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101418

1216

التنظيمي
الهيكل 

التنفيذي
رئي�س 

ة ال
كلم

جمل�س الإدارة
 رئي�س 

كلمة

اأع�ضاء جمل�س الإدارة

الإدارة التنفيذية

667078

6872

امل�ض�ؤولية الإجتماعية

نظام اأفكار

ي�ني�ن باي

تط�ير الأعمال

�ضاندة
ت امل

مليا
الع

808891

8690

بيان الربح اأو اخل�ضارة

تقرير مدقق احل�ضابات

كاك الإ�ضالمي

ة امل�حدة
ملالي

يانات ا
الب

يل امل�حد
ز املا

ن املرك
بيا

150

147

�ضبكة الفروع واملكاتب

ة امل�ضتقلة
ملالي

يانات ا
الب

9296

94

اإي�ضاحات ح�ل البيانات امل�حدة

بيانات التغريات يف حق�ق امللكية
ت النقدية

التدفقا

204048

3042

ة لل�ضركات
ت امل�ضرفي

اخلدما

ــــار
�ضتثمـــ

ال

ة امل�ؤ�ض�ضية
حلاكمي

ا
حتليل اأداء البنك

ال�ضتثمار يف ال�ضركات

525864

5660

طـــــر
خـــا

امل

ل الزراعي وال�ضمكي
التم�ي

خدمات الأفراد
باقة رحــــال

العمليات امل�ضرفية

ت
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االأخوة االعزاء:
ي�سعدين اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي لبنك الت�سليف التعاوين و الزراعي ) كاك بنك ( للعام املايل 2015م, بعد 

اأن كان يل �رشف تعيني رئي�سًا ملجل�س اإدارته.
عامًا اأنتهى بكل ما فيه من اأحداث على كافة االأ�سعدة, نالت فيه موؤ�س�سات القطاع امل�رشيف ح�ستها من املخاطر 
العامة التي يتعر�س لها اليمن, و مل يكن كاك بنك يف معزل عن التاأُثر بها, و رغم �سدة هذه املخاطر ا�ستطاع 
كاك بنك اأن يقدم خدمة م�رشفية متميزة, و ي�سهم يف دعم االقت�ساد الوطني و احلفاظ على �سعر ال�رشف مقابل 
الريال اليمني , و حتمل يف �سبيل ذلك تكاليف باهظة الثمن, و مع هذا متكن من حتقيق �سايف اأرباح جتاوزت 

اأثنني مليار و ثالثمائة مليون ريال.
لقد مت حتقيق هذه النتيجة من خالل املحافظة على العالقة القوية مع عمالء البنك و تلبية احتياجاتهم من اخلدمات 
امل�رشفية و يف مقدمتها منحهم االئتمان امل�رشيف الذي يحتاجون اإليه, و مل يقت�رش االهتمام على كبار العمالء 
فقط بل امتد لي�سمل قطاع االأفراد فقد مت زيادة عدد ال�رشافات االآلية التي و�سل عددها اإىل )189( �رشاف, و 
اإدخال منتج جديد من البطائق العاملية ) بطائق اليونيون باي (, كما مت التعاقد مع �رشكة ريا و التي تعترب ثالث 
اأكرب �رشكة حواالت يف العامل خلدمة املغرتبني اليمنيني يف جميع اأنحاء العامل, و مل يغفل كاك بنك دورة يف التنمية 
فقد اأ�سهم يف توفري الطاقة البديلة لتمويل م�سخات الطاقة ال�سم�سية للمزارعني, و كان لقطاع املخاطر دور هام 
لتخفيف اأثار املخاطر العامة و و�سع برنامج ال�ستمرارية االأعمال بالتعاون مع قطاع تطوير االأعمال و اإعداد 
الدرا�سات لتحديد الفر�س و التهديدات, وال�ستمرار تطوير اأداء كاك بنك فقد ظل االهتمام بالكادر الب�رشي و 
رفع كفاءته من خالل التدريب و التاأهيل امل�ستمر حيث مت تنفيذ )75( برناجمًا ا�ستفاد منها )1212( متدربًا.     

لقد فر�ست الظروف التي متر بها البالد على البنك اأقفال موؤقت لكثري من الفروع و املكاتب يف اأنحاء متفرقة 
من اليمن, و حتمل م�ساريف و تكاليف كبرية دون اأن ت�سهم يف حتقيق اأي عائد, فقد اأ�ستمر كاك بنك يف دفع 
غري  املناطق  يف  الواقعني  للموظفني  م�ساعدات  �رشف  مت  بل  تخفي�س  اأي  دون  هي  كما  املوظفني  م�ستحقات 

امل�ستقرة.
لدى كاك بنك روؤيه م�ستقبلية الإدارة اأعماله خالل العام املايل 2016م, ليكون قادرًا على مواجهة خماطر الت�سغيل 
لذلك  و  ال�رشف,  اأ�سعار  بالذات خماطر  و  الفرتة,  ت�ستمر خالل هذه  اأن  نتوقع  التي  و  اأف�سل  ب�سكل  القائمة 
�سنعمل على تطوير كفاءة و فاعلية االإدارة املبنية على املخاطر للتنبوؤ باالأحداث ال�سلبية املحتملة ب�سكل م�سبق و 

و�سع اخلطط املنا�سبة ملواجهة هذه املخاطر.
و  لعمالئه  امل�رشفية  اخلدمات  تقدمي  يف  بنك  كاك  متيز  بقاء  على  البنك  عمالء  كافة  مع  بالتعاون  �سنعمل  لذا 

تطويرها, و  ا�ستمرار قيادته و ريادته للعمل امل�رشيف اليمني.
كما �سي�سعى كاك بنك خالل عام 2016م اإىل املحافظة على عالقته  اال�سرتاتيجية مع �رشكائه من رجال االعمال و 
امل�ستثمرين, و �سن�ستمر يف اهتمامنا بقطاع االفراد و تقدمي خدمات �رشف املرتبات و القرو�س ال�سخ�سية لهم, 

و هذا يف اإطار امل�سئولية االجتماعية التي يتحملها البنك لن�رش الثقافة امل�رشفية .
و يف هذا االإطار �سنزيد اهتمامنا باملغرتبني و ت�سهيل عملية احلواالت املالية لهم و �سهولة و�سولها اإىل اأ�رشهم و 
تفعيل التعامل مع �رشكات عاملية لتحويل االأموال مثل �رشكة Ria باالإ�سافة اإىل �رشكة و �سرتن يونيون و املنتج 

اخلا�س بالبنك ) ال�رشيع للحواالت (.
للقطاع الزراعي اهتمام خا�س و لذلك �سنعمل بالتعاون مع احلكومة و املمولني الدوليني لتن�سيط و زيادة حجم 

التمويل املمنوح لهذا القطاع.
الن�ساط امل�رشيف اال�سالمي و �سنويل عمالئنا من هذه ال�رشيحة  لقد خ�س�س كاك بنك جزء من ن�ساطه جلانب 
تنويع  امل�ستوى اجلغرايف و  الن�ساط يف هذا اجلانب على  يلبي احتياجاتهم و رغباتهم, و تو�سيع  اأكرب  اهتمام 

املنتجات و اخلدمات. 
كما �سن�سعى على تعزيز قواعد احلوكمة و ال�سفافية و �سنعمل خالل عام 2016م على ا�سدار �سيا�سة تعار�س 

امل�سالح, و ميثاق االأخالق و �سلوكيات العمل امل�رشيف.
ال ميكن اإجناز ما نطمح اإليه من دون كادر ب�رشي موؤهل و متخ�س�س و كفوؤ, يحمل داخلة الوالء لكاك بنك, و 

لهذا �سنعزز من اهتمامنا بهذا اجلانب و تزويده بكل احتياجاته املادية و املعنوية.    
ال يفوتني اأن اأقدم ال�سكر لعمالء كاك بنك االوفياء الذين بنوا عالقة �رشكة ا�سرتاتيجية معه, و اإىل كافة موظفي و 
موظفات البنك يف جميع م�ستوياتهم االإدارية على والئهم و اإخال�سهم للبنك, و حر�سهم على موؤ�س�ستهم الرائدة 
و اإ�رشارهم على جناحه, و متيزه كما اأقدم ال�سكر و التقدير لالإخوة اأع�ساء جمل�س االإدارة ملا قدموه من تعاون, 
اأن�سى تقدمي ال�سكر و التقدير لالأ�ستاذ/ من�رش �سالح القعيطي رئي�س  و عملهم كفريق واأحد مع البنك, و ال 

جمل�س االإدارة ال�سابق على ما قدمه للبنك اأثناء قيادته لهذه املوؤ�س�سة الرائدة خالل عام 2015م.
�سكرًا لكم,,,,,

اأ/ حممد �ضالح الالعي
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أعضاء مجلس اإلدارة
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اأ/ �ضالح �ضادق با�ضا

تتاأثر االأن�سطة  امل�رشفية مبجمل االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية ب�سورة مبا�رشة او 
غري مبا�رشة, ولعل التقلبات االقت�سادية وظروف الك�ساد او الركود االقت�سادي هي اأكرث العوامل التي 

تلقي بظاللها على ان�سطة امل�سارف عمومًا.
وقدرة امل�سارف على مواجهة تلك التقلبات تعك�س بعد الروؤية  وقدرة ا�سرتاتيجياتها على اال�ستيعاب 

املرن ملختلف الظروف واالحوال والتقليل من االثار ال�سلبية الناجمة عن العوامل الطارئة واملفاجئة.
ال�سعوبة  بالغه  اقت�سادية  امل�سارف يف ظروف  االقل منوًا ترتعرع  او  النامية  االقت�ساديات   ويف ظل 
ومت�سي يف ان�سطتها  وتاأ�سي�س عالقتها بقطاعات املجتمع لكاأمنا تنحت يف ال�سخر وبقدر ما تعانيه من 
�سعوبات فاأنها تكت�سب دراية وا�سعة وخربة نوعية يف كيفية التعامل مع الواقع االقت�سادي والعديد من 

اختالالته وجممل تعقيداته. 
اإن ر�سالة كاك بنك ال تقف عند حد, فنحن ما�سون يف تعزيزها كل يوم, من خالل توفري احللول املالية 
التي تخلق املزيد من فر�س العمل وت�سكل رافدًا لعجلة النمو وغالبا ما تقا�س م�سرية املوؤ�س�سات بحجم 
االجنازات وعظمتها , وبتنوعها , وارتباطها بالتنمية االقت�سادية, وباأثرها على التنمية ومعدالت النمو 
االقت�سادي �سواء اأكان ذلك ب�سكل مبا�رش او غري مبا�رش والنن�سى عالقة كل ذلك وارتباطه مبا يتطلع 
الية املجتمع, والن�سبة التي اأ�سهمت املوؤ�س�سة  بها يف حتقيق تلك التطلعات وحني ذاك  يكون كاك بنك  
قد قدم مناذج حيه ملبادرات يف تخطي العوائق وك�رش القيود وجتاوز حواجز عتيقه حالت دون انفتاح 

القطاع امل�رشيف على التقنية احلديثة
املوؤ�رشات االيجابية التي  اف�سحت عنها القوائم املالية للبنك خالل العام 2015م  �سكلت  نقطة  تفوق

البنوك  البنك لدى  البلد وهذا مايعزز من ثقة و�سمعة   يف العمل امل�رشيف رغم الظروف التي مرت بها 
املرا�سلة واال�سهام يف معاجلة امل�ساكل االقت�سادية وخ�سو�سا ال�سيا�سة التي ينتهجها البنك لالإ�سهام يف 
ا�ستقرار �سوق �رشف النقد االجنبي مبا يتنا�سب مع �سيا�سة البنك املركزي اليمني ويف ظل العالقة مع 

خمتلف املوؤ�س�سات املالية يف تاأكيد على ريادة كاك بنك للقطاع امل�رشيف اليمني.
اإدراكنا للعديد من اجلوانب والق�سايا  اأن ي�ساهم هذا التقرير يف تعزيز  اأخريًا ويف ختام كلمتي اأمتنى 
املتعلقة بتقوية وتطوير املجاالت املالية وامل�رشفية  ونوؤكد ثقتنا وامياننا باأننا �سنتجاوز كل ال�سعاب 
خطواته  البنك  يوا�سل  ان  نتمنى  كما  قبل,  من  منها  ا�سعب  بل  مثيالتها   جتاوزنا  كما  والتحديات 

وجناحتها امل�رشفية يف االعوام القادمة ان �ســــاء اهلل.
واهلل املوفق ,,,



اإلدارة التنفيذية
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�ضالح �ضادق با�ضا

عبداجلبار �ضالمة

عبداهلل الديلميابراهيم احل�ثي

نا�ضر املرقب

الرئي�س التنفيذي

نائب الرئي�س التنفيذي 
لال�ستثمار

نائب الرئي�س التنفيذي 
لتطوير الأعمال

نائب الرئي�س التنفيذي 
للعمليات امل�ساندة

نائب الرئي�س التنفيذي 
خلدمات الأفراد

منري احلكيمي

ابراهيم جناد

يحيى الكب�ضي

فار�س اجلعدبي

ح�ضني املح�ضار

نائب الرئي�س التنفيذي 
خلدمات ال�سركات

نائب الرئي�س التنفيذي 
للعمليات امل�سرفية

نائب الرئي�س التنفيذي 
للمخاطر والإلتزام

نائب الرئي�س التنفيذي 
للتمويل الزراعي وال�سمكي

املدير التنفيذي
لكاك الإ�سالمي
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الحاكمية 
المؤسسية

اواًل : دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي
احلوكمة  مبادئ  بتطبيق  كبريًا  اهتماما  والزراعي  التعاوين  الت�سليف  بنك  يويل 
على  املهنية  االأداء  معايري  اأعلى  بتطبيق  البنك  اإدارة  جمل�س  يحر�س  كما  املوؤ�س�سية, 
جميع ن�ساطات البنك , حيث يتبع البنك يف هذا املجال تعليمات البنك املركزي الذي تبنى 
تو�سيات جلنة بازل حول احلوكمة يف املوؤ�س�سات وكذلك مبادئ احلوكمه ال�سادره عن 

 . )OECD( منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية
البنوك   واعمال   �سئون  تنظيم  بها  يتم   التي  الطريقة  بانها  البنوك  حوكمة  وتعرف 
يف  ال�سليمه  اال�ساليب  حتدد  ,والتي  التنفيذيه  واالإدارة  اإدارتها  جمال�س  قبل   من 
امام  ال�سفافية  مبداأ  اليوميه وحتقق  البنوك وعملياتها  وا�سرتاتيجيات  اهداف  و�سع 
والتعليمات  والقواعد  العالقه  ذات  االطراف  وم�سالح  حقوق  وتراعي  امل�ساهمني 
ال�سادره عن اجلهات الرقابية وحماية م�سالح املودعني وما يتطلبه ذلك من �رشورة 

تطوير نظم قويه الدارة املخاطر .
عن  ال�سادر  احلوكمه  دليل  ملتطلبات  وفقا  احلوكمه  دليل  بتحديث  البنك  قام  لقد 
ين�سجم مع احتياجاته  ل�سنة )2013( ب�سكل  اليمني من�سور رقم )3(  املركزي  البنك 

و�سيا�ساته وطبيعته كبنك حكومي ) تقليدي – ا�سالمي ( . 
بهدف  وذلك  الآخر  وقت  من  وتعديله  وتطويره  احلوكمه  دليل  مبراجعة  البنك  ويقوم 
مواكبة التغريات يف احتياجاته وتوقعاته وال�سوق  امل�رشيف ويتم اعتماده من جمل�س 

االداره واملوافقه عليه من البنك املركزي . 

ثانيا: جمل�س االإدارة 
1- امل�سئ�ليات 

يلتزم جمل�س اإدارة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي اإ�سافة اىل امل�سئوليات التي 
بامل�سئوليات  امل�رشيف  للعمل  املنظمة  والقوانني  العالقة  ذات  القوانني  تفر�سها 

التالية:
اإطار القوانني النافذة  اإدارة البنك تتم ب�سكل ح�سيف و�سمن  اأن  1. التاأكد من 
الداخلية  وال�سيا�سات  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  والتعليمات  العالقة  ذات 
حقوق  على  واملحافظة  و�سليمة  اآمنة  بطريقة  البنك  اإدارة  يكفل  ومبا  للبنك 
ذات  االأخرى  واجلهات  واملوظفني  والدائنني  امل�ساهمني   وم�سالح  املودعني 

العالقة.
2. التاأكد من تطبيق نظام احلوكمة املعتمد فى البنك.

3. اإعتماد اأنظمة الرقابة الداخلية واال�رشاف عليها مع مراجعة فعاليتها �سنويًا 
اأو كلما اقت�ست احلاجة اىل ذلك.

�سمان وجود اإدارة مراجعة داخلية تتمتع باال�ستقاللية لتفادي التاأثري عليها   .4
االإدارة مبا�رشة   باأن تكون تبعيتها ملجل�س  , وذلك  التنفيذية  االإدارة  من قبل 

بحيث يكون هو امل�سوؤول عن حتديد رواتب وحوافز ومكافاآت موظفي اإدارة 
املراجعة �سمن كادر البنك وهو امل�سوؤول عن تقييم اأدائهم وعليه اأي�سًا التحقق 
املهنية  ومهاراتهم  موؤهالتهم وخرباتهم  وكفاية  منهم  الكايف  العدد  توفر  من 

وتنميتها با�ستمرار, وتوفري كافة االإحتياجات الالزمة لذلك.
5.  ت�سكيل اللجان اأو تفوي�س االإدارة التنفيذية اأو اأي جهة اآخرى للقيام ببع�س 
وفقًا  م�سوؤولياته  من  يعفيه  ال  ذلك  ان  على  التاأكيد  مع  االإدارة  جمل�س  مهام 

الأحكام القوانني النافذة ذات العالقة .
تر�سيخ مبداأ اإلتزام كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة جتاه البنك ومتثيله   .6
جلميع امل�ساهمني , وعليه اأن يلتزم بالقيام مبا يحقق م�سلحة البنك وم�سلحة 

املودعني واأ�سحاب امل�سالح االآخرى ولي�س م�سلحة جمموعة حمددة فقط.
امل�ساهمني  لكبار  املالئمة  غري  اأو  القانونية  غري  االأعمال  من  البنك  حماية   .7
الرئي�سني وذات التاأثريات ال�سلبية على م�سلحة البنك و/اأو بقية امل�ساهمني.

وامل�سالح  العالقة  ذات   االأطراف  مع  املعامالت  تنظم وحتدد  �سيا�سة  و�سع   .8
والعمليات  التعامالت  كافة  وح�رش  ور�سد  معرفة  حيث  من  بهم  املرتبطة 
املوافق عليها وغري املوافق عليها وعليه التاأكد من اأن تنفيذ اأي عملية الأي من 
ذات  العالقة وامل�سالح املرتبطة بهم تتم ب�سكل عادل ودون تف�سيل واالإف�ساح 

عنها يف حينه وب�سكل فوري و�سليم.
9.    و�سع �سيا�سة مكتوبة ب�ساأن تعار�س امل�سالح وعليه التاأكد من اأن ال�سيا�سات 

التي ت�ساعد يف ك�سف العمليات املحتملة لتعار�س امل�سالح موجودة ومطبقة.
التاأكد من عدم م�ساركة اأع�ساء جمل�س االإدارة يف اإتخاذ القرارات عند وجود   .10
اأي تعار�س يف امل�سالح مينعهم من تاأدية دورهم يف حماية م�سالح البنك ب�سكل 

�سليم. 
فهم الدور االإ�رشايف والرقابى الأع�ساء جمل�س االإدارة واإلتزامهم باالإخال�س   .11
جتاه البنك وم�ساهميه واأ�سحاب امل�سالح االآخرين وجتاه املجتمع ب�سكل عام.

للقيام  االإدارة  الأع�ساء جمل�س  الكايف  والوقت  االإهتمام  تكري�س  من  التاأكد   .12
بواجباتهم وحتمل م�سوؤولياتهم ب�سورة فعالة.

ثالثاً: رئي�س جمل�س االداره
تقع على عاتق رئي�س جمل�س االإدارة واللجنة التنفيذية امل�ساعدة له  م�سوؤولية تطبيق 
وهو  البنك,  اعمال  جميع  على  االأ�رشاف  وكذلك  للبنك,  اال�سرتاتيجيه  باخلطه  ماجاء 
م�سوؤول اأمام جمل�س االدارة عن متابعة تنفيذ ال�سيا�سة التي ير�سمها املجل�س لتحقيق 
اأهداف البنك وغاياتة, ويقوم مبتابعة وتقييم االأداء العام للبنك وفقا لال�سرتاتيجيات 

واخلطط واالأهداف وال�سيا�سات واملوازنات املعتمدة من قبل جمل�س االدارة. 
كما يقوم الرئي�س مبا يلي باال�سافه ملا حدده القانون :
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- اإقامة عالقة بناءة بني جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية للبنك.
-  خلق ثقافة خالل اجتماعات جمل�س االإدارة  ت�سجع على النقد البناء حول الق�سايا 
التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني االأع�ساء , كما ت�سجع على النقا�سات 

وتوفري االإجماع حول تلك الق�سايا.
الوقت  االإدارة يف  اأع�ساء جمل�س  اإىل كل من  الكافية  املعلومات  التاأكد من و�سول   -

املنا�سب.
- التاأكد من تطبيق  اأهداف البنك وتنفيذ االأعمال على اأكمل وجه.

- التاأكد من و�سول وجهات نظر اأع�ساء جمل�س االإدارة لالإدارة التنفيذية فيما يتعلق 
باإ�سرتاتيجيات البنك ودليل احلوكمة اخلا�س بالبنك.

رابعاً: اجتماعات املجل�س
اأ- هدف �سمان �سم�لية امل�ا�سيع املعرو�سة يف اجتماعات املجل�س ، عقد جمل�س 

االداره ) 21 ( اجتماع خالل العام حيث تناول امل�ا�سيع التاليه  .
التقديرية  املوازنات  على  وامل�سادقة  للبنك  اال�سرتاتيجيه  اخلطة  على  املوافقة 
عمليات  التي حتكم  بال�سيا�سات  اخلا�سة  والتحديثات  الرا�سمالية  امل�ساريف  وكذا 
للتدقيق, وي�ستطيع كافة االأع�ساء احل�سول على  ال�سنوية  الت�سغيل واإقرار اخلطة 
املعلومات ذات ال�سله و املتوفره لدى امني �رش جمل�س االداره وكذا ميكن الع�ساء 
اأية موا�سيع متخ�س�سة  اآراء اجلهات اخلارجية يف  جمل�س االدارة, احل�سول على 

بناء على تعليمات احلوكمه اخلا�سة بالبنك.
ب(امني �سر جمل�س االداره 

اجتماعات  من  كافية  مدة  وقبل  الكافية  باملعلومات  املجل�س  اأع�ساء  بتزويد  يقوم 
املجل�س لتمكينهم من اتخاذ القرارات املنا�سبة.

وتدوين  االإجتماعات  حما�رش  وتوثيق  باإعداد  االإدارة  جمل�س  �رش  اأمني  يقوم  كما 
من  املتخذه  والقرارات  وت�سويتهم  االأع�ساء  واإقرتاحات  االإدارة  جمل�س  نقا�سات 

قبلهم واجلهة امل�سوؤولة عن تنفيذ تلك القرارات.

  خام�ساً: ميثاق اأخالقيات العمل، تعار�س امل�سالح
 يقوم املجل�س بالتاأكد دوما من اأن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة اأعماله. ويتم 
ذلك من خالل توفر �سيا�سات تعار�س امل�سالح وميثاق اأخالقيات العمل تت�سمن تعريف 
ملبادئ  تعار�س امل�سالح واالأعمال اخلا�سة باأع�ساء جمل�س االإدارة ب�رشورة االإف�ساح 
عنها وعدم جتاوزها للتعليمات املقررة بذات اخل�سو�س ويتم تعميم  هذه ال�سيا�سات 
البنك واأع�ساء املجل�س التباعها واالإلتزام  العمل على كافة موظفي  اأخالقيات  وميثاق 

بها. 

�ساد�ساً: جلان املجل�س
1- اأحكام عامة

1. قام جمل�س االإدارة وبهدف زيادة فعاليته باعادة ت�سكيل اللجان املنبثقة عنه ومبا 
يتوافق مع اال�سدار االأخري املعتمد من دليل احلوكمه  وتفوي�سها بال�سالحيات 

ملدة حمددة للقيام باملهام املوكلة اإليها ورفع تقارير دورية اإىل جمل�س االإدارة .  
اأن ذلك ال يعفي  اإال   , اأمام جمل�س االإدارة  اأعمالها  2. تتحمل اللجان امل�سوؤولية عن 

جمل�س االإدارة من م�سوؤوليته عن اأعمال هذه اللجان.  
ويلزم  ع�سويتهم  الإ�ستمرار  �رشوريا  الإجتماعاتها  اللجان  اأع�ساء  ح�سور  يعد   .3
باأغلبية ا�سوات  القرارات  , وتتخذ  الن�ساب كي يكون االإجتماع �سحيحًا  توفر 
االأع�ساء ويف حال تعادل االأ�سوات يرجح اجلانب الذي �سوت فيه رئي�س اللجنة 
الت�سويت  اأن  على  التاأكيد  االإجتماع مع  االآخر يف حم�رش  الطرف  راأي  وي�سجل 
باالإنابه غري م�سموح به , كما ال ي�سمح لرئي�س اأي جلنة تفوي�س �سالحياته الأي 

�سخ�س اأخر.
مهامها  و  �سالحياتها  وا�سح  ب�سكل  يحدد   , بها  خا�س  عمل  نظام  جلنة  لكل   .4

وم�سوؤولياتها ومت امل�سادقة عليها من قبل جمل�س االإدارة.    
5. يتم توثيق وت�سنيف حما�رش اإجتماعات اللجان اأ�سوليًا.

للجنه  اإال  رئي�سًا  ال�سخ�س  يكون  ال  كما  جلنتني  من  اأكرث  يف  االأع�ساء  يتكرر  ال   .6
واحده فقط .

و  املخاطر  , وجلنة  العليا  االئتمان  املراجعة, وجلنة  االإدارة جلنة  �سكل جمل�س   .7
يقوم  ان  للمجل�س  يحق  انه  العلم  مع   , والرت�سيحات  املكافئات  وجلنة  االلتزام 
بدمج عده جلان من جلانه اذا كان ذلك منا�سبا او اكرث مالئمة من الناحيه الفنيه 

واالداريه.
2- جلنة املراجعة

اأهداف اللجنة: 
ونتائج ومدى  ونطاق   , الداخلية  والرقابة  ال�سبط  ونظم  املالية  التقارير  مراجعة 
ذات  الهامة  الق�سايا  ومراجعة   , اخلارجية  واملراجعة   , الداخلية  املراجعة  كفاية 

االأثر اجلوهري على البيانات املالية.
تتكون جلنة املراجعة من اربعه اأع�ساء غري تنفيذيني ,

ا�سم ع�س� اللجنةم
رئي�سااأ عبداهلل ح�سن ال�ساطر1
ع�سوااأ عبدامللك قا�سم الثور2
ع�سوااأ �سليم نا�رش ال�سحطري3
ع�سوااأ عبا�س عي�سى الزبيدي4

- رئي�س واأع�ساء اللجنة من االأع�ساء امل�ستقلني.
قابلة  �سنوات  ثالث  ملدة  املراجعة  واأع�ساء جلنة  رئي�س  االإدارة  يعني جمل�س   -

للتجديد لفرتتني كحد اق�سى.
-  للجنة احلق باالإ�ستعانة بخربات خارجية بعد موافقة جمل�س االإدارة على ذلك.

- عقدت اللجنة اثنا ع�رش  اإجتماعًا خالل العام , كما مت توثيق جميع حما�رشها 
اأ�سوليًا.

1. �سالحيات ومهام اللجنة:
يكون للجنة املراجعة

-  �سالحيات احل�سول على اأي معلومات يف �سبيل ممار�سة عملها , وللجنة اأي�سا 
االإجتماعات  حل�سور  االإخت�سا�س  اأو  اخلربة  ذوي  االأ�سخا�س  من  اأي  دعوة 
االإدارة  اأو  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  ع�سو  اأي  ودعوة  براأيه,  لالإ�سرت�ساد 
التنفيذية حل�سور اإجتماعاتها , كما اأن لها احلق فى دعوة مدير التدقيق  الداخلي 

حل�سور اإجتماعات اللجنة , وللجنة طلب االإجتماع باملدقق اخلارجي.  
والتو�سية   , االإدارة  جمل�س  على  عر�سها  قبل  الدورية  املالية  البيانات  مراجعة   -
على  اجلوهري  االأثر  ذات  املحا�سبية  الق�سايا  ومتابعة   , االإدارة  ملجل�س  ب�ساأنها 

البيانات املالية , وذلك بهدف �سمان عدالة و�سفافية التقارير املالية.
تقوم جلنة املراجعة بتقييم فعالية وكفاية نظم ال�سبط والرقابة الداخلية , وتكون   -

م�سوؤولية اللجنة ما يلي: 
االإلتزام  من  والتاأكد  الداخلية  املراجعة  وظيفة  وكفاية  فعالية  تقييم  	•

بالتعليمات النافذة ال�سادرة عن اجلهات ذات العالقة.
الداخلية. املراجعة  برامج  نطاق  وكفاية  فعالية  تقييم  	•

اإتخاذ  مت  قد  اأنه  من  والتاأكد  الداخلية  املراجعة  تقارير  نتائج  مراجعة  	•
االإجراءات الالزمة ب�ساأنها. 

الداخلية. املراجعة  من  املقرتحة  التدقيق  خطط  واإقرار  مراجعة  	•
املراجعة  اإدارة  وموظفي  مدير  بتعيني  االإدارة  جمل�س  اىل  التو�سية  	•

الداخلية ونقلهم وعزلهم وتقييم اأدائهم.
يكون للجنة �سلطة االإت�سال املبا�رش باملراجع اخلارجي , واالإجتماع معه  	•
ما  على  املجال  هذا  يف  اللجنة  م�سوؤولية  وت�سمل   , االإدارة  ح�سور  بدون 

يلي:
املراجع  وعزل  تعيني  بخ�سو�س  االإدارة  جمل�س  اإىل  التو�سية  	•

اخلارجي     وحتديد  اأتعابة وتقييم اأدائه. 
اخلارجي. املراجع  واإ�ستقاللية  مو�سوعية  تقييم  	•

وقبوله. التعيني  خطاب  مراجعة  	•
املركزي  البنك  وتقارير  اخلارجية  املراجعة  تقارير  نتائج  	مراجعة  	•

والتاأكد من اأنه قد مت اإتخاذ االإجراءات الالزمة ب�ساأنها. 
تقوم اللجنة مبراجعة العمليات مع االأطراف ذات  العالقة واإحاطة  	•

جمل�س االإدارة بها. 
ذات  النافذة  بالقوانني  البنك  اإلتزام  مدى  من  بالتاأكد  اللجنة  تقوم  	•
العالقة والقوانني املنظمة للعمل امل�رشيف والتعليمات ال�سادرة عن 

البنك املركزي ومدى التقيد ب�سيا�سات البنك ونظامه الداخلي. 
واحدة  مرة  اخلارجي  املراجع  مع  دورية  اإجتماعات  اللجنة  تعقد  	•
 , الداخلي  املراجع  مع  االأقل  على  ومرتني  العام  خالل  االأقل  على 
كما يحق للمراجع الداخلي واملراجع اخلارجي طلب االإجتماع مع 

اللجنة حني تقت�سي �رشورة العمل ذلك. 
حول  املوظفني  من  املقدمة  البالغات  جميع  باإ�ستقبال  اللجنة  تقوم  	•
تامة  ب�رشية  القانونية  اأو  املالية  املجاالت  يف  حمتملة  خمالفات  اأي 

وفقًا لربنامج االإبالغ عن املخالفات املعتمد من قبل جمل�س االإدارة.
3- جلنة اإدارة املخاطر وااللتزام

1. اأهداف اللجنة:  
قبوله  ومدى  البنك  قدرة  مع  ين�سجم  مبا  املخاطر  وتقييم  قيا�س  �سيا�سة  و�سع 
االإئتمان  خماطر  اإدارة  يف  التنفيذية  االإدارة  اأداء  ومراجعة   , املخاطر  لتحمل 

وال�سوق وال�سيولة والت�سغيل وعدم االلتزام وال�سمعة وغريها. 
2. ت�سكيل اللجنة ودورية اإجتماعاتها:

- تتكون اللجنة من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني , 

ا�سم ع�س� اللجنةم
رئي�ساحارث عبدالباري �سالح 1
ع�سوحممد حممد ب�سري2
ع�سو عبده مهدي العدله 3

عقدت اللجنة �سبعة اجتماعات خالل العام   -
-  ترفع اللجنة تقاريرها اإىل جمل�س االإدارة.

للجنة حق االإ�ستعانة بخربات خارجية بعد موافقة جمل�س االإدارة على ذلك.  -
3. �سالحيات ومهام اللجنة:

تقوم اللجنة مبراجعة اإ�سرتاتيجيات و�سيا�سات اإدارة املخاطر قبل اإعتمادها من   -
قبل جمل�س االإدارة , والتاأكد من تنفيذ تلك االإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات.

�سمان توفر املوارد والنظم الكافية الإدارة املخاطر , و�سمان اإ�ستقاللية موظفي   -
اإدارة املخاطر عن االأن�سطة التي ينجم عنها حتمل البنك للمخاطر. 
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التو�سية اىل جمل�س االإدارة بخ�سو�س تعيني رئي�س قطاع املخاطر وااللتزام و   -
مدير اإدارة املخاطر ومدير اإدارة االلتزام ونقله وعزله وتقييم اأدائه.

مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاع املخاطر وااللتزام وو�سع تو�سيات ب�ساأنه قبل   -
اإعتماده من قبل جمل�س االإدارة.

مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي يتعر�س لها البنك وحجمها ,   -
واأن�سطة قطاع املخاطر وااللتزام. 

بازل  ال�سادرة عن جلنة  باملعايري  املخاطر وااللتزام   اإلتزام قطاع  مراقبة مدى   -
واخلا�سة باإدارة املخاطر , واملتعلقة مبخاطر االإئتمان وخماطر ال�سوق واملخاطر 

الت�سغيلية وخماطر عدم االلتزام.
بخ�سو�س  اإح�سائيات  وتقدم  االإدارة  جمل�س  اإىل  دورية  تقارير  اللجنة  ترفع   -
اإدارة  على  تطراأ  التي  والتطورات  والتغريات  البنك  لها  يتعر�س  التي  املخاطر 

املخاطر, و التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي.
واحلاالت  املخاطر  �سقوف  حول  االإدارة  جمل�س  اأمام  الراأي  واإبداء  مراجعة   -

االإ�ستثنائية التي تطراأ عليها.
التي  املخاطر  وتقييم  ملناق�سة  املخاطر  قطاع  مع  دورية  اإجتماعات  اللجنة  تعقد   -

يتعر�س لها البنك وكفاية طرق معاجلتها وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها.
4- جلنة الرت�سيح واملكاآفات:

1. اأهداف اللجنة:
الرئي�س  وتعيني  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  واإ�ستبدال  �سفافية  و�سمان  مراقبة 
كل  وفعالية  ككل  االإدارة  جمل�س  فعالية  تقييم  معايري  اقرتاح  وكذلك   , التنفيذي 
التنفيذية  االإدارة  اأداء  , وتقييم  ب�سكل م�ستقل  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  ع�سو من 
رواتب  �سيا�سات  �سفافية  �سمان  وكذلك   , املجل�س  من  املقره  للمعايري  وفقا 
اإن�سجام  و�سمان  التنفيذية  واالإدارة  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  وحوافز  ومكافاآت 

هذه ال�سيا�سات مع اأهداف البنك. 
2. ت�سكيل اللجنة ودورية اإجتماعاتها:

- تتكون جلنة الرت�سيح من اأع�ساء غري تنفيذيني , 

ا�سم ع�س� اللجنةم
رئي�ساحامد احمد فرج 1
ع�سواجمال علي املالكي 2
ع�سواحارث عبدالباري �سالح 3

املناق�سات  يف  اللجنة  ع�سو  ي�سارك  ال  اأن  يجب   , امل�سالح  تعار�س  لتجنب   -
والقرارات املتعلقة به.

- تعقد اللجنة �ستة اإجتماعات على االأقل يف ال�سنة وكل مادعت احلاجة.
3. �سالحيات ومهام اللجنة:

3.1. و�سع معايري و�رشوط )احلد االأدنى( للخربات واملوؤهالت واملهارات املطلوبة 
حتديد  ذلك  يف  مبا   , التنفيذي  الرئي�س  من�سب  ول�سغل  االإدارة  جمل�س  لع�سوية 
جمل�س  وي�سادق   , االإدارة  جمل�س  الأعمال  الع�سو  من  تخ�سي�سه  الالزم  الوقت 

االإدارة على املعايري وال�رشوط املو�سوعة.
واالأع�ساء  التنفيذيني  غري  واالأع�ساء  التنفيذيني  لالأع�ساء  تعريف  و�سع   .3.2
املعايري  مع  يتوافق  مبا  امل�ستقلني  االأع�ساء  اإ�ستقاللية  من  والتاأكد  امل�ستقلني 
مع حجم  االإدارة  ت�سكيلة جمل�س  تنا�سب  من  والتاأكد   , البنك  بتعليمات  الواردة 

البنك وتعقيد عملياته.
3.3. تبني معايري مو�سوعية لتقييم فعالية جمل�س االإدارة ككل وتقييم اأداء كل ع�سو 
التنفيذيني  اأداء املديرين  اأع�ساء جمل�س االإدارة وكل جلنة من جلانه وتقييم  من 
االإدارة ككل و  اأداء جمل�س  بتقييم  االدارة  الرفع ملجل�س  باالإعتبار عند  , ويوؤخذ 
تقييم االإدارة التنفيذية اأداء املوؤ�س�سات االآخرى امل�سابهة كما يراعى مدى االإلتزام 

باملتطلبات الرقابية , وي�سادق جمل�س االإدارة على معايري التقييم. 
امل�ستمر  والتاأهيل  التدريب  على  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ح�سول  من  التاأكد   .3.4
�سناعة  يف  احلديثة  التطورات  ملواكبة   , الغر�س  لهذا  ت�سمم  برامج  خالل  من   ,
اخلدمات املالية , وتتوىل اللجنة توفري معلومات حول بع�س الق�سايا الهامة يف 

البنك الأع�ساء جمل�س االإدارة عند الطلب. 
اأدائهم  وتقييم  التنفيذية  االإدارة  كبارم�سوؤويل  تعيني  ومعايري  �رشوط  و�سع   .3.5

واعداد خطة الإحاللهم .
االإدارة  كبارم�سوؤويل  من  اأي  تعيني/عزل  باإلغاء  االإدارة  ملجل�س  التو�سية   .3.6
التنفيذية اإذا ثبت عدم فاعليته وتق�سريه يف اأداء واجباته وم�سوؤولياته ومنه على 

�سيبل املثال ال احل�رش املدير املايل. 
3.7. اإجراء املراجعة ال�سنوية لل�رشوط املطلوبة لع�سوية جمل�س االإدارة والرئي�س 
والتعليمات  النافذة  واالأنظمة  القوانني  باأحكام  االإلتزام  ل�سمان  التنفيذي  

ال�سادرة عن البنك املركزي.
جمل�س  الأع�ساء  والتعوي�سات  للمكافاآت  وا�سحة  �سيا�سات  وجود  �سمان   .3.8
عليها  ي�سادق  وموؤهالتهم  خرباتهم  مع  تتنا�سب  التنفيذيني  واملديرين  االإدارة 
يكون هناك  اأن  بد  , وال  اللجنة  قبل  �سنويا من  االإدارة وتراجع  من قبل جمل�س 
توازن عند و�سع امل�ستحقات , بحيث تكون حمفزة الإ�ستقطاب اأ�سخا�س موؤهلني 
الذي  النطاق  �سمن  امل�ستحقات  هذه  �سلم  يكون  اأن  ويجب   , فيها  مبالغ  وغري 
حتدده �سيا�سة البنك وغري مرتبط باالأداء يف االأجل الق�سري بهدف جتنب ت�سجيع 

املخاطرة فوق احلدود املقبولة.

لالأع�ساء  املكافاآت  حتديد  اآلية  عن  للبنك  ال�سنوي  التقرير  يف  االإف�ساح  يجب   .3.9
التنفيذيني وغري التنفيذيني.

5-  جلنة االئتمان العليا :
تتكون جلنة االئتمان العليا من ثالثه اع�ساء غري تنفيذيني من جمل�س االدارة 

باال�سافة اىل عدد من اع�ساء االدارة التنفيذيه 

ا�سم ع�س� اللجنةم
رئي�ساجمال املالكي 1
ع�سواحامد فرج 2
ع�سواحارث عبدالباري 3
ع�سواالرئي�س التنفيذي4
ع�سوانائب الرئي�س للمخاطر5
ع�سوانائب الرئي�س الئتمان ال�رشكات6
ع�سوام�ست�سار كاك اال�سالمي7
ع�سوامدير ادارة مراجعة االئتمان8

احلاجة  عند  لالجتماع  باالإ�سافة  اجتماع  ع�رش  اثنى  اللجنة  جتتمع  	•
وح�سب ال�رشورة

•	امل�سوؤوليات:
من  اعتمادها  قبل  االئتمانية  البنك  �سيا�سة  و  اإ�سرتاتيجية  •	مراجعة 

جمل�س االإدارة وتقييم فعاليتها ب�سكل م�ستمر
بناًء  االأخرى  االئتمانية  الت�سهيالت  النهائي بخ�سو�س منح  •	القرار 

على ال�سالحيات الواردة يف ال�سيا�سة االئتمانية يف هذا اخل�سو�س
•	متابعة الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة وتقييمها واتخاذ االإجراءات 

املنا�سبة لت�سويب املتعرث منها
للبنك  االئتمانية  وال�سالحيات  االإجراءات  ودقة  فعالية  من  •	التاأكد 
دورية  مراجعة  اإجراء  اإىل  باالإ�سافة  االئتمان  منح  عمليات  واأطر 

لها وتعديلها اإن لزم االأمر
التقارير  وا�ستالم  االئتمانية  ال�سيا�سة  تطبيق  ومتابعة  مراقبة  	•
مع  االإدارة  جمل�س  اإىل  ورفعها  املعنية  االإدارات  من  الدورية 

التو�سيات الالزمة ب�ساأنها
او  التنفيذيه  االداره  من  معلومات  او  بيانات  اية  با�ستدعاء  •	القيام 
التنفيذيه  االداره  او  االداره  اع�ساء جمل�س  اي ع�سو من  ا�ستدعاء 
اللجنه  تطلبها  معلومات  اية  على  والرد  اللجنه  اجتماعات  حل�سور 

منه .

6- هيئة الرقابة ال�سرعية :
يت�سمن نظام احلوكمه يف البنك االلتزام باأحكام ال�رشيعه اال�سالميه ومبادئها يف اإطار 

تقدمي اخلدمات املاليه اال�سالميه �سمن القطاع االإ�سالمي.
اأ - عني جمل�س االإدارة هيئة رقابة �رشعية يكون يف ع�سويتها 3 اأع�ساء على 

االأقل من علماء ال�رشيعة  االإ�سالمية  ولديهم خربه يف جماالت التمويل .

اأع�ساء الهيئة ال�سرعيةم
رئي�ساد.ح�سن حممد االهدل1
ع�سواد.لطف حممد ال�رشحي2
ع�سواد.�سعيد علي احلمريي3
املراقب ال�رشعيد.ن�رش حممد ال�سالمي4

اجتمعت الهيئه عدد 6 اجتماعات خالل العام 
كما ال ت�سم الهيئه يف ع�سويتها مدراء من البنك كما الت�سم م�ساهمني ميتلكون ح�سة 

من را�س مال البنك .
ب - مهام الهيئة:

مهام هيئة الرقابة ال�رشعية:
تتوىل هيئة الرقابة ال�رشعية املهام التالية: 

- مراجعة واإقرار العقود واالإتفاقيات واملعامالت و�سيا�سات ونظم و 
اآليات وبرامج العمل و اإقرار املنتجات واخلدمات.

باالإلتزام  اخلا�سة  واالإجراءات  ال�سيا�سات  دليل  واإقرار  مراجعة   -
باأحكام ومبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية.

فيه مدى  تبني  للم�ساهمني  العامة  اإىل اجلمعية  �سنوي  تقرير  تقدمي   -
اإلتزام امل�رشف باأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية للفرتة مو�سوع التقرير 
التقرير  يف  الهيئة  تقرير  وي�سمن  وتو�سياتها  مالحظاتها  وكذلك 

ال�سنوي للم�رشف.
واإعداد  ال�رشعية  املراجعة  اإجراءات  وتنفيذ  تخطيط  مبهام  القيام   -
التقرير ال�سنوي , ويجب اأن تكون االأتعاب التي حت�سل عليها هيئة 
املراجعة  ومهام  الفتوى  مبهام  للقيام  خم�س�سة  ال�رشعية  الرقابة 
ال�رشعية  امليدانية  باملراجعة  املتعلقة  االأعمال  جميع  ت�سمل  التي 
ودرا�سة  املراجعة  مبهام  اخلا�سة  الهيئة  واإجتماعات  واملتابعات 

املالحظات ال�رشعية والبت فيها واإعداد التقرير ال�سنوي للهيئة.
اإن  باالإ�ستعانة عند احلاجة مبراجع خارجي)�رشعي  لها احلق  كما 

وجد( للقيام باملهام اعاله 
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- تقدمي امل�سورة عند الطلب لالأطراف التي تقدم خدمات للم�رشف مثل 
املراجعني اخلارجيني والقانونيني وامل�ست�سارين.

- التاأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة ال�رشعية الداخلية والتاأكد من 
فعاليته.

ب�ساأن  الداخلية  ال�رشعية  املراجعة  الإدارة  والتوجيه  الن�سح  تقدمي   -
نطاق املراجعة ال�رشعية املطلوب , وتطلع على خال�سة تقارير اإدارة 
املراجعة ال�رشعية الداخلية وردود االإدارة عليها , للتاأكد من كفاية 

وفعالية اإدارة املراجعة ال�رشعية الداخلية.
- التن�سيق مع جلنة احلوكمة وجلنة املراجعة ب�ساأن التاأكد من االإلتزام 

باأحكام ومبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية.
باأحكام  االإلتزام  تت�سمن مراجعة  التي  التقارير  كافة  على  االطالع   -
ال�رشيعة االإ�سالمية ومبادئها وكذلك تقارير البنك املركزي واملراجع 
اخلارجي , وردود االإدارة على تلك التقارير , لتقييم اجلهود املبذولة 
االإ�سالمية   ال�رشيعة  ومبادئ  باأحكام  االإلتزام  من  التاأكد  �سبيل  يف 
ومراعاتها عند التخطيط الأعمال املراجعة ال�رشعية اخلارجية ولهيئة 

الرقابة ال�رشعية.
�سوء  يف  امل�رشف  يف  للعاملني  ال�رشعية  التدريبية  الربامج  اقرتاح   -

احلاجة التي تقدرها.
- احلق يف االإطالع الكامل , ودون قيودعلى جميع ال�سجالت والوثائق 
اإىل  الرجوع  ذلك  يف  مبا  امل�سادر  جميع  من  واملعلومات  واملعامالت 

امل�ست�سارين املهنيني وموظفي امل�رشف ذوي ال�سلة.
- احلق باالإ�ستعانة بخرباء خارجيني لتقدمي امل�سورة لها وحتديدًا حول 
اأخذ موافقة  البنك بعد  القانونية واملالية , وذلك على نفقة  الق�سايا 

جمل�س االإدارة.

�سابعاً: بيئة ال�سبط والرقابة الداخلية
1- وظيفة املراجعة الداخلية: 

تتمتع    , االإدارة  جمل�س  تتبع  وفعالة  دائمة  داخلية  مراجعة  وظيفة  البنك  لدى   
الداخلية  املراجعة  اإدارة  وموظفي  مدير  تعيني  يتم  اأن  على   , تامة   باإ�ستقاللية 
من قبل جمل�س االإدارة بعد تو�سية جلنة املراجعة,كما يجب عدم تكليف موظفي 

املراجعة الداخلية  باأي اأعمال / م�سوؤوليات تنفيذية. ويعترب االأتي اأهم مهامها:
1. التاأكد من مدى االإلتزام بتطبيق ال�سيا�سات واالجراءات املعتمدة من قبل 
جمل�س االإدارة والقوانني املنظمة للعمل امل�رشيف والتعليمات ال�سادرة عن 

البنك املركزي.

2. التاأكد من تطبيق تعليمات ولوائح البنك واأنظمته الداخلية واإقرتاح معاجلة  
اأوجه الق�سور يف النظم املالية واالإدارية والفنية.

3. رفع تقارير املراجعة الداخلية اإىل جمل�س االإدارة اأو جلنة املراجعة.
4. توثيق مهام و�سالحيات وم�سوؤوليات اإدارة املراجعة الداخلية �سمن ميثاق 

املراجعة الداخلية املعتمد من جمل�س االإدارة.
املخاطر  اإدارة  واأنظمة  الداخلية  والرقابة  ال�سبط  اأنظمة  كفاية  التاأكد من   .5

ومدى فعاليتها.
الرقابة  اإيل حت�سني كفاءة نظم  التي تهدف  التو�سيات  6. رفع  املقرتحات و 

الداخلية بالبنك اىل جمل�س االإدارة اأو جلنة املراجعة.
7. م�ساعدة جمل�س االإدارة على القيام مب�سوؤولياته على الوجه االأكمل من خالل 
تزويده بالتحليالت وعمليات التقييم والتو�سيات ب�ساأن االأن�سطة التي تقوم 

اإدارة املراجعة مبراجعتها.
8. تتمثل امل�سوؤولية االأ�سا�سية الإدارة املراجعة الداخلية والتي يجب اأن تقوم 

على اأ�سا�س املراجعة وفق قيا�س املخاطر وبحد اأدنى ما يلي:
8.1. كافة اإدارات واأق�سام وفروع البنك وكافة االأن�سطة واملخاطر وعلى 
اأن تكون يف �سكل مراجعة دورية وم�ستمرة خالل العام باالإ�سافة اإىل 

مراجعة البيانات املالية واحل�سابات اخلتامية.
8.2. اأن تتم عملية املراجعة الداخلية وفق برامج مراجعة �ساملة ومهنية 
مع  الدولية  الداخلية  املراجعة  واأدلة  معايري  اأحدث  توافق  منا�سبة 
الربامج  هذه  وتطوير  تقييم  على  والعمل  الالزمة  التقنيات  توفري 

لتتنا�سب مع تطور العمل بالبنك. 
ميكن  واآمن  منظم  ب�سكل  بها  اخلا�سة  العمل  واأوراق  بتقارير  االإحتفاظ   .9
اخلارجي  املراجع  قبل  من  عليها  لالإطالع  جاهزة  وتكون  اإليها  الرجوع 

وجلنة املراجعة ومفت�سي البنك املركزي.
2- وظيفة االإمتثال/االلتزام:

لدى البنك وظيفة اإمتثال دائمة وفعالة , وتتمتع باإ�ستقاللية تامة , وميثل االأتي اأهم 
مهام وظيفة االإمتثال:

العالقة  ذات  النافذة  القوانني  بجميع  البنك  اإلتزام  ملدى  دائمة  متابعة   .1
املركزي  البنك  ال�سادرة عن  للعمل امل�رشيف والتعليمات  املنظمة  والقوانني 
باالعراف  االإلتزام  وكذا  واالأنظمة  اللوائح  وكذلك  اإتباعها  الواجب 
عن اجلهات  ال�سادرة  واملعايري  القواعد  و  ال�سليمة  امل�رشفية  واملمار�سات 

الرقابية املحلية والدولية 
2. متابعة مدى االإلتزام بتطبيق نظام احلوكمة اخلا�س بالبنك. 

3. تلقي بالغات العاملني بالبنك عن املمار�سات غري امل�رشوعة اأو غري االأخالقية 

والتحقيق فيها. 
4. قيا�س التاأثري املتوقع يف حالة حدوث اأية تغريات علي االإطار القانوين الذي 

يخ�سع له البنك. 
القوانني  البنك مع  ي�ستحدثها  اإجراءات  اأو  اأية منتجات  التاأكد من توافق   .5
النافذة ذات العالقة والقوانني املنظمة للعمل امل�رشيف والتعليمات ال�سادرة 

عن البنك املركزي.
6. التاأكد من اأن البنك على دراية كافية مبخاطر عدم االإمتثال , والتي تتمثل 
مبخاطر العقوبات القانونية اأو الرقابية اأو اإحتمال التعر�س خل�سائر مالية 
العالقة  ذات  النافذة  بالقوانني  البنك  اإلتزام  عدم  نتيجة  �سمعة  خماطر  اأو 
والقوانني املنظمة للعمل امل�رشيف والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي , 

والقوانني الدولية التي حتكم املعامالت امل�رشفية الدولية بني البنوك.
االإدارة  اىل  ن�سخة  اإر�سال  مع  االإدارة  جمل�س  اىل  االإمتثال  تقارير  رفع   .7

التنفيذية.
3-  اإدارة املخاطر

لدى البنك وظيفة اإدارة خماطر دائمة وفعالة , وتتمتع باإ�ستقاللية تامة , وميثل 
االأتي اأهم مهام اإدارة املخاطر:

1. ترفع اإدارة املخاطر يف البنك تقاريرها عرب رئي�س القطاع  اإىل جلنة اإدارة 
املخاطر و االلتزام , اأما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون اإرتباطها مع نائب 

الرئي�س التنفيذي للمخاطر وااللتزام.
2. تت�سمن م�سوؤوليات اإدارة املخاطر يف البنك ما يلي:

2.1. حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االإئتمان , خماطر ال�سوق , 
خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.

2.2.  تطوير منهجيات القيا�س وال�سبط لكل نوع من اأنواع املخاطر.
, ورفع  , واملوافقات  للمخاطر  املخاطر ب�سقوف  للجنة  التو�سية    .2.3
التقارير , وت�سجيل حاالت االإ�ستثناءات عن �سيا�سة اإدارة املخاطر.

2.4.  تزويد املجل�س واالإدارة التنفيذية مبعلومات عن قيا�س املخاطر يف 
البنك ) يقوم املجل�س مبراجعة اإح�سائيات املخاطر يف البنك النوعية 

والكمية وب�سكل منتظم يف كل اإجتماع للمجل�س(.
الأغرا�س  الإ�ستخدامها  البنك  لدى  املخاطر  حول  معلومات  توفري    .2.5

االإف�ساح والن�رش للجمهور.
املوجودات  واإدارة   , البنك مثل جلان )االإئتمان  التنفيذية يف  اللجان  3. تقوم 
القيام مبهامها  املخاطر يف  اإدارة  التح�سيل( مب�ساعدة  واملطلوبات/ جلنة 

وفقًا لل�سالحيات املحددة لتلك اللجان.
املخاطر  اإدارة  عن  معلومات  للبنك  ال�سنوي  التقرير  يت�سمن  اأن  يجب   .4

بخ�سو�س هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طراأت فيها.
4-  املراجعة  اخلارجية:

يجب اأن يكون لدى البنك نظام حوكمة يكفل حتقيق ما يلي :
1. تعيني مراجع خارجي م�ستقل ميار�س عمله وفقًا للمعايري الدولية املتعلقة 
مبهنة املراجعة مدركًا لواجباته جتاه البنك فيما يتعلق ببذل العناية املهنية 

الالزمة وفقًا ملعايري املراجعة الدولية.
عن  ال�سادرة  التعليمات  مع  يتفق  اخلارجي مبا  للمراجع  املنتظم  التدوير   .2

البنك املركزي.  
3. االإلتزام بالقوانني النافذة والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي املتعلقة 

بتنظيم العالقة بني املراجع اخلارجي , واجلهات االأخرى ذات العالقة.
4.  ترتيب االإجتماعات املنتظمة بني املراجع اخلارجي وجلنة املراجعة كونها 

هامة وجوهرية لتعزيز اإ�ستقاللية املراجع اخلارجي.
اأن ال يكون للمراجع  اإ�ستقاللية املراجع اخلارجى وذلك من خالل  5. �سمان 
اخلارجي اأي م�سلحة يف البنك و اأن ال يكون اأي ع�سو من جمل�س االإدارة 

م�ساهمًا اأو �رشيكًا للمراجع  اخلارجى.
6. قيام  جلنة املراجعة مبراجعة الرتتيبات مع املراجع اخلارجى ب�سكل منتظم 

مبا ي�سمن مالءمتها وفقًا حلجم وطبيعة عمليات البنك 
7.  قيام  جلنة املراجعة بتفعيل قنوات االإت�سال بني املراجع اخلارجي وجمل�س 
االإدارة واالإدارة التنفيذية فى البنك وتهيئة االأجواء التي متكنه من احل�سول 
على كل ما تتطلبه عملية املراجعة من بيانات ومعلومات وم�ستندات �سواًء 

من االإدارة التنفيذية اأو جمل�س االإدارة 
8. االإ�ستخدام الفعال لنتائج املراجعة اخلارجية وفى الوقت املنا�سب.

9. يجب رفع تقارير املراجعة اخلارجية اىل جمل�س االإدارة / جلنة املراجعة 
جمل�س  ي�سدر  وبعدها  عليها  للرد  التنفيذية  االإدارة  اإىل  حتويلها  ثم  ومن 

االإدارة تعليماته بالتعامل مع تلك املالحظات.
10. املراجع اخلارجى م�سوؤول اأمام امل�ساهمني واأ�سحاب حقوق امللكية وكذلك 
وفقًا  الواجبة  املهنية  العناية  ببذل  القيام  عن  والبنك  االإدارة  جمل�س  امام 
فى  املراجعة  اإجراءات  ل�سالمة  باملهنة  ال�سلة  ذات  الدولية  التدقيق  ملعايري 

البنك.

ثامناً: امل�س�ؤليات االجتماعيه 
يوؤمن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي اأن البنك الكبري يتحمل م�سوؤولية خا�سة يف دعم 

النمواالقت�سادي واالجتماعي يف هذا الوطن الغايل  , وبالتايل :
اأعمالها  وتنمية  التناف�سية  قدراتها  وحت�سني  زيادة  على  ال�رشكات  ي�ساعد   -
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باخلارج وتعزيز مبادئ احلوكمه لديها.
اأف�سل املعايري واملبادئ اال�سرت�سادية املعرتف بها دوليا يف تقييم االآثار  - يطبق 
االجتماعية يف متويل امل�رشوعات ال�سيما امل�رشوعات يف القطاع الزراعي والتجاري.
-الدعم للموؤ�س�سات التعليمية واملوؤ�س�سات اخلريية وغريها من احلاالت اجلديرة 

بالدعم .
- ي�سع اآليات جديدة يف جمال التمويل الزراعي ملواكبة التطور والتغري ومبا يوؤدي 

اىل حتقيق اهداف التنميه الريفيه.

تا�سعاً: تعار�س امل�سالح
مل يربم البنك اي عقود توجد او كانت توجد فيها م�سلحة جوهرية الي من اأع�ساء 
البنك  ن�ساط  �سياق  ويف   . منهم  باي  عالقه  ذي  �سخ�س  الي  اأو  االداره  جمل�س 
املدراء  وكبار  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  بع�س  مع  معامالت  البنك  ينفذ  االعتيادي, 
وعائالتهم وال�رشكات التي ميلكون  5% اأو اأكرث من ر اأ�سمالها والذين كانوا عمالء 
البنك خالل ال�سنة, ويتم اعتماد �رشوط هذه املعامالت من قبل جمل�س اإدارة البنك.
بلغت القرو�س وال�سلفيات التي منحت لالأطراف ذوي العالقة خالل العام 2015 
م , مبلغ 79.015 ريال ميني  31  دي�سمرب 2014 م مبلغ358.538ريال ميني( 
قابلة لل�سداد اأو مت �سدادها ح�سب العقود املوقعة معهم. وعادة ما تقدم القرو�س 
ذي  الطرف  رواتب  يف  تتمثل  �سمانات  مقابل  العالقة  ذوي  لالأطراف  وال�سلفيات 
العالقة والودائع النقدية والر�سوم التجارية مقابل اأ�سول ثابتة. ويبني االي�ساح 

رقم)45( جميع الت�سهيالت املمنوحه لالطراف ذوي العالقه.
 

عا�سرًا: حق�ق امل�ساهمني والعالقه معهم :
ذات  النافذه  القوانني  تفر�سها  التى  امل�ساهمني  حقوق  حماية  البنك  يقوم   .1

العالقه والقوانني والتعليمات ال�سادره عن البنك املركزي .
وتوجيه  العامه  اجلمعيه  اعمال  جدول  على  املدرجه  االعمال  مناق�سة   .2
واملراجع  التنفيذيه  واالداره  االداره  جمل�س  اع�ساء  اىل  اال�ستف�سارات 

اخلارجي .
للبنك, وترتيب  العامة  اجتماع اجلمعية  امل�ساهمني على ح�سور  يتم حث   -3

موعد ومكان اجتماعها مبا يي�رش عليهم وي�سجعهم على احل�سور.
اأخرى  التدقيق والرت�سيحات واملكافاآت واأي جلان  4- يح�رش روؤ�ساء جلان 

منبثقة عن املجل�س  االجتماع ال�سنوي للجمعيه العامة.
5- يح�رش ممثلون عن املدققني اخلارجيني  االجتماع ال�سنوي للجمعية العامة 

بهدف االإجابة عن اأي اأ�سئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.
ال�سنوي  الت�سويت على حدة على كل ق�سية تثار خالل االجتماع  6- يراعى 

للهيئة العامة.
الطالع  تقرير  اإعداد  يتم  العامه  للجمعيه  ال�سنوي  االجتماع  انتهاء  بعد   -7
نتائج  ذلك  يف  مبا  والنتائج  خالله  متت  التي  املالحظات  حول  امل�ساهمني 
التنفيذية  التي قام امل�ساهمني بطرحها وردود االإدارة  الت�سويت واالأ�سئلة 

عليها.

حادي ع�سر: العالقة مع اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار 
اأداء  اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار يف متابعة  1- يقوم البنك باالإقرار بحقوق 
ل�سمان  الكافية  الو�سائل  وو�سع  العالقة  ذات  واملخاطر  ا�ستثماراتهم 

املحافظة على هذه احلقوق وممار�ستها.
والعوائد  املخاطر  مع  تتالءم  �سليمة  اإ�سرتاتيجية  باعتماد  البنك   يقوم    -2
بني  التمييز  االعتبار  يف  )اخذين  اال�ستثمار  ح�سابات  الأ�سحاب  املتوقعة 
اعتماد  اإىل  باالإ�سافة  واملطلقة(  املقيدة  اال�ستثمار  ح�سابات  اأ�سحاب 

ال�سفافية يف دعم اإي عوائد.

ثاين ع�سر / امل�ساهمني يف راأ�سمال كاك بنك واأع�ساء جمل�س االإدارة املنتدبني:

جهة التمثيل 
وامل�ساهمني يف راأ�سمال 

كاك بنك

ا�سم ع�س� جمل�س 
االإدارة

ن�سبة 
امل�ساهمة 
يف راأ�س 

املال

عدد ال�سركات 
امل�سيطر عليها 
من قبل الع�س�

احلكومة ممثلة بوزارة 
ال �سيء33.82%اأ/ جمال املالكياملالية

احلكومة ممثله ب�سندوق 
ت�سجيع االإنتاج الزراعي 

و ال�سمكي
ال �سيء40.5%اأ/ حارث عبدالباري 

احلكومة ممثله بالهيئة 
العامة للطريان 
واالأر�ساد املدين

ال �سيء25%اأ/ حامد احمد فرج 

احلكومة ممثله بوزارة 
االإدارة املحلية و االحتاد 
العام التعاوين و الزراعي

ال �سيء0.68%اأ/حممد ب�سري
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�سهـــدت بالدنـــا خـــالل العام 2015م  ركـــود اقت�ساديا حادا وذلـــك نتيجة لالأزمة التي مـــرت بها البالد فال تزال تلـــك االأزمة تلقي بظاللهـــا القامتة على خمتلف 
اقت�ساديـــات البـــالد والزالت تداعياتها ال�سلبية توؤثر وب�سكل حاد على انتقال روؤو�س االأمـــوال وتدفق اال�ستثمارات وحركة التبادل التجاري حمليًا ودوليا وقد 
كان للبنـــوك واملوؤ�س�ســـات املاليـــة الن�سيب االأكرب من حجم املعانـــاة وال�سعوبات الناجمة عن تلك االأزمة حيث �سهد عـــام 2015م تراجع يف العديد من موؤ�رشات 
البنـــوك واملوؤ�س�ســـات املالية ب�سكل حاد نتيجة لالزمة وتراجع جودة املحافـــظ اال�ستثمارية واالئتمانية وزيادة املخ�س�سات املر�سودة مقابل تنامي الديون غري 

العاملة كنتيجة حتمية لكل تلك االزمات .
لقـــد ثبـــت باأن االأزمـــة ال�سيا�سية  التي متر بها البالد حاليا هي اأزمـــة �سعبه وقا�سية بكل املقايي�س وتتطلب اإجراءات اإ�سالحيـــة غري عادية كما تتطلب يف الوقت 

نف�سه ت�سافر كل جهود ال�سيا�سيني واالقت�ساديني واملواطنني للخروج من تلك االأزمة وعودة البالد ملا كانت عليه ملوا�سلة البناء والتنمية .
ورغم حدة التحوالت والتغريات اجلارية يف �سوق ال�سناعة امل�رشفية يف البالد , اإال اأن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي قد متكن من تفادي العديد من ال�سعوبات واالآثار ال�سلبية 
التـــي خلفتهـــا تلـــك االأزمة  وذلك بف�سل �سيا�ساته االئتمانية املحافظة وتركيزه التاريخي على االإبقاء على معدالت مرتفعة لل�سيولة واحلذر فيما يتعلق بتوظيفات اأمواله , وقد متكن 

بالفعل من ادارة تلك االزمة بفعالية عالية بف�سل جهود كل العاملني يف البنك .
ا�ستمرارًا لعدم اال�ستقرار االمني يف العديد من حمافظات اجلمهورية ادى اىل تعر�س البنك خل�سائر متثلت يف اغالق بع�س الفروع الأ�سباب اأمنية والبع�س االخر مت تدمريها خالل 

االحداث التي مرت بها البالد وهذا اأدى اىل انخفا�س ان�سطته يف العديد من املناطق التي لي�ست م�ستقرة مما �سبب يف تراجع بع�س املوؤ�رشات املالية.

م�ؤ�سرات االداء املايل للبنك خالل العام 2015م

أواًل: المؤشرات المالية 

صافي أرباح البنك 

حقـــق البنـــك �ســـايف اأرباح خـــالل العام 2015م مبلغ 2,3 مليار ريـال مقابل مبلغ 2,4 مليار ريـال  لنف�س الفرتة من العام املا�سي ومبعدل تراجع قدره 3% ويعد هذا الرتاجع ال يذكر 
نهائيا رغم االزمة التي مرت بها البالد خالل العام واقفال العديد من فروعه وانخفا�س االن�سطة امل�رشفية اال ان البنك ا�ستطاع حتقيق ارباح جيدة .

�سايف الربح مباليني الرياالت

2015

2014

2,351

2,430

مقارنة اأرباح البنك لعامي 2015 - 2014 مباليني الرياالت

الن�سبهالنم� / الرتاجع20152014البيــــــــــــــــــــــــان

%3- 79- 2,430 2,351�سايف الربح

حتليل اداء البنك 
خالل الفرتة

2015 – 2011
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 وقد بلغت ن�سبة اجمايل املوجودات املدره للربح كما يف 31 دي�سمرب 2015 87 % مقابل 84% يف نف�س الفرتة من العام ال�سابق :

الن�سبة2015البيــــــــــــــــــــــــان
%311,58087املوجودات املربحة

%47,58313املوجودات غري املربحة
%359,163100اإجمايل املوجودات

مقارنة اأجمايل امل�ج�دات  بني الفرتة  2015- 2011 مباليني الرياالت

229,374

309,193

465,450

481,659

359,1632015

2014

2013

2012

2011

مقارنة تط�ر �سايف االرباح خالل الفرتة 2011- 2015 مباليني الرياالت

1,091

1,989

3,623

2,430

2,3512015

2014

2013

2012

2011

إجمالي الموجودات :
بلغـــت اإجمـــايل املوجـــودات كمـــا يف 31 دي�سمرب 2015م مبلغ 359 مليار ريـال مقابل 482 مليـــار ريـال خالل نف�س الفرتة من العام املا�سي مبقدار تراجـــع  122 مليار ريـال وبن�سبة 

قدرها 25 % .
حيـــث تراجـــع البنـــك اىل املركز الثالث خالل العام 2015 )الثاين 2014م( بني البنوك العاملـــة يف اجلمهورية اليمنية بن�سبه م�ساهمه قدرها  13 % من اإجمايل املوجودات يف القطاع 

امل�رشيف اليمني ككل وح�سد املركز الثاين بني البنوك التقليدية .

الن�سبةالنم� / الرتاجع20152014البيــــــــــــــــــــــــان
%25-122,496-359,163481,659اإجمايل املوجودات

اإجمايل امل�ج�دات مباليني الرياالت

2015

2014

359,163

481,659

ويقـــوم البنـــك بت�سغيـــل موجوداتـــه يف ادوات ا�ستثمارية متنوعة اأغلبها خاليـــة من املخاطر ومدره للربح مـــع املوائمة الكاملة بني الربحيـــة وال�سيولة خ�سو�سا يف ظل 
الظـــروف الراهنـــة التـــي متـــر بها البالد والتي ال تخـــدم البنك يف الدخول يف ا�ستثمـــارات طويلة االأجل حيث يحتفظ البنـــك بن�سبة �سيوله عالية تفـــوق متطلبات اجلهات 
الرقابيـــة حيـــث بلغـــت ن�سبة ال�سيولة كما يف 31 دي�سمـــرب 2015م 83,73 % ) 2014 كانت الن�سبة 79,11%( وهي ن�سبه كبريه تعطـــي للبنك مالءه مالية كبريه لتغطية 
متطلبـــات ال�سحـــب من العمـــالء بجميع اأنواعها كمدفوعات اال�ستـــرياد لل�سلع الراأ�سمالية واال�ستهالكيـــة وت�سهيل عمليات التجارة الداخليـــة واخلارجية وال�سحوبات 

االأخرى وقد بلغت اأر�سدتنا لدى البنوك املحلية واالأجنبية كما يف 31 دي�سمرب 2015 مبلغ  12,6 مليار ريـال. 
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 مقارنة �سايف حمفظة القرو�س والت�سهيالت للفرتة 2011- 2015 مباليني الرياالت

59,771

31,210

38,603

63,110

38,1392015

2014

2013

2012

2011

- يعد الرتاجع يف االعوام 2012 , 2013م , 2015 هو ب�سبب حجم الديون الكبرية التي ح�سلها البنك والتي كانت من �سنوات �سابقة وهذا موؤ�رش جيد
ويحر�ـــس البنـــك دوما على اخذ ال�سمانات الكافية عند منح االئتمان لل�ـــرشكات واملوؤ�س�سات واالإفراد لتقليل املخاطر املحتملة على البنك  وقد بلغت اأر�سدة ال�سمانات 

املبالغ باالألف الريـال النقدية كما يف 31 دي�سمرب 2015م مبلغ  26.378 مليار ريـال كما هو مو�سح اأدناه :.   

ن�سبة تغطية اجمايل القرو�س ب�سمانات نقديةال�سمانات النقدية اإجمايل االلتزامالعام
201567,55126,37839%
201486,61642,23949%

وقد توزعت القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية على القطاعات التالية :                           املبالغ باالألف الريـال

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0



30
5,
36

4

4,
21

4,
62

0

2,
53

5,
89

3

4,
43

6,
73

8

25
,6
51

,4
94

32
,0
58

,2
84

المحفظة االستثمارية :
حتر�س اإدارة البنك دائما على املوائمة  والتوفيق بني ال�سيولة والربحية عند توظيفها الأموال املودعني . ويعترب اال�ستثمار يف اأذون اخلزانة هو االأمثل يف ظل الظروف التي مرت بها 
البـــالد يف الفـــرتة املا�سيـــة وماتزال ملا  متثله من م�سدر امن و�رشيع لل�سيولـــة وكاحتياطي ثانوي ملواجهة اأية التزامات طارئة , حيث بلغت �سايف تلك اال�ستثمارات يف اأذون اخلزانة  

مببلغ 245 مليار ريـال حمتال املركز االأول بني البنوك العاملة يف اليمن .

مقارنة �سايف اأذون اخلزانة للفرتة 2011- 2015 مباليني الرياالت

2015

2014

2013

2012

2011 112,127

194,795

299,038

318,822

245,019

واأي�سا ا�ستطاع البنك خالل العام 2015م من حت�سيل العديد من الديون وعدم منح اأي قرو�س اأو ت�سهيالت جديدة  اأال بعد اأخذ كافة ال�سمانات التي ت�سمن حقوق البنك يف املقام 
االأول ونظـــرا ملـــا متثلـــه االأن�سطـــة االإقرا�سية يف تنمية االقت�ســـاد الوطني وتقليل ن�سبة البطالة ودعم عجلـــة التنمية اال ان العام 2015م كان عام ع�سيبـــا على االقت�ساد ومل ت�ستطع 
البنـــوك ت�سيـــري عجلـــة التنمية بتمويلها للم�ساريـــع اال�ستثمارية نظرا لالزمة التي مرت بها البالد خالل العام 2015م حيث تراجعـــت حمفظة البنك خالل العام بن�سبة 39 % مقارنة 

بالعام ال�سابق واجلدول ادناه يو�سح ذلك: 

ن�سبة التغري20152014البيـــــــــــــــــــــــــان
%22-67,55186,616اإجمايل حمفظة القرو�س و التمويالت

%17,39813,90025اإجمايل املخ�س�سات
%12,0149,60625اإجمايل الفوائد املجنبة

%38,13963,11039�سايف املحفظة
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اأجمايل اأم�ال امل�دعني ) العمالء - البن�ك ( مباليني الرياالت

 

2015

2014

323,660

445,783

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

وقد توزعت اأموال املودعني على القطاعات التالية :                                      املبالغ باالألف الريـال
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بلغـــت اإجمـــايل املحفظـــة اال�ستثمارية للبنك كما يف 31 دي�سمرب 2015م 314 مليار مقابل 407 مليار يف نف�س الفرتة من العام املا�سي وبن�سبة تراجع  قدرها 23% ويبني 
الر�سم البياين اأدناه توزيع تلك اال�ستثمارات على املجاالت املختلفة .
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المحفظة االدخارية:
تعتـــرب امـــوال املودعني من اهم امل�ســـادر املالية التي يرتكز عليها ا�سا�س ان�سطة البنوك وتتناف�س البنوك وب�سده علـــى ا�ستقطاب اكرب قدر من العمالء واغرائهم بتنوع 
منتجاتهـــم اال اأن االزمـــة التـــي مرت بها البالد حالت دون القدرة على زيادة حجم الودائع بل ح�سل العك�س تراجعت حجم الودائع وهذا اأمر حتمي وطبيعي كمعطيات 

لـالأزمة . 
حيـــث بلغـــت اإجمـــايل ودائع العمالء والبنوك كمـــا يف 31 دي�سمرب 2015م مبلغ 324 مليار ريـال مقابل 446 مليار ريـال يف نهايـــة الفرتة من العام املا�سي بن�سبة تراجع 

قدرها 27% ويبني اجلدول اأدناه تفا�سيل ذلك :.

اإجمايل اأم�ال امل�دعني ) العمالء -  والبن�ك ( كما يف 31 دي�سمرب 2015م مباليني الريـاالت

الن�سبةالتغري20152014البيـــــــــــــــــــــــــان
%27-114,831-309,578424,409اإجمايل ودائع العمالء

%34-7,293-14,08221,374اإجمايل ودائع البنوك

%27-122,123-323,660445,783االإجمايل العام
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كفاية رأس المال
يحافظ البنك دوما على عالقة متوازنة لكفاية راأ�س املال طبقا ملتطلبات معايري بازل 

وفيما يلي جدول الحت�ساب معدالت كفاية راأ�س املال خالل اخلم�س �سنوات املا�سية 2011م-2015م طبقًا للقواعد واملعايري املن�سو�س عليها الأنظمة بازل  

20152014201320122011مباليني الرياالت

%14.9%23.3%32%21%38راأ�س املال االأ�سا�سي/املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

%15,6%24.1%33,1%22.20%39.6ن�سبة كفاية راأ�س املــــــــــال

مقارنة من� اأم�ال امل�دعني ) العمالء والبن�ك ( للفرتة 2011- 2015 مباليني الرياالت
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445,783

323,6602015
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حقوق الملكية
مـــا يـــزال البنـــك حري�سا على تقوية قاعدة راأ�س ماله بهدف تدعيم ثقة املودعني وتعزيز قدراته على مواجهـــة االأخطار التي قد حتدق به حيث بلغ اإجمايل حقوق امللكية 

كما يف 31 دي�سمرب 2015م مبلغ 21,9 مليار ريـال مقابل 19,5 مليار ريـال يف نهاية العام 2014م  .
ويبني الر�سم البياين التطور يف حقوق امللكية خالل اخلم�س ال�سنوات املا�سية

مقارنة تط�ر حق�ق امللكية خالل الفرتة 2011- 2015 مباليني الرياالت

12,402

2015

2014

2013

2012

2011

14,390

17,153

19,583

21,935



االستثمار ..

دور كاك بنك في استقرار سعر 
الصرف للعملة األجنبية

حتقيق  بهدف  العملة  و�رشاء  بيع  ن�ساط  يف  العمل  البنك  اإدارة  َو�سعت  الوطني..  االقت�ساد  خدمة  يف  رغبًة 
اال�ستقرار يف �سعر ال�رشف , وَحققت اآثار ملمو�سة يف هذا املجال خالل اخلم�سة االأعوام االأخرية.

اأ�سعار النفط عامليًا وهو ما  اإىل تراجع  زمة املالية العاملية يف الفرتة ) 2008م - 2009م (  اأدت االأ
العام 2009م  ملياري دوالر يف  يقارب  لترتاجع مبا  اليمنية  للجمهورية  النفطية  العائدات  اأثر على 
واأدى ذلك اإىل تعجيل البنك املركزي اليمني النتهاج �سيا�سة جديدة يف التدخل يف �سوق ال�رشف وذلك 
لتغطية ا�سترياد امل�ستقات النفطية وال�سلع االأ�سا�سية فقط بدال من رفد ال�سوق عرب املزادات املبا�رشة 

لتغطية الطلب على العملة االأجنبية وذلك يف اإطار االنتقال لنظام �سعر ال�رشف املرن ) املدار (.
وكما هو معروف فقد ظلت وظيفة بيع و�رشاء العملة االأجنبية بعيدة عن اهتمام البنوك العاملة يف 
اليمن وهو ما �ساعد على انت�سار ال�سوق املوازية ) ال�سوداء ( خالل العقود املا�سية لت�سبح ال�سيطرة 
على واردات العملة ال�سعبة من حتويالت املغرتبني والقطاع اخلا�س حم�سورة يف بع�س �رشكات 
ال�رشافة الكبرية التي ا�ستغلت فر�سة العام 2009م لتحتكر العمالت االأجنبية وتوؤخر بيعها للبنوك 
لتغطية اال�سترياد لريتفع �سعر ال�رشف يف ال�سوق املوازية ب�سكل غري مربر يف يونيو 2009م ورغم 
دوالر  اإىل 207.32   200.08 ( من  ارتفع  ال�رشف  �سعر  اأن  اإال  املركزي  البنك  من  القوي  التدخل 
اأمريكي /  ريال ميني ( خالل العام 2009م ولي�ستمر االرتفاع خالل العام 2010م ليتجاوز �سعر 
ال�رشف 240 دوالر / ريال يف �سهر يوليو من ذلك العام على الرغم من اتخاذ البنك املركزي لقرار 

رفع �سعر الفائدة التاأ�سرية من 10% اإىل %20.
خالل هذه الفرتة قررت اإدارة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي تو�سيع العمل يف ن�ساط بيع و�رشاء 
امل�سلحة  اإطار  يف  ال�رشف  �سعر  ا�ستقرار  حتقيق  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  منطلق  من  االأجنبية  العملة 
العامة لالقت�ساد الوطني ودون النظر يف حتقيق اأرباح ناجتة عن امل�ساربة بالعملة االأجنبية كما هو 

معمول به يف البنوك و�رشكات ال�رشافة العاملة يف ال�سوق.
تعامالت  من  االأكرب  على احل�سة  اال�ستحواذ  لتحقيق هدف  ا�سرتاتيجيًا  قرارًا  بنك  كاك  اتخذ  وقد 
�سوق ال�رشف عرب ت�سخري االإمكانات الكبرية التي ميتاز بها البنك عن مناف�سيه و املت�سمنة لنظام 
ت�سغيل حديث و�سبكة فروع وا�سعة و�سيولة كبرية وعالقات حملية ودولية قوية وكادر موؤهل وقادر 

جنبي. على التعامل مع خمتلف ال�رشائح املتعاملة يف �سوق ال�رشف االأ
بداأ البنك بالتو�سع يف عمليات �رشاء العملة النقدية االأجنبية وت�سديرها للخارج لتغطية املدفوعات 
اخلارجية بغر�س اال�سترياد كما قام البنك بتعزيز �سبكته اخلارجية من البنوك و�رشكات ال�رشافة 
عرب  وكذا  البنك  ميتلكه  الذي  للحواالت  ال�رشيع  نظام  عرب  اليمنيني  املغرتبني  حتويالت  ال�ستقبال 
نظام �سويفت واأنظمة كربى �رشكات التحويل الدولية كوي�سرتن يونيون وغريها من �رشكات حتويل 

االأموال.
اإجمايل مبيعات  وت�سارع منو ح�سة البنك ال�سوقية من تعامالت النقد االأجنبي خالل الفرتة ليبلغ 
بالتن�سيق  البنك  اأمريكي و�ساهم  العام 2010م 900 مليون دوالر  االأجنبية خالل  العملة  البنك من 
مع البنك املركزي يف ذلك العام يف تراجع �سعر ال�رشف من 240 ريااًل اإىل 213.80 ريال مع نهاية 

العام 2010م.
و يف العام 2011م  جتاوز حجم مبيعات البنك من العملة االأجنبية  1.1 مليار دوالر رغم االأزمة التي 
مرت بها بالدنا يف تلك ال�سنة والتي ت�سببت بعودة ال�سوق ال�سوداء التي جتاوز �سعر ال�رشف فيها 

240 دوالر / ريال .. 
اأول من قام بتعديل �سعر ال�رشف يف ال�سوق اإىل  وعلى م�سارف نهاية العام 2011م كان كاك بنك 
219 دوالر / ريال م�ستغاًل االنفراج يف الو�سع ال�سيا�سي رغم املعار�سة الكبرية من معظم املتعاملني 

ال�رشف  �سعر  ارتفاع  مكا�سب  لرغبتهم يف جني  ال�رشافة  البنوك و�رشكات  من  ال�رشف  �سوق  يف 
خالل االأزمة .. 

القطاعات  من  والعمالء  امل�ستوردة  التجارية  ال�رشكات  من  كبري  عدد  توجه  2012م  العام  وخالل 
اأو�سع وذلك الزدياد ثقة املتعاملني يف البنك ولتميز  املختلفة يف ال�سوق للتعامل مع كاك بنك ب�سكل 
اأ�سعار ال�رشف التي يقدمها لهم وتوفريه للمبالغ بالعملة االأجنبية باحلجم الالزم وفور الطلب ,,  
وقد اأ�سبح كاك بنك يف حينه اأكرب متعامل يف �سوق النقد االأجنبي ليتجاوز اإجمايل حجم تعامالته 2.2 

مليار دوالر اأمريكي خالل العام 2012م.
وا�ستمر النمو يف ن�ساط بيع و�رشاء العملة االأجنبية بالتزامن مع تطوير البنك الإجراءاته واأدواته 
يف هذا املجال ليواكب اأحدث التطورات يف ال�سوق الدويل و لي�سمن االلتزام بتعليمات البنك املركزي 

واجلهات الرقابية املنظمة لهذا الن�ساط.
كما توا�سل التن�سيق مع قيادة ال�سلطة النقدية ب�سورة م�ستمرة وخ�سو�سًا يف بع�س الفرتات التي 
ا�ستمر  التن�سيق  اإطار هذا  ,, ويف  بالعملة املحلية  املتعاملني  اأن توؤثر �سلبًا على ثقة  كان من املمكن 
كاك بنك يف اأداء دوره يف �سوق ال�رشف وقام بتغطية فجوة الطلب اأو العر�س مبا �ساهم يف ا�ستمرار 
نف�س  على  املحلية  العملة  �رشف  �سعر  ليحافظ  اهلل  بحمد  حتقق  ما  وهو  ال�رشف  �سعر  ا�ستقرار 
امل�ستوى للعام الثالث على التوايل .. علما باأن حجم تعامالت البنك قد بلغ يف خالل العام 2013م  ما 

قيمته 2.5 مليار دوالر.
وخالل العام 2014م ميكن للمهتمني واملتابعني لتطورات �سوق ال�رشف اإدراك الدور الفاعل للبنك 
والذي �ساهم يف ا�ستمرار ا�ستقرار �سعر ال�رشف رغم االأزمة ال�سيا�سية التي مرت بها بالدنا وذلك 

باإ�رشاف وتن�سيق ودعم من البنك املركزي اليمني.
التعامالت يف العام 2014م 3.2 مليار دوالر .. منها ما يقرب من 480 مليون دوالر  اإذ بلغ حجم 
على  للحفاظ  الراهنة  االأزمة  عن  الناجتة  الطلب  فجوة  لتغطية  لل�سوق  بيعها  مت  اإ�سافية  كمبالغ 
تاريخه عند 214.91  ال�سعر حتى  لي�ستمر  اهلل  بتوفيق من  ا�ستقرار �سعر ال�رشف وهو ما حتقق 
دوالر / ريال وهو نف�س م�ستوى االأ�سعار يف البنوك و�رشكات ال�رشافة , علمًا باأن التدخل االإ�سايف 
عن طريق كاك بنك و الذي مت بدعم البنك املركزي اليمني قد حد من ظهور �سوق �رشف موازية ) 

�سوداء ( كما كان يحدث يف اأزمات �سابقة.
وا�ستمر البنك خالل العام 2015م يف اأداء دوره الفاعل يف �سوق ال�رشف رغم ظروف احلرب ال�سعبة 
والتي قل�ست من حجم تعامالت البنك لتبلغ 1.5 مليار دوالر فقط ويتحني البنك الفر�سة النتهاء 

الظروف احلالية للعودة الأداء دوره ب�سكل اأكرب واأكرث فعالية لي�ساهم يف دعم اال�ستقرار يف ال�سوق.
كما قام قطاع اال�ستثمار خالل العام 2015م باأداء دور هام وحموري بتوفري ال�سيولة ومتطلبات 
لالأهمية  وفقًا  ومعايري  ت�سنيفات  عمل  مت  حيث  لالأولويات  وفقًا  ال�سعبة  العملة  من  البنك  عمالء 
الن�سبية لل�سلع وبيع العملة ال�سعبة بح�سب ن�ساط العمالء ومبا يتوافق مع توجهات البنك املركزي 
ومبا ال ي�رش بعمالء البنك , كما �ساهم البنك بتوفري العملة ال�سعبة للحاالت املر�سية التي تتطلب 

ال�سفر اىل اخلارج من مبداأ تقدمي الدعم للحاالت االن�سانية.
اإن اإدارة البنك توؤكد ا�ستمرارها يف هذا النهج يف اإطار حتقيق امل�سلحة العامة لالقت�ساد الوطني على 
الرغم من التكاليف الكبرية واملخاطر امل�ساحبة ملمار�سة ن�ساط تداول العملة االأجنبية وخ�سو�سًا يف 

الظروف ال�سعبة التي متر بها بالدنا يف الفرتة احلالية.
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للتأمين

21 %
ن�ضبة م�ضاهمة البنك

عبداهلل حممد ب�ضيـــر
الرئي�س التنفيذي

- تاأمني احلريق واالأخطار االإ�سافية.
- تاأمني ال�سيارات )التاأمني ال�سامل / تاأمني الطرف الثالث(

- تاأمني احلياة.
- التاأمني ال�سحي.

- تاأمني النقل البحري واجل�ي والربي.
- تاأمني هياكل ال�سفن.

-  تامني امل�س�ؤولية املدنية العامة.
- تاأمني خيانة االأمانة.

- تاأمني االأل�اح الزجاجية.
- التاأمني الهند�سي باأن�اعه.

- تاأمني النفط والغاز والطاقة.
- تاأمني امل�س�ؤولية املهنية.

- تاأمني احل�ادث ال�سخ�سية.
- اإ�سابات العمل وم�س�ؤولية رب العمل.  

- تاأمني النقد اأثناء النقل واأثناء احلفظ يف اخلزينة.

 الخدمات التأمينية
 التي تقدمها

الشركة

 معيدو ووسطاء
التأمين و�ضطاء التاأمنيمعيدو التاأمني 

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

- CHTIS TEKAFUL
- OMAN RE-Oman
- BARENTS RE
- AFRICA RE
- TUNIS RE

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

اأهم النتائج املتحققة خالل اخلم�س ال�سن�ات املا�سية من عمر ال�سركة :-

	  تو�سيـــع الن�ساط ملجمل اأنـــواع التاأمني واالنت�سار يف معظم اأنحاء اجلمهورية بفروعنا وعرب •

فـــروع كاك بنـــك ورفـــد ال�سوق اليمنـــي مبنتجات جديـــدة, وا�ستهداف �رشائـــح خمتلفة من 

ال�سوق. 

	  فتح اأربعة فروع رئي�سية ) عدن – تعز – احلديدة - املكال( ومكتبني يف )ذمار - اب(.•

	  افتتـــاح قطـــاع التامني ال�سحـــي يف عام 2014م والو�سول للتاأمـــني اإىل ما يقارب 120 األف •

م�سرتك 

	 ت�سنيـــف • يف  الثـــاين  الرتتيـــب  اإىل  االنتقـــال 

جمـــع  حيـــث  مـــن  املحليـــة   ال�ـــرشكات 

التاأمـــني  يف  االأوىل  واملرتبـــة  االأق�ســـاط 

ال�سحـــي لعـــام 2015م بعـــدد امل�سرتكني  

120 األف واكرب واأو�سع �سبكة طبية.

