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رؤيتنا
أن نكون مصرفك األول.

رسالتنا
محــــليًا  متميـــزة  إسالمـــــية  مصرفيـــة  خدمـــات  تقديـــم 
ودوليــــًا لتحقيـــق تطلعـــات عمــــالئنا ومساهميـــــنا مـــن 
خـــالل فريــــق عمـــل فعـــال وتقنيـــات معلومـــات واتصـــاالت 

متقدمـــة.

اهدافنا
تقــــــــديـم أفضــــل الخــــــدمـــات والحـــــلـول المـــصــرفــــــية  �

    واإلستثمارية اإلسالمية.

بناء وتطــوير كـــادر مصـــرفي محـــترف وتطـبيق أحدث �
    األنظمة والتقنيات.

بناء عالقات إستـراتيجـــية مع الـعــمــالء والمؤســسات �
    المالية والمصرفية المختلفة.

المساهمة في تعزيز المسئولية المجتمعية . �

تحقيق أعلى العوائد للمساهمين والمودعين. �

قيمنا
الثــــــقة: تعــــزيز ثقـــــة العمـــــــالء بـــــأن البنـــــك راع عــــــلى إدارة 
وأفضــــــل  اإلســــــالمية  الشــــــريعة  مبـــــــادئ  وفــــــق  أموالــــــهم 
الموظفيـــن  ثـــــقة  تعــــــزيز  وكـــــــذا  المصــــرفيـــــــة،  المـمارســــــات 
بمــنحــــــنا لهــــــم الفـــــــرص المتــــكافئــــــة للتـــــــقدم الوظيــــــفي، بــــــما 
يخــــدم رفـــع مســـتوى ثقــة المجتــمع في الصـيرفة اإلسالمية.

الشفــافيـــــة: وضـــوح ومصداقيـــة تعامالتنـــا وفـــق معاييـــر 
الشـــريعة اإلســـالمية ومتطلبـــات الحوكمـــة واالمتثـــال، بمشـــاركة 
موظفينـــا وتحديـــد مســـؤولياتهم لتلبيـــة احتياجـــات العمـــالء فـــي 

ـــة تكـــون فيهـــا المعلومـــات متاحـــة للجميـــع. بيئ

االلتـــزام: نلتـــزم بخدمـــة عمالئنـــا بجـــودة معياريـــة قائمـــة علـــى 
الكفـــاءة والســـرعة والمصداقيـــة وذلـــك بالتزامنـــا وموظفينـــا 
بالقيـــم اإلســـالمية عنـــد تقديـــم الخدمـــات بمـــا يدعـــم عجلـــة 

التنميـــة االقتصاديـــة.

احتياجاتهـــم  تلبيـــة  فـــي  عمالئنـــا  توقعـــات  تجـــاوز  التميـــز: 
وظيفيـــًا  العاديـــة  المعاييـــر  علـــى  تتفـــوق  بمهـــارة  المصرفيـــة 
ــا يدعـــم إدارة المـــوارد المتاحـــة بحكمـــة وعقالنيـــة  ــًا، بمـ وإجرائيـ
وإنجـــاز االعمـــال بسالســـة وابتـــكار متميـــز يجعـــل منـــا قيمـــة 

مضافـــة مجتمعيـــة 
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الحوكمة الشرعية والمؤسسية
فـــي جميـــع  الشـــريعة  بمبـــادئ  االلتـــزام  علـــى  التضامـــن  بنـــك  يحـــرص 
ــار الحوكمـــة الشـــرعية فـــي  أنشـــطته، ويتمثـــل الغـــرض الرئيســـي مـــن إطـ
األوقـــات  جميـــع  فـــي  اإلســـالمية  بالشـــريعة  التقيـــد  اســـتمرار  ضمـــان 
وعلـــى جميـــع األصعـــدة والمســـتويات؛ ومـــن أولويـــات الحـــرص علـــى 
الشـــرعية  والرقابـــة  الفتـــوى  هيئـــة  تزويـــد  الشـــرعية  الحوكمـــة  تنفيـــذ 
بجميـــع المعلومـــات التـــي تحتاجهـــا الهيئـــة بصـــورة دقيقـــة وكافيـــة، وفـــي 
التوقيـــت المناســـب، كـــي تســـاعدها فـــي ممارســـة مهامهـــا المتمثلـــة 
ـــرأي الشـــرعي حـــول األنشـــطة والمنتجـــات والخدمـــات التـــي  ـــداء ال فـــي إب
تقـــدم للجمهـــور، وتقديـــم الحلـــول والبدائـــل للمنتجـــات واألنشـــطة التـــي 
قـــد تتأثـــر مـــع مـــا هـــو مـــدون فـــي اللوائـــح والقوانيـــن ، والتأكـــد مـــن التـــزام 
البنـــك بأحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية ، وتكويـــن رأي مســـتقل فـــي هـــذا 

