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دحمان ومشاركوهدحمان ومشاركوه

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إىل معايل وزير المالية المحرتم

عن البنك األهيل اليمني
تقرير عن البيانات المالية المدققة

الرHي املتحفظ
يف رأينا، أنه باستثناء أثر األمرين املذكورين يف قسم أسس الرأي 
املتحفظ من تقريرنا، فإن البيانات املالية املرفقة تعرض بعدالة، من 
كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للبنك األهيل اليمني )البنك( كما 
يف 31 ديسمرب 2019م، وأداءه املايل وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف 
ذلك التاريخ، وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية، والقوانني واللوائح 

املحلية ذات الصلة، وتعليمات البنك املركزي اليمني.
لقد دققنا البيانات املالية للبنك، التي تتكون من بيان املركز املايل 
كما يف 31 ديسمرب 2019م، وبيان الدخل الشامل، وبيان التغريات يف 
حقوق امللكية، وبيان التدفقات النقدية ذات الصلة للسنة املنتهية يف 
ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات املالية، بما فيها السياسات 

املحاسبية املهمة.
أسس الرأي املتحفظ

1 - كما هو مبني يف اإليضاح رقم ) 41 - و ( حول البيانات املالية، 
قدمت إدارة البنك أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن مبالغ وأرصدة فرعي 
البنك التجاريني يف صنعاء والحديدة كما يف 31 يوليو 2019م يف فرتة 
الحقة لتاريخ 27 ديسمرب 2020م، تاريخ املصادقة عىل البيانات املالية 
للبنك السابقة، التي أبدينا حولها رأي تدقيق متحفظ. هذه الظروف 

أدت لتعديل التحفظ كما يف أدناه:
- كما هو مبني يف اإليضاح رقم )1( حول البيانات املالية، توقفت 
فروع البنك يف صنعاء والحديدة، عن رفع التقارير لإلدارة العامة 
للبنك - عدن خالل السنة، رغم استمرار اإلدارة العامة للبنك - عدن يف 
قيد العمليات التي تصلها من تلك الفروع، التي استمرت يف التشغيل 
خالل السنة بعد خروجها عن سيطرة وإرشاف البنك يف يونيو 2019م، 
لذلك، اتخذ البنك عدة إجراءات لتجنب أي تعاقدات أو التزامات جديدة 
قد تنشأ خارج علم وسلطة اإلدارة العامة للبنك – عدن، ومن ضمنها 
نرش إعالن تحذيري يف ديسمرب 2019م، كما هو مبني يف اإليضاح رقم 
)2( حول البيانات املالية، تعتقد اإلدارة أن باإلمكان حل هذا الوضع 
لفروع البنك يف صنعاء والحديدة يف املستقبل، لذلك لم تأخذ باالعتبار 
متطلبات معيار التقارير املالية الدويل رقم )5( »املوجودات غري املتداولة 
املحتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة«، وعرضت، بشكل مستقل، مبالغ 
وأرصدة فرعي البنك التجاريني يف صنعاء والحديدة كما يف 31 يوليو 
2019م، ومن ضمنها موجودات مبلغ 7.524.076 ألف ريال ميني، 
ومطلوبات 12.387.323 ألف ريال ميني، وصايف تسهيالت ائتمانية 
غري مبارشة بمبلغ 9.645.576 ألف ريال ميني يف اإليضاحات حول 
البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م ، يف حني عكست 
معامالت هذين الفرعني، التي كانت مسجلة يف سجالت اإلدارة العامة 
للبنك - عدن، خالل الفرتة 1 أغسطس - 31 ديسمرب 2019م إىل حسابات 
معلقة مدينة بمبلغ 1.113.485 ألف ريال ميني مبني يف اإليضاح رقم 
)22( حول البيانات املالية، وحسابات معلقة دائنة بمبلغ 438.720 
ألف ريال ميني، مبني يف اإليضاح رقم )28( حول البيانات املالية، لم 

نتمكن من الحصول عىل أدلة تدقيق مؤيدة لهذه الحسابات املعلقة.
- لم نتمكن أيضا، من الحصول عىل أي دليل تدقيق بشأن الفرع 
اإلسالمي للبنك يف صنعاء، وبناء عليه لم نتمكن من التحقق من أرصدته 
املتمثلة يف رصيد مدين بمبلغ 1.611.781 ألف ريال ميني مبني يف اإليضاح 
رقم )22( حول البيانات املالية، ورصيد دائن بمبلغ 1.078.086 مبني 

يف اإليضاح رقم )28( حول البيانات املالية.
2 - كما هو مبني يف اإليضاح رقم )17( حول البيانات املالية، لم 
يتمكن البنك من الحصول عىل مصادقة أو كشف حساب من البنك 
املركزي اليمني بشأن رصيده لالحتياطي اإللزامي كما يف 31 ديسمرب 

2019م، ما ال ميكن من التحقق من كفاية الرصيد كما يف ذلك التاريخ.
لقد نفذنا تدقيقنا وفقا ملعايري التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا 
بموجب تلك املعايري موضحة بشكل أكرب يف قسم مسؤوليات مدقق 
الحسابات عن تدقيق البيانات املالية، من تقريرنا نحن مستقلون 
عن البنك وفقا لقواعد األخالقيات للمحاسبني املهنيني ملجلس املعايري 
األخالقية الدولية للمحاسبني، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية 
األخرى وفقا لقواعد األخالقيات للمحاسبني املهنيني ملجلس املعايري 

األخالقية الدولية للمحاسبني.
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر 

األساس لرأينا.
تأكيد أمر

بدون التحفظ يف رأينا، وكما هو مبني يف اإليضاح رقم )1( حول 
البيانات املالية، يعمل البنك يف بيئة غري مواتية قد تعرضه لتكبد 
خسائر أو فقدان ربحية تؤثر عىل نشاطاته بما ال ميكنه من تقديم بعض 
خدماته لعمالئه أو تلبية بعض التزاماته؛ مما يثري الشك حول قدرة 
البنك عىل مواصلة عمله عىل أساس مبدأ االستمرارية يف حالة استمرار 
أوضاع عدم االستقرار األمني والسيايس وانعكاساتها املختلفة، األمر 
الذي يستدعي من الدولة مالكة البنك اتخاذ إجراءات جادة ملعاجلة أي 

صعوبات قد يواجهها البنك فيما يتعلق بتلك األمور.
مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات املالية

اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات املالية وفقا 
ملعايري التقارير املالية الدولية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )405( 
لسنة 2013م بإعادة تنظيم البنك األهيل اليمني والنظام األسايس للبنك 
الصادرين بتاريخ 5 أغسطس 2013م والقوانني واللوائح املحلية ذات 
الصلة، وتعليمات البنك املركزي اليمني، وعن الرقابة الداخلية التي 
تحدد اإلدارة رضورتها للتمكني من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء 

البيان اجلوهرية، سواًء بسبب الغش أو اخلطأ.
 عند إعداد البيانات املالية، اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك عىل 
مواصلة أعماله عىل أساس مبدأ االستمرارية واإلفصاح، كما هو مناسب، 
عن األمور املتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية 
كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية البنك أو إيقاف 

أعماله أوليس لديها بديل واقعي إال أن تقوم بذلك.
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلرشاف عىل عملية أعداد التقارير 

املالية للبنك.
مسؤولية مدقق احلسابات عن تدقيق البيانات املالية

إن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت 
البيانات املالية ككل، خالية من أي أخطاء بيان جوهرية، سواء بسبب 
الغش أو اخلطأ، وإصدار تقرير مدقق حسابات يتضمن رأينا. إن 
التأكيدات املعقولة هي مستوى عاٍل من التأكيدات، إال أنها ليست ضمانا 
بأن التدقيق املنفذ وفقا ملعايري التدقيق الدولية سيكشف دائما أخطاء 

البيان اجلوهرية عند وجودها.
قد تنشأ أخطاء البيان من الغش أو اخلطأ، وتعترب جوهرية إذا  كان 
من املتوقع بشكل معقول أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، عىل القرارات 

االقتصادية للمستخدمني، املتخذة عىل أساس هذه البيانات املالية.
كجزء من التدقيق بمعايري التدقيق الدولية، نحن نقوم بإجراء 
أحكام مهنية والحفاظ عىل الشكل املهني خالل التدقيق. نحن أيضا:

* نحدد ونقيم مخاطر أخطاء البيان اجلوهرية للبيانات املالية سواًء 
بسبب الغش أو اخلطأ، ونصمم ونؤدي إجراءات تدقيق تستجيب لتلك 
املخاطر، ونحصل عىل أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا. 
إن مخاطر عدم كشف خطأ بيان جوهري ناتج عن الغش، هي أعىل من 
ذلك الناتج عن اخلطأ، كون الغش قد يرتبط بالتواطؤ أو التزوير أو 

الحذف املتعمد أو التحريف أو جتاوز الرقابة الداخلية.
* نحصل عىل فهم للرقابة الداخلية املتعلقة بالتدقيق ألجل تصميم 
إجراءات تدقيق مالئمة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي حول فاعلية 

الرقابة الداخلية للبنك.

* نقيم مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات 
ذات الصلة التي أجرتها اإلدارة.

* نستنجت بشأن مالئمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، وبناء عىل أدلة 
التدقيق التي تم الحصول عليها، ما إذا  كان يوجد عدم يقني جوهري يتعلق باألحداث أو الظروف 
التي قد تلقي بشك كبري حول قدرة البنك عىل مواصلة أعماله عىل أساس مبدأ االستمرارية. إذا 
توصلنا الستنتاج بوجود عدم يقني جوهري، فإنه مطلوب منا أن نلفت االنتباه يف تقريرنا للتدقيق 
إىل اإلفصاحات ذات الصلة يف البيانات املالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غري كافية، أن نعدل 
رأينا. تستند استنتاجاتنا عىل أدلة التدقيق التي حصلنا عليها إىل تاريخ إصدار تقريرنا. مع 
ذلك، قد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية يف توقف مواصلة البنك ألعماله كمبدأ استمرارية.
* نقيم العرض الكيل وتركيب ومحتوى البيانات املالية، بما يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا 
كانت البيانات املالية متثل املعامالت واألحداث التي تقوم عليها بطريقة تحقق العرض العادل.
نحن نتواصل مع مجلس اإلدارة، من بني أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت املخطط 
للتدقيق ونتائج التدقيق املهمة، بما يف ذلك أي وجوه قصور جوهرية يف الرقابة الداخلية قد 

نحددها خالل تدقيقنا.
كما إننا نقدم ملجلس اإلدارة بيانا بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية املتعلقة باالستقاللية، 
وأن نتواصل معهم بشأن كافة العالقات واألمور األخرى التي قد يكون من املعقول االعتقاد بأنها 

تؤثر عىل استقالليتنا، وحيث أمكن، الحماية ذات الصلة.
تقرير عن املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى

عالوة عىل ما سبق، وكما هو مطلوب من قبل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )405( لسنة 2013م 
بإعادة تنظيم البنك األهيل اليمني والنظام األسايس للبنك الصادرين بتاريخ 5 أغسطس 2013م 
والقانون رقم )38( لسنة 1998م بشأن البنوك وتعليمات البنك املركزي اليمني، نديل بما ييل:
* لقد حصلنا عىل جميع املعلومات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا باستثناء ما ذكر 

يف قسم أسس الرأي املتحفظ من تقريرنا.
* أعدت البيانات املالية للبنك ومتتثل، من كافة النواحي اجلوهرية، لقرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم )405( لسنة 2013م بإعادة تنظيم البنك األهيل اليمني والنظام األسايس للبنك 
الصادرين بتاريخ 5 أغسطس 2013م والقانون رقم )38( لسنة 1998م بشأن البنوك وتعليمات 

البنك املركزي اليمني.
* يحتفظ البنك بسجالت محاسبية مالئمة، والبيانات املالية املرفقة تتفق مع ما هو وارد 

بتلك السجالت.
* تتفق املعلومات املالية يف التقرير السنوي لرئيس مجلس اإلدارة مع البيانات املالية املرفقة.
* يفصح اإليضاح رقم )34( حول البيانات املالية للبنك عن معامالت األطراف ذات العالقة 

اجلوهرية، وتم توضيح الرشوط التي جتري عىل أساسها، وأسس إدارة تضارب املصالح.
نؤكد أيضا، أنه بناًء عىل املعلومات التي تم توفريها لنا، لم يسرتع انتباهنا ما يتسبب يف 
جعلنا نعتقد أن البنك قد خالف خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م أيا من مواد 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )405( لسنة 2013م بإعادة تنظيم البنك األهيل اليمني والنظام 
األسايس للبنك الصادرين بتاريخ 5 أغسطس 2013م والقانون رقم )38( لسنة 1998م بشأن 
البنوك والقوانني األخرى ذات الصلة وتعليمات البنك املركزي اليمني مما قد يكون له أثر جوهري 

عىل نشاطات البنك أو مركزة املايل.
د. بسام دحمان
عضو مجلس إدارة - المجمع الدويل العربي للمحاسبين القانونيين

سجل مراقبي الحسابات رقم )819( 

عن دحمان ومشاركوه

مراسل لشبكة آر إس إم

عدن، الجمهورية اليمنية 

6 فرباير 2021م
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 البنك األىمي اليمني 
 اإليضاحات حول البيانات المالية

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (2صفحة )

 معمومات عامة 3

 التأسيس
م 3279( لسنة 11رقم ) بالقانون م والمعدل3212لسنة  (17رقم ) م بموجب القانون3212سنة  في عدن )البنك( في اليمني األىمي البنك تأسس

( 93رقم ) والقانون البنوك م بشأن3222( لسنة 2رقم ) لقانونالتجارية وا الشركات م بشأن3227( لسنة 99رقم ) أحكام القانون الممغيان بموجب
 م. 9112( لسنة 31رقم ) بالقانون المعدل االسالمية المصارف م بشأن3221لسنة 

أغسطس  5بتاريخ  م بإعادة تنظيم البنك األىمي اليمني الصادر9131( لسنة 315قرار رئيس مجمس الوزراء رقم ) ُعدل وضع البنك بموجب
 م3223( لسنة 15رقم ) القانون بموجب يعمل ذلك التاريخ لذي صدر بموجبو النظام األساسي لمبنك األىمي اليمني، حيث كان حتىم وا9131

 .العامة والشركات والمؤسسات بشأن الييئات

يتمتع البنك بشخصية اعتبارية  (.9313( وفي الغرفة التجارية برقم )3732برقم ) التجاري السجل ومسجل في اليمنية لمدولة بالكامل ممموك البنك
داري ويخضع إل م بإعادة 9131( لسنة 315قرار رئيس مجمس الوزراء رقم )( من 1بموجب المادة رقم ) المالية شراف وزيرذات استقالل مالي وا 

كاالت أو مكاتب داخل الجميورية ، ويقع مركزه الرئيسي ومحمو القانوني في مدينة عدن ويجوز لو أن ينشئ فروعًا أو و تنظيم البنك األىمي اليمني
  ( من نفس القرار.3بموجب المادة رقم ) أو خارجيا بترخيص من البنك المركزي اليمني بعد موافقة مجمس إدارة البنك األىمي اليمني

 النشاط
المصرفية لألفراد  الخدماتقدم وىو ياليمن.  في واالجتماعية التنمية االقتصادية في رئيسي ومساىم اليمنية التجارية البنوك أكبر منالبنك يعد 

دارة والشركات  الجميورية عدن، كريتر، (،5ب رقم ) البريدي: ص أروى، وعنوانو الممكة شارع واالستثمارات. تقع اإلدارة العامة لمبنك في الخزينة وا 
  اليمنية.

 م 9132ديسمبر  13لسنة المنتيية في ا
تحت إدارة اليمنية فروعو في عدد من محافظات الجميورية و في مدينة عدن بر مركزه الرئيسي ع استمر البنك في مزاولة نشاطو ،خالل السنة

( لسنة 39موجب القرار الجميوري رقم )المعين برئيس مجمس اإلدارة  -برئاسة الدكتور/ محمد حسين حمبوب أعضاء 2 من مكون إدارة مجمس
بموجب قرار رئيس مجمس المعين اسة الدكتور/ أحمد عمي عمر بن سنكر المدير العام تنفيذية برئ م، وفريق إدارة9137يناير  92م بتاريخ 9137

 . م9137يناير  92م بتاريخ 9137( لسنة 7الوزراء رقم )

بصفتو الجمعية ، منيا اجتماعو الذي انعقد اجتماعات دورية 1عقد مجمس اإلدارة م 9132ديسمبر  3 -م 9132أغسطس  93خالل الفترة 
م بموجب قرار مجمس اإلدارة 9132ديسمبر  13لمبنك لمسنة المنتيية في المدققة م وأقر فيو البيانات المالية 9132 سبتمبر 32يخ بتار العمومية 

 . م9132سبتمبر  99، والتي رفعت لمعالي وزير المالية بتاريخ م9132( لسنة 12رقم )

 :التاليةاألحداث الرئيسية خالل السنة مر البنك ب

ما  ،في تمك الفترة ينة عدنألحداث التي مرت بيا مدنتيجة لروى بكريتر لحريق أالممكة فرع مبنى م تعرض 9132 أغسطس 31بتاريخ  -
 عن أضرار مادية فقط. أسفر 

، بعد استكمال مشاريع إعادة تأىيميا المكالوفرع  فرع الممكة أروى وفرع لحجمباني  تم افتتح9132ديسمبر  7 –نوفمبر  11خالل الفترة  -
 .لشحر بعد استكمال بناء الفرعاوفرع 

التجاريين في البنك بنك والبنك المركزي اليمني/ عدن إعالنًا تحذيريًا بشأن عدم التعامل مع فرعي ال م نشر9132ديسمبر  91و 93بتاريخ  -
ي مجمس اإلدارة رقم صنعاء والحديدة وفرعو اإلسالمي في صنعاء كفروع لمبنك األىمي اليمني. يأتي نشر اإلعالن التحذيري بموجب قرار 

كواحد من اإلجراءات االحترازية لتي اتخذىا البنك تجنبًا ألي تعاقدات أو التزامات قد تنشأ م 9132أكتوبر  31( بتاريخ 32( ورقم )37)
شراف اإل -خارج عمم وصالحية اإلدارة العامة لمبنك دارة عدن مع استمرار فروع البنك في صنعاء والحديدة في نشاطيا خارج سيطرة وا 

م دون 9132يونيو في مدير عام تنفيذي جديد لتمك الفروع من قبل السمطات في صنعاء ، بعد عدة أشير من تعيين عدن -العامة لمبنك
(315النظام األساسي لمبنك الصادر بموجب قرار رئيس مجمس الوزراء رقم ) مع ما ال يتماشى  البنك إلى أو موافقة  إشعار مسبق موجو 

 البنك األىمي اليمني 
 بيان التغيرات في حقوق الممكية

 م9132ديسمبر  13كما في 
 

 (7صفحة )

 

 رأس المال
 المدفوع

 (03)إيضاح  
  ألف لاير يمني

 االحتياطيات
 (03)إيضاح 

  ألف لاير يمني

توزيعات األرباح 
 ةالمقترح

 ب(-31)إيضاح 
  لاير يمني ألف

 اإلجمالي
 ألف لاير يمني

 1303070103  ,00303003  033700,7,  3303330333 م9132يناير  3الرصيد في 
        الدخل الشامل

 001,01,3,  001,01,3,  -  - ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
 (1,30333)  (1,30333)  -  - الزكاة 

 (30,3,03,3)  (30,3,03,3)  -  - ضريبة الدخل
 -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر لمسنة

 103130133  103130133  -   -  إجمالي الدخل الشامل لمسنة
            المعامالت مع المالك

المحول من حصة الحكومة في ربح السنة المحتجزة 
 703330333  -  -  703330333 ج(-92 )إيضاحلرأس المال 

 (,00303003)  (,00303003)  -  - ب(-31 السابقة )إيضاحلمسنة  توزيعات األرباح
        المحول من ربح السنة إلى: 
 -  (3330303)  3330303  - أ(-13 )إيضاحاالحتياطي القانوني 

 -  (3330303)  3330303  - ب(-13 )إيضاحاالحتياطي العام 
 3130130  (,70070001)  300300313  703330333 إجمالي المعامالت مع المالك

 7,,1,03170  701710373  30,110707  3703330333 م9132ديسمبر  13الرصيد في 

 3203130991  302920551  101150171  3101110111 م9132يناير  3الرصيد في 
        الدخل الشامل

 501130913  501130913  -  - ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
 (9510111)  (9510111)  -  - الزكاة 

 (301290951)  (301290951)  -  - ضريبة الدخل
 -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر لمسنة

 301920133  301920133  -  - لمسنة إجمالي الدخل الشامل
        المعامالت مع المالك

 (302920551)  (302920551)  -  - ب(-31 لمسنة السابقة )إيضاح توزيعات األرباح
        المحول من ربح السنة إلى:

 -  (1320159)  1320159  - أ(-13 )إيضاحاالحتياطي القانوني 
 -  (1320159)  1320159  - ب(-13 )إيضاحاالحتياطي العام 

 (302920551)  (103970911)  309220713  - إجمالي المعامالت مع المالك
  9102130123   101110117  702130173   3101110111 م9132ديسمبر  13الرصيد في 

 البيانات المالية. ه( جزءًا ال يتجزأ من ىذ39( إلى )3تشكل اإليضاحات المرفقة من )

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (31صفحة )

 )تتمة( ةمعمومات عام 3

 )تتمة(النشاط 

 )تتمة(م 9132ديسمبر  13لسنة المنتيية في ا
عن رفع التقارير  فروع البنك في صنعاء والحديدة، وتوقف م9131أغسطس  5م بإعادة تنظيم البنك األىمي اليمني بتاريخ 9131لسنة 

تعتقد  قيد العمميات التي تصميا من تمك الفروع خالل السنة.في  عدن -اإلدارة العامة لمبنكرغم استمرار  عدن -اإلدارة العامة لمبنكالمالية 
 اإلدارة بإمكانية معالجة وضع فروع البنك في صنعاء والحديدة مستقباًل.

