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 البنك األهلي الیمني

 المیزانیة العمومیة

م2008 دیسمبر 31كما في   

 

  )3صفحة (

  لموجوداتا
  

دیسمبر  31

   م2008

دیسمبر  31

  م2007

  یمني ألف لایر   یمني ألف لایر  إیضاح

  12,950,745   9,933,260  5 حتیاطیات لدى البنك المركزي الیمنيالنقدیة في الصندوق وأرصدة اال

 26,740,642  25،612،567  6  األرصدة لدى البنوك 

 33,423,127  46،280،049   7  أذون الخزانة، صافي

 9,350,000  10،350،000  8 شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني

 8,914,584  8،409،302  9 المخصصات  بعد ،القروض والسلفیات المقدمة للعمالء

 144,604  205،826  10  االستثمارات المتوفرة للبیع، صافي

 1,661,402  1،739،911  11 األرصدة المدینة والموجودات األخرى 

 1,917,874  2،176،637  12 العقارات واآلالت والمعدات، بعد االستهالك المتراكم

 95,102,978  104،707،552   إجمالي الموجودات

  المطلوبات وحقوق الملكیة 
     

      المطلوبات 

 572,858  2,076،627  13 األرصدة المستحقة للبنوك 

 80,961,204  87،871،641  14 ودائع العمالء 

 2,587,898  2،735،996  15 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى 

 1,260,109  824،041  16 الدفع المستحقةالدخل ضریبة 

  85,382,069   93،508،305   إجمالي المطلوبات

       حقوق الملكیة

 7,500,000  8،500،000  17  رأس المال 

 639,762  639،762  17  إعادة تقییم العقارات فائض احتیاطي 

 1,559,832  2،013،676  17 االحتیاطیات 

 21,315  45،809   17  احتیاطي التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة

 9,720,909  11،199،247    إجمالي حقوق الملكیة

 95,102,978  104،707،552   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

          

 36,125,309   19،666،131  18  الحسابات النظامیة وااللتزامات األخرى، صافي

  .)2و  1(صفحة  مرفقالمستقل  الحساباتدقق متقریر 

   .البیانات المالیة همن هذال یتجزأ جزءًا  38إلى  1من  المرفقة اتتشكل اإلیضاح
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 البنك األهلي الیمني

 بیان الدخل 

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 

 

  )4صفحة (

  م2007    م2008    

  یمني ألف لایر   یمني ألف لایر إیضاح یلإیرادات التشغ
          

  2،674،370    1،889،180  19  من القروض والسلفیات واألرصدة لدى البنوك وائدالف

  4،729،607    5،749،696    الفوائد من أذون الخزانة

 1،501،680   1،440،114    الفوائد من شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني

 8،905،657   9،078،990    فوائدإجمالي إیرادات ال

  )4،755،558(    )5،611،628(  20  الودائع تكلفة

  4،150،099    3،467،362    صافي إیرادات الفوائد

 724،567   805،114  21  عموالت ورسوم الخدمات المصرفیةالإیرادات 

 2،359   13،452    إیرادات االستثمارات المتوفرة للبیع

 71،936   )121،927(  22  یات بالعمالت األجنبیةاألرباح من العمل/  (الخسائر)

 1،099،469    830،363  23  األخرى إیرادات التشغیل

 6،048،430    4،994،364    صافي إیرادات التشغیل

        

        التشغیل مصاریف
          

 77،296   68،635    موالت ورسوم الخدمات المصرفیةالعمصاریف 

 1،200،402   1،526،855  24  اإلداریةو  العمومیة اریفالمص

 1،105،420   969،471  25  المخصصات

  2،383،118    2،564،961    تشغیلال اریفمصإجمالي 

 3،665،312   2،429،403   الدخل  وضریبة الزكاةقبل  السنة ربح

 )65،000(   )75،000(  26  المدفوعةالزكاة 

 3،600،312   2،354،403    الدخل ضریبةقبل بعد الزكاة و  السنةربح 

 )1،260،109(   )824،041(  16   الدخلضریبة صص مخ

 2,340,203   1،530،362    السنةربح 

  یمني لایر 360    یمني لایر 191  27  لسهم األساسي لربح ال

   .البیانات المالیة همن هذال یتجزأ جزءًا  38إلى  1من  المرفقة تشكل اإلیضاحات

  



 البنك األهلي الیمني

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة 

 م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 

 

  )5صفحة (

 

  المال رأس 

احتیاطي 

فائض إعادة 

  تقییم العقارات

االحتیاطي 

  القانوني

 االحتیاطي

  العام

احتیاطي  التغیرات  

المتراكمة في القیمة 

    العادلة

محتفظ الرباح األ 

  اإلجمالي  بها

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

  7,495,962  -  19،560   275،898   1،060،742   639،762   5،500،000  م2006 دیسمبر 31الرصید في 

  1،755   -   1،755   -   -   -   -  صافي الحركة في القیمة العادلة للسنة

  2,340,203   2,340,203   -   -   -   -   -  ربح السنة

  -   )351،030(   -   -   351,030   -   - المحول إلى االحتیاطي القانوني

  -   )351،030(   -   351،030   -   -   -  مإلى االحتیاطي العامحول ال

إلى رأس المحول الربح حصة الحكومة في 

  -   )1،521،132(   -   -   -   -   1،521،132  المال

  -   -   -   )478،868(   -   -   478،868  من االحتیاطي العام إلى رأس المال المحول

  )117،011(   )117،011(   -   -   -   -   -  الربححصة الموظفین في 

  9,720,909  -  21,315   148,060   1,411,772   639،762   7,500,000  م2007دیسمبر  31ید في الرص

  24،494   -   24،494   -   -   -   -  صافي الحركة في القیمة العادلة للسنة

  1،530،362   1،530،362   -   -   -   -   -  ربح السنة

  -   )229،554(   -      229،554   -   - المحول إلى االحتیاطي القانوني

  -   )229،554(   -   229،554   -   -   -  إلى االحتیاطي العاممحول ال

الربح المحول إلى رأس حصة الحكومة في 

  -   )994،736(   -   -   -   -   994،736  المال

  -   -   -   )5،264(   -   -   5،264  من االحتیاطي العام إلى رأس المال المحول

  )76،518(   )76،518(   -   -   -   -   -  الربححصة الموظفین في 

  11،199،247   -  45،809   372،350   1،641،326   639،762   8،500،000 م2008دیسمبر  31الرصید في 

المال. سیتم  رأسهذه الزیادة في وافق معالي األخ/ وزیر المالیة على قد و   . یمنيألف لایر 10,000,000إلى البنك مال  رأسم زیادة 2007أبریل  15أقر مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتاریخ 

وبناء علیه، قرر مجلس إدارة البنك في   لف لایر یمني.أ 10,000,000  مبلغ المال رأسصل یفي نهایة كل سنة حسب ما سیقرره مجلس إدارة البنك إلى أن  الربحالمال من حصة الحكومة في  رأسزیادة 

لف لایر یمني وبقیة المبلغ وقدره أ 994،736م وقدرها 2008ألف لایر یمني وذلك بتحویل حصة الحكومة في أرباح سنة  1،000،000البنك بمبلغ  زیادة رأس مال م2009فبرایر  3اجتماعه الذي عقد في 

  ).17ألف لایر یمني من االحتیاطي العام.  تفاصیل التحویل إلى االحتیاطیات موضحة في اإلیضاح رقم ( 5،264

  .البیانات المالیة همن هذال یتجزأ جزءًا  38لى إ 1من  المرفقة تشكل اإلیضاحات



 البنك األهلي الیمني

 دیة بیان التدفقات النق

 م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 

 

  )6صفحة (

  م2007    م2008  

  یمني ألف لایر   یمني ألف لایر 

       التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 3,665,312  2،429،403  ضریبة الدخلربح السنة قبل الزكاة و 
    التعدیالت لكل من:

 1,083,975  938،852  ات النظامیة المكونة خالل السنةوالحساب السلفیاتلقاء خسائر القروض و مخصص ال
  )782,387(   )722،040(  والحسابات النظامیة المستردة خالل السنة القروض والسلفیات المخصص لقاء خسائر

 )7,406(  )2،152(  القروض والسلفیات   المخصص لقاء خسائرالمبلغ المستخدم خالل السنة من 

 4,864  2،541  والحسابات النظامیةالقروض والسلفیات  لقاء خسائر المخصصإعادة تقییم أرصدة 
 )5,290(  262 الدخل من بیع العقارات واآلالت والمعدات الخسارة)/ (

  )917,415(  )1،260،109(  المدفوعة ضریبة الدخل

 )65,000(  )75،000( الزكاة المدفوعة

 67,832  81،456 استهالك العقارات واآلالت والمعدات 

 3,044,485  1،393،213 )1صافي األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات ذات العالقة باألنشطة التشغیلیة (
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات البنكیة

 )1,877,906(  2،347،894 أرصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي الیمني

  )4,145,848(   3,614،668  عد ثالثة أشهر، بعد الخصم غیر المطفأأذون الخزانة المستحقة ب

 )2,106,043(  931،122 األرصدة لدى البنوك المستحقة بعد ثالثة أشهر

 )1,990,275(  121،163 قبل المخصصات وبعد الفوائد المعلقة القروض والسلفیات المقدمة للعمالء 

  221,521   )78،509(  األرصدة المدینة والموجودات األخرى

 )9,898,551(  6،936،338  )2(الزیادة) في الموجودات (النقصان/ صافي 

 473,260  1،503،769 األرصدة المستحقة للبنوك
 9,295,001  6،910،437 ودائع العمالء

  )632,281(   315,016 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى

 9,135,980  8،729،222 )3صافي الزیادة في المطلوبات (
     التدفقات النقدیة من/ (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة

 )113,870(  )348،687(  شراء عقارات وآالت ومعدات

 5,290  8،206  اإلیرادات من بیع العقارات واآلالت والمعدات 

 )2,364(  )36،728(  شراء استثمارات متوفرة للبیع

 )110,944(  )377،209( )4األنشطة االستثماریة (صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) 

       التدفقات النقدیة من/ (المستخدمة في) األنشطة التمویلیة

 )1,521,132(  )994،736(  حصة الحكومة في أرباح السنة

  1,521,132   994،736  الزیادة في رأس المال

 )117,011(  )76،518(  حصة الموظفین في أرباح السنة

 )117,011(  )76،518( )5ات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة التمویلیة (صافي التدفق

 2,053,959  16،605،046  )5+4+3+2+1صافي الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة (
 61,886,479  63،940،438  ینایر  1النقدیة وشبه النقدیة في 

 63,940,438  80،545،484  ردیسمب 31النقدیة وشبه النقدیة في 

     تتمثل في:

 12,950,745  9،933،260 النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي الیمني
 26,740,642  25،612،567 األرصدة لدى البنوك

 42,773,127  56،630،049  أذون الخزانة وشهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني
 )11,226,434(  )8،878،540( الیمني  أرصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي

  )4,145,848(   )531،180(  أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر، بعد الخصم غیر المطفأ

 )3,151,794(  )2،220،672(  المستحقة بعد ثالثة أشهراألرصدة لدى البنوك 

 63,940,438  80،545،484 ردیسمب 31النقدیة وشبه النقدیة في 

  .البیانات المالیة همن هذال یتجزأ جزءًا  38إلى  1من  المرفقة احاتتشكل اإلیض



  البنك األهلي الیمني

  یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )7صفحة (

  النشاطاتالتأسیس و   1

البنك كافة النشاطات المصرفیة من یمارس   .ملوك بالكامل للحكومة الیمنیةهو مو  م1969في عام  في عدن البنك األهلي الیمني (البنك)تأسس 

. وتعز لحدیدةكل من افي واحد فرع و  وفرعین في العاصمة صنعاء ،الشرقیةو  الجنوبیة حافظاتالمي ف منتشراً فرعًا  28و العامة الل إدارتهخ

 ،)5(ص. ب. رقم ي: دوعنوانه البریي شارع الملكة أروى، للبنك فلعامة ة ادار اإلتقع  . )1748رقم (بموجب تجاري السجل في الوالبنك مسجل 

  عدن، الجمهوریة الیمنیة.  كریتر،

  اسبیة الهامةالسیاسات المح  2

   أساس إعداد البیانات المالیة  1. 2

بالقیمة المحتفظ بها لموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وا المتوفرة للبیع االستثمارات باستثناء مبدأ التكلفة التاریخیةوفقًا ل أعدت البیانات المالیة

قرب ألف لایر یمني إال إذا أشیر إلى ألمقربة باللایر الیمني  رض البیانات المالیةعت . العادلة هاوالمعاد قیاسها بقیمالخسارة  وأالربح عبر العادلة 

  خالف ذلك.