ــأن.  الشـ
ومـــن ناحيـــة مؤسســـية أصـــدر البنـــك دليـــًال  لتنظيـــم متطلبـــات الحوكمـــة 
ــة  ــات الحوكمـ ــتيفاء متطلبـ ــة السـ ــر العامـ ــع األطـ ــذي يضـ ــية الـ المؤسسـ
وفقـــًا للدليـــل االرشـــادي الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي، وتـــم تعميمـــه 
علـــى جميـــع منتســـبي البنـــك إضافـــة الـــى مدونـــة الســـلوك واألخالقيـــات، 
وسياســـة تعـــارض المصالـــح . كمـــا تـــم تشـــكيل اللجـــان المنبثقـــة عـــن 
مهامهـــا  تحديـــد  وتـــم  المعتمـــدة،  الحوكمـــة  ألدلـــة  وفقـــًا  المجلـــس 
واختصاصاتهـــا، حيـــث عقـــدت اللجـــان المنبثقـــة عـــن مجلـــس اإلدارة (لجنـــة 
الحوكمـــة والترشـــيح والمكافـــآت – لجنـــة المراجعـــة – لجنـــة المخاطـــر) 

اجتماعـــات دوريـــة لمتابعـــة مهامهـــا والوقـــوف علـــى آخـــر المســـتجدات؛ 
بالمقابـــل يعمـــل مديـــر إدارة االمتثـــال منســـق لجنـــة الحوكمـــة علـــى 
ــت  ــر تحـ ــداد التقاريـ ــة  وإعـ ــات الحوكمـ ــق متطلبـ ــة تطبيـ ــم ومراقبـ تقييـ
اشـــراف لجنـــة الحوكمـــة المعنيـــة باتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة التـــي مـــن 
شـــأنها تحســـين نظـــام الحوكمـــة  فـــي البنـــك وفقـــًا للمعاييـــر الدوليـــة 

وأخالقيـــات العمـــل المهنـــي، والحـــد مـــن تضـــارب المصالـــح.

ومســـؤولياتها  اإلســـالمية،  المصـــارف  عمـــل  لخصوصيـــة  ونظـــرًا 
ــتثمرين  ــن، والمسـ ــن، والدائنيـ ــاهمين، والمودعيـ ــاه المسـ ــة تجـ اإلضافيـ
،والمتعامليـــن، وأصحـــاب المصالـــح األخـــرى، كونهـــا تخضـــع لمعاييـــر 
شـــرعية إضافيـــة عـــن البنـــوك األخـــرى، فـــان عليهـــا متطلبـــات إضافيـــة 

يتولـــى المكلفـــون بـــإدارة البنـــك العمـــل بموجبهـــا، ومـــن أهمهـــا:
- االلتزام: مـــمارسة جميع أوجـــه العمــل المصــرفي المتـــوافق مـــع

   أحكام الشريعة اإلسالمية. 
- الشفافية: جعل المعلومات على نطاق واسع معروفة ومتاحة. 

- المسؤولية: تبرير اإلجراءات و/ أو القرارات. 
- العدالة: القيام باألعمال بصورة عادلة ومحايدة.

- النزاهة: أن تكون صادقة وتراعي الجانب األخالقي.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
عــن أعــــمـال البــــنك
أ/شــوقي أحمد هـائــلللعام المالي 2020
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد الصادق األمين.

ــًا علـــى تأسيســـه  ــرور 25 عامـ ــا مـــع تدشـــين البنـــك احتفـــاالت مـ ــبة، وتزامنـ فـــي هـــذه المناسـ
تحـــت شـــعار (25 عامـــًا مـــن الثقـــة)، وخالفـــًا الجتماعـــات الجمعيـــة العموميـــة، ســـأتطرق يومنـــا 
ــة  ــا بآليـ ــل معهـ ــا التعامـ ــتوجبت علينـ ــي اسـ ــا والتـ ــا وعالميـ ــارعة محليـ ــرات المتسـ ــذا للمتغيـ هـ
اتخـــاذ قـــرارات اســـتباقية متفاعلـــة وفعالـــة تهـــدف للمحافظـــة علـــى صـــدارة البنـــك وريادتـــه 
فـــي القطـــاع المصرفـــي مـــن ناحيـــة ولالســـتمرار فـــي هدفنـــا األســـمى الـــذي هـــو دعـــم العجلـــة 

االقتصاديـــة والتنمويـــة واالجتماعيـــة لليمـــن بـــكل مكوناتهـــا.

ـــرة علـــى ســـير األعمـــال،  ـــرات المتصاعـــدة المؤث فبعـــد أن كانـــت األزمـــات الخانقـــة مصـــدرا للتوت
أصبـــح البنـــك يتخذهـــا اآلن مصـــدرا لتكويـــن الخبـــرات وتعزيـــز القـــدرات المؤسســـية للتعامـــل مـــع 

األزمـــات وخلـــق فـــرص التطويـــر والبنـــاء والبقـــاء علـــى حـــد ســـواء.

