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ش��هدت املس��رة الرائ��دة ل��كاك بن��ك جتس��يدا حقيق��ي لل��والء الوظيف��ي مبفهوم��ة العلم��ي 
واملنهجي ومضمونه العملي والتطبيقي .بأنساق ومسارات مواكبة.  جعلت منه جتربة رائدة 

املؤسسة املالية الرائدة

املتنوع��ه ذات اجل��ودة  تقدي��م اخلدم��ات املصرفي��ة واملالي��ة 
العالية بإس��تخدام أفضل األنظمة اإلدارية والتقنية مبهنية 
عالي��ة م��ن خ��ال ش��بكة أعم��ال واس��عة لقطاع��ات األف��راد 
والش��ركات  واملؤسس��ات مب��ا يس��هم ف��ى تنمي��ة اإلقتص��اد 

احملل��ي.

* العميل حمور إهتمامنا 
* السعي املتواصل للتميز 

* تنمية اجملتمع 
* العمل بروح الفريق الواحد

* اإلهتمام باملوارد البشرية وتنمية قدراتها 
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تأس��س " بن��ك التس��ليف التعاون��ي و الزراع��ي" ف��ى ع��ام 1982م نتيجة لدمج كل 
من بنك التسليف الزراعي 1975م وبنك التعاون االهلى للتطوير 1979م فقد 

قام البنك بتمويل القطاعات االقتصادية واإلنتاجية . 
وانطاق��ًا م��ن برام��ج اإلص��اح اإلقتص��ادي ال��ي إنتهجته��ا احلكوم��ة مب��ا يتماش��ى 
م��ع متطلب��ات العص��ر  باإلنفت��اح حن��و  اإلقتص��اد العامل��ي ، فق��د وجل البنك إىل س��وق 
الصناع��ات املصرفي��ة مقدم��ًا أفض��ل اخلدم��ات املصرفي��ة ، فأنف��رد بإمتاكها على 
نظرائ��ه ف��ى الس��احة املصرفي��ة احمللي��ة ، كم��ا واك��ب البن��ك التط��ورات العاملي��ة 
اخلاص��ة باملؤسس��ات املالي��ة واملصرفي��ة ، وال��ي ضمن��ت ل��ه دخ��ول ع��امل التناف��س 
املص��ريف جب��دارة باعتب��اره الرائ��د األول ف��ى مرتبة الصدارة املالي��ة لألعوام املاضية 
عل��ى التوال��ي ويوج��د لدي��ه أك��ر ش��بكة مصرفي��ة حملي��ة، فض��ًا ع��ن تواج��ده فى 
دول اخللي��ج العرب��ي والق��رن األفريق��ي  وتربط��ه ش��راكة مصرفي��ة متمي��زة م��ع 

ش��بكة البن��وك املراس��لة ح��ول الع��امل .

نشأة البنك
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يس��رني أن أضع بني أيديكم وأيدي املهتمني بالش��أن االقتصادي واملصريف على وجه اخلصوص التقرير الس��نوي لبنك التس��ليف التعاوني والزراعي 
) كاك بنك ( للعام املالي 2016م كجزء من عملية الش��فافية واملهنية الي درج عليها البنك يف تس��يري اعماله موضحًا فيه أهم نتائج وإجنازات األداء 

املال��ي واإلداري واملصريف للبنك .
فبالرغم من الظروف االس��تثنائية الي متر بها بادنا والتهديدات املختلفة الي حلقت مبؤسس��اتنا املصرفية إال إننا وحبمد اهلل اس��تطعنا ان حنول 
بعض هذه التهديدات إىل فرص متكن البنك من  خاهلا االستمرار  يف أداء أعماله ومهامه بكل مهنية. وتقديم خدماته املالية املتعددة لكافة العماء 

على مستوى اجلمهورية عر فروعة املنتشرة يف كافة احملافظات البالغة أكثر من 80 فرعًا .
فق��د اس��تطاع كاك بن��ك احملافظ��ة عل��ى من��و ودائع��ه القائم��ة يف 2015/12/31م حي��ث مت ج��ذب العدي��د م��ن العم��اء اجل��دد حبي��ث وصل��ت ودائع��ه إىل 
333 ملي��ار ري��ال يف 2016/12/31  مقارن��ة ب 309  ملي��ار ري��ال يف بداي��ة نف��س الع��ام.، ه��ذا م��ن جه��ة ، وم��ن جه��ة أخ��رى متك��ن م��ن  إع��ادة العاق��ات م��ع 
املصارف الدولية واإلقليمية الي كادت أن توقف التعامل مع اجلهاز املصريف اليمين ومنها كاك بنك ، عمل البنك على استعادة ثقة هذه املصارف 
واملؤسس��ات املالي��ة م��ن خ��ال تعزي��ز أرصدت��ه اخلارجية مما أدى إىل كس��ب ثقة عمائه واحلد من تأخ��ري تعاماتهم اخلارجية وتغطيته كثري من 

االلتزام��ات اخلاصة بالعم��اء باخلارج.
وعل��ى مس��توى البني��ة التحتي��ة واالنتش��ار فق��د ق��ام البن��ك بفت��ح العدي��د م��ن املكات��ب والف��روع اجلدي��دة لتوف��ري اخلدم��ات والتس��هيات املالي��ة لتصب��ح 
أكثر قربًا من عمائه . كما استطاع أن يقدم خدماته للجامعات اليمنية وطابها من خال الربط الشبكي لعمليات التسجيل يف اجلامعات سواء 

احلكومي��ة منه��ا أو اخلاصة.
 وبرغ��م الظ��روف القائم��ة فق��د اس��تطاع البن��ك أن يع��زز رأمسال��ه إىل )عش��رون ملي��ار ري��ال( وذلك تعزيزاً ملكانت��ه املالية يف اجلهاز املص��ريف اليمين عن 

طريق تنويع مصادر إيراداته وترش��يد اإلنفاق ودون أي تأثري على مبدأ املنافس��ة يف تقديم اخلدمة الس��ريعة وبالتكلفة املناس��بة.
ه��ذا ج��زء مم��ا مت إجن��ازه خ��ال ع��ام 2016م ويس��تطيع الق��ارئ أن جي��د التغ��ريات ال��ي حصل��ت خ��ال ع��ام 2016م مقارن��ة باألع��وام الس��ابقة م��ن خ��ال 

البيان��ات ال��واردة يف التقري��ر وك��ذا يف البيان��ات املالي��ة املوح��دة  للبن��ك وتقري��ر مراق��ب احلس��ابات الدول��ي املس��تقل  املرف��ق به��ذا التقري��ر.
وختامًا...

يف الوق��ت ال��ذي نعت��ز في��ه مب��ا حتق��ق خ��ال ظ��روف اس��تثنائية مليئ��ة بالتحدي��ات والصعوب��ات ال��ي حف��ل به��ا ع��ام 2016م ن��درك متام��ًا أهمي��ة تضاف��ر 
اجلهود, وحشد الطاقات حنو حتقيق األهداف, ومبا يسهم يف جعل العام احلالي 2017م عام تطور ومناء و زيادة, فاستمرار جناح البنك أمر حتمي لنا 

مجيع��ًا و للقط��اع املصريف واالقتص��اد الوطين...
ثقتنا كبرية بتواصل العطاء الزاخر لقيادات البنك, وكافة موظفيه, الذين نسجل هلم الشكر باعتبارهم ركيزة النجاح...

ونق��دم خال��ص االمتن��ان لعم��اء البن��ك األج��اء على دعمهم ووالئهم لنا يف خمتل��ف املراحل الي مر بها البنك, وكل التقدير لألخوة أعضاء جملس 
اإلدارة على جهودهم املبذولة يف سبيل املضي قدمًا مبسرية البنك حنو التميز والريادة.

أملنا أن تستقر األوضاع يف بادنا وأن يعم األمن والسام كافة ربوع الوطن خلدمة االقتصاد ولتوفري كل عوامل النجاح والتطور والتميز..

األخوة االعزاء :

رئيس مجلس اإلدارة كلمة
كاك بنك ريادة في التميز ... وصدارة في النجاح

أ / محمد صالح الالعي
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   ت��ويل اغل��ب املوؤ�ص�ص��ات امل�صرفي��ة اهتمام��ًا كافي��ًا بالوظيف��ة االإنتاجي��ة بالنظ��ر اإىل زي��ادة الطلب على ال�ص��لع  و اخلدم��ات، ين�صب االهتمام 
على الوظيفة املالية، نتيجة المتداد التناف�س بني ال�صركات والبنوك للح�صول على روؤو�س االأموال، يتبع ذلك االهتمام بوظيفة الت�صويق �صعيا 
منه��ا اإىل حماول��ة اكت�ص��اف حاج��ات العمي��ل  ، فيم��ا يظ��ل االهتمام بالعن�صر الب�ص��ري يف اولويات اهتمامها، وال��ذي يعترب عن�صرا حيويا من 

عنا�صر االإنتاج و الت�صويق والتمويل، مما ا�صتدعى اإدراج املورد الب�صري �صمن راأ�س املال احليوي للبنك.
ويعت��رب العن�ص��ر الب�ص��ري م��ن اه��م عنا�ص��ر االنت��اج والأهمي��ة دوره يف جن��اح اي منظم��ة )اقت�صادي��ة، حكومي��ة،  اأمنية(ت��وىل القي��ادات فيه��ا 
عادة اهتمامًا رئي�ص��ًا به من خالل البحث عن العوامل املوؤثرة يف انتاجية وكفاءة املوظفني �ص��لبًا او ايجابيا وي�ص��عى امل�ص��وؤولون اىل ان ي�صل 

العامل��ون يف انتاجيته��م اىل اق�ص��ى كفاءة ممكنة.
لتحقي��ق ه��ذه االه��داف عمل��ت ادارة البن��ك عل��ى اإيج��اد ال��كادر الوظيف��ي الكف��وؤ واملوؤه��ل بامله��ارات املختلف��ة من اج��ل رفع املق��درة على االداء 
لديهم ولكن املقدرة وحدها غري كافية لكي يعمل املوظف باأق�صى كفاءة ممكنة اذا مل يكن هناك دافع يدفعه للعمل، حيث ان كفاءة الفرد 
تتوق��ف عل��ى عن�صري��ن ا�صا�ص��يني هم��ا املق��درة عل��ى العم��ل والرغب��ة في��ه وتتمث��ل املقدرة عل��ى العمل فيما ميتلك��ه الفرد من مه��ارات ومعارف 

وقدرات.
  كم��ا اعتم��د كاك بن��ك عل��ى امل��وارد الب�ص��رية يف حتقي��ق اأهداف��ه وزي��ادة فعاليت��ه م��ن خالل  تدريبه��ا وتطويرها وحتفيزها مادي��ا ومعنويا من 
اأجل حتقيق الر�صا الوظيفي و حتقيق الوالء الوظيفي بني اأفرادها. ولقد حظي مو�صوع  الوالء الوظيفي باهتمام ادارة  البنك لتقيم �صلوك 
املوظف��ني  لديه��ا خا�ص��ة يف ظ��ل تزاي��د �صغ��وط العم��ل، و علي��ه تعم��ل على حتفيز املوظف��ني للو�صول اإىل حالة من ال��والء الوظيفي يكون له ثقل 
وا�ص��ح يف املناف�ص��ة والتمي��ز وحتقي��ق الر�ص��ا الوظيف��ي وخل��ق  ال��والء الوظيف��ي، مم��ا يحفزهم اإىل احلد م��ن ال�صراعات الداخلي��ة و معوقات 
االداء الفعال ، و بالتايل زيادة االإنتاجية و حت�صني جودة اخلدمات، فالعالقة بني الفرد واملنظمة عالقة تبادلية، اإذ لكل طرف توقعات من 
الط��رف االأخ��ر، حي��ث يب��ذل املوظف��ون اجله��د ويحقق��ون اأه��داف البن��ك مقابل ما يتوقعونه م��ن عائد مادي ومعنوي و ام��ان  للحياة الكرمية، 

وت�ص��عى ادارة كاك بنك اىل بناء الثقة لتعزيز الوالء لكافة موظفي البنك ومبا يحقق اهداف البنك.

الرئيس التنفيذي  أ / صالح صادق باشاكلمة
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اواًل : دليل الحاكمية المؤسسية
لبنك التسليف التعاوني والزراعي

 

  يول��ي بن��ك التس��ليف التعاون��ي والزراع��ي اهتمام��ا كب��ريا باحلوكم��ة املؤسس��ية الس��ليمة ، كم��ا يلت��زم جمل��س إدارة البن��ك 
بتطبي��ق أعل��ى معاي��ري األداء املهني��ة عل��ى مجي��ع نش��اطات البن��ك ، ويتب��ع البن��ك يف ه��ذا اجمل��ال تعليم��ات البن��ك املرك��زي ال��ذي 
تبن��ى توصي��ات جلن��ة ب��ازل ح��ول احلوكم��ة يف املؤسس��ات وكذل��ك مب��ادئ احلوكمة الصادرة ع��ن منظمة التع��اون االقتصادي 

 . )OECD( والتنمي��ة
وتع��رف حوكم��ة البن��وك بانه��ا الطريق��ة ال��ي يت��م  به��ا تنظي��م ش��ئون واعم��ال  البن��وك  م��ن قب��ل  جمال��س إدارته��ا واإلدارة 
التنفيذيه،والي حتدد االس��اليب الس��ليمة يف وضع اهداف واس��راتيجيات البنوك وعملياتها اليومية وحتقق مبدأ املس��ائلة امام 
املس��اهمني وتراع��ي حق��وق ومص��احل االط��راف ذات العاقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الس��لطة الرقابية ومحاية مصاحل 

املودع��ني وم��ا يتطلب��ه ذل��ك م��ن ض��رورة تطوير نظ��م قوي��ة الدارة املخاطر .
لق��د ق��ام البن��ك بتحدي��ث دلي��ل احلوكم��ة وفق��ا ملتطلب��ات دلي��ل احلوكم��ة الص��ادر عن البن��ك املرك��زي اليمين منش��ور رقم )3( 

لس��نة )2013( بش��كل ينس��جم م��ع احتياجات��ه وسياس��اته وطبيعت��ه كبن��ك حكوم��ي )تقليدي - اس��امي ( . 
ويق��وم البن��ك مبراجع��ة دلي��ل احلوكم��ة وتطوي��ره وتعديل��ه م��ن وق��ت آلخ��ر وذل��ك به��دف مواكب��ة التغ��ريات يف احتياجات��ه 

وتوقعاته والسوق  املصريف ويتم اعتماده من جملس االدارة واملوافقة عليه من البنك املركزي .	
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ثانيا: مجلس اإلدارة 

   يلت��زم جمل���س اإدارة بن��ك الت�ص��ليف التع��اوين والزراع��ي اإ�صاف��ة اىل امل�ص��ئوليات الت��ي تفر�صه��ا 
القوان��ني ذات العالق��ة والقوان��ني املنظم��ة للعم��ل امل�ص��ريف بامل�ص��ئوليات التالي��ة : 

1.     التاأك��د م��ن اأن اإدارة البن��ك تت��م ب�ص��كل ح�صي��ف و�صم��ن اإط��ار القوان��ني الناف��ذة ذات العالق��ة 
والتعليم��ات ال�ص��ادرة ع��ن البن��ك املرك��زي وال�صيا�ص��ات الداخلي��ة للبن��ك ومب��ا يكف��ل اإدارة 
البن��ك بطريق��ة اآمن��ة و�ص��ليمة واملحافظ��ة على حق��وق املودعني وم�صالح امل�ص��اهمني  والدائنني 

واملوظف��ني واجله��ات االأخ��رى ذات العالق��ة.
2.    التاأكد من تطبيق نظام احلوكمة املعتمد فى البنك.

3.    اإعتماد اأنظمة الرقابة الداخلية واال�ص��راف عليها مع مراجعة فعاليتها �ص��نويًا اأو كلما اقت�صت 
احلاجة اىل ذلك.

4.    �صم��ان وج��ود اإدارة مراجع��ة داخلي��ة تتمت��ع باال�ص��تقاللية و�صم��ان جتن��ب اأي ن��وع م��ن التاأث��ري 
عليها من قبل االإدارة التنفيذية ، وذلك باأن تكون تبعيتها ملجل�س االإدارة مبا�صرة  بحيث يكون 
هو امل�صوؤول عن حتديد رواتب وحوافز ومكافاآت موظفي اإدارة املراجعة �صمن كادر البنك وهو 
امل�صوؤول عن تقييم اأدائهم وعليه اأي�صًا التحقق من توفر العدد الكايف منهم وكفاية موؤهالتهم 

وخرباتهم ومهاراتهم املهنية وتنميتها با�صتمرار، وتوفري كافة االإحتياجات الالزمة لذلك.
5.    ت�ص��كيل اللج��ان اأو تفوي���س االإدارة التنفيذي��ة اأو اأي جه��ة اآخ��رى للقي��ام ببع���س مه��ام جمل���س 
االإدارة م��ع التاأكي��د عل��ى ان ذل��ك ال يعفي��ه م��ن م�ص��وؤولياته وفق��ًا الأحكام القوان��ني النافذة ذات 

العالقة .
6.   تر�ص��يخ مب��داأ اإلت��زام كل ع�ص��و م��ن اأع�ص��اء جمل���س االإدارة جت��اه البن��ك ومتثيل��ه جلمي��ع 
امل�ص��اهمني ، وعلي��ه اأن يلت��زم بالقي��ام مب��ا يحق��ق م�صلحة البنك وم�صلح��ة املودعني واأ�صحاب 

امل�صال��ح االآخ��رى ولي���س م�صلح��ة جمموع��ة حم��ددة فق��ط.
7.    حماي��ة البن��ك م��ن االأعم��ال غ��ري القانوني��ة اأو غ��ري املالئم��ة لكب��ار امل�ص��اهمني الرئي�ص��ني وذات 

التاأث��ريات ال�ص��لبية عل��ى م�صلحة البنك و/اأو بقية امل�ص��اهمني.
8.    و�ص��ع �صيا�ص��ة تنظ��م وحت��دد املعام��الت م��ع االأط��راف ذات  العالق��ة وامل�صال��ح املرتبط��ة به��م 
م��ن حي��ث معرف��ة ور�ص��د وح�صر كافة التعام��الت والعمليات املوافق عليها وغ��ري املوافق عليها 
وعلي��ه التاأك��د م��ن اأن تنفي��ذ اأي عملي��ة الأي من االأط��راف ذات  العالقة وامل�صالح املرتبطة بهم 

تتم ب�ص��كل عادل ودون تف�صيل واالإف�صاح عنها يف حينه وب�ص��كل فوري و�ص��ليم.
9.    و�ص��ع �صيا�ص��ة مكتوب��ة ب�ص��اأن تعار���س امل�صال��ح وعلي��ه التاأك��د من اأن ال�صيا�ص��ات التي ت�ص��اعد يف 

ك�صف العمليات املحتملة لتعار�س امل�صالح موجودة ومطبقة.
10. التاأكد من عدم م�ص��اركة اأع�صاء جمل���س االإدارة يف اإتخاذ القرارات عند وجود اأي تعار�س يف 

امل�صالح مينعهم من تاأدية دورهم يف حماية م�صالح البنك ب�صكل �صليم. 
11. فه��م ال��دور االإ�ص��رايف والرقاب��ى الأع�ص��اء جمل���س االإدارة واإلتزامه��م باالإخال���س جت��اه البن��ك 

وم�ص��اهميه واأ�صح��اب امل�صال��ح االآخري��ن وجت��اه املجتمع ب�ص��كل عام.
12. التاأك��د م��ن تكري���س االإهتم��ام والوقت الكايف الأع�صاء جمل���س االإدارة للقي��ام بواجباتهم وحتمل 

م�صوؤولياتهم ب�صورة فعالة.

ثالثًا:رئيس مجلس االداره

تقع على عاتق رئي�س جمل�س االإدارة م�صوؤولية تطبيق ماجاء باخلطه اال�صرتاتيجيه للبنك، وكذلك 
ال�صيا�صة  تنفيذ  متابعة  االدارة عن  اأمام جمل�س  البنك، وهو م�صوؤول  اعمال  االأ�صراف على جميع 
للبنك  العام  االأداء  وتقييم  مبتابعة  ويقوم  وغاياتة،  البنك  اأهداف  لتحقيق  املجل�س  ير�صمها  التي 
وفقا لال�صرتاتيجيات واخلطط واالأهداف وال�صيا�صات واملوازنات املعتمدة من قبل جمل�س االدارة. 

كما يقوم الرئي�س مبا يلي باال�صافه ملا حدده القانون :
- اإقامة عالقة بناءة بني جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية للبنك.

- خلق ثقافة خالل اجتماعات جمل�س االإدارة  ت�صجع على النقد البناء حول الق�صايا التي يوجد 
حولها تباين يف وجهات النظر بني االأع�صاء ، كما ت�صجع على النقا�صات وتوفري االإجماع حول 

تلك الق�صايا.
الوقت  وامل�صاهمني يف  االإدارة  اأع�صاء جمل�س  من  كل  اإىل  الكافية  املعلومات  و�صول  من  التاأكد   -

املنا�صب.
- التاأكد من تطبيق  دليل احلوكمة املعتمد يف البنك.

- التاأكد من ح�صول اأع�صاء جمل�س االإدارة على تدريب مالئم على اأعمال البنك. 
- التاأكد من و�صول وجهات نظر م�صاهمي البنك لكل اأع�صاء جمل�س االإدارة خا�صة فيما يتعلق 

باإ�صرتاتيجيات البنك ودليل احلوكمة اخلا�س بالبنك.

رابعًا: اجتماعات المجلس

اأ-بهدف �صمان �صمولية املوا�صيع املعرو�صة يف اجتماعات املجل�س ، عقد جمل�س االداره ) 7( 
اجتماعات خالل العام حيث تناول املوا�صيع التالية.

وكذا  التقديرية  املوازنات  على  وامل�صادقة  للبنك  اال�صرتاتيجية  اخلطة  على  املوافقة    -
اخلزينة  عمليات  حتكم  التي  بال�صيا�صات  اخلا�صة  والتحديثات  الرا�صمالية  امل�صاريف 
واالئتمان وااللتزام واال�صتثمار وكذا �صالحيات ال�صرف و اإقرار اخلطة ال�صنوية للتدقيق، 
�صر  امني  لدى  املتوفره  و  ال�صله  ذات  املعلومات  على  احل�صول  االأع�صاء  كافة  وي�صتطيع 
جهات  من  امل�صورة  على  احل�صول  االدارة،  جمل�س  الع�صاء  ميكن  وكذا  االداره  جمل�س 
خارجية يف اي مو�صوعات متخ�ص�صة وتكون نفقات تلك اال�صت�صارات على ح�صاب البنك 

بناء على تعليمات احلوكمة اخلا�صة بالبنك.

ب- امني �صر جمل�س االداره 
- يقوم بتزويد اأع�صاء املجل�س باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات املجل�س 

لتمكينهم من اتخاذ القرارات املنا�صبة.
- كما يقوم اأمني �صر جمل�س االإدارة باإعداد وتوثيق حما�صر االإجتماعات وتدوين نقا�صات 
واجلهة  قبلهم  من  املتخذة  والقرارات  وت�صويتهم  االأع�صاء  واإقرتاحات  االإدارة  جمل�س 

امل�صوؤولة عن تنفيذ تلك القرارات. 
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اللجان التابعه
 جمللس االدارة

اسم
جلنة املراجعة اللجنة

قرار جملس 
اداره اجتماع 

رقم 2بتاريخ 
2013/2/11م

اجتماع جملس 
االدارة رقم 7 

بتاريخ2015/6/17م 

اجتماع جملس االدارة 
رقم 7 بتاريخ

2015/6/17م 

اجتماع جملس 
االدارة رقم 7 

بتاريخ2015/6/17م 

جلنة الرشيحات 
واملكافآت

جلنة إدارة 
املخاطر واأللتزام

جلنة
 االئتمان العليا

تشكلت 
اللجنة 

بناء
 على

  أحكام عامة
- تق��وم اللج��ان املنبثق��ة ع��ن جمل���س االإدارة ومبا يتوافق مع اال�صدار االخ��ري واملعتمد من دليل احلوكمة 

باملهام املوكلة لهذه اللجان وتفعيل دورها ورفع التقارير الدورية اإىل املجل�س0
- تتحم��ل اللج��ان امل�ص��وؤولية ع��ن اأعماله��ا اأم��ام جمل���س االإدارة، اإال اأن ذل��ك ال يعف��ي جمل���س االإدارة م��ن 

م�ص��وؤوليته ع��ن اأعم��ال ه��ذه اللجان.  
- يع��د ح�ص��ور اأع�ص��اء اللج��ان الإجتماعاته��ا �صروري��ا الإ�ص��تمرار ع�صويته��م ويل��زم توفر الن�ص��اب كي يكون 
االإجتم��اع �صحيح��ًا، وتتخ��ذ القرارات باأغلبي��ة ا�صوات االأع�صاء ويف حال تعادل االأ�صوات يرجح اجلانب 
ال��ذي �ص��وت في��ه رئي���س اللجن��ة وي�ص��جل راأي الط��رف االآخ��ر يف حم�ص��ر االإجتم��اع م��ع التاأكي��د عل��ى اأن 
الت�صوي��ت باالإناب��ة غ��ري م�ص��موح ب��ه، كم��ا ال ي�ص��مح لرئي���س اأي جلنة تفوي���س �صالحياته الأي �ص��خ�س اأخر.

- ل��كل جلن��ة نظ��ام عم��ل خا���س بها، يحدد ب�ص��كل وا�ص��ح �صالحياتها ومهامها وم�ص��وؤولياتها ومت امل�صادقة 
عليها من قبل جمل�س االإدارة.    

- يتم توثيق وت�صنيف حما�صر اإجتماعات اللجان اأ�صوليًا.
-ال يتك��رر االأع�ص��اء يف اأك��ر م��ن جلنت��ني كم��ا ال يك��ون ال�ص��خ�س رئي�ص��ًا اإال للجن��ه واح��ده فق��ط ، وال يج��وز 

تفوي���س �صالحيته اإىل �ص��خ�س اآخر.
- �ص��كل جمل���س االإدارة جلن��ة املراجع��ة، وجلن��ة االئتم��ان العلي��ا ، وجلن��ة املخاط��ر و االلت��زام  و جلن��ة 
الرت�ص��يحات واملكاف��اآت، م��ع العل��م ان��ه يح��ق للمجل���س ان يق��وم بدم��ج عده جلان من جلان��ه اذا كان ذلك 

منا�ص��با او اك��ر مالئم��ة م��ن الناحي��ه الفني��ه واالداري��ه. اأ�صولي��ًا.

سادسًا: لجان المجلس

خامسًا: ميثاق أخالقيات العمل، تعارض المصالح

يق��وم املجل���س بالتاأك��د دوم��ا م��ن اأن البن��ك يتمت��ع بنزاه��ة عالي��ة يف ممار�ص��ة اأعماله. ويتم ذلك من خالل توفر �صيا�ص��ات تعار�س امل�صالح وميثاق اأخالقيات العم��ل تت�صمن تعريف لتعار�س امل�صالح 
وال�صفق��ات الت��ي يق��وم به��ا موظف��وا البن��ك مل�صلحته��م ال�ص��خ�صية بن��اًء عل��ى معلوم��ات داخلي��ة ع��ن البنك مت احل�ص��ول/ االطالع عليها نتيج��ة ال�صالحيات املعط��اة لهم. ومت تعميم هذه ال�صيا�ص��ات 
وميثاق اأخالقيات العمل على كافة موظفي البنك واأع�صاء جمل�س االإدارة وقد اقر جمل�س االإدارة ميثاق ال�صلوك واخالقيات العمل بتحديثاته االخرية يف العام 2016م وتعميمه على جميع موظفي 

البنك  . 
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صاحيات ومهام اللجنة:

يكون للجنة املراجعة 
-   �ص��لطة احل�ص��ول عل��ى اأي معلوم��ات يف �ص��بيل ممار�ص��ة عمله��ا ، وللجن��ة اأي�ص��ا دع��وة اأي م��ن 
االأ�ص��خا�س ذوي اخلربة اأو االإخت�صا�س حل�صور االإجتماعات لالإ�صرت�ص��اد براأيه، ودعوة اأي 
ع�ص��و م��ن اأع�ص��اء جمل���س االإدارة اأو االإدارة التنفيذي��ة حل�ص��ور اإجتماعاته��ا ، كم��ا اأن له��ا 
احلق فى دعوة مدير املراجعة الداخلية حل�صور اإجتماعات اللجنة ، وللجنة طلب االإجتماع 

باملراج��ع اخلارجي. 
-   مراجع��ة البيان��ات املالي��ة الدوري��ة قب��ل عر�صه��ا عل��ى جمل���س االإدارة ، والتو�صي��ة ب�ص��اأنها 
ملجل���س االإدارة ، ومتابع��ة الق�صاي��ا املحا�ص��بية ذات االأث��ر اجلوه��ري عل��ى البيان��ات املالي��ة ، 

وذل��ك به��دف �صم��ان عدال��ة و�ص��فافية التقاري��ر املالي��ة.
-  تق��وم جلن��ة املراجع��ة بتقيي��م فعالي��ة وكفاي��ة نظ��م ال�صب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة ، وت�ص��مل 

م�ص��وؤولية اللجن��ة عل��ى م��ا يل��ي: 
•   تقيي��م فعالي��ة وكفاي��ة وظيف��ة املراجع��ة الداخلي��ة والتاأك��د م��ن االإلت��زام بالتعليم��ات 

الناف��ذة ال�ص��ادرة ع��ن اجله��ات ذات العالق��ة.
•   تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج املراجعة الداخلية.

•   مراجع��ة نتائ��ج تقاري��ر املراجع��ة الداخلي��ة والتاأك��د م��ن اأن��ه ق��د مت اإتخ��اذ االإج��راءات 
الالزمة ب�ص��اأنها. 

•   مراجعة واإقرار خطط املراجعة املقرتحة من املراجعة الداخلية.
•   التو�صي��ة اىل جمل���س االإدارة بتعي��ني مدي��ر وموظف��ي اإدارة املراجع��ة الداخلي��ة ونقله��م 

وعزلهم وتقييم اأدائهم.

•  يك��ون للجن��ة �ص��لطة االإت�ص��ال املبا�ص��ر باملراج��ع اخلارج��ي ، واالإجتم��اع مع��ه ب��دون ح�ص��ور 
االإدارة ، وت�ص��مل م�ص��وؤولية اللجن��ة يف ه��ذا املج��ال عل��ى م��ا يلي:

•   التو�صي��ة اإىل جمل���س االإدارة بخ�صو���س تعي��ني وع��زل املراج��ع اخلارج��ي  وحتدي��د  
اأتعاب��ة وتقيي��م اأدائه. 

تقييم مو�صوعية واإ�صتقاللية املراجع اخلارجي.   •
مراجعة خطاب التعيني وقبوله.   •

مراجع��ة نتائ��ج تقاري��ر املراجع��ة اخلارجي��ة وتقاري��ر البنك املرك��زي والتاأكد من اأنه    •
ق��د مت اإتخ��اذ االإجراءات الالزمة ب�ص��اأنها. 

تق��وم اللجن��ة مبراجع��ة العملي��ات م��ع االأط��راف ذات  العالق��ة واإحاط��ة جمل���س    •
به��ا.  االإدارة 

تق��وم اللجن��ة بالتاأك��د م��ن م��دى اإلت��زام البن��ك بالقوان��ني الناف��ذة ذات العالق��ة    •
والقوان��ني املنظم��ة للعم��ل امل�ص��ريف والتعليم��ات ال�صادرة عن البن��ك املركزي ومدى 

التقي��د ب�صيا�ص��ات البن��ك ونظام��ه الداخل��ي. 
تعق��د اللجن��ة اإجتماع��ات دوري��ة م��ع املراج��ع اخلارجي م��رة واحدة عل��ى االأقل خالل    •
العام ومرتني على االأقل مع املراجع الداخلي ، كما يحق للمراجع الداخلي واملراجع 

اخلارج��ي طل��ب االإجتم��اع مع اللجنة حني تقت�ص��ي �صرورة العمل ذلك. 
تق��وم اللجن��ة باإ�ص��تقبال جمي��ع البالغ��ات املقدم��ة م��ن املوظف��ني ح��ول اأي خمالف��ات    •
حمتمل��ة يف املج��االت املالي��ة اأو القانوني��ة ب�ص��رية تام��ة وفق��ًا لربنام��ج االإب��الغ ع��ن 

املخالف��ات املعتم��د م��ن قب��ل جمل���س االإدارة.

1- لجنة المراجعة
تتك��ون جلن��ة املراجع��ة م��ن اربع��ة اأع�ص��اء غ��ري تنفيذي��ني، واغلبه��م م��ن االع�ص��اء امل�ص��تقلني وق��د 
عق��دت اللجن��ة �ص��بعة ع�ص��ر اإجم��اع خ��الل الع��ام ، كم��ا مت توثي��ق جمي��ع حما�صره��ا و يع��ني جمل���س 
االإدارة رئي���س واأع�ص��اء جلن��ة املراجع��ة مل��دة ث��الث �ص��نوات قابل��ة للتجدي��د لفرتت��ني كح��د اق�ص��ى.

ولللجنة احلق باالإ�صتعانة بخربات خارجية بعد موافقة جمل�س االإدارة على ذلك.
.

اهداف اللجنة: 
- مراجع��ة تقاري��ر البيان��ات  املالي��ة ونظ��م ال�صب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة ، ونط��اق ونتائ��ج وم��دى 
كفاي��ة املراجع��ة الداخلي��ة ، واملراجع��ة اخلارجي��ة ، ومراجعة الق�صايا املحا�ص��بية ذات االأثر 

اجلوهري عل��ى البيانات املالية.

 املراجعهجلنة

األعضاء

رئيساأ عبد اهلل حسن الشاطر
عضو
عضو

الصفة

أ سليم ناصر الشحطري

أ علي عبدالكريم الفضيل
أ عباس عيسى الزبيدي

عضو
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2- لجنة إدارة المخاطر وااللتزام 

األعضاء

رئيساحارث عبدالباري صاحل
عضوحممد حممد بشري

عضوعبده مهدي العدله

الصفة

1 .أهداف اللجنة:  
و�صع �صيا�صة املخاطر مبا ين�صجم مع قدرة البنك ومدى قبوله لتحمل املخاطر ، ومراجعة اأداء 

االإدارة التنفيذية يف اإدارة خماطر االإئتمان وال�صوق وال�صيولة والت�صغيل وعدم االلتزام وال�صمعة 
وغريها. 

2.صاحيات ومهام اللجنة:
- تق��وم اللجن��ة مبراجع��ة اإ�ص��رتاتيجيات و�صيا�ص��ات اإدارة املخاط��ر قب��ل اإعتماده��ا م��ن قب��ل جمل���س االإدارة، 

والتاأكد من تنفيذ تلك االإ�ص��رتاتيجيات وال�صيا�ص��ات.
- �صم��ان توف��ر امل��وارد والنظ��م الكافي��ة الإدارة املخاط��ر، و�صم��ان ا�ص��تقاللية موظف��ي اإدارة املخاط��ر ع��ن 

االأن�ص��طة الت��ي ينج��م عنه��ا حتم��ل البن��ك للمخاطر. 
- التو�صي��ة اىل جمل���س االإدارة بخ�صو���س تعي��ني رئي���س قط��اع املخاط��ر وااللت��زام ومدي��ر اإدارة املخاط��ر 

ومدي��ر اإدارة االلت��زام ونقل��ه وعزل��ه وتقيي��م اأدائ��ه.
- مراجع��ة الهي��كل التنظيم��ي لقط��اع املخاط��ر وااللتزام وو�صع تو�صيات ب�ص��اأنه قبل اإعتماده من قبل جمل���س 

االإدارة.
- مراجع��ة التقاري��ر الدوري��ة ح��ول طبيع��ة املخاط��ر الت��ي يتعر���س له��ا البن��ك وحجمه��ا، واأن�ص��طة قط��اع 

املخاط��ر وااللت��زام. 
- مراقب��ة م��دى اإلت��زام قط��اع املخاط��ر وااللت��زام  باملعاي��ري ال�ص��ادرة ع��ن جلن��ة ب��ازل واخلا�ص��ة ب��اإدارة 
املخاط��ر ، واملتعلق��ة مبخاط��ر االإئتم��ان وخماط��ر ال�ص��وق واملخاط��ر الت�ص��غيلية وخماط��ر ع��دم االلت��زام.

- ترف��ع اللجن��ة تقاري��ر دوري��ة اإىل جمل���س االإدارة وتق��دم اإح�صائي��ات بخ�صو���س املخاط��ر الت��ي يتعر���س له��ا 
البن��ك والتغ��ريات والتط��ورات الت��ي تط��راأ عل��ى اإدارة املخاط��ر، و التعليم��ات ال�ص��ادرة ع��ن البن��ك املرك��زي.
- مراجعة واإبداء الراأي اأمام جمل�س االإدارة حول �صقوف املخاطر واحلاالت االإ�صتثنائية التي تطراأ عليها.

- تعق��د اللجن��ة اإجتماع��ات دوري��ة م��ع قط��اع املخاط��ر ملناق�ص��ة وتقيي��م املخاط��ر الت��ي يتعر���س له��ا البن��ك 
وكفاي��ة ط��رق معاجلته��ا وتق��دمي التو�صي��ات ب�ص��اأنها.

3- لجنة الترشيحات والمكافآت:

عدداالجتم�اع�ات
الصف��ةاألعض���اء

رئيساحممد عبدالرمحن عبدالقادر
عضوامجال علي املالكي

4

عضواحارث عبدالباري صاحل

1.أهداف اللجنة:
مراقب��ة و�صم��ان �ص��فافية اإ�ص��تبدال اأع�ص��اء جمل���س االإدارة وتعي��ني املدي��ر التنفي��ذي، وكذل��ك اقرتاح 
معايري تقييم فعالية جمل�س االإدارة ككل وفعالية كل ع�صو من اأع�صاء جمل�س االإدارة ب�صكل م�صتقل، 
وتقيي��م اأداء االإدارة التنفيذي��ة وفق��ا للمعاي��ري املق��رة م��ن املجل���س، وكذل��ك �صمان �ص��فافية �صيا�ص��ات 
رواتب ومكافاآت وحوافز اأع�صاء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية و�صمان اإن�صجام هذه ال�صيا�صات 

مع اأهداف البنك. 

2.  صاحيات ومهام اللجنة:
-   و�ص��ع معاي��ري و�ص��روط )احل��د االأدن��ى( للخ��ربات واملوؤه��الت واملهارات املطلوبة لع�صوية جمل���س 
االإدارة ول�ص��غل من�ص��ب الرئي���س التنفي��ذي ، مب��ا يف ذل��ك حتدي��د الوق��ت ال��الزم تخ�صي�ص��ه م��ن 

الع�صو الأعمال جمل���س االإدارة ، وي�صادق جمل���س االإدارة على املعايري وال�ص��روط املو�صوعة.
-   تبن��ي معاي��ري مو�صوعي��ة لتقيي��م فعالي��ة جمل���س االإدارة ككل وتقيي��م اأداء كل ع�ص��و م��ن اأع�ص��اء 

جمل���س االإدارة وكل جلن��ة م��ن جلان��ه وتقيي��م اأداء املديري��ن التنفيذي��ني ، ويوؤخ��ذ باالإعتب��ار عن��د 
الرفع ملجل���س االدارة بتقييم اأداء جمل���س االإدارة ككل و تقييم االإدارة التنفيذية اأداء املوؤ�ص�ص��ات 
االآخرى امل�ص��ابهة كما يراعى مدى االإلتزام باملتطلبات الرقابية ، وي�صادق جمل���س االإدارة على 

معايري التقييم. 
-  التاأك��د م��ن ح�ص��ول اأع�ص��اء جمل���س االإدارة عل��ى التدري��ب والتاأهي��ل امل�ص��تمر ، م��ن خ��الل برام��ج 
ت�صم��م له��ذا الغر���س ، ملواكب��ة التط��ورات احلديث��ة يف �صناع��ة اخلدمات املالي��ة ، وتتوىل اللجنة 

توف��ري معلوم��ات ح��ول بع���س الق�صاي��ا الهامة يف البنك الأع�صاء جمل���س االإدارة عند الطلب. 
-  و�ص��ع �ص��روط ومعاي��ري تعي��ني كبارم�ص��وؤويل االإدارة التنفيذي��ة وتقيي��م اأدائه��م و اع��داد خط��ة 

إحالله��م .
-  التو�صي��ة ملجل���س االإدارة باإلغ��اء تعيني/ع��زل اأي م��ن كبارم�ص��وؤويل االإدارة التنفيذي��ة اإذا ثب��ت 
ع��دم فاعليت��ه وتق�ص��ريه يف اأداء واجبات��ه وم�ص��وؤولياته ومن��ه عل��ى �ص��يبل املث��ال ال احل�ص��ر املدير 

املايل. 
-  اإجراء املراجعة ال�ص��نوية لل�ص��روط املطلوبة لع�صوية جمل���س االإدارة والرئي���س التنفيذي  ل�صمان 

االإلت��زام باأح��كام القوان��ني واالأنظم��ة النافذة والتعليمات ال�صادرة ع��ن البنك املركزي.
-  �صم��ان وج��ود �صيا�ص��ات وا�صح��ة للمكاف��اآت والتعوي�ص��ات الأع�ص��اء جمل���س االإدارة واملديري��ن 
التنفيذي��ني تتنا�ص��ب م��ع خرباته��م وموؤهالته��م ي�ص��ادق عليه��ا م��ن قب��ل جمل���س االإدارة وتراج��ع 
�صنويا من قبل اللجنة ، وال بد اأن يكون هناك توازن عند و�صع امل�صتحقات ، بحيث تكون حمفزة 
الإ�ص��تقطاب اأ�ص��خا�س موؤهل��ني وغ��ري مبال��غ فيه��ا ، ويج��ب اأن يك��ون �ص��لم ه��ذه امل�ص��تحقات �صم��ن 
النطاق الذي حتدده �صيا�صة البنك وغري مرتبط باالأداء يف االأجل الق�صري بهدف جتنب ت�صجيع 

املخاط��رة فوق احل��دود املقبولة.
-  يج��ب االإف�ص��اح يف التقري��ر ال�ص��نوي للبن��ك ع��ن اآلية حتديد املكاف��اآت لالأع�صاء التنفيذيني وغري 

التنفيذيني.
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4-  لجنة االئتمان العليا
  

تتكون جلنة االئتمان العليا من اأثنني اع�صاء غري تنفيذيني من جمل�س االدارة 
باال�صافة اىل عدد من اع�صاء االدارة التنفيذيه .