  لتزامبیان اال

كما طبقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة المقرة من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة الساریة المفعول  االستمراریةتعد البیانات المالیة على أساس 

 ،م2008دیسمبر  31في كما لجنة تفسیر معاییر التقاریر المالیة الدولیة التابعة للمجلس الساریة المفعول تفسیرات و  م2008دیسمبر  31في 

 في منشورالواردة  التعلیماتوالقواعد والتعلیمات الصادرة من البنك المركزي الیمني بما فیها قوانین واللوائح المحلیة الحالیة المطبقة المتطلبات و 

  عرض البیانات المالیة. بشأنم 2002) لسنة 2رقم (الیمني المركزي  البنك

  م تطبق مسبقًا في العام الماضي: كن لواجبة التطبیق ولالمعاییر والتفسیرات   )أ

 :ضيمسبقًا في العام الماتكن مطبقة واجبة التطبیق ولم  الجدیدة التالیة إلعداد هذه البیانات المالیة، أصبحت المعاییر والتفسیرات

 األدوات المالیة)7(رقم التقاریر المالیة الدولي ومعیار  والقیاس االعتراف :األدوات المالیة: )39(المحاسبة الدولي رقم یار مع : - 

 ؛م2008 یولیو 1، الساري المفعول ابتداًء من م )2008(المعدل في سنة "إعادة تصنیف الموجودات المالیة" فصاحات اإل

  ؛م2008ینایر  1، الساري المفعول ابتداًء من ترتیبات امتیاز تقدیم الخدمات ):12( اریر المالیة الدولیة رقممعاییر التقلجنة تفسیر 

  ؛م2008 ولیوی 1برامج والء العمالء، الساري المفعول ابتداًء من  ):13( معاییر التقاریر المالیة الدولیة رقملجنة تفسیر 

  الموظفین،  منافعمن  الناشئةحدود الموجودات : )19( معیار المحاسبة الدولي رقم ):14( یة رقممعاییر التقاریر المالیة الدوللجنة تفسیر

 .م2008ینایر  1لمفعول ابتداًء من ، الساري اتفاعلهماالحد األدنى لمتطلبات التمویل و و 

  أكتوبر 1ابتداًء من  ، الساري المفعولبیةستثمار في عملیات أجناالحمایة صافي  ):16( معاییر التقاریر المالیة الدولیة رقملجنة تفسیر 

 ؛م2008

  ، بعد:غیر ساریة المفعول لكن والتفسیرات الصادرة المعاییر  ب)

م ولیست ساریة 2008دیسمبر  31مجلس معاییر المحاسبة الدولیة قبل التي صدرت عن المعاییر والتفسیرات التالیة فإن ، االلتباسلتجنب 

   ا من قبل: المفعول، بعد، لم یسبق تطبیقه

  ؛م2009ینایر  1: القطاعات التشغیلیة، الساري المفعول ابتداًء من )8( المالیة الدولیة رقم التقاریرمعیار 

 ؛م2009ینایر  1م)، الساري المفعول ابتداًء من 2007، عرض البیانات المالیة (المعدل في )1( معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ؛م2009ینایر  1م)، الساري المفعول ابتداًء من 2007سنة (المعدل في تكالیف االقتراض  ):23( معیار المحاسبة الدولي رقم 

 یولیو  1)، الساري المفعول ابتداًء من م2008سنة (المعدل في والمنفصلة  جمعةالبیانات المالیة الم ):27( معیار المحاسبة الدولي رقم

 ؛م2009

 سنة (المعدل في  ، عرض البیانات المالیة)1( معیار المحاسبة الدولي رقملیة:العرض و األدوات الما ):32( معیار المحاسبة الدولي رقم

 ؛م2009ینایر  1)، الساري المفعول ابتداًء من م2008
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  (تتمة)بیان االلتزام 

  :(تتمة) بعد، غیر ساریة المفعول كنل والتفسیرات الصادرة المعاییر  ب)

 یولیو  1الساري المفعول ابتداًء من , م)2008(المعدل سنة  األدوات المالیة: االعتراف والقیاس :)39(المحاسبة الدولي رقم یار مع

 ؛م2009

  البیانات ، )27( المحاسبة الدولي رقممعیار و الدولیة معاییر التقاریر المالیة ألول مرة لتبني ال: )1(رقم التقاریر المالیة الدولي معیار

 ؛م2009ینایر  1)، الساري المفعول ابتداًء من م2008سنة (المعدل , المالیة المجمعة والمنفصلة

  ینایر  1)، الساري المفعول ابتداًء من م2008سنة (المعدل في سهم, القائم على األ: الدفع )2( الدولي رقمالتقاریر المالیة معیار

 ؛م2009

 ؛م2009ینایر  1)، الساري المفعول ابتداًء من م2008سنة (المعدل في : اندماج العمل, )3(رقم الدولي التقاریر المالیة  معیار 

 م)2008(التعدیالت لعدد من المعاییر المصدرة في عام للتحسینات السنویة یر المحاسبة الدولیة یمشروع لجنة معا 

  ؛م2009ینایر  1ابتداًء من الساري المفعول  ؛اتفاقیات إنشاء العقارات ):15( ة رقممعاییر التقاریر المالیة الدولیلجنة تفسیر 

  یولیو 1ابتداًء من الساري المفعول توزیع الموجودات غیر النقدیة للمالك  ):17( معاییر التقاریر المالیة الدولیة رقملجنة تفسیر 

 ؛م2009

التي  جوهري على المبالغ واإلفصاحات خالل الفترة المالیة موضع التقریرأثر فسیرات الت/ تطبیق هذه المعاییرنتج عن ین أال یتوقع البنك 

  .ستطبق فیها

  الصادرة عن البنك المركزي الیمني هي كما یلي:أحكام القوانین والتعلیمات المحلیة إلتزامًا بإن االستثناءات من معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

رقم في منشوره البنك المركزي الیمني تعلیمات القروض والسلفیات غیر المنتظمة وفقًا للقاء خسائر ثابتة ة استخدام حد أدنى لنسب مئوی  أ)

  م؛ و1998 سنة) ل5رقم ( همنشور في م و 1996 سنة) ل6(

ن ضمالمخصص العام للقروض والسلفیات ولیس مخاطر المحتسب على القروض والسلفیات المنتظمة ضمن العام للمخصص الإدراج   ب)

  لكیة.حقوق الم

  .م2008دیسمبر  31یر مادي كما في للبنك غ على البیانات المالیةهذین االستثناءین إن تأثیر 

  التقدیرات المحاسبیة الهامة   2. 2

مطلوبات التؤثر على تطبیق السیاسات ومبالغ الموجودات و  وافتراضاتتقدیرات تعدیالت و من اإلدارة القیام بعمل  یتطلب إعداد البیانات المالیة

تتكون التقدیرات التي ترى   خالل الفترة المالیة موضع التقریر.المعلنة ومبالغ اإلیرادات والمصروفات  في تاریخ البیانات المالیةالمعلنة المالیة 

  والسلفیات. لقروضبشكل أساسي، من مخصصات انخفاض قیمة افي الفترات الالحقة،  مادیةلتعدیالت الل جوهریةتحمل مخاطر إدارة البنك أنها 

  المحتملة:والمطلوبات السلفیات و العوامل التالیة عند تحدید مخصصات القروض  االعتبار،بعین  ،یأخذ البنك

 ؛المركز المالي للعمیل ككل 

  ؛دخل كافي یمكنه من سداد المدیونیةحصیل تو أي قدرة العمیل على القیام بأنشطة ربحیة في مجال عمله  ة،نسبة المخاطر 

 ؛ وضمانات المقدمة وٕامكانیة تحویل ملكیتها إلى البنكال ةقیم 

 .تكلفة تسویة المدیونیة 
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  تقدیرات اإلدارة

التي السائدة و معقولة في ظل الظروف أنها البنك قد یعتتعددة البنك السابقة وعوامل أخرى مخبرة على  األساسیة واالفتراضاتتستند التقدیرات 

تختلف النتائج  ، لذلك قدمن مصادر أخرىالموجودات والمطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة بشأن قیم األحكام التي یصدرها  استشكل نتائجها أس

   الفعلیة عن تلك التقدیرات. 

إذا التقدیر  یتم فیها تعدیلالتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تعدیالت على دوري ویعترف بالبشكل المصاحبة  واالفتراضاتلتقدیرات تتم مراجعة ا

  ات الحالیة والمستقبلیة.الفتر كل من على یؤثر تعدیل الإذا كان مستقبلیة التعدیل والفترات الفي فترة الفترة أو تلك على كان التعدیل یؤثر فقط 

  خالصة السیاسات المحاسبیة الهامة  3. 2

  :في البیانات المالیةالمهمة في معالجة البنود ، على أساس ثابت، بتطبیق السیاسات المحاسبیة التالیةقام البنك 

  السدادالمتاجرة و المحاسبة في تاریخ 

إن  البنك بشراء األصل.فیه التاریخ الذي یلتزم أي " للموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة، االعتیادیةجمیع المشتریات والمبیعات "ب یعترف

األصل خالل اإلطار الزمني المنصوص استالم المالیة التي تتطلب موجودات المبیعات  وأمشتریات هي "االعتیادیة" المبیعات  وأالمشتریات 

  لسوق.اعراف حسب أ أو اللوائح التنظیمیةعلیه في 

  العمالت األجنبیة

 .، وهي عملة البنك وظیفیًا وعرضاً یحتفظ البنك بسجالته باللایر الیمني  )أ 

أرصدة الصرف السائد في تاریخ المعامالت. تحول سعر ل باللایر الیمني وفقاً مبدئیًا یجري قید المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة   )ب 

في ذلك  الصرف السائدسعر ببالعمالت األجنبیة في تاریخ المیزانیة العمومیة إلى اللایر الیمني النقدیة المسجلة الموجودات والمطلوبات 

ح التشغیلیة األخرى" أو بند من إعادة التقییم في بند "األرباالناتجة المحققة وغیر المحققة والخسائر  رباحاألإدراج كافة  . یتماریخالت

 الدخل.في بیان "المصروفات التشغیلیة األخرى" 

  ال یتعامل البنك بعقود صرف العمالت المستقبلیة.    ج)

  اإلیراداتعتراف باال

باستخدام طریقة سعر الفائدة الساري المفعول. یقوم سعر  على أساس مبدأ االستحقاق الزمنيفوائد في بیان الدخل یعترف بإیرادات ال  ) أ

البنك تعلیمات الفائدة ساري المفعول على االعتراف المبدئي للموجودات/ المطلوبات النقدیة، وال یتم تعدیله فیما بعد. ولغرض االلتزام ب

م ال یقوم البنك بتثبیت إیرادات الفوائد على القروض والتسهیالت االئتمانیة 1996) لسنة 6رقم (منشوره في الصادرة  المركزي الیمني

غیر المنتظمة. متى تم تصنیف أحد الحسابات كحساب غیر منتظم، فإن كافة الفوائد غیر المحصلة ذات العالقة باألشهر الثالثة 

وتقید كإیرادات فوائد غیر محصلة. تستحق اإلیرادات من االستثمارات بناء  السابقة لتصنیف الحساب كغیر منتظم تعكس من الدخل

 .  قبضهااألرباح عند نشوء حق توزیعات على إشعار الملكیة، ویعترف ب

م یتم إدراج أي مخصصات مستردة ضمن بند "إیرادات 2000) لسنة 2وفقًا لتعلیمات البنك المركزي الیمني الصادرة بمنشوره رقم (  ) ب

 األخرى".التشغیل 

  .المصرفیة عند استالمها اتالعموالت ورسوم الخدمإیرادات یعترف ب  ) ت
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  النقدیة وشبه النقدیة

النقدیة لدى البنك المركزي األرصدة الصندوق، و  تشتمل على كل من النقدیة في النقدیة وشبه النقدیةلغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة، فإن 

ي الیمني باستثناء أرصدة االحتیاطي القانوني، والودائع تحت الطلب لدى البنوك األخرى وأذون الخزانة وشهادات اإلیداع لدى البنك المركز 

  الیمني بتواریخ استحقاق خالل ثالثة أشهر من تاریخ امتالكها.

  األخرى المالیةسواق األومعامالت  األرصدة المستحقة من البنوك

تظهر جمیع معامالت األسواق   ي قیمها.ف انخفاضشطبت وأي أي مبالغ حسم  دالتكلفة بعسعر تعرض الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ب

  المالیة وودائع العمالء بسعر التكلفة المعدل بالمبالغ المطفأة.