 1فرعا تجاريًا و 95عدن  -م بمغ عدد فروع البنك المستمرة في نشاطيا تحت سيطرة وصالحيات اإلدارة العامة لمبنك9132ديسمبر  13كما في 
في صنعاء البنك وبمغ عدد موظفي فروع موظفًا(.  273م: 9132ديسمبر  13متعاقدًا ) 93موظفًا ثابتًا و 219بمغ عدد العاممين فييا مكاتب، و 
 متعاقدين.  2موظفًا ثابتًا و 21م، 9132يوليو  13كما في  والحديدة

في ضوء ، ير التي اتخذتيا اإلدارة لدعم إستمرار تشغيل البنكنتيجة لمتداب نتائج لمسنة جيدة م، حقق البنك9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
م وانعكاساتيا المختمفة 9135ظروف عدم االستقرار السياسي واألمني في البمد منذ أبريل األحداث التي مر بيا البنك خالل السنة واستمرار 

واصل مع بعض البنوك المراسمة ومحدودية فرص االستثمار وتقمص حجم التعامالت محميًا وخارجيًا وصعوبة الت تدىور سعر العممة المحميةو 
الظروف المحيطة عمى البيانات المالية  أثررغم صعوبة التنبؤ بتعتقد اإلدارة، أنو و الداخمي والخارجي بسبب الظروف االقميمية والدولية القائمة. 

أن البنك سوف يواصل أعمالو عمى خطط المالية المعدة لمفترة الالحقة، إال وتقديرات اإلدارة بالنسبة لمقيمة العادلة لمموجودات والمطموبات لمبنك وال
 .لذلك أعدت البيانات المالية لمبنك عمى أساس مبدأ االستمرارية أساس مبدأ االستمرارية في المستقبل المنظور،

 البيانات المالية
التغيرات في حقوق الممكية وبيان التدفقات النقدية واإليضاحات حول تتضمن البيانات المالية بيان الدخل الشامل وبيان المركز المالي وبيان 

 البيانات المالية. 

يفة يعترف بالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الشامل. يعرض البنك بيان الربح أو الخسارة باستخدام التصنيف وفقًا لوظ
مومات أكثر فائدة لقراء البيانات المالية حيث تعكس بشكل أفضل طريقة إدارة العمميات من وجية المصروفات. يعتقد البنك أن ىذه الطريقة توفر مع

 نظر تشغيمية. 

 (.9 / غير متداولة )إيضاح وتصنيف الحسابات كمتداولةيقوم شكل بيان المركز المالي عمى درجة السيولة 

 حقوق الممكية. في بيان التغيرات في المالكتعرض المعامالت مع الحكومة بصفتيا 

نشطة التمويمية.  يظير بيان التدفقات النقدية التغيرات في النقدية وشبو النقدية الناتجة خالل السنة من األنشطة التشغيمية واألنشطة االستثمارية واأل
ن المركز المالي ُتدرج النقدية وشبو ( في أي بند من بنود بيا11تتضمن النقدية وشبة النقدية االستثمارات العالية السيولة. يظير اإليضاح رقم )

مكاسب النقدية. تحدد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية باستخدام الطريقة غير المباشرة، لذلك تعدل أرباح السنة ببنود غير نقدية مثل 
ى ذلك، تحذف جميع بنود اإليرادات وخسائر القياس، والتغيرات في المخصصات باإلضافة إلى التغيرات في المدينين والدائنين. إضافة إل

شغيمية. والمصروفات من المعامالت النقدية المنسوية لألنشطة االستثمارية أو التمويمية.  تصنف الفوائد المقبوضة أو المدفوعة كتدفقات نقدية ت
ك لمتدفقات النقدية إلى فئة التشغيل واالستثمار والتمويل تحدد التدفقات النقدية من االستثمارية والتمويمية باستخدام الطريقة المباشرة. يعتمد إسناد البن

 عمى نموذج تشغيل لمبنك )منياج اإلدارة(.

( إدارة 11( إدارة المخاطر ويفصح عن كفاية رأس المال في اإليضاح رقم )15يفصح البنك عن المخاطر التي يتعرض ليا في اإليضاح رقم )
 رأس المال.

 السياسات المحاسبية المهمة 1
 إذا أشير لسياسات المحاسبية األساسية المعتمدة في إعداد البيانات المالية مبينة أدناه. طبقت ىذه السياسات بثبات لكافة السنوات المعروضة، إالا

 لغير ذلك: 

 بنك األىمي اليمني ال
 بيان التدفقات النقدية

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (2صفحة )

 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني األنشطة التشغيمية

 301920133  103130133 ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل
    التعديالت لما يمي:

 3390552  3,30711 إىالك العقارات واآلالت والمعدات 
 (3110529)  (,3030) فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعممة األجنبية

 109750133   0033,0737 المخصصات المكونة
 (2520131)  (7330303) المخصصات المستردة 
 -  (330303) المخصصات المشطوبة

 101950139  00,3,0311 وجودات والمطموبات البنكية المتعمقة باألنشطة التشغيميةربح التشغيل قبل التغيرات في الم
    التغيرات في الموجودات البنكية

 305210321  (300,70073) أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني
 709110953  - األرصدة المستحقة من البنوك باستحقاق أكثر من ثالثة أشير

المباشرة المقدمة لمعمالء قبل المخصص لقاء انخفاض القيمة وبعد الفوائد  اإلئتمانيةسييالت الت
 303120517  (30,300730) المعمقة 

 720333  (30000,03,0) المدينون والموجودات األخرى
 3103130339  (1300000,11) صافي )الزيادة(/ النقصان في الموجودات البنكية

    وبات البنكيةالتغيرات في المطم
 90233  - األرصدة المستحقة لمبنوك

 202990119  ,007,,,030 ودائع العمالء
 901330912  ,,3017301 الدائنون والمطموبات األخرى

 3903120239  0103310331 صافي الزيادة في المطموبات البنكية
 9203120511  3300010731 (3صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية )

    األنشطة االستثمارية
 (3103330273)  (703070703,) أذون الخزانة باستحقاق اكثر من ثالثة أشير 

 (350211)  - االستثمارات
 (5120315)  (303,30,01) اإلضافات لمعقارات واآلالت والمعدات

 (2230539)  (3,10310) األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
 (3302230757)  (0330,,00,,) (9لنقدية )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية )صافي التدفقات ا

    األنشطة التمويمية
 (302920551)  (,00303003) توزيعات األرباح المقترحة

 -  703330333 زيادة رأس المال 
 (302920551)  3130130 (1صافي التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التمويمية )

 (3705510737)  (0,031,0330) (0+1+3صافي )النقصان( في النقدية وشبه النقدية )
 39209310213  33301130137 يناير  3النقدية وشبو النقدية في 

 33301110933  101070033, (00ديسمبر )إيضاح  03النقدية وشبه النقدية في 

 البيانات المالية. هال يتجزأ من ىذ ( جزءاً 39( إلى )3تشكل اإليضاحات المرفقة من )

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (33صفحة )

 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  1

 المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة أو المعدلة المعتمدة 

 ة المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة أو المعدلة الصادرة عن مجمس معايير المحاسبة الدولية اإللزامية لفترة التقرير الحالية. اعتمد البنك كاف

 لم تطبق مبكرًا أي معايير أو تفسيرات محاسبية جديدة أو معدلة ليست إلزامية، بعد. 

 يعد المعيار التالي أكثر صمة بالبنك:

 ( عقود اإليجار31لمالية الدولي رقم )معيار التقارير ا
( "عقود 37م. يحل ىذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )9132يناير  3( اعتباًرا من 31اعتمد البنك معيار التقارير المالية الدولي رقم )

باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار  بالنسبة لممستأجرين.وعقود اإليجار التمويمي اإليجار" ويمغي تصنيف عقود اإليجار التشغيمي 
ت لمموجودات منخفضة القيمة، بعترف بموجودات حق االستخدام ومطموبات اإليجار المقابمة في بيان المركز المالي. يستبدل االعتراف بمصروفا

اليف التشغيل( ومصاريف فائدة عمى التزامات إىالك لموجودات حق االستخدام )المدرجة في تكمصروف ببالقسط الثابت اإليجار التشغيمي 
من عقد اإليجار، ستكون المصاريف المرتبطة بعقد اإليجار بموجب معيار مبكرة اإليجار المعترف بيا )المدرجة في تكاليف التمويل(. في الفترات ال

(. ومع ذلك، تتحسن نتائج األرباح 37سبة الدولي رقم )( أعمى مقارنة بمصاريف اإليجار بموجب محل معيار المحا31التقارير المالية الدولي رقم )
بالنسبة   في الربح أو الخسارة.ىالك بمصروف الفائدة واإلمستبدلة التشغيل اآلن حيث أن مصروفات  ،قبل الفوائد والضرائب واالستيالك واإلطفاء

 ار.لمحاسبة المؤجر، ال يغير المعيار بشكل جوىري كيفية محاسبة المؤجر لعقود اإليج

 أساس اإلعداد
 . أحكام منشورات البنك المركزي اليمنيباإلضافة إلى أعدت ىذه البيانات المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

 عرف التكمفة التاريخية
العقارات واآلالت والمعدات  أنواع معينة منإعادة تقييم متى تطمب األمر، البيانات المالية بموجب عرف التكمفة التاريخية باستثناء، أعدت 

ال يحمل البنك أي موجودات أو مطموبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  .الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرو 
 أو الخسارة.

 التقديرات المحاسبية الحرجة
. ويتطمب أيضًا أن تمارس اإلدارة حكميا في عممية تطبيق السياسات حرجةينة يتطمب إعداد البيانات المالية استخدام تقديرات محاسبية مع

نات المحاسبية لمبنك. يفصح عن المجاالت المتعمقة بدرجات عالية من الحكم أو التعقيد، أو المجاالت حيث االفتراضات والتقديرات ميمة لمبيا
  (.    1المالية في اإليضاح رقم )

 العمميات المتوقفة
( "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بيا لمبيع والعمميات المتوقفة"، العمميات المتوقفة بأنيا مكون 5عيار التقارير المالية الدولي رقم )يعرف م
ويمثل عمميات خط عمل رئيسي أو منطقة جغرافية منفصمة أو جزء من خطة منفردة  ،صنف كمحتفظ بو لمبيعماستبعد أو إما أن يكون قد لممنشأة 

نظرًا لعدم تطابق تعريف المعيار مع .  إعادة البيعفقط بمنظور منسقة الستبعاد خط عمل أو منطقة جغرافية منفصمة، أو منشأة تابعة تم حيازتيا 
شراف أنيا قد خرجت عن سيطرة التجارية في صنعاء والحديدة والفرع اإلسالمي في صنعاء حيث وضع فروع البنك  ن عد -اإلدارة العامة لمبنكوا 

لم يطبق  (3)إيضاح لكنيا ال تزال مستمرة بالعمل تحت اسم وشعار البنك بصفة مستقمة، وتعتقد اإلدارة بإمكانية معالجة وضع ىذه الفروع مستقباًل 
عي البنك ( وعرض، بشكل مستقل، في اإليضاحات حول البيانات المالية، مبالغ وأرصدة فر 5البنك متطمبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )

وعكس كافة العمميات المقيدة  ،من الفرعينالبنك م تاريخ آخر ميزان مراجعة حصل عميو 9132يوليو  13التجاريين في صنعاء والحديدة كما في 
دارة قارير مالية لإلأي تعن رفع لتوقف الفرعين  كحسابات معمقةم 9132ديسمبر  13 –أغسطس  3لمفترة  عدن-مبنكاإلدارة العامة لفي سجالت 

م تاريخ قيد آخر عممية في سجالت 9132ديسمبر  95كما في لمبنك فرع اإلسالمي ال أرصدةعرض . كما م9132يوليو  13 عدن ما بعد -العامة
 .م9132ديسمبر  95 -يناير 3لمفترة  عدن-إلدارة العامة لمبنكللم يرفع أي تقارير مالية تتعمق بالفرع اإلسالمي والذي  عدن-اإلدارة العامة لمبنك



7العدد 7094 12 أبريل 2021

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (39صفحة )

 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  1

 ترجمة العمالت األجنبية
 .يحتفظ البنك بسجالتو المحاسبية باللاير اليمني، وىي عممة البنك وظيفيًا وعرضًا 
  في تاريخ المعامالت. تقيد المعامالت بالعمالت األجنبية أو ما يتطمب سداده بعمالت أجنبية، مبدئيًا باللاير اليمني وفقًا لسعر الصرف السائد 
 رير. يعاد ترجمة جميع الموجودات والمطموبات النقدية المثبتة بالعمالت األجنبية في نياية السنة المالية بسعر الصرف السائد في تاريخ التق

تاريخ المعاممة. يعاد ترجمة ترجمة البنود غير النقدية التي تقاس بالتكمفة التاريخية بالعممة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في يعاد 
بيا معامالت البنود غير النقدية التي تقاس عمى أساس القيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة واالعتراف 

 في الربح أو الخسارة. ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبيةضمن حقوق الممكية. يدرج فارق إعادة 
 نك بعقود صرف العمالت المستقبمية.ال يتعامل الب 

 االعتراف باإليرادات
 إيرادات النشاط

بشأن البنوك ويعترف م 3222( لسنة 12ح( من القانون رقم )-9تتمثل إيرادات النشاط لمبنك في إيرادات العمل المصرفي كما تحدده المادة رقم )
 البنك بإيرادات النشاط عمى النحو التالي:

 ابل التسييالت االئتمانية المباشرة والمدفوعة لقاء ودائع العمالء: عمى أساس مبدأ االستحقاق باستخدام طريقة سعر الفوائد المقبوضة مق
ي اليمني الفائدة الفعال والذي يقوم عمى االعتراف األولي بالموجودات / المطموبات المالية وال يراجع الحقًا. امتثااًل لتعميمات البنك المركز 

التي مضى عمى ميعاد استحقاقيا ثالثة أشير م ال ُيعترف بإيرادات الفوائد عمى التسييالت االئتمانية 3221( لسنة 1ر رقم )الصادرة بالمنشو 
 حتى تحصل فعاًل. أو أكثر 

  تحققياإيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية كإصدار االعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرىا: عند. 
 عند تحققيا.ت األجنبية: مكسب بيع العمال 
  عندما يتقرر حق البنك في استالم المبمغ. االستثماراتتوزيعات األرباح من : 
 ا عوائد شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني وأذون الخزانة: عمى أساس فترة االستحقاق حيث يعترف بيا في نياية الفترة المالية بم

 د تاريخ االستحقاق. يخص السنة من تمك الفوائد وتقبض عن
  .فوائد األرصدة المستحقة من البنوك: عندما يتقرر حق البنك في استالم المبمغ عن الودائع الثابتة وبعض الحسابات الجارية لدى البنوك 

 االيرادات األخرى
 اإليرادات األخرى عند قبضيا أو عندما يثبت حق قبضيا.كافة يعترف ب

 منافع الموظفين
 ديةاإلجازة االعتيا

ذا بمغ سن الخمسين جاز لو الحصول  عمى يستحق الموظف إجازة اعتيادية براتب كامل عن كل سنة من الخدمة الفعمية ال تقل عن ثالثين يومًا، وا 
المادة رقم  إجازة اعتيادية لمدة خمسة وأربعين يومًا وال تحتسب أيام األعياد والعطالت الرسمية ضمن مدة اإلجازة االعتيادية إذا تخممتيا بموجب

م بشأن الخدمة المدنية. ويكون التمتع بيذه اإلجازة إلزاميًا في سنة استحقاقيا وال تتراكم اإلجازة ألكثر من 3223( لسنة 32( من القانون رقم )51)
 ( من نفس القانون.53يوما كحد أقصى بموجب المادة رقم ) 21

 التأمين االجتماعي
يستقطع البنك ىذه الحصة م بشأن التأمينات االجتماعية. 3223( لسنة 95لمقانون رقم )االجتماعي وفقًا  تحتسب حصة موظفي البنك لقاء التأمين

في التأمين مباشرة من مرتبات الموظفين ويدفعيا نيابة عنيم لمييئة العامة لمتأمينات والمعاشات وفقًا إلجراءات الييئة. تحمل حصة البنك السنوية 
 ات واألجور والمصروفات ذات العالقة". االجتماعي عمى بند "المرتب

 مكافأة نياية الخدمة
  .تقاعدإحالتو لمأشير لمموظف وفًقا آلخر كشف راتب عند  1راتب ، وتتمثل في م9135نياية خدمة لموظفيو منذ سنة مكافأة  يقدم البنك

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (35صفحة )

 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة   1

 )تتمة(التسهيالت اإلئتمانية المباشرة 
 مدة تأخر سداد العميل لمدين أو القسط المتفق عميو أو الفوائد،   -
 عنو صافي حقوق ممكية بالسالب.ظيور خمل في المركز المالي لمعميل ما ينتج    -

تسييل في يحتسب المخصص لقاء انخفاض قيمة ىذه التسييالت بعد استبعاد الفوائد المعمقة والضمانات النقدية أو المصرفية عالية الجودة القابمة لم
 مركزي اليمني ذات الصمة.  األجل القصير المقابمة بنفس عممة التسييل وفقًا لممعدالت التي تحددىا المنشورات الدورية لمبنك ال

م بالتماشي مع توجييات منشورات البنك المركزي 9132يناير  3( األدوات المالية منذ 2يطبق البنك متطمبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )
جييات أو منشورات صادرة عن اليمني بخصوص التسييالت االئتمانية المباشرة الصادرة في فترات سابقة نظرًا لعدم حصول البنك عمى أي تو 

 ( األدوات المالية، وذلك عمى النحو التالي: 2البنك المركزي اليمني بخصوص معيار التقارير المالية الدولي رقم )
  :مراحل االعتراف بانخفاض القيمة 

مراحل انخفاض 
 مؤشر تخمف السداد التعرض لمخاطر االئتمان القيمة

االعتراف بالخسارة 
 توقعةاالئتمانية الم

، أو منذ تاريخ االعتراف المبدئيغير مرتفع جوىرًيا  األولى
 بمخاطر ائتمانية منخفضة

 شير 39لمدة  يوم 11أقل من 

مرتفع جوىريًا منذ تاريخ االعتراف المبدئي، وال يوجد دليل  الثانية
 موضوعي عمى انخفاض القيمة

 يوم 21يوم وأقل من  11
 يوم 321يوم وأقل من  21

 يوم 111أقل من يوم و  321
 لكامل حياة الدين

 لكامل حياة الدين يوم فأكثر 111 يوجد دليل موضوعي عمى انخفاض القيمة الثالثة

 ونوع المخصص فئات التصنيف االئتماني :  
 نوع المخصص نسبة احتساب المخصص التصنيف االئتماني فئة مراحل انخفاض القيمة

 عام %9 منتظم األولى

 الثانية 
  : تحت المراقبة3-ظمتحت منت

 : دون المستوى9-تحت منتظم
 : مشكوك في تحصيمو1-تحت منتظم

9%  
 محدد 35%
35%  

 محدد %311 منخفض القيمة الثالثة

 يًا ضمن الفوائد المعمقة: يدرج البنك فوائد التسييالت االئتمانية المباشرة التي مضى عمى ميعاد استحقاقيا ثالثة أشير أو أكثر ولم تدفع ىامش
قد تم الفوائد المعمقة وال يتم تعميتيا عمى الحسابات المدينة لمعمالء وال تضاف إلى حساب الربح أو الخسارة إال عند تحصيميا وبعد أن يكون 

 . تحصيل أصل الدين
 المدينون

المطفأة. يحتسب المخصص لقاء  وتعرض بالتكمفة، أو جيات أخرى وموظفيمستحقة لمبنك من تتمثل ىذه الحسابات بشكل رئيسي في مبالغ 
 في مرحمة واحدة عمى مدى حياة األداة.  -المنيج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة  انخفاض القيمة باستخدام

 االستثمارات
ىذه الحسابات ظير . تفي رأسمال منشآت مالية وتجاريةتتمثل في مساىمات اآلخر و لدى البنك استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

يعترف بتغيرات القيمة العادلة، بناًء عمى إشعار من جية االستثمار، في . عر الشراء والتكاليف ذات الصمة باقتنائيامتضمنة سبالقيمة العادلة 
ول عمى توزيعات أرباح الدخل الشامل اآلخر ثم تحول لالحتياطي ذي الصمة. يكون البنك مخصصًا لقاء انخفاض القيمة عند عدم إمكانية الحص

 وتكبد االستثمار خسائر متراكمة وفقًا آلخر بيانات مالية لالستثمار متاحة.

