
رؤيتنا..
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الدكتور / نبيل البياتي 
املستشار القانوني
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تعترب تصميم مواقع االنرتنت جمااًل جديداً فتحته شبكة االنرتنت فجميع 
الشركات واهليئات وحتى األفراد يتجهون اآلن إىل تصميم مواقع خاصة 
بهم على شبكة االنرتنت مبختلف األشكال واأللوان وألغراض خمتلفة 
منها العرض، النشر، الدعاية والتسويق خلدمات ومنتجات خمتلفة. هناك 
للمستخدمني  املواقع  تصميم  تسهل  اليت  واألنظمة  الربامج  من  العديد 

ذوى اخلربة البسيطة أو حتى الذين ال ميتلكون معرفة بها.
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www.nbyemen.com
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www.nbyemen.com
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البيان
التـغريأغسطس 2009مديسمرب2008مامليزانية العمومية

8.481-104.70896.227جمموع املوجودات

862+8.4099.271القروض والسلفيات

9.055-89.94880.893ودائع العمالء والبنوك

4.155-56.63052.475أوراق مالية

1.223+11.19912.422حقوق املساهمني

5.055-25.61320.558أرصدة لدى البنوك

515-19.66619.151بنود خارج امليزانية

يناير/أغسطس بـيان الدخـل
التـغرييناير/أغسطس 2009م2008م

247+2.3682.615صايف إيراد الفوائد

243-952709إيرادات التشغيل

81+1.8001.881الربح قبل الضريبة

53+1.1701.223صايف الربح
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www.nbyemen.com
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املبارياتاجملموعةم

1
األوىل

كلية الرتبية× البنك األهلي اليمين

هيئة استكشاف النفط ×األوقاف 2
واإلرشاد

3
الثانية

الكهرباء × جامعة عدن

مصايف عدن× مواني دبي4

5
الثالثة

املطار واليمنية ×الصحة والسكان

شركة النفظ ×املنطقة اجلنوبية6

7
الرابعة

الشرطة × مطابع الكتاب املدرسي

الشباب والرياضية× جمموعة السراري 8

9
األوىل

الرتبية ×هيئة استكشاف النفط

األوقاف واإلرشاد × البنك األهلي اليمين10

11
الثانية

جامعة عدن× مواني دبي

مصايف عدن×الكهرباء12

املبارياتاجملموعةم

1
الثالثة

املطار واليمنية × شركة النفط
الصحة والسكان× املنطقة اجلنوبية2
3

الرابعة
الشرطة× الشباب والرياضة

مطابع الكتاب×  جمموعة السراري4

5
األوىل

البنك األهلي اليمين× هيئة االستكشاف

الكهرباء × مواني دبي6

7
الثانية

جامعة عدن× مصايف عدن

املطار واليمنية ×املنطقة اجلنوبية8

9
الثالثة

الشركة النفط× الصحة والسكان

الشرطة× جمموعة السراري10

11
الرابعة

مطابع الكتاب املدرسي× الشباب والرياضية

مصايف عدن× الكهرباء12
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نشرة فصلية تصدر عن البنك األهلي اليمين