   أذون الخزانة

تاریخ قائم في خصم غیر مطفأ معدلة ألي  االسمیةصدرها البنك المركزي الیمني نیابة عن وزارة المالیة بقیمتها یتظهر أذون الخزانة التي 

    .المیزانیة العمومیة

  شهادات اإلیداع 

لمدینة اي "األرصدة هادات اإلیداع فعلى شالبنك المركزي الیمني بسعر التكلفة. ویتم إدراج الفوائد المستحقة التي یصدرها شهادات اإلیداع تظهر 

  .والموجودات األخرى"

  المحتملةلقاء خسائر القروض والمطلوبات  اتالمخصص

م یتم تكوین مخصصات 1998) لسنة 5نشوره رقم (في مم و 1996) لسنة 6منشوره رقم (الصادرة في إلتزامًا بتعلیمات البنك المركزي الیمني 

محتملة باإلضافة إلى نسبة مئویة للمخاطر العامة تحتسب من إجمالي المطلوبات السلفیات و السحب على المكشوف و القروض وتسهیالت لل

  مصرفیة. ضمانات خرى، بعد حسم األرصدة المغطاة بودائع و األمحتملة المطلوبات التسهیالت سحب على المكشوف و القروض و ال

المحتملة. وبناًء علیه، یتم تكوین المخصصات طبقًا للنسب مطلوبات یتم تحدید المخصصات بناء على مراجعة دوریة شاملة لمحفظة االئتمان وال

  التالیة:

 القروض المنتظمة، متضمنًة القروض تحت المراقبة 

 االلتزامات المحتملة المنتظمة، متضمنًة الحسابات تحت المراقبة 

2   %  

1   % 

 :القروض وااللتزامات المحتملة غیر المنتظمة  

  % 15 الدیون دون المستوى - 

 % 45 المشكوك في تحصیلها الدیون - 

 % 100 الدیون الردیئة - 

یمات عندما یتبین عدم إمكانیة تحصیل قرض ما، بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونیة الالزمة وتحدید الخسارة النهائیة أو بناًء على التعل

القروض المقدمة شطبه بحسمه من المخصص.  تظهر الصادرة من البنك المركزي الیمني في ضوء أعمال الفحص التي یقوم بها للمحفظة، یتم 

تظهر المبالغ المحصلة من القروض والسلفیات التي سبق شطبها  في المیزانیة العمومیة بعد حسم المخصص والفوائد غیر المحصلة. للعمالء 

  للسنوات السابقة في بند "إیرادات التشغیل األخرى".
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  االستثمارات

تصنف  .االمتالكتكالیف عملیة شاملة ، االمعطى مقابله للعوضالتكلفة، وهي القیمة العادلة سعر مبدئیًا ب االستثماراتجمیع یعترف ب

  حقاق.  تاستثمارات محتفظ بها حتى تاریخ االس وأع ، إلى استثمارات متوفرة للبیالبیانات المالیةاالستثمارات غیر التجاریة، كما في تاریخ 

  :المتوفرة للبیع االستثمارات  ) أ

بالقیمة العادلة. تدرج التغییرات في القیمة العادلة  "متوفرة للبیع استثماراتـ"كالمصنفة  االستثماراتالمبدئي، یعاد قیاس  االعترافبعد 

وخسائر  أرباح ،وفي حالة البنود النقدیة القیمة انخفاضخسائر التغییرات في  باستثناءفي حقوق الملكیة في الفترة التي ظهرت فیها، 

قوق حفي ابقًا ها سالتي اعترف بالمتراكمة الخسائر و  رباحاألفإن ، االستثماراتهذه ب االعترافعند إلغاء  . ةاألجنبیالعمالت صرف 

  بیان الدخل.یعترف بها في الملكیة 

  :االستحقاقیخ المحتفظ بها حتى تار  االستثمارات  ) ب

التكلفة سعر بیتم إدراجها فإنه  الموجودات المالیة حتى تواریخ استحقاقهاب االحتفاظلبنك نیة إیجابیة وقدرة على لدى ایكون حیثما 

 باستخدامعلى االستثمارات المحتفظ بها حتى تواریخ استحقاقها . ُتطفأ العالوات والخصومات القیمة انخفاضخسائر المطفأة ناقصًة 

  .الفوائد إیراداتالفائدة الساري المفعول وترحل إلي  سعرریقة ط

  ، بعد االستهالك المتراكمالمعداتو  التاآلالعقارات و 

. كما في تاریخ الشراء بسعر التكلفةفتقید األخرى والمعدات  التاآلأما تشتمل على األراضي والمباني، بمبالغ إعادة تقییمها، و یتم قید العقارات 

  عالقة.الذات مصروفات الة على ثمن الشراء و تشتمل التكلف

   االستهالك المتراكم. ةً ناقصلغ إعادة التقییم ابسعر التكلفة أو مباألخرى فتظهر عقارات واآلالت أما الالمملوكة،  ال تستهلك األراضي

تسب لشطب سعر التكلفة أو مبلغ إعادة لكل العقارات واآلالت والمعدات، باستثناء األراضي المملوكة، بمعدالت تحیتم احتساب االستهالك 

باستخدام طریقة القسط اإلنتاجي  هعلى مدى عمر تقییمها ناقصة القیمة المتبقیة المقدرة بناء على األسعار السائدة في تاریخ االمتالك لكل أصل 

  الثابت بالمعدالت المبینة أدناه: 

2%  المباني على األراضي المملوكة 

20%  السیارات 

10%  ث والمعداتاألثا 

20%   الكمبیوتر وبرامج الكمبیوتر  

2%   الخزائن  

 التحسینات على العقارات المستأجرة  على فترة عقود اإلیجار أو العمر اإلنتاجي المتوقع لها أیهما أقل.

 العقارات والضمانات التي آلت للبنك من العمالء وفاًء لدیون متعثرة

لسنة  )38(وفقًا لقانون البنوك رقم اءًا لقروض وسلفیات تعثر المدینون في سداد قیمتها. و یحصل البنك في بعض األحیان على عقارات وف

ضمن بند من عمالء سدادًا لقروض في المیزانیة العمومیة ملكیتها للبنك الموجودات التي تئول م وتعلیمات البنك المركزي الیمني تدرج 1998

في القیمة  انخفاضأي في قیمتها. ویتم تحمیل   انخفاضناقصًة أي  یمة التي آلت بها للبنك"األرصدة المدینة والموجودات األخرى" وذلك بالق

  على بیان الدخل.
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  مخصص التأمینات االجتماعیة

تحمل المساهمة  م.1991لسنة  )25(ون التأمینات االجتماعیة للجمهوریة الیمنیة رقم یقوم موظفو البنك بدفع التأمینات االجتماعیة بحسب قان

  السنویة للبنك على بیان الدخل.

  المطلوبات وااللتزامات المحتملة

ت النظامیة الحساباتحت بند " وامش،بعد اله ،تظهر المطلوبات وااللتزامات المحتملة والتي یكون البنك طرفًا فیها خارج المیزانیة العمومیة

  أنها ال تمثل موجودات أو مطلوبات فعلیة كما في تاریخ المیزانیة العمومیة.حیث " وااللتزامات األخرى

  القبوالت

) (المعدل) یفصح عن القبوالت على صدر المیزانیة العمومیة في بند "األرصدة المدینة والموجودات 39وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

خارج المیزانیة للقبوالت وجد التزامات لذلك ال تنتیجة . في بند "األرصدة الدائنة والمطلوبات أخرى"المقابل ن المبلغ الدائن األخرى" ویفصح ع

  .العمومیة

  بیان الدخلخالل بالقیمة العادلة الموجودات المالیة 

بها والخسائر المتعلقة  رباحاألكافة تدرج   .ا بالقیمة العادلةالتكلفة والمعاد قیاسهسعر مبدئیًا بعترف بها الم االستثماراتتتضمن هذه الفئة تلك 

في إیرادات الفوائد المقبوضة رباح األتوزیعات المكتسبة و وائد تدرج الف  التي ظهرت فیها. السنةفي بیان الدخل في المحققة محققة أو غیر السواء 

  رباح على التوالي.األتوزیعات و 

  الدخل ضریبة

) لسنة 12بالقرار الجمهوري بقانون رقم (له  والتعدیالت الالحقة م1991) لسنة 31الدخل رقم (بموجب قانون ضرائب  سنةللیبة ضر الحتسب ت

  . م1998لسنه  )38(رقم البنوك من قانون  )85( المادة رقموأحكام م 1999

  الزكاة

والتي تقرر توزیعها طبًقا لمصاریفها امة للواجبات الزكویة اإلدارة العم إلى 1999) لسنة 2یقوم البنك بدفع الزكاة وفقًا لقانون الزكاة رقم (

  الشرعیة.

  معامالت األطراف ذوي العالقة

المحتملة الُمقدمة إلى األطراف ذوي العالقة وبالتحدید أعضاء مجلس المطلوبات یتم اإلفصاح في البیانات المالیة حول القروض والسلفیات و 

  % أو أكثر من رأسمالها.25ركات التي یملكون اإلدارة وكبار المدراء وعائالتهم والش

  الموجودات برسم األمانة

  درج ضمن هذه البیانات المالیة.م تُ بناء علیه للبنك و لموجودات كالموجودات التي یحتفظ بها البنك برسم األمانة ال یتم التعامل مع 

  یمة الموجوداتانخفاض ق

أي داللة في هذا إذا وجدت ما.  یمة أصلانخفاض ق احتمالما إذا كانت هناك داللة على  بتقییم ،في تاریخ كل میزانیة عمومیة ،یقوم البنك

  .لالستردادالقابل األصل مبلغ بتقدیر البنك یقوم األصل السنوي النخفاض قیمة فحص الأو في حالة وجوب الخصوص 

ناقصة تكلفة البیع وقیمته  تولید النقدأو القیمة العادلة لوحدة أعلى قیمة عادلة لألصل ناقصة تكلفة البیع هو لالسترداد القابل األصل مبلغ إن 

لموجودات األخرى أو تلك لإال إذا كان األصل ال یولد تدفقات نقدیة داخلة مستقلة إلى حد كبیر عن ة لكل أصل على حدالمستخدمة والمحددة 

  موجودات البنك.



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )13صفحة (

  (تتمة)السیاسات المحاسبیة الهامة   2

  (تتمة)ت المحاسبیة الهامة خالصة السیاسا  3. 2

  (تتمة) یمة الموجوداتانخفاض ق

یعترف لالسترداد. القابل  هلى مبلغالقیمة ویتم خفضه إنخفض یعتبر األصل م لالستردادالمبلغ المرحل لألصل عن مبلغه القابل عندما یتجاوز 

  .القیمة نخفضممع وظیفة األصل المتسقة  نشطة المستمرة في بیان الدخلألاقیمة  انخفاضخسائر ب

سبق االعتراف بها. قیمة  انخفاضأو نقصان خسائر عدم وجود داللة على أي ما إذا كانت هناك فیبیانات مالیة تقییم في تاریخ كل یتم إجراء 

  .لالسترداد لألصلمبلغ القابل الیتم تقدیر  وٕاذا وجدت هذه الداللة

منذ  لالستردادالقابل األصل كان هناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ فقط إذا ابقًا سلمعترف بها االقیمة  انخفاضعكس خسارة ت

ال یمكن أن تتجاوز و  ، لالستردادإلى مبلغه القابل المرحل لألصل مبلغ الزیادة یتم  ،الحالةفي هذه   لقیمة.ا انخفاضخسارة في  بآخر االعتراف

یتم  ألصل في السنوات السابقة. اقیمة  انخفاضستهالك، لو أنه لم یتم االعتراف بخسارة المبلغ المرحل الذي تم تحدیده، بعد االالزیادة هذه 

لى أنه زیادة في إعادة لة العكس عیجب معامهذا العكس في بیان الدخل إال إذا رحل األصل بمبلغ إعادة تقییم، وفي هذه الحالة االعتراف ب

قیمته المتبقیة على  ناقصةفي الفترات المستقبلیة لتخصیص القیمة المرحلة المعدلة لألصل  االستهالكعدیل تكلفة تم تعكس یهذا الالتقییم. بعد 

  المتبقي.  عمره اإلنتاجيأساس منتظم على مدى 

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة

حق قابل للتنفیذ قانونیًا وجود  عند مومیةفي المیزانیة العالناتج الرصید صافي فقط، ویظهر الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة مقاصة  ىر تج

  في نفس الوقت. االلتزاممبلغ األصل وتسدید تملك سدید على أساس صافي المبلغ أو تاللمبالغ المعترف بها وینوي البنك إما لإلجراء مقاصة 

  المالیة األدوات  3

 لدىالنقدیة والحسابات الجاریة والودائع أرصدة وجودات المالیة على تشتمل الم.  دوات المالیة للبنك في الموجودات والمطلوبات المالیةتتمثل األ

وتشتمل  . والبنوك والقروض والسلفیات المقدمة للعمالء واالستثمارات لدى البنك المركزي الیمني البنوك وأذون الخزانة وشهادات اإلیداع

 الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بند ،أیضاً  ،األدوات المالیةمن تتض المطلوبات المالیة على ودائع العمالء واألرصدة المستحقة للبنوك. 

  ."المطلوبات وااللتزامات المحتملة"

  القیمة العادلة لألدوات المالیة

عن  وهریاً جالقیم العادلة لألدوات المالیة ال تختلف ، البیانات المالیةلبنك كما تظهرها اإلیضاحات حول اإلى تقییم موجودات ومطلوبات  استناداً 

  كما في تاریخ المیزانیة العمومیة. العادلةقیمها 

  لألدوات المالیةإدارة المخاطر        4

وأدوات  مخاطرتخضع لحدود الة مستمرة مراقبوقیاس و  تحدیدعملیة من خالل  اإدارتهیتم  هالمخاطر متأصلة في األنشطة البنكیة، إال أنتعد 

عن المخاطر مسئولیة كل فرد في البنك تحمل لبنك، ویربحیة مستمرة لذات أهمیة بالغة لضمان هذه  تعتبر عملیة إدارة المخاطرو  رقابیة أخرى. 