وبالمقارنـــة بيـــن تفـــاوت المؤشـــرات االقتصاديـــة للفتـــرة الماضيـــة والتناســـب الطـــردي الحاصـــل 
ـــادات بنـــك التضامـــن  ـــر قي ـــذل عب ـــي ُتب ـــن أداء البنـــك، ســـيتضح لكـــم حجـــم الجهـــود الت بينهـــا وبي
وكـــوادره بـــدون كلـــل الســـتيعاب تأثيـــرات المتغيـــرات الســـلبية والحـــد منهـــا والتـــي باتـــت 

تصاحبنـــا بصـــورة شـــبه اســـبوعية إن لـــم تكـــن يوميـــة.

فعلـــى الصعيـــد االقتصـــادي، وصـــل معـــدل التضخـــم فـــي العـــام 2020 إلـــى %26.4 مقارنـــة 
ــدرة  ــة والقـ ـــة الوطنيـ ــى قيمـــة العمل ــوة علـ ــا بقـ ــبقه، منعكسـ ـــذي سـ ــام ال ــي العـ ب %10 فـ
ـــى الوضـــع االجتماعـــي للســـكان  ـــر المســـاعدات االنســـانية عل الشـــرائية لألفـــراد، ممـــا خفـــض أث

فـــي البـــالد واســـتمرار رزوح مـــا يقـــارب مـــن %80 مـــن الســـكان تحـــت خـــط الفقـــر.

ـــى  ـــرة 2014 وحت ـــار خـــالل الفت ـــى مـــا حجمـــه 88 ملي ـــي إل ومـــع ارتفـــاع خســـائر االقتصـــاد الوطن
2020، ازدادت الصعوبـــات التـــي يواجههـــا القطـــاع التجـــاري العامـــل فـــي البـــالد لتوفيـــر الســـلع 
االســـتهالكية، وأثـــر ذلـــك بشـــكل مباشـــر علـــى القطـــاع المصرفـــي الـــذي انخفـــض هيـــكل 

ودائعـــه إلـــى مـــا نســـبته %7.7 فـــي العـــام 2020 مقابـــل %8.9 فـــي العـــام 2018

ــتقرار  ــن االسـ ــوع مـ ــر اي نـ ــام التقريـ ــالل عـ ــهد خـ ــم يشـ ــي لـ ــاع المصرفـ ــن أن القطـ ــم مـ وبالرغـ
ـــل العـــام 2019،  ـــواردات بنســـبة %16 مقاب النســـبي، ومـــع اســـتمرار انخفـــاض إجمالـــي حجـــم ال
ومـــن ضمنهـــا انخفـــاض حـــواالت االغاثـــات االنســـانية بنســـبة %10 مقابـــل العـــام الـــذي ســـبقه 
ـــة  ـــدًا ، كمـــا أن عملي ـــذي زاد الوضـــع تعقي ـــا وال ـــدول المانحـــة لجائحـــة كورون بســـبب مواجهـــة ال
ــن  ــة مـ ــتثمارات اآلمنـ ــى االسـ ــتثمرين إلـ ــوح المسـ ــة جنـ ــي نتيجـ ــدوالر األمريكـ ــة الـ ــاع قيمـ ارتفـ

شـــأنه أن يضفـــي مزيـــدًا مـــن الضغـــوط علـــى العملـــة الوطنيـــة. 

أمـــا علـــى مســـتوى حـــواالت المغتربيـــن، والتـــي ُتعـــد مصـــدرًا حيويـــًا لتوفيـــر العملـــة األجنبيـــة، 
ُيقـــدر حجـــم االنخفـــاض ب %13 مقابـــل المبالـــغ الـــواردة فـــي العـــام 2019 والناتـــج عـــن ســـلبيات 
جائحـــة كورونـــا فـــي وضـــع تشـــغيل العمالـــة اليمنيـــة المهاجـــرة ورواتبهـــم فـــي بـــالد المهجـــر، 
ــا  ــل أبنائهـ ــى مداخيـ ــا علـ ــي إعالتهـ ــدة فـ ــر المعتمـ ــة األسـ ــى معيشـ ــه علـ ــى بتبعاتـ ــذي ألقـ والـ

العامليـــن فـــي الخـــارج. 
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والصرافـــات  الفـــروع  فـــي  الكهربـــاء  منظومـــات  وتحديـــث  والســـالمة 
اآلليـــة. 