	 يف • موظفـــًا   120 مـــن  اأكـــرث  ا�ستيعـــاب   

خمتلف االأق�سام والفروع 
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    تاأ�س�ســـت �رشكـــة كاك للتاأمـــني يف يونيـــو  2010 مبوجـــب القرار الوزاري رقـــم )121( براأ�س مال م�رشح به مليار ريال مينـــي, اأ�س�ستها نخبة من ا

رجال االأعمال املرموقني واملوؤ�س�سات املالية الرائدة بقيادة كاك بنك وا�ستطاعت خالل ما يقارب �ست �سنوات اأن ت�ستحوذ على ح�سة جيدة من �سوق 
التاأمني اليمنية, وبتاأمني جمموعة كبرية من اأهم واأكرب االأخطار يف اليمن حيث  اأ�سبحت من اأهم ال�رشكات يف ال�سوق اليمنية. 

تتمتـــع كاك للتاأمـــني بقـــدرة تاأمينية وا�سعة توؤهلها لتقدمي كافة االأغطية التاأمينية باأ�سعار منا�سبة ومدرو�سة  باالإ�سافة اإىل قدرتها يف ت�سويق وعر�س 
منتجات تاأمينه جديدة بدعم من اأكرب �رشكات التاأمني واإعادة التاأمني العاملية واالإقليمية.

اأهم امل�ساهمني:-

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي) كاك بنك(.««
�سندوق م�ظفي بنك الت�سليف التعاوين والزراعي.««
امل�ؤ�س�سة االقت�سادية اليمنية. ««
جمم�عة من امل�ؤ�س�سات وال�سركات اخلا�سة ورجال االأعمال. ««
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100%
ن�ضبة م�ضاهمة البنك

شركة كاك 
لخدمات األمن 

والصيانة
اأمن  خدمات  منها  اخلدمات  من  عدد  تقدمي  يف  متخ�س�سة  �رشكة 
النقد  )نقل  ال�سيولة  نقل  وخدمة   , واملن�ساآت  املمتلكات  وحماية 
بو�سائل متخ�س�سة وحديثة وعالية االأمان( باالإ�سافة اإيل مرافقة 

وحماية عمليات تغذية ال�رشافات االآلية.
: �سيانة معدات  ال�سيانة ومنها  اأي�سًا خدمات  ال�رشكة  تقدم  كما 

وو�سائل نقل .
اأن�سطة  لت�سمل  وال�سيانة  االأمن  خلدمات  كاك  جماالت  وتتو�سع 

اأخرى مثل توفري عمالة املرا�سلني والنظافة 
تقدم ال�رشكة خدماتها للبنك مبختلف فروعه.

�سوق  يف  متميز  وجود  اإيل  املميزة  اإدارتها  خالل  من  وت�سعى 
يخدم  كما  امل�ستهدفة,  القطاعات  يخدم  جمال  وهو  اخلدمات, 
املجتمع نظرًا لكون املجال الذي تعمل فيه ال�رشكة يتميز با�ستيعاب 

عدد اأكرب من االأيادي العاملة.

�ضليم حني�س
املدير التنفيذي
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27.32%
ن�ضبة م�ضاهمة البنك

شركة مأرب 
للدواجن

بنوعيها  الدواجن  اإنتاج  جمال  يف  الرائدة  ال�رشكات  اإحدى  هي 
الالحم والبيا�س 

2015م,  العام  باأحداث  ب�سكل  الدواجن  ومزارع  �رشكات  تاأثرت 
وبع�سها خرج عن اخلدمة ب�سكل نهائي.

وبطبيعة احلال تاأثرت �رشكة ماأرب للدواجن, لكن اإدارتها �سارعت 
ا�ستمرارية  يف  ال�رشكة  جناح  عنها  نتج  دقيقة  خطط  تنفيذ  اإيل 
ن�ساطها, وما كان ذلك ليتم لوال الرعاية اخلا�سة التي يقدمها "كاك 
بنك" لل�رشكة.. �سمن دوره الرائد والبناء يف خدمة اقت�ساد الوطن 

ب�سكل عام.
وفعالة  قويه  ال�رشكة  مع  البنك  اإ�سهامات  اأن  اإيل  االإ�سارة  جتدر 
منو  يف  االإيجابي  العن�رش  هو  وهذا  امل�رشفية  املجاالت  جميع  يف 

ال�رشكة امل�ستمر.

حممد ُحميد
املدير التنفيذي
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كان لقطاع االئتمان خالل عام 2015 , خطوات واإجنازات متميزة , متنا�سبة مع 
الظــــروف التي مير بهــــا وطننا الغايل والذي مير باأق�سى حمنة ُفر�ست عليه حيث 
حر�ــــس "كاك بنــــك" على الوقوف بجانــــب العمالء و القيام بــــدوره امللمو�س  كما 
يف االأعــــوام ال�سابقــــة و ذلك للحفاظ على العمالء من خــــالل تنفيذ طلباتهم و تلبية 

احتياجاتهم يف تقدمي كافة اخلدمات امل�رشفية . 
ونظــــرا للثقــــة الكبرية التي يتمتع بهــــا البنك لدى العمالء كاأحــــد اأقوى البنوك يف 
اليمــــن و يف ظــــل االأزمة و الظــــروف التي متر بها البــــالد و تداعياتها على اجلهاز 
امل�ــــرشيف و اآثارها ال�سلبية على جميع املجــــاالت االقت�سادية ب�سكل عام , كل هذا 
جعــــل قطــــاع االئتمان يتتبــــع �سيا�ســــة التحفظ كونهــــا �سيا�سة م�رشفيــــة ناجحة 
ملواجهــــة التحديــــات و التهديــــدات و لتفــــادي االآثار التــــي تركتها االأزمــــة  و هذا 
�ساعــــد البنك على جتاوز منعطف خطري مر بهــــا اجلهاز امل�رشيف نتيجة الظروف 

االقت�سادية احلالية التي متر بها البالد .
و مل مينــــع ذلك قطــــاع االئتمان  باأداء دوره الريادي كاأهــــم قطاعات البنك بالرغم 
من الظروف واالزمه احلالية كونها مل حتجم عن منح االئتمان و تقدمي اخلدمات 
امل�رشفيــــة  اال انه  مت مراعاة االلتــــزام باجلدارة االئتمانية و ح�سن اأداء املحفظة 
و التــــي يديرهــــا كادر موؤهل و بكفاءة يف متثيل البنــــك و اإدارة العالقة مع العمالء 

من ال�رشكات النفطية و قطاع االت�ساالت و قطاع ال�سياحة و القطاع الزراعي و 
على راأ�سهم قطاع الدواجن وقطاع االأغذية واالأدوية واالأخ�ساب واحلديد ومواد 

البناء وقطاع املقاوالت .
و باجلهــــود احلثيثــــة و توا�سلنــــا الدائم مع عمالئنــــا فقد ا�ستطعنــــا احلفاظ على 
ر�سائهــــم والوقــــوف بجانبهم يف هذا الوقت ال�سعــــب , وكان ثمرة هذا ما نلم�سه 
مــــن تقديرهم وامتنانهم لنا مع تاأكيدهم على والئهم ملوؤ�س�ستنا, كما اأنه مل نكتفي 
باحلفــــاظ علــــى ح�ستنــــا ال�سوقيــــة من العمــــالء, بل  و قمنــــا بزيــــادة ر�سيدنا من 
احل�سة ال�سوقية من اأف�سل العمالء , الذين تبني لهم اأن بنكنا هو اأف�سل البنوك 

للجميع يف ال�سدة والرخاء.
و قــــد اأتيحت لنا فر�سة امل�ساركة بخدمــــة جمتمعنا ووطنا )بف�سل اهلل عز و جل( 
مــــن خالل اإ�سهامنا املتميــــز يف املحافظة علي اأ�سعار ال�ــــرشف , ويف توفري العملة 
االأجنبيــــة للقيام بعمليــــات ا�سترياد دواء وقوت �سعبنا بعيــــدا عن امل�ساربة فيها, 
ممــــا �ساهم يف توفــــري االحتياجات االأ�سا�سيــــة للنا�س بدون خلــــق فجوات �سعريه 

�سخمة فيها .
كل ذلــــك �ساهــــم يف جتاوز الظــــروف ال�سعبة بدون تعــــرثات بالرغم من كرب حجم 

التعامالت .

الخدمات المصرفية للشركات

يقـــدم البنـــك اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات بكفـــاءة عالية , ومتيز يف اإدارة العالقـــة مع عمالئة من خمتلف 
القطاعات االقت�سادية ..مما اأثمر تو�سعًا نوعيًا يف احل�سة ال�سوقية للبنك.
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مؤسسة سعيد نعمان

احلقيقة نحن نتعامل مع البنك وقد اأده�سنا م�ستوى التطور والنجاح الذي 
حققه البنك خالل ال�سنوات االأخرية يف دعم العملية االقت�سادية عمومًا وتعدد 
ان�ستطة وتقدمي اخلدمات وبااالخ�س  ل�رشيحة التجار ورجال االعمال وهو 
االأمر الذي اك�سبنا الثقة بالبنك ودفعنا يف تو�سيع تعامالتنا وتعزيز عالقتنا 

مع البنك ب�سورة اكرب ونتطلع اإيل اال�ستمرار يف تعزيز هذه العالقة.

�ضعيد نعمان املخاليف
رئي�س جمل�س الإدارة
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قطـاع األفراد

انت�سار فروعنا , وت�سكيل جلنة الإدارة اأعمال الفروع املتوقفة ب�سبب احلرب , وجودة خدماتنا املقدمة عرب القنوات 
االإلكرتونية.. �ساعد يف تنامي عدد عمالء البنك , واحلفاظ عليهم , من خالل خدماته املميزه واملتفردة , وحر�سه على 

تطوير وحتديث هذه اخلدمات.

مثلت اأحداث العام 2015م حتديًا غري م�سبوقًا للبنك ب�سكل عام وعلى م�ستوى قطاع 
واالأزمات  ال�سعوبات  كافة  فيه  جت�سدت  عامًا  كونه  اخل�سو�س  وجه  على  االأفراد 
الناجتة عن احلرب التي ت�سهدها البالد. فقد انتهج القطاع �سيا�سة طموحة وح�سيفة 
واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  كبار  على  ي�سعب  التي  والتحديات  ال�سعوبات  تلك  ملواجهة 
واإداراته  مرافقة  بجميع  القطاع  منت�سبي  جميع  تفاين  خالل  من  اأمامها  الوقوف 
واملتميزة,  املتنوعة  اخلدمات  تقدمي  ا�ستمرار  يف   وفروعه  ووحداته  واأق�سامه 
وتوفريها للعمالء يف اأي وقت ويف اأي مكان, ومثل ذلك حتديًا كبريًا نتيجة للظروف 

اال�ستثنائية. 
حيث حر�س القطاع على اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات امل�رشفية املختلفة واملتنوعة 
الفروع  �سبكة  اأماكن تواجدهم وذلك من خالل  للعمالء يف جميع  و�سمان و�سولها 
املنت�رشة  يف جميع اأنحاء اجلمهورية وقد مت ت�سكيل جلنة للطوارئ تعمل على اإدارة 
اأعمال الفروع املتوقفة مبا ي�سمن ا�ستمرار تقدمي اخلدمات لعمالئها واإدارة عملية 
وقد  املودعني  اأموال  على  واملحافظة  املخاطر  من  احلد  بغر�س  وتنقالتها  ال�سيولة 
تفوق البنك يف هذا اجلانب على مناف�سيه , ومت حتديث وتطوير ثالثة فروع يف اأمانة 
العا�سمة: فرع 22 مايو يف �سارع اخلم�سني, وفرع بغداد _ �سارع ال�ستني, وفرع 
حدة _ �سارع حدة, وفقًا ملعايري وموا�سفات هند�سية تراعي الراحة وال�سال�سة يف 

تقدمي اخلدمات للعمالء.
تعترب  والتي  االإلكرتونية  قنواته  عرب  اخلدمة  تو�سيل  على  القطاع  حر�س  كما     
ال�رشافات  �سبكة  خالل  من  اال�ستثنائية  الظروف  هذه  مثل  يف  املثالية  احللول  اأحد 

االآلية املوزعة وب�سكل مدرو�س يف جميع اأنحاء اجلمهورية وتعمل على مدار ال�ساعة 
عدد  اإجمايل  بلغ  حيث  اخلدمة  على  العمالء  من  كبرية  �رشيحة  ح�سول  ي�سمن  مبا 
يف  التغذية  حركة  وكانت  �رشافًا  2015م)189(  العام  خالل  االآلية  ال�رشافات 
ال�رشافات االآلية قد جتاوزت الـ خم�سني مليار ريال كرقم يعك�س جودة هذه اخلدمة. 
وكاملعتاد فقد متيز البنك يف تقدمي خدمة كاك موبايلي وهي اإحدى اخلدمات االلكرتونية 
التي ينفرد بها البنك والتي تتيح للعميل اإدارة جميع ح�ساباته والتزاماته با�ستخدام 
هاتفه ال�سخ�سي من مكانه حيث تت�سمن باقة اخلدمات  منها ) ال�رشيع موبايلي, 
احل�سول على ك�سف ح�ساب ,  اال�ستعالم عن الر�سيد, و�سحن اأر�سدة الهاتف جميع 
ال�سبكات )مين موبايل _ MTN _ �سباأفون _  واي( و�سداد الفواتري احلكومية 
اإلكرتونيًا ) ماء _  كهربا _ هاتف ثابت _ انرتنت( كما مت اإ�سافة خدمة ال�سداد 
اجلزئي ال�سرتاك االنرتنت املنزيل وهذا لعب دورًا كبريًا يف تخفيف العبء على العمالء 

يف ظل الو�سع الراهن وا�ستمرار متتعهم باخلدمات امل�رشفية يف اأ�سواأ الظروف.
كما اأ�سهمت كذلك البطاقات امل�رشفية باأنواعها يف متكني العمالء من ال�سحب من اأي 
مكان يف العامل, تواكب ذلك مع ا�سطرار الكثري منهم لل�سفر اإيل خارج البالد نتيجة 
الفواتري  واإر�سال  �سقوفهم  ورفع  بطائقهم  جتديد  متابعة  وكذلك  الراهنة   االأزمة 
املحفظة  باإدارة  البطاقات  اإدارة  قامت  كما  ال�سخ�سية  اإمييالتهم  عرب  بهم  اخلا�سة 
االئتمانية بدرجة عالية من االحرتافية وذلك من خالل تقليل ن�سبة املخاطر ومتابعة 

العمالء والفروع اأوال باأول حيث حققت ن�سبة منو يف البطاقات )42(%.
د�سن  بديل  من  اأكرث  واإيجاد  للعمالء  خدماته  طور  البنك  ان  اإال  الظروف  كل  ورغم 

البنك بطاقة جديدة  International )  Union Pay  بالتعاون مع بنك ال�سني خدمات األفراد
حيث يعترب البنك اأول �رشيك رئي�سي ل�سبكة يونيون باي ال�سينية يف اليمن ومتتاز 
 1000000 م�سرتك,  400مليون    ( العامل  اأنحاء  جميع  يف  ا�ستخدامها  باإمكانية 
�رشاف اآيل  4000000 نقطة بيع 126 دولة حول العامل( وكذلك طريقة مريحة 
ال�سلف  وكذلك  العمالت,  تعدد  يف  مرونة  اإىل  باالإ�سافة  البيع  نقاط  عرب  لل�رشاء 

النقدية الطارئة ومرونة يف ال�سداد باأق�ساط �سهرية مريحة. 
كما حافظ القطاع متمثاًل باإدارة االأفراد على النمو الذي حتقق يف جمال التمويالت 
املقدمة لالأفراد والتي و�سعت بنك الت�سليف التعاوين والزراعي )كاك بنك( على 
وزيادة  املبيعات  على  االهتمام  تركيز  يف  اال�ستمرار  اأن  كما  الرائدة  البنوك  قمة 
احل�سابات اجلديدة بالن�سبة للجهات املتعاقد معها يف �رشف الراتب حيث و�سل 
عدد املوظفني الذي يتم �رشف رواتبهم عرب البنك اإىل مائة وثمانني األف موظف 
موزعني على خم�سمائة وثمانني جهة �ساعد ذلك يف منو حمفظتنا على م�ستوى كافة 
املنتجات؛ حيث بلغت التمويالت ال�سخ�سية )32134( قر�سًا خالل العام 2015م 

كعدد طموح, وخ�سو�سًا يف ظل املخاطر الكبرية التي تع�سف بالبالد. 
لتلبي  امل�رشفية  اخلدمات  تقدمي  يف  وملحوظًا  رياديًا  دورًا  القطاع  لعب  كذلك 
ا�ستمر  بحيث  ومتويلها  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  �رشائح  احتياجات 
املتنوعة  احلزم  بتقدمي  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  اإدارة  يف  متمثال  القطاع 
وال�سناعي  التجاري  القطاعات  م�ستوى  على  البنكية  واملنتجات  اخلدمات  من 
ال�سياحي  والقطاع  والنقل,  والت�سدير  اال�سترياد  وكذا  واملعماري,  واخلدمي 
القطاعات  من  وغريها  والتجزئة,  اجلملة  وجتار  وال�سيانة  التموين  وخدمات 
لهذا  الداعمة  متميزة مع اجلهات  ات�سال  قنوات  فتح  املختلفة. وجاري  االأخرى 
حيث  قبلها..  من  املقدمة  اخلدمات  من  لال�ستفادة  معها  والتن�سيق  ال�رشيحة 
الظروف  رغم  العام  لهذا  مليار  ن�سف  يقارب  ما  لهم  املقدمة  التمويالت  بلغت 
وال�سعوبات التي تواجهها البالد نتيجة للحرب القائمة. وكذلك اأ�سهم القطاع يف 
املحافظة على �رشيحة كبار العمالء )VIP( عن طريق وجود اإدارة متخ�س�سة يف 
تقدمي اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة لهذه ال�رشيحة من خالل التوا�سل مع العمالء 
بذلت  كما  اخل�سو�سية,  من  بنوع  املتنوعة  اخلدمات  وتقدمي  لت�سهيل  والفروع 
تلك  الإي�سال  ال�سعاب  تذليل  يف  الراهنة  للظروف  نظرًا  م�ساعفة  جهودًا  االإدارة 
للتوا�سل معهم وتقدمي  اخلدمات ب�سهولة وي�رش وابتكار طرق متعددة وخمتلفة 
اخلدمات لهم مبا يلبي تطلعاتهم ورغباتهم ويحقق ر�ساهم �سواًء داخل البلد اأو 
احليوية  القطاعات  واأبرز  اأهم  من  االأفراد  خدمات  قطاع  جعل  مما  هذا  خارجها 
رغم  للبنك  اال�سرتاتيجي  والثبات  اال�ستدامة  تعزيز  يف  �ساهمت  التي  والفاعلة 

االأو�ساع االأمنية وتقلبات ال�سوق امل�رشفية التي ع�سفت بالبالد. 
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استيعاب شريحة أوسع
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شركة الورافي

م�رشفية  خدمات  يقدم  الذي  اليمن  يف  الرائدة  البنوك  من  يعترب  بنك  كاك 
ت�سهيل  االأفراد من خالل  اأعمال وكذلك  لنا نحن ك�رشكات ورجال  متميزة 
واالأكرث  االإ�ستخدام  �سهلة  االأنظمة  اأحدث  با�ستخدام  امل�رشفية  التعامالت 
اأمانا ومن خالل انت�سار فروعه يف كافة اأنحاء اجلمهورية مما يجعله البنك 

الذي اأعطى مفهوم جديد للتعامل امل�رشيف احلديث.

حممد عبده ال�رايف
املدير العام



 مصرفك
عبر الحدود

حر�ســـًا مـــن البنـــك علـــى اإي�ســـال اخلدمـــات 
املقدمـــة منه والو�سول بهـــا اإىل العاملية لتعرب 
حدود وطننا احلبيب وا�سلًة اإىل بلدان املهجر 
للمواطـــن اليمنـــي , فقـــد قـــام البنـــك باإتاحـــة 
خدماتـــه االإلكرتونية للمغـــرتب اليمني يف عدة  
دول عـــرب باقـــة خدمـــات رحـــال , وهـــي باقة 
متكاملـــة مـــن اخلدمات املرتبطـــة باحل�سابات 
مـــن فتـــح ومتابعـــة واأمـــور مرتبطـــة بت�سيري 
االأن�سطـــة اليوميـــة للعمـــالء عـــرب ح�ساباتهـــم 
البنكية وبجودة عالية, تقوم باالإ�رشاف عليها 
اإدارات متخ�س�ســـة وكادر متميـــز لتح�ســـني 
جودة خدمات البنك بالن�سبة للفئة امل�ستهدفة 

من العمالء باأقل وقت وجهد ممكن.

ال�سريع للحــــ�االت " جتاوز حاجز امل�سافة" 
خدمة التحويل ال�رشيع من "كاك بنك" توفر لك العديد من املزايا:

- حـــول اإىل ح�سابـــك اأو ح�ساب من حتب يف دقائق معدودة واإىل اأي منطقة يف 
اجلمهورية اليمنية.

- ت�سليم حوالتك من اأي مكان �سمن �سبكة وا�سعة منت�رشة يف ارجاء الوطن 
بحوايل 350 نقطة واكرث من 2000 نقطة على امل�ستوى اخلارجي .

- اأر�سل حوالتك يف الوقت الذي تختاره.
- وفـــر الوقت والتكلفة واغتنم �سهولة التعامل وتوفري اخلدمة ملن تريد ويف 

اأي حمافظة يف ار�س الوطن.
- ت�سلك ر�سالة جمانية جلوالك تعلمك بح�سول امل�ستلم للحوالة.

- ت�سل للم�ستلم ر�سالة جمانية على جواله تعلمه باإر�سالك للحوالة.
- اح�سل على خدماتنا املناف�سة يف االأ�سعار مع �سهولة التنفيذ خالل حلظات.

كــاك م�بايلي " بلم�سة زر ،،،،، ادر ح�ساباتك و�سدد التزاماتك"
تتيـــح لك هذه اخلدمة عـــرب الر�سائل الق�سرية من جوالك اإدارة اأموالك ومدخراتك 

بتقنيات حديثة  واآمنة و�سهلة اال�ستخدام, حممية بربامج م�سممة ب�رشية عالية.
عرب جوالك ال�سخ�سي اأح�سل على املزايا التالية:

- حتويل االأمــــوال من ح�سابك اإىل ح�ساب اآخر يف البنك مع اإمكانية التحويل 
بينعملتي الريال اليمني والدوالر االأمريكي.

- حتويـــل االأموال من ح�سابـــك اإىل �سخ�س اأخر نقدًا عـــرب فروعنا املنت�رشة 
يف اجلمهورية.

- �ســـداد فواتـــري هاتفك املحمول اأو هاتف حممول اآخـــر خ�سمًا من ح�سابك 
اجلاري يف البنك.

- �ســـداد جلميـــع الفواتري اليمـــن )الهاتـــف االأر�سي - الكهربـــاء - املياه- 
االنرتنت(.

- و�سول ر�سالة معربة عن  اأي حركة خ�سم اأو اإ�سافة تتم يف ح�سابك.
- معرفـــة ر�سيـــد ح�سابـــك اجلـــاري يف CaCBank يف اأي وقت واأنت يف 

مكانك.
- اإبالغـــك بن�رشة اأ�سعار �رشف العمالت االأجنبيـــة دوريًا بانتظام يف الوقت 

الذي تختاره.
بطاقة فيزا رحال "مع فيزا ،،،،،،، ت�سل الأبعد مدى "

مت اإ�ســـدار بطاقة فيـــزا رحال طبقًا الأحدث تكنولوجيا )بطائـــق االئتمان( البطاقة 
الذكيـــة )EMV( وهو اأحدث نظام معتمد مـــن قبل اأكرب �سبكات بطاقة االئتمان 

يف العامل و الذي يتميز مب�ستوى عايل من الدقة و االأمان.

تتيح لك بطاقة فيزا رحال احل�سول على املميزات التالية:
- باإمكان احد اأفراد اأ�رشتك اأو من تعول احل�سول على بطاقة اإ�سافية الأحد 

اأفراد اأ�رشتك اأو من تعول وربطاها بح�سابك اجلاري.
- ميكنك احل�سول على بطاقة الرحال الذكية لل�سحب النقدي عرب ال�رشافات 
االآلية وت�سديد قيمة امل�سرتيات من نقاط البيع التي حتمل �سعار الفيزا يف 

اأي مكان يف العامل خ�سمًا من ح�سابك اجلاري اأو التوفري.
- ال�سهولة يف اإ�سدار بطاقة بدل فاقد يف حال �سياعها.

- ثقة و اأمان تام الحتواء هذه البطاقة على �سورتك وتوقيعك باالإ�سافة اإىل 
الرقم ال�رشي اخلا�س بك. 

كاك اآون الين" نحن معك اأينما كنت "
كاكاآون حتقـــق جميـــع رغباتك وطموحاتك امل�رشفية وت�سهـــل معامالتك من خالل 
ا�سمن املمار�سات الكامنة عرب االنرتنت, فمن خالل كاكاآون الين ت�ستطيع الدخول 

اإىل ح�ساباتك وا�ستعرا�سها يف اأي وقت ومن اأي مكان وتتميز باالتي"
- �رشيـــة البيانـــات والعمليـــات امل�رشفيـــة علـــى درجـــة عاليـــة مـــن التقنيات 

املتطورة واالآمنة.
- اإمكانيـــة  االطـــالع على العملية التي ترغب القيـــام بها وا�ستعرا�س جميع 

ح�ساباتك.
- اإ�ستخدام كاكاآون الين خالل 24 �ساعة.

- اإ�ستخدامكاكاآون الين من اأي مكان تتوفر فيه خدمة االنرتنت.
- �سهولة االإجراءات,بجودة اأعلى ووقت اأقل الإمتام املعامالت امل�رشفية.

ت�فري الرحال......ادخارك م�سمـــ�ن
ميكنك توفري اأموالك يف بلدك و احل�ســـول على طرق  تــوفري م�سمونة  تقدم عوائد 

ا�ستثمار جمزية, ت�ساندك يف �سعيك النبيل ل�سمان م�ستقبلك وم�ستقبل اأوالدك.
- وفـــر ابتـــداء مـــن 300 دوالر اأمريكي اأو مـــا يعادله باأي عملـــة خليجية اأو 

الريال اليمني .
- حـــول حل�ساب التوفري ب�سكل دائم عرب اأمر التحويل امل�ستدام من ح�سابك 

اجلاري اأو نقدًا.
- �سهولـــة االت�ســـال باحل�ساب من خالل مركز خدمـــة العمالء يف اأي وقت و 

يف اأي مكان.
- احت�ســـاب اأرباح �سهرية )على اأقل ر�سيد خالل ال�سهر( وتودع باحل�ساب 

ب�سكل ن�سف �سنوي يف نهاية �سهري يونيو ودي�سمرب من كــل عام.
- منحـــك بطاقة �رشاف اآيل لت�سهيل العمليات النقدية امل�رشفية املختلفة, اأو 

دفرت ح�ساب خا�س بك
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اقتصــاد الحيــاة

نظرا الأهمية القطاع الزراعي وال�سمكي وتاأثريه البالغ على منو وتطور االقت�ساد الوطني, 
واإميانـــا منـــا باأهميـــة تطوير هذا القطاع لدينـــا يف البنك, فقد عملنا علـــى ا�ستحداث منتجات 
متويليـــة منا�سبة لهـــذه ال�رشيحة من العمـــالء, ونذكر من املنتجات التـــي اعتمدت يف املجال 
الزراعـــي: منتـــج الزراعة احلديثة - منتج القمح و احلبوب - منتج البيوت املحمية - منتج 

الع�سل و م�ستلزماته.
وقـــد مثل االهتمام بعمالئنا واال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات امل�رشفية اأولوية ق�سوى لدينا, 
حيـــث مت متويـــل العديـــد من املزارعـــني وتقدمي دعم يـــرتاوح ما بـــني 11% اإىل 26% لتمويل 
م�سخات الطاقة ال�سم�سية وذلك بالتن�سيق والتعاون مع �سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي 
وال�سمكـــي, هـــذا اإىل جانـــب متويل املزارعـــني باملناحل احلديثـــة الإنتاج و ت�سديـــر الع�سل , 

وتنفيذ العديد من البيوت املحمية , و دعم حقول البطاط�س بالبذور املح�سنة .
هـــذا اإىل جانـــب حتملنـــا للم�سئولية االجتماعية امللقـــاة على عاتقنا من خـــالل االهتمام بدعم 
�سغـــار املزارعني وذلك يف تخ�سي�ـــس منتج خا�س بهم, ودعم ودمـــج ال�سباب اخلريجني يف 

العملية االإنتاجية, مما يفتح جماالت وا�سعة لليد العاملة وي�ساهم يف خف�س ن�سبة البطالة.
وقـــد مت حتقيـــق اأرقام متميزة خالل هذا العام بالرغم من الظـــروف ال�سعبة التي مرت بها 

بالدنا وذلك:
املنفذ ميدانيا  بح�سب االتفاقيات والقرارات من اجلهات التنفيذية  =  174م�سخة

امل�ساحة التقديرية امل�ستفادة من امل�سخات ال�سم�سية التي مت تركيبها  حوايل 50 اإلف هكتار 
عـــدد القـــرى والتجمعـــات ال�سكانية التـــي ا�ستفادة مـــن امل�سخات تقدر بحـــوايل 300 قرية 

وجتمع .
عدد احليوانات التي ا�ستفادة من امل�رشوع تقدر بحوايل   1800000 راأ�س من املا�سية .

اجمايل املبالغ املنفقة للربنامج ) كا�س + قرو�س ( = 1,416,014,504.83ريال .
اجمايل الدعم ال20% املقدم من ال�سندوق  بدون ر�سوم اخلدمات = 249,620,391.44ريال. 
ر�ســـوم  الفعلـــي  املدفـــوع   174799896.06  = م�سخـــات  دعـــم  الفعلـــي  املدفـــوع 

خدمات=25124569.52 ريال

التمويل الزراعي والسمكي

العامة  للتغريات يف الظروف  البنك منتجات مت�يلية ، متجددة وم�اكبة  يقدم 
، مبا ي�سهم  يف تنمية االأعمال الزراعية ، وا�ستيعاب عدد من االأيادي العاملة.
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من البديهي اأن ال��سع العام يف 2015م ترك اأ�سرارًا كبرية على الن�ساط االقت�سادي عم�ماً، وعلى 
اأو�ساع البن�ك خ�س��ساً.. لذلك حر�س كاك بنك على الرتكيز يف الت�جيه اجليد للمتاح من ال�سي�لة 
والعمالت ال�سعبة، رغم اأن هذا املتاح كان ب�سيطاً جدًا، اإال اأن احلكمة يف اختيار االأول�يات �ساعدت 

على ال�فاء بكثري من االلتزامات القائمة يف الظروف الطبيعية.

العمليات المصرفية

جوهر األداء

      ا�ستطاع »كاك بنك« خالل اأزمة 2015 ال�سمود وجتاوز عنق الزجاجة ,كانت للبنك اإيرادات كبرية من العملة ال�سعبة خالل بداية العام واالأعوام ال�سابقة ناجتة عن حواالت 
املغرتبني اليمنيني وخ�سو�سًا يف اململكة العربية ال�سعودية, ولكنها توقفت فجاأة لالأ�سباب التي يعرفها اجلميع ومنها حظر ترحيل ال�سيولة وكان لذلك االأثر االأكرب على تخفي�س 
االأر�سدة, وكما هو معروف اأن البنوك اليمنية عادًة تقوم بتغذية اأر�سدتها عن طريق �رشاء العملة ال�سعبة من ال�سوق اليمني خ�سو�سا الريال ال�سعودي ونقل هذه ال�سيولة عرب 
الطريان اإىل البحرين وم�سارفتها والتحويل اإىل البنوك املرا�سلة وكذلك عرب احلواالت الواردة من املوؤ�س�سات امل�ستفيدة من اليمن ومنظمات االإغاثة وكذلك ال�رشاء من البنك املركزي 
اليمني , ومع ذلك ا�ستطاع البنك اإدارة هذه االأزمة والتكيف معها حيث قام »كاك بنك« بالعديد من اخلطوات الهامة ال�ستمرارية خدمة عمالئه وتنفيذ عملياتهم التجارية اخلارجية, 
ومن هذه اخلطوات: اإن�ساء جلنة الإدارة اأزمة االأر�سدة خارجيا لتن�سيق تغذية االأر�سدة طرف البنوك املرا�سلة ومترير العمليات بح�سب اأولوية العمالء ومترير احلواالت اخلا�سة 

باملواد الغذائية واالأ�سا�سية واالأدوية واملواد االإغاثية ملواجهة انعدامها من ال�سوق , ثم املواد الغذائية املكملة.
وقد مت اال�ستفادة من ال�سيولة الواردة والتي كانت �سحيحة اإىل حد ما يف تغطية االلتزامات املهمة وامللحة وبح�سب االأولية املذكورة اأعاله.

    كما حقق البنك خالل االأزمة اأعلى ن�سبة من عدد احلواالت عرب الوي�سرتن ومت من خالل ذلك احل�سول على ن�سب جيدة من العموالت , ومت االقت�سار على ت�سليم احلواالت بالريال 
اليمني من منت�سف عام 2015 والذي وفر على البنك عملة �سعبة لتغطية التزامات خارجية .

كما مت خدمة اكرب �رشيحة من املجتمع يف احلواالت اخلارجية املر�سلة لالأغرا�س العالجية والدرا�سية  وبال�سعر الر�سمي حيث بلغت الزيادة التي حتققت يف العام 2015 حوايل 89 %.

     ويف ظل الظروف التي متر بها البالد فقد جنح “كاك بنك” يف بناء عالقات اإ�سرتاتيجية مع عدة جهات و�رشكات ومزودي خدمات اإلكرتونية و�رشكات حتويل اأموال لعل اأهمها 
يونني باي , و�رشكة حتويل االأموال )ريا(, واإك�سربي�س موين, وموين جرام, كما مت اأي�سا التوجه نحو تو�سيع وتطوير العالقات مع بنوك يف مناطق ودول جديدة مثل بنك ال�سني 

يف ال�سني, وكذا بنك م�سقط يف ُعمان , ونتوقع ان تكون نتائج التعاون اإيجابية.

كما مت اإطالق منتجات م�رشفيه جديدة لعل اأهمها خدمة الفيزا نت.

ومت كذلك تنفيذ خدمات اإلـ Cloud  حلفظ بيانات البنك يف عدة اأماكن ل�سمان بيانات البنك يف اأكرث من ثالثة مواقع.
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بناء عالقات مصرفية

ويف ظـــل اخلطـــوات العمالقـــة التي تقـــوم بها قيـــادة "كاك بنـــك" لالنفتاح على 
البنـــوك العامليـــة , ورفـــع م�ستـــوى التعاون والذي مـــن �ساأنـــه اأن يعود باخلري 
علـــى البنك والوطـــن ب�سكل عام الزال البنك ب�سدد عمـــل درا�سات وزيارات اإىل 
بنـــوك خارجيـــة يف عـــدة دول مبا يندرج حتت نطـــاق الت�سويـــق العاملي والدويل 
للبنـــك, ومبا من �ساأنه اإيجاد قنوات للتوا�سل بحيث يتمكن املغرتب اليمني من 
احل�ســـول اخلدمات املاليـــة وامل�رشفية عرب اأف�سل واأقـــوى ال�سبكات املالية يف 
العـــامل , ويف اإطـــار ذلك , كان لزامًا على البنك اتخاذ خطوات للتوا�سل مع هذه 
البنـــوك واملوؤ�س�ســـات من خالل الزيـــارات الفاعلة التي قامت بهـــا قيادة البنك  

خالل العام 2015.
زيارة ك�مرز بنك يف اأوروبا :

 كومـــرز بنـــك هو اأحـــد اأكرب البنـــوك االأوروبية واالأكـــرث انت�ســـارًا يف جميع دول 
العامل, كما اأنه اأي�سًا من اأهم مرا�سلي "كاك بنك" بل يكاد يكون املرا�سل االأقوى 
حاليًا,قـــام"كاك بنك"  باإيفاد وفد اإىل  ممثلي كومرز بنك, حر�س الوفد على نفي 
جميـــع ال�سائعات التي يت�سبب االإعـــالم يف تو�سيلها, وتكون لها اآثار �سلبية على 
الثقـــة والتعـــاون , وكان للزيارة اأثـــر كبري يف زيادة م�ستـــوى التعاون بني "كاك 

بنك" وكومرز بنك , مبا ينعك�س اإيجابًا على االقت�ساد الوطني.
كمـــا تخلل الزيارة العديـــد من االأ�سئلة عن تاأثري ال�ـــرشاع على احلياة اليومية 
, وعلـــى القطـــاع املـــايل وامل�ـــرشيف ب�ســـكل خا�ـــس ومناق�ســـة االأنظمـــة املعمول 
بهـــا لـــدى البنك فيما يخ�ـــس االلتـــزام , ومتابعة قوائـــم االلتـــزام العاملية مثل 

االأوفاكوالفاتف واملينا–فاتف وغريها.
مت مناق�ســـة خـــرباء وم�ســـوؤويل االلتـــزام يف البنـــك وتدريبهـــم من حيـــث االآلية 
واملجال, وكانت اأجواء االجتماع اإيجابية و�سفافة , واأفادوا يف نهاية االجتماع 
با�ستعدادهـــم لتطويـــر العمل والتعـــاون مع "كاك بنك" واحلفـــاظ على العالقة 

الطويلة معه وتغطية اأي التزامات وباأي عملة غري الدوالر.
زيارة بنك بي اإم �سي - اإ�سبانيا :

 متـــت زيارة بنك بي اإم �سي, ومقره الرئي�سي يف املغرب,وله العديد من الفروع 
حـــول العامل من بينها فـــرع يف اإ�سبانيا , وخالل الزيارة مت �رشح الو�سع العام 
يف اليمـــن وحالتـــه االقت�سادية وطماأنـــة البنك باأن االأمور ت�ســـري ب�سكل طبيعي 
واأن النا�ـــس ميار�سون حياتهم اليوميـــة, واملوؤ�س�سات احلكومية متار�س عملها 
واملدار�س واجلامعات تعمل , مما ي�سمن اال�ستمرارية  لل�سوق املايل وامل�رشيف.

اأثمرت  الزيارة  جتاوبًا كبريًاً من قيادة بنك بي ام �سي ورغبة قوية يف ا�ستمرار 
وتو�سيع التعامل مع "كاك بنك" ب�سكل خا�س ومع البنوك اليمنية ب�سكل عام .

زيارة �سركة ريا للخدمات املالية – اإ�سبانيا : 
"  بزيارة املقر الرئي�سي الإدارة �رشكة ريا للتحويل املايل الواقع  قـــام "كاك بنك
يف مدينة مدريد ا�سبانيا, و ذلك لتوقيع اتفاقية خدمات احلواالت املالية , حيث 
تعتـــرب �رشكـــة ريا اأحـــد العمالقة يف جمال حتويـــل االأموال و ثالـــث اأكرب �رشكة 
عامليـــًا يف خدمات حتويل االأمـــوال وتتواجد يف اكرث من 147 دولة و يف اأكرث من 

292,000 موقع.

ي�ا�ســل البنــك جهــ�ده يف ت��سيع �سبكة العمالء يف اخلــارج عرب ت�فري عدة مكاتب خلدمــة املغرتبني على مدار 
ال�ساعة، ووفقاً الأحدث تقنيات االت�سال املت�فرة ، وحمالت الرتويج لتعريف العمالء باخلدمات التي ي�ستطيع�ن 

احل�س�ل عليها عرب امتالكهم ح�سابات لدى البنك.
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تتمي���ز املخاط���ر مبرون���ة عالية ملختلف اأن�سط���ة البنك , بحيث مينع تع���ر اأي ن�ساط ب�سبب اأي 
طوارْى.. بال�ستمرار يف تفعيل التوقعات , والتعامل الدقيق مع امل�ستجدات , وابتكار احللول.

تجاوز  المنعطفات الصعبة
المخاطر

حيـــث ت�ساعـــد عمليـــة اإدارة املخاطر على التنبوؤ ب�سكل ا�ستباقـــي و اإدراك االأحداث ال�سلبية املحتملة وو�سع خطة لردود االأفعال املنا�سبـــة للمخاطر, مبا يقلل من التكاليف و اخل�سائر 
املرتبطـــة بالتوقـــف الغـــري املتوقـــع لالأعمال, حيث يعمـــل الفريق على: حتديد - حتليـــل – ح�رش – قيا�س – معاجلة - مراقبـــة, و تقرير احتمالية التعر�ـــس ملخاطر �سمن احلدود و 
امل�ستويات املو�سوعة م�سبقا, كما يقوم برفع التقارير اإىل االإدارة العليا وجمل�س االإدارة. و الأهمية اإدارة املخاطر باأعلى امل�ستويات املهنية فقد قام كاك بنك بو�سع برنامج ا�ستمرارية 

العمل ل�سمان ا�ستمرارية اخلدمات و املنتجات حتى يف ظل اأ�سعب الظروف و االأزمات حر�سًا على راحة العميل و التميز يف اخلدمة . 

  Business Continuity  Programme برنامج ا�ستمرارية االأعمال
برنامـــج ا�ستمرارية االعمـــال: هي عملية رفع كفاءة املوؤ�س�ســـة الإدارة خدماتها عند 
تعر�سها خلطر التوقف.. من خالل عمل خطة لرفع قدرة املوؤ�س�سة على اال�ستجابة 
و حمايـــة م�سالـــح عمالئها و خدمتهـــم. يت�سمن برنامـــج اإدارة ا�ستمرارية العمل, 
ال�سيا�ســـة العامـــة للبنـــك وهيـــكل الت�سيـــري للخدمـــات والنظـــم واالأدوات وخطـــة 
ا�ستمرارية االأعمال املوؤ�س�سية يف البنك, مبا يف ذلك حتديد العمليات الهامة والقائمني 
عليهـــا, و ل�سمان فاعليتها و اإمكانية االعتمـــاد عليها, يتم مراجعة و اختبار جميع 
خطط ا�ستمرارية االعمال يف البنك ب�سورة دورية؛ للتاأكد من توافقها مع التغريات 

التقنية و التنظيمية و التغريات يف طبيعة اأو مكان العمال. 

بيان �سيا�سة اإدارة املخاطر ال�ستمرارية العمل 
اإن �سيا�ســـة CAC Bank تقت�ســـي و�ســـع خطـــط ال�ستمـــرار اأعمالـــه يف حـــاالت 
الطـــوارئ؛ وقـــد مت و�ســـع خطـــط ا�ستمراريـــة العمل والطـــوارئ ل�سمـــان ت�سيري 
االأعمال و تلبية احتياجات العمالء  حتى يف حاالت تعطل اأكرث من موقع او  فرع .. 
حيث يتم نقل عمليات الفرع اأو املن�ساأة اإىل مواقع بديلة لنتمكن من تقدمي اخلدمات 
اال�سا�سيـــة لعمالأنـــا بفاعلية. كمـــا اأنه يتم اإبـــالغ عمالئنا باملواقـــع البديلة للمواقع 
املت�ـــرشرة لكي ال تتوقـــف اخلدمة لهم ويكون البنك علـــى توا�سل دائم مع عمالئه 

بغ�س النظر عن حجم امل�سكلة اأو احلدث.
يت�سمـــن هذا النموذج اإطار الوقاية واال�ستعـــداد واال�ستجابة والتعايف .. حيث يتم 

متثيل العنا�رش الرئي�سية االأربعة يف عملية التخطيط ال�ستمرارية االأعمال كالتايل:
1( الوقاية - التخطيط الإدارة املخاطر

ي�ستمـــل علـــى عن�ـــرش الوقايـــة التي حتـــدد وتديـــر احتمـــاالت و / اأو تاأثريات 
املخاطر املرتبطة بحادث.

2( اال�ستعداد – حتليل االأثر على االأعمال
ي�ستمل على عنا�رش اال�ستعداد التي حتدد وتعطي االأولوية لالأن�سطة الرئي�سية 

من االأعمال التي قد تتاأثر �سلبًا من اأي ا�سطرابات.
3( اال�ستجابة - تخطيط اال�ستجابة للحوادث 

ي�ستمـــل على عن�رش اال�ستجابة ويحـــدد االإجراءات الفوريـــة املتخذة للرد على 

احلادث من ناحية االحتواء وال�سيطرة والتقليل من االآثار.
4(التعايف - التخطيط للتعايف من الكوارث

ي�ستمل على عن�رش اال�سرتداد الذي يحدد االإجراءات املتخذة للتعايف من حادث 
من اأجل تقليل التعطيل ومرات اال�سرتداد.

االإجنازات
1( تعميق الفهم ل�سيا�سة املخاطر يف البنك وزيادة ال�سفافية حول املخاطر.

2(  امل�ساهمـــة يف خلـــق ثقافـــة املخاطـــر يف البنك ب�ســـكل عام, ودعـــم الوعي لدى 
م�سئويل البنك وباقي املوظفني مبخاطر الت�سغيل املحتملة ب�سكل خا�س.