 الواقعة في إطار مسؤولیاته.

  .أسعار الصرف مخاطرالفائدة و  سعر مخاطرو السیولة،  مخاطرو ، االئتمان مخاطرلیتعرض البنك 



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )14صفحة (

  (تتمة)إدارة المخاطر لألدوات المالیة   4

  االئتمان مخاطر

 لمقدمة للعمالء والبنوك، والحسابات الجاریة والودائع لدى البنوك والحقوق وااللتزامات من اآلخریناالتسهیالت االئتمانیة القروض و عتبر تُ 

  عدم مقدرة تلك األطراف على الوفاء بالتزاماتهم عند استحقاقها.في االئتمان  مخاطرتتمثل االئتمان.  مخاطرمالیة معرضة لموجودات 

معاییر محددة باالئتمان، یلتزم البنك  مخاطرالتعرض لم المتعلق بإدارة 1997 سنةل )10(البنك المركزي الیمني رقم االلتزام بتعمیم ولغرض 

  االئتمان بطریقة مالئمة. مخاطرلغرض إدارة 

  هي ما یلي:و  ،االئتمان مخاطریل لتقل ،إجراءات إضافیةیطبق البنك ، أعاله باإلضافة إلى المعاییر المنصوص علیها في التعمیم المذكور

 ؛ات ائتمانیة عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحدید نسبة مخاطر االئتمان لكل منهمسار إعداد د  

  ؛العمالء أو البنوكتواجه االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالیة التي  مخاطرالتعرض لالحصول على ضمانات كافیة لتقلیل  

  ؛غیر المنتظمة اجعة الدوریة للعمالء والبنوك لغرض تقییم مراكزهم المالیة ودرجة االئتمان والمخصص المطلوب للقروضالمتابعة والمر  

 .توزیع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك على قطاعات متنوعة لتقلیل تركزات مخاطر االئتمان 

ة بمكونات المیزانیة العمومیة.  یظهر الحد األعلى للمخاطر باإلجمالي قبل یظهر الجدول أدناه الحد األعلى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلق

  العوامل المخففة من تأثیر المخاطر باستخدام اتفاقیات الضمانات:

 

  دیسمبر 31

   م2008

  دیسمبر 31

  م2007

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني الموجودات:

لمركزي الیمني (باستثناء النقدیة في النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البنك ا

 11,240,202  8،899،867 الصندوق)

 26,740,642  25،612،567  األرصدة لدى البنوك 

 33,423,127  46,280,049  أذون الخزانة

 9,350,000  10،350،000 شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني

 8,914,584  8،409،302 ت بعد المخصصا القروض والسلفیات المقدمة للعمالء،

 144,604  205،286  االستثمارات المتوفرة للبیع، صافي

 1,661,402  1،739،911 األرصدة المدینة والموجودات األخرى 

 91,474,561  101،496،982 إجمالي الموجودات

  44,655,854   25،749،246  الحسابات النظامیة وااللتزامات األخرى

 136,130,415  127،246،228 االئتمان  إجمالي التعرض لمخاطر

) توزیع األدوات المالیة 31یدیر البنك تركزات المخاطر بتوزیع المحفظة على قطاعات اقتصادیة ومواقع جغرافیة متنوعة. یظهر اإلیضاح رقم (

  الجغرافیة.) توزیع األدوات المالیة بحسب المواقع 32على القطاعات االقتصادیة المختلفة ویظهر اإلیضاح رقم (



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )15صفحة (

  (تتمة) إدارة المخاطر لألدوات المالیة  4

  السیولة مخاطر

 مخاطرللحد من هذه الو .  في الظروف الطبیعیة استحقاقهاالمالیة عند لوفاء بالتزاماته اعلى البنك عدم قدرة  مخاطرالسیولة هي  مخاطرإن 

التدفقات ومراقبة  خذة بعین االعتبار السیولة المطلوبة،موجودات آبإدارة ال سیة،األساودائع القاعدة اعتمادها على باإلضافة إلى  ،البنك إدارة تقوم

  .تنظم مصادر تمویل متنوعةو بشكل یومي المستقبلیة مالیة والسیولة ال

  تحلیل االستحقاق للمطلوبات المالیة التي تظهر االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة: التاليیظهر الجدول 

    اإلجمالي

  أكثر من

    واحدة سنة

  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م2008 دیسمبر 31ما في ك

  

  المطلوبات  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

 األرصدة المستحقة للبنوك  2،076،627  -   -   -   2،076،627

 ودائع العمالء  57،951،751  12،174،394   17،618،272  127،224  87،871،641

 ضریبة الدخل المستحقة الدفع  -    824،041   -    -    824،041

  إجمالي المطلوبات  60،028،378   12,998,435    17،618،272   127،224   90،772،309

  

    اإلجمالي

  أكثر من

    سنة واحدة

  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م2007دیسمبر  31ما في ك

  المطلوبات  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

 األرصدة المستحقة للبنوك  572,858  -   -   -   572,858

 ودائع العمالء  49,608,505  9,486,539   20,399,413  1,466,747  80,961,204

 المستحقة الدفع الدخلضریبة   -   1,260,109   -    -   1,260,109

  إجمالي المطلوبات 50,181,363   10,746,648    20,399,413   1,466,747   82,794,171

 لموجودات والمطلوبات وصافي الفجوة بین االثنین.ا) تحلیل استحقاق 29(رقم باإلضافة إلى ما ورد أعاله، یظهر اإلیضاح 

  الفائدةسعر  مخاطر

قیمة األدوات المالیة. على  التدفقات النقدیة المستقبلیة أوؤثر على تالفائدة سوف أسعار في  اتمن احتمال أن التغیر  الفائدةسعر  رمخاطتنشأ 

  إلى الحد األدنى وذلك عن طریق: مخاطرتأثیر تلك اللحد من یمارس البنك عددًا من اإلجراءات ل

  الفائدة على المبالغ المقرضة؛أسعار الفائدة على المبالغ المقترضة بأسعار ربط  

  الفائدة؛أسعار األخذ بعین االعتبار أسعار الخصم لمختلف العمالت عند تحدید 

 .ضبط مقابلة تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالیة 



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )16صفحة (

  (تتمة) إدارة المخاطر لألدوات المالیة  4

  (تتمة) الفائدة سعرمخاطر 

  :الفائدة سعر مخاطر لىإتعرض البنك التالي الجدول یظهر 

    اإلجمالي 

غیر متأثر 

  بالفائدة

  من أكثر  

    واحدة سنة

  أشهر 6من 

    واحدة إلى سنة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م2008 دیسمبر 31ما في ك

  

  الموجودات ألف لایر یمني  ألف لایر یمني ألف لایر یمني  ألف لایر یمني   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

9،933،260  9،933،260   -  -  -  - 

النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البنك 

  المركزي الیمني

  األرصدة لدى البنوك   18،567،022  769،090  289،120  1،162،462   4،824،873  25،612،567

 أذون الخزانة، صافي  45،748،869   -   531،180  -    -  46،280،049

  شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني 10،350،000  -  -  -    -  10،350،000

  القروض والسلفیات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 2،304،100  521،750  2،497،732  3،085،720    -  8،409،302

  االستثمارات المتوفرة للبیع، صافي -   -   -  -   205،826  205،826

 األرصدة المدینة والموجودات األخرى  243،665  1،925  723  2،909   1،490،689  1،739،911

 العقارات واآلالت والمعدات  -   -   -   -   2،176،637  2،176،637

 إجمالي الموجودات 77،213،656  1،292،765  3،318،755  4،251،091   18،631،285  104،707،552

  المطلوبات وحقوق الملكیة           

 األرصدة المستحقة للبنوك  1،500،000  -  -  -   576،627  2،076،627

 ودائع العمالء   35،255،688  10،929،628   15،726،324  -   25،960،001  87،871،641

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  498،883  154،659  222،534   -   1،856،920  2،735،996

 تحقة الدفعضریبة الدخل المس  -   -   -       824،041   824،041

 حقوق الملكیة  -   -   -       11،199،247   11،199،247

  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 37،254،571  11،084،287   15،948،858  -    40،419،836  104،707،552

  فجوة التأثر بسعر الفائدة  39،959،085   )9،791،522(   )12،630،103(   4،251،091    )21،788،551(   -

  فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة  39،959،085   30،167،563   17،537،460   21،788،551    -   -

  

    اإلجمالي

غیر متأثر 

  بالفائدة

  أكثر من  

    سنة واحدة

  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م7200  دیسمبر 31ما في ك

  

  الموجودات ألف لایر یمني  ألف لایر یمني ألف لایر یمني  ألف لایر یمني   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

12،950،745  8,171,477   -  -  -  4,779,268 

النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البنك 

  المركزي الیمني

  األرصدة لدى البنوك   16,213,741  2,673,410  398،580  -   7,454,911  26,740,642

 أذون الخزانة، صافي  29,277,279   -   4,145,848  -    -  33,423,127

  شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني 9,350,000  -  -  -    -  9,350,000

  القروض والسلفیات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 2,269,069  1,470,377  2,045,873  3,129,265    -  8,914,584

  االستثمارات المتوفرة للبیع، صافي -   -   -  -   144,604  144,604

 األرصدة المدینة والموجودات األخرى  340,363  14,792  1,849  925   1,303,473  1,661,402

 العقارات واآلالت والمعدات  -   -   -   -   1,917,874  1,917,874

 لموجوداتإجمالي ا 62,229,720  4,158,579  6,592,150  3,130,190   18,992,339  95,102,978

  المطلوبات وحقوق الملكیة           

 األرصدة المستحقة للبنوك  -  -  -  -   572,858  572,858

 ودائع العمالء   29،734،897  8،777،278   16،705،107  -   25،743،922  80,961,204

 ألخرى األرصدة الدائنة والمطلوبات ا 521,058  70,413  112,662   -   1,883,765  2,587,898

 ضریبة الدخل المستحقة الدفع  -   -   -   -   1,260,109  1,260,109

 حقوق الملكیة  -   -   -   -   9,720,909  9,720,909

  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 30،255،955  8،847،691   16،817،769  -    39،181،563  95,102,978

  فجوة التأثر بسعر الفائدة  31،973،765   )4،689،112(   )10،225،619(   3،130،190    )20،189،224(   -

  فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة  31،973،765   27،284،653   17،059،034   20،189،224    -   -

  



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )17صفحة (

  (تتمة) إدارة المخاطر لألدوات المالیة  4

  (تتمة) الفائدة سعرمخاطر 

 31 المنتهیة فيالسنة الفوائد على الموجودات والمطلوبات المطبق خالل  راسعأ) متوسط 30(رقم ، یظهر اإلیضاح سبقباإلضافة إلى ما 

  .م2007دیسمبر  31السنة المنتهیة في و  م2008دیسمبر 

  أسعار الصرف مخاطر

حرص البنك على المحافظة یأسعار الصرف، و  مخاطرالبنك، یتعامل البنك بمختلف العمالت األجنبیة وعلیه فإنه معرض ل اتبسبب طبیعة نشاط

مراكز  زأن ال تتجاو م والذي یحدد 1998 سنةل )6(رقم  منشورال في البنك المركزي الیمنيلعمالت األجنبیة التزامًا بتعلیمات لعلى مراكز متوازنة 

 وأن ال یتجاوز إجمالي المركز المفتوح لجمیع العمالت عن ،مال البنك واحتیاطیاته رأس% من 15نسبة  عنعلى حدة كل جنبیة العمالت األ

م یراقب البنك دوریًا مراكز العمالت األجنبیة 1998) لسنة 6والتزامًا بمنشور البنك المركزي الیمني رقم ( مال البنك واحتیاطیاته.  رأس% من 25

هم مراكز أ) 35( یبین اإلیضاحلدیه ویقوم ببیع المبالغ الفائضة بالعمالت األجنبیة إلى البنك المركزي الیمني باألسعار السائدة في تاریخ البیع. و 

  .البنكالعمالت األجنبیة في 

   :كالتاليللعمالت األجنبیة لبنك ا صافي تعرضبلغ 
  

  م2008 دیسمبر 31كما في   أمریكي دوالر    إسترلیني جنیه    یورو    سعودي لایر    أخرى عمالت    اإلجمالي

    ألف لایر یمني     يألف لایر یمن    ألف لایر یمني    ألف لایر یمني    ألف لایر یمني    ألف لایر یمني

  الموجودات 27,037.811   1،815،963   1،353،282   1،779،675   120،116   32،106،847

  المطلوبات   )26،606،038(    )1،536،384(    )1،368،234(    )1،538،943(    )95،470(    )31،145،069(

  التصافي مراكز العم  431،773    279،579    )14،952(    240،732    24،646    961،778

  

  م2007دیسمبر  31كما في   دوالر أمریكي    جنیه إسترلیني    یورو    لایر سعودي    عمالت أخرى    اإلجمالي

    ألف لایر یمني     ألف لایر یمني    ألف لایر یمني    ألف لایر یمني    ألف لایر یمني    ألف لایر یمني

  الموجودات 28,285,131   2,034,353   2,699,212   1,473,800   137,956   34,630,452

  المطلوبات  )27،522،604(    )1،738،606(    )2،402،699(    )1،188،063(    )111،866(    )32،963،838(

  صافي مراكز العمالت  762،527    295،747    296،513    285،737    26،090    1،666،614

  إدارة رأس المال

بتصنیف یحتفظ وأن البنك متطلبات رأس المال المفروضة خارجیًا بالبنك م التزاضمان في لرأس المال لمن إدارة البنك  ةاألساسیتتمثل األهداف 

تقنیات تستند على  باستخدامبشكل ربع سنوي من قبل إدارة البنك رأس المال مراقبة كفایة تم ت  نسب رأس مال صحیحة.و قوي  ائتماني

تحفظ المعلومات المطلوبة في ملف لدى البنك المركزي الیمني على أساس ربع و . إشرافیةالتعلیمات المقرة من البنك المركزي الیمني ألغراض 

  سنوي.

