كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

Chairman of the Board

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
وتقرير الأداء املايل للبنك
2014
العام
القعيطي
خالل�صالح
من�صر
رئي�س جمل�س الإدارة

األخ /القائم بأعمال وزير الزراعة والري
األخوة  /أعضاء مجلس اإلدارة
األخوة  /مندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
األخوة  KPMG /اليمن مجني وشركاه
األخوة  /الحضور جميعــــ ًا
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
في البدء نرحب بكم اليوم لحضور جلسة اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك لمناقشة وإقرار القوائم
المالية للعام المالي 2014م العام الذي شهد العديد من التحوالت في بالدنا سياسيا واقتصاديا وماتزال
والذي أثر بشكل كبير على االقتصاد الوطني وكان تأثر المصارف كبير حيث كان هلع المواطنين والعمالء من
االوضاع دعاهم بصوره طبيعية الى التوجه للبنوك لسحب اموالهم مما ادى الى شحة كبيره في السيولة
النقدية في السوق خصوصا العمالت االجنبية والتي منها الدوالر االمريكي
وقد استطاع البنك االدارة الكاملة لتلك األزمة من حيث سعى البنك إلى تكثيف كل الجهود لجذب العمالء
وزيادة حصته السوقية خالل العام من خالل فروعه ومكاتبه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية للمحافظة
على المكانة التي وصل اليها وخدمة للعمالء الكرام بتسهيل معامالتهم رغم الظروف الصعبة ومتابعة
تسديد ديون العمالء التي تعثرت خالل األزمة وكذا تحصيل ديون قديمة متعثرة و ستالحظون كل تلك
التطورات عند استعراضكم للقوائم المالية للعام المالي 2014م

امل�شرف العام

�صالح �صادق با�شا

رئي�س التحرير
�أحمد ال�شبارة

هيئة التحرير

املكتب الإعالمي

www.cacbank.com.ye
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واسمحوا لي بأن أتوجه بالشكر الجزيل ألعضاء مجلس اإلدارة لدعمهم الدائم لتوجهات البنك الرامية إلى تحقيق
االستقرار االقتصادي الوطني والمساهمة الفعالة في خدمته وأيض ًا ال ننسى أن نتقدم بالشكر لمساهمينا
الكرام وعمالءنا المخلصين على استمرار ثقتهم بمؤسستنا الرائدة  CACBANKودعمهم المتواصل عبر السنين
السابقة .كما أتقدم بالتقدير واالمتنان إلى كل موظفينا األعزاء على إخالصهم والتزامهم الدائم بالعمل على رفع
أسم  CACBANKعالي ًا  ,مؤكدين للجميع على إننا لن نتردد في بذل كل ما في وسعنا كي يستمر البنك في إحراز
أفضل النتائج الممكنة .
وأنها لمناسبة غالية أن التقي بكم اليوم في االجتماع السنوي للجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي
لنستعرض مع ًا نتائج أعمال وأنشطة البنك المختلفة عن العام 2014م العام الذي أنطوى على العديد من األحداث
والمتغيرات السياسية واالقتصادية والمالية الهامة وماتزال والتي كان لها تأثيراتها الكبيرة والمتعاقبة على االقتصاد .

الأخوة احل�ضور الكرام :

بجهود حثيثة متواصلة وسعي ًا لتحقيق رؤيته الريادية اليزال البنك يسعى الى تحقيق افضل النتائج الممكنة في

