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 بيانات مالية وإحصائية

 
 مليون ريال ميين

 ١٩٩٨ ١٩٩٩ م٢٠٠٠ م٢٠٠١ م٢٠٠٢ الفترة/ املؤشرات 

 :امليزانية العمومية يف هناية الفترة
     

 ٢٣,٥١٧ ٢٩,٣١١ ٣٤,٢٣٧ ٣٧,٨٦١ ٤٣,٥٠٤ جمموع املوجودات

 ٦١٢ ٢,٥٢٨ ٢,٦٥٨ ٢,٨٥٦ ٣,٣٣٠ جمموع حقوق املالك

 ٢٢,٥٩٧ ٢٦,٤١١ ٣٠,٩٥٨ ٣٣,٨٤٧ ٣٨,٨٩١ ودائع العمالء

 ١,٢٤٩ ٨٧٠ ١,٠٩١ ١,٥٧٣ ١,٧٧٤ صايف القروض والسلفيات

 ٩,٥٤٤ ١١,٨٢٤ ١٥,١٩١ ١٧,١١٠ ٢٠,٣٨٧ استثمارات حملية

 ٧,٤٢٢ ٩,٤٧٠ ١٢,٤٩٠ ١٣,١٩٠ ١٤,٨٣٠ أرصدة لدى البنوك

      :بيان الدخل هناية الفترة

 ٥٦٦ ٩٦٩ ١,٢٢٣ ١,٤٨٦ ١,٤٨٩ صايف إيرادات الفوائد

 ٣٥٨ ٥٢٨ ٦٧٢ ١,٠٠٣ ١,٠٥١ الربح قبل الضرائب

 ٣٥٨ ٤٧٤ ٤٣٧ ٦٥٢ ٦٨٣ صايف ربح السنة

       :مؤشرات مالية

  ريال٤٧٨  ريال٦٣١  ريال٢٧٣ ريال٤٠٧ ريال٤٢٢ ربح السهم

 ١,٥ ١,٦ ١,٣ ١,٧ ١,٦ %املوجودات متوسط العائد على 
 - ١٨,٨ ١٦,٤ ٢٢,٨ ٢٣,٦ % حقوق املالكمتوسط العائد على 

 ٨٠ ٨٤ ٨٧ ٨٨ ٨٩  %هنسبة السيول

 ١٩ ٤٦ ٤٦ ٤٦ ٤٦ %نسبة كفاية رأس املال

  ريال١٤١,٧٤  ريال١٥٩,٧١ ١٦٥,٥٣  ريال١٧٣,٢٧  ريال١٧٨,٨٨ سعر الدوالر األمريكي

 ٣٠ ٣٠ ٢٨ ٢٨ ٢٩ عدد الفروع

 ٧٣٠ ٦٥٠ ٦٢٠ ٦٠٨ ٥٩٢ عدد املوظفني
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 
 
 

 
 

 األستاذ سامي عبد الحميد مكاوي
العام عضو مجلس اإلدارة نائب المدير  

 مجلس اإلدارة

 األستاذ عبدالرحمن محمد الكهالي
 رئيس مجلس اإلدارة المدير العام

 

 األستاذ عبداهللا عبده صالح
 ممثل وزارة المالية
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 
 
 

 
 

 األستاذ سالم أحمد باصبرين
ثل وزارة الصناعة والتجارةمم  

 األستاذ عبداهللا سعيد عبدن
 ممثل وزارة التخطيط

 األستاذ مقبل صالح القوسي
 ممثل البنك المركزي اليمني
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

م ٢٠٠٢ ديسـمرب  ٣١يسعدين أن أقدم لكم نيابة عن جملس إدارة البنك التقرير السنوي للبنك للعام املايل املنتهي يف           
 .نكوالذي كان عاما حافالً باإلجنازات اليت تكرس الثقة مبتانة وسالمة االستراتيجية املتناسقة اليت يتبعها الب

 
م يف احلفاظ على منو أرباحه وحقق رحبا قبل الضريبة فوق مستوى املليار ريال، مما               ٢٠٠٢أستمر البنك خالل العام     

 ٥٠٠ ريال، كما حصل على املوافقات الالزمة لزيادة رأس ماله املصرح بنحو             ٤٢٢نتج عنه ارتفاع ربح السهم إىل       
 مليار  ١,٨٥فع رأس مال البنك املدفوع إىل       لري مليون ريال    ٢٥٠م دفع منها املالك     ٢٠٠٣مليون ريال يف هناية عام      

حسـابات  ز مؤشرات   يعزت، وبذلك يكون البنك قد جنح يف تدعيم قاعدته الرأمسالية و          يف هناية العام حمل التقرير     ريال
 .رأس املال

 
واملنتجات املتطـورة لعمالئنـا   واعتماداً على استراتيجية التطوير اليت ينتهجها البنك واليت هتدف إىل تقدمي اخلدمات     

 البنك خالل العام خدمة البنك الناطق إىل عمالئه يف ثالثة مـن             قدمواليت تواكب متطلبات العمل املصريف احلديث       
 اهليكلة وأنظمة املعلومات والنظام البنكي اجلديد بعد عادةإفروع البنك الرئيسية وحاليا تتواصل اجلهود للبدء مبشروع 

 .م٢٠٠٣وافقات الالزمة العتماد ميزانية املشروع ضمن ميزانية البنك للعام املايل أن حصل على امل
 

أما يف إطار سياسة تنمية وتطوير املوارد البشرية فقد قام البنك خالل عام التقرير بتوظيف خرجيني جدد بلغ عددهم                   
ارات الوظيفية واإلدارية إىل جانـب  خرجياً وتنصب اجلهود حاليا حنو تدريبهم يف كافة جماالت العمليات وامله   ) ٣١(

ومتطلبات النظام البنكي اجلديد، وقد بلغ عدد املوظفني الذين تلقوا تـدريبا            احلاسوب اآليل   التدريب على عمليات    
 .من إمجايل موظفي البنك%) ٦٣(موظفاً ميثلون حنو ) ٣٧٣(خالل العام أكثر من 

  حممد الكهايلنعبد الرمح/ األستاذ
 رئيس جملس اإلدارة املدير العام



 

 ٥ 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 
 مدراء إدارات املركز الرئيسي ومدراء فروع البنـك لتبـادل   كما عقد البنك خالل العام عدد من الندوات حضرها    

 .اآلراء لتطوير العمل واالرتقاء مبستوى األداء وتقدمي اخلدمة املتميزة لعمالء البنك
 
 يف البنك األهلي اليمين على أهبة االستعداد للمضي قدماً حنو حتقيق أهدافنا املوضوعة للعام القادم واثقـني مـن                إننا

 . تطوير أدائنا وتنمية قدرات البنك املالية والتنافسيةقدرتنا على 
 

ختاما يشرفين نيابة عن زمالئي يف جملس اإلدارة أن أتوجه بأمسى آيات الشكر والعرفان إىل فخامة الرئيس علي عبداهللا 
تنموي يف االقتصاد   صاحل، رئيس اجلمهورية، على االهتمام الذي يوليه للقطاع املصريف إمياناً بأمهية دوره التمويلي وال             

الوطين، وإىل دولة رئيس الوزراء ومعايل نائب رئيس الوزراء وزير املالية، الذي ينضوي البنك حتت إشرافه املباشـر،            
 .ومعايل حمافظ البنك املركزي اليمين لدعمهم املتواصل من أجل رفعة البنك وثقتهم املستمرة بنا

 
اليـة  ع وامتناين لعمالء البنك الكرام ومراسلينا علـى ثقتـهم ال          كما أود أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن شكري        

وعالقات العمل اليت طورناها معا على مدى السنني، كما أتوجه جبزيل الشكر والتقدير لزمالئي أعضاء جملس إدارة                 
لوه مـن  البنك ملا يبذلونه من جهد وافر لتحقيق ازدهار ورقي البنك كما أسجل خالص تقديري ملوظفي البنك ملا بذ     

 .جهود مثمرة خالل العام
 

 
 
 

 عبد الرمحن حممد الكهايل 
 رئيس جملس اإلدارة املدير العام 
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 دارةتقرير مجلس اإل
 

يسر جملس إدارة البنك األهلي اليمين أن يقدم تقريره السنوي مرفقاً بـه             
 .م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 

بروح الفريق الواحد واصـل البنـك    متناسقة والعمل ةبفضل استراتيجي 
م، حتقيق معدالت منو جيدة ومتوازنـة يف        ٢٠٠٢األهلي اليمين يف عام     

غالبية املؤشرات املالية الرئيسية مركزاً على األنشطة حسنة العائد وعالية          
كما واصلت ميزانية البنك إظهار متانة مكوناهتا وحتسنا إجيابيا يف . األمان

 .همستوى السيول
م مقابـل   ٢٠٠٢ مليار ريال يف هناية      ٤٣,٥ إمجايل املوجودات    بلغفقد  
 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة منـو مقـدارها             ٣٧,٩
، وارتفعت النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات لـدى         %١٤,٨

 . مليار ريال٤,٥وبلغت % ٩,٨البنك املركزي اليمين بنسبة 
م ٢٠٠٢ مليار ريال يف هناية عـام        ١٤,٨وبلغت األرصدة لدى البنوك     

رتفع رصيد البنك   ام، و ٢٠٠١ مليار ريال يف هناية عام       ١٣,٢مقارنةً مع   
من أذون اخلزانة وشهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين بنسـبة           

كما حسـن   . م٢٠٠٢ مليار ريال يف هناية عام       ٢٠,٤لتصل إىل   % ١٩
يالت االئتمانيـة املمنوحـة     البنك من نشاطه يف جمال القروض والتسه      

 .لنفس فتريت املقارنة% ١٢,٥لعمالئه بارتفاع مقداره 

مكونات المطلوبات في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م  (%)

ودائع العمالء

المطلوبات األخرى

حقوق المالك

 

مكونات  الموجودات في ٣١ ديسمبر٢٠٠٢م (%)

النقدية وأرصدة
اإلحتيطيات النظامية
األرصدة لدى البنوك

أصول أخرى

أصول ثابثة

قروض وسلفيات

إستثمارات

 

٠٫٠

٥٫٠

١٠٫٠

١٥٫٠

٢٠٫٠

٢٥٫٠

١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢

ادون الخزانة وشهادات االيداع
(مليار ريال)
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 دارةتقرير مجلس اإل
 

لتبلغ حنو  % ١٥,١من جهة أخرى، سجلت ودائع العمالء منواً نسبته         
رتفع إمجـايل حقـوق    ام، و ٢٠٠٢ ديسمرب   ٣١ مليار ريال يف     ٣٨,٩

 مليار ريـال    ٢,٩ مليار ريال مقابل     ٣,٣وبلغ  % ١٣,٨املالك بنسبة   
 .٢٠٠١ الفترة من عام لنفس

إن حرص البنك يف عام التقرير على إتباع سياسة حتقق التـوازن بـني           
 النقدية ملواجهـة االلتزامـات      هالرحبية واالستثمار اآلمن وتوفري السيول    

املالية ذات اآلجال املختلفة، قد أدى إىل حتقيق مؤشرات ماليـة قويـة      
 .%٤٦رأس املال  وبلغ معدل كفاءة %٨٩ هحيث بلغت نسبة السيول

علـى وتـرية    السري  ستطاع البنك خالل السنوات القليلة املاضية       القد  
تصاعدية يف حتقيق الرحبية انعكست يف حتقيقه مستوى من األرباح يزيد           

م ٢٠٠٢م حيث حقق البنك خالل عـام        ٢٠٠١قليالً عن أرباح عام     
 ١,٠٠٣ ريـال مقابـل      ون ملي ١,٠٥١رحباً صافياً قبل الضرائب بلغ      

 . ريال يف الفترة نفسها من العام املاضيونليم
 ٦٨٣,٤م حنو ٢٠٠٢وبلغت األرباح الصافية اليت حققها البنك يف عام    

م أي بزيـادة  ٢٠٠١ مليون ريال يف عـام  ٦٥١,٩مليون ريال مقابل   
ومن جراء ذلك، بلغت نسبة العائد علـى متوسـط          %. ٤,٨نسبتها  

 %)١,٦(ملالـك   املوجودات ونسبة العائد على متوسـط حقـوق ا        
) %١,٧(م مقابـل    ٢٠٠٢ ديسمرب   ٣١على التوايل يف    ) %٢٣,٦(و
 . يف التاريخ ذاته من العام املاضي%)٢٢,٨(و

٠٫٠
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 دارةتقرير مجلس اإل
 

أما صايف اإليرادات من الفوائد وفرق العمالت األجنبية واإليرادات األخرى فقد ظلت بنفس مستواها يف عـام   
 .الفائدة على معظم العمالت الرئيسيةوتدين أسعار م بسبب الظروف االقتصادية السائدة ٢٠٠١
ستطاع البنك على احملافظة على سياسته يف احلد من التوسع يف           اباملقابل  

اإلنفاق وتعظيم أرباحه فقد اخنفضت املصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة         
 مليون ٧٨٠,٢م مقابل ٢٠٠٢ مليون ريال يف عام ٧٣٣,٤وبلغت % ٦

 .م٢٠٠١ريال يف العام 
 لنهج التخطيط االستراتيجي اهلادف يف جممله التحديث ملنظومة         وتأكيداً

األداء والتعامل مع متغريات الصناعة املصرفية على املستوى احمللي والعاملي   
ستمر البنك يف تفعيـل اجلهـود   اواستجابة لطلب البنك املركزي اليمين   

 .فيذ خطة امليكنة الشاملة لفروع البنكلوضع خطة استراتيجية متوسطة املدى إلعادة هيكلة بنائه املؤسسي وتن
م على توظيف عدد مـن اخلـرجيني   ٢٠٠٢وعلى صعيد تنمية وتطوير املوارد البشرية حرص البنك خالل عام           

اجلدد وتدريبهم على خمتلف العمليات املصرفية واإلدارية هبدف هتيئتهم ملرحلة التغيري وإعادة اهليكلة اليت مير هبا                
 .البنك
الل العام دورات تدريبية ملوظفيه يف مركز التدريب التابع للبنك كما حضر عدد كـبري مـن                 عقد البنك خ  و

 موظفيه دورات تدريبية يف املعهد املصريف التابع جلمعية املصارف اليمنية ويف بعض مراكـز التـدريب احملليـة               
 .واخلارجية

   إجمالي االيرادات إلى إجمالي المصروفات 
(مليار ريال)
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االيرادات المصروفات

 



 

 ٩ 

 دارةتقرير مجلس اإل
 

عند إعداد بياناته املالية عن     ) ٣٩(ة الدولية رقم    والتزاماً بتعليمات البنك املركزي اليمين طبق البنك معيار احملاسب        
 .م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١السنة املالية املنتهية يف 

. تباإلضافة إىل ذلك طور البنك موقعه على شبكة اإلنترن
ويعرض موقعنا حالياً البيانات املالية للبنك و ما يقدمه من          

 .خدمات
ــت     ــى اإلنترنـ ــا علـ ــوان موقعنـ إن عنـ

)com.emennatbankofy.www\http (  ومالحظاتكم عن
 .موقعنا ستكون على الدوام حمل اهتمامنا وتقديرنا

