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 (3صفحة )

 دققون . محاسبون . استشاريونم

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 المحترم إلى معالي وزير المالية 
 عن البنك األهلي اليمني

 البيانات الماليةتدقيق ن تقرير ع

 المتحفظ الـرأي
البيانات المالية المرفقة، تعرض بعدالة، من كافة النواحي من تقريرنا، فإن  أسس الرأي المتحفظأنو باستثناء أثر األمر المذكور في قسم في رأينا، 

و المالي وتدفقاتو النقدية لمسنة المنتيية في ذلك التاريخ وفقًا م وأدائ4242ديسمبر  53)البنك( كما في مبنك األىمي اليمني ل، المركز المالي ماديةال
 لمعايير التقارير المالية الدولية والقوانين والموائح المحمية ذات الصمة وتعميمات البنك المركزي اليمني. 

وبيان المركز  م4242ديسمبر  53ة المنتيية في لمسن)البنك( والتي تتكون من بيان الدخل الشامل مبنك األىمي اليمني لقد دققنا البيانات المالية ل
واإليااحات حول البيانات المالية بما فييا السياسات المحاسبية  ،ذات الصمةبيان التغيرات في حقوق الممكية وبيان التدفقات النقدية و المالي 
 الميمة

 المتحفظ أساس الرأي
لم يتمكن البنك من الحصول عمى مصادقة من البنك المركزي اليمني برصيد  ،حول البيانات الماليةب( -39)كما ىو مبين في اإليااح رقم 
 م. 4242ديسمبر  53االحتياطي اإللزامي لمبنك كما في 

بات عن لقد نفذنا تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب تمك المعايير مواحة بشكل أكبر في قسم "مسؤوليات مدقق الحسا
 لبيانات المالية" من تقريرنا. نحن مستقمون عن البنك وفقًا لقواعد األخالقيات لممحاسبين المينيين لمجمس المعايير األخالقية الدوليةدقيق ات

 حاسبين. ة لمملممحاسبين وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لقواعد األخالقيات لممحاسبين المينيين لمجمس المعايير األخالقية الدولي
 باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصمنا عمييا كافية ومالئمة لتوفر األساس لرأينا. 

 ميم أمرتأكيد 
يعمل البنك في بيئة غير مواتية قد تعراو لتكبد خسائر أو ( حول البيانات المالية، 3اإليااح رقم ) بدون التحفظ في رأينا، وكما ىو مبين في

حول قدرة البنك عمى اطاتو بما ال يمكنو من تقديم بعض خدماتو لعمالئو أو تمبية بعض التزاماتو ما يثير الشك فقدان ربحية وتؤثر عمى نش
دولة مواصمة عمى أساس االستمرارية في حالة استمرار أوااع عدم االستقرار األمني والسياسي وانعكاساتيا المختمفة، األمر الذي يستدعي من الال

  .بتمك األمورفيما يتعمق ءات جادة لمعالجة أي صعوبات قد يواجييا البنك مالكة البنك اتخاذ إجرا

 مسؤولية اإلدارة ومجمس اإلدارة عن البيانات المالية
( لسنة 627وقرار رئيس مجمس الوزراء رقم )الدولية عن اإلعداد والعرض العادل لمبيانات المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية ولة ؤ اإلدارة مس

القوانين والموائح المحمية ذات الصمة م و 4235أغسطس  7بتاريخ  م بإعادة تنظيم البنك األىمي اليمني والنظام األساسي لمبنك الصادرين4235
 مادية،ال البيان تحريفاتوعن الرقابة الداخمية التي تحدد اإلدارة ارورتيا لمتمكين من إعداد بيانات مالية خالية من  وتعميمات البنك المركزي اليمني
استمرارية واإلفصاح، كما ىو كمواصمة العند إعداد البيانات المالية، اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك عمى  سواًء بسبب الغش أو الخطأ.

أو إيقاف أعمالو أو  االستمرارية لممحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية البنكأساس مناسب، عن األمور المتعمقة بمبدأ االستمرارية واستخدام 
 .ليس لدييا بديل واقعي إال أن تقوم بذلك

 ...يتبع



 

 

 

 (4صفحة )

 مدققون . محاسبون . استشاريون

 )تتمة(تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 المحترم إلى معالي وزير المالية 
 عن البنك األهلي اليمني

 )تتمة( البيانات الماليةتدقيق تقرير عن 

 )تتمة( مسؤولية اإلدارة ومجمس اإلدارة عن البيانات المالية
 يتحمل مجمس اإلدارة مسؤولية اإلشراف عمى عممية إعداد التقارير المالية لمبنك.

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
سواًء بسبب الغش أو  ماديةبيان  تحريفاتخالية من أية إن أىدافنا ىي الحصول عمى تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل، 

صدار تقرير مدقق حسابات يتامن رأينا. الخ إن التأكيدات المعقولة ىي مستوى عالي من التأكيدات، إال إنيا ليست امانًا بأن التدقيق طأ، وا 
 ةمادير عتبتالبيان من الغش أو الخطأ، و  اتتحريفنشأ تقد  عند وجودىا. ماديةالبيان ال تحريفاتوفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائمًا المنفذ 

 ؤثر، منفردًة أو مجتمعًة، عمى القرارات االقتصادية لممستخدمين المتخذة عمى أساس ىذه البيانات المالية.تإذا كان من المتوقع بشكل معقول أن 

 ن أياًا:كجزء من التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، نحن نقوم بإجراء أحكام مينية والحفاظ عمى الشك الميني خالل التدقيق. نح
  لمبيانات المالية سواًء بسبب الغش أو الخطأ، ونصمم ونؤدي إجراءات تدقيق تستجيب لتمك  ماديالبيان التحريف نحدد ونقيم مخاطر

ناتج عن الغش ىي أعمى  مادييان تحريف بونحصل عمى أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا. إن مخاطر عدم كشف  المخاطر،
 اتج عن الخطأ، كون الغش قد يرتبط بالتواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخمية.من ذلك الن

 ليس بيدف إبداء رأي حول فاعمية و تدقيق ألجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة لمظروف، النحصل عمى فيم لمرقابة الداخمية المتعمقة ب
 الرقابة الداخمية لمبنك.

 الءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصمة التي أجرتيا اإلدارة.نقيم م 
 االستمرارية لممحاسبة، وبناًء عمى أدلة التدقيق التي تم الحصول عمييا، ما إذا كان يوجد عدم ساس نستنتج بشأن مالءمة استخدام اإلدارة أل

استمرارية. إذا توصمنا الستنتاج بوجود كمواصمة الك كبير حول قدرة البنك عمى ي بشداث أو الظروف التي قد تمقيتعمق باألح مادييقين 
أـو، إذا كانت تمك  ، فإنو مطموب منا أن نمفت االنتباه في تقريرنا لمتدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصمة في البيانات الماليةماديعدم يقين 

تستند استنتاجاتنا عمى أدلة التدقيق التي حصمنا عمييا إلى تاريخ إصدار تقريرنا. مع ذلك، قد  دل رأينا.اإلفصاحات غير كافية، أن نع
 مبدأ استمرارية.كتتسبب أحداث أو ظروف مستقبمية في توقف مواصمة البنك ألعمالو 

 البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث  نقيم العرض الكمي وتركيب ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت
 التي تقوم عمييا بطريقة تحقق العرض العادل. 

صور نحن نتواصل مع مجمس اإلدارة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط لمتدقيق ونتائج التدقيق الميمة، بما في ذلك أي وجوه ق
  دقيقنا.في الرقابة الداخمية قد نحددىا خالل ت مادية

قات واألمور األخرى كما أننا نقدم لمجمس اإلدارة بيانًا بأننا قد امتثمنا لممتطمبات األخالقية المتعمقة باالستقاللية، وأن نتواصل معيم بشأن كافة العال
 التي قد يكون من المعقول االعتقاد بأنيا تؤثر عمى استقالليتنا وحيث أمكن الحماية ذات الصمة.

 يتبع ......









 البنك األىمي اليمني 
 بيان التغيرات في حقوق الممكية

 م4242ديسمبر  53كما في 
 

 (8صفحة )

 

 رأس المال
 المدفوع

 (03)إيضاح  
  ألف لاير يمني

 االحتياطيات
 (03)إيضاح 

  ألف لاير يمني

توزيعات األرباح 
 ةالمقترح

 ب(-36)إيضاح 
  ف لاير يمنيأل

 اإلجمالي
 ألف لاير يمني

 2404600,40  002020303  404220000  3003330333 م4242يناير  3الرصيد في 
        الدخل الشامل

 ,10,22003  ,10,22003  -  - ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
 (2,30333)  (2,30333)  -  - الزكاة 

 (306,00060)  (306,00060)  -  - ضريبة الدخل
 -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر لمسنة

 6063401,2  6063401,2  -  - إجمالي الدخل الشامل لمسنة
        المعامالت مع المالك

المحول إلى رأس المال من حصة الحكومة في ربح 
 (ج-:4 )إيضاحالسنة المحتجزة 

003330333  -  -  003330333 

 (002020303)  (002020303)  -  - ب(-38 سابقة )إيضاحلمسنة ال توزيعات األرباح
        المحول من ربح السنة إلى: 
 -  (4420641)  4420641  - أ(-53 )إيضاحاالحتياطي القانوني 

 -  (4420641)  4420641  - ب(-53 )إيضاحاالحتياطي العام 
 (302020303)  (602240046)  3041,00,6  003330333 إجمالي المعامالت مع المالك

 0000030216  006020046  3304340443  3403330333 م4242ديسمبر  53الرصيد في 

 -  (;4079;;)  260596;90  3202220222 م;423يناير  3الرصيد في 
        الدخل الشامل

 90:470472  90:470472  -  - ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
 (4720222)  (4720222)  -  - الزكاة 

 (307370272)  (307370272)  -  - ضريبة الدخل
 -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر لمسنة

 802820422  802820422  -   -  لمسنة إجمالي الدخل الشامل
            المعامالت مع المالك

المحول إلى رأس المال من حصة الحكومة في ربح السنة 
 ج(-:4 )إيضاحالمحتجزة 

602220222  -  -  602220222 

 (502520529)  (502520529)  -  - ب(-38 لمسنة السابقة )إيضاح توزيعات األرباح
        المحول من ربح السنة إلى:

 -  (0252;2;)  0252;2;  - أ(-53 )إيضاحاالحتياطي القانوني 
 -  (0252;2;)  0252;2;  - ب(-53 )إيضاحاالحتياطي العام 
 5;08;8;  (60:6:0589)  30:3:0282  602220222 معامالت مع المالكإجمالي ال

 860796;490  604640362  09440656;  3602220222 م;423ديسمبر  53الرصيد في 

 البيانات المالية. ه( جزءًا ال يتجزأ من ىذ64( إلى )3تشكل اإليضاحات المرفقة من )



 األىمي اليمني البنك 
 بيان التدفقات النقدية

 م4242ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 
 

 (9صفحة )

 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  يمنيألف لاير  األنشطة التشغيمية

 802820422  6063401,2 ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل
    التعديالت لما يمي:

 3730644  3440443 إىالك العقارات واآلالت والمعدات 
    المخصصات: 

 (57;30)  ,,03403 فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعممة األجنبية
 502270626   304,40404 المكونة

 (2:;20;6)  (0130,,302) المستردة 
 (;:02;3)  - المشطوبة

 09270244:  406060132 ربح التشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطموبات البنكية المتعمقة باألنشطة التشغيمية
    التغيرات في الموجودات البنكية

 (305760563)  (0340122) أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني
 -  - األرصدة المستحقة من البنوك باستحقاق أكثر من ثالثة أشير

المباشرة المقدمة لمعمالء قبل المخصص لقاء انخفاض القيمة وبعد الفوائد  اإلئتمانيةالتسييالت 
 (:062:;307)  (0410040) المعمقة 

 (95;3:05:70)  3304610220 المدينون والموجودات األخرى
 (43055:0944)  3304420331 )الزيادة( في الموجودات البنكيةالنقصان /  صافي

    التغيرات في المطموبات البنكية
 -  230330, األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية

 5209970:67  36041,0260 ودائع العمالء
 304620479  604200023 الدائنون والمطموبات األخرى

 5402380324  2002030644 في المطموبات البنكيةصافي الزيادة 
 05:40624;3  0201040,34 (3صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية )

    األنشطة االستثمارية
 (;760356065)  (3301,60310) أذون الخزانة باستحقاق اكثر من ثالثة أشير 

 -  (300461) االستثمارات
 (302930758)  (4430004) الت والمعداتاإلضافات لمعقارات واآل

 (3940245)  (3630020) األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
 (:;;7705990)  (3201330620) (4صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية )

    األنشطة التمويمية
 (502520529)  (002020303) توزيعات األرباح المقترحة

 602220222  003330333 دة رأس المال زيا
 5;08;8;  (302020303) (5صافي التدفقات )المستخدمة( / من النقدية من األنشطة التمويمية )

 (25;5702470)  21044,0400 (0+2+3صافي الزيادة/ )النقصان( في النقدية وشبو النقدية )
 33308820436  4606000033 يناير  3النقدية وشبو النقدية في 

 9808560533  33,000303,0 (00ديسمبر )إيضاح  03النقدية وشبو النقدية في 

 البيانات المالية. ه( جزءًا ال يتجزأ من ىذ64( إلى )3تشكل اإليضاحات المرفقة من )



 البنك األىمي اليمني 
 اإليضاحات حول البيانات المالية

 م4242ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 
 

 (:صفحة )

 معمومات عامة 3

 التأسيس
م 94;3( لسنة 58رقم ) بالقانون م والمعدل;8;3سنة ل (59رقم ) م بموجب القانون;8;3سنة  في عدن )البنك( في اليمني األىمي البنك تأسس

( 43رقم ) والقانون البنوك م بشأن:;;3( لسنة :رقم ) التجارية والقانون الشركات م بشأن9;;3( لسنة 44رقم ) أحكام القانون الممغيان بموجب
 م. ;422( لسنة 38رقم ) بالقانون المعدل االسالمية المصارف م بشأن8;;3لسنة 

أغسطس  7بتاريخ  م بإعادة تنظيم البنك األىمي اليمني الصادر4235( لسنة 627قرار رئيس مجمس الوزراء رقم ) البنك بموجب ُعدل وضع
 م3;;3( لسنة 57رقم ) القانون بموجب يعمل ذلك التاريخ م والذي صدر بموجبو النظام األساسي لمبنك األىمي اليمني، حيث كان حتى4235

 .العامة والشركات والمؤسسات بشأن الييئات

شخصية اعتبارية ذات بيتمتع و  (4626( وفي الغرفة التجارية برقم ):396برقم ) التجاري السجل ومسجل في اليمنية لمدولة بالكامل ممموك البنك
داري ويخضع إل م بإعادة تنظيم 4235( لسنة 627( من قرار رئيس مجمس الوزراء رقم )5بموجب المادة رقم ) المالية شراف وزيراستقالل مالي وا 

 . البنك األىمي اليمني

في مدينة عدن ويجوز لو أن ينشئ فروعًا أو وكاالت أو مكاتب داخل الجميورية أو خارجيا بترخيص لمبنك محل القانوني المركز الرئيس و اليقع 
  ن نفس القرار.( م6بموجب المادة رقم ) من البنك المركزي اليمني بعد موافقة مجمس إدارة البنك األىمي اليمني

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

دارة والشركات  الجميورية عدن، كريتر، (،7ب رقم ) صالبريدي:  أروى، وعنوانو الممكة شارع واالستثمارات. تقع اإلدارة العامة لمبنك في الخزينة وا 
  اليمنية.

 م 4242ديسمبر  53لسنة المنتيية في ا
تحت إدارة اليمنية فروعو في عدد من محافظات الجميورية و في مدينة عدن عبر مركزه الرئيسي  استمر البنك في مزاولة نشاطو ،خالل السنة

( لسنة 34موجب القرار الجميوري رقم )المعين برئيس مجمس اإلدارة  -حمبوب برئاسة الدكتور/ محمد حسين أعضاء : من مكون إدارة مجمس
بموجب قرار رئيس مجمس المعين تنفيذية برئاسة الدكتور/ أحمد عمي عمر بن سنكر المدير العام  م، وفريق إدارة4239يناير  :4م بتاريخ 4239

 . م4239يناير  ;4م بتاريخ 4239( لسنة 9الوزراء رقم )

 . واستثنائية اجتماعات دورية 32عقد مجمس اإلدارة  م4242ديسمبر  39 –يناير  35رة خالل الفت

 5فرعا تجاريًا و 47عدن  -اإلدارة العامة لمبنكسمطة وسيطرة م بمغ عدد فروع البنك المستمرة في نشاطيا تحت 4242ديسمبر  53كما في 
 35ثابتًا و 84: -موظفاً  97:مكاتب و 5فرعا تجاريًا و 47م: ;423ديسمبر  53)متعاقدًا  35ثابتًا و 84: -موظفاً  97:يعمل فييا مكاتب، 

ثابتًا  2;-موظفًا  :;يعمل فييا فروع  5عدن  -اإلدارة العامة لمبنكسمطة وسيطرة خارج لكن متعاقدًا(. وبمغ عدد فروع البنك المستمرة في نشاطيا 
  .م(;423يوليو  53كما في  ينمتعاقد :ثابتًا و 2;-موظفًا  :;وع وفر  5 م:;423ديسمبر  53)م ;423كما في يوليو متعاقدين  :و

  األحداث الميمة 

 تدشين نظام "بانكس" المصرفي الحديث -

بانكس" في اإلدارة العامة لمبنك وفرعي العيدروس والممكة لنظام اإلطالق الحي عدن  -م دشنت اإلدارة العامة لمبنك4242فبراير  4بتاريخ 
م. يأتي تنفيذ ىذا المشروع بموجب اتفاقية 4242نوفمبر  3لتأسيس البنك، ولحقيم فرع عدن الصغرى بتاريخ  72لذكرى الـ أروى بالتزامن مع ا

أرسيت  انكس".ب"لنظام  والتطبيق والتدريب والبرامج األنظمة وتوريد األردن لشراء -، عمانICSFSم مع شركة 4239مايو  44موقعة بتاريخ 
 -تطوير وتحديث البنك من مشروع  م تنفيذًا لمجزء الثاني۲۰۱6( لسنة 8۱رقم ) العميا لممناقصات المجنة قرار جببمو عمى الشركة  المناقصة

تعزيز كفاءة وتنافسية البنك وتعظيم الربحية. وكان الذي ينفذه البنك، بتمويل ذاتي، بيدف لتركيب وتشغيل أجيزة وبرامج تقنية معمومات، 
 .م لتنفيذ الجزء األول من المشروع4228ديسمبر  42استشارية دولية بتاريخ البنك قد وقع عقدًا مع شركة 
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 ;3 -كوفيدجائحة  -
ة آالف الناس حول العالم وأدى لفرض الحجر الصحي وفاالذي تسبب في ، ;3-م شيد العالم انتشار فيروس كوفيد4242في أوائل السنة 