3( تقييم والتاأكد من �سالمة االإجراءات وكفاءة ال�سوابط يف عمليات البنك 
4( تقييـــم و التاأكـــد مـــن �سالمـــة االجـــراءات وكفـــاءة ال�سوابـــط امل�ستخدمة يف 
منتجـــات البنك احلالية )  منتج بطاقـــات الفيزا– منتج البنك االلكرتوين- 

منتج كاك موبايلي – قرو�س العيد....الخ     ( 
5( امل�ساهمة يف درا�سة وحتليل خماطر املنتجات امل�ستحدثة منتج بطاقات الفيزا 
نت – البيوت املحمية – قرو�س االنارة     (يف البنك واقرتاح ال�سوابط و 

االإجراءات الرقابية الالزمة 
6( مراجعـــة وحتديث برنامـــج ا�ستمراريـــة العمل )BCP( وخطـــط الطوارئ 
واال�ستجابـــة للحـــدث )IRP( والتاأكد من اإدامـــة وتطوير خطط الطـوارئ 
بالتعـــاون مع االإدارات املخت�سة للتاأكد مـــن فاعلية هذه اخلطة وجاهزيتها 

على م�ستوى البنك ككل
7( تطويـــر وو�سع جمموعة مـــن االأدلة اال�سرت�سادية: دليـــل ال�سحة وال�سالمة 
املهنيـــة )OH&S(, دليـــل ا�ستمراريـــة االأعمال, �سيا�ســـة املكتب النظيف 

.)CDP(
8(تطويـــر وحت�ســـني �سيا�سات واإجراءات منـــح االئتمان والرقابـــة عليها وكذا 

اأ�ساليب التوثيق ال�سليم لالئتمان
9( بلغت ن�سبة الكفاية 89% , على الرغم من الظروف ال�سعبة.) االئتمان(

10( ت�سجيـــع التعلـــم امل�ستمر لـــدى موظفـــي اإدارة املخاطر من خـــالل الربامج 
التدريبية واملوؤمترات.
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تعـــد �رشكـــة  يونيون بـــاي  اأكرب واأحـــدث ال�ـــرشكات يف قطاع 
البطاقـــات امل�رشفيـــة يف العـــامل  ,حيـــث قد مت توقيـــع �رشاكة 
ا�سرتاتيجيـــة  مـــع كاك بنك خـــالل العـــام 2014 ودخلت حيز 
التنفيـــذ خـــالل العـــام احلـــايل 2015 والتي تهـــدف اإىل توفري 
املزيـــد من الراحـــة حلاملي بطاقات "يونيـــون باي" من خالل 
اإتاحـــة ا�ستخـــدام اأجهزة ال�ـــرشاف االآيل واأجهزة نقاط البيع 
التابعـــة ل�سبكة كاك بنك وكذا اتاحة ا�ستخـــدام هذا النوع من 
البطاقـــات لعمـــالء كاك بنـــك من خـــالل �سبكة يونيـــون باي يف 
جميـــع انحـــاء العـــامل . وهنا فـــاأن كاك بنك �رشيـــك رئي�سي  يف 
�رشكـــة يونيون بـــاي Partner  , وبهذا فـــاأن كاك بنك يعترب 

اول �رشيك رئي�سي ل�سبكة يونيون باي يف اليمن . 
بطاقات ي�ني�ن باي من كاك بنك : 

  Partner يعترب كاك بنك �رشيك ر�سمي يف �رشكة يونيون باي
وقـــد مت احل�سول علـــى ترخي�س طباعة بطاقـــات يونيون باي  

باأنواعها التاليه: 
.)Debit(  يونيون باي العاديه -

.)Credit(  يونيون باي  االئتمانيه -
Debit اأواًل:بطاقات ي�ني�ن باي العاديه

هـــي بطاقة خ�ســـم مـــن ح�ســـاب Debit مربوطـــه باحل�ساب 

اجلاري للعميل يف الفرع.
•	ت�ستخـــدم لل�سحب مـــن جميع اأنحاء العامل وت�سديد 
قيمـــة امل�سرتيات من نقاط البيع  عـــرب �سبكة يونيون 

باي  العامليه. 
•	ميكـــن ال�سحـــب بـــاأي عملـــه مهمـــا كان نـــوع عملـــة 

احل�ساب املربوطة فيها البطاقه. 
البنك. مكاتب  اأو  فروع  احد  عرب  البطاقه  طلب  •	يتم 

وت�سميـــم خا�س  بالرجـــال  ت�سميـــم خا�ـــس  •	هنـــاك 
بال�سيدات ) يتم و�سع ال�سوره يف البطاقة(.

:)Credit(  ثانيا : بطاقات ي�ني�ن باي االئتمانيه
هي بطاقة ائتمانيـــه )Credit Card( متنح العميل ت�سهيل 

ائتماين. 
فوق. وما  دوالر   5000 من  البطاقه  �سقف  •	يبداأ 

من  وت�سديدامل�سرتيات  النقـــدي  لل�سحـــب  •	ت�ستخـــدم 
نقـــاط البيـــع يف اليمـــن واخلـــارج مـــن خـــالل �سبكـــة 

يونني باي . 
اأو كلي(  امل�ستحقه عليها )جزئي  املبالغ  ت�سديد  •	يتم 

�سهريا بطريقة الدفع الكل او الدفع اجلزئي .

تدشين مشروع إصدار
بطاقات »يونيون باي« العالمية

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

يف ظل ا�ستمرار البنك على  ابتكار  اخلدمات  االلكرتونية  وغريها من اخلدمات امل�سرفيه وتقدميها مبا تلبي احتياجات  
املن�ســاآت التجاريــة وعمالء االفراد.. مت تد�سني م�سروع اإ�سدار بطاقــات  "ي�ني�ن باي" العاملية  من كاك بنك باأن�اعها 

)Credit(  واالئتمانية )Debit( العادية

ملي�ن جهاز 1.5
ملي�ن 4.5�ضراف اآيل

مليــار بطاقة على 4نقطة بيع
م�ضت�ى العامل

معل�مات عن �ضركة ي�ني�ن باي ال�ضينية

النقدي  لل�سحـــب  عامليـــًا  •	مقبولـــة 
بجميـــع انحـــاء العـــامل عـــرب �سبكـــة 

يونيون باي . 
امل�سرتيات  لتمويـــل  اآمنة  •	طريقـــة 
عـــرب نقـــاط البيـــع التابعـــة ل�سبكـــة 

يونيون باي . 
•	تقلـــل املخاطـــر عنـــد حمـــل النقد 

وال�سيكات. 
العمالت.  تعدد  يف  •	مرونة 

•	ال�سلف النقدية الطارئة للبطاقات 
االئتمانية .

باأق�ســـاط  الت�سديـــد  يف  مرونـــة  	•
�سهرية مريحة للبطاقات االئتمانيه 

 .
•	عمولـــة �سحـــب اقـــل مقارنـــة مع 

ال�رشكات العاملية االخري . 
•	�رشية تامة نظرًا لوجود ال�سورة 
والتوقيع علـــى البطاقه وكذا الرقم 

ال�رشي . 
البطاقـــه يف حال  اإلغـــاء  •	اإمكانيـــة 
مبجـــرد  فقدانهـــا  اأو  �رشقتهـــا 
االت�ســـال علـــى الكول �سنـــرت التابع 

للبنك .
اإ�سدار بطاقة بدل  •	يحق لعمالئنا 
فاقـــد يف حـــال �سياعهـــا �ســـواء كان 

داخل اأو خارج البلد.
بطاقـــة  طلـــب  للعمـــالء   يحـــق  	•
اإ�سافية اأخرى علـــى نف�س احل�ساب 

الأفراد العائلة.
ال�رشائـــح  جميـــع  مـــع  •	تتنا�ســـب 
للمجتمع وبر�سوم رمزيه ومميزات 

اأف�سل. 
•	حامل البطاقه يعترب احد اأع�ساء 

�رشكة يونيون باي  العاملية.

مميزات بطاقات 
ي�ني�ن باي من 

كاك بنك 
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التجديد الدائم 
للمنتجات والخدمات

تطوير األعمال

يركز البنك يف تطوير االأعمال بالدرا�سة امل�ستمرة للمنتجات واخلدمات, وحتليل 
اأدائهـــا, ثم ا�ستحداث الطرق التي توؤدي اإيل حت�سينها ورفع جودتها وكفائتها, 
مبـــا يلبـــي الرغبات املتجـــددة للعمـــالء, ويواكـــب طموحاتهـــم يف احل�سول علي 
خدمـــات جديـــدة  , اأو جتديد اخلدمـــات واملنتجات القائمة.. كمـــا يتم ا�ستحداث 

منتجات تتما�سى مع التطورات املت�سارعة يف �سوق العمل.
باالإ�سافـــة اإىل ذلـــك قـــام قطاع تطويـــر االأعمال بـــدور بالغ االأهميـــة يف مواجهة 
التحديـــات التـــي �ساحبـــت االأزمـــة, وذلك بعمـــل الدرا�ســـات الهامـــة لالأو�ساع 

الطارئة.. من اأجل ا�ستيعاب :
اأ. الفر�س, وكيفية ا�ستغاللها .

ب. التهديدات, واإمكانية تفاديها .

�ساعـــد ذلك يف جتنيـــب البنك نتائج كارثية  كان من املحتمل وقوعها, وتعدى ذلك 
اإىل اإيجاد فر�س متاحة للتح�سني.

ا�ستفـــاد القطـــاع يف خططه ملواجهـــة االأو�ســـاع الطارئة من اأحدث طـــرق اإدارة 
االأزمات, وو�سع البنك  االأهمية االأكرب لكيفية املحافظة علي عمالئه .. باعتبارهم 

الرثوة احلقيقية  ,واملحافظة عليهم هي اأبرز النجاحات للبنك.
جتلت العناية الكبرية بالعمالء يف اإيثار البنك لربحية عمالئه علي ربحية البنك ,

وذلك بعدم حتميلهم اأي اأعباء ناجتة عن االأزمة.. بل حتملها البنك..
وكانت هذه اخلطوة نابعة من القناعة العميقة باأهمية ر�ساء العمالء.. الذين من 
اأجلهم ي�ستمر قطاع تطوير االأعمال يف ا�ستحداث اخلدمات, وتطوير املنتجات.
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نظــام "اأفــكار" هــ� النظام امل�س�ؤول عن ا�ستقبــال اأفكار واآراء م�ظفي البنــك ح�ل تط�ير اخلدمات واملنتجــات امل�سرفية اأو 
اإ�سافــة خدمــات ومنتجات جديــدة مبا ي�سهم يف حت�سني اأداء البنــك، ويعترب "نظام اأفكار" اآلية للتفاعــل بني البنك كم�ؤ�س�سة 

وم�ظفيه  كم�ساركني من اأ�سحاب االأفكار واحلل�ل املبتكرة .
 ويهــدف النظــام اإىل اال�سرتاك يف تنمية امل�ؤ�س�سة واالرتقاء بها وال�سع�ر مب�س�ؤولية امل�ساهمة وامل�ساركة يف التط�ير وحتفيز 
التفكري االإبداعي ملعرفة راأي امل�ظفني وتطلعاتهم يف حت�سني اأداء البنك من خالل ما يتم  طرحه من االأفكار اجلديدة املتعلقة 
بتحديث اأو ابتكار املنتجات، واخلدمات امل�سرفية اأو تط�ير االأنظمة اأو االإجراءات اأو مقرتحات ت�س�يقية ومبا يكفل حتقيق 
االأهــداف االإ�سرتاتيجيــة اأو الت�سغيلية للبنك وخا�سة املتعلقة بزيادة الربحيــة اأو تخفي�س التكلفة اأو رفع احل�سة ال�س�قية 

وزيادة ر�سا العمالء وبعد ذلك يتم تقييم تلك االأفكار ودرا�ستها والتحقق من جدواها وقابليتها للتطبيق.
وبنــاًء على نتائــج تقييم تلك االأفكار.. يتم منح ج�ائــز االبتكار واملبادرة للم�ظفني من الدرجتــني االأوىل و الثانية واملكافاأة 

املالية املتعلقة باالأفكار الفائزة.
"  اأداة جديدة لت�جيه اجله�د للتط�ير، وت�ساعد على ت�فري بيئة للتفكري االإبداعي ملا له من نتائج جيدة  ويعترب نظام "اأفكار

يف م�ساهمة  امل�ظفني يف تط�ير وحت�سني اأداء البنك وم�ست�ى تقدميه للمنتجات واخلدمات امل�سرفية املتن�عة.
عدد امل�ساركني يف نظام "اأفكار"

وقد مت ا�ستقبال عدد )196( فكرة عرب النظام يف الفرتة   2010-2015 منها عدد )30( فكرة عام 2015 ، وقد مت تكرمي عدد 
)16( فائز بجائزة االبتكار واملبادرة.

أفكار

ام
ظ

ن



يكت�سب القطاع امل�ساند اأهمية كبرية نظرا لدوره الذي يتعلق مبختلف قطاعات البنك االأخرى؛ فهو يعزز جودة االأداء من 
خالل دعمه  لهذه القطاعات وم�ساعدتها على القيام باأدوارها ب�سكل اأف�سل, وهو بهذا يعمل على ا�ستقرار البنك, وم�سيه 

خطوات لالإمام يف طريق حت�سني خدماته, واال�ستمرار يف متيزه. 
ويف ظـــل الظـــروف اال�ستثنائية للعام 2015 برز دور القطاع امل�ساند ب�سكل كبـــري يف جتاوز الكثري من االإ�سكاليات الناجتة 
عـــن اإغـــالق بع�ـــس الفروع, ونزوح اأعداد من املوظفـــني اإىل اأماكن اأخرى.. اأدى ذلك اإىل االحتيـــاج اإىل م�ساندة يف مو�سوع 
ا�ستيعابهـــم, وتر�سيـــد نفقات ال�سيانة للفروع املت�ـــرشرة,  وامل�ساعدة على ا�ستمرار اأن�سطة وخدمـــات مل تكن لت�ستمر يف 

خمتلف املناطق لوال تدخل هذا القطاع.
ومل مينـــع ان�سغـــال هـــذا القطاع بامل�ساعـــدة على جتاوز هذه الظروف مـــن اال�ستمرار يف اأن�سطته التـــي يقدمها يف الظروف 

االعتيادية, ومنها على  �سبيل املثال: م�ساندته للموارد الب�رشية يف رفع كفاءة الكادر, وموا�سلة رعايته واملحافظة عليه.

المساعدة على التميز 
والدفع نحو التجاوز
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العمليات المساندة
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الخط الموازي لالنجازات
تتنامـــى با�ستمـــرار اأن�سطـــة التدريب مبا يرفع كفاءة الكوادر الب�رشية العاملة يف البنك , من خالل برامج تدريب داخلية وخارجية , كما تقدم اإدارة التدريب وتطوير االأداء 
فر�سًا تدريبية للخريجني من اأبناء املجتمع , كم�ساهمة يف م�ساعدتهم على احل�سول على فر�س عمل , حيث قامت اإدارة التدريب وتطوير االأداء خالل العام 2015م بتنفيذ 

عدد )75( برناجمًا, وزعت على )114( جمموعة, ا�ستفاد منها عدد )1212(متدربًا مت تنفيذها داخل البنك وخارجه مو�سحة كما يف اجلدول:

عدد املتدربنيعدد املجم�عاتعدد الربامج

Bti . 825666مركز  التدريب الداخلي

5771430مراكز اأخرى
439 تدريب خارجي

31242درا�سات عليا
3365م�سوؤولية اجتماعية

التدريب وتطوير األداء ..

751141212

التدريب الداخلي :- 1

يهـــدف التدريب الداخلـــي اإىل تعزيز ورفد املوظفـــني باملعلومات واملهارات 
الالزمـــة لتنفيـــذ االأعمال وفـــق اأحدث الربامـــج واالأن�سطـــة التدريبية داخل 
اليمـــن, ويخـــدم �رشيحـــة وا�سعة من املوظفـــني يف كل امل�ستويـــات االإدارية, 
ويركـــز على التدريـــب داخل البنـــك للربامج ذات االحتيـــاج امل�سرتك والتي 
تتميـــز ب�سعة عدد امل�ستهدفني عن الربامج خارج البنك عرب املعاهد واملراكز 

التدريبية املختلفة :

برامج نفذت يف مركز التدريب الداخلي BTi:أ. 
 BTi قامت اإدارة التدريب وتطوير االأداء عرب مركز التدريب الداخلي التابع للبنك 
بتنفيـــذ عدد )8( برامج  تدريبية متخ�س�سة موزعـــة على )25( جمموعه ا�ستفاد 

منها )666( موظفًا على م�ستوى قطاعات البنك املختلفة  .
 برامج نفذت عرب مراكز التدريب واملعاهد االأخرى:ب. 

قامت اإدارة التدريب وتطوير االأداء بالت�سارك مع مراكز تدريب ومعاهد اأخرى بتنفيذ 
عـــدد )57( برناجمـــا تخ�س�سيـــًا موزعـــة علـــى  )71( جمموعه ا�ستفـــاد منها )430( 

موظفًا على م�ستوى قطاعات البنك املختلفة .

برامج الدرا�سات العليا:- 2

وا�سلـــت اإدارة التدريب وتطوير االأداء دعم موظفي البنك امللتحقني بربامج الدرا�سات 
العليـــا يف كافـــة اأنحاء الوطن حيـــث قدمت الدعم املـــايل لعدد)42( موظفـــًا  موزعة على 

الربامج التالية:

العدد الربنامج
1دكتوراه

38املاج�ستري
3دبلوم عايل

التدريب اخلارجي:- 3

مت تدريب عدد )9( موظفني فقط خارج البالد  ب�سبب و�سع البلد غري امل�ستقر.

 امل�س�ؤولية االجتماعية :- 4

ي�سطلع »كاك بنك« ب�سكل عام مب�سوؤولية كبرية جتاه املجتمع يف كافة املجاالت؛ كونه 
من اأهم املوؤ�س�سات املالية وامل�رشفية يف البلد, وهنا ياأتي دور اإدارة التدريب وتطوير 
االأداء حيـــث تعمـــل على امل�ساهمة يف تقـــدمي العون للباحثـــني واخلريجني فيما يخ�س 
اأبحاثهم ودرا�ساتهم, وتعمل اأي�سا عرب مركز التدريب الداخلي BTi التابع للبنك على 

التعـــاون مع املوؤ�س�سات واملنظمات فيما يخ�س ا�ست�سافة وتنظيم الفعاليات املختلفة 
باالإ�سافـــة اإىل التعـــاون معهـــم فيمـــا يخ�ـــس تدريب خريجـــي وخريجـــات اجلامعات 
والكليات واالأكادمييـــات اليمنية املختلفة  بهدف تاأهيلهم واإك�سابهم املعرفة واخلربة 

الالزمة لولوجهم �سوق العمل وح�سولهم على الوظائف .

وكـــون العـــام 2015م عامـــًا ا�ستثنائيًا نظـــرًا ملا مر بـــه الوطـــن اإال اأن اإدارة التدريب 
وتطويـــر االأداء عرب مركز التدريب الداخلـــي BTI  قامت بالتعاون مع موؤ�س�سة اليمن 
للتدريـــب بهـــدف التوظيف بتدريب عـــدد)65( خريجًا وخريجة موزعـــني على  ثالث 
جمموعـــات, وقام املركز باال�ستعانة مبدربني من داخل البنك لتدريب اخلريجني على 

تلك الربامج  املو�سحة بال�سكل التايل:

تقرير تقييم االأداء

مت يف العـــام 2015م حتليـــل نتائج تقييم االأداء التي متت يف فـــروع البنك خالل الربع 
االأخـــري مـــن عـــام 2014م والتهيئـــة لتقييـــم اأداء االإدارة العامة عرب عمـــل م�سوحات 
ميدانيـــة, وكان الهـــدف الرئي�سي هو تقييـــم اأداء االإدارة العامـــة يف الربع االأخري من 
العـــام, ولكـــن االأحداث األقت بظاللها وعطلت هذا الهـــدف, و لعل اأهم النتائج املحققة 

كانت كالتايل:
مراجعـــة وحتليـــل نتائـــج تقييـــم االأداء لفروع البنـــك من واقـــع الوثائق - 1

امل�سلمة من قبل اللجان امليدانية للتقييم.
اإعـــداد تقريـــر تف�سيلـــي بالنتائـــج النهائيـــة للتقييم ملدير م�ـــرشوع تقييم - 2

االأداء وحتديـــد االحتياجات التدريبية للفـــروع املقيمة بناء على العوامل 
, وتقريـــر اآخر لـــالإدارة العليا عـــن نتائج حتليل تقييـــم االأداء واملعوقات 

والتو�سيات.
اإعـــداد دليل اإجراءات عملية التقييم وتو�سيـــح االأدوار املنوطة باجلهات - 3

ذات العالقة ويتم اإعادة �سياغته وفق النموذج املر�سل من اإدارة اجلودة.
مت متابعـــة فـــروع البنـــك والتي �سبـــق تقييـــم االأداء فيها للقيـــد يف �سجل - 4

االأعمـــال والنتائج, حيـــث كان املعوق تكرار عدم القـــدرة على الدخول يف 
النظام االآيل ومت اإر�سادهم بالقيد يف �سجل يدويًا.

التهيئـــة لتقييـــم اأداء االإدارة العامة عرب عمل م�سوحـــات ميدانية لالإدارة - 5
العامـــة مـــن اأجل حتديـــد الرئي�س واملروؤو�ـــس لتحديد جلـــان التقييم وقد 
اأ�سفـــرت عن وجود مروؤو�سني حتـــت اإ�رشاف م�سوؤولني مبا�رشين خارج 

نطاق قاعدة بيانات املوارد الب�رشية.
مت ت�سميـــم برو�ســـور تثقيفـــي واإر�ســـادي حـــول تقييـــم االأداء, وطريقة - 6

التقييم املتبعة يف البنك, وكيفية اإدارة اجلل�سات.
مت عمـــل اأر�سفة جلميع نتائج تقييم موظفي فروع البنك التي مت تقييمها, - 7

وفتح ملفات م�سنفة ح�سب الفرع على م�ستوى جميع املوظفني.
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إدارة المواهب والقدرات
الموارد البشرية

ت�سببت  احلرب يف اإغالق بع�س الفروع ، وهذا اأوجد م�سكلة يف م�سري الق�ى العاملة يف الفروع املغلقة ، لكن اإدارة امل�ارد الب�سرية متكنت 
من و�سع حل�ل منا�سبة لذلك ، ومل  ت�سغلها معاجلة االأو�ساع الطارئة عن اال�ستمرار يف الرعاية املطل�بة لك�ادرها ، وحت�سني اخلدمات 

املقدمة لهم ، وتط�ير اآليات التقييم واملكافاآت من اأجل االحتفاظ بامل�اهب.

لقــــد لعبت اإدارة املوارد الب�رشيــــة يف البنك دورًا حموريًا وبارزًا يف جمال احلفاظ 
على العن�رش الب�رشي باعتباره العامل الرئي�سي للنجاح من خالل تعزيز قدرات 
املوظفــــني االإنتاجيــــة واال�ستفــــادة منهــــا وتطويرها وفقــــًا للمهــــام وامل�سوؤوليات 
واالأن�سطةاالإداريــــة التــــي تتبناهــــا كاأحــــد اأهــــداف ا�سرتاتيجياتهــــا املطلوبــــة يف 

امل�ساركة والتكامل مع اأهداف االإدارات االأخرى وا�سرتاتيجية البنك معًا.
ويف ظــــل الظــــروف ال�سعبة التي مرت بهــــا اليمن وما تزال منــــُذ مار�س 2015م 
مناأوقــــات ع�سيبــــة ال ميكن جتاهلهــــااأو التغافل عــــن اآثارهــــا وباالأخ�س يف جمال 
االأعمال االقت�سادية واالجتماعية ,ونوع وحجم املوؤثرات التي �سملت القطاعات 
واملوؤ�س�ســــات العامة واخلا�ســــة يف الدولة, واالآثار ال�سلبيــــة الناجمة عنها والتي 
مت�س حقوق العاملني ب�سكل اأخ�س نتج عنها جلوء معظم املوؤ�س�سات اإىل ت�رشيح 
العمــــال لديها وحرمانهم من االأجــــور واملزايا التي كانوا يتقا�سونها,ولذلك فقد 
�سعــــت اإدارة  البنــــك اإىل تبني فكرة املحافظة على كادره الب�رشي , وو�سع خطط 
ا�سرتاتيجيــــه بديلة تعمل على حفظ اال�ستقــــرار والثبات وتعزيز الوالء الوظيفي 
لــــدى موظفيــــه , والتعامــــل مع ق�ساياهم ومــــع املتغريات احلا�سلــــة التي تتطلب 
و�سع التنبوؤات الالزمةوالتخطيط اال�سرتاتيجي الفعال الإدارة املوارد الب�رشية 

يف البنك .
دور اإدارة امل�ارد الب�سرية خالل االأزمة الراهنة :

 كان لزامــــًا علــــى اإدارة املــــوارد الب�رشية يف البنك القيام بواجبهــــا وم�سوؤولياتها 
يف تاأديــــة مهامها الرئي�سية يف و�سع اخلطــــط الالزمة الإدارة امل�سكالت واالأزمات 
الناجمــــة عن هذه االأو�ساع وو�سع احللول واالآليات املنا�سبة التي ت�ساعد اإدارة 
البنــــك يف جتاوزها مبا ي�سمن اال�ستقرار الوظيفي , ومتثلت بع�س تلك املهام مبا 

يلي :
1- ا�ستكمــــال تنفيذ خمرجات هيكل اأجور البنــــك وموا�سلة اجلهود احلثيثة 
العتمــــاده مــــن اجلهــــات املعنيــــة ذات العالقــــة بالهيئــــة العامــــة للتاأمينــــات 
واملعا�ســــات , من خالل اإجنــــاز املراحل ال�سابقة مع جلنة الهيئة والو�سول 
اإىل توقيــــع حم�ــــرش نهائي بني قيــــادة البنك وvالهيئــــة يف يوليو 2015م , 
باعتبار ذلك من اأهماالأولويات التي �سعت اإدارة املوارد الب�رشية لتحقيقها 
من خالل البدء يف تنفيذ اإحالة املوظفني الذين بلغوا اأحد االأجلني اإىل التقاعد 
وت�سليــــم ملفاتهم للهيئة لربــــط معا�ساتهم التقاعدية واأهمية ذلك يف تخفيف 
العــــبء املايل الذي يتحملــــه البنك خالل ال�سنــــوات ال�سابقة وبالذات يف ظل 

االأو�ســــاع احلالية التــــي يعي�سها البلد, كل ذلك مت وفــــق اإجراءات قانونية 
و�سليمــــة حر�ســــت اإدارة البنك على تنفيذهــــا بدياًل عــــن االإجراءاتاالأخرى 
اخلاطئة التي تبنتها بع�س ال�رشكات واملوؤ�س�سات مثل الت�رشيح التع�سفي 

لبع�س العاملني لديها .
2- نتيجــــة اإغــــالق بع�ــــس فــــروع البنــــك ب�سبــــب ال�رشاعات واحلــــروب التي 
تعر�ســــت لهــــا بع�ــــس املــــدن اليمنيــــة , فقــــد عملــــت اإدارة املــــوارد الب�رشية 
علىاإعــــادة توزيــــع بع�ــــس القــــوى العاملــــة لهــــذه الفــــروع وب�ســــكل موؤقت 
لال�ستفــــادة من كفاءة املوظفــــني وموا�سلة تقدمي البنك للخدمات امل�رشفية 
الالزمــــة للعمــــالء يف جميــــع املحافظــــات وتخفيــــف ال�سغــــط علــــى الفروع 
االأخرى املفتوحة , والقيــــام باإدارة االت�سال الفعال مع املوظفني ومراقبة 
اأدائهــــم ومدى التزامهم بالــــدوام الر�سمي من خالل عملية النقل املوؤقت يف 
نظــــام الب�سمة بهدف املتابعة امل�ستمرة وتنمية قدرات املوظفني واملحافظة 

على حما�سهم للعمل واالإنتاج.
3- ويف اإطار اهتمام البنك بكادره الب�رشي وتلبية احتياجاتهم يف �سبيل حتقيق 
الر�ســــا الوظيفي وبالنظر اإىلاالأو�ســــاع التي متر بها البالد وخ�سو�سا يف 
املحافظــــات التــــي تعر�ست لل�رشاعات واحلروب ومــــا نتج عنها من اإغالق 
ملعظــــم فروع اجلهــــات الر�سمية , ويف ظــــل ا�ستمرار البنــــك يف دفع االأجور 
واملزايا واحلوافز ملوظفيه اإ�سهاما منه يف احلفاظ على املوظفني وحقوقهم 
التاأمينيــــة , فقــــد تبنــــت اإدارة املــــوارد الب�رشيــــة خطة ل�ســــداد اال�سرتاكات 
التاأمينيــــة مركزيًا واخلا�ســــة باملوؤمن عليهم لدى الهيئــــة العامة للتاأمينات 
واملعا�ســــات واملوؤ�س�ســــة العامــــة للتاأمينــــات االجتماعيــــة ابتــــداًء مــــن مايو 
2015م وفــــق حما�ــــرش مت االتفاق عليها بني البنــــك واملركز الرئي�سي لتلك 

اجلهات وذلك حفاظًا على حقوق املوظفني والبنك يف اآن واحد .
4- املميــــزات اجلديدة لهذا العام املتمثلة يف حت�سني خدمات التاأمني ال�سحي 
ومنافعها والتاأمني على احلياة )التكافلي( جلميع موظفي البنك من خالل 

اإ�سافة تغطية االأخطار ال�سيا�سية واحلرب واالإرهاب اإىل منافع الوثيقة.
5- وبخ�سو�س تعزيز الــــوالء الوظيفي وتطبيق اأف�سل املمار�سات املتبعة يف 
اإدارة املــــوارد الب�رشية واالحتفاظ باملواهب وتطبيق معايري تقييم وو�سع 

برنامج للمكافاآت والذي مت مبوجبه قرار ت�سكيل جلنة للمكافاآت .
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المسؤولية 
االجتماعية

رعاية 
األنشطة 

البناءة
يت�ســـارك »كاك بنـــك« مـــع اأبناء املجتمـــع يف �سناعة التميز.. هنـــاك الكثري من االبتـــكارات حتتاج اإيل 
التنفيـــذ, واالأن�سطـــة االإن�سانية التي ينق�سها التمويـــل , والفعاليات الثقافية التـــي تنتظر الرعاية .. 
»كاك بنـــك« قـــام برعاية عدد كبري مـــن الربامج املجتمعية , و�ساعد الكثري مـــن املواطنني على حتويل 

افكارهم اإيل اإجنازات.

وقع كاك بنك مـــع وزارة الكهرباء اتفاقية 
تعاون م�سرتك يف جمـــال الطاقة ال�سم�سية  
كحـــل منا�ســـب  للح�سول علـــى االإنارة من 
الطاقـــة ال�سم�سيـــة حيـــث اكـــد البنـــك على 
ت�سهيـــل معامـــالت واجـــراءات  ح�ســـول 
موظفـــي الدولـــة وذوي الدخـــل املحـــدود 
علـــى املنظومـــات املنزلية باأ�سعـــار منا�سبة 

ومبوا�سفات جيدة و�سمانات قوية.

البنـــك ي�ســـارك يف تد�ســـني االأ�سبـــوع املايل 
العاملي  الـــذي نظمته املنظمة الدولية ملالية 
االأطفـــال وال�سبـــاب بالتن�سيـــق مـــع وزارة 
الرتبية والتعليم واملجل�س االعلى لالأمومة 

والطفولة

االأطفـــال  دعـــم �رشيحـــة  البنـــك يف  �ساهـــم 
امل�سابـــني مبر�ـــس �رشطـــان الـــدم , حيث 
قـــدم كبينـــة حت�ســـري اجلـــرع الكيميائيـــة 
ملركز �رشطان االأطفال مب�ست�سفى الكويت 
اجلامعـــي كمنحة جمانية للمركز بالتعاون 

مع فريق رحالة مين ال�سالم والعطاء.
قـــام البنـــك بتقدمي الدعـــم ملوؤ�س�ســـة هم�سة خري 
والتـــي تقـــوم برعاية  العديد مـــن االأيتام ,وذلك 
بتوزيـــع ك�ســـوة عيـــد االأ�سحى املبـــارك ومواد 

غذائية لعدد ما يقارب )200( يتيم  .

البنك يدعم  دار اللواء لرعاية اليتيمات بتوزيع بطانية 
وك�ســـوة ال�ستاء لنزالء الـــدار , ا�سهامًا منه يف تخفيف 
بع�ـــس مـــن االعبـــاء التي تتحملهـــا الدار جـــراء عملها 

االن�ساين واالجتماعي الذي تقوم به.

اأقـــام كاك بنـــك بالتعـــاون مـــع املوؤ�س�ســـة الوطنيـــة )عـــدن( العيادة 
الورديـــة املجانيـــة للك�ســـف املبكـــر عن �رشطـــان الثدي حيـــث تقدم 
العيـــادة خدمـــات الفح�ـــس املبكر للثـــدي جمانًا , كما تقـــوم بتوعية 

الزائرات مبخاطر �رشطان الثدي وفائدة الفح�س املبكر.

اسم الرعايةم
توفري 4 خزانات ملنظمة حياة اأف�سل 16
رعاية حفل كلية الزراعة جامعة �سنعاء 17
دعم مركز �رشطان دم االأطفال مب�ست�سفى الكويت18
دعم دار اللواء لرعاية اليتيمات بك�سوة ال�ستاء19
حفل تخرج كلية التكنولوجيا مبوؤ�س�سة اليتيم20
امل�ساركة يف حملة النظافة 2112/12
معر�س وابل للمدخالت الزراعية22
رعاية املفو�سية للتنمية واحلقوق من حقي اأن اأعي�س23
رعاية االحتفالية باملولد النبوي ال�رشيف24
رعاية اأوبريت االحتفال باملولد النبوي ال�رشيف1437هـ25
دعم املدار�س واملوؤ�س�سات اخلريية والنازحني باحلقيبة املدر�سية26
حفل تخرج الدفعة التا�سعة والثالثني –كلية التجارة  - جامعة �سنعاء27
حفل تد�سني منظمة ال�سحة  اليمنية28
حفل تخرج دفعة رواد الفكر كلية التجارة - جامعة �سنعاء29

اسم الرعايةم
االإعالن يف دليل تعز ال�سياحي1
امل�ساركة يف دعم املكتبة االإلكرتونية الرقمية للمركز الوطني للمعلومات2
رعاية معر�س الكتاب 3
امل�ساركة يف ور�سة العمل اخلا�سة بلجنة الزراعة والري مبجل�س النواب4
حفل تد�سني العيادة الوردية للفح�س املبكر عن ال�رشطان بعدن5
دعم مركز دار الرفقاء لالأيتام6
مهرجان االأمل الثالث 7
االأ�سبوع املايل العاملي8
دعم العديد من املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية خالل �سهر رم�سان9

دعم حملة الفواني�س الطائرة نهاية رم�سان10
دعم بحث عن تطور الوعي املجتمعي 11
دعم وامل�ساركة يف الربنامج االذاعي اأحالم الع�سافري خالل اإجازة عيد الفطر وعيد االأ�سحى12
دعم ثقافة مواجهة احلرب 13
تنفيذ عدد 22 خزان مياه ملنطقة مذبح 14
الربنامج الرتفيهي لالأطفال النازحني 15
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التمويل اإلسالمي بكاك بنك

الرؤية
وجهتك االأوىل ل�رشيك م�رشيف بحلول اإ�سالمية مبتكرة.

الرسالة
تقدمي اخلدمات امل�رشفية املتنوعة ذات اجلودة ل�رشكائنا بجميع احللول املالية املتوافقة مع االأحكام 
بيئة  اأف�سل  االإدارية والتقنية مبهنية عالية يف ظل  االأنظمة  اأف�سل  با�ستخدام  ال�رشعية  وال�سوابط 

عمل حتقق النمو املتوا�سل وت�سهم يف خدمة املجتمع.
القيم الجوهرية

1- التم�سك مببادئ واإحكام ال�رشيعة االإ�سالمية يف خمتلف االأن�سطة التي يقدمها كاك االإ�سالمي.
2- العمل بروح الفريق الواحد.

3- اإجناز العمل بكفاءة وفعالية لك�سب ثقة العمالء.
4- ر�سا العميل هو مقيا�س جناحنا.

5- تر�سيخ روح االنتماء. 
6- امل�ساهمة يف عملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف املجتمع.

ي�ستمـــر كاك االإ�سالمي يف تقدمي احللول امل�رشفية واملنتجات التي تتوافق مع اأحكام 
ال�رشيعة االإ�سالمية .. حتت ا�رشاف هيئة الرقابة ال�رشعية.

كما ي�ستمر يف التطوير امل�ستمر لالأعمال , ويويل اأهميةخا�سة لدعم املجتمع وخدمته.

مقدمة :
لقد مت اإن�ساء كاك االإ�سالمي كن�ساط م�ستقل ماليا واإداريا عن كاك بنك , ومت تعيني هيئة رقابة �رشعية ل�سمان �سالمة تنفيذ االأعمال وعدم خلط 
االأموال, هذا اإىل جانب االهتمام بالعاملني وتطوير مهاراتهم خللق كادر كفوؤ ومتميز يتفهم احتياجات العميل املختلفة ويعمل على اإر�سائه.

 وبناء على معطيات الو�سع الراهن ؛ فقدمت االهتمام مبو�سوع اإدارة املخاطر والتحوط لها خالل هذا العام, وذلك باتخاذ عدد من التدابري 
الالزمة مبا فيها اإ�سدار بولي�سة التاأمني �سد املخاطر ال�سيا�سية واالإرهاب, اإعداد خطة ا�ستمرارية العمل والت�سدي للكوارث, وت�سكيل 

جلنة لتنظيم وت�سيري اأعمال ال�رشافة للنقد االأجنبي.
هذا ف�سال عن التوا�سل مع كبار العمالء لبيان الو�سع اخلارجي مع البنوك املرا�سلة واتخاذ التدابري الالزمة مبا يعزز والء العمالء ويحقق 
امل�سلحة امل�سرتكة للطرفني, اإىل جانب افتتاح فرع حدة ليكون الفرع املخت�س بكبار العمالء الذي يعمل على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم. 

توزيع األرباح
رغم الظروف التي واجهها كاك االإ�سالمي يف العام 2015 اإال اأنه حافظ على م�ستوى متميز يف هذا اجلانب حيث كانت ن�سب توزيع االأرباح 

كما يف اجلدول التايل:
ن�سب توزيع اأرباح ودائع العمالء للعام 2015م

ن�سبة ت�زيع االأرباحالعملة

7.47%ريال ميني

3.05% دوالر اأمريكي

المحافظة على العمالء
قام كاك االإ�سالمي باملحافظة على عمالئه يف ظل االأو�ساع الراهنة التي متر بها بالدنا من خالل تلبية احتياجاتهم من العمالت االأجنبية 

وخا�سة عملة الدوالر لتغطية التزامات العمالء يف اخلارج )حواالت -اعتمادات - وحتا�سيل(.
المحافظة على سعر الصرف

كان كاك االإ�سالمي على راأ�س البنوك املناف�سة من حيث االلتزام ببيع و�رشاء العمالت االأجنبية ب�سعر البنك املركزي, والذي كان له دور 
كبري يف ا�ستقرار وثبات اأ�سعار ال�رشف يف ال�سوق املحلية,وقد مت تعزيز ذلك من خالل تكوين جلنة تخت�س بتنظيم وت�سيري اأعمال ال�رشافة. 

استمرار العمليات المصرفية
لقد كان ال�ستمرار العمليات امل�رشفية ودميومتها اأولوية ق�سوى لدى كاك االإ�سالمي, وقد جتلى ذلك يف ا�ستمرار البنك بتمويل امل�ساريع 
الزراعية وفقا لل�سيغ ال�رشعية لفئة ال�سباب اخلريجني من اجلامعات و الكليات الزراعية و ال�سمكية, وتقدمي التمويالت للمتعاقدين من 

موظفي اجلهات احلكومية.
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هذا اإىل جانب االهتمام بال�رشكات الت�سديرية ودعم التجار الراغبني يف ذلك من خالل مترير 
العمليات الت�سديرية اخلا�سة باالعتمادات والتحا�سيل جمانا وبدون اأي عموالت, اإ�سافة اإىل 
الغذائية وا�سترياد م�ستلزمات  املواد  ا�سترياد  الراغبني يف  للتجار  الدعم  اال�ستمرار يف تقدمي 

الطاقة ال�سم�سية, ف�سال عن اال�ستثمار العقاري واال�ستثمار يف جمال ال�سكوك.
وقد اقت�ست طبيعة العمل يف املرحلة الراهنة املزيد من اجلهد لتوطيد العالقات مع مرا�سلينا 
يف اخلارج, واختيار احللول املنا�سبة لتنفيذ عمليات العمالء بكل كفاءة وفاعلية واإن�ساء عالقات 

جديدة مع بنوك اأخرى مبا من �ساأنه اأن ي�ساعد ويدعم يف هذا االجتاه. 
التي  املختلفة  التعاميم  باإ�سدار  االهتمام  العمل ودميومتها مت  ا�ستمرارية  �سبيل حتقيق  ويف 

تنظم �سري العمل, اإىل جانب التوعية مبخاطر الت�سغيل وخلق ثقافة االلتزام.
التطوير المستمر لألعمال 

على الرغم من الظروف الراهنة مت خالل العام 2015 ابتكار وحتديث  عدد من املنتجات التي 

البطاقات  ومنتج  ال�سم�سية  الطاقة  متويل  منتج  مثل  االإ�سالمية  ال�رشيعة  اأحكام  مع  تتوافق 
تطبيق  اإ�سدار  مثل  االإلكرتونية  اخلدمات  بع�س  تطوير  عن  ف�سال  االإ�سالمية,هذا  االئتمانية 

الزاجل موبايلي والذي يتيح للعمالء تنفيذ العديد من العمليات امل�رشفية.
المسؤولية االجتماعية

يويل كاك االإ�سالمي اأهمية خا�سة لدعم املجتمع وخدمته وقد متثل ذلك فيما يلي:
- توفري الدوالر بال�سعر الر�سمي للمر�سى الذين يحتاجون اإىل ال�سفر للعالج يف 

اخلارج وكذلك للمبتعثني من الطالب للدرا�سة يف اخلارج.
- العمل على توفري منتجات التمويل املنا�سبة والتي يحتاجها املجتمع حيث قام 
خا�سة,  عناية  واإيالئه  ال�سم�سية  الطاقة  مبو�سوع  باالهتمام  االإ�سالمي  كاك 
االإجــراءات  املنتج وقام بتب�سيط  الراغبني بهذا  العمالء  فقد عمل على متويل 

اخلا�سة بذلك, مما كان له االأثر الكبري يف ر�سا العمالء وزيادة والئهم.
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Islamic Finance - CacBank

توفير أجيال توفير الحج وديعة االستثمار حساب جاري السيدات حسابك الجاري

راتبك أكبر صرف الراتب بيتي سيارتي ُأمنية
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البيانات المالية الموحدة
وتقرير مدقق الحسابات المستقل

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

31 دي�سمرب 2015م
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تدقيـــق مالئمـــة للظـــروف املحيطـــة, ولي�س بهدف اإبـــداء راأي حول مدى فعالية هـــذه االأنظمة. واأي�سا تت�سمـــن عملية التدقيق تقييم مـــدى مالئمة ال�سيا�سات 
املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي و�سعتها االإدارة, وطريقة عر�س البيانات املالية املوحدة ككل.

ويف اإعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها تعد كافية ومالئمة كاأ�سا�س الإبداء راأينا حول البيانات املالية املوحدة.

الراأي 

براأينـــا, اإن البيانـــات املاليـــة املوحدة املرفقة تعر�س ب�سكل عادل, من كافة النواحي اجلوهرية, املركـــز املايل املوحد "للمجموعة" كما يف 31 دي�سمرب 2015م, 
وعن اأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية والتعليمات ال�سادرة عن 

البنك املركزي اليمني ووفقًا للقوانني واللوائح اليمنية ال�سارية.

م�سائل هامة

بـــدون التحفـــظ يف راأينـــا, نلفـــت االإنتبـــاه اإىل االإي�ساح رقم )51( مـــن االإي�ساحـــات املرفقة للبيانات املاليـــة املوحدة, واخلا�ـــس باالأزمـــة ال�سيا�سية والو�سع 
االإقت�سادي واالأحداث االأمنية التي مرت بها اجلمهورية اليمنية خالل العام 2015م واإ�ستمرارها يف العام 2016م.

م�سائل اأخرى

اإن البيانـــات املاليـــة املوحـــدة لبنـــك الت�سليف التعاوين والزراعي لل�سنة املنتهيـــة يف 31 دي�سمرب 2014م, مت تدقيقها بوا�سطة مدقق اأخـــر, وقد اأبدى راأيًا غري 
متحفظ حول تلك البيانات بتاريخ 30 اأبريل 2015م. 

تقرير ح�ل املتطلبات القان�نية والتنظيمية االأخرى

ح�سلنـــا مـــن االإدارة على البيانات واالإي�ساحات التـــي راأيناها الزمة الأغرا�س التدقيق, ومت�سك املجموعة �سجالت ح�سابـــات منتظمة, كما اأن البيانات املالية 
املوحدة املرفقة متفقة مع ما هو وارد بتلك ال�سجالت. مل يرد اإىل علمنا وجود اأي خمالفات الأحكام قانون ال�رشكات التجارية اليمني رقم )22( ل�سنة 1997م 
وتعديالته اأو قانون اإن�ساء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي رقم )39( ل�سنة 1982م اأو قانون البنوك رقم )38( ل�سنة 1998م خالل العام ميكن اأن يكون 
لها اأثر جوهري على اأن�سطة املجموعة اأو مركزها املايل, فيما عدا  خمالفة البنك للمن�سور رقم )6( 1998م واخلا�س مبراكز العمالت االأجنبية الهامة واملبني 

يف االإي�ساح رقم )44( من االإي�ساحات املرفقة للبيانات املالية املوحدة.
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تقرير ح�ل البيانات املالية امل�حدة

لقـــد قمنـــا بتدقيق البيانـــات املالية املوحدة املرفقة لبنـــك الت�سليف التعاوين والزراعـــي )�رشكة م�ساهمة مينيـــة( والوحدة التابعة للبنك )وي�ســـار اإليهما معًا 
بــ"املجموعـــة"( واملكونـــة من بيـــان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمـــرب 2015م, وكل من بيان الربح اأو اخل�سارة والدخـــل ال�سامل االأخر املوحد, وبيان 
التغريات يف حقوق امللكية املوحد, وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ, اإ�سافة اإىل ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

املتبعة يف اإعداد البيانات املالية املوحدة واالإي�ساحات االأخرى حول هذه البيانات املالية )52-1(.

