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ملخص البيانات المالية
المبالغ بماليين الرياالت

البـــيــــان
األعـــــــــــــــــــــــــوام

2014م2015م2016م2017م2018م

الـــمـــركــــز الــمالــي

284,752267,584194,617177,517148,091مجموع الموجودات

6,4917,2437,3277,60011,962القروض والسلفيات

252,541242,718171,550159,722129,759ودائع العمالء والبنوك

187,536166,581134,453116,30492,032إستثمارات محلية

10,00010,00010,00010,00010,000رأس المال

20,93518,43417,12114,22615,286إجمالي حقوق الملكية

60,26466,47726,63124,46128,830أرصدة لدى البنوك

60,26412,7429,65913,74020,154بنود خارج الميزانية

بـــيـــــــان الـــدخـــــــل 

14,73911,4788,8364,2323,950صافي  إيرادات الفوائد

711,0271,3691,530-1,338إيرادات التشغيل

1,03936-5,4113,2653,358الربح قبل الضريبة

1,03929-4,3292,6122,894صافي الربح

الــمــؤشـــرات المالـيــــة

%0.0%0.6-%1.5%1.0%1.5العائد على الموجودات
العائد على متوسط حقوق 

%0.2%6.8-%20%15%23المالك

%48%59%67%78%78معدل كفاية رأس المال

%85%90%91%90%92نسبة السيولة

380ريال سعر الدوالر
يمني

393ريال 
يمني

250.25ريال 
يمني

214.89ريال 
يمني

214.89ريال 
يمني

433ريال ربح السهم
يمني

393ريال 
يمني

289ريال 
يمني

104ريال 
3ريال يمنييمني-

2727272727عدد الفروع

973966969969970عدد الموظفين
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أهم المؤشرات المالية لألعوام 2014 - 2018م

القروض والسلفيات
) بماليين الرياالت(

إستثمارات محلية
) بماليين الرياالت(

مجموع الموجودات
) بماليين الرياالت(

ودائع العمالء والبنوك
) بماليين الرياالت(

2016م2015م2014م
2018م2017م

2016م2015م2014م
2018م2017م

2016م2015م2014م
2018م2017م

2016م2015م2014م
2018م2017م

11,962

6,600
7,327

7,243

6,491
284,752

148,091

177,517

194,617 267,584

187,536

166,581

166,304
252,541

242,718171,550

159,722

129,759

134,453

92,032
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معدل كفاية 
رأس المال

إجمالي حقوق الملكي 
) بماليين الرياالت (

أرصدة لدى البنوك 
) بماليين الرياالت (

صافي إيرادات الفوائد
) بماليين الرياالت (

أهم المؤشرات المالية لألعوام 2014 - 2018م

2016م2015م2014م
2018م2017م

2016م2015م2014م
2018م2017م

2016م2015م2014م
2018م2017م

2016م2015م2014م
2018م2017م

78 %

78 %
67 %

59 %

48 %

14,739

11,478

8,836

4,232

3,950

20,935

18,434

17,121

14,226

15,286
16,264

66,477

26,631

24,461

28,830
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رؤيتنا

رسالتنا

أهدافنا اإلستراتيجية

نحــن فــي البنــك األهلــي اليمنــي عزمنــا أن نلبــي جميــع إحتياجــات عمالءنــا وأن 
نكــون روادُا فــي توفيــر خدمــات ومنتجــات مصرفيــة مبتكــرة إعتمــادًا علــى أفضل 
وأحــدث تقنيــات الخدمــات المصرفيــة، لنكــون الخيــار األول للعمــالء ولنصبــح البنك 

المميــز فــي اليمــن .

يلتــزم البنــك األهلــي اليمنــي بتحقيــق الجــودة فــي خدماتــة ومنتجاتــة بحســب 
ــداف  ــق أه ــالء ويحق ــات العم ــدم إحتياج ــا يخ ــة وبم ــودة العالمي ــس الج مقايي
وتوقعــات اكفــة المدنييــن بمصالــح البنــك فــي إطــار المنفعــة الشــاملة للمجتمع.