م أعمنت 4242مارس  33في . وغمق مدن ودول متعددة وانخفاض حركة النقل والسفر والتجارة بين وفي الدول وركود اقتصادي عالمي
اظ عمى صحة الموظفين جائحة عالمية وأوصت مع وزارات الصحة الوطنية بعدة إجراءات لمحف ;3-فيروس كوفيدمنظمة الصحة العالمية 

ودعم منع العدوى في أماكن إداراتيم وعممياتيم مثل العمل من المنزل وتخفيض مناوبات العمل في أماكن العمميات لتقميل عدد العاممين 
  الجسم.ع أدوات الحماية الشخصية وفحص الحاالت المشتبو فييا وقياس درجة حرارة يالمتنقمين والتنظيف الصارم في أماكن العمل وتوز 

خطة شاممة لمبنوك لمواجية أزمة كورونا تضمنت المحاور م 4242مارس  :4بتاريخ جمعية البنوك اليمنية صدرت أعمى المستوى المحمي، 
( التالية: أ( التدابير الوقائية، ب( خطة استمرارية العمل عن بعد ج( المتطمبات التكنولوجية لمعمل عن بعد وضمان استمرارية األعمال ود

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

في التنقل حدد  ،ت الجميوريةفي بعض محافظا ;3-كويدومع ظيور حاالت إصابة بفيروس م، 4242يونيو  -خالل الفترة أبريل  ،الحقاً 
أثر عمى تنفيذ في أماكن العمل ما طبقت إجراءات التباعد االجتماعي وقممت عدد ساعات الدوام الرسمي وبين محافظات الجميورية، و 

في البنك  توفير مواد حماية شخصية ونظافة لمموظفين العاممين، ومنيا البنك حيث استدعت الظروف األعمال في القطاعين العام والخاص
تأثر أداء كما ج( خالل الفترة. -34وصرف مساعدات لمموظفين في داخل اليمن والمتواجدين في الخارج بسبب ميام تتعمق بالبنك )إيضاح 

ة عادة تقييم أراضي ومباني البنك، باإلضافة إلى تأخر إجراءات التدقيق الخارجي لمسنوا    البنك فيما يتعمق بتطبيق النظام البنكي الجديد
   .  م;423

في ضوء مكنة التدابير الم ت( لكنيا اتخذ;3عمى البنك ونشاطاتو )مخاطر كوفيد  ;3ال تستطيع اإلدارة تحديد التأثير طويل األجل لـكوفيد 
األخرى حداث الباإلضافة إلى امحميًا استجابة لمتأثيرات االقتصادية التي قد تنجم عن الجائحة الوضع المحمي والموارد المتاحة في ىذا الصدد 

مع والزيارات التواصل و لمتسييالت االئتمانية المباشرة، لقاء خسائر االئتمان المتوقعة مخصصات منيا تكوين المحمية واإلقميمية خالل الفترة، 
بالعمالت المستندية  عدد من البنوك المراسمة لحل االشكاالت القائمة بشأن األرصدة المستحقة البنك لدى تمك البنوك واالعتماداتالميدانية ل
  األجنبية.

 مبنكلفروع مباني افتتاح  -
  .امعدن بعد استكمال مشاريع إعادة تأىيميميناء  -لمعالرصيف اومكتب  أبين -فرع زنجبارمبنى م افتتح 4242نوفمبر  48بتاريخ 

 م;423ديسمبر  53لمسنة المنتيية في لمبنك المدققة البيانات المالية مصادقة االدارة عمى  -
والتي أبدى حوليا  م;423ديسمبر  53لمبنك لمسنة المنتيية في المدققة مى البيانات المالية عم صادقت اإلدارة 4242ديسمبر  49تاريخ ب

عدم إمكانية التحقق من مبالغ ىو الرأي ىذا أسباب . أحد م4242ديسمبر  ;4صدر بتاريخ  مدققو الحسابات المستقمين رأي تدقيق متحفظ
اإلسالمي في صنعاء الظاىرة في تمك البيانات المالية لعدم تمكن اإلدارة من توفير  وبنك التجاريين في صنعاء والحديدة وفرعوأرصدة فرعي ال

 أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن تمك الفروع. 

 يقرير مدققتفي ضوء يانات المالية لبناقش وأقر تمك اوفييا بصفتو الجمعية العمومية لمبنك اجتماًعا عقد مجمس اإلدارة الحقة الفترة الخالل 
رعي البنك التجاريين في صنعاء بشأن فوفرتيا اإلدارة بناًء عمى أدلة تدقيق الحقًا دِّل عُ والذي أ( -63)إيضاح  حفظتالمالمستقمين الحسابات 
 . (ب-63)إيضاح والحديدة 
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في ضوء ، لمتدابير التي اتخذتيا اإلدارة لدعم إستمرار تشغيل البنكنتيجة  نتائج لمسنة جيدة م، حقق البنك4242ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 
وتقمص حجم التعامالت  لمحميةتدىور سعر العممة ام وانعكاساتو المختمفة و 4237عدم االستقرار السياسي واألمني في البمد منذ أبريل استمرار 

محميًا وخارجيًا وصعوبة التواصل مع بعض البنوك المراسمة ومحدودية فرص االستثمار الداخمي والخارجي بسبب الظروف االقميمية والدولية 
 أثررغم صعوبة التنبؤ بنو و تعتقد اإلدارة، أاإلدارة العامة لمبنك في عدن. سمطة وسيطرة القائمة، وخروج فروع البنك في صنعاء والحديدة عن 

لمفترة الالحقة، الظروف المحيطة عمى البيانات المالية وتقديرات اإلدارة بالنسبة لمقيمة العادلة لمموجودات والمطموبات لمبنك والخطط المالية المعدة 
 .نك عمى أساس االستمراريةلذلك أعدت البيانات المالية لمب أن البنك سيواصل أعمالو كاستمرارية في المستقبل المنظور،إال 

 السياسات المحاسبية الميمة 2

لكافة السنوات المعروضة، إال إذا ذكر السياسات المحاسبية األساسية المعتمدة في إعداد البيانات المالية مبينة أدناه. طبقت ىذه السياسات بثبات 
 غير ذلك: 

  المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة أو المعدلة المعتمدة

 قرير الحالية. اعتمد البنك كافة المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة أو المعدلة الصادرة عن مجمس معايير المحاسبة الدولية اإللزامية لفترة الت

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

 أساس اإلعداد

 . أحكام منشورات البنك المركزي اليمنيباإلضافة إلى لية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية أعدت ىذه البيانات الما

 عرف التكمفة التاريخية
أنواع معينة من العقارات واآلالت والمعدات إعادة 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  .لمالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات او 
 أو الخسارة.

 التقديرات المحاسبية الحرجة
حكميا في عممية تطبيق السياسات  . ويتطمب أيضًا أن تمارس اإلدارةحرجةيتطمب إعداد البيانات المالية استخدام تقديرات محاسبية معينة 

نات المحاسبية لمبنك. يفصح عن المجاالت المتعمقة بدرجات عالية من الحكم أو التعقيد، أو المجاالت حيث االفتراضات والتقديرات ميمة لمبيا
  (.    5المالية في اإليضاح رقم )

 العمميات المتوقفة
، وقام عدن -اإلدارة العامة لمبنكسمطة وسيطرة يدة )فرعيين تجاريين وفرع إسالمي( عن في صنعاء والحدالبنك خرجت فروع م ;423في يونيو 

 . م;423ديسمبر  48و 46البنك والبنك المركزي اليمني/ عدن بنشر إعالن تحذيري بيذا الخصوص بتاريخ 

بإمكانية معالجة وضعيا مستقباًل لم تطبق اإلدارة  اإلدارة نظرًا الستمرار تمك الفروع في العمل تحت اسم وشعار البنك وبصفة مستقمة، واعتقاد
( "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بيا لمبيع والعمميات المتوقفة" والذي يعرف العمميات المتوقفة 7متطمبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )

ل عمميات خط عمل رئيسي أو منطقة جغرافية منفصمة أو جزء من بأنيا مكون لممنشأة إما أن يكون قد استبعد أو مصنف كمحتفظ بو لمبيع، ويمث
ريف حيث ال ينطبق تعخطة منفردة منسقة الستبعاد خط عمل أو منطقة جغرافية منفصمة، أو منشأة تابعة تم حيازتيا فقط بمنظور إعادة البيع، 

 المعيار مع وضع تمك الفروع. 
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البيانات حول يضاحات اإلمستقل، في بشكل م، ;423يوليو  53مبنك في صنعاء والحديدة كما في الفرعين التجاريين للذلك ُتعَرض حسابات 

ض حسابات م، في حين تعر ;423يوليو  53عدن من الفرعين مؤرخ -المالية لمبنك بناًء عمى آخر ميزان مراجعة حصمت عميو اإلدارة العامة لمبنك
عدم حصول اإلدارة العامة لم كأرصدة حسابات معمقة ;423ديسمبر  53 -أغسطس 3عدن لمفترة -الفرعين في سجالت اإلدارة العامة لمبنكنفس 
ك المركزي متطمبات البنوفقًا لعدن عمى أي تقارير مالية بشأنيا من الفرعين. بالنسبة لمفرع اإلسالمي والذي يمثل منشأة مستقمة عن البنك -لمبنك

عدن في ضوء عدم رفع -م تاريخ آخر عممية مقيدة ليذا الفرع في سجالت اإلدارة العامة لمبنك;423ديسمبر  47رصيده كما في يعرض اليمني ف
 م.;423ديسمبر  53 -يناير 3عدن لمفترة -ىذا الفرع ألي تقارير مالية لإلدارة العامة لمبنك

 ترجمة العمالت األجنبية
 جالتو المحاسبية باللاير اليمني، وىي عممة البنك وظيفيًا وعرضًا.يحتفظ البنك بس 
 عامالت. تقيد المعامالت بالعمالت األجنبية أو ما يتطمب سداده بعمالت أجنبية، مبدئيًا باللاير اليمني وفقًا لسعر الصرف السائد في تاريخ الم 
 بية في نياية السنة المالية بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير. يعاد يعاد ترجمة جميع الموجودات والمطموبات النقدية بالعمالت األجن

بالتكمفة التاريخية بالعممة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاممة. يعاد ترجمة معامالت المقاسة ترجمة البنود غير النقدية 
الصرف السائد عند تحديد القيمة العادلة واالعتراف بيا ضمن حقوق الممكية. يدرج  البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة باستخدام سعر

 في الربح أو الخسارة. ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبيةفارق إعادة 
 .ال يتعامل البنك بعقود صرف العمالت المستقبمية 

 االعتراف باإليرادات
( 37عمى نموذج من خمس خطوات كما ىو مبين في "معيار التقارير المالية الدولي رقم )بناًء  عمالءيعترف البنك باإليرادات من العقود مع ال
 "اإليراد من العقود مع الزبائن" كما يمي:

النفاذ ويضع واجبة تحديد العقد )العقود( مع الزبون: يعرف العقد عمى أنو اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون حقوًقا والتزامات  .3الخطوة 
 عقد والتي يجب الوفاء بيا.المعايير لكل 

وعد في العقد مع زبون بأن ينقل إلى الزبون إما سمعة أو خدمة )أو مجموعة من  وتحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء ى .4الخطوة 
 النقل إلى الزبون.سمع أو خدمات( مميزة؛ أو سمسمة من السمع أو الخدمات المميزة المتشابية إلى حد كبير والتي ليا نفس نمط 

استحقاقو مقابل نقل البضائع أو الخدمات الموعودة إلى منشأة توقع التتحديد سعر المعاممة: سعر المعاممة ىو مبمغ العوض الذي  .5الخطوة 
 زبون، باستثناء المبالغ المحصمة نيابة عن أطراف أخرى.

د: لمعقد الذي لديو أكثر من التزام أداء، توزع المنشأة سعر المعاممة عمى كل ي العقفتوزيع سعر المعاممة عمى التزامات األداء  .6الخطوة 
 التزام أداء بمبمغ يوضح مبمغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن تكون مستحقًة لو مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

 بالتزام األداء. منشأةالكما( تفي أو )عندما االعتراف باإليراد  . 7الخطوة 

 النشاط إيرادات
يعترف . بشأن البنوكم :;;3( لسنة :5ح( من القانون رقم )-4تتمثل إيرادات النشاط لمبنك في إيرادات العمل المصرفي كما تحدده المادة رقم )

 البنك بإيرادات النشاط عمى النحو التالي:
 عمى أساس االستحقاق باستخدام طريقة سعر الفائدة الفوائد المقبوضة عمى التسييالت االئتمانية المباشرة والمدفوعة لقاء ودائع العمالء :

ي في الفعال والذي يقوم عمى االعتراف المبدئي بالموجودات / المطموبات المالية وال يراجع الحقًا. امتثااًل لتعميمات البنك المركزي اليمن
التي مضى عمى ميعاد استحقاقيا ثالثة أشير أو أكثر م ال ُيعترف بإيرادات الفوائد عمى التسييالت االئتمانية 8;;3( لسنة 8منشوره رقم )

 . حتى تحصل فعالً 
 .إيرادات العموالت والرسوم عمى الخدمات المصرفية كإصدار االعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرىا: عند تحققيا 
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 ة()تتم إيرادات النشاط

  :عند تحققيا.مكسب بيع العمالت األجنبية 
  عندما يتقرر حق البنك في استالم المبمغ. االستثماراتتوزيعات األرباح من : 
  أذون الخزانة: عمى أساس فترة االستحقاقعوائد شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني و فوائد .  
 البنك في استالم المبمغ.  فوائد األرصدة المستحقة من البنوك: عندما يتقرر حق 

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

 منافع الموظفين
 اإلجازة االعتيادية

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

اقيا وال تتراكم اإلجازة م بشأن الخدمة المدنية. ويكون التمتع بيذه اإلجازة إلزاميًا في سنة استحق3;;3( لسنة ;3( من القانون رقم )75المادة رقم )
الذين تتطمب مياميم االستمرار موظفي البنك يدفع مبمغ اإلجازة نقدًا ل ( من نفس القانون.76يوما كحد أقصى بموجب المادة رقم ) 2;ألكثر من 

 .  في العمل طيمة السنة
 التأمين االجتماعي

يستقطع البنك ىذه الحصة م بشأن التأمينات االجتماعية. 3;;3( لسنة 47م )لمقانون رقتحتسب حصة موظفي البنك لقاء التأمين االجتماعي وفقًا 
في التأمين مباشرة من مرتبات الموظفين ويدفعيا نيابة عنيم لمييئة العامة لمتأمينات والمعاشات وفقًا إلجراءات الييئة. تحمل حصة البنك السنوية 

 ". صروفات المتعمقة بالموظفيناالجتماعي عمى بند "الم
 كافأة نياية الخدمةم

  .تقاعدإحالتو لمأشير لمموظف وفًقا آلخر كشف راتب عند  5راتب ، وتتمثل في م4237نياية خدمة لموظفيو منذ سنة مكافأة  يقدم البنك

 عقود اإليجار
يو. يعترف البنك بمدفوعات عقود ايجار سنوية لقاء استخدام مباني لفروع البنك وشقق سكنية لبعض موظفىي عقود اإليجار التي يبرميا البنك 

يسمح بو معيار التقارير المالية الدولي رقم  كما االيجار كمصروف في بيان الربح أو الخسارة عمى أساس القسط الثابت عمى مدى فترة اإليجار
  . ( عقود اإليجار38)

 الزكاة
تدرج التبرعات . لمسنة مخالصة بالدفعلة ة/ عدن ويحصل منيا عمى رساإلدارة العامة لمواجبات الزكوياوفقًا لمطالبات يدفع البنك مبمغ الزكاة لمسنة 

 المدفوعة بقرار اإلدارة ضمن المصروفات العمومية واإلدارية.  يبات وال

 الضرائب 
 ضريبة الدخل عن األرباح التجارية والصناعية

م 4232( لسنة :72التنفيذية رقم ) وئب الدخل والئحتم بشأن ضرا4232( لسنة 39وفقًا لمقانون رقم )% 42بنسبة ىذه الضريبة  مبمغيحتسب 
ال يدفع البنك ضريبة عمى المخصصات لقاء خسائر/ يدفع وفقًا إلجراءات مصمحة الضرائب. و  وتعميماتو السارية المفعول في الجميورية اليمنية

 انية غير المباشرة التي يكونيا امتثااًل  لتعميمات البنك المركزيانخفاض القيمة لمتسييالت اإلئتمانية المباشرة )والفوائد المعمقة( والتسييالت االئتم
( لسنة 39القانون رقم )( من 4-أ-36م بشأن البنوك والمادة رقم ):;;3( لسنة :5( من القانون رقم )7:بموجب أحكام المادة رقم ) اليمني
 . م بشأن ضرائب الدخل4232
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 )تتمة(الضرائب 

 )تتمة(  ضريبة الدخل عن األرباح التجارية والصناعية
ذا ُختم حساب إحدى السنوات الخاضعة إ ،م بشأن ضرائب الدخل يمكن لمبنك4232( لسنة 39أ( من القانون رقم )-;3بموجب المادة رقم )

، أن يدخل ىذه تندًا إلى دفاتر وحسابات منتظمةلمضريبة بخسارة لمبنك وكان قد قدم إقراره الضريبي معتمدًا من محاسب قانوني مرخص ومس
فإذا لم يكِف الربح لتغطية الخسارة بأكمميا نقل الباقي إلى السنة التي  ،من أرباحياخصميا الخسارة ضمن مصروفات السنة التالية لسنة الخسارة و 

الخسائر التي يتحمميا البنك في السنة الضريبية والسنوات تمييا وىكذا حتى السنة الخامسة من بداية الخصم. ال يسري حكم المادة السابقة "عمى 
  ب( من نفس القانون.-;3بموجب المادة رقم ) %"322السابقة إذا طرأ تغيير في ممكية رأسمالو بنسبة 

 ضريبة المرتبات واألجور
م وتعميماتو السارية 4232( لسنة :72يذية رقم )التنف وبشأن ضرائب الدخل والئحت م4232( لسنة 39ىذه الضريبة وفقًا لمقانون رقم )مبمغ يحتسب 

اءات المفعول في الجميورية اليمنية. يستقطع البنك ىذه الضريبة مباشرة من مرتبات الموظفين ويدفعيا نيابة عنيم لمصمحة الضرائب وفقًا إلجر 
 المصمحة.

 الضرائب األخرى
 ة. تحتسب الضرائب األخرى بموجب قوانين الضرائب ذات الصمة النافذ

 العائد األساسي لمسيم
 يحتسب العائد األساسي لمسيم بقسمة الدخل الشامل لمسنة، عمى متوسط العدد المرجح لألسيم العادية خالل السنة. 