أو أعلى  إلى موجودات مرجحة بأوزان المخاطر یساويبأن یحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال في الیمن یلزم البنك المركزي الیمني كل بنك 

ودائع إلى إلى ذلك یتطلب من البنك أن یحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال  % التي تمثل الحد األدنى المتفق علیه دولیًا. باإلضافة8من 

  %.5یساوي أو أعلى من العمالء 

  إلى فئتین:البنك ُیقسم إجمالي رأس مال 

  العام. واالحتیاطيالقانوني  االحتیاطيو  رأس المالوتتضمن  :الفئة األولى

  المتوفرة للبیع. لالستثماراتفي القیمة العادلة  اتتغیر أي الناتجة عن  حققةمالیر غ باحر األو  إعادة التقییم اتاحتیاطیوتتضمن  :الفئة الثانیة



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )18صفحة (

  (تتمة) إدارة المخاطر لألدوات المالیة       4

  (تتمة)إدارة رأس المال 

فئة الإلى وض والسلفیات للقر ُیضاف رصید المخصصات العامة و  فئة األولى والثانیةالفي أي بنك محلي أو شركة مالیة من  االستثمارُیستقطع 

  األولى والثانیة. 

لمخاطر ًا وتعكس تقدیر ة سلم مدرج مكون من أربعة مستویات للمخاطر مصنفة وفقًا لطبیع باستخدامالموجودات المرجحة بأوزان المخاطر قاس تُ 

إجراءات  تتبعت  .أو كفاالت مالئمة تضماناأي  االعتبارالسوق والمخاطر األخرى المصاحبة لكل أصل ونظیره، مع األخذ بعین و  االئتمان

   ة األكثر احتمالیة للخسائر الممكنة.طبیعللتعكس امع بعض التعدیالت العمومیة المیزانیة خارج لمخاطر البنود مماثلة 

  یعمل البنك وفقًا لجمیع متطلبات رأس المال المفروضة خارجیًا الخاضع لها.

  :المال كالتالي رأسكفایة یتم احتساب 

 

  یسمبرد 31

   م2008 

  دیسمبر 31

  م2007

 ملیون لایر یمني  ملیون لایر یمني األولي:فئة ال

 7,500  8،500 رأس المال

 1,411  1،641  االحتیاطي القانوني

 148  372 االحتیاطي العام

 9,059  10،513 إجمالي الفئة األولي

    الفئة الثانیة:

 640  640 العقارات  احتیاطي إعادة تقییم

  21  46  احتیاطي القیمة العادلة

 661  686 إجمالي الفئة الثانیة

  )62(   )62(  شركات مالیة محلیة وأاالستثمارات في أي بنوك 

  132   87    السنة رصید المخصصات العامة كما في نهایة

 9,790  11،224 إجمالي رأس المال العامل

       :موجودات مرجحة بأوزان المخاطر

  14،024   14،276  لعمومیة في المیزانیة ا

  7,218   4،625  خارج المیزانیة العمومیة 

  21،242   18،901  إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

       نسبة كفایة رأس المال

  %43   %56  الفئة األولي

  %46   %59 إجمالي رأس المال



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )19صفحة (

  نيلدى البنك المركزي الیماالحتیاطیات النقدیة في الصندوق وأرصدة   5

 

  دیسمبر 31

   م2008 

  دیسمبر 31

  م2007

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني النقدیة في الصندوق:

 864,470  510،086 بالعملة المحلیة

 846,073  523،307 بالعمالت األجنبیة

 13,768  21,327 مشتراة، صافيالشیكات ال

 1,724,311  1،054،720 إجمالي النقدیة في الصندوق

     تیاطیات لدى البنك المركزي الیمني: أرصدة االح

 4,779,268  3،908،953 بالعملة المحلیة

 6,447,166  4،969،587  بالعمالت األجنبیة

 11,226,434  8،878،540 إجمالي أرصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي الیمني

 12,950,745  9،933،260 منيإجمالي النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي الی

العملة محددة على  بنسبةلدى البنك المركزي الیمني قانونیة  بودائع البنك أن یحتفظعلى م 1998 سنة) ل38رقم (أحكام قانون البنوك  بموجب

في الصادرة نك المركزي الیمني بموجب تعلیمات الب . لدیه والودائع ألجل والودائع األخرى لودائع تحت الطلبللى العمالت األجنبیة عالمحلیة و 

% 20% وظلت نسبة 7إلى % 10م، تم تخفیض النسبة للعملة المحلیة من 2008أبریل  1المفعول منذ  ةم الساری2008) لسنة 1منشوره رقم (

ال  -عملة أجنبیةو  %13 - : عملة محلیةم2007ال یتم دفع فوائد على هذه الودائع (باإلضافة إلى ذلك،  . للعمالت األجنبیة كما هي علیه

  یوجد)

  األرصدة لدى البنوك 6

  األرصدة لدى البنك المركزي الیمني والبنوك المحلیة األخرى

  

  دیسمبر 31

   م2008 

  دیسمبر 31

  م2007

 ألف لایر یمني   ألف لایر یمني 

         الحسابات الجاریة لدى البنك المركزي الیمني:

 5,833,799  3،314،510    بالعملة المحلیة  

 886,127  794،160   بالعمالت األجنبیة  

 6,719,926  4،108،670   لدى البنك المركزي الیمنيرصدة إجمالي األ

 1,974  1،974    الحسابات الجاریة لدى البنوك المحلیة

  -    400،000    ودائع استثماریة إسالمیة لدى بنكین محلیین

 6,721,900  4,510,644   حلیة األخرىلدى البنك المركزي الیمني والبنوك المرصدة إجمالي األ

      األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى األجنبیة

 3,520,168  4،816،558   أرصدة الحسابات الجاریة وتحت الطلب

 )22,775(  )20،272(   المخصص لقاء بنود التسویة المعلقة 

 16,521,349  16،305،637   الودائع ألجل

 20,018,742  21،101،923   ة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى األجنبیةإجمالي األرصد

 26,740,642   25،612،567   إجمالي األرصدة لدى البنوك



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )20صفحة (

  (تتمة) األرصدة لدى البنوك 6

یة لدى البنك المركزي ال تحمل الحسابات الجار ، في حین فوائد متغیرةأسعار ألجل لدى البنوك األجنبیة ودائع التحمل الحسابات الجاریة و 

  والبنوك المحلیة أي فوائد.الیمني 

یونیو  2لایر یمني إحداهما للمدة من ألف  200،000هما نودائع االستثمارات اإلسالمیة لدى البنوك المحلیة في ودیعتین قدر كل متتمثل 

  .م2009یونیو  9م إلى 2008یونیو  9م واألخرى للمدة من 2009یونیو  2م إلى 2008

  

   ذون الخزانة، صافيأ 7

  

  دیسمبر 31

   م2008 

  دیسمبر 31

  م2007

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  أذون الخزانة والتي تستحق خالل:

  -    101،902  یوماً  49

  -    2،150،474  یوماً  62

  102,129   -   یوماً  84

  29,750,402   38،411،030  یوماً  90

  -    537،410  یوماً  182

  4,633,160   6،343،870  یوماً  364

  34,485,691   47،544،686  ذون الخزانةالقیمة االسمیة ألإجمالي 

       غیر المطفأ المستحق خالل:الخصم 

  -    )1،519(  یوماً  49

  -    )43،308(  یوماً  62

  )1,785(   -   یوماً  84

 )573,466(  )707،312(  یوماً  90

  -   )27،747(  یوماً  182

  )487,313(   )484،751(  یوماً  364

 33,423,127  46،280،049  صافي القیمة الدفتریة ألذون الخزانة

  %).15.92و% 15.70: م2007دیسمبر  31% (15.92و %13.97فائدة تتراوح بین أسعار المعاد شراؤها أذون الخزانة أذون الخزانة و تحمل 

موجودات النقدیة وشبه الجزءًا من  ،ة ال تزید عن ثالثة أشهرالتي تستحق خالل فتر  ،لتعلیمات البنك المركزي الیمني تعتبر أذون الخزانة فقاً و 

  النقدیة.

  شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني 8

  دیسمبر 31  

   م2008 

  دیسمبر 31

  م2007

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  

 9,350,000   10،350،000  یومًا  91 –یداع اإلشهادات 

 %15.89% و 13.06 تتراوح بینفائدة أسعار تحمل و  ،أشهر ةثالثفي تستحق و ى البنك المركزي الیمني لدتودع مبالغ شهادات اإلیداع هي 

موجودات النقدیة الجزءًا من شهادات اإلیداع هذه لتعلیمات البنك المركزي الیمني تعتبر  وفقاً %).  15.90% و15.88: م2007دیسمبر  31(

  وشبه النقدیة.



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )21صفحة (

  ، بعد المخصصاتللعمالءالقروض والسلفیات المقدمة  9

 

  دیسمبر 31

   م2008 

  دیسمبر 31

  م2007

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني القروض والسلفیات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص:

 6,568,294   5،654،601 تسهیالت السحب على المكشوف

 4,241,227  5،112،777 القروض القصیرة األجل

 10,809,521  10،767،378 قدمة للعمالء في القطاع الخاص إجمالي القروض والسلفیات الم

 )1,804,949(  )2،189،068( )أ- 9المخصصات لقاء خسائر القروض والسلفیات غیر المنتظمة (إیضاح 

 )89,988(  )169،008( )ب-9الفوائد المعلقة  (إیضاح 

 )1,894,937(  )2،358،076( د المعلقةالقروض والسلفیات غیر المنتظمة والفوائخسائر إجمالي المخصصات لقاء 

 8,914,584  )8،409،302( صافي القروض والسلفیات المقدمة للعمالء 

: م2007دیسمبر  31(یمني  ألف لایر 2،789،807مبلغ  م2008 دیسمبر 31إجمالي القروض والسلفیات غیر المنتظمة كما في  بلغ

    كما یلي:ألف لایر یمني). إن تفصیل هذا المبلغ  2,715,490

  

  دیسمبر 31

   م2008 

  دیسمبر 31

  م2007

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  

  694,150   469،331  الدیون دون المستوى

  602,038   336،241  الدیون المشكوك في تحصیلها

 1,419,302  1،984،235  الدیون الردیئة

 2,715,490  2،789،807  إجمالي القروض والسلفیات غیر المنتظمة

  القروض والسلفیات غیر المنتظمةخسائر لقاء  اتمخصصال  أ- 9

لفقرة (م) من المادة رقم ام، و 1998دیسمبر  27في ساري المفعول الم 1998 سنةل )38( رقمقانون البنوك من  )85(رقم لمادة بموجب أحكام ا

خسائر م، فإن أي مخصص ل1999 سنةل )12(رقم قرار الجمهوري بقانون المعدل بال ،م1991 سنةل )31(رقم الدخل ضرائب قانون من  )9(

ضرائب الدخل عند حكام أي قانون لأل اً ال یكون خاضعبهذا الخصوص لتعلیمات البنك المركزي الیمني  وفقاً یكونه البنك لقروض والسلفیات ا

  .احتساب الوعاء الضریبي لضریبة الدخل

  كانت كالتالي: السنة خالل اتلقروض والسلفیخسائر المحتملة لللتفاصیل حركة المخصصات  إن

  ---------- م  2008دیسمبر  31------------   ----------  م2007دیسمبر  31 ------------ 

  خاص  عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي

  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

 ینایر 1الرصید في  1,673,333  131,616  1,804,949  1,573,179  63,857  1,637,036

 بالعمالت األجنبیة إعادة تقییم األرصدة االفتتاحیة 1،922  159  2،081  3,590  250  3,840

 السنة المبالغ المستخدمة خالل )2،152(  -  )2،152(  )7,406(  -  )7,406(

 الرصید االفتتاحي المعدل 1،673،103  131،775  1،804،878  1,569,363  64,107  1,633,470

)743,256(  )12,005(  )731,251(  )471،759(  )61،866(  )409،893( 

  (إیضاحشطبها  من قروض سبق ةالمستردالمبالغ 

23( 

 )25(إیضاح  لسنةل المخصص 838،443  17،506  855،949  835,221  79,514  914,735

 المحمل على بیان الدخل 428،550  )44،360(  384،190  103,970  67,509  171,479

 السنة الرصید في نهایة 2،101،653  87،415  2،189،068  1,673,333  131,616  1,804,949