القطاع المصرفي للمحافظة على مكانته التي وصل اليها بل والمنافسة على المراكز المتقدمة االمر الذي ينبغي
تكاتف الجميع مجلس ادارة  ،ادارة تنفيذية  ،موظفي البنك للوصول الى كل تلك الخطط المرصودة والتي نسعى
الى تحقيقها جميع ًا .
ويستشعر البنك دوما دوره الحيوي للنهوض وبفاعلية حقيقية في دعم التنمية على امتداد الرقعة الجغرافية
للوطن اليمني وتعزيز القدرات االقتصادية الوطنية فقد قدم ألجل ذلك تمويالت واسعة للمؤسسات والشركات
واألفراد على اختالف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والحرفية ,وترك بصمات محفورة في قلب الذاكرة
االقتصادية الوطنية فآثار تمويالته وخدماته لعبت أدواراً رئيسية وأحدثت تغيرات جوهرية انعكست في تحسين
مستوى معيشة الناس .
ويزود البنك عمالئه ومختلف الشرائح المتعاملة معه بخدمات مالية ومصرفية وباقات من منتجاته تلبي
احتياجاتهم وسخر ألجل ذلك إمكانات مادية وتقنيات حديثة سعيا لنيل رضا العمالء كأحد أهم قيمه الجوهرية
التي يسعى لتحقيقها.
إننا فخورون بما حققه البنك من نتائج طيبة خالل العام 2014م وأكثر فخرن ًا بمواردنا البشرية التي بذلت قصارى
جهدها في مختلف الفروع واإلدارات حتى تحققت تلك النتائج المشجعة ولقد عزز البنك تواجده إقليمي ًا من خالل
حضوره الفاعل في منطقة الخليج وفتح قنوات اتصال وإقامة عالقات مشتركة مع العديد من البنوك الكبرى
والمؤسسات المصرفية في المنطقة وتقديم خدمات جلية للمغتربين .

حيث ا�ستطاع البنك حتقيق العديد من االجنازات خالل العام 2014م نورد اهمها ب�إيجاز فيما يلي :
اطالق منتجات القروض الزراعية الجديدة الممولة من ( الصندوق العربي لألنماء بالشراكة مع صندوق تشجيع
االنتاج الزراعي والسمكي ) حيث تم تدشين العديد من المنتجات والتي من أهمها مشروع الري باستخدام الطاقة
الشمسية وغيرها من المنتجات التي ستسهم في تطور االنشطة الزراعية .
توقيع اتفاقية تعامل مالية مع البنك الصيني وفتح خطوط تعامل جديدة مع الخارج.
استطاع البنك البيع للسوق المحلية خالل عام 2014م بما يقارب مبلغ  3,2مليار دوالر موزعة كالتالي (حوالي
مبلغ  130مليون دوالر تم بيعها للبنك المركزي ومبلغ  489مليون دوالر تم بيعها للبنوك  ،ومبلغ  529مليون دوالر
لشركات الصرافة وللعمالء أكثر من  2مليار دوالر ) .
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ونود التأكيد أننا نسعى ومعنا كل المخلصين في البنك لتعزيز ثقة العمالء والناس جميع ًا بالبنك من خالل التحلي
بروح المسئولية والعمل بكل الصدق والنزاهة واحترام قواعد المهنة وآدابها  .ذلك ألننا بنك ينشد الريادة .

احل�ضور جميع ًا:

ننتقل اآلن لنستعرض معكم أداء البنك خالل العام 2014م للتعرف على أهم تطورات األنشطة المختلفة والوقوف

على أهم نتائج أعمال البنك ومركزه المالي .

�أو ًال :امل�ؤ�شرات املاليـــة
�إجمايل املوجودات :

بلغت إجمالي الموجودات كما في  31ديسمبر 2014م مبلغ  479مليار ريـال مقابل  456مليار ريـال خالل نفس الفترة

من العام الماضي وبلغ مقدار النمو  23مليار ريـال وبنسبة قدرها . % 5
وقد استطاع البنك الحفاظ على المركز الثاني خالل العام ( 2014الثاني 2013م) بين البنوك العاملة في الجمهورية
اليمنية بنسبة مساهمة قدرها  % 17من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي اليمني ككل وحصد المركز
االول بين البنوك التقليدية .