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (31صفحة )

 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  1

 عقود اإليجار
 يا البنك في عقود ايجار استخدام مباني لفروع البنك وشقق سكنية لبعض موظفيو.تتمثل عقود اإليجار التي يبرم

 الزكاة
إلدارة العامة لمواجبات الزكوية في عدة محافظات بناًء عمى مطالبات يدفع البنك مبمغ الزكاة المحتسب عمى رأس المال لمسنة مقسمًا عمى فروع ا

تدرج التبرعات وما في حكميا والتي تصرف بنظر اإلدارة مى مخالصة منيا بالمبمغ المدفوع. إلدارة العامة لمواجبات الزكوية/ عدن ويحصل عا
 ضمن المصروفات العمومية واإلدارية.  

 الضرائب 
 ضريبة الدخل عن األرباح التجارية والصناعية
م وتعميماتو السارية 9131( لسنة 512تنفيذية رقم )ال وم بشأن ضرائب الدخل والئحت9131( لسنة 37يحتسب التزام ىذه الضريبة وفقًا لمقانون رقم )

  المفعول في الجميورية اليمنية. يدفع المبمغ لقاء ضريبة الدخل وفقًا إلجراءات مصمحة الضرائب. 
سييالت االئتمانية البنك غير ممزم بدفع ضريبة عمى المخصصات لقاء خسائر/ انخفاض القيمة لمتسييالت اإلئتمانية المباشرة )والفوائد المعمقة( والت

م بشأن البنوك 3222( لسنة 12( من القانون رقم )25بموجب أحكام المادة رقم ) اليمني غير المباشرة التي يكونيا امتثااًل  لتعميمات البنك المركزي
 ،. م بشأن ضرائب الدخل9131( لسنة 37القانون رقم )( من 9-أ-33والمادة رقم )

إذا ُختم حساب إحدى السنوات الخاضعة لمضريبة بخسارة "بشأن ضرائب الدخل  م9131( لسنة 37انون رقم )أ( من الق-32المادة رقم )بموجب 
قدم إقراره الضريبي معتمدًا من محاسب قانوني مرخص ومستندًا إلى دفاتر وحسابات منتظمة وفقًا ألحكام ىذا القانون، فإن ىذه لمبنك وكان قد 

تالية لسنة الخسارة وتخصم من أرباحيا فإذا لم يكِف الربح لتغطية الخسارة بأكمميا نقل الباقي إلى السنة الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة ال
في السنة الضريبية يتحمميا البنك ال يسري حكم المادة السابقة "عمى الخسائر التي  التي تمييا وىكذا حتى السنة الخامسة من بداية الخصم.

  من نفس القانون.ب( -32لمادة رقم )بموجب ا %"311ر في ممكية رأسمالو بنسبة والسنوات السابقة إذا طرأ تغيي
 ضريبة المرتبات واألجور

م وتعميماتو السارية 9131( لسنة 512التنفيذية رقم ) وبشأن ضرائب الدخل والئحت م9131( لسنة 37يحتسب التزام ىذه الضريبة وفقًا لمقانون رقم )
. يستقطع البنك ىذه الضريبة مباشرة من مرتبات الموظفين ويدفعيا نيابة عنيم لمصمحة الضرائب وفقًا إلجراءات المفعول في الجميورية اليمنية

 المصمحة.
 الضرائب األخرى

 الضرائب األخرى بموجب قوانين الضرائب ذات الصمة النافذة. حتسب ت
 العائد األساسي لمسهم

 عمى متوسط العدد المرجح لألسيم العادية القائمة خالل السنة المالية. ، مسنةالدخل الشامل ليحتسب العائد األساسي لمسيم بقسمة 

 توزيع األرباح 
 :أ( من النظام األساسي لمبنك يوزع صافي الربح بعد أداء الزكاة والضريبة عمى النحو التالي-31وفقًا لممادة رقم )

 احتياطي عام؛ % 35  احتياطي قانوني؛ 35%
حوافز لمعاممين بحسب نشاطيم وفقا لتقارير األداء بناًء عمى اقتراح من إدارة  %31  ئض األرباح؛حصة الحكومة من فا 11%

 البنك وموافقة المجمس.
 متداول وغير متداولتصنيف ال

محتفظ بو،  يصنف بند الموجودات كمتداول عندما يكون من المتوقع أن يتحقق أو يزمع بيعو أو استيالكو في دورة التشغيل العادية لمبنك؛ أو
شيرًا خالل فترة التقرير؛ أو أنو نقدية أو شبو نقدية إال إذا قيد تداولو أو استخدامو  39أساسًا، لغرض المتاجرة؛ أو من المتوقع أن يتحقق خالل 

  شيرًا عمى األقل بعد فترة التقرير. تصنف جميع الموجودات األخرى كغير متداولة. 39لسداد بند مطموبات لـ 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (31صفحة )

 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  1

 العقارات واآلالت والمعدات
تتضمن  متراكم وانخفاض القيمة.اآلالت والمعدات بالتكمفة التاريخية ناقصة اإلىالك الظير وت ،عادة التقييمإأراضي ومباني البنك بمبمغ ظير ت

 التكمفة التاريخية المصروفات المنسوبة مباشرة لحيازة بند الموجودات. 

لشطب صافي تكمفة كل بند في العقارات واآلالت والمعدات عمى مدى عمره االنتاجي باستخدام المعدالت  يحتسب اإلىالك بطريقة القسط الثابت
 م بيذا الخصوص كما ىو مبين أدناه:3222( لسنة 333الواردة في قرار مجمس الوزراء رقم )

 %9 -%31 الخزائن –األثاث واألجيزة  %9 المباني 
 %91 الكمبيوترأجيزة وبرمجيات السويفت و  %91 السيارات

 عمى فترة عقود اإليجار أو العمر اإلنتاجي المتوقع ليا أييما أقل. التحسينات عمى العقارات المستأجرة
 تيمكال  األراضي  

   .كل تقريرتاريخ األعمار االنتاجية وطرق اإلىالك وتعدل إذا لزم األمر في القيم المتبقية و تراجع 

االستبعاد أو عندما ال تكون ىناك منافع اقتصادية مستقبمية لمبنك. تدرج المكاسب أو الخسائر بين بيمغى االعتراف ببند العقارات واالالت والمعدات 
 تج االستبعاد في الربح والخسارة. القيمة الدفترية ونا

م. يتطمب االعتراف بنتائج إعادة 9117باالستعانة بجية استشارية مستقمة كل خمس سنوات منذ  ومبانيو  وأراضي)تثمين( يقوم البنك بإعادة تقييم 
دراجيا في سجالت البنك )التثمين( التقييم   موافقة البنك المركزي اليمني.    الحصول عمى وا 

 ل الرأسمالية قيد التنفيذاألعما
. وىي تقيد بالتكمفة التقريرتتمثل ىذه الموجودات بمشاريع التشييد والتجييزات الخاصة بالبنك التي بدأ تنفيذىا ولم تستكمل، بعد، كما في تاريخ 

وتكون  واآلالت والمعداتلعقارات األتعاب المينية والمبالغ المدفوعة لممطور أو المنفذ، وتحول إلى اكوتتضمن كافة المصروفات ذات الصمة 
 خاضعة لإلىالك أو تحول لمحساب المالئم عندما تصبح جاىزة لالستخدام.

 بنوكماألرصدة المستحقة ل
  . المودعة لدى البنكالبنكية تتمثل ىذه الحسابات في الودائع الثابتة والحسابات الجارية 

 ودائع العمالء
  . ابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتةالحسفي بشكل رئيسي تمثل ىذه الحسابات ت

 الدائنون 
  . أو جيات أخرى وموظفيمن البنك لمبالغ مستحقة تتمثل ىذه الحسابات بشكل رئيسي في 

 المخصصات األخرى
التزام  يورى عندما يكون لدبمخصصات أخالبنك يعترف موجودات مالية وغير مالية، انخفاض القيمة للقاء التي يكونيا البنك بخالف المخصصات 

المبمغ المعترف بو  .لمبمغ االلتزام موثوق بوقد يطمب من البنك تسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير )قانوني أو ضمني( ناجم عن حدث سابق، و 
  .م الموثوقية المحيطة بااللتزامخذا باالعتبار المخاطر وعدألتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير، افضل تقدير لمعوض المطموب ىو كمخصص 

 قياس القيمة العادلة
السعر عند قياس بند موجودات أو مطموبات، مالية أو غير مالية بالقيمة العادلة ألغراض االعتراف أو االفصاح، تقوم القيمة العادلة عمى أساس 

مي السوق بتاريخ القياس، ويخمن أن تحدث المعاممة، سواًء في الذي سيقبض لبيع بند موجودات أو سيدفع لنقل التزام في معاممة منظمة بين مساى
 السوق األساسية أو في غياب السوق األساسية، بأكثر سوق مفيدة. 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (33صفحة )

 )تتمة(ات المحاسبية المهمة السياس 1

 )تتمة(متداول وغير متداول تصنيف ال
مستحق يصنف بند المطموبات كمتداول عندما يكون من المتوقع سداده في دورة التشغيل العادية لمبنك؛ أو محتفظ بو، أساًسا، لغرض المتاجرة؛ أو 

شيرًا عمى األقل بعد فترة التقرير.  39لتأجيل سداد بند المطموبات لـ شيرًا بعد فترة التقرير؛ أو ال يوجد حق غير مشروط  39التسوية خالل 
 تصنف جميع المطموبات األخرى كغير متداولة.

 النقدية وشبه النقدية
ك لبنتتمثل النقدية وشبو النقدية لمبنك في النقدية في الصندوق وأرصدة الحسابات المستحقة من البنوك وأذون الخزانة وشيادات اإليداع لدى ا

 المركزي اليمني بتواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشير من تاريخ التقرير.

 اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني
لديو باللاير اليمني العمالء مثل ىذا االحتياطي الحد األدنى من األرصدة الواجب أن يحتفظ بيا البنك لدى البنك المركزي اليمني مقابل ودائع ي

 م بشأن البنوك. ىذا الرصيد غير متاح لإلستخدام اليومي لمبنك. 3222( لسنة 12ج( من القانون رقم )-33ألجنبية بموجب المادة رقم )والعمالت ا
م بشأن البيان األسبوعي الخاص باحتساب االحتياطي اإللزامي عمى الودائع، يحتسب 9112( لسنة 3بموجب منشور البنك المركزي اليمني رقم )

% عمى أرصدة الودائع 91% عمى أرصدة الودائع بالعممة المحمية و7اإللزامي عمى أساس متوسط أرصدة الودائع خالل األسبوع بنسبة االحتياطي 
( من قرار محافظ 3% بموجب المادة رقم )31إلى لدى البنك بالعممة األجنبية. خفضت نسبة ىذا اإلحتياطي عمى كافة الودائع بالعممة األجنبية 

 م. 9131( لسنة 1كزي اليمني رقم )البنك المر 
 شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

ستحقاق االترة بموجب فالعائد ليذه األداة يتحدد المركزي اليمني وتعرض بالقيمة االسمية. تمثل ىذه الحسابات أداة دين عام ويكتتب بيا لدى البنك 
 البنك المركزي اليمني. ايحددىالتي فائدة المعدل و 

 أذون الخزانة 
وتعرض بقيمتيا االسمية ناقصًة الخصم غير المطفأ نيابة عن وزارة المالية  عن البنك المركزي اليمنيأداة دين عام تصدر الحسابات تمثل ىذه 

( 9قم )اليمني ر  مبنك المركزيمنشور الدوري لالبموجب )غير المستحق( من تاريخ الشراء إلى تاريخ استحقاقيا عمى أساس طريقة القسط الثابت. 
تعتبر أذون الخزانة، التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن  عرض البيانات المالية وأسس التقييم لمبنوك )المعدلة(قواعد إعداد و م بشأن 9119لسنة 

 ثالثة أشير من تاريخ إصدارىا، جزءًا من النقدية وشبو النقدية.

 األرصدة المستحقة من البنوك
 . يحتسب المخصص لقاء انخفاض القيمة باستخدامالودائع الثابتة لدى البنوك وتعرض بالتكمفة المطفأةالحسابات الجارية و  تتمثل ىذه الحسابات في

 في مرحمة واحدة عمى مدى حياة األداة.  -المنيج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة 

 التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
رة األجل وتسييالت السحب عمى المكشوف. وتعرض في بيان المركز المالي بعد خصم المخصص لقاء تتمثل ىذه الحسابات في القروض قصي

عرض البيانات قواعد إعداد و م بشأن 9119( لسنة 9قم )مبنك المركزي اليمني ر منشور الدوري لانخفاض القيمة والفوائد المعمقة المتعمقة بموجب ال
 . المالية وأسس التقييم لمبنوك )المعدلة(

م 3221( لسنة 1يعترف بانخفاض قيمة ىذه التسييالت االئتمانية وفقًا لعدة مؤشرات كما يوضحيا المنشور الدوري لمبنك المركزي اليمني رقم )
م بشأن تصنيف التسييالت االئتمانية وكيفية احتساب المخصصات الالزمة ليا، 9135( لسنة 2م وممحقة رقم )3222( لسنة 5وممحقو رقم )

ما عرض البيانات المالية وأسس التقييم لمبنوك )المعدلة( منيا قواعد إعداد و م بشأن 9119( لسنة 9قم )مبنك المركزي اليمني ر ر الدوري لمنشو وال
 يمي:

 مقدار الفارق بين حجم إيداعات العميل والتدفقات النقدية في حساباتو لدى البنك والعائد المستحق من المديونية لمدة زمنية معينة،  -
 مقدار تجاوز العميل الحد المصرح بو في التسييل الممنوح لمدة زمنية معينة، -

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
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 (37صفحة )

 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  1

 )تتمة(قياس القيمة العادلة 
ر بند الموجودات أو المطموبات بتخمين أنيم يتصرفون تقاس القيمة العادلة باستخدام االفتراضات التي سيستخدميا مساىمو السوق عند تسعي

 (التثمينالتقييم )تستخدم طرق لصالحيم اقتصاديًا. بالنسبة لمموجودات غير المالية يقوم قياس القيمة العادلة عمى أساس أعمى وأفضل استخدام. 
يم استخدام المدخالت الممحوظة ذات الصمة وتخفيض استخدام المالئمة حسب الظروف والتي تتوفر ليا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، لتضخ

تصنف الموجودات والمطموبات المقاسة بالقيمة العادلة في ثالثة مستويات، باستخدام التراتب اليرمي لمقيمة العادلة المدخالت غير الممحوظة.  
ل تاريخ تقرير وتحدد التنقالت بين المستويات بناًء عمى إعادة تراجع التصنيفات في ك والذي يعكس أىمية المدخالت المستخدمة إلجراء القياس.

قد يستخدم مثمنون خارجيون  بالنسبة لقياسات القيمة العادلة الدورية وغير الدوريةتقييم أقل مستوى من المدخالت الجوىرية لقياس القيمة العادلة. 
يًا. يختار المثمنون الخارجيون بناًء عمى المعرفة بالسوق والسمعة. حيثما يكون جوىر  (التثمينالتقييم )عند عدم توفر خبرة داخمية أو عندما يكون 

طبقة ىناك تغير جوىري في القيمة العادلة لبند موجودات أو مطموبات من فترة ألخرى يتم إجراء تحميل يتضمن التحقق من المدخالت الرئيسية الم
 ر الخارجية لمبيانات.  والمقارنة، حيث أمكن، مع المصاد (تثمينتقييم )في آخر 

 القيمة العادلة لالستثمارات

 السنة 
 المستوى األول
 ألف لاير يمني

 المستوى الثاني 
 ألف لاير يمني

 المستوى الثالث 
 ألف لاير يمني

 االجمالي 
 ألف لاير يمني

 1330729  1330729  -  - م9132
 1330729  1330729  -  - إجمالي القيمة العادلة لالستثمارات

 االحتياطيات
 االحتياطي القانوني واالحتياطي العام

ب( من النظام األساسي لمبنك األىمي يحتفظ البنك باالحتياطي القانوني والعام أو كمييما معًا حتى يصل رصيد االحتياطي -31وفقًا لممادة رقم )
ي عند بموغو ذلك الحد، ويجوز زيادة تمك النسبة بناًء عمى إلى ضعفي رأس المال المصرح بو لمبنك. ويتوقف البنك عن الخصم واحتساب االحتياط

قرار المجمس وموافقة الوزير. ج( من النظام األساسي لمبنك يجوز لمبنك استخدام االحتياطي العام في -31وفقًا لممادة رقم ) اقتراح من إدارة البنك وا 
 مى اقتراح من إدارة البنك وموافقة المجمس والوزير. زيادة رأس المال أو تطوير أنشطة البنك ورفع كفاءاتو، وذلك بناًء ع

 احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت والمعدات
ديسمبر  3كما في ألول مرة )تثمينيا(  ياأعيد تقييمالتي  لبنكافي ىذا االحتياطي الفارق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية ألراضي ومباني مدرج 
 (31وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )مستقل. تخصص ممكتب استشاري من قبل م 3222ديسمبر  13فعول ابتداًء من م والساري الم3222

واعتبر مبمغ إعادة التقييم القيمة الدفترية اإلجمالية بموجب نتائج إعادة التقييم، حذفت التكمفة واإلىالك المتراكم ذي الصمة كما في ذلك التاريخ 
 لفائض في ىذا االحتياطي.   الجديدة وأدرج ا

 احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة 
ال معترفًا ز والتي ال يبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر البنك الستثمارات صافي تغيرات القيمة العادلة المتراكم ىذا االحتياطي يضم 

تستبعد أو تنخفض قيمة ىذه االستثمارات. يتضمن ىذا االحتياطي أرباحًا إلى أن تباع أو ياطي بيا في البيانات المالية لمبنك. يحتفظ بيذا االحت
 الممكية المقيدة والتي تضم أيضًا رأس المال واحتياطي إعادة التقييم.   قادلة، ويعد جزءًا من حقو عغير قابمة لمتوزيع، أي مكاسب أو خسائر القيمة ال

 والحسابات النظامية االلتزامات العرضية واالرتباطات
ليست موجودات أو ألنيا  تدرج في بيان المركز المالي ، لكنيا الالضرورة عند ما لعميل تمويل  ريتوفلغرض  تعاقدية بمبالغتتمثل ىذه الحسابات 
سداد المبالغ المترتبة عمييا نيابة إلى التزام مباشر في المستقبل ويمزم البنك بمن التزام عرضي تتحول بل في تاريخ التقرير، مطموبات فعمية لمبنك 

تظير ىذه الحسابات بالقيمة غير المغطاة )صافي القيمة بعد خصم ما يقابميا عند تعثر العميل عن السداد وفقُا لشروط العقد.  ،فقط ،عن العميل
عرض البيانات المالية وأسس التقييم عداد و قواعد إم بشأن 9119( لسنة 9قم )مبنك المركزي اليمني ر منشور الدوري لالبموجب  من تأمينات نقدية(

 (.لمبنوك )المعدلة
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 البنك األىمي اليمني 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  1

 )تتمة( االلتزامات العرضية واالرتباطات والحسابات النظامية

 التسييالت االئتمانية غير المباشرة
كون البنك مخصصات عامة أو محددة استيراد وتصدير. ي-ندية واالعتمادات المستالمحمية والخارجية تتمثل ىذه الحسابات في خطابات الضمان 

( األدوات المالية بشأن نموذج "الخسارة 2امتثااُل لمتطمبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )لقاء القيمة غير المغطاة لجميع ىذه الحسابات 
 االئتمانية المتوقعة". 

  بات النظاميةوالحسا األخرىااللتزامات العرضية واالرتباطات 
أو أن تتمثل ىذه الحسابات في األوراق المقبولة عن تسييالت موردين والكمبياالت المعاد خصميا وارتباطات منح اإلئتمان غير القابمة لإللغاء 

شابو. أما األوراق وارتباطات عقود صرف العممة اآلجمة وعقود سعر الفائدة وما ، إلغاءىا سيترتب عميو تكبد البنك لغرامات أو مصروفات ميمة
ألمين المالية التي ال يترتب عمى إيداعيا لدى البنك أي مسؤولية عرضية عميو باعتبار أن البنك ليس طرفًا فييا، وتنحصر مسؤوليتو فى الحفظ ا

م الضمان أو إيداعًا حرًا، فتعد ليا كالشيكات والكمبياالت المودعة برسم التحصيل والكمبياالت المودعة برسم التأمين واألوراق المالية المودعة برس
 . لنظم محكمة ورقابة سميمة من الحسابات النظامية، ويكتفى بإمساك دفاتر بيانية منتظمة لقيد القيمة يتم مراجعتيا وضبطيا وفقاً 

 معامالت األطراف ذوي العالقة
ف ذو العالقة الذي يتضمنو معيار المحاسبة الدولي في سياق نشاطو االعتيادي، ينفذ البنك معامالت مع جيات أخرى تقع ضمن تعريف األطرا

(: "إفصاحات الطرف ذي العالقة". إن الطرف ذي العالقة ىو شخص أو منشأة قادرة عمى التحكم أو ممارسة تأثير ميم عمى عممية 93رقم )
 اتخاذ القرارات المالية والتشغيمية لمبنك. 