م�س�ؤولية االإدارة عن البيانات املالية امل�حدة

اإن اإدارة البنـــك م�سوؤولـــة عن اإعداد البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة �سحيحة وفقا للمعايريالدولية الإعداد التقارير املالية والتعليمات ال�سادرة عن 
البنـــك املركـــزي اليمنـــي, وكذا االإلتزام بالقوانـــني واللوائح اليمنية ال�سارية. وت�سمل هـــذه امل�سوؤولية ت�سميم وتنفيذ واالإحتفاظ بنظـــام رقابة داخلية خا�س 
باإعـــداد وعر�ـــس البيانات املالية املوحـــدة ب�سورة عادلة بحيث تكون خالية من اأية اأخطاء جوهرية, �سواء ب�سبب الغ�ـــس اأو اخلطاأ. باالإ�سافة اإىل ذلك, ت�سمل 

هذه امل�سوؤولية اإختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية مالئمة واإ�ستخدام تقديرات حما�سبية معقولة يف ظل الظروف ال�سائدة. 

م�س�ؤولية مدقق احل�سابات

تقت�رش م�سوؤوليتنا يف اإبداء راأينا حول هذه البيانات املالية املوحدة اإ�ستنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية, 
وتتطلـــب هـــذه املعايـــري االإلتزام مبتطلبات اأخالقيات املهنة, واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للح�سول علـــى تاأكيدات معقولة فيما اإذا كانت البيانات 

املالية املوحدة خالية من اأية اأخطاء جوهرية.

ت�سمـــل عمليـــة التدقيق القيام باإجراءات لغر�س احل�سول على اأدلة تدقيـــق حول املبالغ واالإف�ساحات الواردة �سمن البيانات املالية املوحدة. ويعتمد اإختيار 
هـــذه االإجـــراءات علـــى تقديرنا مبا يف ذلك تقييمنا ملخاطـــر وجود اأخطاء جوهرية يف البيانات املالية املوحدة ناجتة ب�سبـــب الغ�س اأو اخلطاأ. وعند تقييمنا لهذه 
املخاطـــر فاإننـــا ناأخذ بعني االإعتبار اأنظمـــة الرقابة الداخلية اخلا�سة باإعداد وعر�ـــس البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة, وذلـــك بهدف ت�سميم اإجراءات 
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بيان المركز المالي الموحد
31 دي�سمرب 2014م 31 دي�سمرب 2015م األف ريال مينياإي�ساحات األف ريال ميني

االأ�س�ل 
43.334.926 29.999.735 7 نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
28.556.334 17.945.773 8 اأر�سدة لدى البنوك
63.109.804 38.138.851 9 قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 

325.205.107 250.224.334 12 اإ�ستثمارات مالية 
12.000.000 14.667.000 16 اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية

618.949 632.988 17 اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة 
5.763.591 4.353.952 18 اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى, �سايف 
3.070.301 3.200.865 20 ممتلكات ومعدات, �سايف 

481.659.012 359.163.498 اإجمايل االأ�س�ل

االإلتزامات وحق�ق امللكية
االإلتزامات

21.374.311 14.081.808 21 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية
424.409.039 309.577.769 22 ودائع العمالء

2.789.782 2.756.188 23 قرو�س طويلة االأجل
9.303.047 8.844.736 24 اأر�سدة دائنة واإلتزامات اأخرى
4.199.423 1.968.168 25 خم�س�سات اأخرى 

462.075.602 337.228.669 اإجمايل االإلتزامات 

26 حق�ق امللكية 
14.900.000 17.000.000 1.26 راأ�س املال املدفوع

2.534.347 2.887.060 2.26 اإحتياطي قانوين 
82.823 47.151 اإحتياطي عام 

2.066.240 2.000.618 اأرباح مرحلة 
19.583.410 21.934.829 اإجمايل حق�ق امللكية العائد مل�ساهمي البنك

- - احل�س�س غري امل�سيطرة 
19.583.410 21.934.829 اإجمايل حق�ق امللكية 

481.659.012 359.163.498 اإجمايل االإلتزامات وحق�ق امللكية
63.540.236 36.061.444 27 اإلتزامات عر�سية واإرتباطات، �سايف

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب

2014م 2015م األف ريال مينياإي�ساحات األف ريال ميني

53.753.448 48.554.863 28 اإيرادات الفوائد
)33.419.964( )25.994.837( 29 يخ�سم: م�رشوفات الفوائد

20.333.484 22.560.026 �سايف اإيرادات الف�ائد

1.425.684 1.301.152 30 اإيرادات االأن�سطة التمويلية واالإ�ستثمارية االإ�سالمية
)555.026( )317.125( 31 يخ�سم: عائد اأ�سحاب ح�سابات االإ�ستثمار املطلقة واالإدخار

870.658 984.027 �سايف اإيرادات االأن�سطة التم�يلية واالإ�ستثمارية االإ�سالمية

21.204.142 23.544.053 �سايف اإيرادات الفوائد واإيرادات االأن�سطة التمويلية

2.260.794  1.872.153 32 اإيرادات ر�سوم وعموالت 
)28.360( )102.921( 33 خ�سائر عمليات النقد االأجنبي

158.228 17.094 34 اإيرادات اإ�ستثمارات مالية 
9.471 384.002 35 اإيرادات عمليات اأخرى 

23.604.275 25.714.381 �سايف اإيرادات الت�سغيل

- )1.177.802( 1.15 يخ�سم: االإنخفا�س يف قيمة اإ�ستثمارات مالية
)4.634.229( )6.170.978( 36 يخ�سم: خم�س�سات
)8.581.034( )9.348.388( 37 يخ�سم: تكاليف املوظفني

)739.930( )724.972( 20 يخ�سم: اإهالك ممتلكات ومعدات
)5.906.787( )4.768.705( 38 يخ�سم: م�رشوفات اأخرى 

3.742.295 3.523.536 �سايف اأرباح العام قبل ال�رشائب 

)1.311.893( )1.172.117( 1.24 يخ�سم: �رشائب الدخل عن العام
2.430.402 2.351.419 �سايف اأرباح العام بعد ال�سرائب

- - بنود الدخل ال�سامل االأخرى
2.430.402 2.351.419 اإجمايل الدخل ال�سامل للعام

ويع�د اإىل:
2.430.402 2.351.419 م�ساهمي البنك

- - احل�س�س غري امل�سيطرة
2.430.402 2.351.419

163 ريال ميني 138 ريال ميني 39 عائد ال�سهم من �سايف اأرباح العام

اإنظر اإىل الإي�ساحات املرفقة اإىل البيانات املالية املوحدة اإنظر اإىل الإي�ساحات املرفقة اإىل البيانات املالية املوحدة



بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب

2015م

االإجمايل  احلـــ�ـــســـ�ـــس 
غري امل�سيطرة

اإجمــايل حقــ�ق 
العائــد  امللكيــة 
مل�ساهمــي البنك

اأرباح مرحلة اإحتياطي عام ـــاطـــي  ـــي اإحـــت
قان�ين

ـــــال  راأ�ــــــــــس امل
املدف�ع

األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريــال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني

19.583.410 - 19.583.410 2.066.240 82.823 2.534.347 14.900.000 الر�سيد يف 1 يناير 2015م
2.351.419 - 2.351.419 2.351.419 - - - �سايف اأرباح العام

- - - - - - - بنود الدخل ال�سامل االأخرى 
21.934.829 - 21.934.829 4.417.659 82.823 2.534.347 14.900.000

التغريات يف حق�ق املالكني وامل�سجلة 
مبا�سرة بحق�ق امللكية

- - - )2.064.328( )35.672( - 2.100.000 املحول لزيادة راأ�س املال
- - - - - - - توزيعات اأرباح مدفوعة
- - - - - - - املحول لالإحتياطي العام
- - - )352.713( - 352.713 - املحول لالإحتياطي القانوين 
- - - )2.417.041( )35.672( 352.713 2.100.000

21.934.829 - 21.934.829 2.000.618 47.151 2.887.060 17.000.000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2015م

2014م

االإجمايل  غري  احل�س�س 
امل�سيطرة

حق�ق  اإجمايل 
العائد  امللكية 
مل�ساهمي البنك

اأرباح مرحلة اإحتياطي عام ـــي  ـــاط ـــي ـــت اإح
قان�ين

ـــــال  راأ�ــــــــــس امل
املدف�ع

األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني

17.153.008 - 17.153.008 3.079.398 3.823 2.169.787 11.900.000 الر�سيد يف 1 يناير 2014م
2.430.402 - 2.430.402 2.430.402 - - - �سايف اأرباح العام

- - - - - - - بنود الدخل ال�سامل االأخرى
19.583.410 - 19.583.410 5.509.800 3.823 2.169.787 11.900.000

التغريات يف حق�ق املالكني وامل�سجلة 
مبا�سرة بحق�ق امللكية

- - - )3.000.000( - - 3.000.000 املحول لزيادة راأ�س املال
- - - - - - - توزيعات اأرباح مدفوعة
- - - )79.000( 79.000 - - املحول لالإحتياطي العام
- - - )364.560( - 364.560 - املحول لالإحتياطي القانوين 
- - - )3.443.560( 79.000 364.560 3.000.000

19.583.410 - 19.583.410 2.066.240 82.823 2.534.347 14.900.000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2014م
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بيان التدفقات النقدية الموحد
لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 

2014م 2015م اإي�ساحات
األف ريال ميني األف ريال ميني

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

3.742.295 3.523.536 �سايف ربح العام قبل ال�رشائب 

تعديالت على:
739.930 724.972 20 اإهالك ممتلكات ومعدات 

4.634.229 6.170.978 36 خم�س�سات مكونة خالل العام 
)507.762( )2.317.816( خم�س�سات م�ستخدمة خالل العام 

)3.409( )3.222( فروق اإعادة ترجمة اأر�سدة املخ�س�سات بالعمالت االأجنبية
)2.982( - اأرباح فروق اإعادة ترجمة )غري حمققة( 

- 1.177.802 االإنخفا�س يف قيمة االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
- )354.512( 35 خم�س�سات اإنتفى الغر�س منها 

)146.662( )14.039( �سايف ح�سة البنك من اأرباح �رشكات زميلة 
7.837 8.299 خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات 

8.463.476 8.915.998 اأرباح الت�سغيل قبل التغريات يف االأ�س�ل واالإلتزامات امل�ستخدمة يف اأن�سطة الت�سغيل

التغري يف:
450.091 7.292.743 اأر�سدة االإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني 

34.316.024 61.599.834 اأذون خزانة ت�ستحق بعد اأكرث من ثالثة اأ�سهر 
)25.578.206( 21.472.913 النق�س )الزيادة( يف قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية

)1.511.349( )819.004( الزيادة يف اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى 
6.509.513 )7.292.503( )النق�س( الزيادة يف اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 

11.175.559 )114.831.270( )النق�س( الزيادة يف ودائع العمالء
1.647.245 )319.484( )النق�س( الزيادة يف اأر�سدة دائنة واإلتزامات اأخرى 

)1.604.852( )1.310.944( �رشائب الدخل امل�سددة 
33.867.501 )25.291.717( �سايف التدفقات النقدية )امل�ستخدمة يف( املتاحة من اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�سطة االإ�ستثمار
)985.894( )876.893( مدفوعات نقدية ل�رشاء ممتلكات ومعدات 

- 13.058 مقبو�سات نقدية من بيع ممتلكات ومعدات 
)48.552( - الزيادة يف اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع 

)4.000.000( )2.667.000( الزيادة يف اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية 
760 - توزيعات نقدية م�ستلمة من �رشكات زميلة 

1.500 - تدفقات نقدية من اإ�ستبعادات اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة 
)5.032.186( )3.530.835( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة االإ�ستثمار

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

2014م 2015م اإي�ساحات
األف ريال ميني األف ريال ميني

التدفقات النقدية من اأن�سطة التم�يل
2.652.531 )33.594( )النق�س( الزيادة يف القرو�س طويلة االأجل 
2.652.531 )33.594( �سايف التدفقات النقدية )امل�ستخدمة يف( املتاحة من اأن�سطة التم�يل 

31.487.846 )28.856.146( �سايف التغري يف النقدية وما يف حكمها خالل العام 
195.557.280 226.436.931 النقدية وما يف حكمها يف اأول العام 

)608.195( - اأثر التغر يف اأ�سعار ال�رشف 
226.436.931 197.580.785 النقدية وما يف حكمها يف نهاية العام 

وتتمثل النقدية وما يف حكمها يف نهاية العام فيما يلي 
43.334.926 29.999.735 7 نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني 
28.556.334 17.945.773 8 اأر�سدة لدى البنوك 

318.822.068 245.019.097 13 اأذون خزانة, �سايف 
390.713.328 292.964.605

)30.481.651( )23.188.908( يخ�سم: اأر�سدة االإحتياطي االإلزامي لدى البنك املركزي اليمني
)133.794.746( )72.194.912( يخ�سم: اأذون خزانة اإ�ستحقاق اأكرث من ثالثة اأ�سهر, �سايف 

226.436.931 197.580.785

اإنظر اإىل الإي�ساحات املرفقة اإىل البيانات املالية املوحدة اإنظر اإىل الإي�ساحات املرفقة اإىل البيانات املالية املوحدة

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2015م و 2014م

ال�سكل القان�ين واالأن�سطة الرئي�سية  .1

تاأ�س�س بنك الت�سليف التعاوين والزراعي )البنك( يف �سنعاء وفقًا للقانون رقم )39( لعام 1982م كح�سيلة لدمج بنك الت�سليف الزراعي )تاأ�س�س يف العام 1975م( وبنك التعاون االأهلي 
للتطوير )تاأ�س�س يف العام 1979م(, والبنك م�سجل لدى وزارة ال�سناعة والتجارة مبوجب �سجل جتاري رقم )5391(.

يقـــوم البنـــك بتقـــدمي خدمات م�رشفيـــة اإ�سالمية من خالل فرع بنك الت�سليف التعاوين والزراعـــي للمعامالت االإ�سالمية مبوجب اأحكام ال�رشيعة االإ�سالميـــة وحتت اإ�رشاف هيئة الرقابة 
ال�رشعية, وقد ح�سل البنك على املوافقة املبدئية من البنك املركزي اليمني ب�ساأن ذلك بتاريخ 29 مار�س 2010م, كما ح�سل على املوافقة النهائية يف 16 اأبريل 2011م.

ميار�ـــس البنـــك كافة االأن�سطة امل�رشفية من خالل االإدارة العامة ب�سنعـــاء وعدد 49 فرعًا )53 فرعًا 2014م( يف جميع حمافظات اجلمهورية اليمنية, باالإ�سافة اإىل ال�رشكة التابعة داخل 
اجلمهورية اليمنية )ي�سار اإليهما معًا بـ”املجموعة”( وبيانها كما يلي:

الن�ساطاأ�سم ال�سركة )ال�حدة( التابعة
الرئي�سي

راأ�س املال
�سنة االإمتالكاألف ريال ميني

ن�سبة امللكية

2014م2015م

كاك خلدمات االأمن وال�سيانة
100%100%2011م10.000نظافة وحرا�سة)�سنعاء – اجلمهورية اليمنية(

اأ�س�س اإعداد البيانات املالية امل�حدة  .2

بيان الت�افق  1.2

اأعدت البيانات املالية املوحدة للبنك وفقًا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي اليمني.
واإ�ستثنـــاًء مـــن املعايـــري الدوليـــة الإعـــداد التقاريـــر املاليـــة وتطبيقـــًا الأحـــكام القوانـــني والتعليمـــات املحليـــة ال�ســـادرة عـــن البنـــك املركـــزي اليمنـــي يتـــم اإتبـــاع مـــا يلـــي:

اأ. اإ�ستخـــدام حـــد اأدنى لن�ســـب تكوين خم�س�س الديون غري املنتظمة وذلك طبقـــًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�سادرة باملن�ســـور رقم )6( ل�سنة 1996م 
ورقم )5( ل�سنة 1998م ورقم )8( ل�سنة 2015م.

ب. اإدراج خم�س�س املخاطر العامة املحت�سب على الديون املنتظمة �سمن خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها للقرو�س وال�سلفيات بداًل من اإدراجه �سمن 
حقوق امللكية.

ج. اإدراج خم�س�س االإلتزامات العر�سية �سمن املخ�س�سات االأخرى بداًل من اإدراجه �سمن حقوق امللكية. 

واأن تاأثري تلك االإ�ستثناءات على البيانات املالية املوحدة غري جوهري كما يف 31 دي�سمرب 2015م.

- مت اإعداد وعر�س البيانات املالية لل�رشكة التابعة للمجموعة يف �سوء املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية.

- مت اإعتماد البيانات املالية املوحدة للمجموعة من قبل جمل�س االإدارة باإجتماعه بتاريخ 1 يونيو 2016م.

اأ�سا�س القيا�س   2.2

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية باإ�ستثناء االإ�ستثمارات املحتفظ بها لغري غر�س املتاجرة وامل�سنفة كاإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.

العملة ال�ظيفية وعملة العر�س  3.2

مت اإعداد وعر�س البيانات املالية املوحدة بالريال اليمني )العملة الوظيفية للمجموعة( وتظهر كل القيم الأقرب األف ريال ميني )اإال اإذا اأ�سري خلالف ذلك(.

التقديرات واالأحكام املحا�سبية الهامة   4.2

اإن اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملتطلبات املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية يتطلب من االإدارة و�سع اأحكام وتقديرات واإفرتا�سات ذات اأثر يف تطبيق ال�سيا�سات وكذا اأر�سدة 
االأ�سول واالإلتزامات املالية يف تاريخ البيانات املالية املوحدة وكذلك على قيم االإيرادات وامل�رشوفات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

وتخ�سع التقديرات وما يتعلق بها من اإفرتا�سات للمراجعة ب�سورة م�ستمرة كما يتم اإثبات التغريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي حدث فيها التغيري واأية فرتات م�ستقبلية تتاأثر 
بذلــــك التغيري.واملعلومــــات املتعلقة باالأحكام والتقديرات الهامة واملطبقة بال�سيا�ســــات املحا�سبية والتي لها تاأثري هام على االأر�سدة تظهر بالبيانات املالية املوحدة باالإي�ساحات رقم )3. 5 

، 3. 9 ، 10. 3 ، 3. 11 ، 5. 10 ، 12. 19 ، 20 ، 24 ، 25(, وفيما يلي االإفرتا�سات والتقديرات املحا�سبية الهامة واملتبعة من قبل اإدارة املجموعة يف اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة:

ت�ستمل االأحكام املحا�سبية الهامة امل�ستخدمة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجم�عة على ما يلي: اأ. 

ت�سنيف االأ�س�ل واالإلتزامات املالية 	•

تقدم ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة نطاق لالأ�سول واالإلتزامات املالية ليتم ت�سنيفها �سمن الفئات املحا�سبية املختلفة يف حاالت معينة.
عند ت�سنيف االأموال املالية »كمحتفظ بها حتى تاريخ االإ�ستحقاق »اأو«متاحة للبيع« حتققت املجموعة باأنها تلتزم بالو�سف املبني يف ال�سيا�سة املحا�سبية رقم )3.3(.

تقييم االأدوات املالية 	•

مت مناق�سة ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة حول طرق قيا�س القيمة العادلة لالأدوات املالية يف االإي�ساح رقم )5(.

امل�سادر الرئي�سية لتقدير ال�سك�ك ب. 

اإنخفا�س قيمة االأ�س�ل 	•

متار�ـــس املجموعـــة حكمهـــا يف تقدير خم�س�ـــس االإنخفا�س يف قيمة االأ�سول, وقد مت عر�ـــس منهجية تقدير االإنخفا�س �سمـــن �سيا�سة اإنخفا�س قيمة االأ�سول املاليـــة واالأ�سول غري املالية 
واملبينة يف ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة اأدناه:

اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع 	•

متار�س املجموعة حكمها حول االإنخفا�س يف قيمة االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع وتت�سمن تلك االأحكام حتديد ما اإذا كان االإنخفا�س جوهري اأو مطول للقيم العادلة الأقل تكلفة لو�سع 
هـــذه االأحـــكام. وتقـــوم املجموعة بتقدمي عدة عوامل من بينها التذبذب العادي يف اأ�سعار ال�سوق, باالإ�سافة اإىل ذلك تعترب املجموعـــة باأن اإنخفا�س القيمة يكون �سحيحًا عندما تكون هناك 

اأدلة على تدهور الو�سع املايل للم�ستثمر فيه وطبيعة ال�سناعة واأداء القطاع اأو التغري التكنولوجي, والتدفقات النقدية الت�سغيلية والتمويلية.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(

9697



االأعمار االإنتاجية للممتلكات واملعدات  	•	

يتم اإحت�ساب االإهالك لتنزيل تكلفة املمتلكات واملعدات على اأ�سا�س العمر االإنتاجي املقدر.

االإلتزامات املحتملة الناجتة عن املقا�ساة 	•

نظـــرًا لطبيعـــة عملياتهـــا, قـــد تكـــون املجموعة طرفـــًا يف دعاوي ق�سائية قـــد تن�ساأ يف �سيـــاق اأعمالها االإعتياديـــة, ويرتكز خم�س�ـــس االإلتزامات املحتملـــة التي قد تن�ساأ عـــن املقا�ساة على 
اإحتماليـــة التدفـــق اخلارجـــي للمـــوارد االإقت�سادية واإمكانية الوثوق مـــن تقدير هذه التدفقات اخلارجـــة, وتخ�سع مثل هذا االأمور للكثـــري من ال�سكوك وال ميكن التنبـــوؤ بنتائجها بدقة.

اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة  .3

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

3. 1          اأ�س�س ت�حيد البيانات

ي�ســـع املعيـــار رقـــم )10( من املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية منوذج فردي لل�سيطرة ينطبق على جميع املن�ساآت مبا فيها املن�ساآت ذات االأغرا�س اخلا�سة   1 .1 .3
اأو املن�ساأة املنظمة, وتعرف ال�سيطرة باأن امل�ستثمر ي�سيطر على اجلهة امل�ستثمر فيها عندما يتعر�س اأو يكون له حقوق يف عوائد متغرية ناجتة من �رشاكته مع 
اجلهة امل�ستثمر فيها, ويكون قادرًا على التاأثري على هذه العوائد من خالل �سلطته على اجلهة امل�ستثمر فيها. بغر�س حتقيق تعريف ال�سيطرة الوارد يف املعيار 

رقم )10( من املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية, يجب اأن يتوفر للم�ستثمر ما يلي:

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

يتعر�س امل�ستثمر اأو يكون له حقوق يف عوائد متغرية ناجتة من ال�رشاكة مع اجلهة امل�ستثمر فيها. 	• 	

يكون للم�ستثمر القدرة على اإ�ستخدام �سلطته يف ال�سيطرة على ال�رشكة امل�ستثمر فيها بغر�س التاأثري على حجم العائدات للم�ستثمر. 	• 	

تت�سمن البيانات املالية املوحدة كل من البيانات املالية امل�ستقلة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي مت�سمنًا كافة االأ�سول واالإلتزامات ونتائج االأعمال لفرع بنك   2 .1 .3
الت�سليـــف التعـــاوين والزراعي للمعامالت االإ�سالمية وكذا الوحدة التابعة للبنك بعد اإ�ستبعاد كافة املعامالت واالأر�سدة وبنود بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل 

ال�سامل االأخر الناجتة عن العمليات امل�سرتكة.

ال�سركة التابعة اأ. 

ال�رشكة التابعة هي ال�رشكة التي تخ�سع ل�سيطرة املجموعة. ت�سيطر املجموعة على ال�رشكة امل�ستثمر بها اإذا اإ�ستوفت معايري ال�سيطرة املبينة يف االإي�ساح رقم )1.3( ويتم 
اإدراج البيانات املالية لل�رشكة التابعة يف البيانات املالية املوحدة من تاريخ بداية ال�سيطرة وحتى تاريخ توقفها. 

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

زوال ال�سيطرة ب. 

عنـــد زوال ال�سيطـــرة؛ تقـــوم املجموعة بعدم االإعرتاف باأ�سول واإلتزامـــات ال�رشكة التابعة وامل�ساهمات غـــري امل�سيطرة واملكونات االأخرى حلقـــوق امللكية ذات ال�سلة بتلك 
ال�رشكـــة. اأي فائ�ـــس اأو عجـــز ين�ســـاأ من زوال ال�سيطـــرة يتم االإعرتاف به يف بيان الربـــح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامـــل االآخر, ويف حالة اإحتفاظ املجموعـــة باأية م�ساهمة يف 
ال�رشكـــة التابعـــة يتـــم عندها قيا�س تلك امل�ساهمة بالقيمة العادلة يف تاريـــخ زوال ال�سيطرة ويتم الحقًا املحا�سبة عنها على اأنها �رشكـــة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية اأو 

وفقًا لل�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة لالأدوات املالية اإ�ستنادًا اإىل م�ستوى النفوذ املحتفظ به.

احل�س�س غري امل�سيطرة ج. 

متثـــل احل�س�ـــس غـــري امل�سيطرة مبالغ االأربـــاح واخل�سائر و�سايف االأ�سول غري اململوكة ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش للمجموعة, وتـــدرج احل�س�س غري امل�سيطرة ب�سكل منف�سل يف بيان 
الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر و�سمن اإجمايل حقوق امللكية ب�سكل منف�سل عن حقوق امللكية العائد مل�ساهمي البنك.

املعامالت امل�ستبعدة عند اإعداد البيانات املالية امل�حدة د. 

عنـــد اإعـــداد البيانـــات املالية املوحدة يتم اإ�ستبعاد القيـــم الدفرتية الإ�ستثمارات البنك وحقـــوق امللكية يف ال�رشكة التابعة, وكمـــا يتم اإ�ستبعاد االأر�سدة واالإيـــرادات وامل�رشوفات املتقابلة 
النا�سئة من التعامالت بني �رشكات املجموعة.

املعامالت بالعمالت االأجنبية  2 .3

مت�ســـك ح�سابـــات املجموعـــة )البنك و�رشكتـــه التابعة( بالريال اليمنـــي )العملة الوظيفية للمجموعـــة(, وتثبت املعامالت بالعمالت االأخـــرى اإىل العملة الوظيفية خـــالل ال�سنة املالية على 
اأ�سا�ـــس اأ�سعـــار ال�رشف ال�سارية يف تاريخ تنفيذ املعاملة, ويتم ترجمـــة االأ�سول واالإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االأخرى يف نهاية ال�سنة على اأ�سا�س اأ�سعار ال�رشف ال�سارية 
يف ذلك التاريخ, وتثبت الفروق الناجتة ببيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االأخر, تتمثل اأرباح اأو خ�سائر فروق اأ�سعار ال�رشف للبنود ذات الطبيعة النقدية يف الفرق بني كال من 
التكلفة املطفاأة على اأ�سا�س العملة الوظيفة يف بداية العام والتي يتم تعديلها باإ�ستخدام معدل الفائدة الفعال وكذا الت�سويات خالل العام وبني التكلفة املطفاأة على اأ�سا�س العملة االأجنبية 

واملرتجمة باأ�سعار ال�رشف يف نهاية العام وترحل الفروق الناجتة من ربح اأو خ�سارة لبيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االأخر.

يتم ترجمة االأ�سول واالإلتزامات ذات الطبيعة غري النقدية بالعمالت االأخرى واملثبتة بتكلفتها التاريخية على اأ�سا�س �سعر ال�رشف ال�سائد وقت التعامل.

ال تدخل املجموعة يف العقود االآجلة اإال بالقدر الالزم لتغطية متطلباتها من العمالت االأجنبية اأو متطلبات العمالء ملواجهة اإلتزاماتهم بالعمالت االأجنبية الناجتة عن تعامالتهم من خالل 
املجموعة وتتميز جميعها باأنها عمليات ق�سرية االأجل.

االأ�س�ل واالإلتزامات املالية  3 .3

االإعرتاف والقيا�س املبدئي اأ. 

تعـــرتف املجموعـــة مبدئيًا بالقرو�س وال�سلفيات وكـــذا االأر�سدة لدى البنوك وودائع العمالء واملديونيات االأخرى يف التاريخ الذي تن�ســـاأ فيه. كما يتم االإعرتاف املبدئي جلميع االأ�سول 
واالإلتزامات املالية االأخرى يف بيان املركز املايل عندما ت�سبح املجموعة طرفًا يف ال�رشوط التعاقدية لالأدوات املالية والتي قد تن�ساأ مع الغري.

الت�سنيف  ب. 

االأ�س�ل املالية 	•

يتم ت�سنيف االأ�سول املالية عند اإن�سائها كاأحد الفئات التالية:

قرو�س وذمم مدينة, وهي اأ�سول مالية غري م�ستقة ذات دفعات ثابتة اأو حمدد القيمة ولي�ست متداولة يف �سوق ن�سط وال ترغب املجموعة يف بيعها على الفور اأو يف امل�ستقبل   .1
القريـــب, ويتـــم االإعـــرتاف مبدئيـــًا بهذه االأ�سول ب�سعـــر املعاملة وهو القيمـــة العادلة باالإ�سافة اإىل اأيـــة م�ساريف متعلقة مبا�ـــرشة باملعاملة, الحقًا وبعـــد االإعرتاف املبدئي 

باالأ�سول, يتم قيا�س القرو�س والذمم املدينة بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال خم�سومًا منها اأية خ�سائر اإنخفا�س يف قيمتها.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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اإ�ستثمـــارات حمتفـــظ بها لتاريخ االإ�ستحقاق, وهي اأ�سول مالية غـــري م�ستقة ذات دفعات ثابتة اأو حمددة ولها تواريخ اإ�ستحقاق ثابتة, ويكون لدى املجموعة النية واملقدرة   .2
االإيجابيـــة علـــى االإحتفـــاظ بها حتى تاريخ االإ�ستحاق, وتعترب اأذون اخلزانـــة حلني االإ�ستحقاق من �سمن هذه االإ�ستثمارات حيث يتم اإثبـــات اأذون اخلزانة بالقيمة االإ�سمية 
ويثبت قيمة ر�سيد خ�سم االإ�سدار باالأر�سدة الدائنة واالإلتزامات االأخرى, وتظهر اأذون اخلزانة ببيان املركز املايل م�ستبعدًا منها ر�سيد خ�سم االإ�سدار يف تاريخ البيانات 

املالية املوحدة طبقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني.

ويتم اإثبات االإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االإ�ستحقاق عند ال�رشاء بالتكلفة )القيمة العادلة( م�سافًا اإليها م�رشوف االإقتناء, والحقًا بعد االإعرتاف املبدئي يتم قيا�س 
تلك االإ�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ناق�سًا اأية خ�سائر اإنخفا�س يف القيمة.

اإ�ستثمـــارات ماليـــة متاحـــة للبيـــع وهي اإ�ستثمـــارات غري م�ستقة خم�س�ســـة على اأنها متاحـــة للبيع اأو مل يتـــم ت�سنيفها كاأية فئة اأخـــرى من فئات االأ�ســـول املالية, وت�سجل   .3
االإ�ستثمارات يف اأ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة بالتكلفة ناق�سًا خ�سارة االإنخفا�س يف القيمة, ويتم ت�سجيل جميع االإ�ستثمارات املتاحة للبيع االأخرى بالقيمة العادلة.

يتم االإعرتاف باإيراد الفائدة يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال, ويتم االإعرتاف باإيراد توزيعات االأرباح يف بيان الربح 
اأو اخل�ســـارة والدخـــل ال�سامـــل االآخر عندما ت�سبح املجموعة م�ستحقـــة لتلقي توزيعات االأرباح. اأرباح اأو خ�سائر �رشف العمـــالت االأجنبية عن االإ�ستثمارات يف اأوراق دين 

متاحة للبيع يتم االإعرتاف بها يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر.

يتـــم االإعـــرتاف بالتغـــريات االأخرى يف القيمة العادلة يف الدخل ال�سامل االآخـــر اإىل اأن يباع االإ�ستثمار اأو تنخف�س قيمته, وعندها يعـــاد ت�سنيف االأرباح واخل�سائر الرتاكمية 
املعرتف بها �سابقًا يف الدخل ال�سامل االآخر اإىل بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر كت�سوية اإعادة ت�سنيف.

يعـــاد ت�سنيـــف االأ�ســـول املالية غري امل�ستقة من فئة متاحة للبيع اإىل فئة القرو�س والذمم املدينة عندما ينطبق عليها تعريف القرو�س والذمم املدينة اأو اإذا كان لدى املجموعة 
النية واملقدرة على االإحتفاظ بتلك االأ�سول املالية للم�ستقبل املنظور اأو حتى تاريخ االإ�ستحقاق.

االإلتزامات املالية 	•

يتم ت�سنيف وقيا�س االإلتزامات املالية بالتكلفة املطفاأة.

اإلغاء االإعرتاف ج. 

يلغـــى االإعـــرتاف باالأ�ســـول املالية عندما تتوقف حقوق املجموعة التعاقدية التـــي متثل االأ�سول املالية, وهي يف العادة عندما يتم بيع االأ�ســـل اأو عند حتويل جميع التدفقات   -
النقدية املرتبطة باالأ�سل اإىل طرف ثالث م�ستقل عن املجموعة.

يلغى االإعرتاف باالإلتزامات املالية عندما يتم �سداد اأو اإلغاء اأو اإنتهاء تلك االإلتزامات.  -

مقا�سة االأ�س�ل واالإلتزامات املالية د. 

جترى مقا�سة بني االأ�سول واالإلتزامات املالية ويدرج املبلغ ال�سايف يف بيان املركز املايل فقط يف حالة وجود حق قانوين لت�سوية املبالغ املدرجة, واأن هناك نية للت�سوية على اأ�سا�س ال�سايف 
اأو لتحقيق االأ�سول و�سداد االإلتزامات ب�سورة متزامنه.

ال تتـــم مقا�ســـة لالإيـــرادات وامل�رشوفـــات يف بيـــان الربـــح اأو اخل�ســـارة والدخـــل ال�سامـــل االآخـــر مـــا مل يكـــن ذلـــك مطلوبـــًا اأو م�سموحـــًا بـــه مبوجـــب اأي معيـــار اأو تف�ســـري حما�سبي.

مبادئ القيا�س  ه. 

يتم قيا�س االأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة:

قيا�ــس التكلفــة املطفــاأة: التكلفة املطفاأة لالأ�سول اأو االإلتزامـــات املالية هي املبلغ الذي تقا�س به االأ�سول اأو االإلتزامات املالية عنـــد االإعرتاف املبدئي خم�سومًا منه مدفوعات   -
ال�ســـداد االأ�سليـــة م�سافـــًا اإليه اأو خم�سومـــًا منه االإطفاء املرتاكم باإ�ستخدام طريقة معدل الفائـــدة الفعال الأي فرق بني املبلغ املبدئي املعرتف به ومبلـــغ االإ�ستحقاق ناق�سًا اأي 

تخفي�س خل�سارة االإنخفا�س يف القيمة, ويت�سمن اإحت�ساب معدل الفائدة الفعلي جميع الر�سوم املدفوعة اأو امل�ستلمة والتي ت�سكل جزًء متممًا ملعدل الفائدة الفعال.

قيا�ــس القيمــة العادلــة: القيمـــة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم اإ�ستالمـــه لبيع االأ�سل اأو الذي �سيتم �ســـداده لنقل اإلتزام يف معاملة منتظمة بـــني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ   -
القيا�س يف ال�سوق الرئي�سي اأو يف حالة عدم وجود اأف�سل �سوق يكون متاحًا للمجموعة يف ذلك التاريخ. تعك�س القيمة العادلة لالإلتزام خماطر عدم الوفاء باالإلتزام اأويتم قيا�س 
القيمـــة العادلـــة لالإ�ستثمـــارات املدرجة ب�سعر ال�سوق كما يف تاريخ البيانات املالية املوحدة. بالن�سبة لالإ�ستثمارات الغري مدرجة, ويتم االإعرتاف باأية زيادة يف القيمة العادلة عند 
وجـــود موؤ�ـــرشات موثوقة تدعم هـــذه الزيادة, هذه املوؤ�رشات املوثوقة حمددة باأحدث معامالت لالإ�ستثمار اأو الإ�ستثمـــارت مماثلة متت بال�سوق على اأ�سا�س جتاري بني اأطراف 

راغبة ومطلعة لي�س لديها اأية ردود اأفعال قد توؤثر على ال�سعر. يتم اإدراج االإ�ستثمار بالتكلفة بعد خ�سم قيمة االإنخفا�س يف غياب قيا�س يعتمد عليه للقيمة العادلة.

حتديد وقيا�س خ�سائر االإنخفا�س يف القيمة و. 
تقوم املجموعة بتاريخ البيانات املالية املوحدة بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على اإنخفا�س قيمة االأ�سول املالية غري امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح اأواخل�سارة 
والدخـــل ال�سامـــل االآخـــر. تنخف�س قيمة االأ�سل املايل اأو جمموعة االأ�سول املالية عندما ي�سري دليـــل مو�سوعي اإىل وقوع حدث اأو اأكرث بعد االإعرتاف املبدئي باالأ�سول واأن تلك االأحداث 

لها تاأثري �سلبي على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سول التي ميكن تقديرها ب�سورة موثوق بها.
قـــد يت�سمـــن الدليـــل املو�سوعي على اإنخفا�س قيمة االأ�ســـول املالية, تلك املعلومات ب�ساأن ال�سعوبات املالية الكبرية لدى املقرت�س اأو امل�ســـدر والتق�سري اأو التاأخري من جانب املقرت�س 
واإعادة هيكلة الدين من جانب املجموعة ب�رشوط مل تكن املجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك واملوؤ�رشات على اأن املقرت�س اأو امل�سدر �سيدخل يف اإفال�س اأو عدم وجود �سوق ن�سط لل�سمانات 
املاليـــة اأو البيانـــات االأخـــرى التي ميكن مالحظتها فيما يتعلق مبجموعة اأ�سول مثل التغريات ال�سلبية يف مركز الدفع لدى املقرت�ســـني اأو امل�سدرين باملجموعة اأو الظروف االإقت�سادية 

املرتبطة بحاالت التق�سري.
تاأخـــذ املجموعـــة بعـــني االإعتبار دليـــل االإنخفا�س يف قيمة القرو�ـــس وال�سلف للعمالء واالإ�ستثمـــارات املالية املحتفظ بها لتاريـــخ االإ�ستحقاق على كل من م�ستـــوى االأ�سول ب�سكل منفرد 
وامل�ستـــوى اجلماعـــي لهـــا. يتم تقييـــم جميع القرو�س وال�سلـــف للعمالء واالإ�ستثمـــارات املالية املحتفظ بها لتاريـــخ االإ�ستحقاق الهامة ب�ســـكل منفرد لتحديد ما اإذا كانـــت هناك خ�سائر 
اإنخفا�ـــس يف القيمـــة الفرديـــة. جميع القرو�س وال�سلف للعمـــالء واالإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ االإ�ستحقاق الهامة ب�سكل منفـــرد والتي ال يوجد اإنخفا�س حمدد يف قيمتها يتم 
تقييمها ب�سورة جماعية لتحديد ما اإذا كانت هناك خ�سائر اإنخفا�س يف القيمة يتم تكبدها ولكنه مل يتم حتديدها بعد. القرو�س وال�سلف للعمالء واالإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ 
االإ�ستحقـــاق التـــي ال تعتـــرب هامة ب�سكل منفرد يتم تقييمها ب�سورة جماعية لتحديد ما اإذا كانت هناك خ�سائر اإنخفا�س يف القيمة وذلك بتجميع القرو�س وال�سلف للعمالء واالإ�ستثمارات 

املالية املحتفظ بها لتاريخ االإ�ستحقاق والتي لها خ�سائ�س خماطر متماثلة يف جمموعات.

يتـــم قيا�ـــس خ�سائـــر االإنخفا�س يف القيمـــة لالأ�سول امل�سجلة بالتكلفة املطفـــاأة على اأنها الفرق بني القيمـــة الدفرتية لالأ�سول املاليـــة والقيمة احلالية للتدفقات النقديـــة امل�ستقبلية املقدرة 
ال االأ�سلي لالأ�سول. يتم االإعرتاف بخ�سائر االإنخفا�س يف القيمة يف بيان الربح اأو اخل�ســـارة والدخل ال�سامل االآخر ويتم اإظهارها كح�ساب خم�س�س يف  خم�سومـــة ب�سعـــر الفائـــدة الفعَّ

مقابل القرو�س وال�سلف للعمالء.
االإنخفا�س يف القيمة ال�سوقية لالإ�ستثمارات املدرجة بن�سبة 20% اأو اأكرث عن التكلفة اأو ملدة ت�سعة اأ�سهر مت�سلة اأو اأكرث تعترب موؤ�رشات على اإنخفا�س القيمة.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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خ�سائر االإنخفا�س يف قيمة االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يتم االإعرتاف بها بتحويل اخل�سارة الرتاكمية املعرتف بها يف الدخل ال�سامل االآخر كت�سوية اإعادة ت�سنيف اإىل بيان الربح 
اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر. اخل�سارة الرتاكمية التي يعاد ت�سنيفها من الدخل ال�سامل االآخر هي الفرق بني تكلفة االإ�ستحواذ, بال�سايف بعد اأية مدفوعات اأو اإطفاءات, والقيمة 
العادلـــة احلاليـــة, ناق�سًا اأيـــة خ�سارة اإنخفا�س يف القيمة معرتف بها �سابقًا يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر. يتم اإظهار التغريات يف خم�س�سات القيمة العادلة التي تعود 

اإىل القيمة الزمنية كاأحد بنود اإيراد الفائدة.
يف الفرتات الالحقة, يتم ت�سجيل الزيادة يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع التي اإنخف�ست قيمتها يف اإحتياطي القيمة العادلة.

حتقق االإيراد  4 .3
ال  يتـــم االإعـــرتاف باإيراد وم�رشوف الفائـــدة جلميع االأدوات املالية اخلا�سعة للفوائد يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامـــل االآخر باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعَّ 	−	
باإ�ستثنـــاء فوائـــد الت�سهيالت االإئتمانية الغري منتظمة وذلك تطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمنـــي ال�سادرة باملن�سور رقم )6( ل�سنة 1996م ب�ساأن اأ�س�س ت�سنيف االأ�سول 
واالإلتزامـــات حيـــث يتـــم اإيقاف اإثبات الفوائد املتعلقة بالقرو�س والت�سهيالت غري املنتظمة, وعندما يعامل ح�ساب باإعتبـــاره من القرو�س والت�سهيالت غري املنتظمة فاإن كافة 
الفوائـــد غـــري املح�سلة املتعلقة بالثالثة اأ�سهر ال�سابقة على اإعتباره قر�ـــس اأو ت�سهيل غري منتظم يتم اإ�ستبعادها من االإيرادات واإدراجها �سمن االأر�سدة الدائنة واالإلتزامات 
ال هو املعدل الذي يخ�سم املدفوعات واملقبو�سات النقدية امل�ستقبلية طوال فرتة العمر املقدر لالأ�سول اأو االإلتزامات املالية  االأخرى باإعتبارها فوائد معلقة. معدل الفائدة الفعَّ
ال تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقديـــة امل�ستقبلية بالو�سع يف االإعتبار جميع البنود  اإىل القيمـــة الدفرتيـــة لالأ�سول اأو االإلتزامات املالية. عنـــد اإحت�ساب معدل الفائدة الفعَّ
ال جميع تكاليف املعاملة والر�سوم والنقاط املدفوعة اأو امل�ستلمة التي ت�سكل  التعاقدية لالأداة املالية باإ�ستثناء خ�سائر االإئتمان امل�ستقبلية. يت�سمن اإحت�ساب معدل الفائدة الفعَّ
ـــال. اإن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة الإحت�ساب التكلفـــة املطفاأة لالأ�سول واالإلتزامات املالية وتوزيع اإيـــراد وم�رشوف الفوائد على مدى  جـــزءًا مكمـــاًل ملعـــدل الفائدة الفعَّ

الفرتة املنا�سبة التي تخ�سها.
تثبت اأرباح عقود املرابحة واالإ�ست�سناع على اأ�سا�س اال�ستحقاق. حيث تثبت كافة االأرباح عند اإمتام عقد املرابحة كاإيرادات موؤجلة, وترحل لبيان الربح اأو اخل�سارة والدخل  	−	
ال�سامل االآخر على اأ�سا�س ن�سبة التمويل وذلك بطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة العقد. تطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني يتم التوقف عن اإثبات اأرباح عقود املرابحة 

واالإ�ست�سناع غري املنتظمة ببيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر.
تثبت اأرباح االإ�ستثمارات يف عقود امل�ساربات التي تن�ساأ وتنتهي خالل ال�سنة املالية يف بيان االأرباح واخل�سائر والدخل ال�سامل االآخر يف تاريخ ت�سفية عقد امل�ساربة, وتثبت  	−	

اأرباح االإ�ستثمارات يف عقود امل�ساربات التي ت�ستمر الأكرث من �سنة مالية وذلك يف حدود االأرباح املوزعة نقدًا من هذه العمليات خالل العام.
يتم اإثبات اإيرادات االإجارة واالإجارة املنتهية بالتمليك وفقًا للفرتة الزمنية وعلى مدى عمر عقد االإيجار. 	−	

يتم االإعرتاف باإيرادات االإ�ستثمار يف ال�سكوك ببيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر على اأ�سا�س زمني تنا�سبي باإ�ستخدام ن�سبة العائد املعلنة من قبل اجلهة التي  	−	
قامت باإ�سدار ال�سكوك.

