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تقدمي اخلدمات امل�صرفية واملالية املتنوعة
ذات اجلودة العالية با�ستخدام �أف�ضل
الأنظمةالإدارية والتقنية مبهنية عالية من
خالل �شبكة �أعمال وا�سعةلقطاعات الأفراد
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات مبا ُي�سهم يف تنمية
االقت�صاد املحلي.

العميل حمور اهتمامنا.
العمل بروح الفريق الواحد.
ال�سعي املتوا�صل للتميز.
تنمية املجتمع.
االهتمام باملوارد
الب�شريةوتنمية القدرات.
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االفتتاحية

The Editorial

بقلم رئيس جملس اإلدارة
حممد �صالح الالعي

يطيب

األخوة واألخوات قيادات
وموظفي املؤسسة
املصرفية العمالقة كاك بنك

Al-MASSRAFIAH/ January - 2017

يل يف ه��ذه ال �ن��اف��ذة وب�ع��د ت��أك��دي
م� ��ن �إج � � � ��راء ك ��اف ��ة الإق�� �ف� ��االت
ال�ل�ازم��ة لأع �م��ال ال�ب�ن��ك �أن �أت �ق��دم ل�ك��م بجزيل
ال�شكر والعرفان للجهود الكبرية واجلبارة التي
بذلتموها خالل العام  2016والتي �أف�ضت ملا هو
عليه البنك الآن..
▪ نعم مل نغلق على املركز الأول بني البنوك ،ولكننا
�أغلقنا ال�ع��ام والبنك يف املرتبة الأوىل يف خدمة
جمتمعنا رغم كل الظروف التي ال تخفى عليكم.
�أغلقنا العام وك��ل م��ؤ��شرات البنك املالية يف منو
وتطور.
▪ �أغلقنا العام معززين بثقة كبرية ب�أهمية كاك بنك
للبالد والقطاع امل�رصيف..
وكلنا �أم��ل ب ��أن ال نكون يف ال�سنة القادمة �إال يف
املرتبة الأوىل.
▪ الأع��زاء جميع ًا :لقد �أم�ضيت بينكم ما يزيد عن
�أح��د ع�رش �شهر ًا و�سبعة �أي��ام حافلة بالتحدي
واملعوقات ولكنها مل تكن يل كذلك كوين كنت وال
زلت �أمتلك قناعة را�سخة بوالء وانتماء وذكاء كافة
املوظفني لهذا ال�رصح العمالق.

▪ �إحدى ع�رش �شهرا فرتة ا�ستطعنا �أن نثبت فيها
ب�أن الركيزة الأ�سا�سية للقطاع امل�رصيف �أن منتلك
من املهارات واخلربات ما يجعل البنك رائد ًا على
ك��ل الأ� �ص �ع��دة ..تعاملنا مبهنية عالية حماولني
م��ا ا�ستطعنا جتنيب البنك ك��ل م��ا ال مي��ت للعمل
امل�رصيف ب�صلة ،ف�أخط�أنا و�أ�صبنا ،ولكن �أخطاءنا
كانت عن غري ق�صد هدفها ت�صويب م�سار البنك.
�أدرك مت��ام� ًا ب ��أن هنالك الكثري ال��ذي يجب فعله
ل�ه��ذا ال�ب�ن��ك ال �ع �م�لاق ،مل ت�ت��ح ل�ن��ا ق���صر ال�ف�ترة
عمله ،ولكني �أثق متام ًا ب�أن بو�صلة النجاح الآن
يف اجت��اه�ه��ا ال�صحيح وال ينق�صها �إال تظافر
جهودكم ..فبقاء البنك بقاء حتمي لنا وللقطاع
امل�رصيف وللبالد كلها.
▪ �أملي �أن ت�ستقر الأو�ضاع يف بالدنا وكل عوامل
النجاح والتميز متوفرة لديكم..
دمتم ودامت جهودكم..
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القطاع املساند

املوارد الب�شرية

Human Resources

ر�أ�س مال حقيقي
للبنك

CONNECTED

رؤية ورسالة إدارة املوارد البرشية

ال شك

أن املكانة الحالية
لكاك بنك ضمن أهم
وأبرز املؤسسات املرصفية عىل املستوى
املحيل مل تتحقق بسهولة بل كانت نتاج
جهود حثيثة متواصلة ومهارة إدارية
متميزة استطاعت الحصول عىل مستوى
متميز من الوالء يف نفوس كل موظفي
البنك .وانطالقاً من ذلك فإن جزءاً كبرياً
من تلك الجهود اضط ّلع بها القطاع املساند
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وذلك من خالل إعداد خطط اسرتاتيجية
للموارد البرشية لتنميتها وتأهيلها لتحسني
األداء املرصيف ،مام صنع يف نفوس موظفي
البنك وال ًء يؤدي أغراضاً متعددة يف آن
واحد ليحقق أهداف البنك ويعزز قدرته
التنافسية وتطورها ومنوها بالنسق الصحيح
 ،ويدفع باملوظفني إىل بذل الجهود
مبستويات تصاعدية من الكفاءة واملهارة
واإلبداع .

وإليجاد هذا املستوى املنشود من الوالء
لدى موظفي البنك  ،عمدت إدارة البنك
إىل االهتامم مبوظفيها وتلبية رغباتهم
مبا يعزز قدرتهم الوظيفية وتحقيق
حياة معيشية كرمية لهم  ،باإلضافة إىل
إفساح املجال للموظفني لتطوير قابليتهم
ومكاسبهم الثقافية من خالل التعليم
املستمر والدعم التدريبي.

مجلة المصرفية  /ينايـر 2017 -

"حتقيق الريادة من خالل ال�سعي خللق بيئة عمل متميزة وبناء
قاعدة متينة من القدرات والكفاءات وحتفيزها على الإبداع واالبتكار
ب�أكرب قدر من الفاعلية مبا يحقق الر�ضى الوظيفي لكافة العاملني
وي�شجع على ا�ستقطاب ورفد �أف�ضل الكفاءات"
أنشطة املوارد البشرية :انطالقًا من مفردات رؤيتنا تربز
احلاجة إليضاح أنشطة إدارة املوارد البشرية والتي تعمل
وفقها.

نظام املوارد البرشية:

�إن تعزيز م�ستوى التوجهات التي �سعت لتحقيقها �إدارة املوارد
الب�رشية نحو تقدمي اخلدمات امل�ساندة لكافة القطاعات و�إداراتها
Al-MASSRAFIAH/ January - 2017

بفعالية وم�ستوى �أداء عال وفق �أحدث الأنظمة
الإلكرتونية التي مت بنا�ؤها ب�صورة تتالءم مع
الأدلة الإجرائية والقوانني واللوائح التنفيذية يف
البنك والالزمة لتنفيذ الأن�شطة الإدارية واملالية
تعد �ضمن �أعلى معايري الأمان واال�ستخدام
الأمثل لأنظمة املوارد الب�رشية لتواكب امل�ستويات
املطلوبة عاملي ًا .حيث �رشع البنك يف بناءها عام
 2005و�سعى عرب جهود الت�صحيح املتوا�صلة
على تطويرها وحتديثها وفق ًا الحتياجات الأداء
الفعلية واعتماد �أف�ضل املمار�سات يف تنفيذ الأعمال
الإدارية واملالية اخلا�صة باملوارد الب�رشية وعلى
مراحل متالحقة يف التحديث والتطوير حتى �أ�صبح
نظام �إدارة املوارد الب�رشية ي�ستخدم بطريقة
متكاملة ويقدم الت�سهيالت لكافة �إدارات وفروع
البنك وفتح قنوات ات�صال عرب النظام الإلكرتوين
مل�سئويل املوارد الب�رشية يف فروع البنك للتعامل
مبا�رشة مع �أدوات النظام والتي تلبي احتياجات
املوظفني الالزمة من �إدارة املوارد الب�رشية جلميع
�إدارات وفروع البنك.
تطوير وحتديث الأنظمة الإلكرتونية
لإدارة املوارد الب�شرية:

خالل العام  2016عملت �إدارة البنك على
حتديث �أنظمة املوارد الب�شرية وتنفيذها
على �أ�سا�س ر�ؤية وا�ضحة و�إطار تنظيمي �سهل
اال�ستخدام تتيح نتائج خمرجاته �إىل حتقيق
ما يلي:

■ حتويل معظم الإجراءات وال�سيا�سات اخلا�صة
باملوارد الب�رشية وموائمتها �إلكرتونيا.
■ �إتاحة �أدوات �سهلة اال�ستخدام ونظام م�ؤمتت
لتدفق العمل وحت�سينات الإنتاجية ملوظفي املوارد

على م�ستوى الأداء.
■ �ضمان الفعالية يف الإجراءات الإدارية
بخ�صو�ص املوظفني واالن�ضباط الوظيفي.
■ حفظ البيانات و�سهولة الو�صول �إىل املعلومة
من الإدارات الأخرى املتعلقة باملوارد الب�رشية
والالزمة لتح�سني التكاليف الت�شغيلية ور�صد
االحتياجات التدريبية للموظفني يف البنك من خالل
ربط نظام املوارد الب�رشية بنظام �إدارة التدريب
ونظام التكاليف والتخطيط اال�سرتاتيجي.

التأمني الصحي:

و�صل عدد امل�ستفيدين بالت�أمني ال�صحي �إىل
ما يقارب ( )9000م�شرتكا من موظفي البنك
وعائالتهم امل�شمولني بنظام الت�أمني ال�صحي،
و اجلدير بالذكر �أنه خالل العام 2016
مت �إ�ضافة جمموعة من املميزات املرتبطة
بالت�أمني ال�صحي تتمحور �أهمها فيما يلي:

■ قرار رئيس جملس اإلدارة بإضافة
املتقاعدين للتأمني الصحي ومنحهم
هذه امليزة ملدة خمس سنوات من تاريخ
التقاعد .
■ إضافة منافع إىل وثيقة التأمني الصحي
لعام  2016من خالل إضافة تغطية عدد ()5
حاالت لعالج السرطان وتغطية  10حاالت
لغسيل الكلى ومبعدل  10جلسات للفرد
وكذا إضافة تغطية عالج الكبد .A ، B
■ تغطية  10حاالت حوادث للموظفني
وعائالتهم ضمن السقوف التأمينية.
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)(35,000,000

Human
Resources

تعويضات تم دفعها لعوائل
املوظفني املتوفيني

بوابه املوظفني اإللكرتونية

التأمني عىل الحياة:

تهتم �إدارة البنك باملوظف وعائلته من بعده ،ويتمثل هذا االهتمام يف
الت�أمني على حياة املوظف حيث ي�ضمن ح�صول �أ�رسته( الورثة) بعد
وفاته على مبلغ الت�أمني وذلك لت�أمني احتياجات العائلة املعي�شية وموا�صلة
العي�ش براحة وا�ستقرار من بعد وفاة املعيل "رب الأ�رسة" وقد بلغت
التعوي�ضات التي مت دفعها لأ�رس املوظفني املتوفني خالل العام  2016مبلغ
( )35,000,000ريال.

�إميانا من البنك ب�أهمية التطور التكنولوجي وتقنية املعلومات و�أهمية
توفري �رسعة التوا�صل و�سهولة احل�صول على املعلومة فقد �سعينا عرب
هذه البوابة � إىل تطويع تكنولوجيا املعلومات وتوظيفها  لتقدمي خدمات
�إلكرتونية نوعية هدفها توفري الوقت واجلهد ملوظفينا باعتبارهم حمور
اهتمامنا ،حيث �أ�صبح ب�إمكان املوظف االطالع على بياناته الوظيفية
واملالية يف �أي وقت بالإ�ضافة �إىل الرتا�سل مع املوارد الب�رشية من خالل
احل�سابات ال�شخ�صية على البوابة الإلكرتونية.

אא
 אא






א

حيث ميكنهاالطالع على:

36,000,000.00
27,000,000.00

تعويضات محصلة يف التأمني عىل
الحياة مقابل األقساط املدفوعة
لألعوام  2015و2016

18,000,000.00
9,000,000.00

2015

00

برنامج دعم كاك بنك لتعليم أبناء املوظفني:

يحر�ص كاك بنك �سنوي ًا على تقدمي الدعم املايل ملوظفيه لإعانتهم على �سداد
الر�سوم الدرا�سية لكافة �أبنائهم امللتحقني باملدار�س �سواءاحلكومية �أو
اخلا�صة منها ،لتعزيز التوازن بني عمل املوظف وحياته املعي�شية ولزيادة
انتماء املوظفني للبنك.

אא

אא 
 

”أوﻻدي“
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 - 1تطبيق نظام البطاقة الوظيفية جلميع موظفي البنك.
� - 2إر�سال من�صة االن�ضباط الوظيفي �أ�سبوعيا.
 - 3تدريب م�سئويل املوارد الب�رشية يف الفروع على ا�ستخدام نظام الب�صمة
لتمكينهم من االطالع على تقارير االن�ضباط الوظيفي.

التأمينات التقاعدية

�سعت �إدارة املوارد الب�رشية خالل
العام  2016على تنفيذ الأهداف
اخلا�صة التي ت�ضمنتها مراحل تنفيذ
خمرجات هيكل �أجور البنك والذي
مت اعتماد خمرجاته من اجلهات
الر�سمية وجعلته من �أهم �أولوياتها،
هو ال�رشوع بربط معا�شات املوظفني
املحالني للتقاعد من موظفي البنك
امل�ؤمن عليهم لدى الهيئة العامة
للت�أمينات واملعا�شات وحتقيق
اال�ستفادة من ح�صولهم على منافع
قانون الت�أمينات واملعا�شات رقم
( )25ل�سنة  .1991ف�ضال عن ذلك
حتمل البنك تكاليف بقاء املوظفني
املحالني للتقاعد منذ عام 2010
وحتى ا�ستكمال جميع الإجراءات
القانونية ملراحل تنفيذ واعتماد املخرج
من اجلهات الر�سمية يف يوليو 2015
 ،حيث عملت �إدارة املوارد الب�رشية
خالل العام  2016على متابعة فروع

الهيئة العامة للت�أمينات يف حمافظات
اجلمهورية وموافاتها بجميع
املتطلبات والبيانات والوثائق اخلا�صة
باملحالني للتقاعد وفتح قنوات
لالت�صال والتوا�صل بني البنك والهيئة
واال�ستفادة الق�صوى من خدمة
الربيد الإلكرتوين للرد على جميع
اال�ستف�سارات واملالحظات الواردة
من الهيئة على ملفات املوظفني
املحالني للتقاعد وتوفري كافة الوثائق
املتعلقة باال�شرتاكات الت�أمينية واثبات
�سدادها مبا ي�سهم يف الإ�رساع من
عملية ربط املعا�شات التقاعدية ،وقد
حتققت نتائج تلك املتابعة والإ�رشاف
على هذه العملية يف وجود م�ؤ�رشات
عالية على م�ستوى الر�ضا الوظيفي
لدى املوظفني املحالني للتقاعد من
جانب ،وبني تخفي�ض م�ستوى
التكاليف من جانب �آخر فيما يتمثل
مب�رصوفات الباب الأول من الأجور
واملرتبات وما يف حكمها.

يبني اجل��دول �أع��داد موظفي البنك املحالني للتقاعد ،مت رب��ط معا�شاتهم
التقاعدية خالل العام  2016لدى كل من الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات
وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية:
السنة

عدد المحالين للتقاعد

عدد من تم ربط معاشاتهم التقاعدية

اإلجمالي

303

262

مجلة المصرفية  /ينايـر 2017 -

 - 1الو�صف الوظيفي للوظيفة لكل م�سمى وظيفي.
 - 2ق�سائم الراتب لكل موظف.
 - 3تقارير نظام الب�صمة – احل�ضور واالن�رصاف لكل موظف.
 - 4ر�صيد وحركة الإجازات لكل موظف.

CONNECTED

ربط املسار الوظيفي باملسار التدريبي:

الزال العمل قائما لتفعيل هذا الهدف مع �إدارة التدريب لربط
امل�سار الوظيفي بامل�سار التدريبي،
كذلك يتم العمل لر�سم امل�سار الوظيفي للموظف والبنك من خالل:

■ �إعادة توزيع الفائ�ض بالإدارة على الفروع وبح�سب االحتياج وذلك
لك�رس اجلمود الوظيفي لدى املوظف.
■ العمل على التدوير الوظيفي وذلك لإف�ساح املجال للموظف لالنتقال
بني وظائف عديدة يحتاجها بهدف التعرف على املزيد من امل�سئوليات
واملهام (مت �إ�صدار قرار للوظائف الإ�رشافية متهيدا للو�صول للهدف).
■ تفعيل اجليل الثاين ب�إدارة املوارد الب�رشية (الرديف) على م�ستوى كل
وظيفة هامة.

نرش الثقافة التنظيمية

■ العمل مع �إدارة التدريب بن�شر توعية من مدونه ال�سلوك
وخمرجات الهيكلة �أ�سبوعيا للموظفني .

■ �إر�ساء مبد�أ القيادة قدوة للجميع وذلك بتطبيق كل الإجراءات
اخلا�صة باالن�ضباط الوظيفي على جميع املوظفني بال ا�ستثناء من
خالل:
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مقابلة

Interview

رئيس مجلس
اإلدارة:
يف حوار صحفي
مع صحيفة
 26سبتمبر

حممد �صالح الالعي
رئي�س جمل�س الإدارة
أكد األستاذ /محمد صالح الالعي رئيس مجلس
إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك
بنك) أن البنك هو الجهة الوحيدة التي ال تزال
تمنح المزارعين قروض تنموية بشروط ميسرة
وكان البنك مبادرا في تقديمه خدمات تمويل
المزارعين للحصول على منظومات مضخات
المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية.
وأضاف الالعي في حوار مع صحيفة
26سبتمبر األسبوعية أن األرباح التي يحققها
البنك تأتي في ظل متانة كاك بنك وما
يتمتع به من تنوع في قاعدة العمالء ومالءة
مالية في مواجهه األزمات

لقاء:ف�ؤاد القا�ضي
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ال�سيا�سة النقدية احلالية ا�ستطاعت �إىل
حد كبري احلفاظ على اال�ستقرار االقت�صادي

▪ ▪ بحكم خربتك الطويلة يف املجال امل�رصيف وعملك يف �أكرث
من بنك كيف تنظر �إىل ال�سيا�سة النقدية احلالية ؟ وهل
ا�ستطاعت هذه ال�سيا�سة �أن حتافظ على اال�ستقرار املايل ؟
▪ يف واقع الأمر ن�ستطيع �أن نقول �أن ال�سيا�سة النقدية
احلالية ا�ستطاعت �إىل حد كبري يف احلفاظ على اال�ستقرار
االقت�صادي يف البلد رغم الظروف التي متر بها البالد من
حرب ظاملة وح�صار دويل و�إقليمي وانعدام الإي��رادات يف
الوقت الذي نرى فيه بع�ض ال��دول ( م�رص مثال) والتي
هي يف و�ضع �سيا�سي �أكرث ا�ستقرارا� ،إال �أننا نالحظ �أن
امل�شكالت االقت�صادية واملالية تكاد تفوق ما هو قائم حاليا
يف اليمن.

