوؤ�ش�شة اأو االإدارة اأو الق�شم 

اأو امل�روع.
■ كل املخ�طر ال ميكن جتنبه� اأو تقلي�ص 

حدته� ب�شكل ك�مل.
■ ال يوجد خم�طر موؤكدة 100 % وال 

خم�طر غري موؤكدة 100 %.
■ على املوؤ�ش�ش�ت اأن تتقبل م�شتوى معني 

من اخل�ش�ئر ) خم�طر متبقية( بينم� 
ت�شتخدم اإدارة املخ�طر لتف�دي اخل�ش�ئر 

قدر االإمك�ن.
■ تكمن اأهميته� يف اأن بع�ص احلوادث التي 

لي�ص من املحتمل اأن حتدث قد حتدث فعا 
اإن ك�ن هن�ك وقت ك�ف حلدوثه�.

■ اإن اإدارة املخ�طر والتخطيط ال�شتمرارية 

املخ�طر وعلى جميع م�شتوي�ته�.
■ العمل على احلد من اخل�ش�ئر وتقليله� 

اإىل اأدنى حد ممكن وت�أمينه� من خال 
الرق�بة الفورية اأو من خال حتويله� اإىل 

جه�ت خ�رجية اإذا م� انتهت اإىل ذلك اإدارة 
املن�ش�أة ومدير اإدارة املخ�طر.

■ حتديد االإجراءات التي يجب القي�م به� 
يف الرق�بة على االأحداث وال�شيطرة على 

اخل�ش�ئر.
■ اإعداد الدرا�ش�ت وذلك بغر�ص منع اأو 

تقليل اخل�ش�ئر املحتملة، مع حتديد اأية 
خم�طر يتعني ال�شيطرة عليه� اأو منع تكرار 

مثل هذه املخ�طر.
■ حم�ية �شورة املن�ش�أة بتوفري الثقة 
املن��شبة، بحم�ية نف�شه� واأعم�له� من 

املخ�طر املحتملة.

Risk M. CACBANKقطاع المخاطر
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CACBANKإدارة قنوات التوزيع

اإللكرتونية  أهمية عالية يف تعظيم املوارد وتعزيز للصريفة 
القدرة التنافسية للبنك يف ظل التطورات املرصفية 

التي تشهدها البنوك، وألجل ذلك يكون التحديث والتطوير أهم عوامل 
النجاح وتحقيق اإلنجازات وفق الخطط املتبعة، وكانت إنجازات قنوات 

التوزيع اإللكرتونية  للعام 2016 كام يف الجدول التايل:

ال�شريفة الإلكرتونية
تعزيز القدرات التناف�شية

للبنك

CACBANKإدارة قنوات التوزيع

الموضوع م

إطالق خدمة الشحن الفوري لشركة سبافون. 1
إطالق باقات النت ليمن موبايل والسريع نت والبرق نت. 2

إطالق خدمة الشحن الفوري لشركة ام تي ان. 3
الربط الشبكي مع شركة الكهرباء لجميع المحافظات بالجمهورية. 4

رفع إيرادات االشتراكات الشهرية وزيادت عدد العمالء المشتركين والمفعلين للخدمة . 5
6 رفع عدد المشتركين واإليرادات الشهرية من التحصيالت والتسديدات.       

تنفيذ وتطبيق  نظام  CRM الخاص بإدارة خدمة العمالء وتحسين جودة الخدمة وتوفير قاعدة بيانات ومعالجة المشاكل والردود اآللية لإلستفسارات وتوفير تقارير تساعد على عمل 
دراسات لمنتجات جديدة.

وهو نظام تم تنفيذه وتطويره داخليا لتسجيل جميع البالغات واإليميالت واالتصاالت والشكاوي  الواردة من العمالء لتوفير  قاعدة بيانات ونظام تتبع للمشاكل وحلها.

7

إرسال تقارير يومية لعدد العمليات التي تمت ومشاكل عمالئنا في الخارج كل حسب فرعه ولإلدارة العليا. 8
الرد على ما يزيد عن 46786 ايميال خاص - مشاكل العمالء التي تم استقبالها من كافة فروع البنك. 9

تم الرد على 35212 اتصال هاتفي من عمالئنا تضمنت استفسارات وشكاوي عمالء.  10
تم التواصل مع 12207 عميل لحل مشاكلهم من شاشة المراقبة قبل أن يتصل العميل حيث تم تخصيص موظفين للتواصل بالعمالء عند مواجهة العميل أي مشكلة من خالل 

مراقبة العمليات عبر نظام البور كارد حيث يتم تحديد العميل ومشكلته ويتم التواصل به مباشرة 
11

عمل استبيانات هاتفية مع عمالئنا للترويج لخدمات البنك ومنها كاك موبايلي 12
النزول الميداني لتغطية صرف المرتبات من نقاط البيع بالجهات الحكومية ونقاط التجمع 13

إعادة توزيع الصرافات على فروع أمانة العاصمة وكذا إعادة توزيع مواقع الصرافات وتم تشغيلها عبر الطاقة الشمسية  14
إضافة 21 صرافا جديدا خالل العام 2016 تم توزيعها على عدة مناطق بامأنة العاصمة وبعض المحافظات األخرى التي كانت بحاجة لتغطيتها 15

تنفيذ وتطبيق  نظام  CRM الخاص 
بإدارة خدمة العمالء وتحسين 

جودة الخدمة



%282 إجمالي ايرادات كاك موبايلي  م

%251 إجمالي تحصيالت كاك موبايلي  م
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نسبة النمو نوع الخدمة م

-99% الكهرباء 1

-33% المياة 2

87% الهاتف األرضي 3

-14% MTN 4

7% يمن موبايل 5

-7 % سبأفون 6

نسبة النمو نوع الخدمة م

97% خدمة اإلنترنت 7

8% y 8

Mtn الشحن الفوري 9

SabafoNالشحن الفوري 10

86% Y الشحن الفوري 11

251% MTN كروت الخدش 12

%45 إجمالي تحصيالت  م

تقرير التحصيالت لجميع الرشكات لعام 2016:

الصرافات اآللية 
التي مت تركيبها 

حتى نهاية 2016

إضافة 21 صرافا جديدا 
خالل العام 2016

العدد المحافظة م

109 أمانة العاصمة 1
25 عدن 2

8 حضرموت 3
15 الحديدة 4
11 تعز 5
6 ذمار 6

10 إب 7
3 عمران 8
4 الضالع 9
2 شبوة 10
4 البيضاء 11
2 المهرة 12
1 المحويت 13
2 مأرب 14
1 لحج 15
5 حجة 16
1 صعدة 17

ً 210 صرافا اإلجمالي

CACBANKإدارة قنوات التوزيعCACBANKإدارة قنوات التوزيع
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islamic bank CACBANKبنوك إسالمية

والمتالحقة  السريعة  التغييرات  م��ن  بالعديد  حفل  استثنائي   ع��ام   2016 ال��ع��ام  يعد 
بسبب استمرار األحداث المشتعلة من العام 2015 في التأثير والتغيير في بيئة العمل 
الداخلية، وهذا شكل تحدي للحفاظ على استمرار عمليتي التدريب وتقييم األداء وإيجاد 
حلول للمعيقات والصعوبات التي واجهت اإلدارة، وقد خلق هذا التحدي حافزا للحفاظ 
على قيم البنك الجوهرية خصوصًا التوعية باالهتمام بالعمالء وااللتزام بمدونة سلوك 
البنك، وتعزيز الوالء الوظيفي واالنتماء المؤسسي حيث تم تصميم ونشر 38 بوستر 
توعوي عبر نافذة البنك اإللكترونية ) cacbook(، أما في مجالي التدريب وتقييم األداء 

فقد تم تحقيق اإلنجازات التالية في مجال التدريب :-

تبني م�شروع حتديث الحتياجات التدريبية على امل�شت�ى امل�ؤ�ش�شي وال�ظيفي والفردي 
 تنفيذ 108 برنامج تدريبي اأ�شا�شي وتخ�ش�شي نفذ منها %51 يف مركز البنك الداخلي، ا�شتهدفت 

.66% بن�شبة  وم�ظفة  م�ظفًا   1508

وبالن�شبة للربامج املتقدمة مت دعم 4 م�ظفني يف احل�ش�ل على �شهادة دولية يف جمال مدقق داخلي 
معتمد، )CIA( ويف اإطار رفع منحنى الكفاءة واخلربة مت دعم 28 م�ظفًا وم�ظفة �شمن برنامج 

الدرا�شات العليا.

