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 البنك األهلي اليمني

 بيان المركز المالي

م2010 ديسمبر 31كما في   
  

  )3(صفحة 

  

 ديسمبر 31
  م2010

 ديسمبر 31
  م2009

  يمني ألف ريال  يمني ألف ريال  إيضاح  الموجودات
  11,052,309  11,449,716  4 لصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمنيالنقدية في ا

 28,792,299 27,533,176  5  األرصدة لدى البنوك 
 52,587,188 57,660,128   6   صافي،أذون الخزانة

 9,369,273 8,273,929  7  بعد المخصصات ،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
 216,324 301,977  8   صافي،المتوفرة للبيعاالستثمارات 

 1,120,567 1,498,462  9 األرصدة المدينة والموجودات األخرى 
 2,303,275 2,724,718  10  بعد االستهالك المتراكم،العقارات واآلالت والمعدات

 105,441,235 109,442,106   إجمالي الموجودات
  لملكية المطلوبات وحقوق ا

    
     المطلوبات 

 573,410 291,537  11 األرصدة المستحقة للبنوك 
 89,814,420 91,834,327  12 ودائع العمالء 

 2,203,936 3,342,511  13 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى 
 774,586 418,969  14 ضريبة الدخل 

  93,366,352  95,887,344   إجمالي المطلوبات
      حقوق الملكية

 9,000,000 10,000,000  أ-15  رأس المال المصدر والمدفوع
 639,762 639,762  ج-15  احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات 

  1,857,104  2,168,485   د-15  االحتياطي القانوني
 523,164 683,863   ه-15 االحتياطي العام

 54,853 62,652   و-15   التراكمية في القيمة العادلةاحتياطي التغيرات

 12,074,883 13,554,762    إجمالي حقوق الملكية

 105,441,235 109,442,106   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  19,913,976  22,895,116  16   صافي،الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى

  .)2 و 1صفحة  (مرفق ني المستقلالحسابات يدققمتقرير 

   . البيانات الماليةهمن هذال يتجزأ  جزءاً )39( إلى )1 ( من المرفقةتشكل اإليضاحات
 
 
 

  حمد عبيد الفضليأ    حمد علوي السقافأعصام      مكاويدامي عبد الحميس
  ئيس مجلس اإلدارة رالقائم بأعمال     المدير العام    ائب األول للمدير العامنال



 البنك األهلي اليمني

   الشاملبيان الدخل
  م2010  ديسمبر31للسنة المنتهية في 

 

  )4(صفحة 

  م2009    م2010    
  يمني ألف ريال   يمني ألف ريال إيضاح  التشغيلإيرادات 

  1,405,116    1,680,480  17   من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوكوائدالف
  7,316,146    9,960,935    الفوائد من أذون الخزانة

 175,765   -    الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 8,897,027   11,641,415    الفوائدإجمالي إيرادات 

    )7,501,937(  18  الودائع تكلفة
)5,027,968
(  

  3,869,059    4,139,478    صافي إيرادات الفوائد
 809,595   710,184  19  عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةإيرادات ال

 17,592   23,202    إيرادات االستثمارات المتوفرة للبيع
 13,001   )152,794(  20  األرباح من العمليات بالعمالت األجنبية) /الخسائر(

  433,263    909,296  21   األخرىإيرادات التشغيل
  5,142,510    5,629,366    لتشغيل إيرادات اصافي 

          التشغيلمصاريف
          

 59,446   39,268    مصاريف العموالت ورسوم الخدمات المصرفية
 1,595,768   1,803,631  22  اإلدارية و العموميةريفاالمص

 1,189,193   1,041,624  23  المخصصات
  2,844,407    2,884,523     التشغيلاريفمصإجمالي 

 2,298,103   2,744,843   وضريبة الدخل  الزكاة قبل السنة ربح

 )85,000(   )150,000(  24  الزكاة 

 2,213,103   2,594,843    ضريبة الدخلبل قبعد الزكاة و السنةربح 

 )774,586(   )518,969(  14  الدخل ضريبة 

 1,438,517   2,075,874    السنةربح 

          الدخل الشامل اآلخر

  9,044    7,799    للسنةصافي الحركة في القيمة العادلة 
  9,044    7,799    للسنةالدخل الشامل اآلخر إجمالي 

  1,447,561    2,083,673    للسنةإجمالي الدخل الشامل 
  1,447,561    2,083,673    إجمالي الدخل الشامل المنسوب لحصة مسيطرة

  -    -    إجمالي الدخل الشامل المنسوب لحصة غير مسيطرة

  ريال يمني164    ريال يمني219  25  الربح األساسي للسهم 

   .نات المالية البياهمن هذال يتجزأ  جزءاً )39( إلى )1 ( من المرفقةتشكل اإليضاحات

  



 البنك األهلي اليمني
  بيان التغيرات في حقوق الملكية

 م2010  ديسمبر31للسنة المنتهية في 
 

  )5(صفحة 

 

  رأس المال

احتياطي فائض 
إعادة تقييم 
  العقارات

االحتياطي 
  القانوني

 االحتياطي
  العام

احتياطي  
التغيرات  

التراكمية في 
  اإلجمالي  األرباح المستبقاة    القيمة العادلة

 ألف ريال يمني  ف ريال يمنيأل  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني 

  11,199,247   -  45,809   372,350   1,641,326   639,762   8,500,000  م2008ديسمبر  31الرصيد في 

                      الدخل الشامل
  1,438,517   1,438,517   -   -   -   -   -  ربح السنة

                      الدخل الشامل اآلخر
  9,044   -   9,044   -   -   -   -  سنةصافي الحركة في القيمة العادلة لل

  1,447,561   1,438,517   9,044   -   -   -   -  الدخل الشاملإجمالي 
                      المعامالت مع المالك

  -   )215,778(   -   -   215,778   -   - المحول إلى االحتياطي القانوني
  -   )215,778(   -   215,778   -   -   -  إلى االحتياطي العاممحول ال
  )500,000(   )500,000(                 السنةربح صة الحكومة في ح

الربح المحول إلى رأس حصة الحكومة في 
  -   )435,036(   -   -   -   -   435,036  المال

  -   -   -   )64,964(   -   -   64,964   من االحتياطي العام إلى رأس المالالمحول
  )71,925(   )71,925(   -   -   -   -   -  الربححصة الموظفين في 

  )571,925(   )1,438,517(   -   150,814   215,778   -   500,000   المعامالت مع المالكإجمالي

  12,074,883   -  54,853   523,164   1,857,104   639,762   9,000,000 م2009ديسمبر  31الرصيد في 

                      الدخل الشامل
  2,075,874   2,075,874   -   -   -   -   -  ربح السنة

                      دخل الشامل اآلخرال
  7,799   -   7,799   -   -   -   -  صافي الحركة في القيمة العادلة للسنة

  2,083,673   2,075,874   7,799   -   -   -   -  الدخل الشاملإجمالي 

                      المعامالت مع المالك
  -   )311,381(   -   -   311,381   -   - المحول إلى االحتياطي القانوني

  -   )311,381(   -   311,381   -   -   -  إلى االحتياطي العاممحول ال
  )500,000(   )500,000(   -   -   -   -   -  السنةربح حصة الحكومة في 
الربح المحول إلى رأس حصة الحكومة في 

  -   )849,318(   -   -   -   -   849,318  المال
  -   -   -   )150,682(   -   -   150,682   من االحتياطي العام إلى رأس المالالمحول

  )103,794(   )103,794(   -   -   -   -   -  الربححصة الموظفين في 

  )603,794(   )2,075,874(   -   160,699   311,381   -   1,000,000   المعامالت مع المالكإجمالي

  13,554,762   -  62,652   683,863   2,168,485   639,762   10,000,000 م2010ديسمبر  31الرصيد في 

وزير المالية على هذه الزيادة في رأس / وافق معالي األخقد و.   ألف ريال يمني10,000,000م زيادة رأس مال البنك إلى 2007 أبريل 15قر مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ أ
 .  ألف ريال يمني10,000,000دارة البنك إلى أن يصل رأس المال مبلغ  سيتم زيادة رأس المال من حصة الحكومة في الربح في نهاية كل سنة حسب ما سيقرره مجلس إ. المال

 وبذلك يصبح رأسمال البنك لى رأس المالإلف ريال يمني من حصة الحكومة من أرباح السنة أ 849,318لف ريال ريمني من االحتياطي العام ومبلغ أ 150,682دارة البنك تحويل مبلغ قررت إ
  . ألف ريال يمني10,000,000

   . البيانات الماليةهمن هذال يتجزأ  جزءاً )39( إلى )1 ( من المرفقةتشكل اإليضاحات

.  



 البنك األهلي اليمني

 بيان التدفقات النقدية 
 م2010  ديسمبر31للسنة المنتهية في 

 

  )6(صفحة 

  م2009    م2010    
  يمني ألف ريال   يمني ألف ريال  إيضاح 

         التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 2,298,103  2,744,843    ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

     :التعديالت لكل من
 1,148,394  1,001,178     والحسابات النظامية المكونة خالل السنةالسلفياتالمخصص لقاء خسائر القروض و

  )419,618(   )893,179(     والحسابات النظامية المستردة خالل السنةالقروض والسلفياتالمخصص لقاء خسائر 
 )5,896(  )426(    سلفيات  القروض والالمبلغ المستخدم خالل السنة من المخصص لقاء خسائر 

 40,910  43,751    والحسابات النظاميةالقروض والسلفيات إعادة تقييم أرصدة المخصص لقاء خسائر 
 )85(  )-(   من بيع العقارات واآلالت والمعدات ) الخسارة(

 )824,041(  )874,586(    ضريبة الدخل المدفوعة
 )85,000(  )100,000(   الزكاة المدفوعة

 91,105  98,657   هالك العقارات واآلالت والمعدات است

   )1(صافي األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات ذات العالقة باألنشطة التشغيلية 
2,020,238  2,244,042 

 التغيرات في الموجودات البنكية
 

   

 )808,782(  )342,487(   أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني
  )10,891,945(   )3,157,718(     بعد الخصم غير المطفأ،أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر

 )1,505,672(  )211,546(   األرصدة لدى البنوك المستحقة بعد ثالثة أشهر
 )1,722,390(  920,798   قبل المخصصات وبعد الفوائد المعلقة القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 
  619,344   )377,895(    األرصدة المدينة والموجودات األخرى

 )14,309,445(  )3,168,848(    )2(البنكية في الموجودات ) الزيادة(صافي 
         التغيرات في المطلوبات البنكية

 )1,503,217(  )281,873(   األرصدة المستحقة للبنوك
 1,942,779  2,019,907   ودائع العمالء
  )533,431(   1,111,797   دائنة والمطلوبات األخرىاألرصدة ال

 )93,869(  2,849,831   )3(البنكية في المطلوبات ) النقصان/ (الزيادة صافي 

  األنشطة االستثمارية) المستخدمة في/ (التدفقات النقدية من
 

   

 )217,828(  )520,100(    معداتالالت واآلعقارات والشراء 

 )1,454(  )77,854(    فرة للبيعمتوالستثمارات االشراء 

 )219,282(  )597,954(   )4(األنشطة االستثمارية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

         األنشطة التمويلية) المستخدمة في/ (التدفقات النقدية من

 )500,000(  )500,000(    السنةربح حصة الحكومة المدفوعة في 

 )71,925(  )103,794(    السنةربح حصة الموظفين في 

 )571,925(  )603,794(   )5(األنشطة التمويلية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

 )12,950,479(  499,473    )5+4+3+2+1( في النقدية وشبه النقدية )النقصان(/  صافي الزيادة

 80,545,484  67,595,005     يناير 1النقدية وشبه النقدية في 

 67,595,005  68,094,478  27  ر ديسمب31شبه النقدية في النقدية و

  . البيانات الماليةهمن هذال يتجزأ  جزءاً )39( إلى )1( من  المرفقةتشكل اإليضاحات



  البنك األهلي اليمني
  ليةاإليضاحات حول البيانات الما

 م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

  )7(صفحة 

  النشاطالتأسيس و  1
اري بموجب رقم ومسجل في السجل التج ملوك بالكامل للحكومة اليمنيةهو مو م1969 في عام في عدن )البنك(البنك األهلي اليمني تأسس 

)1748(.   
وفرعين في العاصمة  ،الشرقية و الجنوبيةالمحافظاتي ف منتشراً فرعاً 28 والعامة الل إدارتهالبنك كافة النشاطات المصرفية من خيمارس 
 العامة للبنك في تقع اإلدارةو .يمارس البنك نشاط التجزئة المصرفي داخل الجمهورية اليمنية.  وتعزلحديدةكل من افي واحد فرع و صنعاء

  . الجمهورية اليمنية، عدن، كريتر،)5(رقم . ب. ص: يد وعنوانه البري،شارع الملكة أروى
  ). موظفا797ً: م2009 ديسمبر 31( موظفاً 738 ،م2010 ديسمبر 31لدى البنك كما في عمل 

  السياسات المحاسبية الهامة  2
   أساس إعداد البيانات المالية  أ-2

المحتفظ بها لموجودات المالية والمطلوبات المالية  وا المتوفرة للبيعاالستثمارات  باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية وفقاً لاليةأعدت البيانات الم
 إذا قرب ألف ريال يمني إالمقربة ألبالريال اليمني  عرض البيانات المالية ت.  العادلةهاوالمعاد قياسها بقيمعبر الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة 

  .أشير إلى خالف ذلك

  .إدارة المخاطر المالية) ب-3(يتم اإلفصاح عن مخاطر األدوات المالية وعرضها في اإليضاح رقم 
يظهر بيان التدفقات النقدية التغيرات في النقدية وشبه النقدية الناتجة خالل السنة من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة 

 بند من بنود بيان المركز المالي تُدرج في أي) 27(اإليضاح رقم يظهر .  ضمن النقدية وشبة النقدية االستثمارات العالية السيولةتت.  التمويلية
  . النقدية وشبه النقدية

 غير نقدية مثل أرباح  ولذلك فإن األرباح للسنة تعدل ببنود،يتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة غير المباشرة
 ال يؤخذ بجميع بنود اإليرادات ،باإلضافة إلى ذلك.   والتغيرات في المخصصات باإلضافة إلى التغيرات في المدينين والدائنين،وخسائر القياس

  .فوعة كتدفقات نقدية تشغيليةوتصنف الفوائد المستلمة أو المد.  والمصروفات من المعامالت النقدية العائدة لألنشطة االستثمارية أو التمويلية
يعتمد إسناد البنك للتدفقات النقدية إلى فئة التشغيل . يتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية باستخدام الطريقة المباشرة

  ).منهاج اإلدارة(واالستثمار والتمويل على نموذج تشغيل للبنك 

  لتزامبيان اال
كما  طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المقرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية السارية المفعول االستمراريةالية على أساس تعد البيانات الم