ــر  ــن وغي ــراد المقيميي ــات واألف ــن المؤسس ــوال م ــع واألم ــذاب الودائ اجت
ــن  ــا لتأمي ــتمرة فيه ــو مس ــدالت نم ــق مع ــى تحقي ــل عل ــن والعم المقيميي

ــتثمار. ــل واإلس ــي التموي ــك ف ــات البن ــة لعملي ــة الألزم ــوارد المالي الم
توظيــف المــوارد الماليــة المتاحــة فــي البنــك بطريقــة تحقــق عوائــد 
معقولــة مقارنــة مــع المخاطــر النامــة عــن عمليــات التوظيــف فــي التمويــل 

ــتثمار. اإلس
تحقيــق معــدالت عائــد مجزيــة للمســاهمين تتجــاوز تلكفــة الفرصــة البديلــة 

لألمــوال المتثمــرة فــي البنــك .
ــات  ــة احتياج ــة لتلبي ــثمارية لألزم ــة واإلس ــة والبنكي ــات المالي ــم الخدم تقدي
ــاق  ــي نط ــة ف ــودة ممكن ــى ج ــات وألعل ــراد والمؤسس ــن األف ــالء م العم

ــع . ــي واس جغراف
إجتــذاب وتطويــر المــوارد البشــرية األزمــة لتنفيــذ عمليــات البنــك الرئيســية 
والمســاعدة علــى إيجــاد البيئــة والمنــاخ التنظيمــي المالئــم لتحفيــز وزيــادة 
ــة  ــة والمصرفي ــات المالي ــم الخدم ــي تقدي ــن ف ــاءة المواظفي ــة وكف إنتاجي

ــتثمارية,  واإلس
تحقيق معدالت نمو متزايدة في موارد البنك البشرية.
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أ.د / محمد حسن حلبوب
رئيس مجلس اإلدارة

د/ أحمد علي عمر بن سنكر
المدير العام

األستاذ/ علي طه صالح العبادي
عضو مجلس اإلدارة

 ممثل عن وزارة المالية
مدير عام مكتب المالية - عدن

م/ محمد عبادي ثابت هادي عطاف
عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة 
مدير عام مكتب الصناعة والتجارة - عدن

أستاذة / إنتصار سعيد مرشد عباد
عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي  - عدن

أ / سامي عبدالحميد مكاوي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مجلس إدارة البنك األهلي اليمني
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نائب المدير العام للدوائر المساندةنائب المدير العام للدوائر المصرفية

مدير دائرة التدقيق الداخلي

مدير دائرة الفروع

مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات

مدير دائرة العالقات الخارجيةمدير دائرة الديون المتعثرة

مدير الدائرة القانونيةمدير الميكنة

مدير إدارة المخاطر

مدير دائرة اإلئتمان المصرفيمدير دائرة الشئون اإلدارية

مدير دائرة الموارد البشريةمدير دائرة اإلحصاء والمعلومات مدير دائرة الحسابات المركزية

اإلدارة التنفيذية
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بسم هللا الرحمن الرحيم
يسر مجلس إدارة البنك األهلي اليمني ان يقدم 
تقريره السنوي المتضمن نتيجة النشاط  وبياناته 

المالية  2018م وذلك بعد مراجعتها من قبل 
مدقق الحسابات المستقليين دحمان ومشاركوه .

استمر البنك األهلي اليمني في عام 2018م 
اعتماد تنفيذ خطط العمل أالستراتيجيه معتمدا 

على سياسة مالية مصرفية متوازنة ومحافظ 
على نهج متوازن .

يعمل مجلس اإلدارة في اطار النظام األساسي 
للبنك إضافة الى تعزيز أسس التطوير والتحديث 

تمكن البنك من مواكبة التطورات الكبيرة 
والمستجدات المتسارعة في أداء االعمال 

والخدمات المصرفية داخل وخارج الجمهورية 
والمحافظة على السمعة الرفيعة والثقة المحلية 

والعالمية التي يتمتع بها البنك األهلي اليمني 
في السوق المصرفي .

يقوم المجلس برسم اإلستراتجية للبنك باإلضافة 
إلى الرقابة على ادارتة التنفيذية التي يقع عليها 

مسئولية العمليات اليومية .
المركز المالي :

تواصلت الجهود في المحافظة على التوازن بين 
الربحية واالستثمار االمن وتجنب عمليات االئتمان 

ذات المخاطر العالية وبتوفير السيولة النقدية 
الالزمة لمواجهة االلتزامات المالية واالستخدام 

األمثل لالموال المتاحة بكفاءة عالية لتدعيم 
المركز المالي للبنك.