جتتمع اللجنة اثنى ع�صر اجتماع باالإ�صافة لالجتماع عند احلاجة وح�صب ال�صرورة.
املسؤوليات:

 - مراجع��ة اإ�ص��رتاتيجية و �صيا�ص��ة البن��ك االئتماني��ة قب��ل اعتماده��ا م��ن جمل���س االإدارة وتقيي��م 
فعاليته��ا ب�ص��كل م�ص��تمر.

- الق��رار النهائ��ي بخ�صو���س من��ح الت�ص��هيالت االئتماني��ة االأخ��رى بن��اًء عل��ى ال�صالحي��ات ال��واردة 
يف ال�صيا�ص��ة االئتماني��ة يف هذا اخل�صو�س.

- متابع��ة الت�ص��هيالت االئتماني��ة املمنوح��ة وتقييمه��ا واتخ��اذ االإج��راءات املنا�ص��بة لت�صوي��ب املتع��ر 
منها.

- التاأك��د م��ن فعالي��ة ودق��ة االإج��راءات وال�صالحي��ات االئتماني��ة للبن��ك واأط��ر عملي��ات بي��ع ومن��ح 
االئتم��ان باالإ�صاف��ة اإىل اإج��راء مراجع��ة دوري��ة له��ا وتعديله��ا اإن ل��زم االأم��ر.

- مراقب��ة ومتابع��ة تطبي��ق ال�صيا�ص��ة االئتماني��ة وا�ص��تالم التقاري��ر الدوري��ة م��ن االإدارات املعني��ة 
ورفعه��ا اإىل جمل���س االإدارة م��ع التو�صي��ات الالزم��ة ب�ص��اأنها.

- القي��ام با�ص��تدعاء اي��ة بيان��ات او معلوم��ات م��ن االدارة التنفيذي��ة او ا�ص��تدعاء اي ع�ص��و م��ن 
اع�ص��اء جمل���س االدارة او االدارة التنفيذي��ة حل�ص��ور اجتماع��ات اللجنة والرد على اية معلومات 

تطلبه��ا اللجن��ة منه .

سابعًا / بيئة الضبط والرقابة الداخلية

1-  وظيفة المراجعة الداخلية: 
 ل��دى البن��ك وظيف��ة مراجع��ة داخلي��ة دائم��ة وفعال��ة تتب��ع جمل���س االإدارة ، تتمت��ع  باإ�ص��تقاللية تامة  ، 
على اأن يتم تعيني مدير وموظفي اإدارة املراجعة الداخلية من قبل جمل�س االإدارة بعد تو�صية جلنة 
املراجعة،كما يجب عدم تكليف موظفي املراجعة الداخلية  باأي اأعمال / م�صوؤوليات تنفيذية. وميثل 

االأتي اأهم مهامها:

- التاأك��د م��ن م��دى االإلت��زام بتطبي��ق ال�صيا�ص��ات واالج��راءات املعتم��دة م��ن قب��ل جمل���س االإدارة 
والقوان��ني املنظم��ة للعم��ل امل�ص��ريف والتعليم��ات ال�ص��ادرة ع��ن البن��ك املرك��زي.

- التاأك��د م��ن تطبي��ق تعليم��ات ولوائ��ح البن��ك واأنظمت��ه الداخلية واإق��رتاح معاجلة  اأوج��ه الق�صور يف 
النظم املالية واالإدارية والفنية.

- توثي��ق مه��ام و�صالحي��ات وم�ص��وؤوليات اإدارة املراجع��ة الداخلي��ة �صم��ن ميث��اق املراجع��ة الداخلي��ة 
املعتمد من جمل���س االإدارة.

- رفع تقارير املراجعة الداخلية اإىل جمل�س االإدارة اأو جلنة املراجعة.
- التاأكد من كفاية اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية واأنظمة اإدارة املخاطر ومدى فعاليتها.

- رف��ع  املقرتح��ات و التو�صي��ات الت��ي ته��دف اإيل حت�ص��ني كف��اءة نظ��م الرقاب��ة الداخلي��ة بالبن��ك اىل 
جمل���س االإدارة اأو جلنة املراجعة.

-  م�ص��اعدة جمل���س االإدارة عل��ى القي��ام مب�ص��وؤولياته عل��ى الوج��ه االأكم��ل م��ن خ��الل تزوي��ده 
بالتحلي��الت وعملي��ات التقيي��م والتو�صي��ات ب�ص��اأن االأن�ص��طة الت��ي تق��وم اإدارة املراجع��ة مبراجعته��ا.
- تتمث��ل امل�ص��وؤولية االأ�صا�ص��ية الإدارة املراجع��ة الداخلي��ة والت��ي يج��ب اأن تق��وم عل��ى اأ�صا���س املخاط��ر 

مراجع��ة وبح��د اأدنى ما يلي:
• كاف��ة اإدارات واأق�ص��ام وف��روع البن��ك وكاف��ة االأن�ص��طة واملخاط��ر وعل��ى اأن تك��ون يف �ص��كل 
مراجع��ة دوري��ة وم�ص��تمرة خ��الل الع��ام باالإ�صاف��ة اإىل مراجع��ة البيان��ات املالي��ة واحل�ص��ابات 

اخلتامي��ة.
•  اأن تت��م عملي��ة املراجع��ة الداخلي��ة وف��ق برام��ج مراجع��ة �ص��املة ومهني��ة منا�ص��بة تواف��ق 
اأحدث معايري واأدلة املراجعة الداخلية الدولية مع توفري التقنيات الالزمة والعمل على تقييم 

وتطوي��ر ه��ذه الربام��ج لتتنا�ص��ب م��ع تطور العم��ل بالبنك. 
- االإحتف��اظ بتقاري��ر واأوراق العم��ل اخلا�ص��ة به��ا ب�ص��كل منظ��م واآم��ن ميك��ن الرج��وع اإليه��ا وتك��ون 

جاه��زة لالإط��الع عليه��ا م��ن قب��ل املراج��ع اخلارج��ي وجلن��ة املراجع��ة ومفت�ص��ي البن��ك املرك��زي.

2- وظيفة اإلمتثال/االلتزام:
ل��دى البن��ك وظيف��ة اإمتث��ال دائم��ة وفعال��ة ، وتتمتع باإ�ص��تقاللية تام��ة ، وميثل االأتي اأه��م مهام وظيفة 

االإمتثال:
- متابع��ة دائم��ة مل��دى اإلت��زام البن��ك بجميع القوانني الناف��ذة ذات العالقة والقوانني املنظمة للعمل 
امل�ص��ريف والتعليم��ات ال�ص��ادرة ع��ن البن��ك املرك��زي الواج��ب اإتباعه��ا وكذلك اللوائ��ح واالأنظمة 
وك��ذا االإلت��زام باالع��راف واملمار�ص��ات امل�صرفي��ة ال�ص��ليمة و القواع��د واملعاي��ري ال�ص��ادرة ع��ن 

اجله��ات الرقابي��ة املحلي��ة والدولية .
- متابعة مدى االإلتزام بتطبيق نظام احلوكمة اخلا�س بالبنك. 

- تلقي بالغات العاملني بالبنك عن املمار�صات غري امل�صروعة اأو غري االأخالقية والتحقيق فيها. 
- قيا�س التاأثري املتوقع يف حالة حدوث اأية تغريات علي االإطار القانوين الذي يخ�صع له البنك. 

- التاأك��د م��ن تواف��ق اأي��ة منتج��ات اأو اإج��راءات ي�ص��تحدثها البنك مع القوانني الناف��ذة ذات العالقة 
والقوانني املنظمة للعمل امل�صريف والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي.

- التاأك��د م��ن اأن البن��ك عل��ى دراي��ة كافي��ة مبخاطر ع��دم االإمتثال ، والتي تتمث��ل مبخاطر العقوبات 
القانوني��ة اأو الرقابي��ة اأو اإحتم��ال التعر���س خل�ص��ائر مالي��ة اأو خماط��ر �ص��معة نتيج��ة ع��دم اإلت��زام 
البن��ك بالقوان��ني الناف��ذة ذات العالق��ة والقوانني املنظمة للعمل امل�ص��ريف والتعليمات ال�صادرة 

ع��ن البن��ك املرك��زي ، والقوان��ني الدولي��ة التي حتكم املعامالت امل�صرفي��ة الدولية بني البنوك.
- رفع تقارير االإمتثال اىل جمل�س االإدارة مع اإر�صال ن�صخة اىل االإدارة التنفيذية.

االسم
رئيسامجال علي املالكي

عضوا

الصفة

حممد عبدالرمحن عبدالقادر

الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس للمخاطر وااللتزام

مدير ادارة مراجعة وحتليل االئتمان

نائب الرئيس لقطاع ائتمان الشركات
مستشار كاك االسامي

عضوا
عضوا

عضوا
عضوا
مقررا
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3- إدارة املخاطر
ل��دى البن��ك وظيف��ة اإدارة خماط��ر دائم��ة وفعال��ة ، وتتمت��ع باإ�ص��تقاللية تام��ة ، وميثل االأت��ي اأهم مهام 

اإدارة املخاطر:
-  ترف��ع اإدارة املخاط��ر يف البن��ك تقاريره��ا ع��رب رئي���س القط��اع  اإىل جلن��ة اإدارة املخاط��ر و 
االلت��زام ، اأم��ا بالن�ص��بة للعملي��ات اليومي��ة فيكون اإرتباطها مع نائب الرئي���س التنفيذي للمخاطر 

وااللتزام.
-  تت�صمن م�صوؤوليات اإدارة املخاطر يف البنك ما يلي:

• حتلي��ل جمي��ع املخاط��ر مب��ا فيه��ا خماط��ر االإئتم��ان ، خماط��ر ال�ص��وق ، خماط��ر ال�ص��يولة 
وخماط��ر العملي��ات.

• تطوير منهجيات القيا�س وال�صبط لكل نوع من اأنواع املخاطر.
• التو�صي��ة للجن��ة املخاط��ر ب�ص��قوف للمخاط��ر ، واملوافق��ات ، ورف��ع التقاري��ر ، وت�ص��جيل ح��االت 

االإ�ص��تثناءات عن �صيا�صة اإدارة املخاطر.
• تزوي��د املجل���س واالإدارة التنفيذي��ة مبعلوم��ات ع��ن قيا���س املخاط��ر يف البن��ك ) يق��وم املجل���س 
مبراجع��ة اإح�صائي��ات املخاط��ر يف البن��ك النوعي��ة والكمي��ة وب�ص��كل منتظ��م يف كل اإجتم��اع 

للمجل�س(.
ل��دى البن��ك الإ�ص��تخدامها الأغرا���س االإف�ص��اح والن�ص��ر  • توف��ري معلوم��ات ح��ول املخاط��ر 

للجمه��ور.
-  تق��وم اللج��ان التنفيذي��ة يف البن��ك مث��ل جل��ان )االإئتم��ان ، واإدارة املوج��ودات واملطلوب��ات/ • 
جلن��ة التح�صي��ل( مب�ص��اعدة اإدارة املخاط��ر يف القيام مبهامها وفق��ًا لل�صالحيات املحددة لتلك 

اللجان.
-  يج��ب اأن يت�صم��ن التقري��ر ال�ص��نوي للبن��ك معلوم��ات ع��ن اإدارة املخاط��ر بخ�صو���س هيكله��ا 

وطبيع��ة عملي��اتها والتط��ورات الت��ي ط��راأت فيه��ا.

4- املراجعة  اخلارجية:
يجب اأن يكون لدى البنك نظام حوكمة يكفل حتقيق ما يلي :

-  تعي��ني مراج��ع خارج��ي م�ص��تقل ميار���س عمل��ه وفق��ًا للمعاي��ري الدولي��ة املتعلق��ة مبهن��ة 
املراجع��ة م��دركًا لواجبات��ه جت��اه البن��ك فيم��ا يتعل��ق بب��ذل العناي��ة املهني��ة الالزم��ة وفق��ًا 

ملعاي��ري املراجع��ة الدولي��ة.
-  التدوي��ر املنتظ��م للمراج��ع اخلارج��ي مب��ا يتف��ق م��ع التعليم��ات ال�ص��ادرة ع��ن البن��ك 

املرك��زي.  
-  االإلت��زام بالقوان��ني الناف��ذة والتعليم��ات ال�ص��ادرة ع��ن البن��ك املرك��زي املتعلق��ة بتنظي��م 

العالق��ة ب��ني املراج��ع اخلارج��ي ، واجلهات االأخ��رى ذات العالقة.
-  ترتي��ب االإجتماع��ات املنتظم��ة ب��ني املراج��ع اخلارج��ي وجلن��ة املراجع��ة كونه��ا هام��ة 

وجوهري��ة لتعزي��ز اإ�ص��تقاللية املراج��ع اخلارج��ي.
- �صم��ان اإ�ص��تقاللية املراج��ع اخلارج��ى وذل��ك م��ن خ��الل اأن ال يكون للمراج��ع اخلارجي اأي 
م�صلحة يف البنك و اأن ال يكون اأي ع�صو من جمل�س االإدارة م�صاهمًا اأو �صريكًا للمراجع  

اخلارجى.

- قي��ام  جلن��ة املراجع��ة مبراجع��ة الرتتيب��ات م��ع املراج��ع اخلارج��ى ب�ص��كل منتظ��م مب��ا 
ي�صم��ن مالءمته��ا وفق��ًا حلج��م وطبيع��ة عملي��ات البن��ك 

-  قي��ام  جلن��ة املراجع��ة بتفعي��ل قن��وات االإت�ص��ال ب��ني املراج��ع اخلارج��ي وجمل���س االإدارة 
واالإدارة التنفيذي��ة ف��ى البن��ك وتهيئ��ة االأج��واء الت��ي متكن��ه م��ن احل�ص��ول عل��ى كل م��ا 
تتطلب��ه عملي��ة املراجعة من بيانات ومعلومات وم�ص��تندات �ص��واًء م��ن االإدارة التنفيذية اأو 

جمل���س االإدارة 
- االإ�صتخدام الفعال لنتائج املراجعة اخلارجية وفى الوقت املنا�صب.

- يج��ب رف��ع تقاري��ر املراجع��ة اخلارجي��ة اىل جمل���س االإدارة / جلن��ة املراجع��ة وم��ن ث��م 
حتويله��ا اإىل االإدارة التنفيذي��ة لل��رد عليه��ا وبعده��ا ي�ص��در جمل���س االإدارة تعليمات��ه 

بالتعام��ل م��ع تل��ك املالحظ��ات.
- املراج��ع اخلارج��ى م�ص��وؤول اأم��ام امل�ص��اهمني واأ�صح��اب حقوق امللكية وكذلك امام جمل���س 
االإدارة والبن��ك ع��ن القي��ام بب��ذل العناي��ة املهني��ة الواجب��ة وفق��ًا ملعاي��ري التدقي��ق الدولي��ة 

ذات ال�صل��ة باملهن��ة ل�ص��المة اإج��راءات املراجعة فى البنك.

5-  هيئة الرقابة الشرعية :
يتضم��ن نظ��ام احلوكم��ة يف البنك االلتزام بأحكام الش��ريعة االس��امية ومبادئها 

يف إطار تقديم اخلدمات املالية االسامية ضمن القطاع االسامي .
عني جمل���س االإدارة هيئة رقابة �ص��رعية يكون يف ع�صويتها 3 اأع�صاء على االأقل من علماء ال�ص��ريعة  

االإ�صالمية  ولديهم خربه يف جماالت التمويل .
1. أعضاء اهليئة الشرعية : 

-  د.لطف حممد ال�صرحي 
-  د.�صعيد علي احلمريي رئي�صا 

-  د.ن�صر حممد ال�صالمي )املراقب ال�صرعي(
اجتمع��ت الهيئ��ه ع��دد 5 اجتماع��ات خ��الل العام ، كما ال ت�صم الهيئ��ه يف ع�صويتها مدراء من البنك، 

كما الت�صم م�ص��اهمني ميتلكون ما ن�ص��بته 5% من را���س مال البنك او اكر .

2.  مهام هيئة الرقابة الشرعية:
تتوىل هيئة الرقابة ال�صرعية املهام التالية: 

- مراجع��ة واإق��رار العق��ود واالإتفاقي��ات واملعام��الت و�صيا�ص��ات ونظ��م و اآلي��ات وبرام��ج العم��ل و 
اإق��رار املنتج��ات واخلدم��ات.

- مراجع��ة واإق��رار دلي��ل ال�صيا�ص��ات واالإج��راءات اخلا�ص��ة باالإلت��زام باأح��كام ومب��ادئ ال�ص��ريعة 
االإ�ص��المية.

- تق��دمي تقري��ر �ص��نوي اإىل اجلمعي��ة العام��ة للم�ص��اهمني تب��ني في��ه م��دى اإلت��زام امل�ص��رف باأحكام 
ال�ص��ريعة االإ�ص��المية للف��رتة مو�ص��وع التقري��ر وكذل��ك مالحظاته��ا وتو�صياته��ا وي�صم��ن تقري��ر 

الهيئ��ة يف التقري��ر ال�ص��نوي للم�صرف.
- القي��ام مبه��ام تخطي��ط وتنفي��ذ اإج��راءات املراجع��ة ال�ص��رعية واإع��داد التقري��ر ال�ص��نوي ، ويج��ب 
اأن تك��ون االأتع��اب الت��ي حت�ص��ل عليه��ا هيئ��ة الرقاب��ة ال�ص��رعية خم�ص�ص��ة للقيام مبه��ام الفتوى 
ومه��ام املراجع��ة الت��ي ت�ص��مل جمي��ع االأعم��ال املتعلق��ة باملراجع��ة امليداني��ة ال�ص��رعية واملتابع��ات 
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واإجتماعات الهيئة اخلا�صة مبهام املراجعة ودرا�ص��ة املالحظات ال�ص��رعية والبت فيها واإعداد 
التقري��ر ال�ص��نوي للهيئة.

- كما لها احلق باالإ�صتعانة عند احلاجة مبراجع خارجي)�صرعي اإن وجد( للقيام باملهام اعاله 
- تق��دمي امل�ص��ورة عن��د الطل��ب لالأطراف التي تق��دم خدمات للم�صرف مثل املراجعني اخلارجيني 

والقانونيني وامل�صت�صارين.
- التاأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة ال�صرعية الداخلية والتاأكد من فعاليته.

-  تق��دمي الن�ص��ح والتوجي��ه الإدارة املراجع��ة ال�ص��رعية الداخلي��ة ب�ص��اأن نط��اق املراجع��ة ال�ص��رعية 
املطلوب ، وتطلع على خال�صة تقارير اإدارة املراجعة ال�صرعية الداخلية وردود االإدارة عليها ، 

للتاأك��د م��ن كفاية وفعالية اإدارة املراجعة ال�ص��رعية الداخلية.
 - التن�ص��يق م��ع جلن��ة احلوكم��ة وجلن��ة املراجع��ة ب�ص��اأن التاأك��د م��ن االإلت��زام باأح��كام ومب��ادئ 

ال�ص��ريعة االإ�ص��المية.
- االط��الع عل��ى كاف��ة التقاري��ر الت��ي تت�صم��ن مراجع��ة االإلت��زام باأح��كام ال�ص��ريعة االإ�ص��المية 
ومبادئه��ا وكذل��ك تقاري��ر البن��ك املرك��زي واملراج��ع اخلارج��ي ، وردود االإدارة عل��ى تل��ك 
التقاري��ر ، لتقيي��م اجله��ود املبذول��ة يف �ص��بيل التاأك��د م��ن االإلت��زام باأح��كام ومب��ادئ ال�ص��ريعة 
االإ�ص��المية  ومراعاته��ا عن��د التخطي��ط الأعم��ال املراجع��ة ال�ص��رعية اخلارجي��ة ولهيئ��ة الرقاب��ة 

ال�ص��رعية.
- اقرتاح الربامج التدريبية ال�صرعية للعاملني يف امل�صرف يف �صوء احلاجة التي تقدرها.

- احل��ق يف االإط��الع الكام��ل ، ودون قيودعل��ى جمي��ع ال�ص��جالت والوثائ��ق واملعام��الت واملعلوم��ات 
م��ن جمي��ع امل�ص��ادر مب��ا يف ذل��ك الرج��وع اإىل امل�صت�ص��ارين املهني��ني وموظف��ي امل�ص��رف ذوي 

ال�صلة.
-  احل��ق باالإ�ص��تعانة بخ��رباء خارجي��ني لتق��دمي امل�ص��ورة له��ا وحتدي��دًا ح��ول الق�صاي��ا القانوني��ة 

واملالي��ة ، وذل��ك عل��ى نفق��ة البن��ك بع��د اأخ��ذ موافق��ة جمل���س االإدارة.

ثامنا: المسؤليات االجتماعية 
يوؤمن بنك الت�صليف التعاوين والزراعي اأن البنك الكبري يتحمل م�صوؤولية خا�صة يف دعم 

النمواالقت�صادي واالجتماعي يف هذا الوطن الغايل  ، وبالتايل :
- ي�صاعد ال�صركات على زيادة وحت�صني قدراتها التناف�صية وتنمية اأعمالها باخلارج 

وتعزيز مبادئ ال  لديها.
- الدور الرئي�صي والبارز يف ا�صتقرار اأ�صعار �صرف العمالت مقابل الريال .

- يطبق اأف�صل املعايري واملبادئ اال�صرت�صادية املعرتف بها دوليا يف تقييم االآثار 
االجتماعية يف متويل امل�صروعات ال�صيما امل�صروعات يف القطاع الزراعي والتجاري.

-الدعم للموؤ�ص�صات التعليمية واملوؤ�ص�صات اخلريية وغريها من احلاالت اجلديرة 
بالدعم.

- ي�صع اآليات جديدة يف جمال التمويل الزراعي ملواكبة التطور والتغري ومبا يوؤدي اىل 
حتقيق اهداف التنميه الريفيه.

تاسعًا : تعارض المصالح
مل ي��ربم البن��ك اي عق��ود توج��د او كان��ت توج��د فيه��ا م�صلح��ة جوهري��ة الي م��ن اأع�ص��اء 

جمل���س االداره اأو الي �ص��خ�س ذي عالق��ه ب��اي منه��م . ويف �ص��ياق ن�ص��اط البن��ك االعتي��ادي،
ينفذ البنك معامالت مع بع�س اأع�صاء جمل�س االإدارة وكبار املدراء وعائالتهم وال�صركات

التي ميلكون  %5 اأو اأكر من ر اأ�صمالها والذين كانوا عمالء البنك خالل ال�صنة، ويتم
اعتماد �صروط هذه املعامالت من قبل جمل�س اإدارة البنك.

بلغت القرو�س وال�صلفيات التي منحت لالأطراف ذوي العالقة خالل العام 2016 م
 املبل��غ باالأل��ف الري��ال  239،047  قابل��ة لل�ص��داد اأو مت �ص��دادها ح�ص��ب العق��ود املوقع��ة معه��م. 
وعادة ما تقدم القرو�س وال�صلفيات لالأطراف ذوي العالقة مقابل �صمانات تتمثل يف رواتب 
الطرف ذي العالقة  والودائع النقدية. ويبني االي�صاح رقم)45(جميع الت�صهيالت املمنوحه 

لالطراف ذوي العالقه.

عاشرًا : حقوق المساهمين والعالقة معهم :
1.  يق��وم البن��ك حماي��ة حق��وق امل�ص��اهمني الت��ى تفر�صه��ا القوان��ني الناف��ذة ذات العالق��ة 

والقوان��ني والتعليم��ات ال�ص��ادره ع��ن البن��ك املرك��زي .
2- مناق�ص��ة االعم��ال املدرج��ه عل��ى ج��دول اعم��ال اجلمعي��ة العام��ة وتوجي��ة اال�صتف�ص��ارات 

اىل اع�ص��اء جمل���س االداره واالداره التنفيذي��ة واملراج��ع اخلارج��ي.
3- يت��م ح��ث امل�ص��اهمني عل��ى ح�ص��ور اجتماع اجلمعي��ة العامة للبنك، وترتي��ب موعد ومكان 

اجتماعها مبا يي�صر عليهم وي�صجعهم على احل�صور.
4- يح�ص��ر روؤ�ص��اء جل��ان املراجع��ة والرت�ص��يحات واملكاف��اآت واأي جل��ان اأخ��رى منبثق��ة ع��ن 

املجل���س  االجتم��اع ال�ص��نوي للجمعيه العامة.
5- يح�ص��ر ممثل��ون ع��ن املدقق��ني اخلارجي��ني  االجتم��اع ال�ص��نوي للجمعي��ة العام��ة به��دف 

االإجاب��ة ع��ن اأي اأ�ص��ئلة ق��د تط��رح ح��ول التدقي��ق وتقري��ر املدقق.
6- يراع��ى الت�صوي��ت عل��ى ح��دة عل��ى كل ق�صي��ة تث��ار خ��الل االجتم��اع ال�ص��نوي للجمعي��ة 

العامة.
7- بع��د انته��اء االجتم��اع ال�ص��نوي للجمعي��ة العام��ة يت��م اإع��داد تقري��ر الط��الع امل�ص��اهمني 
ح��ول املالحظ��ات الت��ي مت��ت خالل��ه والنتائج مبا يف ذلك نتائج الت�صويت واالأ�ص��ئلة التي 

ق��ام امل�ص��اهمني بطرحه��ا وردود االإدارة التنفيذي��ة عليه��ا.

حسابات  أصحاب  مع  العالقة   : عشر   الحادي 
االستثمار

اأداء  متابع��ة  يف  اال�ص��تثمار  ح�ص��ابات  اأ�صح��اب  بحق��وق  باالإق��رار  البن��ك  يق��وم   -1
ا�ص��تثماراتهم واملخاط��ر ذات العالق��ة وو�ص��ع الو�ص��ائل الكافي��ة ل�صم��ان املحافظ��ة عل��ى 

ه��ذه احلق��وق وممار�ص��تها.
2- يق��وم البن��ك  باعتم��اد اإ�ص��رتاتيجية �ص��ليمة تت��الءم م��ع املخاط��ر والعوائ��د املتوقع��ة 
الأ�صح��اب ح�ص��ابات اال�ص��تثمار )اخذي��ن يف االعتب��ار التميي��ز ب��ني اأ�صح��اب ح�ص��ابات 

اال�ص��تثمار املقي��دة واملطلق��ة( باالإ�صاف��ة اإىل اعتم��اد ال�ص��فافية يف دع��م اإي عوائ��د.
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ثاني عشر / نسبة مساهمة الهيئات والمؤسسات في البنك 

عدد الشركات املسيطر 
عليها نسبة املساهمة املساهمني

ال شيء %33,82 وزارة املالية

ال شيء %40,5 صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي و السمكي

ال شيء %25 اهليئة العامة للطريان واألرصاد املدني

ال شيء %0,68 وزارة اإلدارة احمللية و االحتاد العام التعاوني االهلي و الزراعي

وزارة املالية

صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي و السمكي

اهليئة العامة للطريان
 واألرصاد املدني

وزارة اإلدارة احمللية
و االحتاد العام التعاوني االهلي و الزراعي
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    شهد العام 2016م امتداد لازمة السياسية واالقتصادية  على كافة األصعدة حيث صارعت املصارف أزمة انعدام العمات 
األجنبي��ة وتقلباته��ا الش��ديدة واحلص��ار املف��روض عل��ى اليم��ن وقل��ة حتوي��ات املغرب��ني و أثر ذلك س��لبا على اس��تقرار أس��عار 
الصرف وبينما كانت املصارف تقوم بإجياد احللول املناسبة ملواجهة تلك األزمات وفق اإلمكانات املتاحة  بدأت مع منتصف 
الع��ام 2016 م تل��وح يف األف��ق أزم��ة جدي��دة متثل��ت بانع��دام الس��يولة النقدي��ة بالري��ال اليم��ين واش��تدت وطأته��ا م��ع م��رور الوقت 

عندم��ا عج��زت الدولة عن دف��ع مرتبات موظفيها.
     رغ��م ح��دة األزم��ات ال��ي حلق��ت بس��وق الصناع��ة املصرفي��ة يف الب��اد , إال أن بن��ك التس��ليف التعاون��ي والزراع��ي ق��د متك��ن 
م��ن تف��ادي العدي��د م��ن الصعوبات واآلثار الس��لبية ال��ي خلفتها تلك األزمات وذلك بفضل سياس��اته احملافظة وتركيزه على 
اإلبق��اء عل��ى مع��دالت مقبول��ة للس��يولة واحل��ذر فيما يتعلق بتوظيفات أمواله . وق��د متكن على األقل حتى اآلن من إدارة تلك 
األزم��ة بفعالي��ة عالي��ة بفض��ل جه��ود كل العامل��ني يف البن��ك واخلط��ط والرام��ج املدروس��ة ووض��ع الس��يناريوهات والبدائ��ل 
املختلف��ة وفق��ا للمعطي��ات واملتغ��ريات احلالي��ة واملراجع��ة املس��تمرة هل��ذه املعطي��ات وال��ي ب��دأت تؤت��ي أكله��ا يف حتس��ن بع��ض 

املؤش��رات املالي��ة يف ظ��ل الظ��روف القائمة.

31
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بلغ��ت اإجم��ايل املوج��ودات كم��ا يف 31 دي�ص��مرب 2016م مبل��غ 384 ملي��ار ري���ال مقاب��ل 359 مليار ري���ال خالل نف���س الفرتة من الع��ام املا�صي مبقدار  
زياده 25 مليار ري���ال وبن�صبة قدرها 7 % .

وباملقارنة مع القطاع امل�صريف فاأن البنك ي�صاهم مبا ن�صبته 14% من اإجمايل املوجودات للقطاع امل�صريف.  وقد توزعت املوجودات اإىل التايل :

إجمالي 
الموجودات:

  2016
384,364 

  2015
359,163 

املوجودات املرحبة
املوجودات غري املرحبة

2016

22%

78%

13%

87%

2015

أجمالي الموجودات بماليين الرياالت

مقارنة أجمالي
 الموجودات  بين الفترة  

2016- 2011 بمليارات 
الرياالت
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حتر���س اإدارة البن��ك دائم��ا عل��ى املوائم��ة  والتوفي��ق ب��ني ال�ص��يولة والربحي��ة عن��د توظيفه��ا الأم��وال املودعني ويعترب اال�ص��تثمار يف اأذون اخلزان��ة هو االأمثل 
يف ظ��ل الظ��روف الت��ي م��رت به��ا الب��الد يف الف��رتة املا�صي��ة ومات��زال مل��ا  متثل��ه م��ن م�ص��در اآم��ن ملواجه��ة االلتزام��ات ال�ص��ريعة ، حي��ث بلغ��ت �ص��ايف تل��ك 

اال�ص��تثمارات يف اأذون اخلزان��ة  مببل��غ 239 ملي��ار ري���ال حمت��ال املرك��ز االأول ب��ني البن��وك العامل��ة يف اليم��ن .
واأي�ص��ا ا�ص��تطاع البن��ك خ��الل الع��ام 2016م م��ن حت�صي��ل العدي��د م��ن الدي��ون املتع��رة وع��دم من��ح اأي قرو���س اأو ت�ص��هيالت جدي��دة  اأال بع��د اأخ��ذ كاف��ة 

ال�صمان��ات الت��ي ت�صم��ن حق��وق البن��ك يف املق��ام االأول واجل��دول اأدن��اه يو�ص��ح ذل��ك: 

االأزم��ة الت��ي مت��ر به��ا الب��الد اأث��رت ب�ص��كل كب��ري عل��ى اأر�ص��دة املودع��ني يف القطاع امل�صريف من خ��الل اأجتاه املودعني اإىل �ص��حب اأموالهم م��ن البنوك وقد 
قام كاك بنك بالعديد من التدابري الإعادة  ثقة العمالء من خالل تلبية احتياجاتهم وفق روؤى واأولويات تخدم املرحلة كل ذلك اأدى اإىل ا�ص��تقرار ودائع 

العم��الء ب��ل وع��اودت االرتف��اع تدريجي��ا واالأم��ر يف حت�ص��ن م�ص��تمر . 
حي��ث بلغ��ت اإجم��ايل ودائ��ع العم��الء والبن��وك كم��ا يف 31 دي�ص��مرب 2016م مبل��غ 350 ملي��ار ري���ال مقاب��ل 324 ملي��ار ري���ال تقريب��ًا لنف���س التاري��خ م��ن 

العاماملا�ص��ي بن�ص��بة زي��ادة قدره��ا %8 .

المحفظة 
االستثمارية

المحفظة 
االدخـــارية

نسبة التغير 20162015البي�������������������������ان
%67,53367,5510إمجالي حمفظة القروض و التمويات

%18,48517,3986إمجالي املخصصات
%14,09112,01417إمجالي الفوائد اجملنبة

%)8(34,95738,139صايف احملفظة

ويحر�س البنك دوما على التخفيف من املخاطر عن طريق اخذ ال�صمانات الكافية عند منح االئتمان لل�صركات واملوؤ�ص�صات واالإفراد لتقليل املخاطر املحتملة على البنك  وقد بلغت اأر�صدة 
ال�صمانات النقدية مقابل ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة وغري مبا�صرة كما يف 31 دي�صمرب 2016م مبلغ  30 مليار ري�ال مقابل 26 مليار ري�ال يف نف�س التاريخ من العام ال�صابق .  

ويبني اجلدول اأدناه تفا�صيل ذلك:.
اإجمايل اأموال املودعني ) العمالء - والبنوك ( كما يف 31 دي�صمرب 2016م مباليني الري�االت

النسبةالتغري20162015البي�������������������������ان

%333,090309,57823,5128إمجالي ودائع العماء
%17,11414,0813,03322إمجالي ودائع البنوك

%350,204323,65926,5458اإلمجالي العام
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مقارنة أموال المودعين ) العمالء - البنوك ( في الفترة  2016- 2011 بمليارات الرياالت

يواج��ه القط��اع امل�ص��ريف اليمن��ي خماط��ر عالي��ة ج��دا نظ��را لالأو�صاع االأمنية الغري م�ص��تقرة من فرتة طويلة االأمر الذي قد ي��وؤدي بالبنوك ملخاطر عالية 
اأهمها ) ارتفاع اأ�صعار ال�صرف اإىل م�صتويات عالية ، انهيار البنوك نتيجة اأزمة ال�صيولة احلادة ... الخ ( كل هذه املخاطر جتعل القائمني على القطاع 
امل�ص��ريف يتابع��ون بقل��ق تل��ك املخاط��ر غ��ري امل�ص��يطر عليه��ا وو�ص��ع احللول واملعاجل��ات املمكنة لتجنب الوق��وع يف تلك املخاطر ومبا يحفظ �ص��معة القطاع 

امل�ص��ريف ويحافظ عليها من االنهيار .
وباعتبار كاك بنك اأحد ركائز القطاع امل�صريف ومن البنوك امللقاة على عاتقها مهام ج�صيمة يف اإدارة هذه االأزمة �صعى البنك اإىل اقرتاح العديد من 

احللول والتدابري الفعالة الإدارة ذلك والتي من اأهمها تدعيم القاعدة الراأ�صمالية ملواجهة اأي خ�صائر حمتملة يف حال حتقق تلك املخاطر . 
ويقوم البنك �ص��نويا برفع راأ�ص��ماله من �صايف االأرباح املحققة حيث بلغ راأ���س مال البنك بنهاية العام 2016 مبلغ 19 مليار ري���ال مقابل 17 مليار ري���ال 

بنهاية العام 2015م حمافظا على مركزه يف املركز الثالث بني امل�صارف كبنك حكومي  .

حقوق 
الملكية
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مقارنة اجمالي حقوق الملكية  في الفترة  2016- 2011 بمليارات الرياالت

29%  يف 31 دي�صمرب 2016  . يحافظ البنك دوما على عالقة متوازنة لكفاية راأ�س املال طبقا ملتطلبات معايري بازل حيث بلغت ن�صبة كفاية راأ�س املال 5

كفاية رأس 
المال
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حق��ق البن��ك �ص��ايف اأرب��اح خ��الل الع��ام 2016م مبل��غ  2،1 ملي��ار ري���ال مقاب��ل مبل��غ 2،3 ملي��ار ري���ال  لنف���س الف��رتة م��ن الع��ام املا�ص��ي ومبع��دل تراج��ع ق��دره 8% ويع��د ه��ذا 
الرتاج��ع ال يذك��ر نهائي��ا يف �ص��وء ا�ص��تمرار االأزم��ة الت��ي مت��ر به��ا الب��الد ال��ذي كان له��ا االأث��ر الكبري يف تراج��ع بع�س االأن�ص��طة اال�ص��تثمارية واالقت�صادية .

صافي أرباح 
البنك

  2016
 2,173

  2015
 2,351

صافي أرباح البنك بماليين الرياالت
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الوالء الوظيفي المحور الرئيسـي لألداء العام 
للمؤسسات وجوهر النجاح والتطور

شهدت املسرية الرائدة لكاك بنك جتسيدا حقيقي للوالء الوظيفي مبفهومة العلمي واملنهجي ومضمونه العملي والتطبيقي، بأنساق 
ومسارات مواكبة، جعلت منه جتربة رائدة يف الوالء، ارتكز عليها عمله املؤسسي يف إدارة املوارد البشرية، فصنع والء, وانتماء حقق 

األهداف وعزز القدرة التنافسية  وأسهم يف تطوير الكفاءة واملهارة، والتمكني من الصمود أمام التحديات .

وانتهج البنك  اسراتيجيات مستقرة  يف حتقيق الوالء واالنتماء وفق رؤية واضحة ترجم األهداف  وحتقق مؤشرات الرضاء وتوفري 
املستقبل األمن بكفاءة وفاعلية، واتبع مسارات متقدمة يف التعليم املستمر وأساليب استثمار القدرات والطاقات وتوظيفها توظيف 
أمثل يف حتقيق التاحم واالندماج وتكريس الشراكة بشقيها املعنوي واملادي .فتجسدت املشاركة يف اختاذ القرار ودعم ثقة األفراد 
واملصرفية جبدارة  املالية  السوق  يف  الريادة  وحتقيق  والنماء  والتجديد  التطوير  يف  كنتائح  والتحفيز  والتشجيع  الفرص  وإتاحة 
.وبأهتمام  الكفؤة  قيادته  به  تتسم  الي  واملهارة  القدرة  من  مبزيج  واالنتماء  الوالء  تعميق  يف  بنك  كاك  منهجية  وتتواصل  ومتيز، 
بالغ يف جتذير املشاركة  .ومتكني االبداع واالبتكار .وحتقيق االستقرار .بشكل متسلسل للهرم املؤسسي وشعور مشرك باملسؤولية 
اجلماعية يف احلفاظ علئ النجاح والسري يف طريق التقدم والريادة، حيث جسد منتسيب البنك أبهى صور الوالء واالنتماء ملؤسستهم 
يف العمل واالخاص والصمود ومحل راية الريادة وانعكس ذلك يف تعزيز دور البنك بتحقيق االستقرار واحلفاظ على مستوى البنك.
ومثل ذلك عنصر رئيسي للنجاح الذي شهدته خمتلف قطاعات  البنك هذا العام .وركيزة جوهرية للنمو والتميز الذي  حتقق يف 
ضل وضع صعب ومعقد .نتج عن ذلك حضور الثقة لدى شرائح اجملتمع بأهمية كاك بنك كمؤسسة وطنية  قامت بدورها الوطين 
يف ضل هذه الظروف، ودون شك ان خراء املال واالعمال يرجعون ذلك الئ الكادر البشري الذي يزخر به كاك بنك و بلوغ اعلى مراتب 
الوالء واالنتماء  ووضوح اهلدف يف االستمرار يف تصدر  الريادة لدئ موظفيه، بفعل كفاءة اإلدارة وحنكتها يف حتديد االهداف وحشد 

اجلهود وتسخري اإلمكانات و جعل اجلميع يعمل من أجل هدف واحد هو احلفاظ على املؤسسة واالستمرار يف منوها وتطورها.
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اإلهتمام بالمورد 
البشري من أولويات 

العمل المصرفي لدى 
كاك بنك

وابرز  أهم  ضمن  احلالية  مكانته  إىل  بنك   كاك  مبستوى  الرقي  إن 
املستوى احمللي واإلقليمي مل يتحقق بسهولة  املصرفية على  املؤسسات 
بل نتج عن جهود حثيثة ومهارة إدارية متميزة استطاعت احلصول على 
كبري  وجزء  البنك،  موظفي  كل  نفوس  يف  الوالء  من  متميز  مستوى 
من تلك اجلهود اضطلع بها القطاع املساند وذلك من خال إعداد خطط 
إدارية إسراتيجية للموارد البشرية لتنميتها وتأهيلها واحملافظة على 
والًء   البنك   موظفي  نفوس  يف  صنع  ،مما  وحتفيزها  تقييمها  أسس 
بالنسق  ومنوها  وتطورها  التنافسية  قدرته  ويعزز  األهداف  به  حيقق 
، ويدفع باملوظفني إىل بذل اجلهود مبستويات تصاعدية من  الصحيح 

الكفاءة واملهارة واإلبداع .
وإلجياد هذا املستوى املنشود من الوالء لدى موظفي البنك عمد البنك إىل 
االهتمام مبوظفيه وتلبية رغباتهم مبا يعزز قدرتهم الوظيفية وحتقيق 
للموظفني   اجملال  إفساح  إىل  باإلضافة    ، هلم  كرمية  معيشية  حياة 
لتطوير قابليتهم ومكاسبهم املهنية من خال الدعم التدرييب والتعليم 

املستمر.
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يق��دم البن��ك العدي��د م��ن اخلدمات والضمانات الي تس��اعد املوظف يف حياته الوظيفية 
واملعيش��ية وحتق��ق ل��ه ن��وع من الراحة واالطمئنان على مس��تقبل عمل��ه مع كاك بنك 
، لتولي��د ش��عور ل��دى املوظ��ف أن البن��ك يس��عى إىل إرضاءه ألنه رأس امل��ال احلقيقي له، 

وم��ن أه��م هذه التعويضات ال��ي يقدمها البنك ملوظفيه:

أهم المجاالت التي 
استثمرها البنك 

في موارده البشرية 
لتعزيز حالة الوالء 

لدى موظفيه هي:

 التدريب والتطوير لمهارات الموظفين
 تطوير القدرات الذهنية للموظفين

 بوابة الموظفين اإللكترونية
 المسؤولية االجتماعية تجاه موظفي البنك

تعزيز التعويضات 
غير المباشرة 

لموظفي البنك
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خالصة التدريب للعام 2016 م

عدد البرامجعدد المتدربين

مراكز ومعاهد 
اخرى

Bit

698
725

75
29

ي�ص��عى البنك من خالل ذلك اإىل حتقيق عدة اأهداف اأحدهما زيادة مهارات و قدرات املوظفني، الهدف االآخر هو تطوير امل�ص��توى 
الثقايف لهم يف املجتمع، فهم ميثلون البنك الذي يعملون فيه، باالإ�صافة اإىل كون التدريب يعمل على زيادة م�صتوى حتقيق العالقات 
االإن�ص��انية بني املوظفني وم�ص��ئوليهم ب�ص��كل منا�ص��ب ومبا يك�ص��ر احلواجز بينهم،مما يعمل على تكوين ال�ص��عور بالعمل بروح العائلة 
الواح��دة اأو الفري��ق الواحد،وقام��ت اإدارة تطوي��ر االأداء )التدري��ب( خ��الل العام 2016م بتنفيذ عدد)104(برنامج تدريبي ا�ص��تفاد 

منها)1423(مت��درب مت تنفيذه��ا يف )مرك��ز التدري��ب بالبنك( وخارج البنك يف املراكز واملعاهد االأخرى.