 توزيع األرباح 

 :أ( من النظام األساسي لمبنك يوزع صافي الربح بعد أداء الزكاة والضريبة عمى النحو التالي-32وفقًا لممادة رقم )

 احتياطي عام؛ % 37  حتياطي قانوني؛ا 37%
حوافز لمعاممين بحسب نشاطيم وفقا لتقارير األداء بناًء عمى اقتراح من إدارة  %32  حصة الحكومة من فائض األرباح؛ 82%

 البنك وموافقة المجمس.
 متداول وغير متداولتصنيف ال

يزمع بيعو أو استيالكو في دورة التشغيل العادية لمبنك؛ أو محتفظ بو،  يصنف بند الموجودات كمتداول عندما يكون من المتوقع أن يتحقق أو
نقدية أو شبو نقدية إال إذا قيد تداولو أو بند الموجودات شيرًا بعد فترة التقرير؛ أو أن  34أساسًا، لغرض المتاجرة؛ أو من المتوقع أن يتحقق خالل 

عد فترة التقرير. تصنف جميع الموجودات األخرى كغير متداولة. يصنف بند المطموبات شيرًا عمى األقل ب 34استخدامو لسداد بند مطموبات لـ 
 34كمتداول عندما يكون من المتوقع سداده في دورة التشغيل العادية لمبنك؛ أو محتفظ بو، أساًسا، لغرض المتاجرة؛ أو مستحق التسوية خالل 

شيرًا عمى األقل بعد فترة التقرير. تصنف جميع المطموبات  34جيل سداد بند المطموبات لـ شيرًا بعد فترة التقرير؛ أو ال يوجد حق غير مشروط لتأ
 .األخرى كغير متداولة

 النقدية وشبو النقدية
الودائع ارية و تتمثل النقدية وشبو النقدية لمبنك في النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنك المركزي )باستثناء االحتياطي اإللزامي( والحسابات الج
 .ىاصدار إالثابتة قصيرة األجل المستحقة من البنوك وأذون الخزانة وشيادات اإليداع لدى البنك المركزي التي تستحق خالل ثالثة أشير من تاريخ 

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

عمى  %42و% عمى أرصدة الودائع بالعممة المحمية 9المحمية والعمالت االجنبية ويحتسب عمى أساس متوسط أرصدة الودائع خالل األسبوع بنسبة 
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م بشأن البيان األسبوعي الخاص باحتساب االحتياطي ;422(  لسنة 6أرصدة الودائع بالعممة األجنبية وفقًا لمنشور البنك المركزي اليمني رقم )
( من قرار 3دة رقم )% بموجب الما32إلى لدى البنك اإللزامي عمى الودائع. خفضت نسبة ىذا االحتياطي عمى كافة الودائع بالعممة األجنبية 

. ال يعطي البنك المركزي فائدة عمى ىذا االحتياطي، وىو بشأن االحتياطي بالعمالت األجنبية م4233( لسنة 5محافظ البنك المركزي اليمني رقم )
 .غير متاح لالستخدام اليومي لمبنك

 شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

بفترة االستحقاق ومعدل يا اإليراد منيتحدد و  تعرض بالقيمة االسمية. وىي المركزي اليمنيكتتب بيا لدى البنك تمثل ىذه الحسابات أداة دين عام وي
 ./ عدنالفائدة والعمولة كما يحددىا البنك المركزي اليمني

 أذون الخزانة 
اإليراد منيا بفترة ويتحدد ىي تعرض بصافي القيمة تمثل ىذه الحسابات أداة دين عام تصدر عن البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية. و 

تعتبر أذون الخزانة، التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشير من تاريخ . االستحقاق ومعدل العائد كما يحددىا البنك المركزي اليمني/ عدن
عرض البيانات قواعد إعداد و م بشأن 4224( لسنة 4قم )يمني ر مبنك المركزي المنشور الدوري لوفقًا لمإصدارىا، جزءًا من النقدية وشبو النقدية 

  المالية وأسس التقييم لمبنوك )المعدلة(.

 األرصدة المستحقة من البنوك
. يحتسب المخصص لقاء انخفاض تتمثل ىذه الحسابات في الحسابات الجارية والودائع الثابتة لمبنك لدى البنوك األخرى وتعرض بالتكمفة المطفأة

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

 التسييالت اإلئتمانية المباشرة
لعمالء البنك في القطاعين العام والخاص واألفراد. قدمة تتمثل ىذه الحسابات في القروض قصيرة األجل وتسييالت السحب عمى المكشوف الم

م 4224( لسنة 4قم )مبنك المركزي اليمني ر منشور الدوري لموفقًا لصم المخصص لقاء انخفاض القيمة والفوائد المعمقة المتعمقة وتعرض بعد خ
 . عرض البيانات المالية وأسس التقييم لمبنوك )المعدلة(قواعد إعداد و بشأن 

م 8;;3( لسنة 8حيا المنشور الدوري لمبنك المركزي اليمني رقم )يعترف بانخفاض قيمة ىذه التسييالت االئتمانية وفقًا لعدة مؤشرات كما يوض
م بشأن تصنيف التسييالت االئتمانية وكيفية احتساب المخصصات الالزمة ليا، 4237( لسنة :م وممحقة رقم ):;;3( لسنة 7وممحقو رقم )

ما البيانات المالية وأسس التقييم لمبنوك )المعدلة( منيا  عرضقواعد إعداد و م بشأن 4224( لسنة 4قم )مبنك المركزي اليمني ر منشور الدوري لوال
 :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 
 ة تأخر سداد العميل لمدين أو القسط المتفق عميو أو الفوائد، مد 
 .ظيور خمل في المركز المالي لمعميل ما ينتج عنو صافي حقوق ممكية بالسالب 

ييل في تسيحتسب المخصص لقاء انخفاض قيمة ىذه التسييالت بعد استبعاد الفوائد المعمقة والضمانات النقدية أو المصرفية عالية الجودة القابمة لم
 . وفقًا لممعدالت التي تحددىا المنشورات الدورية لمبنك المركزي اليمني ذات الصمةاالئتماني المباشر األجل القصير المقابمة بنفس عممة التسييل 

شورات البنك المركزي م بالتماشي مع توجييات من:423يناير  3( األدوات المالية منذ ;يطبق البنك متطمبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )
اليمني بخصوص التسييالت االئتمانية المباشرة الصادرة في فترات سابقة نظرًا لعدم الحصول عمى أي توجييات أو منشورات صادرة عن البنك 

 : التاليكما ( األدوات المالية، ;المركزي اليمني بشأن معيار التقارير المالية الدولي رقم )
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  :مراحل االعتراف بانخفاض القيمة 

مراحل انخفاض 
 مؤشر تخمف السداد التعرض لمخاطر االئتمان القيمة

االعتراف بالخسارة 
 االئتمانية المتوقعة

، أو منذ تاريخ االعتراف المبدئيًيا مادغير مرتفع  األولى
 شير 34لمدة  يوم 52أقل من  فضةبمخاطر ائتمانية منخ

يًا منذ تاريخ االعتراف المبدئي، وال يوجد دليل مادمرتفع  الثانية
 موضوعي عمى انخفاض القيمة

 يوم 2;يوم وأقل من  52
 يوم 3:2يوم وأقل من  2;

 يوم 582يوم وأقل من  3:2
 لكامل حياة الدين

 لكامل حياة الدين فأكثر يوم 582 يوجد دليل موضوعي عمى انخفاض القيمة الثالثة

 ونوع المخصص فئات التصنيف االئتماني :  

 نوع المخصص نسبة احتساب المخصص التصنيف االئتماني فئة مراحل انخفاض القيمة
 عام %4 منتظم األولى

 الثانية 
  : تحت المراقبة3-تحت منتظم
 : دون المستوى4-تحت منتظم

 : مشكوك في تحصيمو5-تحت منتظم

4%  
 محدد 37%
67%  

 محدد %322 منخفض القيمة الثالثة

 يدرج البنك فوائد التسييالت االئتمانية المباشرة التي مضى عمى ميعاد استحقاقيا ثالثة أشير أو أكثر ولم )غير المحصمة( الفوائد المعمقة :
وال تضاف إلى حساب الربح أو الخسارة إال عند تحصيميا  ضمن الفوائد المعمقة وال يتم تعميتيا عمى الحسابات المدينة لمعمالء ،تدفع ىامشياً 

 وبعد أن يكون قد تم تحصيل أصل الدين. 

 المدينون
وتعرض بالتكمفة المطفأة. يحتسب المخصص لقاء ، أو جيات أخرى وموظفيمستحقة لمبنك من في مبالغ  يتتمثل ىذه الحسابات بشكل رئيس

 مرحمة واحدة عمى مدى حياة األداة.  -اس خسائر االئتمان المتوقعة المنيج المبسط لقي انخفاض القيمة باستخدام

 االستثمارات
وبما ال  في رأسمال منشآت مالية وتجاريةالبنك يحتفظ البنك باستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتمثل في مساىمات 

مة العادلة متضمنة سعر الشراء والتكاليف ذات الصمة بحيازتيا. يعترف بتغيرات بالقيتظير ىذه الحسابات % من رأس مال أي منيا. 39يتجاوز 
القيمة العادلة، بناًء عمى إشعار من جية االستثمار، في الدخل الشامل اآلخر ثم تحول لالحتياطي ذي الصمة. يكون البنك مخصصًا لقاء 

 .االستثمار خسائر متراكمة وفقًا آلخر بيانات مالية لالستثمار متاحة انخفاض القيمة عند عدم إمكانية الحصول عمى توزيعات أرباح وتكبد

 العقارات واآلالت والمعدات
تتضمن  تظير أراضي ومباني البنك بمبمغ إعادة التقييم، وتظير اآلالت والمعدات بالتكمفة التاريخية ناقصة اإلىالك المتراكم وانخفاض القيمة.

 د الموجودات. و وبة مباشرة لحيازة بنالتكمفة التاريخية المصروفات المنس

لشطب صافي تكمفة كل بند في العقارات واآلالت والمعدات عمى مدى عمرىا االنتاجي باستخدام المعدالت  يحتسب اإلىالك بطريقة القسط الثابت
 :م بيذا الخصوص كما التالي;;;3( لسنة 366الواردة في قرار مجمس الوزراء رقم )
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 )تتمة(العقارات واآلالت والمعدات 
 %4 -%32 الخزائن –األثاث واألجيزة  %4 المباني 
 %42 السويفت والكمبيوترأجيزة  %42 السيارات

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

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

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

م، في ضوء الظروف التي تمر بيا 4229يعاد تقييم )تثمين( أراضي ومباني البنك باالستعانة بجية استشارية مستقمة كل خمس سنوات منذ سنة 
دراجيا في سجالت البنك الحصول عمى موافقة البنك المر   كزي اليمني.     البمد. يتطمب االعتراف بنتائج إعادة التقييم )التثمين( وا 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
يد بالتكمفة تتمثل ىذه الموجودات بمشاريع التشييد والتجييزات المتعمقة بالبنك التي بدأ تنفيذىا ولم تستكمل، بعد، كما في تاريخ التقرير. وىي تق

وتكون  واآلالت والمعداتور أو المنفذ، وتحول إلى العقارات وتتضمن كافة المصروفات ذات الصمة كاألتعاب المينية والمبالغ المدفوعة لممط
 .خاضعة لإلىالك أو تحول لمحساب المالئم عندما تصبح جاىزة لالستخدام

 األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية
  لبنك. تتمثل ىذه الحسابات في الحسابات الجارية والودائع الثابتة لمبنوك األخرى والمؤسسات المالية لدى ا

 ودائع العمالء
 .  لعمالء البنك في القطاعين العام والخاص واألفرادتتمثل ىذه الحسابات بشكل رئيسي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة 

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

 خرىالمخصصات األ
التزام  يوبمخصصات أخرى عندما يكون لدالبنك يعترف موجودات مالية وغير مالية، انخفاض القيمة للقاء التي يكونيا البنك بخالف المخصصات 

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

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

 الذي سيقبض لبيع بند موجودات أو سيدفع لنقل بند مطموبات في معاممة منظمة بين مساىمي السوق بتاريخ القياس، ويخمن أن تحدث المعاممة،
الفتراضات التي سيستخدميا مساىمو سواًء في السوق األساسية أو في غياب السوق األساسية، بأكثر سوق مفيدة. تقاس القيمة العادلة باستخدام ا

يمة السوق عند تسعير بند الموجودات أو المطموبات بتخمين أنيم يتصرفون لصالحيم اقتصاديًا. بالنسبة لمموجودات غير المالية يقوم قياس الق
فر ليا معطيات كافية لقياس القيمة العادلة عمى أساس أعمى وأفضل استخدام. تستخدم طرق التقييم )التثمين( المالئمة حسب الظروف والتي تتو 

تصنف الموجودات . العادلة، لتضخيم استخدام المدخالت القابمة لممالحظة ذات الصمة وتخفيض استخدام المدخالت غير القابمة لممالحظة
أىمية المدخالت المستخدمة في  والمطموبات المقاسة بالقيمة العادلة في ثالثة مستويات، باستخدام التراتب اليرمي لمقيمة العادلة والذي يعكس

لقياس إجراء القياس. تراجع التصنيفات في كل تاريخ تقرير وتحدد التنقالت بين المستويات بناًء عمى إعادة تقييم أقل مستوى لممدخالت الميمة 
 . القيمة العادلة
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة 
عدم توفر خبرة داخمية أو عندما يكون التقييم )التثمين( ماديًا. قد ُيستخَدم مثمنون خارجيون إما ل القيمة العادلة الدورية وغير الدوريةبالنسبة لقياسات 

من ت يختار المثمنون الخارجيون بناًء عمى المعرفة بالسوق والسمعة. حيثما يكون ىناك تغير مادي في القيمة العادلة لبند موجودات أو مطموبا
 فترة ألخرى يجرى تحميل يتضمن التحقق من المدخالت الرئيسة المطبقة في آخر تقييم )تثمين( والمقارنة، حيث ينطبق، مع المصادر الخارجية

 .  لممعطيات
 القيمة العادلة لالستثمارات

 السنة 
 المستوى األول
  ألف لاير يمني

 المستوى الثاني
  ألف لاير يمني

 المستوى الثالث
   يمنيألف لاير

 االجمالي
 ألف لاير يمني

 0,60,63  0,60,63  -  - م4242

 االحتياطيات

 االحتياطي القانوني واالحتياطي العام
يحتفظ البنك باحتياطي قانوني وعام أو كمييما معًا حتى يصل رصيد اليمني ب( من النظام األساسي لمبنك األىمي -32وفقًا لممادة رقم )

المال المصرح بو لمبنك. ويتوقف البنك عن الخصم واحتساب االحتياطي عند بموغو ذلك الحد، يجوز زيادة تمك النسبة االحتياطي إلى ضعفي رأس 
قرار المجمس وموافقة الوزير. ج( من النظام األساسي لمبنك يجوز لمبنك استخدام االحتياطي -32وفقًا لممادة رقم ) بناًء عمى اقتراح من إدارة البنك وا 

 . دة رأس المال أو تطوير أنشطة البنك ورفع كفاءاتو، وذلك بناًء عمى اقتراح من إدارة البنك وموافقة المجمس والوزيرالعام في زيا

 احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت والمعدات
ديسمبر  3كما في ألول مرة ييميا )تثمينيا( التي أعيد تقىذا االحتياطي الفارق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية ألراضي ومباني البنك يتضمن 
 (38وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )من قبل مكتب استشاري متخصص مستقل. م ;;;3ديسمبر  53م والساري المفعول ابتداًء من ;;;3

ر مبمغ إعادة التقييم القيمة الدفترية اإلجمالية واعتببناًء عمى نتائج إعادة التقييم، حذفت التكمفة واإلىالك المتراكم ذي الصمة كما في ذلك التاريخ 
 .   الجديدة وأدرج الفائض في ىذا االحتياطي

 احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة 
ال تزال معترفًا  ذا االحتياطي صافي تغيرات القيمة العادلة المتراكم الستثمارات البنك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتيتضمن ىي

ة العادلة بيا في البيانات المالية لمبنك. يحتفظ بيذا االحتياطي إلى أن تباع أو تستبعد أو تنخفض قيمة ىذه االستثمارات. مكاسب أو خسائر القيم
 .  المال واحتياطي إعادة التقييماالحتياطي تمثل أرباحًا غير قابمة لمتوزيع، ويعد جزءًا من حقوق الممكية المقيدة والتي تضم أيضًا رأس في ىذا 

 والحسابات النظاميةااللتزامات العرضية واالرتباطات 
الضرورة، لكنيا ال تدرج في بيان المركز المالي ألنيا ليست موجودات أو  عند ما لعميل لغرض توفير تمويل  تعاقدية تتمثل ىذه الحسابات بمبالغ

تحول من مطموب عرضي إلى التزام مباشر في المستقبل وُيمَزم البنك بسداد المبالغ المستحقة نيابة مطموبات فعمية لمبنك في تاريخ التقرير، بل ت
ابميا عن العميل، فقط، عند تعثر العميل عن السداد وفقُا لشروط العقد. تظير ىذه الحسابات بالقيمة غير المطفأة )صافي القيمة بعد خصم ما يق

عرض البيانات المالية وأسس التقييم قواعد إعداد و م بشأن 4224( لسنة 4قم )مبنك المركزي اليمني ر دوري لمنشور الموفقًا ل من تأمينات نقدية(
 (.لمبنوك )المعدلة

 التسييالت االئتمانية غير المباشرة
صات عامة أو محددة استيراد وتصدير. يكون البنك مخص -تتمثل ىذه الحسابات في خطابات الضمان المحمية والخارجية واالعتمادات المستندية

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



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (:3صفحة )
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 )تتمة(نظامية االلتزامات العرضية واالرتباطات والحسابات ال

 األخرى االلتزامات العرضية واالرتباطات 
التي أو تتمثل ىذه الحسابات في األوراق المقبولة عن تسييالت موردين والكمبياالت المعاد خصميا وارتباطات منح اإلئتمان غير القابمة لإللغاء 

 صرف العممة اآلجمة وعقود سعر الفائدة وما شابو. وارتباطات عقود ، يا تكبد البنك لغرامات أو مصروفات ميمةئإلغاسيترتب عمى 

 الحسابات النظامية 
مسؤولية عرضية عمى البنك باعتبار أن البنك ليس طرفًا فييا، وتنحصر ييا أي تتمثل ىذه الحسابات في األوراق المالية التي ال يترتب عم

ت المودعة لمتأمين واألوراق المالية المودعة لمضمانة أو كإيداع حر، مسؤوليتو في حفظيا كالشيكات والكمبياالت المودعة لمتحصيل والكمبياال
 . دفاتر منتظمة لتسجيل القيمة وتراجع وتعدل وفقًا لنظم محكمة ورقابة سميمةيحتفظ بيا في و 

 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". الطرف ذي العالقة ىو شخص أو منشأة قادرة عمى التحكم أو ممارسة تأثير ميم ومادي عمى عممية 46رقم )
أجريت مع األطراف ذو العالقة كمجمس اإلدارة وكبار اتخاذ القرار المالي والتشغيمي لمبنك. يفصح البنك في بياناتو المالية عن المعامالت التي 

% أو أكثر من رأسماليا.  يتعامل البنك مع األطراف ذوي العالقة بنفس األسس التي يتعامل بيا مع 47والشركات التي يممكون عائالتيم المدراء و 
( لسنة 6ة لمبنك المركزي اليمني في منشوره الدوري رقم )م بشأن البنوك والقرارات التفسيري:;;3( لسنة :5الغير وفقًا ألحكام القانون رقم )

 .م بشأن إقراض ذوي العالقة والمصالح المتعمقة بيم. تخضع سياسات تسعير وشروط ىذه المعامالت لموافقة إدارة البنك;;;3

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

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

 ك برسم األمانة كموجودات لمبنك، لذلك ال تدرج ضمن البيانات المالية لمبنك.ال ُتعامل الموجودات التي يحتفظ بيا البن
 تقريب المبالغ

 غير ذلك. ذكر مقربة ألقرب ألف لاير يمني، إال إذا ا التقرير تعرض المبالغ في ىذ

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الميمة  0
ن تجري أحكامًا وتقديرات وافتراضات تؤثر عمى تطبيق السياسات ومبالغ الموجودات والمطموبات المالية يتطمب إعداد البيانات المالية من اإلدارة أ

خبرة البنك المعمنة في تاريخ التقرير ومبالغ اإليرادات والمصروفات المعمنة خالل فترة التقرير. تستند التقديرات واالفتراضات المتعمقة بيا عمى 
يعتقد البنك أنيا معقولة في الظروف والتي تشكل نتائجيا أساس إجراء األحكام الصادرة بشأن القيم الدفترية  السابقة وعوامل أخرى متعددة

فتراضات لمموجودات والمطموبات التي قد ال تكون ظاىرة من مصادر أخرى. لذلك قد تختمف النتائج الفعمية عن تمك التقديرات. تراجع التقديرات واال
يعترف بالتعديالت عمى التقديرات المحاسبية في الفترة التي يعدل فييا التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط عمى تمك الفترة أو في  القائمة عمييا دوريًا.