تغذية احل�سابات

▪ ▪ هناك �أخبار متداولة تفيد �أن العملة ال�صعبة التي مت
ترحيلها �إىل البحرين دخلت يف ح�ساب البنوك ومت تغذية

احل�سابات يف اخلارج ،ما حقيقة ذلك ؟ وما مدى انعكا�س
ذلك على حالة ا�ستقرار �سعر ال�رصف يف الداخل؟
▪ بالفعل دخ �ل��ت ه��ذه ال�شحنة �إىل ح���س��اب��ات البنوك
يف اخلارج  قبل �أ��س�ب��وع تقريبا وه��ذا يعني �أن البنوك
اليمنية� أ�صبحت الآن قادرة على دفع االلتزامات القائمة
عليها ،وبالتايل �سيكون هناك جمال لبيع الدوالر ب�أ�سعار
خمف�ضة عن ال�سوق ،كما �أن هذه اخلطوة تعيد الثقة بني
البنوك والتجار و�ستدفع بالكثري من التجار �إىل �إع��ادة
تغذية ح�ساباتهم بالعملة ال�صعبة مم��ا �سينعك�س على
ا�ستقرار �سعر �رصف العملة.

�أموال املودعني

▪ ▪ ي�شكو عدد من املودعني يف كاك بنك ب�أن البنك �أوقف
التعامل بالدوالر نتيجة ل�شحة العملة ال�صعبة حتى �أن
كثري من التجار واملودعني ال ي�ستطيعون �سحب �أموالهم
بالعملة ال�صعبة ،ما حقيقة ذلك؟
مجلة المصرفية  /ينايـر 2017 -

▪ هذا كالم غري �صحيح و�أي تاجر يريد حتويل
�أي مبلغ للخارج لتغطية التزامات اال�سترياد
اخلارجي من مواد �أ�سا�سية و�أدوية ما عليه
�إال توريد املبلغ بالعملة املحلية ويقوم البنك
بتغطيتها بالعملة ال�صعبة وبال�سعر الر�سمي
للدوالر ،كما ي�ق��وم البنك بتغطية احل��االت
الإن�سانية للعالج للخارج وحتويل املبالغ �إىل
الدولة التي يتوجه �إليها املري�ض ،بالإ�ضافة
�إىل التحويالت املتعلقة بالطالب ولي�س لدينا
�أية حتفظات على العملة ال�صعبة.

و�ضع ا�ستثنائي

▪ ▪ هل بالإمكان �أن تو�ضح لنا الكيفية التي
تعمل بها البنوك ومنها بنك الت�سليف يف ظل
هذا الو�ضع اال�ستثنائي ال�صعب التي متر به
البلد ؟ وما مدى انعكا�س ذلك على �أداء البنك؟
▪ ت��أث��ر بنك الت�سليف التعاوين وال��زراع��ي
كبقية البنوك اليمنية باحل�صار االقت�صادي
و احل��روب الداخلية و�أقفلت بع�ض الفروع
ونعمل جاهدين على توفري وحماية ال�سيولة
يف املناطق امللتهبة ،وكما �أ�سلفت �سابقا يف
�رشح املعاناة التي مرت بها البنوك اليمنية
نتيجة احل�صار واحلروب الداخلية� ،إال �أن
بنك الت�سليف ك��ان الأك�ث�ر ت ��أث��را ب��احل��رب،
ح�ي��ث ت�ع��ر���ض �أك�ث�ر م��ن  3ف ��روع للق�صف
املبا�رش والتدمري �إىل جانب �إغ�لاق ما يقارب
 10فروع �إغالق م�ؤقت ب�سبب الأحداث ،كل
ذلك �أدى �إىل زيادة الأعباء االقت�صادية واملالية
على البنك ،بالإ�ضافة� إىل جملة من الآثار التي
حلقت بعمالء البنك ،الإ �أنه واحلمد هلل جتاوز
البنك ج��زءا كبريا من تلك املحنة وامل�شاكل،
وه ��و الآن ي�ع�م��ل وف ��ق خ �ط��وات م��درو� �س��ة
ومنتظمة.

�أرباح

▪ ▪ ك��اك بنك حقق اثنني مليار و�أربعمائة
م�ل�ي��ون ري ��ال �أرب ��اح ��ا ��ص��اف�ي��ة خ�ل�ال ال�ع��ام
 ،2015كيف ا�ستطاع البنك حتقيق هذه
الأرباح يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي متر
بها البلد ؟ وهل �أنتم را�ضون عن هذه الأرباح؟
▪ ه��ذا يرجع �إىل متانة ك��اك بنك وم��ا يتمتع
به من تنوع يف قاعدة العمالء وم�لاءة مالية
يف مواجهه الأزمات حيث والبنك لديه جتارب
�سابقة يف كيفية مواجهة تلك الأزم��ات ،والتي
بد�أت منذ عام  ،2011حيث ا�ستطاع البنك
ال�صمود �أمام كل الهجمات التي تعر�ض لها
يف تلك الفرتة والتي �أك�سبته خربة وموثوقية
�أم��ام العمالء �إىل حد ما ،ونحن را�ضون عن
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النتيجة احلالية ونطمح �إىل املزيد.
▪ ▪ ت��وا��ص��ل ال�ب�ن��ك م��ع اخل ��ارج ه��ل م��ازال
م�ستمرا �أم هناك �صعوبات يف توفري وتغطية
مبالغ ال�ضمان لكبار مودعيكم ؟
▪ يف حقيقة الأم��ر �أن البنوك اليمنية تعمل
يف ظ� ��روف ح��رج��ة و� �ص �ع �ب��ة خ���ص��و��ص��ا يف
ظ��ل احل���ص��ار امل ��ايل وع ��دم ال���س�م��اح للبنوك
اخلارجية من قبل حكوماتهم بالتعامل مع
البنوك اليمنية �إىل جانب �أحجام معظم البنوك
العاملية التعامل مع البنوك العاملة يف اليمن
وهو ما تتطلب من بنك الت�سليف العمل وفق
خطط مدرو�سة للموازنة يف تغطية االلتزامات
اخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل البحث عن م�صادر
لتوفري العمالت الأجنبية.

الكهرباء احلكومية وتفاقم الو�ضع الإن�ساين،
ل��ذا فقد عمل البنك على ت�سهيل الإج ��راءات
للعمالء.

خدمة ريا

▪ ▪ حتدثت عن خدمة ري��ا ،هل بالإمكان �أن
حتدثنا عن هذه اخلدمة و�أهميتها؟

مقابلة

Interview

التي مير بها الوطن� ،إال �أن البنك هو اجلهة
الوحيدة التي ال تزال متنح املزارعني قرو�ض
تنموية ب�رشوط مي�رسة وقد كان البنك مبادرا
يف تقدميه خدمات متويل املزارعني للح�صول
على منظومات م�ضخات امل�ي��اه ال�ت��ي تعمل
ب��ال�ط��اق��ة ال�شم�سية ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة
ال��زراع��ة وال��ري ،و�صندوق ت�شجيع الإنتاج

العالقة مع البنوك اخلارجية

▪ ▪ كثري م��ن البنوك لها توا�صل م��ع بنوك
عمالقة يف اخلارج..هل ت�أثرت هذه العالقة يف
ظل ظروف احلرب ؟ وكيف تعاملتم مع هكذا
و�ضع للحفاظ على احل��د الأدن ��ى م��ن �سمعة
البنك خارجيا ؟
▪ الت�أثري يف اعتقادي ك��ان ل��دى العالقة مع
بنوك اخلليج �إال �أن كاك بنك فتح عالقات مع
مرا�سلني يف ال�صني و�أوروبا ونعمل جنبا �إىل
جنب مع البنك املركزي يف تغطية االلتزامات
اخل ��ارج� �ي ��ة واحل � �ف� ��اظ ع��ل��ى اال���س��ت��ق��رار
االقت�صادي و�سعر ال�رصف.

خدمات جديدة

▪ ▪ م��اه��ي اخل��دم��ات اجل��دي��دة ال�ت��ي د�شنها
البنك خالل الربع الأول من العام احلايل؟
▪ هناك الكثري من املنتجات جاهزة للعر�ض
ع�ل��ى اجل�م�ه��ور ول �ك��ن مت ت��أج�ي�ل�ه��ا �إىل حني
ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي يف
ال�ب�لاد ،و�أه��م تلك املنتجات التي مت �إنزالها
قر�ض الإنارة املنزلية وخدمة ريا للمغرتبني يف
�أمريكا ،حيث مت تد�شني تلك اخلدمتني لتلبي
احتياجات العمالء.

قرو�ض الإنارة

▪ ▪ يف ظل االنقطاع امل�ستمر للتيار الكهربائي
قام البنك بتد�شني قرو�ض الإن��ارة املنزلية يف
جمال الطاقة ال�شم�سية حدثنا عن ذلك ؟
▪ كما �أ�سلفت �سابقا ب ��أن البنك يعمل على
مالم�سة احتياجات العمالء وخ�صو�صا يف
امل��رح�ل��ة احل��ال�ي��ة ،وق��ر���ض الإن� ��ارة ه��و �أح��د
املنتجات التي �سعى البنك فيها �إىل احلد من
الإ�رضار التي حلقت باملواطن نتيجة انقطاع

▪ خدمة ريا هي خدمة عاملية لتحويل الأموال
ت�أتي يف املرتبة الثالثة على امل�ستوى العاملي،
وا�ستطعنا م��ن خ�لال�ه��ا ا�ستقبال احل ��واالت
م��ن اخل ��ارج ،وخ��ا��ص��ة م��ن ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ،وق��د ب��دء العمل فيها منذ مار�س
املا�ضي ،و�ساهمت يف �إدخ��ال العملة ال�صعبة
�إىل البلد.

مديونيات كبار ال�شخ�صيات

▪ ▪ كثري من املديونيات على كبار ال�شخ�صيات
يف الدولة مل يتم ت�سديدها وه��ذه الق�ضية قد
و��ص�ل��ت �إىل ال�ع�ل��ن ب�ع��د �أن ناق�شها جمل�س
النواب يف الفرتة املا�ضية ..فكيف تعاملتم مع
هذه الق�ضية ؟
▪ نحن حري�صون كقيادة للبنك يف تعزيز
مبد�أ ال�شفافية والو�ضوح �أمام املجتمع وهذه
املديونيات كانت نتيجة ال�ضغوط ال�سيا�سية
التي فر�ضتها النخب ال�سيا�سية �آنذاك ونحن
نعمل بكل ال��و��س��ائ��ل املمكنة لتح�صيل تلك
املديونيات �سواء باحللول الودية �أو عن طريق
الق�ضاء ،وعمليا قد مت حت�صيل معظمها.

دعم القطاع الزراعي

▪ ▪ هل مازال البنك يدعم قطاع الزراعة والقطاع
ال�سمكي ..خا�صة يف ظل االنقطاع امل�ستمر
للكهرباء وع ��دم ت��وف��ر امل�شتقات النفطية؟
▪ بالرغم من الظروف االقت�صادية والأمنية

الزراعي وال�سمكي ,مما حقق �أه��داف تنفيذ
م�شاريع جتريبية منوذجية �أقنعت املزارعني
ال� �س �ت �ب��دال م���ض�خ��ات ال ��دي ��زل ب��امل���ض�خ��ات
ال�شم�سية ،كما خف�ض تكاليفهم الت�شغيلية،
و�أبعد مزارعهم من خماطر اجلفاف ب�سبب
ان�ع��دام م��ادة ال��دي��زل خ�لال الفرتة املا�ضية,
ويف احلقيقة ف��إن��ه مت م ��ؤخ��را تطوير �آليات
و�إج � ��راءات منح البنك للقرو�ض التنموية
ل �ل �م��زارع�ي�ن ،وذل � ��ك ب �ن��اء ع �ل��ى م�لاح �ظ��ات
و�شكاوي املزارعني ،مما �سي�ؤدي �إىل تخفي�ض
ال ��وق ��ت ال �ل��ازم ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ال �ق��ر���ض،
وت�سهيل ح�صول امل��زارع�ين على القرو�ض
مبا�رشة من الفروع ،وب�ضمانات يف متناول
�أك�ث�ر امل��زارع�ين ,ويف ه��ذا الإط��ار ق��ام البنك
خ�لال الفرتة املا�ضية بتمويل ح��وايل 200
م�ضخة �شم�سية ،وحوايل  200بيت حممي،
كما قام م�ؤخرا بتبني م�رشوع لتمويل 400
م�ضخة �شم�سية و 1000ب�ي��ت حم�م��ي يف
خمتلف حمافظات اجلمهورية وكذلك متويل
م�شاريع �إنتاج الع�سل وتربية النحل ،ومتويل
م�شاريع امل�ستلزمات ال��زراع �ي��ة وال��زراع��ة
احلديثة لإنتاج القمح واحل�ب��وب ،ومبحفظة
مالية خم�ص�صة قدرها حوايل  4مليار ريال.
26سبتمرب:
اإلثنني  20يونيو 2016
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قطاع تطوير األعمال

حتت شعار ( لتعزيز الرتاحم بيننا ،وحتقيق
البسمة ألبناء عروس البحر األحمر )

كعادته كاك بنك يستمر يف تقديم
الدعم لكافة األنشطة والفعاليات
املجتمعية يف إطار املسئولية
االجتامعية والتنمية املستدامة التي
ينتهجها البنك ويعمل عىل تطويرها
وتنمية أفكارها ومخرجاتها كواجب
وطني يؤديه تجاه أبناء الوطن.

12

حمتويات ال�سلة الغذائية -:

فقد قام بنك التسليف التعاوين والزراعي
 CACBANKبإهداء سالت غذائية تم توزيعها
يف بعض أحياء مدينة الحديدة والحسينية والقرى
املجاورة لها ومحافظة حجة.

التزام وطني  ..يف امل�س�ؤولية االجتماعية

حيث وبعد دراسة املناطق األكرث ترضرا والتي تعاين من
شحة املساعدات السابقة ملنظامت ورشكات وفاعيل خري
تم تحديد منطقة الحسينية والقرى املجاورة لها وبعض
أحياء مدينة الحديدة وعىل إثره قام فريق البنك لتوزيع
السلة الغذائية بالنزول امليداين مسرتشدا باملسوحات
امليدانية وكشوفات الوحدة التنفيذية إلدارة مخيامت
النازحني بالحديدة ،وتم توزيع كروت السلة الغذائية
للمستحقني والتي مبوجبها تم رصف السالت الغذائية،
وقد كانت عىل النحو التايل-:
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م

الصنف

الكمية

1

دقيق

 25كيلو

2

سكر

 10كيلو

3

أرز

 10كيلو

4

زيت

 4لتر

5

شاي

 250جرام

6

فول

كرتون  24علبة

7

تمر

 2كيلو

المنطقة

العدد

مالحظات

مدينة الحديدة

 723سلة غذائية

 311مديرية الميناء  -جمعية الصم والبكم

الحسينية والقرى المجاورة

 679سلة غذائية

 180مديرية الحوك  -شارع المعدل
 232مديرية الحالي  -مدرسة الشهيد الدرة
حجة مديرية ميدي

 685سلة غذائية

حجة نازحي مديرية حرض عزلة
بني حسن  -مديرية عبس

 496سلة غذائية

جمعية الصم والبكم بالحديدة

 338سالت غذائية مصغرة

اإلجمالي

 2921سلة

مدرسة النور

مقدمة للكادر التعليمي واإلداري وتغذية للطالب الدارسين في الجمعية
هدية مصغرة للطلبة  ،245بعدد  3أصناف
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قطاع تطوير األعمال

إدارة التسويق Marketing M.

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

14

التاريخ

م

اسم الرعاية

1

المعرض األول للطاقة الشمسية

فبراير 2016

2

مشروع إنارة صنعاء القديمة

فبراير 2016

3

دعم مركز الحروق بمستشفى الجمهوري  -صنعاء

4

تكريم أوائل الجمهورية في الثانوية العامة

5

رعاية حفل تخرج كلية العلوم اإلدارية-عدن

يناير 2016

6

دعم ندوة ومبادرة السالم مع مؤسسة موهاج

يناير 2016

7

المهرجان الختامي لخريجي الدفعة الثانية من دورة اإلسعاف األولية

يناير 2016

8

حملة الحقيبة المدرسية

يناير 2016

9

المشروع الرياضي والثقافي بجامعة صنعاء كلية اللغات

ديسمبر 2016

10

تقديم سالت غذائية ضمن حملة اإلغاثة المستهدفة :الحديدة -حجة

ديسمبر 2016

سبتمبر 2016
مارس 2016
* املرشوع الريايض الثقايف جامعة صنعاء كلية اللغات

* رعاية حفل كلية العلوم اإلدارية الدفعة  39عدن

* مرشوع إنارة صنعاء القدمية

* مرشوع إنارة صنعاء القدمية

* تكريم ا ٔواىٔل الجمهورية يف الثانوية العامة

* تقديم السلة الغذائيه حجة

* ندوة موهاج

* تقديم السلة الغذائية الحديدة -مديرية الحايل

* املعرض األول للطاقة الشمسية

* املعرض األول للطاقة الشمسية

* دعم مركز الحروق مبستشفى الجمهوري

* تقديم السلة الغذائية الحديدة  -مديرية الحسينية

* تقديم السلة الغذائية الحديدة  -مديرية امليناء

* تقديم السلة الغذائية الحديدة  -مديرية الحوك

* املهرجان الختامي لخريجي الدفعة الثانية من دورة
اإلسعافات األولية

* رعاية حفل كلية العلوم اإلدارية الدفعة  39عدن

* رعاية حفل كلية العلوم اإلدارية الدفعة  39عدن

* تقديم السلة الغذائية حجة

* تقديم السلة الغذائية حجة

* تقديم السلة الغذائية حجة

مجلة المصرفية  /ينايـر 2017 -

Al-MASSRAFIAH/ January - 2017

15

No.(106) January - 2017
CACBANK

حصاد البنك

No.(106) January - 2017
CACBANK

Statistics

حصاد البنك

Statistics

حصاد

تد�شني العمل يف املبنى اجلديد لفرع حده
رئيس مجلس
اإلدارة يزور فرعي
بغداد و 22مايو
ويهنئ العاملين
بمناسبة اليوم
العالمي للعمال