 ،م2010ديسمبر  31في كما لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية التابعة للمجلس السارية المفعول تفسيرات  وم2010ديسمبر  31في 
في  الواردة التعليماتوالقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني بما فيها قوانين واللوائح المحلية الحالية المطبقة الات متطلبو

  . عرض البيانات الماليةبشأنم 2002لسنة ) 2(رقم اليمني  البنك المركزي منشور

  م ولم تطبق مبكرا2010ً يناير 1 األولى للسنة المالية المبتدئة في المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة اإلجبارية للمرة  ) أ
 يناير 1 المبتدئة في أو بعد يتك المحاسبية للتطبيق على الفتراتلإجبارية اتم نشر المعايير والتعديالت على المعايير القائمة التالية وهي 

رغم أنها قد تؤثر  (بنكهذه المعايير  عالقة حالياً بعمليات ال ليست ل. ت مبكر وق تطبيقها فيكلبنللم يسبق  هأن إال ،أو الفترات التالية م2010
  ).على الحسابات للمعامالت واألحداث المستقبلية

 "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة) "المعدل(  )5(معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
 أن متطلبات اإلفصاح في معايير التقارير المالية الدولية إضافة إلى )5(ر التقارير المالية الدولي رقم معياتوضح التعديالت في 

المصنفة كمحتفظ بها ) أو مجموعات االستبعاد( ال تنطبق على الموجودات غير المتداولة )5(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
إفصاحات محددة فيما يتعلق ) أ: (ذا طلبت معايير التقارير المالية الدولية هذهلغرض البيع أو العمليات غير المستمرة إال إ

) ب(يات غير المستمرة أو المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع أو العمل) أو مجموعات االستبعاد(بالموجودات غير المتداولة 
 .عن قياس الموجودات إفصاحات
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 )تتمة( "ظ بها للبيع والعمليات غير المستمرةالموجودات غير المتداولة المحتف) "المعدل(  )5(معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
وأن اإلفصاحات ) 5(والمطلوبات ضمن مجموعة استبعاد ليست ضمن نطاق متطلبات القياس لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

  .ليست متوفرة في البيانات المالية المجمعة

 بنكلتزم اليوبات لمنشأة تابعة كمحتفظ بها لغرض البيع عندما كافة الموجودات والمطلال بد أن تصنف  هيوضح التعديل أيضاً أن
حتفظ بحصة غير مسيطرة ي سوف بنك بغض النظر عن ما إذا كان ال،بخطة بيع مرتبطة بخسارة السيطرة على هذه المنشأة التابعة

  .في المنشأة التابعة بعد البيع

  "ليةعرض البيانات الما)"المعدل) (1(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
أن التسوية الكامنة ألحد المطلوبات بإصدار حقوق الملكية ال تتعلق بتصنيفه ) 1(توضح التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم 

  . كمتداول أو غير متداول

 "بيان التدفقات النقدية) "المعدل) (7(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
أن المصاريف الناتجة عن موجودات معترف بها في بيان المركز المالي هي ) 7(تحدد التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم 

) 7(لقد نتج عن تطبيق التعديالت لمعيار المحاسبة الدولي رقم . فقط يمكن تصنيفها كنشاطات استثمارية في بيان التدفقات النقدية
) 38(بي المعايير في معيار المحاسبة الدولي رقم تغير في عرض التدفقات النقدية فيما يتعلق بتكاليف التطوير والتي ال تل

  ".الموجودات الملموسة للرسملة كجزء من موجودات ملموسة مولدة داخلياً"

  "اندماج األعمال) "المراجع) (3(معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
) 3(ديل معيار التقارير المالية الدولي رقم م تم تع2010كجزء من التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية الصادرة في    

 الحصص فيمتوفر فقط ) أنظر أعاله(لتوضيح أن خيار القياس فيما يتعلق بالحصص غير المسيطرة في تاريخ الحيازة ) م2008(
. لتصفيةمن صافي موجودات المنشأة في حالة ا نسبية غير المسيطر عليها والتي هي حصص ملكية حالية وتمكن حامليها من أسهم

 إال إذا كان أساس قياس آخر مطلوباً من قبل ،تقاس كافة أنواع الحصص غير المسيطرة األخرى بقيمتها العادلة في تاريخ حيازتها
  .   معيار آخر

رير م، فقد تم تعديل معيار التقا2010باإلضافة إلى ذلك، وكجزء من التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية الصادرة في    
مكافآت المدفوعات القائمة على األسهم المحتفظ بها من قبل الأكثر حول محاسبة إرشادات ليعطي ) 2008)(3(المالية الدولي رقم 

معامالت المدفوعات القائمة على األسهم للحائز عليها ال بد أن تقاس  ه وبشكل خاص، تحدد التعديالت أن .الموظفين الحائزين لها
القياس القائم على (المدفوعات القائمة على األسهم في تاريخ الحيازة ) 2(اً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم التي لم تستبدل وفق

 ).السوق

  "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة) "المراجع) (27(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
سيطرة على منشأة تابعة كنتيجة لمعاملة أو حدث أو أي ظرف المراجع أنه عند فقدان ال) 27(يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم      

 عكس االعتراف بكل الموجودات والمطلوبات والحصص غير المسيطر عليها بقيمتها بنك المعيار المراجع  من اليطلب ،آخر
يعترف بها وابعة السابقة  بها في المنشأة التوتفقد أي حصص محتفظ. ما سيتم استردادهبقيمتها العادلة لالدفترية واالعتراف بها 

  .ويعترف بالفارق الناتج كربح أو خسارة في الربح أو الخسارة. بقيمتها العادلة في تاريخ السيطرة عليها
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  )تتمة (مبكراًم ولم تطبق 2010 يناير 1 اإلجبارية للمرة األولى للسنة المالية المبتدئة في المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  )أ

الحصص في ) "31(ومعيار المحاسبة الدولي رقم " االستثمارات في الشركات الزميلة) "المراجع(  )28(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 ."منشآت مشتركة

) 2008)(28(م تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 2010ير المالية الدولية الصادرة في كجزء من التحسينات على معايير التقار   
 على المستثمر تأثيراً مهماًفقد عندما يوذلك فيما يتعلق بالمعامالت   أنه،)28(لتوضيح أن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  . المنشأة الشريكة يجب أن تطبق مستقبالً

 "التطبيق ألول مرة لمعايير التقارير المالية الدولية) "المعدل) (1(ارير المالية الدولي رقم معيار التق •
توفر التعديالت إعفاءين عند تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة ذات عالقة للموجودات النفطية والغازية وتحديد ما إذا    

 . اًكانت الترتيبات تتضمن تأجير

 "معامالت المدفوعات القائمة على الحصص ذات التسوية النقدية للمجموعة) "المعدل) (2(قارير المالية الدولي معيار الت •
باإلضافة إلى محاسبة تعامالت المدفوعات القائمة على الحصص ذات ) 2(توضح التعديالت نطاق معيار التقارير المالية الدولي    

ألي منشأة تستلم البضائع أو الخدمات عندما يكون لدى مجموعة ) أو الفردية(مالية المنفصلة التسوية النقدية للمجموعة في البيانات ال
  . أو منشأة أو مساهم التزام لتسوية المكافأة

  "االعتراف والقياس: األدوات المالية) "39(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  .   والحماية مع الخيارات،تضخم كمخاطر أو جزء حمايةتحديد ال: توفر التعديالت إيضاحات حول جانبين لمحاسبة الحماية   

  "توزيع موجودات غير نقدية على المالك) "17(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  •
  . مساهميهايوفر التفسير إرشاداً للمعالجة المحاسبية المالئمة عندما توزع مِنشأة موجودات أخرى ليست نقدية كتوزيعات أرباح ل   

  "تحويالت الموجودات من العمالء) "18(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  •
 ويخلص إلى أنه عندما ينطبق على ،العقارات واآلالت والمعدات من عمالء من قبل المستلمين لتحويالت يتناول التفسير المحاسبة   

 فإن على المستلم أن يعترف به بقيمته العادلة في ، تعريف الموجودات من منظور المستلمبند العقارات واآلالت والمعدات المحول
     ". اإليرادات) "18(كإيراد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم تاريخ التحويل مع االعتراف باالعتماد 

) 39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم قات المدرجةإعادة تقييم المشت) "9(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  •
  "االعتراف والقياس: األدوات المالية"
من المنشأة تقييم ما إذا كان ينبغي فصل مشتق ) 9(يتطلب هذا التعديل على تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم    

". القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"دات مالية هجينة خارج فئة عقد استضافة عندما تعيد المنشأة تصنيف موجومدرج من 
يتم إجراء هذا التقييم بناًء على الظروف القائمة فيما بعد التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة طرفاً في العقد وتاريخ أي تعديالت في 

ادرة على إجراء هذا التقييم فال بد أن يظل بند الموجودات الهجين إذا لم تكن المنشأة ق. العقد تغير بشكل كبير التدفقات النقدية للعقد
  .    مصنفاً كما في قيمة عادلة خالل الربح أو الخسارة في الكل

 "حماية صافي االستثمار في عمليات أجنبية) "16(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  •
 قد يتم االحتفاظ بأدوات حماية مؤهلة من قبل أي منشأة أو منشآت ،ي استثمار في عملية أجنبيةيبين هذا التفسير أنه في حماية صاف

 ما دامت تلبي متطلبات التحديد والتوثيق والفعالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم ، ومن ضمنها العملية األجنبية ذاتها،بنكضمن ال
)39(.   
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      )تتمة( "ثمار في عمليات أجنبيةحماية صافي االست) "16(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  •
وثق البنك بوضوح سياسته للحماية بسبب إمكانية تحديدات مختلفة في يوبشكل خاص ال بد أن . ذات العالقة بحماية صافي استثمار   

  . مستويات مختلفة في المجموعة
 م2010 يناير 1تاريخ ساري المفعول من " الموجودات الملموسة) "التعديل) (38(معيار المحاسبة الدولي رقم  •

يوضح هذا التعديل اإلرشادات في قياس القيمة العادلة للموجودات الملموسة المقتناة في إندماج األعمال ويسمح بتجميع الموجودات    
  . الملموسة كبند موجودات واحد إذا كان كل بند موجودات يملك نفس العمر اإلنتاجي

  "الموجوداتانخفاض ) "36(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
التي يجب تخصيص السمعة حولها لغرض اختبار االنخفاض تعد ) أو مجموعة وحدات(نقدية -يوضح التعديل أن أكبر وحدة توليد   

 قبل تجميع ،أي" (القطاعات التشغيلية) "8(من معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 5(قطاعاً تشغيلياً بحسب تعريف الفقرة رقم 
   ).مواصفات االقتصادية المتشابهةالقطاعات ذات ال

 ولم تطبق 2010 يناير 1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة لكنها ليست سارية المفعول للسنة المالية التي تبدأ في   ) ب
  .مبكراً

م وليست 2010 ديسمبر 31لدولي قبل  والتي أصدرها مجلس معايير المحاسبة ا، فإن المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية،لتجنب الشك
  :  لم تطبق مبكراً،سارية المفعول بعد

  "تصنيف والقياسلا: 1 الجزء -األدوات المالية): 9(معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
ت المالية م ويحل محل األجزاء ذات العالقة بتصنيف وقياس األدوا2009في نوفمبر ) 9(صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  :ومواصفاته الرئيسية كما يلي). 39(في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 وتلك التي سوف تقاس الحقاً بسعر ،تلك التي سوف تقاس الحقاً بالقيمة العادلة: ال بد من تصنيف األدوات المالية إلى فئتي قياس

صنيف على نموذج نشاط المنشأة إلدارة أدواتها المالية وخصائص يعتمد الت. يتم تحديد القرار عند االعتراف األولي. التكلفة المطفأة
 .التدقفات النقدية التعاقدية لألداة

يتم قياس األداة الحقاً بسعر التكلفة المطفأة فقط إذا كانت أداة دين وكان كل من هدف نموذج نشاط المنشأة االحتفاظ ببند  -
ت التدفقات النقدية التعاقدية لبند الموجودات تمثل فقط مدفوعات األصل  وكان،الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

 .تقاس جميع أدوات الدين األخرى بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة). أي أن لها مواصفات قرض أساسية(والفائدة 
 المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة تقاس أدوات حقوق الملكية. يتم قياس جميع أدوات حقوق الملكية الحقاً بالقيمة العادلة -

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية األخرى، يمكن إجراء اختيار غير مسترد عند االعتراف . العادلة خالل الربح أو الخسارة
األولي، لالعتراف بأرباح وخسائر القيمة العادلة المحققة وغير المحققة من خالل الدخل الشامل اآلخر وليس عبر الربح أو 

يمكن إجراء هذا االختيار على أساس .  ال يوجد إعادة استخدام ألرباح وخسائر القيمة العادلة للربح أو الخسارة. لخسارةا
 . تعرض توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة ما دامت تمثل إيراداً من االستثمار .ألداة-أداة

 فإنه يسمح بالتطبيق ،م2013 يناير 1باري ابتداًء من تاريخ إج) 9(في حين أن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
 . لهالمبكر

  . بنك وموعد التطبيق من قبل البنك تأثيرات المعيار وأثرها على البنكدرس الي
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 ولم تطبق 2010 يناير 1ت والتفسيرات الجديدة المصدرة لكنها ليست سارية المفعول للسنة المالية التي تبدأ في المعايير والتعديال  ) ب

  )تتمة( مبكراً

 " إفصاحات الطرف ذي العالقة): "المراجع) (24(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
إفصاحات الطرف ): "24(ار المحاسبة الدولي رقم م وهو يتفوق على معي2009في نوفمبر ) 24(صدر معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ، ويسمح بتطبيق مبكر،م2011 يناير 1 وتطبيقه إجباري لكل الفترات التي تبدأ في أو بعد ،م2003الصادر في سنة " ذي العالقة
  .جزئي أو كلي

 بالحكومة لإلفصاح عن تفاصيل يوضح ويبسط المعيار المراجع تعريف الطرف ذي العالقة ويزيل المتطلبات للمنشآت ذات العالقة
 يناير 1 المعيار المراجع ابتداًء من تاريخ بنكطبق اليس.  كل المعامالت مع الحكومة والمنشآت ذات العالقة بالحكومة األخرى

  .فصح عن أي معاملة بين منشآتها التابعة والزميلةي إلى أن بنكحتاج الي س،وعند تطبيق المعيار المراجع. م2011
ليس منشأة ذات ه  ألنبنكعلى ال) م2009كما روجع في ) (24(عفاءات اإلفصاح التي يقدمها معيار المحاسبة الدولي رقم ال تؤثر إ

 فإن اإلفصاحات حول معامالت الطرف ذي العالقة واألرصدة في هذه البيانات المالية قد تتأثر عند ، ومع ذلك .عالقة بالحكومة
ي الفترات المحاسبية المستقبلية ألن بعض األطراف النظيرة والتي لم تلبي تعريف طرف ذي تطبيق النسخة المراجعة من المعيار ف
  .عالقة قد تأتي ضمن نطاق المعيار