كمـــا تـــم فـــي شـــركة التضامـــن العقاريـــة التابعـــة للبنـــك تحديـــث البنيـــة 
التنظيميـــة وتفعيـــل وظائـــف جديـــدة تـــدرس وتقيـــم احتياجـــات العمـــالء 
تمهيـــدا لتلبيتهـــا عبـــر مجموعـــة مـــن المشـــاريع العقاريـــة الرائـــدة فـــي 
البـــالد باإلضافـــة إلـــى عكـــس هـــذه التحديثـــات علـــى الموقـــع اإللكترونـــي 

ــركة. ــي للشـ التفاعلـ

ثالثًا: تطوير البنية المؤسسية والمعلوماتية في البنك: 
وبغـــرض تحســـين البيئـــة الداخليـــة ورفـــع كفـــاءة الـــكادر البشـــري فـــي 
بنـــك التضامـــن، تـــم تدشـــين نظـــام المـــوارد البشـــرية المـــزود مـــن قبـــل 
ــن  ــام القائميـ ــذا النظـ ــة مايكروســـوفت، حيـــث ُيمكـــن هـ ــركة العالميـ الشـ
فـــي البنـــك مـــن مقارنـــة مســـتوى جـــدارات الموظفيـــن وضمـــان وضعهـــم 
ــا ينعكـــس علـــى حســـن  ــار الوظيفـــي المالئـــم لمهاراتهـــم بمـ علـــى المسـ

ــالء. ــى العمـ ــة ورضـ ــم الخدمـ ــودة تقديـ وجـ
كمـــا تـــم تدشـــين المرحلـــة األولـــى للمنصـــة اإللكترونيـــة ببنـــك التضامـــن 
ـــم منتجـــات  ـــًا بهـــدف عـــرض وتقدي ـــم تطويرهـــا داخلي TF SOUQ والتـــي ت
األســـواق الماليـــة المتوفـــرة لـــدى بنـــك التضامـــن، حيـــث تـــم إطـــالق ميـــزة 
المصارفـــة داخليـــا والتـــي خفضـــت الوقـــت المعيـــاري لتنفيـــذ العمليـــة مـــن 
ــة  ــاكل التقنيـ ــن المشـ ــة مـ ــة مجموعـ ــن ومعالجـ ــى دقيقتيـ ــة إلـ 15 دقيقـ
ــى  ــة حتـ ــات المصارفـ ــع عمليـ ــير جميـ ــة خـــط سـ ــة متابعـ ــة وإمكانيـ الداخليـ

نهايتهـــا.

الحصـــة  توســـيع  اســـتهدفت  ومشـــاريع  انجـــازات  رابعـــًا: 
الســـوقية وزيـــادة رقعـــة العمـــالء ورفـــع مســـتوى رضاهـــم:

ــه  ــيع حصتـ ــتراتيجية فـــي توسـ ــه االسـ ــتمر بنـــك التضامـــن ضمـــن خطتـ اسـ
ـــه يتألـــق فـــي المراكـــز  ـــع األنشـــطة، بمـــا يجعل ـــد جمي الســـوقية علـــى صعي

األولـــى وســـط البنـــوك اليمنيـــة الرائـــدة.
حيـــث انطلـــق فـــي توســـعاته بتقديـــم خدماتـــه اإللكترونيـــة المســـتحدثة 
مثـــل خدمـــة النقـــود اإللكترونيـــة محفظتـــي، والموبايـــل بانكنـــج واالنترنـــت 
التوســـع  لعمليـــة  المصاحبـــة  المميـــزات  مـــن  باقـــة  مـــع  المصرفـــي، 
ــواء.  ــد سـ ــى حـ ــارج علـ ــل والخـ ــي الداخـ ــالء فـ ــات العمـ ــتيعاب متطلبـ السـ
حيـــث تـــم تمكيـــن العمـــالء مـــن اســـتقبال رســـائل الخدمـــة عبـــر األرقـــام 
ــداد  ــة، وسـ ــابات بالعمـــالت المختلفـ ــن الحسـ ــل بيـ ــن التحويـ ــة، ومـ الدوليـ

الملخـــص للوضـــع االقتصـــادي فـــي  التحليـــل  لهـــذا  وبعـــد ان تطرقنـــا 
البـــالد والـــذي ال ينفـــك عنـــه نشـــاط القطـــاع المصرفـــي، سنســـتعرض 
ـــة  ـــا مجمـــل اهـــم اإلنجـــازات التـــي اســـتطاع البنـــك تحقيقها-برغـــم جمل هن

الصعوبـــات المحيطـــة بنشـــاط البنـــك- وذلـــك علـــى عـــدة مســـتويات:
- تخفيض مستوى المخاطر على القطاع المصرفي.

- تحســــــين البـــنية الـداخلية للبـنك بجعــــلهــــا أكـــثر استــــباقــــــية
   وفاعلية.

- تطوير البنية المؤسسية والمعلوماتية في البنك.
- أهـــم الخطـــوات الهــادفـــة لتــوســـيع رقعـــة العمــــالء ورفـــع

   مستوى رضاهم.
- تحسين وتطوير كفاءة كادر البنك.