16

مجلة المصرفية  /ينايـر 2017 -

Al-MASSRAFIAH/ January - 2017

دشن رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /محمد صالح
الالعي العمل يف املبنى الجديد لفرع حده والذي
يأيت تدشينه مبناسبة احتفال بالدنا باليوم العاملي
للعامل يف األول من مايو.
هذا وقام الأ�ستاذ رئي�س جمل�س الإدارة بزيارة لأق�سام الفرع
وا�ستمع �إىل �رشح مف�صل عن الرتتيبات والتجهيزات التى متت
يف الفرع حتى و�صوله �إىل جاهزية االفتتاح ،كما التقى رئي�س
جمل�س الإدارة مبوظفي الفرع ،واطلع على برامج العمل ،مهنئا
كل العاملني يف الفرع والفروع املناوبة مبنا�سبة االحتفال باليوم
العاملي للعمال ،م�ؤكدا حر�ص قيادة البنك على حت�سني �أو�ضاع
املوظفني يف الفروع وت�أهيلهم الت�أهيل املنا�سب ،يف �إطار االهتمام،
الذي يوليه �شخ�صيا وبالنيابة عن قيادة البنك ،للكادر الب�رشي
للو�صول �إىل م�ستوى عال من التجان�س بني الر�ضا الوظيفي
وامل�ؤ�س�سي يف البنك.
من جانبه قدم مدير الفرع /فواز الذيب عر�ضا مف�صال عن الفرع
والإمكانيات املتاحة ،وك��ذا املتطلبات ال�لازم��ة ال�ستمرار النجاح.
بعد ذلك قام الأ�ستاذ رئي�س جمل�س الإدارة بزيارة فرعي بغداد
و 22مايو ،ا�ستمع فيها من مدير فرع بغداد /غ�سان �أبو غامن،

ومدير فرع  22مايو /عقيل النمر ،ا�ستمع �إىل �رشح مف�صل عن
�أعمال الفرعني وم�ستوى الأداء واالن�ضباط الوظيفي .هذا و�أ�شاد
رئي�س جمل�س الإدارة باملوظفني يف الفروع املناوبة يف يوم العمال
العاملي ،وا�ستمع �إىل تطلعات وهموم موظفي فرع  22مايو،
موجها القطاع امل�ساند والإدارات املخت�صة باملزيد من االهتمام
و�رسعة التجاوب و�إيجاد احللول املنا�سبة للموا�ضيع املرفوعة من
الفروع ح�سب الأنظمة واللوائح دون ت�أخري.
رافق رئي�س جمل�س الإدارة يف زيارته نواب الرئي�س التنفيذي:
عبداهلل الديلمي ،ويحيى الكب�سي ،و�إبراهيم جناد ،وعدد من مدراء
الإدارات املخت�صة.
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ارباح
2015

2

مليون ريال

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

�أقر جمل�س �إدارة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (كاك بنك) القوائم املالية للعام
املايل املنتهي يف  ،2015/12/31وذلك يف االجتماع الذي عقده يوم الأربعاء املوافق
 ،2016/6/1برئا�سة الأ�ستاذ /حممد �صالح الالعي  -رئي�س جمل�س الإدارة ،هذا وقد مت
مناق�شة جميع بنود و�إي�ضاحات القوائم املالية ب�شكل م�ستفي�ض ،وذلك بعد مراجعتها من قبل
املحا�سب القانوين الدويل.
وقد �أظهرت نتائج �أعمال البنك �صايف ربح يتجاوز اثنني مليار و�أربعمائة مليون ريال ،رغم
ال�صعوبات اﻻقت�صادية والدور الوطني الذي حتمله البنك يف دعم اﻻقت�صاد الوطني.
18

خالل الربع األول للعام
 2016كرس حاجز

300

مليار

و  400مليون ريال

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

بصافي ربح تجاوز  2مليار و400

No.(106) January - 2017
CACBANK

و يح�ضر
�إجتماعا
بالقيادات
االقت�صادية
وامل�صرفية
بالعا�صمة
الأردنية عمان

حصاد البنك

Statistics

مليار
ريال

فروع البنك حتقق نسبة
نمو مميزة في ودائع
العمالء وتتمكن من
كسر حاجز الـ 300
مليار ريــال خالل الربع
األول للعام 2016

ح ���ضر الأ�� �س� �ت ��اذ حممد
� �ص��ال��ح ال�ل�اع ��ي رئ�ي����س
جمل�س الإدارة اجتماعا
خ��ا� �ص��ا � �ض��م ع � ��ددا من
ال �ق �ي��ادات الإق�ت���ص��ادي��ة
وامل�رصفية ويف االجتماع
ت � �ط� ��رق� ��ت ال� � �ق� � �ي � ��ادات
امل ���صرف �ي��ه ل �ل �ت �ط��ورات
اجل��اري��ه وال �ط��ارئ��ه على
القطاع امل�رصيف اليمني كما مت مناق�شة احللول واملعاجلات للم�ساهمه يف ا�ستقرار
القطاع امل�رصيف ورفد االقت�صاد الوطني واملن�ش�آت ال�صناعيه والتجاريه ورجال املال
والأعمال مبزيد من اخلدمات والت�سهيالت من اجل امل�ساهمه يف ا�ستقرار االو�ضاع
االقت�صادية غي �إط��ار امل�س�ؤوليه التكامليه بني القطاع اخلا�ص والعام واحلكومي
وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.
االجتماع عقد بالعا�صمه االردنيه عمان بح�ضور الأ�ستاذين حافظ معياد وحم�ضار
ال�سقاف الرئي�سني ال�سابقني للبنك وعدد من القيادات امل�رصفيه ورجال الأعمال عقب
م�شاركة الأ�ستاذ رئي�س جمل�س الإدارة يف االجتماع ال�سنوي ملجموعة البنك اال�سالمي
يف العا�صمه االندوني�سيه جاكرتا ممثال للجمهورية اليمنية.
مجلة المصرفية  /ينايـر 2017 -

أشاد األستاذ /محمد صالح الالعي رئيس مجلس
اإلدارة بالجهود الكبرية التي بذلها العاملني يف فروع
البنك بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية
التي أمثرت عن تحقيق إنجاز مرصيف جديد لكاك بنك
متثل يف كرس حاجز ال 300مليار ريال يف ودائع العمالء
يف .2016/3/31

مليار ريال يف .2016/3/31
مبديا �سعادته بالنيابة ع��ن �أع���ض��اء جمل�س
الإدارة بالتميز الذي حققه فرع حده بح�صوله

على �أعلى ن�سبة منو خالل الفرتة املا�ضية من
بني فروع اجلمهورية

وبهذا الإجن��از امل�رصيف املميز وج��ه الأ�ستاذ
رئي�س جمل�س الإدارة ال�شكر والتقدير لكل
ال�ع��ام�ل�ين يف ال �ف��روع والإدارات امل���س��ان��دة
ك�لا با�سمه و�صفته م��ؤك��دا ثقته بجهود كل
العاملني الذي بف�ضلهم حقق البنك ن�سبة منو
مميزة ،حيث ارتفعت ودائ��ع البنك من 296
مليار ريال يف نهاية فرباير � 2016إىل 300

Al-MASSRAFIAH/ January - 2017

19

No.(106) January - 2017
CACBANK

حصاد البنك

Statistics

االنضباط الوظيفي
ثقافة وسلوك

من أجل رفع مستوى
التعليم :رئيس جملس
اإلدارة يوقع إتفاقيات
مع وزارة التعليم الفني
والتدريب املهني وجامعة
صنعاء

لقاء برئا�سة
نظم القطاع امل�ساند بالبنك
ً
رئي�س جمل�س الإدارة الأ�ستاذ /حممد�صالح
الالعي ملناق�شة الو�ضع العام للبنك و�آليات
العمل واالن�ضباط الوظيفي جلميع العاملني
يف البنك

وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب
املهني مع بنك التسليف التعاوين والزراعي
(كاك بنك) إتفاقية الربط اآليل لتحصيل
رسوم التنسيق والتسجيل يف كليات املجتمع
واملعاهد الفنية واملهنية عرب فروع كاك
بنك ووكالء البنك (الرسيع للحواالت)
باملحافظات.

ويف االج �ت �م��اع ال ��ذي ح ���ضره ن ��واب الرئي�س
التنفيذي وم���دراء االدارات وف ��روع االم ��أن��ه
�أك��د الأ�ستاذ رئي�س جمل�س الإدارة �أن الر�ضا
الوظيفي من �أه��م مقومات النجاح للم�ؤ�س�سة
ويقابله حتقيق الر�ضا امل�ؤ�س�سي م�شري ًا �إىل
�أن البنك يحر�ص على عن�رصه ال�ب���شري مبا
يحقق ع��ائ��د �أك�ب�ر ل�ل�ف��رد وال�ب�ن��ك و�سيوا�صل
البنك ه��ذا النهج ل�ضمان احلقوق والواجبات
امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى اجل�م�ي��ع م�ن��وه� ًا �أن االج� ��راءات
االداري � ��ة ت�شمل اجل�م�ي��ع ب�لا ا��س�ت�ث�ن��اء و�أك��د
ال�لاع��ي �أهمية االن�ضباط الوظيفي واالل�ت��زام
مبا يزيد من ق��درة البنك التناف�سيه بامتالكه
ك��ادر ب�رشي م�ؤهل و�أنظمة م�رصفية حديثة .

وتق�ضي االتفاقية التي وقعها القائم ب�أعمال وزير التعليم
الفني والتدريب املهني الدكتور خالد احلوايل ورئي�س
جمل�س �إدارة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي الأ�ستاذ/
حممد �صالح الالعي بقيام البنك بتح�صيل ر�سوم التن�سيق
والت�سجيل والقبول من طالب كليات املجتمع واملعاهد الفنية
واملهنية عرب فروع ومكاتب كاك بنك ونقاط اخلدمة والوكالء
يف عموم حمافظات اجلمهورية.
كما وقع البنك �إتفاقية مماثلة مع جامعة �صنعاء وقعها عن
البنك الأ�ستاذ/حممد �صالح الالعي وعن جامعة �صنعاء
الدكتور /فوزي ال�صغري رئي�س اجلامعة.
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فيما �أكد م�ساعد رئي�س قطاع العمليات امل�ساندة
الأ�ستاذ /عبداهلل الديلمي �أن العن�رص الب�رشي
يف �أي م�ؤ�س�سة يعترب ع��ام��ل مهم م��ن عوامل
النجاح وم��ن ا�سا�سيات التميز �ضمن منظور
العمل والبيئة التناف�سية املتغرية دائم ًا،و�أ�شار
الديلمي �أن البنك يويل العن�رص الب�رشي �أهمية
عالية ب�إعتبارهم ر�أ�س املال احلقيقي للبنك وعلى
عاتقهم م�س�ؤوليات ك�ب�يرة م��ن خ�لال اخلطط
املر�سومه واال�سرتاتيجيات الهادفه �إىل تطوير
الكفاءات واحلفاظ عليها وحتقيق العدالة بني
العاملني وفقا لربامج التقييم وال�ضبط الوظيفي
امل�ستمر وحتقيق الر�ضاء الوظيفي واعتماد
�أرقى م�ستويات نظام الأجور كبنك رائد للقطاع

امل�رصيف اليمني،من جهته ا�ستعر�ض املهند�س
عبداهلل الظرايف م�ست�شار رئي�س جمل�س الإدارة
ن�ظ��ام امل ��وارد الب�رشية و�أ�سا�سيات العمل يف
النظام كمحددات رئي�سية ت�ضمن حقوق اجلميع
ال�سيما وهذه الأنظمة تتميز بدقة وجودة عالية
م��ن جانبه اك��د م��دي��ر �إدارة امل ��وارد الب�رشية
الأ�ستاذ/جنيب ال�صماط �أن الكادرالب�رشي يف
البنك يتميز بالكفاءة واالحرتاف وم�ؤهل يف كافة
جماالت العمل امل�رصيف و�أ�شار ال�صماط �أن البنك
ا�ستثمر يف البنك كا�سرتاتيجية را�سخة لدى
قيادته عرب تدريبهم وت�أهيلهم حملي ًا وخارجي ًا
واعتماد �أرقي معايريلنظام الأجور مت اعتماده
عرب اخلدمه املدنيه والت�أمينات واملعا�شات لكي

ن�ضمن حقوق موظفينا عند تقاعدهم ،منوه ًا �أن
امل��وارد الب�رشية تعد من �أه��م االدارات الهامة
يف ال�سلم االداري للبنك يف متابعة االن�ضباط
الوظيفي وتر�سيخ مبد�أ القيادة للجميع كثقافة
و�سلوك،
ويف خ�ت��ام ال�ل�ق��اء ق��ام الأ� �س �ت��اذ رئي�س جمل�س
الإدارة بتعريف ب�صمته ال�شخ�صيه عرب جهاز
الب�صمه اخلا�ص باحل�ضور واالن�رصاف موجها
�إدارة امل� ��وارد ال�ب���شري��ه ب��ات�خ��اذ االج� ��راءات
االداري� ��ه ع�ل��ى جميع ال�ع��ام�ل�ين يف ال�ب�ن��ك فيما
يخ�ص االن�ضباط الوظيفي وااللتزام مبتطلبات
ال��دوام الر�سمي مثل حمل البطاقه التعريفيه
واملظهر الالئق .
21

No.(106) January - 2017
CACBANK

حصاد البنك

No.(106) January - 2017
CACBANK

Statistics

حصاد البنك

Statistics

توسيع الشبكة المصرفية للبنك
بإفتتاح فروع ومكاتب جديدة

حمافظ حمافظة رميه يفتتح مكتب كاك
بنك باملحافظة

نائب وزير التعليم العايل ورئي�س
جمل�س الإدارة يفتتحان مكتب
البنك بجامعة �صنعاء

تد�شني العمل يف مكتبي احلوبان بتعز وجامعة �إب

افتتح محافظ رميه األستاذ /حسن
عبدالله العمري ومعه نائبا الرئيس
التنفيذي للبنك األس��ت��اذ /نارص
املرقب واألستاذ /عبدالله الديلمي
مبنى البنك باملحافظة.
ويف االفتتاح �أكد املحافظ العمري �أن املكتب
باملحافظة �سي�شكل نقلة نوعية يف العمل
النقدي وامل���صريف خلدمة �أب�ن��اء املحافظة
ومبختلف اجلوانب امل�رصفية..م�شريا �إىل
�أهمية تو�سيع اخلدمات امل�رصفية للبنك يف
خمتلف مديريات املحافظة ومبا يتوافق مع
ال�سيا�سة النقدية للبنك.
من جانبه �أو�ضح نائب الرئي�س التنفيذي
رئ �ي ����س ق �ط��اع الأف� � ��راد الأ� �س �ت��اذ ن��ا��صر
22

امل��رق��ب �أن ال�ب�ن��ك ��س�ي�ق��دم للم�ستفيدين
كافة اخلدمات امل�رصفية والنقدية و�سيتم
تد�شني �أج�ه��زة ��صراف��ات �آلية يف عا�صمة
امل �ح��اف �ظ��ة اجل��ب�ي�ن ل�ت���س�ه�ي��ل اخل��دم��ات
للموظفني وكافة امل�ستفيدين.
و�أك ��د �أن ��ه �سيتم ��صرف روات ��ب موظفي
ال��دول��ة للقطاعني امل��دين والع�سكري من
�شهر �أك�ت��وب��ر م��ن ال �ع��ام اجل���اري .مبينا
�أن��ه مت ب��دء فتح ح�ساب للعمالء الراغبني
بالتعامل مع البنك ..م�شريا �إىل �أن بقية
م��دي��ري��ات املحافظة �ست�ستفيد م��ن تقدمي
خ��دم��ات البنك ع�بر ف��روع البنك باملناطق
القريبة كفرع مدينة ال�رشق بذمار وفرع
بيت الفقيه باحلديدة حتي يتم �إيجاد �آلية
منا�سبة لتقدمي كافة اخلدمات امل�رصفية لها

افتتح نائب وزير التعليم العايل الدكتور
عبدالله الشامي واألستاذ محمد صالح الالعي
رئيس مجلس اإلدارة مكتب "كاك بنك"
بجامعة صنعاء.

مبراكز املديريات يف الفرتة القادمة.
ح�رض التد�شني الأخ عبدامللك املروين مدير
�إدارة الفروع ومدير مكتب البنك باملحافظة
ج��م��ال ال���رم���اح وع � ��دد م ��ن امل �� �س ��ؤول�ين
باملحافظة.
كما ق��ام اال� �س �ت��اذ /ن��ا��صر امل��رق��ب نائب
الرئي�س التنفيذي لقطاع الأف��راد ب�أفتتاح
م �ك �ت��ب ال �ب �ن��ك ب �ج��ام �ع��ة �إب ب�ح���ض��ور
الدكتور /طارق املن�صوب رئي�س اجلامعة،
وكذا افتتاح مكتب البنك مبنطقة احلوبان
بتعز.
ح�رض تد�شني العمل يف املكتبني الأخ /مفيد
ال�شامي مدير فرع �إب وخمتار اجلنيد مدير
فرع تعز وعدد من امل�س�ؤولني .

ويف االفتتاح الذي ح�رضه الدكتور فوزي ال�صغري رئي�س
جامعة �صنعاء وعدد من م�سئويل جامعة �صنعاء وكاك بنك
ور�ؤ�ساء وممثلي اجلامعات الأهلية �أ�شار نائب وزير التعليم
العايل والبحث العلمي �إىل �أن افتتاح فرع كاك بنك داخل
اجلامعة ي�أتي يف �إطار الإ�صالحات املالية والإدارية التي تقوم
بها اجلامعة وحتقيق ًا ملبد�أ ال�شفافية والنزاهة و�ضبط املوارد
املالية ..منوه ًا بال�رشاكة الفاعلة والتكاملية بني الوزارة
وامل�ؤ�س�سات التابعة لها وكاك بنك والتي تتوجت يف فتح
النافذة الإلكرتونية للت�سجيل والقبول الإلكرتوين املوحد
مجلة المصرفية  /ينايـر 2017 -
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يف اجلامعات احلكومية والأهلية والتعليم الفني وحت�صيل
الر�سوم عرب البنك.
و�أ�شاد الدكتور ال�شامي ب�إ�سهامات كاك بنك يف تقدمي
اخلدمات امل�رصفية املتكاملة لكادر وموظفي جامعة �صنعاء
ودوره يف حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي وتوفري ال�سيولة
النقدية.
من جانبه �أ�شار رئي�س جمل�س �إلإدارة الأ�ستاذ /حممد �صالح
الالعي �إىل �أهمية افتتاح مكتب للبنك و�سط اجلامعة ملا ميثله
من داللة ورمزية �أدخال اخلدمات امل�رصفية لأرقى �رشيحة
معرفية يف البالد وهم منت�سبي ومنت�سبات جامعة �صنعاء..
م�ؤكد ًا طموح البنك ب�أن ي�شكل هذا املكتب بوابة اجلامعات
اليمنية لعامل املال وال�صريفة ،وتنويع منتجاته لتلبي
احتياجات كافة منت�سبي العملية التعليمية.
و�أكد �أن منح جامعة �صنعاء مبنى خا�ص لكاك بنك ينم عن
�إدراك عميق لدى قيادة اجلامعة بربط الربامج النظرية
بالواقع العملي ويعد ثقة كبرية من اجلامعة العريقة مل�رصف
وطني بحجم كاك بنك وما ميثله من م�سئولية م�شرتكة

لت�شجيع اال�ستثمار يف التعليم اجلامعي وحت�سني جودة
خمرجاته.
فيما ا�ستعر�ض نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع العمليات
امل�رصفية �إبراهيم جناد اخلدمات والأن�شطة الإلكرتونية
واملالية وامل�رصفية التي يقدمها البنك لعمالئه.
ح�رض االحتفال الأ�ستاذ �أحمد امل�ضواحي م�ست�شار رئي�س
جمل�س الإدارة والأ�ستاذ يحى الكب�سي القائم ب�أعمال الرئي�س
التنفيذي وعدد من قيادات البنك.
23

No.(106) January - 2017
CACBANK

حصاد البنك

No.(106) January - 2017
CACBANK

Statistics

19

رفع رأس مال البنك إىل

يف اجتماع اجلمعية العمومية

كاك بنك يقر رفع ر�أ�سماله �إىل  19مليار ريال
وي�صادق على قوائمه املالية للعام 2015

أقر بنك التسليف التعاوين والزراعي كاك بنك يف اجتامعه
السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بصنعاء برئاسة
القائم بأعامل وزير الزراعة والري املهندس عيل عبد
الكريم الفضيل ،رفع رأس مال البنك إىل  19مليار ريال.