حيث مكن أبرازأهم مؤشرات البيانات المالية 
المدققة لعام 2018م على النحو التالي:

1- مبلغ إجمالي الموجودات حتى نهاية 2018م 
)284.7(مليار ريال مقارنة بمبلغ )267.6( مليار 

ريال حتى نهاية 2017م 
2- نمو ودائع العمالء من )171.2( مليار ريال 

يمني لعام 2017م الى )252.5( مليار ريال يمني 
في 2018م 

3- نمو حقوق الملكية من )18.4(  مليار ريال 
يمني في 2017م لتصل الى )20.9( مليار ريال 

يمني في 2018م 
4- كما بلغ إجمالي الدخل الشامل في 2017م 

)2.612(مليار ريال يمني بينما بلغ في عام 

2018م )4.329( مليار ريال يمني 
5- بلغ الربح ) قبل خصم الزاكة والضرائب لعام 
2017م )3.265( مليار مقارنة بعام 2018م  

)5.661( مليار ريال يمني 
6- بلغ صافي األرباح )الدخل الشامل بعد خصم 

الزاكة وضريبة الدخل لعام 2017م )2.612( مليار 
ريال يمني بينما في عام 2018بلغ )4.329( مليار 

ريال بمني بزيادة بلغت )1.717( مليار ريال يمني 
7- بلغت نسبة كفاية راس المال لدى البنك 

األهلي اليمني لعام 2018م )%50(وهي نسبة 
عالية مقارنة بمنشورات البنك المركزي الذي 

يفرض بان التقل)نسبة كفاية رأس المال عن )8%( 
مع توقعات بان يكون العام القادم مليئا 

بالمتغيرات والتحديات على الصعيدين المحلي 
والدولي اال اننا على ثقة من قدرة البنك على 

تحقيق مزيدا من النجاحات على اكفة محاور العمل 
المصرفي من خالل تقديم الخدمات والمنتجات 
الحديثة والمتطورة لعمالئنا وكذا تحقيق النمو 

واألداء المالي المتغير .
خـــتــــاما أوجه الشكر والتقدير لعمالئنا الكرام 

الذين استمروا في التعامل معنا برغم األوضاع 
التي تمر بها البالد  وكذلك أوجه الشكر والتقدير 
لجميع موظفي البنك لصمودهم وتفانيهم في 

خدمة البـــــــــنك
مجلس إدارة البنك األهلي اليمني 

لكمة رئيس مجلس اإلدارة

وهذا وتقبلوا منا جزيل التقدير واالحترام
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bassam@rsm.ae 
www.rsm.ae

 (1صفحة )

 مدققون . محاسبون . استشاريون

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 المحترم إلى معالي وزير المالية 
 عن البنك األهلي اليمني

 المدققة عن البيانات المالية تقرير

 الـرأي
المركز وبيان  م1018ديسمبر  11في للسنة المنتهية  الدخل الشامل)البنك( والتي تتكون من بيان لبنك األهلي اليمني لقد دققنا البيانات المالية ل

تاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية بما فيها في ذلك الوبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية المالي 
 ملخص السياسات المحاسبية المهمة. 

للسنة وتدفقاته النقدية مركزه المالي للبنك و دا  المالي البيانات المالية المرفقة، تعرض بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، األأن في رأينا، 
 . وتعليمات البنك المركزي اليمني معايير التقارير المالية الدولية والقوانين واللوائح المحلية ذات الصلةوفقًا ل م1018ديسمبر  11في المنتهية 

 أساس الرأي
بات عن لقد نفذنا تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بشكل أكبر في قسم "مسؤوليات مدقق الحسا

ات المالية" من تقريرنا. نحن مستقلون عن البنك وفقًا لقواعد األخالقيات للمحاسبين المهنيين لمجلس المعايير األخالقية الدولية تدقيق البيان
ن. ة للمحاسبيللمحاسبين وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لقواعد األخالقيات للمحاسبين المهنيين لمجلس المعايير األخالقية الدولي

 باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر األساس لرأينا. 