قة اضات لمواففترة التعديل والفترات المستقبمية إذا كان التعديل يؤثر عمى كل من الفترات الحالية والمستقبمية.  تخضع األحكام والتقديرات واالفتر 
 . اإلدارة

 تقديرات اإلدارة
تتكون التقديرات التي تعتبر إدارة البنك أنيا تحمل مخاطر ميمة لمتعديالت المادية في الفترات الالحقة، بشكل أساسي، من المخصص لقاء 

المباشرة، يأخذ البنك، بعين انخفاض القيمة التسييالت االئتمانية المباشرة. عند تحديد المخصص لقاء انخفاض القيمة لمتسييالت االئتمانية 
دخل  االعتبار، عدة عوامل منيا: المركز المالي لمعميل ككل؛ نسبة المخاطرة، أي قدرة العميل عمى القيام بأنشطة ربحية في مجال عممو وتحصيل

مكانية تحويل ممكيتيا إلى البنك؛ وتكمفة تسوية  كافي يمكنو من سداد المديونية؛  .المديونيةقيمة الضمانات المقدمة وا 
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 فوائد التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي 0
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 :744054  4620,31 أ(-6فوائد التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء )إيضاح 
 (3704:70476)  (3,01,00316) ب(-6)إيضاح العمالء  تكمفة ودائع

 (48;3609840)  (3,03430,41) إجمالي فوائد التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

 فوائد التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء  أ-0
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 2;54407  0420623 القروض قصيرة األجل
 3740884  2140114 لمكشوف تسييالت السحب عمى ا

 690298  - فرعا صنعاء والحديدة
 :744054  4620,31 إجمالي فوائد التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء

 تكمفة ودائع العمالء  ب-0
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 (60286;3206)  (3304,30604) الودائع الثابتة
 (508:50388)  (004330004) التوفيرحسابات 

 (3032:0246)  - فرعا صنعاء والحديدة
 (3704:70476)  (3,01,00316) العمالء إجمالي تكمفة ودائع

 فوائد األرصدة المستحقة من البنوك  ,
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني البنوك الخارجية:
 0:62;;  600002 الودائع الثابتة

 8;3   200260 لحسابات الجارية  ا
 3220258  160646 إجمالي فوائد األرصدة المستحقة من البنوك 

 إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية، صافي 6
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 :30232076  03201,3 أ(-8إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية )إيضاح 
 (74;6:0)  (020,40) ب(-8مصروفات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية )إيضاح 

 8;8307;   04302,4 إجمالي إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية، صافي

 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (42صفحة )

 )تتمة(إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية، صافي  6

 إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية أ-6
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني عموالت:
 3530835  ,43024 الشيكات والتحويالت المالية  

 ::505;7  100361 االعتمادات المستندية
 ::4406  200212 خطابات الضمان

 :40:6  - بوالص التحصيل وكمبياالت تصدير
    رسوم: 

 960225  33200,1 الثابتة الودائع
 350689  3,0446 الحسابات الجارية

 350566  300631 بريد وفاكس وسويفت 
 750:95  620010 أخرى 

 3270746  - فرعا صنعاء والحديدة
 :30232076  03201,3 إجمالي إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية

 مصروفات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية ب-6
 م;423  م2323 
 يمني ألف لاير  ألف لاير يمني 

 (6:06:5)  (020,42) لبنوك الخارجيةا -العموالت
 (;68)  (2) رسوم طباعة كشوفات البنك المركزي اليمني

 (74;6:0)  (020,40) إجمالي مصروفات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية

 شيادات اإليداع لدى البنك المركزي وائدف 4
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 4290:87  ,234016 الفائدة المستحقة  
    البنك المركزي اليمني:

 (60947)  (,0042) عمولة 
 -  340034 فائدة إضافية

 4250362  22300,4 شيادات اإليداع لدى البنك المركزيفوائد إجمالي 
 اتاالستثمار توزيعات األرباح من  1
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 70453  360,22 أ(-:البحرين )إيضاح  -بنك أليوباف العربي الدولي
 430222  - ب(-:اليمن )إيضاح  -شركة يمن موبايل لمياتف النقال
 -  - ج(-:البحرين )إيضاح  -شركة الخدمات المالية العربية

 480453  360,22 توزيعات األرباح من االستثماراتإجمالي 

 البحرين  -الدوليالعربي بنك أليوباف  أ-1
 53دوالر أمريكي بموجب آخر بيانات مالية متاحة لالستثمار كما في  630526حصل البنك عمى مبمغ توزيعات األرباح  م4242في مارس 
 م. ;423ديسمبر 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (43صفحة )

 )تتمة(توزيعات األرباح من االستثمارات  1

 اليمن -شركة يمن موبايل لمياتف النقال ب-1
استجابة منو بيذا حصل عمى ، ولم يم;423لمسنة  لبنك توزيعات أرباح من ىذا االستثمارم يستمم ام ل4242ديسمبر  53المنتيية في خالل السنة 
   .الخصوص

 البحرين  -شركة الخدمات المالية العربية ج-1
إجمالي مبمغ وأن ، م:423وم ;423تين وزيعات أرباح لمسنتأن االستثمار لم يدفع م استمم البنك رسالة من االستثمار تؤكد 4242نوفمبر  7في 

توزيعات اجمالي مبمغ م: ;423) دوالر أمريكي 330983ىو  م4239إلى  م4237لمفترة من غير المدفوع المستحق لمبنك توزيعات األرباح 
 . (دوالر أمريكي 330983م ىو 4239م إلى 4237لمفترة من غير المدفوع األرباح 

 اإليرادات األخرى 4
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني ترد من المخصص لقاء: المس
 6:40847  303,206,2 ب(-43انخفاض قيمة التسييالت االئتمانية المباشرة )إيضاح 

 0577:  2300363 (ج-;4)إيضاح  التسييالت االئتمانية غير المباشرة
 350:93  0360, الصناديقفي فائض النقد 

 464  30623 أخرى
 5;72702  302620,44 ادات األخرىإجمالي اإلير 

 المصروفات المتعمقة بالموظفين  33
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 407620932  204,40040 المرتبات واألجور األساسية
 0984;30:6  20,160036 البدالت والمزايا

 8;6407;30  202140210 المكافآت والحوافز
 :2039;3  2,30333 (4-أ-:4لمموظفين )إيضاح  اإلجازة االعتيادية

 3:70734  ,311040 حصة البنك في التأمين االجتماعي
 :;;3540  3060034 (3-أ-:4مكافأة نياية الخدمة )إيضاح 

 0646;5  030062 صندوق التدريب الميني
 2;33802  40032 أ(-32التأىيل والتدريب )إيضاح 

 89;0;38  - فرعا صنعاء والحديدة
 903890459  100640113 إجمالي المصروفات المتعمقة بالموظفين

ألف لاير يمني( لقاء ضريبة الدخل  5;94706م: ;423ألف لاير يمني ) 42;6440م سدد البنك مبمغ 4242ديسمبر  53خالل السنة المنتيية في 
. مني( بموجب اإلقرارات الضريبية الشيرية حتى نياية السنةألف لاير ي 60433;5م: ;423ألف لاير يمني ) 4730347عن الموظفين منيا مبمغ 

 .لم يتم االنتياء من الفحص الضريبي من قبل مصمحة الضرائب، حتى تاريخ التقرير
 التأىيل والتدريب أ-33
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :البنك -التأىيل األكاديمي والميني
 32:0563  00404 الخارجي

 ;9096  00060 داخميال
 -  - (3-أ-32معيد الدراسات المصرفية )إيضاح 

 2;33802  40032 إجمالي التأىيل والتدريب



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (44صفحة )

 )تتمة(المصروفات المتعمقة بالموظفين   33

 )تتمة(التأىيل والتدريب   أ-33
 معيد الدراسات المصرفية  3-أ-33

حساب . يتمثل الالدراسات المصرفية  فو البنك في أي نشاطات تدريب يعقدىا معيدم لم يشارك موظ4242ديسمبر  53خالل السنة المنتيية في 
 م بإنشاء وتنظيم معيد الدراسات المصرفية.:9;3( لسنة 49بموجب القرار بالقانون رقم ) معيدمالموزانة التقديرية السنوية ل في مساىمة البنك في

 المصروفات العمومية واإلدارية 33

 
 م2323

  نيألف لاير يم
 م;423

 ألف لاير يمني
 ::;5390  0210420 الحراسة واألمن 
 3630784  3140423 الصيانة والترميم
 :8;980  4403,3 سيارات ومولدات  -الوقود والزيوت

 37:0476  400013 المواصالت الداخمية والخارجية 
 820474  140004 الكيرباء والماء
 ;7029:  ,6044, اإلعالن والنشر

 830563  0334,, االنترنتوالسويفت و يد واالتصاالت البر 
 7;;0;6  0404,6 القرطاسية والمطبوعات

 ::6208  0,0044 اإليجارات
 720463  240203 األتعاب المينية واالستشارات

 50222  2,0043 االشتراكات 
 3:0636  2,0024 الضيافة واالستقبال
 9;4:05  220014 التبرعات واليبات

 2;4805  230000 ينالتأم
 50458  20444 تقنية المعمومات
 :8037  30633 الرسوم الحكومية

 ;36092  340,04 أخرى
 3;6:05  - فرعا صنعاء والحديدة

 30285;303  303030112 إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية
 المصروفات األخرى 32

 
 م2323

  ألف لاير يمني
 م;423

 ألف لاير يمني
 502270626  304,40404 أ(-34صصات المكونة خالل السنة )إيضاح المخ

 47;60  0630434 ب(-34مصروفات سنوات سابقة )إيضاح 
 3730644  3440443 (46إىالك العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح 

 -  3000333 ج(-34المصروفات المتعمقة بجائحة كورونا )إيضاح 
 0:98:  00141 د(-34المصروفات القضائية )إيضاح 

 55:0482  - رسوم االشتراك السنوي في مؤسسة  ضمان الودائع المصرفية 
 70252  - البنك المركزي اليمني -الغرامات

 -  310313 أخرى
 39;507350  200120,40 إجمالي المصروفات األخرى



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (45صفحة )

 )تتمة(المصروفات األخرى  32

 خالل السنة المكونةالمخصصات  أ-32
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني لقاءـ:
 30:9:03:4   1430031 ب(-43انخفاض قيمة التسييالت اإلئتمانية المباشرة )إيضاح 

 302220222  330333, أ(-;4المطالبات المحتممة )إيضاح 
 -  06,06,4 (3-أ-34رسوم االشتراك السنوي في مؤسسة  ضمان الودائع المصرفية )إيضاح 

 3490444  32, ج(-;4عام )إيضاح  –الت اإلئتمانية غير المباشرةالتسيي
 -  2,3 مخاطر التشغيل

 502270626  304,40404 إجمالي المخصصات المكونة خالل السنة

 رسوم االشتراك السنوي في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية 3-أ-34
( 38ن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بشأن ىذه الرسوم وفقًا لممادة رقم )ة مبم لم يستمم البنك مطال4242ديسمبر  53خالل السنة المنتيية في 

تحسبًا  يوم بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، لذلك كوِّن مخصصًا تقديريًا عمى إجمالي ودائع العمالء لد:422( لسنة 43من القانون رقم )
  نفس القانون. ( من ب-4-34ة رقم )ألي مطالبات مستقبمية. يدفع البنك ىذه الرسوم وفقًا لمماد

 مصروفات سنوات سابقة ب-32
 . ألف لاير يمني( 30435م: ;423) ألف لاير يمني ::57502مستحقات موظفين مبمغ الحسابات تضم ىذه  4242ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 

 المصروفات المتعمقة بجائحة كورونا ج-32
 م2323 

 نيألف لاير يم مساعدات لمموظفين:
 33,0403 داخل اليمن
 00642 خارج اليمن

 200011 ونظافة مواد حماية شخصية
 3000333 إجمالي المصروفات المتعمقة بجائحة كورونا

 المصروفات القضائية  د-32
 ألف لاير يمني 40222أراضي وشقق مبمغ  -تضم ىذه الحسابات مصروفات متابعة قضايا المشروع السكني 4242ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 

  .ألف لاير يمني( 30257م: ;423)

  بالعمالت األجنبية فارق إعادة ترجمة األرصدة 30
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 58  260433 مكسب إعادة ترجمة األرصدة المدينة بالعمالت االجنبية  
 (;:99506)  (3330,00) ة  )خسارة( إعادة ترجمة األرصدة الدائنة بالعمالت االجنبي

 (9950675)  (100600) فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية
 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (46صفحة )

 الزكاة 30
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني   ألف لاير يمني 

 840722  0333, يناير 3الرصيد في 
 4720222  2,30333 المكون لمسنة

    )المدفوع( خالل السنة لمسنة الحالية:
 (4590222)  (2000333) عدن
 -  (20333) تعز

 (30222)  - الساحل -حضرموت
 (30222)  - الوادي -حضرموت

 (8:0722)  - )المدفوع( خالل السنة لمسنة السابقة
 70222  330333 ديسمبر 53الرصيد في 

. في فترة الحقة حصل ة عن فروع حضرموت وسيئونالزكا مبمغلم يتمكن البنك من استكمال سداد  م4242ديسمبر  53خالل السنة المنتيية في 
م عن فروع البنك في عدن وتعز :423لزكاة لمسنة بمغ ااستكمل البنك دفع مم: ;423) (د-63البنك عمى مخالصة بدفع الزكاة لمسنة )إيضاح 

م عن فرع الحديدة والزيادة المحددة :423الزكاة لمسنة  مبمغكما دفع  ، م;423فبراير  6وحضرموت، وحصل عمى المخالصة بالسداد المؤرخة 
م عن فروع البنك في ;423الزكاة لمسنة  مبمغم و ;423مارس  36عن فروع حضرموت بموجب مطالبة اإلدارة العامة لمواجبات الزكوية المؤرخة 

    م(.4242يوليو  7عدن وحضرموت، وحصل عمى المخالصة بالسداد المؤرخة 

 ضريبة الدخل ,3
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  لف لاير يمنيأ 

 302:40475  30,3,03,3 يناير 3الرصيد في 
 307370272  306,00060 المكون لمسنة

 (302:40475)  (302330333) لمسنة السابقة   –)المدفوع( خالل السنة
 307370272  304640,30 ديسمبر 53الرصيد في 

 (.ه-63خالل الفترة الالحقة )إيضاح  استكمل البنك سداد ىذه الضريبة عن السنة السابقة

 الدخل الشامل لمسنة 36
م: دخل شامل ;423ألف لاير يمني ) 808390:74مبمغ دخل شامل )فائض أرباح(  إجماليحقق البنك م 4242ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 

 ألف لاير يمني(. 802820422قدره 

 العائد األساسي لمسيم  أ-36
 م;423  م2323 

 802820422  6063401,2 ألف لاير يمني لشامل لمسنةالدخل ا
 360222  340333 ألف سيم المتوسط المرجح لعدد األسيم

                       655  014 لاير يمني العائد األساسي لمسيم 

 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (47صفحة )

 )تتمة(الدخل الشامل لمسنة  36

 توزيعات األرباح المقترحة  ب-36

 
 م2323

  ألف لاير يمني
 م;423
 لاير يمني ألف

 502520529  002020303 يناير 3الرصيد في 
 802820422  6063401,2 الدخل الشامل لمسنة

 (90629;407)  (006060323) ج(-:4محتجزة )إيضاح  -حصة الحكومة من ربح السنة السابقة
 (22;6540)  (6360323) حصة العاممين من ربح السنة السابقة

 802820422  6063401,2 الرصيد القابل لمتوزيع لمسنة
 (0252;2;)  (4420641) المحول إلى االحتياطي القانوني خالل السنة

 (0252;2;)  (4420641) المحول إلى االحتياطي العام خالل السنة
 604640362  006020046 ديسمبر 53الرصيد في 

    توزيعات األرباح المقترحة لمسنة الحالية:
 508580342  004430433 حصة الحكومة
 8280242  ,663041 حصة العاممين

 604640362  006020046 إجمالي توزيعات األرباح المقترحة

 أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمنيو  النقدية في الصندوق 34
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني النقدية في الصندوق:
 5042:07:5  4044,0133 العمالت األجنبية

 3024:0973  003440613 العممة المحمية
 0349;3  - أ(-39فرعا صنعاء والحديدة )إيضاح 

 604780683  3304400043 إجمالي النقدية في الصندوق
    :ب(-39)إيضاح  أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 320:220777  ,,,3301330 العممة المحمية 
 5:0844;90  100,60000 عمالت األجنبيةال

 0399;3:095  3403,60444 إجمالي أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني
 :7085;;440  0303030014 أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمنيو  إجمالي النقدية في الصندوق