اأما يف جمال تقييم الأداء فقد  حقق اأهدافه الإ�شافية عرب امل�شاهمة يف تقدمي البيانات الالزمة 
ملتخذ القرار بالعتماد على نتائج عملية تقييم الأداء التي ت��شف بك�نها �شفافة وعادلة وتلتزم 
بالإ�شافة  واإ�شرافيه،  قيادية  مبهام  بالقيام  مكلفني  م�ظف   48 تقييم  ومت  عالية،  مهنية  مبعايري 
اإىل املهام التي يق�م بها ق�شم تقييم الأداء يف الت�عية بثقافة تقييم الأداء مل�ظفي البنك وب�شكل 

م�شتمر. 

Training M. CACBANKإدارة التدريب

التدريب
وتط�ير الأداء

islamic bank CACBANKبنوك إسالميةTraining M. CACBANKإدارة التدريب

نظام تقييم الأداء
املوظفني  اأداء  الب�رية من حيث حتديد مدى كف�ءة  امل��وارد  اإدارة  العن��ر يف  اأهم  االأداء من  اإدارة وتقييم  تعترب عملية 
الأعم�لهم وتنفيذهم للمه�م والواجب�ت ومدى االلتزام ب�لقيم وال�شي��ش�ت واالأنظمة واالإجراءات اخل��شة ببنك الت�شليف 
التع�وين والزراعي، وذلك ب��شتخدام مع�يري تقييم من��شبة تت�شمن مراجعة �ش�ملة للن�ش�ط�ت والواجب�ت ولطبيعة العمل 
بح�شب املجموع�ت الوظيفية بحيث ت�شمن العدالة واملو�شوعية يف تقييم اأداء املوظفني وحتقق امل�ش�واة بينهم، كم� توؤدي 

اإىل رفع م�شتوى االأداء واالإنت�جية للموظفني وتطوير االأداء الكلي لبنك الت�شليف التع�وين والزراعي.

التقييم واإدارة الأداء

ق�شم تقييم الأداء
مت ان�ش�ء ق�شم التقييم واإدارة االأداء يف الع�م 
التقييم  مه�م  ف�شل  خ��ال  م��ن  2013م  
االأداء  تقييم  اإي��اء  الأهمية  التدريب  مه�م  عن 
االأداء  اإدارة  عملية  ت��ت��ج���وز  كونه�  اأه��م��ي��ة 
للتطوير  رئي�شة  اأداة  لت�شكل  التقييم  دور 
االأداء  م�شتوى  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  وت�����ش���ع��د 
بدوره  ينعك�ص  وال��ذي  املوظفني  من  املطلوب 
التع�وين  الت�شليف  لبنك  ال��ع���م  االأداء  على 
م�شتمرة  ع��م��ل��ي��ة  اأن���ه����  ح��ي��ث  وال����زراع����ي، 
وجن�حه� يعتمد ب�شكل اأ�ش��شي على االإر�ش�د 
بني  م����  ال��ت��ف���ع��ل  الأن   )Coaching(
تب�دل  اإىل  يهدف  وموظفيه  املب��ر  الرئي�ص 
املوظفني  اأداء  لتطوير  والتوجيه�ت  االآراء 
يكون  اأن  من  اأك��ر  للم�ش�كل  حلول  واإي��ج���د 
املوظف  وتذكري  االأخ��ط���ء  اإيج�د  هو  الهدف 
ب�أنه امل�شوؤول عنه�. وب�لت�يل ف�إن نظ�م اإدارة 

اأ�ش��شني  حم��وري��ن  يت�شمن  االأداء  وتقييم 
اأه���داف  حتقيق  على  ت���م  ب�ن�شج�م  يعمان 

عملية اإدارة وتقييم االأداء، وهم�:
 Review( والتقييم  املراجعة  حم��ور   •
ي��ه��دف  وال������ذي   )& Evaluation
عن  االأداء  م�شتوى  يف  ال��ف��وارق  حت��دي��د  اإىل 
و�رح  وجوده�،  ح�ل  يف  املطلوب،  امل�شتوى 

االأداء املتوقع من املوظفني.

ال������راج������ع������ة  ال������ت������غ������ذي������ة  حم������������ور   •
 Feedback and( وال����ت����ط����وي����ر 
اإىل  يهدف  وال��ذي   )Development
خال  اأدائ����ه  م�شتوى  على  امل��وظ��ف  اإط���اع 
وتب�دل  اإيج�ب�،  اأو  �شلب�  �شواء  التقييم  فرتة 
ال��ت��ط��وي��ر  ���ش��ب��ل  ح���ول  وامل���ق���رتح����ت  االآراء 
له  املحددة  االأه��داف  حتقيق  كيفية  ومن�ق�شة 

والو�شول اإىل م�شتوى االأداء املطلوب.

تقييم ال�ظائف الإ�شرافية
مت من خال توجيه�ت االأخ/ رئي�ص جمل�ص االإدارة بعقد جل�ش�ت تقييم االأداء لكل من �شدر لهم 
قرارات التكليف ب�لوظ�ئف ال�رافية ب�عتب�رهم حتت التجربة ملدة ثاثة اأ�شهر اأوىل وجتدد ملن مل 
يفوق املع�يري املطلوبة وي�شدر قرار التعيني ملن تفوق للو�شول لتلك املع�يري ويكون بذلك اكت�شب 
امل�شمى الوظيفي وا�شتحق كل االمتي�زات امل�لية واالإدارية بح�شب اللوائح واالإجراءات املنظمة لذلك. 

نتائج
القي�دي  القرار  تعزيز  مت 
ب���ل��ب��ي���ن���ت ال��ازم��ة ح��ول 
ب�لوظ�ئف  املكلفني  اأداء 
االإ������راف�����ي�����ة الإ������ش�����دار 

قرارات التعيني.
وهذا يو�شح حكمة القي�دة 
عملية  الأه��م��ي��ة  وروؤي���ت���ه���� 

تقييم االأداء.
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اإلجراءات التي مت 
اتباعها الستكمال 

التحضريات لتقييم األداء 
للعام 2016

اإجراءات اإدارية
◄  مت االنته�ء من عمل تقرير بنت�ئج التقييم 

للع�م 2014  ورفعه لرئي�ص القط�ع ورئي�ص 
جمل�ص االإدارة.

◄  مت التوجيه من االأخ/ رئي�ص القط�ع 
ب�إنه�ء م�روع تقييم االأداء وحتديد 

االحتي�ج�ت التدريبية واإيك�ل اإدارة عملية 
تقييم االأداء اإىل ق�شم تقييم االأداء ح�شب 

االخت�ش��ص ووفق االإجراءات )خمرج تقييم 
االأداء(.