 أمرتأكيد 
يعمل البنك في بيئة غير مواتية قد تؤثر على نشاطاته وال ب( حول البيانات المالية، -1بدون التحفظ في رأينا، وكما هو مبين في اإليضاح رقم )

حول قدرة البنك على مواصلة عمله على أساس مبدأ االستمرارية في ه أو تلبية بعض التزاماته ما يثير الشك تمكنه من تقديم بعض خدماته لعمالئ
، األمر الذي يستدعي من الدولة مالكة البنك اتخاذ إجرا ات جادة وانعكاساتها المختلفة حالة استمرار أوضاع عدم االستقرار األمني والسياسي

 البنك فيما يتعلق بتلك األمور.   لمعالجة أي صعوبات قد يواجهها

 جلس اإلدارة عن البيانات الماليةاإلدارة وممسؤولية 
( لسنة 504وقرار رئيس مجلس الوزرا  رقم )الدولية عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية  ةولؤ مساإلدارة 
القوانين واللوائح المحلية ذات الصلة م و 1011أغسطس  4بتاريخ  والنظام األساسي للبنك الصادرين م بإعادة تنظيم البنك األهلي اليمني1011

وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة ضرورتها للتمكين من إعداد بيانات مالية خالية من أخطا  البيان  وتعليمات البنك المركزي اليمني
 الجوهرية، سواً  بسبب الغش أو الخطأ.

اسب، ند إعداد البيانات المالية، اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على مواصلة أعماله على أساس مبدأ االستمرارية واإلفصاح، كما هو منع
عماله أو أعن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية البنك أو إيقاف 

 ليس لديها بديل واقعي إال أن تقوم بذلك.

 يتبع ......
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 (1صفحة )

 مدققون . محاسبون . استشاريون

 )تتمة(تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 المحترم إلى معالي وزير المالية 
 عن البنك األهلي اليمني

 )تتمة(المدققة  تقرير عن البيانات المالية

 )تتمة( جلس اإلدارة عن البيانات الماليةاإلدارة وممسؤولية 
 ل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.يتحم

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
خالية من أية أخطا  بيان جوهرية سواً  بسبب الغش أو إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل، 

إن التأكيدات المعقولة هي مستوى عالي من التأكيدات، إال إنها ليست ضمانًا بأن التدقيق صدار تقرير مدقق حسابات يتضمن رأينا. الخطأ، وا  
قد تنشأ أخطا  البيان من الغش أو الخطأ، وتعتبر جوهرية  وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائمًا أخطا  البيان الجوهرية عند وجودها.المنفذ 

 لمالية.إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، منفردًة أو مجتمعًة، على القرارات االقتصادية للمستخدمين المتخذة على أساس هذه البيانات ا

  كجز  من التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، نحن نقوم بإجرا  أحكام مهنية والحفاظ على الشك المهني خالل التدقيق. نحن أيضًا:
  نحدد ونقيم مخاطر أخطا  البيان الجوهرية للبيانات المالية سواً  بسبب الغش أو الخطأ، ونصمم ونؤدي إجرا ات تدقيق تستجيب لتلك

ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا. إن مخاطر عدم كشف خطأ بيان جوهري ناتج عن الغش هي أعلى  المخاطر،
 الخطأ، كون الغش قد يرتبط بالتواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. من ذلك الناتج عن

 ليس بهدف إبدا  رأي حول فاعلية و تدقيق ألجل تصميم إجرا ات تدقيق مالئمة للظروف، النحصل على فهم للرقابة الداخلية المتعلقة ب
 الرقابة الداخلية للبنك.

  السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي أجرتها اإلدارة.نقيم مال مة 
 دارة لمبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، وبناً  على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، ما إذا كان يوجد نستنتج بشأن مال مة استخدام اإل

ك كبير حول قدرة البنك على مواصلة أعماله على أساس مبدأ االستمرارية. ي بشحداث أو الظروف التي قد تلقعدم يقين جوهري يتعلق باأل
نات إذا توصلنا الستنتاج بوجود عدم يقين جوهري، فإنه مطلوب منا أن نلفت االنتباه في تقريرنا للتدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيا

تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها إلى تاريخ إصدار  صاحات غير كافية، أن نعدل رأينا.اإلفأـو، إذا كانت تلك  المالية
 مبدأ استمرارية.كتقريرنا. مع ذلك، قد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف مواصلة البنك ألعماله 

 إلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث نقيم العرض الكلي وتركيب ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك ا
 التي تقوم عليها بطريقة تحقق العرض العادل. 