 فرعا صنعاء والحديدة أ-34
 عد إعادة ترجمة األرصدة بالعممة األجنبية كعيد مستحقة من الفرعينرصدة النقدية في الصندوق لفرعي صنعاء والحديدة التجاريين بتصنيف أأعيد 

 .(44)إيضاح 

 العممة المحمية -لدى البنك المركزي اليمني االحتياطي اإللزامي ب-34
فترة ن البنك المركزي اليمني بشأن رصيده لالحتياطي اإللزامي. في م لم يتمكن البنك من الحصول عمى مصادقة م4242ديسمبر  53كما في 

 . (ح-63)إيضاح برصيد احتياطي إلزامي  / عدناليمني من البنك المركزيالحقة حصل البنك عمى إشعار 

 اليمني شيادات اإليداع لدى البنك المركزي 31
ألف لاير  303330333م: ;423ديسمبر  53ى البنك المركزي اليمني )رصيد شيادات إيداع لددى البنك لم يكن لم 4242ديسمبر  53كما في 

 (.يوم 3;يمني لمدة 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (48صفحة )

 ، صافياألرصدة المستحقة من البنوك 34
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني البنوك المحمية:
 0992;58083  6203200444 أ(-;3البنك المركزي اليمني )إيضاح 

 923  434 ب(-;3)إيضاح  البنوك المحمية األخرى
 5808420693  62032,0611 إجمالي األرصدة المستحقة من البنوك المحمية

 60432:;560  0306610110 ج(-;3البنوك الخارجية )إيضاح 
 (4480:53)  (2010334) د(-;3المخصص لقاء انخفاض القيمة )إيضاح 

 9305990:72  4000,60,60 إجمالي األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 البنك المركزي اليمني أ-34
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :جاريةالحسابات ال

 :6409:5064  0002630404 العمالت األجنبية 
 (809350866)  3103140640 العممة المحمية
 0729;4   240,34 م8;;3م و2;;3قيود معمقة لمسنة 

 ;742069  060302, فرعا صنعاء والحديدة
 0992;58083  6203200444 إجمالي البنك المركزي اليمني

 البنوك المحمية األخرى ب-34
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 :;4  241 الحسابات الجارية التجارية
 494  242 الودائع االستثمارية اإلسالمية 

 353  304 فرع صنعاء
 923  434 األخرىالمحمية  البنوكإجمالي 

 البنوك الخارجية ج-34
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 44087:0532  3100140400 الحسابات الجارية  
 22;3405470  3002440303 الودائع الثابتة 

 60432:;560  0306610110 إجمالي البنوك الخارجية
 المخصص لقاء انخفاض القيمة د-34
  م;423  م2323 
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

  0729;4   240,34  م8;;3م  و2;;3معمقة لمسنتينالقيود ال -البنك المركزي اليمني
     :دىحساب جاري ل

  0782;:3  3440,04 (3-د-;3تركيا )إيضاح  -بنك آسيا كاتميم
  90986  10460 ىولندا -بنك االعتماد والتنمية

  4480:53  2010334 انخفاض القيمةإجمالي المخصص لقاء 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (49صفحة )

 )تتمة(األرصدة المستحقة من البنوك، صافي  34

 تركيا - بنك آسيا كاتميم 3-د-;3
 . (ز-63)إيضاح تركيا  -في فترة الحقة حصل البنك عمى رصيده المستحق من بنك آسيا كاتميم

 أذون الخزانة، صافي 23
 م;423  م2323 

  يمنيألف لاير  ألف لاير يمني لمدة:
 -  3000,330333 يوماً  3;

 808650:38;3  0,03330333 يوماً  586
 -  0303330333 يوماً  3:4

 808650:38;3  2310,330333 إجمالي أذون الخزانة ، صافي

ئد بنسبة م: عا;423ديسمبر  53)م 4243يونيو  52ستحق آخرىا بتاريخ يو  %39-%38.47نسبة القائمة عائد بالخزانة تحمل شيادات أذون 
 وفقًا لما أصدره البنك المركزي اليمني/ عدن.  م(4242يونيو  52% وتستحق بتاريخ 39

 التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي 23
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 3803550598  3403,00164 أ(-43مجمل التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء )إيضاح 
 (0586::803)  (6022,0120) ب(-43المخصص لقاء انخفاض القيمة )إيضاح 

 (;;5045206)  (004420,44) ج(-43الفوائد المعمقة )إيضاح 
 809360735  0006,,403 صافي ،التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالءإجمالي 

 اشرة المقدمة لمعمالءمجمل التسييالت االئتمانية المب أ-23

 األغراض 3-أ-43
 م;423  -----------------م 2323 ------------- 

 
تسييالت السحب 

  عمى المكشوف
القروض القصيرة 

 اإلجمالي  اإلجمالي  األجل
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 30577;606  0044403,0  0044403,0  - شخصي
 60322;602  003340066  ,060034  006,00243 جاريت

 ;;;6770  0440630  0420214  ,4002 صناعي
 5;33403  ,200032  200230  2340433 خدمي
 :363085  3130330  040060  3030403 أخرى

        فرعا صنعاء والحديدة:
 9;:803380  600440444  0440344  04130,13, تجاري

 7470553  030141,  0440464  3000303 صناعي
 3:80282  3140603  3140603  - شخصي
 0:25;  00343,  330232  000114 أخرى

 3803550598  3403,00164  601120323  3303430104 اإلجمالي



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (:4صفحة )

 )تتمة(التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي  23

 )تتمة(شرة المقدمة لمعمالء مجمل التسييالت االئتمانية المبا أ-23
 المستفيدون 4-أ-43
 م;423  -----------------م 2323 ------------- 

 
تسييالت السحب 

  عمى المكشوف
القروض القصيرة 

 جمالياإل  جمالياإل  األجل
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 6:;820;60  001040423  303360604  001030242 القطاع الخاص
 407320242  2043402,3  2043402,3  -  موظفو البنك 
 30:260442  2033401,6  3040,0113  ,313044 القطاع العام

 420283  340000  340000  -  األطراف ذوو العالقة
        فرعا صنعاء والحديدة

 29;0;6048  000110010  3260,33  000630440 القطاع العام
 4078:03:6  206600422  1610246  304460626 القطاع الخاص

 3803550598  3403,00164  601120323  3303430104 اإلجمالي

 عممة الحساب 5-أ-43
 م;423  -----------------م 2323 ------------- 

 
تسييالت السحب 

  عمى المكشوف
القروض القصيرة 

 اإلجمالي  اإلجمالي  األجل
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  لاير يمنيألف  

 ;80468027  4003203,3  3,,03,20,  203040,33 العممة المحمية
 0449;5026  20,410033  4000660  301600404 العمالت األجنبية

        فرعا صنعاء والحديدة:
 :70977086  603430460  0340410  04,30313, العمالت األجنبية

 302:40664  303120002  64,0322  0340023 العممة المحمية
 3803550598  3403,00164  601120323  3303430104 اإلجمالي

 التصنيف االئتماني 6-أ-43
 م;423  -----------------م 2323 ------------- 

 
تسييالت السحب 

  عمى المكشوف
القروض القصيرة 

 ياإلجمال  اإلجمالي  األجل
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 306680736  200200463  202030414  3120440 منتظم
 :025;4084  301430426  304030341  3630421 تحت منتظم

 0955;7043  0,100440,  3043,0224  ,006610,0 منخفض القيمة
        فرعا صنعاء والحديدة

 3705:4  -  -  - ظمتحت منت
 ;80:44092  403,00036  4400136  603,10633 منخفض القيمة

 3803550598  3403,00164  601120323  3303430104 اإلجمالي
 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (;4صفحة )

 )تتمة(التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي  23

 انخفاض القيمةالمخصص لقاء   ب-23

 م;423  ------------------------م 2323 -------------------- 

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

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 000224  202330006  (,23014)  (3430,03)  200200463 منتظم

 
4:079: 

 0440400  304300620  (3410032)  -  301430426 تحت منتظم
 

3770944 
 000360363  000360363  (00,420033)  (001,10634)  3204040313 منخفض القيمة

 
60994038: 

 8;:304530  300440,30  -  -  -  - خسائر ائتمانية متوقعة 
 6022,0120  102030323  (004420,44)  (03,30304,)  3403,00164 اإلجمالي

 
803::0586 

 عمى النحو التالي:انخفاض القيمة لقاء م كانت حركة المخصص 4242ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 
   --------------------م 2323 ------------------- 
 م;423    ----------محدد  ---------  عام 

  منتظم 
 تحت

  منتظم
 ضمنخف

  القيمة
خسائر ائتمان 

 اإلجمالي  اإلجمالي  متوقعة
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 60:350:53  0586::803  8;:304530  :60994038  3770944  :4:079 يناير 3الرصيد في 
فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعممة 

 جنبيةاأل
7:  5:;  3;:0569  -  3;:09;6  (30;57) 

 (;:02;3)  -  -  -   -  - )المشطوب( خالل السنة
 (6:40847)  (302740874)  -  (3024304:5)  (;53058)  - (;)المسترد( خالل السنة )إيضاح 
 30:9:03:4  :3053;:  3670829  ;4;5780  3;59503  3;3707 أ( -34المكون خالل السنة )إيضاح 

 0586::803  6022,0120  300440,30  000360363  0440400  000224 ديسمبر 53الرصيد في 

  الفوائد المعمقة ج-23
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 407750542  002030044 يناير 3الرصيد في 
 (32;3420)  3340436 فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعممة األجنبية

 (:34089)  (340303) )المشطوب( خالل السنة 
 (0:65;8)  (10260) )المسترد( خالل السنة
 20832::  0040,46 المكون خالل السنة 

 ;;5045206  004420,44 ديسمبر 53الرصيد في 
 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (52صفحة )

  المدينون والموجودات األخرى، صافي 22
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  يمنيألف لاير  اإليرادات المستحقة القبض من:
 380:740328  001640300 أذون الخزانة

 -  411 القروض
 360:46  233 الودائع لدى البنوك االجنبية

 3083309:3  ,30630000 (أ-44البنك األىمي اليمني )إيضاح  –إدارة الفروع اإلسالمية 
 3;6402:  1000,34 (ب-44مخاطر التشغيل )إيضاح 

 340258  3,,0030 القيود تحت التسوية
 3770552  2230434 المدفوعات مقدمًا 

 56;380  360400 (ج-44عقار حازه البنك لقاء ديون منخفضة القيمة )إيضاح 
 0:56;  3300,2 مخزون القرطاسية والمطبوعات 

 -  40364 العيد لدى الفروع
 -  0333, الحسابات المتقابمة

 ;9;7:0  1,603,0 أخرى
    الحديدة:فرعا صنعاء و 

 6;5306  ,02004 مدفوعات مقدماً 
 -  ,23062 أ(-34)إيضاح  العيد لدى الفروع

 ;;  44 مخزون القرطاسية والمطبوعات
 3560649  3000024 م;423نتيجة يوليو 

 3360877  3230244 أخرى
    الحسابات المعمقة:

 97;60::  1140463 (د-44م )إيضاح ;423ديسمبر  -حسابات الفترة أغسطس
 0542;33  32,0633 م;423فرع صنعاء سبتمبر -حساب مشترك

 7::420:7:0  403410006 إجمالي المدينون والموجودات األخرى
 (::3022306)   (303340343) (ه-44المخصص لقاء انخفاض القيمة )اإليضاح 

 9;0:7905;3   ,10314034 إجمالي المدينون والموجودات األخرى، صافي

 البنك األىمي اليمني -إدارة الفروع اإلسالمية أ-22
بعد إعادة ترجمة األرصدة م ;423ديسمبر  47عدن كما في  -فرع اإلسالمي لمبنك في صنعاء المستحق لإلدارة العامة لمبنكاليمثل المبمغ رصيد 

ويتضمن مصروفات متعمقة بالموظفين ( 4ح )إيضا م;423عدن في يونيو  -إلدارة العامة لمبنكبالعممة األجنبية والذي توقف تواصمو عن ا
دارية. وكان البنك قد  م كنواة إلدارة لممعامالت اإلسالمية بموجب ترخيص 4239أبريل  38افتتح ىذا الفرع رسميًا بتاريخ ومصروفات عمومية وا 

( بتاريخ ;935المبدئية الممنوحة لمبنك برقم )م بناًء عمى الموافقة 4237مارس  32نيائي من البنك المركزي اليمني لفتح الفرع اإلسالمي بتاريخ 
م بشأن توصية لجنة إعداد ;422مارس  39م الصادر بتاريخ ;422(  لسنة 55م، تحقيقًا لقرار مجمس إدارة البنك رقم )4236ديسمبر  :3

 م.  ;422 أبريل 3ودراسة إنشاء فرع لممعامالت اإلسالمية، ومصادقة معالي وزير المالية عمى ىذا القرار بتاريخ 

 مخاطر التشغيل   ب-22

في مناطق النزاع المسمح. تتابع من فروع البنك نيوبة المبالغ المكذلك و أخطاء العمل واالختالسات نقدية بسبب الخسائر مثل ىذا الحساب في يت
 ىا.  مع اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، وكونت مخصصات لقاءالقابمة لمتحصيل المبالغ استرداد اإلدارة 

 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (53صفحة )

  )تتمة( المدينون والموجودات األخرى، صافي 22

 منخفضة القيمةلبنك لقاء ديون حازه اعقار  ج-22

( لسنة :5( من القانون رقم )95. امتثااًل لممادة )منخفضة القيمةلقاء ديون حازه يحتفظ البنك في ىذا الحساب بعقار كان مرتينًا لديو كضمان و 
السائدة في دارة معالجة ىذا الحساب والذي مر عميو أكثر من خمس سنوات ولم يتم التخمص منو بسبب الظروف م بشأن البنوك، تتابع اإل:;;3

 (.3البمد )إيضاح 

 م2334ديسمبر  -حسابات الفترة أغسطس د-22
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :صنعاءفرع 
 6;336097809  33004,60434 مدينة معامالت
 0839;2;3350  33004310400 دائنة تمعامال

 690399:  1040440 الرصيد
    :الحدديدةفرع 

 630365  000031 مدينة معامالت
 50567  00,23 دائنة معامالت

 :;5909  040411 الرصيد
 97;60::  1140463 م;423ديسمبر  -إجمالي حسابات الفترة أغسطس

 انخفاض القيمةالمخصص لقاء  ه-22
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 860832;  4420240 مخاطر التشغيل
    مباني:

 470222  2,0333 م4236-فرع التواىي المستولى عميو
 :330:9  330141 عدن -لبنك لقاء ديون منخفضة القيمةحازه اعقار 

 ::3022306   303340343 إجمالي المخصص لقاء انخفاض القيمة

 ، صافياتار االستثم 20
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 6740582  0460361 أ(-45الخارجية )إيضاح 
 45708:8  2000460 ب(-45المحمية )إيضاح 

 0268::8  4340402 االستثماراتإجمالي 
 (5680476)  (0600042) ج(-45المخصص لقاء انخفاض القيمة )إيضاح 

 4;56309  0,60,63 في، صااالستثماراتإجمالي 

 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (54صفحة )

 )تتمة(، صافي االستثمارات  20

 خارجيةالات االستثمار   أ-20
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 4;48307  24,0063 (3-أ-45)إيضاح البحرين  -بنك أليوباف العربي الدولي
 :393098  3130131 (4-أ-45كوراساو )إيضاح  –شركة قابضة يوباك كوراساو إن في 

 0222;3  230333 (5-أ-45)إيضاح البحرين  –شركة الخدمات المالية العربية 
 6740582  0460361 إجمالي االستثمارات الخارجية

 البحرين -ليوباف العربي الدوليأبنك  3-أ-45

م مبمغ 4242ديسمبر  53بمغت قيمتو كما في م، و 3;;3ديسمبر  53المؤرخة ( 62رقم )وفقًا لشيادة االستثمار اكتتب البنك في ىذا االستثمار 
ديسمبر  53) م4243مايو  48دوالر أمريكي لمسيم وفقًا لرسالة االستثمار المؤرخة  72بقيمة  اً سيم :35،98ثل متدوالر أمريكي  0622::8

 . دوالر أمريكي( 0622::8م: ;423

 كوراساو –يوباك كوراساو إن في شركة قابضة  4-أ-45

م مبمغ 4242ديسمبر  53م، وبمغت قيمتو كما في 3;;3سبتمبر  45( المؤرخة 37ىذا االستثمار وفقًا لشيادة االستثمار رقم )اكتتب البنك في 
ديسمبر  53م )4243أغسطس  48دوالر أمريكي لمسيم وفقًا لرسالة االستثمار المؤرخة  32سيم بقيمة  67،424دوالر أمريكي تمثل  6740242

 ريكي(. دوالر أم 6740242م: ;423

 البحرين –شركة الخدمات المالية العربية  5-أ-45

م مبمغ 4242ديسمبر  53م، وبمغت قيمتو كما في 6:;3أغسطس  3 المؤرخة( 63رقم )وفقًا لشيادة االستثمار اكتتب البنك في ىذا االستثمار 
ديسمبر  53) م4243مايو  52ستثمار المؤرخة دوالر أمريكي لمسيم وفقًا لرسالة اال 7سيم بقيمة  320222 مثلتدوالر أمريكي  720222
 .  دوالر أمريكي( 720222م: ;423

 حميةالم اتاالستثمار  ب-20
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 37506:8  3630,60 (3-ب-45)إيضاح  اليمن -شركة الخدمات المالية اليمنية
 830422  630233 ( 4-ب-45اليمن )إيضاح  -شركة يمن موبايل لمياتف النقال

 420222  420222 (5-ب-45اليمن )إيضاح  -بنك األمل لمتمويل األصغر
 30222  30222 (6-ب-45اليمن )إيضاح  -مؤسسة عدن لمتمويل األصغر

 45708:8  2000460 إجمالي االستثمارات المحمية

 اليمن –شركة الخدمات المالية اليمنية   3-ب-45

ديسمبر  53، وبمغت قيمتو كما في م4228مايو  46اريخ المستمم أصميا بت( 3ا االستثمار وفقًا لشيادة االستثمار رقم )اكتتب البنك في ىذ
ستثمار % من حصة البنك في اال52دوالر أمريكي لمسيم مع زيادة بواقع  322سيم بقيمة  50329دوالر أمريكي تمثل  5320922م، مبمغ 4242
دوالر أمريكي تم توريدىا لحساب الشركة طرف البنك اليمن الدولي وسيتم تعديل النظام  50432;ومية لمشركة بمبمغ عمى قرار الجمعية العمبناء 

 53م )4242يناير  34البنك من االستثمار مؤرخة استمميا األساسي لمشركة وتعديل حصة البنك عمى ضوئو بالزيادة المذكورة وفقًا آلخر رسالة 
   دوالر أمريكي(.   50432;اإلضافة إلى زيادة مبمغ ب  5320922م: ;423ديسمبر 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (55صفحة )

 )تتمة(، صافي االستثمارات  20

 )تتمة(المحمية  االستثمارات ب-20

 اليمن -شركة يمن موبايل لمياتف النقال   4-ب-45

ديسمبر  53قيمتو كما في ، وبمغت م4229سبتمبر  6المؤرخة ( 224-257468رقم )وفقًا لشيادة االستثمار اكتتب البنك في ىذا االستثمار 
 30422إصدار بمبمغ  مصروفاتلاير يمني لمسيم باإلضافة إلى  722 اسمية سيم بقيمةألف  342مثل تألف لاير يمني  830422 م مبمغ4242

   .  يمني(ألف لاير 830422م: ;423ديسمبر  53) م:423ديسمبر  53وفقًا آلخر رسالة حصل عمييا البنك من االستثمار مؤرخة  ألف لاير يمني

 اليمن -بنك األمل لمتمويل األصغر  5-ب-45
ألف لاير يمني  420222م مبمغ 4242ديسمبر  53م، وبمغت قيمة حصتو كما في 4227أبريل  33ىذه المنشأة بتاريخ في رأسمال ساىم البنك 

حصة % من 72الحصة المدفوعة ىي . م4243ايو م 47المؤرخة المنشأة ألف لاير يمني لمسيم وفقًا لرسالة  322سيم بقيمة اسمية  422تمثل 
 ألف لاير يمني(.  420222م: ;423ديسمبر  53ألف لاير يمني ) 620222البنك في المنشأة والبالغة 

  مؤسسة عدن لمتمويل األصغر  6-ب-45
ألف لاير يمني  30222م مبمغ 4242ديسمبر  53م، وبمغت قيمة حصتو كما في 4227أكتوبر  48ىذه المنشأة بتاريخ في رأسمال ساىم البنك 

ألف لاير يمني(. االسم  30222م: ;423ديسمبر  53م )4243يونيو  37التي استمميا البنك بتاريخ المنشأة وفقًا لمبيانات المالية المرفقة برسالة 
    السابق ليذه المنشأة "مؤسسة التضامن لمتمويل األصغر".   

