كاك اإلسالمي – قطاع التمويل اإلسالمي بكاك بنك

التقرير السنوي

2016

الرؤية
وجهتك األوىل لشريك مصريف حبلول إسالمية مبتكرة.
الرسالة
تقدمي اخلدمات املصرفية املتنوعة ذات اجلودة لشركائنا جبميع احللول املالية املتوافقة مع األحكام
والضوابط الشرعية ابستخدام أفضل األنظمة اإلدارية والتقنية مبهنية عالية يف ظل أفضل بيئة عمل حتقق
النمو املتواصل وتسهم يف خدمة اجملتمع.
القيم اجلوهرية
 .1التمسك مببادئ و أحكام الشريعة اإلسالمية يف خمتلف األنشطة اليت يقدمها كاك اإلسالمي.
 .2العمل بروح الفريق الواحد.
 .3اجناز العمل بكفاءة وفعالية لكسب ثقة العمالء.
 .4رضا العميل هو مقياس جناحنا.
 .5ترسيخ روح االنتماء.
 .6املسامهة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع.

مقدمة

أتسس كاك االسالمي يف العام 2010م كقطاع للتمويل اإلسالمي لبنك التسليف التعاوين والزراعي
وفقا لقانون البنك املركزي قانون رقم ( )16لسنة  2009والذي يسمح للبنوك التجارية والتقليدية
بفتح فروع مستقلة للعمل يف اجلمهورية اليمنية وفقا للشريعة االسالمية ووفقا لضوابط فتح الفروع
االسالمية للبنوك التقليدية الصادرة عن البنك املركزي اليمين.
ويعد كاك اإلسالمي اول فرع اسالمي لبنك حكومي يف اليمن ،والذي يقوم بتقدمي كافة انواع اخلدمات
املصرفية املتوافقة مع الشريعة االسالمية الغراء وذلك من خالل فروعه املختلفة.
وقد مت تعيني هيئة رقابة شرعية مستقلة تعمل على ضمان سالمة تنفيذ االعمال وعدم خلط االموال،
هذا اىل جانب إعداد هيكل تنظيمي مكتمل الوظائف وبتبعية مباشرة لرئيس جملس االدارة.
ونظرا للظروف االستثنائية اليت متر هبا البالد فقد اوىل كاك اإلسالمي امهية كربى الستمرار العمليات
املصرفية ودميومتها وذلك من خالل اختاذ تدابري جوهرية يف هذا اجلانب وذلك كما سوف يتضح يف
سياق هذا التقرير.

توزيع األرابح
رغم الظروف اليت متر هبا البالد واليت واجهها كاك اإلسالمي اال انه حافظ على مستوى متميز يف هذا
اجلانب حيث كانت نسب توزيع األرابح كما يف اجلدول التايل:
نسب توزيع أرابح ودائع العمالء للعام 2016م

التدريب وتطوير االداء

العملة

نسبة توزيع األرابح

رايل ميين

%7.65

دوالر أمريكي

%3.23

من منطلق اإلهتمام برفع وتطوير أداء املوظفني ومدى انعكاس ذلك سواء على رقي وتطور البنك او يف
تقدمي خدمة متميزة للعميل ،فقد حرص كاك اإلسالمي على عقد دورات تدريبية متخصصة وخمتلفة
تشمل مجيع اوجه النشاط املصريف والتعامل مع العميل .حيث قام البنك ابشراك عدد كبري من موظفيه
يف معاهد ومراكز تدريبية متخصصة.
وقد مشلت تلك الدورات خمتلف االعمال املصرفية واالدارية يف جماالت عدة منها على سبيل املثال ال
احلصر :صيغ التمويل يف البنوك االسالمية ،الصكوك االسالمية ،مكافحة غسيل االموال وقانون االمتثال
الضرييب (الفاتكا) .هذا فضال عن الدورات التدريبية يف جماالت التخطيط االسرتاتيجي ،التحليل املايل،
ادارة املوجودات واملطلوابت واالعتمادات والتحاصيل املستندية.