اإجراءات فنية
◄  متت مراجعة من�ذج التقييم لكل 

امل�شتوي�ت ومط�بقته� مع االأوزان الن�شبية 
لكل م�شتوى اإداري وجمموعة وظيفية
◄  مت اإنزال تعميم جلميع امل�شوؤولني 

املب��رين يف 2016/8/18 للتنويه 
على اأهمية اإعداد ملف�ت املوظفني يف �شبيل 

التح�شريات الإجراء تقييم االأداء نه�ية الع�م 
 .2016

◄  مت التوا�شل مع بع�ص االإدارات املعنية 
لتويف البي�ن�ت الازمة للتح�شريات 

◄  مت اإعداد ك�شف بخط ال�شري ومواعيد 
اجلل�ش�ت لكل املندوبني ت�شمل كل القط�ع�ت 

وفق امل�شتوي�ت االإدارية واملجموع�ت 
الوظيفية

◄  مت تدريب فريق املندوبني امل�شتوى الث�لث 
ب�شكل نه�ئي على عملية اإدارة اجلل�شة 

واحت�ش�ب النت�ئج
◄  مت اإعداد وتوزيع حق�ب املندوبني مدعومة 

ب�لوث�ئق املطلوبة لعملية التقييم
◄  مت اإعداد ملف�ت املقيمني لكل امل�شتوي�ت 
م�شمولة لنم�ذج التقييم ح�شب كل م�شمى 

وظيفي.
◄  خ�رطة النزول لتقييم االأداء من خال 

توزيع ك�شوف�ت املندوبني ت�شمل ا�شم�ء 
امل�شتهدفني من التقييم والتوثيق على 

م�شتوى كل مندوب  

خط�ات تف�شيلية
◄  مراجعة وحتليل نت�ئج تقييم االأداء 

لفروع البنك من واقع الوث�ئق امل�شلمة من 
قبل اللج�ن امليدانية للتقييم

◄  اإعداد تق�رير تف�شيلية ب�لنت�ئج النه�ئية 
للتقييم ملدير م�روع تقييم االأداء وحتديد 

االحتي�ج�ت التدريبية 
◄  وتقرير اآخر لاأداة العلي� عن نت�ئج 

حتليل تقييم االأداء واملعوق�ت والتو�شي�ت
◄  اإعداد املواد اخل��شة واملكونة للمنتدى 

التف�علي عن ثق�فة وطرق تقييم االأداء 
والنم�ذج امل�شتخدمة.

◄  اإعداد خطة لق�شم التقييم من واقع مه�م 
وواجب�ت التقييم م�شرت�شدين ب�ملخرج 

رقم 6
◄  اإعداد دليل اجراءات عملية التقييم 

وتو�شيح االأدوار املنوطة ب�جله�ت ذات 
العاقة ويتم اإع�دة �شي�غته وفق النموذج 

املر�شل من اإدارة اجلودة
◄  ا�شتكم�ل �ش��ش�ت النظ�م اخل��شة 

ب�لتقييم والتق�رير املطلوبة وفق من�ذج 
املخرج

◄  مت مت�بعة فروع البنك والتي �شبق تقييم 
االأداء فيه� للقيد يف �شجل االأعم�ل والنت�ئج:
◄  حيث ك�ن املعوق تكرار عدم القدرة على 
الدخول يف النظ�م االآيل ومت اإر�ش�دهم ب�لقيد 

يف �شجل يدويً�
◄  مت ت�شميم برو�شور تثقيفي واإر�ش�دي 

حول تقييم االأداء وطريقة التقييم املتبعة يف 
البنك وكيفية اإدارة اجلل�ش�ت. 

التغذية الراجعة
◄  تخطيط

◄  تقييم
◄  مراجعة دورية

الت��شيات
◄  ربط نت�ئج تقييم االأداء بنظ�م التحفيز

◄  تفعيل م�روع تكرمي املوظف املث�يل
◄  اعتم�د جم�الت ا�شتخدام نت�ئج تقييم االأداء                 

التدريب وتط�ير الأداء
ي�شعى البنك من خال التدريب اإىل تطوير وت�شليح موظفيه ب�ملعرفة 

وامله�رات الازمة لنج�ح البنك يف اأداء خدمة متميزة لعمائه ب�شكل يقلل 
من التكلفة ويحقق ر�شى العماء ور�شى موظفي البنك من خال الرتكيز 

على التدريب الذي يهتم ب�لنت�ئج ويتوافق مع احتي�ج�ت العمل ويحقق 
اأهداف امل�ش�رات الوظيفية ملختلف الوظ�ئف يف البنك.

تعتمد اإجراءات التدريب على مع�يري وا�شحة وحمددة ودقيقة متكن بنك 
الت�شليف التع�وين والزراعي من حتقيق الغ�ية من هذا النظ�م واإ�ش�فة 

قيمة حقيقية من خال التدريب لتطوير االأداء الع�م ودعم امل�ش�ر الوظيفي 
للموظفني وجدارتهم املختلفة.

ومتر عملية التدريب يف بنك الت�شليف التع�وين والزراعي على اأربعة مراحل 
متت�لية ومكملة لبع�شه� البع�ص وتكون ق�ئمة على اإ�شرتاتيجية و�شي��شة 

البنك املتعلقة ب�لتدريب كم� يو�شح ال�شكل الت�يل:

Training M. CACBANKإدارة التدريب

سياسة التدريب

تحديد االحتياجات التدريبية

وضع الخطة التدريبية

تنفيذ التدريباختيار الجهات التدريبية

تقييم التدريب

ق�شم التدريب:
يقع على ع�تق ق�شم التدريب حتديد االإحتي�ج 

التدريبي وحتديثه ب��شتمرار ويتحمل  
م�شوؤولية تنفيذ التدريب واالإ�راف عليه 

داخل البنك وخ�رجه �شمن اخلطة التدريبية 
املعتمدة.

:  BTI مركز التدريب
يتحمل مركز التدريب الداخلي م�شوؤولية 

تدريب املوظفني داخل البنك وااللتزام بخطة 
التدريب املو�شوعة، مب� يزيد اجلودة ويقلل 

الكلفة .

تدريب وتطوير أداء 
املوظفني يف العام 

2016
يتم يف كل ع�م الرتكيز على هدف جديد من 

�ش�أنه رفع كف�ء التدريب وجتويده، ففي 
حني مت الع�م 2015 رفع 

كف�ءة مركز التدريب ليكون 
�شمن املع�يري املطلوبة 

ليقوم ب�أداء امله�م  املطلوبة 
مت يف الع�م 2016 التع�قد 

مع خبري ا�شت�ش�ري 
لتحديث احتي�ج�ت 

التدريب وفق امل�شتوي�ت الثاثة املوؤ�ش�شي 
والوظيفي والفردي، وبرغم التحدي�ت التي 

واجهت عملية التدريب والتي ط�لت قط�ع 
التدريب ب�شكل ع�م يف الباد فقد مت تنفيذ 

عدد )108(برن�مج تدريبي ا�شتف�د منه� 
عدد )1508(متدرب مت تنفيذه� داخل 

البنك )مركز التدريب ب�لبنك( وخ�رج البنك 
يف املراكز واملع�هد االأخرى 

خال�شة التدريب للربع 
الأول2016

ق�مت اإدارة تطوير االأداء )التدريب( 
خال الربع االأول من الع�م 2016 

بتنفيذ عدد )40( برن�مج تدريبي ا�شتف�د 
منه� )577( متدرب داخل البنك )مركز 
التدريب ب�لبنك( وخ�رج البنك يف املراكز 

واملع�هد االأخرى موزعة بني االإدارة 
والفروع على النحو الت�يل:

خال�شة التدريب للربع الثاين 
2016

ق�مت اإدارة تطوير االأداء )التدريب( خال 
الربع االأول من الع�م 2016  بتنفيذ 

عدد )31( برن�مج تدريبي ا�شتف�د منه� 
)444( متدرب  داخل البنك )مركز 

التدريب ب�لبنك( وخ�رج البنك يف املراكز 
واملع�هد االأخرى موزعة بني االإدارة 

والفروع على النحو الت�يل: 

خال�شة التدريب للربع 
الثالث 2016

ق�مت اإدارة تطوير االأداء )التدريب( 
خال الربع االأول من الع�م 2016 

بتنفيذ عدد )8( برن�مج تدريبي ا�شتف�د 
منه� )119( متدرب  داخل البنك 

)مركز التدريب ب�لبنك( وخ�رج البنك 

يف املراكز واملع�هد االأخرى موزعة بني 
االإدارة والفروع على النحو الت�يل:

خال�شة التدريب للربع الرابع 
2016

ق�مت اإدارة تطوير االأداء )التدريب( خال 
الربع االأول من الع�م 2016 بتنفيذ 

عدد )22( برن�مج تدريبي ا�شتف�د منه� 
)283( متدرب  داخل البنك )مركز 

التدريب ب�لبنك( وخ�رج البنك يف املراكز 
واجله�ت االأخرى موزعة بني االإدارة 

والفروع والتي �شيتم تو�شيحه�  ب�شكل 
معلى النحو الت�يل:   