مقارنة إجمالي الموجودات لعامي  2013 - 2014بماليين الرياالت
البيان
اجمالي الموجـودات

2014

2013

النمو

النسبة

478,659

456,450

22,209

5%

إجمالي الموجودات بماليين الرياالت
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ويقوم البنك بتشغيل موجوداته في ادوات استثمارية متنوعة أغلبها خالية من المخاطر ومدره للربح مع الموائمة
الكاملة بين الربحية والسيولة حيث يحتفظ البنك بنسبة سيوله عالية تفوق متطلبات الجهات الرقابية حيث بلغت
نسبة السيولة كما في  31ديسمبر 2014م  2013 ( % 79,11كانت النسبة  )84,6%وهي نسبه كبيره تعطي للبنك
مالءه مالية كبيره لتغطية متطلبات السحب من العمالء بجميع أنواعها كمدفوعات االستيراد للسلع الرأسمالية
واالستهالكية وتسهيل عمليات التجارة الداخلية والخارجية والسحوبات األخرى وقد بلغت أرصدتنا لدى البنوك
المحلية واألجنبية كما في  31ديسمبر  2014ما يعادل مبلغ  28.6مليار ريـال يمني
وقد بلغت نسبة اجمالي الموجودات المدره للربح كما في  31ديسمبر  2014ما نسبته  % 84مقابل  78%في نفس
الفترة من العام السابق

البيان

2014

النسبة

مليون ريـال يمني

الموجودات المربحة

403,656

84%

الموجودات غير المربحة

75,003

16%

إجمالي الموجودات

478,659

100%

املحفظة اال�ستثمارية :

تحرص إدارة البنك دائما على الموائمة والتوفيق بين السيولة والربحية عند توظيفها ألموال المودعين  .ويعتبر
االستثمار في أذون الخزانة هو األمثل في ظل الظروف التي مرت بها البالد في الفترة الماضية وماتزال لما تمثله من

مصدر آمن وسريع للسيولة وكاحتياطي ثانوي لمواجهة أية التزامات طارئة  ،فقد بلغت صافي تلك االستثمارات
في أذون الخزانة بمبلغ  319مليار ريـال محتال المركز األول بين البنوك العاملة في اليمن .
وأيضا استطاع البنك خالل العام 2014م من تحصيل العديد من الديون التي كانت شبه متعثرة وتخفيض منح أي
قروض أو تسهيالت جديدة أال بعد أخذ كافة الضمانات التي تضمن حقوق البنك في المقام األول ونظراً لما تمثله
أنشطة االقراض في تنمية االقتصاد الوطني وتقليل نسبة البطالة فقد بدء البنك بمنح الفروع سقوف لعملية
اإلقراض لألفراد بضمان الراتب بعد استيفاء كافة اإلجراءات للمنح حيث نمت صافي المحفظة خالل العام 2014م
بنسبة  % 63مقارنة بالعام السابق .
2014

2013

الف ريـال يمني

الف ريـال يمني

إجمالي محفظة القروض و التمويالت

86,776,310

60,490,536

43%

إجمالي المخصصات

13,900,195

12,840,689

8%

إجمالي الفوائد المجنبة والمؤجلة

9,766,311

9,046,820

8%

صافي المحفظة

63,109,804

38,603,027

63%

البيان

6
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ويحرص البنك دوما على اخذ الضمانات الكافية عند منح االئتمان للشركات والمؤسسات واإلفراد لتقليل المخاطر
المحتملة على البنك وقد بلغت أرصدة الضمانات النقدية كما في  31ديسمبر 2014م مبلغ  42مليار ريـال كما هو
موضح أدناه .:

املبالغ باأللف الريـال

العام

إجمالي االلتزام

الضمانات النقدية

نسبة تغطية اجمالي القروض بضمانات نقدية

2014

86,776,310

43,300,847

49%

2013

60,490,536

15,706,767

26%

املبالغ باأللف الريـال
وقد توزعت القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية على القطاعات التالية :

بلغت إجمالي المحفظة االستثمارية للبنك كما في  31ديسمبر 2014م  404مليار مقابل  354مليار في نفس الفترة
من العام الماضي وبنسبة نمو قدرها  14%ويبين الرسم البياني أدناه توزيع تلك االستثمارات على القطاعات
المختلفة .
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املحفظة االدخـــارية:

تعتبر اموال البنوك من اهم المصادر المالية التي يرتكز عليها اساس انشطة البنوك وتتنافس البنوك وبشده على
استقطاب اكبر قدر من العمالء واغرائهم بتنوع منتجاتهم ويعتبر البنك من اكبر مستقبلي العمالء نظرا لما يقدمه
البنك من خدمات مصرفيه متميزة  .ذات جودة عالية وسريعة األداء  .ومعاصره ألحدث التطورات التكنولوجية..