  م2009الصادر في أكتوبر ) 32تعديل لمعيار المحاسبة الدولي رقم (تصنبف أمور الحقوق  •
يتناول التعديل المحاسبة ألمور .  ويسمح بالتطبيق المبكر،م2010 فبراير 1ينطبق التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 يتم تصنيف أمور الحقوق هذه كحقوق ملكية ،بناًء على تلبية شروط معينة. الحقوق المقيمة بعملة ليست العملة الوظيفية للمصدر

التعديل بأثر هذا ينطبق  . كمطلوبات مشتقةكان يجب أن تؤخذ هذه األمور باالعتبار .  بغض النظر عن العملة التي قيمت بها سابقاً
  ".السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية) "8(رجعي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .بنكالبال يتعلق تطبيق هذا المعيار 

  "مالية بأدوات حقوق ملكيةإطفاء مطلوبات ) "19(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  •
يوضح التفسير . م2010 يوليو 1ابتداًء من ) 19(يبدأ سريان مفعول تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 

المحاسبة من قبل منشأة عند إعادة التفاوض بشأن شروط مطلوبات مالية وينتج عن ذلك إصدار المنشأة أدوات حقوق ملكية لدائن 
وهو يطلب أن يكون االعتراف بالربح أو الخسارة في ). دين لتبادل حقوق الملكية(لمنشأة إلطفاء كل أو جزء من المطلوبات المالية ل

إذا كان .  والتي تقاس كفارق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المصدرة،الربح أو الخسارة
 فال بد من قياس أدوات حقوق الملكية لتعكس القيمة ،كن قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المصدرة بموثوقيةمن غير المم

  .      م2011 يناير 1 التفسير ابتداًء من بنكطبق اليسوف . العادلة للمطلوبات المالية المطفأة
  .بنكللال يتوقع أن يكون لهذا التفسير أي أثر على البيانات المالية 

 ))14(التعديالت على تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم (المدفوعات مقدماً لمتطلبات التمويل األقل  •
معيار المحاسبة الدولي رقم ) "14(تصحح التعديالت نتيجة غير مقصودة لتفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 

 ال يسمح للمنشآت باالعتراف ،بدون التعديالت ".  المتطلبات األقل للتمويل وتفاعلها،بند موجودات ذي منفعة محددة السقف ل-)19(
هذا لم يكن مقصوداً عند إصدار تفسير لجنة تفسيرات . بأن بعض المدفوعات مقدماً التطوعية ألحد الموجودات لمساهمة تمويلية أقل

  .  وقد صححت التعديالت ذلك،)14(رقم معايير التقارير المالية الدولية 
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  )12(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة    2
  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   أ-2

  )تتمة( بيان االلتزام
  ولم تطبق2010 يناير 1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة لكنها ليست سارية المفعول للسنة المالية التي تبدأ في   ) ب

  )تتمة( مبكراً

 )تتمة( ))14(التعديالت على تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم (المدفوعات مقدماً لمتطلبات التمويل األقل  •
 ال بد من تطبيق التعديالت بأثر رجعي.  ويسمح بالتطبيق المبكر،م2011 يناير 1 للفترات السنوية التي تبدأ في التعديالتتطبق   

  . م2011 يناير 1طبق البنك هذه التعديالت للفترات المالية التي ستبدأ في يسوف . ألقدم فترات مقارنة معروضة
 . البيانات المالية للبنكىال يتوقع أن يكون لهذا التعديل أي أثر عل   

 "عرض البيانات المالية) "التعديل) (1(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
أنه يمكن للمنشأة أن تختار عرض التحليل المطلوب لبنود الدخل الشامل ) 1(ر المحاسبة الدولي رقم توضح التعديالت على معيا

 التفاصيل في بيان التغيرات في بنكعرض الي. اآلخر إما في بيان التغيرات في حقوق الملكية أو في اإليضاحات حول البيانات المالية
  .  حقوق الملكية ذاته

  :ر التقارير المالية الدولية إلتزاماً بأحكام القوانين واللوائح المحلية الصادرة عن البنك المركزي اليمني هي كما يليإن االستثناءات من معايي
استخدام حد أدنى لنسب مئوية ثابتة لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني في منشوره    )أ

  م؛ و1998لسنة ) 5(وفي منشوره رقم م 1996لسنة ) 6(رقم 
لقروض والسلفيات قاء المخاطر المحتسب على القروض والسلفيات المنتظمة ضمن المخصص العام للثاء اإدراج المخصص العام    )ب

  .وليس ضمن حقوق الملكية
  .م2010ديسمبر  31إن تأثير هذين االستثناءين على البيانات المالية للبنك غير مادي كما في 

  

  المحاسبية الهامةواألحكام التقديرات   ب-2
مطلوبات  تؤثر على تطبيق السياسات ومبالغ الموجودات والوافتراضاتتقديرات تعديالت و إجراء من اإلدارة  يتطلب إعداد البيانات المالية

تتكون التقديرات التي   . المالية موضع التقريرخالل الفترةالمعلنة ومبالغ اإليرادات والمصروفات  في تاريخ البيانات الماليةالمعلنة المالية 
  القروضانخفاضلقاء مخصص ال من ،بشكل أساسي ، في الفترات الالحقةماديةلتعديالت الل جوهريةتحمل مخاطر ترى إدارة البنك أنها 

  .والسلفيات
  :المحتملةوالمطلوبات السلفيات والقروض  لقاء مخصصال العوامل التالية عند تحديد االعتبار، بعين ،يأخذ البنك

 ؛المركز المالي للعميل ككل •
 ؛دخل كافي يمكنه من سداد المديونيةحصيل تو أي قدرة العميل على القيام بأنشطة ربحية في مجال عمله ،ةنسبة المخاطر •
 ؛ و الضمانات المقدمة وإمكانية تحويل ملكيتها إلى البنكةقيم •
 .تكلفة تسوية المديونية •

  تقديرات اإلدارة
التي السائدة ومعقولة في ظل الظروف أنها البنك قد يعتتعددة البنك السابقة وعوامل أخرى مخبرة على  األساسية واالفتراضاتد التقديرات تستن

 تختلف  لذلك قد،من مصادر أخرىالموجودات والمطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة بشأن قيم األحكام التي يصدرها  استشكل نتائجها أس
   . علية عن تلك التقديراتالنتائج الف

 يتم فيها تعديلالتقديرات المحاسبية في الفترة التي دوري ويعترف بالتعديالت على بشكل المصاحبة  واالفتراضاتلتقديرات تتم مراجعة ا
ات الحالية الفتركل من على  يؤثرتعديل الإذا كان مستقبلية التعديل والفترات الفي فترة الفترة أو تلك على إذا كان التعديل يؤثر فقط التقدير 

  .والمستقبلية
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  )13(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   2

  السياسات المحاسبية الهامةملخص     ج-2

 والتي تلتزم بمعايير التقارير المالية الدولية بثبات واستمرار وذلك لمعالجة البنود التي تعتبر السياسات المحاسبية الهامة التاليةاتبعت اإلدارة 
  : بالنسبة للبيانات المالية للبنكمادية 

  المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد
إن .  أي التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء األصل،للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة" االعتيادية"يعترف بجميع المشتريات والمبيعات 

موجودات المالية التي تتطلب استالم األصل خالل اإلطار الزمني المنصوص هي مشتريات أو مبيعات ال" االعتيادية"المشتريات أو المبيعات 
  .عليه في اللوائح التنظيمية أو حسب أعراف السوق

  العمالت األجنبية
 . وهي عملة البنك وظيفياً وعرضاً،يحتفظ البنك بسجالته بالريال اليمني  )أ 
بالريال مبدئياً  ،مالت عملة أجنبية أو يتطلب سدادها بعملة أجنبية التي هي بمعا،يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  )ب 

بالعمالت األجنبية في النقدية المسجلة الموجودات والمطلوبات أرصدة تحول . الصرف السائد في تاريخ المعامالتسعر  لاليمني وفقاً
المحققة وغير األرباح والخسائر إدراج كافة  يتم. يخ في ذلك التارالصرف السائدبسعر تاريخ بيان المركز المالي إلى الريال اليمني 

 .بيان الدخل الشاملفي " المصروفات التشغيلية األخرى"أو بند " األرباح التشغيلية األخرى"من إعادة التقييم في بند الناتجة المحققة 
  .ال يتعامل البنك بعقود صرف العمالت المستقبلية  )ج

  اإليراداتاالعتراف ب
.  باستخدام طريقة سعر الفائدة الساري المفعولعلى أساس مبدأ االستحقاق الزمني بيان الدخل الشاملات الفوائد في يعترف بإيراد  ) أ

 ولغرض االلتزام  . وال يتم تعديله فيما بعد،المطلوبات النقدية/ يقوم سعر الفائدة ساري المفعول على االعتراف المبدئي للموجودات
 ال يقوم البنك بتثبيت إيرادات الفوائد على القروض ،م1996لسنة ) 6( الصادرة في منشوره رقم يالبنك المركزي اليمنبتعليمات 

 فإن كافة الفوائد غير المحصلة ذات العالقة ،متى تم تصنيف أحد الحسابات كحساب غير منتظم. والتسهيالت االئتمانية غير المنتظمة
تستحق اإليرادات من .  تعكس من الدخل وتقيد كإيرادات فوائد غير محصلةباألشهر الثالثة السابقة لتصنيف الحساب كغير منتظم

 .   ويعترف بتوزيعات األرباح عند نشوء حق قبضها،االستثمارات بناء على إشعار الملكية
رادات إي"م يتم إدراج أي مخصصات مستردة ضمن بند 2000لسنة ) 2(وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بمنشوره رقم   ) ب

 ".التشغيل األخرى
  .يعترف بإيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية عند استالمها  ) ت

  النقدية وشبه النقدية
النقدية لدى البنك المركزي األرصدة  و، تشتمل على كل من النقدية في الصندوقالنقدية وشبه النقدية فإن ،لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية

 والودائع تحت الطلب لدى البنوك األخرى وأذون الخزانة بتواريخ استحقاق خالل ثالثة أشهر من ، االحتياطي القانونياليمني باستثناء أرصدة
  .تاريخ امتالكها

  المالية األخرىسواق األاألرصدة المستحقة من البنوك ومعامالت 
  تظهر جميع معامالت .ي قيمهات وأي انخفاض فشطبأي مبالغ حسم  دالتكلفة بعسعر تعرض الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ب

  .األسواق المالية وودائع العمالء بسعر التكلفة المعدل بالمبالغ المطفأة

  أذون الخزانة
تاريخ قائم في خصم غير مطفأ معدلة ألي  االسميةصدرها البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية بقيمتها يتظهر أذون الخزانة التي 

    .المركز الماليبيان 
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  )14(صفحة 
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  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     ج-2

  المخصصات لقاء خسائر القروض والمطلوبات المحتملة
ن م يتم تكوي1998لسنة ) 5(م وفي منشوره رقم 1996لسنة ) 6(إلتزاماً بتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة في منشوره رقم 

قروض وتسهيالت السحب على المكشوف والسلفيات والمطلوبات المحتملة باإلضافة إلى نسبة مئوية للمخاطر العامة تحتسب من لمخصصات ل
  .  بعد حسم األرصدة المغطاة بودائع وضمانات مصرفية،إجمالي القروض وتسهيالت السحب على المكشوف والمطلوبات المحتملة األخرى

 يتم تكوين المخصصات طبقاً ،وبناًء عليه.  بناء على مراجعة دورية شاملة لمحفظة االئتمان والمطلوبات المحتملةيتم تحديد المخصصات
  :للنسب التالية

  م2009  م2010  

 %  2 %  1  متضمنةً القروض تحت المراقبة،القروض المنتظمة •

   %1 %  1   متضمنةً الحسابات تحت المراقبة،االلتزامات المحتملة المنتظمة •

   :القروض وااللتزامات المحتملة غير المنتظمة •
  %15  %15 الديون دون المستوى -
 %45 %45 الديون المشكوك في تحصيلها -

 %100 %100 الديون الرديئة -

ى التعليمات  بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة وتحديد الخسارة النهائية أو بناًء عل،عندما يتبين عدم إمكانية تحصيل قرض ما
القروض تظهر .   يتم شطبه بحسمه من المخصص،الصادرة من البنك المركزي اليمني في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها للمحفظة

تظهر المبالغ المحصلة من القروض والسلفيات التي سبق .  في بيان المركز المالي بعد حسم المخصص والفوائد غير المحصلةالمقدمة للعمالء 
  ".إيرادات التشغيل األخرى" للسنوات السابقة في بند شطبها

  االستثمارات
 إلى استثمارات متوفرة للبيع أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ ، كما في تاريخ البيانات المالية،تصنف االستثمارات غير التجارية

  .  االستحقاق
   المتوفرة للبيعاالستثمارات  ) أ

 وقد تباع لتلبية متطلبات السيولة أو التغيرات ،ع هي موجودات مالية يقصد االحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددةإن االستثمارات المتوفرة للبي
في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو أسعار األسهم أو أنها غير مصنفة ضمن القروض والحسابات المدينة أو االستثمارات المحتفظ بها حتى 

ُيعترف بالموجودات المالية المتوفرة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة  .ات المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارةتاريخ استحقاقها أو الموجود
 ف بالربح أو الخسارة في بيان الدخل وتقاس الحقاً بالقيمة العادلة مع االعترا،وهي النقدية المدفوعة لقاء الشراء بما فيها أي تكاليف للمعاملة

  .   حتى يتم إلغاء االعتراف ببند الموجودات المالية،باستثناء خسائر االنخفاض وأرباح وخسائر الصرف األجنبيالشامل 

التي سبق ، فيتم االعتراف في بيان الدخل باالربح أو الخسارة المتراكمة، أن أحد الموجودات المالية المتوفرة للبيع قد انخفضإذا تقرر 
وأية أرباح أو خسائر للصرف " طريقة سعر الفائدة الفَعال" باستخدام  يتم احتساب الفائدة،ومع ذلك. لشاملاالعتراف بها في بيان الدخل ا

ُيعترف بمقسوم األرباح .  بيان الدخل الشاملاألجنبي من الموجودات النقدية الٌمصنَفة على أنها استثمارات متوفرة للبيع فيتم االعتراف بها في 
  .عندما يتقرر حق البنك في استالم المبلغ" الدخل من مقسوم األرباح" تحت بند بيان الدخل الشاملة للبيع في من أدوات الملكية المتوفر

  :االستحقاق المحتفظ بها حتى تاريخ االستثمارات) ب
التكلفة المطفأة ناقصةً عر فإنه يتم إدراجها بس موجودات مالية حتى تواريخ استحقاقها باالحتفاظلبنك نية إيجابية وقدرة على حيثما يكون لدى ا
" طريقة سعر الفائدة الفَعال" على االستثمارات المحتفظ بها حتى تواريخ استحقاقها باستخدامتُطفأ العالوات والخصومات . خسائر انخفاضها

