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الأ�صول
نقدية بال�صندوق واأر�صدة الإحتياطي  لدى البنك املركزي اليمني

اأر�صدة لدى البنوك

اأذون اخلزانة - حمتفظ بها لتاريخ الإ�صتحقاق

قرو�ض و�صلفيات  ) بال�صايف (

اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع ) بال�صايف (

اأر�صدة مدينة واأ�صول اأخرى ) بال�صايف (

ممتلكات ومعدات ) بال�صايف (

اإجمايل الأ�صول
الإلتزامات وحقوق امللكية

الإلتزامات
اأر�صدة م�صتحقة للبنوك

ودائع العمالء

اأر�صدة دائنة ومطلوبات اأخرى

خم�ص�صات اأخرى

اإجمايل الإلتزامات
حقوق امللكية

راأ�ض املال املدفوع

اإحتياطي قانوين

اإحتياطي عام

اإحتياطي فائ�ض اإعادة تقييم العقارات

اإحتياطي  القيمة العادلة

توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة

اأرباح مرحلة

)17(
)18(
)19(
)20(

)21-اأ(
)21-ب(
)21-ج(
)21-د(
)21-هـ(

2011م2012م
األف ريال مينياألف ريال ميني

9,508,4777,811,174

27,896,31123,068,091

76,835,27463,844,593

8,853,2566,252,715

306,577333,756

1,037,274439,720

2,695,6882,713,339

127,132,857104,463,388

431,196423,360

106,301,56086,274,925

3,261,7283,398,930

325,671139,434

110,320,15590,236,649

10,000,00010,000,000

2,890,4802,499,084

1,405,8581,014,462

639,762639,762

50,09073431

1,826,512-

--

16,812,70214,226,739 اإجمايل حقوق امللكية
اإجمايل الإلتزامات وحقوق امللكية

)22(اإلتزامات عر�صية واإرتباطات ) بال�صايف (

127,132,857

24,436,706

104,463,388

17,308,405

5

اإي�صاح

 

)7(
)8(
)9(

)10(
)13(
)14(
)16(

رقـــــم
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إعادة تأهيل مباني الفروع وتحسين منظرها الجمالي
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املجموعة الرابعهاملجموعة الثالثةاملجموعة الثانيةاملجموعة الأوىل
احتاد ال�صرطةالرتبية والتعليمم�صايف عدنموؤ�ص�صة العي�صي

املوؤ�ص�صة العامة للكهرباءال�صركة العربية للحديد وال�صلبجامعة عدن�صركة عدن لتطوير املواين
موؤ�ص�صة ال�صراريال�صحةالإ�صغال العامةبنك اليمن الدويل

البنك الأهلي اليمنيالأمن اخلا�ضنقابة املحامينيالأوقاف

النقاطاملجموعة الرابعةالنقاطاملجموعة الثالثةالنقاطاملجموعة الثانيةالنقاطاملجموعة الأوىل
6موؤ�ص�صة ال�صراري9الرتبية والتعليم9م�صايف عدن9موؤ�ص�صة العي�صي

6احتاد ال�صرطة6الأمن اخلا�ض6الإ�صغال العامة7�صركة عدن لتطوير املواين

كما ن�صكر كل الإعالميني لتغطيتهم جمريات البطولة وهم :

الكابنت رامي عبدامللك كاس الفريق الوصيف السراري

فريق املؤسسة العامة للكهرباء

د.أمحد بن سنكر مشرف البطولة يصافح ألعيب املبارة األوىل 

تكريم الكابنت/ خالد هيثم من قبل األخ/شوكت عبداجمليد 
تكريم صائب سالم مدير الصالهمستشار املدير العام وممثل البنك األهلي اليمين
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أرضية مشروع مبنى البنك 
األهلي اليمين اإلدارة العامة .

الدور األرضي حبيب بنك
 ) ما قبل التأميم( فرع سوق 

البز بعد التأميم 
)أغلق فيما بعد( .

 البنك الربيطاني للشرق 
األوسط ) قبل التأميم(- البنك 
األهلي اليمين  فرع اإلقراض 

الشعيب - حاليًا . 

البنك اهلندي احملدود ) قبل 
التأميم( شركة التجارة اخلارجية
 ) بعد التأميم( البنك األهلي اليمين 

فرع العيدروس- حاليًا 

 فرع بنك نشنال وجريندليز التواهي 
) قبل التأميم( البنك األهلي اليمين 
فرع التواهي – حاليًا الطابق العلوي 
كان مقر إقامة املوظفني األجانب 

آنذاك إال إنه أحتل من قبل أحد 
األفراد ورفض إخالءه .

 بنك نشنال وجريندليز )قبل 
التأميم( فرع العيدروس واإلدارة 
العامة ) بعد التأميم( ثم مصرف 
اليمن قبل الوحدة ) سابقًا( البنك 

املركزي اليمين) حاليًا( .

شارترد بنك ) قبل التأميم( 
البنك األهلي اليمين فرع امللكة 

أروى- حاليًا .

البنك الشرقي احملدود ) قبل 
التأميم( شركة التأمني وإعادة 

التأمني – حاليًا 
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