تقدم عبر كفاءات وطنية .ذات خبرات طويلة تتحلى بروح الفريق الواحد عبر قيادة نشطه وفعاله ومن خالل شبكة
فروعه المنتشرة في عموم الجمهورية والمجهزة بأحدث التقنيات العالمية مما شكل عوامل قوه للمحافظة على
مكانته في السوق المصرفي وكل هذا زاد من ثقة الجمهور بالبنك حيث بلغت إجمالي ودائع العمالء والبنوك كما
في  31ديسمبر 2014م مبلغ  443مليار ريـال مقابل  429مليار ريـال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو
قدرها  3%ويبين الجدول أدناه تفاصيل ذلك .:

إجاميل أموال املودعني ( العمالء  -والبنوك ) كام يف  31ديسمرب 2014م باأللف الريـال
2014

2013

التغير

النسبة

البيــــــــــــان
إجمالي ودائع العمالء

421,409,039

413,856,580

7,552,459

2%

إجمالي ودائع البنوك

21,374,311

14,864,798

6,509,513

44%

اإلجمالي العام

442,783,350

428,721,378

14,061,972

3%

وبهذا النمو فقد بلغت حصة البنك ما نسبته  19%من حجم القطاع المصرفي اليمني ككل واستطاع البنك
المحافظة على المركز الثاني بين البنوك العاملة في اليمن وعلى المركز األول بين البنوك التقليدية.وقد توزعت
أموال المودعين (عمالء – بنوك) على القطاعات التالية

املبالغ باأللف الريـال

حقوق امللكية

ما يزال البنك حريصا على تقوية قاعدة رأس ماله بهدف تدعيم ثقة المودعين وتعزيز قدرته على مواجهة األخطار

التي قد تحدق به حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2014م مبلغ  19,6مليار ريـال مقابل  17مليار
ريـال لنفس الفترة من العام الماضي .
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كفاية ر�أ�س املال

يحافظ البنك دوما على عالقة متوازنة لكفاية رأس المال طبقا لمتطلبات معايير بازل

وفيما يلي جدول الحتساب معدالت كفاية رأس المال في العام 2014م مقارنه بعام 2013م طبق ًا للقواعد والمعايير
المنصوص عليها ألنظمة بازل
بماليين الرياالت

2014

2013

رأس المال األساسي  /الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر

21%

32%

22.2%

33,1%

نسبة كفاية رأس المال

�صايف �أرباح البنك

حقق البنك صافي أرباح خالل العام 2014م مبلغ  2,4مليار ريـال مقابل مبلغ  3,6مليار ريـال لنفس الفترة من العام

الماضي ويرجع اسباب ذلك االنخفاض في الربح الى الركود االقتصادي الذي مرت به البالد خالل العام 2014م جراء
األزمة السياسية الخانقة والتي التزال تداعياتها حتى تاريخه ورغم كل ذلك الركود فقد استمر البنك في تحمل أعباء
استقرار سعر صرف الريـال اليمني مقابل العمالت األجنبية األخرى وذلك بتزويد السوق بكافة احتياجات من العملة
خالل العام 2014م .