  .الفوائد إيراداتوترحل إلي 
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  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     ج-2

  المعداتاآلالت والعقارات و
تظهر جميع العقارات والمعدات واآلالت التي يستخدمها البنك بالتكلفة التاريخية .  تشمل األراضي والمباني بشكل رئيسي الفروع والمكاتب

تُدرج المصاريف الالحقة .  دتتضمن التكلفة التاريخية المصاريف ذات الصلة المباشرة بحيازة كل بند من البنو.  ناقصةً االستهالك المتراكم
 عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى البنك منافع اقتصادية ، فقط، كما هو مالئم،في القيمة الدفترية لكل بند أو ُيعترف بها كبند ُمنفصل
تُحمل جميع تكاليف الترميم .  ستبدليتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء الم.  مرتبطة بذلك البند وتكون تكلفته قابلة للقياس بموثوقية

  .والصيانة األخرى إلى مصاريف التشغيل األخرى خالل الفترة المالية التي تكبدت فيها

  االستهالك
   . االستهالك المتراكمةًناقصبسعر التكلفة أو مبالغ إعادة التقييم األخرى فتظهر عقارات واآلالت أما ال ، المملوكةال تستهلك األراضي

لكل العقارات واآلالت والمعدات، باستثناء األراضي المملوكة، بمعدالت تحتسب لشطب سعر التكلفة أو مبلغ إعادة ساب االستهالك يتم احت
باستخدام طريقة القسط  اإلنتاجي هعلى مدى عمرتقييمها ناقصة القيمة المتبقية المقدرة بناء على األسعار السائدة في تاريخ االمتالك لكل أصل 

  : بالمعدالت المبينة أدناهالثابت 
 المباني على األراضي المملوكة • 2%

 السيارات • 20%
 األثاث والمعدات • 10%
  الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر •  20%
  الخزائن •  2%

 التحسينات على العقارات المستأجرة • .على فترة عقود اإليجار أو العمر اإلنتاجي المتوقع لها أيهما أقل

إن المبلغ .   لبند الموجودات فوراً إلى مبلغه القابل لالسترداد إذا زادت القيمة الدفترية عن المبلغ التقديري القابل لالستردادتُنزل القيمة الدفترية
لم ينخفض أي بند من بنود العقارات والمعدات .  القابل لالسترداد هو أعلى قيمة عادلة لبند الموجودات ناقصة تكلفة بيعه وقيمة استخدامه

  .)يوجدال : م2009 (م2010 ديسمبر 31 كما في واآلالت

تُحدد األرباح والخسائر على بنود العقارات والمعدات واآلالت المستبعدة بمقارنة مبالغ البيع المحصلة مع القيمة الدفترية، وتُدرج ضمن 
  .بيان الدخل الشاملمصاريف التشغيل األخرى في 

 ء وفاًء لديون متعثرةالعقارات والضمانات التي آلت للبنك من العمال
 لسنة )38(وفقاً لقانون البنوك رقم و. يحصل البنك في بعض األحيان على عقارات وفاءاً لقروض وسلفيات تعثر المدينون في سداد قيمتها

ضمن بند المالي من عمالء سداداً لقروض في بيان المركز ملكيتها للبنك الموجودات التي تئول م وتعليمات البنك المركزي اليمني تدرج 1998
 في القيمة انخفاضويتم تحميل أي .    في قيمتهاانخفاض ناقصةً أي وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك" األرصدة المدينة والموجودات األخرى"

  .بيان الدخل الشاملعلى 

  الضمان االجتماعي
وتحمل .  م1991لسنة ) 25(اعية للجمهورية اليمنية رقم يدفع موظفو البنك حصتهم لقاء الضمان االجتماعي بحسب قانون التأمينات االجتم

  .المساهمة السنوية للبنك على بيان الدخل الشامل

  المطلوبات وااللتزامات المحتملة
 الحسابات النظامية"تظهر المطلوبات وااللتزامات المحتملة والتي يكون البنك طرفاً فيها خارج بيان المركز المالي، بعد الهوامش، تحت بند 

  .حيث أنها ال تمثل موجودات أو مطلوبات فعلية كما في تاريخ بيان المركز المالي" وااللتزامات األخرى
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  القبوالت
األرصدة المدينة والموجودات "يان المركز المالي في بند يفصح عن القبوالت على صدر ب) المعدل) (39(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

نتيجة لذلك ال توجد التزامات للقبوالت خارج بيان ". األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى"ويفصح عن المبلغ الدائن المقابل في بند " األخرى
  .المركز المالي

  عقود الضمانات المالية
إن القيمة العادلة للضمان المالي في تاريخ .  البيانات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ إعطاء الضمانفي مبدئياً بالضمانات المالية ٌيعترف 
 على العقد تساوي صفراً ألن جميع الضمانات يتم االتفاق عليها بالتراضي بين األطرف، وقيمة العالوة المتفق عليها مساوية لقيمة التوقيع

وبعد االعتراف المبدئي تٌقاس المطلوبات التي على البنك مقابل تلك الضمانات بالمبلغ . وة المستلمة مستقبالَال ٌيعترف بالعال. التزام الضمان
وأفضل التقديرات للمبلغ المطلوب لسداد الضمان أيهما ) 18(المبدئي ناقصةً إطفاء األتعاب المعترف بها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

.  بناًء على الخبرة المكتسبة من معامالت مشابهة والخبرة من خسائر سابقة إضافة إلى الحكم االجتهادي لإلدارةتحدد هذه التقديرات . أعلى
  .ٌيعترف باألتعاب اإليرادية المكتسبة على أساس ثابت على مدى العمر الزمني للضمان

  ."مصاريف التشغيل األخرى"د  ضمن بنبيان الدخل الشاملتٌدرج أية زيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات في 

  بيان الدخل الشاملالموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل 
بها األرباح والخسائر المتعلقة كافة تدرج .  التكلفة والمعاد قياسها بالقيمة العادلةسعر مبدئياً بعترف بها  الماالستثماراتتتضمن هذه الفئة تلك 

في المقبوضة رباح توزيعات األالمكتسبة ووائد  تدرج الف . التي ظهرت فيهاالسنة في ن الدخل الشاملبيافي المحققة محققة أو غير السواء 
  رباح على التواليتوزيعات األإيرادات الفوائد و

  الزكاة
  . عامة للواجبات الزكويةاإلدارة ال، إلى المبلغ المقرر في مشروع الموازنة العامة والمعتمدة من وزارة المالية على أساس ،للسنة الزكاةدفع يتم 

   الدخلضريبة

 .طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات الضريبية السارية في الجمهورية اليمنيةبنك تحتسب الضريبة المستحقة على ال

ي عن ضرائب نظراً لطبيعة المحاسبة الضريبية في الجمهورية اليمنية فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب المؤجلة في معيار المحاسبة الدول
وفي حالة نشوء موجودات ضريبية مؤجلة نتيجة لتطبيق هذا المعيار فإن هذه الموجودات ال . الدخل ال ينشأ عنه عادةً التزامات ضريبية مؤجلة

  .تدرج إال عندما تكون هناك مؤشرات كافية على أنها ستتحقق في المستقبل المنظور

  معامالت األطراف ذوي العالقة
 عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير مهم وجوهري على عملية اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية يعتبر الطرف ذو

أفراد كأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء والمعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة  عن المالية البيانات في اإلفصاح يتمو. للشركة
أو % 5 وأيضاً كبار المساهمين ممن يمتلكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة لتي يعتبرون فيها المالكين الرئيسينعائالتهم والشركات ا
 .يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة البنك.  أكثر من قوة التصويت

  الموجودات برسم األمانة
  .درج ضمن هذه البيانات الماليةم تُبناء عليه للبنك ولموجودات كات التي يحتفظ بها البنك برسم األمانة الموجودال يتم التعامل مع 
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  الموجوداتانخفاض 
أي داللة في هذا إذا وجدت .  ماأصلانخفاض  احتمالناك داللة على  بتقييم ما إذا كانت هبيان مركز مالي، في تاريخ كل ،يقوم البنك

القابل األصل مبلغ إن . لالستردادالقابل األصل مبلغ بتقدير البنك يقوم األصل السنوي النخفاض فحص الأو في حالة وجوب الخصوص 
لكل  ناقصة تكلفة البيع وقيمته المستخدمة والمحددة توليد النقدأعلى قيمة عادلة لألصل ناقصة تكلفة البيع أو القيمة العادلة لوحدة هو لالسترداد 

  .لموجودات األخرى أو موجودات البنكتلك لإال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن ة أصل على حد

ُيعترف .  لالسترداد القابل هلى مبلغ ويتم خفضه إلالسترداد يعتبر األصل منخفضاًالمبلغ المرحل لألصل عن مبلغه القابل عندما يتجاوز 
ما فيبيانات مالية تقييم في تاريخ كل يتم إجراء .  متسقة مع وظيفة األصل المنخفضبيان الدخل الشاملنشطة المستمرة في انخفاض األخسائر ب

مبلغ القابل اليتم تقدير  وجدت هذه الداللةوإذا . انخفاض سبق االعتراف بهاأو نقصان خسائر عدم وجود داللة على أي إذا كانت هناك 
   .لالسترداد لألصل

 منذ لالستردادالقابل األصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ سابقاً لمعترف بها االنخفاض اعكس خسارة ت
ال يمكن أن تتجاوز هذه ولالسترداد، إلى مبلغه القابل صل المرحل لألمبلغ الزيادة يتم  ،الحالةفي هذه  .االنخفاض خسارة في بآخر االعتراف

يتم االعتراف .  المبلغ المرحل الذي تم تحديده، بعد االستهالك، لو أنه لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض األصل في السنوات السابقةالزيادة 
. لى أنه زيادة في إعادة التقييملة العكس عيجب معامي هذه الحالة  إال إذا رحل األصل بمبلغ إعادة تقييم، وفبيان الدخل الشاملبهذا العكس في 

 قيمته المتبقية على أساس ناقصة في الفترات المستقبلية لتخصيص القيمة المرحلة المعدلة لألصل االستهالكعديل تكلفة تم تعكس يهذا البعد 
  .  المتبقيعمره اإلنتاجيمنتظم على مدى 

  لماليةمقاصة الموجودات والمطلوبات ا
حق قابل للتنفيذ  وجود عند في بيان المركز الماليالرصيد الناتج صافي الموجودات المالية والمطلوبات المالية فقط، ويظهر  مقاصة ىرتج

 نفس  فيمبلغ االلتزاماألصل وتسديد تملك سديد على أساس صافي المبلغ أو التلمبالغ المعترف بها وينوي البنك إما لقانونياً إلجراء مقاصة 
  .الوقت

  األدوات المالية  3
النقدية والحسابات الجارية والودائع األرصدة تشتمل الموجودات المالية على .  دوات المالية للبنك في الموجودات والمطلوبات الماليةتتمثل األ

وبات المالية على ودائع العمالء وتشتمل المطل.  والبنوك والقروض والسلفيات المقدمة للعمالءاالستثمارات البنوك وأذون الخزانة ولدى
  ."المطلوبات وااللتزامات المحتملة "الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بندأيضاً،  ،األدوات الماليةتتضمن . واألرصدة المستحقة للبنوك

  القيم العادلة لألدوات المالية  أ-3
، ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن البيانات المالية إلى تقييم موجودات ومطلوبات البنك كما تظهرها اإليضاحات حول استناداً

  .قيمها العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي

  إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-3

هي التعرف على إن الوظائف الرئيسة إلدارة مخاطر البنك .  تتضمن أنشطة البنك اتخاذ مخاطر بأسلوب هادف وإدارة تلك المخاطر مهنياً
يراجع البنك باستمرار سياساته . جميع المخاطر التي تؤثر على البنك وقياس تلك المخاطر وإدارة مراكز المخاطر وتحديد توزيع رأس المال

م بين ويهدف البنك إلى تحقيق توازن مالئ. وأنظمته إلدارة المخاطر لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات في السوق
  .المخاطر والعائد وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك

  .يعرف البنك المخاطر على أنها إمكانية تكبده لخسائر أو فقدان ربحية قد تتسبب بها عناصر داخلية أو خارجية
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تقوم إدارة الخزينة المركزية .  ، وذلك بموجب سياسات صادق عليها مجلس اإلدارة)خزينة البنك(اطر من قبل إدارة خزينة مركزية تدار المخ
يوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة .  بتحديد وتقييم وحماية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل األخرى في البنك

لة ويضع سياسات مكتوبة تغطي مجاالت معينة مثل مخاطر الصرف األجنبي، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر االئتمان، المخاطر الشام
باإلضافة إلى ذلك، نقع على إدارة التدقيق الداخلي مسئولية القيام بمراجعات . واستخدام األدوات المالية المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة

  .مخاطر والبيئة الرقابيةمستقلة تشمل إدارة ال

وأدوات ة مستمرة تخضع لحدود المخاطر مراقب وقياس وتحديدمن خالل عملية  اإدارتهيتم  هالمخاطر متأصلة في األنشطة البنكية، إال أنتعد 
عن مسئولية بنك كل فرد في التحمل لبنك، ويربحية مستمرة لذات أهمية بالغة لضمان هذه تعتبر عملية إدارة المخاطر  و. رقابية أخرى

  .المخاطر الواقعة في إطار مسؤولياته

  .أسعار الصرفمخاطر سعر الفائدة ومخاطر ومخاطر السيولة، و، االئتمانلمخاطر يتعرض البنك 

  مخاطر االئتمان
اء بالتزاماته التعاقدية إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية إذا ما أخفق أحد عمالء البنك أو األطراف المنافسة في السوق بالوف

تنشأ مخاطر االئتمان، في األساس، من القروض والسلفيات التجارية واالستهالكية، وبطاقات االئتمان، والتزامات القروض .  تجاه البنك
ادالت اإلخفاق مب(والناتجة من أنشطة اإلقراض تلك كما يمكن أن تنشأ هذه المخاطر من تحسينات اإلقراض الموفرة مثل مشتقات االئتمان 

  .والضمانات المالية وخطابات الضمان والتوثيقات والقبوالت) الدائنة

 األخرى الناتجة عن األنشطة التجارية تيتعرض البنك أيضاً لمخاطر ائتمان أخرى ناتجة عن االستثمارات في أدوات الدين، واالنكشافا
 في غير أداة ملكية، والمشتقات وأرصدة السداد مع األطراف النظيرة في السوق ، بما فيها المتاجرة في محفظة موجودات) التجاريةتاالنكشافا(

  .  وقروض إعادة الشراء العكسية

إن إدارة .  إن مخاطر االئتمان هي أكبر المخاطر منفردة لنشاط البنك، ولذلك يقوم البنك بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان بحرص شديد
ريق إدارة مخاطر االئتمان والذي يقدم تقاريره إلى مجلس اإلدارة ولكل رئيس وحدة عمل في البنك وذلك مخاطر ورقابة االئتمان مكلف بها ف