برامج الدرا�شات العليا 2016
وا�شلت اإدارة تطوير االأداء)التدريب( دعم 
موظفي البنك امللتحقني بربامج الدرا�ش�ت 

العلي� يف ك�فة اأنح�ء الوطن حيث قدمت 
الدعم امل�يل لعدد )28(موظف موزعة على 

الربامج الت�لية:

Training M. CACBANKإدارة التدريب
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جدول يوضح الربامج التدريبية املنفذة بحسب جماالت التدريب

اسم البرنامج التدريبي عدد المستفيدين

17 التخطيط االسرتاتيجي املؤسيس

24 إعداد املواد و الحقائب التدريبية املحرتفة

اجراءات منح التسهيالت للمؤسسات والرشكات 14

إدارة االجتامعات وكتابة التقارير 11

إدارة االئتامن املرصيف 10

إدارة الجودة الشاملة 4

إدارة الديون املتعرثه 3

إدارة السيولة والودائع وتوظيف األموال يف لبنوك 7

إدارة املوجودات واملطلوبات 8

إدارة الوقت 13

إدارة فريق العمل الفعال 6

اساسيات الضيافة 20

اساليب العمل املرصيف االسالمي 7

اساليب الوقاية من تزييف العمالت وتزوير املستندات 9

اسس ومعايري تسعري الخدمات املرصفية 7

إعداد املوازنات التقديرية يف البنوك 6

االجراءات القانونية واملرصفية للشيكات 10

االرشاف االداري الفعال 6

االعتامدات املستندية 11

االعراف املوحدة لتغطية االعتامدات املستندية للنرشة 725 9

االئتامن املرصيف املتقدم 7

اإلجراءات القانونية واملرصفية للتعامل بالشيك 12

البطاقات املرصفية 12

التحاصيل املستندية 12

التحليل املايل باستحدام الحاسوب 24

التحليل املايل يف املصارف 9

التخطيط االسرتاتيجي 14

التسويق املرصيف 8

التسويق املرصيف االلكرتوين 2

الترشيعات املرصفية 5

التصنيفات املوحدة للبنوك 5

التمويل باملشاركة واالجارة يف البنوك االسالمية 3

التميز يف خدمة العمالء 8

التوثيق القانوين للعقود االئتامنية واملرصفية 2

التوثيق القانوين للعقود األئتامنيه واملرصفيه 4

الحوكمة وفقا لدليل جوكمة البنوك الصادر من البنك املركزي 8

الخدمات املرصفية اإللكرتونية 28

الصكوك االسالمية 4

العمليات املرصفية املحلية 19

القيادة اإلدارية والتحديات  6

املحاسبة االدارية يف املصارف 6

املحاسبة املرصفية 11

املحاسبة لغري املحاسبني 22

املراجعه و التدقيق الداخيل للبنوك 6

املراجعه و التدقيق الداخيل للبنوك 5

املراسالت التجارية 5

املراسالت التجارية واملرصفية باالنجليزية 12

املضاربة واالستصناع يف البنوك االسالمية 3

املهارات الحديثة يف فن التعامل مع الجمهور 20

املهارات القيادية واالرشافية 5

الورشة التطبيقية  تعزيز وبناء القدرات عىل تطبيق قانون املناقصات واملزيدات رقم ) 23 ( 

لسنة 2007 والئحتة التنفيذية واألدلة اإلرشادية والوثائق النمطية     

53

امن وحامية املعلومات ملستخدمي الحاسوب 6

امن وحامية املنشئات الحيويه 20

)Ac Management( إدارة حسابات العمالء 7

أساليب كشف تزييف العمالت وتزوير املستندات 25

تحليل وتقييم اداء املرصف 2

تصنيف الديون املتعرثة ورصد املخصصات الالزمة لها 21

تعزيز وبناء القدرات عىل تطبيق قانون املناقصات رقم )23( لعام 2007م والئحته التنفيذية 

واألدلة اإلرشادية والوثائق النمطية

31

تقييم الضامنات املقدمة من العمالء لغرض منح االئتامن 7

تقييم دراسات الجدوى املقدمة من العميل 11

تنفيذ برنامج السياسة االئتامنية ومصفوفة السقوف والصالحيات للقروض 17

تنميه مهارات تحصيل القروض يف البنوك 11

12 النظام الجغرايف 

حوكمة البنوك  13

خطابات الضامن 4

دور وحدة االمتثال يف مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب 5

صناعة القرار االداري 18

طرق احتساب االرباح يف البنوك االسالمية 2

طرق الدفع التقليدية والحديثة يف التجارة الدولية  26

فحص مستندات االعتامدات وفقا ملعيار 745 6

قانون االمتثال الرضيبي االمرييك الفاتكا  126

قانون الرضائب اليمني 31

كشف تزوير التوقيع واملستندات املرصفية 12

مبادئ املحاسبة لغري املحاسبني 16

مبادئ وإعداد القوائم املالية يف القطاع املرصيف 9

مخاطر االعتامدات املستندية 18

معايري املحاسبة الدولية 16

مفاهيم املتغريات املناخية وفرص التمويل  املتاحة من صندوق املناخ االخرض 20

مقاصة الشيكات 3

مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب 279

منازعات االعتامدات املستندية والتحكيم التجاري لها 2

مهارات االتصال الفعال والتعامل مع الجمهور 7

نظام املشرتيات واملخازن )فوكس( 1

نظم امن وحراسة البنك  20

ورشة الرضاء الوظيفي والوالء التنظيمي 30

GOLMO1P001 ورشة عمل إعداد ومراجعة االصدار الثاين الجراء ائتامن الرشكات واملنشأت 11

وسائل ونظم الدفع الحديث 22

من اهداف
تقييم ا�داء
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قرارك بيدك

من اهداف تقييم ا�داء

رفع مستوى 
أداءهم 
وتطوير 

كفاءاتهم 
باستمرار 
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الزمن األسلوب النشاط الموضوع

أبريل
التحضير والتنفيذ لورشة عمل لقيادات البنك + بوسترات دعائية عدد 

9 لمدة 20 يوما.
ورشة عمل + إرسال بوسترات توعية

الوالء واالنتماء
9 بوسترات

يونيو _ يوليو
5 فالشات عن سرية المعلومات واألمانة مع االلتزام بالنصوص الواردة 

بمدونة السلوك الوظيفي وتم عمل التصاميم أيضاً بجهود ذاتية.
تم تصميم حملة توعوية عن السرية المصرفية واألمانة الوظيفية

السرية واألمانة المصرفية
5 بوسترات

من نوفمبر وحتى ديسمبر
قامت اللجنة بتصميم الجمل التوعوية وتم االستعانة بمصمم خارجي 

وتصميم 18 بوستر.
بدأ اإلرسال في شهر أكتوبر وقد تم حتى اآلن إرسال 10 بوسترات

حملة أساسيات ومهارات خدمة العمالء
18 بوستر

من نوفمبر وحتى ديسمبر
قامت اللجنة بحصر للمميزات التي يتمتع بها موظفي كاك بنك ) الراتب 

+ الحافز + التأمين الصحي + التدريب + تعليم األبناء(
تم تصميم 6 بوسترات وإرسال 3 حتى اآلن

حملة كاك انتمائي
6 بوسترات

مشروع توعية موظفي البنك 

تكوين جلنة توعية موظفي البنك بتوجيه�ت رئي�ص جمل�ص االإدارة مت 
عرب  البنك  موظفي  ل��دى  ومعرفية  �شلوكية  ثق�فة  خلق  لغر�ص 
موظفي  لتوعية  جلنة  ت�شكيل  خال  من  وحديثة،  مبتكرة  بطرق  توعيتهم 
من  لعدد  اأعم�له�  يف  ا�شتندت  امل�ش�ند،  القط�ع  قي�دة  اإ���راف  البنك حتت 

املف�هيم.