التدريب 
والتأهيل

للموظفين
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 تطوير القدرات 
الذهنية 

للموظفين

 يهت��م البن��ك بتاأهي��ل موظفي��ة ويق��دم له��م الدع��م امل��ايل وامل�ص��اندة  
للح�ص��ول عل��ى الدرج��ات العلمية العالية ، الإكمال الدرا�ص��ات االأكادميية 
وني��ل ال�ص��هادات العلي��ا وذل��ك ع��رب برنام��ج الدرا�ص��ات العلي��ا املنف��ذ يف  
البن��ك. ويت��م  �صم��ن مفا�صل��ة عادل��ة حمكومه ب�صواب��ط ومعايري ت�صمن 
لكل موظفي البنك يف كافة امل�صتويات التناف�س على املقاعد املعلن عنها 
ب��كل �ص��فافية، وقدبل��غ ع��دد املوظف��ني املدعوم��ني يف برنام��ج الدرا�ص��ات 

العلي��ا خ��الل الع��ام 2016م  ع��دد 28 موظ��ف .

الموظفين المدعومين فى برامج الدراسات
العليا 2016 م

دبلوم عالي

26

1

ماجستير

ماجستير

دكتوراة

دكتوراة

1

دبلوم عالي

يحر���س كاك بن��ك عل��ى حتقي��ق العدال��ة الوظيفي��ة ب��ني موظفي��ه  يف ح�صوله��م عل��ى الرتقي��ات ، وذل��ك م��ن خ��الل نظام تقيي��م االأداء 
ال��ذي يعت��رب اأه��م العنا�ص��ر يف اإدارة امل��وارد الب�ص��رية م��ن حي��ث حتدي��د م��دى كف��اءة اأداء املوظف��ني الأعماله��م وتنفيذه��م للمه��ام 
والواجبات ومدى االلتزام بالقيم وال�صيا�صات واالأنظمة واالإجراءات اخلا�صة ببنك الت�صليف التعاوين والزراعي ، وذلك با�صتخدام 
معاي��ري تقيي��م منا�ص��بة تت�صم��ن مراجع��ة �ص��املة للن�ص��اطات والواجب��ات ولطبيع��ة العمل بح�ص��ب املجموع��ات الوظيفي��ة بحيث ت�صمن 
العدالة واملو�صوعية يف تقييم اأداء املوظفني وحتقيق امل�صاواة بينهم، كما توؤدي ايل رفع م�صتوى االأداء واالإنتاجية للموظفني وتطوير 

االأداء الكل��ي للبنك. 

تحقيق 
العدالة 

الوظيفية
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حر�ص��ا م��ن البن��ك عل��ى تطبي��ق مب��ادئ احلوكم��ة الر�ص��يدة وحت�ص��ني انظم��ة مكافح��ة غ�ص��يل االموال و متويل االرهاب،  قام البنك بعق��د دورتي  "احلوكمة واأثرها يف تطوير امل�صارف" و " مكافحة غ�ص��ل االأموال 
ومتوي��ل االره��اب" الأع�ص��اء جمل���س االدارةو ق��د مت عق��د ال��دورة بتاري��خ 8/3/ 2016م و 2016/8/4م يف مرك��ز التدري��ب امل�ص��ريف اخلا���س بالبن��ك )BTI(. و ق��د �ص��ارك يف الدورت��ني اع�ص��اء جمل���س االدارة، 
نواب الرئي�س التنفيذي، م�صت�صارين و اأمناء ال�صر. ورغم م�صاغل العمل الكثريه اال ان امل�صاركني خا�صة اع�صاء جمل�س االدارة حر�صوا على ح�صور الدورتني بواقع خم�س �صاعات يوميا و ذلك دليل على الوعي 

باأهمي��ة احلوكم��ة و مكافح��ة غ�ص��يل االم��وال يف واق��ع عم��ل البن��ك و حر�صه��م على ان يكون البن��ك مطبق الأف�صل املعاي��ري الدولية و املحلية. 

دورتي  الحوكمة وأثرها في تطوير المصارف
 و مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب 

   احملاور الرئيسية  لدورة غ��سيل األموال : 
•    تعريف االأع�صاء مبفهوم غ�صل االأموال و متويل االإرهاب.

•    اإطالع االأع�صاء على القوانني و التعليمات املنظمة ملكافحة غ�صل االأموال و متويل االإرهاب.
•    تعري��ف االأع�ص��اء باملعاي��ري الدولي��ة الواج��ب اإتباعه��ا يف جم��ال مكافح��ة غ�ص��ل االأم��وال و 

متوي��ل االإره��اب.
•   اإط��الع االأع�ص��اء عل��ى اأ�ص��اليب غ�ص��ل االأم��وال و متوي��ل االإره��اب و كيفي��ة  ك�ص��ف العملي��ات 

امل�ص��بوهة والتحقي��ق فيه��ا و �ص��بل التعام��ل معه��ا.
•   اإط��الع االأع�ص��اء عل��ى كيفي��ة  و�ص��ع ال�صواب��ط و االإج��راءات املتعلق��ة مبكافح��ة غ�ص��ل االأم��وال 

و متوي��ل االإره��اب يف البنوك.
•   تعري��ف االأع�ص��اء باإج��راءات التقيي��م الذات��ي للتاأك��د م��ن كفاءة نظام مكافحة غ�ص��ل االأموال و 

متويل االإرهاب وامل�صئوليات القانونية.

   احملاور الرئيسية لدورة احلوكمة وأثرها يف تطوير املصارف : 

•    التعرف على املفاهيم االأ�صا�صية يف احلوكمة .
•    معرف��ة اأهمي��ة احلوكم��ة يف النهو���س بامل�ص��ارف والفوائ��د الت��ي تع��ود عل��ى امل�ص��ارف 

املحوكم��ة  .
•    التعرف على اأف�صل املمار�صات يف حوكمة امل�صارف  .

•    التعرف على دور جمل�س االإدارة يف تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة يف امل�صارف . 
•   التعرف على  االأطراف الفاعلة يف حوكمة البنوك  .
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بوابة
الموظفين 
اإللكترونية

المسؤولية 
االجتماعية تجاه 

موظفي البنك 

اميان��اً م��ن البن��ك باأهمي��ة التط��ور التكنولوج��ي وتقني��ة املعلوم��ات 
واهمي��ة توف��ري �ص��رعة التوا�ص��ل و�ص��هولة احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ة فق��د 
�ص��عينا ع��رب ه��ذه البواب��ة اإيل تطوي��ع تكنولوجي��ا املعلوم��ات وتوظيفه��ا 
لتقدمي خدمات الكرًتونية نوعية هدفها توفري الوقت واجلهد ملوظفينا 
باعتباره��م حم��ور اهتمامن��ا حيُث اأ�صب��ح باإمكان املوظف االطالع على 
بياناته الوظيفية واملالية يف اأي وقت باالإ�صافة اإيل التوا�صل  مع املوارد 

الب�ص��رية من خالل ح�ص��ابه ال�ص��خ�صية على البوابة االلكرًتونية ، حيث 
ميك��ن االط��الع على :

-   الو�صف الوظيفي للوظيفة .

-  ق�صائم الراتب لكل موظف .
-  تقارير نظام الب�صمة.

-  احل�صور واالن�صراف لكل موظف.
 - ر�صيد وحركة االإجازات لكل موظف.

حتر���س ادارة البن��ك عل��ى تقدي��ر اجله��ود املبذول��ة م��ن املوظف��ني حي��ث تعم��ل عل��ى تكرميهم و ت�ص��جيعهم و القرب منهم وذل��ك حر�صًا على 
دفعهم اىل النجاح والتناف���س االإيجابي، كما حتر�س ادارة البنك على م�ص��اركة موظفيها يف جميع الفعاليات واملنا�ص��بات التى يقومون بها 

كل عام .

مبنا�ص��بة الي��وم العامل��ي للم��راأة وعي��د االأم �ص��اركت اإدارة 
البنك موظفيها االإحتفال بهذه املنا�ص��بة يف اإطار االإهتمام 
بامل��راأة وخ��الل االحتف��ال مت تك��رمي العدي��د م��ن موظف��ات 

البنك.

اإدارة البن��ك حف��ل تك��رمي للفائزي��ن يف م�ص��ابقة  قام��ت 
"اأف��كار وجوائ��ز املب��ادرة" حي��ث و مت توزيع �ص��هادة املبادرة 
واالبت��كار للفائزي��ن م��ن الدرج��ة االأوىل والثاني��ة ح�ص��ب 

ال�ص��روط واملعاي��ري اخلا�ص��ة بتقيي��م االأف��كار .

التقري��ر  فري��ق   - التخطي��ط  ادارة  موظف��ي  تك��رمي 
ال�ص��نوي عل��ى اجله��ود الت��ي بذل��ت يف اخ��راج التقري��ر 
ال�ص��نوي للع��ام 2015 و الت��ي الق��ت ا�صتح�ص��ان اجلمي��ع. 
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      يق���وم )كاك بن���ك( ب���دوره كبنك رائد يف دعم  االقتص���اد الوطين. وتقديم 
خدم���ات مالي���ه ومصرفي���ه ذات تكنولوجي���ا متميزة كخدم���ة كاك موبايلي 
ادارة احلس���اب والتحويات عر املوبايل وخدمة نقاط البيع لتسديد املشروات 
الكروني���ا  من املتاجر  عر البطاقات البنكي���ة وخدمة كاك اون الين اخلاصة 
بتعامات املؤسسات عراملوقع االلكروني والعديد من اخلدمات االخرى وحنن 
نثم���ن لكاك بنك ه���ذا الدور اهلام. ومن خ���ال عاقات التعام���ل معه ويف اطار 
الش���راكة الفاعل���ة   فق���د وجدناه البن���ك الرائ���د يف تقديم اخلدم���ات البنكية 

ملختلف ش���رائح اجملتمع .
باالضافه اىل دوره الرئيسي يف خدمة االقتصاد الوطين واحلفاظ على استقرارة  
، يف ظل صعوبة األوضاع والتحديات الكبرية الي تعيش���ها بادنا، يساهم البنك  
يف حل مش���كات الرواتب من خال صرف مرتب���ات موظفي القطاع احلكومي 
واخل���اص ولق���د كان هل���ذا ال���دور األث���ر الكب���ري يف احملافظ���ة علىاالقتص���اد 
واس���تقراره و خدمة املواطن اليمين، والزال ميثل املؤسس���ة املالية احلاضرة يف 
الس���وق املصرفي���ة واملالي���ة  يف اليمن بتمي���ز و مواكبته للتط���ورات فضًا عن 
	تطوي���ره لرأس املال الفكري البش���ري لكوادر البنك يف خمتل���ف التخصصات .
نتمن���ى للبنك  مواصلة مش���وار العطاء....واالس���تفادة من احلض���ور والثقة من 

اجلمه���ور والعماء يف حتقي���ق التطور والنماء.

كاك بنك 
شراكة 
فاعلة...

وخدمات 
متميزة.. 

د/ عبدالعزيز الحاج 

المدير التنفيذي
  لصندوق تنمية المهارات 
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التطور المستمر  على مستو ى 
الخدمات والمنتجات

 

تع��د عملي��ة التحدي��ث والتطوي��ر حم��ور اساس��ي يف كاف��ة قطاع��ات وجم��االت البن��ك، ملواكب��ة 
التجدي��د واملوائم��ة ملتطلب��ات الس��وق املالي��ة واملصرفية حملي��ًا بإتباع أدوات ووس��ائل حديثة يف العمل 
املصريف وابتكار وتطوير منتجات جديدة يف إطار السعي املتواصل لاستمرار والتميز واحلفاظ على 

الص��دارة والري��ادة للبنك. 

 مشروع توسعة  وتأهيل مركز البيانات.

 منتج اإلنارة المنزلية.

.GGGGiS نظام المعلومات الجغرافية لكاك بنك 

 مشروع الربط مع التعليم العالي والجامعات اليمنية.

 خدمة نقاط البيع  ) كاك مشتريات (.
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يف اط��ار التطوي��ر والتحدي��ث امل�ص��تمرين و يف اط��ار مواكب��ة البن��ك الأح��دث م��ا تو�صل��ت الي��ه ال��دول املتقدم��ة يف جم��ال تكنولوجي��ا 
املعلومات مت تد�ص��ني م�ص��روع تو�ص��عة وتاأهيل مركز البيانات  ، اخلا�س بالبنك والذي حر�س فيه املخت�صون على اتباع احدث الطرق 

العلمي��ة يف ه��ذا املجال . 
فال يختلف اثنان على ان كاك بنك هو رائد ال�صناعة امل�صرفية يف اليمن ويعتمد على التكنولوجيا احلديثة يف الريادة واملناف�صة يف 

ال�صوق  ونتيجة  لتعدد وتنوع اخلدمات امل�صرفية يف البنك  فان االحتياج للتطوير والتو�صعة يف تكنولوجيا املعلومات ما زال م�صتمرا .
واميانًا  من ادارة االنظمة  بالدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات يف جمال تطوير بيئة االأعمال فقد كان التوجه ال�ص��ائد  هو تنفيذ 
م�ص��روع التو�ص��عة ملرك��ز البيان��ات واع��ادة التاأهي��ل للمنظوم��ات العامل��ة في��ه واعط��اء هذا امل�ص��روع االأولوية الق�صوى للتنفي��ذ  ، ملا ميثل 
م��ن اهمي��ة يف  بن��اء وتطوي��ر بيئ��ة تقني��ة قوي��ة. وبهدف تطوي��ر خدمات البنية التحتية ملرك��ز البيانات ال�ص��ت�صافة التجهيزات واملعدات 
من خالل ا�صافة غرفة �صريفرات جديده واعادة تويع التجهيزات واملعدات الفنية بطريقة اآمنة ت�صمن ا�صتمرارية االأعمال خلدمات 

البنك  وتقبل التو�ص��ع يف االأعمال امل�ص��تقبلية  مبا يحقق روؤية البنك واهدافه اال�ص��رتاتيجية .
ان اأهمي��ة تنفي��ذ ه��ذا امل�ص��روع تاأت��ي نتيج��ة للحاج��ة املا�ص��ة اليج��اد حل��ول �ص��ريعة وعملي��ة  للمخاط��ر والتهدي��دات الت��ي كان��ت حمدق��ة 
بالبني��ة التحتي��ة ، لغرف��ة ال�ص��ريفرات الرئي�ص��ية ومراف��ق مرك��ز البيانات االخ��رى والتي كانت تتمثل يف احتمالي��ة توقف خدمات البنية 
التحتي��ة ملرك��ز البيان��ات وتوق��ف او تعط��ل  االجه��زة وال�ص��رفرات  امل�ص��ت�صافة،  باالإ�صاف��ة لالإنظم��ة وخدم��ات ال�ص��بكة الرئي�ص��ية، وك��ذا 

رف��ع م�ص��تويات اال�ص��تمرارية والكف��اءة والفعالية خلدمات مرك��ز البيانات .
كم��ا ان هن��اك م�ص��اريع وحل��ول ا�ص��رتاتيجية  مت تنفيذه��ا م��ن قب��ل ق�ص��م ال�ص��بكات ت�صم��ن رف��ع م�ص��توى االعتمادي��ة وحت�ص��ني االداء 
ل�صبكة البنك متمثلة يف اإجناز ت�صغيل م�صروع امل�صار اإلحتياطي ل�صبكة البنك وتنفيذ م�صاريع عزل خطوط االت�صال ال�صبكي للفروع 

واخلدم��ات وغريها .  

مشروع توسعة 
وتأهيل مركز البيانات
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تطوير وتحديث إداء سيرفرات
معالجة البيانات لإلنظمة البنكية

- ترقية الذاوكر ) ال�صعة التخزنية ( ل�صريفرات الكوربنك.

- ترقية الذاوكر ) ال�صعة التخزنية ( ل�صريفرات البطاقات.
- حتديث الربنامج املدمج مع تبديل اللوحة االأم واملعالج لكوربنك االإ�صالمي.

تطوير وتحديث نظام التشغيل للسيرفرات
 معالجة البيانات المكثفة ) البليد( 

-  ترقية وحتديث الفرميوير ل�صريفرات البليد باملركز الرئي�صي.
-  ترقية وحتديث الفرميوير ل�صريفرات البليد باملركز االإحتياطي.

.VMWare حتديث منظومة البيئة االفرتا�صية  -
-  ترقية وحتديث منظومة ال�صريفرات االإفرتا�صية VMWare يف املركز الرئي�صي.

-  ترقية وحتديث منظومة ال�صريفرات االإفرتا�صية VMWare يف املركز االإحتياطي.
-  ت�صغيل  املركز االإحتياطي. 

تشــغيل المركز اإلحتياطي  وضمان تزامن 
بيانات الكوربنك في المركزين الرئيســي واإلحتياطي . 

-   تعزيز العزل ال�صبكي ورفع م�صتوي احلماية وحتديث اأنظمة احلماية.
-  عزل قنوات ترا�صل البيانات املختلفة عن بع�صها.

- عزل الو�صول ل�صبكة ال�صريفرات من ال�صبكة الداخلية واغالق منافذ ال�صريفرات.
-  عزل �صبكات نقاط البيع  ، �صبكة ال�صرافات ، �صبكات اخلدمات من ال�صركات.

-  تركيب وت�صغيل اأجهزة حماية للخدمات البنكية عرب االنرتنت.
.VPNتركيب وت�صغيل جهاز حلماية ومراقبة الدخول من خارج ال�صبكة  -

-  حتديث نظام حماية مراقبة م�صتخدمي االنرتنت.

ربــط فــروع جديدة وتعزيز الربط االحتياطي لفروع البنك 
-  ربط 8 فروع و مكاتب جديدة .

-  ربط مكاتب امانة العا�صمة خطوط احتياطيه عرب ال�صتااليت لعدد خم�صة فروع.
 - ربط خطوط احتياطيه لفروع البنك عرب ال�صتااليت لعدد 21 فرع ومكتب.

تعزيز الربط الشــبكي الخارجي
-  ربط �صركة ريا االأمريكية للحواالت.

تحويل معظم قنوات تراســل الفروع الى خدمات التراســل
MPLS,وتطوير وتحديث البنية التحتية لخدمات مركز البيانات

- اإعادة ت�صميم وتخطيط مرافق مركز البيانات.
- تاأهيل مرافق مركز البيانات و �صيانتها و اأعادة توزيع وتركيب اأ�صاءة.

- عمل منظومة ت�صريف مركزية ملكيفات مركز البيانات الثانوية.
- تعزيز منظومة االأمن الفيزيائي ومنظومة املراقبة ملركز البيانات.

- تهيئة وجتهيز غرفة ال�صبكات.
- جتهيز وت�صغيل غرفة ال�صريفر جديدة 2 ) غرفة ال�صريفر الثانوية(.

- اأعادة تاأهيل غرفة اخلازنات املركزية.
- تهيئة وجتهيز غرفة كهرباء جديدة خا�صة مبركز البيانات.

- تهئية وجتهيز غرفة الرقابة.
- �صيانة منظومات البنية التحتية ملركز البيانات.

تطوير وتحديث السعة التخزنية
لمنظومة خزن البيانات المركزية

-  تطوير وحتديث القدرة التخزنية لنظام الباطاقات.
-  حتديث منظومة التخزين املركزية EMC يف املوقع الرئي�صي.

-  حتديث منظومة التخزين املركزية EMC يف املوقع االحتياطي.

أهم االنجازات في هذا المشروع  
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الدولة مسؤولية توفريها  الي تتحمل  الكهربائية  الطاقة  الدائم يف  البديلة لتعويض االنقطاع  الطاقة  اليمن  حباجة ماسة الستخدامات 
للمواطنني، وذلك لألسباب السياسية واألمنية الي متر بها الباد ،، و قد أدى الوضع القائم إىل توجه املستهلكني القادرين على الدفع إىل 
الشراء من السوق احمللية ملكونات منظومات الطاقة الشمسية وإستخدامها يف املنازل، وهو ما أدى إىل حرمان الشرحية الواسعة من املواطنني 

من استخدام هذه الطاقة، بسبب ارتفاع أسعارها وعدم قدرتهم على الشراء النقدي.
هلذا قدم البنك هذا املنتج تلبية إلحتياجات عمائه املتجددة بشكل مستمر، ومساهمة منه حلل مشكلة عدم توفر الطاقة بتوفري السيولة 

النقدية الآلزمة.
فهو منتج يقدم ملوظفي البنك وموظفي اجلهات احلكومية واخلاصة واملتعاقد البنك معهم ضمن اتفاقية صرف الراتب واالتفاقيات املستقلة 
للقروض حبيث حيصل موظفي هذه اجلهات على قرض بواقع ال يتج��اوز  12 أضعاف دخله الشهري ، وال تتج����اوز فرة الس����داد 12 شهراً 

وبفائدة مدفوع��ة مقدمًا 12 % سنوية.
وقد قدم البنك خال العام 2016م متويات عن طريق كاك بنك وكاك االسامي لعدد ال بأس  به من ذوي الدخل احملدود لتمويل شراء 

اكثر من )1,261(  منظومة طاقة مشسية. 

منتج اإلنارة 
المنزلية

20,312

8G,286

10G,765 

3G,835G,555G,194

550G,950G,000

4,665,739,894

إجمالي عدد القروض التي تم منحها لألفراد بأنواعها خالل العام 2016م

قروض شخصية بإجمالي 

قرض العيد  بإجمالي 

إجمالي قيمة القروض خالل العام 2016م

1,261
قرض اإلنارة 

المنزلية بإجمالي 
279,234,700

ريال

ريال

ريال

ريال
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اعالن نور حياتك
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    يف ع�صر التكنولوجيا املفتوحه والتطور يف الوظائف العمليه املواكبه لل�صوق املفتوحه واملناف�صه. متثل املعلومات العن�صر الرئي�س لالعمال ولوظائف املوؤ�ص�صات وبهذا 
فاإن اال�صا�س لتطور اي موؤ�ص�صة توفر املعلومات يف الوقت املنا�صب الإتخاذ القرار املنا�صب االمر الذي يجعل من املهم ايجاد بيئة منا�صبة وانظمة متطورة لتخزين وتنظيم 

البيانات و�صرعةالعوده اليها و ا�صرتجاعها لال�صتفادة منها يف اي وقت وبجهد اقل.
ملواكب��ة التط��ور التكنولوج��ي املت�ص��ارع كان الب��د ل��كاك بن��ك م��ن اال�ص��تعداد وف��ق التخطي��ط اال�ص��رتاتيجي لتوف��ري االنظم��ة املنا�ص��بة الت��ي توف��ر املعلوم��ات وت�ص��هم يف بن��اء 
درا�ص��ات وخط��ط م�ص��تقبلية واع��دة مب��ا يلب��ي احتياج��ات ومتطلب��ات كاك بن��ك م��ن نظ��م ال�ص��بكة املعلوماتي��ة حي��ث انطل��ق كاك بنك لرب��ط املعلومات والبيان��ات التي كانت  
ت�صتخدم كاإح�صائيات فقط اىل التطوير بوا�صطه تقنية رقمية ت�صاعد متخذي القرار يف التخطيط واالداره .نظرا ملاتوفره من امكانيات هائلة يف عمليات جمع وتخزين 

ومعاجل��ة و حتلي��ل البيان��ات املكاني��ة والو�صفي��ة غ��ري املكاني��ة للظواه��ر املختلف��ة وعر���س املعلومات الناجتة على �ص��كل خرائط تفاعلية وج��دوال إح�صائية وتقارير .
وم��ع تزاي��د اهمي��ة املعلوم��ات وارتف��اع قيمته��ا وكذال��ك الق��درة على ا�ص��تخدامها وتوظيفها بات االقت�صاد طوع بنانها وادخال التقنيات احلديثة �ص��يمكن املوؤ�ص�ص��ات ومنها 

كاك بنك يف تطوير الكفاءة وب�صكل جوهري وهذا �صي�صاعد يف ادخال تغريات عميقة على اداء جممل القطاعات االقت�صادية .
ولوج��ود �ص��وق املناف�ص��ة الب��د م��ن مواكب��ة التط��ور  التكنولوج��ي واالحتف��اظ باملرات��ب االوىل ب��ني املوؤ�ص�ص��ات املالي��ة وامل�صرفي��ة فق��د عم��ل كاك بن��ك عل��ى ان يك��ون اول بنك 
مين��ي ي�ص��تخدم تقني��ة نظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة GIS  وه��ذه التقني��ة له��ا مي��زة التحدي��ث امل�ص��تمر و يعم��ل البن��ك حالي��ا عل��ى ا�ص��تخدامها يف ن�ص��اطة، بجمي��ع جماالت��ه 
وقطاعات��ه فق��د عملن��ا بقط��اع تطوي��ر االعم��ال ادارة التخطيط اال�ص��رتاتيجي واالح�صاء على توظيف هذه التقنية اذ مت ا�ص��قاط بيانات فروع ومكاتب البنك وال�صرافات 
االلية وكذالك نقاط البيع وال�صريع للحواالت على نظام املعلومات اجلغرايف للبنك ليتم ا�صتعرا�صها على اخلارطة الرقمية ومراقبة حركتها يف اي حلظة وعر�صها على 
�صكل بيانات اح�صائية ور�صوم بيانية وتقارير كما ان البنك قام بالعديد من امل�صوحات امليدانية للقطاعات اخلدمية والتجارية يف امانة العا�صمة واخذ بيانات مواقعها 

الفعلي��ة ومت ا�ص��قاطها عل��ى النظ��ام لتوف��ري خم��زون معلومات��ي لغر�س دع��م متخذي القرار يف جميع املجاالت االقت�صادية - البيئية - الزراعية - ال�ص��مكية.

نظام المعلومات 
الجغرافية GIS لكاك بنك

54

فروع البنك

االسواق و نقاط البيع في منطقة السبعيناالسواق و نقاط البيع في منطة ازالأمانة العاصمة 

الصرافات

أسقاط مواقع فروع البنك و المكاتب و الصرافات اآللية على نظام المعلومات الجغرافي

أسقاط مواقع القطاعات الخدمية والتجارية ألمانة العاصمة على نظام المعلومات الجغرافي

مكاتب كاك بنك
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يف اط��ار تعزي��ز عالق��ة التع��اون م��ع املوؤ�ص�ص��ات التعليمي��ة  وحتقي��ق ال�ص��راكة  يف البن��اء املع��ريف والتنمي��ة واملواكب��ة احلديث��ة لتكنولوجي��ا 
العل��م واملعرف��ة ويف �ص��بيل االإ�ص��هام يف خدم��ة التعلي��م وجع��ل خدم��ات البن��ك يف متن��اول اجلمي��ع . عم��ل البن��ك عل��ى اال�ص��تفادة م��ن بني��ة 
التكنولوجي��ا احلديث��ة واملتط��ورة  يف تعزي��ز العالق��ة م��ع املوؤ�ص�ص��ات التعليمي��ة وتلبي��ة احتياجاته��ا ومب��ا ميك��ن منت�ص��بيها االإ�ص��تفادة م��ن 
اخلدم��ات امل�صرفي��ة االإلكرتوني��ة احلديث��ة الت��ي يقدمه��ا  ومب��ا ي�ص��هم يف دع��م التعلي��م وحتقي��ق االأه��داف امل�ص��رتكه ب��ني كاك بن��ك 
وموؤ�ص�صات األتعليم  ويوؤ�ص�س لتعاون اإيجابي كفيل باإيجاد عالقه بناءه، غايتها اإ�صتغالل املقومات. امل�صرفيه التي يتميز بها البنك ويف 
مقدمتهاالت�صهيل على الطالب يف الت�صجيل  عرب البوابة االلكرتونية من  اأي مكان و�صداد الر�صوم يف اأي فرع من فروع البنك باالإ�صافة 
اإىل رب��ط التعام��الت املالي��ة للجامع��ات باخلدم��ات االإلكرتوني��ة وتلبي��ة اإحتياجاته��ا يف ه��ذا املج��ال، ويف ه��ذا االط��ار مت الرب��ط  ال�ص��بكي 
امل��ايل بالتع��اون م��ع مرك��ز تقني��ة املعلوم��ات بالتعلي��م العايل م��ع اجلامعات احلكومية واالأهلي��ة ومنها جامعة �صنع��اء واإب وذمار وعمران 
وحجة والبي�صاء واحلديدة . ويعمل النظام ال�صبكي على البيئة احلية لتمكني الطالب الت�صجيل واختيار اجلامعة والتخ�ص�س املطلوب 
وت�ص��ديد الر�ص��وم عرب فروع  البنك كما حر�س البنك على تعزيز ال�ص��راكة من خالل  اإفتتاح مكاتب يف كل من  جامعتي   �صنعاء و اإب 

لتق��دمي اخلدم��ات امل�صرفي��ة ملنت�ص��بي اجلامع��ات من الط��الب واالكادميني وت�ص��هيل تعامالتهم.

عمليات سداد رسوم التنسيق بحسب الجامعة والكلية للعام 2016م :

امجالي املبالغعدد الطاباسم اجلامعة والكليةم

12,19238,637,000جامعة إب1
10,35231,715,900جامعة ذمار2
5,5449,543,301جامعة صنعاء3
4,0786,118,500املعاهد الفنية والتقنية4
2,1984,396,000منح الرشيح5
1,1533,920,600جامعة عمران6
9352,051,100جامعة البيضاء7
3,19511,667,467بقية اجلامعات والكليات عدد 17جامعة وكلية8

39,647108,049,868اإلمجالي الكلي

مشروع الربط 
مع التعليم العالي 
والجامعات اليمنية

لتسهيل تقديم اخلدمات املصرفية 
للطاب ومنتسيب اجلامعات مت افتتاح 

مكتبني للبنك:
-  مكتب جامعة صنعاء.

-  مكتب جامعة أب.

وقع البنك ووزارة التعليم الفني واملهني اتفاقية الربط االآيل 
لتح�صيل ر�صوم التن�صيق والت�صجيل لكليات املجتمع واملعاهد املهنية 

والتقنية عرب نظام ال�صريع للحواالت.

توقيع اتفاقية تعاون م�صرتك مع جامعة �صنعاء لتقدمي خدمة 
حت�صيل الر�صوم الدرا�صية   يف خمتلف كليات اجلامعة عرب 

فروع البنك.
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خدمة
نقاط البيع

يف ظ��ل الظ��روف الصعب��ة ال��ي مت��ر به��ا اليم��ن م��ن ش��ح يف الس��يولة وع��دم 
تداوهل��ا يف الس��وق , أجت��ه البن��ك إلجي��اد وس��ائل أخ��رى لتمك��ني العماء من س��د 
إحتياجاتهم الش��رائية  دون احلاجة إلي توفر النقد  بإس��تخدام نظام التحويل 
اإللكرون��ي لألم��وال ال��ذي يتي��ح حلام��ل بطاق��ة الص��راف االل��ي او البطاق��ات 
االئتماني��ه أن يس��دد قيم��ة مش��رياته م��ن املتج��ر او املؤسس��ة بتحويله��ا م��ن 
حس��اب صاح��ب البطاق��ة اىل حس��اب املتج��ر أو املؤسس��ة طامل��ا ان البن��ك املص��در 
للبطاق��ة واملنف��ذ للعملي��ة يف شــبكة CAC BANK او  VISA اوش��بكة 
املقس��م الوط��ين أوغريه��ا. ولك��ون نقط��ة البيع وس��يلة دفع اضافية ف��إن وجودها 
يف املتج��ر يعط��ي الش��عور باألم��ان ل��كًا م��ن املتس��وق وصاح��ب املتج��ر دون محل 

مبال��غ نقدي��ة . 



59



60

عدد الحسابات التي تم فتحها في العام 2016
الدولة 
255البحرين

51

2

34

342

السعودية

قطر

آخري

اإلجمــــالي

عدد
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السريع للحــــواالت "تجاوز حاجز المسافة" 
خدمة التحويل السريع من "كاك بنك" توفر لك العديد من املزايا:

  حول إىل حسابك أو حساب من حتب يف دقائق معدودة وإىل أي منطقة يف اجلمهورية 
اليمنية.

   تسليم حوالتك من أي مكان ضمن شبكة واسعة منتشرة يف أرجاء الوطن حبوالي 350 
نقطة وأكثر من 2000 نقطة على املستوى اخلارجي .

  إرسل حوالتك يف الوقت الذي ختتاره.
  وفر الوقت والتكلفة واغتنم سهولة التعامل وتوفري اخلدمة ملن تريد ويف أي حمافظة يف 

ارض الوطن.
  تصل لك رسالة جمانية جلوالك تعلمك حبصول املستلم للحوالة.
  تصل للمستلم رسالة جمانية على جواله تعلمه بإرسالك للحوالة.

  احصل على خدماتنا املنافسة يف األسعار مع سهولة التنفيذ خال حلظات.

كــاك موبايلي 
" بلمسة زر... ادر حساباتك وسدد إلتزاماتك"

بتقنيات  ومدخراتك  أموالك  إدارة  جوالك  من  القصرية  الرسائل  عر  اخلدمة  هذه  لك  تتيح 
حديثة  وآمنة وسهلة األستخدام, حممية برامج مصممة بسرية عالية.

عر جوالك الشخصي أحصل على املزايا التالية:
   حتويل األم����وال من حسابك إىل حساب آخر يف البنك مع إمكانية التحويل بني عملي    

الريال اليمين والدوالر األمريكي.
  حتويل األموال من حسابك إىل شخص أخر نقداً عر فروعنا املنتشرة يف اجلمهورية.

   سداد فواتري هاتفك احملمول أو هاتف حممول آخر خصمًا من حسابك اجلاري يف البنك.
  سداد جلميع الفواتري اليمن )اهلاتف األرضي - الكهرباء - املياه- االنرنت(.

   وصول رسالة معرة عن  أي حركة خصم أو إضافة تتم يف حسابك.
    معرفة رصيد حسابك اجلاري يف CaCBanK يف أي وقت وأنت يف مكانك.

  إباغك بنشرة أسعار صرف العمات األجنبية دوريًا بانتظام يف الوقت الذي ختتاره.

بطاقة فيزا رحال
" مع فيزا ... تصل ألبعد مدى"

الذكية  البطاقة  االئتمان(  )بطائق  تكنولوجيا  ألحدث  طبقًا  رحال  فيزا  بطاقة  إصدار  مت 
الذي  و  العامل  يف  االئتمان  بطاقة  شبكات  أكر  قبل  من  معتمد  نظام  أحدث  وهو   )EMV(

يتميز مبستوى عالي من الدقة و األمان.
تتيح لك بطاقة فيزا رحال احلصول على املميزات التالية:

  بإمكان أحد أفراد أسرتك أو من تعول احلصول على بطاقة إضافية ألحد أفراد أسرتك أو 
من تعول وربطاها حبسابك اجلاري.

  ميكنك احلصول على بطاقة الرحال الذكية للسحب النقدي عر الصرافات اآللية 
وتسديد قيمة املشريات من نقاط البيع الي حتمل شعار الفيزا يف أي مكان يف العامل 

خصمًا من حسابك اجلاري أو التوفري.
  السهولة يف إصدار بطاقة بدل فاقد يف حال ضياعها.

  ثقة و أمان تام الحتواء هذه البطاقة على صورتك وتوقيعك باإلضافة إىل الرقم السري 
اخلاص بك.

كاك آون الين "نحن معك أينما كنت" 
خال  من  معاماتك  وتسهل  املصرفية  وطموحاتك  رغباتك  مجيع  حتقق  الين  آون  كاك 
إىل  الدخول  تستطيع  الين  آون  كاك  خال  فمن  االنرنت،  عر  الكامنة  املمارسات  اضمن 

حساباتك واستعراضها يف أي وقت ومن أي مكان وتتميز باالتي :
  سرية البيانات والعمليات املصرفية على درجة عالية من التقنيات املتطورة واآلمنة.

  إمكانية  االطاع على العملية الي ترغب القيام بها واستعراض مجيع حساباتك.
  إستخدام كاك آون الين خال 24 ساعة.

  استخدام كاك آون الين من أي مكان تتوفر فيه خدمة االنرنت.
  سهولة اإلجراءات جبودة أعلى ووقت أقل إلمتام املعامات املصرفية.

توفيرالرحال......ادخارك مضمـــون
ميكنك توفري أموالك يف بلدك و احلص���ول على طرق  ت��وفري مضمونة  تقدم عوائد استثمار 

جمزية، تساندك يف سعيك النبيل لضمان مستقبلك ومستقبل أوالدك.
  وفر ابتداء من 300 دوالر أمريكي أو ما يعادله بأي عملة خليجية أو الريال اليمين .

  حول حلساب التوفري بشكل دائم عر أمر التحويل املستدام من حسابك اجلاري أو نقداً.
  سهولة االتصال باحلساب من خال مركز خدمة العماء يف أي وقت و يف أي مكان.

  احتساب أرباح شهرية )على أقل رصيد خال الشهر( وتودع باحلساب بشكل نصف سنوي 
يف نهاية شهري يونيو وديسمر من ك��ل عام.

  منحك بطاقة صراف آلي لتسهيل العمليات النقدية املصرفية املختلفة، أو دفر حساب 
خاص بك.

خدمات
باقة رحال
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يس��عى كاك بن��ك دائم��ا إل��ي التواج��د يف كل االجتاه��ات لتس��هيل احلص��ول عل��ى 
اخلدم��ات املصرفي��ة للعم��اء مبختل��ف ش��رائحهم  بس��رعة عالية وبنف��س اجلودة عر 
ش��بكة مصرفي��ة واس��عة قوامه��ا )80( فرع ومكت��ب موزعة على حمافظ��ات اجلمهورية. 
ويف هذا اإلطار التوسعي للبنك  فقد مت افتتاح العديد من املكاتب اجلديدة خال العام 

.2016

املكاتب الي  مت افتتاحها خال العام 2016

احملافظةاسم املكتب

صنعاءمكتب مساء مول1

صنعاءمكتب اجلزائر2

صنعاءمكتب جامعة صنعاء3

ابمكتب جامعة إب4

تعزمكتب احلوبان5

رميةمكتب حمافظة رمية6

التوسع واإلنتشـار:

مت تدشني العمل يف املقرات اجلديدة للفروع التالية الي مت نقل مقراتها 
إلي مباني جديدة.

شبكة صرافات آلية  واسعة: 
مت اضافة )21(صراف آلي جديد خال العام 2016 ليصل أمجالي 
عددها إلي )209( صراف آلي منتشرة على مواقع خمتلفة داخل 

حمافظات اجلمهورية .

 فرع بغداد  فرع 22 مايو فرع حدة

رئي��س جمل��س اإلدارة يق��ص ش��ريط افتت��اح مكت��ب جامع��ة صنع��اء تاب��ع 
للبن��ك لتقدي��م اخلدم��ات املصرفي��ة ملنتس��يب اجلامع��ة والطاب.

صورة ملكتب جامعة صنعاء.

حمافظ حمافظة رميه يقص ش��ريط افتتاح مكتب حمافظة رميه تابع 
للبنك لتقديم اخلدمات املصرفية ألبناء احملافظة.



63

اعالن



64

لل�صريفة االإلكرتونية اأهمية عالية يف تعظيم املوارد وتعزيز القدرة التناف�ص��ية للبنك يف ظل التطورات امل�صرفية التي ت�ص��هدها البنوك، والأجل ذلك يكون التحديث 
والتطويراأهم عوامل النجاح وحتقيق االإجنازات وفق اخلطط املتبعة حيث مت اإ�صافة خدمات عرب قنوات التوزيع االإلكرتونية للعام 2016:

-   اإطالق خدمة ال�صحن الفوري ل�صركة �صبافون.
-    اإطالق باقات النت ليمن موبايل وال�صريع نت والربق نت.
-    اإطالق خدمة ال�صحن الفوري ... خلدمات كاك موبايلي.

-   اأطالق خدمة الباقات مين موبايل بنجاح حيث اأن اخلدمة تعمل حاليا على البيئة احلية.

وه��ذه اخلدم��ات ع��ززت م��ن حرك��ة  التح�صي��الت لع��ام 2016م  ع��رب املنتج��ات االإلكرتوني��ة )كاك موبايل��ي- الزاج��ل موبايل��ي - E- BANKING  ( للجه��ات 
املتعامل��ني معه��ا وهي:

�ص��ركه مي��ن موباي��ل – �ص��ركه MTN  - �ص��ركه �ص��باأ ف��ون- املوؤ�ص�ص��ة العام��ة لالت�صاالت-مي��ن ن��ت - املوؤ�ص�ص��ة العام��ة للمي��اه - املوؤ�ص�ص��ة العام��ة للكهرب��اء ) اأمان��ة 
- املنطق��ة االأوىل - املنطق��ة الثانية-املنطق��ة الثالث��ة- املنطق��ة الرابع��ة ،منطق��ه اأب(  حي��ث كان��ت الزي��اده مببلغ  1،716،475،827  وبن�ص��به من��و  45% لعام 2016م . 