  من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق المهمة، بما في ذلك أي وجوه مجلس اإلدارةنحن نتواصل مع ،
 داخلية قد نحددها خالل تدقيقنا.قصور جوهرية في الرقابة ال

  لمجلس اإلدارة بيانًا بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المتعلقة باالستقاللية، وأن نتواصل معهم بشأن كافة العالقات واألمور نقدم كما أننا
 ت الصلة.      األخرى التي قد يكون من المعقول االعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا وحيث أمكن الحماية ذا

 يتبع ......
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bassam@rsm.ae 
www.rsm.ae

 
 

 (1صفحة )

 مدققون . محاسبون . استشاريون

 

 )تتمة(تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 المحترم إلى معالي وزير المالية 
 عن البنك األهلي اليمني

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

ة تنظيم البنك األهلي اليمني والنظام م بإعاد1011( لسنة 504وكما هو مطلوب من قبل قرار رئيس مجلس الوزرا  رقم ) ما سبق،عالوة على 
، ندلي بما تعليمات البنك المركزي اليمنيو بشأن البنوك م 1998( لسنة 18القانون رقم )م و 1011أغسطس  4بتاريخ  األساسي للبنك الصادرين

 يلي:

  لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ 

 م بإعادة تنظيم 1011( لسنة 504بنك وتمتثل، من كافة النواحي الجوهرية، لقرار رئيس مجلس الوزرا  رقم )أعدت البيانات المالية لل
بشأن البنوك م 1998( لسنة 18القانون رقم )م و 1011أغسطس  4بتاريخ  البنك األهلي اليمني والنظام األساسي للبنك الصادرين

 ؛تعليمات البنك المركزي اليمنيو 

  والبيانات المالية المرفقة تتفق مع ما هو وارد بتلك السجالت؛الئمة، ت محاسبية مسجالبالبنك يحتفظ 

 ( حول البيانات المالية للبنك عن معامالت األطراف ذوي العالقة الجوهرية و 15يفصح اإليضاح رقم ) تجرى الشروط التي تم توضيح
 على أساسها؛ وأسس إدارة تضارب المصالح.

لسنة المالية ى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع انتباهنا ما يتسبب في جعلنا نعتقد بأن البنك قد خالف خالل انؤكد أيضًا، أنه بناً  عل
م بإعادة تنظيم البنك األهلي اليمني والنظام 1011( لسنة 504م أيًا من مواد قرار رئيس مجلس الوزرا  رقم )1018ديسمبر  11المنتهية في 

تعليمات و والقوانين األخرى ذات الصلة بشأن البنوك م 1998( لسنة 18القانون رقم )م و 1011أغسطس  4بتاريخ  دريناألساسي للبنك الصا
 . أو مركزه الماليالبنك ما قد يكون له أثر جوهري على نشاطات البنك المركزي اليمني م

 
 

  د. بسام دحمان
  انونيينالمجمع الدولي العربي للمحاسبين الق -مجلس إدارة عضو 

  (819سجل مراقبي الحسابات رقم )
 ومشاركوه دحمان عن

 مراسل لشبكة آر إس إم
 عدن، الجمهورية اليمنية

 م1019سبتمبر  4
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بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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بيان المركز المالي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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 البنك األهلي اليمني 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية

 م8132ديسمبر  13كما في 
 

 (6صفحة )

 

 رأس المال
 (03)إيضاح  

  ألف لاير يمني

 االحتياطيات
 (03)إيضاح 

  ألف لاير يمني

توزيعات األرباح 
 ةالمقترح

 ب(-31)إيضاح 
  ألف لاير يمني

 مجمالياإل
 ألف لاير يمني

 1,,3803030  308,80551  1013501,3  3303330333 م8132يناير  3الرصيد في 
        الدخل الشامل

 501130,13  501130,13  -  - ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
 (530333,)  (530333,)  -  - الزكاة 

 (3038,0,50)  (3038,0,50)     ضريبة الدخل
 -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة

 300,90333  300,90333  -  - الدخل الشامل للسنة إجمالي
        المعامالت مع المالك

 (308,80551)  (308,80551)  -  - ب(-36 للسنة السابقة )إيضاح توزيعات األرباح
 -  (,139005)  ,139005  - أ(-13 )إيضاحالمحول إلى االحتياطي القانوني 

 -  (,139005)  ,139005  - ب(-13 )إيضاحالمحول إلى االحتياطي العام 
 (308,80551)  (0,13,,003)  30,980,33    المعامالت مع المالك إجمالي

  309030183,   ,00303003  093300,3,   3303330333 م8132ديسمبر  13الرصيد في 
 
 

 3703810681  308120631  402880115  3101110111 م8137يناير  3الرصيد في 

        الدخل الشامل
 104340872  104340872  -  - ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (8410111)  (8410111)     الزكاة 
 (6410146)  (6410146)  -  - ضريبة الدخل