ويف االجتماع ،ناق�شت اجلمعية العمومية تقرير جمل�س الإدارة
اخلا�ص بن�شاط البنك يف ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب ،2015
وتقرير مراقبي احل�سابات القانونية لذات ال�سنة املالية� ،إ�ضافة

24

�إىل ا�ستعرا�ض امليزانية وح�ساب
الأرباح.
ويف االج �ت �م��اع ،ا��س�ت�ع��ر���ض رئي�س
جم�ل����س �إدارة ال �ب �ن��ك الأ� �س �ت��اذ/
حممد �صالح الالعي تقرير الن�شاط
امل�رصيف ونتائجه خالل ال�سنة املالية
للعام .2015
مو�ضح ًا �أن �أرب��اح البنك ال�صافية
املحققة بنهاية العام  2015بلغت
 2مليار و 351مليون ريال ،منها 2
مليار لرفع ر�أ�سمال البنك ،مبينا �أن
�صايف �إيرادات الت�شغيل خالل العام
 2015بلغت  25مليار و714
مليون ريال مقابل  23مليار و604
ماليني ريال يف نهاية العام .2014
ولفت �إىل �أن �إجمايل الأ�صول بنهاية
العام 2015بلغت  359مليار ريال
مقابل  482مليار ريال من �إجمايل
الأ�صول بنهاية العام .2014
ول��ف��ت �إىل �أن ال �ب �ن��ك ي��ه��دف �إىل
احل�صول على ح�صة �أك�بر يف �سوق
الن�شاط امل���صريف ل�ل�أف��راد ،وك�سب
ر�ضا وخدمة العمالء واالحتفاظ بهم
والعمل اجلاد جللب عمالء �آخرين.
وقال �إن البنك يوا�صل عرب �إدارات��ه
املتخ�ص�صة وف��روع��ه وم�ك��ات�ب��ه يف
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خمتلف حمافظات اجلمهورية تقدمي
خ��دم��ات��ه امل���صرف�ي��ة م�ن�ه��ا خ��دم��ات
ن �ق��اط ال�ب�ي��ع وال ���سري��ع ل�ل�ح��واالت
وكاك موبايلي وكاك م�شرتيات وريا
للحواالت والبطائق املتنوعة ،ف�ضال
عن ا�شرتاك البنك يف املق�سم الوطني
لت�صبح بطائق البنك مقبولة يف جميع
�شبكات ال�رصاف الآيل يف اليمن.
م �ن��وه��ا مب �� �س �ت��وى ال �ت��و� �س��ع ال��ذي
�شهده بنك الت�سليف حيث و�صل عدد
�أجهزة ال�رصافات الآلية �إىل 207
��صراف��ا �آل �ي��ا ،ف�ضال ع��ن توجهات
البنك لفتح مكاتب وفروع جديدة يف
املحافظات.
و�أ�� �ض ��اف �أن ال �ب �ن��ك ق ��ام م ��ؤخ��را
ب�ت��وق�ي��ع ع ��دد م��ن االت �ف��اق �ي��ات مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية ،منها الربط
ال�ف�ن��ي م��ع التعليم ال �ع��ايل لت�سديد
ال��ت��زام��ات ال��ط�ل�اب ع�ب�ر ال �ق �ن��وات
الإلكرتونية.
وثمن رئي�س جمل�س �إدارة كاك بنك
جهود العاملني يف البنك وحر�صهم
على االرتقاء مب�ستوى الأداء والعمل
ب��روح الفريق الواحد لنجاح العمل
وتقدمي خدمات متميزة للعمالء.
وعلى هام�ش فعالية اجتماع اجلمعية

Al-MASSRAFIAH/ January - 2017

العمومية للبنك مت تكرمي ع�ضوي جمل�س الإدارة ال�سابقني حامد
�أحمد فرج وعبد امللك قا�سم الثور تقديرا جلهودهما التي بذالها
يف خدمة �أعمال البنك وتطويره خالل ع�ضويتهما يف جمل�س الإدارة
واللجان التابعة له.
ح�رض االجتماع مندوبني عن البنك امل��رك��زي اليمني واجلهاز
امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة وم��راق��ب احل���س��اب��ات وع ��دد من
امل�سئولني.
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�شاركنا الريادة
w w w . c a c b a n k . c o m . y e

رئي�س جمل�س الإدارة يد�شن العمل يف م�شروع
تو�سعة وت�أهيل مركز البيانات ب�إدارة تكنولوجيا املعلومات

وحت��دث الأ� �س �ت��اذ رئي�س جمل�س الإدارة يف حفل افتتاح
وتد�شني م�رشوع تو�سعة وت�أهيل مركز البيانات الذي �أقيم
�صباح اليوم بالإدارة العامة للبنك عن �أهمية ا�ستمرار البنك
بجميع قطاعاته يف التقدم للأمام رغ��م الظروف املحيطة
واملعوقات الكبرية متمنيا من اجلميع العمل بروح الفريق
الواحد وا�ست�شعار املرحلة التي متر بها امل�ؤ�س�سة امل�رصفية
الوحيدة التي مازالت تقدم خدماتها بكف�أه عالية ويف ظل
بيئة حميطة �أدت �إىل �إي�ق��اف معظم امل�صارف لأن�شطتها
وتقدمي خدماتها جلمهور املتعاملني .م�شريا �إىل �أن البنك
م��ازال يخطو خطوات جبارة �إىل الأم��ام وب��روح امل�س�ؤولية
فالبنك يفتتح الفروع واملكاتب يف املحافظات ويد�شن خدمات
�إلكرتونية ج��دي��دة مثل امل��وب��اي��ل م��وين ويتو�سع يف تقدمي
خدمة نقاط البيع �إ�ضافة �إىل هذا امل�رشوع املتميز واملتمثل
يف تو�سعة وت�أهيل مركز البيانات اخلا�ص بالبنك الذي يدير
�أكرث من � 500ألف ح�ساب �إ�ضافة �إىل العديد من العمليات
البنكية خالل ال� 24ساعة دون توقف  ،م�ؤكدا �أن تد�شني
هذا امل�رشوع يبعث الطم�أنينة واال�ستقرار النف�سي لقيادة
البنك وجميع العاملني لأن امل���شروع يقف حاجزا �صلبا
و�صمام �أمان �أمام �أي خماطر قد يتعر�ض البنك ،م�ؤكدا �أنه
�سيقدم كل الدعم وتوفري كافة االحتياجات التي لن يقبل
النقا�ش فيها من �أجل دعم هذا امل�رشوع وفريق العمل التقني
والإداري والقطاعات والإدارات امل�ساندة له.
وكان الأخ� /إبراهبم جناد رئي�س قطاع العمليات امل�رصفية
�ألقى كلمة ترحيبة مثمنا دعم رئي�س جمل�س الإدارة وقيادة
البنك يف النجاح و�إجناز امل�رشوع.
كما ا�ستعر�ض الأخ /ذاك��ر ال�سامعي مدير �إدارة تقنية
املعلومات مراحل �إجناز امل�رشوع يف جتهيز الدرا�سة الفنية

وخطوات التنفيذ لأعمال الت�أهيل اخلا�صة مبركز البيانات
ومرافقة املختلفة وال�صعوبات التي واجهها وجتاوزها
بجهود فريق البنك املهني امل�ح�ترف وب�ك�ف��أه عالية وفقا
لأح ��دث امل��وا��ص�ف��ات العاملية يف ه��ذا اجل��ان��ب� ،إ��ض��اف��ة �إىل
�إجنازات �إدارة تكنولوجيا املعلومات يف بناء وجتهيز املركز
االحتياطي للبنك وامل�شاريع ال�شبكية ،والتي من �ش�أنها رفع
م�ستوى االعتمادية واجلاهزية للأنظمة وال�شبكات.
بعد ذلك قام الأ�ستاذ رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة عبداهلل ال�شاطر وعبا�س الزبيدي ون��واب الرئي�س

التنفيذي بتكرمي طاقم العمل والفريق امل�ساند الذي �ساهم يف
�إجناز امل�رشوع ،ثم قام رئي�س جمل�س الإدارة بق�ص �رشيط
افتتاح امل�رشوع وتد�شني العمل فيه ر�سميا  ،وطاف ب�أق�سام
املركز وحمتوياتها مثل غرفة ال�سريفرات  2،1ومنظومة
الكهرباء و�شا�شات املراقبة وا�ستمع من مدير �إدارة تقنية
املعلومات وطاقم العمل �إىل �رشح مف�صل عن الآليات الفنية
والإداري ��ة وم�ستويات الرقابة و�صالحيات الفنيني وفق
الأعراف امل�رصفية القائمة يف امل�صارف الدولية.

عرب الأ�ستاذ/حممد �صالح الالعي رئي�س جمل�س �إدارة البنك عن �سعادته البالغة و�سروره
الكبري جتاه الإجناز املتميز الذي قام به املخت�صون وفريق العمل الفني والإداري يف �إدارة
تكنولوجيا املعلومات وقطاع العمليات امل�صرفية واملتمثل يف جتهيز �أهم م�شاريع البنك
التقنية(تو�سيع وت�أهيل مركز البيانات) .
26
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اختتام برنامج تدريبي

لكوادر كاك بنك يف جمال قانون
املناق�صات ب�صنعاء

ه ��دف ال�ب�رن��ام��ج يف �أ� �س �ب��وع ت�ع��زي��ز
ال �ق��درات امل �ت��درب�ين يف جم��ال تطبيق
قانون املناق�صات والأدل��ة الإر�شادية
واملعلومات املتعلقة باملناق�صات.
ويف االختتام �أ�شار رئي�س جمل�س �إدارة
ب�ن��ك الت�سليف ال �ت �ع��اوين وال��زراع��ي
حم �م��د � �ص��ال��ح ال�ل�اع ��ي �إىل �أه �م �ي��ة
الربنامج كونه ي�أتي يف �إط��ار االلتزام
باللوائح والقوانني ويف مقدمتها قانون
املناق�صات.
ولفت �إىل ��ضرورة االل�ت��زام باللوائح
والأدل��ة الإر�شادية وتعزيز ال�شفافية
وجت ��اوز امل�شكالت وت��وج�ي��ه �أن�شطة
البنك نحو التميز والريادة مبا ي�سهم
يف اك �ت �� �س��اب ث �ق��ة ال �ع �م�لاء وحت�ق�ي��ق
ال� �ن� �ج ��اح ��ات يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
امل�رصفية .
و�أ�� �ش ��اد ال�ل�اع��ي مب���س�ت��وى الإع � ��داد
والتح�ضري لتنفيذ الربنامج  ..م�ؤكدا

�أهمية التدريب يف تطوير وبناء القدرات
ومبا ينعك�س �إيجابا على البنك لتحقيق
التميز يف تقدمي خدماته امل�رصفية رغم
الظروف ال�صعبة التي متر بها اليمن .
فيما �أ�شاد رئي�س الهيئة العليا للرقابة
على املناق�صات وامل��زاي��دات املهند�س
عبدامللك العر�شي بالنجاحات التي
حققها البنك خا�صة يف جمال الودائع
والتي جت��اوزت �أك�ثر من  300مليار
ريال بنهاية مار�س عام . 2016
وبني �أن حوكمة البنوك �أحد �أهم معايري
النجاح والتميز واجل ��ودة  ..معتربا
تنفيذ البنك ملثل ه��ذه ال�برام��ج دليال
على �سعيه نحو م��زي��د م��ن ال�شفافية
والنزاهة وامل�ساواة وامل�ساءلة كهدف
م�شرتك يف مكافحة الف�ساد واحلد منه
يف امل�شرتيات احلكومية .
و�أل� �ق� �ي ��ت ك �ل �م �ت��ان ل �ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س
التنفيذي للعمليات امل�ساندة بالبنك

اختتمت فعالية الربنامج التدريبي يف جمال تعزيز
وبناء ال��ق��درات على تطبيق قانون املناق�صات رقم
( )23لعام 2007م والئحته التنفيذية والأدل��ة
الإر�شادية والوثائق النمطية مب�شاركة  31متدرب ًا
من �أع�ضاء جلنة املناق�صات ببنك الت�سليف التعاوين
والزراعي واللجان التابعة لها.

تكرمي فريق
�إ�صدار التقرير
ال�سنوي للعام

2015

عبداهلل الديلمي وع��ن املتدربني وكبري
مدربي امل�شرتيات احلكومية يف �إقليم
ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا �أنعم
ال�شهاري� ،أ�شارا �إىل اجلوانب النظرية

والتطبيقية ال�ت��ي ت�ضمنها الربنامج
والرتكيز على كيفية ا�ستخدام الأدل��ة
وتطبيقها .
ويف ختام الربنامج مت تكرمي الأ�ستاذ

انعم ال�شهاري للجهود الكبرية التي
بذلها اثناء عمله يف البنك ب�صفته نائب
الرئي�س التنفيذي للعمليات امل�ساندة.

كرمت

�إدارة اخلدمات
مساهمة اإلدارة يف حتقيق
األهداف املناطة بكافة املستويات
اإلدارية يف البنك على مستوى
األهداف الفرعية أو العامة
تقدم ادارة اخلدمات االداري��ة كافة
ان� ��واع ال��دع��م ال�ل��وج���س�ت��ي جلميع
ادارت وف� � ��روع ال �ب �ن��ك وت �� �س��اه��م
م�ساهمة فعاله يف حتقيق االه��داف
امل �ن��اط��ة ب �ه��ا ح �ي��ث ق��ام��ت الإدارة
با�ستكمال وجتهيز وتوفري متطلبات
ال� �ف ��روع وامل �ك��ات��ب اجل ��دي ��دة ال�ت��ي
مت اف��ت��ت��اح��ه��ا خالل2016م.
28

No.(106) January - 2017
CACBANK

وب��ذل��ت الإدارة م��ن خ�لال اق�سامها
املختلفة جهود كبريه لتلبية طلبات
ادارات وف��روع ومكاتب البنك ومن
ابرز تلك االعمال.
او ًال :ق�سم امل�شرتيات واملخازن:

ت ��وف�ي�ر م �ت �ط �ل �ب��ات م ��راف ��ق ال �ب �ن��ك
املختلفة من املطبوعات والقرطا�سيه

تقرير

Report

واالدوات الكتابية واالثاث والأجهزه
الإلكرتونية واملعدات.
ثاني ًا :ق�سم اخلدمات:
نفذ الق�سم العديد من املهام
ابرزها:

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

ال��زب�يري  -مكتب اجل��زائ��ر  -ق�سم
اال�ستقبال مببنى الزبريي  -مكتب
احلوبان  -مكتب جامعة �إب  -مكتب
الأمان  -مكتب باب ال�سالم  -مكتب
جامعة �صنعاء  -مكتب رميه  -مكتب
�سما مول  -فرع �شبوه  -فرع زبيد-
فرع �سيئون  -فرع مقدي�شو.
 - 2ت�سوير عدد من �أر�ضي البنك.

 - 3عمل �صيانة وتنظيم وترتيب
�صالة ومكاتب فرع �صنعاء.
 - 4م�ع��اجل��ة ع ��دد م��ن العمليات
املعلقة وامل �ت ��أخ��رة اخلا�صة ببع�ض
امل�� ��وردي�� ��ن وال � ��رف � ��ع مب �ق�ت�رح��ات
للمعاجلة.
� - 5إع� ��ادة ت��أه�ي��ل خم ��ازن البنك
وترتيبها وفرز حمتوياتها.
مجلة المصرفية  /ينايـر 2017 -

قيادة البنك ممثلة بقطاع
تطوير األعامل فريق
اصدار التقرير السنوي بإدارة التخطيط
االسرتاتيجي واإلحصاء.
حيث اوضح التقرير مدى استمرارية
البنك يف تقديم الخدمات املرصفية للعمالء
وتجاوز املنعطفات الصعبة يف ظل الظروف
االستثنائية التي متر بها البالد مام يعزز ثقة
العمالء واملوظفني بهذا الرصح الشامخ
ليستمر كاك بنك مؤسسة مالية رائدة.
وقد تم التكريم بحضور املستشار الفني
لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عصام لقامن،
ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير
األعامل األستاذ /إبراهيم الحويث حيث أثنوا
عىل طاقم العمل الذين بذلوا مجهودا كبريا
يف إعداد وإصدار التقرير باملستوى الذي
يليق مبكانة وسمعة البنك.

Al-MASSRAFIAH/ January - 2017

املكرمني
فايزه م�صلح مطري
مدير الفريق

�إبراهيم عبده بقوان
املن�سق العام

حممد يحي الق�شار
ع�ضو الفريق

�أمة الإله حممد �أبوطالب
ع�ضو الفريق

�أماين علي احلربي
ع�ضو الفريق

�إ�سحاق عبدالرزاق ال�شريف
ع�ضو الفريق
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إدارة الفروع

Branch M.