املسؤولية االجتماعية

امل�لية  املوؤ�ش�ش�ت  اأه��م  من  كونه  املج�الت  ك�فة  يف  املجتمع  جت���ه  كبرية  مب�شوؤولية  ع���م  ب�شكل  بنك  ك���ك  ي�شطلع 
وامل�رفية يف البلد وهن� ي�أتي دور اإدارة تطوير االأداء )التدريب( حيث تعمل على امل�ش�همة يف تقدمي العون للب�حثني 
على  للبنك  الت�بع   BTi الداخلي  التدريب  مركز  عرب  اأي�ش�  وتعمل  ودرا�ش�تهم  اأبح�ثهم  يخ�ص  فيم�  واخلريجني 
التع�ون مع املوؤ�ش�ش�ت واملنظم�ت فيم� يخ�ص ا�شت�ش�فة وتنظيم الفع�لي�ت املختلفة ب�الإ�ش�فة اإىل التع�ون معهم فيم� 

يخ�ص اإعط�ء املعرفة خلريجي وخريج�ت اجل�مع�ت والكلي�ت واالأك�دميي�ت اليمنية املختلفة.  

Training M. CACBANKإدارة التدريبTraining M. CACBANKإدارة التدريب
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اهم اإجنازات االإدارة خالل 
العام 2016

حتقيق اإجم�يل اإيرادات مببلغ 234،6 مليون ري�ل
◄ تعزيز اأر�شدة البنك يف اخل�رج.

◄ تد�شني العمل مع �ركة احلواالت  Ria والرتويج 

للحواالت الواردة عربه�.
اجل�معية  التن�شيق  ر�شوم  �شداد  برن�مج  تد�شني   ◄

عرب نظ�م ال�ريع للحواالت.
◄ تنمية احلواالت الداخلية ومبعدل منو 99%.

◄ تفعيل العمل مع �ركة الدوحة لل�رافة يف قطر.

◄ توقيع اإتف�قية تقدمي خدم�ت ب�قة رح�ل مع �ركة 

العاونة يف االأردن.
من  اأك��ر  وا�شتقط�ب  اجلم�عية  احل���واالت  تنمية   ◄

جديدة. جهة   100
◄ تو�شيع �شبكة ال�ريع الداخلية والتع�قد مع اأكر 

من 15 وكيا جديدا.

حركة الحواالت الخارجية
 2016 للع�م  الداخلية  ارتفعت موؤ�رات احلواالت 
مق�رنة ب�لع�م 2015 بن�شبة منو و�شلت اإىل 18٪.

سداد الرسوم الجامعية
مت توقيع اإتف�قية ت�شديد الر�شوم اجل�معية مع وزارة 

التعليم الع�يل ممثلة مبركز تقنية املعلوم�ت .

الرسيع موباييل
ح��ق��ق ال��ب��ن��ك من���وا يف ح��ج��م احل�����واالت امل��ن��ف��ذة عرب 

ال�ريع موب�يلي وبن�شبة 4%.

الحواالت الجامعية
�شهد الع�م 2016 منوا ملحوظ� يف حجم احلواالت 
 2015 ب��ع���م  م��ق���رن��ة  املحققة  وال��ع��م��والت  امل��ن��ف��ذة 
الذي ك�ن فيه حركة احلواالت اجلم�عية متوا�شعة، 
�شي��شة  البنك  ات��ب���ع  نتيجة  ال��زي���دة  �شبب  وي��رج��ع 
وفق�  الراهنة  واملتغريات  ال�شوق  و�شع  مع  تتن��شب 

للجدول.

معدل النمو البيــــــان
341% عدد الجهات

248% عدد الحواالت

51% إجمالي المبالغ

767% إجمالي العموالت

CACBANKإدارة الحواالت

النقدية عائدات داعمة لالقتصاد الوطني، وسياسة االنفتاح االقتصادي تؤىت مثارها مبزيد للتدفقات 
من املدخرات، وكاك بنك يتامىش مع تعليامت البنك املركزي اليمني ملا من شأنه خدمة 
أبناء الوطن يف الداخل والخارج، وتعزيز الثقة بالقطاع املرصيف باعتباره الرائد للسوق املحيل، فمد جسور عالقاته 

مع العديد من البنوك املراسلة ورشكات الرصافة محلياً وخارجياً محققاً إنجازات كبرية خالل العام 2016.

باقة رحال
مت فتح العديد من 

احلسابات للمغرتبني 
اليمنيني املتواجدين 

يف مناطق خمتلفة من 
العامل.

Transfers M. CACBANKإدارة الحواالت Transfers M. 
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للبطاقات المصرفية أهمية عالية، فهي وسيلة إلكترونية 
ال��ن��ق��ود وت��س��اه��م ف��ي رف���ع مستوى  تقلل م��خ��اط��ر ح��م��ل 
الوعي لدى الجمهور، وكاك بنك مايزال حريصا على هذه 
القيمة بأن تظل التداوالت اإللكترونية عبر شبكته المصرفية 
طلبات  يلبي  البطاقات  ،ومركز  للعمالء  اآلمنة  القناة  هي 
والسرعة وخدماته متواصلة على  الدقة  بمنتهى  العمالء 
أن  ،كما  الكفاءة  ذوي  م��ن  عمل  طاقم  عبر  الساعة  م��دار 
المركز حقق خالل العام 2016 الكثير من المهام واإلنجازات، 

من أبرزها:

-ا�شتكمال م�شروع الفيزا نت. 
-ا�شتكمال واإجناز امللف الإلكرتوين.

-النتهاء من حتديثات الفيزا للعام 2016.
عرب   2016 للعام  الفيزا  ف�اتري  اإر�شال  م�شروع  من  -النتهاء 

الإمييل.
-تفعيل خدمة ال�شحب عرب نقاط البيع لبطاقات كاك اإ�شالمي.

-رفد البنك باأكرث من 160نقطة جديدة باأحدث امل�ا�شفات. 
-البدء بتنفيذ وتطبيق نظام مراقبة الحتيال. 

-كما قام باإ�شدار البطاقات امل�شرفية مبختلف اأن�اعها.

مركز البطاقات
يلبي طلبات العمالء مبنتهى الدقة 

وال�شرعة
على مدار ال�شاعة

مالحظات القسم االنجاز م

ELECTRoN  3366 فيزا إلكترون 1
ISLAMIC ELECTRON     74 فيز إلكترون إسالمي  2
CUP CC CARD           4 يونيون بربيد  3
VISA GOLD           116 فيزا جولد 4
VISA NET             89 فيزا نت  5
ISLAMIC DEBIT CARD  1242 إسالمي ديبت 6
Charge Card          70 بربيد  7
VISA CLASSIC        579 فيزا كالسيك  8
CUP DEBIT CARD     8282 يونيون باي  9
DEBIT CARD        28097 ديبت 10

Center Cards CACBANKمركز البطاقاتCenter Cards CACBANKمركز البطاقات
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اإدارة تقنية املعل�مات
ح�شاد 2016

تحديث 
األنظمة املالية 

املرصفية  
وتطويرها،ميكن 
املؤسسات من 

إحراز مؤرشات منو 
عالية،ويكسبها قاعدة 

عمالء واسعة تنفرد 
بامتالكها، وكذلك 

اقتنائها ألحدث 
األنظمة يف عامل 

البنوك والرشكات 
املالية، فإدارة تقنية 

املعلومات كانت 
وماتزال تواصل 

التطوير والتدريب 
ليتصدر البنك قامئة 

البنوك اليمنية نتيجة 
امتالكه ألحدث 
األنظمة البنكية 

ومواكبته للتطورات. 