- التـــقــدم في مستــوى الـخـدمــات المـصـــرفيــة والمسـئـوليـة
   المجتمعية للبنك.

 آمـــال أن أســـتطيع - فـــي هـــذه الكلمـــة البســـيطة - اختـــزال أهـــم المنجـــزات 
ومخرجـــات األعمـــال اإلســـتراتيجية المحققـــة فـــي البنـــك وأثرهـــا علـــى 
يكـــون هـــذا  بـــأن  راجيـــا  اليـــوم.  لهـــذا  اجتماعنـــا  الماليـــة محـــور  النتائـــج 
ــط  ــادي المحيـ ــاع االقتصـ ــي القطـ ــل فـ ــى بعـــث األمـ ــادرًا علـ الملخـــص قـ

بضمـــان اســـتمرارية أعمالـــه.
أوًال: تخفيض مستوى المخاطر على القطاع المصرفي:

جوانـــب  حـــول  البنـــك  لـــكادر  المســـتمر  والتثقيـــف  التوعيـــة  بجانـــب 
تـــم خـــالل العـــام الماضـــي تحديـــث  ومســـتويات المخاطـــر المتعـــددة، 
ــا  ــر تقييمـ ــا أكثـ ــام وآليـــة جديـــدة، اصبحـــت مخرجاتهـ ــر بنظـ ســـجل المخاطـ
للمخاطـــر التـــي تحيـــط بالبنـــك والقطـــاع المصرفـــي ككل. ممـــا يســـر علـــى 
إدارة البنـــك التفاعـــل معهـــا بشـــكل اســـتباقي والـــذي أدى إلـــى تخفيـــض 
ــال. ــة الحـ ــادي بطبيعـ ــاع االقتصـ ــى البنـــك والقطـ ــر علـ ــتوى المخاطـ مسـ

ـــم توســـيع شـــبكة المراســـلين فـــي البنـــك بمـــا يضمـــن  ـــة أخـــرى، ت مـــن ناحي
اســـتمرارية األعمـــال وسالســـة مرورهـــا بجميـــع العمـــالت وعلـــى مســـتوى 

أي دولـــة مطلـــوب التعامـــل المصرفـــي معهـــا. 
ـــر اســـتباقية  ـــًا: تحســـين البنيـــة الداخليـــة للبنـــك بجعلهـــا أكث ثاني

ـــة:  وفاعلي
ــز مواقـــع تقديـــم الخدمـــة  ــر وتجهيـ علـــى الصعيـــد اللوجســـتي، تـــم تطويـ

ــات األمـــن ــة مثـــل منظومـ ــات األمنيـ ــن االحتياطـ ــعة مـ ــة واسـ بمجموعـ
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الفواتير لشركات االتصاالت وخدمات االنترنت. 

كمـــا تـــم تعزيـــز االنتشـــار فـــي مواقـــع تقديـــم الخدمـــة والـــوكالء ونقـــاط 
البيـــع، لحـــث مســـتخدمي الخدمـــات االلكترونيـــة والحـــواالت علـــى التوجـــه 
نحـــو الدفـــع االلكترونـــي عوضـــا عـــن التـــداول النقـــدي للعملـــة، بمـــا يخـــدم 

تحســـين الوضـــع االقتصـــادي علـــى األفقيـــن القريـــب والبعيـــد.

المطـــورة  للعقـــارات  الترويجيـــة  الحمـــالت  مـــن  مجموعـــة  بإطـــالق  و 
عبـــر الـــذراع العقـــاري للبنـــك، وبتمييـــز العـــروض المقدمـــة للمســـتهلك 
اليمنـــي فـــي الداخـــل والمغتـــرب فـــي الخـــارج، تـــم بيـــع مجموعـــة الفلـــل 
المنشـــأة فـــي مدينـــة التضامـــن فـــي صنعـــاء وبـــرج المـــاس الســـكني فـــي 
تعـــز، واللـــذان صممـــا بمـــا يتناســـب مـــع متطلبـــات مجموعـــة واســـعة 
مـــن عمـــالء البنـــك. كمـــا تـــم اعتمـــاد مجموعـــة مـــن الدراســـات العقاريـــة 
قطـــاع  مـــن  أكبـــر  شـــريحة  تســـتهدف  جديـــدة  لمشـــاريع  التطويريـــة 
األفـــراد و المغتربيـــن ودراســـات أخـــرى لمشـــاريع تســـتهدف العديـــد مـــن 
ــا.  ــغيل فيهـ ــتوى التشـ ــع مسـ ــتثمارية ورفـ ــرص اسـ ــق فـ ــات لخلـ المحافظـ

ــاءة الرأســـمال  ــر كفـ ــازات تمـــت لتحســـين وتطويـ ــًا: انجـ خامسـ
البشـــري فـــي البنـــك:

تـــم فـــي العـــام 2020، تحســـين مســـتوى الدخـــل للـــكادر البشـــري فـــي 
البنـــك حيـــث شـــمل هـــذا التحســـين اعتمـــاد بـــدل مقابـــل غـــالء المعيشـــة 
االحتياجـــات  لمواجهـــة  الداعمـــة  المكافئـــات  مـــن  مجموعـــة  وكذلـــك 
الموســـمية لألســـر مثـــل: احتياجـــات رمضـــان، احتياجـــات العيـــد، ومتطلبـــات 

المـــدارس.