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )22صفحة (

  (تتمة) القروض والسلفیات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 9

  .%)2 :م2007( %2معدل بتحت المراقبة قروض لابما فیها مة المنتظلتزامات المحتملة االلقروض و لعام  اإلدارة تكوین مخصصقررت 

ألف لایر یمني) مقابل  7,406م: 2007ألف لایر یمني ( 2,152بشطب القروض والسلفیات كاملة التغطیة بمبلغ قدره  سنةالخالل قام البنك 

سیتابع  لبنكبعیدة، إال أن ا إمكانیة استردادهاأن لبنك ااستنفذت كافة اإلجراءات الممكنة الستعادتها وترى إدارة قیمة المخصصات حیث  انخفاض

  في بیان الدخل.االعتراف به استرداد هذه القروض بكل الوسائل الممكنة وأي استرداد مستقبلي لهذه القروض المشطوبة سیتم 

  الفوائد المعلقة  ب- 9

حصیلها إیرادات عند تیتم االعتراف بها كالتي و  المركزي الیمني لتعلیمات البنك فقاً و الفوائد على القروض والسلفیات غیر المنتظمة تمثل هذه 

  ط.فق

  دیسمبر  31

   م2007

  دیسمبر 31

     م2008 

    ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  ینایر  1الرصید في    89,988  53,381

  فروقات أسعار الصرف خالل السنة   373  )277(

  السنة المبالغ المشطوبة خالل   )917(   - 

  السنة خالل ستردالم  )5،900(  - 

  السنة خالل المكون  85،464  36,884

 السنة الرصید في نهایة  169،008  89,988

  صافي المتوفرة للبیع، االستثمارات 10

  :التالیة بنوك والمؤسسات المالیةي الات المتوفرة للبیع فاالستثمار تشتمل هذه على 

  دیسمبر  31

   م2007

  دیسمبر 31

    م2008 

 50عدد األسهم بسعر 

    دوالر أمریكي للسهم

  لمساهمةانسبة 

%    

  االستثمارات في أسهم مجموعة یوباف:     ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  دوالر أمریكي للسهم 1أسهم فئة (أ)  – وكرا كا –یوباف  0.788  29،944    17،982   17،982

  دوالر أمریكي للسهم 1فئة (ب)  أسهم – وكراكا –یوباف  0.782  4،693   2،818  2،818

  دوالر أمریكي للسهم 1أسهم فئة (ج)  – وكراكا –یوباف  1.221  10،565   6،344  6،344

  مجموعة یوبافأسهم في  اتي االستثمار إجمال   45،202   27،144  27،144

  :االستثمارات األخرى           

  أ)- 10لبحرین (إیضاح ا -بنك الیوباف العربي الدولي  0.344        61،073  2,067

  ب) - 10البحرین (إیضاح  - شركة الخدمات المالیة العربیة   0.167        21،388  21,487

  )ج - 10الیمن (إیضاح  - شركة الخدمات المالیة الیمنیة   10.000        62،165   61,917

  )د - 10الیمن  (إیضاح -شركة یمن موبایل للهاتف النقال  0.139        61،200   61,200

  إجمالي االستثمارات األخرى          205،826  146,671

  إجمالي االستثمارات المتوفرة للبیع          232،970  173,815

  )ه-10القیمة (إیضاح انخفاضمخصص           )27،144(  )29,211(

  صافي القیمة الدفتریة لالستثمارات المتوفرة للبیع          205،826  144,604



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )23صفحة (

  صافي المتوفرة للبیع، االستثمارات 10

  البحرین - بنك الیوباف العربي الدولي  أ- 10

دوالر أمریكي لذلك رفع  100,000ألف دوالر أمریكي إلى  50,000رأسماله من مبلغ  البحرین - بنك الیوباف العربي الدوليخالل السنة رفع 

م: 2007دیسمبر  31سهم ( 6,880 ألف دوالر أمریكي. وقد زاد عدد األسهم إلى 344ألف دوالر أمریكي إلى  172البنك استثماره من 

على أساس القیمة الدفتریة لألسهم وفقًا آلخر بیانات  البحرین - بنك الیوباف العربي الدولي القیمة العادلة لالستثمار فيسهم).  تحتسب  3,440

  لسهم .دوالر أمریكي ل 44.36مبلغ بلغت التي و  )م2007دیسمبر  31أي للسنة المنتهیة في ( ،مالیة مدققة للشركة

  البحرین -شركة الخدمات المالیة العربیة   ب - 10

البحرین على أساس القیمة الدفتریة لألسهم وفقًا آلخر بیانات مالیة  - تم احتساب القیمة العادلة لالستثمار في شركة الخدمات المالیة العربیة 

دوالر أمریكي  10.77م: 2007دوالر أمریكي للسهم ( 10.69مبلغ م) والتي بلغت 2007دیسمبر  31مدققة للشركة، (أي للسنة المنتهیة في 

  للسهم).

  الیمن - الیمنیة شركة الخدمات المالیة  ج - 10

مساهمة مقفلة) والتي تأسست مشاركة مع عدد یمنیة ألف دوالر أمریكي في شركة الخدمات المالیة الیمنیة (شركة  310ساهم البنك بمبلغ قدره 

  ملیون دوالر أمریكي.  3الشركة  مال رأسغ إجمالي یبل. من البنوك المحلیة األخرى

  الیمن - شركة یمن موبایل للهاتف النقال  د - 10

ملیون لایر یمني في أسهم شركة یمن موبایل للهاتف  60لایر یمني بقیمة إجمالیة قدرها  500سهم قیمة السهم الواحد  120,000اكتتب البنك 

لایر یمني  1,200,000ملیون لایر یمني. دفع البنك مبلغ  43,262 هذه الشركة مبلغ مال رأس یبلغ إجمالي  .النقال (شركة مساهمة یمنیة)

  االعتراف والقیاس. - األدوات المالیة ):39( فقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقمو تكلفة المصاریف إصدار والتي أضیفت إلى 

   القیمة انخفاضمخصص   ه- 10

توزیعات استالم أیة عدم توقع خالل السنوات القلیلة الماضیة و  البحرین - االستثمارات في یوباف كراكاو نأرباح متوزیعات بسبب عدم استالم أیة 

  أرصدة هذه االستثمارات ألن صافي قیمتها الحالیة یساوي صفرًا.قیمة  نخفاضالكامل خالل السنوات القادمة، تم تجنیب مخصص أرباح 

   األرصدة المدینة والموجودات األخرى 11

  دیسمبر  31

   م2007

  دیسمبر 31

   م2008 

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  مقدمًا واألرصدة المدینة األخرىصروفات المدفوعة الم  10،940  4,149

  الفوائد المستحقة القبض 249،222  357,929

 للفروع الجدیدة قید اإلنشاءالرأسمالیة مصاریف ال 199،093  256,855

 عقارات التي آلت ملكیتها للبنك من عمالء، بعد المخصصال 162،674  123,604

  الیمن  - بنك األمل للتمویل األصغر  10،000   10,000

  الیمن - مؤسسة التضامن للتمویل األصغر  1،000   1,000

  قبوالت العمالء  1،057،029   867,485

 األرصدة المدینة األخرى، بعد المخصص  49،953   40,380

  إجمالي األرصدة المدینة والموجودات األخرى  1،739،911   1,661,402



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )24صفحة (

  (تتمة)  األرصدة المدینة والموجودات األخرى 11

ألف لایر  480م:2007دیسمبر  31ألف لایر یمني ( 480رصید العقارات التي آلت ملكیتها للبنك من عمالء هو بعد حسم مخصص قدره إن 

    لبنك المركزي الیمني.یمني).  یجري تقییم هذه العقارات وفقًا لتعلیمات ا

الیمن ضمن حساب "األرصدة المدینة  - الیمن ومؤسسة التضامن للتمویل األصغر - أدرجت مساهمة البنك في بنك األمل للتمویل األصغر

  في المستقبل. لكاملقابلة لالسترداد باوالموجودات األخرى" ولیس ضمن "االستثمارات المتوفرة للبیع" العتقاد إدارة البنك بأن هذه المبالغ 

(المعدل) یفصح عن القبوالت على صدر المیزانیة العمومیة في بند "األرصدة المدینة والموجودات  )39( وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم

  ."في بند "األرصدة الدائنة والمطلوبات أخرىالمطلوبات المقابلة األخرى" ویفصح عن 

   تهالك المتراكمالمعدات، بعد االسو  التواآلالعقارات  12

   اإلجمالي

  السویفت

   السیارات   والكمبیوتر

  األثاث 

   األجهزةو 

  التحسینات على

   العقارات المستأجرة

  األراضي والمباني

   المملوكة

 التكلفة أو التقییم:  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

 م 2007دیسمبر  31في  1,687,358  64,962  291,257  110,054  173,661  2,327,292

 السنة إلضافات خاللل 228،144  11،167  50،403  11،462  47،511  348،687

  السنةالستبعادات خالل ل  )8،421(   -    )507(   -    -    )8،928(

 م2008دیسمبر  31في  1،907،081  76،129  341،153  121،516  221،172  2،667،051

 : المتراكم  االستهالك           

 م2007دیسمبر  31في  65,117  27,277  136,774  55,020  125,230  409,418

  للسنةالمحمل  12،839  6،755  26،082  17،592  18،188  81،456

  للسنةالستبعاد ل  )454(   -    )6(   -    -    )460(

 م2008دیسمبر  31في  77،502  34،032  162،850  72،612  143،418  490،414

 القیمة الدفتریة:             

  م 2008دیسمبر  31في  1،829،579  42،097  178،303  48،904  77،754  2،176،637

  م2007دیسمبر  31في  1,622,241  37,685  154,483  55,034  48,431  1,917,874

بهذا م 1999 لسنة )144( قرار مجلس الوزراء رقمعلى أساس المعدالت الواردة في  معداتوال التالعقارات واآلاحتساب استهالك  یتم

لسوق قیمة ابوالمؤجرة المباني المقامة على األراضي المملوكة األراضي المؤجرة من الحكومة و تقییم األراضي المملوكة و إعادة  تمالخصوص.  

لمعیار  وفقاً .  من قبل مكتب عقاري مستقل، م1999دیسمبر  31 من ابتداءً مفعول والساري الم 1999دیسمبر  1كما في السائد لالستخدام 

تم اعتبار مبلغ إعادة التقییم القیمة و  ،م1999دیسمبر  31كما في ذي العالقة حذف التكلفة واالستهالك المتراكم تم  )16( الدولي رقمالمحاسبة 

  ة.الجدیدجمالیة الدفتریة اإل

   نوكاألرصدة المستحقة للب 13

 دیسمبر 31

   م2007

 دیسمبر 31

  م2008

  جاریة وتحت الطلب:الحسابات ال ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  البنوك المحلیة  1،501،408  10,026

  البنوك األجنبیة  575،219  562,832

  إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك 2،076،627  572,858



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )25صفحة (

  ودائع العمالء 14

 دیسمبر 31

   م2007

 دیسمبر 31

  م2008

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  الحسابات الجاریة  16،951،276  18,492,575

 حسابات التوفیر  26،456،386   25,198,933

 الودائع ألجل  37،961،229   28,156,993

 الودائع األخرىهوامش   419،636   582,159

 غیرهاخطابات الضمان و لمستندیة و ا لالعتماداتالتأمینات النقدیة   6،083،114   8,530,544

 العمالء عإجمالي ودائ  87،871،641   80,961,204

  األخرىالمطلوبات األرصدة الدائنة و  15 

 دیسمبر 31

   م2007

 دیسمبر 31

  م2008

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  الفوائد المستحقة الدفع 876،076  704,133

 أ)- 15لب بها (إیضاح األرصدة غیر المطا 193،442  197,038

 مخصص مستحقات إجازة الموظفین 59،541  43,213

 ب)- 15مخصص البنود خارج المیزانیة العمومیة (إیضاح  114،485  281,403

  حصة الموظفین من الربح   90،613  117,287

  مخصصات متنوعة  28،000   - 

  )34مخصص المطلوبات المحتملة (إیضاح   58،201   58,107

  قبوالت العمالء  1,057,029   867,485

  أرصدة دائنة أخرى  258,609   319,232

 األخرىرصدة األرصدة الدائنة واألإجمالي   2,735,996   2,587,898

  األرصدة غیر المطالب بها أ- 15

تقییم األرصدة بالعمالت  ترجع زیادة المبلغ إلى إعادة سنة ولم یطالب بها أصحابها.  15أرصدة قدیمة مضى علیها أكثر من لغ المبا هذ مثلی

واجب الالمبالغ دد على نتیجة تلك المراجعة تحبناًء بمراجعة احتمال المطالبة بهذه المبالغ و دوریًا تقوم اإلدارة .  سنةالاألجنبیة وفقًا لمعدل آخر 

  م. 1998 لسنة )38(رقم قانون البنوك لمادة ذات العالقة في وفقًا لزارة المالیة إلى و تحویلها 