 

 

1

2

3

4

5

6

اسم اجلهة                                                          2015	                                       2016	                                           نسبة النمو
مين نت                                                 1,173,632,061	          2,423,244,443	                         %10006
شركه مين موبايل                            1,994,433,309	          2,178,408,555	                                      %9

%93 املؤسسة العامة لاتصاالت                    317,542,358       	              612,294,850                                	
%)12(                                    	153,365,662                         173,649,213                               	MTN شركه
%)4( شركه سباء فون	                               101,424,018                            97,164,438                                              	
شركه واي	                                  17,442,161   	                 30,120,998	                                    %73
االمجالي العام                                     3,778,123,120	          5,494,598,947	                                     %45

شراكتنا مع شركات االتصاالت 
والمياه والكهرباء:

  خدمة مزايا
             200MB 
           500MB 

   1GB 
3GB 

               7GB 
12GB 
20GB 

باقات النت 
يمن موبايل 

كالتالي :
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إبداع مصرفي مع كاك بنك
املؤسس��ة  ب��ني  للتفاع��ل  آلي��ة  ابت��كار"  يعت��ر "كاك 
وعمائه��ا م��ن أصح��اب األف��كار اإلبتكاري��ة ، ويه��دف 
به��ا  واإلرتق��اء  املؤسس��ة  تنمي��ة  يف  االش��راك  إىل 
وحتفي��ز التفك��ري اإلبداع��ي ملعرف��ة رؤي��ة م��ن ه��م 
خ��ارج املؤسس��ة وتطلعاته��م وأيض��ا إلس��تيفاء جان��ب 
املقرح��ات بش��كل جدي��د وفع��ال ، وذل��ك م��ن خ��ال م��ا 
يطرح من أفكار ملنتجات وخدمات جديدة أو حتس��ني 

خدم��ات حالي��ة أو مقرح��ات تس��ويقية . 
ويتم تقييم تلك الدراس��ات واألفكار وحتديد املناس��ب 
منه��ا للبن��ك وحب��ث آلي��ات تنفيذه��ا وذل��ك باالش��راك 
مع اإلدارات املعنية وفقا خلطط البنك اإلسراتيجية 

والتوسعية.
ابت��كار"  "كاك  راب��ط  فت��ح  ع��ر  ذل��ك  وس��يتم 
للمشاركة من خال املوقع اخلارجي للبنك للتعاون 
يف عملي��ة تولي��د أف��كار جديدةحي��ث بإم��كان الراغب��ني 
باملش��اركة إرس��ال أي أف��كار أو مقرح��ات للخدم��ات 
واملنتج��ات ويت��م اإلعان عن النتيجة يف موقع البنك.

كاك ابتكار؟
مس��ابقة للفك��ر املص��ريف املٌب��دع هدفه��ا توف��ري بيئ�����ة 
مناسب�����ة ومس��تمرة للبحث والتطوير إلجياد وس��ائل 
مبتك��رة  خلدم��ة العم��ل البنك��ي مل��ا في��ه تيس��ري تعام��ل 
املش��اركني  متك��ن  متطلبات��ه،  وتس��هيل  اجلمه��ور 
منتج��ات  بابت��كار  س��واء  امُللهم��ة  أفكاره��م  بتقدي��م 
خدم��ات  بتطوي��ر  أو  جدي��دة  مصرفي��ة  وخدم��ات 
مطبق��ة مس��بقًا، يك��ون الغ��رض م��ن ذلك دع��م العقول 
املبدع��ة والكف��اءات املتمي��زة م��ن خ��ال تقدي��م قيم��ة 

مصرفي��ة مضاف��ة للمتعامل��ني .

أهداف كاك ابتكار:
- دعم تطوير وابتكار اخلدمات واملنتجات املصرفية.

-  تشجيع الكفاءات املبدعة وإظهارها للجميع.
-  إثراء الصناعة املصرفية مبنتجات مالية جديدة.

إثراء الصناعة المصرفية 
بمنتجات مالية جديدة.

فئات 
األفكار الثالثة:

 Banking Idea ابتكار لخدمة أو منتج مصرفي جديد -
نرحب بجميع االأفكار االإبداعية التي ت�صهم يف خلق ابتكار م�صريف وكذلك يف تطوير قائمة خدمات 

ومنتجات م�صرفية جديدة ومبتكرة . 

  Banking Development تطوير دمج ألفكار مصرفية جديدة أو لحل مشاكل فيها -
من اجل و�صع حلول جلميع امل�صاكل املتعلقة بتقدمي خدمة ما وجلعلها تقدم ب�صكل اأف�صل واأ�صرع ، نرحب 

باقرتاحاتكم املفيدة والتي �صت�صاعد يف زيادة ر�صا العمالء،وتفعيل اخلدمات بكفاءة اكرب.

 Banking Innovation إبتكار لتطبيق خدمات إضافية في منتجات قائمة -
�صاهم يف تطوير منتجات البنك القائمة بربطها باأفكار مبتكرة جديدة الإن�صاء منتجات جديدة تت�صمن 

مزايا اأكر وخدمة اأف�صل.
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مع بروز عنصر إدارةاألفكار كمورد جديد يف جمال اإلدارة ، قامت إدارة البنك باختيار نظام 
" األفكار" القائم على أسس علمية ويستخدم أفضل األساليب لتشجيع املوظفني للمساهمة 

بأفكارهم .
إبتكار  أو  بتحديث  املتعلقة  اجلديدة  األفكار  استقبال  عن  املسئول  النظام  هو  "أفكار"  نظام 
يكفل  ومبا  تسويقية  مقرحات  أو  اإلجراءات  أو  األنظمة  تطوير  أو  واخلدمات  املنتجات، 
الرحبية  بزيادة  املتعلقة  وخاصة  للبنك  التشغيلية  أو  األهدافاإلسراتيجية  من  أيًا  حتقيق 
أو ختفيض التكلفة أو رفع احلصة السوقية و زيادة رضاء العماء وبعد ذلك يتم تقييم تلك 

األفكار ودراستها و التحقق من جدواها وإمكانيتها للتطبيق.
املتعلقة  املالية  واملكافأة  الثانية  و  األوىل  الدرجتني  من  واإلبتكار  املبادرة  جوائز  منح  يتم 

باألفكار الفائزة.
احملتكني  املوظفني  ألفكار  بتبنيه  ومتيزه  البنك  تطور  استمرار  إىل   أفكار  نظام  ويهدف 
وأيضا  والتفكري,  اإلبداع  واستمرارية  لتطوير  املناسبة  البيئة  وتوفري  وتشجعيهم  باألعمال 
األفكار  ثابتة ومستمرة إلحتضان  قنوات  بناء  اليوميةو  املهام  العمل وتنوع  لتخفيف ضغط 
وتنفيذها , ونظام "أفكار" يعتر معيار جديد وهام لتقييم مساهمة املوظف واإلدارة يف تطوير 

البنك.
احلالي  اإلحتياج  مع  تتناسب  ومنتجات  خدمات  تقديم  ضمان  أيضا  "أفكار"  نظام  ويعتر 
أداة  وكذلك  واملستقبلية,  احلالية  عمائنا  ورغبات  إحتياجات  لتلبية  للمستقبل  والتطلع 

مساعدة لتوجيه اجلهود مع تطبيق املخرجات من السلبية إىلاإلجيابية.

درجة التقييماملسمى الوظيفيالفائزين
70رئيس قسم عاقات كبارزكريا عبد الفتاح الشوايف

70.7مدير فرع بلحاف سابقًاحممد فؤاد القطاع
71.7ضابط اول مركز  التدريب	منري امحد الذهباني

70.5ضابط اول حبوث وتطويرندى حممد عبداهلل نعمان
72 سكرتريه مدير فرع 22مايومسر حممد على صاح

76.5مدير فرع رداعوديع حممد سيف القباطي
72رئيس وحدة عمليات البطاقاتحممد السخيمي

أسماء الفائزين في نظام 
"أفكار"للعام 2016

67
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شركة كاك للتأمين

نسبة مساهمة البنك

21%
أهم املساهمني:

-  بنك التسليف التعاوني والزراعي) كاك بنك(.
-  صندوق موظفي بنك التسليف التعاوني والزراعي.

-  املؤسسة االقتصادية اليمنية.
-  جمموعة من املؤسسات والشركات اخلاصة ورجال األعمال.

68
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شركة كاك للتامين
6 أعوام من العطاء المتواصل

2010 وجبهود مجيع طاقمها الوصول  أستطاعت شركة كاك للتامني منذ تأسيسها يف يونيو 
بالشركة إىل املنافسة على املراكز األوىل يف احلصة السوقية لسوق التأمني اليمين .

أن  استطاعت  الشركة  أن  إال  القائمة  احلرب  عن  الناجتة  املتقلبة  اإلقتصادية  الظروف  رغم  و 
تتغلب على كل املصاعب وحافظت على عماء الشركة الذين انضموا هلا منٌذ بداية مزاولة عملها 
يف 2010م وحتى اليوم ، إضافة إىل استهداف شرائح خمتلفة تعمل يف مجيع اجملاالت يف اليمن 
كاملنظمات احمللية و الدولية وكما وسعت الشركة من نشاطها التأميين  وصواًل إىل كل بقاع 
األحداث مما جعل  الناجتة عن هذه  التحديات  اليمن مشاله وجنوبه حيث وضعت حلواًل جلميع 

الشركة مقصد لكل شرائح اجملتمع .
كما حرصت الشركة على توسيع الشبكة الطبية لعماء التأمني الصحي ، مما جعلها يف مقدمة 
شركات التأمني اليمنية يف جمال التأمني الصحي للعامني 2016/2015 على التوالي من خال 

شبكتها الطبية الي تغطي كل أحناء اجلمهورية اليمنية .
اخلدمة  وتقديم  عمائها  رضاء  كسب  يف  رغبة  جديد  كل  تقديم  إىل  الشركة  تسعى  كما   

التأمينية املطلوبة بصورة سلسة وبأعلى جودة وخدمة متميزة .
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المؤشرات المالية
لشركة كاك 

للتأمين 

البيانات المالية 
لشركة كاك 

للتأمين

رأس املال

اإلحتياطيات

األقساط

حقوق املساهمني

التعويضات املدفوعة

املوجودات 1,000,000,000

877,503,665

1,945,499,670

817,890,712

1,209,618,397

2,771,433,923

عق��د جمل���س إدارة ال�ص��ركة إجتماع��ه برئا�ص��ة رئي���س جمل���س اإدارة كاك بن��ك ملناق�ص��ة التقري��ر امل��ايل املق��دم م��ن 
الرئي�س التنفيذي لل�صركة كاك للتاأمني عن ال�صنة املالية 2016م وامليزانية العمومية والتي اظهرت جميع موؤ�صراتها 

املالي��ة باالرتف��اع مبع��دالت النم��و عن��د مقارنتها مبيزاني��ة العام ال�ص��ابق 2015م كالتايل:

إرتفاع معدالت 
الربحية واألرباح 

بمعدل نمو

219%

ارتفاع حجم 
اإلحتياطيات الفنية 

والمخصصات 
المالية بنسبة

12%

إرتفاع نسب السيولة 
النقدية بالبنك 
وأرصدة الودائع 
البنكية بنسبة

80%

إنخفاض اإللتزامات 
المترتبة على الشركة 

للغير بنسبة

48%

املبلغ بالريال املبلغ بالريال 
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معيدي
ووسطاء 

إعادة التأمين 
في العالم 

Our ReinsuRance

•     TRusT Re.
•     Gic OF inDia DuBai. BRancH.
•     aRaB Re .
•     aFRica Re.
•     MisR insuRance.
•     Tunis Re.
•     OMan Re.

Our brokers 
•    commercial & General saL 
•    cHeDiD Re 
•    J .B. BODa 
•    nascO 
•    RFiB Group Ltd
•    GRs 

   بنك التسليف التعاوني والزراعي
   بنك كاك الدولي- جيبوتي

   مؤسسة موانئ البحر االحمر
   المؤسسة اإلقتصادية اليمنية 

)YLnG ( شركة الغاز المسال اليمنية   
   سبأ فون

   شركة كمران
   كاك لألمن والصيانة

   مأرب للدواجن
   شركة واي لإلتصاالت

   سويد للصرافة
   صندوق التشجيع الزراعي والسمكي

   ديلويت اند تاتش
   هرتز- العالمية

   شركة الخدمات المالية اليمنية 
   جراند موتورز

   وكالة تنمية المنشآت
   صندوق تنمية المهارات 

   وايل اند سيرش
   براميد للتجارة

   مؤسسة الغاز ) المخالفي(
   الخامري للتجارة 

   الفقية للتجارة
   ايتاس الدولية 

   الجوبي للمفروشات
   أرض الجنتين لألدوية

   الرحمة لألدوية
   مصلحة الضرائب
   كاك االسالمي 
   مصافي المدن 

استطاعت إدارة الشركة من التوسع في قاعدة عمالئها منذ 
تأسيسها حتى يومنا هذا وإستقطاب عمالء ومؤسسات 

أهمهم:
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تأمين النقل البري :
يغطي التاأمني الربي ال�صرر اأو التلف احلا�صل للب�صاعة نتيجة االإ�صطدام واالإنقالب واحلريق اأو 
التي  االأ�صرار  املو�صعة  النقل  التاأمني مبوجب �صروط  االإ�صطدام، وقد ميتد  الناجتة عن  ال�صرقة 
اأنواع  جلميع  وذلك  اجلوي.  الق�صف  اأخطار  تغطية  اإىل  باالإ�صافة  والتفريغ،  التحميل  عن  تنتج 

الب�صائع التجارية وكافة اأنواع املواد البرتولية.

تأمين النقل البحري والجوي:
اآثار املخاطر التي قد تتعر�س لها ب�صائع النقل البحري  يعمل هذا التاأمني على تغطية وتخفيف 
اأ�صرار  من  وغريها  ال�صفينة،  اإختطاف  ال�صفينة،  غرق  وتلفها،  الب�صائع  اأو  ال�صفينة،  )اإحرتاق 
نتيجة الرحلة البحرية(، وكذلك النقل اجلوي )حتطم الطائرة، وغريها من اأ�صرار نتيجة الرحلة 

اجلوية(.

تأمين الناقالت والقواطر:
تغطية تاأمينية تغطي االأ�صرار الذاتية للمركبة املوؤمنة من �صرار الفقد و التلف الذي يلحق بالناقلة 
اأو القاطرة املوؤمن عليها ب�صبب حادث عر�صي اأو اإنقالب اأو حريق اأو اإ�صتعال ذاتي اأو �صاعقة. كما 
ميتد التاأمني ليغطي ال�صائق واملرافقني �صد احلوادث ال�صخ�صية الناجتة عن حادث، كما يغطى 

امل�صئولية املدنية جتاه الطرف الثالث، وذلك خالل العام ويف جميع اأنحاء اجلمهورية.

تأمين الطاقة:
التغطية التاأمينية ال�صاملة للطاقة وهي اأحد امل�صادر احليوية التي متد االإن�صان بالطاقة اأو احلياة 
والن�صاط، ويعتمد عليها يف جممل ن�صاطه االإجتماعي واالإقت�صادي، االأمر الذي جعل من حاجته 
اأنواع الطاقة وم�صادرها عرب مراحل تطور احل�صارة  لها تتزايد يومًا بعد يوم، باملقابل تعددت 
باالألياف  يعرف  ما  منها  متعددة،  اأنواع  اإىل  تطورت  التي  ال�صم�صية  بالطاقة  فبدايًة  االإن�صانية، 

ال�صوئية وغريها من اأنواع الطاقة من كهربائية اإىل النفط والغاز ... اإلخ.

التأمين الصحي:
تغطية تاأمينية �صاملة لكافة اأنواع االأمرا�س التي قد حتدث للم�صرتك خالل فرتة التاأمني واملنافع 
الطبية االأخرى، والتي ي�صتفيد منها اأرباب اأو جهات العمل من خالل توفري خدمة التاأمني ال�صحي 
يف  املتمثلة  ال�صلبية  النتائج  من  واحلد  اأدائهم  رفع  وبالتايل  �صحتهم  على  باملحافظة  ملنت�صبيها 

االإنقطاع عن العمل ب�صبب االإعياء.

تأمينات الحياة المتنوعة:- 
تغطية تاأمينية للحياة اجلماعي مبختلف اأنواعها وم�صمياتها، والتي ت�صمن لورثة املتويف يف حالة 
احلوادث  م�صاريف  منافع  اإىل  باالإ�صافة  الكرمي.  العي�س  يوفر  املال  من  مبلغ  العجز   / الوفاة 

ال�صخ�صية ومنفعة فقدان االأجر.

تأمين الحريق واألخطار اإلضافية:
تغطية تاأمينية لتخفيف عبء اخل�صائر يف حال حدوث احلريق، وقيام �صركتنا بالتعوي�س الكامل 
عن اخل�صائر الكلية الناجمة عن التلف اأو الدمار املوؤمن منه. وبذلك ن�صمن ال�صري ال�صليم للحياة 
االإقت�صادية يف حال التاأمني علي امل�صانع اأو املتاجر اأو املحا�صيل الزراعية، وما �صابة ذلك، كما 
ن�صمن االإطمئنان واالإ�صتقرار علي �صعيد الفرد واالأ�صرة يف حال التاأمني علي املنازل واملمتلكات 
الرياالت  من  املاليني  ع�صرات  اإىل  قيمتها  ت�صل  التي  احلرائق  خ�صائر  اإن  بداخلها.  املوجودة 
واأحيانًا اإىل مئات املاليني لي�صت باالأمر النادر الوقوع يف الدولة. فالتاأمني �صد احلريق يتكفل، يف 
حالة وقوع مثل هذه الكوارث، بالتعوي�س عن قيمة اخل�صارة احلا�صلة �صريطة اأن يكون املبلغ املوؤمن 

به م�صاويًا لقيمة االأ�صرار.

تأمين النقود وخيانة األمانة:
 تغطية تاأمينية ت�صمن الأرباب االأعمال التاأمني على اأموالهم اثناء حفظها يف اخلزانات اأو اأثناء 

نقلها من واإىل مقر العمل والبنوك. باالإ�صافة اإىل تاأمني �صمان خيانة االأمانة.

كافة أنواع التأمينات األخرى:
 تغطية كافة اأنواع التاأمينات التي يرغب فيها العميل، �صريطة موافاتنا بامل�صتندات الالزمة التي 

قد تطلب الأغرا�س هذا النوع من التاأمينات املطلوبة. 

خدماتنا
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قام��ت �ص��ركة كاك للتاأم��ني انطالق��ًا م��ن اميانه��ا العمي��ق باإهمي��ة ن�ص��ر الوع��ي التاأمين��ي وم��ن واجبه��ا جت��اه القط��اع املجتمع��ي ك�ص��ركة 
تاأم��ني رائ��دة يف ال�ص��وق اليمن��ي باإقام��ة دوره تدريبي��ة يف التاأم��ني والت��ي انعقدت يف مقر �ص��ركة كمران لل�صناعة واالإ�ص��تثمار - م�صنع 
ال�ص��جائر - احلديدة، وقد ح�صر فعاليات الدورة عدد )30( من موظفي �ص��ركة كمران ، وجهات حكومية وعمالء اآخرين وبلغ عدد 
امل�ص��تفيدين منها 30 �ص��خ�س حيث مت تبادل و�ص��رح التاأمني من منظور فني واقت�صادي  ومن هذه الدورة تتطلع �ص��ركة كاك للتاأمني   

مبب��داأ ال�ص��فافية وامل�صداقي��ة م��ع عمالئه��ا م��ن خالل ه��ذه الدورات والتي تتكرر لعدة مرات �ص��نويًا يف كل جماالت التاأمني .  

يف ظل الظروف االإقت�صادية ال�صعبة التي متر بها بالدنا قامت �صركة كاك للتاأمني برعاية الدورة التدريبية اخلا�صة 
ب�صناعة البخور والتي ا�صتفاد منها  اأكر من 36 متدربة يف كيفية �صناعة البخور واالإ�صتفادة من هذه احلرفة ملواجهة 

الو�صع االإقت�صادي ال�صعب الذي تعي�صه بالدنا احلبيبة  .

المشاركات 
والفعاليات

جوائز 
وتكريمات

شركة كاك تعمل بمبدأ 
الشفافية والمصداقية 

مع عمالئها

كاك للتامين ترعى 
دورة تدريبية في مجال 

صناعة البخور

مستشفى سيبالس يكرم شركة كاك 
للتأمين ضمن أفضل الشركات التي 

تقدم خدمة التامين الصحي في اليمن.  
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شركة كاك لخدمات 
األمن والصيانة

كاك خلدم��ات االأم��ن وال�صيان��ة �ص��ركة ميني��ة ذات م�ص��ئولية حمدودة،انطلق��ت م�ص��ريتها به��دف املناف�ص��ة عل��ى م�ص��اريع 
الت�ص��غيل وال�صيان��ة واحلرا�ص��ة للمب��اين واملن�ص��ئات يف جمي��ع اأنح��اء اليم��ن، وق��د كان��ت االأنطالق��ة م��ن كاك بن��ك، ومن��ذ ذلك 
احل��ني، تالحق��ت اخلط��وات النوعي��ة والكمي��ة لل�ص��ركة وتو�ص��عت لت�ص��مل العدي��د م��ن املج��االت كالت�ص��غيل وال�صيان��ة والنظافة 
ومكافح��ة احل�ص��رات واخلدم��ات االأمني��ة والزراعي��ة وتن�ص��يق احلدائ��ق وعددم��ن اخلدم��ات املتمي��زة  الت��ي مت اعتماده��ا يف 

اخلط��ة التطويري��ة لل�ص��ركة.
وتتمتع ال�ص��ركة بالعديد من املميزات التي ت�صعها على قمة خيارات العمالء مثل الريادة واجلودة واملرونة وال�ص��عر املناف���س 

سليم حنيشواالألتزام بالتطوير الدائم للخدمات واملوا�صفات الفنية اإ�صافة اإىل اإلتزامها القوي نحو عمالئها ومن�صوبيها.
المدير التنفيذي

نسبة مساهمة البنك

100%

الخدمات التي تقدمها الشركة:

  اأمن وحماية املمتلكات واملن�صئاآت .
  خدمات ال�صيانة وتغذية ال�صرافات االآلية.

  خدمات نقل مرافقة ال�صيولة.
   خدمات املرا�صلة.
  خدمات النظافة .
  خدمات ال�صيافة.
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نسبة مساهمة البنك

محمد ُحميد
المدير التنفيذي

27.32%

شركة
مأرب للدواجن

ه��ي اإح��دى ال�ص��ركات الرائ��دة يف جم��ال اإنت��اج الدواج��ن بنوعيه��ا الالح��م والبيا���س. تاأث��رت �ص��ركات وم��زارع الدواج��ن باأح��داث 
الع��ام 2016م، وبع�صه��ا خ��رج ع��ن اخلدم��ة ب�ص��كل نهائ��ي. وبطبيع��ة احل��ال تاأث��رت �ص��ركة م��اأرب للدواج��ن، لك��ن اإدارته��ا �ص��ارعت 
اإيل تنفي��ذ خط��ط دقيق��ة نت��ج عنه��ا جن��اح ال�ص��ركة يف اإ�ص��تمرارية ن�ص��اطها، وم��ا كان ذل��ك ليتم ل��وال الرعاية اخلا�ص��ة التي يقدمها 
كاك بنك لل�ص��ركة، �صمن دوره الرائد والبناء يف خدمة االإقت�صاد الوطني ب�ص��كل عام. جتدر االإ�ص��ارة اإىل اأن اإ�ص��هامات البنك مع 

ال�ص��ركة قوي��ة وفعال��ة يف جمي��ع املج��االت امل�صرفي��ة وه��ذا ه��و العن�ص��ر االإيجابي يف منو ال�ص��ركة امل�ص��تمر.
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قام البنك بش��راء 1500 حقيبة مدرس��ية متكاملة وتوزيعها علي ) دور رعاية األيتام ومدارس النازحني ( حيث مت اس��تهداف أكثر من 15 جهة  
وذلك لنبل العمل اإلنساني وملا له من اثر بالغ األهمية يف تشجيع األسر الفقرية يف الدفع بأبنائها إلي املدارس وهذا يأتي يف أطار املسؤولية 

االجتماعية الي تقع علي عاتق البنك كمؤسسة وطنية مصرفية رائدة  .
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كعادت��ه كاك بن��ك يس��تمر يف تقدي��م الدع��م لكاف��ة االنش��طة والفعالي��ات اجملتمعية يف إطار املس��ؤولية 
اإلجتماعي��ة ال��ي ينتهجه��ا البن��ك ويعمل على تطويرها وتنمي��ة أفكارها وخمرجاتها .

 خال العام 2016م قام البنك برعاية ودعم العديد من هذه االنشطة واملهرجانات واملعارض  ومنها

يف ظ��ل انقط��اع الكهرب��اء داخ��ل العاصم��ة صنع��اء البن��ك 
يتبن��ى مش��روع إن��ارة ش��وارع ومداخ��ل مدين��ة صنع��اء 

القدمي��ة باس��تخدام الطاق��ة البديل��ة.
كاك بنك الراعي املاسي للمعرض األول للطاقة الشمسية.

تكرميا وتشجيعا للطاب 
املبدعني البنك يكرم  
أوائل اجلمهورية يف 

الثانوية العامة.

رعاية حفل خرجيي الدفعة 39 لكلية العلوم اإلدارية-عدن.

يف ظ��ل الظ��روف ال��ي مت��ر به��ا املستش��فيات احلكومي��ة م��ن النق��ص يف األدوي��ة 
احل��روق  ملرك��ز  دعم��ًا   األدوي��ة  ببع��ض  البن��ك  يق��دم  الطبي��ة  واملس��تلزمات 

اجلمه��وري. باملستش��فى 

حت��ت ش��عار )يف كل بي��ت مس��عف(  البن��ك يرع��ى املهرج��ان الثان��ي ألتكرمي��ي 
خلرجيي الدورة التدريبية يف جمال اإلسعافات األولية  لعدد 50 متدرب مبركز 

ال��روض للتدري��ب وتأهي��ل امل��راءه وفئ��ة املهمش��ني.
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   قام بنك الت�صليف التعاوين والزراعي باإهداء �صالل غذائية مت توزيعها يف بع�س اأحياء مدينة احلديدة واحل�صينية 
والقرى املجاورة  لها و كذلك ملحافظة حجة مديرية حر�س عزلة بنى ح�ص��ني و مديرية عب���س . بعد درا�ص��ة املناطق 
االأك��ر ت�ص��ررًا والت��ي تع��اين م��ن �ص��حة امل�ص��اعدات ال�ص��ابقة ملنظم��ات و�ص��ركات وفاعل��ني اخل��ري وعلى اإثره ق��ام فريق 
البن��ك لتوزي��ع ال�ص��لة الغذائي��ة بالن��زول امليداين م�صرت�ص��دا بامل�ص��وحات امليدانية وك�ص��وفات الوح��دة التنفيذية الإدارة 

خميم��ات النازح��ني، ومت توزي��ع ك��روت ال�ص��لة الغذائي��ة للم�ص��تحقني والت��ي مبوجبه��ا مت �ص��رف ال�ص��الت الغذائية .

تدريب 57 طالب من  
خريجين الجامعات في 

العلوم المصرفية

ي�صطل��ع كاك بن��ك ب�ص��كل ع��ام مب�ص��وؤولية كب��رية جت��اه املجتم��ع يف كاف��ة املج��االت كونه من اأهم املوؤ�ص�ص��ات املالي��ة وامل�صرفية يف 
البل��د وهن��ا ياأت��ي دور اإدارة تطوي��ر االأداء )التدري��ب( حي��ث تعم��ل عل��ى امل�ص��اهمة يف تق��دمي الع��ون للباحث��ني واخلريج��ني فيم��ا 
يخ�س اأبحاثهم ودرا�صاتهم وتعمل اأي�صا عرب مركز التدريب الداخلي التابع للبنك وقد مت تدريب عدد 57 خريج على اأ�صا�صيات 
اخلدم��ات امل�صرفي��ة باالإ�صاف��ة اىل قي��ام املرك��ز بالتع��اون م��ع املوؤ�ص�ص��ات واملنظم��ات فيما يخ�س ا�ص��ت�صافة وتنظي��م الفعاليات 
املختلف��ة اإ�صاف��ة  اإىل التع��اون معه��م فيما يخ�س اإعط��اء املعرفة خلريجي وخريجات اجلامعات والكليات واالأكادمييات اليمنية 

املختلفة.

تحت شعار
)) لتعزيز التراحم بيننا، 

وتحقيق البسمة ألبناء 
محافظة الحديدة و 

محافظة حجة((

 
 1740

سلة غذائية 
لساحل تهامة

1181
سلة غذائية

حملافظة حجة
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  يقوم البنك مبمار�ص��ة مهامه التخ�ص�صية املتمثلة يف تقدمي اخلدمات التنموية املتنوعة للقطاعني الزراعي وال�ص��مكي بجوده عاليه والعمل على حت�ص��ني م�ص��توى املعي�ص��ة 
وتنمي��ة  االقت�ص��اد املحل��ي م��ن خ��الل متوي��ل امل�ص��اريع الفردي��ة واجلماعي��ة،  وكذل��ك تق��دمي القرو���س املي�ص��ره ل�صغ��ار املزارع��ني وال�صيادي��ن حي��ث تو�ص��ع البن��ك يف �ص��رف 
القرو�س منذ تاأ�صي�صه و التي مت �صرفها عرب فروع البنك املنت�صرة يف الوطن االمر الذي �صهل للمزارعني وال�صيادين احل�صول على خمتلف انواع اخلدمات من القرو�س 

والتمويالت ملختلف امل�ص��اريع الزراعية و احليوانيه وال�ص��مكية.
ال يخف��ى عل��ى اح��د �صعوب��ة الظ��روف الت��ي مت��ر به��ا بالدن��ا خ��الل ه��ذه الف��رتة وم��دى التحدي��ات الت��ى يواجهه��ا القط��اع امل�ص��ريف باجلمهوري��ة اليمني��ة وتعُق��د امل�ص��كالت 
االقت�صادي��ة وامل�صرفي��ة ب�ص��كل مرك��ب ، وبالرغ��م م��ن ه��ذا كل��ه ثب��ت القط��اع الزراع��ي وال�ص��مكى والتنم��وى وواج��ه ه��ذه التحدي��ات وظ��ل االإنت��اج الزراع��ي وال�ص��مكى تقريب��ا 

كاإنت��اج �ص��يادي وحي��د للبل��د وذل��ك بع��د توق��ف امل��ورد االأك��رب لالإقت�ص��اد الوطن��ي ) النف��ط ( ب�ص��بب توق��ف اغل��ب ال�ص��ركات النفطي��ة ع��ن العمل.
وبن��ك الت�ص��ليف التع��اوين و الزراع��ى كبن��ك متخ�ص���س يف جم��ال التنمي��ة م��ن خ��الل قطاع التمويل الزراعي وال�ص��مكى ظل الرافد الوحيد ل�ص��ريحة املزارع��ني وال�صيادين ، 
حيث ي�صتمر البنك مبنح التمويالت التنموية و باأ�صعار ر�صوم خدمة خمف�صة دون اي توقف وهذا ما يالحظ من كم التمويالت الهائلة املمنوحة لهذا القطاع، و قد  توجه 
قطاع التمويل الزراعي وال�ص��مكى لدرا�ص��ة منتجات متويلية زراعية و�ص��مكية  ثبتت جدواها االقت�صادية و مردودها املايل العايل على امل�ص��توى الزراعي وال�ص��مكى القومى 

ب�صكل عام.
وم��ن ناحي��ة اخ��رى جن��د ان امللح��وظ  جدي��ة امل��زارع  و ال�صي��اد اليمن��ى م��ن خالل ا�ص��تمرارية االأعمال ومن خالل �ص��داد القرو�س و هذا  ما �ص��اعد البنك على اعادة  تدوير 

االإقرا�س ومنح التمويالت لعدد اكر من امل�صتفيدين و املقرت�صني .

التمويل 
الزراعي و السمكي
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قطاع التمويل 
اإلسالمي بكاك بنك
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وجهتك األولى لشريك مصرفي بحلول إسالمية مبتكرة.

الحلول  بجميع  لشركائنا  الجودة  ذات  المتنوعة  المصرفية  الخدمات  تقديم 
المالية المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية باستخدام أفضل األنظمة 
النمو  تحقق  عمل  بيئة  أفضل  ظل  في  عالية  بمهنية   والتقنية  اإلدارية 

المتواصل وتسهم في خدمة المجتمع.

الرؤية

الرسالة

1.  التمسك بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية في مختلف األنشطة التي 
يقدمها كاك اإلسالمي.

2.  العمل بروح الفريق الواحد.
3.  انجاز العمل بكفاءة وفعالية لكسب ثقة العمالء. 

4.  رضا العميل هو مقياس نجاحنا.
5.  ترسيخ روح االنتماء.

6.  المساهمة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع.

القيم 
الجوهرية
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      تاأ�ص���س كاك اال�ص��المي يف الع��ام 2010م كقط��اع للتموي��ل االإ�ص��المي  لبن��ك الت�ص��ليف التع��اوين والزراع��ي وفق��ا لقان��ون البن��ك املرك��زي قان��ون رق��م )16( ل�ص��نة 2009 وال��ذي ي�ص��مح للبن��وك التجاري��ة 
والتقليدية بفتح فروع م�صتقلة للعمل يف اجلمهورية اليمنية وفقا لل�صريعة االإ�صالمية ووفقا ل�صوابط فتح الفروع االإ�صالمية للبنوك التقليدية ال�صادرة عن البنك املركزي اليمني،   ويعد كاك االإ�صالمي 

اأول فرع اإ�صالمي لبنك حكومي يف اليمن، والذي يقوم بتقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�صرفية املتوافقة مع ال�صريعة االإ�صالمية الغراء، وذلك من خالل فروعه املختلفة.
وقد مت تعيني هيئة رقابة �ص��رعية م�ص��تقلة تعمل على �صمان �ص��المة تنفيذ االأعمال وعدم خلط االأموال، هذا اىل جانب اإعداد هيكل تنظيمي مكتمل الوظائف وبتبعية مبا�ص��رة لرئي���س جمل���س االدارة، 
ونظ��را للظ��روف اال�ص��تثنائية الت��ي مت��ر به��ا الب��الد فق��د اأوىل كاك االإ�ص��المي اأهمي��ة ك��ربى ال�ص��تمرار العملي��ات امل�صرفي��ة ودميومتها،وذل��ك من خالل اتخاذ تداب��ري جوهرية يف ه��ذا اجلانب وذلك كما 

�ص��وف يت�صح يف �ص��ياق هذا التقرير.

مقدمة

رغم الظروف التي متر بها البالد والتي واجهها كاك االإ�صالمي اال انه حافظ على م�صتوى متميز يف هذا اجلانب حيث كانت 
ن�صب توزيع االأرباح كما يف اجلدول التايل:

نسبة توزيع األرباح العملة

 7.65%ريال يمني 

3.23%دوالر أمريكي

توزيع األرباح

نسب توزيع أرباح ودائع العمالء للعام 2016م
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م��ن منطل��ق االإهتم��ام برف��ع وتطوي��ر اأداءاملوظف��ني وم��دى اإنعكا���س ذل��ك �ص��واء عل��ى رق��ي وتط��ور البن��ك اأو يف تق��دمي خدم��ة متمي��زة للعمي��ل، فق��د حر�س 
كاك االإ�صالمي على عقد دورات تدريبية متخ�ص�صة وخمتلفة ت�صمل جميع اأوجه الن�صاط امل�صريف والتعامل مع العميل. حيث قام البنك باأ�صراك  عدد 

كب��ري م��ن موظفيه يف معاهد ومراكز تدريبية متخ�ص�صة.
وقد �ص��ملت تلك الدورات خمتلف االأعمال امل�صرفية واالإدارية يف جماالت عدة منها على �ص��بيل املثال ال احل�صر: �صيغ التمويل يف البنوك اال�ص��المية، 
ال�صك��وك اال�ص��المية، مكافح��ة غ�ص��يل االأم��وال وقان��ون االمتث��ال ال�صريب��ي )الفات��كا(. ه��ذا ف�ص��ال ع��ن ال��دورات التدريبي��ة يف جم��االت التخطي��ط 

اال�ص��رتاتيجي، التحلي��ل امل��ايل، اإدارة املوج��ودات واملطلوب��ات واالعتم��ادات والتحا�صي��ل امل�ص��تندية

التدريب
وتطويـر

األداء

العمالء والمنتجات
لقد جت�صدت روؤية كاك االإ�صالمي من خالل اإهتمامه بعمالئه ومد يد ال�صراكة اإليهم حيث عمل على توفري عدة باقات من املنتجات امل�صرفية التي تالئم وتلبي كافة اإحتياجاتهم املختلفة وذلك كما يلي:

باقة تيسيربرنامج حياةباقة امان 

وتت�صم��ن ع��دة منتج��ات منه��ا احل�ص��اب اجل��اري وح�ص��اب 
التوف��ري والوديع��ة االإ�ص��تثمارية

والذي يت�صمن عدة منتجات منها منتج اأمنيه )وهو عبارة 
عن منتج يتيح للعميل اقتناء متطلباته والدفع باق�صاط 

مي�صرة( باالإ�صافة اىل منتج م�صاوري ومنتج بيتي من اإمناء

وتت�صمن عدة منتجات ومنها بطاقات اخل�صم والبطاقات االإئتمانية 
وخدمة راتبك اكرب

ه��ذا ف�ص��ال ع��ن اإهتم��ام كاك االإ�ص��المي بتوف��ري املوق��ع املالئ��م وامل��كان املنا�ص��ب لعمالئ��ه وذل��ك باالإنتقال اإىل املبن��ى اجلديد والذي يقع يف مكان متميز يف قل��ب العا�صمة �صنعاء حيث يتميز ب�ص��هولة الو�صول اإليه 
وقربه من العميل، هذا اإىل جانب ت�صميم املبنى بطريقة اإحرتافية ت�ص��اعد يف �ص��هولة واإن�ص��يابية االأعمال مما يعزز يف تقدمي خدمة اأف�صل للعميل.
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 المسئولية
 االجتماعية

للبنك

عل��ى الرغ��م م��ن احل�ص��ار القائ��م عل��ى البالد فقد عمل كاك االإ�ص��المي على تعزيز عالقاته خارجيا مع البنوك املرا�ص��لة والوفاء ب�ص��داد التزامات 
عمالئ��ه جت��اه تل��ك البن��وك. وم��ن خ��الل حر�ص��ه الكبري على خدمة عمالئه وا�ص��تمرار تدف��ق العمليات الدولية دون توق��ف )االإعتمادات و احلواالت 
اخلارجية( فقد مت اإن�ص��اء جلنة متخ�ص�صة الإدارة اأر�صدة كاك االإ�ص��المي يف اخلارج مما �ص��اهم يف خلق بيئة اأكر مرونة واإيجابية و مترير تلك 

العمليات باأ�ص��عار معقولة ويف  الوقت املنا�ص��ب.

وفق��ا  وال�صيادي��ن  املزارع��ني  �صغ��ار  برنام��ج متوي��ل  تد�ص��ني    
ل�صي��غ التموي��ل االإ�ص��المية وال��ذي م��ن خالل��ه يه��دف البن��ك اإىل 
ت�ص��جيع �صغ��ار املزارع��ني وال�صيادي��ن وتقدمي التموي��الت الزراعيه 
املتو�صطة وق�صرية االأجل القامة م�صاريعهم وب�صروط مي�صرة، مما 

ي�ص��اعد يف حت�ص��ني و�صعه��م املعي�ص��ي واالقت�ص��ادي .

 رغ��م الظ��روف الت��ي واجهه��ا كاك االإ�ص��المي يف الع��ام 2016 
ب�صبب ارتفاع �صعر الدوالر اإال انه ا�صتطاع وبدعم االإدارة العليا من 
توفري الدوالر لعمالئه ب�صعر البنك املركزي مقابل �صداد التزامات 
امل�ص��تندية  والتحا�صي��ل  باالإعتم��ادات  املتمثل��ة  الدولي��ة  التج��ارة 
واحل��واالت اخلارجي��ة، ه��ذا باالإ�صاف��ة اإىل توف��ري ال��دوالر للعم��الء 
الذي��ن عليه��م التزام��ات حملي��ة مقاب��ل متوي��الت بال��دوالر ل�ص��داد 
االأق�ص��اط امل�ص��تحقة عليهم. وقد كان لهذا االإجراء الدور الكبري يف 

املحافظ��ة عل��ى اأ�ص��عار ال�ص��رف واإ�ص��تقرارها اإىل ح��د م��ا.

 األنظمة
 والتقنيات
المصرفية

 تعزيز
 العالقات
الخارجية

ملواكب��ة اأح��دث التقني��ات امل�صرفي��ة فق��د اأجن��ز البن��ك خاللعام 2016 مزيًدا م��ن عمليات التطوير والتحديث يف جمال االأنظم��ة والتقنيات امل�صرفية 
حي��ث جتل��ى ذل��ك يف حتدي��ث النظ��ام الرئي�ص��ي للبن��ك واالأنظم��ة املالي��ة والتجاري��ة امللحق��ة االأخ��رى مم��ا �ص��اهم يف خل��ق بيئ��ة اف�ص��ل ل�ص��ري العملي��ات  

واالإجناز.