 -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة
 806380888  806380888  -   للسنة الشاملالدخل  إجمالي

        المعامالت مع المالك
 (308120631)  (308120631)  -  - ب(-36 للسنة السابقة )إيضاح توزيعات األرباح

 -  (1130211)  1130211  - أ(-13 )إيضاحالمحول إلى االحتياطي القانوني 
 -  (1130211)  1130211  - ب(-13 )إيضاحالمحول إلى االحتياطي العام 

 (308120631)  (801280824)  7210666  - المعامالت مع المالك إجمالي
 3205150886  302820446  606140671  3101110111 م8137ديسمبر  13الرصيد في 

 البيانات المالية. ه( جزءًا ال يتجزأ من هذ58( إلى )3تشكل اإليضاحات المرفقة من )

 

 

بيان التغييرات في حقوق الملكية
كما في 31 ديسمبر 2018م
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 البنك األهلي اليمني 
 ان التدفقات النقديةبي

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (7صفحة )

 م8137  م338,  
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني إيضاح األنشطة التشغيلية

 806380888  300,90333  ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

     التعديالت لما يلي:
 3110147  33,0559  إهالك العقارات واآلالت والمعدات 

 2670835  (,300059)  فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعملة األجنبية
 806660211   50133,,00  صات المكونةالمخص

 (801110211)  (9580033)  المخصصات المستردة 
 101880111  ,101,5003   ربح التشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات البنكية المتعلقة باألنشطة التشغيلية

     التغيرات في المومجودات البنكية
 (605660417)  305910380  نك المركزي اليمنيأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى الب

 (405310413)  0,130,53,  كثر من ثالثة أشهرأاألرصدة المستحقة من البنوك باستحقاق 
 (305130513)  ,30319051  المباشرة المقدمة للعمالء قبل المخصص لقاء انخفاض القيمة وبعد الفوائد المعلقة  اإلئتمانيةالتسهيالت 
 (6180211)  80333,  الموجودات األخرىالمدينون و 

 (3101750168)  ,330333033   صافي النقصان / )الزيادة( في الموجودات البنكية
     التغيرات في المطلوبات البنكية

 -  0933,  األرصدة المستحقة للبنوك
 7303620885  ,010,,908  ودائع العمالء

 7730845  00330,19,  الدائنون والمطلوبات األخرى
 7301110572  ,3,0309083   صافي الزيادة في المطلوبات البنكية

 6302270434  903190511,   (3صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية )
     األنشطة االستثمارية

 (8302110187)  (30033308,3)  أذون الخزانة باستحقاق اكثر من ثالثة أشهر 
 (3520742)  (350931)  االستثمارات
 (170326)  (5190315)  لعقارات واآلالت والمعداتاإلضافات ل

 (3610725)  (,893053)  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
 (8803480744)  (,3308930,5)   (8صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية )

     األنشطة التمويلية
 (308120631)  (308,80551)  اح المقترحةتوزيعات األرب

 (308120631)  (308,80551)   (1صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة التمويلية )
 1205160353  (,3,05530,3)  (0+,+3صافي )النقصان( / الزيادة في النقدية وشبه النقدية )

 1107750281  3,90,330913  يناير  3النقدية وشبه النقدية في 
 38108310163  33301130,33 18 ديسمبر 03النقدية وشبه النقدية في 

 البيانات المالية. ه( جزءًا ال يتجزأ من هذ58( إلى )3تشكل اإليضاحات المرفقة من )

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (2صفحة )

 معلومات عامة 3

 التأسيس أ-3

م 3178( لسنة 16رقم ) بالقانون م والمعدل3161لسنة  (17رقم ) م بموجب القانون3161سنة  في عدن )البنك( في اليمني األهلي البنك تأسس
( 83رقم ) والقانون البنوك م بشأن3112( لسنة 2رقم ) التجارية والقانون الشركات م بشأن3117( لسنة 88رقم ) أحكام القانون الملغيان بموجب

 م. 8111( لسنة 36رقم ) بالقانون المعدل االسالمية المصارف م بشأن3116لسنة 
أغسطس  4بتاريخ  م بإعادة تنظيم البنك األهلي اليمني الصادر8131( لسنة 514قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) وضع البنك بموجب ُعدل

 م3113( لسنة 14رقم ) القانون بموجب يعمل ذلك التاريخ م والذي صدر بموجبه النظام األساسي للبنك األهلي اليمني0 حيث كان حتى8131
 .العامة والشركات سساتوالمؤ  بشأن الهيئات