 المخصص لقاء انخفاض القيمة  ج-20
  م;423  م2323 
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

  :393098  3130131 كوراساو –يوباك كوراساو إن في شركة قابضة 
  37506:8  3630,60 اليمن -شركة الخدمات المالية اليمنية
  420222  230333 اليمن –بنك األمل لمتمويل األصغر 

  30222  30333 اليمن  -مؤسسة عدن لمتمويل األصغر
  5680476  0600042 اإلجمالي

 العقارات واآلالت والمعدات 20
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 370943;30  0131,,202 المباني
 3043704:4  3023,0212 األراضي

 6780395  330334, األثاث واألجيزة 
 ;367077  2300013 الكمبيوترالسويفت و أجيزة 

 770989  3210613 السيارات
 46;80:  3200,00 تحسينات العقارات المستأجرة

 50:970648  000040130 إجمالي العقارات واآلالت والمعدات
 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (56صفحة )

 )تتمة(العقارات واآلالت والمعدات  20

 تفاصيل ىذه الحسابات كما يمي:

 
 األراضي

 

 المباني

 

تحسينات العقارات 
 المستأجرة

 

 األثاث واألجيزة

 

 راتالسيا

 

لسويفت اأجيزة 
 والكمبيوتر

 

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

 707990457  0497;84  5;:4520  3025408:6  46303:9  36;404490  3043704:4 م4242يناير  3في 
 4430004  33,0603  140113  3200421  00003,  0160063  - لإلضافات خالل السنة

 600040,10  ,400043  0230440  303,40632  2400621  206300040  3023,0212 م4242ديسمبر  53في 
 3043704:4 م;423يناير  3في 

 
306520237 

 
44706;2 

 
:980433 

 
4520:;5 

 
7490:2; 

 
607270922 

 - افات خالل السنةلإلض
 

9;90:;; 
 

3708;9 
 

3780695 
 

- 
 

3230688 
 

302930757 
 3043704:4 م;423ديسمبر  53في 

 
404490;36 

 
46303:9 

 
3025408:6 

 
4520:;5 

 
84;0497 

 
707990457 

 اإلىالك  المتراكم
 304330134  0100436  34,0326  460,33,  3,00260  0320340  - م4242يناير  3في              

 3440443  040134            360466  430442  3,0123  060040  - المحمل لمسنة
 301440413  ,030,0,  3420342  6040,30  3430310  0,10,66   - م4242ديسمبر  53في 
 - م;423يناير  3في 

 
4:20548 

 
35;0928 

 
73;0:74 

 
37;0578 

 
6730369 

 
3077205:9 

 - المحمل لمسنة
 

530:89 
 

360779 
 

78087; 
 

370992 
 

54078; 
 

3730644 
  - م;423ديسمبر  53في 

 
0320340 

 
3,00260 

 
,460,33 

 
34,0326 

 
0100436 

 
304330134 

 صافي القيمة الدفترية
 000040130  2300013  3210613  330334,  3200,00  0131,,202  3023,0212 م4242ديسمبر  53في              

 3043704:4 م;423ديسمبر  53في 
 

30;370943 
 

:80;46 
 

6780395 
 

770989 
 

367077; 
 

50:970648 

عدن بجميع حسابات العقارات واآلالت لمبنك بما فييا تمك لفرعي البنك التجاريين في صنعاء والحديدة والتي بمغت -تحتفظ اإلدارة العامة لمبنك
 مي:م كما ي;423يوليو   53قيمتيا الدفترية كما في 

 
 األراضي

 

 المباني

 

تحسينات العقارات 
 المستأجرة

 

األثاث 
 واألجيزة

 

 السيارات

 

أجيزة 
 الكمبيوتر

 

 اإلجمالي

 
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني لاير يمنيألف 

 2;57804  ;054:  86;440  4:0655  70283  4520247  :83069 التكمفة
 :5088;  2;:80  86;440  :36028  :5074  :68043  - اإلىالك المتراكم
 :83069 القيمة الدفترية

 
3:50:29 

 
30755 

 
360587 

 
- 

 
3065; 

 
4840844 

إلدارية المتخذة بيذا الخصوص تقييم )تثمين( ألراضي ومباني البنك رغم االجراءات اإعادة م لم تتمكن اإلدارة من تنفيذ 4242ديسمبر  53كما في 
(. وفقًا لممعمومات المتاحة 3)إيضاح  ;3-كوفيدومن ضمنيا جائحة البمد السائدة في م بسبب الظروف ;423أكتوبر  –خالل الفترة أغسطس

ومباني البنك بواسطة مكتب إعادة تقييم )تثمين( ألراضي قد نفذت اإلدارة كانت ىذا و لإلدارة ال توجد أي مؤشرات بانخفاض قيمة ىذه الموجودات. 
. كما في سجالت البنك ماأدرجت نتائجين يمذالم و 4223لمبنى المكيراس في سنة م و ;;;3 ديسمبر 53استشاري متخصص مستقل كما في 

أن إدراج لم تحصل عمى رد من البنك المركزي اليمني بشم إال أن أنيا 4234م و4229ديسمبر  53إعادة تقييم )تثمين( كما في اإلدارة  نفذت
 في سجالت البنك. تمك نتائج إعادة التقييم 

 مال الرأسمالية قيد التنفيذعاأل ,2
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 :6;403220  202,30023 أ(-47مشروع الميكنة والتكنولوجيا )إيضاح 
 9;5609  ,00064 مشاريع تأىيل مباني البنك
 -  330442  يفموجودات ثابتة تحت التصن

 403570967  202460361 إجمالي األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (57صفحة )

 )تتمة(األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  ,2

 مشروع الميكنة والتكنولوجيا أ-,2
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 0278;3025  3034201,0 أنظمة وبرامج
    التدريب:

 73;7490  2404,3, الخارجي
 ;38048  230441 الداخمي

 4:306:4  2130420 األجيزة والمعدات
 4520728  2030,36 المنتجات

 60987  3360614 الحوافز واألتعاب
 ;3;  434 القرطاسية والطباعة

 :6;403220  202,30023 إجمالي مشروع الميكنة والتكنولوجيا

 اليةوالمؤسسات الماألرصدة المستحقة لمبنوك  26
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني المحمية:
 583  013 حساب جاري-البنك المركزي اليمني
 :2;60  0343, حسابات جارية -البنوك المحمية األخرى

 302380892  3000404,4 أ(-48شركات الصرافة )إيضاح 
 ;5;302430  300000034 إجمالي األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية المحمية

      األجنبية:
 3;86904  4060430 حسابات جارية -البنوك

 30224  30320 حسابات جارية -شركات الصرافة
 5;86:04  4040404 إجمالي األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية األجنبية

 308920454  203430206 إجمالي األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية

 المحمية -شركات الصرافة أ-26
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الحسابات الجارية:
 0839;96  3024404,4 لعممة المحميةا

 :7;4880  040433 العممة األجنبية
    فرع صنعاء

 42  42 العممة المحمية
 97  12 لعممة األجنبيةا

 -  3330333 لمحميةالعممة ا –الودائع الثابتة 
 302380892  3000404,4 المحمية -شركات الصرافةإجمالي 

 
 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (58صفحة )

 ودائع العمالء 24
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الحسابات الجارية:
 :80694087;  33104660343 العمالء

 4;93904  4300444 أ(-49الحكومة )إيضاح 
 706550589;  33104300,16 الودائع الثابتة 
 740:230848  400040314, حسابات التوفير

 8;6704;380  604000332 ب(-49التأمينات النقدية عن التسييالت االئتمانية غير المباشرة القائمة )إيضاح 
 ;6;707860  203330330 أوامر الدفع 

 670649:  14003,4 ج(-49أرصدة غير مطالب بيا )إيضاح 
 8450966  1240432 د(-49يابة عن البنك المركزي اليمني )إيضاح إيداعات ن -فرع سقطرى

    فرعا صنعاء والحديدة:
 90639;07;  40,4406,0 الودائع الثابتة 

 304770247  300320314 الحسابات الجارية
 304350:55  302040301 حسابات التوفير

 3250695  3340600 لقائمة التأمينات النقدية عن التسييالت االئتمانية غير المباشرة ا
 430773  2200,3 أرصدة غير مطالب بيا

 ;;7507  00424, أوامر الدفع 
 0479;4:3086  24106000,23 إجمالي ودائع العمالء

 / عدنالحكومة-الحسابات الجارية أ-24
وزارة الصحة/ عدن بموجب إلى ي دوالر أمريك 3220222بسبب تحويل مبمغ الحسابات م، انخفض رصيد ىذه 4242ديسمبر  53كما في 

  م. 4242سبتمبر  37توجييات رئيس مجمس الوزراء في رسالتو المؤرخة 

 التأمينات النقدية عن التسييالت االئتمانية غير المباشرة القائمة ب-24
استيراد ناتج عن  -ت المستنديةلف لاير يمني يمثل فائض تأمينات نقدية لالعتماداأ 390758:م يتضمن الحساب مبمغ 4242ديسمبر  53كما في 

نك دفع العمالء لتأمينات نقدية إلى البنك المركزي اليمني مباشرة لغرض إجراء المصارفة لعمالت أجنبية عبر بنوك مراسمة، عمى أن يقوم الب
 استيراد بعد استالم اإلشعارات ذات الصمة من البنك المركزي اليمني.  -عتمادات المستندية إصدار االب

 أرصدة غير مطالب بيا ج-24
سنة دون أي حركة بالسحب أو اإليداع ولم يطالب بيا أصحابيا. تراقب اإلدارة  37يحتفظ البنك في ىذا الحساب بودائع مضى عمييا أكثر من 

دة في البمد )إيضاح م بشأن البنوك في ضوء الظروف السائ:;;3( لسنة :5( من القانون رقم )4-;9وتقيم وضع ىذا الحساب امتثااًل لممادة رقم )
3.)   

  ات نيابة عن البنك المركز اليمنيإيداع -فرع سقطرى د-24
فرع لمبنك المركزي ىناك بناًء توكيل من البنك المركزي اليمني لعدم توفر وفقًا ليحتفظ فرع البنك في سقطرى بإيداعات مرافق ومؤسسات حكومية 

م الموضح فييا 4236أبريل  36( بتاريخ 4568م عمى مذكرة البنك المركزي اليمني رقم )4236أبريل  42عمى موافقة من وزارة المالية بتاريخ 
قطرى عمى أن يمتزم البنك األىمي بقواعد في ساإلجراءات التنفيذية لفتح حسابات موازنة وحسابات جارية )موارد ونفقات( لدى فرع البنك األىمي 

   البنك المركزي اليمني. تنفيذ الموازنة العامة لمحكومة ويكون تحت إشراف



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (59صفحة )

 المطموبات األخرىالدائنون و  21
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 :449026  00210,33, التأمينات النقدية عن التسييالت االئتمانية غير المباشرة المنتيية
 304:205:7  20,3300,4 (أ-:4مستحقات الموظفين )إيضاح 

 403740354  2003304,4 العمالءودائع عمى  لدفعالفوائد المستحقة ا
 402230349  203030304 (ب-:4الجيات الحكومية )إيضاح 

 304990:63  304300463 (ج-:4حصة الحكومة من ربح السنة المحتجزة )إيضاح 
 :;7:207  2230224 المصروفات المستحقة الدفع

 770:33  34,0003 القيود تحت التسوية
 640994  630333 شاريعضمان صيانة م

 3029:02:8  040332 (د-:4البنك األىمي اليمني )إيضاح  –إدارة الفروع االسالمية 
 :80:8  ,6010 فائض وتحت التسوية -أقساط قروض

 -  16 الفوائد والعموالت المقبوضة مقدماً 
 840584  600400, أخرى 

    فرعا صنعاء والحديدة
 35607:7  3000,43 العمالءى ودائع الفوائد المستحقة الدفع عم

 340929  320140 التأمينات النقدية عن التسييالت االئتمانية غير المباشرة المنتيية
 ;33097  320006 الفوائد والعموالت المقبوضة مقدماً 

 2;4  ,03 القيود تحت التسوية
 60857  ,,001 أخرى

    الحسابات المعمقة:
 3280474  3320204 ه(-:4م )إيضاح ;423يسمبر د -حسابات الفترة أغسطس

 5790927  ,0,4043 م;423فرع صنعاء سبتمبر -حساب مشترك
 85;40;05;  3603340010 إجمالي الدائنون والمطموبات األخرى

 مستحقات الموظفين أ-21
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 5;82206  4060432 (3-أ-:4مكافأة نياية الخدمة )إيضاح 
 5980394  0440140 (4-أ-:4)إيضاح  اإلجازة االعتيادية لمموظفين

 -  640606 الضمان االجتماعي
 60:58  ,040,4 المكافآت والحوافز

    :مصروفات المستحقة الدفعال
 -  6360323 حصة الموظفين من ربح السنة 

 40432:  ,,0,204 رواتب
 4380896  31400,1 تطبيب

 304:205:7  20,3300,4 جمالي مستحقات الموظفينإ
 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (:5صفحة )

 )تتمة(المطموبات األخرى الدائنون و  21

 )تتمة(مستحقات الموظفين  أ-21

  مكافأة نياية الخدمة  3-أ -:4
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 7;68906  6330040 يناير 3الرصيد في 
 :;;3540  3060034 (32المكون خالل السنة )إيضاح 

 5;82206  4060432 ديسمبر 53الرصيد في 

  اإلجازة االعتيادية لمموظفين  4-أ-:4
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 9;53208  0460342 يناير 3الرصيد في 
 :2039;3  2,30333 (32المكون خالل السنة )إيضاح 

 (3460925)  (3210244) )المستخدم( خالل السنة
 5980394  0440140 ديسمبر 53الرصيد في 

 الجيات الحكومية ب-21
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني لمسنة: ضريبة الدخل -مصمحة الضرائب/ عدن
 307370272  306,00060 (37)إيضاح الحالية 
 -  03,03,3 (ه-63)إيضاح  السابقة

 ;362034  3260333 صندوق تنمية الميارات
    اإلدارة العامة لمواجبات الزكوية العاصمة/ عدن: 

 70222  330333 (36المستحق لمسنة )إيضاح 
 :56032  000331 مرحل من سنوات سابقة

 5280:62  30024 الييئة العامة لمتأمينات والمعاشات/ عدن
 402230349  203030304 إجمالي الجيات الحكومية

 بح السنة المحتجزةحصة الحكومة من ر  ج-21
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني ربح السنة: 
 -  006060323 م;423
 303350323  303300333 ج(-63)إيضاح  م4238

 603860962  3600403 م4239-م:423باقي رصيد السنتين 
 (602220222)  (003330333) (52إيضاح ))المحول( لرأس المال المدفوع 

 304990:63  304300463 ي حصة الحكومة من ربح السنة المحتجزةإجمال

 البنك األىمي اليمني -إدارة الفروع االسالمية د-21
 . الفرع اإلسالمي في صنعاءيمثل المبمغ قيمة اعتمادات مستندية لعمالء 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (;5صفحة )

 )تتمة(المطموبات األخرى الدائنون و  21

 م2334ديسمبر  -حسابات الفترة أغسطس ه-21
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :صنعاءفرع 
 4:40979  0300416 دائنةمعامالت 
 4360496  2030364 مدينةمعامالت 

 8:06:5  400434 الرصيد
    :الحديدةفرع 

 6;42307  ,2330,4 دائنةمعامالت 
 3850:47  ,360026 مدينةمعامالت 

 ;59098  040003 الرصيد
 3280474  3320204 م;423ديسمبر  -الفترة أغسطسإجمالي حسابات 

 المخصصات األخرى 24
 م;423  م2323 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :لقاء المخصص
 3;;60;;30  200400443 أ(-;4المطالبات المحتممة )إيضاح 

    التسييالت االئتمانية غير المباشرة:
 23;370;30  203360401 ب(-;4محدد )إيضاح 

 ;576047  3430210 ج(-;4ام )إيضاح ع
 -  06,06,4 المصرفية  رسوم االشتراك في مؤسسة ضمان الودائع

 604870373  03010643, إجمالي المخصصات األخرى
 المطالبات المحتممة أ-24
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 720222;30  200,30333 التأمين االجتماعي 
 3;;660  000443 م 4234 –م4232بة الدخل لمسنوات ضريرصيد 

 3;;60;;30  200400443 إجمالي المطالبات المحتممة

 مخصص محدد -التسييالت االئتمانية غير المباشرة ب-24
عدم اتفاق لممؤسسة العامة لمكيرباء محل دوالر أمريكي مصدرة  3304260322بقيمة خارجي  -خطابات ضمانكون البنك مخصصًا محددا لقاء 

 إنديا )بنك دولة اليند(.  فمع ستيت بنك أو 
 مخصص عام  -التسييالت االئتمانية غير المباشرة  ج-24

 م2334  --------------م 2323 ------------ 
االعتمادات  

  المستندية
     --خطابات الضمان  ---

 االجمالي  االجمالي  محمي  خارجي 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  منيألف لاير ي  ألف لاير يمني 