ي تمت مع األطراف ذو العالقة كأعضاء مجمس اإلدارة وكبار المدراء وأفراد عائالتيم والشركات يفصح البنك في بياناتو المالية عن المعامالت الت
% أو أكثر من رأسماليا. يتعامل البنك مع األطراف ذوي العالقة بنفس األسس التي يتعامل بيا مع الغير وفقًا ألحكام القانون رقم 95التي يممكون 

م بشأن إقراض ذوي العالقة 3222( لسنة 3ات التفسيرية لمبنك المركزي اليمني في منشوره الدوري رقم )م بشأن البنوك والقرار 3222( لسنة 12)
 والمصالح المتعمقة بيم. تخضع سياسات تسعير وشروط ىذه المعامالت لموافقة إدارة البنك.

 مقاصة الموجودات والمطموبات المالية
واجب ، ويعمن عن صافي المبمغ في بيان المركز المالي، إذا، وفقط إذا، كان ىناك حق قانوني تتم مقاصة الموجودات المالية والمطموبات المالية

 حاليًا لمقاصة المبالغ المعترف بيا وىناك نية لمتسوية عمى أساس الصافي، أو تحقق الموجودات وتسوية المطموبات في آن واحد. النفاذ
 الموجودات برسم األمانة

 يحتفظ بيا البنك برسم األمانة كموجودات لمبنك، لذلك ال تدرج ضمن البيانات المالية لمبنك.ال ُتعامل الموجودات التي 

 تقريب المبالغ
 تعرض المبالغ في ىذه البيانات المالية مقربة ألقرب ألف لاير يمني، إال إذا أشير لغير ذلك. 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة  0
انات المالية من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر عمى تطبيق السياسات ومبالغ الموجودات والمطموبات المالية يتطمب إعداد البي

 تراضات األساسيةالمعمنة في تاريخ البيانات المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات المعمنة خالل الفترة المالية موضع التقرير. تستند التقديرات واالف
صدرىا عمى خبرة البنك السابقة وعوامل أخرى متعددة يعتقد البنك أنيا معقولة في ظل الظروف السائدة والتي تشكل نتائجيا أساس األحكام التي ي

تراجع  لذلك قد تختمف النتائج الفعمية عن تمك التقديرات.. مموجودات والمطموبات التي قد ال تكون ظاىرة من مصادر أخرىالدفترية لقيم البشأن 
ويعترف بالتعديالت عمى التقديرات المحاسبية في الفترة التي يعدل فييا التقدير إذا كان التعديل يؤثر  دورياً التقديرات واالفتراضات القائمة عمييا 

تقبمية.  تخضع األحكام فقط عمى تمك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبمية إذا كان التعديل يؤثر عمى كل من الفترات الحالية والمس
 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية لموافقة اإلدارة. 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (93صفحة )

 )تتمة( إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية، صافي  ,

 مصروفات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية ب-,
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني عموالت:
 (910279)  (700700) لمبنوك الخارجية

 (223)  - الصرافين
 (21)  - محميةالبنوك ال

 (199)  (713) البنك المركزي اليمنيرسوم طباعة كشوفات 
 (115)  - الفائدة المدينة عمى الرصيد المكشوف لدى البنك المركزي

 (910131)  (7003,1) إجمالي مصروفات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية

 اتاالستثمار توزيعات األرباح من  0
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 320111  130333 أ(-2اليمن )إيضاح  -ايل لمياتف النقالشركة يمن موب
 50919  0103, ب(-2البحرين )إيضاح  -بنك أليوباف العربي الدولي

 -  - ج(-2البحرين )إيضاح  -شركة الخدمات المالية العربية
 910919  110103 توزيعات األرباح من االستثماراتإجمالي 

 اليمن -لشركة يمن موبايل لمهاتف النقا أ-0
 م. 9132ديسمبر  13، حصل البنك عمى مبمغ توزيعات األرباح بموجب آخر بيانات مالية متاحة لالستثمار كما في م9132يونيو  37بتاريخ 

 البحرين  -الدوليالعربي بنك أليوباف  ب-0
ر بيانات مالية متاحة لالستثمار كما في دوالر أمريكي بموجب آخ 310712حصل البنك عمى مبمغ توزيعات األرباح م، 9132مايو  92بتاريخ 

 م. 9132ديسمبر  13

 البحرين  -شركة الخدمات المالية العربية ج-0
م 9137-9135م أو لمسنوات 9132لمسنة  االستثمارىذا من  لم يحصل البنك عمى توزيعات أرباحم 9132ديسمبر  13خالل السنة المنتيية في 

بمبمغ م 9137 -م9135سنوات لممن الحصول عمى توزيعات األرباح من االستثمار البنك م يتمكن م: ل9132)دوالر أمريكي  330713بمبمغ 
  . صعوبة تحويل المبمغ من قبل الشركةبسبب  (دوالر أمريكي 330713

 اإليرادات األخرى 3
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني المسترد من المخصص لقاء: 
 2370239  ,701011 ب(-91االئتمانية المباشرة )إيضاح  انخفاض قيمة التسييالت

 310312  ,,000 (ب-92)إيضاح  التسييالت االئتمانية غير المباشرة
 -  3000,3 اقفال الزيادة في الصناديق

 70277  - إيرادات سنوات سابقة 
 30312  - إيراد جزاءات الموظفين

 30551  - رسوم تبديل فئات عممة محمية
 333  171 اخرى

 2790791  3,0330, إجمالي اإليرادات األخرى

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (32صفحة )

 )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة  0

 )تتمة(تقديرات اإلدارة 

أساسي، من المخصص لقاء تتكون التقديرات التي ترى إدارة البنك أنيا تحمل مخاطر ميمة لمتعديالت الجوىرية في الفترات الالحقة، بشكل 
 انخفاض قيمة التسييالت االئتمانية المباشرة. 

 عند تحديد المخصص لقاء انخفاض القيمة لمتسييالت االئتمانية المباشرة، يأخذ البنك، بعين االعتبار، عوامل عدة منيا:
 المركز المالي لمعميل ككل؛ 
  في مجال عممو وتحصيل دخل كافي ليمكنو من سداد المديونية؛نسبة المخاطرة، أي قدرة العميل عمى القيام بأنشطة ربحية 
 مكانية تحويل ممكيتيا إلى البنك؛ و  قيمة الضمانات المقدمة وا 
 .تكمفة تسوية المديونية 
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 عقود اإليجار( 31معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 م. لم ينجم عن تطبيق المعيار تغيرات جوىرية.9132يناير  3ابتداًء من  ( عقود اإليجار31تقارير المالية الدولي رقم )معيار الاعتمد البنك 

 فوائد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي ,
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 1230173  110010, أ(-5قدمة لمعمالء )إيضاح فوائد التسييالت اإلئتمانية المباشرة الم
 (3309290273)  (3,010,01,7) ب(-5)إيضاح العمالء  تكمفة ودائع

 (3101120327)  (370,110311) إجمالي فوائد التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

 فوائد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء  أ-,
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 9730233  0110,33 تسييالت السحب عمى المكشوف 
 3120311  3,10111 القروض قصيرة األجل 

 -  ,3033 فرع صنعاء
 -  710313 فرع الحديدة

 1230173  110010, إجمالي فوائد التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء

 ودائع العمالء تكمفة  ب-,
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 (3107320171)  (3307370317) الودائع الثابتة
 (105330322)  (001000311) حسابات التوفير

 -  (,330031) فرع صنعاء
 -  (33300,3) فرع الحديدة

 (3309290273)  (3,010,01,7) العمالء إجمالي تكمفة ودائع

 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (99صفحة )

 المرتبات واألجور والمصروفات ذات الصمة 33
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 302750751  10,730,33 المرتبات واألجور األساسية
 301150152  303710,31 المكافآت والحوافز

 307210211  300730,11 البدالت والمزايا
 3510573  33303,0 (9-ب-92اإلجازة االعتيادية لمموظفين )إيضاح 

 3970395  30,0,31 حصة البنك في التأمين االجتماعي
 290991  3010330 (3-ب-92مكافأة نياية الخدمة )إيضاح 

 910139  3310333 أ(-31التأىيل والتدريب )إيضاح 
 910215  030717 صندوق التدريب الميني

 -  3310033 فرع صنعاء
 -  1003,1 فرع الحديدة

 507320121  ,031,010, إجمالي المرتبات واألجور والمصروفات ذات الصمة

الدخل ألف لاير يمني( لقاء ضريبة  3290777م: 9132) ألف لاير يمني 7950321 م سدد البنك مبمغ9132ديسمبر  13خالل السنة المنتيية في 
 ،حتى نياية السنةألف لاير يمني( بموجب اإلقرارات الضريبية الشيرية  9570111م: 9132ألف لاير يمني ) 1230933غ عن الموظفين منيا مبم

 .التقريرإال أنو لم يتم االنتياء من الفحص الضريبي من قبل مصمحة الضرائب، حتى تاريخ 

 التأهيل والتدريب أ-33
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني   يمنيألف لاير :التأىيل األكاديمي والميني
 10193  3300073 الخارجي
 20522  0,73, الداخمي

 310939  3310333 اإلجمالي
 20211  - ( 3-أ-31معيد الدراسات المصرفية )إيضاح 

 910139  3310333 إجمالي التأىيل والتدريب
 معيد الدراسات المصرفية 3-أ-31

م بإنشاء 3272( لسنة 97بموجب القرار بالقانون رقم ) لتقديرية السنوية لمعيد الدراسات المصرفيةالموزانة ا البنك فيمساىمة حساب يتمثل ال
 وتنظيم معيد الدراسات المصرفية.  

 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (91صفحة )

 وائد األرصدة المستحقة من البنوك، صافي ف 1
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 270331  3330301 أ(-1فوائد األرصدة المستحقة من البنوك )إيضاح 
 -  - فوائد األرصدة المستحقة لمبنوك

 270331  3330301 إجمالي فوائد األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 ألرصدة المستحقة من البنوك ا فوائد  أ-1
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني البنوك الخارجية:
 270991  330073 الودائع الثابتة

 (77)  331 الحسابات الجارية  
 270331  3330301 إجمالي فوائد األرصدة المستحقة من البنوك 

 فيإيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية، صا ,
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 5120153  303330,70 أ(-7إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية )إيضاح 
 (910131)  (7003,1) ب(-7مصروفات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية )إيضاح 

 3210112   3130,31 إجمالي إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية، صافي

 إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية أ-,
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني عموالت:
 3330551  300000, االعتمادات المستندية

 230125  3030130 الشيكات والتحويالت المالية  
 3120317  110700 خطابات الضمان

 321  10070 بوالص التحصيل وكمبياالت تصدير
    رسوم: 

 790132  70330, فتح وتجديد والغاء الودائع
 310527  ,30071 الحسابات الجارية

 50371  300077 بريد وفاكس وسويفت 
 330712  000,0, أخرى 

 -  300031 فرع صنعاء
 -  0301, فرع الحديدة

 5120153  303330,70 إجمالي إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية

 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (91صفحة )

 المصروفات العمومية واإلدارية 33

 
 م1333

  ألف لاير يمني
 م9132

 ألف لاير يمني
 9150135  03,0300 الحراسة واألمن 

 3110733  3,001,7 خارجية المواصالت الداخمية وال
 230352  3730,11 الصيانة والترميم
 310257  0,03,3 اإلعالن والنشر
 150123  10310, سيارات ومولدات  -الوقود والزيوت

 510152  130073 واالنترنت البريد واالتصاالت
 530123  1301,1 الكيرباء والماء

 130213  30173, األتعاب المينية واالستشارات
 330223  ,73033 القرطاسية ومطبوعات

 120552  730100 اإليجارات
 170132  ,10003 التبرعات واليبات

 930313  110033 التأمين
 350725  300737 الضيافة واالستقبال

 30721  103,0 الرسوم الحكومية
 10197  00101 تقنية المعمومات

 90311  00333 االشتراكات 
 320335  370,33 أخرى

 -  ,03000 فرع صنعاء
 -  310,31 فرع الحديدة

 2230117  303330310 إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية
 المصروفات األخرى 31

 
 م1333

  ألف لاير يمني
 م9132

 ألف لاير يمني
 109750133  0033,0737 أ(-39المخصصات المكونة خالل السنة )إيضاح 

 1130132  0000113 ب(-39مؤسسة  ضمان الودائع المصرفية )إيضاح  رسوم االشتراك السنوي في
 3390552  3,30711 (93إىالك العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح 

 390212  000,1 ج(-39المصروفات القضائية )إيضاح 
 10932  0303, البنك المركزي اليمني -الغرامات

 730122  ,7031 د(-39مصروفات سنوات سابقة )إيضاح 
 107290212  ,00,30033 إجمالي المصروفات األخرى
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 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (93صفحة )

 )تتمة( المصروفات األخرى 31

 خالل السنة المكونةالمخصصات  أ-31
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني لقاءـ:
 1530172   300,00301 ب(-91انخفاض قيمة التسييالت اإلئتمانية المباشرة )إيضاح 

 5110111  303330333 (أ-92ممة )إيضاح المطالبات المحت
 9390723  31,0111 ج(-92عام )إيضاح  –التسييالت اإلئتمانية غير المباشرة

 302350213  - خارجي محل عدم توافق  -ضمانالخطابات 
 3220511  - انخفاض قيمة األرصدة المستحقة من البنوك

 3150791  - اتانخفاض قيمة االستثمار 
 109750133  0033,0737 صات المكونة خالل السنةإجمالي المخص

 رسوم االشتراك السنوي في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ب-31
م بشأن مؤسسة ضمان الودائع 9112( لسنة 93سنوية في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بموجب القانون رقم )الشتراك االرسوم حساب مثل الي

قيمة النقدية بحدود الودائع الحكومية والودائع بين البنوك والتأمينات باستثناء مجموع الودائع لدى البنك  نسبة منيحتسب المبمغ كالمصرفية. 
 ( من نفس القانون.31التسييالت الممنوحة بضمان ىذه التأمينات، بموجب المادة رقم )

 المصروفات القضائية  ج-31
 م9132  م1333 

 يمني ألف لاير  ألف لاير يمني متابعة قضايا:
 10251  0,,30 منخفضة القيمةالديون 

 -  ,3030 أراضي وشقق  -المشروع السكني
 90351  ,3033 مدير فرع عبد العزيز عبد الولي سابقاً  -الشييد عبداهلل النقيب

 975  103 شركة النفط
 557  037 محل عدم توافق خارجي-ضمانالخطابات 

 325  - شقق الرويمي
 50123  70003 أخرى  

 390212  000,1 إجمالي المصروفات القضائية

 مصروفات سنوات سابقة د-31
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 910217  30130 مستحقات الموظفين
 -  ,,7 شركة جمعان

 -  ,,3 سيارات البنك -وقود 
 350291  - م المدفوع خالل السنة9131فارق ضريبة الدخل لسنة 

 50231  - م9131 -ة رسوم معيد الدراسات المصرفيةبقي
 357  - أكتوبر  33االشتراكات في صحيفة 

 30115  10033 أخرى
 -  03, فرع صنعاء

 730122  ,7031 إجمالي مصروفات سنوات سابقة

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (97صفحة )

 اليمني شهادات اإليداع لدى البنك المركزي 30
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني لمدة:القيمة االسمية 
 -  303330333 يوماً  21
 5110111  - يوماً  31
 5110111  - يوماً  11

 301110111  303330333 اليمني شيادات اإليداع لدى البنك المركزيإجمالي 

 ، صافياألرصدة المستحقة من البنوك 33
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني محمية:البنوك ال
 3102210219  010,330110 أ(-32البنك المركزي اليمني )إيضاح 

 317  33, ب(-32البنوك المحمية األخرى )إيضاح 
 3102230112  010,330317 إجمالي األرصدة المستحقة من البنوك المحمية

 3105210951  0703070133 ج(-32)إيضاح  البنوك الخارجية
 (3270321)  (33,0017) د(-32)إيضاح المخصص لقاء انخفاض القيمة 

 1109130312   00,3,,300, إجمالي األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 البنك المركزي اليمني أ-33
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :الحسابات الجارية
 1202230759  710,000710 بالعمالت األجنبية 

 102220351  (10,300177) (3-أ-32)إيضاح   بالعممة المحمية
 -  0010100 فرع صنعاء
 -  30,0,33 فرع الحديدة

 3102210219  010,330110 إجمالي البنك المركزي اليمني

 الحسابات الجارية بالعممة المحمية 3-أ-33
 . د(-33)إيضاح خالل الفترة الالحقة  زي اليمني/ عدنكات الموردة لدى البنك المركيتغطية اإلنكشاف في حساب الشتم 
 البنوك المحمية األخرى ب-33

 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 392  130 الحسابات الجارية التجارية
 2  1,1 الودائع االستثمارية اإلسالمية 

 -  303 فرع صنعاء
 317  33, المحمية األخرى البنوكإجمالي 

 البنوك الخارجية ج-33
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 501110337  1101,00033 الحسابات الجارية  
 3102770311  31001,0333 الودائع الثابتة 

 3105210951  0703070133 إجمالي البنوك الخارجية

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (95صفحة )

  بالعمالت األجنبية فارق إعادة ترجمة األرصدة 30
 م9132  م1333 
 يألف لاير يمن  ألف لاير يمني 

 5170217  01 مكسب إعادة ترجمة األرصدة المدينة بالعمالت االجنبية  
 (901930113)  (00703,,) )خسارة( إعادة ترجمة األرصدة الدائنة بالعمالت االجنبية  

 (303210117)  (007,0,,) فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

 الزكاة 37
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني   ألف لاير يمني 

 -  110,33 يناير 3الرصيد في 
 9510111  1,30333 المكون لمسنة

    :م9132سنة ل )المدفوع( خالل السنة
 (3270511)  (30,33,) عدن

 (-)  (0333,) الحديدة
 (-)  (10333) تعز

 (-)  (30333) الساحل -حضرموت
 (-)  (30333) الوادي -حضرموت

    م:9132ة لسنة )المدفوع( خالل السن
 (-)  (10,0333) عدن

 (-)  (30333) الساحل -حضرموت
 (-)  (30333) الوادي -حضرموت

 190511  0333, ديسمبر 13الرصيد في 

، وحصل عدن وتعز وحضرموتالبنك في عن فروع م 9132لمسنة م، استكمل البنك دفع التزام الزكاة 9132ديسمبر  13خالل السنة المنتيية في 
فرع الحديدة والزيادة المحددة م عن 9132كما دفع التزام الزكاة لمسنة م. 9132فبراير  3م بتاريخ 9132ى المخالصة بسداد التزام الزكاة لمسنة عم

 عن فروع البنك فيم 9132لمسنة التزام الزكاة و  م9132مارس  33بموجب مطالبة اإلدارة العامة لمواجبات الزكوية بتاريخ  ع حضرموتو فر عن 
 3270511دفع مبمغ م: 9132( )ج-33الحقة )إيضاح ي فترة فم، 9132لمسنة التزام الزكاة بسداد المخالصة عمى حصل عدن وحضرموت، و 
 . (لفروع البنك في عدن م9132جزء من التزام الزكاة لسنة ألف لاير يمني عن 

 ضريبة الدخل ,3
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 1120151  3030101,0 يناير 3في الرصيد 
 350111  - م مدفوعة خالل السنة 9131تسوية فارق ضريبة لسنة 

 301290951  30,3,03,3 % 91 –المكون لمسنة 
 (1510151)  (3030101,0) لمسنة السابقة  –)المدفوع( خالل السنة 

 301290951  30,3,03,3 ديسمبر 13الرصيد في 

 الدخل الشامل لمسنة 31
م: دخل شامل 9132ألف لاير يمني ) 103130133مبمغ دخل شامل )فائض أرباح(  إجماليحقق البنك م 9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 

 ألف لاير يمني(. 301920133قدره 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (92صفحة )

 )تتمة(األرصدة المستحقة من البنوك، صافي  33

 انخفاض القيمة المخصص لقاء د-33

  م9132 

فارق اعادة ترجمة 
األرصدة بالعمالت 

 م1333  االجنبية
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني حساب جاري:

 3030,13  -  3220511 تركيا  -بنك آسيا كاتميم
 0,17,  (351)  70291 ىولندا -بنك االعتماد والتنمية