 .  (8515وفي الغرفة التجارية برقم ) (3752برقم ) التجاري السجل مسجل في وهو المالية إشراف وزير تحت اليمنية للدولة بالكامل مملوك البنك

 النشاط ب-3
المصرفية لألفراد  الخدماتقدم اليمن. وهو ي في واالجتماعية التنمية االقتصادية في رئيسي ومساهم اليمنية التجارية البنوك أكبر منالبنك يعد 

دارة والشركات  الجمهورية عدن0 كريتر0 (40ب رقم ) البريدي: ص أروى0 وعنوانه الملكة شارع واالستثمارات. تقع اإلدارة العامة للبنك في الخزينة وا 
  اليمنية.
 ةمع شركعقدًا بشأنه البنك وقع وقد 0 تنافسية البنك وتعظيم الربحيةعزيز كفاءة و تلهدف يتطوير اللتحديث و ل اً مشروع 0 بتمويل ذاتي0البنكينفذ 

تقديم خدمات استشارات إدارية وتشغيلية ومصرفية  -. استكمل البنك تنفيذ الجزء األول من المشروعم8116ديسمبر  81استشارية دولية بتاريخ 
  (.أ-84)ايضاح مج تقنية معلومات حديثة تركيب وتشغيل أجهزة وبرا -يعمل على تنفيذ الجزء الثاني من المشروع و 

 م 338,ديسمبر  03لسنة المنتهية في ا
الجمهورية المختلفة وفرع إسالمي في مدينة صنعاء  فرعًا تجاريًا منتشرة في محافظات 87و العامة إدارته من خالل استمر البنك في مزاولة نشاطه

موجب القرار الجمهوري رقم المعين برئيس مجلس اإلدارة  -/ محمد حسين حلبوببرئاسة الدكتور أعضاء 6 من مكون إدارة تحت إدارة مجلس
بموجب قرار المعين تنفيذية برئاسة الدكتور/ أحمد علي عمر بن سنكر المدير العام  م0 وفريق إدارة8137يناير  82م بتاريخ 8137( لسنة 38)

ديسمبر  13موظفًا ) 173بلغ عدد الموظفين كما في نهاية السنة و  0م8137يناير  81م بتاريخ 8137( لسنة 7رئيس مجلس الوزراء رقم )
 موظفًا(.   166م: 8137

صادق بصفته الجمعية العامة . و م8132مايو  13لى م إ8132يناير  5خالل الفترة ستثنائية ادورية و اجتماعات  7خالل السنة عقد مجلس اإلدارة 
عدن  -ورفعها لمعالي وزير المالية م8132أكتوبر  8م بتاريخ 8137ديسمبر  13المنتهية في  للبنك على البيانات المالية المدققة للبنك للسنة

  م.8132أكتوبر  7بتاريخ 
تدهور و انعكاساتها المختلفة و م 8134ظروف عدم االستقرار السياسي واألمني في البلد منذ أبريل استمرار في ظل  نتائج للسنة جيدةحقق البنك 

التي اتخذتها اإلدارة لتدابير لنتيجة وذلك 0 مع بعض البنوك المراسلةصعوبة التواصل و  تعامالت محليًا وخارجياً الحجم تقلص و  سعر العملة المحلية
المالية وتقديرات اإلدارة بالنسبة للقيمة على البيانات المحيطة الظروف  أثرصعوبة التنبؤ برغم أنه و تعتقد اإلدارة0 . لدعم إستمرار تشغيل البنك

أن البنك سوف يواصل أعماله على أساس مبدأ االستمرارية في إال  0لة للموجودات والمطلوبات للبنك والخطط المالية المعدة للفترة الالحقةالعاد
 .المالية للبنك على أساس مبدأ االستمراريةانات يأعدت البلذلك  0المستقبل المنظور

 السياسات المحاسبية المهمة ,
اسية المعتمدة في إعداد البيانات المالية مبينة أدناه. طبقت هذه السياسات بثبات لكافة السنوات المعروضة0 إال إذا أشير السياسات المحاسبية األس

 لغير ذلك: 
 البيانات المالية أ-,

قدية واإليضاحات حول بيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النو تتضمن البيانات المالية بيان الدخل الشامل وبيان المركز المالي 
 البيانات المالية. 