ويف اخلتام يسر جملس إدارة البنك األهلي اليمين أن يتقدم خبالص الشكر والتقدير جلميـع الـوزارات واجلهـات                
 من ه على ما بذلوبالشكر واالمتنان جلميع موظفي البنككما يتقدم    ،احلكومية ملا يقدمونه للبنك من دعم متواصل      

 .م وعلى تفانيهم وإخالصهم يف عملهم٢٠٠٢جهود طيبة خالل عام 

 
 جملس إدارة البنك األهلي اليمين

 م٢٠٠٢ يناير ٢٦عدن يف 
 



 

 ١٠ 

١٦١٤٦صندوق بريد 
الجزائر.  نهاية ش٤رقم  شارع ٣٩  

 الحي السياسي، صنعاء
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ -١ -٢١٤٣٥٥: تلفون   
٩٦٧-١ -٢١٤٣٦٠:  فاآس  
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 احملترم وزير املاليةنائب رئيس الوزراء / معايل األخ تقرير مدققي احلسابات إىل 
 عن البنك األهلي اليمين 

 

إن إعداد هذه البيانات املالية هي .  ٣٦  إىل١١املبينة على الصفحات من ) البنك(للبنك األهلي اليمين الية املرفقة لقد دققنا البيانات امل
 . وأن مسئوليتنا هي إبداء رأينا حول البيانات املالية استناداً إىل أعمال التدقيق اليت قمنا هبالبنكمن مسئولية إدارة ا

 

لتدقيق الدولية اليت تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري ا
 اليت تتضمنها واإلفصاحاتتشتمل إجراءات التدقيق على فحص األدلة املؤيدة للمبالغ .   أخطاء جوهرية أيالبيانات املالية خالية من

 والتقديرات اهلامة املطبقة من قبل اإلدارة املتبعةلتدقيق أيضاً على تقييم املبادئ احملاسبية ويشتمل ا.  البيانات املالية على أساس العينة
 .مكننا من إبداء رأينا حول البيانات املاليةوفر أساساً معقوالً ُيتدقيقنا يباعتقادنا أن و.  وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املالية

 

عن وم ٢٠٠٢ ديسمرب ٣١ كما يف بنكعن املركز املايل لل عرب بصورة عادلة من كافة النواحي املادية،ُت  للبنكيف رأينا أن البيانات املالية
، وأن البيانات املالية تتفق مع دفاتر وفقاً ملعايري احملاسبة الدوليةاملنتهية يف ذلك التاريخ املالية  النقدية للسنة هدفقاتت ولهنتائج أعما

 .وسجالت البنك
 

 وأن البيانات املالية الواردة يف تقرير  وقد أجري اجلرد وفقاً لألصول املرعية،تفظ بسجالت حماسبية منتظمةلبنك حيا أن اويف رأينا أيًض
على مجيع خالل تدقيقنا قد حصلنا  نؤكد أيضاً بأننا. بنكجملس اإلدارة فيما يتعلق بالبيانات املالية تتفق مع السجالت احملاسبية لل

 . ضرورية ألغراض التدقيقرأيناهاات اليت املعلومات واإليضاح
 
 

 دمحان عوض دمحان
 زميل مجعية احملاسبني القانونيني املعتمدين يف بريطانيا

 ٣٨٤سجل مراقيب احلسابات رقم 
 إم العالمية.إس.آر عضو يف دحــمــــان

 

 اجلمهورية اليمنية، عدن
 م٢٠٠٣  يناير٢٦يف 



 

 
 

 

 
١١ 

 الميزانية العمومية
  م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في 

 
 
 

 م٢٠٠١  م٢٠٠٢  
 ألف ريال  ألف ريال اح  إيض املوجودات 

 ٤،١١٥،١٧٦  ٤،٥٤٧،٨٠١  ٥  النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين
 ١٣،١٩٠،٣١٣  ١٤،٨٢٩،٧٨٦  ٦  األرصدة لدى البنوك 
 ١٢،٣١٠،٤١١  ١٤،٩٣٦،٥٤٥  ٧  أذون اخلزانة، صايف

 ٤،٨٠٠،٠٠٠  ٥،٤٥٠،٠٠٠  ٨ شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين
 ١،٥٧٣،٤٤٧  ١،٧٧٤،٣٦٠  ٩  القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك، بعد املخصصات 

 ١،٢٠١  ٢٠،١٢٤  ١٠ ، صايفتوفرة للبيعاالستثمارات امل
 ٢٢٢،٦٠٩  ٢٨٥،٢٨٥  ١١  األرصدة املدينة واملوجودات األخرى 
 ١،٦٤٧،٤٣٨  ١،٦٦٠،٤٥٧  ١٢ الك املتراكمالعقارات واآلالت واملعدات، بعد االسته

 ٣٧،٨٦٠،٥٩٥  ٤٣،٥٠٤،٣٥٨    إمجايل املوجودات
       املطلوبات وحقوق املالك 

       املطلوبات 
 ٧٤،٠٤٦  ٢٨،٩٥٠  ١٣  األرصدة املستحقة للبنوك 

 ٣٣،٨٤٧،٢٣٢  ٣٨،٨٩١،٤٥٥  ١٤  ودائع العمالء 
 ٨٣٢،١٩٢  ٨٨٥،٩٣٧  ١٥   األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرى

 ٢٥١،٠٠٩  ٣٦٧،٩٦٧  ١٦  ضريبة األرباح التجارية والصناعية املستحقة
 ٣٥،٠٠٤،٤٧٩  ٤٠،١٧٤،٣٠٩   إمجايل املطلوبات

       حقوق املالك
 ١،٦٠٠،٠٠٠  ١،٨٥٠،٠٠٠  ١٧  رأس املال 

 ٦٣٩،٧٦٢  ٦٣٩،٧٦٢  ١٧  احتياطي إعادة تقييم العقارات 
 ٦١٦،٣٥٤  ٨٢١،٣٦٤  ١٧  االحتياطيات 

 -  ١٨،٩٢٣  ١٧  احتياطي التغريات املتراكمة يف القيمة العادلة 
 ٢،٨٥٦،١١٦  ٣،٣٣٠،٠٤٩   إمجايل حقوق املالك

 ٣٧،٨٦٠،٥٩٥  ٤٣،٥٠٤،٣٥٨   إمجايل املطلوبات وحقوق املالك
 ٤،٤٧٤،٩٧٤ ٦،٢٣٠،٢١٥  ١٨ )هلا مقابل(  احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صايف 

 

  ، احلسابات مرفقدققيتقرير م
 
 
 
 

 امي عبداحلميد مكاويس  واد عبداهللا العلسج  بد الرمحن حممد الكهايلع
 ائب املدير العامن لنائب األول للمدير العاما ئيس جملس اإلدارة واملدير العامر

 

 البيانات املالية جزءاً من هذه٣٦ إىل ١يضاحات من شكل اإلت



 

 
 
 

 
١٢ 

 بيان الدخل والتوزيعات
  م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في للسنة المالية المنتهية 

 
 
 

 
 ان الدخلبي

 
 إيضاح

 م٢٠٠٢
 ألف ريال

 م٢٠٠١ 
 ألف ريال

 ٨٩٧،٦٢١  ٧٠٠،٧٨٥ ١٩  من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لدى البنوكوائدإيرادات الف
 ١،٨١٠،٢٢٢  ١،٩٣٨،٨٨٣  الفوائد من أذون اخلزانة

 ٤٣٢،٨١١  ٦٢٥،٥٣٢  الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك املركزي
  ٣،١٤٠،٦٥٤  ٣،٢٦٥،٢٠٠ 

 ١،٦٥٤،٦٧٩  ١،٧٧٦،٥٨٩ ٢٠ الودائع تكلفة
 ١،٤٨٥،٩٧٥  ١،٤٨٨،٦١١  صايف إيرادات الفوائد

 ١٩٣،١٧١  ٢٣٦،٦١٣ ٢١ إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من اخلدمات املصرفية
 ١،٠١٠  ١،٠٤٦  إيرادات االستثمارات املتوفرة للبيع

 -  ٤،٣٩٨  من حقوق امللكيةمتوفرة للبيع مت حتويلها   قيمة استثماراتأرباح حمققة من حتصيل
 ٢٠،٠٧٨  ٤٨،٥١٠ ٢٢ األرباح من العمليات بالنقد األجنيب

 ١١٢،٨٤٩  ٣٨،٥٨١ ٢٣  األخرى التشغيلإيرادات
 ١،٨١٣،٠٨٣  ١،٨١٧،٧٥٩   واالستثماريةإيرادات العمليات املصرفيةصايف 

     التشغيل مصاريف
 ١١،٦٧٧  ١٥،٧٨٨  ف العموالت وأتعاب اخلدمات املصرفيةمصاري
 ٥٩٦،٠٢٤  ٦١١،٣٦٢ ٢٤  اإلدارية والعموميةاريفاملص

 ١٧٢،٤٩٨  ١٠٦،٢٧٥ ٢٥ املخصصات
 ٧٨٠،١٩٩  ٧٣٣،٤٢٥  تشغيل الاريفمصإمجايل 

 ١،٠٣٢،٨٨٤  ١،٠٨٤،٣٣٤  وضريبة األرباح التجارية والصناعية الزكاة قبل السنة ربحصايف 
 (٣٠،٠٠٠)  (٣٣،٠٠٠) ٢٦ لزكاةا

 ١،٠٠٢،٨٨٤  ١،٠٥١،٣٣٤  ضريبة األرباح التجارية والصناعيةقبل ربح السنة بعد الزكاة وصايف 
 (٣٥١،٠٠٩)  (٣٦٧،٩٦٧) ١٦  ضريبة األرباح التجارية والصناعية

 ٦٥١،٨٧٥  ٦٨٣،٣٦٧ ١٧ ربح السنةصايف 
     

  ريال٤٠٧   ريال٤٢٢ ٢٧ ربح السهم
     لتوزيعاتابيان 

 (٩٧،٧٨١)  (١٠٢،٥٠٥) ١٧ احملول إىل االحتياطي القانوين
 (٩٧،٧٨١)  (١٠٢،٥٠٥) ١٧ احملول إىل االحتياطي العام

 (٤٢٣،٧١٩)  (٤٤٤،١٨٩) )ج(١٥ حصة احلكومة من صايف أرباح السنة
 (٣٢،٥٩٤)  (٣٤،١٦٨)  حصة العاملني يف صايف أرباح السنة

 -  -   ديسمرب٣١الرصيد يف 
 البيانات املاليةه جزءاً من هذ٣٦ إىل ١تشكل اإليضاحات من 



 

 
 

 
١٣ 

 بيان التدفقات النقدية
  م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في للسنة المالية المنتهية 

 
 
 

 م٢٠٠١  م٢٠٠٢
 ألف ريال  ألف ريال التدفقات النقدية من األنشطة املصرفية

 ١،٠٣٢،٨٨٤  ١،٠٨٤،٣٣٤ صايف أرباح السنة قبل الزكاة وضريبة األرباح التجارية والصناعية
    :التعديالت الناجتة من

 ١٧٢،٤٩٨  ٨٦،٢٧٩ روض والسلفيات وااللتزامات الطارئة احململة على بيان الدخلخمصص الق
 (١٠٤،٢٧٤)  (٣٠،٩٠٨) خمصص القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة املستردة إىل بيان الدخل

 (١١٥،٦٢٥)  (٢٥١،٠٠٩) ضريبة األرباح التجارية والصناعية املدفوعة
 (١٠،٣٨٣)  - جازات املوظفني املدفوعةإخمصص 

 (٣٠،٠٠٠)  (٣٣،٠٠٠) الزكاة املدفوعة
 ٣٣،٤٤٧  ٩،٣٩٩٣ استهالك العقارات واآلالت واملعدات 

 ٩٧٨،٥٤٧  ٨٩٥،٠٩٥ )١(أرباح األنشطة املصرفية قبل التغريات يف رأس املال العامل 
    التغريات يف املوجودات

 (٣٥٣،٤٧٥)  (٤٣٢،٩٦٦) أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين
 ١،٦٣٧،٧٧٨  (٢،٧٢٠،٠٠٧) األرصدة لدى البنوك بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 ١٧٣،٠٧١  - أذون اخلزانة بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر
 (٥٤٣،١٧٤)  (٢٤٢،٥١٨) القروض والسلفيات

 (٩٦،٨٢٤)  (٧٦،٤٤٢) األرصدة املدينة واملوجودات األخرى
 ٨١٧،٣٧٦  (٣،٤٧١،٩٣٣) )٢( يف املوجودات  النقص) /زيادةال(يل إمجا

    التغريات يف املطلوبات
 ٧،٧٦٩  (٤٥،٠٩٦) األرصدة املستحقة للبنوك

 ٢،٨٨٨،٨٠٧  ٥،٠٤٤،٢٢٣ ودائع العمالء
 ٣٠٣،٩٩٢  ٥٣،٧٤٥ األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرى

 ٣،٢٠٠،٥٦٨  ٥،٠٥٢،٨٧٢ )٣(إمجايل الزيادة يف املطلوبات 
    األنشطة االستثمارية) املستخدمة يف/ (التدفقات النقدية من 

 (٧٣،٣٣١)  (٥٢،٤١٨) شراء عقارات وآالت ومعدات
 ٢،٦٦٩  - فائض إعادة تقييم العقارات

 (٨٠٩)  - صايف األصول املستبعدة واملبالغ املشطوبة من االستثمارات
 (٧١،٤٧١)  (٥٢،٤١٨) )٤(األنشطة االستثمارية )  يفاملستخدمة/ (صايف التدفقات النقدية من 

    األنشطة التمويلية) املستخدمة يف(التدفقات النقدية 
 (٤٢٣،٧١٩)  (٤٤٤،١٨٩) حصة احلكومة من أرباح السنة

 -  ٢٥٠،٠٠٠ الزيادة يف رأس املال
 (٣٢،٥٩٤)  (٣٤،١٦٨) حصة املوظفني من أرباح السنة

 (٤٥٦،٣١٣)  (٢٢٨،٣٥٧) )٥(األنشطة التمويلية ) املستخدمة يف(صايف التدفقات النقدية 
 ٤،٤٦٨،٧٠٧  ٢،١٩٥،٢٥٩ )٥+٤+٣+٢+١(صايف الزيادة يف النقدية وشبه النقدية 

 ٢٦،١٩٥،٩١٨  ٣٠،٦٦٤،٦٢٥  يناير١النقدية وشبه النقدية يف 
 ٣٠،٦٦٤،٦٢٥  ٣٢،٨٥٩،٨٨٤  ديسمرب٣١النقدية وشبه النقدية يف

    :تتمثل يف
 ٤،١١٥،١٧٦  ٤،٥٤٧،٨٠١ النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين

 ١٣،١٩٠،٣١٣  ١٤،٨٢٩،٧٨٦ األرصدة لدى البنوك
 ١٧،١١٠،٤١١  ٢٠،٣٨٦،٥٤٥ أذون اخلزانة وشهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين

 (٣،٢٧٩،٣٦٥)  (٣،٧١٢،٣٣١) كزي اليمين أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املر
 (٤٧١،٩١٠)  (٣،١٩١،٩١٧) بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهراألرصدة لدى البنوك 

 ٣٠،٦٦٤،٦٢٥  ٣٢،٨٥٩،٨٨٤ ديسمرب٣١النقدية وشبه النقدية يف 

 البيانات املاليةه جزءاً من هذ٣٦ إىل ١تشكل اإليضاحات من 



 