العمالء واملنتجات
لقد جتسدت رؤية كاك اإلسالمي من خالل اهتمامه بعمالئه ومد يد الشراكة اليهم حيث عمل على
توفري عدة ابقات من املنتجات املصرفية اليت تالئم وتليب كافة احتياجاهتم املختلفة وذلك كما يلي:
ابقة امان

برانمج حياة

والذي يتضمن عدة منتجات
وتتضمن عدة منتجات منها
احلساب اجلاري وحساب التوفري منها منتج امنية (وهو عبارة عن
منتج يتيح للعميل اقتناء متطلباته
والوديعة االستثمارية
والدفع ابقساط ميسرة) ابالضافة

ابقة تيسري
وتتضمن عدة منتجات ومنها
بطاقات اخلصم والبطاقات
االئتمانية وخدمة راتبك اكرب

اىل منتج مشاوري ومنتج بييت
من امناء
هذا فضال عن اهتمام كاك اإلسالمي بتوفري املوقع املالئم واملكان املناسب لعمالئه وذلك ابالنتقال اىل
املبىن اجلديد والذي يقع يف مكان متميز يف قلب العاصمة صنعاء حيث يتميز بسهولة الوصول اليه وقربه
من العميل ،هذا اىل جانب تصميم املبىن بطريقة احرتافية تساعد يف سهولة وانسيابية األعمال مما يعزز
يف تقدمي خدمة أفضل للعميل.
األنظمة والتقنيات املصرفية

يدا من عمليات التطوير
ملواكبة احدث التقنيات املصرفية فقد أجنز البنك خالل عام  2016مز ً
والتحديث يف جمال االنظمة والتقنيات املصرفية حيث جتلى ذلك يف حتديث النظام الرئيسي للبنك
واالنظمة املالية والتجارية امللحقة االخرى مما ساهم يف خلق بيئة افضل للعمل واالجناز.
تعزيز العالقات اخلارجية
على الرغم من احلصار القائم على البالد فقد عمل كاك اإلسالمي على تعزيز عالقاته خارجيا مع البنوك
املراسلة والوفاء بسداد التزامات عمالئه جتاه تلك البنوك.
ومن خالل حرصه الكبري على خدمة عمالئه واستمرار تدفق العمليات الدولية دون توقف (
االعتمادات و احلواالت اخلارجية) فقد مت انشاء جلنة متخصصة الدارة ارصدة كاك االسالمي يف اخلارج
مما ساهم يف خلق بيئة اكثر مرونة واجيابية يف مترير تلك العمليات أبسعار معقولة ويف الوقت املناسب.
املسئولية االجتماعية للبنك
حرص كاك اإلسالمي على حتمل مسؤولياته اإلجتماعية واداء دوره ابجيابية يف هذا اجلانب وذلك كما
يتضح من خالل النقاط التالية:
▪ تدشني برانمج متويل صغار املزارعني والصيادين وفقا لصيغ التمويل االسالمية والذي من خالله
يهدف البنك اىل تشجيع صغار املزارعني والصيادين وتقدمي التمويالت الزراعيه املتوسطة وقصرية
االجل القامة مشاريعهم وبشروط ميسرة ،مما يساعد يف حتسني وضعهم املعيشي واالقتصادي
▪ رغما من الظروف اليت واجهها كاك اإلسالمي يف العام  2016بسبب ارتفاع سعر الدوالر إال
انه استطاع وبدعم اإلدارة العليا من توفري الدوالر لعمالئه بسعر البنك املركزي مقابل سداد
التزامات التجارة الدولية املتمثلة ابالعتمادات والتحاصيل املستندية واحلواالت اخلارجية ،هذا
ابإلضافة إىل توفري الدوالر للعمالء الذين عليهم التزامات حملية مقابل متويالت ابلدوالر لسداد
األقساط املستحقة عليهم .وقد كان هلذا اإلجراء الدور الكبري يف احملافظة على أسعار الصرف
واستقرارها اىل حد ما.

الصور اخلاصة ابلتقرير

▪ صورة املبىن اجلديد لكاك االسالمي (مبىن كاليون بنك سابقا)
▪ برانمج متويل صغار املزارعني والصيادين
▪ صور املنتجات التالية:
-

حسابك اجلاري

-

حساب جاري السيدات

-

وديعة االستثمار

-

الزاجل موابيلي

-

سياريت

-

بييت

-

صرف الراتب

-

راتبك اكرب

عنوان كاك اإلسالمي
مبىن اخلرابش االستثماري  -شارع الزبريي ،صنعاء ،اجلمهورية اليمنية
تلفون+967-1-471 000 :
فاكس+967-1-401 945 :
السويفتCACBYESAYIS :
االمييلinfo.cacislamic@cacbank.com.ye :