حر�س كاك االإ�صالمي على حتمل م�صوؤولياته االإجتماعية واأداء دوره باإيجابية يف هذا اجلانب وذلك كما يت�صح من خالل النقاط التالية:
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إلى: السادة المساهمين
بنك التسليف التعاوني والزراعي

)شركة مساهمة يمنية(
صنعاء-الجمهورية اليمنية 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك التسليف التعاوني والزراعي )شركة مساهمة يمنية( والوحدة التابعة للبنك )ويشار إليهما 
معاً بـ"المجموعة"( والمكونة من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2016م، وبيانات الدخل الشامل الموحد، والتغيرات في حقوق 
الملكية الموحد، والتدفقات النقدية الموحد للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية )1-52(، متضمنة ملخص 

بأهم السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة.

برأينا، فإن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد "للمجموعة" كما في 31 
ديسمبر 2016م، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني ووفقاً للقوانين واللوائح اليمنية السارية.

أساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. وقد تم توضيح مسؤوليتنا وفقاً لهذه المعايير في تقريرنا هذا ضمن فقرة "مسؤولية المدقق عن 
تدقيق البيانات المالية الموحدة". ونود التأكيد بأننا مستقلين عن المجموعة وفقاً لمتطلبات مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين "دليل قواعد 
السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية، وتجدر اإلشارة أيضاً بأننا قد أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً 

لهذه المتطلبات. وفي إعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعد كافية ومالئمة لتكون أساساً معقوالً لرأينا.

فقرة تأكيدية
 

•  نود أن نلفت اإلنتباه إلى اإليضاح رقم )51( من اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة، والخاص باألزمة السياسية والوضع اإلقتصادي 
واألحداث األمنية الجارية في الجمهورية اليمنية من العام 2015م وإستمرارها في العامين 2016م و2017م حيث يشير ذلك إلى وجود حاله 
من عدم اليقين من إمكانية تحسن األوضاع السياسية واإلقتصادية في البالد والتي قد تؤثر على قدرة المجموعة على اإلستمرار في مزاولة 

نشاطها في ظل إستمرارية هذه األوضاع. إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن.
•  نود أن نلفت اإلنتباه إلى اإليضاح رقم )2.5/ح( من اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة، والخاص بتعرض المجموعة لمخاطر أسعار 

صرف العمالت األجنبية وأثرها على مراكز العمالت األجنبية الهامة. إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
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مسؤوليات اإلدارة ومجلس اإلدارة حول البيانات المالية الموحدة

البنك  المالية وتعليمات  للتقارير  الدولية  المحاسبة  لمعايير  الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا  المالية  البيانات  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد 
المركزي اليمني، كما أن اإلدارة مسؤولة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهرية، 

سواًء كانت ناتجة عن إحتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على اإلستمرار في العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارية واإلفصاح، 
إيقاف  أو  المجموعة  اإلدارة تصفية  تعتزم  لم  ما  مبدأ اإلستمرارية  بمبدأ اإلستمرارية واستخدام  العالقة  ذات  األمور  وحسبما هو مالئم، عن 

عملياتها، أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المجموعة.

مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناتجة عن اإلحتيال 
أو الخطأ، وإصدار تقرير تدقيق والذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن بأن عملية التدقيق التي تم 
القيام بها وفقا لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائما عن أي خطأ جوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ األخطاء عن اإلحتيال أو الخطأ وتعتبر 
جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه 

البيانات المالية الموحدة.

وكجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني في كافة نواحي عملية التدقيق. 
وكما نقوم بما يلي:

•  تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجه عن اإلحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات 
التدقيق لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة ألن تكون أساساً إلبداء رأينا. يعتبر خطر عدم إكتشاف أي خطأ 
جوهري ناتج عن اإلحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن اإلحتيال قد يشمل التواطؤ أو التزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة 

أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.
•  الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة وفقا للظروف، وليس بغرض إبداء 

رأي حول مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
•  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.

•  إستنتاج مدى مالئمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبية، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك وجود 
شك جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول مقدرة المجموعة على اإلستمرار في العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارية. وإذا 
ما إستنتجنا وجود شك جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو 
تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك، فإن 

األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن اإلستمرار في أعمالها وفقاً لمبدأ اإلستمرارية.
الموحدة تظهر  المالية  البيانات  إذا كانت  بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما  الموحدة وهيكلها ومحتواها،  المالية  للبيانات  العام  العرض  تقييم    •

المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً عادال.
•  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي حول 
البيانات المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية التدقيق للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا 

في عملية التدقيق.
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إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت عملية التدقيق ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي أوجه قصور هامة في نظام 
الرقابة الداخلية والتي تم إكتشافها خالل تدقيقنا. 

 
ونقوم كذلك بتزويد مجلس اإلدارة ببيان يفيد بأننا إلتزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة باإلستقاللية، وإبالغهم بكافة العالقات واألمور األخرى 

التي قد يُعتقد بأنها تؤثر على إستقالليتنا، وما شأنه أن يحافظ على هذه اإلستقاللية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

حصلنا من اإلدارة على البيانات واإليضاحات التي رأيناها الزمة ألغراض التدقيق، وتمسك المجموعة سجالت حسابات منتظمة، كما أن البيانات 
المالية الموحدة المرفقة متفقة مع ما هو وارد بتلك السجالت. لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية اليمني رقم 
)22( لسنة 1997م وتعديالته أو قانون إنشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي رقم )39( لسنة 1982م أو قانون البنوك رقم )38( لسنة 1998م 
خالل العام يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أنشطة المجموعة أو مركزها المالي، فيما عدا مخالفة البنك للمنشور رقم )6( 1998م والخاص 

بمراكز العمالت األجنبية الهامة والمبين في اإليضاح رقم )44( من اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة.

صنعاء – الجمهورية اليمنية 
29 أبريل 2017م 



بنك التسليف التعاوني والزراعي )شركة مساهمة يمنية( 101

بيان المركزالمالي الموحد

31 ديسمبر 2015م
ألف لاير يمني

31 ديسمبر 2016م
ألف لاير يمني إيضاحات

األصول 
29,999,735  41,165,652 7 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
17,945,773  49,396,830 8 أرصدة لدى البنوك
38,138,851  34,957,302 9 قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 

250,224,334  243,830,524 12 إستثمارات مالية 
14,667,000  8,834,000 16 إستثمارات في صكوك إسالمية

632,988  633,657 17 إستثمارات في شركات زميلة 
4,353,952  2,618,741 18 أرصدة مدينة وأصول أخرى، صافي 
3,200,865  2,927,891 20 ممتلكات ومعدات، صافي 

359,163,498  384,364,597 إجمالي األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات

14,081,808  17,114,359 21 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
309,577,769  333,089,889 22 ودائع العمالء

2,756,188  3,193,540 23 قروض طويلة األجل
8,844,736  7,128,867 24 أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى
1,968,168  526,823 25 مخصصات أخرى 

337,228,669  361,053,478 إجمالي اإللتزامات 

26 حقوق الملكية 
17,000,000  19,000,000 1.26 رأس المال المدفوع
2,887,060  3,093,504 2.26 إحتياطي قانوني 

47,151  253,803 إحتياطي عام 
2,000,618  963,812 أرباح مرحلة 

21,934,829  23,311,119 إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك

-   - الحصص غير المسيطرة 
21,934,829  23,311,119 إجمالي حقوق الملكية 

359,163,498  384,364,597 إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية
36,061,444  34,310,942 27 إلتزامات عرضية وإرتباطات، صافي

إنظر إلى اإليضاحات المرفقة إلى البيانات المالية الموحدة
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2015م
ألف لاير يمني

2016م
ألف لاير يمني إيضاحات

48,554,863  44,387,848 28 إيرادات الفوائد
)25,994,837( )21,103,363( 29 يخصم: مصروفات الفوائد
22,560,026  23,284,485 صافي إيرادات الفوائد

1,301,152  1,278,487 30 إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
)317,125( )333,255( 31 يخصم: عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار
984,027  945,232 صافي إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية

   
23,544,053  24,229,717 صافي إيرادات الفوائد وإيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية

 1,872,153  2,335,587 32 إيرادات رسوم وعموالت 
)102,921( )10,358,672( 33 خسائر عمليات النقد األجنبي

17,094  669 34 إيرادات إستثمارات مالية 
384,002  1,121,219 35 إيرادات عمليات أخرى 

25,714,381  17,328,520 صافي إيرادات التشغيل

)1,177,802(   - 1.15 يخصم: اإلنخفاض في قيمة إستثمارات مالية
)6,170,978( )1,403,845( 36 يخصم: مخصصات
)9,348,388( )8,740,465( 37 يخصم: تكاليف الموظفين

)724,972( )704,976( 20 يخصم: إهالك ممتلكات ومعدات
)4,768,705( )4,104,717( 38 يخصم: مصروفات أخرى 
3,523,536  2,374,517 صافي أرباح العام قبل الضرائب 

)1,172,117( )201,133( 1.24 يخصم: ضرائب الدخل عن العام
2,351,419  2,173,384 صافي أرباح العام بعد الضرائب

-   - بنود الدخل الشامل األخرى
2,351,419  2,173,384 إجمالي الدخل الشامل للعام

ويعود إلى:
2,351,419  2,173,384 مساهمي البنك

- الحصص غير المسيطرة -
2,351,419  2,173,384

 
138 لاير يمني 39 114 لاير يمني  عائد السهم من صافي أرباح العام

إنظر إلى اإليضاحات المرفقة إلى البيانات المالية الموحدة



بنك التسليف التعاوني والزراعي )شركة مساهمة يمنية( 103

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

       2016م

اإلجمالي 
ألف لاير يمني

الحصص غير 
المسيطرة

ألف لاير يمني

إجمالي حقوق 
الملكية العائد 
لمساهمي البنك أرباح مرحلة

ألف لاير يمني
إحتياطي عام
ألف لاير يمني

إحتياطي قانوني
ألف لاير يمني

رأس المال المدفوع
ألف لاير يمنيألف لاير يمني

21,934,829 - 21,934,829 2,000,618 47,151 2,887,060 17,000,000 الرصيد في 1 يناير 2016م
 2,173,384 -  2,173,384  2,173,384   - - - صافي أرباح العام بعد الضرائب

  - -   -   -   - - - بنود الدخل الشامل األخرى 
)797,094( - )797,094( )797,094(   - - - ضرائب عن سنوات سابقة

 23,311,119 -  23,311,119  3,376,908  47,151 2,887,060 17,000,000

التغيرات في حقوق المالكين والمسجلة مباشرة بحقوق الملكية
  - -   - )2,000,000( - - 2,000,000 المحول لزيادة رأس المال
  - -   -   -   -   - - توزيعات أرباح مدفوعة
  - -   - )206,652(  206,652 - - المحول لإلحتياطي العام
  - -   - )206,444( -  206,444 - المحول لإلحتياطي القانوني 
  - -   - )2,413,096(  206,652 206,444 2,000,000

 23,311,119   -  23,311,119  963,812  253,803  3,093,504 19,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2016م

إنظر إلى اإليضاحات المرفقة إلى البيانات المالية الموحدة
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تابع بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

         2015م

اإلجمالي 
ألف لاير يمني

الحصص غير 
المسيطرة

ألف لاير يمني

إجمالي حقوق 
الملكية العائد 
لمساهمي البنك
ألف لاير يمني

أرباح مرحلة
ألف لاير يمني

إحتياطي عام
ألف لاير يمني

إحتياطي قانوني
ألف لاير يمني

رأس المال المدفوع
ألف لاير يمني

19,583,410 - 19,583,410 2,066,240 82,823 2,534,347 14,900,000 الرصيد في 1 يناير 2015م
2,351,419 - 2,351,419 2,351,419 - - - صافي أرباح العام بعد الضرائب

- - - - - - - بنود الدخل الشامل األخرى 
21,934,829 - 21,934,829 4,417,659 82,823 2,534,347 14,900,000

التغيرات في حقوق المالكين والمسجلة مباشرة بحقوق الملكية
- - - )2,064,328( )35,672( - 2,100,000 المحول لزيادة رأس المال
- - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة
- - - - - - - المحول لإلحتياطي العام
- - - )352.713( - 352.713 - المحول لإلحتياطي القانوني 
- - - )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 الرصيد في 31 ديسمبر 2015م

إنظر إلى اإليضاحات المرفقة إلى البيانات المالية الموحدة
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2015م 2016م
ألف لاير يمنيإيضاحات ألف لاير يمني

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

3,523,536  2,374,517 صافي ربح العام قبل الضرائب 

تعديالت على:
724,972  704,976 20 إهالك ممتلكات ومعدات 

6,170,978  1,403,845 36 مخصصات مكونة خالل العام 
)2,317,816( )1,462,314( مخصصات مستخدمة خالل العام 

)3,222(  1,263,409 فروق إعادة ترجمة أرصدة المخصصات بالعمالت األجنبية
- )797,094( ضرائب عن سنوات سابقة

1,177,802 - اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
)354,512( )1,104,965( 35 مخصصات إنتفى الغرض منها 
)14,039( )669( صافي حصة البنك من أرباح شركات زميلة 

8,299 )9,276( )أرباح( خسائر بيع ممتلكات ومعدات 

8,915,998  2,372,429
أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات المستخدمة في أنشطة 

التشغيل

التغير في:
7,292,743 )2,622,934( )الزيادة( النقص في أرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني 

61,599,834  70,311,761 أذون خزانة تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر 
21,472,913  2,094,820 النقص في قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية

)819,004(  1,280,620 النقص )الزيادة( في أرصدة مدينة وأصول أخرى 
)7,292,503(  3,032,551 الزيادة )النقص( في أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

)114,831,270(  23,512,120 الزيادة )النقص( في ودائع العمالء
)319,484( )743,936( النقص في أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى 

)1,310,944( )1,173,066( ضرائب الدخل المسددة 
)25,291,717(  98,064,365 صافي التدفقات النقدية المتاحة من )المستخدمة في( أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
)876,893( )434,507( مدفوعات نقدية لشراء ممتلكات ومعدات 

13,058  11,781 مقبوضات نقدية من بيع ممتلكات ومعدات 
)2,667,000(  5,833,000 الزيادة في إستثمارات في صكوك إسالمية 
)3,530,835(  5,410,274 صافي التدفقات النقدية المتاحة من )المستخدمة في( أنشطة اإلستثمار

إنظر إلى اإليضاحات المرفقة إلى البيانات المالية الموحدة
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تابع بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2015م 2016م
ألف لاير يمنيإيضاحات ألف لاير يمني

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)33,594(  437,352 الزيادة )النقص( في القروض طويلة األجل 
)33,594(  437,352 صافي التدفقات النقدية المتاحة من )المستخدمة في( أنشطة التمويل 

)28,856,146(  103,911,991 صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام 
226,436,931  197,580,785 النقدية وما في حكمها في بداية العام

197,580,785  301,492,776 النقدية وما في حكمها في نهاية العام 

وتتمثل النقدية وما في حكمها في نهاية العام فيما يلي 
29,999,735  41,165,652 7 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني 
17,945,773  49,396,830 8 أرصدة لدى البنوك 

245,019,097  238,625,287 13 أذون خزانة، صافي 
292,964,605  329,187,769

)23,188,908( )25,811,842( يخصم: أرصدة اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني
)72,194,912( )1,883,151( يخصم: أذون خزانة إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر، صافي 
197,580,785  301,492,776

إنظر إلى اإليضاحات المرفقة إلى البيانات المالية الموحدة
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1.         الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

تأسس بنك التسليف التعاوني والزراعي )البنك( في صنعاء وفقاً للقانون رقم )39( لعام 1982م كحصيلة لدمج بنك التسليف الزراعي )تأسس 
في العام 1975م( وبنك التعاون األهلي للتطوير )تأسس في العام 1979م(، والبنك مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري 

رقم )5391(.

الشريعة  أحكام  بموجب  اإلسالمية  للمعامالت  والزراعي  التعاوني  التسليف  بنك  فرع  من خالل  إسالمية  بتقديم خدمات مصرفية  البنك  يقوم 
اإلسالمية وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية، وقد حصل البنك على الموافقة المبدئية من البنك المركزي اليمني بشأن ذلك بتاريخ 29 مارس 

2010م، كما حصل على الموافقة النهائية في 16 أبريل 2011م.

يمارس البنك كافة األنشطة المصرفية من خالل اإلدارة العامة بصنعاء وعدد 41 فرعاً )49 فرعاً 2015م( في جميع محافظات الجمهورية 
اليمنية، باإلضافة إلى الشركة التابعة داخل الجمهورية اليمنية )يشار إليهما معاً بـ"المجموعة"( وبيانها كما يلي:

أسم الشركة )الوحدة( التابعة
النشاط
الرئيسي

رأس المال
سنة اإلمتالكألف لاير يمني

نسبة الملكية
2015م2016م

كاك لخدمات األمن والصيانة
)صنعاء – الجمهورية اليمنية(

100%100%2011م10,000نظافة وحراسة

2.         أسس إعداد البيانات المالية الموحد

12       بيان التوافق

أعدت البيانات المالية الموحدة للبنك وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

وإستثناًء من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتطبيقاً ألحكام القوانين والتعليمات المحلية الصادرة عن البنك المركزي اليمني يتم إتباع 
ما يلي:

أ.          إستخدام حد أدنى لنسب تكوين مخصص الديون غير المنتظمة وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم 
)6( لسنة 1996م ورقم )5( لسنة 1998م ورقم )8( لسنة 2015م.

ب.        إدراج مخصص المخاطر العامة المحتسب على الديون المنتظمة ضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للقروض والتسهيالت 
بدالً من إدراجه ضمن حقوق الملكية.

ج.        إدراج مخصص اإللتزامات العرضية ضمن المخصصات األخرى بدالً من إدراجه ضمن حقوق الملكية. 

وأن تأثير تلك اإلستثناءات على البيانات المالية الموحدة غير جوهري كما في 31 ديسمبر2016م.

− تم إعداد وعرض البيانات المالية للشركة )للوحدة( التابعة للمجموعة في ضوء المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.	
− تم إعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بإجتماعه بتاريخ 27 أبريل 2017م.	

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
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أساس القياس   22

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء اإلستثمارات المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة والمصنفة كإستثمارات 
مالية متاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

العملة الوظيفية وعملة العرض  32

البيانات المالية الموحدة باللاير اليمني )العملة الوظيفية للمجموعة( وتظهر كل القيم ألقرب ألف لاير يمني )إال إذا أشير  تم إعداد وعرض 
لخالف ذلك(.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة   42

إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات ذات 
أثر في تطبيق السياسات وكذا أرصدة األصول واإللتزامات المالية في تاريخ البيانات المالية الموحدة وكذلك على قيم اإليرادات والمصروفات 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

وتخضع التقديرات وما يتعلق بها من إفتراضات للمراجعة بصورة مستمرة كما يتم إثبات التغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي حدث 
فيها التغيير وأية فترات مستقبلية تتأثر بذلك التغيير.والمعلومات المتعلقة باألحكام والتقديرات الهامة والمطبقة بالسياسات المحاسبية والتي لها 
تأثير هام على األرصدة تظهر بالبيانات المالية الموحدة باإليضاحات رقم )53، 93، 103، 113، 5، 10، 12، 19، 20، 24، 25(، وفيما 

يلي اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة والمتبعة من قبل إدارة المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة:

تشتمل األحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على ما يلي:  أ. 

تصنيف األصول واإللتزامات المالية  •

تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاق لألصول واإللتزامات المالية ليتم تصنيفها ضمن الفئات المحاسبية المختلفة في حاالت معينة.

عند تصنيف األموال المالية "كمحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق "أو"متاحة للبيع" تحققت المجموعة بأنها تلتزم بالوصف المبين في السياسة 
المحاسبية رقم )33(.

تقييم األدوات المالية  •

تم مناقشة السياسة المحاسبية للمجموعة حول طرق قياس القيمة العادلة لألدوات المالية في اإليضاح رقم )5(.

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  ب. 

إنخفاض قيمة األصول  •

تمارس المجموعة حكمها في تقدير مخصص اإلنخفاض في قيمة األصول، وقد تم عرض منهجية تقدير اإلنخفاض ضمن سياسة إنخفاض قيمة 
األصول المالية واألصول غير المالية والمبينة في السياسات المحاسبية الهامة أدناه:

إنخفاض قيمة إستثمارات مالية متاحة للبيع  •

تمارس المجموعة حكمها حول اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع وتتضمن تلك األحكام تحديد ما إذا كان اإلنخفاض جوهري 
أو مطول للقيم العادلة ألقل تكلفة لوضع هذه األحكام. وتقوم المجموعة بتقديم عدة عوامل من بينها التذبذب العادي في أسعار السوق، باإلضافة 
إلى ذلك تعتبر المجموعة بأن إنخفاض القيمة يكون صحيحاً عندما تكون هناك أدلة على تدهور الوضع المالي للمستثمر فيه وطبيعة الصناعة 

وأداء القطاع أو التغير التكنولوجي، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
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األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات   •

يتم إحتساب اإلهالك لتنزيل تكلفة الممتلكات والمعدات على أساس العمر اإلنتاجي المقدر.

اإللتزامات المحتملة الناتجة عن المقاضاة  •

نظراً لطبيعة عملياتها، قد تكون المجموعة طرفاً في دعاوي قضائية قد تنشأ في سياق أعمالها اإلعتيادية، ويرتكز مخصص اإللتزامات المحتملة 
التي قد تنشأ عن المقاضاة على إحتمالية التدفق الخارجي للموارد اإلقتصادية وإمكانية الوثوق من تقدير هذه التدفقات الخارجة، وتخضع مثل 

هذه األمور للكثير من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة.

أهم السياسات المحاسبية المتبعة  .3

يتم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية بصورة ثابتة على الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة:

أسس توحيد البيانات المالية  13

يضع المعيار رقم )10( من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج فردي للسيطرة ينطبق على جميع المنشآت بما فيها المنشآت   113
ذات األغراض الخاصة أو المنشأة المنظمة، وتعرف السيطرة بأن المستثمر يسيطر على الجهة المستثمر فيها عندما يتعرض أو يكون 
له حقوق في عوائد متغيرة ناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر فيها، ويكون قادراً على التأثير على هذه العوائد من خالل سلطته 
على الجهة المستثمر فيها. بغرض تحقيق تعريف السيطرة الوارد في المعيار رقم )10( من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 

يجب أن يتوفر للمستثمر ما يلي:

•   يكون للمستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيها.
•   يتعرض المستثمر أو يكون له حقوق في عوائد متغيرة ناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر فيها.

•   يكون للمستثمر القدرة على إستخدام سلطته في السيطرة على الشركة المستثمر فيها بغرض التأثير على حجم العائدات للمستثمر.

تتضمن البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية المستقلة لبنك التسليف التعاوني والزراعي متضمناً كافة األصول واإللتزامات   213
ونتائج األعمال لفرع بنك التسليف التعاوني والزراعي للمعامالت اإلسالمية وكذا الوحدة التابعة للبنك بعد إستبعاد كافة المعامالت 

واألرصدة وبنود بيان الدخل الشامل الموحد الناتجة عن العمليات المشتركة.

الشركة التابعة  أ. 

الشركة التابعة هي الشركة التي تخضع لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر بها إذا إستوفت معايير السيطرة المبينة 
في اإليضاح رقم )13( ويتم إدراج البيانات المالية للشركة التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بداية السيطرة وحتى تاريخ توقفها. 

يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركة التابعة عندما يكون ذلك ضرورياً لتتماشى مع السياسات المحاسبية التي تتبعها المجموعة.

زوال السيطرة  ب. 

عند زوال السيطرة؛ تقوم المجموعة بعدم اإلعتراف بأصول وإلتزامات الشركة التابعة والمساهمات غير المسيطرة والمكونات األخرى لحقوق 
الملكية ذات الصلة بتلك الشركة. أي فائض أو عجز ينشأ من زوال السيطرة يتم اإلعتراف به في بيان الدخل الشامل الموحد، وفي حالة إحتفاظ 
المجموعة بأية مساهمة في الشركة التابعة يتم عندها قياس تلك المساهمة بالقيمة العادلة في تاريخ زوال السيطرة ويتم الحقاً المحاسبة عنها 
على أنها شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو وفقاً للسياسة المحاسبية للمجموعة لألدوات المالية إستناداً إلى مستوى النفوذ المحتفظ به.
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الحصص غير المسيطرة  ج. 

تمثل الحصص غير المسيطرة مبالغ األرباح والخسائر وصافي األصول غير المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للمجموعة، وتدرج الحصص 
غير المسيطرة بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل الموحد وضمن إجمالي حقوق الملكية بشكل منفصل عن حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك.

المعامالت المستبعدة عند إعداد البيانات المالية الموحدة  د. 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة يتم إستبعاد القيم الدفترية إلستثمارات البنك وحقوق الملكية في الشركة التابعة، وكما يتم إستبعاد األرصدة 
واإليرادات والمصروفات المتقابلة الناشئة من التعامالت بين شركات المجموعة.

المعامالت بالعمالت األجنبية  23
تمسك حسابات المجموعة )البنك وشركته التابعة( باللاير اليمني )العملة الوظيفية للمجموعة(، وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى إلى العملة 
الوظيفية خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة، ويتم ترجمة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية 
بالعمالت األخرى في نهاية السنة على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ، وتثبت الفروق الناتجة ببيان الدخل الشامل الموحد، تتمثل 
أرباح أو خسائر فروق أسعار الصرف للبنود ذات الطبيعة النقدية في الفرق بين كال من التكلفة المطفأة على أساس العملة الوظيفة في بداية العام 
والتي يتم تعديلها بإستخدام معدل الفائدة الفعال وكذا التسويات خالل العام وبين التكلفة المطفأة على أساس العملة األجنبية والمترجمة بأسعار 

الصرف في نهاية العام وترحل الفروق الناتجة من ربح أو خسارة لبيان الدخل الشامل الموحد.

يتم ترجمة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت األخرى والمثبتة بتكلفتها التاريخية على أساس سعر الصرف السائد وقت 
التعامل.

ال تدخل المجموعة في العقود اآلجلة إال بالقدر الالزم لتغطية متطلباتها من العمالت األجنبية أو متطلبات العمالء لمواجهة إلتزاماتهم بالعمالت 
األجنبية الناتجة عن تعامالتهم من خالل المجموعة وتتميز جميعها بأنها عمليات قصيرة األجل.

األصول واإللتزامات المالية  33
اإلعتراف والقياس المبدئي  أ. 

تعترف المجموعة مبدئياً بالقروض والتسهيالت وكذا األرصدة لدى البنوك وودائع العمالء والمديونيات األخرى في التاريخ الذي تنشأ فيه. كما 
يتم اإلعتراف المبدئي لجميع األصول واإللتزامات المالية األخرى في بيان المركز المالي عندما تصبح المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية 

لألدوات المالية والتي قد تنشأ مع الغير.

التصنيف   ب. 

األصول المالية  •

يتم تصنيف األصول المالية عند إنشائها كأحد الفئات التالية:

قروض وذمم مدينة، وهي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محدد القيمة وليست متداولة في سوق نشط وال ترغب المجموعة    .1
في بيعها على الفور أو في المستقبل القريب، ويتم اإلعتراف مبدئياً بهذه األصول بسعر المعاملة وهو القيمة العادلة باإلضافة إلى أية 
مصاريف متعلقة مباشرة بالمعاملة، الحقاً وبعد اإلعتراف المبدئي باألصول، يتم قياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة بإستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعال مخصوماً منها أية خسائر إنخفاض في قيمتها.
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إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق، وهي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة ولها تواريخ إستحقاق ثابتة، ويكون   .2
لدى المجموعة النية والمقدرة اإليجابية على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، وتعتبر أذون الخزانة لحين اإلستحقاق من ضمن هذه 
اإلستثمارات حيث يتم إثبات أذون الخزانة بالقيمة اإلسمية ويثبت قيمة رصيد خصم اإلصدار باألرصدة الدائنة واإللتزامات األخرى، 
وتظهر أذون الخزانة ببيان المركز المالي مستبعداً منها رصيد خصم اإلصدار في تاريخ البيانات المالية الموحدة طبقاً لتعليمات البنك 

المركزي اليمني.

ويتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق عند الشراء بالتكلفة )القيمة العادلة( مضافاً إليها مصروف اإلقتناء، والحقاً 
بعد اإلعتراف المبدئي يتم قياس تلك اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ناقصاً أية خسائر إنخفاض في 

القيمة.

إستثمارات مالية متاحة للبيع وهي إستثمارات غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع أو لم يتم تصنيفها كأية فئة أخرى من فئات   .3
األصول المالية، وتسجل اإلستثمارات في أسهم حقوق الملكية غير المسعرة بالتكلفة ناقصاً خسارة اإلنخفاض في القيمة، ويتم تسجيل 

جميع اإلستثمارات المتاحة للبيع األخرى بالقيمة العادلة.

يتم اإلعتراف بإيراد الفائدة في بيان الدخل الشامل الموحد بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال، ويتم اإلعتراف بإيراد توزيعات األرباح 
في بيان الدخل الشامل الموحد عندما تصبح المجموعة مستحقة لتلقي توزيعات األرباح. أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية عن 

اإلستثمارات في أوراق دين متاحة للبيع يتم اإلعتراف بها في بيان الدخل الشامل الموحد.

يتم اإلعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر إلى أن يباع اإلستثمار أو تنخفض قيمته، وعندها يعاد 
تصنيف األرباح والخسائر التراكمية المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل إلى بيان الدخل الشامل كتسوية إعادة تصنيف.

يعاد تصنيف األصول المالية غير المشتقة من فئة متاحة للبيع إلى فئة القروض والذمم المدينة عندما ينطبق عليها تعريف القروض 
والذمم المدينة أو إذا كان لدى المجموعة النية والمقدرة على اإلحتفاظ بتلك األصول المالية للمستقبل المنظور أو حتى تاريخ اإلستحقاق.

اإللتزامات المالية  •

يتم تصنيف وقياس اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة.

إلغاء اإلعتراف  ج. 

-  يلغى اإلعتراف باألصول المالية عندما تتوقف حقوق المجموعة التعاقدية التي تمثل األصول المالية، وهي في العادة عندما يتم بيع 
األصل أو عند تحويل جميع التدفقات النقدية المرتبطة باألصل إلى طرف ثالث مستقل عن المجموعة.

يلغى اإلعتراف باإللتزامات المالية عندما يتم سداد أو إلغاء أو إنتهاء تلك اإللتزامات.  -

مقاصة األصول واإللتزامات المالية  د. 

تجرى مقاصة بين األصول واإللتزامات المالية ويدرج المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط في حالة وجود حق قانوني لتسوية المبالغ 
المدرجة، وأن هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو لتحقيق األصول وسداد اإللتزامات بصورة متزامنه.

ال تتم مقاصة لإليرادات والمصروفات في بيان الدخل الشامل ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب أي معيار أو تفسير محاسبي.
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مبادئ القياس   ه. 

يتم قياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة:

قياس التكلفة المطفأة: التكلفة المطفأة لألصول أو اإللتزامات المالية هي المبلغ الذي تقاس به األصول أو اإللتزامات المالية عند   -
اإلعتراف المبدئي مخصوماً منه مدفوعات السداد األصلية مضافاً إليه أو مخصوماً منه اإلطفاء المتراكم بإستخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعال ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ اإلستحقاق ناقصاً أي تخفيض لخسارة اإلنخفاض في القيمة، ويتضمن إحتساب 

معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء متمماً لمعدل الفائدة الفعال.
قياس القيمة العادلة: القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه لبيع األصل أو الذي سيتم سداده لنقل إلتزام في معاملة منتظمة   -
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو في حالة عدم وجود أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في ذلك 
السوق  المدرجة بسعر  العادلة لإلستثمارات  القيمة  قياس  أويتم  باإللتزام  الوفاء  العادلة لإللتزام مخاطر عدم  القيمة  التاريخ. تعكس 
كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة. بالنسبة لإلستثمارات الغير مدرجة، ويتم اإلعتراف بأية زيادة في القيمة العادلة عند وجود 
مؤشرات موثوقة تدعم هذه الزيادة، هذه المؤشرات الموثوقة محددة بأحدث معامالت لإلستثمار أو إلستثمارات مماثلة تمت بالسوق 
على أساس تجاري بين أطراف راغبة ومطلعة ليس لديها أية ردود أفعال قد تؤثر على السعر. يتم إدراج اإلستثمار بالتكلفة بعد خصم 

قيمة اإلنخفاض في غياب قياس يعتمد عليه للقيمة العادلة.

تحديد وقياس خسائر اإلنخفاض في القيمة  و. 

تقوم المجموعة بتاريخ البيانات المالية الموحدة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة األصول المالية غير المسجلة بالقيمة 
دليل  يشير  المالية عندما  أو مجموعة األصول  المالي  قيمة األصل  تنخفض  الشامل اآلخر.  والدخل  أوالخسارة  الربح  بيان  العادلة من خالل 
موضوعي إلى وقوع حدث أو أكثر بعد اإلعتراف المبدئي باألصول وأن تلك األحداث لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

لألصول التي يمكن تقديرها بصورة موثوق بها.

قد يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة األصول المالية، تلك المعلومات بشأن الصعوبات المالية الكبيرة لدى المقترض أو المصدر 
والتقصير أو التأخير من جانب المقترض وإعادة هيكلة الدين من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات 
على أن المقترض أو المصدر سيدخل في إفالس أو عدم وجود سوق نشط للضمانات المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق 
بمجموعة أصول مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى المقترضين أو المصدرين بالمجموعة أو الظروف اإلقتصادية المرتبطة بحاالت 

التقصير.

تأخذ المجموعة بعين اإلعتبار دليل اإلنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق على كل 
من مستوى األصول بشكل منفرد والمستوى الجماعي لها. يتم تقييم جميع القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ 
اإلستحقاق الهامة بشكل منفرد لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر إنخفاض في القيمة الفردية. جميع القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية 
المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق الهامة بشكل منفرد والتي ال يوجد إنخفاض محدد في قيمتها يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك 
خسائر إنخفاض في القيمة يتم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد. القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق 
التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر إنخفاض في القيمة وذلك بتجميع القروض والسلف 

للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق والتي لها خصائص مخاطر متماثلة في مجموعات.

يتم قياس خسائر اإلنخفاض في القيمة لألصول المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصول المالية والقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعَّال األصلي لألصول. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة في بيان الدخل 

الشامل ويتم إظهارها كحساب مخصص في مقابل القروض والسلف للعمالء.

اإلنخفــاض فــي القيمــة الســوقية لإلســتثمارات المدرجــة بنســبة 20% أو أكثــر عــن التكلفــة أو لمــدة تســعة أشــهر متصلــة أو أكثــر تعتبــر مؤشــرات 
علــى إنخفــاض القيمــة.
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خسائر اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم اإلعتراف بها بتحويل الخسارة التراكمية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر 
كتسوية إعادة تصنيف إلى بيان الدخل الشامل. الخسارة التراكمية التي يعاد تصنيفها من الدخل الشامل اآلخر هي الفرق بين تكلفة اإلستحواذ، 
بالصافي بعد أية مدفوعات أو إطفاءات، والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أية خسارة إنخفاض في القيمة معترف بها سابقاً في بيان الدخل الشامل. 

يتم إظهار التغيرات في مخصصات القيمة العادلة التي تعود إلى القيمة الزمنية كأحد بنود إيراد الفائدة.

في الفترات الالحقة، يتم تسجيل الزيادة في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع التي إنخفضت قيمتها في إحتياطي القيمة العادلة.

تحقق اإليراد  43

يتم اإلعتراف بإيراد ومصروف الفائدة لجميع األدوات المالية الخاضعة للفوائد في بيان الدخل الشامل بإستخدام طريقة معدل الفائدة   -
الفعَّال بإستثناء فوائد التسهيالت اإلئتمانية الغير منتظمة وذلك تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم )6( 
لسنة 1996م بشأن أسس تصنيف األصول واإللتزامات حيث يتم إيقاف إثبات الفوائد المتعلقة بالقروض والتسهيالت غير المنتظمة، 
وعندما يعامل حساب بإعتباره من القروض والتسهيالت غير المنتظمة فإن كافة الفوائد غير المحصلة المتعلقة بالثالثة أشهر السابقة 
األخرى  واإللتزامات  الدائنة  األرصدة  وإدراجها ضمن  اإليرادات  من  إستبعادها  يتم  منتظم  غير  تسهيل  أو  قرض  إعتباره  على 
بإعتبارها فوائد معلقة. معدل الفائدة الفعَّال هو المعدل الذي يخصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية طوال فترة العمر المقدر 
لألصول أو اإللتزامات المالية إلى القيمة الدفترية لألصول أو اإللتزامات المالية. عند إحتساب معدل الفائدة الفعَّال تقوم المجموعة 
بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بالوضع في اإلعتبار جميع البنود التعاقدية لألداة المالية بإستثناء خسائر اإلئتمان المستقبلية. يتضمن 
لمعدل الفائدة  إحتساب معدل الفائدة الفعَّال جميع تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً مكمالً 
الفعَّال. إن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة لألصول واإللتزامات المالية وتوزيع إيراد ومصروف الفوائد 

على مدى الفترة المناسبة التي تخصها.
تثبت أرباح عقود المرابحة واإلستصناع على أساس اإلستحقاق. حيث تثبت كافة األرباح عند إتمام عقد المرابحة كإيرادات مؤجلة،   -
وترحل لبيان الدخل الشامل على أساس نسبة التمويل وذلك بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد. تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي 

اليمني يتم التوقف عن إثبات أرباح عقود المرابحة واإلستصناع غير المنتظمة ببيان الدخل الشامل.
تثبت أرباح اإلستثمارات في عقود المضاربات التي تنشأ وتنتهي خالل السنة المالية في بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر   -
في تاريخ تصفية عقد المضاربة، وتثبت أرباح اإلستثمارات في عقود المضاربات التي تستمر ألكثر من سنة مالية وذلك في حدود 

األرباح الموزعة نقداً من هذه العمليات خالل العام.
يتم إثبات إيرادات اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك وفقاً للفترة الزمنية وعلى مدى عمر عقد اإليجار.  -

يتم اإلعتراف بإيرادات اإلستثمار في الصكوك ببيان الدخل الشامل على أساس زمني تناسبي بإستخدام نسبة العائد المعلنة من قبل   -
الجهة التي قامت بإصدار الصكوك.

يتم إثبات إيرادات اإلستثمارات في الشركات الزميلة بالبيانات المالية طبقاً لنصيب المجموعة في حقوق الملكية لهذه الشركات وذلك   -
طبقاً للبيانات المالية المعتمدة.

يتم اإلعتراف بإيرادات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بإتباع طريقة معدل الفائدة الفعَّال.  -
يتم اإلعتراف بإيراد توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في إستالم اإليراد.  -

يتم إثبات المخصصات المستردة )إنتفى الغرض منها( ضمن بند إيرادات عمليات أخرى ببيان الدخل الشامل وفقاً لتعليمات البنك   -
المركزي اليمني.

يتم إثبات إيرادات الرسوم والعموالت عند تأدية الخدمات المرتبطة بها.  -

مخصص القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية ومخصص اإللتزامات العرضية   53

تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشورين رقمي )6( لسنة 1996م، )5( لسنة 1998م ورقم )8( لسنة 2015م بشأن أسس 
تصنيف األصول واإللتزامات يتم تكوين مخصص للقروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية بذاتها باإلضافة إلى نسبة 
مئوية للمخاطر العامة تحسب من مجموع القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية مستبعداً منها األرصدة المغطاة بودائع 
وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض والتسهيالت واألنشطة 

التمويلية واإللتزامات العرضية المشار إليها.
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وبناًء عليه يتم تكوين المخصص طبقاً للنسب التالية كحد أدنى:
النسبةالبيان

1-2%القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية المنتظمة )متضمنة الحسابات تحت المراقبة(
15%القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية واإللتزامات العرضية غير المنتظمة الديون دون المستوى

45%الديون المشكوك في تحصيلها
100%الديون الرديئة

يتم إعدام القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة حيالها لتحصيلها أو بناًء على التعليمات الصادرة 
من البنك المركزي اليمني ـ في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها ـ وذلك خصماً على المخصص الذي يضاف إليه المتحصالت من القروض 

التي سبق إعدامها.

تظهر القروض واألنشطة التمويلية للعمالء والبنوك ببيان المركز المالي بعد خصم المخصص المحدد والعام وكذا الفوائد المجنبة. 

اإللتزامات العرضية واإلرتباطات  63
تظهر االلتزامات العرضية التي تدخل فيها المجموعة طرفاً خارج المركز المالي تحت بند إلتزامات عرضية وإرتباطات ـ بعد خصم التأمينات 

المحصلة عنها ـ بإعتبارها ال تمثل أصوالً أو إلتزامات فعلية في تاريخ البيانات المالية.

73       بيان التدفقات النقدية
تتبع المجموعة الطريقة غير المباشرة عند إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد حيث يتم تسوية صافي الربح أو الخسارة مع صافي األموال المتاحة 

من أو المستخدمة في أنشطة التشغيل واإلستثمار والتمويل. 

83       النقدية ومافي حكمها
ألغراض إعداد بيانات التدفقات النقدية الموحد يتضمن بند النقدية ومافي حكمها أرصدة النقدية واألرصدة لدى البنوك بخالف األرصدة المودعة 
لدى البنك المركزي اليمني في إطار نسبة اإلحتياطي، - وكذا أرصدة أذون الخزانة التي تستحق خالل ثالثة شهور من تاريخ إصدارها. تمثل 

النقدية وما في حكمها أصول مالية غير مشتقة يتم قيدها بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.