 
 

 
١٤ 

 بيان التغيرات  في حقوق المالك
  م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في لمنتهية للسنة المالية ا

 
 

 

 
 رأس املال

 احتياطي
 ادة التقييمإع

 االحتياطي
 القانوين

 االحتياطي
  العام

احتياطي التغريات
  املتراكمة يف
  القيمة العادلة

 صايف أرباح
 اإلمجايل   السنة

 ألف ريال  ألف ريال ألف ريال  ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال 
 ٢،٦٥٧،٨٨٥  -  - ٦٣٧،٠٩٣١٦٧،٨٤٥٢٥٢،٩٤٧ ١،٦٠٠،٠٠٠ م٢٠٠٠ديسمرب  ٣١الرصيد يف 

 ٦٥١،٨٧٥  ٦٥١،٨٧٥  - --- - صايف ربح السنة
 ٢،٦٦٩  -  - --٢،٦٦٩ - إضافة أصول ثابتة

 -  (٩٧،٧٨١)  - -٩٧،٧٨١- - احملول إىل االحتياطي القانوين
 -  (٩٧،٧٨١)  - ٩٧،٧٨١-- - احملول إىل االحتياطي العام

 (٤٢٣،٧١٩)  (٤٢٣،٧١٩)  - --- - الصافيةألرباح حصة احلكومة يف ا
 (٣٢،٥٩٤)  (٣٢،٥٩٤)  - --- - حصة املوظفني يف األرباح الصافية

 ٢،٨٥٦،١١٦  -  - ٦٣٩،٧٦٢٢٦٥،٦٢٦٣٥٠،٧٢٨ ١،٦٠٠،٠٠٠ م٢٠٠١ ديسمرب ٣١الرصيد يف 
احملول إىل احتياطي التغريات املتراكمة يف

 ١٦،٣٩٢ - ١٦،٣٩٢ - - - - )٣٩(تطبيقاً ملعيار القيمة العادلة 
 استثماراتحتصيل قيمة  حمققة منأرباح

 - - - -مت حتويلها إىل بيان الدخل  متوفرة للبيع
 

(٤،٣٩٨) - )٤،٣٩٨( 
 ٦،٩٢٩ - ٦،٩٢٩  - - - -  للسنةصايف التغري يف القيمة العادلة

 ٦٨٣،٣٦٧  ٦٨٣،٣٦٧  - --- - صايف ربح السنة
 -  (١٠٢،٥٠٥)  - -١٠٢،٥٠٥- - احملول إىل االحتياطي القانوين
 -  (١٠٢،٥٠٥)  - ١٠٢،٥٠٥-- - احملول إىل االحتياطي العام

 (٤٤٤،١٨٩) (٤٤٤،١٨٩)  - --- - حصة احلكومة يف األرباح الصافية
 ٢٥٠،٠٠٠ -  - --- ٢٥٠،٠٠٠  إىل رأس املال من حصة احلكومةاحملول

 (٣٤،١٦٨)  (٣٤،١٦٨)  - --- - حصة املوظفني يف األرباح الصافية
 ٣،٣٣٠،٠٤٩  -  ١٨،٩٢٣ ٦٣٩،٧٦٢٣٦٨،١٣١٤٥٣،٢٣٣ ١،٨٥٠،٠٠٠ م٢٠٠٢  ديسمرب٣١الرصيد يف 

 
 إىل إدارة البنك خطابه يف نائب رئيس الوزراء وزير املالية معايل األخم بتنفيذ توجيهات ٢٠٠٢ ديسمرب ٣٠أقر جملس إدارة البنك يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

 مليون ريال على مرحلتني من حصة احلكومة يف صايف أرباح البنك ٥٠٠ القاضي برفع رأس مال البنك مببلغ م٢٠٠٢ سبتمرب ٤ج وبتاريخ .م/٥٣١رقم 
  ). جـ– ١٥إيضاح (م ٢٠٠٣م و٢٠٠٢للعامني 

 
 جزءاً من هذه البيانات املالية٣٦ إىل ١تشكل اإليضاحات من 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
  م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١
 
 
 التأسيس و نشاط البنك  ١

 خـالل   أعماله املصرفية من،م١٩٦٩ يف عدن يف عام  الذي مت تأسيسه- اململوك بالكامل للحكومة اليمنية - )البنك( البنك األهلي اليمين  ميارس
العاصـمة  يف فرعني دن التجارية يف احملافظات الشرقية واجلنوبية ومن خالل  فرًعا آخرين منتشرين يف أهم امل٢٩ل  يف مدينة عدن ومن خال    إدارته
 ). موظفا٦٠٨ً :م٢٠٠١ ديسمرب ٣١(م ٢٠٠٢ ديسمرب ٣١ موظفًا كما يف ٥٩٢يعمل لدى البنك   .احلديدةمدينة يف واحد فرع  و صنعاء
انات املالية للبنك و قرر تقدميها للجهات املختصة للحصول علـى          م البي ٢٠٠٣ يناير   ٢٦اعتمد جملس إدارة البنك يف جلسته املنعقدة بتاريخ         لقد  

 .موافقتها إلصدارها
 أسس إعداد البيانات املالية  ٢

 الصادرة من جملس معايري احملاسبة الدولية واللجنة الدائمة لتفسري معايري احملاسـبة الدوليـة التابعـة           ملعايري احملاسبة الدولية   طبقاًعد البيانات املالية    ت
واستثناًء من معايري احملاسـبة     . لمجلس واملتطلبات القانونية يف اجلمهورية اليمنية وكذلك القواعد والتعليمات الصادرة من البنك املركزي اليمين             ل

 :الدولية وتطبيقًا ألحكام القوانني والتعليمات احمللية يتم معاجلة كل من

قروض والسلفيات غري املنتظمة وفقًا لتعليمات البنك املركزي الـيمين          استخدام حد أدىن لنسب مئوية الحتساب املخصصات لقاء ال         ) أ
  والتعديالت الالحقة له؛م١٩٩٦لعام ) ٦(الصادرة باملنشور الدوري رقم 

 .ظمة ضمن حقوق املالكعدم إدراج خمصص املخاطر العامة احملتسبة على القروض والسلفيات غري املنت )ب
 . ملعايري احملاسبة الدوليةم وفقا٢٠٠٢ً ديسمرب ٣١غري مادي كما يف الية للبنك إن تأثري ما تقدم على البيانات امل

 لسياسات احملاسبية اهلامةا ٣
 : هي كالتايلالسياسات احملاسبية اهلامة املتبعة على أساس ثابتإن 

 العرف احملاسيب )أ 
 . االستثمارات املتوفرة للبيع بالقيمة العادلةفيما عدا قياس املباين املعدلة بتقييم األراضي وتعد البيانات املالية وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية

 التغريات يف السياسات احملاسبية )ب 
م وذلـك  ٢٠٠٢ ديسـمرب  ٣١للسنة املنتهية يف )  االعتراف والقياس-األدوات املالية (املعدل ) ٣٩(قام البنك بتطبيق معيار احملاسبة الدويل رقم        

لقد نتج عن هذا التطبيق تغيريات مادية يف السياسات         .  مل يتم إعادة عرض أرقام املقارنة     وفقاً ألحكام املعيار    يمين و باالتفاق مع البنك املركزي ال    
 الـتغريات يف  حسابلقد قام البنك بتطبيق املعيار و.  احملاسبية للبنك فيما يتعلق باعتراف وقياس األدوات املالية طبقاً لألحكام املرحلية هلذا املعيار         

 :إن التغريات الرئيسية هي كما يلي.  م٢٠٠٢ يناير ١اسات احملاسبية اعتباًرا من السي
 االستثمارات -

.  م املخصصات الناجتة عن االخنفاض الـدائم يف القيمـة    بصايف التكلفة بعد حس    احملتفظ هبا لغري املتاجرة    اتبع البنك سابقًا سياسة تقييم استثماراته     
 مجيـع  قام البنـك بإعـادة تصـنيف   ارات ميكن تصنيفها كاستثمارات حمتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق فقد         ومبا أن البنك ال ميتلك أي استثم      

 ينـاير  ١مت إعادة قياس االستثمارات املتوفرة للبيع بالقيمـة العادلـة كمـا يف       .   للبيع إىل استثمارات متوفرة   استثماراته احملتفظ هبا لغري املتاجرة    
تدرج األرباح أو اخلسائر الالحقة غري احملققة لالستثمارات املتوفرة للبيع كبند           كما  .  حقوق املالك رة الناجتة يف    م وإدراج الربح أو اخلسا    ٢٠٠٢

. يف بيـان الـدخل     جهـا اإدر إىل اخنفـاض قيمتـها حيـث يـتم            إىل أن يتم بيعها أو أن يظهـر مـا يشـري            الكمستقل ضمن حقوق امل   
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 )تتمة (لسياسات احملاسبية اهلامةا ٣
 )تتمة (تغريات يف السياسات احملاسبيةال )ب

 خمصص اخنفاض قيم املوجودات املالية -
حيتسب خمصص االخنفاض يف قيمة القروض والسلفيات واملوجودات املالية األخرى على أساس صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املسـتقبلية                   

نظًرا لعدم وجود اخنفاض دائم يف قيمـة القـروض          و . يف السابق ختصم   قبلية   االستردادات املست   بأسعار الفائدة األصلية حيث مل تكن      خمصومة
 . املخصصات الالحقة يف بيان الدخلإدراج بينما يتم . والسلفيات فلم تكن هناك تعديالت جوهرية ضرورية يف ذلك التاريخ

 تأثري التغريات يف السياسات احملاسبية )ج 
  يف القيمـة تراكمـة  التغريات امل إىل حساب احتياطيمت حتويله ) دائن ( ألف ريال  ١٦،٣٩٢ مبلغ )٣٩ ( رقم معيار احملاسبة الدولية  نتج عن تطبيق    

 . ضمن حقوق املالكالعادلة
 العمالت األجنبية )د 

 جيري قيد املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية بالريال اليمين وفقًا ألسعار الصرف السائدة يف          .  حيتفظ البنك بسجالته بالريال اليمين     )١
بالعمالت األجنبية يف تاريخ امليزانية العمومية إىل الريـال         النقدية املسجلة   حتول املوجودات واملطلوبات    .  تاريخ استحقاق املعامالت  

 .الدخل وتدرج األرباح واخلسائر الناجتة يف بيان  يف ذلك التاريخأسعار الصرف السائدةباليمين 
ستثمارات املتوفرة للبيع واليت تسجل بالقيمة العادلة والناجتة عن التغريات يف أسـعار الصـرف   يتم اعتبار التغريات الناجتة عن تقييم اال    )٢

 .كجزء من التغريات يف القيمة العادلة هلا وال يتم حتويلها إىل بيان الدخل بل يتم إدراجها ضمن حقوق املالك
 .ال يتعامل البنك يف عقود الصرف املستقبلية )٣

 حتقق اإليرادات )ه 
 قـروض لاو االلتزامـات ائد املقبوضة واملدفوعة على أساس مبدأ االستحقاق الزمين ألصل املبلغ املتبقي ويتم تثبيت الرسـوم وعوائـد   ثبت الفو ُت

) ٦( باملنشور رقـم   الصادرةوفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين ولكن . املقدمة املستحقة الدفع عند استحقاقها وسعر الفائدة املطبقة  والسلفيات
 تستبعد الفوائد القابلة للقبض اليت مضى على استحقاقها         م ال يتم تثبيت إيرادات الفوائد على القروض والسلفيات غري املنتظمة حيث           ١٩٩٦م  لعا
 ووفقـاً   .أكثر من اإليرادات إىل حني حتصيلها فعالً، بينما تدرج الرسوم والعموالت األخرى ضمن اإليرادات عنـد اسـتحقاقها                   يوماً أو  ٩٠
إيرادات التشغيل "ضمن بند ) املستردة(م يتم إدراج املخصصات املستعادة   ٢٠٠٢لعام  ) ٢(باملنشور رقم   الصادرة  مات البنك املركزي اليمين     لتعلي

 ".األخرى
 . عند اإلعالن عنهاالستثمارات املتوفرة للبيعل  املوزعةرباحاألتدرج 

 وشهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين أذون اخلزانة )و 
مـن تـاريخ   ) غري املستحق(صدرها البنك املركزي اليمين نيابة عن وزارة املالية بقيمتها االمسية ناقصة اخلصم غري املطفأ   يظهر أذون اخلزانة اليت     ت

 . وتظهر شهادات اإليداع لدى البنك املركزي بقيمتها االمسية.الشراء إىل تاريخ االستحقاق على أساس طريقة القسط الثابت

 ستثماراتاالتقييم  )ز 
يتم  .يتم قيد مجيع االستثمارات مبدئياً بالتكلفة واليت تعد القيمة العادلة لقيمة االستثمار وقت الشراء متضمنةً مصاريف الشراء املتعلقة باالستثمار

اح واخلسائر غري احملققة عند إعادة درج األربُت.  بالقيمة العادلة" كاستثمارات متوفرة للبيع "بعد القيود األوىل، إعادة قياس االستثمارات املصنفة 
 بشكل دائم ته قيمخنفاضا إىل أن يتم بيع االستثمار أو حتصيل قيمته أو استبعاده أو الكقياس القيمة العادلة يف بند منفصل ضمن حقوق امل

  . تدرج يف بيان الدخلالك األرباح واخلسائر اإلمجالية املدرجة سابقاً ضمن حقوق املولوعندها حت
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 وخمصص االلتزامات الطارئةوالسلفيات خمصص القروض  )ح 
 وااللتزامـات، يـتم تكـوين    وجوداتم بشأن أسس تصنيف امل    ١٩٩٦لسنة  ) ٦(تطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم         

سب من إمجايل القـروض والسـلفيات   تضافة إىل نسبة مئوية للمخاطر العامة حتخمصصات خاصة للقروض والتسهيالت وااللتزامات الطارئة باإل      
وااللتزامات الطارئة ، مستبعًدا منها األرصدة املغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة وذلك يف ضوء الدراسـات             

 : عليه، يتم تكوين املخصص طبقًا للنسب التالية كحد أدىن  وبناًء.التفصيلية الدورية ألرصدة القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة
 )متضمنةً للحسابات حتت املراقبة(القروض والسلفيات  •
 )متضمنةً للحسابات حتت املراقبة(االلتزامات الطارئة املنتظمة  •

 %)٢: م ٢٠٠١ % (٢
 %)١: م ٢٠٠١  % (١

  :القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة غري املنتظمة •
  %١٥ الديون دون املستوى 
  %٤٥ الديون املشكوك يف حتصيلها 
  %١٠٠ الديون الرديئة 

 يف حالة عدم جدوى اإلجراءات املتخذة حياهلا لتحصيلها أو بناًء على التعليمات الصادرة من البنـك املركـزي                    والسلفيات يتم إعدام القروض  
 الـيت سـبق    والسـلفيات  ًما من املخصص الذي تضاف إليه املبالغ احملصلة من القروض         اليمين يف ضوء أعمال الفحص اليت يقوم هبا وذلك حس         

الفوائد املعلقة ويتم قيد املخصصات بنفس عملة       يف امليزانية العمومية بعد حسم املخصص و      والبنوك   للعمالء    والسلفيات تظهر القروض .  إعدامها
 .القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة

 ، بعد االستهالك املتراكماملعداتت واآلالالعقارات و )ط 
يف السجالت احملاسبية بتاريخ الشراء بسـعر  فتقيد اآلالت واملعدات أما .  واليت تشتمل على األراضي واملباين، بقيم التقييم  يتم قيد مجيع العقارات     

 .تشتمل التكلفة على مثن الشراء وأية مصروفات ناجتة عن اقتنائها.  التكلفة
يتم احتسـاب    .ناقصة منها مبلغ االستهالك املتراكم    أو قيم التقييم     أما املوجودات الثابتة األخرى فتظهر بالتكلفة        . اململوكة راضيال تستهلك األ  

 باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتـاجي          ، باستثناء األراضي اململوكة،   املعداتاآلالت و االستهالك لشطب تكلفة العقارات و    
 املبالغ املستردة لبنـود  لتحديد احلالية تدرج ضمن القيم  أما التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة فال       .   لنسب االستهالك املبينة أدناه     طبقاً هلااملتوقع  

 .دى فترة عقود اإلجيار اخلاصة هباتستهلك التكلفة على التحسينات على العقارات املستأجرة على م و.العقارات واآلالت واملعدات
   %٢ املباين

 %٢٠ السيارات
 %١٠ األثاث واملعدات

 %٢٠  وبرامج الكمبيوترالكمبيوتر
   %٢ اخلزائن

 .على فترة عقود اإلجيار أو العمر اإلنتاجي املتوقع هلا أيهما أقل  ةالتحسينات على العقارات املستأجر
 العقارات والضمانات اليت آلت للبنك وفاء لديون )ي 

 اليت آلت ملكيتها للبنك ضـمن      العقارات والضمانات م ووفقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين تدرج        ١٩٩٨لعام  ) ٣٨(وك رقم   وفقاً لقانون البن  
اً أي اخنفاض يف تاريخ إعداد البيانات املالية ويتم حتميل قيمـة   ناقصوذلك بالقيمة اليت آلت هبا للبنك    " األرصدة املدينة واملوجودات األخرى   "بند  

 . على بيان الدخلاالخنفاض
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 املطلوبات وااللتزامات الطارئة )ك 
" احلسابات النظامية وااللتزامات األخـرى    "تظهر املطلوبات وااللتزامات الطارئة واليت يكون البنك طرفًا فيها، خارج امليزانية العمومية حتت بند               

 .ت منه كما يف تاريخ امليزانية العموميةألهنا ال متثل موجودات للبنك أو مطلوبا

 النقدية وشبه النقدية )ل 
لدى البنك املركزي الـيمين     األرصدة   تشتمل على كل من النقدية يف الصندوق، و        النقدية وشبه النقدية  لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، فإن       

 وشـهادات    ثالثة أشهر من تاريخ إصدار امليزانيـة العموميـة         من أقلفيما عدا أرصدة االحتياطيات النظامية، وأذون اخلزانة بتواريخ استحقاق          
 .حق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر واألرصدة لدى البنوك عدا تلك اليت تستاإليداع لدى البنك املركزي اليمين

  األرباح التجارية والصناعيةيبةضر )م 
 املادةله وأحكام     والتعديالت الالحقة  م١٩٩١لعام  ) ٣١(الدخل رقم     األرباح التجارية والصناعية مبوجب قانون ضرائب      يبةحيتسب خمصص ضر  

 . واألنظمة ذات الصلة يف اجلمهورية اليمنيةن البنوكأم بش١٩٩٨لسنه ) ٣٨(من القانون رقم ) ٨٥(

 الزكاة )ن 
 .زيعها طبقًا ملصاريفها الشرعيةيقوم البنك بتوريد الزكاة احملتسبة وفقًا للقوانني املعنية إىل اجلهة احلكومية املختصة واليت تقرر تو

 األطراف ذوي العالقة )س 
قدمة إىل األطراف ذوي العالقة وبالتحديد أعضاء جملـس اإلدارة والشـركات الـيت           يتم اإلفصاح يف البيانات املالية عن القروض والسلفيات املُ        

 .أو أكثر من رأمساهلا% ٢٥ميلكون فيها 

 املوجودات برسم األمانة )ع 
 .درج ضمن هذه البيانات املالية حيتفظ هبا البنك برسم األمانة ال تعترب من موجودات البنك ولذلك فهي مل ُتإن املوجودات اليت

  املوجودات املالية وعدم قابليتها للتحصيلاضمحالل )ف 
إذا وجد .   معينة موجودات ماليةاضمحالل قيمة يثبت موضوعي دليل  فيما إذا كان يوجدلتحديدعمومية  تقومي يف تاريخ كل ميزانية جرىُي

ية خسائر من االخنفاض بناًء على صايف القيمة احلالية للتدفقات أهذا الدليل فإنه يتم حتديد املبلغ القابل لالسترداد املقدر هلذه املوجودات وكذلك 
 .النقدية املستقبلية املتوقعة ويتم االعتراف هبا يف بيان الدخل

 القيم العادلة )ص 
سب عليها فوائد بناًء على التدفقات النقدية املخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنود حتمل نفس تواريخ حتتللبنود اليت يتم تقدير القيمة العادلة 

 .يتم حساب القيمة العادلة للودائع حتت الطلب حيث أن أرصدهتا تدفع عند الطلب ال.  االستحقاق املتبقية

وقية معلنة، فيتم تقدير القيمة العادلة بطريقة معقولة بالرجوع إىل القيمة السوقية احلالية أما بالنسبة لالستثمارات اليت ال توجد هلا أسعار س
  . أساس صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعةلألدوات املالية األخرى واملشاهبة أو بناًء على

 تاريخ املتاجرة والسداد احملاسيب )ق 
إن .   اليت تصل فيه املوجودات إىل الطرف املعينخبيعات العادية للموجودات املالية يف تاريخ املتاجرة وهو التارييتم قيد مجيع املشتريات وامل

املشتريات أو املبيعات العادية هي تلك اليت تتعلق باملوجودات املالية اليت تتطلب َتسلُم هذه املوجودات خالل اإلطار الزمين املنصوص عليه يف 
 . أعراف السوقالقوانني أو حسب
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 األدوات املالية وإدارة املخاطر ذات الصلة ٤

 األدوات املالية ١-٤
إن األدوات املالية للبنك تتمثل يف املوجودات واملطلوبات املالية تشتمل املوجودات املاليـة علـى النقديـة واحلسـابات اجلاريـة والودائـع                         )أ

 لـدى البنـك املركـزي       ، وأذون اخلزانـة، وشـهادات اإليـداع       ظ هبا لغـري املتـاجرة      احملتف لدى البنوك واملؤسسات املالية واالستثمارات    
. وتشتمل املطلوبات املاليـة علـى ودائـع العمـالء واألرصـدة املسـتحقة للبنـوك               .  والبنوك ، والقروض والسلفيات املقدمة للعمالء    اليمين

 .”األخرى سابات النظامية وااللتزاماتاحل“كما أن األدوات املالية تتضمن احلقوق والتعهدات املدرجة ضمن بند 

 القيمة العادلة لألدوات املالية )ب

، فـإن القـيم العادلـة لـألدوات املاليـة ال            البيانات املاليـة  استناًدا على تقييم املوجودات واملطلوبات للبنك كما تظهرها اإليضاحات حول            
 .وميةيف تاريخ امليزانية العمكما  الدفتريةختتلف جوهرياً عن قيمها 

 العقود اآلجلة )جـ

 .ال يتعامل البنك يف عقود آجلة لشراء أو بيع عمالت أجنبية 

 إدارة املخاطر ذات الصلة ٢-٤

 خماطر سعر الفائدة )أ

ت لتقييـد   ميارس البنك عدًدا من اإلجراءا    .  تنشأ خماطر سعر الفائدة من احتمال أن التغري يف أسعار الفائدة سوف يؤثر على قيمة األدوات املالية                 
 :تأثري تلك املخاطر إىل احلد األدىن وذلك عن طريق

 ربط أسعار الفائدة على املبالغ املقترضة بأسعار الفائدة على املبالغ املقرضة؛ •

 األخذ بعني االعتبار أسعار اخلصم ملختلف العمالت عند حتديد أسعار الفائدة؛ •

 .اليةضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات واملطلوبات امل •

  وتركزاتهخماطر االئتمان )ب

عترب القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك، واحلسابات اجلارية والودائع لدى البنوك واحلقوق وااللتزامات من اآلخـرين أدواٍت ماليـة                   تُ 
ولغرض االلتزام بتعميم   .  م عند استحقاقها  التزاماهتبتشتمل خماطر االئتمان على عدم مقدرة تلك األطراف على الوفاء           .  معرضة ملخاطر االئتمان  

املعايري احملددة لغرض إدارة خماطر االئتمـان بطريقـة         بم املتعلق بإدارة خماطر االئتمان، يلتزم البنك        ١٩٩٧لعام  ) ١٠(البنك املركزي اليمين رقم     
 .مالئمة

 :لتقليل خماطر االئتمان، يطبق اإلجراءات اإلضافية التاليةباإلضافة إىل تلك املعايري املنصوص عليها يف التعميم املذكور، فإن البنك و 

 .إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وحتديد نسبة خماطر االئتمان لكل منهم •
 .نوكاحلصول على ضمانات كافية لتقليل خماطر االئتمان اليت قد تنتج من املصاعب املالية اليت يواجهها العمالء أو الب •
 غري   والسلفيات املتابعة واملراجعة الدورية للعمالء والبنوك لغرض تقييم مراكزهم املالية ودرجة االئتمان واملخصص املطلوب للقروض              •

 .املنتظمة
 . خماطر االئتمانزاتتوزيع حمفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك على قطاعات متنوعة لتقليل ترك •
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 )تتمة(اطر ذات الصلة األدوات املالية وإدارة املخ ٤
 )تتمة(إدارة املخاطر ذات الصلة  ٢-٤

 خماطر أسعار الصرف )جـ

بسبب طبيعة نشاط البنك، يتعامل البنك مبختلف العمالت األجنبية وعليه فإنه معرض ملخاطر أسعار الصرف، وحترص إدارة البنك يف احملافظة  
م والذي ١٩٩٨لعام ) ٦( ومتطلبات املنشور الدوري رقم البنك املركزي اليمين بتعليمات على مراكز متوازنة يف العمالت األجنبية وذلك التزاماً

أن ال يتجاوز إمجايل املركز املفتوح جلميع العمالت عن بمن رأس مال البنك واحتياطياته و% ١٥حيدد مراكز كل عملة أجنبية على حدة بنسبة 
 . العموميةهم مراكز العمالت األجنبية يف تاريخ امليزانيةأ )٣٤(قم  رويبني اإليضاح. من رأس مال البنك واحتياطياته% ٢٥

 لدى البنك املركزي اليميناالحتياطيات النظامية النقدية يف الصندوق وأرصدة  ٥

 م٢٠٠١  م٢٠٠٢ 
 ألف ريال  ألف ريال 

    النقدية يف الصندوق
 ٥٥١،٦٥٣  ٤٣٥،٢٩٢ بالعملة احمللية 
 ٢٣٤،٠٨٧  ٢٦٦،١٠٨ بالعمالت األجنبية 
 ٥٠،٠٧١  ١٣٤،٠٧٠ شيكات مشتراة، بالصايف 

 ٨٣٥،٨١١  ٨٣٥،٤٧٠ إمجايل النقدية يف الصندوق
    أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين 

 ١،٨٨٧،٦٦٠  ٢،١٢٧،٢٧٥ بالعملة احمللية 
 ١،٣٩١،٧٠٥  ١،٥٨٥،٠٥٦ بالعمالت األجنبية 

 ٣،٢٧٩،٣٦٥  ٣،٧١٢،٣٣١ ات النظامية لدى البنك املركزي اليمينإمجايل أرصدة االحتياطي
 ٤،١١٥،١٧٦  ٤،٥٤٧،٨٠١ إمجايل النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين

 لدى البنك املركزي اليمين بنسب مقررة       ت نظامية  احتياطيا  بودائع  البنوك العاملة يف اجلمهورية اليمنية أن حتتفظ        أحكام قانون البنوك جيب على كل      مبوجب
 . فوائد حمددة من قبل البنك املركزي اليمينبالعملة احملليةحتمل الودائع .  والودائع ألجل والودائع األخرى من ودائع العمالء املتمثلة يف الودائع حتت الطلب

 



 

 
 

 
٢١ 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 
 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١

 

 األرصدة لدى البنوك ٦

 م٢٠٠١  م٢٠٠٢
 ألف ريال  ألف ريالنوك احمللية األخرىاألرصدة لدى البنك املركزي اليمين والب
    احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمين

  ١،١٥٤،٧٤٥  ٨٥٢،٧٥١ بالعملة احمللية 
  ١٧٢،٩٣٣  ٢٣١،٦٧٣ بالعمالت األجنبية 

 ١،٣٢٧،٦٧٨  ١،٠٨٤،٤٢٤ إمجايل احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمين
 (١٨،١١٥)  (١٨،١١٥) ل بنود التسوية املعلقة خمصص مقاب

 ١،٣٠٩،٥٦٣  ١،٠٦٦،٣٠٩ صايف إمجايل احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمين
 ٣،٥٢١  ٥١٠ احلسابات اجلارية لدى بنوك حملية

 ١،٣١٣،٠٨٤  ١،٠٦٦،٨١٩ إمجايل احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمين والبنوك احمللية األخرى
    األرصدة لدى البنوك األجنبية
 ٢،٢٧٢،٥٤٥  ٢،١٥٣،٣٩٢ حسابات جارية وحتت الطلب

 (٢٩،٢٢٤)  (٣١،٥٠٤) خمصص مقابل بنود التسوية املعلقة 
 ٩،٦٣٣،٩٠٨  ١١،٦٤١،٠٧٩ ودائع ألجل

 ١١،٨٧٧،٢٢٩  ١٣،٧٦٢،٩٦٧ إمجايل األرصدة لدى البنوك األجنبية
 ١٣،١٩٠،٣١٣  ١٤،٨٢٩،٧٨٦ إمجايل األرصدة لدى البنوك

  أذون اخلزانة، صايف ٧
 م٢٠٠١  م٢٠٠٢ : ألذون اخلزانة املعاد شراؤها واليت تستحقالقيمة االمسية

 ألف ريال  ألف ريال 
  ١٢،٥١٧،٦٦٢  ١٥،١٦٥،٨٢١  يوًما٩٠خالل  

  ١٢،٥١٧،٦٦٢  ١٥،١٦٥،٨٢١ ذون اخلزانة املعاد شراؤهاأل  القيمة االمسيةإمجايل
 (٢٠٧،٢٥١)  (٢٢٩،٢٧٦) )غري املطفأ ( اخلصم غري املستحق:اًناقص

  ١٢،٣١٠،٤١١  ١٤،٩٣٦،٥٤٥ صايف القيمة الدفترية

وفقًـا  %).  ١٤إىل % ١٣ -م ٢٠٠١ ديسمرب  ٣١% (١٤إىل  % ١٣خالل فترة ثالثة أشهر وحتمل فائدة تتراوح بني         ها  ؤاملعاد شرا  أذون اخلزانة    تستحق
 .ضمن النقدية وشبه النقديةين تعترب أذون اخلزانة اليت تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من لتعليمات البنك املركزي اليم

 شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين ٨

 م٢٠٠١  م٢٠٠٢ 
 ألف ريال  ألف ريال 

  ٤،٨٠٠،٠٠٠  ٥،٤٥٠،٠٠٠  يوماً ٩١ –شهادات إيداع 

وفقًا لتعليمـات البنـك     %.١٤بنك املركزي اليمين تستحق على فترات تقل عن ثالث شهور وبفائدة سنوية قدرها          البنك بإيداع مبالغ لدى ال     إدارة تقوم
 .ضمن النقدية وشبه النقديةاليت تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من شهادات اإليداع لدى البنك املركزي واملركزي اليمين تعترب 
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 ، بعد املخصصات والبنوكلعمالءالقروض والسلفيات املقدمة ل ٩
 : القروض والسلفيات من البنود التاليةتتكون

 م٢٠٠١  م٢٠٠٢ 
 ألف ريال  ألف ريال املبالغ املستحقة من املؤسسات احلكومية

٤٥ املبالغ املستحقة من املؤسسات احلكومية  ٢٤٧،   ٢٨،٦٠٣ 
 ٣،٧٠٣  ٤،٢٣١ سنةالفوائد احململة خالل ال: زائداً   
 ١٢،٩٤١  _ الزيادة يف السلفيات املمنوحة: اً  زائد 
 -  (٢،٣٩٥) املبالغ املدفوعة من قبل احلكومة: ناقصاً  

 ٤٥،٢٤٧  ٤٧،٠٨٣ )١(إمجايل املبالغ املستحقة من املؤسسات احلكومية 
    القروض والسلفيات املقدمة للعمالء يف القطاع اخلاص

 ٦٤٣،٠٩٦  ٨١٣،٦٢٦ تسهيالت السحب على املكشوف
 ١،٣٥٥،٢٢٨  ١،٤٩٧،١٦٤ القروض القصرية األجل
 ٢٦٦،٨١٦  ٢٠٤،٠٤٦ أوراق جتارية خمصومة 

 ١،٩٩٨،٣٢٤  ٢،٥١٤،٨٣٦ )٢(إمجايل القروض والسلفيات املقدمة للعمالء يف القطاع اخلاص 
    القروض والسلفيات املقدمة للبنوك

 ٧،٠٦٣  ١٠٥،١٩٨ ) أ-ح إيضا(دوالر أمريكي  ٥٨٨،٠٩٤ –ساند لليوباف املقرض ال
 ٧،٠٦٣  ١٠٥،١٩٨ )٣(إمجايل القروض والسلفيات املقدمة للبنوك 

 ٢،٣١٧،٤٥٠  ٢،٦٦٧،١١٧ )٣+٢+١(إمجايل القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك 
 (٧٣٠،٢٤١)  (٨٧٦،٦٢٧) ) ب-إيضاح( املخصصات لقاء القروض والسلفيات غري املنتظمة   

 (١٣،٧٦٢)  (١٦،١٣٠) ) جـ-إيضاح                                        ( الفوائد املعلقة 
 (٧٤٤،٠٠٣)  (٨٩٢،٧٥٧) إمجايل املخصصات لقاء القروض والسلفيات غري املنتظمة والفوائد املعلقة

 ١،٥٧٣،٤٤٧  ١،٧٧٤،٣٦٠ صايف القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك
  .) ريال ألف٧٦٤،٤٨٤مبلغ  :م ٢٠٠١ (ريالألف  ٩٠٢،٥١٩م مبلغ ٢٠٠٢ ديسمرب ٣١ات االئتمانية غري املنتظمة كما يف  إمجايل القروض والسلفيبلغ

 ديسمرب ٣١ (ألف ريال ٤٨,٧٩٦تتضمن املبالغ أعاله أرصده القروض والسلفيات اليت قدمها البنك لألطراف ذوي عالقة ضمن نشاطه االعتيادي والبالغة 
 ).٢٨(كما هو مبني يف اإليضاح رقم ) لف ريال أ٤٦،٥٥٦: م ٢٠٠١

  لليوبافالقرض املساند )أ
 أن بالرغم من.   باريس من قبل املسامهني فيه-ليوباف ل دوالر أمريكي مسامهة البنك يف قرض مساند لرأس املال مقدم ٥٨٨،٠٩٥ القرض البالغ قيمته ميثل

لذلك .  م٢٠٠٤م وعام ٢٠٠٣يف عام على مرحلتني  أكثر من مرة ويستحق السداد ألصل قد مت جدولته مبلغ اإال أنالفوائد املستحقة عليه تدفع يف وقتها، 
حيمل القرض فوائد سنوية على أساس سعر الفائدة بني البنوك يف سوق لندن .  رصيد القرضلكامل  أخذ خمصص قررت اإلدارة، ألغراض احليطة واحلذر،

 ديسمرب ٣١يظهر رصيد القرض كما يف .  رصيد هذا القرض من بند االستثمارات إىل بند القروض والسلفيات إعادة تصنيف سنةمت خالل ال%.  ١زائًدا 
وبعد عملية إعادة التصنيف مت تقييم الرصيد وفقاً ألسعار الصرف السائدة .  م وفقاً ألسعار الصرف األساسية، أي بالقيمة احملولة من بند االستثمارات٢٠٠١
 .م٢٠٠٢  ديسمرب٣١كما يف 



 

 
 

 
٢٣ 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 
 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١

 

  )تتمة (، بعد املخصصات والبنوك القروض والسلفيات املقدمة للعمالء ٩

 املخصصات لقاء القروض والسلفيات غري املنتظمة )ب

) م(م، ووفقًا للفقرة ١٩٩٨ ديسمرب ٢٧م بشأن البنوك والذي مت العمل به ابتداء من تاريخ ١٩٩٨لعام ) ٣٨(من القانون رقم ) ٨٥(ملادة مبوجب أحكام ا
م، فإن أي خمصص للقروض ١٩٩١لعام ) ٣١(رقم الدخل م املعدل لقانون ضرائب ١٩٩٩لعام ) ١٢(من القرار اجلمهوري بقانون رقم ) ٩(من املادة رقم 

.   لضريبة الدخلوالسلفيات االئتمانية الذي يتم احتسابه وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين ال يكون خاضًعا لضرائب الدخل عند احتساب الوعاء الضرييب
 .الفوائد املعلقة من املخصصات اجملنبة مقابل الديون املعدومة واملشكوك يف حتصيلهاتعترب ومبوجب تعليمات البنك املركزي اليمين 

 : هي كما يليالفترة خالل  غري املنتظمة تفاصيل حركة املخصصات على القروض والسلفياتإن

 ----------م ٢٠٠٢ ------------  ----------م ٢٠٠١ ------------
  خاص عام إمجايل خاص  عام  إمجايل

ألف ريال ألف ريال ألف ريال  ألف ريال ألف ريال ألف ريال  
٧٣٠،٢٤١ ٦٣٤،٨٠٣ ٢٠،٠٤٨  ٦٥٤،٨٥١ ٣٠،٩١٨ ٦٩٩،٣٢٣   يناير١الرصيد يف 
١٠٠،٥٠٢ ١،٧٧٢ ٦٨٨  ٢،٤٦٠ ٦٦٤ ٩٩،٨٣٨  سنة الإعادة تقييم أرصدة أول

(١١،٢٢٧)  - (١١،٢٢٧) )٢,٤٣٥( _ (٢,٤٣٥)  املبالغ املستخدمة خالل السنة
٨٢٨،٣٠٨ ٦٢٥،٣٤٨ ٢٠،٧٣٦  ٦٤٦،٠٨٤ ٣١،٥٨٢ ٧٩٦،٧٢٦  الرصيد املعدل
(٨٦،١٣٣)  (٩،٦٢١) (٧٦،٥١٢) (٢٣،٨٧٩) (٤,٠٤٦) (١٩،٨٣٣)  املسترد من قروض بعد إعدامها
٧٢،١٩٨ ١٥٠،٤٨٧ ١٩،٨٠٣  ١٧٠،٢٩٠ ٧،٧٥٦ ٦٤،٤٤٢  املخصص اجملنب خالل السنة
٤٨،٣١٩ ٧٣،٩٧٥ ١٠،١٨٢  ٨٤،١٥٧ ٣،٧١٠ ٤٤،٦٠٩  املخصص احململ على اإليرادات
٨٧٦،٦٢٧ ٦٩٩،٣٢٣ ٣٠،٩١٨  ٧٣٠،٢٤١ ٣٥،٢٩٢ ٨٤١،٣٣٥   ديسمرب٣١الرصيد يف 

 .بلة املخاطر العامة حملفظة القروض والسلفياتملقا%) ٢ :م ٢٠٠١% (٢قامت اإلدارة بتكوين خمصصات عامة بنسبة 

 الفوائد املعلقة )جـ

متثل هذه املبالغ الفوائد املعلقة على القروض والسلفيات غري املنتظمة واحملددة وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين واليت يتم قيدها ضمن اإليرادات عند 
 .تسلمها فقط

   م٢٠٠٢  م٢٠٠١
   ألف ريال  ألف ريال
  يناير١ الرصيد يف   ١٣،٧٦٢  ١٥،٠٣٤
  املبالغ املشطوبة خالل السنة  (٢٣٥)  (١،٢٧٢)

 املكون خالل السنة  ٢،٦٠٣  -
  ديسمرب٣١الرصيد يف   ١٦،١٣٠  ١٣،٧٦٢
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 
 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١

 

 توفرة للبيعامل االستثمارات ١٠
 :جنبية التالية األبنوك واملؤسسات املالية ال يف املتوفرة للبيعات هذه على االستثمارتشتمل

 م٢٠٠٢  م٢٠٠١
 عدد األسهم بسعر
  دوالر أمريكي
  واحد للسهم

 نسبة املسامهة
%  

 االستثمارات يف أسهم جمموعة يوباف  ألف ريال  ألف ريال
٠,٧٨٨ ١،٤٩٧،٢٠٠ ١٧،٩٨٢  ١٧،٩٨٢٪  )أ( أسهم فئة – و كر اك–يوباف 
٠,٧٨٣ ٢٣٤،٦٥٠ ٢،٨١٨  ٢،٨١٨٪  )ب( أسهم فئة – و كر اك–يوباف 
١,٣٧١ ٥٢٨،٢٥٠ ٦،٣٤٤  ٦،٣٤٤٪  )جـ( أسهم فئة – و كر اك–يوباف 
 جمموعة يوبافأسهم  يف ات االستثمارإمجايل ٢،٢٦٠،١٠٠ ٢٧،١٤٤  ٢٧،١٤٤

 االستثمارات يف البنوك واملؤسسات املالية األخرى     
٠,٣٤٤  ٢،٠٦٧  ٢،٠٦٧٪   البحرين–  املصرف العريببافيو 
٠,١٦٧  ٢٠،١٢٤  ١،٢٠١٪  )أ–إيضاح  ( البحرين–شركة اخلدمات املالية العربية  
  األخرىيف البنوك واملؤسسات املاليةإمجايل االستثمارات    ٢٢،١٩١  ٣،٢٦٨
  املتوفرة للبيع املاليةإمجايل االستثمارات   ٤٩،٣٣٥  ٣٠،٤١٢

 )ب–إيضاح  (يف قيمة االستثمارات لخمصص االضمحال: ناقًصا   (٢٩،٢١١)  (٢٩،٢١١)
  املالية املتوفرة للبيعصايف االستثمارات   ٢٠،١٢٤  ١،٢٠١

  البحرين-شركة اخلدمات املالية العربية  )أ
 واملتمثلة بالتوزيعات قبلية املتوقعةاملستعلى أساس صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية  احتساب القيمة العادلة لالستثمارات يف شركة اخلدمات املالية العربية مت

) البحرين(بلغت القيمة العادلة احملتسبة للسهم الواحد يف شركة اخلدمات املالية العربية . %٣ وبسعر خصم  املتساوياملستلمة من الشركة واليت يغلب عليها الطابع
 ).دوالر أمريكي للسهم ١٠: م٢٠٠٢ يناير ١( دوالر أمريكي للسهم ١١,٢٥مبلغ ٢٠٠٢ ديسمرب ٣١كما يف 

 دوالر ١٠والبالغة ( للسهم االمسيةمن القيمة % ٢٥حتصيل وقد مت % ٢٥م بتخفيض رأس ماهلا مبقدار ٢٠٠٢ يوليو ١قامت شركة اخلدمات املالية العربية يف 
 : البحرين خالل السنة كما يلي–ربية شركة اخلدمات املالية العكانت حركة حساب االستثمارات املتوفرة للبيع يف . ملالكي هذه األسهم) أمريكي

  م٢٠٠٢
  ألف ريال
 م٢٠٠٢ يناير ١الرصيد كما يف  ١،٢٠١
 ) ٣٩(فارق إعادة التقييم بالقيمة العادلة تطبيقاً ملعيار احملاسبة الدولية رقم  ١٦،٣٩٢
 م٢٠٠٢ يناير ١القيمة العادلة كما يف  ١٧،٥٩٣
 نة نتيجة ختفيض رأس املال يف شركة اخلدمات املالية العربية خالل الساملبالغ احملصل قيمتها (٤،٣٩٨)
 )٣٩(فارق إعادة التقييم بالقيمة العادلة تطبيقاً ملعيار احملاسبة الدولية رقم  ٦،٩٢٩
 م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١القيمة العادلة كما يف  ٢٠،١٢٤

  خمصص االضمحالل يف قيمة االستثمارات )ب
 خالل السنوات القليلة املاضية وحيث م.بنك اليوباف العريب الدويل ش االستثمارات يف أسهم جمموعة يوباف كراكو وأسهم بسبب عدم استالم أية توزيعات من

ن القيمة احلالية للتدفقات النقدية من هذه أل هذه االستثمارات  لالضمحالل يف قيمة كامل خمصصجتنيبتوقع استالم أية توزيعات خالل السنوات القادمة، مت ي ال
 .االستثمارات يساوي صفراً
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 
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  األرصدة املدينة واملوجودات األخرى ١١
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

  ألف ريال  ألف ريال
 املدفوعات مقدماً واألرصدة املدينة األخرى ٤،٥١٢  ٢،٨٦٩

 الفوائد املستحقة القبض ٢١٢،٥١٤  ١٥٠،٧٣٠
 صاريف قبل التشغيل للفروع اجلديدةامل ٢،٨٩١  ١،٧٧٧
  آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون، بعد املخصصالعقارات والضمانات اليت ٢٩،٢٣٤  ٤٣،٠٠٠
 خرى، بعد املخصصاألدينة املرصدة األ ٣٦،١٣٤  ٢٤،٢٣٣
 إمجايل األرصدة املدينة واملوجودات األخرى ٢٨٥،٢٨٥  ٢٢٢،٦٠٩

 ويظهر رصيد .م٢٠٠١ خالل العام من عمالء متعثرينطريق أحكام قضائية هنائية عن  ملكيتها للبنك آلت اليت العقارات الثالثةواحد من عقار يع مت خالل السنة ب
نتيجة تقييم العقارات وذلك طبقاً )  ألف ريال٤٨٠: م٢٠٠١( ألف ريال ميين ٤٨٠العقارات والضمانات اليت آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون بعد خصم خمصص قدره 

 .لتعليمات البنك املركزي اليمين
  املعدات، بعد االستهالك املتراكمواآلالت وت العقارا ١٢

