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@املالية@املؤشرات@أهم @
  

  

  

  بماليين الرياالت اليمنية
  م2000  م2001  م2002 م2003 م2004 م2005 الفترة/املؤشرات

              :امليزانية العمومية يف هناية الفترة
  34،237  37،861  43،504  49،700  57,627  64,579  جمموع املوجودات

  2،658  2،856  3،330  3،798  4,631  5,876  جمموع حقوق املالك
  30،958  847،33  38،891  44،497  51,284  56,709  ودائع العمالء

  1،091  1،573  1،774  2،203  3,321  3,841  صايف القروض والسلفيات
  15،191  17،110  20،387  25،029  30,870  32,345  استثمارات حملية

  12،490  13،190  14،830  13،056  13,760  15,545  أرصدة لدى البنوك
              :بيان الدخل هناية الفترة
  1،223  1،486  1،489  673،1  2,047  2,653  صايف إيرادات الفوائد

  166  328  329  469  591  626  إيرادات التشغيل
  672  1،003  1،051  1،115  1,353  2,014  الربح قبل الضرائب
  437  652  683  725  880  1,309  صايف ربح السنة
              :مؤشرات مالية
   ريال273  ريال 407  ريال 422   ريال392   ريال419   ريال485  ربح السهم

  1.3  1.7  1.6  1.5  1.5  2,0  %العائد على املوجودات 

  16.4  22.8  23.6  21.5  22.8  27,6  %سط حقوق املالك العائد على متو

  87  88  89  84  85  80  % ةنسبة السيول
  46  46  46  46  46  50  %نسبة كفاية رأس املال
  ريال 165.53   ريال173.27   ريال178.88   ريال184.30   ريال185.84   ريال195.08  سعر الدوالر األمريكي

  28  28  29  27  27  27  عدد الفروع
  620  608  592  588  597  585  فنيعدد املوظ
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  جملس إدارة البنك األهلي اليمين
  

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سامي عبد احلميد مكاوي/ األستاذ
  عضو جملس اإلدارة النائب األول للمدير العام؛: الوظيفة

 م؛1997عني يف جملس إدارة البنك األهلي اليمين منذ العام 

 الرمحن حممد الكهايل عبد/ األستاذ
  رئيس جملس اإلدارة املدير العام؛: الوظيفة

  رئيس جملس إدارة شركة اخلدمات املالية اليمنية؛  
  عضو جملس إدارة البنك املركزي اليمين؛  
 جمللس إدارة البنك األهلي اليمين ومديرا عاما عني رئيساً

 م؛1998للبنك منذ العام 

  عبداهللا سعيد عبدن/ األستاذ
   ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل–عضو جملس اإلدارة 

  مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدويل، عدن؛: الوظيفة
 ؛م1995عني يف جملس إدارة البنك األهلي اليمين منذ العام 
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  عبداهللا عبده صاحل/ ستاذاأل
  عضو جملس اإلدارة، ممثل عن وزارة املالية؛

   املالية عدن؛بمدير عام مكت: الوظيفة
 ؛م1996عني يف جملس إدارة البنك األهلي اليمين منذ العام 

  مقبل صاحل القوسي/ األستاذ
  عضو جملس اإلدارة، ممثل عن البنك املركزي اليمين؛

  مدير عام البنك املركزي اليمين، فرع عدن؛: الوظيفة
 م؛2001عني يف جملس إدارة البنك األهلي اليمين منذ العام 

  حسني عبداهللا مكاوي/ األستاذ
  عضو جملس اإلدارة، ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة؛

  ة والتجارة، عدن؛مدير عام مكتب الصناع: الوظيفة
 ؛م2004عني يف جملس إدارة البنك األهلي اليمين منذ نوفمرب 
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  عصام أمحد علوي السقاف

 ملركزيةمدير دائرة احلسابات ا

  
  اجمليد صاحب علي بدر عبد

 مدير دائرة التفتيش واملراجعة

 

  أروى صاحل سيف
 قائم بأعمال مدير الدائرة القانونية

  علي موسى علي
 مدير دائرة الفروع

  أمحد علي عمر بن سنكر. د
 مدير دائرة الشئون املالية واإلدارية

  زيـاد عائض باسنيد
 وتررئيس قسم الكمبي

  

  سكينة عبداحلسني حممد
 مدير دائرة العالقات اخلارجية

 
 

 علي عبد السالم حممد
 مركز التدريب الدراسات ومدير

 
 
 

 علوي عبداهللا منصر
 مدير دائرة االئتمان املصريف

  اإلدارة التنفيذية للبنك

   الكوريسليمانعلي أروى 
 اإلحصاء والبحوثمدير دائرة
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  كلمة رئيس جملس اإلدارة املدير العام
  
  

 
 

 واإلدارة التنفيذية للبنك األهلـي      الكرام باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن األخوة أعضاء مجلس اإلدارة        
  .م2005اليمني، يسرني أن أعرض عليكم التقرير السنوي للبنك للعام 

لقد استمر االقتصاد العالمي في النمو للسنة الثالثة على التوالي واستمر سعر النفط في المحافظة علـى                 
ر الطيب على نتائج االقتـصاد الـوطني        له األث  األسعار التي بدأ في تحقيقها في العام السابق مما كان         

كمـا حققـت    , باألسعار الجاريـة    % 19وبحوالي   % 4.6الي  وحيث نما الناتج المحلي اإلجمالي بح     
 مليون دوالر أمريكـي ، وبلـغ        2.256الموازين الخارجية فوائض بلغت في الميزان التجاري حوالي         

ما عكس نفسه على ميزان المـدفوعات       م,  مليون دوالر أمريكي     1.224جاري  الفائض في الحساب ال   
 الحتياطيـات ااألمر الـذي أدى إلـى ارتفـاع    ,  مليون دوالر أمريكي     584حيث حقق فائضاً بمقدار     
كما انخفضت المديونيـة    .  شهراً   17 مليارات دوالر أمريكي تكفي الستيراد       6الخارجية إلى أكثر من     

نهاية عام  % 33م إلى   2004نهاية عام   % 39من  الخارجية لبالدنا كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي        
إضافة إلى ذلك حقق سعر الريال اليمني اسـتقراراً         . م ولذا تعتبر اليمن من أقل البلدان مديونية         2005

أمام الدوالر األمريكي نتيجة ارتفاع سعر      % 3.6نسبياً أمام الدوالر األمريكي ، حيث انخفض بمتوسط         
  .أمام العمالت الرئيسية % 10 من دل أكثرالدوالر األمريكي عالمياً وبمع

م، بإجراءات  2006وفيما يتعلق باألمور التشريعية والقانونية فمن المتوقع أن تباشر الحكومة، في العام             
عرض مشروع القانون التجاري المعدل ومشروع قانون التأجير التمويلي على مجلس النواب للنظـر              

ي خالل نفس العام من صياغة قانون ضمان الودائـع والـذي            فيهما، وأن ينتهي البنك المركزي اليمن     
سيسهم في تنظيم الكثير من جوانب التعامل المالي والنشاط المصرفي، إلى ذلك عملت جمعية البنـوك                

 على تبني ميثاق الشرف بين البنوك العاملة في السوق اليمنية والذي سيساعد على الحـد مـن                  ةاليمني
  . مصارف اليمنية بعض الممارسات التي تضر بال

م أيضاً رفع أسعار العائد على األدوات المالية التي يصدرها البنك المركزي اليمنـي              2005وشهد عام   
تمشياً مع االرتفـاع في أسعار الفـوائد على الدوالر األمريكـي ولمواجهة تنامي معدالت التـضخم              

  .وتحقيق استقرار نسبي لسعر صرف الريال مقابل العمالت األجنبية

 عبدالرمحن حممد الكهايل/األستاذ
 م اإلدارة املدير العارئيس جملس
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م على كفاءته وقدرته على تحقيق معدالت نمو ملحوظة ومتميزة فـي            2005وبالنسبة للبنك األهلي اليمني، فقد برهن في العام         
 المالية، حيث قرر مجلس اإلدارة، مواكبةً منه إلجراءات البنك المركزي اليمني الهادفة تدعيم القواعد الرأسمالية                اتهكافة مؤشر 

فاية رؤوس أموالها، وتحقيقاً لخطط البنك في المراحل القادمة الهادفة توسيع دور البنك في األنـشطة                للبنوك وزيادة معدالت ك   
االقتصادية واالستثمارية والمساهمة بفعالية أكبر في التنمية، التسريع في رفع رأس مال البنك وذلك بزيادته بنسبة تقرب مـن                   

 مليـار ريـال     4 ليصل إلى    م2004 بالمائة من رأسماله المدفوع في نهاية عام         50
وسوف يستمر البنك في هذا االتجـاه فـي الـسنوات           . م2005يمني في نهاية عام     

وشـهد عـام   . القادمة لتعزيز ثقة المودعين والبنوك المراسلة بقاعدة حقوق المالـك       
م، أيضاً، تحقيق البنك ألفضل نتيجة في صافي األرباح منذ تأسيـسه، حيـث              2005

 بالمائة من األرباح المحققـة فـي        50الصافية للسنة تقارب    حقق زيادة في األرباح     
  . بالمائة16م، وزيادة في ربح السهم بنسبة 2004نهاية عام 

م، فإن خطة   2005وانطالقاً مما حققه البنك من إنجازات ونتائج متميزة خالل العام           
مـي  عمل البنك للعام القادم تتضمن العديد من مشاريع التطوير التكنولوجي والتنظي          

والتسويقي وإعادة هيكلة اإلدارة الهادفة بالنهوض بالبنك وتحديث نظمه ووضعه في           
  .مصاف أفضل البنوك في المنطقة

وأخيراً، ال يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بأسمى وباسم أعضاء مجلس اإلدارة بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة الرئيس علي                   
قيادته الحكيمة ونظرته الصائبة في تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني وتحـسين            عبداهللا صالح، رئيس الجمهورية، على      

أداء قطاعاته االقتصادية واستقرار المناخ االستثماري وتحقيق التنميـة االقتـصادية           
علـوي صـالح    /  األخ التي تشهدها بالدنا، وإلى دولة رئيس الوزراء وإلى معـالي         

 البنك تحـت    أنظوى وزير المالية األسبق، الذي      السالمي نائب رئيس مجلس الوزراء    
، وإلى معالي محافظ البنك المركزي اليمني وإلى        م  2005خالل عام   إشرافه المباشر 

كافة الوزراء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية لثقتهم بنا ولدعمهم المتواصـل           
  .من أجل رفعة البنك

المراسلة على ثقتهم بمجلـس اإلدارة      كما أتوجه بالتحية والشكر إلى العمالء والبنوك        
واإلدارة التنفيذية، وأشكر زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملين          
في البنك على الجهود التي بذلوها وعلى والئهم وتفانيهم في أداء أعمالهم والتي كان              

   .م2005ثمرتها اإلنجازات الطيبة التي تحققت في عام 
  
  
  

    
  رمحن حممد الكهايلعبدال  

 رئيس جملس اإلدارة املدير العام  
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مجموع الموجودات 
( ماليين الرياالت) 
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  تقرير جملس اإلدارة
أن يقدم لكم البيانات المالية للبنك وتقرير مدققي الحسابات         ) بنك مملوك بالكامل للدولة   (يطيب لمجلس إدارة البنك األهلي اليمني       

  .م31/12/2005عن السنة المالية المنتهية في 

 التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي استطاع البنك األهلي         على الرغم من تصاعد حدة    
الدائم وبفضل إخـالص    ) الحكومة(اليمني، بفضل اهللا سبحانه وتعالى وبفضل دعم المالك         

جميع العاملين، أن ينهي عاماً جديداً رائعاً بجميع المقاييس، حيـث حقـق نتـائج جيـدة                 
ًء كانت علـى الـصعيد المـالي أو          ملحوظة ومتميزة على كافة األصعدة سوا      إنجازاتو

م محطة هامة في مـسيرة البنـك        2005التنظيمي أو على صعيد الخدمات، ليصبح العام        
  .الناجحة

م كانت بفضل تبنـي     2005إن النتائج واإلنجازات التي نجح البنك في تحقيقها خالل عام           
مرتفعة وضبط المخاطر بشكل فعال مـع التركيـز فـي         اإلدارة إستراتيجية مرنة تمثلت محاورها الرئيسة بين تحقيق العوائد ال         

الوقت نفسه على تحقيق رضا العمالء وجودة الخدمة وتحسين اإلنتاجية وكفاءة التشغيل وترشـيد النفقـات وتـدعيم القاعـدة                    
  .الرأسمالية للبنك

م، من تقوية وتعزيز مركـزه المـالي ومـن تكـوين            2005لقد تمكن البنك خالل عام      
ياطيات ومن تحقيق معدالت نمو جيدة ومتوازنة في كافة المؤشرات        المخصصات واالحت 