ثاني ًا � :أهم الن�سب املالية :
1

نسب األرباح والكفاءة الربحية

العائد على األصول ()ROA
(صافي الدخل  /متوسط إجماليالموجودات)

العائد على حقوق المساهمين ()ROE
(صافي الدخل  /متوسط إجماليحقوق المساهمين)

نسبة المصروفات  -الدخل
(إجمالي الدخل  /إجمالي النفقات)

متوسط عائد األصول المربحة
(إجمالي إيرادات الفوائد  /متوسطإجمالي الموجودات المربحة)

متوسط تكلفة األموال
( إجمالي مصروفات الفوائد  /متوسط إجمالي المطلوبات المكلفة )

نسبة إيرادات غير الفوائد إلى مصروفات غير الفوائد
( إيرادات غير الفوائد  /مصروفات غير الفوائد )

نسبة صافي إيرادات الفوائد إلى متوسط إجمالي الموجودات
( صافي إيرادات الفوائد  /متوسط إجماليالموجودات )

نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات
( إجمالي المصاريف التشغيلية  /إجمالي الدخل التشغيلي )

نسبة مصروفات الفوائد إلى إيرادات الفوائد
( مصروفات الفوائد  /ايرادات الفوائد )

نسبة إيرادات غير الفوائد إلى إجمالي اإليرادات
( إيرادات غير الفوائد  /إجمالي اإليرادات )

ربحية الفوائد من األصول
( صافي إيرادات الفوائد  /متوسطإجمالي الموجودات )
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31/12/2014

31/12/2013

0.5%

0.9%

13%

23%

107%

108%

14.6%

16.3%

9.4%

13.6%

12.1%

11.6%

5.6%

6.7%

34.5%

36.4%

61.6%

58.8%

4.2%

4.2%

4.5%

5.2%
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تقرير الإداء املايل

2

نسب كفاية رأس المال

نسبة كفاية رأس المال
(إجمالي رأس المال  /األصول المرجحة بأوزان المخاطر)

نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الديون ( نسبة الدين )
(حقوق المساهمين  /إجمالي الديون)

3

نسب السيولة

نسبة السيولة
(مكوناتالموجوداتالسائلةوفقمتطلباتالبنكالمركزي/مكوناتالمطلوباتوفقمتطلباتالبنكالمركزي)

نسبة القروض إلى الودائع
(إجمالي القروض  /إجمالى الودائع)

الموجودات السائلة كنسبة مئوية من الودائع واإلقتراض
( (الموجودات السائلة ( /إجمالي الودائع  +إجمالي القروض )
(الموجودات بالعمالت األجنبية  /المطلوبات بالعمالت األجنبية)

نسبة الموجودات السائلة في إجمالي الموجودات
( الموجودات السائلة  /إجمالي الموجودات )

4

نسب جودة األصول

نسبة القروض في إجمالي الموجودات
( القروض  /إجمالي الموجودات )

نسبة الموجودات المدرة للفوائد إلى إجمالي الموجودات
(الموجودات المدرة للفوائد  /إجمالي الموجودات )

نسبة القروض غير العاملة في إجمالي القروض
( القروض غير العاملة  /إجمالي القروض )

نسبة المخصصات المحددة إلى القروض غير العاملة
( المخصصات المحددة  /القروض المتعثرة )

نسبة الموجودات غير المدرة للفوائد إلى إجمالي الموجودات
(الموجودات غير المدرة للفوائد  /إجمالي الموجودات )

5

نسب الحسابات خارج الميزانية

نسبة البنود خارج الميزانية إلى إجمالي القروض
(إجمالي االلتزامات العرضية والتعهدات  /إجمالي القروض )

نسبة البنود خارج الميزانية إلى مجموع الموجودات
( إجمالي البنود خارج الميزانية  :االلتزامات العرضية والتعهدات  /إجمالي الموجودات )
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2014/12/31

2013/12/31

22,2%

33.1%

4.3%

3.9%

2014/12/31

2013/12/31

79.1%

84.6%

20.6%

14.8%

73.6%

77.5%

78.1%

80.7%

2014/12/31

2013/12/31

18.1%

13.4%

84.3%

77.1%

17.6%

24.5%

91.4%

85.4%

15.7%

22.9%

2014/12/31

2013/12/31

89.4%

99.2%

16.2%

13.3%
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Financial Performance Report