  اإلمجايل
 السويفت
 التحسينات على األثاث والتركيبات  السيارات  والكمبيوتر

األراضي واملباين العقارات املستأجرة  

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

 ييم  التكلفة أو التق       
١١٣،٢٢٨  ٤٣،٤٣١  ٨٨،٣٢١  ١،٧٧٧،٢٨١ ١٨،٤٦٦  م ٢٠٠١ ديسمرب ٣١     يف  ١،٥١٣،٨٣٥

٢٥،١٦١  ٥،٨٥٨  ١١،٥١٠  ٥٢،٤١٨ ٦،٢٣٩       لإلضافات خالل السنة  ٣،٦٥٠

١٣٨،٣٨٩  ٤٩،٢٨٩  ٩٩،٨٣١  ١،٨٢٩،٦٩٩ ٢٤،٧٠٥  م ٢٠٠٢ ديسمرب ٣١     يف  ١،٥١٧،٤٨٥

 ك  االستهال       
٣٩،٨١٤  ٢٧،٣٠٨  ٤٤،٧٠٩  ١٢٩،٨٤٣ ٤،١٧٢  م ٢٠٠١ ديسمرب ٣١     يف  ١٣،٨٤٠
١٠،٤٩٤  ٧،٣٧٥  ١٢،٠١٢  ٣٩،٣٩٩ ٢،١٣٥       للسنة ٧،٣٨٣
٥٠،٣٠٨  ٣٤،٦٨٣  ٥٦،٧٢١  ١٦٩،٢٤٢ ٦،٣٠٧  م ٢٠٠٢ ديسمرب ٣١     يف  ٢١،٢٢٣

  القيمة الدفترية يف         
٨٨،٠٨١  ١٤،٦٠٦  ٤٣،١١١  ١،٦٦٠،٤٥٧ ١٨،٣٩٨  م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١      ١،٤٩٦،٢٦١
٧٣،٤١٤  ١٦،١٢٣  ٤٣،٦١٢  ١،٦٤٧،٤٣٨ ١٤،٢٩٤  م٢٠٠١ ديسمرب ٣١      ١،٤٩٩،٩٩٥

 .م يف هذا الشأن١٩٩٩ لسنة )١٤٤( طبقاً لقرار جملس الوزراء رقم العقارات واآلالت واملعدات احتساب معدالت استهالك يتم
 العقاراتتقييم  )أ
م من ١٩٩٩ ديسمرب ٣١ م وذلك ابتداء من١٩٩٩ ديسمرب ١ تقييم األراضي اململوكة واملباين املقامة على األراضي اململوكة بسعر السوق السائد لالستخدام كما يف مت

 ٣١قيمة هي حذف التكلفة واالستهالك املتراكم كما يف ، فإن الطريقة املستخدمة لعرض املبالغ امل)١٦(وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم .  قبل مكتب عقاري مستقل
 .م واستبداهلا باملبالغ املعاد تقييمها اليت تعترب إمجايل املبلغ الدفتري اجلديد١٩٩٩ديسمرب 
  األرصدة املستحقة للبنوك ١٣

  م٢٠٠٢  م٢٠٠١
 حسابات جارية وحتت الطلب ألف ريال  ألف ريال
 البنوك احمللية  ٨،٨٤٧  ١،٧٥٩
 البنوك األجنبية  ٢٠،١٠٣  ٧٢،٢٨٧
 إمجايل األرصدة املستحقة للبنوك ٢٨،٩٥٠  ٧٤،٠٤٦
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 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١

 

 ودائع العمالء ١٤
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

  ألف ريال  ألف ريال
 حسابات جارية وحتت الطلب ٨،٠٧٣،٨٨٨  ٧،٣٢٠،٤٥٠
 حسابات التوفري ١٧،٢٢٥،٧٣٠  ١٥،٠٣١،٠٢٩
 ودائع ألجل ١٢،٠٠٠،٦٠٨  ١٠،٢٠٥،١٠٠

 ودائع أخرى ٤٧٢،٦٢٩  ٣٤١،٣٢٤
 تأمينات نقدية عن إعتمادات مستندية وخطابات ضمان وأخرى ١،١١٨،٦٠٠  ٩٤٩،٣٢٩

 إمجال ودائع العمالء ٣٨،٨٩١،٤٥٥  ٣٣،٨٤٧،٢٣٢

 األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرى ١٥
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

  ألف ريال  ألف ريال
 فعالفوائد املستحقة الد ١٥٤،٨٠٧  ١٤٧،٢٦٢
 ) أ-إيضاح (األرصدة غري املطالب هبا  ١٧٠،١٠١  ١٦٢،١٦٤
 خمصص مستحقات اإلجازة ٢١،٤٧٤  ٩،٢٥٦
 ) ب–إيضاح (خمصص االلتزامات الطارئة  ٢٩،٨٤٦  ٢١،٩٧٢
 ) ج–إيضاح ) (احلكومة(املبالغ املستحقة للمالك  ٤١٧،١٨٩  ٤٢٣،٧١٩
 حوافز املوظفني ١٥،٠٦٧  ١١،٣٨٣
 حصة املوظفني من أرباح السنة ٤٥،٥٣٣  ٣٥،٦٦٦
 أرصدة دائنة ودائنون متفرقون ٣١،٩٢٠  ٢٠،٧٧٠
 األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرىإمجايل  ٨٨٥،٩٣٧  ٨٣٢،١٩٢

 األرصدة غري املطالب هبا )أ
 مبراجعة احتمال املطالبة هبذه املبالغ واعتماًدا على تقوم اإلدارة حالًيا.   سنة ومل يطالب هبا أصحاهبا١٥ هذا املبالغ أرصدة قدمية مضى عليها أكثر من متثل

وتتمثل الزيادة يف هذه األرصدة يف التغري الناشئ عن . نتيجة تلك املراجعة سوف حتول تلك املبالغ لوزارة املالية مبوجب أحكام قانون البنوك يف هذا الشأن
 . آخر السنة كما يفصرفالحتويل األرصدة بالعمالت األجنبية بسعر 

 خمصص االلتزامات الطارئة )ب
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

  ألف ريال  ألف ريال
  يناير١الرصيد يف  ٢١،٩٧٢  ٣٦،٨٢٥
 إعادة تقييم أرصدة أول السنة ٨٢٢  ١،٠٨٠
 )٢٥ -إيضاح (املكون خالل السنة  ١٤،٠٨١  ٢،٢٠٨

 )٢٣ -إيضاح (املسترد خالل السنة  (٧،٠٢٩)  (١٨،١٤١)
  ديسمرب٣١ يف الرصيد ٢٩،٨٤٦  ٢١،٩٧٢
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 )تتمة (األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرى ١٥
 )احلكومة (املبالغ املستحقة للمالك )ج

  م٢٠٠٢  م٢٠٠١
  ألف ريال  ألف ريال
  يناير١الرصيد يف  ٤٢٣،٧١٩  ٩٩،٨٤٥

 يف أرباح السنة) احلكومة(صايف حصة املالك : زائداً   
 يف أرباح السنة) احلكومة(حصة املالك إمجايل  ٤٤٤،١٨٩  ٤٢٣،٧١٩

  رأس املال حساباحملول إىل (٢٥٠،٠٠٠)  -
 يف أرباح السنة) احلكومة(صايف حصة املالك  ١٩٤،١٨٩  ٤٢٣،٧١٩
 املدفوع خالل السنة: ناقصاً (٢٠٠،٧١٩)  (٩٩،٨٤٥)
  ديسمرب٣١الرصيد يف  ٤١٧،١٨٩  ٤٢٣،٧١٩

 والقاضي برفع رأس مال م٢٠٠٢ سبتمرب ٤ج وبتاريخ  .م/٥٣١ إىل إدارة البنك رقم      خطابه وزير املالية يف      نائب رئيس الوزراء    األخ معايلتطبيقاً لتوجيهات   
 ٣٠إدارة البنك يف جلسته املنعقـدة بتـاريخ     أقر جملس  فقد ،م٢٠٠٣م و ٢٠٠٢ مليون ريال من حصة احلكومة من أرباح البنك للسنتني           ٥٠٠البنك مببلغ   

 .ة احلكومة يف أرباح السنةصح ريال إىل حساب رأس املال من  ألف٢٥٠،٠٠٠ حتويل مبلغ م٢٠٠٢ديسمرب 

  املستحقةألرباح التجارية والصناعيةضريبة ا ١٦

 املبالغ املستحقة ملصلحة الضرائب م٢٠٠٢  م٢٠٠١
  ألف ريال  ألف ريال
 يناير١الرصيد يف  ٢٥١،٠٠٩  ١٥،٦٢٥
 املخصص احململ على بيان الدخل ٣٦٧،٩٦٧  ٣٥١،٠٠٩
 إمجايل املبالغ املستحقة ملصلحة الضرائب ٦١٨،٩٧٦  ٣٦٦،٦٣٤

 املبالغ املدفوعة    
 م٢٠٠٠املبلغ املدفوع لقاء ضريبة الدخل لعام  -  (١٥،٦٢٥)

 م٢٠٠١املبلغ املدفوع لقاء ضريبة الدخل لعام  (٢٥١،٠٠٩)  (١٠٠،٠٠٠)
 إمجايل املبالغ املدفوعة (٢٥١،٠٠٩)  (١١٥،٦٢٥)
 إمجايل ضريبة األرباح التجارية والصناعية املستحقة ٣٦٧،٩٦٧  ٢٥١،٠٠٩

 سنةالربط الضرييب لل )أ
م يكون تقدير ٢٠٠٠ إبريل ١٧وزير املالية إىل مصلحة الضرائب املؤرخ / مبوجب كتاب األخ.   على أساس صايف الربحللسنة احتساب خمصص الضريبة مت

 .تدقيق خارجيةتائج اليت تظهرها البيانات املالية املدققة للبنك من مؤسسة الربط الضرييب لكل سنة من السنوات على أساس الن

 للسنة السابقةالربط الضرييب  )ب

 ديسمرب ٣١املنتهية يف املالية عن السنة لضريبة الدخل املستحقة املخالصة النهائية  مصلحة الضرائب م من٢٠٠٢ أغسطس ٧يف  إدارة البنك استلمت
 .م٢٠٠١
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 لكحقوق املـا ١٧
  بهصرحرأس املال امل )أ

 مليون ١،٦٠٠: م٢٠٠١ ( ريال ميين)ألف( ١،٠٠٠  سهم قيمة السهم االمسيةألف ٢،١٠٠ موزع على  مليون ريال٢،١٠٠يبلغ رأس املال املصرح به 
 ).ريال ميين) ألف (١،٠٠٠ سهم قيمة السهم االمسية ألف ١،٦٠٠ موزع على ريال

 املدفوعاملصدر ورأس املال  )ب

 ١،٦٠٠: م٢٠٠١( ريال ميين )ألف (١،٠٠٠ سهم قيمة السهم االمسية ألف ١،٨٥٠موزع على   ريال مليون١،٨٥٠دفوع  واملاملصدر رأس املال يبلغ
 ).ريال ميين) ألف (١،٠٠٠ سهم قيمة السهم االمسية ألف ١،٦٠٠ موزع على مليون ريال

 توزيع األرباح الصافية بعد الضرائب )ج

م فإن صايف األرباح السنوية بعد ضريبة األرباح ١٩٩١لسنة ) ٣٥(من قانون اهليئات واملؤسسات والشركات العامة رقم ) ٣٥(رقم  ألحكام املادة وفقًا
 :التجارية والصناعية توزع على النحو التايل

 لالحتياطي القانوين ٪١٥ •
 لالحتياطي العام ٪١٥ •
 حصة للحكومة من األرباح ٪٦٥ •
 حوافز املوظفني ٪٢ •
 .االجتماعي للموظفنيللصندوق  ٪٣ •

   إعادة التقييماحتياطيحساب  )د

 .م ضمن حقوق املالك١٩٩٩ ديسمرب ٣١مت إدراج الفارق بني القيم السوقية للعقارات اململوكة ملكية تامة والقيم الدفترية كما يف 

  التغريات املتراكمة يف القيمة العادلةاحتياطيحساب  )هـ

 االعتراف والقياس، مت حتويل الفارق الذي نشأ بني القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة –األدوات املالية ) ٣٩(دولية رقم تطبيقاً ألحكام معيار احملاسبة ال
 تنخفض  أو حتصيل قيمتها أو استبعادها أو التغريات املتراكمة يف القيمة العادلة إىل أن يتم بيعهااحتياطيللبيع بالقيمة العادلة والقيم الدفترية إىل حساب 

 . سيتم حتويل هذا الفارق إىل بيان الدخلعندها قيمتها بشكل دائم،
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 )لهلا مقاب(احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صايف  ١٨

 صايف
  االلتزامات

 اهلامش
 املغطى

 إمجايل
 م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١يف  االلتزامات

  ألف ريال ألف ريال  ألف ريال
 يت توجد هلا مطلوبات مقابلة يف حساب العمالء املعنيني  التزامات العمالء وال    

  خطابات اعتمادات مستندية ٢،٦٤٦،٤٣٥ ٤٩٤،١٦٠  ٢،١٥٢،٢٧٥
  العمالء - خطابات الضمان  ٢،١٠٣،٩٣٦ ٦٢١،٧٥٧  ١،٤٨٢،١٧٩
  البنوك - خطابات الضمان  ٢،١٩٠،٥٥٤ -  ٢،١٩٠،٥٥٤
  قبوالت العمالء  ٣٢٠،٨٤٦ -  ٣٢٠،٨٤٦
  شيكات سياحية  ٧٩،٨٨٩ -  ٧٩،٨٨٩
  بطاقات االئتمان  ٧،١٥٥ ٢,٦٨٣  ٤،٤٧٢

  مطلوبات حمتملة أخرى  - -  -
١,١١٨,٦٠٠  ٦،٢٣٠،٢١٥  إمجايل احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى ٧،٣٤٨،٨١٥
      

 صايف
  االلتزامات

 اهلامش
 املغطى

 إمجايل
 م٢٠٠١ ديسمرب ٣١يف  االلتزامات

  ألف ريال ألف ريال  ألف ريال
  التزامات العمالء واليت توجد هلا مطلوبات مقابلة يف حساب العمالء املعنيني     

  خطابات اعتمادات مستندية  ١،٥٦٤،٨٢٠ ٥٨٤،١٦٧  ٩٨٠،٦٥٣
  العمالء - خطابات الضمان  ١،١٠٦،٩٠٠ ٣٦٤،٢٩٦  ٧٤٢،٦٠٤

  البنوك -ضمان  خطابات ال ٢،٣٠٠،٩٩١ -  ٢،٣٠٠،٩٩١
  قبوالت العمالء  ٣٥٠،٧٢٩ -  ٣٥٠،٧٢٩
  شيكات سياحية  ٩٦،٦٣٢ -  ٩٦،٦٣٢

  بطاقات االئتمان  ١،٧٣٣ ٨٦٦  ٨٦٧
  مطلوبات حمتملة أخرى  ٢،٤٩٨ -  ٢،٤٩٨

 إمجايل احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى ٥،٤٢٤،٣٠٣ ٩٤٩،٣٢٩  ٤،٤٧٤،٩٧٤
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  لدى البنوكوالسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك واألرصدةئد من القروض إيرادات الفوا ١٩