  .بصورة منتظمة

معايير محددة بم المتعلق بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان، يلتزم البنك 1997لسنة ) 10(ولغرض االلتزام بتعميم البنك المركزي اليمني رقم 
  .ئتمان بطريقة مالئمةلغرض إدارة مخاطر اال

  :باإلضافة إلى المعايير المنصوص عليها في التعميم المذكور أعاله، يطبق البنك إجراءات إضافية، لتقليل مخاطر االئتمان، وهي ما يلي

  ؛إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منهم •
 ؛ت كافية لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي تواجه العمالء أو البنوكالحصول على ضمانا •
المتابعة والمراجعة الدورية للعمالء والبنوك لغرض تقييم مراكزهم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطلوب  •

  ؛غير المنتظمة للقروض
 .لبنوك على قطاعات متنوعة لتقليل تركزات مخاطر االئتمانتوزيع محفظة االئتمان واألرصدة مع ا •
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  )تتمة(مخاطر االئتمان 

يظهر الحد األعلى للمخاطر باإلجمالي قبل .  يظهر الجدول أدناه الحد األعلى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بمكونات بيان المركز المالي
  :الضماناتالعوامل المخففة من تأثير المخاطر باستخدام اتفاقيات 

 

   ديسمبر31
   م010

   ديسمبر31
  م2009

 ريال يمنيألف   ألف ريال يمني :الموجودات

باستثناء (النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 
 9,719,946  10,030,365 )النقدية في الصندوق

 28,792,299  27,533,176  األرصدة لدى البنوك 
 52,587,188  57,660,128   صافي،أذون الخزانة

 9,369,273  8,273,929 صصات  بعد المخ،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
 216,324  301,977   صافي،االستثمارات المتوفرة للبيع

 1,112,729  1,485,022 األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

 101,797,759  105,284,597 إجمالي الموجودات

  19,913,976   22,895,116  صافي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى
 121,711,735  128,179,713 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

توزيع األدوات ) 30(يظهر اإليضاح رقم . يدير البنك تركزات المخاطر بتوزيع المحفظة على قطاعات اقتصادية ومواقع جغرافية متنوعة
  .وات المالية بحسب المواقع الجغرافيةتوزيع األد) 31(المالية على القطاعات االقتصادية المختلفة ويظهر اإليضاح رقم 

  مخاطر السيولة
للحد من هذه المخاطر و.   في الظروف الطبيعيةاستحقاقهاالمالية عند على الوفاء بالتزاماته البنك  عدم قدرة مخاطر السيولة هي مخاطرإن 
ومراقبة  ،جودات آخذة بعين االعتبار السيولة المطلوبةبإدارة المو ،األساسيةودائع القاعدة اعتمادها على باإلضافة إلى  ، البنك إدارةتقوم

  .تنظم مصادر تمويل متنوعةوبشكل يومي التدفقات المالية والسيولة المستقبلية 

  : تحليل االستحقاق للمطلوبات المالية التي تظهر االستحقاقات التعاقدية المتبقيةالتالييظهر الجدول 

    ------------------م 2010 ديسمبر 31ما في ك ------------------

   اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر6من 

   إلى سنة واحدة
   إلى3من 

    أشهر6
  أقل من

   أشهر3
  

  المطلوبات  ألف ريال يمني ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني

 األرصدة المستحقة للبنوك  291,537 - -  - 291,537

 ودائع العمالء  58,432,513 9,865,868  23,308,730  227,216 91,834,327

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى   2,829,437  149,779  363,295   -  3,342,511

  إجمالي المطلوبات 61,553,487  10,015,647   23,672,025   227,216  95,468,375
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  )20(صفحة 

  )تتمة(األدوات المالية   3
  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-3

  )تتمة(مخاطر السيولة 
    ---- - --- --- -- -- ---م 2009 ديسمبر 31ما في ك --- --- -- -- --- --- -- 

    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر6من 

    إلى سنة واحدة
   إلى3من 

     أشهر6
  أقل من

  أشهر 3
  

ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   المطلوبات  ألف ريال يمني

 األرصدة المستحقة للبنوك  573,410 -  -  -  573,410

 ودائع العمالء  57,091,212 9,358,532   22,843,233  521,443  89,814,420

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى   1,888,159  116,319   199,459   -   2,203,937

  إجمالي المطلوبات 59,552,781   9,474,851    23,042,692   521,443   92,591,767

 .لموجودات والمطلوبات وصافي الفجوة بين االثنيناتحليل استحقاق ) 28(رقم  يظهر اإليضاح ،باإلضافة إلى ما ورد أعاله

  الفائدةسعر  مخاطر

. لفائدة من احتمال أن التغيرات في أسعار الفائدة سوف تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو على قيمة األدوات الماليةتنشأ مخاطر سعر ا
  :يمارس البنك عدداً من اإلجراءات للحد من تأثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق

   على المبالغ المقرضة؛ربط أسعار الفائدة على المبالغ المقترضة بأسعار الفائدة •
 األخذ بعين االعتبار أسعار الخصم لمختلف العمالت عند تحديد أسعار الفائدة؛ •

 .ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية •

  : الفائدةسعر مخاطر إلىتعرض البنك التالي الجدول يظهر 
    ----------------------------م  2010 ديسمبر 31ما في   ك----------------------------

    غير متأثر بالفائدة    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر6من 

    إلى سنة واحدة
   إلى3من 

     أشهر6
  أقل من

     أشهر3
  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

11,449,716  11,449,716   -  -  -  - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 

  المركزي اليمني
  األرصدة لدى البنوك   18,469,196  1,382,530  2,469,840  -   5,211,610  27,533,176
  صافي، أذون الخزانة 43,079,285   6,588,116   7,992,727  -    -  57,660,128

   بعد المخصصات،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 2,667,481  500,513  4,091,731  1,014,204    -  8,273,929
   صافي،االستثمارات المتوفرة للبيع -   -   -  -   301,977  301,977

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  9,103  868  1,551  -   1,486,940  1,498,462

 إجمالي الموجودات 64,225,065  8,472,027  14,555,849  1,014,204   18,450,243  106,717,388

  المطلوبات وحقوق الملكية           
 األرصدة المستحقة للبنوك  -  -  -  -    291,537   291,537

 ودائع العمالء   34,537,971  8,360,911   20,269,578  -   28,665,867  91,834,327

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  619,039  149,779  363,295   -   2,210,398  3,342,511

  إجمالي المطلوبات  35,157,010  8,510,690   20,632,873  -    31,167,802  95,468,375
  فجوة التأثر بسعر الفائدة  29,068,055   )38,663(   )6,077,024(  1,014,204    )12,717,559(   )11,249,013(
  فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة  29,068,055   29,029,392   22,952,368   23,966,572    11,249,013   -



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )21(صفحة 
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    ------- ------------- - -------م  2009 ديسمبر 31ما في   ك------------ ------------- - --   

    غير متأثر بالفائدة    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر6من 

    إلى سنة واحدة
   إلى3من 

     أشهر6
  أقل من

     أشهر3
  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

11,052,309  11,052,309   -  -  -  - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   20,494,597  1,959,060  1,350,590  -   4,988,052  28,792,299
  صافي، أذون الخزانة 41,164,063   -   11,423,125  -    -  52,587,188

   بعد المخصصات،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 2,129,260  437,015  4,750,659  2,052,339    -  9,369,273
   صافي،االستثمارات المتوفرة للبيع -   -   -  -   216,324  216,324

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  20,581  2,516  1,734  -   1,095,736  1,120,567

 إجمالي الموجودات 63,808,501  2,398,591  17,526,108  2,052,339   17,352,421  103,137,960

  المطلوبات وحقوق الملكية           
 األرصدة المستحقة للبنوك  -  -  -  -    573,410   573,410

 ودائع العمالء   27,420,033  11,983,739   20,549,266  -   29,861,382  89,814,420

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  266,149  116,319  199,459   -   1,622,010  2,203,937

  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 27,686,182  12,100,058   20,748,725  -    32,056,802  92,591,767
  ائدةفجوة التأثر بسعر الف  36,122,319   )9,701,467(   )3,222,617(  2,052,339    )14,704,381(   )10,546,193(
  فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة  36,122,319   26,420,852   23,198,235   25,250,574    10,546,194   -

 31 المنتهية فيالسنة  الفوائد على الموجودات والمطلوبات المطبق خالل راسعأمتوسط ) 29(رقم  يظهر اإليضاح ،سبقباإلضافة إلى ما 
  .م2009 ديسمبر 31 السنة المنتهية في وم2010ديسمبر 

   أسعار الصرفمخاطر
 ويحرص البنك على ، يتعامل البنك بمختلف العمالت األجنبية وعليه فإنه معرض لمخاطر أسعار الصرف،بسبب طبيعة نشاطات البنك

م والذي يحدد أن ال 1998 لسنة) 6( في المنشور رقم البنك المركزي اليمنيالمحافظة على مراكز متوازنة للعمالت األجنبية التزاماً بتعليمات 
 وأن ال يتجاوز إجمالي المركز المفتوح لجميع ،من رأس مال البنك واحتياطياته% 15تتجاوز مراكز العمالت األجنبية كل على حدة عن نسبة 

ب البنك دورياً م يراق1998لسنة ) 6(والتزاماً بمنشور البنك المركزي اليمني رقم .  من رأس مال البنك واحتياطياته% 25العمالت عن 
يبين و. مراكز العمالت األجنبية لديه ويقوم ببيع المبالغ الفائضة بالعمالت األجنبية إلى البنك المركزي اليمني باألسعار السائدة في تاريخ البيع

  .البنكهم مراكز العمالت األجنبية في أ) 35 (اإليضاح

  :بلغ صافي تعرض البنك للعمالت األجنبية كالتالي

      -------------------- م2010 ديسمبر 31ما في   ك--------------------

      دوالر أمريكي جنيه إسترليني  يورو  ريال سعودي  عمالت أخرى  اإلجمالي
ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني       ألف ريال يمني

  الموجودات   51,472,564 1,799,900 4,744,011 2,856,087 692,303 61,564,865
  المطلوبات    )51,601,699(  )1,795,918(  )4,715,414(  )2,802,327(  )641,475(  )61,556,833(

  صافي مراكز العمالت    )129,135(  3,982  28,597  53,760  50,828  8,032
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  )22(صفحة 

  )تتمة(األدوات المالية     3
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      أمريكي دوالر    إسترليني جنيه    يورو    سعودي ريال    أخرى عمالت    اإلجمالي
       ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ريال يمنيألف 

  الموجودات   53,700,546  1,854,093  3,045,304   2,055,365  2,510,896  63,166,204
  ت المطلوبا    )55,603,237(   )1,855,428(   )2,980,224(    )1,854,477(   )1,454,736(   )63,748,102(
  صافي مراكز العمالت    )1,902,691(   )1,335(   65,080    200,888   1,056,160   )581,898(

  إدارة رأس المال  ج-3

وأن البنك يحتفظ متطلبات رأس المال المفروضة خارجياً بالبنك التزام ضمان في لرأس المال ل من إدارة البنك ةاألساسيتتمثل األهداف 
 تقنيات تستند باستخدامبشكل ربع سنوي من قبل إدارة البنك رأس المال تتم مراقبة كفاية   .مال صحيحةنسب رأس و قوي ائتمانيبتصنيف 

تحفظ المعلومات المطلوبة في ملف لدى البنك المركزي اليمني على  و. إشرافيةعلى التعليمات المقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض 
  .أساس ربع سنوي

 أو أعلى إلى موجودات مرجحة بأوزان المخاطر يساويبأن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال في اليمن ي كل بنك يلزم البنك المركزي اليمن
ودائع إلى باإلضافة إلى ذلك يتطلب من البنك أن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال . التي تمثل الحد األدنى المتفق عليه دولياً% 8من 

  %.5يساوي أو أعلى من العمالء 

  :إلى فئتينالبنك قسم إجمالي رأس مال ُي

  . العامواالحتياطي القانوني  واالحتياطيرأس المالوتتضمن  :الفئة األولى
  . المتوفرة للبيعلالستثمارات في القيمة العادلة اتتغيرأي  الناتجة عن حققةمالير غ رباحاأل و إعادة التقييموتتضمن احتياطيات :الفئة الثانية

فئة الإلى للقروض والسلفيات ُيضاف رصيد المخصصات العامة  وفئة األولى والثانيةال في أي بنك محلي أو شركة مالية من راالستثماُيستقطع 
  . األولى والثانية

اً وتعكس تقديرة  سلم مدرج مكون من أربعة مستويات للمخاطر مصنفة وفقاً لطبيعالموجودات المرجحة بأوزان المخاطر باستخدامقاس تُ
 تتبع ت . أو كفاالت مالئمةضماناتأي  االعتبار مع األخذ بعين ،السوق والمخاطر األخرى المصاحبة لكل أصل ونظيرهاالئتمان ولمخاطر 

  . ة األكثر احتمالية للخسائر الممكنةطبيعلتعكس المع بعض التعديالت  بيان المركز الماليلمخاطر البنود خارج إجراءات مماثلة 

  .متطلبات رأس المال المفروضة خارجياً الخاضع لهايعمل البنك وفقاً لجميع 
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  )23(صفحة 

  )تتمة(األدوات المالية   3

  )تتمة( إدارة رأس المال  ج-3

  : المال كالتاليرأسكفاية يتم احتساب 

 

   ديسمبر31
   م2010

   ديسمبر31
  م2009

 مليون ريال يمني  ريال يمنيمليون  الفئة األولي

 9,000  10,000 رأس المال
 1,857  2,168  قانونياالحتياطي ال

 523  684 االحتياطي العام
 11,380  12,852 إجمالي الفئة األولي

    الفئة الثانية
 640  640 احتياطي إعادة تقييم العقارات 

 55  63  احتياطي القيمة العادلة
 695  703 إجمالي الفئة الثانية

  )64(   )66(   أو الشركات المالية المحليةاالستثمارات في البنوك
  105   53  رصيد المخصص العام كما في نهاية السنة  

 12,116  13,542 إجمالي رأس المال العامل
       موجودات مرجحة بأوزان المخاطر

  13,862   14,664  في بيان المركز المالي 
  4,347   4,605  خارج بيان المركز المالي 

  18,209   19,269  مرجحة بأوزان المخاطرإجمالي الموجودات 
       نسبة كفاية رأس المال

  %62   %67  الفئة األولي
  %67   %70 إجمالي رأس المال
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  )24(صفحة 

  لدى البنك المركزي اليمنياالحتياطيات النقدية في الصندوق وأرصدة   4

 

   ديسمبر31
   م2010

   ديسمبر31
  م2009 

 ألف ريال يمني  يال يمنيألف ر :النقدية في الصندوق

 571,925  615,310 بالعملة المحلية
 760,438  804,041 بالعمالت األجنبية
 32,624  556  صافي،الشيكات المشتراة