الفرع الرئيسي -صنعاء

الفرع الرئي�سي � -صنعاء
جهود تت�ضاعف ..ون�شاط يتوا�صل
م�ؤ�شرات منو عالية

ت�أكيد ًا لعالقة ال�رشاكة احلقيقية بني البنك وعمالئه ومتا�شي ًا مع التطورات التى ي�شهدها القطاع امل�رصيف تبذل �شبكة فروع ومكاتب البنك جهود ًا ال نظري لها من �أجل �إجناز طلبات
العمالء ،وتلبية رغباتهم ونيل ر�ضاهم من خالل خدمات ومنتجات م�رصفية حديثة،و�أنظمة ذات جودة عالية،ويف هذا ال�سياق توا�صل �إدارة الفرع الرئي�سي� -صنعاء اهتمامها بالعمالء
و�إعادة حتديث الفرع وقال مدير الفرع الأخ /عبدالرحمن �شمالن �أن الفرع خالل العام املا�ضي حقق م�ؤ�رشات منو عالية يف كافة جماالت الن�شاط ومايزال ن�شاطه م�ستمر ًا ملا من �ش�أنه
احلفاظ على مكانة البنك يف ال�سوق امل�رصيف ،فيما �أ�شار مدير العمليات الأخ /علي احل�ضوري �إىل �أن اخلدمات التى يقدمها الفرع �أك�سبته ح�ضور ًا متميز ًا يف �شبكة الفروع و�سيظل
مت�صدر ًا الرتتيب الأول يف الإجنازات ،منوه ًا �إىل �أن �إدارة الفرع حري�صة على �أهمية العالقة بني البنك والعمالء باعتبارهم الداعم الرئي�س للبنك ومتثلت مهام و�إجنازات الفرع خالل
العام  2016كالتايل:

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

 حتقيق مؤشرات منو عالية. توسيع قاعدة العمالء من خمتلف فئات اجملتمع. التواصل املستمر مع العمالء. إعادة تأهيل وتطوير الفرع. ابتكار أدوات حديثة لتقدمي اخلدمات. العمل بروح الفريق. جهود تتضاعف لنيل رضا العميل. متابعة مستمرة ملستوى اإلجناز يف الفرع واملكاتبالتابعة له.
 استمرار تنشيط العنصر البشري وإكسابه مهاراتجديدة من خالل التدريب.
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المخاطر
قطاعإسالمية
بنوك

islamic
Risk
M. bank

إدارة اخملاطر

اوال :مخاطراالئتامن
Credit Risk

خماطر ا�ستمرارية الأعمال

وبرنامج الطوارئ

Management

خالل

العام  ،2016نجحت إدارة املخاطر يف زيادة فعالية عملية إدارة املخاطر يف البنك والتأكد
من تطبيق املامرسات السليمة ،والتأكد أن أنشطة األعامل املرصفية للبنك تحقق توازنا مالمئاً
بني العائد واملخاطر املتوقعة ويف الحدود واإلمكانات واملوارد املتاحة إلدارة املخاطر .ومتكنت إدارة املخاطر
من الحد والتخفيف من املخاطر التي واجهت البنك خالل العام  2016واستطاع البنك إدارة تلك األخطار
والتاميش مع األحداث الخطرة التي تعرض لها البنك نتيجة الوضع السيايس واالقتصادي الغري مستقر
وحقق البنك إيرادات متكن من خاللها مواجهة وامتصاص الكثري من الخسائر املالية التي تعرض لها ومن
أهمها مخاطر سعر الرصف ومخاطر االئتامن.
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املخاطر االئتمانية هي احتمالية
اخل�سائر املالية نتيجة تعرث
املقرت�ض �أو ف�شل الطرف الآخر يف
الوفاء بالتزاماته ،حيث يتعر�ض
البنك ملخاطر االئتمان الناجتة عن
تعرث عمالءه التي ت�شمل ال�رشكات ،
امل�ؤ�س�سات ،والأفراد.
وحتت مظلة �إدارة املخاطر ي�أتي
"ق�سم خماطر االئتمان" التي تُدار
عن طريقه �أربع فرق هم :وحدة
متابعة خماطر ائتمان الأفراد
ووحدة متابعة خماطر ائتمان
ال�رشكات ،وحدة التوثيق  ،وحدة
اال�ستعالم  ،تراقب هذه الفرق
وتراجع با�ستمرار احتماالت
التعر�ض خلطر التعرث كما يهتم
الق�سم بوجود حافظة متنوعة
ب�شكل جيد من حيث قاعدة العمالء،
والتوزيع اجلغرايف ،ال�صناعة،
التوجه ،العملة واملنتج كما تقوم
وحدة اال�ستعالم امل�رصف بالرد
على اال�ستعالمات االئتمانية و
حتديد القوائم اخلا�صة بالعمالء
وفق حتديثات البنك املركزي .
الهدف الرئي�سي لفريق �إدارة
املخاطر"ق�سم خماطر االئتمان"
هو تقييم املخاطر املحتملة للمحفظة
االئتمانيه  ،وذلك با�ستخدام
الأ�ساليب التحليلية املنا�سبة ح�سب
الإمكانيات واملوارد املتاحة للق�سم
ومبا ي�ضمن امتالك البنك ملحفظة
ائتمانية ذات جوده عالية وخماطر
مقبولة ت�ساعد على تعزيز ريادة
البنك ،وفر�ض حماية كافية،
بالإ�ضافة �إىل املراقبة والدعم القوي
ل�ضمان تغطية كاملة لتلك املحفظة
 ،ويتحقق هذا من خالل التحليل
امل�ستمر ،الر�صد واملتابعة عن كثب
لتلك املحافظ واقرتاح املعاجلات
املالءمة للحد والتخفيف من خماطر
تلك املحافظ  ،وعلى الرغم من
ارتفاع احتمالية خماطر االئتمان
نتيجة ت�أخر �أو انعدام م�صادر
ال�سداد خ�صو�صا ملحفظة قرو�ض
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الأفراد التي كانت تعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على م�صدر رواتب موظفي
اجلهات احلكومية والذي ت�أخر ذلك
امل�صدر نتيجة الو�ضع ال�سيا�سي
الراهن وهو ما �أدى �إىل انخفا�ض
ن�سب التح�صيل ملحفظة ائتمان
الأفراد عالوة على ت�أخر م�ستحقات
املقرت�ضني الآخرين املندرجني
�ضمن حمفظة ائتمان ال�رشكات
نتيجة عدم �رصف م�ستخل�صاتهم
التي طرف الدولة وتعر�ض �أعمالهم
ملخاطر كبريه جعلت �أن�شطة بع�ض
املقرت�ضني يتوقف متاما كنتيجة
للو�ضع الراهن الذي تعي�شه البالد.
بالرغم من ذلك فقد متكن البنك من
خالل قطاعاته املختلفه باحتواء
تلك الأخطار وال�سري يف معاجلات
من �ش�أنها التخفيف من خماطر
التعرث ملقرت�ضي البنك بل وا�ستطاع
البنك ا�سرتداد وحت�صيل مديونيات
�سابقة وهو ما دعم موقف البنك
ماليا وخفف من وط�أة املخ�ص�صات
املطلوب تكوينها خالل العام
.2016

ثانياً :املخاطر العاملة
ق�سم املخاطر العاملة

خالل عام  ،2016قام البنك
ب�إعادة ت�شكيل وا�ستحداث وحدتني
متخ�ص�صتني حتت �أ�رشاف الق�سم
وهما وحدة خماطر الت�شغيل
ووحدة خماطر ال�سوق ،وذلك
لغر�ض �ضمان وتعزيز قدرة البنك
على التحكم يف خماطر ال�سوق
و�إدارتها واملخاطر الت�شغيلية
التي تتعر�ض لها �أعمال البنك على
تنوعها.
حيث �أن ق�سم املخاطر العاملة يقوم
بتحديد ،وقيا�س ،و�ضبط ومراقبة
خماطر ال�سوق واملخاطر الت�شغيلية
وخماطر ال�سمعة واملخاطر
اال�سرتاتيجية وال�سيا�سية وخماطر
ال�سيولة عرب �سيا�سات البنك،
وي�ضمن �أن متطلبات البنك املركزي
وبازل وحتليالت املخاطر تدار ب�شكل
منا�سب ،بالإ�ضافة �إىل القيام بتقدمي

تقارير احلالة ب�صورة منتظمة
للإدارة العليا وجمل�س الإدارة.

خماطر الت�شغيل

يكتنف الن�شاط امل�رصيف العديد
من املخاطر التي تتطلب من البنك
اتخاذ التدابري والإجراءات املالئمة
لإدارة و�ضبط هذه املخاطر وفق
�أف�ضل املمار�سات الدولية من
�أجل تخفي�ض التعر�ض للخ�سائر
املحتملة �أو جتنبها وتعترب املخاطر
الت�شغيلية �إحدى �أهم املخاطر
امل�رصفية خا�صة يف ظل التطور
التكنولوجي امل�ستمر والعوملة
و�إلغاء القيود يف ممار�سة الأن�شطة
امل�رصفية
ت���س�ع��ى وح� ��دة خم��اط��ر الت�شغيل
لإدارة جميع املخاطر التي تن�ش�أ
م ��ن �أن �� �ش �ط��ة ال �ب �ن��ك .ح �ي��ث ت�ق��وم
ال��وح��ده بتحديد ،وحتليل وتقييم
و�إدارة امل�خ��اط��ر الرئي�سية التي
يتعر�ض لها البنك يف �إط��ار �أعماله،
وه��ي املخاطر الت�شغيلية ،خماطر
ال���دول���ة (ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة) ،خم��اط��ر
ال�سمعة ،املخاطر اال�سرتاتيجية،
وامل� �خ ��اط ��ر امل �ت �ع �ل �ق��ة مب �ن �ت �ج��ات/
خ��دم��ات ال�ب�ن��ك وامل �خ��اط��ر املتعلقة
بالعمليات امل�رصفية الإلكرتونية.
ومن املعروف �أن هذه املخاطر تت�سم
بدرجة عالية من الرتابط فيما بينها،
بحيث ميكن ل�ل�أو��ض��اع التي ت�ؤثر
على �أح��د جم��االت العمل �أن يكون
لها ت ��أث�يرات �سلبية على جمموعة
خم �ت �ل �ف��ة م ��ن امل �خ��اط��ر الأخ� � ��رى.

برنامج ا�ستمرارية الأعمال

قامت �إدارة املخاطر بتحديث
برنامج ا�ستمرارية الأعمال وخطة
الطوارئ يف عام ,2016حيث
ت�ضمنت تلك التعديالت حتديث
لل�سيا�سة العامة اخلا�صة بربنامج
اال�ستمرارية وخطة الطوارئ
وهيكل الت�سيري والنظم والأدوات
وخطة ال�ستمرارية الأعمال
امل�ؤ�س�سية يف البنك،مبا يف ذلك حتديد
الأعمال احلرجة والقائمني عليها.
وي�شمل الإطار دورة ا�ستمرارية

الأعمال ب�أكملها ،ويحدد ويد ّعم
العديد من اخلطط والنظم القائمة
واملزمعة من �أجل ا�ستمراريتها.
ول�ضمان فاعليتها و�إمكانية
االعتماد عليها ،يتم مراجعة
واختبار جميع خطط ا�ستمرارية
الأعمال بالبنك ب�صورة دورية،
للت�أكد من توافقها مع التغريات
التقنية والتنظيمية �أو التغري يف
طبيعة بيئة �أو مكان الأعمال.

وحدة خماطر ال�سوق

تعرف خماطر ال�سوق مبخاطر
التعر�ض �إىل اخل�سائر الناجتة عن
عوامل ال�سوق وت�شمل املخاطر
التاليــة :خماطر �أ�سعار الفائدة
،Interest Rate Risk
خماطر الت�سعري Price
 ،Riskخماطر �أ�سعار ال�رصف
Foreign Exchange
 .Riskوعلى الرغم من التقلبات
الكبرية يف عام  ،2016وارتفاع
�سعر الدوالر والعمالت الأجنبية
الأخرى مقابل تدهور يف �سعر
العملة املحلية الأمر الذي �أثر على
البنك ب�شكل كبري نظرا للمركز
الق�صري جدا الذي ميتلكه البنك
وهو ما عر�ض البنك �إىل خ�سائر
كبرية ب�سبب خماطر تقلبات �سعر
ال�رصف اال �أن البنك يف ظل قيادته
احلكيمة وكوادره امل�ؤهلة متكن من
حتقيق �أرباح عالية خالل العام رغم
�صعوبة الو�ضع وهو ما �ساهم يف
امت�صا�ص البنك للخ�سائر املالية
الناجتة عن خماطر �سعر ال�رصف
وتكوين املخ�ص�صات املطلوبة
ملواجهة تلك املخاطر ومبا يحافظ
على بقاء البنك وا�ستمراريته يف
الريادة امل�رصفية يف ال�سوق.

خماطر ال�سيولة

تن�ش�أ نتيجة عدم قدرة البنك على
الوفاء بالتزاماته يف الأجل الق�صري
بدون حتقيق خ�سائر ملمو�سة �أو
عدم القدرة على توظيف الأموال
ب�شكل منا�سب .وميتلك كاك بنك
�سيا�سة �شاملة لل�سيولة وخطة

متويل للطوارئ التي تدعم تنوع
م�صادر التمويل وحتافظ على
وجود خمزون �سيولة كاف مع
جمموعة كبرية من الأ�صول
ال�سائلة ،ولقيا�س ومراقبة
ال�سيولة ي�ستخدم كاك بنك حتليل
الفجوة ،اختبارات ال�ضغط،
و�صايف التمويل امل�ستقر ،ون�سب
تغطية ال�سيولة ،ون�سب ال�سيولة
التنظيمية والداخلية .و يف عام
 ،2016حافظ البنك على ن�سب
�سيولة مرتفعة بالإ�ضافة �إىل تعزيز
الأر�صدة النقدية من العملة املحلية
مبا يلبي متطلبات العمالء كما
ا�ستطاع البنك خالل عام 2016
حت�سني ن�سبة ال�سيولة الأجنبية
وخلق توازن بني طلبات العمالء
و�إيرادات العملة الأجنبية.

المخاطر األخرى:
يتبع البنك اسرتاتيجيات متكاملة
إلدارة ومتابعة ورقابة اخملاطر
األخرى مثل خماطر السمعة،
واخملاطر االسرتاتيجية حيث
تركز هذه االسرتاتيجيات على
احلد من اآلثار السلبية لهذه
اخملاطر .تساهم إدارة اخملاطر
يف احلفاظ على السمعة
اجليدة للبنك ،والتي تعتمد
على عدة أساليب من ضمنها
حتقيق فعالية اإلدارة ونظم
الرقابة والتحكم فى اخملاطر.
يعمل البنك على تطوير منتجاته
وتقدمي خدمات جديدة تساهم
يف احلفاظ على العمالء
وتلبية احتياجاتهم ومبا يواكب
التطورات السائدة يف السوق
املصرفية ،كما ساهم البنك
يف رعاية العديد من الفعاليات
واملهرجانات خالل عام 2016
لرتسيخ مفهوم الشراكة مع
العمالء.
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إدارة اخملاطر

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

Risk Management
تاريخ إدارة املخاطر وتطور
مفهومها
�إدارة املخاطر غريزة �إن�سانية مت
تطويرها

�إن عملية (�إدارة املخاطر) هي عملية
�إن�سانية قدمية بقدم التاريخ ن�ش�أت ووجدت
مع الإن�سان وهي غريزة تطورت من
البحث عن الأمان حلماية نف�سه وعائلته
من املخاطر املنظورة يف بيئته البدائية،
ومواجهة حتديات البقاء وتطورت من
خالل تطور البيئة املحيطة به وتطور
�إدراكه وبحثه عن تطوير هذه الغريزة �إىل
�أداة ملعرفة اخلطر ملواجهته.

�إدارة
املخاطر

�إدارة املخاطر وا�ستمرارية العمل

■ �إن �إدارة املخاطر ما هي �إال ممار�سة

لعملية نظامية لطرق ذات تكلفة فعالة
من �أجل التقليل من �أثر تهديد معني على
املنظمة �أو امل�ؤ�س�سة �أو الإدارة �أو الق�سم
�أو امل�رشوع.
■ كل املخاطر ال ميكن جتنبها �أو تقلي�ص
حدتها ب�شكل كامل.
■ ال يوجد خماطر م�ؤكدة  % 100وال
خماطر غري م�ؤكدة .% 100
■ على امل�ؤ�س�سات �أن تتقبل م�ستوى معني
من اخل�سائر ( خماطر متبقية) بينما
ت�ستخدم �إدارة املخاطر لتفادي اخل�سائر
قدر الإمكان.
■ تكمن �أهميتها يف �أن بع�ض احلوادث التي
لي�س من املحتمل �أن حتدث قد حتدث فعال
�إن كان هناك وقت كاف حلدوثها.
■ �إن �إدارة املخاطر والتخطيط ال�ستمرارية

العمل هما عمليتني مربوطتني مع بع�ضهما
وال يجوز ف�صلهما ،فعملية �إدارة املخاطر
توفر الكثري من املدخالت لعملية التخطيط
ال�ستمرارية العمل.
■ �إدارة املخاطر تغطي م�ساحات وا�سعة
مهمة لعملية التخطيط ال�ستمرارية العمل
والتي تذهب يف معاجلتها للمخاطر �أبعد من
عملية �إدارة املخاطر.
�إدارة املخاطر هي ذلك الفرع من علوم
االقت�صاد الذي يتعلق بالآتي:

■ املحافظة على الأ�صول املوجودة حلماية
م�صالح املودعني ،والدائنني وامل�ستثمرين.
■ �إحكام الرقابة وال�سيطرة على املخاطر
يف الأن�شطة �أو الأعمال.
■ حتديد العالج النوعي لكل نوع من �أنواع

املخاطر وعلى جميع م�ستوياتها.
■ العمل على احلد من اخل�سائر وتقليلها
�إىل �أدنى حد ممكن وت�أمينها من خالل
الرقابة الفورية �أو من خالل حتويلها �إىل
جهات خارجية �إذا ما انتهت �إىل ذلك �إدارة
املن�ش�أة ومدير �إدارة املخاطر.
■ حتديد الإجراءات التي يجب القيام بها
يف الرقابة على الأحداث وال�سيطرة على
اخل�سائر.
■ �إعداد الدرا�سات وذلك بغر�ض منع �أو
تقليل اخل�سائر املحتملة ،مع حتديد �أية
خماطر يتعني ال�سيطرة عليها �أو منع تكرار
مثل هذه املخاطر.
■ حماية �صورة املن�ش�أة بتوفري الثقة
املنا�سبة ،بحماية نف�سها و�أعمالها من
املخاطر املحتملة.