كمـــا تـــم العمـــل علـــى تأهيـــل الموظفيـــن مـــن خـــالل الـــدورات التدريبيـــة 
اللقـــاءات  بعمـــل  االســـتمرار  مـــع  كفاءتهـــم  مســـتوى  لرفـــع  الالزمـــة 
علـــى  والتركيـــز  الفريـــق  روح  تقويـــة  علـــى  تعمـــل  التـــي  واالنشـــطة 
االهـــداف. حيـــث تـــم تنفيـــذ (84) برنامجـــا تدريبيـــا بإجمالـــي عـــدد (1,358) 

مشـــاركا مـــن اإلدارة العامـــة وعـــدد (1,551) مشـــاركا مـــن الفـــروع. 

سادسًا: التـقــــــدم فـي مســــــتوى الخــــــــــدمـــــة الـمـصـــــــرفــــيـة 
والمســئولــــية المجتــمعــــية:

عمـــــل البنــــك مــــن خــــالل جميـــــع أنشـطــــته عــــلى تعــــزيز جهــــوده نحــــو 
المســـئولية المجتمعيـــة، حيـــث تركـــزت األنشـــطة بشـــكل أساســـي علـــى 
التمويـــل وفتـــح االعتمـــادات والتحويـــل المالـــي للشـــركات المســـتوردة 

اليمنـــي،  لتوفيـــر االحتياجـــات األساســـية للمواطـــن  والمصنعـــة محليـــا 
المعونـــات  مـــن  للمســـتفيدين  المنظمـــات  حـــواالت  تفعيـــل  وكذلـــك 
والمســـاعدات اإلنســـانية فـــي مواقـــع لـــم تتوفـــر فيهـــا خدمـــات مصرفيـــة 

مـــن قبـــل.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، اســـتمر البنـــك فـــي دعمـــه لحـــواالت المغتربيـــن وايصالهـــا 
ـــاي بالشـــراكة مـــع مجموعـــة  ـــر خدمـــة تضامـــن ب لعوائلهـــم فـــي اليمـــن عب
ــور  ــدة التدهـ ــر حـ ــن تأثيـ ــا يخفـــف مـ ــعودية، بمـ ــوك السـ ــن البنـ ــعة مـ واسـ

االقتصـــادي علـــى معظـــم األســـر فـــي البـــالد.

كمـــا اســـتمر البنـــك فـــي تعاقداتـــه لدعـــم المنشـــئات الصغيـــرة واألصغـــر 
ـــر واألصغـــر  ـــل الصغي مـــن خـــالل ذراعـــه التمويلـــي برنامـــج التضامـــن للتموي
حيـــث تـــم إطـــالق مجموعـــة مـــن المنتجـــات التمويليـــة بالتعـــاون مـــع 
مجموعـــة مـــن المنظمـــات الداعمـــة وافتتـــاح مجموعـــة جديـــدة مـــن 
فـــروع تقديـــم الخدمـــة فـــي المواقـــع التـــي تتطلـــب رفـــع مســـتوى الدعـــم 

التمويلـــي للمنشـــئات الصغيـــرة والمتوســـطة.

والتجـــاري  الصناعـــي  القطـــاع  منشـــآت  دعـــم  فـــي  التوســـع  اســـتمر  و 
والخدمـــي لنفـــس الفئـــة مـــن خـــالل الشـــراكة مـــع البنـــك اإلســـالمي 
وممثلـــة منظمـــة SMEPS فـــي اليمـــن، حيـــث و يهـــدف هـــذا المشـــروع 
إلـــى إعـــادة بنـــاء المشـــاريع التـــي تأثـــرت بســـبب المتغيـــرات السياســـية 

واألمنيـــة فـــي البـــالد.

ــد، بـــل غطـــت مـــن  ــذا الحـ ــاندة المجتمعيـــة عنـــد هـ  ولـــم تتوقـــف المسـ
ناحيـــة أخـــرى تدريـــب مجموعـــة كبيـــرة مـــن خريجـــي الجامعـــات اليمنيـــة 
علـــى مختلـــف األنشـــطة التـــي تـــدار فـــي البنـــك، بهـــدف تأهيلهـــم للخـــروج 

إلـــى ســـوق العمـــل بكفـــاءة مســـبقة.