 1,364,987  1,419,907 إجمالي النقدية في الصندوق
     : أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 3,694,819  3,787,490 ليةبالعملة المح
 5,992,503  6,242,319  بالعمالت األجنبية

 9,687,322  10,029,809 إجمالي أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني
 11,052,309  11,449,716 إجمالي النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

بنسبة محددة على العملة لدى البنك المركزي اليمني  قانونية  بودائعالبنك أن يحتفظعلى م 1998لسنة ) 38(رقم حكام قانون البنوك  أبموجب
  .   لديهوالودائع ألجل والودائع األخرى لودائع تحت الطلبالمحلية وعلى العمالت األجنبية ل

  األرصدة لدى البنوك 5
   ديسمبر31

   م2010

   ديسمبر31
  م2009 

  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  مني والبنوك المحلية األخرىاألرصدة لدى البنك المركزي الي
       :الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني

 3,080,770  2,456,092  بالعملة المحلية  
 354,991  212,588 بالعمالت األجنبية  

 3,435,761  2,668,680 إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني
 674  936  الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية األخرى
  430,121   392,926  ودائع استثمارية إسالمية لدى بنكين محليين

 3,866,556  3,062,542 إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى

    األخرى األجنبيةاألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 5,526,861  6,051,420 أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب

 )21,118(  )20,149( المخصص لقاء بنود التسوية المعلقة 

 19,420,000  18,439,363 الودائع ألجل
 24,925,743  24,470,634 إجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األجنبية

  28,792,299   27,533,176 ي األرصدة لدى البنوكإجمال

 في حين ال تحمل الحسابات الجارية ،%)4,00 -% 0.04(متغيرة تحمل الحسابات الجارية والودائع ألجل لدى البنوك األجنبية أسعار فوائد 
  .لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى أي فوائد



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )25(صفحة 

   صافي،أذون الخزانة 6

  

  سمبر دي31
   م2010

   ديسمبر31
  م2009 

  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  :أذون الخزانة والتي تستحق خالل
  1,258,475   -   يوما42ً
  -   721,597   يوما49ً
  31,890,049   42,815,039   يوما90ً

  8,776,220   7,701,100   يوما182ً
  11,986,540   8,580,360   يوما364ً

  53,911,284   59,818,096  ذون الخزانةالقيمة االسمية ألإجمالي 
       :غير المطفأ المستحق خاللالخصم 
  )10,558(   )- (   يوما42ً
  )- (   )10,141(   يوما49ً
 )494,416(  )1,160,967(   يوما90ً

 )255,707(  )399,228(  يوماً 182

  )563,415(   )587,632(   يوما364ً
 )1,324,096(  )2,157,968(  غير المطفأ المستحقالخصم إجمالي 

 52,587,188  57,660,128  صافي القيمة الدفترية ألذون الخزانة

 لىإ% 12.54: م2009 ديسمبر 31% (22.985 لىإ %12.97فائدة تتراوح بين المعاد شراؤها أسعار أذون الخزانة تحمل أذون الخزانة و
جزءاً من الموجودات  ، التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر،انة لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزفقاً  و%).15.41

  .النقدية وشبه النقدية

   بعد المخصصات،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 7

 

   ديسمبر31
   م2010

   ديسمبر31
  م2009

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني :القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص

  6,919,650   6,169,882 هيالت السحب على المكشوفتس
 5,806,624  5,960,330 القروض القصيرة األجل

 12,726,274  12,130,212 إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص 
 )2,951,487(  )3,126,033( )أ-7إيضاح (المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة 

 )405,514(  )730,250( )ب- 7إيضاح (الفوائد المعلقة  

 )3,357,001(  )3,856,283( إجمالي المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة والفوائد المعلقة

 9,369,273  8,273,929 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 

: م2009 ديسمبر 31(يمني   ألف ريال4,414,718مبلغ م 2010 ديسمبر 31ي  إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة كما فبلغ
  :  إن تفصيل هذا المبلغ كما يلي).  ريال يمني  ألف3,442,171

  
  



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )26(صفحة 

  )تتمة( ، بعد المخصصاتالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء 7

  

   ديسمبر31
   م2010

   ديسمبر31
  م2009

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

 204,263  410,801  دون المستوىالديون 
  71,560   491,872  الديون المشكوك في تحصيلها

 3,166,348  3,512,045  الديون الرديئة
 3,442,171  4,414,718  إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة

  مخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمةالحركة   أ-7
  :كانت كالتالي  السنةخالل لقروض والسلفياتخسائر المحتملة للقاء ال المخصص  تفاصيل حركةإن

  ------- -- م 2010 ديسمبر 31------ ---   ----------م 2009 ديسمبر 31 ------------
  خاص  عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي

  ألف ريال يمني   يمنيألف ريال  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  يناير1الرصيد في  2,846,709  104,778  2,951,487  2,101,653  87,415  2,189,068

37,029  819  36,210  39,841  )67(  39,908 

إعادة تقييم األرصدة االفتتاحية 
 بالعمالت األجنبية

 السنةالمبالغ المستخدمة خالل  )426(  -  )426(  )5,896(  )-(  )5,896(

 الرصيد االفتتاحي المعدل 2,886,191  104,711  2,990,902  2,131,967  88,234  2,220,201

)330,310(  )13,103(  )317,207(  )828,671(  )84,087(  )744,584( 
المبالغ المستردة من قروض 

 )21إيضاح (سبق شطبها 

 )23إيضاح  (لسنةالمخصص ل 931,178  32,624  963,802  1,031,949  29,647  1,061,596

  بيان الدخل الشاملالمحمل على  186,594  )51,463(  135,131  714,742  16,544  731,286
  السنةالرصيد في نهاية 3,072,785  53,248  3,126,033  2,846,709  104,778  2,951,487

  .%)2 :م2009( %1معدل بلقروض تحت المراقبة  بما فيها اااللتزامات المحتملة المنتظمةلقروض ولعام  اإلدارة تكوين مخصصقررت 

مقابل )  ألف ريال يمني5,896: م2009( ألف ريال يمني 426قام البنك خالل السنة بشطب القروض والسلفيات كاملة التغطية بمبلغ قدره 
 إال أن البنك سيتابع ،مكانية استردادها بعيدة حيث استنفذت كافة اإلجراءات الممكنة الستعادتها وترى إدارة البنك أن إ المخصصاتانخفاض

  .بيان الدخل الشاملاسترداد هذه القروض بكل الوسائل الممكنة وأي استرداد مستقبلي لهذه القروض المشطوبة سيتم االعتراف به في 

  الفوائد المعلقة  ب-7
يمات البنك المركزي اليمني والتي يعترف بها كإيرادات عند الفوائد على القروض والسلفيات غير المنتظمة وفقاً لتعلالفوائد المعلقة مثل ت

  . تحصيلها فقط
   ديسمبر31

   م2009 

   ديسمبر31
    م2010

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
   يناير 1الرصيد في  405,514  169,008

  فروقات أسعار الصرف خالل السنة 69,688  2,457
  نةالمبالغ المشطوبة خالل الس  )3,573(   )-(
  المسترد خالل السنة )42,965(  )1،028(

  المكون خالل السنة 301,586  235,077
  ديسمبر31الرصيد في  730,250  405,514



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )27(صفحة 

   صافي، المتوفرة للبيعاالستثمارات 8
  : التاليةبنوك والمؤسسات الماليةي الات المتوفرة للبيع فاالستثمارتشتمل هذه على 

   ديسمبر31
   م2009

   ديسمبر31
    م2010

عدد 
    األسهم

نسبة 
  المساهمة

%    
       ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  :االستثمارات في أسهم مجموعة يوباف            
  سهم/  دوالر أمريكي50) أ( أسهم فئة –و كرا كا–يوباف 0.788  29,944    320,101   310,385

  سهم/  دوالر أمريكي50) ب( أسهم فئة –و كراكا–يوباف 0.782  4،693   50,168  48,645
   سهم/ دوالر أمريكي50) ج( أسهم فئة –و كراكا–يوباف 1.221  10،565   112,940  109،511

  مجموعة يوبافأسهم  في اتي االستثمارإجمال   45،202   483,209  468،541

  :االستثمارات األخرى           
  )أ-8إيضاح (البحرين  -العربي الدوليبنك اليوباف   0.344   6,880    154,985   73،127

20،586   22,364    10,000   0.167  
-8إيضاح ( سهم/  دوالر أمريكي7.5البحرين -شركة الخدمات المالية العربية

  )ب
   سهم/ دوالر أمريكي100 اليمن -شركة الخدمات المالية اليمنية  10.000   3,107    66,428   64,411
   سهم/ ريال يمني500 اليمن -شركة يمن موبايل للهاتف النقال  0.139   120,000    61,200   61,200

  إجمالي االستثمارات األخرى          304,977   219,324
  إجمالي االستثمارات المتوفرة للبيع          788,186   687,865

  )ـج-8إيضاح (نخفاض المخصص لقاء اال          )486,209(   )471,541(
  الدفترية لالستثمارات المتوفرة للبيعصافي القيمة           301,977   216,324

   البحرين-بنك اليوباف العربي الدولي  أ-8
قيمة  وتبلغ ، البحرين-بنك اليوباف العربي الدوليزيادة رأسمال  سهم إضافي بمقدار حصته في 6,880 هكتتب البنك خالل السنة بـما قدرا

  . أمريكي دوالر 344,000  قدره دوالر أمريكي بإجمالي50السهم الواحد 
 على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقاً آلخر بيانات مالية مدققة  البحرين- بنك اليوباف العربي الدوليتم احتساب القيمة العادلة لالستثمار في

كي  دوالر أمري51.26: م2008( ،أمريكي للسهم  دوالر55.35مبلغ والتي بلغت ) م2009 ديسمبر 31أي للسنة المنتهية في  (،بنكلل
  ).للسهم

   البحرين-شركة الخدمات المالية العربية   ب -8
 البحرين على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقاً آلخر بيانات مالية - تم احتساب القيمة العادلة لالستثمار في شركة الخدمات المالية العربية 

 دوالر أمريكي 9.93: م2008(والر أمريكي للسهم  د10.46 مبلغوالتي بلغت ) م2009 ديسمبر 31أي للسنة المنتهية في  (،مدققة للشركة
  ).للسهم

   نخفاضالمخصص لقاء اال  ج-8

السنوات القليلة الماضية وعدم توقع استالم أية مقسوم أرباح و خالل بسبب عدم استالم أي مقسوم أرباح من االستثمارات في يوباف كراكا
  . أرصدة هذه االستثمارات ألن صافي قيمتها الحالية يساوي صفراًاضنخف تم تجنيب مخصص كامل ال،خالل السنوات القادمة



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )28(صفحة 

  األرصدة المدينة والموجودات األخرى 9
   ديسمبر31

   م2009

   ديسمبر31
   م2010

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  مقدماً واألرصدة المدينة األخرىات المدفوع  13,440   7,838
  قبضالفوائد المستحقة ال 11,575  24,937

 المصاريف الرأسمالية للفروع الجديدة قيد اإلنشاء 231,327  147,635

 )أ- 9إيضاح  ( بعد المخصص،العقارات التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء 154,657  153,936

  )ب- 9إيضاح ( اليمن -بنك األمل للتمويل األصغر  10,000   10,000
  )ب-9إيضاح  (اليمن -مؤسسة التضامن للتمويل األصغر  1,000   1,000

  )ج- 9إيضاح  (قبوالت العمالء  1,031,830   732,395
  بعد المخصص،األرصدة المدينة األخرى  44,633   42,826

  إجمالي األرصدة المدينة والموجودات األخرى  1,498,462   1,120,567

  بعد المخصص ، العقارات التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء  أ-9
).   ألف ريال يمني9,219: 2009( ألف ريال يمني 9,219لتي آلت ملكيتها للبنك من عمالء هو بعد حسم مخصص قدره رصيد العقارات اإن 

    .يجري تقييم هذه العقارات وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني

     اليمن- اليمن ومؤسسة التضامن للتمويل األصغر-بنك األمل للتمويل األصغر  ب -9
األرصدة المدينة " اليمن ضمن حساب - اليمن ومؤسسة التضامن للتمويل األصغر-ي بنك األمل للتمويل األصغرأدرجت المساهمة ف
  .العتقاد إدارة البنك بأن هذه المبالغ قابلة لالسترداد بالكامل في المستقبل" االستثمارات المتوفرة للبيع"وليس ضمن " والموجودات األخرى

  قبوالت العمالء  ج- 9
األرصدة المدينة والموجودات "يفصح عن القبوالت على صدر بيان المركز المالي في بند ) المعدل) (39(ار المحاسبة الدولي رقم وفقاً لمعي
  ".األرصدة الدائنة والمطلوبات أخرى"ويفصح عن المطلوبات المقابلة في بند " األخرى



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )29(صفحة 

  المعدات، بعد االستهالك المتراكمواآلالت والعقارات  10

   اإلجمالي

  السويفت
   السيارات   والكمبيوتر

  األثاث 
   واألجهزة

  التحسينات على
   العقارات المستأجرة

  األراضي المملوكة
   والمباني

 التكلفة أو التقييم ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

 م2010 يناير 1في  2,069,644  92,523  370,460  121,516  230,651  2,884,794

 السنةلإلضافات خالل  264,041  9,662  24,596  -  221,801  520,100

 م2010 ديسمبر 31في  2,333,685  102,185  395,056  121,516  452,452  3,404,894

 م 2009 يناير 1في  1,907,081  76,129  341,153  121,516  221,172  2,667,051

 السنةلإلضافات خالل  162,563  16,479  29,307  -  9,479  217,828

  السنةلالستبعادات خالل   -   )85(   -   -   -   )85(

 م2009 ديسمبر 31في  2,069,644  92,523  370,460  121,516  230,651  2,884,794

  المتراكم االستهالك           

 م2010 يناير 1في  92,893  41,451  191,506  90,435  165,234  581,519

  المحمل للسنة 19,581  8,504  30,292  15,873  24,407  98,657

 م2010 ديسمبر 31في  112,474  49,955  221,798  106,308  189,641  680,176

 م2009 يناير 1في  77,502  34,032  162,850  72,612  143,418  490,414

  المحمل للسنة 15,391  7,419  28,656  17,823  21,816  91,105

 م2009 ديسمبر 31في  92,893  41,451  191,506  90,435  165,234  581,519

 القيمة الدفتريةصافي            

 م 2010 ديسمبر 31في  2,221,211  52,230  173,258  15,208  262,811  2,724,718

  م2009 ديسمبر 31في  1,976,751  51,072  178,954  31,081  65,417  2,303,275

بهذا م 1999  لسنة)144 (قرار مجلس الوزراء رقمعلى أساس المعدالت الواردة في  العقارات واآلالت والمعدات احتساب استهالك يتم
قيمة بوالمؤجرة  المباني المقامة على األراضي المملوكةاألراضي المؤجرة من الحكومة وتقييم األراضي المملوكة وإعادة  تم.  الخصوص