حيث ارتفعت  % 12.2المالية الرئيسية، فقد سجلت إجمالي الموجودات نسبة نمو بلغت          
 كما  ،م2005 مليار ريال يمني عام      64.6م إلى   2004 مليار ريال يمني عام      57.6من  

ونسبة % 5 في االستثمارات    ونسبة النمو % 15.2بلغت نسبة النمو في صافي القروض       
وسجلت الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى نمواً      % 12.3النمو في أرصدة البنوك     

كما حافظ  . م2005 مليار ريال يمني في عام       14.9لتصل إلى نحو    % 31.9الفتاً بنسبة   
البنك على سياسته المتحفظة لتكوين مخصصات كافية لتغطية الديون المصنفة حيث بلغ            

م وتـم تـدعيم أرصـدة    2004 مليون ريـال فـي العـام     348 مليون ريال يمني مقارنة بمبلغ       276 تم تكوينه خالل العام      ما
في الوقت نفسه حقـق البنـك       .  مليار ريال يمني عن العام السابق      3.1االحتياطيات النظامية لدي البنك المركزي اليمني بزيادة        

 56.7م إلـى    2004 مليار ريال يمني عام      51.3حيث ارتفعت من    % 10.5بمعدل  خالل هذا العام نسبة نمو في ودائع العمالء         
ورغم المنافسة الشديدة التي شهدتها السوق المصرفية استطاع البنك المحافظـة علـى قدرتـه               . م2005مليار ريال يمني عام     

تركيبة ودائعه باستمرار، مما يعكـس  الكبيرة في استقطاب الودائع المختلفة وعلى القاعدة العريضة من عمالئه التي تميزت بها    
  .نجاح البنك في تعزيز ثقة المودعين فيه، واستقطاب العديد من العمالء الجدد مع المحافظة على العمالء القدامى
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ايرادات التشغيل 
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وبرغم الظروف االقتصادية المحيطة ببيئة العمل المصرفي والمنافسة الشديدة في سوق العمل المصرفي اسـتمر البنـك فـي                   
حيـث ارتفــع    % 48.8ى مستوى نمو متصاعد ومتميز في أرباحه فقد بلغت نسبة النمو في نهاية العام الحالي                المحافظة عل 

م وارتفــع صـافي     2005 مليار ريال يمني عام      2.0م إلى   2004 مليار ريال يمني عام      1.3صافي الربح قبل الضرائب من      
 2.0م مقابـل    2005 مليار ريال يمني في نهاية عام        2.7إيرادات الفوائد ليصل إلى     

كما ارتفـع صـافي    % 29.6م بزيادة نسبتها    2004مليار ريال يمني في نهاية عام       
 مليار ريال يمني    3.3م إلـى 2004 مليار ريال يمني عام      2.6إيرادات التشغيـل من    

 ريال يمني،   485وارتفعت ربحية السهم إلى     % 26.9م بنسبة نمو تعادل     2005عام  
  .عن العام الماضي% 15.8نسبتها  ريال يمني و66أي بزيادة 

 -م  2003وباإلضافة إلى زيادات رأس المال المدفوع التـي تمـت خـالل عـامي               
 1.3م فقد تمكن البنك وللسنة الثالثة على التوالي من زيادة رأس مالـه بمبلـغ         2004

 مليـار  4م ليصـل إلى 2004عن عام % 48.1مليار ريال يمني بنسبة زيادة قدرها   
م، وهو ضمن األعلى في القطاع المـصرفي اليمنـي          2005اية عام   ريال يمني بنه  

مـن  % 9.1من إجمالي حقوق المالك والـذي يـشكل نحـو           % 68.1ويمثل نحو   
م، األمر الـذي يعكـس      2004في نهاية العام    % 8.0م مقابل   2005موجوداته عام   

ت وهكذا يكون البنك قد رفع رأسماله خالل هذه الـسنوا         . استمرار نمو رسملة البنك   
، وذلـك لمواجهـة تزايـد النمـو         %120 مليار ريال محققاً نمواً بواقع       2.2 بمبلغ

الملحوظ الذي شهده البنك خالل األعوام القليلة الماضية ومن أجل مواكبـة خطـط              
النمو المستقبلية الطموحة للبنك التي تتطلب وجود رأس مال قوي يدعم ذلك النمـو،      

 مليار ريال   6.0ي بزيادة رأس مال البنوك إلى       وإيفاًء لمتطلبات البنك المركزي اليمن    
  .م2009يمني بنهاية عام 

م 2005وقد انعكست تلك الزيادات بشكل إيجابي في تحقيق البنك لمـعدل كفـايـة رأس مال بالـغ االرتفـاع في نهاية عام                   
بنك، كما استمر البنك بالمحافظة على       مرات المعدل المطلوب محلياً ودولياً مما يشير إلى متانة وقوة الوضع المالي لل             6تخطى  

وهي من أعلى النسب في الصناعة المصرفية، األمر الذي يجعله مقتدراً دائماً وبكـل األوقـات                % 80نسبة سيولة عالية بلغت     
د على  إلى ذلك قد حقق البنك ارتفاعاً في العائ       .  على كافة األصعدة   هعلى مواجهة كل الظروف الغير عادية في اإليفاء بالتزامات        

م وارتفاعاً في العائد على حقـوق المالـك مـن           2005في نهاية عام    % 2.0م إلى   2004في نهاية عام    % 1.5الموجودات من   
  .في ذات فترة المقارنة، وتعتبر هذه المؤشرات للربحية عالية بالمقاييس المصرفية المحلية والعالمية% 22.2إلى % 19.0

 المالية للبنك في التقديرات التي حصل عليها البنك من مؤسسات التقييم العالمية خالل              لقد انعكست تلك التطورات في المؤشرات     
 لاللتزامـات  -B وهي وكالة تصنيف دولية مرموقة درجة تصنيف Capital Intelligenceم، حيث منحته وكالة 2005عام 
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مجموع حقوق المالك
(ماليين الرياالت )
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ابق التصنيف السيادي للجمهورية اليمنيـة،   لاللتزامات قصيرة األجل وهو يطBطويلة األجل بالعملة األجنبية و درجة تصنيف      
 لقوة ومتانة البنك المالية وهو أعلى تصنيف ألي بنك تجاري في اليمن، كما منحت هذه التصنيفات البنك                  BBو درجة تصنيف    
قـراض  ، وأشارت إلى أن البنك األهلي اليمني لديه حضوراً محلياً قوياً وإدارة كفـوءة وسياسـات إ           )مستقرة(توقعات مستقبلية   

  .كلها إلى تحسين نوعية أصوله ووضعه الماليمحافظة، أدت 

م تؤكد على استمرار نمو كافة مؤشرات       2005إن معدالت األداء المحققة خالل عام       
البنك المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وقوة أرباحه ومكانته المصرفية المتقدمة ضمن           

مل ملتزم أثبت قدرته على سرعة      القطاع المصرفي اليمني، فضالً عن توفر فريق ع       
التأقلم مع المتغيرات في األسواق المصرفية والتكيف معها بشكل إيجابي محافظاً على            
نمو متوازن في مختلف نتائج أداء البنك وزيادة معدالتها عما تحقق خـالل األعـوام      

  .السابقة

وتوعيتهم بكـل   وإدراكاً من البنك ألهمية تطوير العاملين وتنمية مهاراتهم المصرفية          
ما يستجد في مجال العمل المصرفي شهد عام التقرير برامج تدريبية محلياً وخارجياً             

لكافة موظفي البنك على اختالف مستوياتهم الوظيفية لتعريفهم بمستجدات العمل المصرفي وتوظيف الكوادر الشابة المؤهلة من                
 في انتقاء العناصر الجادة من العـاملين وتأهيلهـا التأهيـل            خريجي الجامعات في مختلف التخصصات العلمية مع االستمرار       

برنـامج  ) 42(متدرباً شاركوا فـي     ) 286(م  2005المناسب لخلق صفوف قيادية ثانية واعدة، وقد بلغ عدد المتدربين في عام             
ـ              ه اهتمـام خـاص     تدريبي محلياً وخارجياً استهدفت تطوير مهارات العاملين وتعريفهم بمستجدات العمل المصرفي مع توجي

 والمعيار الجديد   IIلمجاالت إدارة المخاطر المصرفية وبرامج االئتمان المتقدمة وإقامة ورش عمل تدريبية حول تطبيقات بازل               
  . وغيرهالكفاية رأس المال وغسيل األموال واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة

م 2005الية والمصرفية وتوسيع نطاقها، زار البنك خـالل عـام           وعلى صعيد عالقة البنك مع البنوك المراسلة والمؤسسات الم        
بنكاً ومؤسسة مصرفية، كما قام البنك بإيفاد مدراء تنفيذيين لزيارة عدد من البنوك في منطقة الشرق األوسـط                  ) 24(وفود من   

الئتمان وعمليـات الخزينـة     وأوروبا، وقد كان لهذه الزيارات والتواصل المستمر مع البنوك المراسلة أثرها في زيادة خطوط ا              
وعمليات التجارة الخارجية، إضافة إلى توصل البنك والصندوق السعودي للتنمية إلى اتفاق يقضي بتعيين البنك األهلي اليمنـي                  

  .كوكالة منفذة لتمويل الصادرات السعودية إلى الجمهورية اليمنية

 أمام اإلدارة لمواصلة زيادة موجـودات البنـك وإيراداتـه           والشك إن هذه اإلنجازات ستفرض بالضرورة المزيد من التحديات        
وتحقيق نسب عالية في كافة مؤشراته المالية ورفع مستوى الخدمات والمنتجات المصرفية وتطوير أنظمته وإجراءاته وهياكلـه      

 م2006العـام   خـالل   وسوف يسعى البنـك     . التنظيمية وقنوات إيصال المنتجات والخدمات لعمالئه وجمهور المتعاملين معه        
 إلى تبني رؤية جديدة تهدف إلى مراجعة شاملة إلستراتيجيته ووضع خطة تهدف إلى تطوير أدائـه وأنظمتـه                   واألعوام القادمة 

 الداخلية وتوسعة نشاطه وقاعدة عمالئه من خالل إتمام ربط شبكة الفـروع إلكترونيـاً وتقـديم قنـوات التوزيـع                     هوإجراءات
دث األنظمة في هذا المجال، إلى جانب إتباع سياسة تسعير تنافسية تتناسب مع التطورات المتسارعة               اإللكترونية بما يتوافق وأح   
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للبيئة المصرفية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لعمالء البنك مع العمل على تعظيم حقوق المالك وربحية                 
  .د واستخدامات األموالالبنك من خالل التوظيف األمثل واإلدارة المحترفة لموار

ونحو انطالقة عمل مصرفية جديدة تواكب تطورات الصناعة المصرفية الحديثة، فإن خطة عمل البنك للعام القادم سترتكز على                  
عدة محاور تهدف إلى تعظيم ربحيته وتنمية حصته السوقية وتعزيز مؤشراته المالية وتطوير النظام التقني المـصرفي للبنـك                   

نتجات المصرفية والمعامالت اإللكترونية من خالل تطبيق مجموعة من األنظمة اآلليـة المتطـورة والحديثـة                والخدمات والم 
باإلضافة إلى تطوير إجراءات العمل واستحداث منتجات جديدة وإعادة تنظيم عمليات البنك المختلفة بمـا يتفـق مـع أفـضل                     

دوره الرقابي الصرف إلى دور تصحيحي وإرشادي، والحـرص         الممارسات المصرفية وتطوير جهاز الرقابة الداخلي وتحويل        
على مواجهة المخاطر المصرفية بكافة أشكالها واتخاذ العديد من الخطوات والتدابير المهمة استعدادا لتطبيـق معـايير بـازل                   

اصـلة تعزيـز    م تتضمن توفير نوعية عالية من التدريب لـضمان مو         2006الجديدة، باإلضافة إلى ذلك فإن خطة العمل لعام         
خبرات ومهارات العاملين، مما يساهم في تقديم الخدمة المصرفية المتميزة والسريعة للعمالء ويعزز مكانة البنك المالية وقدراته                 
التنافسية وتعزيز حضوره على الصعيد المحلي من خالل تطوير السياسة التسويقية لخدمات ومنتجات البنك وتعزيز العالقـات                 

 االتصال المباشر من قبل فريق التسويق بالبنك، وافتتاح فروع جديدة في مناطق مختلفة من الجمهورية بما                 مع عمالئه بواسطة  
يحقق التوسع واالنتشار المطلوب لخدمة العمالء أينما كانوا، وتعزيز قاعدة عمالئه الواسعة من مختلف القطاعات االقتـصادية،            

 .ة االقتصادية الجارية في بالدنا والمساهمة بفعالية أكبر في عمليات التنميوالتوسع في أنشطة اقتصادية واستثمارية مستهدفة