ـــه نحـــو  ـــدًا لجهـــود البنـــك المســـتمرة والمثمـــرة فـــي تحســـين خدمات وتأكي
األفـــراد والشـــركات علـــى حـــد ســـواء، تمكـــن البنـــك مـــن الحصـــول علـــى 
 (The Strongest Islamic Retail Bank in Yemen 2020) جائـــزة
المقدمـــة مـــن (UK-Cambridge IFA)  كأقـــوى بنـــك إســـالمي يقـــدم 

خدمـــات متميـــزة لألفـــراد فـــي اليمـــن. 

وفيمـــا يلـــي ســـأتطرق لعـــرض أهـــم نتائـــج البيانـــات الماليـــة الموحـــدة 
للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 2020/12/31م للوقـــوف علـــى مســـتوى 

أداء البنـــك خـــالل عـــام 2020م.
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نتائج األداء المالي

حجم الميزانية: 
بلـــغ حجـــم الميزانيـــة الموحـــدة نهايـــة عـــام 2020م مبلـــغ 
539.9 مليـــار ريـــال مقابـــل مبلـــغ 547 مليـــار ريـــال نهايـــة 
عـــام 2019م بنقـــص مبلـــغ وقـــدره 7.1 مليـــار ريـــال تقريبـــا 

وبنســـبة انخفـــاض قدرهـــا 1% تقريبـــًا. 

ودائع وحسابات العمالء: 
ارتفعـــت أرصـــده ودائـــع وحســـابات العمـــالء نهايـــة عـــام 
2020م إلـــى مبلـــغ 435.8 مليـــار ريـــال، مقابـــل مبلـــغ 
428.4 مليـــار ريـــال نهايـــة عـــام 2019م، بزيـــادة مبلـــغ 7.4

مليـــار ريـــال تقريبـــا وبنســـبه ارتفـــاع قدرهـــا %2.

أرباح الودائع االستثمارية واالدخار:
تمكـــن البنـــك مـــن الحفـــاظ علـــى مســـتوى ونســـب توزيـــع 
أربـــاح للمودعيـــن بلغـــت إجماليهـــا 12.2 مليـــار ريـــال فـــي 
نهايـــة العـــام 2020م ، مقابـــل مبلـــغ 12.3 مليـــار ريـــال 
نهايـــة عـــام 2019م، بنقـــص طفيـــف لمبلـــغ وقـــدره 73

مليـــون ريـــال تقريبـــا. 

موجودات البنك 
(المبالغ بالماليين)

2019

2019

2019

2020

2020

2020

أرباح المودعين 
(المبالغ بالماليين)

ودائع وحسابات 
العمالء 

(المبالغ بالماليين)
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االستثمارات والتمويالت: 
بلغـــت صافـــي االســـتثمارات والتمويـــالت فـــي نهايـــة 
العـــام 2020م مبلـــغ 346 مليـــار ريـــال تقريبـــا، مقابـــل 
ــام 2019م، بنقـــص  ــة العـ ــال نهايـ ــار ريـ ــغ 368.6 مليـ مبلـ
مبــــــــلغ 22.6 مليـــــــــار ريــــــــال تقــــريــــبا وبنســـــــبة انخفــــــــاض 

قدرها %6. 

قائمة الدخل: 
نهايـــة  فـــي  أربـــاح  تحقيـــق صافـــي  مـــن  البنـــك  تمكـــن 
ـــة  ـــال مقارن العـــام 2020م بمبلـــغ وقـــدره 948 مليـــون ري
بصافـــي أربـــاح محققـــة فـــي نهايـــة العـــام 2019م بمبلـــغ 
1.45 مبلـــغ  بنقـــص   ، تقريبـــا  ريـــال  مليـــار   2.4 وقـــدره 
مليـــار ريـــال تقريبـــا وبنســـبة انخفـــاض قدرهـــا60.5%  ؛ 
وأســـباب هـــذا االنخفـــاض يعـــود إلـــى تدعيـــم مخصصـــات 
ريـــال  3.3 مليـــار  بلغـــت  بتكويـــن مخصصـــات  المخاطـــر 
تقريبـــا لمواجهـــة المخاطـــر الناتجـــة عـــن اإلشـــكاليات التـــي 
ـــا والتـــي تمثـــل  يمـــر بهـــا القطـــاع المصرفـــي اللبنانـــي حالي
أرصـــدة جاريـــة للبنـــك لتنفيـــذ عمليـــات تحويـــل لتغطيـــة 

ــية.  ــلع األساسـ ــراء السـ شـ
وتمثـــل حقـــوق غيـــر المســـيطرين مـــن النتائـــج المحققـــة 
للعـــام 2020 خســـائر بمبلـــغ 2.3 مليـــون ريـــال ، كمـــا تـــم 
تجنيـــب احتياطـــي قانونـــي مـــن صافـــي األربـــاح للعـــام 
بمبلـــغ 94.9 مليـــون ريـــال والتـــي مثلـــت إضافـــة علـــى 
األربـــاح  ولتبلـــغ  البنـــك  لمســـاهمي  الملكيـــة  حقـــوق 

المرحلـــة للبنـــك 1.59 مليـــار ريـــال تقريبـــا.