يتم اإثبات اإيرادات االإ�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة بالبيانات املالية طبقًا لن�سيب املجموعة يف حقوق امللكية لهذه ال�رشكات وذلك طبقًا للبيانات املالية املعتمدة. 	−	

ال. يتم االإعرتاف باإيرادات االإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االإ�ستحقاق باإتباع طريقة معدل الفائدة الفعَّ 	−	

يتم االإعرتاف باإيراد توزيعات االأرباح عندما ين�ساأ احلق يف اإ�ستالم االإيراد. 	−	

يتـــم اإثبـــات املخ�س�ســـات امل�سرتدة )اإنتفى الغر�س منهـــا( �سمن بند اإيرادات عمليات اأخرى ببيـــان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر وفقـــًا لتعليمات البنك املركزي  	−	
اليمني.

يتم اإثبات اإيرادات الر�سوم والعموالت عند تاأدية اخلدمات املرتبطة بها. 	−	

خم�س�س القرو�س والت�سهيالت واالأن�سطة التم�يلية وخم�س�س االإلتزامات العر�سية   5 .3
تطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�سادرة باملن�سورين رقمي )6( ل�سنة 1996م, )5( ل�سنة 1998م ورقم )8( ل�سنة 2015م ب�ساأن اأ�س�س ت�سنيف االأ�سول واالإلتزامات يتم تكوين 
خم�س�ـــس للقرو�ـــس والت�سهيـــالت واالأن�سطـــة التمويلية واالإلتزامـــات العر�سية بذاتها باالإ�سافـــة اإىل ن�سبة مئوية للمخاطر العامـــة حت�سب من جمموع القرو�ـــس والت�سهيالت واالأن�سطة 
التمويليـــة واالإلتزامـــات العر�سيـــة م�ستبعدًا منها االأر�سدة املغطاة بودائع وكفـــاالت م�رشفية �سادرة من بنوك خارجية ذات مالءة وذلك يف �سوء الدرا�ســـات التف�سيلية الدورية الأر�سدة 

القرو�س والت�سهيالت واالأن�سطة التمويلية واالإلتزامات العر�سية امل�سار اإليها.

 وبناًء عليه يتم تكوين املخ�س�س طبقًا للن�سب التالية كحد اأدنى:
الن�سبةالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1-2%القرو�س والت�سهيالت واالأن�سطة التمويلية واالإلتزامات العر�سية املنتظمة )مت�سمنة احل�سابات حتت املراقبة(
15%القرو�س والت�سهيالت واالأن�سطة التمويلية واالإلتزامات العر�سية غري املنتظمة الديون دون امل�ستوى

45%الديون امل�سكوك يف حت�سيلها
100%الديون الرديئة

يتم اإعدام القرو�س والت�سهيالت واالأن�سطة التمويلية يف حالة عدم جدوى االإجراءات املتخذة حيالها لتح�سيلها اأو بناًء على التعليمات ال�سادرة من البنك املركزي اليمني ـ يف �سوء 
اأعمال الفح�س التي يقوم بها ـ وذلك خ�سمًا على املخ�س�س الذي ي�ساف اإليه املتح�سالت من القرو�س التي �سبق اإعدامها.

تظهر القرو�س واالأن�سطة التمويلية للعمالء والبنوك ببيان املركز املايل بعد خ�سم املخ�س�س املحدد والعام وكذا الفوائد املجنبة. 

االإلتزامات العر�سية واالإرتباطات  6 .3
تظهر االلتزامات العر�سية التي تدخل فيها املجموعة طرفًا خارج املركز املايل حتت بند اإلتزامات عر�سية واإرتباطات ـ بعد خ�سم التاأمينات املح�سلة عنها ـ باإعتبارها ال متثل اأ�سواًل 

اأو اإلتزامات فعلية يف تاريخ البيانات املالية.

بيان التدفقات النقدية  7 .3
تتبـــع املجموعـــة الطريقـــة غري املبا�رشة عنـــد اإعداد بيان التدفقات النقدية املوحـــد حيث يتم ت�سوية �سايف الربح اأو اخل�ســـارة مع �سايف االأموال املتاحة مـــن اأو امل�ستخدمة يف اأن�سطة 

الت�سغيل واالإ�ستثمار والتمويل. 

النقدية ومايف حكمها  8 .3
الأغرا�ـــس اإعـــداد بيانـــات التدفقات النقدية املوحد يت�سمن بند النقدية ومايف حكمهـــا اأر�سدة النقدية واالأر�سدة لدى البنوك بخالف االأر�ســـدة املودعة لدى البنك املركزي اليمني يف 
اإطار ن�سبة االإحتياطي, - وكذا اأر�سدة اأذون اخلزانة التي ت�ستحق خالل ثالثة �سهور من تاريخ اإ�سدارها. متثل النقدية وما يف حكمها اأ�سول مالية غري م�ستقة يتم قيدها بالتكلفة 

املطفاأة يف بيان املركز املايل املوحد.

املمتلكات واملعدات واالإهالك  9 .3

االإعرتاف والقيا�س  اأ. 

تثبـــت املمتلـــكات واملعـــدات بتكلفتها التاريخية ناق�سًا جممع االإهـــالك وخ�سائر االإنخفا�س يف قيمة تلك املمتلكات – اإذا وجد- وت�سمل التكلفـــة جميع التكاليف املن�سوبة مبا�رشة ل�رشاء 
االأ�ســـل. كمـــا تت�سمـــن تكلفة املمتلكات التي مت اإن�سائها ذاتيًا تكلفة املواد واالأجور واأية مواد م�ستهلكة من التكاليف املن�سوبة مبا�رشة لو�سع االأ�سل يف احلالة الت�سغيلية التي متكنه من 
حتقيـــق الغر�ـــس الـــذي مت بناوؤه من اأجلـــه كما ت�سمل اأي�سًا التكاليف الالزمة لفك االأ�سل واإعادة ترميم املوقع. والربجميات التي يتـــم �رشاوؤها باإعتبار اأنها �رشورية لتمكني املعدات من 

اأداء الغر�س املطلوب منها يتم ر�سملتها كجزء من تكلفة تلك املعدات. 

عندما تكون اأجزاء من املمتلكات واملعدات ذات اأعمار اإفرتا�سية خمتلفة يتم اإدراجها كبنود م�ستقلة )املكونات الرئي�سية( �سمن املمتلكات واملعدات.

يتـــم اإ�ستبعـــاد االأ�ســـل الثابـــت عند التخل�س منه اأو عندما يكون من املتوقع عدم احل�ســـول على منافع اإقت�سادية م�ستقبلية متوقع حتققها من اإ�ستمـــرار اإ�ستخدام هذا االأ�سل, ويف العام 
الـــذي مت فيـــه اإ�ستبعـــاد االأ�ســـل, يتم اإدراج الربح اأو اخل�ســـارة الناجتة من عملية االإ�ستبعاد )الفرق بني �ســـايف قيمة االإ�ستبعاد املتحقق من عملية البيع و�ســـايف القيمة الدفرتية لالأ�سل( 
ببيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر �سمن بند اإيرادات وم�ساريف اأخرى. اإذا مت اإ�ستبعاد اأي اأ�سل معاد تقييمه فاإن ما يخ�س االأ�سل من فائ�س اإعادة التقييم يتم ترحيله 

اإىل االأرباح املرحلة. 

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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التكاليف الالحقة  ب. 

تتم ر�سملة التكاليف املتعلقة باإ�ستبدال جزء من املمتلكات واملعدات كجزء من تكلفة هذا االأ�سل, وتتم ر�سملة التكاليف الالحقة على املمتلكات واملعدات فقط عندما توؤدي هذه التكاليف 
اإىل زيـــادة يف القيمـــة االإقت�سادية امل�ستقبلية لهذه املمتلكات وميكن قيا�س هذه التكاليف ب�سورة جيدة, ويتم اإ�ستبعاد القيمة الدفرتية للجزء امل�ستبعد. التكاليف اليومية خلدمة املمتلكات 

واملعدات ت�سجل يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االأخر املوحد عند اإ�ستحقاقها.

االإهالك ج. 

يح�سب االإهالك بناًء على تكلفة املمتلكات واملعدات ناق�سًا قيمتها التخريدية – اإن وجدت -.
يتم تقدير العمر االإنتاجي لكل جزء من االأ�سل الثابت واإذا كان لهذا اجلزء عمر اإنتاجي خمتلف عن باقي مكونات االأ�سل ف�سوف يتم اإهالكه ب�سكل منف�سل.

ويتم اإهالك هذه املمتلكات – فيما عدا االأرا�سي – بطريقة الق�سط الثابت وحتميل مبلغه على بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االأخر املوحد وعلى مدى العمر االإنتاجي املقدر لها.

وفيما يلي بيان باالأعمار االإنتاجية املقدرة لتلك املمتلكات الأغرا�س اإحت�ساب االإهالك:

العمر االإنتاجي املقدرة بال�سن�اتالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
50 �سنةمباين واإن�ساءات 

5 �سنوات – 10 �سنوات اأثاث واآالت ومعدات 
5 �سنواتاالأجهزة ونقاط البيع و�سناديق ال�رشاف االأيل

5 �سنوات �سيارات وو�سائل نقل
10 �سنوات اأو مدة الإيجار اأيهما اأقلحت�سينات عقارات م�ستاأجرة 

ويعاد النظر �سنويًا مبعرفة اإدارة املجموعة يف كل من طريقة االإهالك والعمر االإنتاجي املقدر وكذلك القيم املقدرة كخردة يف نهاية العمر االإنتاجي املقدر لتلك املمتلكات )اإن وجدت(.

اإنخفا�س قيمة االأ�س�ل غري املالية   10 .3

تتـــم مراجعـــة القيـــم املرحلة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�رش على اإنخفا�س القيمة. يف حال وجـــود هذا املوؤ�رش, يتم تقدير قيمة االأ�سل القابلة لالإ�سرتداد. تتمثل القيمة 
القابلـــة لالإ�ســـرتداد الأحـــد االأ�سول اأو وحدة منتجة للنقد بالقيمة احلاليـــة امل�ستخدمة وقيمته العادلة ناق�سًا تكاليف البيع, اأيهما اأكرب. عند تقييـــم قيمة االإ�ستخدام, يتم خ�سم التدفقات 
النقديـــة امل�ستقبليـــة اإىل قيمهـــا احلاليـــة باإ�ستخدام معدل اخل�ســـم الذي يعك�س تقديرات ال�ســـوق احلالية للقيمة الزمنية للمـــال واملخاطر اخلا�سة بهذا االأ�سل. ويتـــم االإعرتاف بخ�سائر 

اإنخفا�س القيمة �سمن بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر املوحد اإىل احلد الذي ال تتجاوز فيه القيمة املرحلة الأ�سل قيمته القابلة لالإ�سرتداد. 

خم�س�سات اأخرى   11 .3

يتـــم االإعـــرتاف مبخ�س�ـــس ما عندما يكون لدى املجموعة اإلتزام حايل, قانوين اأو اإ�ستنتاجي, ميكن تقديره ب�سورة موثوقـــة نتيجة حلدث �سابق, ويكون من املحتمل اأن ي�ستلزم تدفقات 
خارجـــة للمنافـــع االإقت�سادية لت�سوية االإلتـــزام. واإذا كان تاأثري القيمة الزمنية للمبالغ جوهريًا, يتم حتديد املخ�س�سات من خالل خ�ســـم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة مبعدل ما 

قبل ال�رشيبة والذي يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمبالغ, عندما يكون منا�سبًا, واملخاطر املتعلقة باالإلتزامات.

تقييم االأ�س�ل التي اآلت ملكيتها للمجم�عة وفاء لدي�ن بع�س العمالء  12 .3

تـــدرج االأ�ســـول التـــي اآلت ملكيتهـــا للمجموعة ببيان املركز املـــايل املوحد �سمن بند »اأر�ســـدة مدينة واأ�سول اأخـــرى« وفقًا لتعليمات البنـــك املركزي اليمني وذلك بالقيمـــة التي اآلت بها 
للمجموعة ناق�سًا اأي انخفا�س يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ـ اإن وجد ـ, ويتم حتميل قيمة هذا االإنخفا�س على بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االأخر املوحد.

عق�د االإيجار   13 .3

ت�سنيـــف العقـــود كعقود اإيجار متويلـــي عندما تنقل �رشوط العقد جميع املخاطر واملنافع الناجتة عن امللكية اإىل امل�ستاأجر. وت�سنف بقية عقود االإيجار كعقود ت�سغيلية, حتمل االإيجارات 
امل�ستحقة الدفع بحكم هذه العقود على بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االأخر املوحد على اأ�سا�س الق�سط الثابت وعلى مدى فرتة االإيجار.

تقييم االإ�ستثمارت يف �سركات زميلة   14 .3

- يتم ت�سنيف االإ�ستثمار كاإ�ستثمار يف �رشكات زميلة عندما يكون للمجموعة تاأثري هام على عملياتها املالية و�سيا�ستها الت�سغيلية مع عدم وجود �سيطرة, ويوجد هذا   
التاأثري الهام عندما ميلك البنك بني 20 اإىل 50 باملائة من القوة الت�سويتية لل�رشكة.

تثبت االإ�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة التي للمجموعة تاأثري هام عليها بتكلفة االإقتناء, ويف تاريخ البيانات املالية يتم تعديل قيمة تلك االإ�ستثمارات بالزيادة   -  
اأو النق�ـــس ح�ســـب ن�سيـــب املجموعة يف حقوق امللكية لل�رشكة الزميلة, وذلك طبقًا للبيانات املالية املعتمـــدة لهذه ال�رشكات, ويتم اإثبات قيمة هذا التغري ببيان الربح اأو 

اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر املوحد.

التم�يل والعق�د االإ�ستثمارية االإ�سالمية   15 .3

تقـــوم املجموعـــة مبزاولة اأعمـــال م�رشفية اإ�سالمية متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة االإ�سالميـــة من خالل اأدوات اإ�سالمية متنوعة مثل املرابحة واالإ�ست�سنـــاع, امل�ساربة واالإجارة ويو�سح 
االإي�ساح رقم )4.3( االإعرتاف باالإيرادات املرتبطة بهذه االأدوات.

مت�يل عمليات املرابحة واالإ�ست�سناع اأ. 

املرابحة هي عقد بيع مبوجبه تبيع املجموعة اأ�سل اأو �سلعة �سبق له �رشائها وحيازتها بناء على وعد من املتعامل بالقيام ب�رشائها وب�رشوط معينة, يتكون �سعر البيع من تكلفة ال�سلعة 
وهام�س الربح املتفق عليه.

االإ�ست�سناع هو عقد بني املجموعة والعميل تقوم املجموعة على اأ�سا�سه ببيع اأ�سل مطور وفقًا ملوا�سفات وثمن متفق عليهما م�سبقًا مع العميل.

تثبت الديون املتعلقة بعمليات متويل املرابحة واالإ�ست�سناع �سواء كانت ق�سرية اأو طويلة االأجل بالتكلفة م�سافًا اإليها العائد املتفق عليه بعقود املرابحة اأو االإ�ست�سناع.

امل�ساربة ب. 

امل�ساربـــة هـــي عقـــد بني املجموعة والعميل. حيث يقوم مبوجبه اأحد االأطـــراف بتقدمي اأموال )رب املال( ويقوم الطرف االآخر )امل�سارب( باإ�ستثمـــار هذه املبالغ يف م�رشوع ما اأو ن�ساط 
معني, ويتم توزيع االأرباح الناجتة بينهم وفقًا حل�سة االأرباح املتفق عليها بينهم م�سبقًا يف العقد. يتحمل امل�سارب كافة اخل�سائر الناجتة عن �سوء اإدارته, اأو اإهماله, اأو خمالفة �رشوط 

وبنود امل�ساربة, فيما عدا ذلك يكون رب املال م�سئواًل عن اخل�سائر.

االإجارة املنتهية بالتمليك  ج. 

االإجـــارة املنتهيـــة بالتمليـــك هي اإتفاقية تقوم مبوجبهـــا املجموعة )كموؤجر( بتاأجري اأ�سل للعميـــل )امل�ستاأجر( )�رشاء/ اإقتناء االأ�سل املحدد, �سواًء من بائـــع طرف ثالث اأو من العميل 
نف�سه, ح�سب طلب العميل والوعد بالتاأجري(, مقابل بع�س مدفوعات االإيجارة ملدة تاأجري اأو فرتات تاأجري حمددة, م�ستحقة الدفع على اأ�سا�س اإيجار ثابت اأو متغري.

حتـــدد اإتفاقيـــة اإجـــارة االأ�ســـل املوؤجر ومدة االإيجـــار, وكذلك اأ�س�س حل�ساب االإيجـــار وتوقيت دفعات االإيجـــار وم�سوؤوليات كال الطرفني خـــالل مدة االإيجار, يقدم العميـــل )امل�ستاأجر( 
للمجموعة )املوؤجر( تعهد بتجديد مدة عقد االإيجار ودفع دفعات االإيجار املتعلقة بذلك ح�سب اجلدول الزمني املتفق عليه وال�سيغة املطبقة خالل مدة االإيجار.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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يف نهاية مدة االإجارة تنتقل ملكية االأ�سول املوؤجرة اإىل امل�ستاأجر �رشيطة اأن يكون امل�ستاأجر قد �سدد جميع اأق�ساط االإجارة.
تثبت االأ�سول املقتناة بغر�س االإجارة واالإجارة املنتهية بالتمليك بالتكلفة ناق�سًا جممع االإهالك واأي اإنخفا�س يف قيمتها, ويتم اإهالكها – فيما عدا االأرا�سي – على مدى عمر التاأجري.

عائد اأ�سحاب ح�سابات االإ�ستثمار   16 .3
يتـــم حتديـــد العائـــد امل�ستحـــق على ح�سابات االإ�ستثمـــار املطلقة واالإدخار علـــى اأ�سا�س عقد امل�ساربة الـــذي يتم مبوجبه االإتفاق علـــى امل�ساركة يف الربح واخل�ســـارة الناجتة عن املعامالت 

االإ�سالمية املختلفة خالل الفرتة املالية.

ال�سرائب  17 .3
حت�سب ال�رشائب على املجموعة طبقًا للقوانني واللوائح والتعليمات ال�رشيبية ال�سارية يف اجلمهورية اليمنية.  -

وفقـــًا للمـــادة )21( من القانـــون )39( ل�سنة 1982م باإن�ساء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ال تخ�سع اأرباح البنك ل�رشيبـــة االأرباح التجارية وال�سناعية. وال يخ�سع   -
البنـــك اأي�ســـًا لقانون �رشائب الدخل رقم )31( ل�سنة 1991م والتعديـــالت الالحقة له بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم )12( ل�سنة 1999م واأحكام املادة رقم )85( من 

القانون رقم )38( ل�سنة 1998م ب�ساأن البنوك وذلك حتى 31 دي�سمرب 2009م.

وفقـــًا للمـــادة )160( من قانون �رشائـــب الدخل رقم )17( ل�سنة 2010م تخ�سع اأرباح البنك لل�رشائب وذلك على اأ�سا�ـــس معدل �رشيبي 20% للوعاء اخلا�سع لل�رشيبة   -
بدءًا من عام 2010م.

نظـــرًا لطبيعـــة املحا�سبة ال�رشيبيـــة يف اجلمهورية اليمنية فاإن تطبيق ما ورد ب�ساأن ال�رشائب املوؤجلة مبعيار املحا�سبة الـــدويل عن ال�رشائب على الدخل ال ين�ساأ عنه عادة   -
اإلتزامات �رشيبية موؤجلة. ويف حالة ن�ساأة اأ�سول �رشيبية موؤجلة عن تطبيق املعيار فاإن هذه االأ�سول ال تدرج اإال عندما تكون هناك موؤ�رشات كافية اأن هذه االأ�سول �سيتم 

حتقيقها يف امل�ستقبل املنظور.

خم�س�س ال�سمان االإجتماعي  18 .3
يدفـــع موظفـــوا املجموعـــة ح�ستهم لقاء ال�سمان االإجتماعي بح�ســـب قانون التاأمينات االإجتماعية اليمنية رقم )26( ل�سنة 1991م وكـــذا القانون رقم )25( 1991م ب�ساأن  اأ. 
التاأمينات واملعا�سات ويتم �سداد االإ�سرتاكات للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات االإجتماعية والهيئة العامة للتاأمينات قبل اليوم العا�رش من ال�سهر التايل. حتمل م�ساهمة املجموعة 

يف بيان الربح اأواخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر املوحد.

تطبق اأحكام قانون التاأمينات االإجتماعية على موظفي املجموعة فيما يتعلق بحقوق ترك اخلدمة. ب. 

ت�زيعات االأرباح لالأ�سهم العادية  19 .3
يتم االإعرتاف بتوزيعات االأرباح لالأ�سهم العادية يف حقوق امللكية يف الفرتة التي يتم اإعتمادها مبعرفة امل�ساهمني. يتم التعامل مع توزيعات االأرباح لل�سنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان 

املركز املايل املوحد يف اإي�ساح م�ستقل.

العائد على ال�سهم  20 .3
ُيحت�سب العائد االأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة االأرباح )اخل�سائر( العائدة حلاملي االأ�سهم العادية بالبنك على عدد االأ�سهم اأو املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل العام.

اأرقام املقارنة   21 .3
يتم اإدراج كافة املبالغ مع اأرقام املقارنة فيما عدا ما ت�سمح به املعايري اأو التف�سريات املحا�سبية.

الزكاة امل�ستحقة على ح�سابات امل�ساهمني   22 .3
تقوم املجموعة بتوريد الزكاة امل�ستحقة على ح�سابات امل�ساهمني اإىل اجلهة احلكومية املخت�سة والتي تقرر توزيعها طبقًا مل�سارفها ال�رشعية.

هيئة الفت�ى والرقابة ال�سرعية  23 .3
تخ�ســـع املعامـــالت بالفـــرع االإ�سالمي الإ�رشاف هيئة الفتـــوى والرقابة ال�رشعية, والتي تنح�رش م�سئوليتهـــا يف رقابة اجلوانب ال�رشعية لن�ساط الفـــرع االإ�سالمي طبقًا الأحكام ال�رشيعة 

االإ�سالمية.

معل�مات البنك االأم   24 .3
يتم اإعداد بيان املركز املايل وبيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر للبنك االأم املف�سح عنهما �سمن االإي�ساحات املتممة للبيانات املالية باإتباع نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة 

اأعاله فيما عدا االإ�ستثمار يف ال�رشكات التابعة حيث يتم ت�سجيلها بالتكلفة.

التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية  .4

املعايري اجلديدة واملعدلة �سارية املفع�ل للفرتات ال�سن�ية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2015م  1 .4
التعديـــالت علـــى املعايـــري الدوليـــة الإعداد التقارير املالية والتـــي اأ�سبحت �سارية املفعول ب�ســـكل اإلزامي يف عام 2015م لي�س لهـــا تاأثري جوهري على نتائج اأعمـــال املجموعة واملركز املايل 

للمجموعة. ووفقًا لذلك, لي�س هناك اأي تغيريات على ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة يف عام 2015م.

املعايري والتعديالت والتف�سريات على املعايري احلالية وغري �سارية املفع�ل حتى االآن والتي مل يتم تبنيها من قبل املجم�عة  2 .4
مت اإ�ســـدار معايـــري وتعديـــالت وتف�ســـريات جديدة على املعايري احلالية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ولكنها غري �سارية املفعـــول حتى تاريخ البيانات املالية, ومل يتم تبنيها من 

قبل املجموعة. اأدناه معلومات عنها والتي يتوقع اأن تكون ذات عالقة ببيانات املجموعة املالية.

وتتوقـــع اإدارة املجموعـــة بـــاأن جميع االإ�سدارات ذات العالقة �سوف يتم تبنيها �سمـــن ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة للفرتة االأوىل التي تبداأ بعـــد تاريخ نفاذ هذه االإ�سدارات. وهناك 
معايري وتعديالت وتف�سريات جديدة اأ�سدرت لكن ال يتوقع اأن يكون لها تاأثري جوهري على البيانات املالية للمجموعة.

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )9( االأدوات املالية )2014م( 	•

جمل�س معايري املحا�سبة الدولية اأ�سدر موؤخرًا املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )9( االأدوات املالية )2014م( والذي ميثل اإ�ستكمال مل�رشوع اإ�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم 
39 »االأدوات املاليـــة: االإعـــرتاف والقيا�ـــس«. املعيار اجلديد يقوم باإدخال تغيريات وا�سعة النطاق ملعيار املحا�سبة الدويل رقـــم 39 حول ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية ويقدم منوذجًا 

جديدًا »خ�سائر االإئتمان املتوقعة« لتدين قيمة االأ�سول املالية. املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )9( يوفر اأي�سًا اإر�سادات جديدة ب�ساأن تطبيق حما�سبة التحوط.

الزالت املجموعة مل تقيم اأثر املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )9( حول هذه البيانات املالية. املعيار اجلديد ي�ستلزم تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير عام 2018م.

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )15( »االإيرادات من العق�د مع العمالء«  	•

املعيـــار الـــدويل الإعـــداد التقارير املالية رقم )15( يقـــدم متطلبات جديدة لالإعرتاف باالإيرادات, لتحل حمـــل معيار املحا�سبة الدويل رقم 18 »االإيرادات«, معيـــار املحا�سبة الدويل رقم 11 
»عقود االإن�ساء«, والعديد من التف�سريات املتعلقة باالإيرادات. املعيار اجلديد يوؤ�س�س منوذجًا لالإعرتاف باالإيراد على اأ�سا�س ال�سيطرة ويوفر اإر�سادات اإ�سافية يف العديد من املناطق التي 
ال يغطيهـــا بالتف�سيـــل املعيـــار الدويل الإعداد التقارير املاليـــة احلايل, مبا يف ذلك كيفية اإحت�ساب الرتتيبات مع االإلتزامات متعـــددة االأداء, والت�سعريات املتغرية, وحقوق العمالء الإ�سرتداد 

االأموال, وخيارات املورد الإعادة ال�رشاء, وغريها من التعقيدات املعروفة.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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املعيـــار الـــدويل الإعـــداد التقارير املالية رقم )15( �سيكون فعال للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018م وال زالت املجموعة تقيم اأثر املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 
)15( حول هذه البيانات املالية ولكن لي�ست بعد يف و�سع ميكنها من تقدمي املعلومات الكافية عن ذلك.

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )11( اإتفاقيات امل�ساركة 	•
تقدم هذه التعديالت توجيهات ب�ساأن طريقة املحا�سبة عن اإكت�ساب احل�س�س يف اإتفاقيات امل�ساركة يف االأعمال. هذه التعديالت تلزم باأن يتم املحا�سبة عن جميع تلك املعامالت باإ�ستخدام 
مبادئ املحا�سبة يف املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 3( »اإندماج االأعمال« وغريها من املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية, باإ�ستثناء تلك املبادئ التي تتعار�س مع املعيار الدويل 

الإعداد التقارير املالية رقم )11(. اإكت�ساب احل�س�س يف امل�ساريع امل�سرتكة مل تتاأثر بتلك التوجيهات اجلديدة.
و�ستكون التعديالت �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016م.

االأدوات املالية واإدارة املخاطر املتعلقة بها  .5

االأدوات املالية  1 .5
تتمثل االأدوات املالية للمجموعة يف االأ�سول واالإلتزامات املالية, وتت�سمن االأ�سول املالية اأر�سدة النقدية االأر�سدة لدى البنوك واالإ�ستثمارات املالية والقرو�س وال�سلفيات  اأ. 
واالأن�سطـــة التمويليـــة االإ�سالمية للعمالء والبنوك واأ�سول ماليـــة اأخرى, وتت�سمن االإلتزامات املالية وودائع العمالء وامل�ستحق مـــن البنوك واملوؤ�س�سات املالية والقرو�س 
طويلـــة االأجـــل واالإلتزامات املالية االأخرى كما تت�سمن االأدوات املالية احلقوق والتعهدات املدرجة �سمن بند اإلتزامات عر�سية واإرتباطات. ويت�سمن اإي�ساح رقم )3( من 

االإي�ساحات املتممة للبيانات املالية املوحدة ال�سيا�سات املحا�سبية ب�ساأن اأ�س�س اإثبات وقيا�س اأهم االأدوات املالية وما ترتبط بها من اإيرادات وم�رشوفات.

القيمة العادلة: ب. 

تقوم املجموعة بقيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام التدرج التايل للقيمة العادلة والذي يعك�س مدى اأهمية املدخالت امل�ستخدمة يف هذا القيا�س:

امل�ستوى االأول للقيمة العادلة وميثل االأ�سعار املتداولة )غري املعدلة( الأ�سول مماثلة يف اأ�سواق فعالة. 	• 	
امل�ستوى الثاين للقيمة العادلة ميثل العنا�رش االأخرى بخالف االأ�سعار املتداولة �سمن امل�ستوى االأول والتي يتم مالحظتها ب�سكل مبا�رش )من خالل االأ�سعار(  	• 	
اأو ب�سكل غري مبا�رش )يتم اإ�ستقاقها من االأ�سعار(. ت�سمل هذه الفئة على االأدوات التي يتم تقييمها باإ�ستخدام اأ�سعار ال�سوق املدرجة يف اأ�سواق ن�سطة الأدوات 

مماثلة, اأو اأ�ساليب تقييم اأخرى بحيث تكون جميع املدخالت الهامة قابلة للمالحظة ب�سورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة من بيانات ال�سوق.
امل�ستـــوى الثالـــث للقيمـــة العادلة وميثل اأ�ساليب التقييـــم باإ�ستخدام مدخالت غري قابلة للمالحظة وت�ستمل هذه الفئة على جميـــع االأدوات التي ت�ستند اأ�ساليب  	• 	

تقيمها على مدخالت غري قابلة للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غري القابلة للمالحظة اأثرًا كبريًا يف تقييم االأداة.
وت�سمـــل القيمـــة العادلة لالإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيـــع كما يف 31 دي�سمرب 2015م مبلغ وقدره 744.371 األف ريال ميني كم�ستوى ثالث من تدرج القيمة العادلة )مبلغ 
وقـــدره 1.922.173 األـــف ريال ميني, كمـــا يف 31 دي�سمرب 2014م(, وال توجد اأدوات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة تندرج وفـــق امل�ستوى االأول والثاين الإف�ساحات القيمة 

العادلة.

االأدوات املالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية: ج. 

وهي االأ�سول واالإلتزامات املالية النقدية اأو التي لها فرتة اإ�ستحاق من ثالثة اأ�سهر وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلة.

القيمة العادلة لالأدوات املالية د. 

تتمثل القيمة العادلة لالأ�سول املالية املتداولة بال�سعر املعلن عند اإقفال العمل بتاريخ البيانات املالية املوحدة يف االأ�سواق املالية )Bid Price(, ويف حالة عدم توفر اأ�سعار 
معلنـــة لبع�ـــس االأ�ســـول املالية. يتم تقدير قيمتها العادلة مبقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية الإدارة ماليـــة م�سابهة لها اإىل حد كبري, اأو يتم اإدراجها بالتكلفة عندما ال يتوفر 

لها تقدير مو�سوعي يعتمد عليه لقيمتها العادلة.

وطبقـــًا الأ�س�ـــس التقييـــم املتبعة يف تقييم االأ�ســـول واالإلتزامات املالية للمجموعة والواردة باالإي�ساحـــات املتممة للبيانات املالية املوحدة فاإن القيـــم العادلة لالأدوات املالية ال 
تختلف اإختالفا جوهريًا عن قيمتها الدفرتية يف تاريخ البيانات املالية املوحدة.

ويو�ســـح اجلـــدول التـــايل ت�سنيف املجموعة لكل فئة من االأ�سول واالإلتزامات املالية وقيمتها املرحلة مقارنة بالقيمـــة العادلة لالأدوات املالية باملجموعة واملدرجة بالبيانات   ه. 
املالية املوحدة )ال يحتوي اجلدول على القيمة العادلة لالأ�سول واالإلتزامات غري املالية(:

2015م
حمتفظ بها حتى 
تاريخ االإ�ستحقاق

القرو�س 
التكلفة املطفاأة املتاحة للبيع وال�سلفيات 

القيمة العادلة اإجمايل القيمة املرحلة االأخرى 

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني
االأ�س�ل املالية

29.999.73529.999.735--29.999.735-نقدية واأر�سدة لدى البنك املركزي اليمني يف اإطار ن�سبة االإحتياطي
17.945.77317.945.773--17.945.773-اأر�سدة لدى البنوك

38.138.85138.138.851--38.138.851-قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 
اإ�ستثمارات مالية: 

744.371744.371-744.371--مقا�سة بالتكلفة العادلة
249.479.963249.479.963---249.479.963مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

14.667.00014.667.000---14.667.000اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية
264.146.96386.084.359744.371-350.975.693350.975.693

االإلتزامات املالية
14.081.80814.081.80814.081.808---اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية

309.577.769309.577.769309.577.769---ودائع للعمالء
2.756.1882.756.1882.756.188---قرو�س طويلة االأجل

---326.415.765326.415.765326.415.765

2014م
حمتفظ بها حتى 
تاريخ االإ�ستحقاق

القرو�س 
التكلفة املطفاأة املتاحة للبيع وال�سلفيات 

القيمة العادلة اإجمايل القيمة املرحلة االأخرى 
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

االأ�سول املالية
43.334.92643.334.926--43.334.926-نقدية واأر�سدة لدى البنك املركزي اليمني يف اإطار ن�سبة االإحتياطي

28.556.33428.556.334--28.556.334-اأر�سدة لدى البنوك
63.109.80463.109.804--63.109.804-قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 

اإ�ستثمارات مالية: 
1.922.1731.922.173-1.922.173--مقا�سة بالتكلفة العادلة
323.282.934323.282.934---323.282.934مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

12.000.00012.000.000---12.000.000اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية
335.282.934135.001.0641.922.173-472.206.171472.206.171

االإلتزامات املالية
21.374.31121.374.31121.374.311---اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية

424.409.039424.409.039424.409.039---ودائع للعمالء
2.789.7822.789.7822.789.782---قرو�س طويلة االأجل

---448.573.132448.573.132448.573.132

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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اإدارة املخاطر املتعلقة باالأدوات املالية  2 .5

اإطار اإدارة املخاطر اأ.  

تتـــم اإدارة املخاطـــر ال�سمنية )املتاأ�سلـــة( املتعلقة باأن�سطة وعمليات املجموعة املختلفة من خـــالل اإجراءات م�ستمرة لتحديدها وقيا�سها ومراقبتهـــا باالإ�سافة الأ�ساليب الرقابة االأخرى 
لتبقـــى يف اإطـــار احلـــدود امل�سموح بها. وتعترب عملية اإدارة املخاطر من العمليات ذات االأهميـــة ل�سمان اإ�ستمرارية حتقيق املجموعة لالأرباح. ويتحمل كل فرد باملجموعة املخاطر الواقعة 

يف اإطار م�سئولياته الإ�ستمرارية ربحية املجموعة.

عملية اإدارة املخاطر ب. 

يعترب جمل�س االإدارة هو امل�سئول عن حتديد ومراقبة املخاطر, وبالرغم من ذلك, توجد عدة جهات اأخرى م�سئولة عن اإدارة املخاطر باملجموعة, ومنها ما يلي:

جلنــة االأ�ســ�ل واالإلتزامــات: والتي تقوم بو�سع ال�سيا�سات واالأهـــداف الإدارة االأ�سول واالإلتزامات لبيان املركز املايل للمجموعة من حيـــث الهيكل, التوزيع, املخاطر  	•	
والعوائد وتاأثريها على الربحية.

جلنة التدقيق: والتي يتم تعيينها من قبل جمل�س االإدارة وهي ت�سم اأع�ساء غري تنفيذيني من اأع�ساء االإدارة, ت�ساعد جلنة التدقيق جمل�س االإدارة على القيام مب�سئولياته  	•	
فيمـــا يتعلـــق بتقييم جودة و�سالمة التقارير املالية وتدقيق تلـــك التقارير و�سالمة ال�سوابط الداخلية باملجموعة ونظام قيا�س تقييـــم املخاطر ومقارنتها باملركز الراأ�سمايل 

للمجموعة واأ�ساليب مراقبة االإلتزام بالقوانني واالأنظمة وال�سيا�سات الرقابية والداخلية.

قيا�س املخاطر ج.  

يتـــم مراقبـــة املخاطـــر وال�سيطرة عليهـــا من خالل مراقبة احلدود امل�سموح بها لـــكل نوع من اأنواع املخاطر, وتعك�س هـــذه احلدود اإ�سرتاتيجية عمل املجموعـــة وعوامل ال�سوق املختلفة 
املحيطـــة باالإ�سافـــة اإىل م�ستـــوى املخاطر املقبول مع الرتكيـــز على قطاعات مالية معينة, حيث يتم جمع املعلومات من االإدارات املختلفـــة للمجموعة وحتليلها للتعرف املبكر على املخاطر 
املتوقعـــة التـــي قـــد تنجم عنها. وتتعر�ـــس املجموعة ملخاطر االإئتمان وخماطـــر ال�سيولة وخماطر ال�سوق )خماطر �سعـــر الفائدة وخماطر تقلبات �سعر �رشف العمـــالت االأجنبية( وكذا 

خماطر الت�سغيل وبع�س املخاطر االأخرى.

خماطر االإئتمان د.  

تعتـــرب القرو�ـــس والت�سهيـــالت االإئتمانيـــة واالأن�سطة التمويلية املمنوحـــة للعمالء والبنوك وكذا اأر�ســـدة احل�سابات اجلارية والودائـــع لدى البنوك واحلقوق والتعهـــدات من الغري من 
االأ�سول املالية املعر�سة خلطر االإئتمان املتمثل يف عدم قدره تلك االأطراف على �سداد جزء اأو كل امل�ستحق عليهم يف تواريخ االإ�ستحقاق.

اإدارة خماطر االإئتمان 	•

تقـــوم املجموعـــة باإ�ستخدام نظام داخلي لت�سنيف املخاطر لتقييم اجلـــدارة االإئتمانية للمقرت�س واالأطراف املقابلة. ي�ستمل نظام املخاطر على خم�سة م�ستويات, امل�ستوى االأول والثاين 
يتعلـــق بالقرو�ـــس وال�سلفيـــات واالأن�سطة التمويلية العاملـــة )منتظمة وحتت املراقبة( وامل�ستويات من الثالث للخام�س هي ديون غري عاملة ولـــكل منها بيان خا�س بالت�سنيف يتالئم مع 

متطلبات البنك املركزي اليمني:
معيار الت�سنيفالفئةالدرجة

متاأخرة ال�سداد الأكرث من 90 يوم, وتظهر بع�س اخل�سائر نتيجة لعوامل �سلبية قد تعوق ال�سداد.قرو�س وت�سهيالت واأن�سطة متويلية دون امل�ستوى.3
متاأخـــرة ال�سداد الأكرث من 180 يوم, ووفقـــًا للمعطيات فاإن حت�سيل كامل املبلغ يكون م�سكوك فيه مما قرو�س وت�سهيالت واأن�سطة متويلية م�سكوك يف حت�سيلها.4

يوؤدي خل�سارة جزء من القر�س.
متاأخرة ال�سداد الأكرث من 360 يوم, وقد ال يتم اإ�سرتداد اأي مبلغ.قرو�س وت�سهيالت واأن�سطة متويلية رديئة.5

وفيمـــا يلـــي اإجمايل حمفظة القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية العاملة للمجموعة على اأ�سا�س ت�سنيفات االإئتمان الداخلية )بدون االأخذ يف االإعتبار قيمة ال�سمانات النقدية مقابل 
تلك القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية(:

2014م 2015م الفئة األف ريال مينيالدرجة األف ريال ميني
61.768.438  39.358.563 منتظمة وحتت املراقبة 2-1

باالإ�سافة لذلك وتطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�سادرة باملن�سور رقم )10( ل�سنة 1997م ب�ساأن اإدارة خماطر االإئتمان فاإن املجموعة تلتزم بحد اأدنى من املعايري وذلك الإمكان 
حتقيق اإدارة اأف�سل ملخاطرها االإئتمانية, وباالإ�سافة للمعايري املذكورة باملن�سور اأعاله تقوم املجموعة بالعديد من االإجراءات لتخفي�س خماطر االإئتمان وتتمثل اأهم االإجراءات فيما يلي:

اإعداد الدرا�سات االإئتمانية, عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وحتديد معدالت اخلطر االإئتمانية املتعلقة بذلك. 	•	

احل�سول على ال�سمانات الكافية لتخفي�س حجم املخاطر التي قد تن�ساأ يف حالة تعرث العمالء اأو البنوك. 	•	

املتابعة والدرا�سة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم املالية واالإئتمانية وتقدير املخ�س�سات املطلوبة للديون واالأر�سدة غري املنتظمة. 	•	

توزيع حمفظة القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية واالأر�سدة لدى البنوك على قطاعات خمتلفة تالفيًا لرتكيز املخاطر. 	•	

واجلـــدول التـــايل يو�ســـح احلد االأق�سى للتعر�س ملخاطر االإئتمان ملكونات املركز املايل ويظهر احلد الأق�سى للمخاطر باالإجمايل دون االأخذ يف االإعتبار العوامل املخففة من تاأثري املخاطر 
باإ�ستخدام اإتفاقيات ال�سمانات )قبل خ�سم اأي �سمانات(:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

30.481.651 23.188.908
نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني 

)ال تت�سمن النقدية بال�سندوق وال�رشاف االآيل(
28.556.334 17.945.773 اأر�سدة لدى البنوك
63.109.804 38.138.851 قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 

325.205.107 250.224.334 اإ�ستثمارات مالية
12.000.000 14.667.000 اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية

618.949 632.988 اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
4.823.521 3.553.618 اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى بال�سايف  بعد خ�سم املدفوعة املقدمة

464.795.366 348.351.472

77.405.590 44.838.045 اإلتزامات عر�سية واإرتباطات
542.200.956 393.189.517 اإجمايل التعر�س ملخاطر االإئتمان

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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وفيما يلي حتليل لالأ�سول املالية واالإلتزامات العر�سية واالإرتباطات ح�سب القطاع قبل وبعد خ�سم اأية �سمانات )تركز احلداالأق�سى ملخاطر االإئتمان ح�سب القطاع(:

البــــــــــــــــــيان

2014م2015م
اإجمايل احلد

 االأق�سى للمخاطر
�سايف احلد 

االأق�سى للمخاطر
اإجمايل احلد

 االأق�سى للمخاطر
�سايف احلد

 االأق�سى للمخاطر
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

-362.830.799-293.420.417حكومي
13.238.5862.551.38746.884.1178.824.291مايل

23.759.7891.443.77637.219.1233.802.529جتاري
443.709138.2106.982.085950.326�سناعي 
2.686.108219.3191.492.897131.442خدمات 

9.929.7948.015.0056.510.9035.933.762اأفراد اأخرى 
585.76081.2561.397.585914.221مقاوالت

4.287.309120.8831.477.857833.745اأخرى
348.351.47212.569.836464.795.36621.390.316االإجمايل

44.838.04536.061.44477.405.59063.540.236اإلتزامات عر�سية واإرتباطات
393.189.51748.631.280542.200.95684.930.552

وتقـــوم املجموعـــة بـــاإدارة تركـــزات املخاطر من خالل توزيع املحفظة االإئتمانيـــة على قطاعات اإقت�سادية ومواقـــع جغرافية خمتلفة. ويبني االإي�ساح رقم )42( مـــن االإي�ساحات املتممة 
للبيانـــات املاليـــة املوحدة توزيع االأ�ســـول واالإلتزامات وكذا االإلتزامات العر�سية واالإرتباطات يف تاريخ البيانات املالية املوحدة علـــى القطاعات االإقت�سادية املختلفة, كما يبني االإي�ساح 

رقم )43( من االإي�ساحات املتممة للبيانات املالية املوحدة توزيع تلك االأدوات املالية على املناطق اجلغرافية يف تاريخ البيانات املالية املوحدة. 

خماطر ال�سي�لة 	ه.	

تن�ساأ خماطر ال�سيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من االأ�سول واالإلتزامات, والتي ال تتوافق من حيث العملة واحلجم وفرتات االإ�ستحقاق مما يرتتب عليه احلاجة اإىل توفري متويل 
والتي ال ميكن القيام به دون تكبد تكاليف اأعلى اأو اأية تكاليف اأخرى.