وختاماً، فإن مجلس اإلدارة ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان لعمالئـه الكـرام والبنـوك المراسـلة                    
م، كما نرجو من اهللا     2005ق النمو الذي توج عام      واإلدارة التنفيذية والموظفين على دعمهم الكبير ومساهماتهم الطيبة في تحقي         

، مسيرته الناجحة والموفقة وتحقيق المزيد من اإلنجازات الرائعـة علـى صـعيد الكفـاءة              م2006أن يواصل البنك، في العام      
  .والتطور والربحية وأن يوفق في تقديم وتنويع خدماته ومنتجاته المصرفية وتقديم الالئق منها لعمالئه الكرام

  

  مجلس اإلدارة

  م2006 يناير 29عدن 
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  البنك األهلي اليمين يف اليمن
  اإلدارة العامة

 )5(رقم .ب.ص
  عدن/كريتر

 اجلمهورية اليمنية
  967 2 253753: تلفون
 967 2 252325: فاكس

  ye.net.y@ho.nby: الربيد اإللكتروين
 com.nbyemen.www: املوقع على اإلنترنت
  NBOYYESA: سويفت

  
  فرع العيدروس

 )5(رقم .ب.ص
  شارع امللكة أروى

   عدن/كريتر
  967 2 259171تلفون 
  967 2 251579فاكس 

  فرع امللكة أروى  
  )110(رقم .ب.ص

  شارع امللكة أروى
   عدن/كريتر

  967 2 252226تلفون 
  967 2 255724فاكس 
  NBOYYESA002: سويفت

      
  فرع صنعاء

  )198309(رقم . ب.ص
  شارع الزبريي

  صنعاء
  اجلمهورية اليمنية

  967 1 284123تلفون 
  967 1 284128فاكس 
  NBOYYESA033: سويفت

  فرع املكال  
  )8044(رقم .ب.ص

  الشارع العام
  حضرموت/ املكال

  اجلمهورية اليمنية
  967 5 302935تلفون 
  967 5 302913فاكس 
  NBOYYESA009: سويفت

      
  فرع احلديدة

  )4851(رقم .ب.ص
  شارع صنعاء

  احلديدة
  اجلمهورية اليمنية

  967 3 261603تلفون 
  967 3 262768فاكس 
  NBOYYESA034: سويفت

  فرع املعال  
  )5117(رقم .ب.ص

  شارع مدرم
   عدن/املعال

  اجلمهورية اليمنية
  967 2 243409تلفون 
  967 2 243291فاكس 

      
  فرع التواهي

  )1181(رقم .ب.ص
  شارع اهلالل

   عدن/التواهي
  اجلمهورية اليمنية

  967 2 203989تلفون 
  967 2 202255فاكس 
  NBOYYESA: سويفت

  فرع عبد العزيز عبد الويل  
  حي عبدالعزيز عبدالويل

   عدن/املنصورة
  اجلمهورية اليمنية

  967 2 342929تلفون 
  967 2 343263فاكس 
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  فرع اإلقراض الشعيب
  )5(رقم .ب.ص

  شارع امللكة اروى
   عدن/كريتر

  اجلمهورية اليمنية
  967 2 253327 :تلفون
  967 2 252875 :فاكس

  فرع عدن الصغرى  
  )3018(رقم .ب.ص

  شارع الدوح
   عدن/الصغرىعدن 

  اجلمهورية اليمنية
  967 2 377611 :تلفون
  967 2 377155 :فاكس

      
  فرع سيئون
  لعامالشارع ا
   حضرموت/سيئون

  اجلمهورية اليمنية
  967 5 402434 :تلفون
  967 5 405517 :فاكس
  NBOYYESA007: سويفت

  فرع خورمكسر  
  طريق املطار
   عدن/خورمكسر

  اجلمهورية اليمنية
  967 2 231076 : تلفون
  967 2 231950 :فاكس

      
  القاعفرع 

  قاع العلفي
  صنعاء

  اجلمهورية اليمنية
  967 1 296278 :تلفون
  967 1 296277 :فاكس

  زجنبارفرع   
  الشارع الرئيسي

   أبني/زجنبار
  اجلمهورية اليمنية

  967 2 605070 :تلفون
  967 2 604281 :فاكس

      
  فرع الضالع
  الشارع العام

  الضالع
  اجلمهورية اليمنية

  967 2 532431 :تلفون
  967 2 532845 :فاكس

  فرع احلبيلني  
  الشارع العام

   حلج/احلبيلني
  جلمهورية اليمنيةا

  967 2 572215 :تلفون
  967 2 572225 :فاكس

      
  فرع لبعوس
  سوق السالم

  لبعوس
   حلج/يافع

  اجلمهورية اليمنية
  967 6 602111 :تلفون
  967 6 602112 :فاكس

  فرع حلج  
  شارع قماطة

   حلج/احلوطة
  اجلمهورية اليمنية

  967 2 502807 :تلفون
  967 2 502340 :فاكس
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  البيضاءفرع 
  شارع األمة
  احلي الثقايف
  البيضاء

  اجلمهورية اليمنية
  967 6 533599 :تلفون
  967 6 533599 :فاكس

  فرع زارة  
  الشارع العام

  الوحدة السكنية
   أبني/زارة

  اجلمهورية اليمنية
  967 6 572195 :تلفون
  967 6 572791 :فاكس

      
  فرع رصد
  الشارع العام

   أبني/رصد
  اجلمهورية اليمنية

  967 2 640022: تلفون
  967 2 640022 :فاكس

  فرع عتق  
  اجملمع املايل

   شبوة/عتق
  اجلمهورية اليمنية

  967 5 203233 :تلفون
  967 5 202530 :فاكس

      
  فرع حي أكتوبر
  جممع حي أكتوبر

  الديس
   حضرموت/املكال

  اجلمهورية اليمنية
  967 5 353226 :تلفون
  967 5 305454 :فاكس

  فرع الشحر  
  ارع العامالش

  منطقة اخلور
   حضرموت/الشحر

  اجلمهورية اليمنية
  967 5 330999 :تلفون
  967 5 332285 :فاكس

      
  فرع القطن

  جممع الدوائر احلكومية
   حضرموت/القطن

  اجلمهورية اليمنية
  967 5 457583 :تلفون
  967 5 457583 :فاكس

  فرع الغيظة  
  ديوان احملافظة

   املهرة/الغيظة
  منيةاجلمهورية الي

  967 5 611467 :تلفون
  967 5 612054 :فاكس

      
  فرع سقطرى
  السوق العام
  جزيرة سقطرى
  حضرموت

  اجلمهورية اليمنية
  967 5 660192 :تلفون
  967 5 660358 :فاكس

 



 
 
 

 14

  
  
  
  
  



 
 
 

 15

 الميزانية العمومية 
  م2005 ديسمرب 31يف 

  
 م2004  م2005 

  ألف ريال  ألف ريال إيضاح   الموجودات
 7.679.564   10.661.214 5  النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني

 13.760.213  15.545.162 6   األرصدة لدى البنوك 
 25.390.209  26.865.043  7   أذون الخزانة، صافي

 5.480.000  5.480.000 8  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 3.320.654  3.841.047 9  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، بعد المخصصات 

 18.324  77.993 10  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي 
 314.191   332.112 11 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  
 1.664.283  1.776.959 12 العقارات واآلالت والمعدات، بعد االستهالك المتراكم 

 57.627.438  64.579.530   إجمالي الموجودات
       المطلوبات وحقوق المالك 

      المطلوبات 
 117.102  97.914 13  األرصدة المستحقة للبنوك 

 51.283.595  56.709.029 14  ودائع العمالء 
 1.121.775  1.191.630 15  األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى 

 473.617  704.870 16  ضريبة األرباح التجارية والصناعية المستحقة
 52.996.089   58.703.443  إجمالي المطلوبات

       حقوق المالك
 2.700.000  4.000.000 17   رأس المال 

 639.762  639.762 17   احتياطي إعادة تقييم العقارات 
 1.274.464  1.218.057 17  االحتياطيات 

  17.123  18.268 17  احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 4.631.349  5.876.087   إجمالي حقوق المالك

 57.627.438  64.579.530  إجمالي المطلوبات وحقوق المالك
         

 11.310.751  14.860.392 18  )لها مقابل(  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي 

  تقرير مدققي الحسابات مرفق

  
  

  بد الرحمن محمد الكهاليع     مكاويدامي عبد الحميس    أروى علي سليمان الكوري
  ئيس مجلس اإلدارة والمدير العامر    ائب األول للمدير العامنال    مدير دائرة اإلحصاء والبحوت
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 بيان الدخل و التوزيعات
 م2005 ديسمرب 31للسنة املالية املنتهية يف 

  

  بيان الدخل
  

  إيضاح
  م2005

  ألف ريال
  م2004  

  ألف ريال
  924.825    1.375.608  19   من القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لدى البنوكوائدإيرادات الف

  3.069.669    3.680.899    الفوائد من أذون الخزانة
 763.203   779.848    كزي اليمنيالفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك المر

    5.836.355   4.757.697 
  2.710.550    3.182.867  20  الودائع تكلفة: ناقصاً

  2.047.147    2.653.488    صافي إيرادات الفوائد
 364.056   419.930  21  إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من الخدمات المصرفية

 692   716    إيراد االستثمارات المتوفرة للبيع
 50.467   36.941  22  األرباح من العمليات بالنقد األجنبي

 176.218   168.394  23   األخرى التشغيلإيرادات
 2.638.580   3.279.469     واالستثماريةإيرادات العمليات المصرفية

        التشغيل مصاريف
 17.975   17.988    مصاريف العموالت وأتعاب الخدمات المصرفية

 714.273   775.989  24  إلدارية والعمومية ااريفالمص
 513.140   427.577  25  المخصصات

  1.245.388    1.221.554    تشغيل الاريفمصإجمالي 

 1.393.192   2.057.915    وضريبة األرباح التجارية والصناعية الزكاة قبل السنة ربحصافي 
 )40.000(   )44.000(  26  الزكاة المدفوعة

 1.353.192   2.013.915    ضريبة األرباح التجارية والصناعيةقبل لزكاة وربح السنة بعد اصافي 
 )473.617(   )704.870(  16   ضريبة األرباح التجارية والصناعية

 879.575   1.309.045    ربح السنةصافي 
          

   ريال419     ريال485  27  ربح السهم
          بيان التوزيعات

  )131.936(    )196.357(  17  المحول إلى االحنياطي القانوني
  )131.936(    )196.357(  17  المحول إلى االحتياطي العام

  )571.724(    )850.879(  )ج(15  حصة الحكومة من صافي أرباح السنة
  )43.979(    )65.452(    حصة العاملين في صافي أرباح السنة

  -    -    م2005 ديسمبر 31الرصيد في 
 البيانات الماليةهذ جزءاً من ه38 إلى 1تشكل اإليضاحات من 
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 بيان التدفقات النقدية
 م2005 ديسمرب 31للسنة املالية املنتهية يف 

 

 التدفقات النقدية من األنشطة المصرفية 

  م2005
  ألف ريال

  م2004  
  ألف ريال

 1.393.192  2.057.915  صافي أرباح السنة قبل الزكاة وضريبة األرباح التجارية والصناعية
    :تجة منالتعديالت النا

 298.980  403.823  مخصص القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة المحملة على بيان الدخل
 )161.236(  )151.940(  مخصص القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة المستردة إلى بيان الدخل

  )19.560(   )119(   القروض والسلفيات المستخدم من مخصص
  2.808  22.103  تزامات العرضيةل مخصص القروض والسلفيات واالفروق إعاد تقييم أرصدة

 )390.392(  )473.617( ضريبة األرباح التجارية والصناعية المدفوعة
  )2.410(   1.145  فروق إعادة التقييم في القيمة العادلة وأسعار الصرف في االستثمارات المتاحة للبيع

 )40.000(  )44.000( الزكاة المدفوعة
 45.628  48.394 هالك العقارات واآلالت والمعدات است

 1.127.010  1.863.704 )1(أرباح األنشطة المصرفية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    التغيرات في الموجودات

 )298.437(  )3.099.959( في أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني) الزيادة(
 842.135  19.000 األرصدة لدى البنوك بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهرالنقصان في 

 50.100  -  النقصان في أذون الخزانة بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر
 )1.221.007(  )798.621( في القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك) الزيادة(
  )59.999(   )17.921(  دات األخرىفي األرصدة المدينة والموجو) الزيادة (

 )687.208(  )3.897.501(  )2(في الموجودات ) الزيادة(إجمالي 
    التغيرات في المطلوبات

 81.497  )19.188( الزيادة في األرصدة المستحقة للبنوك) / النقصان(
 6.786.377  5.425.434 الزيادة في ودائع العمالء