  مخصص البنود خارج المیزانیة العمومیة ب- 15

 دیسمبر 31

   م2007

 دیسمبر 31

  م2008

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  ینایر 1الرصید في  281,403  150,270

  إعادة تقییم األرصدة االفتتاحیة بالعمالت األجنبیة  460   1,024

 )25(إیضاح  السنةالمخصص المكون خالل  82،903  169,240

  )23(إیضاح  السنةالمخصص المسترد خالل   )250،281(   )39,131(

  السنة نهایة يالرصید ف 114،485  281,403



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )26صفحة (

  الدفع المستحقةالدخل ضریبة  16

 دیسمبر 31

   م2007

 دیسمبر 31

  م2008

  المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

 نایری1الرصید في  1,260,109  917,415

 أ)- 16في بیان الدخل  (إیضاح   السنة المحمل 824،041  1,260,109

 إجمالي المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب 2،084،150  2,177,524

 السنةالمبلغ المدفوع خالل  )1,260,109(  )917,415(

 الدفع المستحقةالدخل إجمالي ضریبة  824،041  1,260,109

  للسنة المحمل أ- 16

  .سنةال ربح% من 35على أساس  سنةللتساب مخصص الضریبة اح تم

  للسنة السابقةالربط الضریبي     ب- 16

  م.2007دیسمبر  31المنتهیة في المالیة عن السنة طلوبة الم الدخلم المخالصة النهائیة لضریبة 2008مایو  7في  البنك استلم

   حقوق الملكیة  17

   ح بهر صالمال الم رأس   أ- 17

 سمیةإلقیمة السهم ا ،سهمألف  10,000لایر یمني) ویتضمن ملیون  10,000: م2007ملیون لایر یمني ( 10,000 ح بهر لمال المصا رأسیبلغ 

  لایر یمني). 1،000سمیة ألف سهم وقیمة السهم اال  10,000: م2007( لایر یمني 1،000

  والمدفوع درالمال المص رأس   ب- 17

قیمة السهم  ،سهم ألف 8,500) ویتضمن ملیون لایر یمني 7,500: م2007( ملیون لایر یمني 8,500والمدفوع در المصالمال  رأسیبلغ 

  لایر یمني). 1،000ألف سهم وقیمة السهم االسمیة  7,500 :م2007( لایر یمني 1،000سمیةإلا

   رباحتوزیع األ   ج- 17

  :على النحو التاليللبنك السنویة  رباحاألستوزع م 1991لسنة  )35( ألحكام قانون الهیئات والمؤسسات والشركات العامة رقم وفقاً 

 15 % ؛لالحتیاطي القانوني  

 15 % ؛لالحتیاطي العام  

 65 %  ؛الربحمن لحصتها للحكومة  

 2 %    ؛ وحوافز الموظفینل 

 3 %  للموظفین االجتماعيللصندوق.  

  إعادة تقییم العقاراتفائض  احتیاطي  د- 17

هذا الحساب  م في1999دیسمبر  31ألراضي والمباني المملوكة ملكیة تامة وقیمها الدفتریة كما في قییم امبالغ إعادة تتم إدراج الفارق بین 

  حقوق الملكیة.وضمن 

  احتیاطي التغیرات المتراكمة في القیمة العادلةهـ   - 17

عتراف بالفارق بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة االعتراف والقیاس، یتم اال - ): األدوات المالیة39تطبیقًا ألحكام معیار المحاسبة الدولي رقم (

ى یتم تحدید لالستثمارات "المتوفرة للبیع" في حساب التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة إلى أن یتم بیعها أو تحصیل قیمتها أو استبعادها أو حت

  عتراف بها في بیان الدخل.انخفاض قیمتها، عندها یتم إدراج األرباح والخسائر المتراكمة التي سبق اال



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )27صفحة (

  ، صافي األخرىالحسابات النظامیة وااللتزامات   18

   ضمان ُصممت لتلبي متطلبات عمالء البنك. الوخطابات  عتماداالخطابات وكمبیاالت ، االئتمانلتمدید  التزامات االئتمان التزاماتتتضمن 

ثابتة أو شروط صالحیة تواریخ ، عموماً  ،االلتزاماتلهذه متعاقبة.  ائتمانیةهیالت تعاقدیة عن قروض وتس التزامات االئتمانتمدید  التزاماتتمثل 

متطلبات بالضرورة ال یمثل إجمالي مبلغ العقد ونظرًا ألن صالحیة هذه االلتزامات قد تنتهي دون أن تسحب فإن رسوم. وتتطلب دفع أخرى إنهاء 

  .نقدیة مستقبلیة

ابات الضمان البنك بتسدید المبالغ المترتبة بالنیابة عن العمیل شریطة تعثر العمیل عن التسدید وفقُا وخط االعتمادُتلزم كمبیاالت خطابات 

  .لشروط العقد

  ما یلي:  ، كما في تاریخ المیزانیة العمومیة،تضمنت االلتزامات نیابة عن العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب العمالء

 صافي

  االلتزامات

   المغطاة

 االلتزامات إجمالي  بهامش

 م2008 دیسمبر 31كما في 

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  ةمستندیالعتماد االخطابات  12،494،585   4،571،414  7،923،171

 العمالء  - خطابات الضمان 5،924،769  1،491،482  4،433،287

 اسلةر نوك المالب –خطابات الضمان 7،241،521   -   7،241،521

 بطاقات االئتمان  66،627  16،957  49،670

  مشتراةالشیكات ال  21،744   3،262   18،482

  إجمالي الحسابات النظامیة وااللتزامات األخرى  25،749،246   6،083،115   19،666،131

  

 صافي

  االلتزامات

  المغطاة 

 االلتزامات إجمالي  بهامش

  م2007دیسمبر  31كما في 

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني   یمنيألف لایر

22,376,22
  خطابات االعتماد المستندیة 29,527,323  7,151,094  9

 العمالء  - خطابات الضمان 5,554,043  1,361,825  4,192,218

 البنوك المراسلة –خطابات الضمان 9,489,936   -   9,489,936

 بطاقات االئتمان  65,439  14,759  50,680

  الشیكات المشتراة  19,113   2,867   16,246

 إجمالي الحسابات النظامیة وااللتزامات األخرى  44,655,854   8,530,545   36,125,309



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )28صفحة (

  لدى البنوك والسلفیات واألرصدةالفوائد من القروض  19

   م2008    م2007

  ء والبنوك:المقدمة للعمال القروض والسلفیاتمن فوائد ال ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  المقدمة للعمالء لقروض والسلفیاتا 1،155،697   963،341

  األوراق التجاریة المخصومة -    752

  األخرىتسهیالت ال 10،992   5،952

  المقدمة للعمالء والبنوك القروض والسلفیات من فوائدال إجمالي  1،166،689   970،045

  األجنبیة:البنوك  لدى رصدةاألمن فوائد ال    

  الحسابات الجاریة 56،208   110،807

  الحسابات تحت الطلب 1،205   1،041

  الودائع  518،450   1،051،061

  إجمالي الفوائد من األرصدة لدى البنوك األجنبیة  575،863   1،162،909

  من األرصدة لدى البنوك المحلیة:فوائد ال    

  الیمني رصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي أ 146،628   541،416

  األرصدة لدى البنوكإجمالي الفوائد من  722،491   1،704،325

  من القروض والسلفیات واألرصدة لدى البنوك وائدإجمالي الف 1،889،180   2،674،370

  عتكلفة الودائ 20

   م2008    م2007

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

 وحسابات التوفیرالفوائد على الحسابات الجاریة  2،004،892   1،867،915

 الفوائد على الودائع ألجل  3،606،736   2،887،643

  إجمالي تكلفة الودائع  5،611،628    4،755،558

  عموالت ورسوم الخدمات المصرفیةالإیرادات    21

   م2008    م2007

  من: العموالت ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  المستندیة خطابات االعتماد 158،548   168،880

  خطابات الضمان 190،515   205،383

  التحویالت  33،852   31،466

  القبوالت 13،304   8،510

  الشیكات 353،542   260،505

  رسوم:  -     - 

  الخدمات المصرفیة 8،196   8،184

  الخدمات األخرى 47،157   41،639

  عموالت ورسوم الخدمات المصرفیةالإجمالي إیرادات  805،114   724،567

  

  



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )29صفحة (

  ةاألجنبیعمالت من العملیات بال رباحاأل ائر)/ (الخس 22

   م2008    م2007

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  بالعمالت األجنبیةالعملیات فروق إعادة تقییم   )199,186(    31,281

  أرباح عملیات المتاجرة بالعمالت األجنبیة 77،259   40,655

  عمالت األجنبیةالعملیات بالاألرباح من (الخسائر)/ إجمالي  )121,927(   71,936

    إیرادات التشغیل األخرى 23

   م2008    م2007

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  أ) - 9قروض انتفت الحاجة إلیها (إیضاح لقاء خسائر  اتمخصصال 471،759   743،256

  ب) - 15یضاح بنود خارج المیزانیة العمومیة انتفت الحاجة إلیها (إلقاء  اتمخصصال 250،281    39،131

 موجودات أخرى انتفت الحاجة إلیهالقاء  اتمخصصال  40،000    2،111

  المخصصات التزامات محتملة انتفت الحاجة إلیها  -     301،000

  )ـه - 10(إیضاح  المخصصات االستثمارات المتوفرة للبیع انتفت الحاجة إلیها  2،067    - 

 قید التصفیة) - بنك االعتماد والتجارةتفت الحاجة إلیها (قائمة انتسویة لقاء بنود  اتمخصصال  2,395    2،637

  إیرادات متنوعة 63،861   11،334

  األخرى ت التشغیلإجمالي إیرادا 830،363   1،099،469

  واإلداریة المصاریف العمومیة 24

   م2008    م2007

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  ذات العالقةالتكالیف و الرواتب واألجور   946،527   720،335

  )12(إیضاح  العقارات واآلالت والمعدات استهالك 81،456   67،832

  إیجارات 34،844   35،010

  الكهرباء والماء 37،369   32،342

  الترمیمات والصیانة 31،523   29،512

  بریدالتلكس و التلفون و ال 26،615   25،333

  المواصالت والبدالت 34،806   31,262

  إلعالن والنشرا 40،804   22،407

  صیانة الكمبیوتر 192   11،697

  التدریب 17،514   24،863

  الضرائب والرسوم الحكومیة 74،735   1،649

  التبرعات 14،001   9،648

  القرطاسیة ومواد الطباعة 25،065   21،142

  أتعاب استشارات لبرنامج تحدیث وتطویر البنك  61،420    87،758

  خرىاألداریة اإلعمومیة و ال اریفمصال 99،984   79،612

  واإلداریة العمومیة اریفالمص إجمالي 1،526،855   1،200،402

  موظفًا). 613م: 2007دیسمبر  31موظفًا ( 637 م،2008 دیسمبر 31كما في  یعمل لدى البنك



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )30صفحة (

  المخصصات 25

   م2008    م2007

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  أ) - 9ر القروض والسلفیات (إیضاح لقاء خسائ اتمخصصال 855،949   914،735

  ب)- 15المخصصات للبنود خارج المیزانیة العمومیة (إیضاح  82،903    169،240

  خرىالمخصصات األ  30،619    21,445

  إجمالي المخصصات 969،471   1،105،420

  المدفوعة الزكاة 26

   م2008    م2007

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  المدفوعة ةالزكا  75،000    65،000

   لسهماألساسي لربح ال 27

   م2008    م2007

   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

  السنة ربح  1,530,362   2،340،203

   عدد األسهممتوسط    8،000،000    6،500،000

  األساسي للسهم ربح ال  لایر 191    لایر 360

  العالقة ويالمعامالت مع األطراف ذ 28

% أو 25أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء وعائالتهم والشركات التي یملكون ینفذ البنك معامالت مع بعض  عتیادي،اال هنشاطسیاق في 

  .  كه المعامالت من قبل إدارة البنیتم اعتماد شروط هذ.  سنةالالذین كانوا عمالء البنك خالل و أكثر من رأسمالها 

   كما یلي: ي ه البیانات المالیةأرصدة نهایة السنة المتضمنة في إن 

 دیسمبر 31

   م2007

 دیسمبر 31

 م2008

  

 

 أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم:   ألف لایر یمني   ألف لایر یمني 

 القروض والسلفیات، اإلجمالي    19،722  15,517

 ودائع العمالء     12،761  19,124

     م2008    م2007

     ألف لایر یمني   ألف لایر یمني 

902  653 
  

 سنةللإیرادات الفوائد 

  سنةتكلفة الفوائد لل   691  709



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )31صفحة (

  والمطلوبات لموجوداتاستحقاقات ا  29

    اإلجمالي

  أكثر

    من سنة

  أشهر 6من 

    إلى سنة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م2008دیسمبر  31ما في ك

  

  الموجودات ألف لایر یمني  ألف لایر یمني ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

9،933،260  -  -  -  9،993،260 

النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي 

  الیمني

  األرصدة لدى البنوك   23،391،895  769،090  289،120  1،162،462  25،612،567

 أذون الخزانة، صافي 45،748،869   -   531،180  -  46،280،049

  شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني 10،350،000  -  -  -  10،350،000