 33,0017  (351)  3270321 اإلجمالي

 التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي 13
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 3102570722  31030000,1 أ(-91مجمل التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء )إيضاح 
 (302310213)  (103000017) ب(-91المخصص لقاء انخفاض القيمة )إيضاح 

 (905510191)  (001030733) ج(-91الفوائد المعمقة )إيضاح 
 103210112  10,370,30 صافي ،التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالءإجمالي 

 مجمل التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء أ-13

 األغراض 3-أ-91
 م9132  -----------------م 1333 ------------- 

تسهيالت السحب  
  عمى المكشوف

القروض القصيرة 
 اإلجمالي  اإلجمالي  األجل

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
 103170523  ,,7073300  ,,7073300  - شخصي
 201990375  703370333  7130330  ,001,0033 تجاري

 2510791  0333,,7  77001,7  ,001, صناعي
 510212  3310330  330310  ,30031 خدمي
 3570379  3730100  3300,3  ,3030,0 أخرى

        فرع صنعاء:
 -  70,030,07  0730311  700330711 تجاري

 -  3010100  3010100  - شخصي
 -  31,0,17  -  31,0,17 صناعي
        فرع الحديدة:

 -  0030,,300  ,17003  300,10330 تجاري
 -  ,03,0,1  ,03,0,1  - صناعي
 -  ,,,00  ,,,00  - شخصي

 -  30030  30030  - أخرى
 3102570722  31030000,1  100,00330  00,0,,,30 اإلجمالي

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (91صفحة )

 ()تتمةالدخل الشامل لمسنة  31

 العائد األساسي لمسهم  أ-31

 م9132  م1333 
 301920133  103130133 ألف لاير يمني الدخل الشامل لمسنة

 310111  370333 ألف سيم المتوسط المرجح لعدد األسيم
 311                        700 لاير يمني العائد األساسي لمسيم 

 توزيعات األرباح المقترحة  ب-31

 كما يمي:وضريبة الدخل الشامل )فائض األرباح( لمسنة بعد أداء الزكاة وزع  م9132ديسمبر  13المنتيية في لمسنة 

 
 م1333

  ألف لاير يمني
 م9132

 ألف لاير يمني
 302920551  ,00303003 يناير 3الرصيد في 

 301920133  103130133 الدخل الشامل لمسنة
 (305170111)  (,10,3,073) ج(-92محتجزة )إيضاح  -حصة الحكومة من ربح السنة السابقة
 (9130991)  (7010333) حصة العاممين من ربح السنة السابقة

 301920133  103130133 الرصيد القابل لمتوزيع لمسنة
 (1320159)  (3330303) المحول إلى االحتياطي القانوني خالل السنة

 (1320159)  (3330303) المحول إلى االحتياطي العام خالل السنة
 101110117  701710373 ديسمبر 13الرصيد في 

    رحة لمسنة الحالية:توزيعات األرباح المقت
 905270317  001010313 حصة الحكومة
 3190211  1310313 حصة العاممين

 101110117  701710373 إجمالي توزيعات األرباح المقترحة

 أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمنيو  النقدية في الصندوق ,3
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني   يمنيألف لاير النقدية في الصندوق:
 103320233  001300,00 بالعمالت األجنبية

 909320952  3,,303100 بالعممة المحمية
 -  330137 فرع صنعاء
 -  0,10, فرع الحديدة

 501120179  701,10713 إجمالي النقدية في الصندوق
    أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني:

 202110173  ,,,3300330 المحمية بالعممة 
 705720719  03000111, بالعمالت األجنبية

 3701230211  ,,300,0303 إجمالي أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني
 9907510212  11033,0100 أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمنيو  إجمالي النقدية في الصندوق

رسالة لم يتمكن البنك من الحصول عمى م. 9132سبتمبر  11كما في حساب يمثل مبمغ اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني رصيد ال
 م. 9132ديسمبر  13مصادقة من البنك المركزي اليمني عمى رصيد االحتياطي اإللزامي كما في 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (92صفحة )

 )تتمة(التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي   13

 )تتمة(ء مجمل التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمال أ-13

 المستفيدون 9-أ-91
 م9132  -----------------م 1333 ------------- 

تسهيالت السحب  
  عمى المكشوف

القروض القصيرة 
 جمالياإل  جمالياإل  األجل

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
 201570333  703130307  ,303330,0  ,00073017 القطاع الخاص
 309210173  10,330313  10,330313  - موظفو البنك 
 102110111  300370113  30,730300  ,030,, القطاع العام

 133  130313  130313  - األطراف ذوو العالقة
        فرع صنعاء: 

 -  ,70113033  3110303  7037000,1 القطاع العام
 -  30,17,,  73,00,7  0,703,3 القطاع الخاص

        فرع الحديدة:
 -  30,000113  70,0111  300,10330 القطاع الخاص

 3102570722  31030000,1  100,00330  00,0,,,30 اإلجمالي

 التصنيف االئتماني 1-أ-91
 م9132  -----------------م 1333 ------------- 

تسهيالت السحب  
  عمى المكشوف

القروض القصيرة 
 اإلجمالي  مالياإلج  األجل

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
 301,30103  307710,37  300330711   0300,, منتظم

 1,,1110  3013301,3  ,17,033   303,301,1 : تحت المراقبة3-تحت منتظم
 0133,,0  0,30733  0,30733   - : دون المستوى9-تحت منتظم
 ,301,30,1  0010,,  0,31,,   0,1 : مشكوك في تحصيمو1-متحت منتظ

 0,,300100  01330,00,  ,107110,3   10,3,0130 منخفض القيمة
        فرع صنعاء:

 -  00173  00173   -  : مشكوك في تحصيمو1-تحت منتظم
 -  03730,01,  1,,110,   70,300311 منخفض القيمة

        فرع الحديدة
 -  10,00  10,31   373 : مشكوك في تحصيمو1-تظمتحت من

 -  ,30,03031  71303,3   ,,300,100 منخفض القيمة
 0,03,,3000  31030000,1  100,00330  00,0,,,30 اإلجمالي
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 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (11صفحة )

 )تتمة(التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي   13

 انخفاض القيمةالمخصص لقاء    ب-13

 م9132  ----------------------------م 1333 -------------------- 

 :التصنيف االئتماني
 المخصص  المخصص  صافي الدين  الفوائد المعمقة  الضمان النقدي  مجمل الدين

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 307100333  (3,0137)  -  307710,37 منتظم

 
100,,0 

 
130312 

 301310,31  (,0031)  -  3013301,3 : تحت المراقبة3-تحت منتظم
 

000303 
 

50937 
 13300,0  (1130373)  -  0,30733 : دون المستوى9-تحت منتظم

 
330,,7 

 
3920121 

: مشكوك في 1-تحت منتظم
 550233  030100  1,0331  (703,7)  (10333)  001,3, تحصيمو

 10310,,70  (,103770,0)  (7001,0,03)  3103710771 منخفض القيمة
 

70,,10310 
 

305290355 
 -  301030031  -  -  -  - خسائر ائتمانية متوقعة 

 103000017  0300,,,00  (001030733)  (7001,0,03)  31030000,1 اإلجمالي
 

302310213 

 عمى النحو التالي:انخفاض القيمة لقاء م كانت حركة المخصص 9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 م9132   م9132  -----------------م 1333 ---------------- 
     -------محدد  ------  عام 
 جمالياإل  جمالياإل  منخفض القيمة  منتظمتحت   منتظم 
 ألف لاير يمني  نيألف لاير يم  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 505130312  700300003  ,,70,3103  3330,30  030310 يناير 3الرصيد في 
 (3930333)  (,3030)  (,3030)  -  - فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعممة األجنبية

 -  (330303)  (330303)  -  - )المشطوب( خالل السنة
 (2370239)  (,701011)  (73,00,0)  (110111)  (10,33) (2)المسترد( خالل السنة )إيضاح 

 1530172  300,00301  300730713  100,30  - أ( -39المكون خالل السنة )إيضاح 
 302310213  103000017  ,10330011  3,,3,10  0,,100 ديسمبر 13الرصيد في 

  الفوائد المعمقة ج-13
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
 901110317  00013,,10 يناير 3صيد في الر 

 (530921)  (3130333) فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعممة األجنبية
 (3310952)  (3101,0) )المشطوب( خالل السنة 

 (3220353)  (130070) )المسترد( خالل السنة
 2590233  0030133 المكون خالل السنة 

 905510191  001030733 ديسمبر 13الرصيد في 

 أذون الخزانة، صافي 13
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني لمدة:
 5203220171  33101700031 يوماً  113
 31103110139  - يوماً  23

 9701310122  - يوماً  329
 32705110331  33101700031 إجمالي أذون الخزانة ، صافي

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (11صفحة )

 )تتمة(، صافي االستثمارات  10

 )تتمة(خارجية ال االستثمارات أ-10

 البحرين –شركة الخدمات المالية العربية  1-أ-91
 13)دوالر أمريكي  510111م مبمغ 9132ديسمبر  13م، وبمغت قيمتو كما في 3223 أغسطس 3اكتتب البنك في ىذا االستثمار بتاريخ 

 .  دوالر أمريكي لمسيم 5قيمة ب سيم 310111موزعة عمى من رأسمال االستثمار % 1.317وتمثل ، دوالر أمريكي( 510111م: 9132ديسمبر 

 حميةالم اتاالستثمار  ب-10
 م9132  م1333 
 يمني ألف لاير  ألف لاير يمني 

 3510321  3,00701 (3-ب-91)إيضاح  اليمن -شركة الخدمات المالية اليمنية
 130911  130133 ( 9-ب-91اليمن )إيضاح  -شركة يمن موبايل لمياتف النقال

 910111  130333 (1-ب-91اليمن )إيضاح  -بنك األمل لمتمويل األصغر
 30111  30333 (3-ب-91اليمن )إيضاح  -مؤسسة عدن لمتمويل األصغر

 9150121  10,0101 إجمالي االستثمارات المحمية

 اليمن –شركة الخدمات المالية اليمنية   3-ب-91
دوالر أمريكي موزعة عمى  1310711، مبمغ م9132ديسمبر  13م، وبمغت قيمتو كما في 9112أبريل  32اكتتب البنك في ىذا االستثمار بتاريخ 

% من حصة البنك في الشركة بناًء عمى قرار الجمعية العمومية لمشركة بمبمغ 11يكي لمسيم مع زيادة بواقع دوالر أمر  311سيم بقيمة  10317
تم توريدىا لحساب الشركة طرف البنك اليمن الدولي وسيتم تعديل النظام األساسي لمشركة وتعديل حصة البنك عمى دوالر أمريكي  210931

زيادة باإلضافة إلى   1310711م: 9132ديسمبر  13) م9191 يناير 39مؤرخة  "تأييد رصيد"وضوع بمموجب رسالة ضوئو بالزيادة المذكورة ب
  .من رأسمال االستثمار% 7.11مثل ما ي (دوالر أمريكي 210931مبمغ 

 اليمن -شركة يمن موبايل لمياتف النقال   9-ب-91
ديسمبر  13)ألف لاير يمني  130911 م مبمغ9132ديسمبر  13كما في  م، وبمغت قيمتو9111يوليو  92اكتتب البنك في ىذا االستثمار بتاريخ 

لاير يمني لمسيم باإلضافة  511 اسمية سيم بقيمةألف  391% من رأسمال االستثمار موزعة عمى 3مثل تو ألف لاير يمني(،  130911م: 9132
 .  ألف لاير يمني 30911إصدار بمبمغ  مصروفاتإلى 

 اليمن -األصغربنك األمل لمتمويل   1-ب-91
ديسمبر  13)ألف لاير يمني  910111م مبمغ 9132ديسمبر  13، وبمغت قيمتو كما في م9115أبريل  33اكتتب البنك في ىذا االستثمار بتاريخ 

 بموجبلاير يمني لمسيم ألف  311 اسمية سيم بقيمة 911% من رأسمال االستثمار موزعة عمى 3وتمثل ألف لاير يمني(،  910111م: 9132
المبمغ يمثل . م9191 مارس 2م" مؤرخة 9132ديسمبر  13رسالة بموضوع "مساىمة البنك األىمي اليمني في رأس مال بنك األمل كما في 

 ألف لاير يمني.  310111% من مساىمة البنك وقدرىا 51المدفوع لقاء االستثمار 

  مؤسسة عدن لمتمويل األصغر  3-ب-91
ديسمبر  13)لاير يمني ألف  30111مبمغ م 9132ديسمبر  13، وبمغت قيمتو كما في م9115أكتوبر  91تاريخ اكتتب البنك في ىذا االستثمار ب

"مؤسسة التضامن لمتمويل من في سجالت البنك االستثمار اسم عدل . % من رأسمال االستثمار31.3وتمثل ألف لاير يمني(،  30111م: 9132
وفقًا لرسالة المؤسسة بيذا عمى التعديل موافقة مكتب التأمينات والشؤون االجتماعية بناًء عمى " األصغر" إلى اسم "مؤسسة عدن لمتمويل األصغر

 .  ةسابقفترة في  الخصوص

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (13صفحة )

 )تتمة(أذون الخزانة، صافي  13

% 31.1-35.2م: عائد بنسبة 9132ديسمبر  13م )9191يونيو  11% وتستحق بتاريخ 37دات أذون الخزانة القائمة عائد بنسبة تحمل شيا
عدن استنادًا لمحضر / نقمت أرصدة أذون الخزانة التي يستثمر فييا البنك إلى البنك المركزي اليمنيم(. 9132ديسمبر  92ويستحق آخرىا بتاريخ 

 .م بشأن إعادة نقل أرصدة أذون الخزانة لمبنك األىمي اليمني9132يونيو  91المالية والبنك األىمي اليمني بتاريخ اجتماع بين وزارة 

  المدينون والموجودات األخرى، صافي 11
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 -  3100,10331 أذون الخزانة -العائد المستحق
 2310397  0710333 أ(-99مخاطر التشغيل )إيضاح 

 3230239  0003,,3 المدفوعات مقدمًا 
 920517  ,130,3 م3221م، 3221 -قيود مدينة معمقة لحساب اإلدارة العامة لدى البنك المركزي اليمني

 310213  310307 ب(-99)إيضاح نخفضة القيمة عقارات آلت ممكيتيا لمبنك لقاء ديون م
 50111  370017 الفوائد المستحقة القبض 

 330911  310301 القيود تحت التسوية 
 20112  30007 مخزون القرطاسية والمطبوعات 

 10391  - الحسابات المتقابمة 
 3130753  003,3, أخرى

    :فرع صنعاء
 -  3070,33 أرصدة مدينة

 -  ,010,,303 حسابات معمقة
    فرع الحديدة:

 -  330773 أرصدة مدينة
 -  0,0,30 عمقةحسابات م

 303220939  301330,03 ج(-99البنك األىمي اليمني )إيضاح  –إدارة الفروع اإلسالمية 
 903770329  ,,13001003 إجمالي المدينون والموجودات األخرى

 (301110225)  (,30303033) (د-99المخصص لقاء انخفاض القيمة )اإليضاح 
 303310327  3300010313 افيإجمالي المدينون والموجودات األخرى، ص

 مخاطر التشغيل   أ-11
االختالسات ونقدية ومباني الفروع المنيوبة في مناطق النزاع المسمح. تتابع اإلدارة تحصيل ما يمكن تحصيمو أخطاء العمل و تتمثل ىذه المبالغ في 

 فاض القيمة / الخسائر المتوقعة ليذه المخاطر. من ىذه المبالغ مع اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، وكونت مخصصات لقاء انخ

 منخفضة القيمةعقارات آلت ممكيتها لمبنك لقاء ديون  ب-11
( 12( من القانون رقم )71. امتثااًل لممادة )منخفضة القيمةيحتفظ البنك في ىذا الحساب بعقار كان مرتينًا لديو كضمان واستخمصو لقاء ديون 

بع اإلدارة معالجة ىذا الحساب والذي مر عميو أكثر من خمس سنوات ولم يتم التخمص منو بسبب الظروف التي م بشأن البنوك، تتا3222لسنة 
 (.3تمر بيا البمد )إيضاح 

 البنك األهمي اليمني -إدارة الفروع اإلسالمية ج-11
كما في عدن  -لمبنكإلدارة العامة المستحق لي صنعاء البنك األىمي اليمني ممثمة بالفرع اإلسالمي ف –يمثل المبمغ رصيد إدارة الفروع اإلسالمية 

    . (9)إيضاح  م9132ديسمبر  95

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (13صفحة )

 )تتمة(، صافي االستثمارات  10

 المخصص لقاء انخفاض القيمة  ج-10
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 3730712  3,30,10 كوراساو –يوباك كوراساو إن في 
 3510321  3,00701 اليمن -شركة الخدمات المالية اليمنية
 910111  130333 اليمن –بنك األمل لمتمويل األصغر 

 30111  30333 اليمن  -مؤسسة عدن لمتمويل األصغر
 1310953  07101,7 اإلجمالي

 وات إضافة إلى تكبدىا خسائر متراكمة بموجب بياناتيا المالية المتاحة.لم يحصل البنك عمى أي توزيعات أرباح من ىذه االستثمارات منذ عدة سن
 العقارات واآلالت والمعدات 17

 
 األراضي

 

 المباني

 

تحسينات العقارات 
 المستأجرة

 

 األثاث واألجيزة

 

 السيارات

 

السويفت وأجيزة 
 وبرامج الكمبيوتر

 

 اإلجمالي
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني لاير يمنيألف  لاير يمني التقييمإعادة التكمفة/ 

 3013,0101 م9132يناير  3في 
 

30703033, 
 

11,0733 
 

0,10133 
 

1030030 
 

,1,0033 
 

70,3,0,33 
 - لإلضافات خالل السنة

 
,3,0033 

 
3,013, 

 
3,107,0 

 
- 

 
3330711 

 
303,30,0, 

 3013,0101 م9132 ديسمبر 13في 
 

1011,0337 
 

173030, 
 

303010107 
 

1030030 
 

11301,, 
 

,0,,,010, 
 309350929 م9132يناير  3في 

 
303110915 

 
9170559 

 
7150123 

 
3750215 

 
3790351 

 
102110915 

 - لإلضافات خالل السنة
 

1920721 
 

370212 
 

3330311 
 

530252 
 

550152 
 

5120315 
 309350929 م9132ديسمبر  13في 

 
303110135 

 
9950321 

 
2710933 

 
9110221 

 
5970212 

 
305150711 

 اإلهالك  المتراكم
 - م9132يناير  3في              

 
1030011 

 
3030,31 

 
,3300,1 

 
3,300,1 

 
7,3037, 

 
30,,3000, 

 - المحمل لمسنة
 

03001, 
 

370,,, 
 

,101,3 
 

3,0,,3 
 

010,13 
 

3,30711 
 - م9132ديسمبر  13في 

 
0310330 

 
3,70110 

 
,,10,33 

 
3,,0311 

 
7000,31 

 
30,330033 

 - م9132يناير  3في 
 

9510912 
 

3950519 
 

3790313 
 

3510992 
 

3110115 
 

303170292 
 - المحمل لمسنة

 
930157 

 
330913 

 
370122 

 
20392 

 
370729 

 
3390552 

 - م9132ديسمبر  13في 
 

9210191 
 

3120711 
 

5320259 
 

3520151 
 

3530337 
 

305510127 
 صافي القيمة الدفترية

 3013,0101 م9132ديسمبر  13في              
 

3033,0,13 
 

010317 
 

7,103,0 
 

,,0,1, 
 

37,0,,3 
 

000,,0711 
 309350929 م9132ديسمبر  13في 

 
303320122 

 
250723 

 
1510152 

 
730517 

 
710119 

 
902550131 

فرعي البنك التجاريين في صنعاء والحديدة تمك المتعمقة بومن ضمنيا لمبنك بإجمالي حسابات العقارات واآلالت  عدن-بنكتحتفظ اإلدارة العامة لم
 م كما يمي:9132 يوليو  13والتي بمغت قيمتيا الدفترية كما في 

 
 األراضي

 

 المباني

 

تحسينات العقارات 
 المستأجرة

 

 األثاث واألجيزة

 

 السيارات

 

 السويفت وأجيزة
 وبرامج الكمبيوتر

 

 اإلجمالي
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني لاير يمني التكمفة

 0,0303  0003,  370,07  ,31013  10033  -  - فرع صنعاء
 0130133  10373  00303  3,0031  10,13  ,103031  1307,0 فرع الحديدة

 0,10133  00013  110317  100700  0313,  ,103031  1307,0 اإلجمالي
              اإلهالك المتراكم

 1,0313  701,0  370,07  0,30,  10133  -  - فرع صنعاء
 ,110,3  ,1013  00303  ,00,1  ,3001  710130  - فرع الحديدة

 300110  10033  110317  370310  00,10  710130  - اإلجمالي
              القيمة الدفترية

  0313,   ,3,  -   0337,   33  -   - فرع صنعاء
  1307,0 فرع الحديدة

 
300003,  

 
30707  

 
,01,3  

 
- 

 
,01  

 
1,70,31  

 1307,0 اإلجمالي
 

300003, 
 

30,00 
 

37001, 
 

- 
 

30703 
 

1110111 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (19صفحة )