IT CACBANKإدارة تقنية المعلومات

IT

Information

Technology
تعزيز الربط االحتياطي لفروع 

البنك

▪ ربط مك�تب اأم�نة الع��شمة 
خطوط احتي�طية عرب ال�شت�اليت 

لعدد 5 فروع.
▪ ربط خطوط احتي�طية لفروع 
البنك عرب ال�شت�اليت لعدد 21 

فرعً� ومكتبً�.
▪ حتديث نظ�م املراقبة ال�شبكية 

اإ�شدار  الأحدث   Orion
▪ خف�ص تك�ليف ربط الفروع 

ب�ملركز االحتي�طي 
▪ خف�ص تك�ليف الربط ال�شبكي 

للقنوات الفروع
▪ تعزيز وحتديث اأجهزة واأنظمة 

احلم�ية
▪ م�روع حت�شني ربط االإنرتنت 

مل�شتخدمي  البنك
▪ تركيب وت�شغيل 2 جه�ز 

البنكية  اخلدم�ت  حلم�ية   UTM
عرب االإنرتنت

▪ تركيب وت�شغيل جه�ز حلم�ية 
ومراقبة الدخول من خ�رج ال�شبكة  

.VPN
▪ حتديث نظ�م حم�ية مراقبة 
 Blue( م�شتخدمي االإنرتنت

.)  Coat
▪ تركيب وت�شغيل جه�ز 

�شبكة  مل�شتخدمي   BlueCoat

االإنرتنت مببنى الزبريي.   
العزل ال�شبكي بني ال�شبكات وتعزيز ورفع 

احلماية 

 MPLS عن قنوات E1 شبكة قنوات ترا�شل البي�ن�ت� ▪
للحد من امل�ش�كل.

▪ الو�شول ل�شبكة ال�شري فرات من �شبكة البنك واإغاق املن�فذ 
حلم�ية الو�شول لل�شريفرات.

▪ �شبكة نق�ط البيع يف منطقة حممية DMZ الإغاق الثغرات 
االأمنية.

▪ �شبكة ال�راف�ت عن �شبكة الفروع ل�شم�ن ا�شتمرارية 
خدم�ت ال�راف�ت.

▪ �شبكة �رك�ت اخلدم�ت ) مين موبيل، �شب�أفون، ام تي ان، 
املي�ه،.......الخ( عن �شبكة البنك ل�شم�ن حم�ية �شبكة البنك 

من ال�شبك�ت اخل�رجية.
▪ حتويل معظم قنوات الرتا�شل اإىل MPLS لتخفي�ص 

التك�ليف.
▪  ربط الفروع للمركز االحتي�طي عن طريق خدمة  

.Switching MPLS
.MPLS م�ش�ر ربط ال�رك�ت عرب قن�ة  ▪

▪ معظم قنوات ترا�شل البي�ن�ت E1 للفروع واملك�تب اإىل 
.MPLS قنوات

تخفي�ص تك�ليف ا�شتئج�ر قنوات ترا�شل البي�ن�ت بني الفروع 
واالإدارة الع�مة ب 170 األف دوالر. 

حتديث الربط ال�شبكي لفروع البنك وقن�ات 
الربط خارجيًا

▪ ربط 7 فروع ومك�تب جديدة )مكتب ج�معة اإب –مكتب 
رميه – مكتب ج�معة �شنع�ء-فرع احلوب�ن- مكتب دار�ص 

- فرع حده اجلديد- فرع 22 م�يو اجلديد – فرع بغداد 
اجلديد( بخدمة االت�ش�ل MPLS. وربط فرع �شنع�ء 

ب�الألي�ف ال�شوئية. وت�أهيل و�شي�نة �شبك�ت الفروع، فيم� مت 
تعزيز الربط ل�ركة ري� االأمريكية للحواالت.

إجنازات قسم 
الشبكات والدعم 

الفني
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مركز البيانات 
�شي�نة منظوم�ت البنية التحتية ملركز 

البي�ن�ت
▪ �شي�نة اخل�زن�ت املركزية واملكيف�ت 

املركزية واملولدات الكهرب�ئية.
▪ اإع�دة ت�أهيل وتطوير وتنظيم عمل مركز 

البي�ن�ت 
▪ و�شع اإجراءات اأعم�ل حديثة وتنظيمه� 

ملوظفي مركز البي�ن�ت 
▪ ت�شغيل غرفة �شريفر جديدة مبنظومة 

متك�ملة 
▪ ت�أهيل غرفة اخل�زن�ت املركزية

▪ ت�أهيل غرفة ال�رفرات املركزية
▪ جتهيز واإن�ش�ء غرفة املراقبة

▪ جتهيز غرفة التو�شعة لكهرب�ء مركز 
البي�ن�ت

▪ تعزيز منظومة االأمن الفيزي�ئي 
ومنظومة املراقبة ملركز البي�ن�ت

قسم أمن املعلومات 
▪ امل�ش�ركة يف م�روع �شاحي�ت 

امل�شتخدمني للب�ور ك�رد
و�شع خطة تنفيذية للح�شول على االيزو 

.27001
▪ نقل جميع اأ�رطة الن�شخ االحتي�طي من 

مركز البي�ن�ت اإىل مركز الطوارئ
▪ النزول امليداين  لل�رك�ت  لنظ�م تتبع 

ال�شي�رات.
▪ االإجراءات التنفيذية ل�شي��ش�ت اأمن 

املعلوم�ت
▪ جتهيز النم�ذج اخل��شة ب�ل�شي��ش�ت

▪ االحتف�ظ بن�شخة توقيع ا�شتام 
يوزر للع�ملني يف نظ�م البورك�رد)مركز 

البط�ئق- اإدارة البط�ق�ت – الكول �شنرت 
 – املركزية  – العملي�ت  – االإ�شامي 

اجلودة – امل�لية- ق�شم العملي�ت ب�اليتي.
▪ ت�شليم كلم�ت ال�ر اخل��شة ب�الأنظمة 

وال�شبك�ت ومركز البط�ئق واالإ�شامي اإىل 
مكتب رئي�ص البنك    

▪ حتديث  �شي��شة اأمن املعلوم�ت ب�لبنك 
واعتم�ده� من االإدارة العلي� وتعميمه� 

ملوظفي البنك
اإدارة االأمن الفيزي�ئي ملركز البي�ن�ت 

واإعداد اخلطة االأمنية واالإجراءات  

الب�ورك�رد.
▪ حتديث منظومة التخزين املركزية 

واالحتي�طي الرئي�شي  املوقع  يف   EMC
▪ جتهيز خطة املركز االحتي�طي 

لاإ�شامي وكوربنك �ش�ما التطبيق�ت.   
▪ حتديث الكور بنك االإ�شامي

▪ حتديث الربن�مج املدمج مع تبديل 
اللوحة االأم واملع�لج لكوربنك االإ�شامي.

وحتديث منظومة احلم�ية الأنظمة 

احلواالت اخل�رجية
 )HSM ( حتديث منظومة احلم�ية ▪

لنظ�م ال�شويفت.- اختب�ر عمل نظ�م 
البدائل الأنظمة البنك -اختب�ر الكل�شرت 

)البدائل( للنظ�م البنكي والب�ورك�رد  - 
جتهيز بيئة ت�شت موؤقتة الختب�ر بدائل 

التطبيق�ت. - تو�شعة ذوكر املع�جلة 
لاأنظمة البنكية لتح�شني االأداء - ترقية 

ذواكر كا من النظ�م البنكي والب�ور 
ك�رد  - تخفي�ص تك�ليف عقود بع�ص 

 YCC-OracleSun( ال�رك�ت

للفروع  للحف�ظ على املعلوم�ت

قسم األنظمة والعمليات
منظومة الن�شخ االحتي�طي االأتوم�تيكية 

) NetLibrary(
▪ اإ�شاح منظومة الن�شخ االحتي�طي 

االأتوم�تيكي واإع�دة ت�شغيله�
▪ حتديث منظومة البيئة االفرتا�شية 

منظومة  ترقية   -  VMWare

االحتي�طي. املركز  يف   VMWare
 )Sigcap ( حتديث نظ�م التواقيع ▪

- اإن�ش�ء يوزرات تواقيع جلميع الفروع 
واملك�تب عدد 60 م�شتخدم.

▪ تركيب وت�شغيل �شريفرات جديدة - 
تركيب 2 �شريفرات خلدم�ت البنكية 

)ال�ريع، ك�ك موبيلي، البنك االإلكرتوين( 
يف املركز االحتي�طي ل�شم�ن ت�شغيل 

اخلدم�ت البنكية.
▪ تركيب �شريفر لنظ�م املوارد الب�رية.
▪ تطوير وحتديث ذاكرة التخزين لنظ�م 

دار�شة  جتهيز   -.)HW support
مع التك�ليف ملوقع احتي�طي خ�رجي 
وعمل ال�شي�نة الدورية وتغري القطع 

الت�لفة -حتديث النظ�م املدمج للبايد 
 DR حتديث الفرميوير الأجهزة البليد-

م�شتهدف.  10 عدد   Blades
 

قسم االنتشال من الكوارث
ربط املنظوم�ت يف الفروع ب�الإدارة الع�مة 

الأنه� ك�نت على �شبك�ت خمتلفة و�شحب 
املنظوم�ت القدمية من الفروع وتركيبه� 

يف فروع ومك�تب اأخرى. 
▪ توفري منظومة ت�شغيل ملعظم الفروع  

-عمل ال�شي�نة ال�ش�ملة لفروع واإدارات 
ومك�تب البنك.