93       الممتلكات والمعدات واإلهالك
أ.        اإلعتراف والقياس 

تثبت الممتلكات والمعدات بتكلفتها التاريخية ناقصاً مجمع اإلهالك وخسائر اإلنخفاض في قيمة تلك الممتلكات – إذا وجد- وتشمل التكلفة جميع 
التكاليف المنسوبة مباشرة لشراء األصل. كما تتضمن تكلفة الممتلكات التي تم إنشائها ذاتياً تكلفة المواد واألجور وأية مواد مستهلكة من التكاليف 
المنسوبة مباشرة لوضع األصل في الحالة التشغيلية التي تمكنه من تحقيق الغرض الذي تم بناؤه من أجله كما تشمل أيضاً التكاليف الالزمة لفك 
األصل وإعادة ترميم الموقع. والبرمجيات التي يتم شراؤها بإعتبار أنها ضرورية لتمكين المعدات من أداء الغرض المطلوب منها يتم رسملتها 

كجزء من تكلفة تلك المعدات. 

الممتلكات  الرئيسية( ضمن  )المكونات  إدراجها كبنود مستقلة  يتم  إفتراضية مختلفة  الممتلكات والمعدات ذات أعمار  عندما تكون أجزاء من 
والمعدات.

يتم إستبعاد األصل الثابت عند التخلص منه أو عندما يكون من المتوقع عدم الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية متوقع تحققها من إستمرار 
إستخدام هذا األصل، وفي العام الذي تم فيه إستبعاد األصل، يتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة من عملية اإلستبعاد )الفرق بين صافي قيمة 
اإلستبعاد المتحقق من عملية البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل( ببيان الدخل الشامل ضمن بند إيرادات ومصاريف أخرى. إذا تم إستبعاد أي 

أصل معاد تقييمه فإن ما يخص األصل من فائض إعادة التقييم يتم ترحيله إلى األرباح المرحلة. 
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التكاليف الالحقة  ب. 
تتم رسملة التكاليف المتعلقة بإستبدال جزء من الممتلكات والمعدات كجزء من تكلفة هذا األصل، وتتم رسملة التكاليف الالحقة على الممتلكات 
والمعدات فقط عندما تؤدي هذه التكاليف إلى زيادة في القيمة اإلقتصادية المستقبلية لهذه الممتلكات ويمكن قياس هذه التكاليف بصورة جيدة، 
ويتم إستبعاد القيمة الدفترية للجزء المستبعد. التكاليف اليومية لخدمة الممتلكات والمعدات تسجل في بيان الدخل الشامل الموحد عند إستحقاقها.

 
اإلهالك ج. 

يحسب اإلهالك بناًء على تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمتها التخريدية – إن وجدت -.

يتم تقدير العمر اإلنتاجي لكل جزء من األصل الثابت وإذا كان لهذا الجزء عمر إنتاجي مختلف عن باقي مكونات األصل فسوف يتم إهالكه بشكل منفصل.

ويتم إهالك هذه الممتلكات – فيما عدا األراضي – بطريقة القسط الثابت وتحميل مبلغه على بيان الدخل الشامل الموحد وعلى مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها.

وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية المقدرة لتلك الممتلكات ألغراض إحتساب اإلهالك:
  العمر اإلنتاجي المقدرة بالسنواتالبيان

50 سنةمباني وإنشاءات 
5 سنوات – 10 سنوات أثاث وآالت ومعدات 

5 سنواتاألجهزة ونقاط البيع وصناديق الصراف األلي
5 سنوات سيارات ووسائل نقل

10 سنوات أو مدة اإليجار أيهما أقلتحسينات عقارات مستأجرة 

بمعرفة إدارة المجموعة في كل من طريقة اإلهالك والعمر اإلنتاجي المقدر وكذلك القيم المقدرة كخردة في نهاية العمر  ويعاد النظر سنوياً 
اإلنتاجي المقدر لتلك الممتلكات )إن وجدت(.

103       إنخفاض قيمة األصول غير المالية 
تتم مراجعة القيم المرحلة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض القيمة. في حال وجود هذا المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة 
لإلسترداد. تتمثل القيمة القابلة لإلسترداد ألحد األصول أو وحدة منتجة للنقد بالقيمة الحالية المستخدمة وقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبر. عند 
تقييم قيمة اإلستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمها الحالية بإستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال 
والمخاطر الخاصة بهذا األصل. ويتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الشامل الموحد إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة المرحلة ألصل 

قيمته القابلة لإلسترداد. 

113       مخصصات أخرى
نتيجة لحدث سابق، ويكون من  تقديره بصورة موثوقة  أو إستنتاجي، يمكن  قانوني  إلتزام حالي،  المجموعة  يتم اإلعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى 
المحتمل أن يستلزم تدفقات خارجة للمنافع اإلقتصادية لتسوية اإللتزام. وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للمبالغ جوهرياً، يتم تحديد المخصصات من خالل خصم 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمبالغ، عندما يكون مناسباً، والمخاطر المتعلقة 

باإللتزامات.

123       تقييم األصول التي آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون بعض العمالء
تدرج األصول التي آلت ملكيتها للمجموعة ببيان المركز المالي الموحد ضمن بند "أرصدة مدينة وأصول أخرى" وفقاً لتعليمات البنك المركزي 
اليمني وذلك بالقيمة التي آلت بها للمجموعة ناقصاً أي انخفاض في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ـ إن وجد ـ، ويتم تحميل قيمة هذا اإلنخفاض 

على بيان الدخل الشامل الموحد.
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133      عقود اإليجار 
تصنيف العقود كعقود إيجار تمويلي عندما تنقل شروط العقد جميع المخاطر والمنافع الناتجة عن الملكية إلى المستأجر. وتصنف بقية عقود 
اإليجار كعقود تشغيلية، تحمل اإليجارات المستحقة الدفع بحكم هذه العقود على بيان الدخل الشامل الموحد على أساس القسط الثابت وعلى مدى 

فترة اإليجار.

143      تقييم اإلستثمارت في شركات زميلة 
يتم تصنيف اإلستثمار كإستثمار في شركات زميلة عندما يكون للمجموعة تأثير هام على عملياتها المالية وسياستها التشغيلية مع عدم   -

وجود سيطرة، ويوجد هذا التأثير الهام عندما يملك البنك بين 20 إلى 50 بالمائة من القوة التصويتية للشركة.
تثبت اإلستثمارات في الشركات الزميلة التي للمجموعة تأثير هام عليها بتكلفة اإلقتناء، وفي تاريخ البيانات المالية يتم تعديل قيمة تلك   -
اإلستثمارات بالزيادة أو النقص حسب نصيب المجموعة في حقوق الملكية للشركة الزميلة، وذلك طبقاً للبيانات المالية المعتمدة لهذه 

الشركات، ويتم إثبات قيمة هذا التغير ببيان الدخل الشامل الموحد.

153      التمويل والعقود اإلستثمارية اإلسالمية 
المرابحة  مثل  متنوعة  إسالمية  أدوات  خالل  من  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  إسالمية  مصرفية  أعمال  بمزاولة  المجموعة  تقوم 

واإلستصناع، المضاربة واإلجارة ويوضح اإليضاح رقم )43( اإلعتراف باإليرادات المرتبطة بهذه األدوات.

 أ.      تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع

المرابحة هي عقد بيع بموجبه تبيع المجموعة أصل أو سلعة سبق له شرائها وحيازتها بناء على وعد من المتعامل بالقيام بشرائها وبشروط معينة، 
يتكون سعر البيع من تكلفة السلعة وهامش الربح المتفق عليه.

اإلستصناع هو عقد بين المجموعة والعميل تقوم المجموعة على أساسه ببيع أصل مطور وفقاً لمواصفات وثمن متفق عليهما مسبقاً مع العميل.

تثبت الديون المتعلقة بعمليات تمويل المرابحة واإلستصناع سواء كانت قصيرة أو طويلة األجل بالتكلفة مضافاً إليها العائد المتفق عليه بعقود 
المرابحة أو اإلستصناع.

المضاربة  ب. 

)المضارب(  الطرف اآلخر  المال( ويقوم  أموال )رب  بتقديم  أحد األطراف  بموجبه  يقوم  والعميل. حيث  المجموعة  بين  المضاربة هي عقد 
بإستثمار هذه المبالغ في مشروع ما أو نشاط معين، ويتم توزيع األرباح الناتجة بينهم وفقاً لحصة األرباح المتفق عليها بينهم مسبقاً في العقد. 
يتحمل المضارب كافة الخسائر الناتجة عن سوء إدارته، أو إهماله، أو مخالفة شروط وبنود المضاربة، فيما عدا ذلك يكون رب المال مسئوالً 

عن الخسائر.

اإلجارة المنتهية بالتمليك   ج. 

اإلجارة المنتهية بالتمليك هي إتفاقية تقوم بموجبها المجموعة )كمؤجر( بتأجير أصل للعميل )المستأجر( )شراء/ إقتناء األصل المحدد، سواًء من 
بائع طرف ثالث أو من العميل نفسه، حسب طلب العميل والوعد بالتأجير(، مقابل بعض مدفوعات اإلجارة لمدة تأجير أو فترات تأجير محددة، 

مستحقة الدفع على أساس إيجار ثابت أو متغير.

تحدد إتفاقية إجارة األصل المؤجر ومدة اإليجار، وكذلك أسس لحساب اإليجار وتوقيت دفعات اإليجار ومسؤوليات كال الطرفين خالل مدة 
اإليجار، يقدم العميل )المستأجر( للمجموعة )المؤجر( تعهد بتجديد مدة عقد اإليجار ودفع دفعات اإليجار المتعلقة بذلك حسب الجدول الزمني 

المتفق عليه والصيغة المطبقة خالل مدة اإليجار.
في نهاية مدة اإلجارة تنتقل ملكية األصول المؤجرة إلى المستأجر شريطة أن يكون المستأجر قد سدد جميع أقساط اإلجارة.
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تثبت األصول المقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك بالتكلفة ناقصاً مجمع اإلهالك وأي إنخفاض في قيمتها، ويتم إهالكها – فيما 
عدا األراضي – على مدى عمر التأجير.

163      عائد أصحاب حسابات اإلستثمار 

يتم تحديد العائد المستحق على حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار على أساس عقد المضاربة الذي يتم بموجبه اإلتفاق على المشاركة في الربح 
والخسارة الناتجة عن المعامالت اإلسالمية المختلفة خالل الفترة المالية.

173      الضرائب

تحسب الضرائب على المجموعة طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات الضريبية السارية في الجمهورية اليمنية.  -
وفقاً للمادة )21( من القانون )39( لسنة 1982م بإنشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي ال تخضع أرباح البنك لضريبة األرباح   -
التجارية والصناعية. وال يخضع البنك أيضاً لقانون ضرائب الدخل رقم )31( لسنة 1991م والتعديالت الالحقة له بالقرار الجمهوري 
بالقانون رقم )12( لسنة 1999م وأحكام المادة رقم )85( من القانون رقم )38( لسنة 1998م بشأن البنوك وذلك حتى 31 ديسمبر 

2009م.
وفقاً للمادة )160( من قانون ضرائب الدخل رقم )17( لسنة 2010م تخضع أرباح البنك للضرائب وذلك على أساس معدل ضريبي   -

20% للوعاء الخاضع للضريبة بدءاً من عام 2010م.
لطبيعة المحاسبة الضريبية في الجمهورية اليمنية فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب المؤجلة بمعيار المحاسبة الدولي عن  نظراً   -
الضرائب على الدخل ال ينشأ عنه عادة إلتزامات ضريبية مؤجلة. وفي حالة نشأة أصول ضريبية مؤجلة عن تطبيق المعيار فإن هذه 

األصول ال تدرج إال عندما تكون هناك مؤشرات كافية أن هذه األصول سيتم تحقيقها في المستقبل المنظور.

183      مخصص الضمان اإلجتماعي

يدفع موظفي المجموعة حصتهم لقاء الضمان اإلجتماعي بحسب قانون التأمينات اإلجتماعية اليمنية رقم )26( لسنة 1991م وكذا   أ. 
القانون رقم )25( 1991م بشأن التأمينات والمعاشات ويتم سداد اإلشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية والهيئة العامة 

للتأمينات قبل اليوم العاشر من الشهر التالي. تحمل مساهمة المجموعة في بيان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.
تطبق أحكام قانون التأمينات اإلجتماعية على موظفي المجموعة فيما يتعلق بحقوق ترك الخدمة.  ب. 

193      توزيعات األرباح لألسهم العادية

يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم إعتمادها بمعرفة المساهمين. يتم التعامل مع توزيعات 
األرباح للسنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد في إيضاح مستقل.

 203      العائد على السهم

يُحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة األرباح )الخسائر( العائدة لحاملي األسهم العادية بالبنك على عدد األسهم أو المتوسط المرجح لعدد األسهم 
القائمة خالل العام.

213      أرقام المقارنة 

يتم إدراج كافة المبالغ مع أرقام المقارنة فيما عدا ما تسمح به المعايير أو التفسيرات المحاسبية.
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223      الزكاة المستحقة على حسابات المساهمين 

تقوم المجموعة بتوريد الزكاة المستحقة على حسابات المساهمين إلى الجهة الحكومية المختصة والتي تقرر توزيعها طبقاً لمصارفها الشرعية.

233      هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تخضع المعامالت بالفرع اإلسالمي إلشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والتي تنحصر مسئوليتها في رقابة الجوانب الشرعية لنشاط الفرع 
اإلسالمي طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.

243      معلومات البنك األم 

يتم إعداد بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للبنك األم المفصح عنهما ضمن اإليضاحات المتممة للبيانات المالية بإتباع نفس السياسات 
المحاسبية المذكورة أعاله فيما عدا اإلستثمار في الشركات التابعة حيث يتم تسجيلها بالتكلفة.

التغييرات في السياسات المحاسبية  .4

14      المعايير الجديدة والمعدلة سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016م
 

المعايير والتعديالت التي أصبحت سارية المفعول للمرة األولى في عام 2016م )للمنشآت التي تنتهي فترتها المالية في 31 ديسمبر 2016م( 
هي كاآلتي:

التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2012م-2014م.  .1
مبادرة اإلفصاح )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1(.  .2

توضيح الطرق المقبولة في اإلهالك واإلطفاء )التعديالت على معياري المحاسبة الدوليين رقم 16 و38(.  .3
الزراعة: النباتات المثمرة )التعديالت على معياري المحاسبة الدوليين رقم 16 و41(.  .4

المحاسبة عن إكتساب الحصص في الترتيبات المشتركة )التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11(.  .5
طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27(.  .6

المنشآت اإلستثمارية: تطبيق إستثناءات اإلندماج )التعديالت على المعيارين الدوليين إلعداد التقارير المالية رقم  .7
         10 و12 والتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27(.

إن هذه التعديالت ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة. ووفقاً لذلك، ليس هناك أي تغييرات على السياسات المحاسبية للمجموعة 
في عام 2016م.



بنك التسليف التعاوني والزراعي )شركة مساهمة يمنية( 119

أدناه معلومات عن هذه المعايير الجديدة والتي ممكن تطبيقها على المجموعة:

1.       التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2012م -2014م
       

إن هذا المنشور هو عبارة عن مجموعة من التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الناتجة عن القضايا التي تمت مناقشتها من قبل 
مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل دورة المشروع إلدخال التحسينات السنوية التي بدأت في عام 2012م والتي أدرجت في مسودة العرض 
الصادر في ديسمبر عام 2013م. ويستخدم مجلس معايير المحاسبة الدولية عملية التحسينات السنوية إلجراء التعديالت الالزمة، ولكن غير 
العاجلة، على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي لن يتم تضمينها كجزء من أي مشروع أخر. ويهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية 
لتخفيف عبء التغيير لجميع األطراف المعنية من خالل تقديم التعديالت في وثيقة واحدة بدالً من أن تكون هناك سلسلة من التغييرات الجزئية، 

والجدول التالي يلخص المسائل التي جرى مناقشتها:

المعيار المتأثر الموضوع  
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 5 " األصول غير المتداولة 

المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة "
تغيير طرق اإلستبعاد

المالية:  األدوات   "  7 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار 
اإلفصاحات "

عقود تقديم الخدمات

سعر الخصم: مسألة السوق اإلقليميةمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 " منافع الموظفين "
المالي معيار المحاسبة الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية " التقرير  في  آخر  مكان  أي  في   " المعلومات  عن  اإلفصاح 

المرحلي "

إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدء في أو بعد 1 يناير 2016م، على الرغم من أنه يسمح للمنشآت بتطبيقها في وقت 
سابق أي بمعنى أن هذه التعديالت ممكن تطبيقها على أساس رجعي، فيما عدا التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 5 والذي 

سيتم تطبيقه مستقبالً.

2.      مبادرة اإلفصاح )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1(

إن التعديالت تهدف لتشجيع الشركات على تطبيق الحكم المهني في تحديد ماهية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية. وعالوة 
على ذلك، فإن التعديالت توضح أن الشركات يجب أن تستخدم الحكم المهني في تحديد مكان وطبيعة المعلومات التي تعرض في اإلفصاحات 

المالية.

3.      توضيح الطرق المقبولة في اإلهالك واإلطفاء )التعديالت على معياري المحاسبة الدوليين رقم 16 و38(

إن هذه التعديالت نشأت من المخاوف بشأن إستخدام طريقة أساس اإليراد في إهالك األصول. وبالرجوع إلى خلفية الموضوع، يتطلب المعيارين 
أن طريقة اإلهالك أو اإلطفاء يجب أن تعكس النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية لألصل. وقد نتجت هذه التعديالت من طلب 

توضيح معنى مصطلح "إستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتوقعة لألصل".

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 )الممتلكات والمصانع والمعدات(- 

إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 تحظر إستخدام طريقة اإلهالك على أساس اإليراد في إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
لألسباب التالية:

الفترة  في  المتولدة  اإليرادات  أساس  على  لإلستهالك  القابلة  األصل  قيمة  تخصص  اإليراد  أساس  على  تقوم  التي  اإلهالك  طريقة   أ. 
المحاسبية كنسبة من إجمالي اإليرادات المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي لألصل.

إن اإليرادات تعكس نمط من الفوائد اإلقتصادية تنشئ من إدارة األعمال بدالً من الفوائد اإلقتصادية التي يتم إستهالكها من خالل   ب. 
إستخدام األصل.
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التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 38 )األصول غير الملموسة(  -

إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 38 تقدم إفتراض غير قاطع أن طريقة اإلطفاء على أساس اإليراد بالنسبة لألصول غير الملموسة 
غير مناسب لنفس األسباب المبينة أعاله. وهذا اإلفتراض قابل للدحض ويمكن التغلب عليه، حيث أن طريقة اإلطفاء على أساس اإليراد قد تكون 

مناسبة في حالتين محدودتين:

أن يتم التعبير عن األصول غير الملموسة كمقياس لإليراد، على سبيل المثال عندما يكون العامل المحدد المهيمن المتأصل في األصل   أ. 
غير الملموس هو تحقيق إيراد محدد أو معين، أو.

عندما يمكن إثبات أن اإليرادات وإستهالك المنافع اإلقتصادية لألصل غير الملموس مترابطة إلى حد كبير.  ب. 

المحاسبة عن إكتساب الحصص في الترتيبات المشتركة )التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11(  .4

إتفاقيات المشاركة في األعمال. هذه التعديالت تلزم بأن يتم  تقدم هذه التعديالت إرشادات بشأن طريقة المحاسبة عن إكتساب الحصص في 
المحاسبة عن جميع تلك المعامالت بإستخدام مبادئ المحاسبة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 "إندماج األعمال" وغيرها من 
المالية رقم )11(، حيث أن  التقارير  المبادئ التي تتعارض مع المعيار الدولي إلعداد  المالية، بإستثناء تلك  التقارير  المعايير الدولية إلعداد 

إكتساب الحصص في المشاريع المشتركة لم تتأثر بتلك اإلرشادات الجديدة.

طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27(  .5

تسمح هذه التعديالت بإستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن اإلستثمارات في االشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة. 
هذه التعديالت تلزم الشركات بتطبيق نفس الطريقة في المحاسبة لكل فئة من اإلستثمارات. ولم تدرج األحكام االنتقالية حيث يعتقد مجلس معايير 

المحاسبة الدولية أن المنشآت قادرة على إستخدام المعلومات المتوفرة بالفعل في تطبيق هذه التعديالت.

 12 و   10 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدوليين  المعيارين  على  )التعديالت  اإلندماج  إستثناءات  تطبيق  اإلستثمارية:  المنشآت   .6
والتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27(

ومعيار  المالية رقم 10  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  نطاق  بسيطة على  تعديالت  ثالثة  الدولية  المحاسبة  معايير  إصدارات مجلس  قدمت 
المحاسبة الدولي رقم 28 الخاصة بالمعالجة المحاسبية للمصالح في الكيانات اإلستثمارية وتطبيق إعفاء التوحيد كما يلي:

اإلعفاء من إعداد البيانات المالية الموحدة  •
الشركات التابعة التي تقدم خدمات تتعلق باألنشطة اإلستثمارية للشركة األم  •

تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل مستثمر في منشأة غير إستثمارية إلى مستثمر في منشأة إستثمارية  •

وهذه التعديالت ال تؤثر إال على حاالت محددة ومعينة تشمل الكيانات اإلستثمارية.

24      المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية وغير سارية المفعول حتى اآلن والتي لم يتم 
تبنيها من قبل المجموعة

تم إصدار معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة على المعايير الحالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكنها غير سارية المفعول حتى تاريخ 
البيانات المالية، ولم يتم تبنيها من قبل المجموعة. أدناه معلومات عنها والتي يتوقع أن تكون ذات عالقة ببيانات المجموعة المالية.

وتتوقع إدارة المجموعة بأن جميع اإلصدارات ذات العالقة سوف يتم تبنيها ضمن السياسات المحاسبية للمجموعة للفترة األولى التي تبدأ بعد 
تاريخ نفاذ هذه اإلصدارات. وهناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة أصدرت لكن ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية 

للمجموعة.
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مبادرة اإلفصاح )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 7(. 1

هذه التعديالت تستجيب لطلبات المستثمرين لتحسين اإلفصاح عن األنشطة التمويلية للمنشأة، بحيث تهدف إلى تحسين نوعية المعلومات المقدمة 
لمستخدمي البيانات المالية حول التغييرات في ديون المنشأة والتدفقات النقدية المتعلقة بها )والتغييرات غير النقدية(. هذا التعديل ساري المفعول 

للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير عام 2017م.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2014م-2016م. 2

هذا اإلصدار عبارة عن مجموعة من التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الناتجة عن المسائل التي تمت مناقشتها من قبل 
مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل دورة المشروع إلدخال التحسينات السنوية التي بدأت في عام 2014م والتي أدرجت في مسودة مشروع 
العرض الصادر في نوفمبر عام 2015م. ويستخدم مجلس معايير المحاسبة الدولية عملية التحسينات السنوية إلجراء التعديالت الالزمة، ولكن 
غير العاجلة، على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي لن يتم تضمينها كجزء من أي مشروع أخر. ويهدف مجلس معايير المحاسبة 
الدولية لتخفيف عبء التغيير لجميع األطراف المعنية من خالل تقديم التعديالت في وثيقة واحده بدالً من أن تكون سلسلة من التغييرات الجزئية، 

والجدول التالي يلخص المسائل التي جرى مناقشتها:

الموضوعالمعيار المتأثر
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1 " التطبيق للمرة األولى 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "
حذف اإلعفاءات قصيرة األجل للمتبنين ألول مرة

عن  اإلفصاح   "  12 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار 
الحصص في المنشآت األخرى "

توضيح نطاق المعيار

معيار المحاسبة الدولي رقم 28 " اإلستثمارات في الشركات الزميلة 
والمشاريع المشتركة "

قياس القيمة العادلة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك 

وهذه التعديالت سارية المفعول كما يلي:

− المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1 " التطبيق للمرة األولى للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" للفترات السنوية التي 	
تبدء في أو بعد 1 يناير 2018م.

− المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12 " اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى" بأثر رجعي وفقاً لمعيار المحاسبة 	
الدولي رقم 8 للفترات السنوية التي تبدء في أو بعد 1 يناير 2017م.

− معيار المحاسبة الدولي رقم 28 " اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" بأثر رجعي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 	
رقم 8 للفترات السنوية التي تبدء في أو بعد 1 يناير 2018م.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15( "اإليرادات من العقود مع العمالء". 3

رقم 18  الدولي  المحاسبة  معيار  محل  لتحل  باإليرادات،  لإلعتراف  جديدة  متطلبات  يقدم   )15( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار 
"اإليرادات"، معيار المحاسبة الدولي رقم 11 "عقود اإلنشاء"، والعديد من التفسيرات المتعلقة باإليرادات. 

المعيار الجديد يؤسس نموذجاً لإلعتراف باإليراد على أساس السيطرة ويوفر إرشادات إضافية في العديد من المناطق التي ال يغطيها بالتفصيل 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الحالي، بما في ذلك كيفية إحتساب الترتيبات مع اإللتزامات متعددة األداء، والتسعيرات المتغيرة، وحقوق 

العمالء إلسترداد األموال، وخيارات المورد إلعادة الشراء، وغيرها من التعقيدات المعروفة.

والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15( سيكون ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م.
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املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( األدوات املالية )2014م(  .4

المالية )2014م( والذي  المالية رقم )9( األدوات  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  الدولية أصدر مؤخراً  مجلس معايير المحاسبة 
يمثل إستكمال لمشروع إستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 39 "األدوات المالية: اإلعتراف والقياس". المعيار الجديد يقوم بإدخال 
"خسائر  جديداً  نموذجاً  المالية ويقدم  الموجودات  الدولي رقم 39 حول تصنيف وقياس  المحاسبة  لمعيار  النطاق  تغييرات واسعة 
اإلئتمان المتوقعة" لتدني قيمة األصول المالية. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( يوفر أيضاً إرشادات جديدة بشأن 
تطبيق محاسبة التحوط. وال زالت المجموعة تقيم أثر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( ولكن ليست بعد في وضع يمكنها 
من تقديم المعلومات الكافية عن ذلك. وقد قدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( تاريخ جديد يستلزم تطبيقه للفترات 

السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير عام 2018م.

حتويات العقارات اإلستثمارية   .5

نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية "تحويالت العقارات اإلستثمارية )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 40( "والذي 
يوضح أن التحويالت إلى أو من، العقارات اإلستثمارية مطلوبة فقط عندما يكون هناك دليل في التغيير في استخدام تلك العقارات. 

إن التعديالت سارية المفعول للفترات المحاسبية في أو بعد 1 يناير 2018م.

تفسري جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم 22 املعامات بالعمات األجنبية والدفعات املقدمة  .6

أصدرت لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "التفسير 22 المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة" لتوضيح 
سعر الصرف المستخدم في الترجمة عندما تتم عمليات الدفع أو اإلستالم مقدماً لألصل والمصروف أو اإليراد. التفسير 22 إلزامي 

للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير عام 2018م.

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 16 "عقود اإلجيار"  .7

إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 سوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 17 وثالثة تفسيرات ذات الصلة:

− التفسير 4 "تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على عقد إيجار".	
− تفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم 15 "عقود اإليجار-حوافز التشغيل".	
− تفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم 27 "تقييم جوهر العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود اإليجار".	

وهي تكمل مشروع طويل المدى لمجلس معايير المحاسبة الدولية إلصالح المحاسبة عن اإليجار. وسوف يتم تسجيل عقود اإليجار 
في بيان المركز المالي في شكل حق اإلستخدام لألصول وإلتزامات اإليجار.

إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م.
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األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها  .5

األدوات المالية  15

لدى  األرصدة  النقدية  أرصدة  المالية  األصول  وتتضمن  المالية،  واإللتزامات  األصول  في  للمجموعة  المالية  األدوات  تتمثل  أ.         
البنوك واإلستثمارات المالية والقروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية اإلسالمية للعمالء والبنوك وأصول مالية أخرى، وتتضمن 
اإللتزامات المالية وودائع العمالء والمستحق من البنوك والمؤسسات المالية والقروض طويلة األجل واإللتزامات المالية األخرى 
كما تتضمن األدوات المالية الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بند إلتزامات عرضية وإرتباطات. ويتضمن إيضاح رقم )3( من 
اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة السياسات المحاسبية بشأن أسس إثبات وقياس أهم األدوات المالية وما ترتبط بها من 

إيرادات ومصروفات.

ب.        القيمة العادلة:

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة بإستخدام التدرج التالي للقيمة العادلة والذي يعكس مدى أهمية المدخالت المستخدمة في هذا 
القياس:

− المستوى األول للقيمة العادلة ويمثل األسعار المتداولة )غير المعدلة( ألصول مماثلة في أسواق فعالة.	
− يتم 	 والتي  األول  المستوى  ضمن  المتداولة  األسعار  بخالف  األخرى  العناصر  يمثل  العادلة  للقيمة  الثاني  المستوى 

مالحظتها بشكل مباشر )من خالل األسعار( أو بشكل غير مباشر )يتم إشتقاقها من األسعار(. تشمل هذه الفئة على 
األدوات التي يتم تقييمها بإستخدام أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، أو أساليب تقييم أخرى بحيث 

تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.
− المستوى الثالث للقيمة العادلة ويمثل أساليب التقييم بإستخدام مدخالت غير قابلة للمالحظة وتشتمل هذه الفئة على جميع 	

األدوات التي تستند أساليب تقيمها على مدخالت غير قابلة للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غير القابلة للمالحظة أثراً 
كبيراً في تقييم األداة.

وتشمل القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 744,371 ألف لاير يمني كمستوى 
ثالث من تدرج القيمة العادلة )مبلغ وقدره 744,371 ألف لاير يمني، كما في 31 ديسمبر 2015م(، وال توجد أدوات مالية مقاسة 

بالقيمة العادلة تندرج وفق المستوى األول والثاني إلفصاحات القيمة العادلة.

ج.        األدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية:

وهي األصول واإللتزامات المالية النقدية أو التي لها فترة إستحاق أقل من ثالثة أشهر وتكون قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة.

د.        القيمة العادلة لألدوات المالية

 ،)Bid Price( تتمثل القيمة العادلة لألصول المالية المتداولة بالسعر المعلن عند إقفال العمل بتاريخ البيانات المالية الموحدة في األسواق المالية
وفي حالة عدم توفر أسعار معلنة لبعض األصول المالية. يتم تقدير قيمتها العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية إلدارة مالية مشابهة لها إلى 

حد كبير، أو يتم إدراجها بالتكلفة عندما ال يتوفر لها تقدير موضوعي يعتمد عليه لقيمتها العادلة.

وطبقاً ألسس التقييم المتبعة في تقييم األصول واإللتزامات المالية للمجموعة والواردة باإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة فإن القيم 
العادلة لألدوات المالية ال تختلف إختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ البيانات المالية الموحدة.
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ويوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لكل فئة من األصول واإللتزامات المالية وقيمتها المرحلة مقارنة بالقيمة العادلة لألدوات  ه. 
المالية بالمجموعة والمدرجة بالبيانات المالية الموحدة )ال يحتوي الجدول على القيمة العادلة لألصول واإللتزامات غير المالية(:

2016م
محتفظ بها حتى 
تاريخ اإلستحقاق

القروض 
المتاحة للبيع والتسهيالت 

التكلفة المطفأة 
األخرى 

إجمالي القيمة 
القيمة العادلة المرحلة 

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني في 

41,165,65241,165,652--41,165,652-إطار نسبة اإلحتياطي
49,396,83049,396,830--49,396,830-أرصدة لدى البنوك

34,957,30234,957,302--34,957,302-قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 
إستثمارات مالية: 

744,371744,371-744,371--مقاسة بالتكلفة العادلة
243,086,153243,086,153---243,086,153مقاسة بالتكلفة المطفأة

8,834,0008,834,000---8,834,000إستثمارات في صكوك إسالمية
251,920,153125,519,784744,371-378,184,308378,184,308

اإللتزامات المالية
17,114,35917,114,35917,114,359---أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

333,089,889333,089,889333,089,889---ودائع للعمالء
3,193,5403,193,5403,193,540---قروض طويلة األجل

---353,397,788353,397,788353,397,788
2015م

محتفظ بها حتى 
تاريخ اإلستحقاق

القروض 
المتاحة للبيع والتسهيالت 

التكلفة المطفأة 
األخرى 

إجمالي القيمة 
القيمة العادلة المرحلة 

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني في 

29,999,73529,999,735--29,999,735-إطار نسبة اإلحتياطي
17,945,77317,945,773--17,945,773-أرصدة لدى البنوك

38,138,85138,138,851--38,138,851-قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 
إستثمارات مالية: 

744,371744,371-744,371--مقاسة بالتكلفة العادلة
249,479,963249,479,963---249,479,963مقاسة بالتكلفة المطفأة

14,667,00014,667,000---14,667,000إستثمارات في صكوك إسالمية
264,146,96386,084,359744,371-350,975,693350,975,693

اإللتزامات المالية
14,081,80814,081,80814,081,808---أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

309,577,769309,577,769309,577,769---ودائع للعمالء
2,756,1882,756,1882,756,188---قروض طويلة األجل

---326,415,765326,415,765326,415,765
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إدارة المخاطر المتعلقة باألدوات المالية  25
إطار إدارة المخاطر  أ. 

تتم إدارة المخاطر الضمنية )المتأصلة( المتعلقة بأنشطة وعمليات المجموعة المختلفة من خالل إجراءات مستمرة لتحديدها وقياسها ومراقبتها 
لضمان  األهمية  ذات  العمليات  من  المخاطر  إدارة  عملية  وتعتبر  بها.  المسموح  الحدود  إطار  في  لتبقى  األخرى  الرقابة  ألساليب  باإلضافة 

إستمرارية تحقيق المجموعة لألرباح. ويتحمل كل فرد بالمجموعة المخاطر الواقعة في إطار مسئولياته إلستمرارية ربحية المجموعة.

عملية إدارة المخاطر ب. 
المخاطر  إدارة  عن  مسئولة  أخرى  جهات  عدة  توجد  ذلك،  من  وبالرغم  المخاطر،  ومراقبة  تحديد  عن  المسئول  هو  اإلدارة  مجلس  يعتبر 

بالمجموعة، ومنها ما يلي:

− لجنة األصول واإللتزامات: والتي تقوم بوضع السياسات واألهداف إلدارة األصول واإللتزامات لبيان المركز المالي للمجموعة من 	
حيث الهيكل، التوزيع، المخاطر والعوائد وتأثيرها على الربحية.

− لجنة التدقيق: والتي يتم تعيينها من قبل مجلس اإلدارة وهي تضم أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة، تساعد لجنة 	
التدقيق مجلس اإلدارة على القيام بمسئولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة التقارير المالية وتدقيق تلك التقارير وسالمة الضوابط 
الداخلية بالمجموعة ونظام قياس تقييم المخاطر ومقارنتها بالمركز الرأسمالي للمجموعة وأساليب مراقبة اإللتزام بالقوانين واألنظمة 

والسياسات الرقابية والداخلية.

قياس المخاطر  ج. 
يتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من أنواع المخاطر، وتعكس هذه الحدود إستراتيجية عمل 
المجموعة وعوامل السوق المختلفة المحيطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول مع التركيز على قطاعات مالية معينة، حيث يتم جمع 
المعلومات من اإلدارات المختلفة للمجموعة وتحليلها للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنها. وتتعرض المجموعة لمخاطر 
اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )مخاطر سعر الفائدة ومخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية( وكذا مخاطر التشغيل وبعض 

المخاطر األخرى.

مخاطر اإلئتمان د. 
البنوك  لدى  والودائع  الجارية  الحسابات  أرصدة  وكذا  والبنوك  للعمالء  الممنوحة  التمويلية  واألنشطة  اإلئتمانية  والتسهيالت  القروض  تعتبر 
والحقوق والتعهدات من الغير من األصول المالية المعرضة لخطر اإلئتمان المتمثل في عدم قدره تلك األطراف على سداد جزء أو كل المستحق 

عليهم في تواريخ اإلستحقاق.

إدارة مخاطر اإلئتمان  •
تقوم المجموعة بإستخدام نظام داخلي لتصنيف المخاطر لتقييم الجدارة اإلئتمانية للمقترض واألطراف المقابلة. يشتمل نظام المخاطر على خمسة 
مستويات، المستوى األول والثاني يتعلق بالقروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية العاملة )منتظمة وتحت المراقبة( والمستويات من الثالث 

للخامس هي ديون غير عاملة ولكل منها بيان خاص بالتصنيف يتالئم مع متطلبات البنك المركزي اليمني:

معيار التصنيفالفئةالدرجة
دون 3 تمويلية  وأنشطة  وتسهيالت  قروض 

المستوى.
متأخرة السداد ألكثر من 90 يوم، وتظهر بعض الخسائر نتيجة لعوامل سلبية 

قد تعوق السداد.
قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية مشكوك في 4

تحصيلها.
متأخرة السداد ألكثر من 180 يوم، ووفقاً للمعطيات فإن تحصيل كامل المبلغ 

يكون مشكوك فيه مما يؤدي لخسارة جزء من القرض.
متأخرة السداد ألكثر من 360 يوم، وقد ال يتم إسترداد أي مبلغ.قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية رديئة.5
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وفيما يلي إجمالي محفظة القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية العاملة للمجموعة على أساس تصنيفات اإلئتمان الداخلية )بدون األخذ في 
اإلعتبار قيمة الضمانات النقدية مقابل تلك القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية(:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني الفئة الدرجة

 39,358,563 34,495,279 منتظمة وتحت المراقبة 2-1

باإلضافة لذلك وتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم )10( لسنة 1997م بشأن إدارة مخاطر اإلئتمان فإن المجموعة 
تلتزم بحد أدنى من المعايير وذلك إلمكان تحقيق إدارة أفضل لمخاطرها اإلئتمانية، وباإلضافة للمعايير المذكورة بالمنشور أعاله تقوم المجموعة 

بالعديد من اإلجراءات لتخفيض مخاطر اإلئتمان وتتمثل أهم اإلجراءات فيما يلي:

− إعداد الدراسات اإلئتمانية، عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد معدالت الخطر اإلئتمانية المتعلقة بذلك.	
− الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك.	
− المتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية واإلئتمانية وتقدير المخصصات المطلوبة للديون واألرصدة 	

غير المنتظمة.
− توزيع محفظة القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تالفياً لتركيز المخاطر.	

والجدول التالي يوضح الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان لمكونات المركز المالي ويظهر الحد ألقصى للمخاطر باإلجمالي دون األخذ في 
اإلعتبار العوامل المخففة من تأثير المخاطر بإستخدام إتفاقيات الضمانات )قبل خصم أي ضمانات(: 

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

23,188,908 25,811,842
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني 

)ال تتضمن النقدية بالصندوق والصراف اآللي(
17,945,773 49,396,830 أرصدة لدى البنوك
38,138,851 34,957,302 قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 

250,224,334 243,830,524 إستثمارات مالية
14,667,000 8,834,000 إستثمارات في صكوك إسالمية

632,988 633,657 إستثمارات في شركات زميلة
3,553,618 1,928,352 أرصدة مدينة وأصول أخرى بالصافي بعد خصم المدفوعة المقدمة

348,351,472 365,392,507

44,838,045 42,178,593 إلتزامات عرضية وإرتباطات
393,189,517 407,571,100 إجمالي التعرض لمخاطر اإلئتمان
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وفيما يلي تحليل لألصول المالية واإللتزامات العرضية واإلرتباطات حسب القطاع قبل وبعد خصم أية ضمانات )تركز الحداألقصى لمخاطر 
اإلئتمان حسب القطاع(:

2015م2016م

البيان
إجمالي الحد

 األقصى للمخاطر
صافي الحد 

األقصى للمخاطر
إجمالي الحد

 األقصى للمخاطر
صافي الحد

 األقصى للمخاطر
ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

-293,420,417-277,731,995حكومي
64,750,64063,74913,238,5862,551,387مالي

18,891,5672,680,79523,759,7891,443,776تجاري
3,092,0782,759443,709138,210صناعي 
5,759,7653,796,4472,686,108219,319خدمات 

6,290,4975,669,1439,929,7948,015,005أفراد أخرى 
563,6259,302585,76081,256مقاوالت

1,737,79848,3644,287,309120,883أخرى
378,817,96512,270,559348,351,47212,569,836اإلجمالي

42,178,59334,310,94244,838,04536,061,444إلتزامات عرضية وإرتباطات
420,996,55846,581,501393,189,51748,631,280

وتقوم المجموعة بإدارة تركزات المخاطر من خالل توزيع المحفظة اإلئتمانية على قطاعات إقتصادية ومواقع جغرافية مختلفة. ويبين اإليضاح 
تاريخ  العرضية واإلرتباطات في  اإللتزامات  الموحدة توزيع األصول واإللتزامات وكذا  المالية  للبيانات  المتممة  رقم )42( من اإليضاحات 
البيانات المالية الموحدة على القطاعات اإلقتصادية المختلفة، كما يبين اإليضاح رقم )43( من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة توزيع 

تلك األدوات المالية على المناطق الجغرافية في تاريخ البيانات المالية الموحدة. 

مخاطر السيولة  ه. 

تنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من األصول واإللتزامات، والتي ال تتوافق من حيث العملة والحجم وفترات اإلستحقاق مما 
يترتب عليه الحاجة إلى توفير تمويل والتي ال يمكن القيام به دون تكبد تكاليف أعلى أو أية تكاليف أخرى.

تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها في تاريخ اإلستحقاق المناسب باإلضافة للمخاطر الناتجة عن عدم القدرة 
على تسييل بعض األموال بأسعار معقولة وفي إطار زمني مناسب. 

− إدارة مخاطر السيولة	

تقوم إدارة المجموعة بالعمل على تنويع أسس التمويل من خالل إستخدام أدوات عديدة من بينها ودائع العمالء مع مراقبة تواريخ اإلستحقاق 
للتأكد من اإلحتفاظ بالسيولة الكافية والمطلوبة وكذا مراقبة التدفقات المستقبلية بشكل يومي باإلضافة للقيام بالعمل على ترتيب مصادر تمويل 

متنوعة وكافية.