 )تتمة(المدينون والموجودات األخرى، صافي  11

 )تتمة(البنك األهمي اليمني  -إدارة الفروع اإلسالمية ج-11
 31لبنك المركزي اليمني لفتح الفرع اإلسالمي بتاريخ م بموجب ترخيص نيائي من ا9132أبريل  31وقد افتتح البنك ىذا الفرع رسميًا بتاريخ 

(  11م، واستجابة لقرار مجمس إدارة البنك رقم )9133ديسمبر  32( بتاريخ 7312م بناًء عمى الموافقة المبدئية الممنوحة لمبنك برقم )9135مارس 
فرع لممعامالت اإلسالمية، ومصادقة معالي وزير المالية م بشأن توصية لجنة إعداد ودراسة إنشاء 9112مارس  37م الصادر بتاريخ 9112لسنة 

  . م9112أبريل  3عمى ىذا القرار بتاريخ 
 انخفاض القيمةالمخصص لقاء  د-11
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 2130131  3170133 مخاطر التشغيل
 920517  ,130,3 م3221م، 3221-اليمنيقيود مدينة معمقة لحساب اإلدارة العامة لدى البنك المركزي 

 950111  1,0333 م9133-قيمة فرع التواىي المستولى عميو
 330272  3300,0 عدن -نخفضة القيمةقيمة عقار آلت ممكيتو لمبنك لقاء ديون مانخفاض 

 301110225  ,30303033 إجمالي المخصص لقاء انخفاض القيمة

 ، صافياتاالستثمار  10
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 3590111  7,10013 أ(-91الخارجية )إيضاح 
 9150121  10,0101 ب(-91المحمية )إيضاح 

 1220131  1000371 االستثماراتإجمالي 
 (1310953)  (07101,7) ج(-91المخصص لقاء انخفاض القيمة )إيضاح 

 1330729  0730,31 ، صافياالستثماراتإجمالي 

 خارجيةالات االستثمار  أ-10
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 3730712  3,30,10 (3-أ-91كوراساو )إيضاح  –يوباك كوراساو إن في 
 9130529  1130,31 (9-أ-91)إيضاح البحرين  -بنك أليوباف العربي الدولي

 320111  330333 (1-أ-91)إيضاح البحرين  –شركة الخدمات المالية العربية 
 3590111  7,10013 إجمالي االستثمارات الخارجية

 كوراساو –يوباك كوراساو إن في  3-أ-91
 13)دوالر أمريكي  3590191 م مبمغ9132ديسمبر  13م، وبمغت قيمتو كما في 3223سبتمبر  91اكتتب البنك في ىذا االستثمار بتاريخ 

 . لمسيم دوالر أمريكي 31بقيمة  سيم 35،919موزعة عمى من رأسمال االستثمار % 1.22ل تمثو دوالر أمريكي(  3590191م: 9132ديسمبر 

 البحرين -بنك اليوباف العربي الدولي 9-أ-91
 13)دوالر أمريكي  1220311م مبمغ 9132ديسمبر  13م، وبمغت قيمتو كما في 3223 ديسمبر 13اكتتب البنك في ىذا االستثمار بتاريخ 

 . دوالر أمريكي لمسيم 51قيمة ب سيم 31،712 موزعة عمىمن رأسمال االستثمار % 1.92وتمثل  ، دوالر أمريكي( 1220311م: 9132ديسمبر 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (15صفحة )

 )تتمة(العقارات واآلالت والمعدات  17

م. لم 9139م و9117ديسمبر  13كما في مستقل استشاري متخصص مكتب بنك بواسطة لاراضي ومباني ن( ألي)تثمإعادة تقييم اإلدارة  تنفذ
م 9132أكتوبر  –خالل الفترة أغسطسيحصل البنك عمى رد من البنك المركزي اليمني بشأن إدراج نتائج إعادة التقييم ىذه في سجالت البنك. 

. وفقًا لممعمومات المتاحة لإلدارة ال (3)إيضاح  ة بعدد من االجراءات اإلدارية لغرض إعادة التقييم، في ضوء الظروف السائدة في البمدقامت اإلدار 
 ىذه الموجودات.توجد أي مؤشرات بانخفاض قيمة 

 مال الرأسمالية قيد التنفيذعاأل ,1
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 305720233  103330370 أ(-95لميكنة والتكنولوجيا )إيضاح مشروع ا
 1210212  ,070,3 ب(-95مشاريع تأىيل مباني البنك )إيضاح 

 302110799  ,1030,0,7 إجمالي األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 مشروع الميكنة والتكنولوجيا أ-,1
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 2190553  3030303,1 رامجأنظمة وب
 3110911  1,03,3, التدريب الخارجي
 3290222  1030701 األجيزة والمعدات

 3910175  1030,31 المنتجات
 -  310113 التدريب الداخمي 
 30531  ,70,1 الحوافز واألتعاب

 121  333 القرطاسية والطباعة
 305720233  103330370 إجمالي مشروع الميكنة

يأتي تنفيذ ىذا . (ب-33 في فترة الحقة )إيضاح، من المشروع عممية إطالق النظام البنكي الحديث، والمسمى "اإلطالق الحي بنظام بانكس" تدأب
 والتطبيق والتدريب والبرامج األنظمة وتوريد لشراءاألردن  -، عمانICSFSمع شركة م 9137مايو  99موقعة بتاريخ تفاقية المشروع بموجب ا

من مشروع  م تنفيذًا لمجزء الثاني۲۰۱3( لسنة 1۱رقم ) العميا لممناقصات المجنة قرار موجبب ICSFSأرسيت المناقصة عمى  .انكس"ب "لنظام
تعزيز كفاءة وتنافسية البنك وتعظيم يدف لبالبنك، بتمويل ذاتي، الذي ينفذه  ،تركيب وتشغيل أجيزة وبرامج تقنية معمومات -تطوير وتحديث البنك 

 . المشروع لتنفيذ الجزء األول من م9111ديسمبر  91وقع عقدًا مع شركة استشارية دولية بتاريخ . وكان البنك قد حيةالرب
 مشاريع تأهيل مباني البنك ب-,1

 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :تشييد وترميم مباني

 920292  130010 اإلدارة العامة
 -  10,77 فرع مبنى التواىي

 3320932  - فرع أروى
 3310232  - فرع الشحر
 990722  - فرع المكال
 995  - فرع تريم 

 310911  - آالت عد وفحص العممة -تجييزات
 920593  ,1011 أخرى

 1210212  ,070,3 إجمالي مشاريع تأىيل مباني البنك



11العدد 7094 12 أبريل 2021

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (11صفحة )

 )تتمة(األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  ,1

 )تتمة(باني البنك مشاريع تأهيل م ب-,1
م 9132تين خالل السنوتجييزىا افتتح البنك الفروع التي استكممت مشاريع تشييدىا وترميميا م 9132ديسمبر  13خالل السنة المنتيية في 

 (. 3م )إيضاح 9132و
 األرصدة المستحقة لمبنوك  11

 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني البنوك المحمية:
 90233  10373 ت الجارية التجاريةالحسابا

 90233  10373 إجمالي األرصدة المستحقة لمبنوك
 ودائع العمالء ,1

 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الحسابات الجارية
 31309120231  3003030373 العمالء

 7370929  3,0131, أ(-97الحكومة )إيضاح 
 2901510739  ,3,0700001 الودائع الثابتة 
 5301170393  100330111, حسابات التوفير

 903920332  31030001,3 (19التأمينات النقدية عن التسييالت االئتمانية غير المباشرة القائمة )إيضاح 
 3350319  0,170373, شيكات وأوامر دفع وأرصدة حواالت 

 2150312  01103,0 ب(-97أرصدة غير مطالب بيا )إيضاح 
 3110191  1100,77 ج(-97فرع سقطرى )إيضاح  -اعات نيابة عن البنك المركزي اليمنيإيد

 (90233)  - حسابات بنكية جارية تجارية راكدة  -إعادة تصنيف
    فرع صنعاء: 

 -  ,,,330, الحسابات الجارية
 -  000,0001, الودائع الثابتة 
 -  3030003,0 حسابات التوفير
 -  33,0,33 ة عن التسييالت االئتمانية غير المباشرة القائمةالتأمينات النقدي

 -  30130, أخرى
    :فرع الحديدة

 -  71707,3 الحسابات الجارية
 -  30,330,03 الودائع الثابتة 
 -  ,,01,,3 حسابات التوفير

 -  00033 أخرى
 95905310711  10000310,70 إجمالي ودائع العمالء

 / عدنالحكومة-لجاريةالحسابات ا أ-,1
صدار االعتمادات المستندية / عدنالحكومةموظفي لدفع مرتبات تستخدم ىذه الحسابات   .  وا 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (12صفحة )

 )تتمة(المطموبات األخرى الدائنون و  10

 سنة المحتجزةمن ربح ال حكومةحصة ال ج-10
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني ربح السنة: 
 -  ,10,3,073 م9132
 305170111  30,1,0000 م9137
 303310313  303300333 م9131

 -  (703330333) (11لرأس المال المدفوع إيضاح  (المحول)
 901210313  0073,,301 إجمالي حصة الحكومة من ربح السنة المحتجزة

 البنك األهمي اليمني -إدارة الفروع االسالمية د-10
 .الفرع اإلسالمي في صنعاءيمثل المبمغ قيمة اعتمادات مستندية باللاير السعودي لعمالء 

 المخصصات األخرى 13
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :لقاء المخصص
 2510111  303,30333 أ(-92المطالبات المحتممة )إيضاح 

 302350213  3033,0333 (أ-19محدد )إيضاح  -محل عدم اتفاق يخارج -ضمانالخطابات 
 9150121  0,701,3 (ب-92عام )إيضاح  -التسييالت االئتمانية غير المباشرة

 330223  770333 م 9139 –م9131المتبقي من المخصص لقاء التزام ضريبة الدخل لمسنوات 
 103310925  7011,03,3 خرىإجمالي المخصصات األ

 المخصص لقاء المطالبات المحتممة أ-13

  م9132 
المكون خالل 

 م1333  السنة
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 307,30333  301110111  3510111 فوارق التأمين االجتماعي
 330333,  -  5110111 % الزيادة العامة في المرتبات11-تأمينات االجتماعيةال

 303,30333  301110111  2510111 اإلجمالي
 عام -المخصص لقاء التسهيالت االئتمانية غير المباشرة   ب-13

  م9132 
المسترد خالل 

  السنة
المكون خالل 

 م1333  السنة
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 1300,31  3320123  -  230139 استيراد-االعتمادات المستندية
 33707,0  -  (10372)  3370253 خارجي   –خطابات الضمان
 1,0003  70339  -  910912 جنبيةاألعمالت بال محمي –خطابات الضمان
 0110,  731  -  10239 يمنياللاير بالمحمي  –خطابات الضمان

 303,1  -  (30277)  50232 تصدير-االعتمادات المستندية
 0,701,3  3970999  (20155)  9150129 اإلجمالي

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (17صفحة )

 )تتمة( ودائع العمالء ,1

 أرصدة غير مطالب بها ب-,1
حابيا. يعود انخفاض سنة دون أي حركة بالسحب أو اإليداع ولم يطالب بيا أص 35بودائع مضى عمييا أكثر من في ىذا الحساب يحتفظ البنك 
تراقب اإلدارة وتقيم وضع ىذا الحساب امتثااًل لممادة رقم كما ىو متبع سنويًا. م إلعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية 9132المبمغ لسنة 

  . (3)إيضاح  في ضوء الظروف السائدة في البمدم بشأن البنوك 3222( لسنة 12( من القانون رقم )72-9)

 فرع سقطرى -ت نيابة عن البنك المركز اليمنيإيداعا ج-,1
فر يمثل المبمغ إيداعات مرافق ومؤسسات حكومية في فرع سقطرى بموجب توكيل من البنك المركزي اليمني لمبنك لمقيام بعممو في سقطرى لعدم تو 

 33( بتاريخ 9131لبنك المركزي اليمني رقم )م عمى مذكرة ا9133أبريل  91فرع لمبنك المركزي ىناك بموجب موافقة من وزارة المالية بتاريخ 
م الموضح فييا اإلجراءات التنفيذية لفتح حسابات موازنة وحسابات جارية )موارد ونفقات( لدى فرع البنك األىمي م/ سقطرى عمى أن 9133أبريل 

   اليمني.ويكون تحت إشراف البنك المركزي  حكومةيمتزم البنك األىمي بقواعد تنفيذ الموازنة العامة لم

 المطموبات األخرىالدائنون و  10
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 901210331   103,10301 عن ودائع العمالء -احتياطي الفوائد المدفوعة
 303230311  ,10333031 أ(-92الجيات الحكومية )إيضاح 

 303510717   ,30103000 ب(-92مستحقات الموظفين )إيضاح 
 901210313  0073,,301 ج(-92حصة الحكومة من ربح السنة المحتجزة )إيضاح 

 3310999   030,30, التزامات قائمة -المصروفات المستحقة
 -  ,103030 التأمينات النقدية عن خطابات الضمان المنتيية

 3210359   0033,, القيود تحت التسوية 
 950155   1,,710 ضمان صيانة مشاريع

 20122   10010 سداد قروض مرافق حكومية  فائض
 920117   - الحسابات المتقابمة 

 310927  110013 أخرى 
    :فرع صنعاء

 -  33,0301 أرصدة دائنة
 -  7110300 حسابات معمقة

    فرع الحديدة:          
 -  ,,0003 أرصدة دائنة

 -  310,01 حسابات معمقة
 -    303,00301 (د-92)إيضاح البنك األىمي اليمني  –إدارة الفروع االسالمية 

 203970312  3001,0,11 إجمالي الدائنون والمطموبات األخرى

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (31صفحة )

 رأس المال  03

( من 3-5لمادة رقم )بموجب ايبمغ رأس مال البنك المصرح بو مبمغ خمسون مميار لاير يمني ورأس مالو المدفوع مبمغ عشرون مميار لاير يمني، 
 ( من النظام األساسي لمبنك. 2رقم ) م بشأن تنظيم البنك والمادة9131( لسنة 315قرار رئيس مجمس الوزراء رقم )

في ربح السنة الحكومة حصة من مميار  3نتيجة لتحويل مبمغ لاير يمني مميار  33مبمغ المدفوع رأس مال البنك بمغ م 9132ديسمبر  13كما في 
م بالموافقة عمى قرار 9137كتوبر أ 35معالي وزير المالية الموجية لرئيس مجمس اإلدارة بتاريخ استجابة لرسالة ( ج-92المحتجزة )إيضاح 

م بشأن رأسمال البنك األىمي 9137سبتمبر  95م الصادر في اجتماعو الرابع االستثنائي المنعقد بتاريخ 9137( لسنة 12رقم )البنك مجمس إدارة 
 . المدفوع عمى أن يتم دفع الزيادة عمى ثالث سنواتاليمني 

 لمال المدفوع لمبنك كما يمي:رأس اتتمثل تفاصيل م 9132ديسمبر  13ما في ك
 

 قيمة السهم
 لاير يمني

 ------م 9132 -----  ------م 1333 ----- 

  سهمعدد األ  
 رأس المال

  سهمعدد األ  ألف لاير يمني
 رأس المال

 ألف لاير يمني
 3101110111  3303330333  3703330333  3703330333  30333 رأس المال المدفوع

 االحتياطيات 03
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 301320579  01,00131, أ(-13)إيضاح االحتياطي القانوني 
 902130251  00303,,00 ب(-13)إيضاح االحتياطي العام 

 1120719  1030,11 ج(-13احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح 
 510121  30333, د(-13)إيضاح مية في القيمة العادلة احتياطي التغيرات التراك

 702130173  30,110707 إجمالي االحتياطيات 
 االحتياطي القانوني أ-03

 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 107110991  1,,700730 يناير  3الرصيد 
 1320159  3330303 المحول من ربح السنة 

 301320579  01,00131, ديسمبر 13الرصيد 

 االحتياطي العام ب-03
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 909350522  1001703,3 يناير  3الرصيد 
 1320159  3330303 السنةالمحول من ربح 

 902130251  00303,,00 ديسمبر 13الرصيد 

 عدات احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت والم ج-03

 تاريخ إعادة التقييم فائض إعادة تقييم: 
 المبمغ

 ألف لاير يمني
 10,0330 م3222كما في  أراضي ومباني البنك

 10113 م9113أغسطس  مبنى المكيراس
 1030,11 اإلجمالي 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (12صفحة )

 )تتمة(المطموبات األخرى الدائنون و  10

 الجهات الحكومية أ-10
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 301290951  30,3,03,3 (35ضريبة الدخل لمسنة )إيضاح  -مصمحة الضرائب/ عدن
 3730392  0310073 الييئة العامة لمتأمينات والمعاشات/ عدن

 3120331  3730313 صندوق تنمية الميارات
    اإلدارة العامة لمواجبات الزكوية العاصمة/ عدن: 

 190511  0333, (33المستحق لمسنة )إيضاح 
 130312  070330 مرحل من سنوات سابقة

 303230311  ,10333031 الجيات الحكوميةإجمالي 
 مستحقات الموظفين ب-10

 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 3170325  1330730 (3-ب-92مكافأة نياية الخدمة )إيضاح 
 1310127  0,103,1 (9-ب-92)إيضاح  اإلجازة االعتيادية لمموظفين

 1390252  70001 المكافآت والحوافز
    لتزامات القائمة:اال

 3210311  13101,7 تطبيب
 250321  010133 رواتب

 130127  - حصة الموظفين من ربح السنة 
 303510717  ,30103000 إجمالي مستحقات الموظفين

  مكافأة نياية الخدمة  3-ب-92
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 9220332  ,71,073 يناير 3الرصيد في 
 290991  3010330 (31المكون خالل السنة )إيضاح 

 3170325  1330730 ديسمبر 13الرصيد في 

  اإلجازة االعتيادية لمموظفين  9-ب-92
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 9110212  ,033013 يناير 3الرصيد في 
 3510573  33303,0 (31المكون خالل السنة )إيضاح 

 (290721)  (3170,30) )المستخدم( خالل السنة
 1310127  0,103,1 ديسمبر 13الرصيد في 

  . طيمة السنةتتطمب مياميم االستمرار في العمل األقسام والموظفين الذين الدوائر و يدفع مبمغ اإلجازة نقدًا لرؤساء 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (33صفحة )

 )تتمة(االحتياطيات  03

 احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة د-03
خالل البحرين  -الدوليالعربي البحرين وبنك أليوباف  -كل من شركة الخدمات المالية العربيةيرات القيمة العادلة لدرج في ىذا االحتياطي تغم

 م. 9139لى م إ9119السنوات 

 ، صافيوالحسابات النظامية االلتزامات العرضية واالرتباطات 01
 م9132  -------------م 1333 ------------- 
 صافي القيمة  صافي القيمة  ت النقديةتأميناال  مجمل القيمة 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني التسييالت االئتمانية غير المباشرة:
 3103550127  30317,,  -  30317,, خارجي   -خطابات الضمان
 301310123  303330333  (30,300,01)  0,,101300 محمي بالعمالت األجنبية -خطابات الضمان
 1350193  0,30,03  (0,30371)  301030110 محمي بالعممة المحمية -خطابات الضمان

 309350131  (01,03,0)  (,370710010)  3703300,01 استيراد -االعتمادات المستندية
 9270371  -  -  - تصدير -االعتمادات المستندية

 -  30003,,330  -  - خسائر ائتمانية متوقعة
        فرع صنعاء:

 -  ,70333003  -  ,70333003 خارجي -خطابات الضمان
خارجي محل عدم توافق  -خطابات الضمان

 أ(-19)إيضاح 
701,,0,,0  -  701,,0,,0  - 

 -  0,00301  (,31017)  0103,,7 محمي بالعمالت األجنبية -خطابات الضمان
 -  130073  (,33011)  730331 محمي بالعممة المحمية -خطابات الضمان

 -  00133,    00133, تصدير -االعتمادات المستندية
        فرع الحديدة: 

 -  0710110  -   0710110 خارجي -خطابات الضمان
 3101970323  1303,30733  (3,03700,13)  1007100310 اإلجمالي

 1210122  0,10113  -  0,10113 أخرى
 3103310221  1100100333  (3,03700,13)  1000130,73 جمالي اإل

 خارجي محل عدم توافق -خطابات الضمان -فرع صنعاء أ-01
لممؤسسة العامة لمكيرباء محل عدم اتفاق مع بنك دولة اليند. مصدرة دوالر أمريكي  3309130311خارجي بمبمغ  -يمثل المبمغ خطابات ضمان 

 .  (92)إيضاح  ييالت االئتمانية غير المباشرةكونت اإلدارة مخصصًا محددًا لقاء ىذه التس
 النقدية وشبه النقدية 00 
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  

 1109130312   00,3,,300, أشير )إيضاح مخاطر السيولة( 1األرصدة المستحقة من البنوك باستحقاق أقل من 
 501120179  701,10713 (37النقدية في الصندوق )إيضاح 

 301110111  303330333 )إيضاح مخاطر السيولة(اليمني  شيادات اإليداع لدى البنك المركزي
 3501970111  - أشير )إيضاح مخاطر السيولة( 1أذون الخزانة باستحقاق أقل من 

 33301110933  101070033, إجمالي النقدية وشبو النقدية        
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 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (39صفحة )

 ي العالقةالمعامالت مع األطراف ذو  07

م تمثمت المعامالت مع األطراف ذوي العالقة فيما ىو مبين أدناه. تعتقد اإلدارة بأن المعامالت قد أجريت 9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
  عمى أساس عادل.