وحدة مخاطر ائتمان الشركات

ازدادت

أهمية مفهوم إدارة املخاطر
لدى اإلدارات والهيئات
الحكومية والرشكات العاملية واملؤسسات املحلية
الكربى يف السنوات األخرية ،وليس فقط كأداة
للعمل ولكن كأداة اسرتاتيجية لدعم املنظمة ،سواء
كاسرتاتيجية مواجهة تهديدات محتملة ،أو كأداة
دعم لإلدارة االسرتاتيجية ،أو كأداة تشغيلية للتنفيذ
مثل ( اتخاذ القرارات ،انتشار ،تحسني ،إدارة
مشاريع ،تنظيم ) .وقد اقتنعت اإلدارة الحديثة
أن النجاح الطويل اآلمد والقدرة عىل االستعداد
والوقاية للمخاطر والتعامل معها تبدأ من االهتامم
وتفعيل أداة إدارة املخاطر بشكل صحيح.

34

االسرتاتيجية الحديثة
�إدارة املخاطر هي جزء �أ�سا�سي يف الإدارة اال�سرتاتيجية
لأي م�ؤ�س�سة وه��ي ت�شمل الإج � ��راءات ال�ت��ي تتبعها
امل�ؤ�س�سات ب�شكل منظم ملواجهة الأخ�ط��ار امل�صاحبة
لأن�شطتها.
الرتكيز الأ�سا�سي لإدارة املخاطر اجليدة هو التعرف
على املخاطر ومعاجلتها .و�إدارة املخاطر ت�ساعد على
فهم اجلوانب الإيجابية وال�سلبية املحتملة لكل العوامل
التي ق��د ت��ؤث��ر على امل�ؤ�س�سة .فهي تزيد م��ن احتمال
النجاح وتخف�ض احتمال الف�شل.
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تنفيذ وتطبيق نظام  CRMالخاص
بإدارة خدمة العمالء وتحسين
جودة الخدمة

ال�صريفة الإلكرتونية
تعزيز القدرات التناف�سية

للبنك

م

الموضوع

1

إطالق خدمة الشحن الفوري لشركة سبافون.

2

إطالق باقات النت ليمن موبايل والسريع نت والبرق نت.

3

إطالق خدمة الشحن الفوري لشركة ام تي ان.

4

الربط الشبكي مع شركة الكهرباء لجميع المحافظات بالجمهورية.

5

رفع إيرادات االشتراكات الشهرية وزيادت عدد العمالء المشتركين والمفعلين للخدمة .

6

رفع عدد المشتركين واإليرادات الشهرية من التحصيالت والتسديدات.

7

تنفيذ وتطبيق نظام  CRMالخاص بإدارة خدمة العمالء وتحسين جودة الخدمة وتوفير قاعدة بيانات ومعالجة المشاكل والردود اآللية لإلستفسارات وتوفير تقارير تساعد على عمل
دراسات لمنتجات جديدة.
وهو نظام تم تنفيذه وتطويره داخليا لتسجيل جميع البالغات واإليميالت واالتصاالت والشكاوي الواردة من العمالء لتوفير قاعدة بيانات ونظام تتبع للمشاكل وحلها.

8

إرسال تقارير يومية لعدد العمليات التي تمت ومشاكل عمالئنا في الخارج كل حسب فرعه ولإلدارة العليا.

9

الرد على ما يزيد عن  46786ايميال خاص  -مشاكل العمالء التي تم استقبالها من كافة فروع البنك.

10

تم الرد على  35212اتصال هاتفي من عمالئنا تضمنت استفسارات وشكاوي عمالء.

11

تم التواصل مع  12207عميل لحل مشاكلهم من شاشة المراقبة قبل أن يتصل العميل حيث تم تخصيص موظفين للتواصل بالعمالء عند مواجهة العميل أي مشكلة من خالل
مراقبة العمليات عبر نظام البور كارد حيث يتم تحديد العميل ومشكلته ويتم التواصل به مباشرة

12

عمل استبيانات هاتفية مع عمالئنا للترويج لخدمات البنك ومنها كاك موبايلي

13

النزول الميداني لتغطية صرف المرتبات من نقاط البيع بالجهات الحكومية ونقاط التجمع

14

إعادة توزيع الصرافات على فروع أمانة العاصمة وكذا إعادة توزيع مواقع الصرافات وتم تشغيلها عبر الطاقة الشمسية

15

إضافة  21صرافا جديدا خالل العام  2016تم توزيعها على عدة مناطق بامأنة العاصمة وبعض المحافظات األخرى التي كانت بحاجة لتغطيتها

للصريفة

اإللكرتونية أهمية عالية يف تعظيم املوارد وتعزيز
القدرة التنافسية للبنك يف ظل التطورات املرصفية
التي تشهدها البنوك ،وألجل ذلك يكون التحديث والتطوير أهم عوامل
النجاح وتحقيق اإلنجازات وفق الخطط املتبعة ،وكانت إنجازات قنوات
التوزيع اإللكرتونية للعام  2016كام يف الجدول التايل:
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إضافة  21صرافا جديدا
خالل العام 2016

تقرير التحصيالت لجميع الرشكات لعام :2016
م

نوع الخدمة

نسبة النمو

م

نوع الخدمة

نسبة النمو

1

الكهرباء

-99%

7

خدمة اإلنترنت

97%

2

المياة

-33%

8

y

3

الهاتف األرضي

87%

9

 Mtnالشحن الفوري

4

MTN

-14%

10

Sabafonالشحن الفوري

5

يمن موبايل

7%

11

 Yالشحن الفوري

86%

6

سبأفون

-7 %

12

كروت الخدش MTN

251%

م

إجمالي تحصيالت

%45

م

إجمالي ايرادات كاك موبايلي

%282

م

إجمالي تحصيالت كاك موبايلي

%251

8%

الصرافات اآللية
التي مت تركيبها
حتى نهاية 2016

م

المحافظة

العدد

1

أمانة العاصمة

109

2

عدن

25

3

حضرموت

8

4

الحديدة

15

5

تعز

11

6

ذمار

6

7

إب

10

8

عمران

3

9

الضالع

4

10

شبوة

2

11

البيضاء

4

12

المهرة

2

13

المحويت

1

14

مأرب

2

15

لحج

1

16

حجة

5

صعدة

1
 210صرافا ً

17
اإلجمالي
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التقييم و�إدارة الأداء

التدريب
وتطوير الأداء

نظام تقييم الأداء

تعترب عملية �إدارة وتقييم الأداء من �أهم العنا�رص يف �إدارة امل��وارد الب�رشية من حيث حتديد مدى كفاءة �أداء املوظفني
لأعمالهم وتنفيذهم للمهام والواجبات ومدى االلتزام بالقيم وال�سيا�سات والأنظمة والإجراءات اخلا�صة ببنك الت�سليف
التعاوين والزراعي ،وذلك با�ستخدام معايري تقييم منا�سبة تت�ضمن مراجعة �شاملة للن�شاطات والواجبات ولطبيعة العمل
بح�سب املجموعات الوظيفية بحيث ت�ضمن العدالة واملو�ضوعية يف تقييم �أداء املوظفني وحتقق امل�ساواة بينهم ،كما ت�ؤدي
�إىل رفع م�ستوى الأداء والإنتاجية للموظفني وتطوير الأداء الكلي لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي.

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

ق�سم تقييم الأداء

مت ان�شاء ق�سم التقييم و�إدارة الأداء يف العام
2013م م��ن خ�لال ف�صل مهام التقييم
عن مهام التدريب لأهمية �إي�لاء تقييم الأداء
�أه�م�ي��ة كونها ت�ت�ج��اوز عملية �إدارة الأداء
دور التقييم لت�شكل �أداة رئي�سة للتطوير
وت���س��اع��د يف ال��و� �ص��ول �إىل م�ستوى الأداء
املطلوب من املوظفني وال��ذي ينعك�س بدوره
على الأداء ال�ع��ام لبنك الت�سليف التعاوين
وال� ��زراع� ��ي ،ح �ي��ث �أن��ه��ا ع�م�ل�ي��ة م�ستمرة
وجناحها يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الإر�شاد
( )Coachingلأن ال �ت �ف��اع��ل م��ا بني
الرئي�س املبا�رش وموظفيه يهدف �إىل تبادل
الآراء والتوجيهات لتطوير �أداء املوظفني
و�إي�ج��اد حلول للم�شاكل �أك�ثر من �أن يكون
الهدف هو �إيجاد الأخ�ط��اء وتذكري املوظف
ب�أنه امل�س�ؤول عنها .وبالتايل ف�إن نظام �إدارة

تبني م�شروع حتديث االحتياجات التدريبية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي والوظيفي والفردي
تنفيذ  108برنامج تدريبي �أ�سا�سي وتخ�ص�صي نفذ منها  51%يف مركز البنك الداخلي ،ا�ستهدفت
 1508موظف ًا وموظفة بن�سبة .66%
وبالن�سبة للربامج املتقدمة مت دعم  4موظفني يف احل�صول على �شهادة دولية يف جمال مدقق داخلي
معتمد )CIA( ،ويف �إطار رفع منحنى الكفاءة واخلربة مت دعم  28موظف ًا وموظفة �ضمن برنامج
الدرا�سات العليا.
�أما يف جمال تقييم الأداء فقد حقق �أهدافه الإ�ضافية عرب امل�ساهمة يف تقدمي البيانات الالزمة
ملتخذ القرار باالعتماد على نتائج عملية تقييم الأداء التي تو�صف بكونها �شفافة وعادلة وتلتزم
مبعايري مهنية عالية ،ومت تقييم  48موظف مكلفني بالقيام مبهام قيادية و�إ�شرافيه ،بالإ�ضافة
�إىل املهام التي يقوم بها ق�سم تقييم الأداء يف التوعية بثقافة تقييم الأداء ملوظفي البنك وب�شكل
م�ستمر.
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وتقييم الأداء يت�ضمن حم��وري��ن �أ�سا�سني
يعمالن بان�سجام ت��ام على حتقيق �أه��داف
عملية �إدارة وتقييم الأداء ،وهما:
• حم��ور املراجعة والتقييم (Review
 )& Evaluationوال � ��ذي ي�ه��دف
�إىل حت��دي��د ال �ف��وارق يف م�ستوى الأداء عن
امل�ستوى املطلوب ،يف حال وجودها ،و�رشح
الأداء املتوقع من املوظفني.
• حم � � � � ��ور ال � � �ت � � �غ� � ��ذي� � ��ة ال� � ��راج � � �ع� � ��ة
وال� �ت� �ط ��وي ��ر (Feedback and
 )Developmentوال��ذي يهدف �إىل
�إط�ل�اع امل��وظ��ف على م�ستوى �أدائ� ��ه خالل
فرتة التقييم �سواء �سلبا �أو �إيجابا ،وتبادل
الآراء وامل �ق�ت�رح��ات ح ��ول ��س�ب��ل ال�ت�ط��وي��ر
ومناق�شة كيفية حتقيق الأه��داف املحددة له
والو�صول �إىل م�ستوى الأداء املطلوب.

تقييم الوظائف الإ�شرافية

مت من خالل توجيهات الأخ /رئي�س جمل�س الإدارة بعقد جل�سات تقييم الأداء لكل من �صدر لهم
قرارات التكليف بالوظائف ال�رشافية باعتبارهم حتت التجربة ملدة ثالثة �أ�شهر �أوىل وجتدد ملن مل
يفوق املعايري املطلوبة وي�صدر قرار التعيني ملن تفوق للو�صول لتلك املعايري ويكون بذلك اكت�سب
امل�سمى الوظيفي وا�ستحق كل االمتيازات املالية والإدارية بح�سب اللوائح والإجراءات املنظمة لذلك.

نتائج

مت تعزيز القرار القيادي
ب��ال�ب�ي��ان��ات ال�لازم��ة ح��ول
�أداء املكلفني بالوظائف
الإ� �ش��راف� � �ي � ��ة لإ� � �ص� ��دار
قرارات التعيني.
وهذا يو�ضح حكمة القيادة
ور�ؤي �ت �ه��ا لأه �م �ي��ة عملية
تقييم الأداء.
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اإلجراءات التي مت
اتباعها الستكمال
التحضريات لتقييم األداء
للعام 2016
�إجراءات �إدارية

◄ مت االنتهاء من عمل تقرير بنتائج التقييم
للعام  2014ورفعه لرئي�س القطاع ورئي�س
جمل�س الإدارة.
◄ مت التوجيه من الأخ /رئي�س القطاع
ب�إنهاء م�رشوع تقييم الأداء وحتديد
االحتياجات التدريبية و�إيكال �إدارة عملية
تقييم الأداء �إىل ق�سم تقييم الأداء ح�سب
االخت�صا�ص ووفق الإجراءات (خمرج تقييم
الأداء).

�إجراءات فنية

◄ متت مراجعة مناذج التقييم لكل
امل�ستويات ومطابقتها مع الأوزان الن�سبية
لكل م�ستوى �إداري وجمموعة وظيفية
◄ مت �إنزال تعميم جلميع امل�س�ؤولني
املبا�رشين يف  2016/8/18للتنويه
على �أهمية �إعداد ملفات املوظفني يف �سبيل
التح�ضريات لإجراء تقييم الأداء نهاية العام
.2016
◄ مت التوا�صل مع بع�ض الإدارات املعنية
لتويف البيانات الالزمة للتح�ضريات
◄ مت �إعداد ك�شف بخط ال�سري ومواعيد
اجلل�سات لكل املندوبني ت�شمل كل القطاعات
وفق امل�ستويات الإدارية واملجموعات
الوظيفية
◄ مت تدريب فريق املندوبني امل�ستوى الثالث
ب�شكل نهائي على عملية �إدارة اجلل�سة
واحت�ساب النتائج
◄ مت �إعداد وتوزيع حقاب املندوبني مدعومة
بالوثائق املطلوبة لعملية التقييم
◄ مت �إعداد ملفات املقيمني لكل امل�ستويات
م�شمولة لنماذج التقييم ح�سب كل م�سمى
وظيفي.
◄ خارطة النزول لتقييم الأداء من خالل
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توزيع ك�شوفات املندوبني ت�شمل ا�سماء
امل�ستهدفني من التقييم والتوثيق على
م�ستوى كل مندوب

خطوات تف�صيلية

◄ مراجعة وحتليل نتائج تقييم الأداء
لفروع البنك من واقع الوثائق امل�سلمة من
قبل اللجان امليدانية للتقييم
◄ �إعداد تقارير تف�صيلية بالنتائج النهائية
للتقييم ملدير م�رشوع تقييم الأداء وحتديد
االحتياجات التدريبية
◄ وتقرير �آخر للأداة العليا عن نتائج
حتليل تقييم الأداء واملعوقات والتو�صيات
◄ �إعداد املواد اخلا�صة واملكونة للمنتدى
التفاعلي عن ثقافة وطرق تقييم الأداء
والنماذج امل�ستخدمة.
◄ �إعداد خطة لق�سم التقييم من واقع مهام
وواجبات التقييم م�سرت�شدين باملخرج
رقم 6
◄ �إعداد دليل اجراءات عملية التقييم
وتو�ضيح الأدوار املنوطة باجلهات ذات
العالقة ويتم �إعادة �صياغته وفق النموذج
املر�سل من �إدارة اجلودة
◄ ا�ستكمال �شا�شات النظام اخلا�صة
بالتقييم والتقارير املطلوبة وفق مناذج
املخرج
◄ مت متابعة فروع البنك والتي �سبق تقييم
الأداء فيها للقيد يف �سجل الأعمال والنتائج:
◄ حيث كان املعوق تكرار عدم القدرة على
الدخول يف النظام الآيل ومت �إر�شادهم بالقيد
يف �سجل يدوي ًا
◄ مت ت�صميم برو�شور تثقيفي و�إر�شادي
حول تقييم الأداء وطريقة التقييم املتبعة يف
البنك وكيفية �إدارة اجلل�سات.

إدارة التدريب

Training M.

يف املراكز واملعاهد الأخرى موزعة بني
الإدارة والفروع على النحو التايل:

التو�صيات

◄ ربط نتائج تقييم الأداء بنظام التحفيز
◄ تفعيل م�رشوع تكرمي املوظف املثايل
◄ اعتماد جماالت ا�ستخدام نتائج تقييم الأداء

التدريب وتطوير الأداء

ي�سعى البنك من خالل التدريب �إىل تطوير وت�سليح موظفيه باملعرفة
واملهارات الالزمة لنجاح البنك يف �أداء خدمة متميزة لعمالئه ب�شكل يقلل
من التكلفة ويحقق ر�ضى العمالء ور�ضى موظفي البنك من خالل الرتكيز
على التدريب الذي يهتم بالنتائج ويتوافق مع احتياجات العمل ويحقق
�أهداف امل�سارات الوظيفية ملختلف الوظائف يف البنك.
تعتمد �إجراءات التدريب على معايري وا�ضحة وحمددة ودقيقة متكن بنك
الت�سليف التعاوين والزراعي من حتقيق الغاية من هذا النظام و�إ�ضافة
قيمة حقيقية من خالل التدريب لتطوير الأداء العام ودعم امل�سار الوظيفي
للموظفني وجدارتهم املختلفة.
ومتر عملية التدريب يف بنك الت�سليف التعاوين والزراعي على �أربعة مراحل
متتالية ومكملة لبع�ضها البع�ض وتكون قائمة على �إ�سرتاتيجية و�سيا�سة
البنك املتعلقة بالتدريب كما يو�ضح ال�شكل التايل:

خال�صة التدريب للربع الرابع
2016

ق�سم التدريب:

يقع على عاتق ق�سم التدريب حتديد الإحتياج
التدريبي وحتديثه با�ستمرار ويتحمل
م�س�ؤولية تنفيذ التدريب والإ�رشاف عليه
داخل البنك وخارجه �ضمن اخلطة التدريبية
املعتمدة.

مركز التدريب : BTI

يتحمل مركز التدريب الداخلي م�س�ؤولية
تدريب املوظفني داخل البنك وااللتزام بخطة
التدريب املو�ضوعة ،مبا يزيد اجلودة ويقلل
الكلفة .