  القروض والسلفیات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 2،304،100  521،750  2،497،732  3،085،720  8،409،302

  االستثمارات المتوفرة للبیع، صافي -   -   -  205،826  205،826

  إجمالي الموجودات 91،728،124  1،290،840  3،318،032  4،454،008  100,791,004

  المطلوبات          

  األرصدة المستحقة للبنوك 2،076،627  -  -  -  2،076،627

  ودائع العمالء 57،951،751  12،174،394   17،618،272  127،224  87،871،641

  المطلوباتإجمالي  60،028،378  12،174،394   17،618،272  127،224  89،948،268

  صافي الفجوة 31،699،746  )10،883،554(   )14،300،240(  4,326,784  10,842,736

  

    اإلجمالي

  أكثر

    من سنة

  أشهر 6من 

    إلى سنة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م7200 دیسمبر 31كما في 

  الموجودات يألف لایر یمن  ألف لایر یمني ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني

12,950,745  -  -  -  12,950,745 

النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي 

  الیمني

  األرصدة لدى البنوك   23,588,848  2,673,410  398,580  79,804  26,740,642

 أذون الخزانة، صافي 29,277,279   -   4,145,848  -  33,423,127

  شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني 9,350,000  -  -  -  9,350,000

  القروض والسلفیات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 2,269,069  1,470,377  2,045,873  3,129,265  8,914,584

  االستثمارات المتوفرة للبیع، صافي -   -   -  144,604  144,604

  إجمالي الموجودات 77,435,941  4,143,787  6,590,301  3,353,673  91,523,702

  المطلوبات          

  األرصدة المستحقة للبنوك 572,858  -  -  -  572,858

  ودائع العمالء 49,608,505  9,486,539   20,399,413  1,466,747  80,961,204

  إجمالي المطلوبات 50,181,363  9,486,539   20,399,413  1,466,747  81,534,062

  صافي الفجوة 27,254,578   )5,342,752(   )13,809,112(  1,886,926  9,989,640



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )32صفحة (

  والمطلوبات  الموجوداتالفوائد على أسعار متوسط   30

  م2008دیسمبر  31كما في 

    یورو

  جنیه

    إسترلیني

  لایر

    سعودي

  دوالر

    أمریكي

  لایر

    یمني

  

  

  الموجودات    %    %    %    %    %

  حتیاطیات لدى البنك المركزي الیمنيأرصدة اال   -     -     -     -    - 

  األرصدة لدى البنوك:                     

  الحسابات الجاریة  -     0.57   -     2.56   2.50

  الودائع ألجل -     0.75    2.85    3.20    2.68

  أذون الخزانة    14.96    -     -     -     - 

  شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني   14.86    -     -     -     - 

  المقدمة للعمالء، بعد المخصصات القروض والسلفیات    17.50    8.50    -     -     - 

  المطلوبات                    

  ودائع العمالء    13.00    1.95    1.14    2.20    1.45

 

  م7200دیسمبر  31فيكما 

    یورو

  جنیه

    إسترلیني

  لایر

    سعودي

  دوالر

    أمریكي

  لایر

    یمني

  

  

  الموجودات    %    %    %    %    %

  دة االحتیاطیات لدى البنك المركزي الیمنيأرص   13.00    -     -     -    - 

  األرصدة لدى البنوك:                     

  الحسابات الجاریة  -    3.94   -     3.42   3.77

  الودائع ألجل -     4.86    3.41    6.10    3.85

  أذون الخزانة    15.88    -     -     -     - 

  شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني   15.88    -     -     -     - 

  القروض والسلفیات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات    17.00    7.50    -     -     - 

  المطلوبات                    

  ودائع العمالء   13.00   3.06   1.65   2.19   1.15

  



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )33صفحة (

  المحتملة وفقًا للقطاع االقتصاديااللتزامات و توزیع الموجودات والمطلوبات   31

  

  م2008دیسمبر  31في كما   التصنیع    ةالزراع    التجارة    الخدمات    التمویل    شخصي    اإلجمالي

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني
  الموجودات

9،933،260  -  9،933،260  -  -  -  - 

النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي 

  الیمني

25،612،567   -   
25،612،56

  األرصدة لدى البنوك   -   -   -   -  7

46،280،049  -   
46،280،04

  أذون الخزانة، صافي  -   -   -   -  9

10،350،000  -   
10،350،00

  شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني  -   -   -   -  0

  والسلفیات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات القروض 730،332  -  4،450،826  22،623  35،479  3،170،042  8,409,302

  االستثمارات المتوفرة للبیع، صافي -  -  -  -   205،826  -   205،826

100،791،004  3،170،042  
92،417،18

  إجمالي الموجودات 730،332  -  4،450،826  22،623  1

  المطلوبات             

  لمستحقة للبنوكاألرصدة ا          2،076،627     2،076،627

  ودائع العمالء  755،770  145،156  9،907،497  4،098،002  635،080  72،330،136  87،871،641

 إجمالي المطلوبات  755،770  145،156  9،907،497  4،098،002   2،711،707  72،330،136  89،948،268

  الحسابات النظامیة وااللتزامات األخرى 1،335،594  76،630  18،137،768  935،209  1،954،530  3،309،515   25،749،246

 

  
  م2007دیسمبر  31كما في   التصنیع    الزراعة    التجارة    الخدمات    التمویل    شخصي    اإلجمالي

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني
  الموجودات

12,950,745  -  12,950,745  -  -  -  - 

النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي 

  الیمني

  األرصدة لدى البنوك   -   -   -   -  26,740,642   -  26,740,642

  أذون الخزانة، صافي  -   -   -   -  33,423,127   -  33,423,127

  اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني شهادات  -   -   -   -  9,350,000   -  9,350,000

  القروض والسلفیات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 42,725  -  6,556,716  105,854  49,546  2,159,743  8,914,584

  االستثمارات المتوفرة للبیع، صافي -  -  -  -   144,604  -   144,604

  إجمالي الموجودات 42,725  -  6,556,716  105,854  82,658,664  2,159,743  91,523,702

  المطلوبات             

  األرصدة المستحقة للبنوك -  -  -  -   572,858  -  572,858

  ودائع العمالء  1,780,145  126,630  9,337,496  2,279,290  1,268,061  66,169,582  80,961,204

 إجمالي المطلوبات  1,780,145  126,630  9,337,496  2,279,290  1,840,919  66,169,582  81,534,062

  الحسابات النظامیة وااللتزامات األخرى 14,878,784  -  23,045,638  198,939  1,900,813  4,631,681   44,655,854



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )34صفحة (

  المحتملة وفقًا للموقع الجغرافيااللتزامات و توزیع الموجودات والمطلوبات    32

 

    وروباأ    آسیا    أفریقیا    اإلجمالي

الوالیات المتحدة 

  م2008دیسمبر  31ما في ك  ةالجمهوریة الیمنی    األمریكیة

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني ألف لایر یمني  ألف لایر یمني   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني
  الموجودات

9،933،260  -    -  -  -  9,933,260 

ك المركزي النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البن

  الیمني

  األرصدة لدى البنوك  4،510،644  2،601،576  10،714،485  7،780،434   5،428  25،612،567

 أذون الخزانة، صافي  46،280،049   -   -  -    -  46،280،049

  شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني 10،350،000  -  -  -    -  10،350،000

  القروض والسلفیات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 8،409،302  -  -  -    -  8،409،302

  االستثمارات المتوفرة للبیع، صافي 123،365   -   -  82،461    -  205،826

  إجمالي الموجودات 79،606،620  2،601،576  10،714،485  7،862،895   5،428  100،791،004

  المطلوبات            

  األرصدة المستحقة للبنوك 1،501،408  -  -  575،219    -  2،076،627

  ودائع العمالء 87،871،641  -   -  -    -  87،871،641

  إجمالي المطلوبات 89،373،049  -   -  575،219    -  89،948،268

 
 

    أوروبا    آسیا    أفریقیا    اإلجمالي

الوالیات المتحدة 

  ةالجمهوریة الیمنی    األمریكیة

  م2007دیسمبر  31ما في ك

 ألف لایر یمني  ألف لایر یمني ألف لایر یمني  ألف لایر یمني   ألف لایر یمني  لف لایر یمنيأ
  الموجودات

12,950,745  -    -  -  -  12,950,745 

النقدیة في الصندوق وأرصدة االحتیاطیات لدى البنك المركزي 

  الیمني

  األرصدة لدى البنوك  6,721,900  3,707,555  13,152,401  3,098,103   60,683  26,740,642

 أذون الخزانة، صافي  33,423,127   -   -  -    -  33,423,127

  شهادات اإلیداع لدى البنك المركزي الیمني 9,350,000  -  -  -    -  9,350,000

  القروض والسلفیات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 8,914,584  -  -  -    -  8,914,584

  االستثمارات المتوفرة للبیع، صافي 123,117   -   -  21,487    -  144,604

  إجمالي الموجودات 71,483,473  3,707,555  13,152,401  3,119,590   60,683  91,523,702

  المطلوبات            

  األرصدة المستحقة للبنوك 10,026  -  -  562,832    -  572,858

  العمالءودائع  80,961,204  -   -  -    -  80,961,204

  إجمالي المطلوبات 80,971,230  -   -  562,832    -  81,534,062



  البنك األهلي الیمني

  (تتمة) یضاحات حول البیانات المالیةاإل

  م2008 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 
 

  )35صفحة (

  أنشطة األمانة 33

  .نیابة عن الحكومةالذي یدیره البنك المشروع السكني باستثناء بالنیابة عن آخرین آلخرین أو  موجوداتیحتفظ البنك أو یدیر  ال

  الموجودات والمطلوبات المحتملة 34

القضایا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة التجاریة االبتدائیة ضد موظفین سابقین وعمالء بشأن مبالغ مختلسة وعدم رفع البنك عددًا من 

سداد المدیونیات المستحقة، على التوالي. وحیث توجد قضایا مرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة، قامت إدارة البنك بتقدیم مخصصات 

لحاالت في البیانات المالیة.  بالنسبة لبعض القضایا، وبالرغم من أنه قد ُحكم فیها لصالح البنك، إال أنها لم تنفذ بعد، كاملة و/ أو جزئیة لهذه ا

 في حین ال تزال القضایا األخرى تنتظر دورها أمام المحاكم.

  لدى البنك ز العمالت األجنبیة المهمةمراك 35

سقوفًا لمراكز العمالت األجنبیة لكل عملة على حدة باإلضافة إلى سقف إلجمالي كل م، 1998ة لسن )6(ركزي الیمني رقم یحدد منشور البنك الم

  المال واالحتیاطیات. كان لدى البنك مراكز العمالت األجنبیة المهمة التالیة: رأس% من 25% و15هي نسبة  العمالت. هذه السقوف

   - -- -م2008دیسمبر  31- - --   - -- -م2007دیسمبر  31-- -- 

    %   ألف لایر یمني    %   لایر یمني ألف

  دوالر أمریكي 3.86  431،773   7.84  762,527

  جنیه إسترلیني 2.50  279،579   3.04  295,747

 یورو )0.13(  )14،952(   3.05  296,513

  لایر سعودي 2.15  240،732   2.94  285,737

 فرنك سویسري 0.11  12،884   0.15  14,569

  ین یاباني  0.06  7،057    0.04  3,787

  درهم إماراتي  0.04  4،689   0.08  7,719

  أخرى 0.00  16   0.00  15

  إجمالي مراكز العمالت األجنبیة المهمة  8.59   961،778    17.14   1,666,614

 199.51م: 2007 دیسمبر 31( أمریكي لكل دوالر لایر یمني 200.08یساوي  م2008دیسمبر  31في كما سعر صرف الدوالر األمریكي كان 

  أمریكي). لایر یمني لكل دوالر

 مالیةرأسالااللتزامات  36

  ملیون لایر یمني). 72م: 2007دیسمبر  31ملیون لایر یمني ( 540م مبلغ 2008دیسمبر  31مالیة كما في رأساللتزامات بلغت اال

  برنامج تحدیث وتطویر البنك  37

، األول تقدیم خدمات أینویر البنك. یتكون البرنامج من جز ه استشاریة دولیة لتحدیث وتطم عقدًا مع شرك2006دیسمبر  20وقع البنك في تاریخ 

ربحیة.  استشارات إداریة وتشغیلیة ومصرفیة، والثاني تركیب وتشغیل أجهزة وبرامج تقنیة معلومات حدیثة لتعزیز كفاءة وتنافسیة البنك وتعظیم ال

یقوم البنك بتمویل تكلفة كال الجزأین من البرنامج من  م. 2007دأ تنفیذ الجزء األول منه خالل العام ، وباً شهر  17المدة اإلجمالیة للبرنامج تبلغ 

 .موارده المالیة الخاصة

  أرقام المقارنة  38

  الحالیة. سنةلل السنة السابقة لتتناسب مع العرض الخاص أعید تبویب بعض أرقام