وقد حدد البنك المركزي اليمني بالمنشور الدوري رقم )3( لعام 1997م نسبة السيولة بحد أدنى 25% وقد بلغت نسبة السيولة كما في 31 ديسمبر 
2016م ما نسبته 8523% مقابل مانسبته 8373% في 31 ديسمبر 2015م.
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والجدول التالي يوضح تحليل بإستحقاقات اإللتزامات المالية والتي توضح اإلستحقاقات التعاقدية المتبقية:
2016م

إستحقاقات خالل
 3 أشهر

إستحقاقات من 3 
أشهر إلى 6 أشهر

إستحقاقات من
 6 أشهر إلى سنة

إستحقاقات أكثر من 
اإلجماليسنة

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

اإللتزامات
17,114,359---17,114,359أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

323,307,292236,47847,5879,498,532333,089,889ودائع العمالء
3,193,5403,193,540---قروض طويلة األجل

2,886,6807,128,867--4,242,187أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى 

344,663,838236,47847,58715,578,752360,526,655إجمالي اإللتزامات

2015م
إستحقاقات خالل

 3 أشهر
إستحقاقات من 3 
أشهر إلى 6 أشهر

إستحقاقات من
 6 أشهر إلى سنة

إستحقاقات أكثر من 
اإلجماليسنة

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

اإللتزامات
14,081,808---14,081,808أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

297,902,578247,2068,38811,419,597309,577,769ودائع العمالء
2,756,1882,756,188---قروض طويلة األجل

3,715,4108,844,736 --5,129,326أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى 

317,113,712247,2068,38817,891,195335,260,501إجمالي اإللتزامات

ويبين اإليضاح رقم )40( من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة بيان بتواريخ إستحقاقات األصول واإللتزامات المالية وصافي الفارق 
بينهما في تاريخ البيانات المالية الموحدة خالل العام مقارنة بالعام الماضي.

مخاطر السوق   و. 
تتمثل مخاطر السوق في تغير األسعار، كمعدل الفائدة وأسعار أسهم حقوق الملكية، وأسعار صرف العمالت األجنبية، وهامش اإلئتمان والتي 
لها تأثير على إيرادات المجموعة أو تدفقاتها النقدية المستقبلية أو قيمة أدواتها المالية. تتكون مخاطر السوق من مخاطر تقلبات أسعار صرف 
العمالت األجنبية، ومخاطر معدل الفائدة. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم في تعرض المجموعة لمثل هذه المخاطر في 

الحدود المقبولة مع تحقيق عوائد مجزية على هذه المخاطر.
إدارة مخاطر السوق  •

تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق بين محفظتين إحداهما للمتاجرة وأخرى لغير المتاجرة. ال يوجد لدى المجموعة مراكز متاجرة 
الفائدة  في أسهم حقوق الملكية والمصدر الرئيسي للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة هي تقلبات أسعار صرف العمالت اإلجنبية ومعدل 

للعمالت األجنبية ومعدل الفائدة.

ال تدخل المجموعة في العقود اآلجلة وكذا عقود الخيارات إال بالقدر الالزم لتغطية متطلباتها من العمالت األجنبية أو متطلبات العمالء لمواجهة 
إلتزاماتهم بالعمالت األجنبية الناتجة عن تعامالتهم من خالل المجموعة وتتميز جميعها بأنها عمليات قصيرة األجل.

تقوم إدارة الخزينة بإحتساب جميع إيرادات وخسائر العمالت األجنبية الناشئة عن تعامالت العمالء وإعادة ترجمة األصول واإللتزامات في بيان 
المركز المالي. وتقع مسئولية متابعة وإدارة هذه المخاطر أيضاً على إدارة الخزينة.

إن لجنة إدارة األصول واإللتزامات بالمجموعة مسئولة كلياً عن إدارة مخاطر السوق. إن قسم إدارة المخاطر مسئول عن وضع سياسات مفصلة 
إلدارة المخاطر )خاضعة للمراجعة واإلعتماد من قبل الجهة المختصة( في حين أن إدارة الرقابة المالية مسئولة عن المتابعة اليومية لتنفيذ هذه 

السياسات.
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التعرض لمخاطر معدل الفائدة – محافظ غير تجارية  ز. 

الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ غير التجارية هو خطر الخسائر الناتجة عن تقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة 
لألدوات المالية بسبب تغير في معدالت الفائدة السوقية. تتم إدارة مخاطر معدل الفائدة بصفة رئيسية عبر متابعة فجوات معدل الفائدة وعن 
طريق الحصول على حدود معتمدة مسبقاً إلعادة التسعير. تقوم لجنة إدارة األصول واإللتزامات بالمجموعة بمتابعة اإللتزام بهذه الحدود ويقوم 

قسم إدارة المخاطر بمساعدتها في أعمال المتابعة اليومية. 

الشأن  هذا  في  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  أهم  ومن  األدنى.  الحد  إلى  الخطر  هذا  آثار  شأنها خفض  من  إجراءات  بعدة  المجموعة  تقوم  كما 
مايلي: 

− ربط معدل الفائدة على اإلقتراض مع معدل الفائدة على اإلقراض.	
− اإلسترشاد بأسعار الخصم للعمالت المختلفة عند تحديد معدالت الفائدة.	
− مراقبة توافق تواريخ إستحقاقات األصول واإللتزامات المالية.	
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ويوضح الجدول التالي مركز فجوة معدل الفائدة للمحافظ غير التجارية:
2016م

أقل من 3 أشهر
من 3 أشهر
 إلى 6 أشهر

من 6 أشهر 
أكثر من سنة إلى سنة

بنود غير متأثرة 
متوسط معدل الفائدةاإلجمالي بالفائدة

عملة أجنبيةعملة محلية ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

األصول
اإلحتياطي  ــدة  وأرصــ بالصندوق  نقدية 

اليمني ــزي  ــ المرك البنك  --41,165,65241,165,652----لدى 
1%15,00%37,611,05649,396,830-2,887,500-8,898,274أرصدة لدى البنوك 15

تمويلية،  ــطة  ــ وأنش وتسهيالت  قروض 
في  12,00%22,00%34,957,302-18,487,5048,895,4882,069,0685,505,242صا

16%744,371243,830,524-238,211,1224,460,866414,165إستثمارات مالية 60
12,00%8,834,000-334,0003,000,0005,500,000إستثمارات في صكوك إسالمية

--633,657633,657----إستثمارات في شركات زميلة
ــرى،  ــ أخ ــول  وأصــ ــة  ــ مدين ــدة  أرصــ

ــي  ــ --2,618,7412,618,741----صاف
--2,927,8912,927,891----الممتلكات والمعدات، صافي 

--265,930,90013,356,3548,370,73311,005,24285,701,368384,364,597إجمالي األصول 

اإللتزامات وحقوق الملكية
ــات  ــ ــتحقة للبنوك والمؤسس ــ أرصدة مس

لية لما 5,00%15,00%1,061,86517,114,359---16,052,494ا
15%178,166,973236,47847,5879,498,532145,140,319333,089,889ودائع العمالء 07%3 94

2%-3,193,540-3,193,540---قروض طويلة األجل 00
--7,128,8677,128,867----أرصدة دائنة والتزامات أخرى

--526,823526,823----مخصصات أخرى 
--23,311,11923,311,119----حقوق الملكية

--177,168,993384,364,597 194,219,467236,47847,58712,692,072إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية
--- )91,467,625( )1,686,830(71,711,43313,119,8768,323,146فارق التأثر بسعر الفائدة

----71,711,43384,831,30993,154,45591,467,625فارق التأثر بسعر الفائدة المتراكمة
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2015م

أقل من 3 أشهر
من 3 أشهر
 إلى 6 أشهر

من 6 أشهر 
أكثر من سنة إلى سنة

بنود غير متأثرة 
متوسط معدل الفائدةاإلجمالي بالفائدة

عملة أجنبيةعملة محلية ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

األصول
نقدية بالصندوق وأرصـــدة اإلحتياطي لدى 

  29,999,73529,999,735----البنـــك المركزي اليمني
0,25%15,37%8,651,77517,945,773-6,722,01971,9792,500,000أرصدة لدى البنوك

قـــروض وتســـهيالت وأنشـــطة تمويليـــة، 
في  10,00%22,00%38,138,851-29,163,8983,445,7783,001,2352,527,940صا

-16,04%744,371250,224,334-190,369,02137,292,74221,818,200إستثمارات مالية
-12,00%14,667,000-14,667,000---إستثمارات في صكوك إسالمية

--632,988632,988----إستثمارات في شركات زميلة
--4,353,9524,353,952----أرصدة مدينة وأصول أخرى، صافي 

--3,200,8653,200,865----الممتلكات والمعدات، صافي 
-226,254,93840,810,49927,319,43517,194,94047,583,686359,163,498إجمالي األصول 

اإللتزامات وحقوق الملكية
أرصـــدة مســـتحقة للبنـــوك والمؤسســـات 

لية لما 4%15,00%1,260,38214,081,808---12,821,426ا 50
3%15,00%150,564,080247,2068,38811,419,597147,338,498309,577,769ودائع العمالء 77

2%2,60%2,756,188-2,756,188---قروض طويلة األجل 00
--8,844,7368,844,736----أرصدة دائنة والتزامات أخرى

--1,968,1681,968,168----مخصصات أخرى 
--21,934,82921,934,829----حقوق الملكية

--163,385,506247,2068,38814,175,785181,346,613359,163,498إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية
---)133,762,927(62,869,43240,563,29327,311,0473,019,155فارق التأثر بسعر الفائدة

----62,869,432103,432,725130,743,772133,762,927فارق التأثر بسعر الفائدة المتراكمة
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− حساسية أسعار الفائدة	

يبين الجدول التالي حساسية التغير المحتمل في أسعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة. حساسية بيان الدخل الشامل هي األثر الناتج 
عن تغيرات مفترضة في معدالت الفائدة على صافي إيراد الفوائد لمدة سنة واحدة إعتماداً على معدل سعر فائدة عائم لألصول واإللتزامات 

المالية، ويكون األثر على حقوق الملكية هو صافي التغير في إيرادات الفوائد بعد إستبعاد اثر ضرائب الدخل.
2016م

أثر الزيادة في سعر الفائدة %2

فارق التأثر بسعر 
الفائدة المتراكمة

حساسية صافي إيراد 
الفوائد )بيان الدخل 

الشامل(
حساسية حقوق

 الملكية 
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 

العملة
2,317,911 2,897,389 144,869,457لاير يمني 

)831,595( )1,039,493( )51,974,663(دوالر أمريكي
2,083 2,604 130,212لاير سعودي 

1,991 2,488 124,415يورو
81 101 5,035أخرى

2016م
أثر النقص في سعر الفائدة %2

فارق التأثر بسعر 
الفائدة المتراكمة

حساسية صافي إيراد 
الفوائد )بيان الدخل 

الشامل(
حساسية حقوق

 الملكية 
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 

العملة
)2,317,911( )2,897,389( 144,869,457لاير يمني 

831,595 1,039,493 )51,974,663(دوالر أمريكي
)2,083( )2,604( 130,212لاير سعودي 

)1,991( )2,488( 124,415يورو
)81()101( 5,035أخرى
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2015م
أثر الزيادة في سعر الفائدة %2

فارق التأثر بسعر 
الفائدة المتراكمة

حساسية صافي إيراد 
الفوائد )بيان الدخل 

الشامل(
حساسية حقوق

 الملكية 
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 

العملة
2,411,847 3,014,809 150,740,446 لاير يمني 

)278,605()348,256()17,412,816(دوالر أمريكي
2,958 3,698 184,890 لاير سعودي 

)202()252()12,620(يورو
53 67 3,329 أخرى

2015م
أثر النقص في سعر الفائدة %2

فارق التأثر بسعر 
الفائدة المتراكمة

حساسية صافي إيراد 
الفوائد )بيان الدخل 

الشامل(
حساسية حقوق

 الملكية 
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 

العملة
)2,411,847( )3,014,809( 150,740,446 لاير يمني 

348,256278,605)17,412,816(دوالر أمريكي
)2,958( )3,698( 184,890 لاير سعودي 

252202)12,620(يورو
)53( )67( 3,329 أخرى

التعرض لمخاطر أسعار صرف العمالت االجنبية  ح. 

تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً لتغير أسعار صرف العمالت األجنبية، وتنشأً من األدوات 
المالية المقومة بالعمالت األجنبية، إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة هي اللاير اليمني، ونظراً لتعامل المجموعة في عدد 
من العمالت األجنبية طبقاً لطبيعة نشاطها فإن ذلك األمر قد يعرضها لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. وألغراض 
تخفيض ذلك الخطر إلى الحد األدنى فإن المجموعة تعمل على مراعاة التوازن في مراكز العمالت األجنبية وفقاً للتعليمات الصادرة 
عن البنك المركزي اليمني بالمنشور رقم )6( لسنة 1998م بحيث ال يزيد الفائض في مركز كل عملة على حده عن 15% من 
رأس المال واإلحتياطيات إضافة إلى أن الفائض في المركز المجمع لكافة العمالت يجب أن ال يزيد عن 25% من رأس المال 

واإلحتياطيات.

ومن أجل اإللتزام بتعليمات البنك المركزي والواردة بالمنشور رقم )6( لسنة 1998م تعمل المجموعة دورياً على مراقبة مراكز 
العمالت األجنبية والتصرف في الفائض من العمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.
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ويوضح الجدول التالي صافي التعرض لمخاطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في تاريخ البيانات المالية:

2016م
اإلجمالي عمالت أخرىجنيه إسترلينيلاير سعودييورودوالر أمريكي
ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني ألف لاير يمنيألف لاير يمني ألف لاير يمني

77,448,0752,992,5864,504,78568,441159,34885,173,235األصول 
)156,991,099()154,108()67,107()9,754,362()2,983,791()144,031,731(اإللتزامات 

)71,817,864(1,3345,240)5,249,577(8,795)66,583,656(صافي مراكز العمالت األجنبية

2015م
اإلجمالي عمالت أخرىجنيه إسترلينيلاير سعودييورودوالر أمريكي
ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني ألف لاير يمنيألف لاير يمني ألف لاير يمني

48,935,830 28,564 98,770 2,222,032 1,075,540 45,510,924 األصول 
)119,647,501( )644,908( )241,888( )5,524,464( )3,124,522( )110,111,719( اإللتزامات 

)70,711,671()616,344()143,118()3,302,432()2,048,982()64,600,795(صافي مراكز العمالت األجنبية

− أثر التغيرات في القيمة العادلة للعملة )تحليل الحساسية للعمالت األجنبية(	

كانت معدالت أسعار الصرف للعمالت المهمة في نهاية السنة كما ما يلي:

سعر اإلقفال وفقاً لنشرة 
البنك المركزي اليمني

متوسط سعر الصرف 
وفقاً لسعر السوق الموازي*

2015م2016م2015م2016م
المعادل باللاير اليمنيالمعادل باللاير اليمنيالمعادل باللاير اليمنيالمعادل باللاير اليمني

1250252148930924985 دوالر أمريكي
126178234913232427313 يورو

1667571582366645 لاير سعودي
130639318613783237044 جنية إسترليني
168145852841468 درهم إماراتي 04

* تم اإلعتماد على آخر معامالت قامت بها إدارة المجموعة لتحديد متوسط سعر الصرف في السوق الموازي.

وبحسب تعليمات البنك المركزي اليمني الموجهة للبنوك والمصارف العاملة في الجمهورية اليمنية بأن سعر اإلقفال للدوالر األمريكي بتاريخ 29 ديسمبر 
250 لاير يمني / للدوالر األمريكي وعليه يتم تقييم مراكزهم المالية في نهاية شهر ديسمبر 2016م وفقاً لهذا السعر، فقد قامت إدارة المجموعة  2016م هو 25
باستخدام األسعار بموجب نشرة أسعار اإلقفال الشهري لشهر ديسمبر 2016م الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2016م من البنك المركزي اليمني لتقييم مراكز 

العمالت األجنبية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
ومع مراعاة متوسط أسعار الصرف في السوق الموازي والظروف التي تمر بها البالد خالل الفترة الحالية، الجدول التالي يبين تفاصيل الحساسية النخفاض 
سعر صرف اللاير اليمني مقابل العمالت األجنبية ذات العالقة واألثر المتوقع على بيان الدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكية، مع بقاء كافة العوامل األخرى 

ثابتة:
األثر على بيان الدخل الشامل اآلخر
 وحقوق الملكية الزيادة )النقص(
2015م 2016م

ألف لاير يمني ألف لاير يمني العملة

 )646,008( )15,631,527( دوالر أمريكي
 )33,024( )1,232,509( لاير سعودي
)20,490( 2,065 يورو
 )1,431( 313 جنيه أسترليني 
)6,163( 1,230 أخرى

ويبين إيضاح رقم )44( من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية مراكز العمالت األجنبية الهامة والقائمة في تاريخ البيانات المالية الموحدة مقارنة بالعام 
الماضي.
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مخاطر التشغيل  ط. 

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة قصور معين ناتج عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو 
أخطاء الموظفين، وتعمل المجموعة على التقليل من حدوث هذه المخاطر من خالل إطار من السياسات واإلجراءات لتقييم ومراقبة وإدارة 
هذه المخاطر، وذلك من خالل العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحيات وإجراءات المطابقة، باإلضافة إلى زيادة وعي الموظفين بهذه 

المخاطر وطرق تقييمها.

مخاطر أخرى  ي. 

تشمل المخاطر األخرى مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. ويتم السيطرة على مخاطر عدم الوفاء 
بالمتطلبات الرقابية من خالل إطار من السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلنضابط والمتابعة، ويتم إدارة المخاطر القانونية من خالل التطبيق 
الفعال لتوصيات المستشارين القانونيين داخل وخارج المجموعة، ويتم إدارة مخاطر سمعة المجموعة من خالل فحص منتظم للعوامل المتعلقة 

بسمعة المجموعة باإلضافة إلصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما كان ذلك مالئماً.

إدارة رأس المال  .6

الهدف األساسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو التأكد من اإللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن البنك المركزي اليمني، والتأكد من 
أن المجموعة تحتفظ بمعدل تصنيف إئتماني متميز وكذا نسبة كفاية رأس مال جيدة وأعلى من الحد األدنى الواجب اإلحتفاظ به. وتقوم المجموعة 
بمراقبة كفاية رأس المال وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني في هذا الشأن وذلك بإستخدام أساليب وفقاً للمعايير المطبقة من 
البنك المركزي اليمني ألغراض الرقابة. وتقوم المجموعة بإعداد تقارير دورية )كل 3 أشهر( بنسبة كفاية رأس المال وذلك طبقاً لمنشور البنك 

المركزي اليمني رقم )2( لسنة 1997م.

ويطلب البنك المركزي اليمني من البنوك العاملة في اليمن اإلحتفاظ بنسبة إجمالي رأس المال إلى األصول المرجحة بأوزان المخاطر بنسبة 
معترف بها دولياً تبلغ )8%( كحد أدنى، كما أنه على البنك أن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال إلى ودائع العمالء تبلغ )5%( كحد أدنى.

بإجمالي أصول  المال األساسي والمساند  بمقارنة مكونات رأس  اليمني  المركزي  البنك  لتعليمات  المال طبقاً  ويتم إحتساب نسبة كفاية رأس 
وإلتزامات البنك والموضحة في البيانات المالية بعد ترجيحها بأوزان المخاطر كما يلي:

2015م 2016م
مليون لاير يمني مليون لاير يمنيالبيان

21,716 23,091 رأس المال األساسي
663 70 رأس المال المساند

22,379 23,161 إجمالي رأس المال

األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر:
27,318 49,799 إجمالي األصول
29,241 28,648 اإللتزامات العرضية واإلرتباطات
56,559 78,447 إجمالي األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر

%39 6 %29 5 نسبة كفاية رأس المال

يتكون رأس المال األساسي من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات واألرباح المرحلة )بعد إستبعاد المساهمات في رأس مال أي بنك محلي 
أومجموعة مالية محلية(، أما رأس المال المساند فيتكون من المخصصات العامة على الديون المنتظمة بنسبة 1% وبحيث ال يزيد عن 2% من 

األصول المرجحة بأوزان المخاطر.
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نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني  .7

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمني ألف لاير يمني

 3,665,840 9,688,383 نقدية بالصندوق والصراف اآللى – عملة محلية
 3,144,987 5,665,427 نقدية بالصندوق والصرف اآللي – عملة أجنبية
6,810,827  15,353,810

14,691,083 14,085,127 إحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي اليمني – عملة محلية
8,497,825 11,726,715 إحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي اليمني – عملة أجنبية

23,188,908  25,811,842
29,999,735  41,165,652

تتمثل أرصدة اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني في الحد األدنى الواجب اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي اليمني مقابل حسابات 
العمالء باللاير اليمني والعمالت األجنبية )بدون فوائد(، وهذا الرصيد غير متاح لإلستخدام اليومي للمجموعة.

أرصدة لدى البنوك  .8

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمني ألف لاير يمني

البنك المركزي اليمني
5,204,132 8,221,207 حسابات جارية – عملة محلية

136,043 965,731 حسابات جارية – عملة أجنبية
5,340,175  9,186,938

بنوك محلية
 158 3,616 حسابات جارية – عملة محلية
 36 408 حسابات جارية – عملة أجنبية

 9,222,019  11,701,606 ودائع قصيرة األجل – عملة محلية
9,222,213  11,705,630

بنوك خارجية
832,034 830,456 حسابات جارية – عملة محلية

2,479,372  27,589,638 حسابات جارية – عملة أجنبية
71,979 84,168 ودائع قصيرة األجل – عملة أجنبية

3,383,385  28,504,262
17,945,773  49,396,830

تحمــل الودائــع قصيــرة األجــل لــدى البنــوك المحليــة والخارجيــة معــدالت فائــدة متغيــرة فــي حيــن ال تحمــل الحســابات الجاريــة لــدى البنــك 
المركــزي اليمنــي، وكــذا البنــوك المحليــة والخارجيــة أي فوائــد.
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قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي   .9
19      القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية، صافي

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمنيإيضاح ألف لاير يمني

قروض وتسهيالت تجارية وزراعية
32,838,126 30,308,519 جاري مدين

517,476 18,766 تسهيالت إعتمادات مستندية
28,202,459 30,390,219 قروض عمالء

425,869  435,597 قروض زراعية

61,983,930 61,153,101

)16,552,561( )17,875,325( )110 – أ( يخصم: مخصص تدني قيمة القروض والتسهيالت التجارية والزراعية 
)11,890,022( )13,989,446( )11( يخصم: فوائد مجنبة 

33,541,347 29,288,330

األنشطة التمويلية )اإلسالمية(
1,738,377  1,938,815 تمويل عمليات المرابحة
2,660,299 3,185,290 تمويل عمليات اإلستصناع
2,773,591  2,902,775 إجارة منتهية بالتمليك

46,196 45,773 تمويالت زراعية
7,218,463 8,072,653

 
)845,674( )609,639( )110 – ب( يخصم: مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية 
)123,734( )101,191( يخصم: إيرادات مجنبة
)248,102( )69,843( يخصم: إيرادات مؤجلة

)1,403,449( )1,623,008( يخصم: مجمع إهالك إجارة منتهية بالتمليك

4,597,504 5,668,972
38,138,851  34,957,302

طبقاً ألحكام المادة رقم )85( من قانون البنوك رقم )38( لسنة 1998م وكذلك المادة رقم )14( من قانون ضرائب الدخل رقم )17( لسنة 2010م، فإن كافة 
المخصصات المكونة طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني عن القروض والتسهيالت اإلئتمانية واإللتزامات العرضية تكون معفاة من الخضوع لضريبة الدخل.

بلغت قيمة القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية غير المنتظمة مبلغ وقدره 19,803,679 ألف لاير يمني في 31 ديسمبر 2016م بعد خصم قيمة الفوائد 
واإليرادات المجنبة بمبلغ وقدره 14,090,637 ألف لاير يمني وكذا األرصدة المغطاة بودائع وضمانات نقدية والبالغ قيمتها مبلغ وقدر 836,158 الف 
لاير يمني. بلغت قيمة القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية غير المنتظمة مبلغ وقدره 17,674,111 ألف لاير يمني كما في 31 ديسمبر 2015م بعد 
خصم قيمة الفوائد واإليرادات المجنبة بمبلغ وقدره 12,013,756 ألف لاير يمني، وكذا األرصدة المغطاة بودائع وضمانات نقدية والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 

1,195,821 ألف لاير يمني، وفيما يلي تحليل بتلك األرصدة:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

880,045  152,953 قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية دون المستوى
759,092  3,570,815 قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية مشكوك في تحصيلها

16,034,974  16,079,911 قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية رديئة
17,674,111  19,803,679
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29      القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية وفقاً للقطاعات
2016م

تسهيالت
اإلجماليأنشطة تمويليةقروض زراعيةقروض للعمالءإعتمادات مستنديةجاري مدين

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

435,59745,7732,409,919--1,928,549زراعي
1,266,97926,003,635-11,637,67718,76613,080,213تجاري 

7,771,133--2,286,647-5,484,486صناعي 
3,185,2897,723,084-877,522-3,660,273خدمات 

73,829--7,857-65,972مالي
3,574,61225,244,154-14,137,980-7,531,562أفراد وأخرى

30,308,51918,76630,390,219435,5978,072,65369,225,754

2015م
تسهيالت

اإلجماليأنشطة تمويليةقروض زراعيةقروض للعمالءإعتمادات مستنديةجاري مدين
ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

2,535,893-379,908472,065-1,683,920زراعي
2,660,75432,058,284-17,341,759517,47611,538,295تجاري 

4,436,738--2,087,323-2,349,415صناعي 
4,214,620--802,422-3,412,198خدمات 

305,364----305,364مالي
4,511,51325,651,494-13,394,511-7,745,470أفراد وأخرى

32,838,126517,47628,202,459472,0657,172,26769,202,393

تظهر المبالغ أعاله بالقيم اإلجمالية قبل خصم مخصص تدني قيمة القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية وكذا الفوائد المجنبة واإليرادات المؤجلة والمجنبة.

مخصص تدني قيمة القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية )منتظمة وغير المنتظمة(  .10
110     مخصص تدني قيمة القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية وفقاً للنوع

أ.         مخصص تدني قيمة القروض والتسهيالت التجارية والزراعية

إيضاح

2015م2016م
اإلجماليعاممحدداإلجماليعاممحدد

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

16,552,56113,694,685112,81613,807,501 109,302 16,443,259 رصيد المخصص بداية العام
)985(-)985(1,195,974 1,842 1,194,132 فروق إعادة ترجمة المخصص بالعملة األجنبية

2,994,156-950,2932,994,156 -  950,293 36يضاف: المكون خالل العام 
)94,908()94,908(-)791,434(-  )791,434(يخصم: مخصصات انتفى الغرض منها

)153,203(-)153,203()32,069(-  )32,069(يخصم: المستخدم خالل العام
-91,394)91,394(-  )63,325(63,325 المحول من المخصص العام للمخصص المحدد

17,875,32516,443,259109,30216,552,561 47,819 17,827,506 رصيد المخصص نهاية العام

ب.        مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية

إيضاح

2015م2016م
اإلجماليعاممحدداإلجماليعاممحدد

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني
 

845,67449,25143,44392,694 192,834 652,840 رصيد المخصص بداية العام
-  -  -  13,373 5,716 7,657 فروق إعادة ترجمة المخصص بالعملة األجنبية

53,279603,589149,391752,980 1,145 52,134 36يضاف: المكون خالل العام 
-  -  -  )248,962(-  )248,962(يخصم: مخصصات إنتفى الغرض منها

-  -  -  -  )177,154(177,154 المحول من المخصص العام للمخصص المحدد
-  -  -  )53,725(-  )53,725(إعادة تصنيف إلى مخصص أرصدة مدينة

609,639652,840192,834845,674 22,541 587,098 رصيد المخصص نهاية العام
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210   مخصص تدني قيمة القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية وفقاً للقطاعات 
مخصص تدني قيمة القروض والتسهيالت التجارية والزراعية  أ. 

2016م

اإلجمالي
قروض الرهن 

العقاري
قروض األعمال 

الصغيرة قروض شركات
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني

16,552,561 1,081 3,226,325 13,325,155 رصيد المخصص بداية العام
1,195,974 - - 1,195,974 فروق إعادة ترجمة المخصص بالعملة األجنبية

950,293 - 950,293 يضاف: المكون خالل العام
)32,069( - )15,814( )16,255( يخصم: المستخدم خالل العام

)791,434( - )186,451( )604,983( يخصم: مخصصات إنتفى الغرض منها
17,875,325 1,081 3,974,353 13,899,891 رصيد المخصص نهاية العام

2015م

اإلجمالي
قروض الرهن 

العقاري
قروض األعمال 

الصغيرة قروض شركات
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني

13,807,501  1,081  3,106,824  10,699,596 رصيد المخصص بداية العام
)985( - - )985( فروق إعادة ترجمة المخصص بالعملة األجنبية

2,994,156 -  122,516  2,871,640 يضاف: المكون خالل العام
)153,203( - )3,015( )150,188( يخصم: المستخدم خالل العام
)94,908( - - )94,908( يخصم: مخصصات إنتفى الغرض منها

16,552,561  1,081  3,226,325  13,325,155 رصيد المخصص نهاية العام

خمصص تدني قيمة األنشطة التمويلية ب. 

2016م

اإلجمالي
قروض الرهن 

العقاري
قروض األعمال 

الصغيرة قروض شركات
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني

845,674 - 267,083 578,591 رصيد المخصص بداية العام
13,373 - - 13,373 فروق إعادة ترجمة المخصص بالعملة األجنبية
53,279 - - 53,279 يضاف: المكون خالل العام

- - - يخصم: المستخدم خالل العام
)248,962( - - )248,962( يخصم: مخصصات إنتفى الغرض منها
)53,725( - - )53,725( إعادة تصنيف إلى مخصص أرصدة مدينة
609,639 - 267,083 342,556 رصيد المخصص نهاية العام
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2015م

اإلجمالي
قروض الرهن 

العقاري قروض األعمال الصغيرة قروض شركات
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني

92,694  - 33,018 59,676 رصيد المخصص بداية العام
752,980 - 234,065 518,915 يضاف: المكون خالل العام

845,674 - 267,083 578,591 رصيد المخصص نهاية العام

الفوائد المجنبة  .11
يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

 9,603,755  11,890,022 الرصيد بداية العام
)2,410,193( )3,874,994( الفوائد المجنبة المعدومة أو المحصلة خالل العام
 4,696,460  5,657,288 الزيادة خالل العام

- 317,130 فروق إعادة ترجمة الفوائد المجنبة بالعملة األجنبية
11,890,022  13,989,446 الرصيد نهاية العام

تمثل الفوائد المجنبة قيمة الفوائد المستحقة عن القروض والتسهيالت غير المنتظمة، وتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني فإن هذه الفوائد ال 
تعتبر إيرادات إال عند تحصيلها فعالً.

إستثمارات مالية  .12
يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمنيإيضاح ألف لاير يمني

إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق
245,019,097 238,625,287 13 أذون خزانة، صافي 

4,460,866 4,460,866 14 سندات حكومية
249,479,963 243,086,153

 744,371 744,371 15 إستثمارات مالية متاحة للبيع
250,224,334  243,830,524

أذون خزانة، صافي  .13
يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

178,494,580 244,549,370 أذون خزانة إستحقاق 90 يوم
44,000,000  500,000 أذون خزانة إستحقاق 180 يوم
33,700,000 1,460,000 أذون خزانة إستحقاق 360 يوم

256,194,580  246,509,370

)11,175,483( )7,884,083( يخصم: رصيد خصم اإلصدار
245,019,097  238,625,287
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− تحمل أذون الخزانة أسعار فائدة تتراوح بين 15,8% إلى 16,1% خالل العام 2016م )15,8% إلى 16,1% خالل العام 2015م(، ووفقاً 	
لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزانة التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر جزءاً من النقدية وما في حكمها.

سندات حكومية   .14

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

 4,460,866  4,460,866 سندات حكومية )غير مدرجة(
 4,460,866  4,460,866

بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم )145( لسنة 2006م بتاريخ 11 أبريل 2006م والذي قرر فيه بأن على وزارة المالية شراء المحفظة 
اإلئتمانية الزراعية المستحقة لبنك التسليف التعاوني والزراعي كما في 31 ديسمبر 2005م، ووفقاً لإلتفاق المبرم بين كل من وزارة المالية 
والبنك، أصدر البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية سندات حكومية تستحق السداد في 11 أبريل 2016م، وبموجب الرسالة رقم 
)180-130( بتاريخ 10 مايو 2016م والمرسلة من قبل وزارة المالية إلى محافظ البنك المركزي اليمني تم تجديد هذه السندات لمدة عام إبتداًء 
من 11 أبريل 2016م، وبموجب السند رقم )7( بتاريخ 4 أبريل 2017م والمرسل من البنك المركزي اليمني بناًء على مذكرة وزارة المالية 
إبتداًء من 10 أبريل  اليمني برقم )62-130( بتاريخ 22 مارس 2017م تم تجديد هذه السندات لمدة عام  البنك المركزي  الموجهه لمحافظ 
2017م، وتحمل هذه السندات نسب فائدة حسب سعر متوسط الفائدة على أذون الخزانة لفترة ثالثة أشهر ويقوم البنك المركزي اليمني بقيد فوائد 

تلك السندات لحساب المجموعة كل ثالثة أشهر.

إستثمارات مالية متاحة للبيع  .15

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمنيإيضاح ألف لاير يمني

إستثمارات مالية محلية
1,049,802 1,049,802 شركة أساس العقارية المحدودة

852,401 252,401 مشروع الرئيس الصالح السكني
- 600,000 الشركة العامة لإلستثمارات العقارية المحدودة

430,043 430,043 شركة وأي لإلتصاالت 
59,131 59,131 شركة الخدمات المالية اليمنية 
15,750 15,750 الشركة اليمنية لصناعة المضخات 
11,834 11,834 مصنع التمور التحيتي 
2,500 2,500 الشركة اليمنية للفنادق 
1,350 1,350 الشركة اليمنية لتسويق المنتجات الزراعية 

125 125 الشركة اليمنية البريطانية لإلستثمار
 2,422,936  2,422,936

إستثمارات مالية خارجية
 19,970  19,970 بنك كاك الدولي – جيبوتي 

 2,442,906  2,442,906

)1,698,535( )1,698,535( يخصم: اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 115
744,371 744,371
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115     اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

520,733  1,698,535 الرصيد بداية العام
1,177,802 - يضاف: اإلنخفاض خالل العام
1,698,535  1,698,535 الرصيد نهاية العام

− تتمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع في إستثمارات مالية غير مدرجة، ونظراً لتعذر الحصول على تقدير يمكن اإلعتماد عليه لتحديد القيمة 	
العادلة لهذه اإلستثمارات وذلك لعدم وجود أسعار سوقية معلنة لها، وكذا لعدم إمكانية تحديد التدفقات النقدية المستقبلية لذا فقد تم تسجيل هذه 

االستثمارات بالتكلفة.
− تم إحتساب إنخفاض قيمة بعض اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع لعدم وجود أي توزيعات من تلك اإلستثمارات خالل السنوات الماضية وكذا 	

عدم توقع إستالم أية توزيعات منها خالل السنوات القادمة.
− جميع اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع غير مصنفة من قبل شركات التصنيف العالمية.	

إستثمارات في صكوك إسالمية  .16
يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

2015م2016م
قيمة الصكوكعدد تاريخ قيمة الصكوكعدد تاريخ 

الف لاير يمني الصكوكاالستحقاقالف لاير يمني الصكوكاالستحقاق

667,000 1,000 27 مارس 2017م334,000 334  27 مارس 2017م إستثمارات في صكوك إسالمية حكومية
8,000,000 8,000 21 نوفمبر 2018م1,000,000 1,000  19 أغسطس 2017م إستثمارات في صكوك إسالمية حكومية
1,000,000 1,000 19 أغسطس 2017م4,000,000 4,000  21 نوفمبر 2018م إستثمارات في صكوك إسالمية حكومية

3,000,000 3,000 19 ديسمبر 2018م2,000,000 2,000  19 أغسطس 2017م إستثمارات في صكوك إسالمية حكومية- مقيدة
2,000,000 2,000 19 أغسطس 2017م1,500,000 1,500  19 ديسمبر 2018م إستثمارات في صكوك إسالمية حكومية- مقيدة

  8,834 8,834,00015,000 14,667,000

− القيمة اإلسمية للصك تبلغ 1,000,000 لاير يمني.	
− صكوك اإلستثمار اإلسالمية الحكومية صادرة عن وحدة الصكوك اإلسالمية بالبنك المركزي اليمني.	
− إلتزمت الجمهورية اليمنية ممثلة في وزارة المالية بضمان هذه الصكوك في تواريخ إستحقاقها وفوضت وزارة المالية البنك المركزي اليمني 	

بخصم اإلستحقاقات في تواريخها من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي اليمني.
− تتمثل اإلستثمارات في الصكوك اإلسالمية الحكومية - المقيدة في إستثمارات في صكوك إسالمية لصالح عمالء البنك.	

إستثمارات في شركات زميلة  .17
2015م 2016م

نسبة المساهمة
ألف لاير يمني 

نسبة المساهمة
% % ألف لاير يمني 

27,32  472,363 27,32  472,363 شركة مأرب للدواجن
21,00  160,625 21,00  161,294 شركة كاك للتأمين 

632,988   633,657

ويتمثل الرصيد فيما يلي:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

 618,949 632,988 الرصيد في 1 يناير 
 14,039  669 صافي حصة البنك من األرباح

-   - توزيعات نقدية مستلمة خالل العام
-   - إستثمارات تم التخلص منها خالل العام

 632,988  633,657 الرصيد في 31 ديسمبر 
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بلغت إجمالي األصول لشركة كاك للتأمين ما قيمته مبلغ وقدره 2,643,827 ألف لاير يمني لعام 2015م )مقارنة بمبلغ وقدره 2,295,951 
ألف لاير يمني لعام 2014م(، كما بلغت إجمالي اإللتزامات ما قيمته مبلغ وقدره 1,875,757 ألف لاير يمني لعام 2015م )مقارنة بمبلغ 
للتأمين صافي أرباح بمبلغ وقدره 6,931 ألف لاير يمني لعام  وقدره  1,531,069 ألف لاير يمني لعام 2014م(، كما حققت شركة كاك 
2015م )مقارنة بمبلغ وقدره 38,650 ألف لاير يمني لعام 2014م( وذلك إستناداً إلى آخر بيانات مالية مدققة، وال يوجد بيانات مالية مدققة 

للعام 2016م.

بلغت إجمالي األصول لشركة مأرب للدواجن ما قيمته مبلغ وقدره 4,394,249 ألف لاير يمني لعام 2014م، كما بلغت إجمالي اإللتزامات 
ما قيمته مبلغ وقدره 2,665,249 لعام 2014م، كما حققت شركة مأرب للدواجن صافي أرباح بمبلغ وقدره 39,287 ألف لاير يمني، لعام 

2014م وذلك إستناداً إلى آخر بيانات مالية مدققة، وال يوجد بيانات مالية مدققة للعامين 2015م و2016م.

أرصدة مدينة وأصول أخرى، صافي  .18

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمنيإيضاح ألف لاير يمني

 3,821,262  3,631,629 أصول آلت ملكيتها إلى المجموعة وفاء لديون بعض العمالء
582,361 614,430 فوائد وإيرادات مستحقة

 389,558  373,876 مصروفات مدفوعة مقدماً 
410,776  316,513 مشروعات قيد التنفيذ )دفعات(
184,373  159,001 عهد وسلف الموظفين

3,847,617  2,859,878 أرصدة مدينة أخرى
9,235,947  7,955,327

يخصم: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
)4,881,995(لألرصدة المدينة واألصول األخرى  )5,336,586( 19

4,353,952  2,618,741

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة واألصول األخرى  .19

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمنيإيضاح ألف لاير يمني

 2,653,352  4,881,995 رصيد المخصص بداية العام
 2,253,883  400,273 36 يضاف: المكون خالل العام

)24,905( )6,405( يخصم: المستخدم خالل العام
-  53,725 إعادة تصنيف إلى المخصص من مخصص التمويالت

)335(  6,998 فروق إعادة ترجمة المخصص بالعملة األجنبية
 4,881,995  5,336,586 رصيد المخصص نهاية العام
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2016م

التكلفة في
1 يناير 2016م
ألف لاير يمني

اإلضافات
 خالل العام

 ألف لاير يمني

اإلستبعادات
 خالل العام

 ألف لاير يمني

التكلفة في
31 ديسمبر 2016م

ألف لاير يمني

مجمع االهالك في
1 يناير 2016م
 ألف لاير يمني

إعادة تصنيف
 ألف لاير 

يمني

إهالك ممتلكات 
ومعدات

 ألف لاير يمني

اإلستبعادات 
خالل العام

 ألف لاير يمني

مجمع االهالك كما 
في 31 ديسمبر 

2016م
ألف لاير يمني

صافي القيمة 
الدفترية كما في 

31 ديسمبر 2016م
 ألف لاير يمني

771,244 285,326 -  18,873 -  266,453 1,056,570 -  -  1,056,570 أراضي ومباني وإنشاءات 
1,453,531 4,288,063 )13,053(435,536 -  3,865,580 5,741,594 )14,809(251,292 5,505,111 أثاث وآالت ومعدات 

أجهزة ونقاط البيع وصناديق 
107,419 1,439,515 -  75,127 -  1,364,388 1,546,934 -  14,166 1,532,768 الصراف اآللي 

124,666 713,104 -  68,748 -  644,356 837,770 -  18,482 819,288 سيارات ووسائل نقل 
471,031 1,083,288 )54,320(106,692 -  1,030,916 1,554,319 )55,069(150,567 1,458,821 تحسينات عقارات مستأجرة 

2,927,891 7,809,296 )67,373(704,976 -  7,171,693 10,737,187 )69,878(434,507 10,372,558 اإلجمالي 

2015م

التكلفة في
1 يناير 2015م
ألف لاير يمني

اإلضافات
 خالل العام

 ألف لاير يمني

اإلستبعادات
 خالل العام

 ألف لاير 
يمني

التكلفة في
31 ديسمبر 2015م

ألف لاير يمني

مجمع االهالك في
1 يناير 2015م
 ألف لاير يمني

إعادة تصنيف
 ألف لاير 

يمني

إهالك ممتلكات 
ومعدات

 ألف لاير يمني

اإلستبعادات 
خالل العام

 ألف لاير يمني

مجمع االهالك كما 
في 31 ديسمبر 

2015م
ألف لاير يمني

صافي القيمة 
الدفترية كما في 

31 ديسمبر 2015م
 ألف لاير يمني

790,117 266,453 -22,389 )720(244,784 1,056,570--1,056,570 أراضي ومباني وإنشاءات 
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 أثاث وآالت ومعدات 

أجهزة ونقاط البيع وصناديق 
168,380 1,364,388 -86,754 170 1,277,464 1,532,768-47,083 1,485,685 الصراف اآللي 

174,932 644,356 )2,732(84,169 388 562,531 819,288)6,233(21,691 803,830 سيارات ووسائل نقل 
427,905 1,030,916 )10,606(64,036 )2,251(979,737 1,458,821)10,608(361,207 1,108,222 تحسينات عقارات مستأجرة 

3,200,865 7,171,693 )102,817(724,972 -6,549,538 10,372,558)124,174(876,893 9,619,839 اإلجمالي 

ممتلكات ومعدات، صافي  .20

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
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أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية  .21

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمني ألف لاير يمني

بنوك محلية
82,971  105,713 حسابات جارية – عملة أجنبية
20,388 380,085 حسابات جارية – عملة محلية 

8,992,244  11,913,693 ودائع آلجل – عملة أجنبية

9,095,603  12,399,491

بنوك خارجية
 835,491 156,230 حسابات جارية – عملة أجنبية

 896 58 حسابات جارية – عملة محلية 
 3,829,182  4,138,801 ودائع ألجل – عملة محلية
4,665,569  4,295,089

مؤسسات مالية خارجية
 318,729 419,617 حسابات جارية – عملة أجنبية 

 1,907 162 حسابات جارية – عملة محلية
320,636  419,779

14,081,808  17,114,359

تحمل األرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية )الحسابات الجارية والودائع ألجل( بمعدالت فائدة متغيرة. 