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ

تدريب وتطوير أداء
املوظفني يف العام
2016

يتم يف كل عام الرتكيز على هدف جديد من
�ش�أنه رفع كفاء التدريب وجتويده ،ففي
حني مت العام  2015رفع
كفاءة مركز التدريب ليكون
�ضمن املعايري املطلوبة
ليقوم ب�أداء املهام املطلوبة
مت يف العام  2016التعاقد
مع خبري ا�ست�شاري
لتحديث احتياجات

التغذية الراجعة
◄ تخطيط
◄ تقييم
◄ مراجعة دورية
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التدريب وفق امل�ستويات الثالثة امل�ؤ�س�سي
والوظيفي والفردي ،وبرغم التحديات التي
واجهت عملية التدريب والتي طالت قطاع
التدريب ب�شكل عام يف البالد فقد مت تنفيذ
عدد ()108برنامج تدريبي ا�ستفاد منها
عدد ()1508متدرب مت تنفيذها داخل
البنك (مركز التدريب بالبنك) وخارج البنك
يف املراكز واملعاهد الأخرى

خال�صة التدريب للربع الثاين
2016

قامت �إدارة تطوير الأداء (التدريب) خالل
الربع الأول من العام  2016بتنفيذ
عدد ( )31برنامج تدريبي ا�ستفاد منها
( )444متدرب داخل البنك (مركز
التدريب بالبنك) وخارج البنك يف املراكز
واملعاهد الأخرى موزعة بني الإدارة
والفروع على النحو التايل:

قامت �إدارة تطوير الأداء (التدريب) خالل
الربع الأول من العام  2016بتنفيذ
عدد ( )22برنامج تدريبي ا�ستفاد منها
( )283متدرب داخل البنك (مركز
التدريب بالبنك) وخارج البنك يف املراكز
واجلهات الأخرى موزعة بني الإدارة
والفروع والتي �سيتم تو�ضيحها ب�شكل
معلى النحو التايل:

خال�صة التدريب للربع
الأول2016

قامت �إدارة تطوير الأداء (التدريب)
خالل الربع الأول من العام 2016
بتنفيذ عدد ( )40برنامج تدريبي ا�ستفاد
منها ( )577متدرب داخل البنك (مركز
التدريب بالبنك) وخارج البنك يف املراكز
واملعاهد الأخرى موزعة بني الإدارة
والفروع على النحو التايل:

برامج الدرا�سات العليا 2016

وا�صلت �إدارة تطوير الأداء(التدريب) دعم
موظفي البنك امللتحقني بربامج الدرا�سات
العليا يف كافة �أنحاء الوطن حيث قدمت
الدعم املايل لعدد ()28موظف موزعة على
الربامج التالية:

خال�صة التدريب للربع
الثالث 2016

قامت �إدارة تطوير الأداء (التدريب)
خالل الربع الأول من العام 2016
بتنفيذ عدد ( )8برنامج تدريبي ا�ستفاد
منها ( )119متدرب داخل البنك
(مركز التدريب بالبنك) وخارج البنك
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جدول يوضح الربامج التدريبية املنفذة بحسب جماالت التدريب
عدد المستفيدين

اسم البرنامج التدريبي

5

17

التخطيط االسرتاتيجي املؤسيس

5

24
14
11
10
4
3
7
8
13
6
20
7
9
7
6
10
6
11
9
7
12
12
12
24
9
14
8
2
5
5
3
8
2
4
8
28
4
19
6
6
11
22
6
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إعداد املواد و الحقائب التدريبية املحرتفة
اجراءات منح التسهيالت للمؤسسات والرشكات
إدارة االجتامعات وكتابة التقارير
إدارة االئتامن املرصيف
إدارة الجودة الشاملة
إدارة الديون املتعرثه
إدارة السيولة والودائع وتوظيف األموال يف لبنوك
إدارة املوجودات واملطلوبات
إدارة الوقت
إدارة فريق العمل الفعال
اساسيات الضيافة
اساليب العمل املرصيف االسالمي
اساليب الوقاية من تزييف العمالت وتزوير املستندات
اسس ومعايري تسعري الخدمات املرصفية
إعداد املوازنات التقديرية يف البنوك
االجراءات القانونية واملرصفية للشيكات
االرشاف االداري الفعال
االعتامدات املستندية
االعراف املوحدة لتغطية االعتامدات املستندية للنرشة 725
االئتامن املرصيف املتقدم
اإلجراءات القانونية واملرصفية للتعامل بالشيك
البطاقات املرصفية
التحاصيل املستندية
التحليل املايل باستحدام الحاسوب
التحليل املايل يف املصارف
التخطيط االسرتاتيجي
التسويق املرصيف
التسويق املرصيف االلكرتوين
الترشيعات املرصفية
التصنيفات املوحدة للبنوك
التمويل باملشاركة واالجارة يف البنوك االسالمية
التميز يف خدمة العمالء
التوثيق القانوين للعقود االئتامنية واملرصفية
التوثيق القانوين للعقود األئتامنيه واملرصفيه
الحوكمة وفقا لدليل جوكمة البنوك الصادر من البنك املركزي
الخدمات املرصفية اإللكرتونية
الصكوك االسالمية
العمليات املرصفية املحلية
القيادة اإلدارية والتحديات
املحاسبة االدارية يف املصارف
املحاسبة املرصفية
املحاسبة لغري املحاسبني
املراجعه و التدقيق الداخيل للبنوك

12
3
20
5
53
6
20
7
25
2
21
31
7
11
17
11
12
13
4
5
18
2
26
6
126
31
12
16
9
18
16
20
3
279
2
7
1
20
30
11
22

املسؤولية االجتماعية

املراجعه و التدقيق الداخيل للبنوك
املراسالت التجارية
املراسالت التجارية واملرصفية باالنجليزية
املضاربة واالستصناع يف البنوك االسالمية
املهارات الحديثة يف فن التعامل مع الجمهور
املهارات القيادية واالرشافية
الورشة التطبيقية تعزيز وبناء القدرات عىل تطبيق قانون املناقصات واملزيدات رقم ( ) 23
لسنة  2007والئحتة التنفيذية واألدلة اإلرشادية والوثائق النمطية
امن وحامية املعلومات ملستخدمي الحاسوب
امن وحامية املنشئات الحيويه
إدارة حسابات العمالء ()Ac Management
أساليب كشف تزييف العمالت وتزوير املستندات
تحليل وتقييم اداء املرصف
تصنيف الديون املتعرثة ورصد املخصصات الالزمة لها
تعزيز وبناء القدرات عىل تطبيق قانون املناقصات رقم ( )23لعام 2007م والئحته التنفيذية
واألدلة اإلرشادية والوثائق النمطية
تقييم الضامنات املقدمة من العمالء لغرض منح االئتامن

مشروع توعية موظفي البنك

مت

ي�ضطلع ك��اك بنك ب�شكل ع��ام مب�س�ؤولية كبرية جت��اه املجتمع يف كافة املجاالت كونه من �أه��م امل�ؤ�س�سات املالية
وامل�رصفية يف البلد وهنا ي�أتي دور �إدارة تطوير الأداء (التدريب) حيث تعمل على امل�ساهمة يف تقدمي العون للباحثني
واخلريجني فيما يخ�ص �أبحاثهم ودرا�ساتهم وتعمل �أي�ضا عرب مركز التدريب الداخلي  BTiالتابع للبنك على
التعاون مع امل�ؤ�س�سات واملنظمات فيما يخ�ص ا�ست�ضافة وتنظيم الفعاليات املختلفة بالإ�ضافة �إىل التعاون معهم فيما
يخ�ص �إعطاء املعرفة خلريجي وخريجات اجلامعات والكليات والأكادمييات اليمنية املختلفة.

تكوين جلنة توعية موظفي البنك بتوجيهات رئي�س جمل�س الإدارة
لغر�ض خلق ثقافة �سلوكية ومعرفية ل��دى موظفي البنك عرب
توعيتهم بطرق مبتكرة وحديثة ،من خالل ت�شكيل جلنة لتوعية موظفي
البنك حتت �إ��شراف قيادة القطاع امل�ساند ،ا�ستندت يف �أعمالها لعدد من
املفاهيم.

الموضوع

النشاط

الوالء واالنتماء
 9بوسترات

ورشة عمل  +إرسال بوسترات توعية

التحضير والتنفيذ لورشة عمل لقيادات البنك  +بوسترات دعائية عدد
 9لمدة  20يوما.

أبريل

السرية واألمانة المصرفية
 5بوسترات

تم تصميم حملة توعوية عن السرية المصرفية واألمانة الوظيفية

 5فالشات عن سرية المعلومات واألمانة مع االلتزام بالنصوص الواردة
بمدونة السلوك الوظيفي وتم عمل التصاميم أيضا ً بجهود ذاتية.

يونيو _ يوليو

حملة أساسيات ومهارات خدمة العمالء
 18بوستر

بدأ اإلرسال في شهر أكتوبر وقد تم حتى اآلن إرسال  10بوسترات

قامت اللجنة بتصميم الجمل التوعوية وتم االستعانة بمصمم خارجي
وتصميم  18بوستر.

من نوفمبر وحتى ديسمبر

حملة كاك انتمائي
 6بوسترات

تم تصميم  6بوسترات وإرسال  3حتى اآلن

قامت اللجنة بحصر للمميزات التي يتمتع بها موظفي كاك بنك ( الراتب
 +الحافز  +التأمين الصحي  +التدريب  +تعليم األبناء)

من نوفمبر وحتى ديسمبر

األسلوب

الزمن

تقييم دراسات الجدوى املقدمة من العميل
تنفيذ برنامج السياسة االئتامنية ومصفوفة السقوف والصالحيات للقروض
تنميه مهارات تحصيل القروض يف البنوك

א א

النظام الجغرايف
حوكمة البنوك

  אא 

א

خطابات الضامن
دور وحدة االمتثال يف مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب
صناعة القرار االداري

 כ
אכ כ

 

ﻣﻦ اﻫﺪاف
ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء

ﻣﻦ اﻫﺪاف ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء



رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
أداءﻫﻢ
وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻛﻔﺎءاﺗﻬﻢ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار

א  
אא   


א
א

 

אא  א .

طرق احتساب االرباح يف البنوك االسالمية
طرق الدفع التقليدية والحديثة يف التجارة الدولية
فحص مستندات االعتامدات وفقا ملعيار 745
قانون االمتثال الرضيبي االمرييك الفاتكا
قانون الرضائب اليمني
كشف تزوير التوقيع واملستندات املرصفية

אא

אא

مبادئ املحاسبة لغري املحاسبني

 אא



ﻗﺮارك ﺑﻴﺪك

مبادئ وإعداد القوائم املالية يف القطاع املرصيف
مخاطر االعتامدات املستندية
معايري املحاسبة الدولية

א אא

אא

اﻟﺮاﺋﺪة



ﺑﺼﺤﺔ

مفاهيم املتغريات املناخية وفرص التمويل املتاحة من صندوق املناخ االخرض
مقاصة الشيكات

”ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ“

مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب
منازعات االعتامدات املستندية والتحكيم التجاري لها
مهارات االتصال الفعال والتعامل مع الجمهور
نظام املشرتيات واملخازن (فوكس)
نظم امن وحراسة البنك

 א א 

ورشة الرضاء الوظيفي والوالء التنظيمي

א א

ورشة عمل إعداد ومراجعة االصدار الثاين الجراء ائتامن الرشكات واملنشأت GOLMO1P001

א

وسائل ونظم الدفع الحديث

א א



אא
 אא 

אאא א
אא 

א א .
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إدارة الحواالت

No.(106) January - 2017
CACBANK

Transfers M.

إدارة الحواالت

Transfers M.

للتدفقات

النقدية عائدات داعمة لالقتصاد الوطني ،وسياسة االنفتاح االقتصادي تؤىت مثارها مبزيد
من املدخرات ،وكاك بنك يتامىش مع تعليامت البنك املركزي اليمني ملا من شأنه خدمة
أبناء الوطن يف الداخل والخارج ،وتعزيز الثقة بالقطاع املرصيف باعتباره الرائد للسوق املحيل ،فمد جسور عالقاته
مع العديد من البنوك املراسلة ورشكات الرصافة محلياً وخارجياً محققاً إنجازات كبرية خالل العام .2016

اهم �إجنازات الإدارة خالل
العام 2016

حتقيق �إجمايل �إيرادات مببلغ  234,6مليون ريال
◄ تعزيز �أر�صدة البنك يف اخلارج.
◄ تد�شني العمل مع �رشكة احلواالت  Riaوالرتويج
للحواالت الواردة عربها.
◄ تد�شني برنامج �سداد ر�سوم التن�سيق اجلامعية
عرب نظام ال�رسيع للحواالت.
◄ تنمية احلواالت الداخلية ومبعدل منو .99%
◄ تفعيل العمل مع �رشكة الدوحة لل�رصافة يف قطر.
◄ توقيع �إتفاقية تقدمي خدمات باقة رحال مع �رشكة
العالونة يف الأردن.
◄ تنمية احل��واالت اجلماعية وا�ستقطاب �أك�ثر من
 100جهة جديدة.
◄ تو�سيع �شبكة ال�رسيع الداخلية والتعاقد مع �أكرث
من  15وكيال جديدا.

حركة الحواالت الخارجية

ارتفعت م�ؤ�رشات احلواالت الداخلية للعام 2016
مقارنة بالعام  2015بن�سبة منو و�صلت �إىل .18٪
46

الرسيع موباييل

ح�ق��ق ال�ب�ن��ك من��وا يف ح�ج��م احل� ��واالت امل �ن �ف��ذة عرب
ال�رسيع موبايلي وبن�سبة .4%

سداد الرسوم الجامعية

مت توقيع �إتفاقية ت�سديد الر�سوم اجلامعية مع وزارة
التعليم العايل ممثلة مبركز تقنية املعلومات .

الحواالت الجامعية

�شهد العام  2016منوا ملحوظا يف حجم احلواالت
امل�ن�ف��ذة وال�ع�م��والت املحققة م�ق��ارن��ة ب�ع��ام 2015
الذي كان فيه حركة احلواالت اجلماعية متوا�ضعة،
وي��رج��ع �سبب ال��زي��ادة نتيجة ات�ب��اع البنك �سيا�سة
تتنا�سب مع و�ضع ال�سوق واملتغريات الراهنة وفقا
للجدول.
البيــــــان

معدل النمو

عدد الجهات

341%

عدد الحواالت

248%

إجمالي المبالغ

51%

إجمالي العموالت

767%

باقة رحال

مت فتح العديد من
احلسابات للمغرتبني
اليمنيني املتواجدين
يف مناطق خمتلفة من
العامل.
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مركز البطاقات

No.(106) January - 2017
CACBANK

Center Cards

مركز البطاقات

Center Cards

مركز البطاقات
يلبي طلبات العمالء مبنتهى الدقة
وال�سرعة
على مدار ال�ساعة

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

48

م

االنجاز

1

فيزا إلكترون

2

فيز إلكترون إسالمي

3

يونيون بربيد

4

فيزا جولد

5

فيزا نت

6

إسالمي ديبت

7

بربيد

8

القسم

3366
  74
   4
116
  89
1242
  70

مالحظات

ELECTRON
ISLAMIC ELECTRON
CUP CC CARD      
VISA GOLD        
VISA NET         
ISLAMIC DEBIT CARD
Charge Card      

فيزا كالسيك

579

VISA CLASSIC     

9

يونيون باي

8282

CUP DEBIT CARD   

10

ديبت

28097

DEBIT CARD       

ا�ستكمال م�شروع الفيزا نت.ا�ستكمال و�إجناز امللف الإلكرتوين.االنتهاء من حتديثات الفيزا للعام .2016االنتهاء من م�شروع �إر�سال فواتري الفيزا للعام  2016عربالإمييل.
تفعيل خدمة ال�سحب عرب نقاط البيع لبطاقات كاك �إ�سالمي.رفد البنك ب�أكرث من 160نقطة جديدة ب�أحدث املوا�صفات.البدء بتنفيذ وتطبيق نظام مراقبة االحتيال.-كما قام ب�إ�صدار البطاقات امل�صرفية مبختلف �أنواعها.
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IT

�إدارة تقنية املعلومات

إدارة تقنية المعلومات

IT

Information

Technology

ح�صاد 2016

الإنرتنت مببنى الزبريي.

تعزيز الربط االحتياطي لفروع
البنك

IT

تحديث

األنظمة املالية
املرصفية
وتطويرها،ميكن
املؤسسات من
إحراز مؤرشات منو
عالية،ويكسبها قاعدة
عمالء واسعة تنفرد
بامتالكها ،وكذلك
اقتنائها ألحدث
األنظمة يف عامل
البنوك والرشكات
املالية ،فإدارة تقنية
املعلومات كانت
وماتزال تواصل
التطوير والتدريب
ليتصدر البنك قامئة
البنوك اليمنية نتيجة
امتالكه ألحدث
األنظمة البنكية
ومواكبته للتطورات.

50
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▪ ربط مكاتب �أمانة العا�صمة
خطوط احتياطية عرب ال�ستااليت
لعدد  5فروع.
▪ ربط خطوط احتياطية لفروع
البنك عرب ال�ستااليت لعدد 21
فرع ًا ومكتب ًا.
▪ حتديث نظام املراقبة ال�شبكية
 Orionلأحدث �إ�صدار
▪ خف�ض تكاليف ربط الفروع
باملركز االحتياطي
▪ خف�ض تكاليف الربط ال�شبكي
للقنوات الفروع
▪ تعزيز وحتديث �أجهزة و�أنظمة
احلماية
▪ م�رشوع حت�سني ربط الإنرتنت
مل�ستخدمي البنك
▪ تركيب وت�شغيل  2جهاز
 UTMحلماية اخلدمات البنكية
عرب الإنرتنت
▪ تركيب وت�شغيل جهاز حلماية
ومراقبة الدخول من خارج ال�شبكة
.VPN
▪ حتديث نظام حماية مراقبة
م�ستخدمي الإنرتنت (Blue
.) Coat
▪ تركيب وت�شغيل جهاز
 BlueCoatمل�ستخدمي �شبكة

العزل ال�شبكي بني ال�شبكات وتعزيز ورفع
احلماية
▪ �شبكة قنوات ترا�سل البيانات  E1عن قنوات MPLS
للحد من امل�شاكل.
▪ الو�صول ل�شبكة ال�سري فرات من �شبكة البنك و�إغالق املنافذ
حلماية الو�صول لل�سريفرات.
▪ �شبكة نقاط البيع يف منطقة حممية  DMZلإغالق الثغرات
الأمنية.
▪ �شبكة ال�رصافات عن �شبكة الفروع ل�ضمان ا�ستمرارية
خدمات ال�رصافات.
▪ �شبكة �رشكات اخلدمات ( مين موبيل� ,سب�أفون ,ام تي ان,
املياه.......,الخ) عن �شبكة البنك ل�ضمان حماية �شبكة البنك
من ال�شبكات اخلارجية.
▪ حتويل معظم قنوات الرتا�سل �إىل  MPLSلتخفي�ض
التكاليف.
▪ ربط الفروع للمركز االحتياطي عن طريق خدمة
.Switching MPLS
▪ م�سار ربط ال�رشكات عرب قناة .MPLS
▪ معظم قنوات ترا�سل البيانات  E1للفروع واملكاتب �إىل
قنوات .MPLS
تخفي�ض تكاليف ا�ستئجار قنوات ترا�سل البيانات بني الفروع
والإدارة العامة ب � 170ألف دوالر.