  125.239   74.216  لمطلوبات األخرىالزيادة في األرصدة الدائنة وا
 6.993.113  5.480.462 )3(إجمالي الزيادة في المطلوبات 

      األنشطة االستثمارية) المستخدمة في/ (التدفقات النقدية من 
  )41.654(  )161.070(  شراء عقارات وآالت ومعدات

 2.410  )59.669(  النقصان في االستثمارات المتوفرة للبيع)/الزيادة(
 )39.244(  )220.739( )4(األنشطة االستثمارية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

     األنشطة التمويلية) المستخدم في/ (التدفقات النقدية من 
 )571.724(  )850.879(  حصة الحكومة من أرباح السنة

 571.724  850.879  الزيادة في رأس المال
 )43.979(  )65.452(  نةحصة الموظفين من أرباح الس

 )43.979(  )65.452(  )5(األنشطة التمويلية ) المستخدم في/ (صافي التدفقات النقدية من 
 7.349.692  3.160.474  )5+4+3+2+1(صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية 

 36.859.343  44.209.035  يناير1النقدية وشبه النقدية في 
 44.209.035  47.369.509  ديسمبر31النقدية وشبه النقدية في

      :تتمثل في
 7.679.564  10.661.214 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني

 13.760.213  15.545.162 األرصدة لدى البنوك
 30.870.209  32.345.043  أذون الخزانة وشهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 )6.521.311(  )9.621.270( أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني 

 )1.579.640(  )1.560.640(  بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهراألرصدة لدى البنوك 
 44.209.035  47.369.509   ديسمبر31النقدية وشبه النقدية في 

 البيانات الماليةه من هذ جزءا38ً إلى 1تشكل اإليضاحات من 
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 بيان التغيرات في حقوق المالك
 م2005 ديسمرب 31للسنة املالية املنتهية يف 

 

 

 رأس المال

  احتياطي
إعادة 
تقييم 

 العقارات
  االحتياطي
 القانوني

  االحتياطي
  العام

 احتياطي
   التغيرات

  المتراكمة في
  القيمة العادلة

  

  صافي أرباح
 اإلجمالي   السنة

 ألف ريال  ألف ريال   ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال ألف ريال ألف ريال 

 3.798.163   -  19.533 2.100.000639.762476.883561.985  م2003ديسمبر 31الرصيد في 

 )2.410(   -   )2.410(   -  -  -  -  فارق إعادة التقييم

 879.575  879.575   -   -  -  -  -  صافي ربح السنة
  -  )131.936(   -   -131.936  -  - المحول إلى االحتياطي القانوني
)131.936(  - 131.936 -  -  -  المحول إلى االحتياطي العام   - 

 والمحول حصة الحكومة في األرباح الصافية
  -  -  -   - 571.724  إلى رأس المال

 

(571.724) 
 -  

 -  -   -  )28.276(  -  -  28.276   من االحتياطي العام إلى رأس المالالمحول

 )43.979(   )43.979(  -  -  -   -   -  حصة الموظفين في األرباح الصافية

 4.631.349  -  17.123 2,700,000639.762608.819665.645  م2004 ديسمبر 31الرصيد في 

 1.145  -   1.145   -  -  -   -  فارق إعادة التقييم
 1.309.045  1.309.045  - ----  صافي ربح السنة

 -  (196.357)  - -196.357-- المحول إلى االحتياطي القانوني

 -  (196.357)  - 196.357---  المحول إلى االحتياطي العام

  والمحولحصة الحكومة في األرباح الصافية
 - )850.879(  -  -  -  -   850.879   إلى رأس المال

  -   -  -  )449.121(  -  -   449.121   االحتياطي العام إلى رأس المال منالمحول
 (65.452)  (65.452)  - ---- حصة الموظفين في األرباح الصافية

 5.876.087  -  18.268 4.000.000639.762805.176412.881 م2005  ديسمبر31الرصيد في 
  

م بشأن رفع رأس مال البنوك المصرح لها بالعمل في داخل الجمهورية            2004 ديسمبر   8م وبتاريخ   2004لسنة  ) 12(قم  تطبيقاً لقرار البنك المركزي اليمني ر     
م، فقد أقر مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ          2009م وتنتهي في عام     2005 مليون ريال وذلك خالل خمس سنوات تبدأ من عام           6,000اليمنية إلى   

وتحسباً ألي متغيرات قد تحدث خالل السنوات القادمة وافق معالي األخ نائب رئـيس الـوزراء                .  فع رأس مال البنك خالل الفترة المحددة      م بر 2005 يناير   8
 عليـه   وبناًء.  وزير المالية على الزيادة السنوية في رأس مال البنك كما يقررها مجلس اإلدارة في كل سنة من حصة الحكومة من صافي األرباح لتلك السنة                       

 مليون ريال بتحويل صافي حصة الحكومة مـن         4.000م برفع رأس المال إلى      2006 يناير   3المنعقد بتاريخ   ) 1(فقد أقر مجلس إدارة البنك في اجتماعه رقم         
  . ألف ريال من االحتياطي العام إلى رأس المال449.121أرباح السنة ومبلغ قدره 

ةالبيانات المالي جزءاً من هذه 38 إلى 1تشكل اإليضاحات من 
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  لتأسيس و نشاط البنكا )1
المـصرفية   أعماله   م1969 في عام     في عدن   المملوك بالكامل للحكومة اليمنية والذي تم تأسيسه       )البنك(البنك األهلي اليمني     يمارس

، إضـافة   )1748(عدن، الجمهورية اليمنية وبسجل تجاري رقم       ) 5(رقم  . ب. العامة في شارع الملكة أروى، ص       خالل إدارته  من
مدينة في  واحد   فرع   و وفرعين في العاصمة صنعاء    الشرقية والجنوبية    أهم المدن التجارية في المحافظات    ي  ففروعه المنتشرة   إلى  

  ). موظفا597ً: م2004 ديسمبر 31(م 2005 ديسمبر 31 موظفاً كما في 585 يعمل لدى البنك  . فرعا27ً بإجمالي قدره الحديدة
م البيانات المالية للبنك وقرر تقديمها للجهات المختصة للحصول         2006 يناير   29رة البنك في جلسته المنعقدة في       لقد أعتمد مجلس إدا   

  .على موافقتها إلصدارها ونشرها
 

  أسس إعداد البيانات المالية  )2
دولية واللجنة الدائمة لتفسير معـايير       الصادرة من مجلس معايير المحاسبة ال       الدولية تقارير المالية  لمعايير ال  طبقاًعد البيانات المالية    ت

التقارير المالية الدولية التابعة للمجلس والمتطلبات القانونية في الجمهورية اليمنية وكذلك القواعد والتعليمات الـصادرة مـن البنـك          
  :ت المحلية يتم معالجة كل منواستثناًء من معايير التقارير المالية الدولية وتطبيقاً ألحكام القوانين والتعليما.  المركزي اليمني

استخدام حد أدنى لنسب مئوية الحتساب المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة وفقاً لتعليمات البنك   )أ
 م؛1998لعام ) 5(م والمنشور رقم 1996لعام ) 6(المركزي اليمني الصادرة بالمنشور الدوري رقم 

  .سبة على القروض والسلفيات المنتظمة ضمن حقوق المالكعدم إدراج مخصص المخاطر العامة المحت  )ب
  .م2005 ديسمبر 31إن تأثير ما تقدم على البيانات المالية للبنك غير مادي كما في

  

  الهامة السياسات المحاسبية )3
  : هي كالتاليالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة على أساس ثابتإن 

  العرف المحاسبي
 المعدلة بتقييم األراضي والمباني فيما عدا قياس االستثمارات المتوفرة للبيـع بالقيمـة    لمبدأ التكلفة التاريخية  اًتعد البيانات المالية وفق   

المعدل لألدوات المالية االعتراف والقياس والذي يقوم البنك بتطبيقه منذ ) 39(العادلة وذلك  طبقاً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .م2002يناير 

  األجنبيةالعمالت 
 ألسعار الصرف الـسائدة     يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال اليمني وفقاً         .  يحتفظ البنك بسجالته بالريال اليمني     )1

بالعمالت األجنبية في تاريخ الميزانية العمومية إلـى        النقدية المسجلة   تحول الموجودات والمطلوبات    .  في تاريخ استحقاق المعامالت   
 .الدخل وتدرج األرباح والخسائر الناتجة في بيان  في ذلك التاريخأسعار الصرف السائدةبلريال اليمني ا

يتم اعتبار التغيرات الناتجة عن تقييم االستثمارات المتوفرة للبيع والتي تسجل بالقيمة العادلة والناتجة عـن التغيـرات فـي أسـعار                       )2
 .المالك لها وال يتم تحويلها إلى بيان الدخل بل يتم إدراجها ضمن حقوق الصرف كجزء من التغيرات في القيمة العادلة

 .ال يتعامل البنك في عقود الصرف المستقبلية )3
  تحقق اإليرادات

 االلتزامـات ثبت الفوائد المقبوضة والمدفوعة على أساس مبدأ االستحقاق الزمني ألصل المبلغ المتبقي ويـتم تثبيـت الرسـوم وعوائـد             تُ
 الـصادرة   لتعليمات البنك المركزي اليمنـي   وفقاً  ولكن    . المقدمة المستحقة الدفع عند استحقاقها وسعر الفائدة المطبقة        سلفيات وال قروضلاو

 تستبعد الفوائد القابلـة للقـبض       م ال يتم تثبيت إيرادات الفوائد على القروض والسلفيات غير المنتظمة حيث           1996لعام  ) 6(بالمنشور رقم   
أكثر من اإليرادات إلى حين تحصيلها فعالً، بينما تدرج الرسـوم والعمـوالت األخـرى ضـمن                   يوماً أو  90حقاقهاالتي مضى على است   

م يـتم إدراج المخصـصات   2002لعـام  ) 2(  ووفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقـم    .اإليرادات عند استحقاقها  
  ".تشغيل األخرىإيرادات ال"ضمن بند ) المستردة(المستعادة 

  . عند اإلعالن عنهالالستثمارات المتوفرة للبيع  الموزعةرباحاألتدرج 
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  )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية )3

   وشهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمنيأذون الخزانة
من ) غير المستحق(مية ناقصة الخصم غير المطفأ صدرها البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية بقيمتها االسيتظهر أذون الخزانة التي 

  .  وتظهر شهادات اإليداع لدى البنك المركزي بقيمتها االسمية.تاريخ الشراء إلى تاريخ االستحقاق على أساس طريقة القسط الثابت

  االستثماراتتقييم 
يتم .  ستثمار وقت الشراء متضمنةً مصاريف الشراء المتعلقة باالستثماريتم قيد جميع االستثمارات مبدئياً بالتكلفة والتي تعد القيمة العادلة لقيمة اال

تُدرج األرباح والخسائر غير المحققة عند إعادة .  بالقيمة العادلة" كاستثمارات متوفرة للبيع "بعد القيود األولى، إعادة قياس االستثمارات المصنفة 
إلى أن يتم بيع االستثمار أو تحصيل قيمته أو استبعاده أو انخفاض قيمته بشكل دائم قياس القيمة العادلة في بند منفصل ضمن حقوق المالك 

  . وعندها تحول األرباح والخسائر اإلجمالية المدرجة سابقاً ضمن حقوق المالك وتدرج في بيان الدخل
  مخصص القروض والسلفيات ومخصص االلتزامات الطارئة

م بشأن أسس تصنيف 1998لسنة ) 5(م والمنشور رقم 1996لسنة ) 6(لصادرة بالمنشور رقم تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني ا
الموجودات وااللتزامات، يتم تكوين مخصصات خاصة للقروض والتسهيالت وااللتزامات الطارئة باإلضافة إلى نسبة مئوية للمخاطر العامة 

تبعداً منها األرصدة المغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية تحتسب من إجمالي القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة، مس
وبناًء عليه، يتم تكوين المخصص .  ذات مالءة وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة

  :طبقاً للنسب التالية كحد أدنى

 )ابات تحت المراقبةمتضمنةً للحس(القروض والسلفيات  •
 )متضمنةً للحسابات تحت المراقبة(االلتزامات الطارئة المنتظمة  •

  %)2: م 2004 % (2
 %)1: م 2004 % (1

  :القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة غير المنتظمة •
   %15 الديون دون المستوى 
  %45 الديون المشكوك في تحصيلها 
  %100 الديون الرديئة 

 في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة حيالها لتحصيلها أو بناًء على التعليمات الصادرة من البنك المركزي  والسلفياتالقروضيتم إعدام 
 التي سبق  والسلفياتالقروض اليمني في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها وذلك حسماً من المخصص الذي تضاف إليه المبالغ المحصلة من

وض والسلفيات للعمالء والبنوك في الميزانية العمومية بعد حسم المخصص والفوائد المعلقة ويتم قيد المخصصات بنفس تظهر القر.  إعدامها
  .عملة القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة

  ، بعد االستهالك المتراكمالمعداتاآلالت والعقارات و
في السجالت المحاسبية بتاريخ الشراء فتقيد اآلالت والمعدات أما .  قيم التقييموالتي تشتمل على األراضي والمباني، بيتم قيد جميع العقارات 

  .تشتمل التكلفة على ثمن الشراء وأية مصروفات ناتجة عن اقتنائها.  بسعر التكلفة

يـتم احتـساب     .الستهالك المتراكم  منها مبلغ ا   اًناقصأو قيم التقييم    أما الموجودات الثابتة األخرى فتظهر بالتكلفة       .  المملوكة ال تستهلك األراضي  
 باستعمال طريقة القسط الثابت على مـدى العمـر اإلنتـاجي            ، باستثناء األراضي المملوكة،   المعداتاآلالت و االستهالك لشطب تكلفة العقارات و    

  . طبقاً لنسب االستهالك المبينة أدناهالمتوقع لها
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  )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 3

  )تتمة(، بعد االستهالك المتراكم المعداتواآلالت العقارات و
  .تستهلك التكلفة على التحسينات على العقارات المستأجرة على مدى فترة عقود اإليجار الخاصة بهاو

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

  التحسينات على العقارات المستأجرة .ر اإلنتاجي المتوقع لها أيهما أقلعلى فترة عقود اإليجار أو العم
 العقارات والضمانات التي آلت للبنك وفاءاً لديون

 التي آلت ملكيتها للبنك ضمن بند العقارات والضماناتم ووفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني تدرج 1998لعام ) 38(وفقاً لقانون البنوك رقم 
 ناقصاً منها أي انخفاض في تاريخ إعداد البيانات المالية ويتم تحميل وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك"  المدينة والموجودات األخرىاألرصدة"

  .قيمة االنخفاض على بيان الدخل
  المطلوبات وااللتزامات الطارئة

" الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى"ميزانية العمومية تحت بند تظهر المطلوبات وااللتزامات الطارئة والتي يكون البنك طرفاً فيها، خارج ال
  .ألنها ال تمثل موجودات للبنك أو مطلوبات منه كما في تاريخ الميزانية العمومية

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

عدا أرصدة االحتياطيات النظامية، وأذون الخزانة بتواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ إصدار الميزانية العمومية وشهادات اإليـداع                    
  . أشهرلدى البنك المركزي اليمني واألرصدة لدى البنوك عدا تلك التي تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة

  ضريبة األرباح التجارية والصناعية
لـه وأحكـام      والتعديالت الالحقة  م1991لعام  ) 31(الدخل رقم    األرباح التجارية والصناعية بموجب قانون ضرائب        يبةيحتسب مخصص ضر  

  . واألنظمة ذات الصلة في الجمهورية اليمنيةن البنوكأم بش1998لسنه ) 38(من القانون رقم ) 85 (المادة
  كاةالز

  .يقوم البنك بتوريد الزكاة المحتسبة وفقاً للقوانين المعنية إلى الجهة الحكومية المختصة والتي تقرر توزيعها طبقاً لمصاريفها الشرعية
  األطراف ذوي العالقة

س اإلدارة والـشركات التـي      يتم اإلفصاح في البيانات المالية عن القروض والسلفيات الُمقدمة إلى األطراف ذوي العالقة وبالتحديد أعضاء مجل               
  .أو أكثر من رأسمالها% 25يملكون فيها 

  الموجودات برسم األمانة
  .درج ضمن هذه البيانات الماليةإن الموجودات التي يحتفظ بها البنك برسم األمانة ال تعتبر من موجودات البنك ولذلك فهي لم تُ
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  3
  مالية وعدم قابليتها للتحصيلاضمحالل الموجودات ال

إذا وجد هذا .  ُيجرى تقييم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي يثبت اضمحالل قيمة موجودات مالية معينة
 على صافي القيمة الحالية للتدفقات الدليل فإنه يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد المقدر لهذه الموجودات وكذلك أية خسائر من االنخفاض بناًء

  .النقدية المستقبلية المتوقعة ويتم االعتراف بها في بيان الدخل
 القيم العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحتسب عليها فوائد بناًء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس تواريخ 
  .ال يتم حساب القيمة العادلة للودائع تحت الطلب حيث أن أرصدتها تدفع عند الطلب.  المتبقيةاالستحقاق 

أما بالنسبة لالستثمارات التي ال توجد لها أسعار سوقية معلنة، فيتم تقدير القيمة العادلة بطريقة معقولة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية 
  . و بناًء على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعةلألدوات المالية األخرى والمشابهة أ
  تاريخ المتاجرة والسداد المحاسبي

 الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع الموجودات خيتم قيد جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة وهو التاري
إن المشتريات أو المبيعات العادية هي تلك التي تتعلق بالموجودات المالية التي تتطلب تَسلُم هذه الموجودات خالل اإلطار الزمني .  المالية

  .المنصوص عليه في القوانين أو حسب أعراف السوق
  
   الصلةاألدوات المالية وإدارة المخاطر ذات )4
  األدوات المالية  1- 4

 البنوك لدىإن األدوات المالية للبنك تتمثل في الموجودات والمطلوبات المالية تشتمل الموجودات المالية على النقدية والحسابات الجارية والودائع 
، والقروض والسلفيات  البنك المركزي اليمني لدى، وأذون الخزانة، وشهادات اإليداع المحتفظ بها لغير المتاجرةوالمؤسسات المالية واالستثمارات

 كما أن األدوات المالية تتضمن الحقوق  .وتشتمل المطلوبات المالية على ودائع العمالء واألرصدة المستحقة للبنوك.  والبنوكالمقدمة للعمالء
  .”األخرى حسابات النظامية وااللتزاماتال“والتعهدات المدرجة ضمن بند 

  
  دوات الماليةالقيمة العادلة لأل

، فإن القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهرياً البيانات المالية على تقييم الموجودات والمطلوبات للبنك كما تظهرها اإليضاحات حول استناداً
  .عن قيمها الدفترية كما في تاريخ الميزانية العمومية

  
  العقود اآلجلة

  .و بيع عمالت أجنبيةال يتعامل البنك في عقود آجلة لشراء أ

  إدارة المخاطر ذات الصلة  4-2

  مخاطر سعر الفائدة
يمارس البنك عدداً من اإلجراءات لتقييد     .  تنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن التغير في أسعار الفائدة سوف يؤثر على قيمة األدوات المالية                

  :تأثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق

  ار الفائدة على المبالغ المقترضة بأسعار الفائدة على المبالغ المقرضة؛ربط أسع •
  األخذ بعين االعتبار أسعار الخصم لمختلف العمالت عند تحديد أسعار الفائدة و •
 .ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية •
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  )تتمة (األدوات المالية وإدارة المخاطر ذات الصلة 
  )تتمة (ة المخاطر ذات الصلةإدار  2- 4

  مخاطر االئتمان وتركزاته
تُعتبر القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، والحسابات الجارية والودائع لدى البنوك والحقوق وااللتزامات من اآلخـرين أدوات ماليـة                   

ولغـرض االلتـزام    .  الوفاء بالتزاماتهم عند استحقاقها   تشتمل مخاطر االئتمان على عدم مقدرة تلك األطراف على          .  معرضة لمخاطر االئتمان  
المعايير المحـددة لغـرض إدارة مخـاطر        بم المتعلق بإدارة مخاطر االئتمان، يلتزم البنك        1997لعام  ) 10(بتعميم البنك المركزي اليمني رقم      

  .االئتمان بطريقة مالئمة

  :ور، فإن البنك ولتقليل مخاطر االئتمان، يطبق اإلجراءات اإلضافية التاليةباإلضافة إلى تلك المعايير المنصوص عليها في التعميم المذك

  .إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منهم •
  . العمالء أو البنوكالحصول على ضمانات كافية لتقليل مخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي يواجهها •
 المتابعة والمراجعة الدورية للعمالء والبنوك لغرض تقييم مراكزهم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطلوب للقروض              •

  . غير المنتظمةوالسلفيات
  .توزيع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك على قطاعات متنوعة لتقليل تركزات مخاطر االئتمان •

  فمخاطر أسعار الصر
بسبب طبيعة نشاط البنك، يتعامل البنك بمختلف العمالت األجنبية وعليه فإنه معرض لمخاطر أسعار الـصرف، وتحـرص إدارة البنـك فـي                       

لعـام  ) 6( ومتطلبات المنشور الدوري رقـم       البنك المركزي اليمني  المحافظة على مراكز متوازنة في العمالت األجنبية وذلك التزاماً بتعليمات           
من رأس مال البنك واحتياطياته وبأن ال يتجاوز إجمالي المركز المفتـوح            % 15ذي يحدد مراكز كل عملة أجنبية على حدة بنسبة          م وال 1998

 هم مراكز العمالت األجنبية فـي تـاريخ الميزانيـة         أ )34( رقم   ويبين اإليضاح .  من رأس مال البنك واحتياطياته    % 25لجميع العمالت عن    
  .العمومية

 لدى البنك المركزي اليمنياالحتياطيات النظامية  الصندوق وأرصدة النقدية في  5
 م2004  م2005 

 ألف ريال  ألف ريال النقدية في الصندوق

 508.298  484.548 بالعملة المحلية  
 398.612  539.606 بالعمالت األجنبية  
 251.343  15.790 شيكات مشتراة، بالصافي  

 1.158.253  1.039.944 إجمالي النقدية في الصندوق
     نظامية لدى البنك المركزي اليمنيأرصدة االحتياطيات ال

 3.231.757  3.345.156 بالعملة المحلية  
 3.289.554  6.276.114  بالعمالت األجنبية  

 6.521.311  9.621.270 إجمالي أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني
 7.679.564  10.661.214 لصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمنيإجمالي النقدية في ا

  
 لدى البنك المركزي اليمني  احتياطيات نظامية بودائع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أن تحتفظ أحكام قانون البنوك يجب على كلبموجب

على % 30على العملة المحلية و% 10بنسبة  (والودائع ألجل والودائع األخرى ودائع تحت الطلببنسب مقررة من ودائع العمالء المتمثلة في ال
  .فوائد محددة من قبل البنك المركزي اليمنياالحتياطيات بالعملة المحلية  ودائع ستحقت).  العمالت األجنبية
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  األرصدة لدى البنوك 6

  ألخرىاألرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية ا م2004   م2005  
 ألف ريال   ألف ريال   الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني

  1.385.318  2.488.747    بالعملة المحلية  
 297.525  222.092   بالعمالت األجنبية  

 1.682.843  2.710.839   إجمالي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني

 )18.115(  )29.507(    ية المعلقة مخصص مقابل بنود التسو

 1.664.728  2.681.332   صافي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني

 2.274  1.974    الحسابات الجارية لدى بنوك محلية
 1.667.002  2.683.306   إجمالي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى

       البنوك األجنبيةاألرصدة لدى
 2.159.699  2.061.206   حسابات جارية وتحت الطلب

 )24.943(  )25.200(   مخصص مقابل بنود التسوية المعلقة 

 9.958.455  10.825.850   ودائع ألجل
 12.093.211  12.861.856   إجمالي األرصدة لدى البنوك األجنبية

 13.760.213  15.545.162   إجمالي األرصدة لدى البنوك

  :تتضمن الودائع ألجل

 ألف ريال يمني مودعة لمدة خمس سنوات 195.080 دوالر أمريكي ما يعادل 1.000.000وديعة استثمارية لدى أحد البنوك األجنبية بمبلغ   ) أ
الت عليا وسفلى وبناًء على سعر وفائدة متغيرة لهذه الوديعة في السنوات الالحقة في ضو معد% 5.5وتستحق فائدة ثابتة في السنة الثالثة بواقع 

 .الفائدة بين البنوك في سوق لندن

 ألف ريال يمني مودعة لمدة خمس سنوات 390.160 دوالر أمريكي ما يعادل 2.000.000وديعة استثمارية لدى أحد البنوك األجنبية بمبلغ   ) ب
في السنوات الالحقة في ضو معدالت عليا وسفلى وبناًء على سعر فائدة متغيرة لهذه الوديعة % 5.5وتستحق فائدة ثابتة في السنة الثانية بواقع 

  . الفائدة بين البنوك في سوق لندن

 ألف ريال يمني مودعة لمدة أربع سنوات 390.160 دوالر أمريكي ما يعادل 2.000.000وديعة استثمارية لدى أحد البنوك األجنبية بمبلغ   )ج
  .%4.5والسنة الرابعة % 4السنة الثالثة , %3.25السنة الثانية , %2.5 وتستحق فائدة ثابتة في السنة األولى بواقع