 وفقاً.  من قبل مكتب عقاري مستقل، م1999 ديسمبر 31  منابتداًءوالساري المفعول م 1999 ديسمبر 1كما في السائد لسوق لالستخدام ا
عادة التقييم تم اعتبار مبلغ إ و،م1999 ديسمبر 31كما في ذي العالقة حذف التكلفة واالستهالك المتراكم تم  )16 (لمعيار المحاسبة الدولي رقم

  .ةالجديدالقيمة الدفترية اإلجمالية 
  األرصدة المستحقة للبنوك 11

 ديسمبر 31
  م2009

 ديسمبر 31
  م2010

  :الحسابات الجارية وتحت الطلب ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
   البنوك المحلية -  -

  البنوك األجنبية  291,537  573,410
  ة المستحقة للبنوكإجمالي األرصد 291,537  573,410



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )30(صفحة 

  ودائع العمالء 12
 ديسمبر 31

  م2009

 ديسمبر 31
  م2010

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  الحسابات الجارية  20,856,321  18,094,564
 حسابات التوفير  29,155,629   27,826,691

 الودائع ألجل  38,117,416   35,487,424

 خرىهوامش الودائع األ  474,147   1,780,359

 التأمينات النقدية لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها  3,230,814   6,625,382

  العمالءعإجمالي ودائ  91,834,327   89,814,420

  األخرىالمطلوبات األرصدة الدائنة و 13
 ديسمبر 31

  م2009

 ديسمبر 31
  م2010

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  الفوائد المستحقة الدفع 1,132,113  581,927
 )أ -13إيضاح (األرصدة غير المطالب بها  205,200  201,142

 المخصص لقاء مستحقات إجازة الموظفين 62,833  61,970

 )ب -13إيضاح (المخصص لقاء البنود خارج بيان المركز المالي  92,634  115,856

  حصة الموظفين من الربح   106,785   77,781
  لمخصصات األخرىا  -   18,898
  )33إيضاح (المخصص لقاء المطلوبات المحتملة   60,461   59,392

  قبوالت العمالء  1,031,830   732,395
  )24إيضاح (الدفع الزكاة المستحقة   50,000   -

  خرىاألدائنة الرصدة األ  600,655   354,575
 األخرىوالمطلوبات األرصدة الدائنة إجمالي   3,342,511   2,203,936

  األرصدة غير المطالب بها أ-13
 ترجع زيادة المبلغ إلى إعادة تقييم األرصدة بالعمالت .  سنة ولم يطالب بها أصحابها15أرصدة قديمة مضى عليها أكثر من لغ المبا  هذمثلي

الواجب المبالغ دد لى نتيجة تلك المراجعة تحعبناًء بمراجعة احتمال المطالبة بهذه المبالغ ودورياً تقوم اإلدارة .  األجنبية وفقاً لمعدل آخر السنة
  . م1998لسنة ) 38(رقم قانون البنوك وفقاً للمادة ذات العالقة في زارة المالية تحويلها إلى و

  المخصص لقاء البنود خارج بيان المركز المالي ب-13
 ديسمبر 31

  م2009

 ديسمبر 31
  م2010

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  الرصيد في بداية السنة 115,856  114,485

  إعادة تقييم األرصدة االفتتاحية بالعمالت األجنبية  3,910  3,881
 )23إيضاح  (السنةالمخصص المكون خالل  37,376  86,798

  )21إيضاح  (السنةالمخصص المسترد خالل   )64,508(   )89,308(
   السنة نهايةيالرصيد ف 92,634  115,856
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  )31(صفحة 

  الدخل ضريبة  14
 ديسمبر 31

  م2009

 ديسمبر 31
  م2010

ألف ريال 
   ألف ريال يمني  يمني

  يناير1الرصيد في  774,586  824,041

 )أ - 14إيضاح ( في بيان الدخل الشامل للسنة والمحملخصص الم 518,969  774,586

 السنةالمدفوع خالل  )874,586(  )824,041(

   ديسمبر31الرصيد في  418,969  774,586

  للسنةخصص الم أ-14
  .ربح للسنةالمن ) %35 :م2009% (20 على أساس للسنةالضريبة لقاء مخصص ال احتساب تم

  للسنة السابقةالربط الضريبي  ب-14
  .م2009 ديسمبر 31م المخالصة النهائية لضريبة الدخل المطلوبة عن السنة المالية المنتهية في 2010 مايو 31استلم البنك في 

  

  ة الدخل على المخصص لقاء خسائر القروض والسلفياتضريب  ج -14
من ) 2(فقاً ألحكام البند وو، م1998 ديسمبر 27ساري المفعول في الم 1998 لسنة )38 (رقمقانون البنوك من ) 85(رقم لمادة بموجب أحكام ا

يكونه البنك لقروض والسلفيات خسائر ا ل فإن أي مخصص،م2010 لسنة )17(رقم الدخل ضرائب قانون  من )14(من المادة رقم ) أ(لفقرة ا
ضرائب الدخل عند احتساب الوعاء الضريبي لضريبة حكام أي قانون ل ألاًال يكون خاضعبهذا الخصوص  لتعليمات البنك المركزي اليمني وفقاً

  .الدخل
  المخصص لقاء الفوائد المعلقة  د-14

من قانون البنوك ) 85(بموجب أحكام المادة رقم  ء الديون المشكوك في تحصيلها من المخصص المجنب لقااًجزءالفوائد المعلقة أرصدة تعتبر 
والتي تنص على استثناء ، م2010لسنة ) 17(من قانون ضرائب الدخل رقم ) 14(من المادة رقم ) أ(م والفقرة 1998لسنة ) 38(رقم 

من النفقات غير اليمني تعليمات الصادرة عن البنك المركزي  للنظم والمخصصات البنوك مقابل الديون المشكوك في تحصيلها المكونة وفقاً
  .القابلة للخصم

   حقوق الملكية  15
  رأس المال    أ-15

  رأس المال 
  عدد األسهم
  قيمة السهم  ألف سهم

  م2010  
  ريال يمني ألف

  م2009  
  ريال يمني ألف

  10,000,000    10,000,000    1,000  10,000  المصرح به

  9,000,000    10,000,000    1,000  10,000  المصدر والمدفوع

  توزيع األرباح    ب-15

  :على النحو التاليللبنك األرباح السنوية ستوزع م 1991 لسنة )35 ( ألحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقموفقاً
  ؛لالحتياطي القانوني % 15 •
  ؛لالحتياطي العام % 15 •
  الربح؛من لحصتها للحكومة  % 65 •
 ؛ وحوافز الموظفينل   % 2 •
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  )32(صفحة 

  . للموظفيناالجتماعيللصندوق    % 3 •

  )تتمة( حقوق الملكية  15

   فائض إعادة تقييم العقاراتاحتياطي  ج-15
 هذا الحساب م في1999 ديسمبر 31تم إدراج الفارق بين مبالغ إعادة تقييم األراضي والمباني المملوكة ملكية تامة وقيمها الدفترية كما في 

  .ملكيةحقوق الوضمن 

  االحتياطي القانوني  )د-15
من صافي األرباح للسنة إلى حساب االحتياطي % 15م بشأن البنوك يتم تحويل 1998لسنة ) 38(من القانون رقم ) 1- 12(وفقاً لنص المادة 

 على موافقة مسبقة من ال يمكن للبنك أن يستخدم هذا االحتياطي دون الحصول.  القانوني حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ضعف رأس المال
  .البنك المركزي اليمني

  االحتياطي العام  )ه-15
  .يمكن استخدام رصيد هذا االحتياطي في األغراض التي يقررها البنك

   احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة   )و-15
 يتم االعتراف بالفارق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية ،والقياس االعتراف -األدوات المالية): 39(تطبيقاً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 

في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلى أن يتم بيعها أو تحصيل قيمتها أو استبعادها أو حتى يتم " المتوفرة للبيع"لالستثمارات 
  .بيان الدخل الشاملاكمة التي سبق االعتراف بها في  عندها يتم إدراج األرباح والخسائر المتر،تحديد انخفاض قيمتها

   صافي،الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  16

   . ُصممت لتلبي متطلبات عمالء البنكوالتي  اتضمانال واالعتمادخطابات وكمبياالت ، االئتمان لتمديد االلتزامات االئتمان التزاماتتتضمن 
ثابتة أو صالحية تواريخ ،  عموماًلهذه االلتزامات،.  متعاقبةائتمانيةقروض وتسهيالت إلجراء  تعاقدية زاماتالت االئتمان تمديد التزاماتتمثل 

ال يمثل إجمالي مبلغ العقد ونظراً ألن صالحية هذه االلتزامات قد تنتهي دون أن تسحب فإن . رسوموتتطلب دفع أخرى شروط إنهاء 
  .نقدية مستقبليةمتطلبات بالضرورة 

 البنك بتسديد المبالغ المترتبة بالنيابة عن العميل شريطة تعثر العميل عن التسديد وفقاُ لشروط ات والضماناالعتماد كمبياالت خطابات تُلزم
  .العقد

  :  ما يلي، كما في تاريخ بيان المركز المالي،تضمنت االلتزامات نيابة عن العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب العمالء
    ----------م2010 ديسمبر 31 كما في ----------

  المغطاة بهامش  االلتزامات صافي

  إجمالي
 اللتزامات

  

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  خطابات االعتماد المستندية 9,872,458  1,651,818  8,220,640
 ء  العمال-خطابات الضمان 5,650,677  1,559,661  4,091,016

  البنوك المراسلة–خطابات الضمان 10,467,721   -  10,467,721

 بطاقات االئتمان  69,485  9,461  60,024

  الشيكات المشتراة  65,589   9,874   55,715

 إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  26,125,930   3,230,814   22,895,116

  



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   
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  )33(صفحة 

  )تتمة(  صافي،األخرىالحسابات النظامية وااللتزامات   16

   -- - --- --- -م2009 ديسمبر 31 كما في --- --- -- -- 

  بهامش المغطاة   االلتزامات صافي

 إجمالي

 االلتزامات

 

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  خطابات االعتماد المستندية 14,338,358  5,104,701  9,233,657
  العمالء -خطابات الضمان 5,255,795  1,493,966  3,761,829

  البنوك المراسلة–خطابات الضمان 6,775,468   -  6,775,468

 بطاقات االئتمان  67,583  11,392  56,191

  الشيكات المشتراة  102,154   15,323   86,831

  إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  26,539,358   6,625,382   19,913,976

   لدى البنوكوالسلفيات واألرصدةن القروض الفوائد م 17
   م2010    م2009

  : المقدمة للعمالء والبنوكالقروض والسلفياتمن فوائد ال ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
   المقدمة للعمالءلقروض والسلفياتا 1,510,952   1,230,593

  التسهيالت األخرى 116   1,414
  معامالت المرابحة 1,289   73

   المقدمة للعمالء والبنوك القروض والسلفيات منفوائد الإجمالي  1,512,357    1,232,080
  :األجنبيةالبنوك   لدىرصدةاألمن فوائد ال    

  الحسابات الجارية 4,225   3,021
  الحسابات تحت الطلب -   341

  الودائع  163,898   169,674
   األجنبيةإجمالي الفوائد من األرصدة لدى البنوك  168,123    173,036

  :من األرصدة لدى البنوك المحليةفوائد ال    
  أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني  -   -

  األرصدة لدى البنوكإجمالي الفوائد من  168,123   173,036

   من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوكوائدإجمالي الف 1,680,480   1,405,116

  عتكلفة الودائ 18
   م2010    م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
 الفوائد على الحسابات الجارية وحسابات التوفير 2,666,971   1,583,204

 الفوائد على الودائع ألجل  4,834,966   3,444,764

  إجمالي تكلفة الودائع  7,501,937    5,027,968
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  )34(صفحة 

  عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةإيرادات ال  19
   م2010    م2009

  : منالعموالت ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  خطابات االعتماد المستندية 112,198   172,045
  خطابات الضمان 253,407   202,674

  التحويالت  28,655   30,265
  القبوالت 13,199   10,358

  الشيكات 246,356   334,666
  :رسوم      

  الخدمات المصرفية 10,063   10,331
  الخدمات األخرى 46,306   49,256

  إجمالي إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية 710,184   809,595

  ةاألجنبيعمالت من العمليات بال رباحاأل)/ الخسائر( 20
   م2010    م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  فروق إعادة تقييم أرصدة بالعمالت األجنبية  )245,176(    )54,326(

  أرباح عمليات المتاجرة بالعمالت األجنبية 92,382   67,327

  عمالت األجنبيةمن العمليات بال األرباح)/ الخسائر(إجمالي  )152,794(   13,001

  إيرادات التشغيل األخرى 21
   م2010    م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  ) أ-7ح إيضا(المخصص لقاء خسائر قروض انتفت الحاجة إليها  828,671   330,310

  ) ب- 13إيضاح (المخصص لقاء بنود خارج بيان المركز المالي انتفت الحاجة إليها  64,508   89,308
 ) قيد التصفية- بنك االعتماد والتجارة(المخصص لقاء بنود تسوية قائمة انتفت الحاجة إليها   1,180    -

  إيرادات متنوعة 14,937   13,645

   األخرى التشغيلتإجمالي إيرادا 909,296   433,263
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)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   
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  )35(صفحة 

  المصاريف العمومية واإلدارية  22
   م2010    م2009

ألف ريال يمني    ألف ريال يمني 
  ذات العالقةمصاريف والالرواتب واألجور   1,126,912    1,026,144

  )10إيضاح  ( العقارات واآلالت والمعداتاستهالك 98,657   91,105
  اإليجارات 35,318   35,720
  الكهرباء والماء 62,325   53,012
  الترميمات والصيانة 33,733   31,092
  التلفون والتلكس والبريد 22,379   23,650
  المواصالت والبدالت 39,038   31,353
  اإلعالن والنشر 30,050   47,370

  صيانة الكمبيوتر 1,412   534
  التدريب 42,405   36,174
  الضرائب والرسوم الحكومية 104,202   40,715
  التبرعات  17,524   13,056
  القرطاسية ومواد الطباعة 29,923   26,845
  أتعاب استشارات لبرنامج تحديث وتطوير البنك  30,841    55,848
  خرىاألدارية اإلعمومية وال اريفمصال 128,912   83,150

   واإلدارية العموميةاريف المصإجمالي 1,803,631   1,595,768
  المخصصات 23

   م2010    م2009
ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   
  ) أ- 7إيضاح (المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات  963,802   1,061,596

  )ب- 13إيضاح (المخصص لقاء البنود خارج بيان المركز المالي  37,376   86,798
  خرىالمخصصات األ  40,446    40,799

  إجمالي المخصصات 1,041,624   1,189,193

   الزكاة 24
   م2010    م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
   يناير1الرصيد في   -    -