وطبق ًا ملا هو متعارف عليه ف�إننا نو�صي جمعيتكم املوقرة بالآتي .:
االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الفرع اإلسالمي والمصادقة عليه .
االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2014م والمصادقة عليه .
مناقشة القوائم المالية الموحدة للعام 2014م والمصادقة عليها .
الموافقة على المقترح المرفوع بخصوص توزيعات األرباح طبقا للمقترح التالي .:
البيان

المبلغ ألف ريـال يمني

2,428,621

صايف الربح املحقق

364,293

تحويل ما نسبته  15%من صافي الربح الى االحتياطي القانوني
تعلية رأس مال البنك بمبلغ  2,1مليار ريـال ليصبح  17مليار
من خالل

المتبقي من االرباح المحققة للعام 2014م

2,064,328

من االحتياطي العام

35,672

إبراء ذمة مجلس االدارة ومراقب الحسابات فيما يتعلق بأعمالهم عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014م .
ما يستجد من أعمال .
وختام ًا أدعوكم إلى المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014م واستكمال
باقي جدول أعمال االجتماع .
رئيس مجلس االدارة

من�صر �صالح القعيطي
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تقرير

�صالح �صادق با�شا
الرئي�س التنفيذي

اجلمعية العمومية للبنك

ت�صادق على البيانات املالية املوحدة عن ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2014

ع�ق��دت اجلمعية العمومية لبنك الت�سليف
التعاوين وال��زراع��ي «ك��اك بنك» االجتماع
ال�سنوي ال�ستعرا�ض نتائج �أعمال و�أن�شطة
البنك املختلفة عن العام  ،2014العام الذي
�أنطوى على العديد من الأحداث واملتغريات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واملالية الهامة،
حيث حقق ك��اك بنك �أرب��اح� ًا �صافية مببلغ
وقدره  2مليار و�أربعمائة مليون ريال خالل
العام .2014
وذلك بعد خ�صم كافة امل�صاريف و�رضائب
الأرباح التجارية والزكاة.
ويف ذات ال�سياق ،ق��ال الرئي�س التنفيذي
للبنك الأ�ستاذ�/صالح �صادق با�شا �أن البنك
12

ا�ستطاع حتقيق هذه الأرباح يف ظل الظروف
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي متر بها البالد
وال�ت��ي انعك�ست على احل��ال��ة االقت�صادية
واملالية امل�رصفية ,م�ؤكد ًا �أن �صايف الربح
املحقق عام  2014ممتاز بكل املقايي�س يف
مثل هذه الأو�ضاع ال�صعبة.
كما �أو�ضح البا�شا �أن �إجمايل املوجودات
يف  31دي�سمرب  2014مبلغ  479مليار
ريـال مقابل  456مليار ريـال خالل نف�س
الفرتة من العام املا�ضي� ،إذ بلغ مقدار النمو
 23مليار ريال.
وكنتيجة لزيادة ثقة اجلمهور بالبنك بلغت
�إج �م��ايل ودائ� ��ع ال�ع�م�لاء وال �ب �ن��وك يف 31

دي�سمرب  2014مبلغ  443مليار ريـال
م�ق��اب��ل  429م�ل�ي��ار ري �ـ��ال لنف�س ال�ف�ترة
م��ن ال�ع��ام امل��ا��ض��ي بن�سبة زي ��ادة مقدارها
14مليار ري��ال ،كما بلغ �إجمايل املحفظة
اال�ستثمارية للبنك يف  31دي�سمرب 2014
مبلغ  404مليار مقابل  354مليار يف نف�س
الفرتة للعام .2013
وك�شف رئي�س قطاع املخاطر الأ�ستاذ يحيى
الكب�سي �أن الأرب��اح التي مت حتقيقها كانت
بعد ا�ستقطاع مبلغ ملواجهة اخل�سائر طبق ًا
لتعليمات البنك املركزي.

المصرفية /سبتمبر 2015-103

1

�صنعاء  -اجلمهورية اليمنية

(�شركة م�ساهمة مينية)

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي

البيانات املالية

2

وتقرير مدقق الحسابات المستقل عليها

في  31ديسمبر 2014

البيانات المالية الموحدة عن السنة المنتهية
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