   أذون الخزانة، صافي 7
 م2004   م2005  

 ألف ريال  ألف ريال  

  25.756.602   27.317.015   يوما90ً ألذون الخزانة والتي تستحق خالل القيمة االسمية
 )366.393(  )451.972(  )غير المطفأ ( الخصم غير المستحق:اًناقص

 25.390.209  26.865.043  صافي القيمة الدفترية

 و% 13: م2004% (15.50  و%14خالل فترة ثالثة أشهر وتحمل فائدة تتراوح بين المعاد شراؤها أذون الخزانة أذون الخزانة و تستحق
ضمن النقدية وشبه تزيد عن ثالثة أشهر من  لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزانة التي تستحق خالل فترة ال وفقاً%).  14

  .النقدية
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  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 8

  م2004   م2005  
 ألف ريال  ألف ريال  

 5.480.000  5.480.000   يوماً 91 –شهادات إيداع 

).  م2004%: 14% (15ا شهر وبفائدة سنوية قدره البنك بإيداع مبالغ لدى البنك المركزي اليمني تستحق على فترات تقل عن ثالث أإدارة تقوم
ضمن التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من شهادات اإليداع لدى البنك المركزي و لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر وفقاً

  .النقدية وشبه النقدية

  ، بعد المخصصات والبنوكالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء 9
  :وض والسلفيات من البنود التالية القرتتكون

 م2004   م2005 

 ألف ريال  ألف ريال القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص

 1.587.795  2.201.362 تسهيالت السحب على المكشوف
 2.657.703  2.862.743 القروض القصيرة األجل
 59.191  44.262  أوراق تجارية مخصومة 

 4.304.689  5.108.367 )1(ض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص إجمالي القرو
    القروض والسلفيات المقدمة للبنوك

 109.292  114.726  )أ9إيضاح (دوالر أمريكي  588،094-مساند لليوباف القرض ال
 109.292  114.726 )2(إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للبنوك 

 4.413.981  5.223.093 )2+1(لسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك إجمالي القروض وا
 )1.067.498(  )1.345.726( )ب9إيضاح ( المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة   

 )25.829(  )36.320( )جـ9إيضاح ( الفوائد المعلقة                                         

 )1.093.327(  )1.382.046( قروض والسلفيات غير المنتظمة والفوائد المعلقةإجمالي المخصصات لقاء ال

 3.320.654  3.841.047 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك
مبلغ  :م2004 ديسمبر 31 (ألف ريال 1.908.933مبلغ م 2005ديسمبر  31 إجمالي القروض والسلفيات االئتمانية غير المنتظمة كما في بلغ

  ). ألف ريال1.157.716
  القرض المساند لليوباف  )أ

.   باريس من قبل المساهمين فيه-ليوباف ل دوالر أمريكي مساهمة البنك في قرض مساند لرأس المال مقدم 588،094 القرض البالغ قيمته يمثل
 يونيو 4 مؤخراً لمدة أربع سنوات و يستحق في  تم جدولتهمبلغ األصل قد من جزءاً إال أن أن الفوائد المستحقة عليه تدفع في وقتها، بالرغم من

افقت إدارة البنك على طلب بنك اليوباف بإعادة جدولة القرض مرة وقد و.  م2008 مارس 3م، بينما يستحق الجزء المتبقي السداد في 2007
يحمل .  رصيد القرضلكامل  أخذ مخصص ر،لذلك قررت اإلدارة ألغراض الحيطة والحذ.  أخرى لمدة أربع سنوات بنفس الشروط السابقة

ويظهر رصيد القرض وفقاً ألسعار الصرف السائدة كما في %.  1 داًالقرض فوائد سنوية على أساس سعر الفائدة بين البنوك في سوق لندن زائ
  . تاريخ الميزانية العمومية، وأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة التقييم تحول إلى حقوق الملكية

  المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة  )ب
) م( للفقرة م، ووفقا1998ً ديسمبر 27 من تاريخ م بشأن البنوك والذي تم العمل به ابتداًء1998لعام ) 38(من القانون رقم ) 85(لمادة بموجب أحكام ا
م، فإن أي مخصص 1991لعام ) 31(م ــرقالدخل نون ضرائب م المعدل لقا1999لعام ) 12(من القرار الجمهوري بقانون رقم ) 9(من المادة رقم 

 لضرائب الدخل عند احتساب الوعاء الضريبي اً لتعليمات البنك المركزي اليمني ال يكون خاضعللقروض والسلفيات االئتمانية الذي يتم احتسابه وفقاً
  .لضريبة الدخل
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   )تتمة( ، بعد المخصصات والبنوك القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 9
  

  : هي كما يليالفترة خالل  غير المنتظمة تفاصيل حركة المخصصات على القروض والسلفياتإن

  ----------م 2005 ديسمبر 31 ------------  -----------م 2004 ديسمبر 31 ----------
  خاص  عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي

  ألف ريال  يالألف ر  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال
  يناير1الرصيد في  1.015.205  52.293  1.067.498  921.462  43.030  964.492

 إعادة تقييم أرصدة أول المدة 17.669  1.401  19.070  2.197  271  2.468
 المبالغ المستخدمة خالل السنة )119(  -  )119(  )19.560(  -  )19.560(

 الرصيد المعدل 1.032.755  53.694  1.086.449  904.099  43.301  947.400
 المسترد من القروض بعد إعدامها )124.155(  )5.625(  )129.780(  )143.011(  )6.691(  )149.702(

 المخصص المجنب خالل السنة 372.567  16.490  389.057  254.117  15.683  269.800

 المخصص المحمل على اإليرادات 248.412  10.865  259.277  111.106  8.992  120.098

 الرصيد في نهاية السنة 1.281.167  64.559  1.345.726  1.015.205  52.293  1.067.498

  .لمقابلة المخاطر العامة لمحفظة القروض والسلفيات%) 2 :م2004 ديسمبر 31( %2قامت اإلدارة بتكوين مخصصات عامة بنسبة 

  الفوائد المعلقة )جـ
 لتعليمات البنك المركزي اليمني والتي يتم قيدها ضمن  المبالغ الفوائد المعلقة على القروض والسلفيات غير المنتظمة والمحددة وفقاًتمثل هذه

  .اإليرادات عند تسلمها فقط
   م2005  م2004

    ألف ريال  ألف ريال
   يناير 1 الرصيد في   25.829  16.033

   فروقات التقييم  54  -
  المبالغ المشطوبة خالل السنة   )1.862(   -
  المسدد خالل السنة  )41(  )557(

  المكون خالل السنة  12.340  10.353
  ديسمبر31الرصيد في نهاية   36.320  25.829
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   صافي المتوفرة للبيع،االستثمارات 10
  : التالية األجنبيةبنوك والمؤسسات الماليةي الات المتوفرة للبيع فاالستثمارتشتمل هذه على 

 م2004

 

 م2005

    
  

 ألف ريال  ألف ريال
  

عدد األسهم 
بسعر دوالر 

أمريكي واحد 
  للسهم

نـــسبة  
  المساهمة

  االستثمارات في أسهم مجموعة يوباف  %

  )أ( أسهم فئة – و كراكا–يوباف  788.0  1.497.200   17.982  17.982
  )ب(ئة  أسهم ف– و كراكا–يوباف  783.0  234.650   2.818  2.818
  )جـ( أسهم فئة – و كراكا–يوباف  371.1  528.250   6.344  6.344

  مجموعة يوبافأسهم  في اتي االستثمارإجمال   2.260.100   27.144  27.144
  االستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية األخرى           

   البحرين- المصرف العربيبافيو  344.0       2.067  2.067
  )أ10إيضاح ( البحرين -شركة الخدمات المالية العربية   167.0       19.469  18.324

  )ب10إيضاح (المساهمة في الشركة اليمنية للخدمات المالية           58.524   -
   األخرىفي البنوك والمؤسسات الماليةإجمالي االستثمارات          80.060  20.391
  المتوفرة للبيعإجمالي االستثمارات المالية          107.204  47.535

  )ج10إيضاح (مخصص االضمحالل في قيمة االستثمارات : ناقصاً         )29.211(  )29.211(
  صافي االستثمارات المالية المتوفرة للبيع         77.993  18.324

   البحرين-شركة الخدمات المالية العربية   )أ
 البحرين على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقاً آلخر البيانات المالية –ة العربية تم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات في شركة الخدمات المالي

 ديسمبر 31( دوالر أمريكي للسهم 9.98م مبلغ 2004 ديسمبر 31وبلغت القيمة العادلة المحتسبة للسهم الواحد في الشركة كما في . المدققة
  ). دوالر أمريكي للسهم9.86: م2004

  : البحرين خالل السنة كما يلي–ستثمارات المتوفرة للبيع في شركة الخدمات المالية العربية كانت حركة حساب اال
  م2005    م2004

   ألف ريال    ألف ريال
   يناير1الرصيد كما في   18.324    20.734

  فارق إعادة التقييم 911    173
  في القيمة العادلة) انخفاض/ (إرتفاع   234    )2.583(

  ديسمبر31قيمة العادلة كما في ال  19.469    18.324

  المساهمة في الشركة اليمنية للخدمات المالية  )ب
البـالغ  ) شركة مساهمة مقفلـة   ( دوالر أمريكي كمساهمة في رأس مال الشركة اليمنية للخدمات المالية            300,000قام البنك بدفع مبلغ وقدره      
م في المشاركة في تأسيس الشركة      2004 يوليو   22المنعقد بتاريخ   ) 53(ره رقم   وقد وافق مجلس اإلدارة في قرا     .  ثالثة مليون دوالر أمريكي   

  .مع مجموعة من البنوك المحلية األخرى

   مخصص االضمحالل في قيمة االستثمارات  )ج
السنوات القليلة م خالل .بسبب عدم استالم أية توزيعات من االستثمارات في أسهم مجموعة يوباف كراكو وأسهم بنك اليوباف العربي الدولي ش

الماضية وحيث ال يتوقع استالم أية توزيعات خالل السنوات القادمة، تم تجنيب مخصص كامل لالضمحالل في قيمة هذه االستثمارات ألن القيمة 
.الحالية للتدفقات النقدية من هذه االستثمارات يساوي صفراً
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   األرصدة المدينة والموجودات األخرى 11
   م2005  م2004
   ألف ريال  الألف ري
  المدفوعات مقدماً واألرصدة المدينة األخرى 4.133  4.246

  الفوائد المستحقة القبض 231.462  200.878
 المصاريف قبل التشغيل للفروع الجديدة 38.236  71.946
 العقارات والضمانات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون، بعد المخصص 29.234  29.234

  لمساهمة في بنك األمل ا  10.000   -
  مؤسسة التضامن للتمويل األصغر  1.000   -

 األرصدة المدينة األخرى، بعد المخصص  18.047   7.887

  إجمالي األرصدة المدينة والموجودات األخرى  332.112   314.191

 ألف 480: م2004( ألف ريال يمني 480رصيد العقارات والضمانات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون بعد خصم مخصص قدره يظهر 
  .نتيجة تقييم العقارات وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني) ريال

  
   المعدات، بعد االستهالك المتراكمواآلالت والعقارات  12

   اإلجمالي

  السويفت
   السيارات   والكمبيوتر

  األثاث 
   والتركيبات

  التحسينات على
   لمبانياألراضي وا   العقارات المستأجرة

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

 م 2004 ديسمبر 31في  1.518.041   36.790  184.927  63.737  118.430  1.921.925

 لإلضافات خالل السنة  114.385  2.830  36.741  1.655  5.459  161.070

 م 2005 ديسمبر 31في  1.632.426  39.620  221.668  65.392  123.889  2.082.995

  االستهالك            

م 2004 ديسمبر 31 في  36.355  12.284  77.650  45.758  85.595  257.642
 للسنة 7.597  3.802  16.874  6.191  13.930  48.394

 م2005 ديسمبر 31في  43.952  16.086  94.524  51.949  99.525  306.036

  القيمة الدفترية في             

  م2005 ديسمبر 31 1.588.474  23.534  127.144  13.443  24.364  1.776.959
 م2004 ديسمبر 31 1.481.686  24.506  107.277  17.979  32.835  1.664.283

  .م في هذا الشأن1999 لسنة )144( لقرار مجلس الوزراء رقم  طبقاًالعقارات واآلالت والمعدات احتساب معدالت استهالك يتم

  تقييم العقارات
م من قبل مكتب 1999 ديسمبر 1 تقييم األراضي المملوكة والمباني المقامة على األراضي المملوكة بسعر السوق السائد لالستخدام كما في تم

حذف التكلفة واالستهالك المتراكم كما في فقد تم  )16(لمحاسبة الدولي رقم  لمعيار اوفقاً.  م1999 ديسمبر 31  منعقاري مستقل وذلك ابتداًء
  .م واستبدالها بالمبالغ المعاد تقييمها التي تعتبر إجمالي المبلغ الدفتري الجديد1999 ديسمبر 31
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  األرصدة المستحقة للبنوك 13
  م2005   م2004