  م٢٠٠٢  م٢٠٠١
  املقدمة للعمالء والبنوكالقروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال ألف ريال  ألف ريال
  املقدمة للعمالءالقروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال ١٨٩،٦١٠  ١٨٤،٢٤٣
 لفوائد من األوراق التجارية املخصومةإيرادات ا ١٩،٤١٢  ٢١،٤١٧

 إيرادات الفوائد من السلفيات األخرى ٢،٠٥٢  ٧٧٦
  املقدمة للبنوك القروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال ٣،٢٢٦  ٦،٣٧٤

  املقدمة للعمالء والبنوك القروض والسلفيات منفوائدال  إيراداتإمجايل ٢١٤،٣٠٠  ٢١٢،٨١٠

 األجنبيةالبنوك   لدىرصدةاأل منفوائد إيرادات ال   
 احلسابات اجلاريةإيرادات الفوائد من  ١٣،٨١٤  ٤٤،٥٤٨
 إيرادات الفوائد من احلسابات حتت الطلب ٤،٧٥٤  ٢٦،٠٢٥
 فوائد من الودائع ألجلإيرادات ال ٢٠٨،٤٧٤  ٣٧٣،٣١٦
 إمجايل إيرادات الفوائد من األرصدة لدى البنوك األجنبية ٢٢٧،٠٤٢  ٤٤٣،٨٨٩
 إيرادات الفوائد من ودائع االحتياطي النظامية لدى البنك املركزي اليمين  ٢٥٩،٤٤٣  ٢٤٠،٩٢٢
 األرصدة لدى البنوكإيرادات الفوائد من  ٤٨٦،٤٨٥  ٦٨٤،٨١١
  من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لدى البنوكوائدإمجايل إيرادات الف ٧٠٠،٧٨٥  ٨٩٧،٦٢١

 عفة الودائتكل ٢٠
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

 الفوائد على ودائع العمالء ألف ريال  ألف ريال
  الفوائد على حسابات التوفري ١،٠٠٨،٧٦٦  ٩١٨،٨٧٦
  الفوائد على الودائع ألجل  ٧٦٧،٨٢٣  ٧٣٥،٨٠٣

 إمجايل تكلفة الودائع ١،٧٧٦،٥٨٩  ١،٦٥٤،٦٧٩

  املصرفيةإيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من اخلدمات ٢١
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

  ألف ريال  ألف ريال

  من خطابات االعتماداتإيرادات العموالت ٤٠،٣٢٣  ٢٧،٢٧٠
  من خطابات الضمانإيرادات العموالت ٧٣،٣٥٩  ٥١،٠٨٧
  من التحويالت إيرادات العموالت ٢١،٥٧٩  ١٨،٨٣٧
  من القبوالتإيرادات العموالت ٤،٢١٣  ٣،٠٩٥
  من الشيكاتيرادات العموالتإ ٦٦،٥٣٧  ٦٢،٤٦٩
 رسوم اخلدمات املصرفية ١٣،٦٣٦  ١٥،١٤٢
 رسوم اخلدمات األخرى ١٦،٩٦٦  ١٥،٢٧١
 إمجايل إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من اخلدمات املصرفية ٢٣٦،٦١٣  ١٩٣،١٧١
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 األرباح من العمليات بالنقد األجنيب ٢٢
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

  ألف ريال  ألف ريال

 رصدة بالعمالت األجنبيةاألفروق تقييم  ٢٨،٩٩٢  ١٥،٨٣٠
 الربح احملقق من بيع وشراء العمالت ١٩،٥١٨  ٤،٢٤٨
  من العمليات بالنقد األجنيباألرباحإمجايل  ٤٨،٥١٠  ٢٠،٠٧٨

 إيرادات التشغيل األخرى ٢٣
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

  ألف ريال  ألف ريال
 ) ب-٩إيضاح  (والسلفياتقروض ت احلاجة إليها للمستردة أنتفخمصصات  ٢٣،٨٧٩  ٨٦،١٣٣
 ) ب– ١٥إيضاح  (خمصصات مستردة أنتفت احلاجة إليها لاللتزامات الطارئة ٧،٠٢٩  ١٨،١٤١
 خمصص شراء إجازات املوظفني أنتفت احلاجة إليه -  ٢،٨٦٨
 إيرادات متنوعة ٧،٦٧٣  ٥،٧٠٧

  األخرىت التشغيلإمجايل إيرادا ٣٨،٥٨١  ١١٢،٨٤٩

 املصاريف اإلدارية والعمومية ٢٤
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

  ألف ريال  ألف ريال

 الرواتب واألجور وملحقاهتا ٣٩١،٧٨٦  ٣٩٢،٧٠٦
 )١٢إيضاح  ( العقارات واآلالت واملعداتاستهالك ٣٩،٣٩٩  ٣٣،٤٤٧
 إجيارات ٢٧،٥٩٨  ٢٣،٥٦٣
 كهرباء وماء ١٩،٣٧١  ١٨،٨٦١
 صيانة وترميمات ١٤،٧١٦  ١١،٦٣٢
 بريد وتلفون وفاكس ٢١،٣٠١  ٢٠،٥٢٨
 مصاريف انتقال وبدالت سفر  ١٤،٠٨٨  ١٦،٤٢٠
 إعالن ونشر ٩،١٥٤  ٥،٧٦٣
 مصاريف الكمبيوتر ١٣،٨٤١  ١٣،٢٥٨
 مصاريف التدريب ١٢،٩٤٩  ١٠،١٢٧

 الرسوم احلكومية ١،٤٣٦  ٩٨٥
 التربعات واهلبات ٤،٢٨٨  ٣،٢٥٢
 وعاتالقرطاسية واملطب ١١،٩٩٩  ١١،٢٧٤

 )١١إيضاح (خسائر من بيع عقارات وضمانات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون  ١،٢٦٦  -
  عمومية وإدارية أخرىاريفمص ٢٨،١٧٠  ٣٤،٢٠٨
  اإلدارية والعموميةاريف املصإمجايل ٦١١،٣٦٢  ٥٩٦،٠٢٤



 

 
 

 
٣٢ 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 
 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١

 

 املخصصات ٢٥
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

  ألف ريال  ألف ريال
 ) ب- ٩إيضاح (القروض والسلفيات لقاء خمصص  ٧٢،١٩٨  ١٧٠,٢٩٠
 ) ب– ١٥إيضاح (اللتزامات الطارئة خمصص لقاء ا ١٤،٠٨١  ٢،٢٠٨

 اإلجازات خمصص حقوق العاملني يف هناية اخلدمة و ١٩،٩٩٦  -
 إمجايل املخصصات ١٠٦،٢٧٥  ١٧٢،٤٩٨

 الزكاة ٢٦
  م٢٠٠٢  م٢٠٠١

  ألف ريال  ألف ريال
  املدفوعة- للسنةالزكاة ٣٣،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠
٣٣،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠  

 ربح السهم ٢٧
م٢٠٠٢  م٢٠٠١   

  ألف ريال  ألف ريال

  للسنةصايف الربح ٦٨٣،٣٦٧  ٦٥١،٨٧٥
    

 )م٢٠٠٢على أساس الزيادة من شهر ديسمرب (  خالل السنةاملعدل املرجح لعدد األسهم ١،٦٢٠،٨٣٣  ١،٦٠٠،٠٠٠
     

 ربح السهم  ريال٤٢٢   ريال٤٠٧

  العالقةويعامالت مع األطراف ذامل ٢٨
 العالقة، احلكومة واملؤسسات العامة، وأعضاء جملس اإلدارة ومسئويل البنك الرئيسيني وأفراد عائالهتم وياليت متت مع األطراف ذ ملعامالتمتثل اهذه 

 . اعتماد شروط هذه املعامالت من قبل إدارة البنكيتم.  والشركات اليت يعتربون فيها املالكني الرئيسني، الذين كانوا عمالء البنك خالل الفترة
 : األرصدة يف هناية السنة مع األطراف ذات العالقة اليت تتضمنها البيانات املالية هيإن

  م٠٠٢٢  م٢٠٠١
  ألف ريال  ألف ريال

 املبالغ املستحقة من مؤسسات حكومية   
 إمجايل القروض والسلفيات ٤٧،٠٨٣  ٤٥،٢٤٧
 ودائع العمالء ٢٧٦،٠٥٧  ٤٧٧،٨٩٣

 أعضاء جملس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة هبم   
 إمجايل القروض والسلفيات ١،٧١٣  ١،٣٠٩
 ودائع العمالء ٤،٨٧٦  ٢،٧٠٨
 إيرادات الفوائد ١٦٣  ١٤٤
 تكلفة الفوائد للسنة ٥٨٥  ٢١٤



 

 
 

 
٣٣ 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 
 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١

 

  واملطلوباتملوجوداتاستحقاقات ا ٢٩
 م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١بات كما يف  واملطلوملوجوداتاستحقاقات ا )أ

 اإلمجايل
 أكثر

 من سنة
  أشهر٦من 

 إىل سنة
  إىل٣من 

  أشهر٦ 
 أقل من

  شهور٣
 
 

 املوجودات ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال

٤،٥٤٧،٨٠١ - - - ٤،٥٤٧،٨٠١ 
النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك 

 ركزي اليمينامل
١٤،٨٢٩،٧٨٦ - ١١،٦٣٧،٨٦٩ ١٤٣،٤٥٣ ٣،٠٤٨،٤٦٤  األرصدة لدى البنوك 
١٤،٩٣٦،٥٤٥ - - - ١٤،٩٣٦،٥٤٥   أذون اخلزانة، صايف 
 شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين ٥،٤٥٠،٠٠٠ - - - ٥،٤٥٠،٠٠٠
١،٣٤٨،٠٢٨ ١،٧٧٤،٣٦٠  لقروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك، بعد املخصصاتا ٩٩،٦٦٤ ٤٦،٩٨٦ ٢٧٩،٦٨٢

 االستثمارات املتوفرة للبيع - - - ٢٠،١٢٤ ٢٠،١٢٤
٤١،٥٥٨،٦١٦ ١،٣٦٨،١٥٢ ٣٦،٦٧١،٨٧٩ ١٩٠،٤٣٩ ٣،٣٢٨،١٤٦  إمجايل املوجودات

 املطلوبات      
 األرصدة املستحقة للبنوك ٢٨،٩٥٠ - - - ٢٨،٩٥٠

٣٨،٨٩١،٤٥٥ ١١،٢٥١،٨٥١ ٣٤،٤٢٢ ٥،٠٧١،٠١٣ ٢٢،٥٣٤،١٦٩  ودائع العمالء
٣٨،٩٢٠،٤٠٥ ١١،٢٥١،٨٥١ ٣٤،٤٢٢ ٥،٠٧١،٠١٣ ٢٢،٥٦٣،١١٩  إمجايل املطلوبات

 م٢٠٠١ ديسمرب ٣١واملطلوبات كما يف  ملوجوداتاستحقاقات ا )ب

 اإلمجايل
 أكثر

 من سنة
  أشهر٦من 

 إىل سنة
  إىل٣من 

  أشهر٦ 
 أقل من

  شهور٣
 
 

ألف ريال ألف ريال  املوجودات ألف ريال ألف ريال ألف ريال

٤،١١٥،١٧٦ - - - ٤،١١٥،١٧٦
 النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك 

 املركزي اليمين
٤٧١،٩١٠ - - ١٣،١٩٠،٣١٣ ١٢،٧١٨،٤٠٣  األرصدة لدى البنوك 
١٢،٣١٠،٤١١ - - - ١٢،٣١٠،٤١١   أذون اخلزانة، صايف 
٤،٨٠٠،٠٠٠ - - - ٤،٨٠٠،٠٠٠  شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين
٢٣٣،٦٨٠ ٢٧٠،٧٧٣ ٩٨٨،٥٢٦ ١،٥٧٣،٤٤٧ ٨٠،٤٦٨  القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك، بعد املخصصات

١،٢٠١ ١،٢٠١ - - -  وفرة للبيعاالستثمارات املت
٧٠٥،٥٩٠ ٢٧٠،٧٧٣ ٩٨٩،٧٢٧ ٣٥،٩٩٠،٥٤٨ ٣٤،٠٢٤،٤٥٨  إمجايل املوجودات

 املطلوبات    
٧٤،٠٤٦ - - - ٧٤،٠٤٦  األرصدة املستحقة للبنوك

٤،٨٢٠،١٤٧ ٩،٥٦٨،٦٠٧ ٥٢،٢٧٥ ٣٣،٨٤٧،٢٣٢ ١٩،٤٠٦،٢٠٣  ودائع العمالء
٤،٨٢٠،١٤٧ ٩،٥٦٨،٦٠٧ ٥٢،٢٧٥ ٣٣،٩٢١،٢٧٨ ١٩،٤٨٠،٢٤٩  إمجايل املطلوبات



 

 
 

 
٣٤ 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 
 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١

 

  واملطلوبات املوجوداتمعدالت الفوائد على  ٣٠
 م٢٠٠٢ ديسمرب٣١  املنتهية يف سنة املالية واملطلوبات لل املوجوداتمعدالت الفوائد على )أ

 
 يورو

 جنيه
 إسترليين

 ريال
 سعودي

 دوالر
 أمريكي

 ريال
 ميين

 
 

 املوجودات % % % % %
 أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين ١٣,٠٠ - - - -
 األرصدة لدى البنوك      
 احلسابات اجلارية - ٠,٨٥ - ١,٤١ ٢,٨٠
 الودائع ألجل ١٣,٠٠ ١,٦٤ ٢,٤٠ ٣,٩٢ ٢,٧٣

 أذون اخلزانة، صايف ١٣,٩٩ - - - -
 لدى البنك املركزي اليمينشهادات اإليداع  ١٤,٠٠ - - - -

 القروض والسلفيات املقدمة للعمالء، ١٨,٠٠ ٦,٥٠ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
 املطلوبات     
 األرصدة املستحقة للبنوك - - - - -
 ودائع العمالء ١٣,٠٠ ١,٢٠ - ٢,٧٩ -

 م٢٠٠١ ديسمرب ٣١ية يف  املنتهسنة واملطلوبات لل املوجوداتمعدالت الفوائد على )ب

 
 يورو

 جنيه
 إسترليين

 مارك
 أملاين

 دوالر
 أمريكي

 ريال
  ميين

 املوجودات % % % % %
 أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين ١٣,٠٠ - - - -

 األرصدة لدى البنوك      
 احلسابات اجلارية - ٢,٦٩ ٤,٣٥ ٣,١٩ ٤,٣٥

 الودائع ألجل ١٣,٠٠ ٤,٥١ - ٥,٠٠ -
 أذون اخلزانة، صايف ١٤,٠٠ - - - -
 شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين ١٤,٠٠ - - - -

 القروض والسلفيات املقدمة للعمالء، ١٩,٠٠ ٨,٠٠ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
 املطلوبات     
 للبنوكأرصدة مستحقة  - - - - -
 ودائع العمالء ١٣,٠٠ ٢,٦٢ - ٣,٠٧ -

 



 

 
 

 
٣٥ 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 
 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١

 

 توزيع املوجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة  ٣١
 م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١يف املوجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة كما  )أ

  التصنيع الزراعة التجارة اخلدمات التمويل شخصي اإلمجايل
ألف ريال ألف ريال ألف ريال الألف ري ألف ريال ألف ريال  املوجودات ألف ريال