حتديث الربط ال�شبكي لفروع البنك وقنوات
الربط خارجي ًا
▪ ربط  7فروع ومكاتب جديدة (مكتب جامعة �إب –مكتب
رميه – مكتب جامعة �صنعاء-فرع احلوبان -مكتب دار�س
 فرع حده اجلديد -فرع  22مايو اجلديد – فرع بغداداجلديد) بخدمة االت�صال  .MPLSوربط فرع �صنعاء
بالألياف ال�ضوئية .وت�أهيل و�صيانة �شبكات الفروع ،فيما مت
تعزيز الربط ل�رشكة ريا الأمريكية للحواالت.
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IT

مركز البيانات
�صيانة منظومات البنية التحتية ملركز
البيانات
▪ �صيانة اخلازنات املركزية واملكيفات
املركزية واملولدات الكهربائية.
▪ �إعادة ت�أهيل وتطوير وتنظيم عمل مركز
البيانات
▪ و�ضع �إجراءات �أعمال حديثة وتنظيمها
ملوظفي مركز البيانات
▪ ت�شغيل غرفة �سريفر جديدة مبنظومة
متكاملة
▪ ت�أهيل غرفة اخلازنات املركزية
▪ ت�أهيل غرفة ال�رسفرات املركزية
▪ جتهيز و�إن�شاء غرفة املراقبة
▪ جتهيز غرفة التو�سعة لكهرباء مركز
البيانات
▪ تعزيز منظومة الأمن الفيزيائي
ومنظومة املراقبة ملركز البيانات
قسم أمن املعلومات
▪ امل�شاركة يف م�رشوع �صالحيات
امل�ستخدمني للباور كارد
و�ضع خطة تنفيذية للح�صول على االيزو
.27001
▪ نقل جميع �أ�رشطة الن�سخ االحتياطي من
مركز البيانات �إىل مركز الطوارئ
▪ النزول امليداين لل�رشكات لنظام تتبع
ال�سيارات.
▪ الإجراءات التنفيذية ل�سيا�سات �أمن
املعلومات
▪ جتهيز النماذج اخلا�صة بال�سيا�سات
▪ االحتفاظ بن�سخة توقيع ا�ستالم
يوزر للعاملني يف نظام البوركارد(مركز
البطائق� -إدارة البطاقات – الكول �سنرت
– الإ�سالمي – العمليات املركزية –
اجلودة – املالية -ق�سم العمليات بااليتي.
▪ ت�سليم كلمات ال�رس اخلا�صة بالأنظمة
وال�شبكات ومركز البطائق والإ�سالمي �إىل
مكتب رئي�س البنك
▪ حتديث �سيا�سة �أمن املعلومات بالبنك
واعتمادها من الإدارة العليا وتعميمها
ملوظفي البنك
�إدارة الأمن الفيزيائي ملركز البيانات
و�إعداد اخلطة الأمنية والإجراءات
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للفروع للحفاظ على املعلومات
قسم األنظمة والعمليات
منظومة الن�سخ االحتياطي الأتوماتيكية
() NetLibrary
▪ �إ�صالح منظومة الن�سخ االحتياطي
الأتوماتيكي و�إعادة ت�شغيلها
▪ حتديث منظومة البيئة االفرتا�ضية
 - VMWareترقية منظومة

 VMWareيف املركز االحتياطي.
▪ حتديث نظام التواقيع ( )Sigcap
 �إن�شاء يوزرات تواقيع جلميع الفروعواملكاتب عدد  60م�ستخدم.
▪ تركيب وت�شغيل �سريفرات جديدة -
تركيب � 2سريفرات خلدمات البنكية
(ال�رسيع ,كاك موبيلي ,البنك الإلكرتوين)
يف املركز االحتياطي ل�ضمان ت�شغيل
اخلدمات البنكية.
▪ تركيب �سريفر لنظام املوارد الب�رشية.
▪ تطوير وحتديث ذاكرة التخزين لنظام

الباوركارد.
▪ حتديث منظومة التخزين املركزية
 EMCيف املوقع الرئي�سي واالحتياطي
▪ جتهيز خطة املركز االحتياطي
للإ�سالمي وكوربنك �شامال التطبيقات.
▪ حتديث الكور بنك الإ�سالمي
▪ حتديث الربنامج املدمج مع تبديل
اللوحة الأم واملعالج لكوربنك الإ�سالمي.
وحتديث منظومة احلماية لأنظمة

احلواالت اخلارجية
▪ حتديث منظومة احلماية ( )HSM
لنظام ال�سويفت -.اختبار عمل نظام
البدائل لأنظمة البنك -اختبار الكل�سرت
(البدائل) للنظام البنكي والباوركارد -
جتهيز بيئة ت�ست م�ؤقتة الختبار بدائل
التطبيقات - .تو�سعة ذوكر املعاجلة
للأنظمة البنكية لتح�سني الأداء  -ترقية
ذواكر كال من النظام البنكي والباور
كارد  -تخفي�ض تكاليف عقود بع�ض
ال�رشكات (YCC-OracleSun

 -.)HW supportجتهيز دار�سة
مع التكاليف ملوقع احتياطي خارجي
وعمل ال�صيانة الدورية وتغري القطع
التالفة -حتديث النظام املدمج للباليد
حتديث الفرميوير لأجهزة البليد DR Bladesعدد  10م�ستهدف.
قسم االنتشال من الكوارث
ربط املنظومات يف الفروع بالإدارة العامة

لأنها كانت على �شبكات خمتلفة و�سحب
املنظومات القدمية من الفروع وتركيبها
يف فروع ومكاتب �أخرى.
▪ توفري منظومة ت�شغيل ملعظم الفروع
عمل ال�صيانة ال�شاملة لفروع و�إداراتومكاتب البنك.
▪ توفري تقارير للإدارة املراجعة
واملخاطر وجلنة الطوارئ  -جتهيز مكتب
االنت�شال من الكوارث اجلديد.
▪ حتويل تعميم البنك املركزي �إىل
ا�ستمارة تقييم وحتليلها ملعرفة مالئمتها
مجلة المصرفية  /ينايـر 2017 -

للواقع وقبولها للتطبيق -جمع معلومات
عن منظومات املراقبة املرئية ودرا�سة
النتائج.
▪ رفع م�ستوى احلماية ملنظومات
الكامريات للفروع والإدارات  -تغيري
كلمات املرور الرئي�سية للمنظومات -فتح
م�ستخدم فرعي جلميع الفروع والإدارات
واملكاتب املرتبطة بالإدارة العامة.

قسم الصيانة
▪ حتميل نظام الأ�صول فوك�س جلميع
الفروع .وتطوير الدورة امل�ستندية
للخدمات الإدارية لنظام الأ�صول .وكذلك
للتقارير.
▪ جتهيز واعتماد �إجراء ال�صيانة من جلنة
ال�سيا�سات والإجراءات وعمل ال�صيانة
الدورية جلميع الفروع واملكاتب العاملة.
▪ تقدمي الدعم الفني وحل م�شاكل الفروع
واملكاتب والإدرات ب�إعداد برنامج نظام
معاجلة امل�شاكل (  ) CRMو�إنزاله
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جلميع الفروع واملكاتب وتدريب العاملني
على كيفية ا�ستخدامه.
▪ تنزيل �أنطمة جديدة للفروع واملكاتب
 تنزيل نظام الب�صمة اخلا�ص باملواردالب�رشية جلميع الفروع  -حتديث وترقية
�أنظمة احلواالت لأجهزة الفروع واملكاتب
▪ حتديث نظام الوي�سرتن يونني �أحدث
�إ�صدار للفروع واملكاتب  -حتديث نظام

الويندوز �إىل ويندوز  7للفروع واملكاتب
وحتديث برنامج مكافح الفريو�سات
( )Kaspersky Antivirus
لآخر �إ�صدار (الإ�صدار - )10تقليل
م�شرتيات �أجهزة الكمبيوتر � -إ�صالح
 23جهاز تالف.
▪ تنزيل �أنظمة الت�شغيل والتعاريف
والأنظمة والربامج البنكية للعدد  7فروع
ومكاتب جديدة -جتهيز درا�سة متطلبات
واحتياجات جتهيز الور�شة الفنية

إدارة تقنية المعلومات

IT

قسم التطبيقات
�أمتتة العموالت (فينك�س  -تريدويند)
 تفعيل بطاقات كاك �إ�سالمي على نقاطالبيع -تطوير نظام احلج والعمرة.
▪ تطوير برنامج بات�شات رواتب كاك
�إ�سالمي �- BTFأر�شفة قواعد البيانات.
▪ تطوير نظام �إدارة خزينة ال�رصافات
الآلية �-أمتتة دمج تقارير كاك بنك وكاك
�إ�سالمي للبنك املركزي.

▪ �ضبط احلقل  50بناء على حتديثات
ال�سويفت  -ت�شغيل املركز الإحتياطي.
▪ تطبيق نظام  - Ethix-Branchحتديث
�أن�ظ�م��ة ك��اك �إ��س�لام��ي Account File
املرحلة  - 3 + 2تعديل على نظام :Mosaic
▪ �إيقاف م�صارفة العمالت الأجنبية
وكذلك �إ�صدار �شيكات م�رصفية بعمالت
�أجنبية بالإ�ضافة لإيقاف ال�سحب
باملك�شوف وكذا �إيقاف التحويل بني بع�ض
�أنواع احل�سابات (�رصافني� ,رشكات
الإت�صاالت� ,رشكة النفط)
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42,000,000

متويالت كاك الإ�سالمي

إجاميل التمويالت املمنوحة
للقطاع الزراعي والسميك

من هنا و�إدراكا من البنك لأهدافه التنموية
ف�إنه ال يغفل مطلقا يف خططه ال�سنوية
عن تبني الربامج التنموية ال�شاملة الذي
تالم�س حاجة املجتمع جنبا �إىل جنب
مع �رشكاء التنمية يف بالدنا مثل وزارة
الزراعة والري و�صندوق ت�شجيع الإنتاج
الزراعي وال�سمكي وغريها من ال�صناديق
وامل�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات لقطاعي
الزراعة والأ�سماك اللذين ميثالن
م�صدران �أ�سا�سيان من م�صادر الدخل
القومي...
وبرنامج اليمن ال�سعيد للتمويل
الزراعي وال�سمكي جاء نتاجا للتوا�صل
والتن�سيق بني كاك بنك وكاك الإ�سالمي
وال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
واالجتماعي ...من خالل توظيف كاك
بنك ملحفظة ائتمانية متويلية من التمويل
املمنوح له من ال�صندوق العربي للإمناء
خم�ص�صة لهذا الربنامج عرب كاك
الإ�سالمي لأهداف ومنتجات متو�سطة
و�صغرية يف جمال الزراعة واال�صطياد
ال�سمكي وفق �آليات و�ضوابط دقيقة
وبطرق مي�رسة خلدمة قطاعي الزراعة
والأ�سماك ....والعمل وامل�ساهمة على
حتقيق جزء من التنمية االقت�صادية
ال�شاملة
التي تهدف لتحقيقها اخلطط
اال�سرتاتيجية للدولة من خالل تفعيل
الربامج التنموية وتقدمي التمويالت
ل�صغار املزارعني وال�صيادين.

واجه

االقتصاد
اليمني
خالل السنوات القليلة
املاضية سلسلة من
األزمات املتتالية
والتحديات الطارئة
متثلت يف ضعف
االستقرار السيايس
واألمني ومن ثم
االقتصادي واالجتامعي
األمر الذي كان له
األثر العميق واملبارش
عىل مؤرشات التنمية
الزراعية وتفاقم
األوضاع املعيشية
للسكان كون القطاع
الزراعي هو القطاع
الرئييس الذي يعتمد
عليه معظم السكان
يف الجمهورية خصوصا
يف األرياف..

وم��ن الأه����داف واملنتجات التي
مت �أخذها بعني االعتبار يف هذا
الربنامج-:
▪ متويل الزراعة احلديثة يف البيوت
املحمية و�إحداث نوع من عملية التو�سع
الرا�سي لتحقيق �أكرب عائد ممكن من
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وحدة امل�ساحة وب�أقل تكلفة مقارنة
بالطرق التقليدية (الزراعة املك�شوفة )
▪ م�شاريع تربية النحل و�إنتاج الع�سل
نظرا لل�شهرة والتميز الن�سبي للع�سل
اليمني وحاجة العاملني يف هذا املجال �إىل
اخلدمات التمويلية
▪ م�شاريع م�ضخات الطاقة ال�شم�سية
للآبار ذات الأعماق ( )200مرت ف�أقل
وذلك بهدف اال�ستفادة من الطاقة البديلة
وتخفيف الأعباء التي �أثقلت كاهل
املزارعني يف �رشاء مادة الديزل التي ت�أخذ
الن�صيب الأكرب يف التكاليف الت�شغيلية
للعملية الإنتاجية.
▪ م�شاريع تربية الدواجن الالحم ملا
لها من �أهمية اقت�صادية يف توفري اللحوم
البي�ضاء للمجتمع خ�صو�صا مع االرتفاع
امل�ستمر يف �أ�سعار اللحوم احلمراء وتدين
م�ستوى الدخل الفردي كما ال ي�ستهان
بحجم العمالة الت�شغيلية العاملة يف هذا
القطاع الهام.
▪ م�شاريع متويل اجلرارات (احلراثات)
الزراعية ب�أحجامها املختلفة للدور
الأ�سا�سي واملحوري الذي تلعبه احلراثات
يف خدمة الأر�ض والعملية الإنتاجية
للمحا�صيل املختلفة.
▪ م�شاريع الرثوة احليوانية
▪ م�شاريع الرثوة ال�سمكية كون اليمن
من الدول املتفردة يف موقعها اجلغرايف
ومتتعها مب�ساحه كبرية من ال�شواطئ
البحرية التي ت�صل �إىل ( )2500كيلو
تقريبا ...بالإ�ضافة �إىل متيزها ب�أنواع
نادرة من الرثوة ال�سمكية التي تتميز
بها بالدنا.
▪ م�شاريع الري وم�ستلزماتها على
الأخ�ص م�شاريع الري احلديث.

كما أن األهداف
التي تندرج حتت
األنشطة الزراعية
والسمكية ومل
ترد ضمن اآللية
املنضمة للربنامج
سيتم متويلها
يف حالة تلقي
طلبات متويلية بعد
دراستها وتوفري
الشروط الالزمة
للتمويل.

وقد بلغ �إجمايل التمويال ت املمنوحة
حتى الآن مبلغ( )42,000,000اثنان
و�أربعون مليون ريال لأهداف زراعية
خمتلفة مثل احلراثات – والبيوت املحمية
وتربية الدواجن الالحم ....ون�أمل
با�ستمرار الربنامج يف تقدميه للتمويالت.
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نمو في

الشبكة
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امل�صرفية للبنك

الودائع
األرباح
انخفاض في

المصاريف

CACBANK

10%
25%
18%

�أو ًال :التو�سع واالنت�شار

�إفتتاح ع��دد من املكاتب اجلديدة يف �أمانة
العا�صمة وحم��اف�ظ��ة ت�ع��ز وحم��اف�ظ��ة �إب
وحمافظة رميه وهي املكاتب التالية:
(�سما مول – اجلزائر – رميه – جامعة
�صنعاء – جامعة �إب – احلوبان )

نقل مقرات جديدة للفروع التالية( -:فرع
ح��ده – ف��رع ب�غ��داد ) مت نقلها �إىل مباين
جديدة.

ثاني ًا :النمو يف ودائع الفروع

رغم ال�صعوبات والتحديات التي واجهتها

ال��ف��روع خ�ل�ال ال �ع��ام � 2016إ ّال �إن�ه��ا
ا�ستطاعت وبف�ضل القيادة احلكيمة للبنك
�أن حتقق من��وا يف ال��ودائ��ع وتخفي�ضا يف
امل�صاريف ومنوا يف الأرباح مقارنة بالعام
ال�سابق  2015وكما هو مو�ضح باجلدول
الآتي-:

األرقام بآالف الرياالت
البند

رصيد 2015

رصيد 2016

مقدار النمو/االنخفاض

290,346

317,978

27,632

10%

المصاريف

30,073

24,649

5,424

18%

األرباح

11,691

14,594

2,903

25%

الودائع

تعد

�إدارة الفروع من �أهم الإدارات �ضمن خارطة الهيكل التنظيمي لبنك
الت�سليف التعاوين والزراعي والتي تتبع قطاع خدمات الأفراد وت�أتي
�أهميتها وحيويتها كونها متثل حلقة الو�صل بني جميع فروع ومكاتب البنك
والإدارة العامة وبني الفروع والبالغ عددها (  ) 78فرع ًا ومكتب ًا .وتقوم بدورها
وواجباتها وم�سئولياتها املناطة بها ب�أكمل وجه وبكل الو�سائل املتاحة واملمكنة
من �أجل خلق بيئة عمل منا�سبة وم�ستقرة جلميع فروع ومكاتب البنك لتتمكن
من �أداء مهامها وخدمة عمالئها ب�رسعة ودقة وجودة عالية وحتقيق الأهداف
واال�سرتاتيجيات وم�ؤ�رشات النمو والربحية املطلوبة منها ا�ستنادا �إىل اخلطط
وال�سيا�سات املتعلقة بهذا اخل�صو�ص.
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النسبة

ثالث ًا� :إعادة ت�شغيل الفروع املغلقة
ب�سبب احلرب
تمكنت إدارة الفروع من خالل التواصل والتنسيق
مع مديري الفروع المغلقة بترتيب عملية إعادة
نشاط الفروع وممارسة اعمالها من اقرب الفروع
اليها او من اإلدارة العامة وذلك بما يخدم
عمالء الفروع ويلبي احتياجاتهم من الخدمات
المصرفية التي تقدمها الفروع.
وكان لجهود اإلدارة وموظفيها المبذولة خالل
عام  2016نتائج ومؤشرات ايجابية تمكنت اإلدارة
من تحقيق كثير من النجاحات واإلنجازات برعاية
ودعم مباشر من القيادة العليا للبنك وقيادة
قطاع خدمات األفراد وأبرز تلك اإلنجازات في
التالي  -:تجهيز وإعداد دليل إجراءات الفروع
المتعلقة بتقييم األداء واآللية الخاصة بمتابعة
الفروع.وكافة النماذج المطلوبة
 - 1اإلسهام في إدارة السيولة ومخاطرها في
ظل األزمة الحالية بالتنسيق والتعاون مع لجنة
الطوارئ.
 - 2اإلسهام بشكل مباشر في تنفيذ خطة
الصيانة الدورية والسنوية الخاصة بشبكة
البنك اإللكترونية على مستوى جميع الفروع
والمكاتب التابعة للبنك أواخر العام  2016مما
قلل اإلشكاليات والتكاليف التي كان يتكبدها
البنك.
 - 3اإلسهام في ارتفاع مؤشرات ومعدالت نمو
ودائع األفراد من خالل حل كافة شكاوي العمالء
التي وصلت إلى اإلدارة والتي بلغ عددها خالل
العام  2016تقريبا إلى  147شكوى إضافة إلى
حث الفروع على عملية االستقطاب للعمالء
الجدد والمحافظة على العمالء الحاليين.
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