 4;45705  ;576047  :57022  3360695  :426099 يناير 3في الرصيد 
 -  0896;3  30:54  :8067  3305:6 إعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبيةفارق 

 (0577:)  (4250383)  (7:4)  (466)  (4240557) (;)المسترد( خالل السنة )إيضاح 
 3490444  734  622  -  334 أ( -34المكون خالل السنة )إيضاح 

 ;576047  3430210  0606,1  3230614  300404 ديسمبر 53في الرصيد 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (62صفحة )

 رأس المال  03

( من 3-7ادة رقم )لمبموجب ايبمغ رأس مال البنك المصرح بو مبمغ خمسون مميار لاير يمني ورأس مالو المدفوع مبمغ عشرون مميار لاير يمني، 
  ( من النظام األساسي لمبنك. :م بشأن تنظيم البنك والمادة رقم )4235( لسنة 627قرار رئيس مجمس الوزراء رقم )

مميار لاير يمني( بتحويل مبمغ  36م: ;423ديسمبر  53مميار لاير يمني ) 39م بمغ رأس مال البنك المدفوع مبمغ 4242ديسمبر  53كما في 
 37رسالة معالي وزير المالية الموجية لرئيس مجمس اإلدارة بتاريخ استجابة ل( ج-:4صة الحكومة في ربح السنة المحتجزة )إيضاح الزيادة من ح

سبتمبر  47م الصادر في اجتماعو الرابع االستثنائي المنعقد بتاريخ 4239( لسنة ;8م بالموافقة عمى قرار مجمس إدارة البنك رقم )4239أكتوبر 
من تحقيقو خالل الفترة البنك ، وىو ما لم يتمكن عمى أن يتم دفع الزيادة عمى ثالث سنوات ن رأسمال البنك األىمي اليمني المدفوعم بشأ4239

  س المال في السنة الالحقة.أزيادة ر تستكمل س. م4242ديسمبر  53كما في المحتجزة عدم كفاية رصيد حصة الحكومة في ربح السنة المحددة ل

 المال المدفوع لمبنك كما يمي:رأس تفاصيل 
 

 قيمة السيم
 لاير يمني

 ------م ;423 -----  ------م 2323 ----- 

  سيمعدد األ  
 رأس المال

  سيمعدد األ  ألف لاير يمني
 رأس المال

 ألف لاير يمني
 3602220222  3602220222  3902220222  3902220222  30333 رأس المال المدفوع

 االحتياطيات 03
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 7047:0824  602,30213 أ(-53)إيضاح االحتياطي القانوني 
 2:;509950  0046606,1 ب(-53)إيضاح االحتياطي العام 

 0984;85  6040462 ج(-53احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح 
 2;7202  30343, د(-53)إيضاح كمية في القيمة العادلة احتياطي التغيرات الترا

 09440656;  3304340443 إجمالي االحتياطيات 
 االحتياطي القانوني أ-03
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 0794;6056  02,10632, يناير  3الرصيد 
 0252;2;  4420641 المحول من ربح السنة 

 7047:0824  602,30213 برديسم 53الرصيد 

 االحتياطي العام ب-03
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 72;40:860  004400413 يناير  3الرصيد 
 0252;2;  4420641 المحول من ربح السنة

 2:;509950  0046606,1 ديسمبر 53الرصيد 

 لمعداتاحتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت وا ج-03
أغسطس مبني المكيراس في للاير يمني و  ألف 5;85902 م مبمغ;;;3االحتياطي فائض إعادة تقييم ألراضي ومباني البنك كما في ىذا يتضمن 
 ألف لاير يمني.  ;4088مبمغ  م4223



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (63صفحة )

 )تتمة( االحتياطيات 03

 احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة د-03
وشركة البحرين  -الدوليالعربي البحرين وبنك أليوباف  -كل من شركة الخدمات المالية العربيةتغيرات القيمة العادلة لدرج في ىذا االحتياطي م

 م. 4234لى م إ4224خالل السنوات اليمن  -الخدمات المالية اليمنية

 ، صافيوالحسابات النظامية االلتزامات العرضية واالرتباطات 02
 م;423  ----------------م 2323 --------------- 
 صافي القيمة  صافي القيمة  تأمينات النقديةال  مجمل القيمة 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني التسييالت االئتمانية غير المباشرة:
 0794;3058   300300632   (306030314)   003000433 محمي  -خطابات الضمان

 9920286  4410040  -  4410040 خارجي   -مانخطابات الض
 :3203:7049  ,,60004  (002460044)  004030002 استيراد  -االعتمادات المستندية
 -  0,13,  -  0,13, تصدير -االعتمادات المستندية

        فرعا صنعاء والحديدة
 :0433035;   404340632   -    404340632 خارجي  -خطابات الضمان
 5:20:49   0240242   (3340600)   ,01040, محمي  -خطابات الضمان

 750833  60002,  -  60002, تصدير-االعتمادات المستندية
 2;9206;430  30030,0146  (603060334)  ,340313041 اإلجمالي

 5740843  0620340  -  0620340 أخرى
 4405450333  3000310343  (603060334)  3400000344 اإلجمالي 

 النقدية وشبو النقدية 00
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  

 9305990:72   4000,60,60 )إيضاح مخاطر السيولة(أشير  5ال يزيد عن األرصدة المستحقة من البنوك باستحقاق 
 604780683  3304400043 (39النقدية في الصندوق )إيضاح 

 302220222  - )إيضاح مخاطر السيولة(اليمني  ى البنك المركزيشيادات اإليداع لد
 9808560533  33,000303,0 إجمالي النقدية وشبو النقدية        

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 00

ن المعامالت قد أجريت عمى أساس . تعتقد اإلدارة بأكما أدناهم تمثمت المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 4242ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 
  عادل.

 م;423  م2323  
 ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  الحساب بيان

 40758  - تكمفة الفوائد الدخل الشامل
 860296  3330034 المرتبات والمزايا  

 420283  340000 القروض –التسييالت اإلئتمانية المباشرة  المركز المالي
 8;7403  30662, ودائع العمالء 

 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (64صفحة )

 إدارة المخاطر  ,0

دارة تمك المخاطر مينيًا. يعرف البنك المخاطر عمى أنيا إمكانية تكبده لخسائر أو فقدا ن تتضمن أنشطة البنك اتخاذ مخاطر بأسموب ىادف وا 
اطر سعر الفائدة، ومخاطر سعر يتعرض البنك لمخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخربحية قد تتسبب بيا عناصر داخمية أو خارجية حيث 

 العممة. 
دارة مراكز المخاطر في تتمثل الوظائف الرئيسة إلدارة مخاطر البنك  التعرف عمى جميع المخاطر التي تؤثر عمى البنك وقياس تمك المخاطر وا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م بشأن معايير إدارة مخاطر االئتمان، 9;;3( لسنة 32معايير إدارة مخاطر االئتمان المبينة في المنشور الدوري لمبنك المركزي اليمني رقم )
 مخاطر االئتمان: وينفذ اإلجراءات التالية لتقميل التعرض ل

 ؛إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معيم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منيم 
 ؛الحصول عمى ضمانات كافية لتقميل التعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي تواجو العمالء أو البنوك 
 ؛ معمالء والبنوك لتقييم مراكزىم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطموب لمتسييالت االئتمانية منخفضة القيمةالمتابعة والمراجعة الدورية ل 
 .توزيع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك عمى قطاعات اقتصادية وأقاليم جغرافية متنوعة لتقميل تركزات مخاطر االئتمان 

 لتعرض لمخاطر االئتمانا
 لمخاطر االئتمان:التسييالت االئتمانية غير المباشرة الحد األعمى لتعرض صافي الموجودات المالية و م بمغ 4242بر ديسم 53كما في 

 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 53606:90943  00600630002 الموجودات المالية
 2;9206;430  30030,0146 التسييالت االئتمانية غير المباشرة

 558067:0433  00400360231 مالي التعرض لمخاطر االئتمانإج
 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (65صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر   ,0

 )تتمة(مخاطر االئتمان 

 )تتمة(التعرض لمخاطر االئتمان 
 :الموجودات المالية 
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 808650:38;3  2310,330333 أذون الخزانة، صافي
 9305990:72  4000,60,60 حقة من البنوك، صافياألرصدة المست

 0399;3:095  3403,60444 أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى لبنك المركزي اليمني 
 08920795;3  401000460 المدينون والموجودات األخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(، صافي 

 809360735  0006,,403 التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي  
 4;56309  0,60,63 االستثمارات، صافي

 302220222  - شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 
 53606:90943  00600630002 اإلجمالي

 التسييالت االئتمانية غير المباشرة: 
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 30424:;0;  ,330,36033 خارجي، صافي-خطابات الضمان
 ;;3097205  301020430 محمي، صافي-خطابات الضمان

 ;::32045:0  6460464 االعتمادات المستندية، صافي
 2;9206;430  30030,0146 االجمالي

 إدارة مخاطر اإلئتمان
ية متنوعة، قدر اإلمكان، بحسب متطمبات عمالئو يدير البنك تركزات المخاطر االئتمانية بتوزيع المحفظة عمى قطاعات اقتصادية ومواقع جغراف

 (.3البمد )إيضاح السائدة في والظروف 

 توزيع األدوات المالية وفقاً لمقطاع االقتصادي 
 ---------------------------------م 2323 --------------------------- 

 
 تجاري

 
 صناعي

 
 خدمي

 
 أخرى

 
 اإلجمالي

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

 0303030014  -  -  -  0303030014 اليمني

 -  -  -  -  - شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 4000,60,60  -  -  -  4000,60,60 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 2310,330333  -  -  -  2310,330333 أذون الخزانة، صافي
 0006,,403  002400106  -  ,344003  ,00,13024 التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

 0,60,63  -  -  -  0,60,63 ، صافي االستثمارات

 003004403,4  002400106  -  ,344003  00403200431 اإلجمالي
          مطموبات مالية

 203430206  -  -  -  203430206 األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية
 24106000,23  23201410,10  040,400441  -  6030203,1, ودائع العمالء

 033012,0466  23201410,10  040,400441  -  100000030, اإلجمالي

 3000310343  004160120  403310003  210333  2400434 ، صافي واالرتباطات والحسابات النظامية االلتزامات العرضية



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (66صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر   ,0

 )تتمة(مخاطر االئتمان 

 )تتمة(إدارة مخاطر اإلئتمان 
 )توزيع األدوات المالية وفقاً لمقطاع االقتصادي )تتمة 
 -----------------------------------م ;423 ------------------------------ 

 
 تجاري

 
 صناعي

 
 خدمي

 
 أخرى

 
 اإلجمالي

 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 المركزي 

 :7085;;440  -  -  -  :7085;;440 اليمني

 302220222  -  -  -  302220222 شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 9305990:72  -  -  -  9305990:72 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 808650:38;3  -  -  -  808650:38;3 أذون الخزانة، صافي
 809360735  560788;40  9:;750  -  82;509470 مة لمعمالء، صافيالتسييالت اإلئتمانية المباشرة المقد

 4;56309  -  -  -  4;56309 ، صافي االستثمارات

 ;0295082;;4  560788;40  9:;750  -  802:70278;4 اإلجمالي
          مطموبات مالية

 308920454  -  -  -  308920454 األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية
 0479;4:3086  ;2:072;20;3  6508440227  ::307;08:  5:06490377 ودائع العمالء

 ;:06;4:5053  ;2:072;20;3  6508440227  ::307;08:  905:9;6202 اإلجمالي

 4405450333  6280454  ;4033:095  4034:0248  3908920336 ، صافي واالرتباطات والحسابات النظامية االلتزامات العرضية

 ت المالية وفقاً لمموقع الجغرافيتوزيع األدوا 
 --------------------------------------م 2323 ---------------------------------- 

 
 الجميورية اليمنية

 
 أمريكا والكاريبي

 
 أوربا

 
 آسيا

 
 أفريقيا

 
 اإلجمالي

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

 0303030014  -  -  -  -  0303030014 البنك المركزي اليمني

 -  -  -  -  -  - شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 4000,60,60  3420060  2303410306  3303140140  -  6304460313 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 2310,330333  -  -  -  -  2310,330333 أذون الخزانة، صافي
 0006,,403  -  -  -  -  0006,,403 التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

 0,60,63  -  24,0063  -  -  630233 ، صافياالستثمارات

 003004403,4  3420060  2300400,36  3303140140  -  03104000036 اإلجمالي
            مطموبات مالية

 203430206  -  4040404  -  -  300000034 األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية
 24106000,23  -  -  -  -  24106000,23 ودائع العمالء

 033012,0466  -  4040404  -  -  03303440124 اإلجمالي
، واالرتباطات والحسابات النظامية االلتزامات العرضية

 3000310343  2140104  603330014  603610304  -  4010434 صافي

               



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (67صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

 )تتمة(مخاطر االئتمان 

 )تتمة(إدارة مخاطر اإلئتمان 
 لجغرافي )تتمة(توزيع األدوات المالية وفقاً لمموقع ا 
 ---------------------------------------م ;423 -------------------------------------- 

 
 الجميورية اليمنية

 
 أمريكا والكاريبي

 
 أوربا

 
 آسيا

 
 أفريقيا

 
 اإلجمالي

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

 :7085;;440  -  -  -  -  :7085;;440 البنك المركزي اليمني

 302220222  -  -  -  -  302220222 شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 9305990:72  :;;0;37  8205:6  5607880725  -  87;20;5807 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 808650:38;3 أذون الخزانة، صافي
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3;808650:38 
 809360735 التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
809360735 

 830422 ، صافياالستثمارات
 

- 
 

- 
 

4:207;4 
 

- 
 

56309;4 

 48602280354 اإلجمالي
 

- 
 

5607880725 
 

5620;98 
 

37;0;;: 
 

4;;0295082; 
            مطموبات مالية

 ;30243095 األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية
 

- 
 

- 
 

86:06;5 
 

- 
 

308920454 
 0479;4:3086 ودائع العمالء

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4:3086;0479 

 8;;4:408920 اإلجمالي
 

- 
 

- 
 

86:06;5 
 

- 
 

4:5053;06:; 

 ،واالرتباطات والحسابات النظامية لتزامات العرضيةاال 
 36;9:0: صافي

 
- 

 
37054803;8 

 
70:4:0388 

 
4:;0:57 

 
4405450333 

 مخاطر السيولة

ة ولمحد من ىذه المخاطر تقوم إدار . 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

زي اليمني امتثااًل المنشور الدوري لمبنك المركوالسيولة المستقبمية بشكل يومي وتنظم مصادر تمويل متنوعة، بحسب الظروف المتاحة لمبنك، 
 م بشأن إدارة مخاطر السيولة.  ;422( لسنة 7) المنشور الدوري لمبنك المركزي اليمني رقم

 نسبة السيولة 
أن تحتفظ البنوك بنسبة من الموجودات القابمة لإلسالة  م بشأن نسبة السيولة9;;3( لسنة 5يتطمب البنك المركزي اليمني في منشوره الدوري رقم )

 . %47عن ا ال تقل لمواجية التزاماتي

في واالرتباطات مطموباتو المالية والتزاماتو العرضية في إجمالي مثل تتو تأن التزامام بمغت نسبة السيولة لمبنك باعتبار 4242ديسمبر  53كما في 
  (.%9:م: ;423ديسمبر  53)% 7; ،السائدةضوء الظروف 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (68صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

 تتمة()مخاطر السيولة 

 فجوة االستحقاق
البنك فجوة االستحقاق ىي مقياس لمقدرة البنك عمى سداد مطموباتو من موجوداتو لنفس فترة االستحقاق وتتمثل في الفارق بين موجودات ومطموبات 

 م كانت فجوة االستحقاق عمى النحو التالي:4242ديسمبر 53لفترة استحقاق معينة. كما في 
 -------------------------------م 2323 --------------------------------- 

 
 أشير 0ال يزيد عن 

 
 أشير 6 -0

 
 سنة -أشير 6

 
 أكثر من سنة

 
 اإلجمالي

 ألف لاير يمني الموجودات
 

 ألف لاير يمني
 

 ألف لاير يمني
 

 ألف لاير يمني
 

 ألف لاير يمني
ك النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البن

 0303030014  -  -  -  0303030014 المركزي اليمني

 -  -  -  -  - شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 4000,60,60  -  -  -  4000,60,60 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 2310,330333  -  0,03330333  3600,330333  - أذون الخزانة، صافي
 0006,,403  ,00040043  330630,  3303,2,  ,20,64036 لمباشرة المقدمة لمعمالء، صافيالتسييالت اإلئتمانية ا
 0,60,63  0,60,63  -  -  - االستثمارات، صافي
 3001000304  3001000304  -  -  - الموجودات األخرى

 00020336,,0  3106600022  0,0,330630  360033303,2  32403,60331 اإلجمالي
          ت وحقوق الممكيةالمطموبا

 203430206  3330333  -  -  203430206 األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية
 24106000,23  3,204030403  030,440016  3,034,0114  4404340034 ودائع العمالء 

 23036603,0  23036603,0  -  -  - المطموبات األخرى
 0000030216  0000030216  -  -  - حقوق الممكية

 00020336,,0  2340,010313  030,440016  3,034,0114  332033106,0 اإلجمالي

 -  (311011004,1)  3004320321  ,301010,036  ,2,0304006 فجوة االستحقاق

  
 --------------------------------------م ;423 --------------------------------- 

 
 أشير 5عن  ال يزيد

 
 أشير 8 -5

 
 سنة -أشير 8

 
 أكثر من سنة

 
 اإلجمالي

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الموجودات
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك 

 :7085;;440 المركزي اليمني
 

- 
 

- 
 

-  440;;7085: 

 302220222  -  -  302220222  - يداع لدى البنك المركزي اليمنيشيادات اإل
 9305990:72  -  -  -  9305990:72 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي

 - أذون الخزانة، صافي
 

- 
 

3;808650:38 
 

-  3;808650:38 
 ;::405630 التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، صافي

 

33023: 
 

3640356 
 

6043;0694  809360735 
 - ، صافياالستثمارات

 

- 
 

- 
 

56309;4  56309;4 
 :470:8:078  :450542028  -  -  4076:0722 الموجودات األخرى

 04850:99;; اإلجمالي
 

30233023: 
 

3;809:70;72 
 

490::30554  5460;640399 
 المطموبات وحقوق الممكية

     

    

 308920454 وك والمؤسسات الماليةاألرصدة المستحقة لمبن
 

- 
 

-  -  308920454 
 04720398:; ودائع العمالء 

 

3703970::9 
 

5207;;06:8  3590845092:  4:3086;0479 
 35087:0336  35087:0336  -  -  - المطموبات األخرى

 860796;490  860796;490  -  -  - حقوق الممكية

 :42062;0;; اإلجمالي
 

3703970::9 
 

5207;;06:8 
 

39;046805;8  5460;640399 

 (8780753) فجوة االستحقاق
 

(3603860:8;) 
 