  حسابات جارية وتحت الطلب ألف ريال   ألف ريال
  البنوك المحلية   46.207  28.529
  البنوك األجنبية   51.707  88.573

  إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك 97.914  117.102
  ودائع العمالء 14

  م2005  م2004

   ألف ريال  ألف ريال

  حسابات جارية وتحت الطلب 12.613.097  10.172.278

 حسابات التوفير 23.063.501  22.108.618

 ودائع ألجل 18.460.530  16.510.335

 ودائع أخرى 466.593  592.983

 تأمينات نقدية عن إعتمادات مستندية وخطابات ضمان وأخرى 2.105.308  1.899.381

 إجمال ودائع العمالء 56.709.029  51.283.595

  األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى 15
   م2005  م2004

   ألف ريال  ألف ريال

  فوائد المستحقة الدفعال 395.471  360.230
 )أ15إيضاح (األرصدة غير المطالب بها  188.021  183.248

  مخصص مستحقات اإلجازة 23.849  24.387

 )ب15إيضاح  (مخصص البنود خارج الميزانية العمومية 71.415  75.776

 )ج15إيضاح ) (الحكومة(المبالغ المستحقة للمالك  -  -

  مخصصات أخرى 10.922  18.837

  حصة الموظفين من أرباح السنة  77.326  54.587

  مخصص االلتزامات الطارئة  326.000   326.000

  أرصدة دائنة ودائنون متفرقون  98.626   78.710

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرىإجمالي   1.191.630   1.121.775

  األرصدة غير المطالب بها  ) أ

 بمراجعة احتمال المطالبة بهذه المبالغ تقوم اإلدارة حالياً.   سنة ولم يطالب بها أصحابها15ا أكثر من  المبالغ أرصدة قديمة مضى عليهه هذتمثل
  . على نتيجة تلك المراجعة سوف تحول تلك المبالغ لوزارة المالية بموجب أحكام قانون البنوك في هذا الشأنواعتماداً
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  )تتمة( ألرصدة الدائنة والمطلوبات األخرىا 15
  نود خارج الميزانية العموميةمخصص الب  ) ب

  م2005  م2004
   ألف ريال  ألف ريال
   يناير1الرصيد في  75.776  57.790

  إعادة تقييم أرصدة أول المدة 3.033  340
 )25إيضاح (المكون خالل السنة  14.766  29.180

  )23إيضاح (المسترد خالل السنة   )22.160(   )11.534(

75.776 
 

   نهاية السنةيالرصيد ف 71.415

  )الحكومة (المبالغ المستحقة للمالك  ) ج

   م2005  م2004
   ألف ريال  ألف ريال

   يناير1الرصيد في  -  221.260

 في أرباح السنة) الحكومة(صافي حصة المالك : زائداً 850.879  571.724

  المحول إلى حساب رأس المال )850.879(  )571.724(

  في األرباح) الحكومة (صافي حصة المالك -  221.260
  المدفوع خالل السنة: ناقصاً  -   )221,260(
  الرصيد في نهاية السنة -  -

  ألرباح التجارية والصناعية المستحقةضريبة ا 16
 المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب م2005 م2004

   ألف ريال ألف ريال
 يناير1الرصيد في  473.617  390.392

 بة األرباح التجارية والصناعية للسنةضري 704.870  473.617

 إجمالي المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب 1.178.487  864.009

 المبلغ المدفوع  )473.617(  )390.392(

 إجمالي ضريبة األرباح التجارية والصناعية المستحقة 704.870  473.617

  للسنةالربط الضريبي   ) أ
بريل أ 17وزير المالية إلى مصلحة الضرائب المؤرخ / بموجب كتاب األخ.  اس صافي الربح على أسللسنة احتساب مخصص الضريبة تم

تدقيق م يكون تقدير الربط الضريبي لكل سنة من السنوات على أساس النتائج التي تظهرها البيانات المالية المدققة للبنك من مؤسسة 2000
  .خارجية

  للسنة السابقةالربط الضريبي   ) ب
المنتهية في المـالية عن السنة المخالصـة النهائية لضريبة الدخـل المستحقة ة الضرائب ـ مصلح منم2005 مايو 4في بنك  إدارة الاستلمت

.م2004 ديسمبر 31
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   حقوق المـالك 17
i. بهصرحرأس المال الم    

مليون  6.000: م2004 (يمنيريال  1،000سميةإلسهم قيمة السهم ا ألف 6,000 مليون ريال موزع على 6,000يبلغ رأس المال المصرح به 
  ). ريال يمني1،000 ألف سهم قيمة السهم اإلسمية 6.000 موزع على ريال

ii. رأس المال المصدر والمدفوع  

: م2004 ( ريال يمني1،000سميةإل سهم قيمة السهم األف 4.000  موزع على مليون ريال4.000المصدر والمدفوع يبلغ رأس المال 
  ). ريال يمني1،000 ألف سهم قيمة السهم اإلسمية 2.700 موزع على مليون ريال 2.700

  
  توزيع األرباح الصافية بعد الضرائب  ) ج

م فإن صافي األرباح السنوية بعد ضريبة 1991لسنة ) 35(من قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم ) 35( ألحكام المادة رقم وفقاً
  :تالياألرباح التجارية والصناعية توزع على النحو ال

  لالحتياطي القانوني % 15 •
  لالحتياطي العام % 15 •
  حصة للحكومة من األرباح % 65 •
  حوافز الموظفين    2% •
  .جتماعي للموظفينإلللصندوق ا  % 3 •

   إعادة تقييم العقارات احتياطيحساب   ) د
 .م ضمن حقوق المالك1999يسمبر  د31تم إدراج الفارق بين القيم السوقية للعقارات المملوكة ملكية تامة والقيم الدفترية كما في 

   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلةاحتياطيحساب   )هـ

 االعتراف والقياس، تم تحويل الفارق الذي نشأ بين القيمة العادلة -األدوات المالية ) 39(تطبيقاً ألحكام معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلى أن يتم بيعها أو تحصيل احتياطيدلة والقيم الدفترية إلى حساب لالستثمارات المتوفرة للبيع بالقيمة العا

  .قيمتها أو استبعادها أو تنخفض قيمتها بشكل دائم، عندها سيتم تحويل هذا الفارق إلى بيان الدخل

  )للها مقاب(الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي  18
  صافي
  زاماتااللت

  الهامش
  المغطى

  إجمالي
 م2005 ديسمبر 31في  االلتزامات

  التزامات العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب العمالء المعنيين  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال
  خطابات اعتمادات مستندية 6.293.351  1.185.257  5.108.094

  العمالء - الضمان خطابات 3.795.921   905.425  2.890.496

  البنوك -خطابات الضمان  6.576.909  -  6.576.909

 قبوالت العمالء  256.016  -  256.016

 بطاقات االئتمان  43.503  14.626  28.877

  إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى 16.965.700  2.105.308  14.860.392
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  )تتمة() للها مقاب(ات األخرى، صافي حسابات النظامية وااللتزامال 18
  صافي

  االلتزامات

  الهامش
  المغطى

  إجمالي
  م2004 ديسمبر 31في  االلتزامات

   التزامات العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب العمالء المعنيين  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال

  ت مستندية  خطابات اعتمادا 4.788.996  1.005.925  3.783.071

  العمالء - خطابات الضمان  3.445.345   879.750  2.565.595

  البنوك - خطابات الضمان  4.675.578  -  4.675.578

  قبوالت العمالء  267.691  -  267.691

  بطاقات االئتمان  32.522  13.706  18.816

 ة وااللتزامات األخرىإجمالي الحسابات النظامي 13.210.132  1.899.381  11.310.751

   لدى البنوكوالسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك واألرصدةإيرادات الفوائد من القروض  19
    م2005    م 2004

   المقدمة للعمالء والبنوكالقروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال  ألف ريال    ألف ريال
  مة للعمالء المقدالقروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال 539.691   329.750

  إيرادات الفوائد من األوراق التجارية المخصومة 3.042   3.374
  إيرادات الفوائد من السلفيات األخرى 1.156   1.181
   المقدمة للبنوك القروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال  4.717    2.729

  عمالء والبنوك المقدمة لل القروض والسلفيات منفوائدال  إيراداتإجمالي  548.606    337.034
  األجنبيةالبنوك   لدىرصدةاألمن فوائد إيرادات ال  

  الحسابات الجاريةإيرادات الفوائد من  32.995   9.611
  إيرادات الفوائد من الحسابات تحت الطلب 2.928   2.290

  فوائد من الودائع ألجلإيرادات ال 359.110   192.765
  ئد من األرصدة لدى البنوك األجنبيةإجمالي إيرادات الفوا  395.033    204.666
  إيرادات الفوائد من ودائع االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني  431.969   383.125
  األرصدة لدى البنوكإيرادات الفوائد من  827.002   587.791

924.825 
  

1.375.608

  ء من القروض والسلفيات المقدمة للعمالوائدإجمالي إيرادات الف
  والبنوك واألرصدة لدى البنوك

  عتكلفة الودائ 20
    م2005    م2004

  الفوائد على ودائع العمالء  ألف ريال    ألف ريال
  الفوائد على حسابات التوفير 1.339.977   1.234.677

  الفوائد على الودائع ألجل  1.842.890   1.475.873

  إجمالي تكلفة الودائع 3.182.867   2.710.550
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  ات العموالت والرسوم اإليرادية من الخدمات المصرفيةإيراد 21
    م2005    م2004

   ألف ريال    ألف ريال

   من خطابات االعتماداتإيرادات العموالت 70.106   63.411
   من خطابات الضمانإيرادات العموالت 153.518   114.890

   من التحويالت إيرادات العموالت 27.796   25.869
   من القبوالتدات العموالتإيرا 4.145   4.163

   من الشيكاتإيرادات العموالت 90.415   94.587
  رسوم الخدمات المصرفية 8.486   6.861

  رسوم الخدمات األخرى 65.464   54.275
  إجمالي إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من الخدمات المصرفية 419.930   364.056

  األرباح من العمليات بالنقد األجنبي 22
    م2005    م2004

    ألف ريال    ألف ريال
  رصدة بالعمالت األجنبيةاألفروق تقييم  7.581   25.095
  الربح المحقق من بيع وشراء العمالت 29.360   25.372
  األرباح من العمليات بالنقد األجنبيإجمالي  36.941   50.467

  إيرادات التشغيل األخرى 23
    م2005    م2004

   ألف ريال    ألف ريال
  )ب9إيضاح (مخصصات مستردة أنتفت الحاجة إليها للقروض والسلفيات  129.780   149.702

  )ب15ايضاح (مخصصات مستردة أنتفت الحاجة إليها للبنود خارج الميزانية   22.160    11.534
 BCCI)(مخصصات مستردة من  -   3.836

  إيرادات متنوعة 16.454   11.146
   األخرىت التشغيلاإجمالي إيراد 168.394   176.218
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  المصاريف اإلدارية والعمومية 24
    م2005    م2004

    ألف ريال    ألف ريال
وما في حكمهاالرواتب واألجور  479,210  449.230
  )12إيضاح  ( العقارات واآلالت والمعداتاستهالك 48.394   45.628
  إيجارات 31.638   28.521
  كهرباء وماء 24.043   24.156
  صيانة وترميمات 20.149   16.095
  بريد وتلفون وفاكس 20.977   21.967
  مصاريف انتقال وبدالت سفر  24.547   19.426
  إعالن ونشر 19.112   11.246
  مصاريف الكمبيوتر 11.173   14.479
  مصاريف التدريب 17.699   15.711
  الرسوم الحكومية 1.149   1.184
  التبرعات والهبات 11.723   5.025

  القرطاسية والمطبوعات 15.944   14.237
   عمومية وإدارية أخرىاريفمص 50.231   47.368

   اإلدارية والعموميةاريف المصإجمالي 775.989   714.273

  المخصصات 25
    م2005    م2004

    ألف ريال    ألف ريال
  )ب9إيضاح (لقاء القروض والسلفيات مخصص  389.057   269.800

  )ب15إيضاح (لتزامات الطارئة مخصص لقاء اال 14.766   29.180
  مخصص حقوق العاملين واإلجازات 12.362   6.861

  )33إيضاح (مخصص التزامات محتملة  -   188.000
  مخصص تغطية المخاطر في تسوية المعامالت بين البنوك 11.392   277

  مخصصات أخرى  -   19.022
  إجمالي المخصصات 427.577   513.140

  الزكاة 26
    م2005    م2004

    ألف ريال    ألف ريال
   للسنة الزكاة  44.000    40.000
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  ربح السهم 27
    م2005    م2004