 م9132  م1333  
 ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  الحساب بيان

 30123  10,01 تكمفة الفوائد الدخل الشامل
 720512  1703,7 المرتبات والمزايا  

 133  130313 القروض –التسييالت اإلئتمانية المباشرة  المركز المالي
 110321  10331, ودائع العمالء 

 إدارة المخاطر  ,0
دارة تمك المخاطر مينيًا. يعرف البنك المخاطر عمى أنيا إمكانية تكبده لخسائر أو فقدان  تتضمن أنشطة البنك اتخاذ مخاطر بأسموب ىادف وا 

يتعرض البنك لمخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر سعر الفائدة، ومخاطر سعر ربحية قد تتسبب بيا عناصر داخمية أو خارجية حيث 
دارة مراكز التعرف عمى جميع المخاطر التي تؤثر عمى البنك وقياس تمك المخافي تتمثل الوظائف الرئيسة إلدارة مخاطر البنك العممة.  طر وا 

يراجع البنك باستمرار سياساتو وأنظمتو إلدارة المخاطر لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل  المخاطر وتحديد توزيع رأس المال.
 المالي لمبنك. ممارسات السوق، إن ىدف البنك ىو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعائد وتقميل التأثيرات السمبية المحتممة عمى األداء 

إلى  تدار المخاطر من قبل إدارة البنك، بموجب سياسات صادق عمييا مجمس اإلدارة والتي توفر مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر إجمااًل باإلضافة
لمشتقة واألدوات واستخدام األدوات المالية ااالئتمان ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر العممة، سياسات مكتوبة تغطي مجاالت محددة مثل مخاطر 

في البنك. باإلضافة إلى ذلك، إدارة التدقيق األخرى المالية غير المشتقة. تحدد إدارة البنك وتتحوط لممخاطر المالية بالتعاون مع وحدات التشغيل 
ا تدار من خالل عممية تحديد المخاطر متأصمة في أنشطة البنك، لكنيالداخمي مسؤولة عن المراجعة المستقمة إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة. إن 

ل كل وقياس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر والرقابات األخرى. عممية إدارة المخاطر ىذه ذات أىمية بالغة الستمرار ربحية البنك، ويتحم
 فرد في البنك مسؤولية التعرض لممخاطر ذات الصمة بمسؤوليات كل منيم.

 مخاطر االئتمان
خاطر تكبد خسارة مالية إذا ما أخفق أحد عمالء البنك أو األطراف النظيرة في السوق بالوفاء بالتزاماتو التعاقدية تجاه مخاطر االئتمان ىي م

قروض الناتجة البنك. تنشأ مخاطر االئتمان، في األساس، من التسييالت اإلئتمانية المباشرة التجارية واإلستيالكية، وبطاقات االئتمان، والتزامات ال
طة اإلقراض تمك. كما يمكن أن تنشأ ىذه المخاطر من تحسينات اإلقراض المقدمة مثل مشتقات االئتمان )مبادالت اإلخفاق الدائنة( من أنش

لدين، والضمانات المالية وخطابات الضمان والتوثيقات والقبوالت. يتعرض البنك، أيضًا، لمخاطر ائتمان أخرى ناتجة عن االستثمارات في أدوات ا
ت افات األخرى الناتجة عن األنشطة التجارية )االنكشافات التجارية(، بما فييا المتاجرة في محفظة موجودات في غير أداة ممكية، والمشتقاواالنكش

 وأرصدة السداد مع األطراف النظيرة في السوق وقروض إعادة الشراء العكسية. 

يدير البنك تعرضو لمخاطر االئتمان بحرص شديد بتكميف فريق إدارة االئتمان  إن مخاطر االئتمان ىي أكبر المخاطر منفردة لنشاط البنك، لذلك
ي إطار بإدارة مخاطر ورقابة االئتمان والذي يقدم تقاريره إلى مجمس اإلدارة ولكل رئيس وحدة عمل في البنك وذلك بصورة منتظمة. ويعمل البنك ف

م بشأن معايير إدارة مخاطر االئتمان، 3227( لسنة 31لمبنك المركزي اليمني رقم ) معايير إدارة مخاطر االئتمان المبينة في المنشور الدوري
 وينفذ اإلجراءات التالية لتقميل التعرض لمخاطر االئتمان: 

 ؛إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معيم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منيم 
 ؛ل التعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي تواجو العمالء أو البنوكالحصول عمى ضمانات كافية لتقمي 
  المتابعة والمراجعة الدورية لمعمالء والبنوك لغرض تقييم مراكزىم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطموب لمتسييالت االئتمانية

 و ؛منخفضة القيمة
  متنوعة لتقميل تركزات مخاطر االئتمان.اقتصادية وأقاليم جغرافية مع البنوك عمى قطاعات توزيع محفظة االئتمان واألرصدة 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (35صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

 مخاطر السيولة
وم إدارة ولمحد من ىذه المخاطر تق. مخاطر السيولة ىي مخاطر عدم قدرة البنك عمى الوفاء بالتزاماتو المالية عند استحقاقيا في الظروف الطبيعية

ات المالية البنك، باإلضافة إلى اعتمادىا عمى قاعدة الودائع األساسية، بإدارة الموجودات آخذة بعين االعتبار السيولة المطموبة، ومراقبة التدفق
ك المركزي اليمني امتثااًل المنشور الدوري لمبنوالسيولة المستقبمية بشكل يومي وتنظم مصادر تمويل متنوعة، بحسب الظروف المتاحة لمبنك، 

 م بشأن إدارة مخاطر السيولة.  9112( لسنة 5) المنشور الدوري لمبنك المركزي اليمني رقم
 نسبة السيولة 

عن التي يحتفظ بيا البنك سيولة النسبة ال تقل ن أم بشأن نسبة السيولة، 3227( لسنة 1البنك المركزي اليمني في منشوره الدوري رقم )يتطمب 
% 51م بمغت نسبة السيولة لدى البنك 9132ديسمبر 13كما في لبنك. امطموبات مالية سريعة التسييل إلى الموجودات النسبة ي فتمثل تو  .95%

  . %(29م: 9132ديسمبر  13)
 فجوة االستحقاق

بين موجودات ومطموبات البنك  فجوة االستحقاق ىي مقياس لمقدرة البنك عمى سداد مطموباتو من موجوداتو لنفس فترة االستحقاق وتتمثل في الفارق
 م كانت فجوة االستحقاق عمى النحو التالي:9132ديسمبر 13لفترة استحقاق معينة. كما في 

 -------------------------------م 1333 --------------------------------- 

 
 أشهر 0أقل من 

 
 أشهر 1 -0

 
 سنة -أشهر 1

 
 أكثر من سنة

 
 اإلجمالي

 ألف لاير يمني الموجودات
 

 ألف لاير يمني
 

 ألف لاير يمني
 

 ألف لاير يمني
 

 ألف لاير يمني
 11033,0100  -  -  -  11033,0100 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 303330333  -  -  303330333  - شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 00,3,,300,  -  -  -  00,3,,300, المستحقة من البنوك، صافي األرصدة

 10,370,30  7013307,1  3710307  330330  100730003 التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي
 33101700031  -  33101700031  -  - أذون الخزانة، صافي
 0730,31  0730,31  -  -  - االستثمارات، صافي
 1,00700003  1001370003  -  -  10,700,33 الموجودات األخرى

 01703310373  ,1,00,1033  3310,0,03,3  303330330  ,,33011000 اإلجمالي
          المطموبات وحقوق الممكية
 10373  -  -  -  10373 األرصدة المستحقة لمبنوك

 10000310,70  30,01100,30  030,330701  ,000,,3,03  ,33033,071 ودائع العمالء 
 ,,30010100  ,,30010100  -  -  - المطموبات األخرى

 7,,1,03170  7,,1,03170  -  -  - حقوق الممكية
 01703310373  3,3011303,3  030,330701  ,000,,3,03  3303130730 اإلجمالي

 -  (3,3001,0317)  31103010717  (3703170013)  (1,10,03) فجوة االستحقاق

 --------------------------------------م 9132 --------------------------------- 

 
 أشير 1أقل من 

 
 أشير 1 -1

 
 سنة -أشير 1

 
 أكثر من سنة

 
 اإلجمالي

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الموجودات
 9907510212 الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمنيالنقدية في 

 
- 

 
- 

 
-  9907510212 

 301110111  -  -  -  301110111 شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 3501970111 أذون الخزانة، صافي

 
1501230122 

 
31102930122 

 
-  32705110331 

 1109130312 لبنوك، صافياألرصدة المستحقة من ا
 

- 
 

- 
 

-  1109130312 
 907110332 التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

 
20353 

 
3330171 

 
101110222  103210112 

 - ، صافياالستثمارات
 

- 
 

- 
 

1330729  1330729 
 101150999  103310251  -  -  9930179 الموجودات األخرى

 31302120531 اإلجمالي
 

1501210212 
 

31102110152 
 

3103590133  92307590172 
 المطموبات وحقوق الممكية

     
    

 90233 األرصدة المستحقة لمبنوك
 

- 
 

-  -  90233 
 32209150333 ودائع العمالء 

 
9303720191 

 
9205990921  5730177  95905310711 

 3309710753  101120315  701130132  -  - المطموبات األخرى
 9102130123  9102130123  -  -  - حقوق الممكية

 32209120155 اإلجمالي
 

9303720191 
 

1703510215 
 

9503320321  92307590172 
 (1109220235) فجوة االستحقاق

 
3305350931 

 
1207720353 

 
(3302250559)   - 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (31صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

 )تتمة(مخاطر االئتمان 

 لتعرض لمخاطر االئتمانا
ديسمبر  13ئتمان كما في لمخاطر االالتسييالت االئتمانية غير المباشرة يبين الجدول التالي الحد األعمى لتعرض صافي الموجودات المالية و 

 م:9132
 م9132  م1333 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الموجودات المالية:
 32705110331  33101700031 أذون الخزانة، صافي

 1109130312  00,3,,300, األرصدة المستحقة من البنوك، صافي
 309530935  330,7,0007 ي المدينون والموجودات األخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(، صاف

 3701230211  ,,300,0303 أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى لبنك المركزي اليمني 
 103210112  10,370,30 التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي  

 301110111  303330333 شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 
 1330729  0730,31 االستثمارات، صافي

 97309120111  03700110701 اإلجمالي
    :التسييالت االئتمانية غير المباشرة
 305310122  3301000003 االعتمادات المستندية، صافي

 31،355،127  303030131 خارجي، صافي-خطابات الضمان
 3،1520112  30033,,30 محمي، صافي-خطابات الضمان

 3101970323  1303,30733 اإلجمالي
 92109210993  001000103,1 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

 إدارة مخاطر اإلئتمان
ئو يدير البنك تركزات المخاطر االئتمانية بتوزيع المحفظة عمى قطاعات اقتصادية ومواقع جغرافية متنوعة، قدر اإلمكان، بحسب متطمبات عمال

 ( كما ىو مبين أدناه.3والظروف التي تمر بيا البمد )إيضاح 

 توزيع األدوات المالية وفقًا لمقطاع االقتصادي 
 -----------------------------------م 1333 ------------------------------- 

 
 تجاري

 
 صناعي

 
 خدمي

 
 أخرى

 
 اإلجمالي

 لاير يمني ألف  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني موجودات مالية
 11033,0100  -  -  -  11033,0100 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 303330333  -  -  -  303330333 شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 00,3,,300,  -  -  -  00,3,,300, األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 10,370,30  103070,11  ,0030,  -  00,1,0313 ييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافيالتس
 33101700031  -  -  -  33101700031 أذون الخزانة، صافي

 0730,31  -  -  -  0730,31 ، صافي االستثمارات
 13303,00133  103070,11  ,0030,  -  131030,03,1 اإلجمالي

          مالية مطموبات
 10373  -  -  -  10373 األرصدة المستحقة لمبنوك

 10000310,70  33303300,33  ,700111033  001330,00  7303370771 ودائع العمالء
 10000330703  33303300,33  ,700111033  001330,00  ,73033,000 اإلجمالي

 1100100333  7310101  103300,03  103100311  3,01,30337 ، صافي يةواالرتباطات والحسابات النظام االلتزامات العرضية

 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (31صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

 مخاطر سعر الفائدة 
ًا من سعر الفائدة ىي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار الفائدة عمى التدفقات النقدية المستقبمية أو قيمة األدوات المالية. يمارس البنك عددمخاطر 

 اإلجراءات لمحد من تأثير تمك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق:
 ربط أسعار الفائدة عمى اإلقتراض بأسعار الفائدة عمى اإلقراض؛ 
 األخذ باالعتبار أسعار الخصم لمختمف العمالت عند تحديد أسعار الفائدة؛ و 
 .ضبط مقابمة تواريخ االستحقاق لمموجودات والمطموبات المالية 

 متوسط أسعار الفوائد عمى األدوات المالية 
 ---------------------م 1333 ---------------- 
 درهم إماراتي لاير سعودي رويو  جنيه إسترليني دوالر أمريكي لاير يمني 

 % % % % % % الموجودات
 - - - - - - أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 - - - - - 31.31 أذون الخزانة، صافي
 - - - - - - ودائع ثابتة -األرصدة المستحقة من البنوك

 - - - - 33.33 13.33 التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

       المطموبات
 - - - - - - األرصدة المستحقة لمبنوك

 - ,3.1 ,3.1 ,3.1 ,3.1 33.,3 ودائع العمالء

 ----------------------م 9132 ----------------- 
 درىم إماراتي لاير سعودي يورو جنيو إسترليني دوالر أمريكي لاير يمني 

 % % % % % % الموجودات
 - - - - - - أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 - - - - - 31.7 أذون الخزانة، صافي
 3.11 3.37 - ,3.7 3.30 - ودائع ثابتة -األرصدة المستحقة من البنوك

 - - - - 33.33 13.33 التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

       المطموبات
 - - - - - - رصدة المستحقة لمبنوكاأل

 - ,3.1 ,3.1 ,3.1 ,3.1 33.,3 ودائع العمالء

 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (33صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 إدارة مخاطر اإلئتمان

  تتمة(توزيع األدوات المالية وفقًا لمقطاع االقتصادي( 
 -------------------------------------م 9132 ------------------------------ 

 
 تجاري

 
 صناعي

 
 خدمي

 
 أخرى

 
 اإلجمالي

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني موجودات مالية
 9907510212  -  -  -  9907510212 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 301110111  -  -  -  301110111 بنك المركزي اليمنيشيادات اإليداع لدى ال
 32705110331  -  -  -  32705110331 أذون الخزانة، صافي

 1109130312  -  -  -  1109130312 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي
 103210112  901210133  -  -  303130197 التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

 1330729  -  -  -  1330729 ، صافي االستثمارات
 97201210257  901210133  -  -  97101110531 اإلجمالي

          مطموبات مالية
 90233  -  -  -  90233 األرصدة المستحقة لمبنوك

 95905310711  35102220529  5101330723  202120911  1103920127 ودائع العمالء
 95905310133  35102220529  5101330723  202120911  1103130112 ياإلجمال

 3103310221  907130752  703910159  303220122  501130171 ، صافي واالرتباطات والحسابات النظامية االلتزامات العرضية

 ت المالية وفقًا لمموقع الجغرافيتوزيع األدوا 
 --------------------------------------م 1333 ---------------------------------- 

 
 الجمهورية اليمنية

 
 أمريكا والكاريبي

 
 أوربا

 
 آسيا

 
 أفريقيا

 
 اإلجمالي

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني موجودات مالية
اإللزامي لدى البنك النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي 

 11033,0100  -  -  -  -  11033,0100 المركزي اليمني

 303330333  -  -  -  -  303330333 شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 00,3,,300,  3,30330  130007  070,110,30  -  ,010,33031 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 10,370,30  -  -  -  -  10,370,30 مباشرة المقدمة لمعمالء، صافيالتسييالت اإلئتمانية ال
 33101700031  -  -  -  -  33101700031 أذون الخزانة، صافي

 31,،073  -  1030,31  -  -  130133 ، صافياالستثمارات
 13303,00133   3,30330   07303,1   070,110,30  -   11703310301 اإلجمالي

            يةمطموبات مال
 10373  -  -  -  -  10373 األرصدة المستحقة لمبنوك

 10000310,70  -  -  -  -  10000310,70 ودائع العمالء
 10000330703  -  -  -  -  10000330703 اإلجمالي

 1100100333  ,103000  00100311,  3,00110331  -  0,00337 ، صافي واالرتباطات والحسابات النظامية االلتزامات العرضية

 --------------------------------------------م 9132 -------------------------------------- 

 
 الجميورية اليمنية

 
 أمريكا والكاريبي

 
 أوربا

 
 آسيا

 
 أفريقيا

 
 اإلجمالي

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني موجودات مالية
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك 

 9907510212  -  -  -  -  9907510212 المركزي اليمني

 301110111  -  -  -  -  301110111 شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 32705110331 أذون الخزانة، صافي

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
32705110331 

 3102230112 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي
 

- 
 

201770511 
 

703320991 
 

3510133 
 

1109130312 
 103210112 التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
103210112 

 130911 ، صافياالستثمارات
 

- 
 

- 
 

9210529 
   

1330729 
  91307910325 اإلجمالي

 
- 

 
201770511 

 
703920232  

 
3510133  

 
97201210257 

 مطموبات مالية
 90233 األرصدة المستحقة لمبنوك           

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
90233 

 95905310711 ودائع العمالء
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

95905310711 
 95905310133 اإلجمالي

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
95905310133 

 907170155 ، صافي تباطات والحسابات النظاميةواالر  االلتزامات العرضية
 

- 
 

909390715 
 

3107210593 
 

1110212 
 

3103310221 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (37صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

 )تتمة(مخاطر سعر الفائدة 
 فجوة التأثر بسعر الفائدة وسعر الفائدة المتراكمة

 ----------------------------------------م 1333 ----------------------------------- 

 
 أشهر 0أقل من 

 
 أشهر 1 - 0

 
 سنة -أشهر 1

 
 أكثر من سنة

 
 اإلجمالي  غير متأثر بالفائدة

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الموجودات
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي 

 11033,0100  11033,0100  -   -  -   - يمنياإللزامي لدى البنك المركزي ال

 303330333  -  -   -  303330333  - شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 00,3,,300,  33,  -   -  -   0373,,300, األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، 
 صافي

100730003  330330  3700307  7013307,1  -  10,370,30 

 33101700031  -  -   33101700031  -   -  أذون الخزانة، صافي
 0730,31  0730,31  -   -   -   -  ، صافياالستثمارات

 1,00700003  ,1,01,10,3  -    -   -   3010017 الموجودات األخرى

 01703310373  7003370100  7013307,1   3310,0103,3  303330330  003370011, اإلجمالي 
               المطموبات وحقوق الممكية
 10373  10373  -  -  -  - األرصدة المستحقة لمبنوك

 10000310,70  30,01100,30  -  030,330701  ,000,,3,03  ,33033,071 ودائع العمالء 
 ,,30010100  33007103,3  -  70301,0  1000330  30,1001,1 المطموبات األخرى

 7,,1,03170  7,,1,03170  -   -    -   - حقوق الممكية

 01703310373  3,1030,0001   -   3,,0303,30  3,07370303  333070,0,33 اإلجمالي

 -  (31,03710,77)  7013307,1  31,0,3,0333  (3707300311)  (,,1,0,0300) فجوة التأثر بسعر الفائدة

 -  -  31,03710,77  3100,1001,1  (7303000333)  (,,1,0,0300) ة التأثر بسعر الفائدة المتراكمةفجو 

 
 -------------------------------------------م 9132 ----------------------------------------- 

 
 أشير 1أقل من 

 
 أشير 1 - 1

 
 سنة -أشير 1

 
 أكثر من سنة

 
 اإلجمالي  ئدةغير متأثر بالفا

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الموجودات
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي 

 9907510212  9907510212  -  -  -  - اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 301110111  -  -  -  -  301110111 يمنيشيادات اإليداع لدى البنك المركزي ال
 32705110331  5203310113  -  3701230122  1501230122  3501970111 أذون الخزانة، صافي

 1109130312  317  -  -  -  1109110179 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي
التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، 

 103210112  -  101110222  3330171  20353  907110332 صافي

 1330729  1330729  -  -  -  - ، صافياالستثمارات
 101150999  501110121  -  -  -  301520312 الموجودات األخرى