38803:80686 
 

(37305870286)  - 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (69صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

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

 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 
 قاق لمموجودات والمطموبات المالية.ضبط مقابمة تواريخ االستح 

 متوسط أسعار الفوائد عمى األدوات المالية

 ---------------م 2334 --------------  --------------م 2323 -------------- 

 
لاير 
 يمني

دوالر 
 أمريكي

جنيو 
 يورو إسترليني

لاير 
 سعودي

درىم 
  إماراتي

 لاير
 يمني

دوالر 
 أمريكي

جنيو 
 وروي إسترليني

لاير 
 سعودي

درىم 
 إماراتي

 % % % % % %  % % % % % % الموجودات
أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى 

 البنك المركزي اليمني
- - - - - -  - - - - - - 

 - - - - - 39  - - - - - 36.6 أذون الخزانة، صافي
 -األرصدة المستحقة من البنوك

 ودائع ثابتة
- 3.34 3.31 - - 3.31  - - - - - - 

التسييالت االئتمانية المباشرة 
 المقدمة لمعمالء، صافي

23 33 - - - -  43 33 - - - - 

              المطموبات

األرصدة المستحقة لمبنوك 
 والمؤسسات المالية

- - - - - -  - - - - - - 

 - 2.47 2.47 2.47 2.47 37  - ,3.2 ,3.2 ,3.2 ,3.2 ,3 ودائع العمالء

 تأثر بسعر الفائدة وسعر الفائدة المتراكمةفجوة ال
 ----------------------------------------م 2323 ----------------------------------- 

 
 أشير0ال يزيد عن

 
 أشير 6 - 0

 
 سنة -أشير 6

 
 أكثر من سنة

 
 اإلجمالي  غير متأثر بالفائدة

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

 اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني
-  -  -  -  0303030014  0303030014 

شيادات اإليداع لدى البنك المركزي 
 اليمني

-  -  -  -  -  - 

 4000,60,60  -  -  -  -  4000,60,60 األرصدة المستحقة من البنوك، صافي
 2310,330333  -  -  0,03330333  3600,330333  - أذون الخزانة، صافي

التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة 
 لمعمالء، صافي

20,64036,  ,3303,2  ,330630  00040043,  -  403,,0006 

 0,60,63  0,60,63  -  -  -  - ، صافياالستثمارات
 3001000304  3001000304  -  -  -  - وجودات األخرىالم

 00020336,,0  0600230346  ,00040043  0,0,330630  360033303,2  46032,0624 اإلجمالي
            المطموبات وحقوق الممكية

األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات 
 المالية

-  -  -  -  203430206  203430206 

 24106000,23  3,003030433  -  0300440016  3,034,0164  4404340064 ء ودائع العمال
 23036603,0  23036603,0  -  -  -  - المطموبات األخرى

 0000030216  0000030216  -  -  -  - حقوق الممكية
 00020336,,0  23404040216  -  0300440016  3,034,0164  4404340064 اإلجمالي

 -  (36000340343)  ,00040043  3,03320321  ,301010,031  (001430101) بسعر الفائدةفجوة التأثر 
 -  -  36000340343  ,3,4040,004  30004000004  (001430101) فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (:6صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

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

 -------------------------------------------م ;423 ----------------------------------------- 

 
 أشير 5ال يزيد عن 

 
 أشير 8 - 5

 
 سنة -أشير 8

 
 أكثر من سنة

 
 اإلجمالي  غير متأثر بالفائدة

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  يألف لاير يمن  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الموجودات
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي 

 :7085;;440  :7085;;440  -   -  -   -  لدى البنك المركزي اليمني

 302220222  -  -   -  302220222  -  شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 9305990:72  923  -   -  -   ;930599036 نوك، صافياألرصدة المستحقة من الب

 808650:38;3  -  -   808650:38;3  -   -  أذون الخزانة، صافي
التسييالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة لمعمالء، 

 809360735  -  0694;6043  3650356  :33023  ;::405620 صافي

 4;56309  4;56309  -   -   -   -  ، صافياالستثمارات
 :470:8:078  4708:30966  -   -   -   3:80:46 الموجودات األخرى

 640399;5460  0:97;023;6  0694;6043  72;809:80;3  :30233023  260:84;950 اإلجمالي
            المطموبات وحقوق الممكية

 308920454  308920454  -  -  -  - األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية
 0479;4:3086  780639;3570  -  06:8;;5207  9::3703970  390689;0;; ودائع العمالء 

 35087:0336  8;33059305  -  6:20495  5;45:03  3078:0474 المطموبات األخرى
 860796;490  860796;490  -  -    -   - حقوق الممكية

 640399;5460  ;84083;3980  -  ;097;53029  37063602:2  ;32306:7093 اإلجمالي

 -  (640966;3490)  0694;6043  3;387092903  (3606250284)  (4907:20:79) فجوة التأثر بسعر الفائدة

 -  -  640966;3490  34509450494  (;3;50:;630)  (4907:20:79) فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة

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

مركز من بأن ال يحتفظ البنك م بشأن التعرض لمخاطر النقد األجنبي، :;;3( لسنة 8) دوري رقميتطمب البنك المركزي اليمني في منشوره ال
% من عممة واحدة وذلك من رأس المال واالحتياطيات كما ىو معرف في المنشور 37% من مختمف العمالت و47العمالت األجنبية أكثر من 

 سواًء كان المركز طويل أم قصير". ، م بخصوص نسبة كفاية رأس المال9;;3( لسنة 4الدوري رقم )

 أسعار صرف العمالت األجنبية
سعار يتعامل البنك بسعر الصرف السائد في السوق لمدوالر األمريكي والعمالت األجنبية األخرى المتعامل بيا في السوق اليمنية وفقًا لنشرة أ

عمى قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمدة رسميًا عمى أساس التعويم، ويقيم الصرف الصادرة عن البنك المركزي من مقره الرئيسي في عدن والمستندة 
م،  امتثااًل 4239أغسطس  37منذ مركز العمالت األجنبية في المراكز المالية لمبنك عمى أساس نشرة أسعار الصرف الصادرة من البنك المركزي 

سي/ عدن بإلغاء التعامل بسعر صرف الدوالر األمريكي عمى أساس سعر لمقرار الصادر عن مكتب محافظ البنك المركزي اليمني، المركز الرئي
 م. 4239أغسطس  36( لاير يمني لمدوالر األمريكي المؤرخ 472صرف ثابت بـ)

في ظل اقتصار نشرات سعر الصرف الصادرة عن البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي/ عدن عمى سعر صرف الدوالر األمريكي فقط 
، وفقًا لسعر متخصص أجنبي سعار صرف العمالت األجنبية التي يتعامل بيا من موقع اليكترونيأالبنك خمص والر األمريكي(، يستم: الد;423)

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



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (;6صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

 )تتمة(مخاطر العممة 
 مراكز العمالت األجنبية

مراكز تقييم مراكز العمالت األجنبية، بمغت نسبة صافي في المذكورة أعاله،  ،الطريقة المتبعة لدى البنكباستخدام أسعار الصرف الناجمة عن 
      عمى النحو التالي: م 4242ديسمبر  53كما في األجنبية الرئيسية لدى البنك إلى رأس المال واالحتياطيات األساسية العمالت 

 م;423  ------------------------م 2323 ---------------  

 
 الموجودات 

  المركز الطويل
 المطموبات 

  المركز القصير
 صافي مراكز 

  ألجنبيةالعمالت ا
النسبة لرأس 

  المال األساسي
النسبة لرأس 

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

 43  23  ,0,63060,  (2030,0323)  ,,4043,04 الجنيو االسترليني
 33  1  2026,0004  (230114)  202140006 الدرىم اإلماراتي
 ;4  (33)  (204440233)  (10044,0233)  1304410333 الدوالر األمريكي

 (35)  (36)  (00,410024)  (01140163,)  302430000 اليورو
 (5:)  (02)  (101,60006)  (3400410310)  106230404 اللاير السعودي

 3  3  3660036  (23630)  3140323 أخرى
 (56)  (24)  (,102,4001)  (33300030466)  33203430213 اإلجمالي

 تتمثل العمالت األخرى في اللاير العماني والفرنك السويسري والين الياباني. 

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

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

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

 -----------------------------م 2323 -------------------------- 
 ىم اإلماراتيالدر   اللاير السعودي  اليورو  الجنيو االسترليني  الدوالر األمريكي :سعر الصرف باللاير اليمني

 331.4  336.60  043.6  ,0,  033 المستخدم في البنك
 ,34  341.44  30343  30323  646.24 في السوق الموازي

 (16.3)  (,42.3)  (41.0,)  (,04)  (246.24) الفارق

 ------------------------------م ;423 ----------------------------- 
 الدرىم اإلماراتي  اللاير السعودي  اليورو  الجنيو االسترليني  الدوالر األمريكي :منيسعر الصرف باللاير الي
 325.67  323.52  5:.647  63.:;6  5:2.22 المستخدم في البنك
 387.22  382.22  885.22  994.22  22.;82 في السوق الموازي

 (83.77)  (92.:7)  (459.39)  (;495.7)  (22.;44) الفارق

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



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (72صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  ,0

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

 
التأثير عمى بياني الدخل الشامل والتغيرات 

 في حقوق الممكية بالزيادة / )النقص(

 
 م2323

  ألف لاير يمني
 م;423

 ألف لاير يمني
 409220992  ,00106002 الجنيو االسترليني
 98;306630  304430304 الدرىم اإلماراتي
 602360994  (304020346) الدوالر األمريكي

 (;30838066)  (003300,0,) اليورو
 (:330354072)  (04430416,) اللاير السعودي

 (;3065;607)  (606460142) اإلجمالي

 إدارة رأس المال 06

البنك بمتطمبات رأس المال المفروضة خارجيًا وأن البنك يحتفظ بتصنيف  تتمثل األىداف األساسية من إدارة البنك لرأس المال في ضمان التزام
ات ائتماني قوي ونسب رأس مال صحيحة. تتم مراقبة كفاية رأس المال من قبل إدارة البنك بشكل ربع سنوي باستخدام تقنيات تستند عمى التعميم

 المطموبة لدى البنك المركزي اليمني عمى أساس ربع سنوي. المقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض إشرافية. وتحفظ المعمومات

 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 8;;3( لسنة 5م المعدل لممنشور الدوري رقم )9;;3( لسنة 4منشوره 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( 
 %.:يساوي أو أعمى من 

 جمالي رأس مال البنك إلى فئتين ىما:بموجب أحكام المنشور أعاله، ُيقسم إ

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

 لمعدات واحتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة رأس المال المساند: ويتضمن احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت وا
ء لالستثمارات والمخصصات العامة لقاء انخفاض القيمة لمتسييالت االئتمانية المباشرة والتسييالت االئتمانية غير المباشرة، والمخصص لقا

 انخفاض القيمة لممدينون والموجودات األخرى.   

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

 تعديالت لتعكس الطبيعة األكثر احتمالية لمخسائر الممكنة. تتتبع إجراءات مماثمة لمخاطر البنود خارج بيان المركز المالي مع بعض ال

 البنك لجميع متطمبات رأس المال المفروضة خارجيًا الخاضع ليا. متثل ي



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (73صفحة )

 )تتمة(إدارة رأس المال  06

 )تتمة(كفاية رأس المال 
 بمغت نسبة كفاية رأس المال، كما يمي:م، 4242ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 

 م;423  م2323 
 مميون لاير يمني  مميون لاير يمني رأس المال:

 ;440:7  ,24010 رأس المال األساسي
 40296  30430 رأس المال المساند

 55;460  240404 إجمالي رأس المال
    الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر:

 570776  200011 في بيان المركز المالي 
 360355  3201,3 خارج بيان المركز المالي 

 08:9;6  060001 إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر
    نسبة كفاية: 

 %06  %44 رأس المال األساسي
 %3,  %12 إجمالي رأس المال

 أنشطة األمانة 04

دارة موجودات لحساب أو بالنيابة عن أطراف أخرى عنيا بإستثناء المشر  وع السكني الذي يديره البنك نيابة ال يقوم البنك بأية أنشطة تتعمق بحفظ وا 
م. 4222أبريل  ;4م والمصادق عميو من قبل معالي/ وزير المالية بتاريخ 4222أبريل  8عن الدولة وفقًا لمحضر االجتماع الموسع المنعقد في 

م بنظام ::;3 سنة( ل74راء رقم )المشروع السكني في حي عبد العزيز عبد الولي، المنصورة، مدينة عدن بناًء عمى قرار مجمس الوز أنشأ وقد 
نشاءات التمويل الذاتي من قيمة الشقق المباعة نقدًا وبالتقسيط لبناء عدد من الوحدات السكنية لممواطنين بالميجر وتخصيص عدد آخر لوزارة اإل

كحسابات باللاير اليمني والدوالر األمريكي كني . يحتفظ البنك بالحسابات البنكية لممشروع السواإلسكان ولمعاممين المستحقين في البنك األىمي اليمني
 ظامية.ن

 االلتزامات الرأسمالية 01
 م;423  م2323 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  

 3490965  220030 باللاير اليمني 
 47303:7  20,33 بالدوالر األمريكي 

 :4;59:0  200430 إجمالي االلتزامات الرأسمالية

 الموجودات والمطموبات المحتممة ي و الموقف القانون 04
م كان لدى البنك قضايا رفعيا ضد عمالء متعثرين لعدم سداد المديونيات المستحقة عمييم وقضايا 4242ديسمبر  53خالل السنة المنتيية في 

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

 أرقام المقارنة 03
رنة. أعيد تصنيف بعض باستثناء الحاالت التي يسمح أو يطمب معيار أو تفسير غير ذلك، يعمن أو يفصح عن كافة المبالغ مع معمومات مقا

 األرقام لمسنة السابقة لتتفق مع العرض لمسنة الحالية. 



 البنك األىمي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م4242يسمبر د 53لمسنة المنتيية في 
 

 (74صفحة )

 األحداث الالحقة   03

 م 2334لبيانات المالية المدققة لمبنك لمسنة مجمس إدارة البنك اإقرار أ    -03
م ;423لمبنك لمسنة المدققة البيانات المالية ناقش فييا جمسة م عقد مجمس إدارة البنك بصفتو الجمعية العمومية لمبنك 4243يناير  34بتاريخ 

متحفظ نتيجة لعدم إمكانية التحقق من الالحسابات المستقمين  يمدققتقرير حوليا صدر م و 4242ديسمبر  49والتي صادقت عمييا اإلدارة بتاريخ 
في تمك البيانات المالية لعدم تمكن اإلدارة من توفير مبالغ وأرصدة فرعي البنك التجاريين في صنعاء والحديدة والفرع اإلسالمي في صنعاء الظاىرة 

وفقًا لقراره  م;423لمسنة المتحفظ المستقمين الحسابات  يوقد أقر مجمس اإلدارة تقرير مدققأدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن تمك الفروع في حينو. 
رفعت اإلدارة  م4243يناير  :3وبتاريخ م. 4243( لسنة 5اره رقم )م، وأقر البيانات المالية المدققة لنفس السنة وفقًا لقر 4243( لسنة 4رقم )

 ممثل الحكومة مالكة البنك.  -م إلى معالي وزير المالية;423ديسمبر  53لمسنة المنتيية في البيانات المالية المدققة 

 م 2334البيانات المالية المدققة لمبنك لمسنة حول المستقمين الحسابات  يب   تعديل تقرير مدقق-03
المعدل فيما يتعمق بمبالغ م ;423حول البيانات المالية المدققة لمبنك لمسنة المستقمين الحسابات  يم صدر تقرير مدقق4243فبراير  8بتاريخ 
بيذا  دارة البنكقدمتيا إ ،أدلة تدقيق كافية ومالئمة بناًء عمىم ;423يوليو  53 -يناير 3لمفترة  فرعي البنك التجاريين في صنعاء والحديدةوأرصدة 

 . الخصوص
 تحويل حصة الحكومة من ربح السنة المحتجزة  ج-03

ج( -:4)إيضاح لاير يمني  3033503230899مبمغ م 4238البنك حصة الحكومة من ربح السنة المحتجزة لمسنة دفع م 4243فبراير  :بتاريخ 
 يذا الخصوص. م ب4242فبراير  38( وتاريخ 456رقم )بلية استجابة لمذكرة معالي وزير الماحكومة العام حساب ال -وزارة الماليةل

 / عدن الحصول عمى مخالصة من اإلدارة العامة لمواجبات الزكوية د-03
/ العاصمة من اإلدارة العامة لمواجبات الزكويةم 4242لمسنة بسداد كامل الزكاة المقدرة لمبنك المخالصة رسالة م صدرت 4243مارس  44بتاريخ 
 عدن.
 م2334ستكمال سداد ضريبة الدخل لمسنة ا ه-03

ألف لاير يمني  53702720227مبمغ م ;423لمسنة البنك باقي مبمغ ضريبة الدخل م صدر إيصال استالم شيكات بسداد 4243أبريل  36بتاريخ 
 .(ب-:4)إيضاح 

 مبنك أخرى لوع تدشين نظام بانكس في فر  و-03
 .القطن وسيئونلمكال و واحج لكل من من فروعو في  دعدكس( في نظام )باندشن البنك م 4243يونيو ابتداًء من 

 تركيا -استرداد الرصيد المستحق من بنك آسيا كاتميم ز-03
-;3)إيضاح تركيا  -ليرة تركية تمثل رصيده المستحق من بنك آسيا كاتميم 6;.:30747032م حصل البنك عمى مبمغ 4243ديسمبر  4بتاريخ 

دارة صندوق الودائع والمدخراتوفقًا لقرار المحكمة و ( 3-د   .اتركي -ا 
 لمبنك االحتياطي اإللزاميرصيد البنك المركزي اليمني / عدن لتأكيد  ح-03

)ايضاح  ألف لاير يمني 60776;:340مبمغ برصيد احتياطي إلزامي لمبنك  البنك المركزي اليمني/ عدنمن  إشعارم صدر 4244فبراير  ;بتاريخ 
 ب(. -39
 ت مجمس إدارة البنك المركزي اليمني/ عدنقراراصدور  ط-03

م صدرت قرارات مجمس إدارة البنك المركزي اليمني/ عدن بشأن رفع رأس مال البنوك وتعديل نسبة االحتياطي القانوني 4244مارس  43بتاريخ 
جراءات منح الترخيص لمبنوك ومزاولة العمل المصرفي.     لمبنوك والالئحة التنظيمية لشروط وا 

 صادقة عمى البيانات الماليةالم 02
معالي وزير المالية ممثل الحكومة مالكة مجمس إدارة البنك و وتقرر رفعيا إلى ، م4244أبريل  8صادقت اإلدارة عمى ىذه البيانات المالية في 

   البنك في وقت الحق.
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