    ألف ريال    ألف ريال
879.575   1.309.045    للسنةصافي الربح

   عدد األسهم 2.700.000   2.100.000

  ربح السهم   ريال485     ريال419

   العالقةويالمعامالت مع األطراف ذ 28
 العالقة، أعضاء مجلس اإلدارة ومسئولي البنك الرئيسيين وأفراد عائالتهم والشركات التي ويالتي تمت مع األطراف ذ لمعامالتتمثل اهذه 

  .يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل إدارة البنك.  سنةالذين كانوا عمالء البنك خالل الوين، ييعتبرون فيها المالكين الرئيس

  :األطراف ذات العالقة التي تتضمنها البيانات المالية هي األرصدة في نهاية السنة مع إن

  م2005  م2004
 أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم  ألف ريال   ألف ريال

 إجمالي القروض والسلفيات 3.803  3.491

 ودائع العمالء 3.756  3.840
 إيرادات الفوائد 533  472
  تكلفة الفوائد للسنة  396  379

   والمطلوباتلموجوداتاستحقاقات ا 29
  م2005 ديسمبر 31 والمطلوبات كما في لموجوداتاستحقاقات ا  ) أ

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر6من 

   إلى سنة
   إلى3من 

     أشهر6
  أقل من

   أشهر3
  
  

  الموجودات  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال

10.661.214  -  - -  10.661.214 

قدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية الن
  لدى البنك المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   13.984.522  - 585.240  975.400  15.545.162
  أذون الخزانة، صافي  26.865.043   -  -  -  26.865.043

  نيشهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليم 5.480.000  - -  -  5.480.000

3.841.047  1.124.464  884.172 423.565  1.408.846 

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، بعد 
  المخصصات

  االستثمارات المتوفرة للبيع -   -  -  77.993  77.993
  إجمالي الموجودات 58.399.625  423.565 1.469.412  2.177.857  62.470.459

  المطلوبات         
  األرصدة المستحقة للبنوك 97.914  - -  -  97.914

  ودائع العمالء 33.708.805  7.075.092  15.806.227  118.905  56.709.029
  إجمالي المطلوبات 33.806.719  7.075.092 15.806.227  118.905  56.806.943
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  )تتمة(  والمطلوباتلموجوداتتحقاقات ااس 29
  م2004 ديسمبر31وبات كما في والمطل لموجوداتاستحقاقات ا  ) ب

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر6من 

   إلى سنة
   إلى3من 

    أشهر6
  أقل من

   أشهر3
  
  

  الموجودات  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال

7.679.564 - - - 7.679.564 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية 
  ي اليمنيلدى البنك المركز

  األرصدة لدى البنوك   12.180.573 371.680 278.760 929.200 13.760.213
  أذون الخزانة، صافي  25.390.209  -  - - 25.390.209

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 5.480.000 - - - 5.480.000

3.320.654 1.076.804 1.082.633 458.101 703.116 

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنـوك، بعـد    
  المخصصات

  االستثمارات المتوفرة للبيع -  -  - 18.324 18.324
  إجمالي الموجودات 51.433.462 829.781 1.361.393 2.024.328 55.648.964

  المطلوبات      
  األرصدة المستحقة للبنوك 117.102 - - - 117.102

  ودائع العمالء 29.661.874 7.215.436  14.279.198 127.087 51.283.595
  إجمالي المطلوبات 29.778.976 7.215.436 14.279.198 127.087 51.400.697

   والمطلوبات الموجوداتمعدالت الفوائد على  30
  م2005 ديسمبر 31 المنتهية في للسنة والمطلوبات  الموجوداتمعدالت الفوائد على  ) أ

  رويو
  جنيه

  إسترليني
  ريال

  سعودي
  دوالر
  أمريكي

  ريال
  يمني

  
  

  الموجودات  %  %  %  %  %

-  -  -  -  13.00 

أرصدة االحتياطيات النظامية لـدى البنـك المركـزي         
  اليمني

  األرصدة لدى البنوك                   
  الحسابات الجارية -   2.08    -   2.39   2.37
  ئع ألجلالودا  -   3.85   4.30   4.40   2.15

  أذون الخزانة، صافي 14.60    -    -    -    -
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  14.23    -    -    -    -

  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء  18.50    8.00    ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق
  المطلوبات                  

  ودائع العمالء 13.00   2.00   2.00   2.19   1.15
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  )تتمة(  والمطلوباتالموجوداتلفوائد على دالت امع 30
  م2004 ديسمبر 31 المنتهية فيسنة والمطلوبات لل الموجوداتمعدالت الفوائد على  ) ب

  يورو
  جنيه

  إسترليني
  ريال

  سعودي
  دوالر
  أمريكي

  ريال
    يمني

  الموجودات  %  %  %  %  %

-  -  -  -  13.00 

ـ         زي أرصدة االحتياطيات النظامية لـدى البنـك المرك
  اليمني

  األرصدة لدى البنوك           
  الحسابات الجارية - 1.07  - 3.65 1.59
  الودائع ألجل  - 1.99 1.99 4.63 2.03

  أذون الخزانة، صافي 13.99  -  -  -  -
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  14.00  -  -  -  -

  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء  18.50  6.50  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق
  المطلوبات          

  ودائع العمالء 13.00 0.71 0.60 2.12 1.15

   والمطلوبات وااللتزامات الطارئةتوزيع الموجودات 31
  م2005 ديسمبر31في الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة كما   ) أ

    التصنيع  الزراعة  التجارة  الخدمات  التمويل  شخصي  اإلجمالي
  الموجودات ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال

10.661.214 - 10.661.214 - - - - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 

  النظامية لدى البنك المركزي اليمني
15.545.162 - 15.545.162    لدى البنوك األرصدة - - - -
26.865.043 - 26.865.043   أذون الخزانة، صافي - - - -

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني - - - - 5.480.000 - 5.480.000

3.841.047 1.520.494 71.467 8.678 1.836.460 - 403.948 

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنـوك      
  خصصاتبعد الم

  االستثمارات المتوفرة للبيع - - - -  77.993 -  77.993
62.470.459 1.520.494 58.700.879 8.678 1.836.460   إجمالي الموجودات  403.948  -

  المطلوبات       
  األرصدة المستحقة للبنوك - - - -  97.914 - 97.914

56.709.029 48.270.984 585.513 1.861.114 2.698.473 555.140 2.737.805   ودائع العمالء
56.806.943 48.270.984 683.427 1.861.114 2.698.473 555.140 2.737.805  إجمالي المطلوبات

16.965.700  4.571.291 2.538.404 341.660 8.947.903   الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى 566.442 -
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  )تتمة(زيع الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة تو 31
  م2004 ديسمبر 31كما في الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة   ) ب

    التصنيع  الزراعة  التجارة  الخدمات   التمويل   شخصي   اإلجمالي
  اتالموجود ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال

7.679.564 - 7.679.564 - - - - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيـات      

  النظامية لدى البنك المركزي اليمني
13.760.213 - 13.760.213   األرصدة لدى البنوك  - - - -

25.390.209 - 25.390.209   أذون الخزانة، صافي - - - -

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني - - - - 5.480.000 - 5.480.000

3.320.654 928.018 - 2.074 2.302.787 - 87.775 

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك     
   المخصصاتبعد

  االستثمارات المتوفرة للبيع - - - -  18.324 -  18.324

55.648.964 928.018 52.328.310 2.074 2.302.787   إجمالي الموجودات  87.775  -
  المطلوبات       

  األرصدة المستحقة للبنوك - - - -  117.102 - 117.102
51.283.595 45.546.972 65.598 1.697.504 2.969.149   ودائع العمالء  854.974 149.398
51.400.697 45.546.972 182.700 1.697.504 2.969.149   إجمالي المطلوبات  854.974 149.398
13.210.132  4.425.487 605.653 878.109 6.803.569   الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى 486.496 10.818

  أنشطة األمانة 32
 . المشروع السكني نيابة عن الحكومة ما يخص بالنيابة عن آخرين غيرموجودات يحتفظ البنك أو يدير محافظ ال

  الموجودات والمطلوبات المحتملة 33
بتدائية ضد موظفين سابقين وعمالء بشأن مبالغ مختلسة أو بسبب عدم إل البنك عدداً من القضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة ارفع

نك ال تزال تنظر أمام المحاكم  كما قامت أطراف أخرى برفع قضايا على الب. وفاء العمالء بسداد المديونية المستحقة عليهم على التوالي
 فقد قررت إدارة البنك أن تأخذ مخصصات كاملة اضر بالرغم من أن النتائج النهائية لهذه القضايا ال يمكن تقديرها في الوقت الح.المختصة

تظر التنفيذ بينما بقية القضايا   هذا و قد ُحكم في بعض القضايا لصالح البنك و لكنها تن.لهذه الموجودات في البيانات الماليةأو جزئية / و 
  .ما زالت تنتظر دورها أمام المحاكم
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   لدى البنكز العمالت األجنبية المهمةمراك 34
للعملة األجنبية % 15من إجمالي العمالت األجنبية أو % 25للبنك أن يحتفظ بنسبة , م1998لسنة ) 6(وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني رقم 

  -:كان لدى البنك مراكز العمالت األجنبية المهمة التالية.  أس المال واالحتياطياتالواحدة من إجمالي ر

   م2005   م2004           

    %   ألف ريال    %   ألف ريال
  دوالر أمريكي 6.90  407.522   6.26  290.468
  جنيه إسترليني 2.50  149.753   7.20  333.898

 فرنك سويسري 0.10  4.739   0.16  7.534
 اليورو 1.80  107.100   3.65  169.362

  الريال السعودي 5.40  317.843   1.13  52.531
  الين الياباني  0.10  3.449    0.17  8.043

  أخرى 0.10  4.102   -  13
  إجمالي مراكز العمالت األجنبية المهمة 16.90  994.508   18.57  861.849

 ريال لكل 185.84: م2004 ديسمبر 31(،  لكل دوالر ريال195.08يساوي  م2005  ديسمبر31سعر صرف الدوالر األمريكي في كان 
  ).دوالر

 االرتباطات الرأسمالية 35

  ). مليون ريال764: م2004 ديسمبر 31( مليون ريال 114م مبلغ 2005 ديسمبر 31بلغت االرتباطات الرأسمالية كما في 

  رسملة البنكإعادة هيكلة و 36
، أصدر مجلس لرسملةاو  إعادة الهيكلةالي واإلداري الذي تنفذه الحكومة، وإعداد البنك حالياً لغرض من برنامج اإلصالح المكجزء

 بالموافقة على إعادة هيكلة  الذي يقضيم2005لعام ) 83( القرار رقم م2005 مارس 15الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
اً على تمويل مشاريع التنمية االقتصادية والتعامل مع المستجدات والتحوالت في ورسملة البنك ورفع رأس مال البنك بحيث يكون قادر

ولتحقيق ذلك فقد قضى .  القطاع المصرفي على المستويين الداخلي والخارجي وبما يكفل إنعاش العملية االقتصادية والتجارية والمصرفية
لوزراء وزير المالية تتولى اإلشراف على عملية إعادة هيكلة ورسملة نائب رئيس ا/ القرار سالف ذكره بتشكيل لجنة برئاسة معالي األخ

  :وبحيث تتم العملية وفقاً لآلتي, البنك بالتشاور واالستعانة بالبنك والصندوق الدوليين والشركات وبيوت الخبرة العلمية والمتخصصة
 يتم تحديد مساهمة الحكومة في رأس مال البنك من مجلس الوزراء الحقاً؛ •

 ث عن شركاء استراتيحيين مناسبين وقادرين على النهوض بالبنك لتحقيق األهداف المرجوة من إعادة هيكلته ورسملته؛البح •

 .تحديد نسبة من رأس مال البنك تطرح لإلكتتاب العام •

  برنامج تحديث وتطوير البنك 37

البنك يتكون من جزئين أحدهما تقديم خدمات قام البنك باإلعالن عن طلب تقديم عروض من شركات استشارية لبرنامج تحديث وتطوير 
استشارات إدارية وتشغيلية ومصرفية واآلخر إدخال التقنية الحديثة من معدات وأجهزة وبرامج كمبيوتر لمواكبة أحدث التطورات في 

ت المالية، أي قرار نهائي إلرساء لم يتم اتخاذ، كما في تاريخ هذه البيانا.  مجال تقديم الخدمات المصرفية ورفع اإلنتاجية وتعظيم الربحية
 .سيقوم البنك بتمويل تكلفة البرنامج بجزئيه من موارده الخاصة.  العقد على االستشاري الناجح وفقاً لشروط كراسة طلب العروض

  أرقام المقارنة 38
  .أعيد تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع العرض الخاص بالسنة الحالية
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