 92307590172  2709390993  101110222  3707210152  1501210212  33101590219 اإلجمالي
            المطموبات وحقوق الممكية
 90233  90233  -  -  -  - األرصدة المستحقة لمبنوك

 95905310719  39303110115  -  9201570231  3301930327  2701230217 ودائع العمالء 
 3309710755  203210139  -  3130273  9970129  301210257 المطموبات األخرى

 9102130123  9102130123  -  -  -  - حقوق الممكية

 92307590172  35305230512  -  9205320237  3305530212  2201250293 اإلجمالي

 -  (1301590132)  101110222  3209710933  9303330271  9309170312 فجوة التأثر بسعر الفائدة

 -   -  1301590132   1101250132   3903120312   9309170312 فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة

 مخاطر العممة
ىي مخاطر تقمبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبمية ألداة مالية مقيمة بعممة أجنبية بسبب أو مخاطر سعر الصرف  مخاطر العممة
. العممةمعرض لمخاطر ىو فيو يتعامل بعمالت أجنبية مختمفة وعميو  صرف. بسبب طبيعة نشاطات البنكالتغيرات أسعار 



13العدد 7094 12 أبريل 2021

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (32صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

 )تتمة(مخاطر العممة 
مركز من بأن ال يحتفظ البنك م بشأن التعرض لمخاطر النقد األجنبي، 3222( لسنة 1) يتطمب البنك المركزي اليمني في منشوره الدوري رقم

اطيات كما ىو معرف في المنشور % من عممة واحدة وذلك من رأس المال واالحتي35% من مختمف العمالت و95العمالت األجنبية أكثر من 
 سواًء كان المركز طويل أم قصير". ، م بخصوص نسبة كفاية رأس المال3227( لسنة 9الدوري رقم )

 أسعار صرف العمالت األجنبية
فقًا لنشرة أسعار يتعامل البنك بسعر الصرف السائد في السوق لمدوالر األمريكي والعمالت األجنبية األخرى المتعامل بيا في السوق اليمنية و 

يقيم الصرف الصادرة عن البنك المركزي من مقره الرئيسي في عدن والمستندة عمى قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمدة رسميًا عمى أساس التعويم، و 
م،  امتثااًل 9137س أغسط 35منذ مركز العمالت األجنبية في المراكز المالية لمبنك عمى أساس نشرة أسعار الصرف الصادرة من البنك المركزي 

لمقرار الصادر عن مكتب محافظ البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي/ عدن بإلغاء التعامل بسعر صرف الدوالر األمريكي عمى أساس سعر 
 م. 9137أغسطس  33( لاير يمني لمدوالر األمريكي المؤرخ 951صرف ثابت بـ)

المركزي اليمني، المركز الرئيسي/ عدن عمى سعر صرف الدوالر األمريكي فقط  في ظل اقتصار نشرات سعر الصرف الصادرة عن البنك
، وفقًا لسعر متخصص أجنبي سعار صرف العمالت األجنبية التي يتعامل بيا من موقع اليكترونيأالبنك خمص م: الدوالر األمريكي(، يست9132)

ك المركزي اليمني، المركز الرئيسي/ عدن. تعتمد نشرة سعر الصرف التي صرف الدوالر األمريكي المدرج في نشرة سعر الصرف الصادرة عن البن
 من قبل نائب المدير العام لشؤون الدوائر المصرفية. الطريقةيصدرىا البنك بموجب ىذه 

 مراكز العمالت األجنبية
مراكز ز العمالت األجنبية، بمغت نسبة صافي تقييم مراكفي المذكورة أعاله،  ،الطريقة المتبعة لدى البنكباستخدام أسعار الصرف الناجمة عن 

      عمى النحو التالي: م 9132ديسمبر  13كما في األجنبية الرئيسية لدى البنك إلى رأس المال واالحتياطيات األساسية العمالت 
 م9132  ------------------------م 1333 ---------------  

 
 الموجودات 

  المركز الطويل
 المطموبات 

  لمركز القصيرا
 صافي مراكز 

  العمالت األجنبية
النسبة لرأس 

 المال األساسي
النسبة لرأس  

 المال األساسي
 %  %  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 (39)  13  ,10111031  (001,10,03,)  07030701,1 الدوالر األمريكي
 99  13  703130331  (103300100)  ,03000,0, الجنيو االسترليني
 31  33  ,107100,3  (130331)  107770,33 الدرىم اإلماراتي

 (7)  (30)  (1033101,7)  (001110310)  330003, اليورو
 (53)  (00)  (,330133010)  (1303,30337)  ,3001,,10 اللاير السعودي

 -  3  3070303  (310110)  ,33,013 أخرى
 (19)  (07)  (03100131,)  (33103310,13)  3003030,10 اإلجمالي

لتزامات ودائع عمالء راكدة وتسييالت ائتمانية المجمع العمالت منفردة و افي مراكز العمالت األجنبية لعدد من العمالت األجنبية ات صتجاوز عود ت
تمر بيا البمد نيو االسترليني، في ضوء الظروف التي غير مباشرة باللاير السعودي، مع ارتفاع أرصدة مستحقة لدى البنوك بالدوالر األمريكي والج

 ذي الصمة. (. تعمل اإلدارة عمى معالجة ىذه التجاوزات امتثااًل لمنسب المحددة في المنشور الدوري لمبنك المركزي اليمني 3)إيضاح 

 تحميل الحساسية لمعمالت األجنبية -أثر التغيرات في القيمة العادلة لمعممة 
لتغيرات في القيمة العادلة لمعممة، بموجب توجييات البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي/ عدن، أخذ البنك باالعتبار أسعار الحتساب أثر ا

عدة الصرف التي يستخدميا في تقييم مراكز العمالت األجنبية الميمة ومتوسط أسعار الصرف لتمك العمالت وفقًا لسعر السوق الموازي بموجب 
 ، المبينة فيما يمي:  محمية نية متخصصةمواقع اليكترو 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (53صفحة )

 )تتمة( االلتزامات الرأسمالية 00

 بالدوالر األمريكي أ-00
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  

 -  0,,1310 نظم وبرامج
 -  ,07001 صيانة أجيزة كمبيوتر

 90175  00017 رئيسي بعدن وفرع زنجبارالفرع المبنى اإلدارة العامة ومبنى  -إنشاءات
 -  331 توريد وتركيب كاميرات مراقبة

 90175  ,1,3030 اإلجمالي 
 باللاير اليمني ب-00
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  

 -  3110,30 مبنى فروع أروى والمكال والشحر وزنجبار  –إنشاءات 
 -  30373 مركز البيانات دائرة التكنولوجيا والمعمومات وفرع المكال
 -  31,0,70 اإلجمالي

 الموجودات والمطموبات المحتممة الموقف القانوني و  03
م كان لدى البنك قضايا رفعيا ضد عمالء متعثرين لعدم سداد المديونيات المستحقة عمييم وقضايا 9132ديسمبر  13المنتيية في  خالل السنة

وفي حين حكم لصالح البنك في عدد من تمك القضايا إال أن اإلجراءات القانونية المتعمقة بيا لم تكتمل بعد، وال تزال مرفوعة ضده من قبل عمالء. 
 . منخفضة القيمةاألخرى قيد النظر في المحكمة المختصة. كونت اإلدارة مخصصات كافية لقاء الديون  القضايا

 أرقام المقارنة 73
باستثناء الحاالت التي يسمح أو يطمب معيار أو تفسير غير ذلك، يعمن أو يفصح عن كافة المبالغ مع معمومات مقارنة. أعيد تصنيف بعض 

 تفق مع العرض لمسنة الحالية. األرقام لمسنة السابقة لت

 األحداث الالحقة   73

 أ    جائحة كورونا-73
م شيد العالم انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة آالف البشر في عدد من دول العالم وأدى لفرض الحجر الصحي 9191في أوائل السنة 

تجارة بين وفي الدول وركود اقتصادي عالمي. تمثمت أىم التأثيرات المالية وغمق مدن ودول متعددة ما نتج عنو انخفاض في حركة النقل والسفر وال
القروض لمجائحة وفق إصدارات العديد من المؤسسات المحاسبية الدولية في ازدياد مخاطر االئتمان وانخفاض القيمة لألدوات المالية ومن أىميا 

لية شاممة المخزون والعقارات واآلالت والمعدات باإلضافة إلى مواصمة النشاط وفقًا المدينون وانخفاض القيمة لألدوات غير الماالمقدمة لمعمالء و 
م أو ما يتعمق بالبيانات المالية 9132لمبدأ االستمرارية، ما يتطمب تطويرًا لإلفصاحات بشأن تمك األمور سواًء ضمن األحداث الالحقة لمسنة 

 واإليضاحات حوليا لمسنة الالحقة. 

، أصدرت جمعية البنوك اليمنية خطة شاممة لمبنوك لمواجية أزمة كورونا تضمنت المحاور عمى المستوى المحميم، و 9191مارس  92بتاريخ 
( توفير التالية: أ( التدابير الوقائية، ب( خطة استمرارية العمل عن بعد ج( المتطمبات التكنولوجية لمعمل عن بعد وضمان استمرارية األعمال ود

تقديم محفزات لدعم  والتركيز عمى األولويات األساسية والضرورية لمبمد ه( توصيات حول الدور المنوط بالبنك المركزي فياحتياجات العمالء 
 خطة البنوك لمواجية أزمة كورونا.

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (32صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر        ,0

 )تتمة(مخاطر العممة 
 )تتمة(تحميل الحساسية لمعمالت األجنبية  -أثر التغيرات في القيمة العادلة لمعممة 

 ------------------------------م 9132 ----------------------------- 
 الدرهم اإلماراتي  اللاير السعودي  اليورو  الجنيه االسترليني  الدوالر األمريكي :ليمنيسعر الصرف باللاير ا

 ,330.7  333.03  00.,71  730.73  003.33 المستخدم في البنك
 33.,31  313.33  110.33  1.33,,  133.33 في السوق الموازي

 (,,.13)  (3,.0,)  (,3.,10)  (3,.1,0)  (113.33) الفارق

 ------------------------------م 9132 ----------------------------- 
 الدرهم اإلماراتي  اللاير السعودي  اليورو  الجنيه االسترليني  الدوالر األمريكي :سعر الصرف باللاير اليمني

 311.31  313.11  313.12  329.33  121.11 المستخدم في البنك
 312.51  312.395  521.51  175.11  593.51 في السوق الموازي

 (15.13)  (17.295)  (359.39)  (329.22)  (333.51) الفارق

 عمى المتوقع الميمة واألثر األجنبية العمالت مقابل اليمني اللاير صرف بناًء عمى أسعار الصرف أعاله، يبين الجدول التالي أثر انخفاض سعر
 األخرى ثابتة: العوامل كافة بقاء مع الممكية، الشامل والتغيرات في حقوق الدخل بياني

 
التأثير عمى بياني الدخل الشامل والتغيرات في 

 حقوق الممكية بالزيادة / )النقص(

 
 م1333

  ألف لاير يمني
 م9132

 ألف لاير يمني
 (7290139)  1,,703370 الدوالر األمريكي
 305310112  3,,10,330 الجنيو االسترليني

 2310539  3077303,1 ماراتيالدرىم اإل
 (1250212)  (301310773) اليورو

 (109530315)  (3303010,30) اللاير السعودي
 (302210215)  (70,330703) اإلجمالي

 إدارة رأس المال 01
جيًا وأن البنك يحتفظ بتصنيف تتمثل األىداف األساسية من إدارة البنك لرأس المال في ضمان التزام البنك بمتطمبات رأس المال المفروضة خار 

ات ائتماني قوي ونسب رأس مال صحيحة. تتم مراقبة كفاية رأس المال من قبل إدارة البنك بشكل ربع سنوي باستخدام تقنيات تستند عمى التعميم
 أساس ربع سنوي. المقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض إشرافية. وتحفظ المعمومات المطموبة لدى البنك المركزي اليمني عمى

 كفاية رأس المال 
تطمب وتتمثل في نسبة رأس المال إلى مخاطره. ي المستقبل في تحدث قد خسائر التزاماتو ومواجية أي تسديد البنك عمى قدرةكفاية رأس المال ىي 

م بشأن الحد األدنى لنسبة رأس 3221( لسنة 1م المعدل لممنشور الدوري رقم )3227( لسنة 9منشوره الدوري رقم )في البنك المركزي اليمني 
مرجحة بأوزان المخاطر الموجودات النسبة من إجمالي رأس المال إلى أن يحتفظ البنك بالمال إلى الموجودات الخطرة المرجحة )كفاية رأس المال( 

 %.2يساوي أو أعمى من 
 بموجب أحكام المنشور أعاله، ُيقسم إجمالي رأس مال البنك إلى فئتين ىما:

 االستثمار في أي بنك صم من رأس المال األساسي المال األساسي: ويتضمن رأس المال المدفوع واالحتياطيين القانوني والعام. يخ رأس
 محمي آخر أو شركة مالية محمية. 

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (59صفحة )

 )تتمة(األحداث الالحقة    73

 )تتمة(أ    جائحة كورونا -73

إجراءات التباعد تم تطبيق كورونا في بعض محافظات الجميورية س فيرو م ومع ظيور حاالت إصابة ب9191يونيو  –خالل الفترة مارس
الذي االجتماعي وتقميل عدد ساعات الدوام الرسمي وحركة االنتقال داخل المحافظات كما تحددت الرحالت البرية بين محافظات الجميورية، األمر 

إعادة تقييم أراضي ومباني البنك خاصة ما يتعمق بتأثرت جوانب األداء  نجم عنو تأثر تنفيذ األعمال في القطاعين العام والخاص ومنيا البنك حيث
 .  م9132وتقدم العمل التجريبي عمى النظام البنكي الجديد، باإلضافة إلى تأخر تنفيذ إجراءات التدقيق الخارجي لمسنة 

ة واإلقميمية خالل الفترة الالحقة، كونت اإلدارة مخصصات استجابة لمتأثيرات االقتصادية التي قد تنجم عن الجائحة باإلضافة إلى األوضاع المحمي
ل مع عدد من إضافية لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة لمتسييالت االئتمانية المباشرة والتسييالت االئتمانية غير المباشرة، كما تعمل عمى التواص

بالعمالت  لدى تمك البنوك وعدد من االعتمادات المستندية وخطابات ضمان البنوك المراسمة لحل االشكاالت القائمة بشأن األرصدة المستحقة البنك
  األجنبية.

 عممية إطالق نظام "بانكس" المصرفي الحديثتدشين  ب-73

ية عدن، عممية إطالق النظام البنكي الحديث، والمسمى "باإلطالق الحي بنظام بانكس"، كبدا -بمقره الرئيسيم دشن البنك 9191فبراير  1بتاريخ 
، وسيكون لممشروع أثره الكبير عمى أداء العمل المصرفي بما يتالءم مع األنظمة والمدن األخرى أولى ستمحقيا التجربة في بقية الفروع بعدن

 . أ(-95)إيضاح  لتأسيس البنك 51الجديدة لمبنوك األجنبية والتجارية في اليمن. يأتي إطالق المشروع تزامنًا مع الذكرى الـ 

 م1333صة سداد التزام الزكاة لسنة مخال ج-73

سداد كامل الزكاة المقدرة لمبنك بشأن  من اإلدارة العامة لمواجبات الزكوية العاصمة/ عدنمخالصة  حصل البنك عمى م9191يوليو  5بتاريخ 
 . (33)إيضاح م 9132األىمي اليمني لسنة 

 المكشوفة اليمني الحسابات الجارية لدى البنك المركزي د-73

في ( 3-أ-32)إيضاح  / عدنحساب الشيكات الموردة لدى البنك المركزي اليمنيفي نياية السنة تغطية إنكشاف م تم 9191يوليو  13في  كما
 في الفترة الالحقة. ظروف السائدة ضوء ال

 افتتاح فروع بعد استكمال مشاريع إعادة التأهيل ه-73

 .ياعدن بعد استكمال مشاريع إعادة تأىيم -المعال كتب ميناءم افتتح البنك فرع زنجبار وم9191نوفمبر  91بتاريخ 

 م1333ديسمبر  03تهية في نلمسنة المأدلة التدقيق بشأن أرصدة فروع البنك في صنعاء والحديدة  و -73

رأي تدقيق بحوليا تقمين الحسابات المس ومدققأبدى والتي  م،9191ديسمبر  97بتاريخ لمبنك السابقة عمى البيانات المالية صادقت إدارة البنك 
ديسمبر  13متحفظ. نشأ التحفظ بشأن مبالغ وأرصدة فروع البنك في صنعاء والحديدة الظاىرة في البيانات المالية لمبنك لمسنة المنتيية في 

ق كافية ومالئمة بشأن تمك أدلة تدقير يتوفاإلدارة من تمكن عدم لننيجة مدققي الحسابات المستقمين التحقق منيا من قبل إمكانية م، لعدم 9132
يوليو  13فرعي البنك التجاريين في صنعاء والحديدة كما في بشأن أدلة تدقيق  البنكقدم م، 9191ديسمبر  97في فترة الحقة لتاريخ  .الفروع
 3لمفترة في صنعاء والحديدة  م يتمكن من توفير أي أدلة تدقيق بشأن أرصدة فرعي البنك التجاريينإال أنو ل، لمدققي الحسابات المستقمين م9132

 -يناير 3لمفترة اإلسالمي في صنعاء البنك فرع  أو أدلة تدقيق بشأنالمحتفظ بيا منفصمة في حسابات معمقة م و 9132ديسمبر  13 –أغسطس 
  .م9132ديسمبر  95

 لمعالي وزير الماليةالبيانات المالية المدققة رفع  71

بعد حصول البنك عمى موافقة البنك ، إلى معالي وزير المالية ممثل الدولة مالكة البنكو(، -33)إيضاح لمعدلة سيتم رفع البيانات المالية المدققة ا
  . المركزي اليمني، المركز الرئيسي/ عدن عمى نشرىا

 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 (51صفحة )

 )تتمة(إدارة رأس المال  01

 )تتمة(كفاية رأس المال 

  ات واآلالت والمعدات واحتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة رأس المال المساند: ويتضمن احتياطي فائض إعادة تقييم العقار
المخصص لقاء متسييالت االئتمانية المباشرة والتسييالت االئتمانية غير المباشرة، و انخفاض القيمة للالستثمارات والمخصصات العامة لقاء 

   انخفاض القيمة لممدينون والموجودات األخرى. 

مرجحة بأوزان المخاطر باستخدام سمم مدرج مكون من أربعة مستويات لممخاطر مصنفة وفقًا لمستوى مخاطر االئتمان تُقاس الموجودات ال
 ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل لكل بند موجودات، مع األخذ بعين االعتبار أي ضمانات أو كفاالت مالئمة.  

 الي مع بعض التعديالت لتعكس الطبيعة األكثر احتمالية لمخسائر الممكنة. تتتبع إجراءات مماثمة لمخاطر البنود خارج بيان المركز الم
 البنك لجميع متطمبات رأس المال المفروضة خارجيًا الخاضع ليا. متثل ي

 بمغت نسبة كفاية رأس المال، كما يمي:م، 9132ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 م9132  م1333 

  يمنيمميون لاير  مميون لاير يمني رأس المال:
 370133   1100,3 رأس المال األساسي
 30227   10337 رأس المال المساند

 320192   170310 إجمالي رأس المال
    الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر:

 330171   0,0,13 في بيان المركز المالي 
 390219   370300 خارج بيان المركز المالي 

 930379   730111 بأوزان المخاطر إجمالي الموجودات المرجحة
    نسبة كفاية: 

 %71   %71 رأس المال األساسي
 %72   %3, إجمالي رأس المال

 أنشطة األمانة ,0

دارة موجودات لحساب أو بالنيابة عن أطراف أخرى عنيا بإستثناء المشروع السكني الذي يديره ال بة بنك نياال يقوم البنك بأية أنشطة تتعمق بحفظ وا 
م. 9111أبريل  92م والمصادق عميو من قبل معالي/ وزير المالية بتاريخ 9111أبريل  1عن الدولة وفقًا لمحضر االجتماع الموسع المنعقد في 

م بنظام 3222( لعام 59المشروع السكني في حي عبد العزيز عبد الولي، المنصورة، مدينة عدن بناًء عمى قرار مجمس الوزراء رقم )أنشأ وقد 
نشاءات التمويل الذاتي من قيمة الشقق المباعة نقدًا وبالتقسيط لبناء عدد من الوحدات السكنية لممواطنين بالميجر وتخصيص عدد آخر لوزارة اإل

 ظامية.ن. يحتفظ البنك بالحسابات البنكية لممشروع السكني كحسابات واإلسكان ولمعاممين المستحقين في البنك األىمي اليمني

 مات الرأسماليةااللتزا 00
 م9132  م1333 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  

 90175  ,1,3030 أ(-12)إيضاح  بالدوالر األمريكي
 -  31,0,70 (ب-12)إيضاح  باللاير اليمني

 90175  0,00310 إجمالي االلتزامات الرأسمالية
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