   بيان الدخل الشاملالمحمل للسنة  في   150,000    85,000
  السنةالمدفوع خالل   )100,000(    )85,000(
   ديسمبر31الرصيد في   50,000    -
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  الربح األساسي للسهم 25
   م2010    م2009

  السنة ربح  ريال يمنيألف   2,075,874    1,438,517
   عدد األسهم متوسط   سهم  9,500    8,750

  األساسي للسهم ربح ال  ريال يمني  219     164

   العالقةويالمعامالت مع األطراف ذ 26

و أ% 25أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء وعائالتهم والشركات التي يملكون  ينفذ البنك معامالت مع بعض ،في سياق نشاطه االعتيادي
  .  السنةالذين كانوا عمالء البنك خالل وأكثر من رأسمالها 

  :  إن أرصدة نهاية السنة المتضمنة في البيانات المالية هي كما يلي

  ديسمبر31
  م2009

  ديسمبر31
  م2010

ألف ريال يمني   ألف ريال يمني   :أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم

  اإلجمالي ،والسلفياتالقروض  27,121  16,300

 ودائع العمالء   11,525   11,528

   م2010   م2009
ألف ريال يمني   ألف ريال يمني    

 إيرادات الفوائد للسنة 1,437  1,165

  تكلفة الفوائد للسنة 848  375

  النقدية وشبه النقدية  27

  
  ديسمبر31

  م2010
  ديسمبر31

 م2009
  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   

 11,052,309  11,449,716 )4إيضاح (النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 
 28,792,299  27,533,176 )5إيضاح (األرصدة لدى البنوك 

 52,587,188  57,660,128  )6إيضاح (أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني 
 )9,687,322(  )10,029,809( ) 4إيضاح (ركزي اليمني أرصدة االحتياطيات لدى البنك الم

  )11,423,125(   )14,580,843(  )28إيضاح (أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر، بعد الخصم غير المطفأ 
 )3,726,344(  )3,937,890(  )28إيضاح (المستحقة بعد ثالثة أشهر األرصدة لدى البنوك 

 67,595,005  68,094,478  إجمالي النقدية وشبه النقدية
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  استحقاقات الموجودات والمطلوبات  28
    --------------------- م2010 ديسمبر 31كما في   --------------------

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر6من 

    إلى سنة
   إلى3من 

     أشهر6
  أقل من

   أشهر3
  

  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   يال يمنيألف ر ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 11,449,716  -  -  -  11,449,716
  األرصدة لدى البنوك   23,595,286  1,382,530  2,469,840  85,520  27,533,176
 أذون الخزانة، صافي 43,079,285   6,588,116   7,992,727  -  57,660,128

   بعد المخصصات،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 2,667,481  500,513  4,091,731  1,014,204  8,273,929
   صافي،االستثمارات المتوفرة للبيع -   -   -  301,977  301,977

  إجمالي الموجودات 80,791,768  8,471,159  14,554,298  1,401,701  105,218,926

  المطلوبات          
  األرصدة المستحقة للبنوك 291,537  -  -  -  291,537

  ودائع العمالء 58,432,513  9,865,868   23,308,730  227,216  91,834,327

  إجمالي المطلوبات 58,724,050  9,865,868   23,308,730  227,216  92,125,864

  صافي الفجوة 22,067,718   )1,394,709(   )8,754,432(  1,174,485  13,093,062
  

    ---------------------------م 2009 ديسمبر 31 كما في ---------------------

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر6من 

    إلى سنة
   إلى3من 

     أشهر6
  أقل من

     أشهر3
  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 11,052,309  -  -  -  11,052,309
  األرصدة لدى البنوك   25,065,955  2,292,830  1,350,590  82,924  28,792,299
  صافي،أذون الخزانة 41,164,063   -   11,423,125  -  52,587,188

   بعد المخصصات،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 2,129,260  437,015  4,750,659  2,052,339  9,369,273
   صافي،االستثمارات المتوفرة للبيع -   -   -  216,324  216,324

  إجمالي الموجودات 79,411,587  2,729,845  17,524,374  2,351,587  102,017,393

  المطلوبات          
  األرصدة المستحقة للبنوك 573,410  -  -  -  573,410

  ودائع العمالء 57,091,212  9,358,532   22,843,233  521,443  89,814,420

  إجمالي المطلوبات 57,664,622  9,358,532   22,843,233  521,443  90,387,830

  صافي الفجوة 21,746,965   )6,628,687(   )5,318,859(  1,830,144  11,629,563

  



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )38(صفحة 

  متوسط أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات   29

     --------------م 2010 ديسمبر 31 في كما ------------- 
      ريال يمني  دوالر أمريكي  ريال سعودي  جنيه إسترليني  يورو

  الموجودات    %  %  %  %  %

  أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني   -  -  -  - -
  : األرصدة لدى البنوك            
  الحسابات الجارية    -  - -  -  -

  الودائع ألجل   -  1.76  0.32  0.79  0.37
   صافي،أذون الخزانة    22.98  -  -  -  -

-  -  -  7.75  23.00    
بعد  ،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

  المخصصات

  المطلوبات            

  ودائع العمالء   18.00   0.25   0.25   0.25   0.25
                    

      ----------------م 2009 ديسمبر 31 كما في -----------------

    يورو
جنيه 

      ريال يمني    دوالر أمريكي    ريال سعودي    إسترليني
  الموجودات    %    %    %    %    %

  رصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمنيأ   -    -    -    -   -
  : األرصدة لدى البنوك                    
  الحسابات الجارية    -    -   -    -    -

  الودائع ألجل   -    1.48    0.58    0.73    0.71
   صافي،أذون الخزانة    12.97    -    -    -    -

-    -    -    8.50    17.50    
 بعد ،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

  المخصصات

  المطلوبات                    

  ودائع العمالء   10.00   0.37   0.31   0.31   0.31
  



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )39(صفحة 

  المحتملة وفقاً للقطاع االقتصاديااللتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات   30
    ---------------------------م 2010 ديسمبر 31  كما في --------------------------

    التصنيع    الزراعة   التجارة   اتالخدم   التمويل   شخصي   اإلجمالي
  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني

11,449,716 - 11,449,716 - - -  - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 

  لدى البنك المركزي اليمني
  األرصدة لدى البنوك   -   -  -  - 27,533,176  - 27,533,176
   صافي،أذون الخزانة  -   -  -  - 57,660,128  - 57,660,128

8,273,929 2,168,631 6,599 13,229 5,328,303 -  757,167 

 بعد ،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
  المخصصات

   صافي،ارات المتوفرة للبيعاالستثم -  - - - 301,977 - 301,977

  إجمالي الموجودات 757,167  - 5,328,303 13,229 96,951,596 2,168,631 105,218,926

  المطلوبات        
  األرصدة المستحقة للبنوك -  - - - 291,537 - 291,537

  ودائع العمالء  1,624,224  171,774 13,985,941 2,496,261 364,694 73,191,433 91,834,327

 إجمالي المطلوبات  1,624,224  171,774 13,985,941 2,496,261 656,231 73,191,433 92,125,864

  لحسابات النظامية وااللتزامات األخرىا 3,025,341  5,238 15,977,325 172,401 2,196,126 4,749,499  26,125,930
  

    ------------------------------م 2009 ديسمبر 31  كما في -----------------------------
    التصنيع    الزراعة    التجارة    الخدمات    التمويل    شخصي    اإلجمالي

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني   الموجودات ألف ريال يمني ألف ريال يمني يمنيألف ريال  ألف ريال يمني

11,052,309 - 11,052,309 - - - - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 

  لدى البنك المركزي اليمني
  األرصدة لدى البنوك   -  -  -  - 28,792,299  - 28,792,299
   صافي،ةأذون الخزان  -  -  -  - 52,587,188  - 52,587,188

9,369,273 3,041,037 18,314 41,421 5,576,570 - 691,931 

 بعد ،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
  المخصصات

   صافي،االستثمارات المتوفرة للبيع - - - - 216,324 - 216,324

102,017,393 3,041,037 92,666,434   الموجوداتإجمالي  691,931 - 5,576,570 41,421

  المطلوبات       
  األرصدة المستحقة للبنوك - - - - 573,410 - 573,410

89,814,420 67,756,777 105,064 2,637,481   ودائع العمالء  1,266,970 193,429 17,854,699

90,387,830 67,756,777 678,474 2,637,481  إجمالي المطلوبات  1,266,970 193,429 17,854,699

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى 666,059 36,057 21,481,945 664,750 1,626,237 2,064,310  26,539,358
  



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )40(صفحة 

  المحتملة وفقاً للموقع الجغرافيااللتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات   31
    ---------------------------م 2010 ديسمبر 31  كما في --------------------------

    أوروبا    آسيا    أفريقيا    اإلجمالي
الواليات المتحدة 

    األمريكية
الجمهورية 

    ةاليمني
  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني ألف ريال يمني   ألف ريال يمني ألف ريال يمني

11,449,716  -    -  -  -  11,449,716 

لصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك النقدية في ا
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  3,042,393  3,597,300  10,908,088  9,882,482   102,913  27,533,176
  صافي، أذون الخزانة 57,660,128   -   -  -    -  57,660,128

   بعد المخصصات،الءالقروض والسلفيات المقدمة للعم 8,273,929  -  -  -    -  8,273,929
   صافي،االستثمارات المتوفرة للبيع 124,628   -   -  177,349    -  301,977

105,218,926  102,913   10,059,831  10,908,088  3,597,300  80,550,794   إجمالي الموجودات

  المطلوبات            
  األرصدة المستحقة للبنوك -  -  -  291,537    -  291,537

91,834,327  -    -  -   -  91,834,327   ودائع العمالء

92,125,864  -    291,537  -   -  91,834,327   إجمالي المطلوبات
  

    ---------------------------م 2009 ديسمبر 31  كما في --------------------------

    أوروبا    آسيا    أفريقيا    لياإلجما
الواليات المتحدة 

    األمريكية
الجمهورية 

  اليمنية
  

ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

11,052,309  -    -  -  -  11,052,309 

ك النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البن
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  3,866,556  3,482,274  8,558,064  12,776,677   108,728  28,792,299
  صافي، أذون الخزانة 52,587,188   -   -  -    -  52,587,188

   بعد المخصصات،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 9,369,273  -  -  -    -  9,369,273
   صافي،االستثمارات المتوفرة للبيع 122,611   -   -  93,713    -  216,324

  إجمالي الموجودات 76,997,937  3,482,274  8,558,064  12,870,390   108,728  102,017,393

  المطلوبات            
  األرصدة المستحقة للبنوك   -  -  573,410    -  573,410

  لعمالءودائع ا 89,814,420  -   -  -    -  89,814,420
  إجمالي المطلوبات 89,814,420  -   -  573,410    -  90,387,830

  
  أنشطة األمانة 32

  .نيابة عن الحكومةالذي يديره البنك المشروع السكني باستثناء بالنيابة عن آخرين آلخرين أو  موجودات يحتفظ البنك أو يدير ال

  الموجودات والمطلوبات المحتملة 33

لقضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة التجارية االبتدائية ضد موظفين سابقين وعمالء بشأن مبالغ مختلسة وعدم رفع البنك عدداً من ا
 قامت إدارة البنك بتقديم مخصصات ،وحيث توجد قضايا مرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة.  على التوالي،سداد المديونيات المستحقة

 ، إال أنها لم تنفذ بعد، وبالرغم من أنه قد ُحكم فيها لصالح البنك،بالنسبة لبعض القضايا.  حاالت في البيانات الماليةأو جزئية لهذه ال/ كاملة و
  .في حين ال تزال القضايا األخرى تنتظر دورها أمام المحاكم



  البنك األهلي اليمني
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

  )41(صفحة 

   لدى البنكز العمالت األجنبية المهمةمراك 34

 سقوفاً لمراكز العمالت األجنبية لكل عملة على حدة باإلضافة إلى سقف إلجمالي ،م1998ة لسن) 6(يحدد منشور البنك المركزي اليمني رقم 
  :كان لدى البنك مراكز العمالت األجنبية المهمة التالية. من رأس المال واالحتياطيات% 25و% 15هذه السقوف هي نسبة . كل العمالت

   ----م2010 ديسمبر 31---   ----م2009 ديسمبر 31----
    %   ألف ريال يمني    %   ريال يمنيألف 

  دوالر أمريكي )0.95(  )129,135(   )15.76(  )1,902,691(
  جنيه إسترليني 0.03  3,982   )0.01(  )1,335(

 يورو 0.21  28,597   0.54  65,080
  ريال سعودي 0.40  53,760   1.66  200,888
 فرنك سويسري 0.20  26,986   0.11  13,083
  ين ياباني  0.11  14,560    0.10  12,455

  درهم إماراتي  0.07  9,263    8.54  1,030,604
  أخرى 0.00  19   0.00  18

  إجمالي مراكز العمالت األجنبية المهمة  0.07   8,032    )4.82(   )581,898(

: م2009 ديسمبر 31( أمريكي  لكل دوالر ريال يمني213.80يساوي  م2010ديسمبر  31في كما سعر صرف الدوالر األمريكي بلغ 
  ). أمريكي ريال يمني لكل دوالر207.31

 االلتزامات الرأسمالية  35

  ). مليون ريال يمني446: 2009 ديسمبر 31(مليون ريال يمني ) ال يوجد(م مبلغ 2010 ديسمبر 31بلغت االلتزامات الرأسمالية كما في 

  برنامج تحديث وتطوير البنك  36

 الجزء استكمال صدد في والبنك . والتطوير التحديث برنامج من األول بالجزء المرتبطة المراحل معظم تنفيذ من م ٢٠٠٩ العام خالل البنك انتهي
 .الماليةالخاصة موارده من البرنامج هذا من الجزأين تكلفة البنك يمول. والتكنولوجيا الهيكلة برنامج بتنفيذ والمرتبط المشروع من الثاني

  أرقام المقارنة  37
 توحد جميع المبالغ المدرجة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية للبنك مع ،ء الحاالت التي يسمح أو يطلب معيار أو تفسير غير ذلكباستثنا

  .  معلومات مقارنة

  األحداث الالحقة  38

مجلس اإلدارة للبنك بموجب قرار وزير المالية  بأعمال رئيس اًحمد عبيد الفضلي قائماألستاذ أ/ تم تغيير اإلدارة العليا للبنك وذلك بتكليف األخ
 للبنك بموجب اً عاماًحمد علوي السقاف مديرأعصام األستاذ /  وتكليف األخ،م2011 فبراير 22م الصادر بتاريخ 2011للعام ) 120(رقم 

  .م2011 فبراير 22م الصادر بتاريخ 2011للعام ) 121(قرار وزير المالية رقم 

  لماليةاعتماد البيانات ا  39 

م ورفعها إلى معالي وزير المالية بصفته ممثالَ للحكومة المالكة لجميع 2011 مايو 10وافق مجلس إدارة البنك على هذه البيانات المالية في  
 .حقوق الملكية