اإلستثمارات 
والتمويالت 
(المبالغ بالماليين)

صافي األرباح
(المبالغ بالماليين)

2019

2019

2020

2020
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تقرير هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية
2020
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خالد محمد قاضي
مدير إدارة الرقابة الشرعية

عضو الهيئة

د. غالب عبدالكافي القرشي 
عضو هيئة الفتوى

أ .د/ محمد سنان الجالل 
رئيس هيئة الفتوى

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
اســـتنادًا إلـــى مـــا ورد فـــي النظـــام األساســـي للبنـــك بخصـــوص تشـــكيل هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية 
للبنـــك وبنـــاًء علـــى مـــا جـــاء فـــي قانـــون المصـــارف اإلســـالمية اليمنيـــة الـــذي ينـــص علـــى تشـــكيل 
هيئـــة رقابـــة شـــرعية تعنـــي بوضـــع وإقـــرار صيـــغ المصـــرف ومراجعـــة معامالتـــه وتصرفاتـــه 
والتزامـــه  الشـــرعية  الصيـــغ  بتطبيـــق  المصـــرف  التـــزام  مـــدى  عـــن  تقريـــر ســـنوي  وتقديـــم 

بتوجيهـــات الهيئـــة، فإننـــا نقـــدم التقريـــر اآلتـــي: 
1. قـــامت الهـــيئة مـــن خــالل اجتــماعـــاتهــا ومــن خـــالل الرقـــابة الشرعـــية الداخــــليـة بمـــراجعة
    ومتــــــابعة المعــــــامــالت والعـــــقود المنـفـــذة في البنــــك، واسهــــمت فـــي وضــــع حـلـــول

    لإلشكاالت التي ظهرت عند التطبيق. 
2. قـــامـت الهيــئة بـــالرد عــلى االستــفـــســـارات الــتـي عـــرضـــت عـليــــها مـــن قــــبل إدارة البـــنك

    والموظفين والمتعاملين مع البنك. 
3. تقــع مســئولـــية تنفـيذ عمــليات البـــنك طبــقـًا ألحكــام ومبـادئ الشـريعة اإلســـالمـيـة على
    عـاتـق اإلدارة التنـــفيـذية بالبــــنك، وتنـــحصـر مســـئوليتـــنا في إبــــداء رأي مستـــقل بنـــاء عـلى

   مراقبتــنا ألعمال البنـك وفي إعداد تقـرير لكـم. 

وفي رأينا: 
1. أن العقود والعمــليـــات والمـــعامـــالت التــي أبــرمها البنــك خالل الســـنة المــالية المنــتهية
    في2020/12/31م والــتي اطـــلعت عليــــها الهيـــئة قـــد تمـــت وفـــقًا ألحــــكـام ومبــــــادئ

    الشريعة اإلسالمية، وقرارات وتوصيات الهيئة الشرعية.               
2. أن أرباح البنك تحققت من مصادر وبوسائل تتوافق مع الشريعة االسالمية.

3. أن تــوزيع األربـــاح وتحمـــيل الخســـائر على حســاب االستـــثمار يتفــق مع الضوابـط واألســس 
    المعتمدة من قبلنا وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

4. أن االيــرادات التي تحقــقت من مصــادر أو بطــرق ال تتــوافق مــع أحكــام ومبـادئ الشـريعة
    اإلسالمية قد تم تجنيــبها لتصرف في األغراض الخيرية. 

5. أن احتساب الزكاة تم وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة االسالمية. 
وفـــي الختـــام فـــإن الهيئـــة تشـــكر اللـــه تعالـــى علـــى توفيقـــه، وتقـــدر لـــإلدارة العليـــا واإلدارة 
التنفيذيـــة والموظفيـــن تعاونهـــم معهـــا فـــي تنفيـــذ مهامهـــا وااللتـــزام بقراراتهـــا، ونســـأل اللـــه 
العلـــي القديـــر أن يوفـــق القائميـــن علـــى البنـــك لخدمـــة ديننـــا الحنيـــف ووطننـــا العزيـــز وان 

يحقـــق للجميـــع الرشـــاد والســـداد.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق
الحسابات المستقل عليها

بنك التضامن (شـركة مسـاهمـة يمنـية)
عـن الـسـنــة المنــتهـــية 
في 31 ديسمبر 2020
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
بيان المركز المالي الموحد

بيان الدخل الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد
بيان مصدر وإستخدامات أموال القرض الحسن الموحد

بيان التغيرات في اإلستثمارات المقيدة الموحد
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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