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم مقدرة املجموعة على الوفاء باإلتزاماتها يف تاريخ االإ�ستحقاق املنا�سب باالإ�سافة للمخاطر الناجتة عن عدم القدرة على ت�سييل بع�س االأموال باأ�سعار معقولة 
ويف اإطار زمني منا�سب. 

اإدارة خماطر ال�سي�لة 	•

تقـــوم اإدارة املجموعـــة بالعمـــل على تنويع اأ�س�س التمويل من خالل اإ�ستخدام اأدوات عديدة من بينها ودائع العمالء مع مراقبة تواريخ االإ�ستحقاق للتاأكد من االإحتفاظ بال�سيولة الكافية 
واملطلوبة وكذا مراقبة التدفقات امل�ستقبلية ب�سكل يومي باالإ�سافة للقيام بالعمل على ترتيب م�سادر متويل متنوعة وكافية.

وقـــد حـــدد البنـــك املركزي اليمني باملن�سور الدوري رقـــم )3( لعام 1997م ن�سبة ال�سيولة بحد اأدنى 25% وقد بلغت ن�سبة ال�سيولة كما يف 31 دي�سمرب 2015م ما ن�سبته 83.73% مقابل 
مان�سبته 79.11% يف 31 دي�سمرب 2014م.

واجلدول التايل يو�سح حتليل باإ�ستحقاقات االإلتزامات املالية والتي تو�سح االإ�ستحقاقات التعاقدية املتبقية:
2015م

اإ�ستحقاقات خالل
 3 اأ�سهر

اإ�ستحقاقات من 3 اأ�سهر 
اإىل 6 اأ�سهر

اإ�ستحقاقات من
 6 اأ�سهر اإىل �سنة

اإ�ستحقاقات اأكرث 
االإجمايلمن �سنة

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني
االإلتزامات

14.081.808---14.081.808اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية
297.902.578247.2068.38811.419.597309.577.769ودائع العمالء

2.756.1882.756.188---قرو�س طويلة االأجل
3.715.4108.844.736 --5.129.326اأر�سدة دائنة واإلتزامات اأخرى 

317.113.712247.2068.38817.891.195335.260.501اإجمايل االإلتزامات

2014م
اإ�ستحقاقات خالل

 3 اأ�سهر
اإ�ستحقاقات من 3 اأ�سهر اإىل 6 

اأ�سهر
اإ�ستحقاقات من 
6 اأ�سهر اإىل �سنة

اإ�ستحقاقات اأكرث 
االإجمايلمن �سنة

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني
االإلتزامات

21.374.311---21.374.311اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية
417.440.9652.014.9781.953.0963.000.000424.409.039ودائع العمالء

2.789.7822.789.782---قرو�س طويلة االأجل
9.303.0479.303.047---اأر�سدة دائنة واإلتزامات اأخرى 

438.815.2762.014.9781.953.09615.092.829457.876.179اإجمايل االإلتزامات

ويبني االإي�ساح رقم )40( من االإي�ساحات املتممة للبيانات املالية املوحدة بيان بتواريخ اإ�ستحقاقات االأ�سول واالإلتزامات املالية و�سايف الفارق بينهما يف تاريخ البيانات املالية املوحدة 
خالل العام مقارنة بالعام املا�سي.

خماطر ال�س�ق  و. 
تتمثـــل خماطـــر ال�ســـوق يف تغري االأ�سعار, كمعدل الفائـــدة واأ�سعار اأ�سهم حقوق امللكية, واأ�سعار �رشف العمـــالت االأجنبية, وهام�س االإئتمان والتي لها تاأثـــري على اإيرادات املجموعة اأو 
تدفقاتهـــا النقديـــة امل�ستقبليـــة اأو قيمـــة اأدواتها املالية. تتكون خماطر ال�سوق من خماطر تقلبـــات اأ�سعار �رشف العمالت االأجنبية, وخماطر معدل الفائـــدة. اإن الهدف من اإدارة خماطر 

ال�سوق هو اإدارة والتحكم يف تعر�س املجموعة ملثل هذه املخاطر يف احلدود املقبولة مع حتقيق عوائد جمزية على هذه املخاطر.

اإدارة خماطر ال�س�ق  	•
تقوم املجموعة بف�سل تعر�سها ملخاطر ال�سوق بني حمفظتني اإحداهما للمتاجرة واأخرى لغري املتاجرة. ال يوجد لدى املجموعة مراكز متاجرة يف اأ�سهم حقوق امللكية وامل�سدر الرئي�سي 

للمخاطر التي تتعر�س لها املجموعة هي تقلبات اأ�سعار �رشف العمالت االإجنبية ومعدل الفائدة للعمالت االأجنبية ومعدل الفائدة.

ال تدخل املجموعة يف العقود االآجلة وكذا عقود اخليارات اإال بالقدر الالزم لتغطية متطلباتها من العمالت االأجنبية اأو متطلبات العمالء ملواجهة اإلتزاماتهم بالعمالت االأجنبية الناجتة عن 
تعامالتهم من خالل املجموعة وتتميز جميعها باأنها عمليات ق�سرية االأجل.

تقوم اإدارة اخلزينة باإحت�ساب جميع اإيرادات وخ�سائر العمالت االأجنبية النا�سئة عن تعامالت العمالء واإعادة ترجمة االأ�سول واالإلتزامات يف بيان املركز املايل. وتقع م�سئولية متابعة 
واإدارة هذه املخاطر اأي�سًا على اإدارة اخلزينة.

اإن جلنـــة اإدارة االأ�ســـول واالإلتزامات باملجموعة م�سئولة كليًا عن اإدارة خماطـــر ال�سوق. اإن ق�سم اإدارة املخاطر م�سئول عن و�سع �سيا�سات مف�سلة الإدارة املخاطر )خا�سعة للمراجعة 
واالإعتماد من قبل اجلهة املخت�سة( يف حني اأن اإدارة الرقابة املالية م�سئولة عن املتابعة اليومية لتنفيذ هذه ال�سيا�سات.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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التعر�س ملخاطر معدل الفائدة – حمافظ غري جتارية 	•

اخلطـــر الرئي�ســـي الـــذي تتعر�س له املحافظ غـــري التجارية هو خطر اخل�سائر الناجتة عن تقلبـــات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية اأو القيم العادلة لـــالأدوات املالية ب�سبب تغري يف معدالت 
الفائـــدة ال�سوقيـــة. تتـــم اإدارة خماطر معدل الفائدة ب�سفة رئي�سية عـــرب متابعة فجوات معدل الفائدة وعن طريق احل�سول على حدود معتمدة م�سبقـــًا الإعادة الت�سعري. تقوم جلنة اإدارة 

االأ�سول واالإلتزامات باملجموعة مبتابعة االإلتزام بهذه احلدود ويقوم ق�سم اإدارة املخاطر مب�ساعدتها يف اأعمال املتابعة اليومية. 

كما تقوم املجموعة بعدة اإجراءات من �ساأنها خف�س اآثار هذا اخلطر اإىل احلد االأدنى. ومن اأهم االإجراءات التي تقوم بها يف هذا ال�ساأن مايلي: 

ربط معدل الفائدة على االإقرتا�س مع معدل الفائدة على االإقرا�س. 	•	

االإ�سرت�ساد باأ�سعار اخل�سم للعمالت املختلفة عند حتديد معدالت الفائدة. 	•	

مراقبة توافق تواريخ اإ�ستحقاقات االأ�سول واالإلتزامات املالية. 	•	

ويو�سح اجلدول التايل مركز فجوة معدل الفائدة للمحافظ غري التجارية:

2015م

من 3 اأ�سهراأقل من 3 اأ�سهر
 اإىل 6 اأ�سهر

من 6 اأ�سهر 
بن�د غري متاأثرة اأكرث من �سنة اإىل �سنة

مت��سط معدل الفائدةاالإجمايل بالفائدة

عملة اأجنبيةعملة حملية األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

االأ�س�ل
ـــ�ـــســـنـــدوق واأر�ـــــســـــدة  نـــقـــديـــة بـــال
االإحــتــيــاطــي لــــدى الــبــنــك املــركــزي 

  29.999.73529.999.735----اليمني
0.25%15.37%8.651.77517.945.773-6.722.01971.9792.500.000اأر�سدة لدى البنوك

متويلية,  واأن�سطة  و�سلفيات  قرو�س 
10.00%22.00%38.138.851-29.163.8983.445.7783.001.2352.527.940�سايف 

 16.04%744.371250.224.334-190.369.02137.292.74221.818.200اإ�ستثمارات مالية
 12.00%14.667.000-14.667.000---اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية

  632.988632.988----اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
  4.353.9524.353.952----اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى, �سايف 

  3.200.8653.200.865----املمتلكات واملعدات, �سايف 
226.254.93840.810.49927.319.43517.194.94047.583.686359.163.498اإجمايل االأ�سول 

االإلتزامات وحق�ق امللكية
اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات 

4.50%15.00%1.260.38214.081.808---12.821.426املالية
3.77%15.00%150.564.080247.2068.38811.419.597147.338.498309.577.769ودائع العمالء

2.00%2.60%2.756.188-2.756.188---قرو�س طويلة االأجل
8.844.7368.844.736----اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى

1.968.1681.968.168----خم�س�سات اأخرى 
21.934.82921.934.829----حقوق امللكية

--163.385.506247.2068.38814.175.785181.346.613359.163.498اإجمايل االإلتزامات وحق�ق امللكية
---)133.762.927(62.869.43240.563.29327.311.0473.019.155فارق التاأثر ب�سعر الفائدة

الــفــائــدة  ب�سعر  ــر  ــاأث ــت ال فــــارق 
----62.869.432103.432.725130.743.772133.762.927املرتاكمة

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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2014م

اأقل من 3 اأ�سهر
من 3 اأ�سهر

 اإىل 6 اأ�سهر

من 6 اأ�سهر 

اإىل �سنة
بن�د غري متاأثرة اأكرث من �سنة

مت��سط معدل الفائدةاالإجمايل بالفائدة

عملة األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني
عملة اأجنبيةحملية 

االأ�س�ل
نـــقـــديـــة بـــالـــ�ـــســـنـــدوق واأر�ـــــســـــدة 
ـــدى الــبــنــك املــركــزي  ــاطــي ل ــي االإحــت

اليمني
----43.334.92643.334.926--

--22.833.87428.556.334-285.750-5.436.710اأر�سدة لدى البنوك
قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, 

5%25%40.360.9355.532.90010.333.2306.781.701101.03863.109.804�سايف 

-16%230.282.53955.461.00933.078.5194.460.8671.922.173325.205.107اإ�ستثمارات مالية
-12%12.000.000-12.000.000---اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية

--618.949618.949----اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
--5.763.5915.763.591----اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى, �سايف 

--3.070.3013.070.301----املمتلكات واملعدات, �سايف 
--276.080.18460.993.90943.697.49923.242.56877.644.852481.659.012اإجمايل االأ�س�ل 

االإلتزامات وحق�ق امللكية
ـــــــدة مـــ�ـــســـتـــحـــقـــة لـــلـــبـــنـــوك  اأر�ـــــــس

4.48%15.1%245.49921.374.311---21.128.812واملوؤ�س�سات املالية

4.08%15%240.483.3912.014.9781.953.0963.000.000176.957.574424.409.039ودائع العمالء
2%2.60%2.789.782-2.789.782---قرو�س طويلة االأجل

--9.303.0479.303.047----اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى
--4.199.4234.199.423----خم�س�سات اأخرى 

--19.583.41019.583.410----حقوق امللكية 
--261.612.2032.014.9781.953.0965.789.782210.288.953481.659.012اإجمايل االإلتزامات وحق�ق امللكية

---)132.644.101(14.467.98158.978.93141.744.40317.452.786فارق التاأثر ب�سعر الفائدة
الــفــائــدة  ب�سعر  ــر  ــاأث ــت ال فــــارق 

----14.467.98173.446.912115.191.315132.644.101املرتاكمة

ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة 	•

يبني اجلدول التايل ح�سا�سية التغري املحتمل يف اأ�سعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل االأخرى ثابتة. ح�سا�سية بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر هي االأثر الناجت عن تغريات 
مفرت�ســـة يف معـــدالت الفائـــدة على �سايف اإيراد الفوائد ملدة �سنة واحـــدة اإعتمادًا على معدل �سعر فائدة عائم لالأ�سول واالإلتزامات املالية, ويكون االأثر على حقوق امللكية هو �سايف التغري 

يف اإيرادات الفوائد بعد اإ�ستبعاد اثر �رشائب الدخل.

فارق التاأثر ب�سعر

الفائدة املرتاكمة

2015م

اأثر الزيادة يف �سعر الفائدة %2

ح�سا�سية �سايف اإيراد الف�ائد )بيان الربح 
اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر(

األف ريال ميني 

ح�سا�سية حق�ق

 امللكية 

األف ريال ميني 

العملة
2.411.847 3.014.809 150.740.446 ريال ميني 

)278.605()348.256()17.412.816(دوالر اأمريكي
2.958 3.698 184.890 ريال �سعودي 

)202()252()12.620(يورو
53 67  3.329 اأخرى

فارق التاأثر ب�سعر

الفائدة املرتاكمة

2015م

اأثر النق�س يف �سعر الفائدة %2

ح�سا�سية �سايف اإيراد الف�ائد )بيان الربح 
اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر(

األف ريال ميني 

ح�سا�سية حق�ق

 امللكية 

األف ريال ميني 

العملة
)2.411.847()3.014.809(150.740.446 ريال ميني 

278.605 348.256 )17.412.816(دوالر اأمريكي
)2.958()3.698(184.890 ريال �سعودي 

202 252 )12.620(يورو
)53()67(3.329 اأخرى

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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فارق التاأثر ب�سعر

الفائدة املرتاكمة

2014م
اأثر الزيادة يف �سعر الفائدة %2

ح�سا�سية �سايف اإيراد الف�ائد )بيان الربح 
اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر(

األف ريال ميني 

ح�سا�سية حق�ق

 امللكية 

األف ريال ميني 

العملة
139.672.5002.793.4502.234.760ريال ميني 

)419.977()524.972()26.248.584(دوالر اأمريكي
199.3913.9883.190ريال �سعودي 

1.583.81931.67625.341يورو
)253()316()15.811(اأخرى

فارق التاأثر ب�سعر

الفائدة املرتاكمة

2014م

اأثر النق�س يف �سعر الفائدة %2

ح�سا�سية �سايف اإيراد الف�ائد )بيان الربح 
اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر(

األف ريال ميني 

ح�سا�سية حق�ق

 امللكية 

األف ريال ميني 

العملة
)2.234.760()2.793.450(139.672.500ريال ميني 

524.972419.977)26.248.584(دوالر اأمريكي
)3190()3.988(199.391ريال �سعودي 

)25.341()31.676(1.583.819يورو
316253)15.811(اأخرى

 ز.              التعر�س ملخاطر اأ�سعار �سرف العمالت االجنبية

تتمثـــل خماطـــر العمـــالت االأجنبية مبخاطر تقلب اأ�سعار االأدوات املالية نظرًا لتغري اأ�سعار �رشف العمالت االأجنبية, وتن�ساأ من االأدوات املالية املقومة بالعمالت االأجنبية, اإن العملة 
الت�سغيلية املعتمدة لدى املجموعة هي الريال اليمني, ونظرًا لتعامل املجموعة يف عدد من العمالت االأجنبية طبقًا لطبيعة ن�ساطها فاإن ذلك االأمر قد يعر�سها خلطر التقلبات يف اأ�سعار 
�ـــرشف العمـــالت االأجنبيـــة. والأغرا�س تخفي�س ذلك اخلطر اإىل احلد االأدنى فاإن املجموعة تعمل على مراعاة التوازن يف مراكز العمالت االأجنبية وفقًا للتعليمات ال�سادرة عن البنك 
املركـــزي اليمنـــي باملن�ســـور رقم )6( ل�سنة 1998م بحيث ال يزيد الفائ�ـــس يف مركز كل عملة على حده عن 15% من راأ�س املال واالإحتياطيات اإ�سافة اإىل اأن الفائ�س يف املركز املجمع 

لكافة العمالت يجب اأن ال يزيد عن 25% من راأ�س املال واالإحتياطيات.
ومن اأجل االإلتزام بتعليمات البنك املركزي والواردة باملن�سور رقم )6( ل�سنة 1998م تعمل املجموعة دوريًا على مراقبة مراكز العمالت االأجنبية والت�رشف يف الفائ�س من العمالت 

االأجنبية باأ�سعار ال�رشف ال�سائدة يف ذلك التاريخ.

ويو�سح اجلدول التايل �سايف التعر�س ملخاطر التقلبات يف اأ�سعار �رشف العمالت االأجنبية يف تاريخ البيانات املالية:
2015م

االإجمايل عمالت اأخرىجنيه اإ�سرتلينيريال �سع�ديي�رودوالر اأمريكي
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني األف ريال مينياألف ريال ميني األف ريال ميني

48.935.830 28.564 98.770 2.222.032 1.075.540 45.510.924 االأ�سول 
)119.647.501( )644.908( )241.888( )5.524.464( )3.124.522( )110.111.719( االإلتزامات 

)70.711.671()616.344()143.118()3.302.432()2.048.982()64.600.795(�سايف مراكز العمالت االأجنبية

2014م
االإجمايل عمالت اأخرىجنيه اإ�سرتلينيريال �سع�ديي�رودوالر اأمريكي

األف ريال ميناألف ريال مينياألف ريال ميني األف ريال مينياألف ريال ميني األف ريال ميني

76.450.5654.886.5114.884.677148.656310.95886.681.367االأ�سول 
)152.727.123()115.345()229.964()6.332.430()4.842.154()141.207.230(االإلتزامات

)66.045.756(195.613)81.308()1.447.753(44.357)64.756.665(�سايف مراكز العمالت االأجنبية

اأثر التغريات يف القيمة العادلة للعملة 	•
يو�سح اجلدول التايل االأثر املتوقع حلركة العمالت الهامة مقابل الريال اليمني على بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر, مع بقاء كافة العوامل االأخرى ثابتة.

االأثر على بيان الربح اأو اخل�سارة 
والدخل ال�سامل االآخر بالزيادة )االإنخفا�س(

2014م 2015م التغري يف �سعر �سرف العملة )%1(
األف ريال ميني األف ريال ميني العملة

)647.567(  )646.008( دوالر اأمريكي
)14.478(  )33.024( ريال �سعودي

444 )20.490( يورو
)813(  )1.431( جنيه اأ�سرتليني 
1.956 )6.163( اأخرى

ويبني اإي�ساح رقم )44( من االإي�ساحات املتممة للبيانات املالية مراكز العمالت االأجنبية الهامة والقائمة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة مقارنة بالعام املا�سي.
خماطر الت�سغيل  ح. 

تتمثـــل خماطـــر الت�سغيل يف خماطر حدوث خ�سائر مبا�رشة اأو غري مبا�رشة نتيجة ق�ســـور معني ناجت عن التطبيقات التكنولوجية اأو العمليات اأو اأخطاء املوظفني, وتعمل املجموعة 
علـــى التقليـــل مـــن حدوث هـــذه املخاطر من خـــالل اإطار من ال�سيا�ســـات واالإجـــراءات لتقييم ومراقبـــة واإدارة هذه املخاطـــر, وذلك من خالل العمـــل على الف�سل الفعـــال للواجبات 

وال�سالحيات واإجراءات املطابقة, باالإ�سافة اإىل زيادة وعي املوظفني بهذه املخاطر وطرق تقييمها.
خماطر اأخرى  ط. 

ت�سمـــل املخاطـــر االأخرى خماطر عـــدم الوفاء باملتطلبات الرقابية واملخاطر القانونية وخماطر ال�سمعة. ويتم ال�سيطرة على خماطر عـــدم الوفاء باملتطلبات الرقابية من خالل اإطار 
مـــن ال�سيا�ســـات واالإجراءات املتعلقة باالإن�سابط واملتابعة, ويتم اإدارة املخاطر القانونية من خالل التطبيق الفعال لتو�سيات امل�ست�سارين القانونيني داخل وخارج املجموعة, ويتم 

اإدارة خماطر �سمعة املجموعة من خالل فح�س منتظم للعوامل املتعلقة ب�سمعة املجموعة باالإ�سافة الإ�سدار تعليمات و�سيا�سات خا�سة حيث ما كان ذلك مالئمًا.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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اإدارة راأ�س املال  .6
الهدف االأ�سا�سي من اإدارة املجموعة لراأ�س املال هو التاأكد من االإلتزام مبتطلبات راأ�س املال ال�سادرة عن البنك املركزي اليمني, والتاأكد من اأن املجموعة حتتفظ مبعدل ت�سنيف اإئتماين 
متميـــز وكـــذا ن�سبـــة كفاية راأ�س مال جيدة واأعلى من احلد االأدنى الواجب االإحتفاظ به. وتقوم املجموعة مبراقبـــة كفاية راأ�س املال وفقًا للتعليمات ال�سادرة من البنك املركزي اليمني يف 
هذا ال�ساأن وذلك باإ�ستخدام اأ�ساليب وفقًا للمعايري املطبقة من البنك املركزي اليمني الأغرا�س الرقابة. وتقوم املجموعة باإعداد تقارير دورية )كل 3 اأ�سهر( بن�سبة كفاية راأ�س املال وذلك 

طبقًا ملن�سور البنك املركزي اليمني رقم )2( ل�سنة 1997م.
ويطلـــب البنـــك املركـــزي اليمني من البنوك العاملة يف اليمن االإحتفاظ بن�سبة اإجمايل راأ�س املال اإىل االأ�سول املرجحة باأوزان املخاطر بن�سبة معرتف بها دوليًا تبلغ )8%( كحد اأدنى, كما 

اأنه على البنك اأن يحتفظ بن�سبة من اإجمايل راأ�س املال اإىل ودائع العمالء تبلغ )5%( كحد اأدنى.
ويتم اإحت�ساب ن�سبة كفاية راأ�س املال طبقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني مبقارنة مكونات راأ�س املال االأ�سا�سي وامل�ساند باإجمايل اأ�سول واإلتزامات البنك واملو�سحة يف البيانات املالية 

بعد ترجيحها باأوزان املخاطر كما يلي:
2014م 2015م ملي�ن ريال ميني ملي�ن ريال مينيالبيـــــــــــــــــــــــــــــــان

19.428 21.716 راأ�س املال االأ�سا�سي
778 663 راأ�س املال امل�ساند

20.206 22.379 اإجمايل راأ�س املال

االأ�س�ل واالإلتزامات املرجحة باأوزان املخاطر:
57.608 27.318 اإجمايل االأ�سول
33.535 29.241 االإلتزامات العر�سية واالإرتباطات
91.143 56.559 اإجمايل االأ�س�ل واالإلتزامات املرجحة باأوزان املخاطر

%22.2 %39.6 ن�سبة كفاية راأ�س املال

يتكـــون راأ�ـــس املـــال االأ�سا�سي من راأ�ـــس املال املدفوع واالإحتياطيات واالأرباح املرحلة )بعد اإ�ستبعاد امل�ساهمات يف راأ�س مال اأي بنك حملـــي اأو�رشكة مالية حملية(, اأما راأ�س املال امل�ساند 
فيتكون من املخ�س�سات العامة على الديون املنتظمة بن�سبة 1% وبحيث ال يزيد عن 2% من االأ�سول املرجحة باأوزان املخاطر.

نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني  .7
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

8.508.014  3.665.840 نقدية بال�سندوق وال�رشاف االآىل – عملة حملية
4.345.261  3.144.987 نقدية بال�سندوق وال�رشف االآيل – عملة اأجنبية

12.853.275 6.810.827

19.694.173 14.691.083 اإحتياطي اإلزامي لدى البنك املركزي اليمني – عملة حملية
10.787.478 8.497.825 اإحتياطي اإلزامي لدى البنك املركزي اليمني – عملة اأجنبية
30.481.651 23.188.908
43.334.926 29.999.735

تتمثل اأر�سدة االإحتياطي االإلزامي لدى البنك املركزي اليمني يف احلد االأدنى الواجب االإحتفاظ به لدى البنك املركزي اليمني مقابل ح�سابات العمالء بالريال اليمني والعمالت االأجنبية 
)بدون فوائد(, وهذا الر�سيد غري متاح لالإ�ستخدام اليومي للمجموعة.

اأر�سدة لدى البن�ك  .8
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

البنك املركزي اليمني
4.989.440 5.204.132 ح�سابات جارية – عملة حملية
1.077.174 136.043 ح�سابات جارية – عملة اأجنبية
6.066.614 5.340.175

بن�ك حملية
2.453  158 ح�سابات جارية – عملة حملية
6.053  36 ح�سابات جارية – عملة اجنبية

4.000.000  9.222.019 ودائع ق�سرية االأجل – عملة حملية
4.008.506 9.222.213

بن�ك خارجية
784.304 832.034 ح�سابات جارية – عملة حملية

15.974.450 2.479.372 ح�سابات جارية – عملة اأجنبية
1.722.460 71.979 ودائع ق�سرية االأجل – عملة اأجنبية

18.481.214 3.383.385
28.556.334 17.945.773

حتمـــل الودائـــع ق�ســـرية االأجل لدى البنوك املحلية واخلارجية معدالت فائدة متغرية يف حني ال حتمل احل�سابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمني, وكذا البنوك املحلية واخلارجية اأي 
فوائد.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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قرو�س و�سلفيات واأن�سطة مت�يلية، �سايف   .9

القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التم�يلية، �سايف  1.9 
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م األف ريال مينياإي�ساح األف ريال ميني
قرو�س و�سلفيات جتارية وزراعية

43.834.369 32.838.126 جاري مدين
7.894.606 517.476 ت�سهيالت اإعتمادات م�ستندية

26.305.588 28.202.459 قرو�س عمالء
306.466 472.065 قرو�س زراعية

78.341.029 62.030.126

)13.807.501( )16.552.561( )1.10 – اأ( يخ�سم: خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات التجارية والزراعية 
)9.603.755( )11.890.022( )11( يخ�سم: فوائد جمنبة 
54.929.773 33.587.543

ذمم واأر�سدة االأن�سطة التم�يلية )االإ�سالمية(
5.103.058 1.738.377 متويل عمليات املرابحة

574.653 2.660.299 متويل عمليات االإ�ست�سناع
745.635 - اإ�ستثمارات يف عقود امل�ساربة

2.978.983 2.773.591 اإجارة منتهية بالتمليك
9.402.329 7.172.267

)92.694( )845.674( )1.10 – ب( يخ�سم: خم�س�س تدين قيمة االأن�سطة التمويلية 
)2.554( )123.734( يخ�سم: اإيرادات جمنبة

)160.002( )248.102( يخ�سم: اإيرادات موؤجلة
)967.048( )1.403.449( يخ�سم: جممع اإهالك اإجارة منتهية بالتمليك
8.180.031 4.551.308

63.109.804 38.138.851

طبقـــًا الأحـــكام املـــادة رقم )85( من قانون البنوك رقم )38( ل�سنة 1998م وكذلك املادة رقم )14( من قانون �رشائب الدخل رقم )17( ل�سنة 2010م, فاإن كافة املخ�س�سات املكونة طبقًا  	•	
لتعليمات البنك املركزي اليمني عن القرو�س والت�سهيالت االإئتمانية واالإلتزامات العر�سية تكون معفاة من اخل�سوع ل�رشيبة الدخل.  

بلغـــت قيمـــة القرو�ـــس وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية غري املنتظمة مبلغ وقدره 17.674.111 األف ريال ميني يف 31 دي�سمرب 2015م بعد خ�سم قيمة الفوائد واالإيرادات املجنبة مببلغ وقدره 
12.013.756 األف ريال ميني وكذا االأر�سدة املغطاة بودائع و�سمانات نقدية والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 1.195.821 الف ريال ميني. بلغت قيمة القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية 
غـــري املنتظمـــة مبلـــغ وقدره 15.203.354 األف ريال ميني كما يف 31 دي�سمـــرب 2014م بعد خ�سم قيمة الفوائد واالإيرادات املجنبة مببلغ وقـــدره 9.606.309 األف ريال ميني, وكذا االأر�سدة 

املغطاة بودائع و�سمانات نقدية والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 1.165.257 األف ريال ميني, وفيما يلي حتليل بتلك االأر�سدة.
2014م 2015م

األف ريال ميني األف ريال ميني

490.142 880.045 قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية دون امل�ستوى
1.895.997 759.092 قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية م�سكوك يف حت�سيلها

12.817.215 16.034.974 قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية رديئة
15.203.354 17.674.111

القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التم�يلية وفقاً للقطاعات  2.9 

2015م
االإجمايلاأن�سطة مت�يليةقرو�س زراعيةقرو�س للعمالءت�سهيالتجاري مدين اإعتمادات م�ستندية

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني
2.535.893-379.908472.065-1.683.920زراعي

2.660.75432.058.284-17.341.759517.47611.538.295جتاري 
4.436.738--2.087.323-2.349.415�سناعي 
4.214.620--802.422-3.412.198خدمات 

305.364----305.364مايل
4.511.51325.651.494-13.394.511-7.745.470اأفراد واأخرى

32.838.126517.47628.202.459472.0657.172.26769.202.393

2014م
االإجمايلاأن�سطة مت�يليةقرو�س زراعيةقرو�س للعمالءت�سهيالتجاري مدين اإعتمادات م�ستندية

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني
2.848.067-898.490306.466-1.643.111زراعي

5.318.83449.347.800-26.254.3136.445.42711.329.226جتاري 
9.105.955--6.459.369762.9541.883.632�سناعي 
2.347.107--439.628-1.907.479خدمات 

58.580----58.580مايل
4.083.49524.035.849-7.511.517686.22511.754.612اأفراد واأخرى

43.834.3697.894.60626.305.588306.4669.402.32987.743.358

تظهر املبالغ اأعاله بالقيم االإجمالية قبل خ�سم خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التم�يلية وكذا الف�ائد املجنبة واالإيرادات امل�ؤجلة واملجنبة.

خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التم�يلية )منتظمة وغري املنتظمة(  .10
خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التم�يلية وفقاً للن�ع  1 .10 

خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات التجارية والزراعية  اأ. 
2014م2015م 

االإجمايلعامحمدداالإجمايلعامحمدد
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

13.694.685112.81613.807.50112.740.85371.61312.812.466ر�سيد املخ�س�س بداية العام
)1.316(-)1.316()985(-)985(فروق اإعادة ترجمة املخ�س�س بالعملة االجنبية

2.994.1561.293.61641.2031.334.819-2.994.156ي�ساف: املكون خالل العام )اإي�ساح رقم 36(
)338.468(-)338.468()153.203(-)153.203(يخ�سم: امل�ستخدم خالل العام

---)94.908()94.908(-يخ�سم: خم�س�سات انتفى الغر�س منها
----91.394)91.394(املحول من املخ�س�س العام للمخ�س�س املحدد

16.443.259109.30216.552.56113.694.685112.81613.807.501ر�سيد املخ�س�س نهاية العام

خم�س�س تدين قيمة االأن�سطة التم�يلية  ب. 
2014م2015م

االإجمايلعامحمدداالإجمايلعامحمدد
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

49.25143.44392.69410.54017.68328.223ر�سيد املخ�س�س بداية العام
603.589149.391752.98038.71125.76064.471ي�ساف: املكون خالل العام )اإي�ساح رقم 36(

652.840192.834845.67449.25143.44392.694ر�سيد املخ�س�س نهاية العام

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التم�يلية وفقاً للقطاعات   2 .10 

خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات التجارية والزراعية  اأ. 
2015م

االإجمايل قرو�س الرهن العقاري قرو�س االأعمال ال�سغرية قرو�س �سركات
األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني

13.807.501  1.081  3.106.824  10.699.596 ر�سيد املخ�س�س بداية العام
)985( - - )985( فروق اإعادة ترجمة املخ�س�س بالعملة االأجنبية

2.994.156 -  122.516  2.871.640 ي�ساف: املكون خالل العام
)153.203( - )3.015( )150.188( يخ�سم: امل�ستخدم خالل العام

)94.908( - - )94.908( يخ�سم: خم�س�سات انتفى الغر�س منها
16.552.561  1.081  3.226.325  13.325.155 ر�سيد املخ�س�س نهاية العام

2014م
االإجمايل قرو�س الرهن العقاري قرو�س االأعمال ال�سغرية قرو�س �سركات

األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني

12.812.466 1.081 3.016.038 9.795.347 ر�سيد املخ�س�س بداية العام
)1.316( - - )1.316( فروق اإعادة ترجمة املخ�س�س بالعملة االأجنبية

1.334.819 - 106.786 1.228.033 ي�ساف: املكون خالل العام
)338.468( - )16.000( )322.468( يخ�سم: امل�ستخدم خالل العام

13.807.501 1.081 3.106.824 10.699.596 ر�سيد املخ�س�س نهاية العام

خم�س�س تدين قيمة االأن�سطة التم�يلية  ب. 
2015م

االإجمايل قرو�س الرهن العقاري قرو�س االأعمال ال�سغرية قرو�س �سركات
األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني

92.694  - 33.018 59.676 ر�سيد املخ�س�س بداية العام
752.980 - 234.065 518.915 ي�ساف: املكون خالل العام

845.674 - 267.083 578.591 ر�سيد املخ�س�س نهاية العام

2014م

االإجمايل قرو�س الرهن العقاري قرو�س االأعمال ال�سغرية قرو�س �سركات
األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني

28.223  - 10.809 17.414 ر�سيد املخ�س�س بداية العام
64.471 - 22.209 42.262 ي�ساف:املكون خالل العام
92.694 - 33.018 59.676 ر�سيد املخ�س�س نهاية العام

الف�ائد املجنبة  .11
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م األف ريال مينياإي�ساح األف ريال ميني

8.936.975  9.603.755 الر�سيد بداية العام
)1.984.964 ( )2.410.193 ( الفوائد املجنبة املعدومة اأو املح�سلة خالل العام

2.651.744  4.696.460 الزيادة خالل العام
9.603.755 11.890.022 الر�سيد نهاية العام

متثل الفوائد املجنبة قيمة الفوائد امل�ستحقة عن القرو�س وال�سلفيات غري املنتظمة, وتطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني فاإن هذه الفوائد ال تعترب اإيرادات اإال عند حت�سيلها فعاًل.

اإ�ستثمارات مالية  .12
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م األف ريال مينياإي�ساح األف ريال ميني

اإ�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ االإ�ستحقاق
318.822.068 245.019.097 13 اأذون خزانة, �سايف 

4.460.866 4.460.866 14 �سندات حكومية
323.282.934 249.479.963

1.922.173  744.371 15 اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
325.205.107 250.224.334

اأذون خزانة، �سايف   .13
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

190.237.160 178.494.580 اأذون خزانة اإ�ستحقاق 90 يوم
66.300.000 44.000.000 اأذون خزانة اإ�ستحقاق 180 يوم
76.000.000 33.700.000 اأذون خزانة اإ�ستحقاق 360 يوم

332.537.160 256.194.580

)13.715.092( )11.175.483( يخ�سم: ر�سيد خ�سم االإ�سدار
318.822.068 245.019.097

حتمل اأذون اخلزانة اأ�سعار فائدة ترتاوح بني 15.8% اإىل 16.1% خالل العام 2015م )15.8% اإىل 16.1% خالل العام 2014م(, ووفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني تعترب اأذون  	•	
اخلزانة التي ت�ستحق خالل فرتة ال تزيد عن ثالثة اأ�سهر جزء من النقدية وما يف حكمها.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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�سندات حك�مية   .14
2014م 2015م

األف ريال ميني األف ريال ميني
4.460.866  4.460.866 �سندات حكومية )غري مدرجة(
4.460.866  4.460.866

بنـــاًء علـــى قـــرار جمل�ـــس الوزراء رقـــم )145( ل�سنة 2006م بتاريـــخ 11 اأبريل 2006م والذي قـــرر فيه باأن على وزارة املاليـــة �رشاء املحفظة االإئتمانيـــة الزراعية امل�ستحقة لبنـــك الت�سليف التعاوين 
والزراعي كما يف 31 دي�سمرب 2005م, ووفقًا لالإتفاق املربم بني كل من وزارة املالية والبنك, اأ�سدر البنك املركزي اليمني نيابة عن وزارة املالية �سندات حكومية ت�ستحق ال�سداد يف 11 اأبريل 2016م, 
ومبوجـــب الر�سالـــة رقـــم )180-130( بتاريـــخ 10 مايو 2016م واملر�سلة من قبل وزارة املالية اإىل حمافظ البنك املركزي اليمني مت جتديد هذه ال�سندات ملدة عام اإبتداًء من 11 اأبريل 2016م, وحتمل 

هذه ال�سندات ن�سب فائدة ح�سب �سعر متو�سط الفائدة على اأذون اخلزانة لفرتة ثالثة اأ�سهر ويقوم البنك املركزي اليمني بقيد فوائد تلك ال�سندات حل�ساب املجموعة كل ثالثة اأ�سهر.

اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع  .15
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م األف ريال مينياي�ساح األف ريال ميني
اإ�ستثمارات مالية حملية

1.049.802 1.049.802 �رشكة اأ�سا�س العقارية املحدودة
852.401 852.401 م�رشوع الرئي�س ال�سالح ال�سكني
430.043 430.043 �رشكة واأي لالإت�ساالت 

59.131 59.131 �رشكة اخلدمات املالية اليمنية 
15.750 15.750 ال�رشكة اليمنية ل�سناعة امل�سخات 
11.834 11.834 م�سنع التمور التحيتي 

2.500 2.500 ال�رشكة اليمنية للفنادق 
1.350 1.350 ال�رشكة اليمنية لت�سويق املنتجات الزراعية 

125 125 ال�رشكة اليمنية الربيطانية لالإ�ستثمار
2.422.936  2.422.936

اإ�ستثمارات مالية خارجية
19.970  19.970 بنك كاك الدويل – جيبوتي 

2.442.906  2.442.906
)520.733 ( )1.698.535 ( 1.15 يخ�سم: االإنخفا�س يف قيمة االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
1.922.173 744.371

 15. 1  االإنخفا�س يف قيمة االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
2014م 2015م

األف ريال ميني األف ريال ميني
520.733 520.733 الر�سيد بداية العام

- 1.177.802 ي�ساف: االإنخفا�س خالل العام
520.733 1.698.535 الر�سيد نهاية العام

تتمثـــل االإ�ستثمـــارات املاليـــة املتاحـــة للبيع يف اإ�ستثمارات مالية غري مدرجة, ونظرًا لتعذر احل�سول علـــى تقدير ميكن االإعتماد عليه لتحديد القيمة العادلة لهذه االإ�ستثمـــارات وذلك لعدم وجود اأ�سعار �سوقية  	•	
معلنة لها, وكذا لعدم اإمكانية حتديد التدفقات النقدية امل�ستقبلية لذا فقد مت ت�سجيل هذه اال�ستثمارات بالتكلفة.

مت اإحت�ساب اإنخفا�س قيمة بع�س االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع لعدم وجود اأي توزيعات من تلك االإ�ستثمارات خالل ال�سنوات املا�سية وكذا عدم توقع اإ�ستالم اأية توزيعات منها خالل ال�سنوات القادمة. 	•	
جميع االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع غري م�سنفة من قبل �رشكات الت�سنيف العاملية. 	•	

اإ�ستثمارات يف �سك�ك اإ�سالمية  .16
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م2015م
قيمة ال�سك�كعدد تاريخ قيمة ال�سك�كعدد تاريخ 

الف ريال ال�سك�كاال�ستحقاق
ميني 

الف ريال ميني ال�سك�كاال�ستحقاق

311.0001.000.000 مار�س 2017م667.000 1.000 27 مار�س 2017ماإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية حكومية
218.0008.000.000 نوفمرب 2018م8.000.000 8.000 21 نوفمرب 2018ماإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية حكومية
---1.000.000 1.000 19 اأغ�سط�س 2017ماإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية حكومية

3.000.000 3.000 19 دي�سمرب 2018م3.000.000 3.000 19 دي�سمرب 2018ماإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية حكومية- مقيدة
---2.000.000 2.000 19 اأغ�سط�س 2017ماإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية حكومية- مقيدة

15.000 14.667.00012.00012.000.000

القيمة االإ�سمية لل�سك تبلغ 1.000.000 ريال ميني. 	•	
�سكوك االإ�ستثمار االإ�سالمية احلكومية �سادرة عن وحدة ال�سكوك االإ�سالمية بالبنك املركزي اليمني. 	•	

اإلتزمـــت اجلمهوريـــة اليمنيـــة ممثلة يف وزارة املالية ب�سمان هذه ال�سكوك يف تواريخ اإ�ستحقاقها وفو�ست وزارة املالية البنك املركزي اليمني بخ�سم االإ�ستحقاقات يف تواريخها من  	•	
ح�ساب وزارة املالية لدى البنك املركزي اليمني.

تتمثل االإ�ستثمارات يف ال�سكوك االإ�سالمية احلكومية - املقيدة يف اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية ل�سالح عمالء البنك. 	•	

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة  .17
2014م 2015م

ن�سبة امل�ساهمة
األف ريال ميني 

ن�سبة امل�ساهمة
% % األف ريال ميني 

27.32 464.404 27.32  472.363 �رشكة ماأرب للدواجن
21.00 154.545 21.00  160.625 �رشكة كاك للتاأمني 

618.949 632.988

ويتمثل الر�سيد فيما يلي:
2014م 2015م

األف ريال ميني األف ريال ميني
 474.547  618.949 الر�سيد يف 1 يناير 
 146.662  14.039 �سايف ح�سة البنك من االأرباح

)760( - توزيعات نقدية م�ستلمة خالل العام
)1.500( - اإ�ستثمارات مت التخل�س منها خالل العام

 618.949  632.988 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

بلـــغ اإجمـــايل االأ�ســـول ل�رشكة ماأرب للدواجـــن و�رشكة كاك للتاأمني ما قيمته مبلغ وقدره 4.394.249 األف ريال ميني و2.295.951 األـــف ريال ميني لعام 2014م على التوايل )مقارنة مببلغ 
وقدره 3.129.600 األف ريال ميني و1.561.844 األف ريال ميني لعام 2013م على التوايل(, كما بلغ اإجمايل االإلتزامات ما قيمته مبلغ وقدره 2.665.249 األف ريال ميني و 1.531.069 
األف ريال ميني لعام 2014م على التوايل )مقارنة مببلغ وقدره 1.429.736 األف ريال ميني و 821.432 األف ريال ميني لعام 2013م على التوايل(, كما حققت كاًل من �رشكة ماأرب للدواجن 
و�رشكة كاك للتاأمني �سايف اأرباح مببلغ وقدره 39.287 األف ريال ميني, وكذا مبلغ وقدره 38.650 األف ريال ميني لعام 2014م على التوايل )مقارنة مببلغ وقدره 505.640 األف ريال ميني, 

وكذا مبلغ وقدره 77.353 األف ريال ميني لعام 2013م على التوايل( وذلك اإ�ستنادًا اإىل اآخر بيانات مالية معتمدة.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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اأر�سدة مدينة واأ�س�ل اأخرى، �سايف  .18

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:
2014م 2015م األف ريال مينياإي�ساح األف ريال ميني

3.817.512  3.821.262 اأ�سول اآلت ملكيتها اإىل املجموعة وفاء لديون بع�س العمالء
202.099 582.361 فوائد واإيرادات م�ستحقة
503.566 410.776 م�رشوعات قيد التنفيذ )دفعات(
436.504  389.558 م�رشوفات مدفوعة مقدمًا 
184.444 184.373 عهد و�سلف املوظفني

3.272.818 3.847.617 اأر�سدة مدينة اأخرى
8.416.943 9.235.947

يخ�سم: خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 
)2.653.352( )4.881.995( 19 لالأر�سدة املدينة واالأ�سول االأخرى

5.763.591 4.353.952

خم�س�س الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها لالأر�سدة املدينة واالأ�س�ل االأخرى  .19

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:
2014م 2015م األف ريال مينياإي�ساح األف ريال ميني

1.299.223  2.653.352 ر�سيد املخ�س�س بداية العام
1.357.612  2.253.883 36 ي�ساف: املكون خالل العام

)3.033( )24.905( يخ�سم: امل�ستخدم خالل العام
)450( )335( فروق اإعادة ترجمة املخ�س�س بالعملة االأجنبية

2.653.352  4.881.995 ر�سيد املخ�س�س نهاية العام

ممتلكات ومعدات، �سايف  .20
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2015م
التكلفة يف

1 يناير 2015م

االإ�سافات

 خالل العام

االإ�ستبعادات

 خالل العام

التكلفة يف

ديــ�ــســمــرب   31
2015م

االهالك  جممع 

ــايــر  ــن ي  1 يف 
2015م

اإعــــــــــــادة 
ت�سنيف

اإهـــــــــــــالك 
ــات  ــك ــل ــت مم

ومعدات

االإ�ستبعادات 

خالل العام

ــــــــع  ــــــــم جم
االهالك كما يف 
دي�سمرب   31

2015م

�سايف القيمة 
الدفرتية كما يف 
ديــ�ــســمــرب   31

2015م

 األف ريال مينياألف ريال ميني األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني األف ريال مينياألف ريال ميني

790.117 266.453 -22.389 )720(244.784 1.056.570--1.056.570 اأرا�سي ومباين واإن�ساءات 
1.639.531 3.865.580 )89.479(467.624 2.413 3.485.022 5.505.111)107.333(446.912 5.165.532 اأثاث واآالت ومعدات 

اأجهزة ونقاط البيع و�سناديق 
168.380 1.364.388 -86.754 170 1.277.464 1.532.768-47.083 1.485.685 ال�رشاف االآيل 

174.932 644.356 )2.732(84.169 388 562.531 819.288)6.233(21.691 803.830 �سيارات وو�سائل نقل 
427.905 1.030.916 )10.606(64.036 )2.251(979.737 1.458.821)10.608(361.207 1.108.222 حت�سينات عقارات م�ستاأجرة 

3.200.865 7.171.693 )102.817(724.972 -6.549.538 10.372.558)124.174(876.893 9.619.839 االإجمايل 

2014م
التكلفة يف

1 يناير 2014م

االإ�سافات 

خالل العام 

االإ�ستبعادات

 خالل العام 

التكلفة يف

31 دي�سمرب 
2014م

جممع االهالك 
يف

1 يناير 
2014م

اإهالك 
ممتلكات 
ومعدات

جممع اإهالك 
االإ�ستبعادات 

جممع االإهالك 
يف

31 دي�سمرب 
2014م

�سايف القيمة 

الدفرتية يف 

31 دي�سمرب 
2014م

 األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني األف ريال ميني

244.784811.786)164(1.056.570221.44023.508)670(1.013.56443.676اأرا�سي ومباين واإن�ساءات 
3.485.0221.680.510)39.846(5.165.5323.086.861438.007)45.089(4.395.858814.763اأثاث واآالت ومعدات 

1.277.464208.221-1.485.6851.191.07386.391-1.409.04676.639اأجهزة ونقاط البيع و�سناديق ال�رشاف االآيل 
562.531241.299)124(803.830471.68290.973)124(760.63843.316�سيارات وو�سائل نقل 

979.737128.485)16.309(1.108.222894.995101.051)18.397(1.119.1197.500حت�سينات عقارات م�ستاأجرة 
6.549.5383.070.301)56.443(9.619.8395.866.051739.930)64.280(8.698.225985.894االإجمايل 

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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اأر�سدة م�ستحقة للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية  .21
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

بنوك حملية
198 82.971 ح�سابات جارية – عملة اأجنبية

47.055 20.388 ح�سابات جارية – عملة حملية 
10.358.213 8.992.244 ودائع الآجل – عملة اأجنبية
10.405.466 9.095.603

بنوك خارجية
30.679  835.491 ح�سابات جارية – عملة اأجنبية

117.961  896 ح�سابات جارية – عملة حملية 
10.770.599  3.829.182 ودائع الأجل – عملة حملية
10.919.239 4.665.569

موؤ�س�سات مالية خارجية
46.243  318.729 ح�سابات جارية – عملة اأجنبية 

3.363  1.907 ح�سابات جارية – عملة حملية
49.606 320.636

21.374.311 14.081.808

حتمل االأر�سدة امل�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية )احل�سابات اجلارية والودائع الأجل( معدالت فائدة متغرية. 