▪ توفري تق�رير لاإدارة املراجعة 
واملخ�طر وجلنة الطوارئ - جتهيز مكتب 

االنت�ش�ل من الكوارث اجلديد.
▪ حتويل تعميم البنك املركزي اإىل 

ا�شتم�رة تقييم وحتليله� ملعرفة مائمته� 
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للواقع وقبوله� للتطبيق -جمع معلوم�ت 
عن منظوم�ت املراقبة املرئية ودرا�شة 

النت�ئج.
▪ رفع م�شتوى احلم�ية ملنظوم�ت 

الك�مريات للفروع واالإدارات - تغيري 
كلم�ت املرور الرئي�شية للمنظوم�ت -فتح 
م�شتخدم فرعي جلميع الفروع واالإدارات 

واملك�تب املرتبطة ب�الإدارة الع�مة.

قسم الصيانة 
▪ حتميل نظ�م االأ�شول فوك�ص جلميع 

الفروع. وتطوير الدورة امل�شتندية 
للخدم�ت االإدارية لنظ�م االأ�شول. وكذلك 

للتق�رير.
▪ جتهيز واعتم�د اإجراء ال�شي�نة من جلنة 

ال�شي��ش�ت واالإجراءات وعمل ال�شي�نة 
الدورية جلميع الفروع واملك�تب الع�ملة.

▪ تقدمي الدعم الفني وحل م�ش�كل الفروع 
واملك�تب واالإدرات ب�إعداد برن�مج نظ�م 

مع�جلة امل�ش�كل ) CRM ( واإنزاله 

 قسم التطبيقات 
اأمتتة العموالت )فينك�ص - تريدويند( 

- تفعيل بط�ق�ت ك�ك اإ�شامي على نق�ط 
البيع -تطوير نظ�م احلج والعمرة.

▪ تطوير برن�مج ب�ت�ش�ت رواتب ك�ك 
اإ�شامي BTF -اأر�شفة قواعد البي�ن�ت.

▪ تطوير نظ�م اإدارة خزينة ال�راف�ت 
االآلية -اأمتتة دمج تق�رير ك�ك بنك وك�ك 

اإ�شامي للبنك املركزي.

▪ �شبط احلقل 50 بن�ء على حتديث�ت 
ال�شويفت  - ت�شغيل املركز االإحتي�طي. 

▪ تطبيق نظ�م Ethix-Branch  - حتديث 
 Account File اإ���ش��ام��ي  ك����ك  اأن��ظ��م��ة 
:Mosaic املرحلة 2 + 3 - تعديل على نظ�م

▪ اإيق�ف  م�ش�رفة العمات االأجنبية 
وكذلك  اإ�شدار �شيك�ت م�رفية بعمات 

اأجنبية ب�الإ�ش�فة الإيق�ف ال�شحب 
ب�ملك�شوف وكذا اإيق�ف التحويل بني بع�ص 

اأنواع احل�ش�ب�ت )�رافني، �رك�ت 
االإت�ش�الت، �ركة النفط(

جلميع الفروع واملك�تب وتدريب الع�ملني 
على كيفية ا�شتخدامه.

▪ تنزيل اأنطمة جديدة للفروع واملك�تب 
- تنزيل نظ�م الب�شمة اخل��ص ب�ملوارد 

الب�رية جلميع الفروع - حتديث وترقية 
اأنظمة احلواالت الأجهزة الفروع واملك�تب

▪ حتديث نظ�م الوي�شرتن يونني اأحدث 
اإ�شدار للفروع واملك�تب - حتديث نظ�م 

الويندوز اإىل ويندوز 7  للفروع واملك�تب 
وحتديث برن�مج مك�فح الفريو�ش�ت 

 )Kaspersky Antivirus (
الآخر اإ�شدار )االإ�شدار 10( -تقليل 

م�شرتي�ت اأجهزة الكمبيوتر - اإ�شاح 
ت�لف.  جه�ز   23

▪ تنزيل اأنظمة الت�شغيل والتع�ريف 
واالأنظمة والربامج البنكية للعدد 7 فروع 
ومك�تب جديدة -جتهيز درا�شة متطلب�ت 

واحتي�ج�ت جتهيز الور�شة الفنية

IT CACBANKإدارة تقنية المعلومات
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islamic Sector CACBANKكاك اإلسالمي

مت�يالت كاك الإ�شالمي

االقتصاد واجه 
اليمني 

خالل السنوات القليلة 
املاضية سلسلة من 

األزمات املتتالية 
والتحديات الطارئة 

متثلت يف ضعف 
االستقرار السيايس
واألمني ومن ثم 

االقتصادي واالجتامعي 
األمر الذي كان له 

األثر العميق واملبارش 
عىل مؤرشات التنمية 

الزراعية وتفاقم 
األوضاع املعيشية 

للسكان كون القطاع 
الزراعي هو القطاع 

الرئييس الذي يعتمد 
عليه معظم السكان 

يف الجمهورية خصوصا 
يف األرياف..

islamic Sector CACBANKكاك اإلسالمي

من هن� واإدراك� من البنك الأهدافه التنموية 
ف�إنه ال يغفل مطلق� يف خططه ال�شنوية 

عن تبني الربامج التنموية ال�ش�ملة الذي 
تام�ص ح�جة املجتمع جنب� اإىل جنب 

مع �رك�ء التنمية يف بادن� مثل وزارة 
الزراعة والري و�شندوق ت�شجيع االإنت�ج 
الزراعي وال�شمكي وغريه� من ال�شن�ديق 
واملوؤ�ش�ش�ت التي تقدم اخلدم�ت لقط�عي 

الزراعة واالأ�شم�ك اللذين ميثان 
م�شدران اأ�ش��شي�ن من م�ش�در الدخل 

القومي... 
وبرن�مج اليمن ال�شعيد للتمويل 

الزراعي وال�شمكي ج�ء نت�ج� للتوا�شل 
والتن�شيق بني ك�ك بنك وك�ك االإ�شامي 
وال�شندوق العربي لاإمن�ء االقت�ش�دي 

واالجتم�عي... من خال توظيف ك�ك 
بنك ملحفظة ائتم�نية متويلية  من التمويل 
املمنوح له من ال�شندوق العربي لاإمن�ء 

خم�ش�شة لهذا الربن�مج عرب ك�ك 
االإ�شامي الأهداف ومنتج�ت متو�شطة 
و�شغرية يف جم�ل الزراعة واال�شطي�د 

ال�شمكي وفق اآلي�ت و�شوابط دقيقة 
وبطرق مي�رة خلدمة قط�عي الزراعة 
واالأ�شم�ك.... والعمل وامل�ش�همة على 

حتقيق جزء من التنمية االقت�ش�دية 
ال�ش�ملة 

التي تهدف لتحقيقه� اخلطط 
اال�شرتاتيجية للدولة من خال تفعيل 
الربامج التنموية وتقدمي التمويات 

ل�شغ�ر املزارعني وال�شي�دين.
 

التي  واملنتجات  الأه����داف  وم��ن 
هذا  يف  العتبار  بعني  اأخذها  مت 

الربنامج:-
▪   متويل الزراعة احلديثة يف البيوت 

املحمية واإحداث نوع من عملية التو�شع 
الرا�شي لتحقيق اأكرب ع�ئد ممكن من 

كما أن األهداف 
التي تندرج حتت 

األنشطة الزراعية 
والسمكية ومل 

ترد ضمن اآللية 
املنضمة للربنامج 

سيتم متويلها 
يف حالة تلقي 

طلبات متويلية بعد 
دراستها وتوفري 
الشروط الالزمة 

للتمويل.