٤،٥٤٧،٨٠١ - ٤،٥٤٧،٨٠١ - - - - 
 النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية

  لدى البنك املركزي اليمين
١٤،٨٢٩،٧٨٦ - ١٤،٨٢٩،٧٨٦  األرصدة لدى البنوك  - - - -
١٤،٩٣٦،٥٤٥ - ١٤،٩٣٦،٥٤٥  أذون اخلزانة، صايف - - - -
٥،٤٥٠،٠٠٠  شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين - - - - ٥،٤٥٠،٠٠٠ -

١،٧٧٤،٣٦٠ ١،١٠٦،٨٦٥ ٣،٣٣٩ - ٤٢٦،٣٣٢ - ٢٣٧،٨٢٤
 .القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك

 بعد املخصصات
 وفرة للبيع املتاالستثمارات - - - - ٢٠،١٢٤ - ٢٠،١٢٤

٤١،٥٥٨،٦١٦ ٣٩،٧٨٤،٢٥٦ ٤٢٦،٣٣٢ ١،١٠٦،٨٦٥ ٣،٣٣٩ ٢٣٧،٨٢٤ ٠  إمجايل املوجودات

 املطلوبات       
 األرصدة املستحقة للبنوك - - - - ٢٨،٩٥٠ - ٢٨،٩٥٠

٣٨،٨٩١،٤٥٥ ٣٣،٤٢٩،٦٣٣ - ١،٨١٨،٢١٦ ٢،٧٢٩،١١٣ ٩٣،١١٥ ٨٢١،٣٧٨  ودائع العمالء
٣٨،٩٢٠،٤٠٥ ٣٣،٤٢٩،٦٣٣ ١،٨١٨،٢١٦ ٢٨،٩٥٠ ٢،٦٩٧،٢٦٨ ٩٣،١١٥ ٨٢١،٣٧٨  إمجايل املطلوبات
٧،٣٤٨،٨١٥ ١،٤٤٦،٢٧٠ ٧١١،٧٨٧ ٨٤٩،٢١٧ ٤،١١٧،١٣٠ ٢٢٣،٧٠٨ ٧٠٣  احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى

 م٢٠٠١ ديسمرب ٣١كما يف املوجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة  )ب

  التصنيع الزراعة التجارة اخلدمات التمويل شخصي ايلاإلمج
ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال  املوجودات ألف ريال

٤،١١٥،١٧٦ - ٤،١١٥،١٧٦ - - - - 
 النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية

  لدى البنك املركزي اليمين
١٣،١٩٠،٣١٣ - ١٣،١٩٠،٣١٣  األرصدة لدى البنوك  - - - -
١٢،٣١٠،٤١١ - ١٢،٣١٠،٤١١  أذون اخلزانة، صايف - - - -
 شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين - - - - ٤،٨٠٠،٠٠٠ - ٤،٨٠٠،٠٠٠

٣٣٠،٢١٩ ٣،٥٥٢ ٤٦٢،١٤٨ ٤١،٢٢٩ ٤٥٧،٣٦٥ ٢٧٨،٩٣٤ ١،٥٧٣،٤٤٧
 .لسلفيات املقدمة للعمالء والبنوكالقروض وا

 بعد املخصصات
 االستثمارات املتوفرة للبيع - - - - ١،٢٠١ - ١،٢٠١

٣٥،٩٩٠،٥٤٨ ٣٤،٨٧٤،٤٦٦ ٢٧٨،٩٣٤ ٣٣٠،٢١٩ ٣،٥٥٢ ٤٦٢،١٤٨ ٤١،٢٢٩  إمجايل املوجودات

 املطلوبات       
  للبنوكاألرصدة املستحقة - - - - ٧٤،٠٤٦ - ٧٤،٠٤٦

٣٣،٨٤٧،٢٣٢ ٣٠،٠٤١،٦٩٨ - ٨٩٣،٤٩٦ ٢،٤١٤،٧٢٩ ٩٠،٢٦٩ ٤٠٧،٠٤٠  ودائع العمالء
٣٣،٩٢١،٢٧٨ ٣٠،٠٤١،٦٩٨ ٨٩٣،٤٩٦ ٧٤،٠٤٦ ٢،٤١٤،٧٢٩ ٩٠،٢٦٩ ٤٠٧،٠٤٠  إمجايل املطلوبات
٦٤٠،٠٤٦ ٢،١٨١،٣٨٨ ٨١٦،٠٠٣ ٥،٤٢٤،٣٠٣ ١،٥٤٠،٥٦٥ - ٢٤٦،٣٠١  لتزامات األخرىاحلسابات النظامية واال



 

 
 

 
٣٦ 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 
 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١

 

 أنشطة األمانة ٣٢
 . املشروع السكين نيابة عن احلكومة ما خيص بالنيابة عن آخرين غريتموجوداحيتفظ البنك أو يدير حمافظ  ال

 املوجودات واملطلوبات احملتملة ٣٣
 وعمالء بشأن مبالغ خمتلسة أو بسبب عدم وفاء العمالء  البنك عدداً من القضايا أمام حمكمة األموال العامة واحملكمة االبتدائية ضد موظفني سابقنيرفع

 فقد قررت إدارة البنك أن تأخذ اضربالرغم من أن النتائج النهائية هلذه القضايا ال ميكن تقديرها يف الوقت احل.  بسداد املديونية املستحقة عليهم على التوايل
 .خمصصات كاملة هلذه املوجودات يف البيانات املالية

 : التاليةز العمالت األجنبية املهمة لدى البنك مراككان ٣٤

  م٢٠٠٢    م٢٠٠١

%  ألف ريال  %  ألف ريال  
١٦,٥٧  ٤٧٣،٣٧٤%   ٥,٢٤  ١٧٤،٤٠٨%  دوالر أمريكي
٥,١١  ١٤٥،٩٣٠%   ٣,٥٤  ١١٧،٩١٨%  جنيه إسترليين
٠,٥٤  ١٥،٤٢٦%   ٠,٠٥  ١،٥٤٠%  فرنك سويسري
٠,٥٤  ١٥،٥٤٩%   ٤,٥٦  ١٥١،٧٢٧%  اليورو

-  -  ٦,٠١  ٢٠٠،٢٠٢%  الريال السعودي
(٣،٤٣٢)  -٠,١٢%   ٠,٠٣  ٨٥٥%  أخرى
٢٢,٦٥  ٦٤٦،٨٤٧%   ١٩,٤٢  ٦٤٦،٦٥٠%  إمجايل مراكز العمالت األجنبية املهمة

لعملة أجنبية واحدة % ١٥نبية أو من إمجايل العمالت األج% ٢٥م، للبنك أن حيتفظ بنسبة حىت ١٩٩٨لسنة ) ٦( لتعميم البنك املركزي اليمين رقم وفقًا
 مراكز حتسابم ألغيت من عملية ا٢٠٠٢ يناير ١م بتاريخ ٢٠٠١لعام ) ١( لتعميم البنك املركزي اليمين رقم  وفقاً. اتيمن إمجايل رأس املال واالحتياط

 . يف عملة اليورويت دخلتالعمالت األجنبية تلك العمالت ال

 ). ريال لكل دوالر١٧٣,٢٧ :م ٢٠٠١ ديسمرب ٣١(، ريال لكل دوالر١٧٨,٨٨م يساوي ٢٠٠٢  ديسمرب٣١كان سعر صرف الدوالر األمريكي يف 

 رمسلة البنك ٣٥
 ٤، أصدر جملس الوزراء املوقر يف اجتماعه املنعقد بتاريخ لرمسلة من برنامج اإلصالح املايل واإلداري الذي تنفذه احلكومة، وإعداد البنك حالياً لغرض اكجزء

 باملوافقة على رمسلة البنك باعتماد آخر حساب ختامي لتحديد صايف قيمة البنك واليت سوف م الذي يقضي٢٠٠١لعام ) ٢٤٣( القرار رقم م٢٠٠١سبتمرب 
% ٦٠وسيتم ختصيص النسبة الباقية والبالغة . من رأس مال البنك اجلديد تطرح نصفها لالكتتاب العام وحتتفظ احلكومة بالنصف اآلخر% ٤٠تعادل 
وأوضح القرار بأن عملية رمسلة البنك األهلي اليمين ستتم عرب دعوة مفتوحة جلميع املستثمرين املؤهلني وفقاً للمعايري والشروط . ستثمر االستراتيجيللم
 .املقرة

 الوزراء بالتقارير الدورية عن مستوى  وموافاة جملسنائب وزير املالية بتنفيذ قرار جملس الوزراء آنف الذكر/  برئاسة األخ إعادة الرمسلة جلنةوقد مت تكليف
 ..التنفيذ

 أرقام املقارنة ٣٦
 .أعيد تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع العرض اخلاص بالسنة احلالية
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 اإلدارة العامة
 )٥(رقم .ب.ص

 كريتر عدن
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٢ ٢٥٣٧٥٣: تلفون
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٣٢٥: فاكس
 ye.net.ho@y.nby: الربيد اإللكتروين
 com.nbyemen.www: املوقع على اإلنترنت
 NBOYYESA:سويفت

 فرع العيدروس
 عدن كريتر شارع امللكة أروى

 )٥(رقم .ب.ص
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٩١٧١تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٢٥١٥٧٩فاكس 

 فرع امللكة أروى
 عدن كريتر شارع امللكة أروى

 )١١٠(رقم .ب.ص
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٢٢٦تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٥٧٢٤فاكس 
 NBOYYESA٠٠٢: سويفت

 فرع صنعاء
 صنعاء شارع الزبريي

 )١٩٨٣٠٩(رقم . ب.ص
 ٩٦٧ ١ ٢٨٤١٢٢تلفون 
 ٩٦٧ ١ ٢٨٤١٢٨فاكس 
 NBOYYESA٠٣٣: سويفت

 فرع املكال
 حضرموت املكال الشارع العام

 )٨٠٤٤(رقم .ب.ص
 ٩٦٧ ٥ ٣٠٢٩٣٥تلفون 
 ٩٦٧ ٥ ٣٠٢٩١٣فاكس 
 NBOYYESA٠٠٩: سويفت

 فرع احلديدة
 احلديدة شارع صنعاء

 )٤٨٥١(رقم .ب.ص
 ٩٦٧ ٣ ٢٦١٦٠٣تلفون 
 ٩٦٧ ٣ ٢٦٢٧٦٨فاكس 
 NBOYYESA٠٣٤: سويفت

 فرع املعال
 عدن املعال الشارع الرئيسي

 )٥١١٧(رقم .ب.ص
 ٩٦٧ ٢ ٢٤٣٤٠٩تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٢٤٣٢٩١فاكس 

 فرع التواهي
 عدن التواهي شارع اهلالل

 )١١٨١(رقم .ب.ص
 ٩٦٧ ٢ ٢٠٣٩٨٩تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٢٠٢٢٥٥فاكس 

 فرع عبد العزيز عبد الويل
 عدن املنصورة حي عبدالعزيز عبدالويل

 ٩٦٧ ٢ ٣٤٢٩٢٩تلفون 
٣٤٣٢٦٣٢٩٦٧فاكس

 فرع اإلقراض الشعيب
 عدن كريتر شارع امللكة اروى

 )٥(رقم .ب.ص
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٣٣٢٧تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٨٧٥فاكس 

 فرع عدن الصغرى
 عدن الصغرى شارع الدوح

 )٣٠١٨(رقم .ب.ص
 ٩٦٧ ٢ ٣٧٧٦١١ تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٣٧٧١٥٥فاكس 

 فرع سيئون
 حضرموت سيئون الشارع العام

 ٩٦٧ ٥ ٤٠٢٤٣٤ تلفون 
 ٩٦٧ ٥ ٤٠٥٥١٧فاكس 
 NBOYYESA٠٠٧:سويفت

 فرع خورمكسر
 عدن خورمكسر طريق املطار

 ٩٦٧ ٢ ٢٣١٠٧٦ تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٢٣١٩٥٠فاكس 

 القاعفرع 
 صنعاء  قاع العلفي

 ٩٦٧ ١ ٢٩٦٢٧٦  تلفون
 ٩٦٧ ١ ٢٩٦٢٧٧فاكس 

 فرع الضالع
 الضالع  الشارع العام

 ٩٦٧ ٢ ٥٣٢٤٣١ تلفون 
٥٣٢٨٤٥٢٩٦٧فاكس

 فرع احلبيلني
 حلج  احلبيلني الشارع العام 

 ٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢١٥تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢٢٥فاكس 
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 فرع لبعوس
 حلج  يافع لبعوس سوق السالم

 ٩٦٧ ٦ ٦٠٢١١١ تلفون 
 ٩٦٧ ٦ ٦٠٢١١٢فاكس 

 فرع رصد
 أبني  رصد الشارع العام 

 ٩٦٧ ٦ ٦٠٥٠١٨ تلفون 
 ٩٦٧ ٦ ٦٠٥٠١٨فاكس 

 فرع البيضاء
 البيضاء احلي الثقايف شارع األمة

 ٩٦٧ ٦ ٥٣٣٥٩٩تلفون 
 ٩٦٧ ٦ ٥٣٣٥٩٩فاكس 

 فرع زارة
أبني زارة الوحدة السكنية الشارع العام

 ٩٦٧ ٦ ٥٧٢١٩٥ تلفون 
 ٩٦٧ ٦ ٥٧٢٧٩١فاكس 

 فرع عتق
 املايل شبوة  عتق اجملمع 

 ٩٦٧ ٥ ٢٠٣٢٣٣تلفون 
 ٩٦٧ ٥ ٢٠٢٥٣٠فاكس

 فرع حي أكتوبر
 حضرموت  املكال الديس جممع حي أكتوبر

 ٩٦٧ ٥ ٣٥٣٢٢٦تلفون 
٣٠٥٤٥٤٥٩٦٧فاكس

 فرع الشحر
حضرموت  الشحر منطقة اخلور 

 الشارع العام
 ٩٦٧ ٥ ٣٣٠٩٩٩تلفون 
 ٩٦٧ ٥ ٣٣٢٢٨٥فاكس 

 فرع القطن
لدوائر احلكومية حضرموت  القطن جممع ا

 ٩٦٧ ٥ ٤٥٧٥٨٣ تلفون 
 ٩٦٧ ٥ ٤٥٧٥٨٣فاكس 

 فرع الغيظة
 املهرة  الغيظة ديوان احملافظة

 ٩٦٧ ٥ ٦١١٤٦٧ تلفون 
 ٩٦٧ ٥ ٦١٢٠٥٤فاكس 

 فرع حريضة
 حضرموت  حريضة الشارع العام

 ٩٦٧ ٥ ٥٠٨٤٣٤تلفون 
 ٩٦٧ ٥ ٥٠٨٤٣٤فاكس 

 فرع سقطرى
 وت  جزيرة سقطرى السوق العامحضرم
 ٩٦٧ ٥ ٦٦٠١٩٢تلفون 
 ٩٦٧ ٥ ٦٦٠٣٥٨فاكس 

 زجنبار
 أبني  زجنبار الشارع الرئيسي

 ٩٦٧ ٢ ٦٠٥٠٧٠ تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٦٠٤٢٨١فاكس 

 فرع حلج
 حلج  احلوطة شارع قماطة

 ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٨٠٧تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٣٤٠فاكس 
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