22.      ودائع العمالء

أ .        ودائع العمالء وفقاً للنوع

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمني ألف لاير يمني

 150,198,088 176,998,775 ودائع ألجل
121,627,791 122,051,254 حسابات جارية وتحت الطلب 
20,768,673 17,237,605 تأمينات إعتمادات مستندية وخطابات ضمان
10,035,489 10,965,226 حسابات التوفير 
 5,000,000 3,500,000 ودائع ألجل – مقيدة
 1,947,728 2,337,029 ودائع أخرى 

309,577,769  333,089,889

ودائع العمالء كما في 31 ديسمبر 2016م تتضمن مبالغ محجوزة مقابل تسهيالت إئتمانية مباشرة وغير مباشرة بمبلغ وقدره 30,076 مليون 
لاير يمني )مقابل مبلغ 26,378 مليون لاير يمني في 31 ديسمبر 2015م(.
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ودائع العمالء وفقا للقطاعات ب . 

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمني ألف لاير يمني

99,337,136 76,383,416 الشركات 
105,247,018 92,497,999 األفراد
82,277,214 142,058,037 القطاع العام والمختلط
22,716,401 22,150,437 أخرى

309,577,769 333,089,889

قروض طويلة األجل  .23

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمنيإيضاح ألف لاير يمني

5,271 5,271 123 مشروع تطوير تهامة الثالث 
5,094 4,670 223 مشروع تطوير ريمة 

59,699 55,474 323 مشروع التنمية الريفية – المهرة
2,686,124 3,128,125 423 الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 

 2,756,188  3,193,540
مشروع تطوير تهامة الثالث  123

بتاريخ 16 أبريل 1980م تم الحصول على قرض من مؤسسة ألمانيا للتسليف اإلنشائي لتفعيل أنشطة القروض الزراعية في مشروع تطوير 
تهامة أستحق السداد في 16 أبريل 2009م. تنفذ المجموعة المشروع من خالل إتفاقية مع وزارة الزراعة.

مشروع تطوير ريمة  223
بتاريخ 15 ديسمبر 1997م تم الحصول على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتفعيل أنشطة القروض الزراعية في مشروع تطوير 

ريمة يستحق السداد في 1 يوليو 2027م. تنفذ المجموعة المشروع من خالل إتفاقية مع وزارة المالية.

مشروع التنمية الريفية – المهرة  323
بتاريخ 11 نوفمبر 1999م تم الحصول على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتفعيل أنشطة القروض الزراعية في مشروع التنمية 

الريفية – المهرة يستحق السداد في 1 يونيو 2034م. تنفذ المجموعة المشروع من خالل إتفاقية مع وزارة المالية.

الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي  423
بتاريخ 22 أكتوبر 2014م تم الحصول على القسط األول من القرض المقدم من الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي بدولة الكويت 
البالغ مبلغ وقدره 50 مليون دوالر أمريكي، وذلك بهدف تمويل  بمبلغ وقدره 12,5 مليون دوالر أمريكي، وذلك من إجمالي قيمة القرض 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي والسمكي، والذي يستحق السداد في 28 يناير 2026م. تنفذ المجموعة المشروع من 

خالل إتفاقية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى  .24

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمنيإيضاح ألف لاير يمني

1,654,868 1,886,723 فوائد مستحقة 
21,622 727,919 ضرائب الدخل عن سنوات سابقة 

538,780 718,540 مصروفات مستحقة 
48,907  582,178 إيرادات مقبوضة مقدماً 

1,173,066 201,133 124 ضرائب الدخل عن العام
96,075 125,696 مصلحة الضرائب – كسب عمل 

5,311,418  2,886,678 أرصدة دائنة أخرى 
8,844,736  7,128,867

ضرائب الدخل عن العام  124
يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمنيإيضاح ألف لاير يمني

1,311,893  1,173,066 ضرائب الدخل بداية العام
)1,310,944( )1,173,066( يخصم: المستخدم خالل العام

1,172,117 201,133 يضاف: المكون خالل العام
1,173,066  201,133 46 ضرائب الدخل نهاية العام

مخصصات أخرى  .25
2016م

1 يناير 2016م

فروق إعادة ترجمة 
المخصص بالعمالت 

المكون خالل العاماألجنبية
المستخدم 
خالل العام

مخصصات إنتفى 
الغرض منها

الرصيد في
31 ديسمبر 2016م

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

343,109 )64,569(-  -  47,064 360,614 مخصص إلتزامات عرضية
183,714 -  )1,423,840(-  -  1,607,554 مخصص إلتزامات محتملة

 1,968,168 47,064  -)1,423,840()64,569( 526,823

2015م

1 يناير 2015م

فروق إعادة ترجمة 
المخصص بالعمالت 

المكون خالل العاماألجنبية
المستخدم 
خالل العام

مخصصات إنتفى 
الغرض منها

الرصيد في
31 ديسمبر 2015م

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

360,614)259,604(--)1,902(622,120 مخصص إلتزامات عرضية
1,607,554-)2,139,708(169,959-3,577,303 مخصص إلتزامات محتملة

 4,199,423)1,902(169,959)2,139,708()259,604(1,968,168

مخصص المخاطر العامة لإللتزامات العرضية يمثل 1% من إجمالي اإللتزامات العرضية بعد خصم التأمينات المحتجزة واألرصدة المغطاة 
بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة.
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حقوق الملكية  .26

رأس المال المدفوع  126

بلغ رأس المال المدفوع كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 19 مليار لاير يمني )مبلغ وقدره 17 مليار لاير يمني كما في 31 ديسمبر 
لقرارالجمعية العمومية رقم )1(  2015م(. موزع على عدد )19( تسعة عشر مليون سهم والقيمة اإلسمية للسهم 1,000 لاير يمني، طبقاً 

المؤرخ في 13 أغسطس 2016م بشأن زيادة رأس المال بمبلغ وقدره 2,000,000 ألف لاير يمني، وبيانه كما يلي:
2016م

قيمة األسهم نسبة المساهمة عدد 
ألف لاير يمني % األسهم

7,695,000 40,50 7,695,000 صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
6,425,800 33,82 6,425,800 الحكومة ممثلة بوزارة المالية
4,750,000 25,00 4,750,000 الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد

129,200 0,68 129,200 اإلتحاد العام لهيئة التعاون األهلي 
19,000,000 100 19,000,000

2015م
قيمة األسهم نسبة المساهمة عدد 

ألف لاير يمني % األسهم

6,885,000 40,50 6,885,000 صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
5,749,400 33,82 5,749,400 الحكومة ممثلة بوزارة المالية 
4,250,000 25,00 4,250,000 الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد

115,600 0,68 115,600 اإلتحاد العام لهيئة التعاون األهلي 
17,000,000 100 17,000,000

127  إحتياطي قانوني  

− وفقاً ألحكام القانون رقم )38( لسنة 1998م بشأن البنوك يتم تحويل 15% من صافي أرباح العام لتغذية اإلحتياطي القانوني حتى 	
يساوي رصيده ضعفي رأس المال المدفوع، وال يمكن للمجموعة إستخدام ذلك اإلحتياطي دون الحصول على الموافقة المسبقة من 

البنك المركزي اليمني.
− يتم زيادة رأس المال بمتحصالت القيمة اإلسمية لألسهم المصدرة، وفي حالة إصدار األسهم بسعر أعلى من قيمتها اإلسمية )عالوة 	

التجارية  الشركات  بشأن  1997م  لسنة   )22( رقم  القانون  بموجب  القانوني،  اإلحتياطي  ضمن  الزيادة  صافي  يدرج  إصدار(، 
بالجمهورية اليمنية.  

− يتضمن اإلحتياطي القانوني مبلغ وقدره 500 مليون لاير يمني قيمة عالوة إصدار أسهم خالل عام 2008م.	
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إلتزامات عرضية وإرتباطات، صافي   .27
2016م

صافي قيمة اإللتزام
ألف لاير يمني

التأمين المحتجز
ألف لاير يمني

إجمالي قيمة اإللتزام
ألف لاير يمني

 7,078,793  )1,458,091(  8,536,884 إعتمادات مستندية
 27,232,149  )6,409,560(  33,641,709 خطابات ضمان – عمالء

 34,310,942  )7,867,651(  42,178,593

2015م     

صافي قيمة اإللتزام التأمين المحتجز إجمالي قيمة اإللتزام
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني

8,525,187 )2,361,999( 10,887,186 إعتمادات مستندية
27,536,257 )6,414,602( 33,950,859 خطابات ضمان – عمالء

36,061,444 )8,776,601( 44,838,045

إيرادات الفوائد  .28
يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

41,288,732 38,919,325 فوائد أذون خزانة
5,353,136 3,172,298 فوائد من القروض والتسهيالت
1,194,906 1,557,259 فوائد من األرصدة لدى البنوك

718,089 738,966 فوائد سندات حكومية
48,554,863  44,387,848

مصروفات الفوائد  .29
يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

فوائد على ودائع العمالء:
 22,532,072  17,367,712 فوائد على الودائع ألجل 

1,328,573 1,356,809 فوائد على حسابات التوفير والحسابات الجارية 
23,860,645  18,724,521

فوائد مدفوعة على أرصدة البنوك:
2,080,171 2,318,410 فوائد على األرصدة المستحقة للبنوك

54,021 60,432 فوائد قروض طويلة األجل 
2,134,192  2,378,842

25,994,837  21,103,363
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إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية  .30

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمني ألف لاير يمني

870,868 939,308 إيرادات صكوك إسالمية
247,047 112,433 إيرادات تمويل عمليات المرابحة 
118,543 99,627 إيرادات إجارة منتهية بالتمليك 
64,694 127,108 إيرادات عمليات اإلستصناع 

-  11 إيرادات التمويالت الزراعية
1,301,152  1,278,487

عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار  .31
يتم توزيع أرباح اإلستثمار بين العمالء والمساهمين على أساس إحتساب نسبة المشاركة مرجحة باألعداد، ويتم إعتماد نسب حصص أرباح 
ودائع العمالء من مجلس إدارة المجموعة بناء على إقتراح لجنة الميزانية التي تقوم بإحتساب المبالغ المستثمرة بالعملة المحلية واألجنبية واألعداد 

الخاصة بها ونسب المشاركة، وقد بلغ متوسط نسبة عائد اإلستثمار كما يلي:
2015م 2016م

عمالت أجنبية لاير يمني عمالت أجنبية لاير يمني
% % % %

%3,05 %7,74 %3,23 %7,65 الودائع المستثمرة
%1,73 %4,40 %1,5 %4 حسابات اإلدخار

إيرادات رسوم وعموالت  .32
يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

 762,788  731,853 عموالت اإلعتمادات المستندية
276,365 244,057 عموالت خطابات الضمان
166,686 342,984 عموالت الحواالت 
666,314 1,016,693 أتعاب خدمات مصرفية أخرى

1,872,153  2,335,587

خسائر عمليات النقد األجنبي  .33
يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

2,334 41 3,413,157 أرباح التعامل في العمالت األجنبية
)515,255( )13,771,829( )خسائر( إعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية
)102,921( )10,358,672(
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إيرادات إستثمارات مالية   .34
يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

 3,055 - إستثمارات مالية متاحة للبيع 
 14,039  669 إستثمارات في شركات زميلة 
 17,094  669

إيرادات عمليات أخرى  .35
يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

354,512 1,104,965 مخصصات إنتفى الغرض منها
2,408 1,900 إيرادات إيجارات عقارات مملوكة

27,082 14,354 أخرى
384,002  1,121,219

المخصصات   .36
يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمنيإيضاح ألف لاير يمني

2,994,156  950,293 )110– أ( مخصص تدني قيمة القروض والتسهيالت التجارية والزراعية
752,980  53,279 )110– ب( مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية

 2,253,883  400,273 19
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )أرصدة مدينة وأصول 

أخرى(
 169,959   - 25 مخصصات أخرى

6,170,978  1,403,845

تكاليف الموظفين  .37
يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

8,600,233 7,781,978 مرتبات وبدالت وحوافز
490,316 549,320 تأمين صحي
253,525 366,290 تأمينات إجتماعية

4,314 42,877 أخرى
9,348,388  8,740,465
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مصروفات أخرى  .38

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:
2015م 2016م

ألف لاير يمني ألف لاير يمني

556,439 571,898 إيجار تشغيلي 
421,108 501,215 زكاة
420,990 438,890 إصالح وصيانة
563,004 321,734 سفر وإنتقال
227,634 306,993 إتصاالت
376,271 305,126 أمن وحراسة 
253,183 272,551 رسوم وتراخيص
353,397 207,910 أجور نقل وبريد 
167,427 199,514 تأمين
479,062 175,675 دعاية وإعالن
121,555 138,520 أدوات كتابية ومطبوعات
141,853 65,347 كهرباء ومياه
48,190 59,247 أتعاب مهنية وإستشارات
65,244 53,041 تدريب 

573,348 487,056 أخرى ومتنوعة
4,768,705 4,104,717

عائد السهم من صافي أرباح العام  .39
يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2015م 2016م

2,351,419 2,173,384 صافي األرباح )ألف لاير يمني(
17,000  19,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف سهم(

138 114 عائد السهم من صافي األرباح )لاير يمني(

تم إحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي:
ألف سهم  ألف سهم
14,900 17,000 عدد األسهم في بداية العام
2,100  2,000 الزيادة في األسهم خالل العام

17,000  19,000
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إستحقاقات األصول واإللتزامات  .40
يوضح الجدول التالي إستحقاق األًصول واإللتزامات كما في 31 ديسمبر 2016م

2016م

إستحقاقات 
خالل 3 أشهر

إستحقاقات من 
3 أشهر إلى 6 

أشهر 

إستحقاقات من 
6 أشهر إلى 

سنة 
إستحقاقات

اإلجمالي  أكثر من سنة 
ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي 

41,165,652---41,165,652اليمني
49,396,830-2,887,500-46,509,330أرصدة لدى البنوك

18,487,5048,895,4882,069,0685,505,24234,957,302قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 
238,211,1224,460,866414,165744,371243,830,524إستثمارات مالية 

3,000,0005,500,0008,834,000-334,000إستثمارات في صكوك إسالمية 
633,657633,657---إستثمارات في شركات زميلة

4,082,8125,546,632--1,463,820أرصدة مدينة وأصول أخرى، صافي 
346,171,42813,356,3548,370,73316,466,082384,364,597

اإللتزامات
17,114,359---17,114,359أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

323,307,292236,47847,5879,498,532333,089,889ودائع العمالء
3,193,5403,193,540---قروض طويلة األجل 

26,724,62030,966,809--4,242,189إلتزامات أخرى وحقوق الملكية 
344,663,840236,47847,58739,416,692384,364,597

-)22,950,610(1,507,58813,119,8768,323,146الصافي

يوضح الجدول التالي إستحقاق األًصول واإللتزامات كما في 31 ديسمبر 2015م

2015م
إستحقاقات 
خالل 3 أشهر

إستحقاقات من 3 
أشهر إلى 6 أشهر 

إستحقاقات من 6 
أشهر إلى سنة 

إستحقاقات
اإلجمالي  أكثر من سنة 

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي 

29,999,735---29,999,735اليمني
17,945,773-15,373,79471,9792,500,000أرصدة لدى البنوك

29,163,8983,445,7783,001,2352,527,94038,138,851قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 
190,369,02137,292,74221,818,200744,371250,224,334إستثمارات مالية 

14,667,00014,667,000---إستثمارات في صكوك إسالمية 
632,988632,988---إستثمارات في شركات زميلة

4,832,9717,554,817--2,721,846أرصدة مدينة وأصول أخرى، صافي 
267,628,29440,810,49927,319,43523,405,270359,163,498

اإللتزامات
14,081,808---14,081,808أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

297,902,578247,2068,38811,419,597309,577,769ودائع العمالء
2,756,1882,756,188---قروض طويلة األجل 

27,618,40732,747,733--5,129,326إلتزامات أخرى وحقوق الملكية 
317,113,712247,2068,38841,794,192359,163,498

-)18,388,922(40,563,29327,311,047)49,485,418(الصافي
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متوسط أسعار الفائدة المطبقة خالل العام  .41

يوضح الجدول التالي أسعار الفائدة المطبقة على أصول وإلتزامات المجموعة خالل العام مقارنة بالعام الماضي:
2016م

يورو دوالر أمريكي لاير يمني لاير سعودي
% % % %

األصول
-  5 15 1,15 ودائع ألجل - بنوك
-  - 166 - أذون الخزانة – محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق
- - 16,60 -  السندات الحكومية

12 10 22 7,94 قروض العمالء
- - 6 -  قروض زراعية

25 12 25 - جاري مدين

اإللتزامات
- 394 15,07 172  ودائع ألجل – العمالء

25 2 15 15 حسابات التوفير
- 5 15 - ودائع ألجل – بنوك
- 2 26 - قروض طويلة األجل

2015م
يورو دوالر أمريكي لاير يمني لاير سعودي
% % % %

األصول
- - 15,37 0,25 ودائع ألجل - بنوك
- - 1604 - أذون الخزانة – محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق
- - 16,10 - السندات الحكومية 

12 10 22 7,94 قروض العمالء
- - 6 - قروض زراعية 

12 12 25 - جاري مدين
   
اإللتزامات   
- 377 15 - ودائع ألجل – العمالء 
2 2 15 2 حسابات التوفير
- 4,5 1537 - ودائع ألجل – بنوك
- 2 2,6 - قروض طويلة األجل
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توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات وفقاً للقطاعات اإلقتصادية  .42

2016م
اإلجماليأخرىسياحيماليالبناء والتشييدتجاريزراعيصناعي

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني
ألف لاير 

ألف لاير يمنيالف لاير يمنييمني

األصول 
41,165,652--41,165,652----نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني

49,396,830--49,396,830----أرصدة لدى البنوك
3,092,0781,704,66917,664,588563,62570,15451,04511,811,14334,957,302قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 

4,460,866243,830,524-744,371238,625,287---إستثمارات مالية 
8,834,000--8,834,000----إستثمارات في صكوك إسالمية

633,657--161,294--472,363-إستثمارات في شركات زميلة

اإللتزامات
17,114,359--17,114,359----أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

8,737,7576,536,66856,126,84415,299,5223,857,244451,098242,080,756333,089,889ودائع العمالء 
3,193,540--3,193,540----قروض طويلة األجل 

3,155,196497,3889,736,1638,813,3276,308,080349,7405,451,04834,310,942إلتزامات عرضية وإرتباطات، صافي
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2015م
اإلجماليأخرىسياحيماليالبناء والتشييدتجاريزراعيصناعي

ألف لاير يمنيالف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

األصول 
29,999,735--29,999,735----نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني

17,945,773--17,945,773----أرصدة لدى البنوك
443,7091,373,51923,512,615585,760277,90544,47611,900,86738,138,851قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 

4,460,866250,224,334-744,371245,019,097---إستثمارات مالية 
14,667,000--14,667,000----إستثمارات في صكوك إسالمية

632,988--160,625--472,363-إستثمارات في شركات زميلة

اإللتزامات
14,081,808--14,081,808----أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

15,615,9027,882,396125,237,96217,220,1886,797,159705,814136,118,348309,577,769ودائع العمالء 
2,756,188--2,756,188----قروض طويلة األجل 

4,050,089711,59415,931,6308,673,9685,000,604765,770927,78936,061,444إلتزامات عرضية وإرتباطات، صافي
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توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات وفقاً للموقع الجغرافي  .43

2016م
اإلجماليأفريقياآسياأوروباأمريكاالجمهورية اليمنية

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

األصول 
41,165,652----41,165,652نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني

20,892,56858,2312,082,84526,359,9443,24249,396,830أرصدة لدى البنوك

34,957,302----34,957,302قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 

19,970243,830,524---243,810,554إستثمارات مالية 

8,834,000----8,834,000إستثمارات في صكوك إسالمية

633,657----633,657إستثمارات في شركات زميلة

اإللتزامات
419,7793,265,08917,114,359--13,429,491أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

333,089,889----333,089,889ودائع العمالء 

3,193,540----3,193,540قروض طويلة األجل 

34,310,942-381,5306,696,470-27,232,942إلتزامات عرضية وإرتباطات، صافي 
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2015م
اإلجماليأفريقياآسياأوروباأمريكاالجمهورية اليمنية

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

األصول 
29,999,735----29,999,735نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني

14,815,09621,605247,9102,847,63013,53217,945,773أرصدة لدى البنوك
38,138,851----38,138,851قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 

250,224,334----250,224,334إستثمارات مالية 
14,667,000----14,667,000إستثمارات في صكوك إسالمية

19,970632,988---613,018إستثمارات في شركات زميلة

اإللتزامات
349,946247,0294,070,71914,081,808-9,414,114أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

309,577,769----309,577,769ودائع العمالء 
2,756,188----2,756,188قروض طويلة األجل 

36,061,444-320,2707,328,831-28,412,343إلتزامات عرضية وإرتباطات، صافي 
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مراكز العمالت األجنبية الهامة  .44

حده  على  عملة  مركز  لكل  حدود  المجموعة وضع  على  فإن  1998م   )6( رقم  بالمنشور  الصادرة  اليمني  المركزي  البنك  لتعليمات  تطبيقاً 
فضالً عن حد إجمالي لمركز العمالت المختلفة مجتمعة. وبناء عليه ال يزيد الفائض في مركز كل عملة على حده عن 15% من رأس المال 
التالي مراكز  واإلحتياطيات وبحيث ال يزيد الفائض في مركز العمالت مجتمعة عن 25% من رأس المال واإلحتياطيات، ويوضح الجدول 

العمالت األجنبية الهامة في تاريخ البيانات المالية:
2015م2016م

فائض )عجز(
النسبة المئوية إلى 

رأس المال
فائض
)عجز(

النسبة المئوية إلى رأس 
المال

واإلحتياطياتألف لاير يمنيواإلحتياطياتألف لاير يمني

)295(%)64,600,795()298(%)66,583,656(دوالر أمريكي
)15(%)3,302,432()24(%)5,249,577(لاير سعودي

)9(%)2,048,982(0,04%8,795يورو
)1(%)143,118(0,01%1,334جنية إسترليني
)3(%)616,344(0,02%5,240عمالت أخرى

)323(%)70,711,671()321(%)71,817,864(الصافي )عجز(

بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 25025 مقابل اللاير يمني )الدوالر األمريكي يعادل 214.89 لاير يمني 
كما في 31 ديسمبر 2015م(.

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة  .45
يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير هام وجوهري أو له سيطرة مشتركة على المجموعة عند إتخاذ 
القرارات المالية والتشغيلية، وتتعامل المجموعة مع األطراف ذوي العالقة بنفس األسس التي تتعامل بها مع الغير، وذلك تطبيقاً ألحكام القانون 
والقرارات التفسيرية للبنك المركزي اليمني والصادرة بالمنشور رقم )4( لسنة 1999م والتي قررت حدود للمعامالت اإلئتمانية مع األطراف 
ذوي العالقة باإلضافة إلى ضرورة إلتزام المجموعة بنفس األسس والشروط التي يتعامل بها مع الغير عند القيام بالتعامل مع األطراف ذوي 

العالقة.

وتقتضي طبيعة نشاط المجموعة أن تتعامل مع بعض المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات المملوكة لهم. وتتمثل هذه المعامالت في 
الحصول على قروض وتسهيالت وكذا فتح إعتمادات مستندية وإصدار خطابات ضمان ومعامالت بنكية أخرى متنوعة، وتدخل تلك المعامالت 

ضمن نشاط المجموعة العادي.

وفيما يلي بيان بأرصدة المعامالت في تاريخ البيانات المالية:
2015م 2016م

ألف لاير يمني ألف لاير يمني

79,015 239,047 قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 
1,176,403 1,037,313 حسابات جارية دائنة وودائع ألجل 

- - قروض طويلة األجل
225 348 فوائد وعموالت محصلة

10,293 3,584 فوائد مدفوعة 
233,814 217,859 رواتب ومزايا
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الموقف الضريبي  .46

− وفقاً للمادة )21( من القانون )39( لسنة 1982م بإنشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي ال تخضع أرباح البنك لضريبة األرباح 	
بالقرار  له  الالحقة  والتعديالت  1991م  لسنة   )31( رقم  الدخل  ضرائب  لقانون  أيضاً  البنك  يخضع  وال  والصناعية.  التجارية 
الجمهوري بالقانون رقم )12( لسنة 1999م وأحكام المادة رقم )85( من القانون رقم )38( لسنة 1998م بشأن البنوك وذلك حتى 

31 ديسمبر 2009م.
− تمت المحاسبة لضريبة المرتبات حتى عام 2008م.	
− المجموعة والمصلحة حتى 	 بين  التصالح  يتم اإلنتهاء من  المرتبات عن األعوام 2009م، من واقع اإلقرار ولم  تم سداد ضريبة 

تاريخه.
− تمت المحاسبة الضريبية لألرباح التجارية والصناعية وكذا ضرائب كسب العمل عن العام 2010م.	
− تمت المحاسبة الضريبية لألرباح التجارية والصناعية وكذا ضرائب كسب العمل عن العام 2011م.	
− التصالح بين 	 لمحضر  العام 2012م وفقاً  العمل عن  التجارية والصناعية وكذا ضرائب كسب  المحاسبة الضريبية لألرباح  تمت 

المجموعة ومصلحة الضرائب الموقع بتاريخ 25 أكتوبر 2016م.
− تمت المحاسبة الضريبية لألرباح التجارية والصناعية وكذا ضرائب كسب العمل عن العام 2013م.	
− تم تقديم اإلقرار الضريبي عن عام 2014م في الموعد القانوني وسداد المستحق من واقع اإلقرار، وتم إبالغ المجموعة بتاريخ 3 	

أبريل 2017م بفروقات ضرائب أرباح تجارية وصناعية بمبلغ وقدره 170,781 ألف لاير يمني )بعد خصم الضرائب المسددة(، 
باإلضافة إلى مبلغ وقدره 92,591 ألف لاير يمني فروقات ضرائب كسب عمل، وكذلك مبلغ وقدره 1,545 ألف لاير يمني فروقات 

ضريبة الوعاء المستقل وذلك طبقاً لنموذج الربط رقم )3( وال تنوي المجموعة تقديم أي إعتراض.
− تم تقديم اإلقرار الضريبي عن عام 2015م في الموعد القانوني وسداد المستحق من واقع اإلقرار، وجاري الفحص الميداني من قبل 	

مصحلة الضرائب ولم يتم االنتهاء ولم تبلغ المجموعة بأي ربط إضافي من قبل المصلحة حتى تاريخه.

الموقف الزكوي   .47
− تقوم المجموعة بتقديم إقرارها الزكوي سنوياً وسداد الزكاة من واقع اإلقرار.	
− قامت المجموعة بسداد الزكاة حتى نهاية عام 2014م من واقع اإلقرار ولم تبلغ بأي إخطارات ربط إضافية من قبل مكتب الواجبات.	
− قامت المجموعة بتقديم إقرار الزكاة والسداد لعام 2015م بموجب بياناتها المالية ووفقاً للسندات الممنوحه لها عن مركزها الرئيسي 	

وفروعها في المحافظات، ولم تُبلغ بأي إخطار ربط إضافي من قبل مصلحة الواجبات الزكوية.

اإللتزامات المحتملة  .48
المخصصات  بتكوين  التجارية وقد قامت اإلدارة  أمام محكمة األموال والمحكمة  الغير  المجموعة ضد  المرفوعة من  القضايا  يوجد عدد من 
الالزمة مقابل تلك القضايا، كذلك يوجد عدد من القضايا األخرى المرفوعة ضد المجموعة في المحاكم المختصة والتي ترى إدارة المجموعة 

عدم وجود أي إلتزامات بشأنها.

عقود اإليجار التشغيلية  .49
بلغ إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجار غير قابلة لإللغاء كما يلي:

2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

125,757 143,747 فترة ال تزيد عن سنة واحدة
22,544 12,763 فترة تزيد عن سنة واحدة وال تتعدى خمس سنوات 
2,915 2,708 فترة تزيد عن خمس سنوات

151,216 159,218
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أرقام المقارنة  .50

− تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع تبويب البيانات المالية للعام الحالي وذلك بغرض عرضها بشكل أفضل، كما إن 	
إعادة التبويب لتلك األرقام المقارنة لم يؤثر على حقوق الملكية أو األرباح المرحلة.

األحداث في الجمهورية اليمنية  .51

− والعام 	 العام 2016م  في  وإستمرارها  العام 2015م  اليمنية خالل  الجمهورية  بها  التي مرت  األمنية  واألوضاع  لألحداث  نتيجة 
2017م والتي أثرت على األنشطة التجارية والوضع اإلقتصادي للبالد فإنه من الصعب على اإلدارة التنبؤ بآثار هذه األحداث حتى 
تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة لعام 2016م وتؤكد اإلدارة بأنها ستقوم بدارسة تأثيرات هذه األزمة على المدى القريب على 

المجموعة وعمل اإلحتياطيات الالزمة لضمان اإلستمرارية.
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البيانات المالية المستقلة لبنك التسليف التعاوني والزراعي – الشركة األم  .52

بيان المركز المالي  .1

31 ديسمبر 2015م
ألف لاير يمني

31 ديسمبر 2016م
ألف لاير يمني

األصول
 29,999,735 41,165,652 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
 17,945,773  49,396,830 أرصدة لدى البنوك
38,138,851 34,957,302 قروض وتسهيالت وأنشطة تمويلية، صافي 

 250,224,334 243,830,524 إستثمارات مالية 
 14,667,000 8,834,000 إستثمارات في صكوك إسالمية 

 632,988 633,657 إستثمارات في شركات زميلة 
 10,000 10,000 إستثمارات في شركات تابعة 

4,386,103 2,657,297 أرصدة مدينة وأصول أخرى، صافي 
 3,178,327 2,906,107 ممتلكات ومعدات، صافي 

359,183,111 384,391,369 إجمالي األصول 

اإللتزامات وحقوق الملكية 
اإللتزامات

 14,081,808 17,114,359 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 
 309,661,436 333,338,361 ودائع العمالء

 2,756,188 3,193,540 قروض طويلة األجل 
 7,457,415 6,818,580 أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى
 3,085,632 521,823 مخصصات أخرى 

337,042,479 360,986,663 إجمالي اإللتزامات 

حقوق الملكية
 17,000,000 19,000,000 رأس المال المدفوع 
 2,887,060 3,093,504 إحتياطي قانوني 

 47,151 253,803 إحتياطي عام 
 2,206,421 1,057,399 أرباح مرحلة 

22,140,632 23,404,706 إجمالي حقوق الملكية
359,183,111 384,391,369 إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

36,061,444 34,310,942 إلتزامات عرضية وإرتباطات، صافي 
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2015م 2016م
ألف لاير يمني ألف لاير يمني

48,561,883 44,387,848 إيرادات الفوائد
)26,054,318( )21,122,512( يخصم: مصروفات الفوائد
22,507,565 23,265,336 صافي إيرادات الفوائد

1,301,152 1,278,487 إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
)317,125( )333,255( يخصم: عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار 
984,027 945,232 صافي إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية

23,491,592 24,210,568 صافي إيرادات الفوائد وإيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية

 1,919,008 2,335,587 إيرادات رسوم وعموالت
)102,921( )10,359,861( خسائر عمليات النقد األجنبي

 17,094 669 إيرادات إستثمارات مالية 
372,949 1,117,370 إيرادات عمليات أخرى 

25,697,722 17,304,333 صافي إيرادات التشغيل 

)1,177,802( - يخصم: اإلنخفاض في قيمة إستثمارات مالية 
)6,151,837( )1,403,845( يخصم: مخصصات
)8,266,152( )7,770,596( يخصم: تكاليف الموظفين

)716,835( )700,225( يخصم: إهالك ممتلكات ومعدات 
)5,653,845( )5,333,075( يخصم: مصروفات أخرى
3,731,251 2,096,592 صافي أرباح العام قبل الضرائب

 
)1,172,117( )201,133( يخصم: ضرائب الدخل عن العام
2,559,134 1,895,459 صافي أرباح العام بعد الضرائب

- - بنود الدخل الشامل األخرى
2,559,134 1,895,459 إجمالي الدخل الشامل للعام

151 لاير يمني 100 لاير يمني عائد السهم من صافي أرباح العام

تابع: البيانات المالية المستقلة لبنك التسليف التعاوني والزراعي – الشركة األم

بيان الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر  .2



٠٩٦ ٦٠١ ٠٧
٠٣٥ ٦١٣ ٠٧

٢٠٦ ٦٠٠ ٠٧
٥٦٧ ٦١٢ ٠٧

٢٩٦ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦
٤٣٩٠٢٢ ٠٦
٣٢١ ٤٥٥ ٠٦

٢٩٥ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦
٤٣٩٠٢٢ ٠٦  
٠١٧ ٤٥٥ ٠٦

٢٩٦ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦
٤٣٩٠٢٢ ٠٦
٣٢١ ٤٥٥ ٠٦

٢٩٥ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦
٤٣٩٠٢٢ ٠٦  
٠١٧ ٤٥٥ ٠٦

٢٩٦ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦
٤٣٩٠٢٢ ٠٦
٣٢١ ٤٥٥ ٠٦

٢٩٥ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦
٤٣٩٠٢٢ ٠٦  
٠١٧ ٤٥٥ ٠٦

شبكة الفروع والمكاتب
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٩٤٠ ٢٣٢ ٠١
٩٨٥ ٣٨٤ ٠١
٢٧٢ ٣٤٨ ٠١

٣٦١ ٤٢٨ ٠١
٣٦٣ ٤٢٨ ٠١
٠٤ ٢٥٩ ٥٩١

٨٣٢ ٥٣٨ ٠١

٥٤٥٨٦٩ ٠١
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٩٥٩ ٥٣٧ ٨٨٤٠١ ٥٣٧ ٠١

مكتب جامعة صنعاء

مكتب سما مول

جامعة صنعاء امام كلية التجارة

شارع بغداد مبنى فرع بغداد القديممكتب الجزائر

 المركز التجاري سما مول
شارع الخمسين  القاعة الكبرى

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

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

٩٢٤ ٢٣٠ ٠٧



٠٩٦ ٦٠١ ٠٧
٠٣٥ ٦١٣ ٠٧

٢٠٦ ٦٠٠ ٠٧
٥٦٧ ٦١٢ ٠٧

٢٩٦ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦
٤٣٩٠٢٢ ٠٦
٣٢١ ٤٥٥ ٠٦

٢٩٥ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦

٤٣٩٠٢٢ ٠٦  
٠١٧ ٤٥٥ ٠٦

٢٩٦ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦
٤٣٩٠٢٢ ٠٦
٣٢١ ٤٥٥ ٠٦

٢٩٥ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦

٤٣٩٠٢٢ ٠٦  
٠١٧ ٤٥٥ ٠٦

٢٩٦ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦
٤٣٩٠٢٢ ٠٦
٣٢١ ٤٥٥ ٠٦

٢٩٥ ٥٠٩ ٠٦
٥٠٩٢٢٧ ٠٦

٤٣٩٠٢٢ ٠٦  
٠١٧ ٤٥٥ ٠٦

شبكة الفروع والمكاتب

 

٣٢٠ ٥٣٩ ٠٦

٣٢٦ ٥٣٩ ٠٦ 
٠٧٤ ٥٥٩ ٠٦
٠٧٥ ٥٥٩ ٠٦

٣٢١ ٥٣٩ ٠٦

٣٢٦ ٥٣٩ ٠٦
٠٧٣ ٥٥٩ ٠٦

٦٢٦ ٤٠٢ ٠٧
٣٥٤ ٤٠٤ ٠٧

٣٥٧ ٤٠٣ ٠٧

٣٣١ ٣٠١ ٠٦
١٩٣ ٣٠٤ ٠٦

٢٠٥ ٣٠٢ ٠٦

٠٨١ ٣٤١ ٠٦
٠١٤ ٣٤٢ ٠٦

٠١٤ ٣٤٢ ٠٦

٣٨٦ ٥١٣ ٥٤٩٠٧ ٥١٢ ٠٧

١٤

٢٢

١١٠ ٢٢٠ ٠١

٣٨٧١١٩ ٠١
٢٧١ ٣٤٨ ٠١

٣٧٠ ٤٢٨ ٠١ 
٣٧١ ٤٢٨ ٠١
٢٥٩ ٥٩١ ٠٤

٨٠١ ٥٣٨ ٠١
٨٠٢ ٥٣٨ ٠١

٥٤٥٨٦٨ ٠١
٣٣٧٩٩٦ ٠١
٥٥١ ٦٣٤ ٠١
٥٦٩ ٢٦٩ ٠١
٤٠٤ ٤٤١ ٠١
٩٦١ ٢١١ ٠٥
٢٣٠ ٦٢٧ ٠١
٣٣٧ ٦٧٣ ٠١

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

٣٦١ ٤٢٨ ٠١
٣٦٣ ٤٢٨ ٠١
٠٤ ٢٥٩ ٥٩١

٨٣٢ ٥٣٨ ٠١

٥٤٥٨٦٩ ٠١
٣٣٧٨٨٧ ٠١
٢٣٤ ٦٣٤ ٠١
٥٨٦ ٢٦٩ ٠١
٤٠٧ ٤٤١ ٠١
٩٦٤ ٢١١ ٠٥
٢٣٦ ٦٢٧ ٠١
٢٣٧ ٦٢٧ ٠١
٣٦٠ ٦٧٣ ٠١

  

  

٩٥٩ ٥٣٧ ٨٨٤٠١ ٥٣٧ ٠١

مكتب جامعة صنعاء

مكتب سما مول

جامعة صنعاء امام كلية التجارة

شارع بغداد مبنى فرع بغداد القديممكتب الجزائر

 المركز التجاري سما مول
شارع الخمسين  القاعة الكبرى

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

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

٩٢٤ ٢٣٠ ٠٧
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البنك األوســـع إنتشـــارًا..

مدينة تعز - الحوبان - جوار البنك التجاريمكتب الحوبان

شبكة الفروع والمكاتب

مكتب سيحوت

محافظة ريمة - الجبين

 جامعة أبمكتب جامعة اب

04269110

04210481
04362360
04301289

04458039
04424602

04421283
04331138
04408488
04470105

04470105
04541992

03263394

02358160
02356583
02267541
02267549

02220416
02398866

02510996

02605594

05314899

05404606

05458341

05409937

05336443

05660727

02356340

02306821
02306822

02306823
02306826

03265965
03575113
03560021

03217052
03341914
013343280

03331078
03334668

07245911
07248938

03503400

04267946
04362320
04302007

04455665
04424603

04421285
04345188
04401834
04501721

04470107
04541993

03262699

02358157
02303405
02246400
02267542

02220416
03262699

02510996

02602109

05314898

05400640

05456555
05336440

05660726

03262699
03575113
03560061

0319586
03340910
03343282

03331954
03334669

07246630

03503500

04210482

مكتب رمية
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البنك األوســـع إنتشـــارًا..

مدينة تعز - الحوبان - جوار البنك التجاريمكتب الحوبان

شبكة الفروع والمكاتب

مكتب سيحوت

محافظة ريمة - الجبين

 جامعة أبمكتب جامعة اب

05200534

05611950

05613700
05640710

02431492
02431491

02451410

02456962

02461912

05640590

05202526

05612623

05613701
05640713

02431493

02451409

02456963

02461912

05640591



رئيس الفريق

ابراهيم احمد الحوثي

مدير الفريق

فايزة مصلح مطير

المنسق العام

ابراهيم عبده بقوان

أعضاء الفريق
محمد يحي القشار

اسحاق عبدالرزاق الشرفي

أمة االله ابوطالب
اماني علي الحربي

عزالدين حمود العديني

إصدار إدارة التخطيط اإلستراتيجي واإلحصاء 

التقرير السنوي 2016

أعزائنا العمالء و الموظفين
سعيدون بتقبل أرائكم ومقترحاتكم حول هذا التقرير

على هذا البريد اإللكتروني 
annual_report@cacbank.com.ye

او على رقم الهاتف التالي:
+967 1 538 918

فريق إعداد التقرير السنوي 2016
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