وقد بلغ اإجم�يل التمويا ت املمنوحة 
حتى االآن مبلغ)42،000،000( اثن�ن 

واأربعون مليون ري�ل الأهداف زراعية 
خمتلفة مثل احلراث�ت – والبيوت املحمية 

وتربية الدواجن الاحم.... ون�أمل 
ب��شتمرار الربن�مج يف تقدميه للتمويات.

وحدة امل�ش�حة وب�أقل تكلفة مق�رنة 
ب�لطرق التقليدية )الزراعة املك�شوفة (

▪   م�ش�ريع تربية النحل واإنت�ج الع�شل 
نظرا لل�شهرة والتميز الن�شبي للع�شل 

اليمني وح�جة الع�ملني يف هذا املج�ل اإىل 
اخلدم�ت التمويلية 

▪   م�ش�ريع م�شخ�ت الط�قة ال�شم�شية 
لاآب�ر ذات االأعم�ق )200( مرت ف�أقل 

وذلك بهدف اال�شتف�دة من الط�قة البديلة 
وتخفيف االأعب�ء التي اأثقلت ك�هل 

املزارعني يف �راء م�دة الديزل التي ت�أخذ 
الن�شيب االأكرب يف التك�ليف الت�شغيلية 

للعملية االإنت�جية.

▪   م�ش�ريع تربية الدواجن الاحم مل� 
له� من اأهمية اقت�ش�دية يف توفري اللحوم 
البي�ش�ء للمجتمع خ�شو�ش� مع االرتف�ع 
امل�شتمر يف اأ�شع�ر اللحوم احلمراء وتدين 

م�شتوى الدخل الفردي  كم� ال ي�شته�ن 
بحجم العم�لة الت�شغيلية الع�ملة يف هذا 

القط�ع اله�م.

▪   م�ش�ريع متويل اجلرارات )احلراث�ت( 
الزراعية ب�أحج�مه� املختلفة للدور 

االأ�ش��شي واملحوري الذي تلعبه احلراث�ت 
يف خدمة االأر�ص والعملية االإنت�جية 

للمح��شيل املختلفة. 
▪   م�ش�ريع الروة احليوانية 

▪   م�ش�ريع الروة ال�شمكية كون اليمن 
من الدول املتفردة يف موقعه� اجلغرايف 
ومتتعه� مب�ش�حه كبرية من ال�شواطئ 

البحرية التي ت�شل اإىل )2500( كيلو 
تقريب�... ب�الإ�ش�فة اإىل متيزه� ب�أنواع 
ن�درة من الروة ال�شمكية التي تتميز 

به� بادن�.
▪   م�ش�ريع الري وم�شتلزم�ته� على 

االأخ�ص م�ش�ريع الري احلديث.

42,000,000
إجاميل التمويالت املمنوحة 

للقطاع الزراعي والسميك
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Report CACBANKإدارة الفروعتقرير

اإدارة الفروع من اأهم االإدارات �شمن خ�رطة الهيكل التنظيمي لبنك تعد 
الت�شليف التع�وين والزراعي  والتي تتبع قط�ع خدم�ت االأفراد وت�أتي 

اأهميته� وحيويته� كونه� متثل حلقة الو�شل بني جميع فروع ومك�تب البنك 
واالإدارة  الع�مة وبني الفروع والب�لغ عدده� ) 78 ( فرعً� ومكتبً�. وتقوم بدوره� 

وواجب�ته� وم�شئولي�ته� املن�طة به� ب�أكمل وجه وبكل الو�ش�ئل املت�حة واملمكنة 
من اأجل خلق بيئة عمل من��شبة وم�شتقرة جلميع فروع ومك�تب البنك لتتمكن 
من اأداء مه�مه� وخدمة عمائه� ب�رعة ودقة وجودة ع�لية وحتقيق االأهداف 

واال�شرتاتيجي�ت وموؤ�رات النمو والربحية املطلوبة منه� ا�شتن�دا اإىل اخلطط 
وال�شي��ش�ت املتعلقة بهذا اخل�شو�ص.

امل�شرفية للبنك
الشبكة

الودائع

المصاريف

األرباح

نمو في

انخفاض في

10%

18%

25%

Report CACBANKتقرير

املغلقة  الفروع  ت�شغيل  اإعادة  ثالثًا: 
ب�شبب احلرب

إدارة الفروع

النسبة مقدار النمو/االنخفاض رصيد 2016 رصيد 2015 البند

10% 27,632 317,978 290,346 الودائع

18% 5,424 24,649 30,073 المصاريف

25% 2,903 14,594 11,691 األرباح

األرقام بآالف الرياالت

تمكنت إدارة الفروع من خالل التواصل والتنسيق 
مع مديري الفروع المغلقة بترتيب عملية إعادة 

نشاط الفروع وممارسة اعمالها من اقرب الفروع 
اليها او من اإلدارة العامة وذلك بما يخدم 

عمالء الفروع ويلبي احتياجاتهم من الخدمات 
المصرفية التي تقدمها الفروع.

وكان لجهود اإلدارة وموظفيها المبذولة خالل 
عام 2016 نتائج  ومؤشرات ايجابية تمكنت اإلدارة 

من تحقيق كثير من النجاحات واإلنجازات برعاية 
ودعم مباشر من القيادة العليا للبنك وقيادة 
قطاع خدمات األفراد  وأبرز تلك اإلنجازات في 
التالي :- تجهيز وإعداد دليل إجراءات الفروع 

المتعلقة بتقييم األداء واآللية الخاصة بمتابعة 
الفروع.وكافة النماذج المطلوبة

1 - اإلسهام في إدارة السيولة ومخاطرها في 
ظل األزمة الحالية بالتنسيق والتعاون مع لجنة 

الطوارئ.
2 - اإلسهام بشكل مباشر في تنفيذ خطة 
الصيانة الدورية والسنوية الخاصة بشبكة 

البنك اإللكترونية على مستوى جميع الفروع 
والمكاتب التابعة للبنك أواخر العام 2016 مما 

قلل اإلشكاليات والتكاليف التي كان يتكبدها 
البنك.

3 - اإلسهام في ارتفاع مؤشرات ومعدالت نمو 
ودائع األفراد من خالل حل كافة شكاوي العمالء 

التي وصلت إلى اإلدارة والتي بلغ عددها خالل 
العام 2016 تقريبا إلى 147 شكوى إضافة إلى 

حث الفروع  على عملية االستقطاب للعمالء 
الجدد والمحافظة على العمالء الحاليين.

اأوًل: الت��شع والنت�شار
اأم�نة  يف  اجلديدة  املك�تب  من  ع��دد  اإفتت�ح 
اإب  وحم���ف��ظ��ة  ت��ع��ز  وحم���ف��ظ��ة  الع��شمة 

وحم�فظة رميه وهي املك�تب الت�لية:
– ج�معة  – رميه  – اجلزائر  )�شم� مول 

�شنع�ء – ج�معة اإب – احلوب�ن (

نقل مقرات جديدة للفروع الت�لية:-   )فرع 
مب�ين  اإىل  نقله�  ( مت  ب��غ��داد  – ف��رع  ح��ده 

جديدة.

ثانيًا: النم� يف ودائع الفروع
رغم ال�شعوب�ت والتحدي�ت التي واجهته� 

اإن��ه���  اإاّل   2016 ال���ع����م  خ���ال  ال���ف���روع 
للبنك  احلكيمة  القي�دة  وبف�شل  ا�شتط�عت 
يف  وتخفي�ش�  ال��ودائ��ع  يف  من��وا  حتقق  اأن 
ب�لع�م  االأرب�ح مق�رنة  امل�ش�ريف ومنوا يف 
ال�ش�بق 2015 وكم� هو مو�شح ب�جلدول 

االآتي:-



16

4

1

1

1

2

4
7

1
5

13

4

1

2

2

2

10

1

 

2

1

3

11

  

1

Report CACBANKإدارة الفروعتقرير

/  ينايـر -  582017 المصرفية  مجلة 

No.(106) January - 2017

78
فرعًا ومكتبًا