ودائع العمالء  .22
ودائع العمالء وفقاً للن�ع اأ. 

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:
2014م 2015م

األف ريال ميني األف ريال ميني

236.288.410  150.198.088 ودائع الأجل
146.909.707 121.627.791 ح�سابات جارية وحتت الطلب 

13.865.354 20.768.673 تاأمينات اإعتمادات م�ستندية وخطابات �سمان
11.463.092 10.035.489 ح�سابات التوفري 
 3.000.000  5.000.000 ودائع الأجل - مقيدة

12.882.476  1.947.728 ودائع اأخرى 
424.409.039 309.577.769

ودائـــع العمـــالء كمـــا يف 31 دي�سمرب 2015م تت�سمن مبالغ حمجوزة مقابل ت�سهيالت اإئتمانية مبا�رشة وغري مبا�ـــرشة مببلغ وقدره 26.378 مليون ريال ميني )مقابل مبلغ 42.239 
مليون ريال ميني يف 31 دي�سمرب 2014م(.

ودائع العمالء وفقا للقطاعات ب. 
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

154.822.865 99.337.136 ال�رشكات 
111.841.249 105.247.018 االأفراد
134.947.071 82.277.214 القطاع العام واملختلط

22.797.854 22.716.401 اأخرى
424.409.039 309.577.769

قرو�س ط�يلة االأجل  .23
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م اإي�ساح
األف ريال ميني األف ريال ميني

5.271 5.271 1.23 م�رشوع تطوير تهامة الثالث 
6.793 5.094 2.23 م�رشوع تطوير رمية 

61.594 59.699 3.23 م�رشوع التنمية الريفية - املهرة
30.000 - 4.23 �سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي

2.686.124 2.686.124 5.23 ال�سندوق العربي لالإمناء االإقت�سادي واالإجتماعي 
2.789.782  2.756.188

م�سروع تط�ير تهامة الثالث  1 .23
بتاريـــخ 16 اأبريـــل 1980م مت احل�ســـول علـــى قر�س من موؤ�س�ســـة اأملانيا للت�سليف االإن�سائي لتفعيل اأن�سطة القرو�ـــس الزراعية يف م�رشوع تطوير تهامة اأ�ستحق ال�ســـداد يف 16 اأبريل 2009م. تنفذ 

املجموعة امل�رشوع من خالل اإتفاقية مع وزارة الزراعة.

م�سروع تط�ير رمية  2 .23
بتاريـــخ 15 دي�سمـــرب 1997م مت احل�ســـول علـــى قر�س من ال�سندوق الدويل للتنميـــة الزراعية لتفعيل اأن�سطة القرو�ـــس الزراعية يف م�رشوع تطوير رمية ي�ستحق ال�ســـداد يف 1 يوليو 2027م. تنفذ 

املجموعة امل�رشوع من خالل اإتفاقية مع وزارة املالية.

م�سروع التنمية الريفية – املهرة  3 .23
بتاريخ 11 نوفمرب 1999م مت احل�سول على قر�س من ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل اأن�سطة القرو�س الزراعية يف م�رشوع التنمية الريفية – املهرة ي�ستحق ال�سداد يف 1 يونيو 2034م. 

تنفذ املجموعة امل�رشوع من خالل اإتفاقية مع وزارة املالية.

�سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي  4 .23
بتاريخ 11 نوفمرب 1999م مت احل�سول على قر�س من ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل اأن�سطة القرو�س الزراعية ل�سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي يف املناطق الريفية يف املهرة 

اأ�ستحق ال�سداد يف 3 يونيو 2015م تنفذ املجموعة امل�رشوع من خالل اإتفاقية مع وزارة املالية.

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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ال�سندوق العربي لالإمناء االإقت�سادي واالإجتماعي  5 .23
بتاريـــخ 22 اأكتوبـــر 2014م مت احل�ســـول على الق�سط االأول من القر�س املقدم من ال�سندوق العربي لالإمناء االإقت�سادي واالإجتماعي بدولة الكويت مببلغ وقدره 12.5 مليون دوالر اأمريكي, وذلك 
من اإجمايل قيمة القر�س البالغ مبلغ وقدره 50 مليون دوالر اأمريكي, وذلك بهدف متويل امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة يف املجال الزراعي وال�سمكي, والذي ي�ستحق ال�سداد يف 28 يناير 2026م. 

تنفذ املجموعة امل�رشوع من خالل اإتفاقية مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

اأر�سدة دائنة واإلتزامات اأخرى  .24
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م األف ريال مينياإي�ساح األف ريال ميني
2.542.617 1.654.868 فوائد م�ستحقة 
1.311.893 1.173.066 1.24 �رشائب الدخل عن العام

907.519 538.780 م�رشوفات م�ستحقة 
20.569 96.075 م�سلحة ال�رشائب –  ك�سب عمل 
68.320 48.907 اإيرادات مقبو�سة مقدمًا 
20.383 21.622 �رشائب الدخل عن �سنوات �سابقة 

4.431.746 5.311.418 اأر�سدة دائنة اأخرى 
9.303.047 8.844.736

�سرائب الدخل عن العام  1 .24
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م األف ريال مينياإي�ساح األف ريال ميني
1.597.825 1.311.893 �رشائب الدخل بداية العام

)1.597.825( )1.310.944( يخ�سم: امل�ستخدم خالل العام
1.311.893 1.172.117 ي�ساف: املكون خالل العام
1.311.893 1.173.066 46 �سرائب الدخل نهاية العام

خم�س�سات اأخرى  .25
2015م

فروق اإعادة ترجمة املخ�س�س 1 يناير 2015م
امل�ستخدم املك�ن خالل العامبالعمالت االأجنبية

خالل العام
خم�س�سات انتفى 

الغر�س منها
الر�سيد يف

31 دي�سمرب 2015م
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

360.614)259.604(--)1.902(622.120 خم�س�س اإلتزامات عر�سية
1.607.554-)2.139.708(169.959-3.577.303 خم�س�س اإلتزامات حمتملة

 4.199.423)1.902(169.959)2.139.708()259.604(1.968.168

2014م
فروق اإعادة ترجمة املخ�س�س 1 يناير 2014م

امل�ستخدم املك�ن خالل العامبالعمالت االأجنبية
خالل العام

خم�س�سات انتفى 
الغر�س منها

الر�سيد يف
31 دي�سمرب 2014م

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني
622.120- - 238.763)1.643(385.000خم�س�س اإلتزامات عر�سية
3.577.303-)166.261(1.638.564 - 2.105.000خم�س�س اإلتزامات حمتملة

2.490.000)1.643(1.877.327)166.261(-4.199.423
خم�س�س املخاطر العامة لالإلتزامات العر�سية 1% من اإجمايل االإلتزامات العر�سية بعد خ�سم التاأمينات املحتجزة واالأر�سدة املغطاة بودائع وكفاالت م�رشفية �سادرة من بنوك خارجية ذات مالءة.

حق�ق امللكية  .26

راأ�س املال املدف�ع  1 .26
يبلـــغ راأ�ـــس املـــال املدفوع كما يف 31 دي�سمرب 2015م مبلغ وقدره �سبعة ع�رش مليار ريال مينـــي )مبلغ وقدره اأربعة ع�رش مليار وت�سعمائة مليون ريال ميني كما يف 31 دي�سمرب 2014م(. 
مـــوزع علـــى عـــدد �سبعة ع�رش مليون �سهم والقيمة االإ�سمية لل�سهم 1.000 ريال ميني, طبقًا لقراراجلمعية العمومية رقم )2( املوؤرخ يف 4 اأغ�سط�س 2015م ب�ساأن زيادة راأ�س املال مببلغ 

وقدره 2.100.000 األف ريال ميني, وبيانه كما يلي:
2015م

قيمة االأ�سهم ن�سبة امل�ساهمة عدد 
األف ريال ميني % االأ�سهم

6.885.000 40.50 6.885.000 �سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي
5.749.400 33.82 5.749.400 احلكومة ممثلة بوزارة املالية
4.250.000 25.00 4.250.000 الهيئة العامة للطريان املدين واالأر�ساد

115.600 0.68 115.600 االإحتاد العام لهيئة التعاون االأهلي 
17.000.000 100 17.000.000

2014م
قيمة االأ�سهم ن�سبة امل�ساهمة عدد 

األف ريال ميني  % االأ�سهم

6.034.500 40.50 6.034.500 �سندوق ت�سجيع االإنتاج الزارعي وال�سمكي 
5.039.180 33.82 5.039.180 احلكومة ممثلة بوزارة املالية 
3.725.000 25.00 3.725.000 الهيئة العامة للطريان املدين واالإر�ساد

101.320 0.68 101.320 االإحتاد العام لهيئة التعاون االأهلي
14.900.000 100 14.900.000

اإحتياطي قان�ين   2 .26
وفقـــًا الأحـــكام القانـــون رقم )38( ل�سنة 1998م ب�ســـاأن البنوك يتم حتويل 15% من �سايف اأرباح العام لتغذية االإحتياطي القانـــوين حتى ي�ساوي ر�سيده �سعفي راأ�س املال  	•

املدفوع, وال ميكن للمجموعة اإ�ستخدام ذلك االإحتياطي دون احل�سول على املوافقة امل�سبقة من البنك املركزي اليمني.
يتـــم زيـــادة راأ�س املال مبتح�سالت القيمة االإ�سميـــة لالأ�سهم امل�سدرة, ويف حالة اإ�سدار االأ�سهم ب�سعر اأعلى من قيمتها االإ�سمية )عالوة اإ�سدار(, يدرج �سايف الزيادة �سمن  	•

االإحتياطي القانوين, مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 1997م ب�ساأن ال�رشكات التجارية باجلمهورية اليمنية.  
يت�سمن االإحتياطي القانوين مبلغ وقدره 500 مليون ريال ميني قيمة عالوة اإ�سدار اأ�سهم خالل عام 2008م. 	•

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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اإلتزامات عر�سية واإرتباطات، �سايف   .27
2015م

�سايف قيمة االإلتزام التاأمني املحتجز اإجمايل قيمة االإلتزام
األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني

8.525.187 )2.361.999( 10.887.186 اإعتمادات م�ستندية
27.536.257 )6.414.602( 33.950.859 خطابات �سمان - عمالء

36.061.444 )8.776.601( 44.838.045

2014م
�سايف قيمة االإلتزام التاأمني املحتجز اإجمايل قيمة االإلتزام

األف ريال ميني األف ريال ميني األف ريال ميني
25.302.094 )3.748.984( 29.051.078 اإعتمادات م�ستندية
38.238.142 )10.116.370( 48.354.512 خطابات �سمان - عمالء
63.540.236 )13.865.354( 77.405.590

اإيرادات الف�ائد  .28
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

47.552.834 41.288.732 فوائد اأذون خزانة
5.330.604 5.353.136 فوائد من القرو�س وال�سلفيات

153.921 1.194.906 فوائد من االأر�سدة لدى البنوك
716.089 718.089 فوائد �سندات حكومية

53.753.448 48.554.863

م�سروفات الف�ائد  .29
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

ف�ائد على ودائع العمالء:
29.605.559  22.532.072 فوائد على الودائع الأجل 

1.651.531 1.328.573 فوائد على ح�سابات التوفري واحل�سابات اجلارية 
31.257.090 23.860.645

ف�ائد مدف�عة على اأر�سدة البن�ك:
2.152.428 2.080.171 فوائد على االأر�سدة امل�ستحقة للبنوك

10.446 54.021 فوائد قرو�س طويلة االأجل 
2.162.874 2.134.192

33.419.964 25.994.837

اإيرادات االأن�سطة التم�يلية واالإ�ستثمارية االإ�سالمية  .30
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

843.880 870.868 اإيرادات �سكوك اإ�سالمية
352.547 247.047 اإيرادات متويل عمليات املرابحة 
154.629 118.543 اإيرادات اإجارة منتهية بالتمليك 

45.764 64.694 اإيرادات عمليات االإ�ست�سناع 
28.864 - اإيرادات اإ�ستثمارات يف عقود امل�ساربة

1.425.684 1.301.152

عائد اأ�سحاب ح�سابات االإ�ستثمار املطلقة واالإدخار  .31
يتـــم توزيـــع اأربـــاح االإ�ستثمار بني العمالء وامل�ساهمني على اأ�سا�س اإحت�ساب ن�سبة امل�ساركة مرجحة باالأعداد, ويتم اإعتماد ن�سب ح�س�س اأرباح ودائع العمالء من جمل�س اإدارة املجموعة 
بناء على اإقرتاح جلنة امليزانية التي تقوم باإحت�ساب املبالغ امل�ستثمرة بالعملة املحلية واالأجنبية واالأعداد اخلا�سة بها ون�سب امل�ساركة, وقد بلغ متو�سط ن�سبة عائد االإ�ستثمار كما يلي:

2014م 2015م
عمالت اأجنبية ريال ميني عمالت اأجنبية ريال ميني

% % % %
5.12 10.07 3.05 7.74 الودائع امل�ستثمرة
2.7 5.00 1.73 4.40 ح�سابات االإدخار

اإيرادات ر�س�م وعم�الت  .32
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

368.605  762.788 عموالت االإعتمادات امل�ستندية
715.173 276.365 عموالت خطابات ال�سمان
245.692 166.686 عموالت احلواالت 
931.324 666.314 اأتعاب خدمات م�رشفية اأخرى

2.260.794 1.872.153

خ�سائر عمليات النقد االأجنبي  .33
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

)137.108( 412.334 اأرباح )خ�سائر( التعامل يف العمالت االأجنبية
108.748 )515.255( )خ�سائر( اأرباح اإعادة ترجمة الأر�سدة بالعمالت الأجنبية

)28.360( )102.921(

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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اإيرادات اإ�ستثمارات مالية   .34
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

11.566  3.055 اإيرادات اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع 
146.662  14.039 اإيرادات اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة 

158.228  17.094

اإيرادات عمليات اأخرى  .35

يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:
2014م 2015م

األف ريال ميني األف ريال ميني

- 354.512 خم�س�سات اإنتفى الغر�س منها
3.876 2.408 اإيرادات اإيجارات عقارات مملوكة
5.595 27.082 اأخرى
9.471 384.002

املخ�س�سات   .36
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م األف ريال مينياإي�ساح األف ريال ميني

1.334.819 2.994.156 )10. 1– اأ( خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات التجارية والزراعية
64.471 752.980 )10. 1– ب( خم�س�س تدين قيمة االأن�سطة التمويلية

1.357.612  2.253.883 19 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها )اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى(
1.877.327  169.959 25 خم�س�سات اأخرى
4.634.229 6.170.978

تكاليف امل�ظفني  .37
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

8.055.031 8.600.233 مرتبات وبدالت وحوافز
274.917 490.316 تاأمني �سحي
231.455 253.525 تاأمينات اإجتماعية

19.631 4.314 اأخرى
8.581.034 9.348.388

م�سروفات اأخرى  .38
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

816.962 563.004 �سفر واإنتقال
529.994 556.439 اإيجار ت�سغيلي 
841.998 479.062 دعاية واإعالن
366.248 421.108 م�رشوفات زكاة
420.090 420.990 م�رشوفات اإ�سالح و�سيانة
335.156 376.271 اأمن وحرا�سة 
488.151 353.397 اأجور نقل وبريد 
197.117 253.183 ر�سوم وتراخي�س
401.944 227.634 اإت�ساالت
365.416 167.427 م�رشوفات تاأمني
173.831 141.853 كهرباء ومياه
138.880 121.555 اأدوات كتابية ومطبوعات
134.341 65.244 م�رشوفات تدريب 
209.488 48.190 اأتعاب مهنية واإ�ست�سارات
487.171 573.348 اأخرى ومتنوعة

5.906.787 4.768.705

عائد ال�سهم من �سايف اأرباح العام  .39
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م

2.430.402 2.351.419 �سايف االأرباح )األف ريال ميني(
14.900 17.000 املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم )األف �سهم(

163 138 عائد ال�سهم من �سايف االأرباح )ريال ميني(

مت اإحت�ساب املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم كما يلي:
األف �سهم  األف �سهم

11.900 14.900 عدد االأ�سهم يف بداية العام
3.000 2.100 الزيادة يف االأ�سهم خالل العام

14.900 17.000

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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اإ�ستحقاقات االأ�س�ل واالإلتزامات  .40
يو�سح اجلدول التايل اإ�ستحقاق االأً�سول واالإلتزامات كما يف 31 دي�سمرب 2015م

2015م
االإجمايل اإ�ستحقاقات اأكرث من �سنة اإ�ستحقاقات من 6 اأ�سهر اإىل �سنة اإ�ستحقاقات من 3 اأ�سهر اإىل 6 اأ�سهر اإ�ستحقاقات  خالل 3 اأ�سهر

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

االأ�س�ل
نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي لدى 

29.999.735---29.999.735البنك املركزي اليمني
17.945.773-15.373.79471.9792.500.000اأر�سدة لدى البنوك

29.163.8983.445.7783.001.2352.527.94038.138.851قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 
190.369.02137.292.74221.818.200744.371250.224.334اإ�ستثمارات مالية 

14.667.00014.667.000---اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية 
632.988632.988---اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة

4.832.9717.554.817--2.721.846اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى, �سايف 
267.628.29440.810.49927.319.43523.405.270359.163.498

االإلتزامات
14.081.808---14.081.808اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 

297.902.578247.2068.38811.419.597309.577.769ودائع العمالء
2.756.1882.756.188---قرو�س طويلة االأجل 

27.618.40732.747.733--5.129.326اإلتزامات اأخرى وحقوق امللكية 
317.113.712247.2068.38841.794.192359.163.498

-)18.388.922(40.563.29327.311.047)49.485.418(ال�سايف

يو�سح اجلدول التايل اإ�ستحقاق االأً�سول واالإلتزامات كما يف 31 دي�سمرب 2014م
2014م

االإجمايل اإ�ستحقاقات اأكرث من �سنة اإ�ستحقاقات من 6 اأ�سهر اإىل �سنة اإ�ستحقاقات من 3 اأ�سهر اإىل 6 اأ�سهر اإ�ستحقاقات  خالل 3 اأ�سهر
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

االأ�س�ل
نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي لدى 

43.334.926---43.334.926البنك املركزي اليمني
28.556.334-285.750-28.270.584اأر�سدة لدى البنوك

40.461.9735.532.90010.333.2306.781.70163.109.804قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 
230.282.53955.461.00933.078.5206.383.039325.205.107اإ�ستثمارات مالية 

12.000.00012.000.000---اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية 
618.949618.949---اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة

8.833.8928.833.892---اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى, �سايف 
342.350.02260.993.90943.697.50034.617.581481.659.012

االإلتزامات
21.374.311---21.374.311اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 

417.440.9652.014.9781.953.0963.000.000424.409.039ودائع العمالء
2.789.7822.789.782---قرو�س طويلة االأجل 

33.085.88033.085.880---اإلتزامات اأخرى وحقوق امللكية 
438.815.2762.014.9781.953.09638.875.662481.659.012

-)4.258.081(58.978.93141.744.404)96.465.254(ال�سايف 

مت��سط اأ�سعار الفائدة املطبقة خالل العام  .41
يو�سح اجلدول التايل اأ�سعار الفائدة املطبقة على اأ�سول واإلتزامات املجموعة خالل العام مقارنة بالعام املا�سي:

2015م
ي�رو دوالر اأمريكي ريال ميني ريال �سع�دي

% % % %

االأ�س�ل
- - 15.37 0.25 ودائع الأجل - بنوك
- - 16.04 - اأذون اخلزانة – حمتفظ بها لتاريخ االإ�ستحقاق
- - 16.10 - ال�سندات احلكومية 

12 10 22 7.94 قرو�س العمالء
-  6 - قرو�س زراعية 
12 12 25 - جاري مدين

   
االإلتزامات   

- 3.77 15 - ودائع الأجل – العمالء 
2 2 15 2 ح�سابات التوفري
- 4.5 15.37 - ودائع الأجل – بنوك
- 2 2.6 - قرو�س طويلة االأجل

2014م
ي�رو دوالر اأمريكي ريال ميني ريال �سع�دي

% % % %

االأ�س�ل
0.55 - - 0.25 ودائع الأجل - بنوك

- - 15.98 - اأذون اخلزانة – حمتفظ بها لتاريخ االإ�ستحقاق
- - 16.05 - ال�سندات احلكومية 
- 8.5 22 0.10 قرو�س العمالء
- - 11 - قرو�س زراعية 

12 12 25 - جاري مدين

االإلتزامات
- 4.08 15 - ودائع الأجل – العمالء 
2 2 15 0.2 ح�سابات التوفري
- 4.49 15.1 - ودائع الأجل – بنوك
- 2 - - قرو�س طويلة االأجل

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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ت�زيع االأ�س�ل واالإلتزامات وكذا االإلتزامات العر�سية واالإرتباطات وفقاً للقطاعات االإقت�سادية  .42
2015م

البناء جتاريزراعي�سناعي
االإجمايلاأخرى�سياحيمايلوالت�سييد

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

االأ�س�ل 
نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي 

29.999.735--29.999.735----لدى البنك املركزي اليمني
17.945.773--17.945.773----اأر�سدة لدى البنوك

قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, 
443.7091.373.51923.512.615585.760277.90544.47611.900.86738.138.851�سايف 

4.460.866250.224.334-744.371245.019.097---اإ�ستثمارات مالية 
14.667.000--14.667.000----اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية

632.988--160.625--472.363-اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة

االإلتزامات
اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات 

14.081.808--14.081.808----املالية 
15.615.9027.882.396125.237.96217.220.1886.797.159705.814136.118.348309.577.769ودائع العمالء 

2.756.188--2.756.188----قرو�س طويلة االأجل 
4.050.089711.59415.931.6308.673.9685.000.604765.770927.78936.061.444اإلتزامات عر�سية واإرتباطات, �سايف

2014م

البناء جتاريزراعي�سناعي
االإجمايلاأخرى�سياحيمايلوالت�سييد

األف ريال مينيالف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

االأ�س�ل 
نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي 

43.334.926--43.334.926----لدى البنك املركزي اليمني
28.556.334--28.556.334----اأر�سدة لدى البنوك

6.982.0852.276.78039.940.9032.800.69264.676260.32110.784.34763.109.804قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 
4.460.866325.205.107-1.902.202318.842.039---اإ�ستثمارات مالية 

12.000.000--12.000.000----اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية
618.949--154.545--464.404-اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة

االإلتزامات
اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات 

21.374.311--21.374.311----املالية 
57.815.56110.506.357198.194.36622.719.8348.678.0311.449.925125.044.965424.409.039ودائع العمالء 

2.789.782--2.789.782----قرو�س طويلة االأجل 
9.500.0204.290.55632.114.44413.507.734322.405781.4993.023.57863.540.236اإلتزامات عر�سية واإرتباطات, �سايف 

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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ت�زيع االأ�س�ل واالإلتزامات وكذا االإلتزامات العر�سية واالإرتباطات وفقا للم�قع اجلغرايف   .43

2015م
اجلمه�رية 

االإجمايلاأفريقيااآ�سيااأوروبااأمريكااليمنية
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

االأ�س�ل 
نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي لدى البنك 

29.999.735----29.999.735املركزي اليمني
14.815.09621.605247.9102.847.63013.53217.945.773اأر�سدة لدى البنوك

38.138.851----38.138.851قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 
250.224.334----250.224.334اإ�ستثمارات مالية 

14.667.000----14.667.000اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية
19.970632.988---613.018اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة

االإلتزامات
349.946247.0294.070.71914.081.808-9.414.114اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 

309.577.769----309.577.769ودائع العمالء 
2.756.188----2.756.188قرو�س طويلة االأجل 

36.061.444-320.2707.328.831-28.412.343اإلتزامات عر�سية واإرتباطات, �سايف 

2014م
االإجمايلاأفريقيااآ�سيااأوروبااأمريكااجلمه�رية اليمنية

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

االأ�س�ل 
نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي لدى 

43.334.926---- 43.334.926البنك املركزي اليمني
10.072.0007.744.1673.726.2193.084.2123.929.73628.556.334اأر�سدة لدى البنوك

63.109.804---- 63.109.804قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 
325.205.107---- 325.205.107اإ�ستثمارات مالية 

12.000.000---- 12.000.000اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية
19.970618.949--- 598.979اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة

االإلتزامات
130.33310.783.19121.374.311--10.460.787اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 

424.409.039----424.409.039ودائع العمالء 
2.686.1252.789.782---103.657قرو�س طويلة االأجل 

38.834.966320.4903.106.40821.066.340212.03263.540.236اإلتزامات عر�سية واإرتباطات, �سايف

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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مراكز العمالت االأجنبية الهامة  .44
تطبيقـــًا لتعليمـــات البنـــك املركـــزي اليمني ال�سادرة باملن�سور رقـــم )6( 1998م فاإن على املجموعة و�سع حدود لـــكل مركز عملة على حده ف�ساًل عن حد اإجمـــايل ملركز العمالت املختلفة 
جمتمعـــة. وبنـــاء عليـــه ال يزيـــد الفائ�ـــس يف مركز كل عملة على حده عـــن 15% من راأ�س املـــال واالإحتياطيات وبحيث ال يزيد الفائ�ـــس يف مركز العمالت جمتمعة عـــن 25% من راأ�س املال 

واالإحتياطيات, ويو�سح اجلدول التايل مراكز العمالت االأجنبية الهامة يف تاريخ البيانات املالية:
2014م2015م

فائ�س )عجز(
الن�سبة املئ�ية اإىل راأ�س 

املال

فائ�س

)عجز(
الن�سبة املئ�ية اإىل راأ�س 

املال
واالإحتياطياتاألف ريال مينيواالإحتياطياتاألف ريال ميني

- )81.308()1(%)143.118(جنية اإ�سرتليني
1%195.613)3(%)616.344(عمالت اأخرى

-44.357)9(%)2.048.982(يورو
)8(%)1.447.753()15(%)3.302.432(ريال �سعودي
)370(%)64.756.665()295(%)64.600.795(دوالر اأمريكي

)377(%)66.045.756()323(%)70.711.671(ال�سايف )عجز(

بلغ �سعر �رشف الدوالر االأمريكي كما يف 31 دي�سمرب 2015م مبلغ 214.89 ريال ميني )الدوالر االأمريكي يعادل 214.89 ريال ميني كما يف 31 دي�سمرب 2014م(.
املعامالت مع االأطراف ذوي العالقة  .45

يعتـــرب الطـــرف ذو عالقـــة عندما يكـــون له القدرة على التحكـــم اأو ممار�سة تاأثري هام وجوهري اأو لـــه �سيطرة م�سرتكة على املجموعة عنـــد اإتخاذ القرارات املاليـــة والت�سغيلية, وتتعامل 
املجموعـــة مـــع االأطـــراف ذوي العالقة بنف�س االأ�س�س التي تتعامل بها مع الغري, وذلك تطبيقًا الأحـــكام القانون والقرارات التف�سريية للبنك املركزي اليمني وال�سادرة باملن�سور رقم )4( 
ل�سنة 1999م والتي قررت حدود للمعامالت االإئتمانية مع االأطراف ذوي العالقة باالإ�سافة اإىل �رشورة اإلتزام املجموعة بنف�س االأ�س�س وال�رشوط التي يتعامل بها مع الغري عند القيام 

بالتعامل مع االأطراف ذوي العالقة.

وتقت�سي طبيعة ن�ساط املجموعة اأن تتعامل مع بع�س امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س االإدارة وال�رشكات اململوكة لهم. وتتمثل هذه املعامالت يف احل�سول على قرو�س وت�سهيالت وكذا فتح 
اإعتمادات م�ستندية واإ�سدار خطابات �سمان ومعامالت بنكية اأخرى متنوعة, وتدخل تلك املعامالت �سمن ن�ساط املجموعة العادي.

وفيما يلي بيان باأر�سدة املعامالت يف تاريخ البيانات املالية:
2014م 2015م

األف ريال ميني األف ريال ميني

358.538 79.015 قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 
766.803 1.176.403 ح�سابات جارية دائنة وودائع الأجل 

- - قرو�س طويلة االأجل
2.661 225 فوائد وعموالت حم�سلة
4.669 10.293 فوائد مدفوعة 

240.801 233.814 رواتب ومزايا

امل�قف ال�سريبي  .46

وفقًا للمادة )21( من القانون )39( ل�سنة 1982م باإن�ساء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ال تخ�سع اأرباح البنك ل�رشيبة االأرباح التجارية وال�سناعية. وال يخ�سع البنك  	•
اأي�سًا لقانون �رشائب الدخل رقم )31( ل�سنة 1991م والتعديالت الالحقة له بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم )12( لن�سة 1999م واأحكام املادة رقم )85( من القانون 

رقم )38( ل�سنة 1998م ب�ساأن البنوك وذلك حتى 31 دي�سمرب 2009م.
متت املحا�سبة ال�رشيبية لالأرباح التجارية وال�سناعية وكذا �رشائب ك�سب العمل عن العام 2010م. 	•

مت تقدمي االإقرار ال�رشيبي للعام 2011م يف املوعد القانوين و�سداد ال�رشائب من واقع االإقرار. ومت اإبالغ املجموعة خالل العام بفروقات �رشائب اأرباح جتارية و�سناعية  	•
مببلـــغ وقـــدره 375.613 األـــف ريال ميني )بعد خ�سم ال�رشائب امل�ســـددة(, وكذا مبلغ وقدره 247.649 األف ريال ميني فروقات �رشائـــب ك�سب عمل وذلك طبقًا لنموذج 
الربـــط رقـــم )3(, وقدمـــت املجموعـــة اإعرتا�س لدى جلنة الطعن التـــي اأ�سدرت قرارها بتعديل فروق �رشيبـــة االأرباح التجارية وال�سناعية اإىل مبلـــغ وقدره 64.880 األف 
ريـــال مينـــي, وتعديـــل فروقات �رشيبة املرتبات اإىل مبلغ وقدره 74.829 األف ريال مينـــي, وقد اأعرت�ست م�سلحة ال�رشائب على قرار جلنة الطعن, ومت اللجوء اإىل حمكمة 
ال�رشائـــب االإبتدائيـــة, اأثناء النظر يف الق�سية اأمام حمكمة ال�رشائب االإبتدائيـــة اأبداء كال الطرفني الرغبة اإىل الت�سالح ومت اللجوء اإىل امل�ساحلة اأمام جلنة الت�سالح لكبار 
املكلفني حيث مت توقيع حم�رش اإتفاق وم�ساحلة بتاريخ 16 نوفمرب 2015م مت مبوجبه حتديد �رشيبة االأرباح التجارية وال�سناعية امل�ستحقة مببلغ وقدره 389.371 األف 
ريـــال مينـــي بفوارق �رشيبة اأرباح جتاريـــة و�سناعية مببلغ وقدره 80.718 األف ريال ميني, و�رشيبة ك�سب عمل مببلغ وقدره 540.518 األف ريال ميني بفوارق �رشائب 

ك�سب عمل مببلغ وقدره 74،829 األف ريال ميني �سددت خالل ال�سنة.
مت تقدمي االإقرار ال�رشيبي للعام 2012م يف املوعد القانوين و�سداد ال�رشائب من واقع االإقرار, ومت اإبالغ املجموعة خالل العام بفروقات �رشائب اأرباح جتارية و�سناعية  	•
مببلغ وقدره 1.535.315 األف ريال ميني )بعد خ�سم ال�رشائب امل�سددة(, وكذا مبلغ وقدره 262.778 األف ريال ميني فروقات �رشائب ك�سب عمل وذلك طبقًا لنموذج 
الربـــط رقـــم )3(, وقدمـــت املجموعـــة اإعرتا�س اأمام جلنـــة الت�سالح لكبار املكلفني ومل يتـــم البت فيه من قبل جلنة الت�سالـــح حتى تاريخه. وال تتوقـــع املجموعة وجود اأي 

اإلتزامات حمتملة مقابل ذلك.
مت تقدمي االإقرارال�رشيبي عن عام 2013م يف املوعد القانوين و�سداد امل�ستحق من واقع االإقرار, ومل يتم الفح�س ال�رشيبي من قبل م�سلحة ال�رشائب ومل تبلغ املجموعة  	•

باأي اإخطارات ربط اإ�سافية من قبل م�سلحة ال�رشائب حتى تاريخه.
مت تقدمي االإقرار ال�رشيبي عن عام 2014م يف املوعد القانوين و�سداد امل�ستحق من واقع االإقرار, ومل يتم الفح�س ال�رشيبي من قبل م�سلحة ال�رشائب ومل تبلغ املجموعة  	•

باأي اإخطارات ربط اإ�سافية من قبل م�سلحة ال�رشائب حتى تاريخه.
متت املحا�سبة ل�رشيبة املرتبات حتى عام 2008م وكذا عن عام 2010م وعام 2011م. 	•

يتم �سداد �رشيبة املرتبات عن االأعوام 2009م و2012م و2013م و 2014م من واقع االإقرارات ال�سهرية, ومت اإخطار املجموعة بربط اإ�سايف عن �رشيبة ك�سب العمل لعام  	•
2012م مببلغ وقدره 262.778 األف ريال ميني وقدمت املجموعة اإعرتا�س اأمام جلنة الت�سالح لكبار املكلفني ومل يتم البت فيه حتى تاريخه, اأما �رشيبة ك�سب العمل لعام 

2013م وعام 2014م، مل يتم الفح�س ال�رشيبي من قبل م�سلحة ال�رشائب ومل تبلغ املجموعة باأي اإخطارات ربط اإ�سافية من قبل م�سلحة ال�رشائب حتى تاريخه.
امل�قف الزك�ي   .47

تقوم املجموعة بتقدمي اإقرارها الزكوي �سنويًا و�سداد الزكاة من واقع االإقرار. 	•

قامت املجموعة ب�سداد الزكاة حتى نهاية عام 2013م من واقع االإقرار ومل تبلغ باأي اإخطارات ربط اإ�سافية من قبل مكتب الواجبات. 	•

قامت املجموعة بتقدمي اإقرار الزكاة وال�سداد للعام 2014م مبوجب بياناتها املالية وفقًا لل�سندات املمنوحه لها عن مركزها الرئي�سي وفروعها يف املحافظات, ومل ُتبلغ باأي  	•
اإخطار ربط اإ�سايف من قبل م�سلحة الواجبات الزكوية.
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االإلتزامات املحتملة  .48
يوجـــد عـــدد مـــن الق�سايا املرفوعة من املجموعة �سد الغري اأمام حمكمة االأموال واملحكمة التجارية وقد قامـــت االإدارة بتكوين املخ�س�سات الالزمة مقابل تلك الق�سايا, كذلك يوجد عدد 

من الق�سايا االأخرى املرفوعة �سد املجموعة يف املحاكم املخت�سة والتي ترى اإدارة املجموعة عدم وجود اأي اإلتزامات ب�ساأنها.

عق�د االإيجار الت�سغيلية  .49
بلغ اإجمايل احلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود اإيجار غري قابلة لالإلغاء كما يلي:

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

38.388 125.757 فرتة ال تزيد عن �سنة واحدة
63.047 22.544 فرتة تزيد عن �سنة واحدة وال تتعدى خم�س �سنوات 
1.000 2.915 فرتة تزيد عن خم�س �سنوات

102.435 151.216

اأرقام املقارنة  .50
مت اإعـــادة تبويـــب بع�ـــس اأرقام املقارنة مبا يتما�سى مع تبويب البيانـــات املالية للعام احلايل وذلك بغر�س عر�سها ب�سكل اأف�سل, كما اإن اإعـــادة التبويب لتلك االأرقام املقارنة مل يوؤثر على 

حقوق امللكية اأو االأرباح املرحلة.

اأحداث الحقة  .51
نتيجة لالأحداث واالأو�ساع االأمنية التي مرت بها اجلمهورية اليمنية خالل العام 2015م واإ�ستمرارها يف العام 2016م والتي اأثرت على االأن�سطة التجارية والو�سع االإقت�سادي للبالد 
فاإنـــه مـــن ال�سعـــب علـــى االإدارة التنبوؤ باآثار هذه االأحداث حتـــى تاريخ اإ�سدار البيانات املالية املوحدة لعـــام 2015م فيما عدا ما مت ذكره يف الفقرة الالحقة وتوؤكـــد االإدارة باأنها �ستقوم 

بدار�سة تاأثريات هذه االأزمة على املدى القريب على املجموعة وعمل االإحتياطيات الالزمة ل�سمان االإ�ستمرارية.

يف تاريخ 3 اأبريل 2016م قام البنك املركزي اليمني بتعديل اأ�سعار �رشف العمالت االأجنبية للريال اليمني وعليه فقد قامت اإدارة البنك بدرا�سة اأثر هذا التعديل على االأر�سدة بالعمالت 
االأجنبية كما يف 30 اأبريل 2016م والتايل بيان بالتاأثريات املحققة )ربح اأو خ�سارة( بح�سب نوع كل عملة:

االأثر ربح )خ�سارة( �سعر ال�سرف
الف ريال اليمنيالعملة التغري 30 اأبريل 2016م 31 دي�سمرب 2015م

)87.998.90( 9.62 68.14 58.52 درهم اإماراتي
698.00 5.49 38.59 33.10 يون �سيني

115.920.24 48.78 283.69 234.91 يورو
517.27 45.51 364.12 318.61 جنية اإ�سرتليني

19.15 0.51 2.30 1.79 ين ياباين
)445.836.96( 9.58 66.73 57.15 ريال �سعودي

)9.811.916.85( 35.36 250.25 214.89 دوالر اأمريكي
)10.228.598.05( االإجمايل 

وفيما يتعلق باأي خ�سائر حمتملة نتيجة تغريات اأ�سعار ال�رشف للعمالت االأجنبية فاإن اإدارة البنك �ستتخذ االإجراءات املنا�سبة للحد من اأي تاأثريات �سلبية لهذه التغريات.

البيانات املالية امل�ستقلة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي – ال�سركة االأم  .52

بيان املركز املايل  .1 

31 دي�سمرب 2014م 31 دي�سمرب 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

االأ�س�ل
43.334.926  29.999.735 نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني
28.556.335  17.945.773 اأر�سدة لدى البنوك
63.109.804 38.138.851 قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية, �سايف 

325.205.107  250.224.334 اإ�ستثمارات مالية 
12.000.000  14.667.000 اإ�ستثمارات يف �سكوك اإ�سالمية 

618.949  632.988 اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة 
10.000  10.000 اإ�ستثمارات يف �رشكات تابعة 

5.802.076 4.386.103 اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى, �سايف 
3.035.888  3.178.327 ممتلكات ومعدات, �سايف 

481.673.085 359.183.111 اإجمايل االأ�س�ل 

االإلتزامات وحق�ق امللكية 
االإلتزامات

21.374.311  14.081.808 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 
424.530.458  309.661.436 ودائع العمالء

2.789.782  2.756.188 قرو�س طويلة االأجل 
9.210.088  7.457.415 اأر�سدة دائنة واإلتزامات اأخرى
4.194.423  3.085.632 خم�س�سات اأخرى 

462.099.062 337.042.479 اإجمايل االإلتزامات 

حق�ق امللكية
14.900.000  17.000.000 راأ�س املال املدفوع 

2.532.615  2.887.060 اإحتياطي قانوين 
77.080  47.151 اإحتياطي عام 

2.064.328  2.206.421 اأرباح مرحلة 
19.574.023 22.140.632 اإجمايل حق�ق امللكية

481.673.085 359.183.111 اإجمايل االإلتزامات وحق�ق امللكية

63.540.236 36.061.444 اإلتزامات عر�سية واإرتباطات، �سايف 
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تابع: البيانات املالية امل�ستقلة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي – ال�سركة االأم

بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب   .2 

2014م 2015م
األف ريال ميني األف ريال ميني

53.754.636 48.561.883 اإيرادات الفوائد
)33.440.065( )26.054.318( يخ�سم: م�رشوفات الفوائد

20.314.571 22.507.565 �سايف اإيرادات الف�ائد

1.425.684 1.301.152 اإيرادات االأن�سطة التمويلية واالإ�ستثمارية االإ�سالمية
)555.026( )317.125( يخ�سم: عائد اأ�سحاب ح�سابات االإ�ستثمار املطلقة واالإدخار 

870.658 984.027 �سايف اإيرادات االأن�سطة التم�يلية واالإ�ستثمارية االإ�سالمية

21.185.229 23.491.592 �سايف اإيرادات الف�ائد واإيرادات االأن�سطة التم�يلية واالإ�ستثمارية االإ�سالمية

2.260.794  1.919.008 اإيرادات ر�سوم وعموالت
)28.360( )102.921( خ�سائر عمليات النقد االأجنبي

158.228  17.094 اإيرادات اإ�ستثمارات مالية 
3.877 372.949 اإيرادات عمليات اأخرى 

23.579.768 25.697.722 �سايف اإيرادات الت�سغيل 

- )1.177.802( يخ�سم: االإنخفا�س يف قيمة اإ�ستثمارات مالية 
)4.632.214( )6.151.837( يخ�سم: خم�س�سات
)7.840.574( )8.266.152( يخ�سم: تكاليف املوظفني

)732.310( )716.835( يخ�سم: اإهالك ممتلكات ومعدات 
)6.635.105( )5.653.845( يخ�سم: م�رشوفات اأخرى

3.739.565 3.731.251 �سايف اأرباح العام قبل ال�رشائب

)1.310.944( )1.172.117( يخ�سم: �رشائب الدخل عن العام
2.428.621 2.559.134 �سايف اأرباح العام بعد ال�سرائب

- - بنود الدخل ال�سامل االأخرى
2.428.621 2.559.134 اإجمايل الدخل ال�سامل للعام

163 ريال ميني  151 ريال ميني عائد ال�سهم من �سايف اأرباح العام

بنك الت�ضليف التعاوين والزراعي )�ضركة م�ضاهمة مينية(
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شبكة الفروع والمكاتب

البنك األوســـع إنتشـــارًا..



امل�ضرف العام
ابراهيم احمد احلوثي

مدير الفريق
فايزه م�سلح مطري

املن�ضق العام
ابراهيم عبدة بقوان

اأع�ضاء الفريق
حممد يحيى الق�سار

امة الله حممد ابوطالب
اماين علي احلربي

ا�سحاق عبدالرزاق ال�سريف
حممد عبداهلل فتح

أعزائنا العمالء والموظفين
سعيدون بتقبل آراءكم ومقترحاتكم حول هذا التقرير على هذا البريد اإللكتروني

annual_report@cacbank.com.ye
أو على هذا الرقم 538918 1 967+

إصدار إدارة التخطيط االستراتيجي واإلحصاء

فريق التقرير ال�ضن�ي 2015م
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