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (1صفحة )

 )تتمة(  السياسات المحاسبية المهمة ,

 )تتمة( البيانات المالية أ-,
يفة يعترف بالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الشامل. يعرض البنك بيان الربح أو الخسارة باستخدام التصنيف وفقًا لوظ

ن هذه الطريقة توفر معلومات أكثر فائدة لقراء البيانات المالية حيث تعكس بشكل أفضل طريقة إدارة العمليات من وجهة المصروفات. يعتقد البنك أ
 نظر تشغيلية. 

 .(ن-8 )إيضاح وتصنيف الحسابات كمتداولة/ غير متداولةيقوم شكل بيان المركز المالي على درجة السيولة 
 في بيان التغيرات في حقوق الملكية. لكالما ابصفتهالحكومة تعرض المعامالت مع 

نشطة التمويلية.  يظهر بيان التدفقات النقدية التغيرات في النقدية وشبه النقدية الناتجة خالل السنة من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واأل
في أي بند من بنود بيان المركز المالي ُتدرج النقدية وشبه  (11تتضمن النقدية وشبة النقدية االستثمارات العالية السيولة. يظهر اإليضاح رقم )

مكاسب النقدية. تحدد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة غير المباشرة0 لذلك تعدل أرباح السنة ببنود غير نقدية مثل 
ين والدائنين. إضافة إلى ذلك0 تحذف جميع بنود اإليرادات وخسائر القياس0 والتغيرات في المخصصات باإلضافة إلى التغيرات في المدين

شغيلية. والمصروفات من المعامالت النقدية المنسوية لألنشطة االستثمارية أو التمويلية.  تصنف الفوائد المقبوضة أو المدفوعة كتدفقات نقدية ت
اشرة. يعتمد إسناد البنك للتدفقات النقدية إلى فئة التشغيل واالستثمار والتمويل تحدد التدفقات النقدية من االستثمارية والتمويلية باستخدام الطريقة المب

 على نموذج تشغيل للبنك )منهاج اإلدارة(.
( إدارة 16( إدارة المخاطر ويفصح عن كفاية رأس المال في اإليضاح رقم )14يفصح البنك عن المخاطر التي يتعرض لها في اإليضاح رقم )

 رأس المال.

 ة العرضعمل ب-,
 لاير يمني إال إذا أشير لغير ذلك.ألف البيانات المالية باللاير اليمني0 وكل القيم مقربة ألقرب تعرض 

 المعتمدة المعدلة  وأالمجديدة المحاسبية المعايير والتفسيرات  ج-,

لم المحاسبة الدولية اإللزامية لفترة التقرير الحالية.  اعتمد البنك كافة المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة أو المعدلة الصادرة عن مجلس معايير
  .0 بعدأي معايير أو تفسيرات محاسبية جديدة أو معدلة ليست إلزاميةتطبق مبكرًا 

 تعد المعايير والتفسيرات المحاسبية التالية أكثر صلة بالبنك:

 ( األدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( األدوات 11معيار المحاسبة الدولي رقم )محل م. يحل هذا المعيار 8132يناير  3( ابتداء من 1عيار التقارير المالية الدولي رقم )اعتمد البنك م

ضمن  االموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا احتفظ بهتقاس القياس ويقدم تصنيفًا ونماذج قياس جديدة للموجودات المالية. االعتراف و المالية: 
في تواريخ محددة وتقتصر على أصل وفائدة. يقاس استثمار  تنشألتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية المالية نموذج عمل هدفه االحتفاظ بالموجودات 

تدفقات لتحصيل االحتفاظ ببند الموجودات كاًل من الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا احتفظ به ضمن نموذج عمل هدفه 
تصنف وتقاس جميع الموجودات 0 وبيع بند الموجودات على أساس قيمته العادلة. في تواريخ محددة وتقتصر على أصل وفائدة تنشأقدية تعاقدية ن

سب االعتراف المبدئي لعرض المكاال رجعة فيه بشأن لمنشأة اختيارًا أجرت االمالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إال إذا 
  .والخسائر على أدوات حقوق الملكية )غير المحتفظ بها للتجارة أو عوض محتمل معترف به في دمج أعمال( في الدخل الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لخفض  هعند قياس بشكل ال رجعة فيهرغم هذه المتطلبات0 فإن بند الموجودات المالية قد يكون محددًا 
 ير أو حذف عدم تطابق محاسبي. تأث

لمخاطر للمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة0 يتطلب المعيار عرض جزء التغير في القيمة العادلة المتعلق با
 عدم تطابق محاسبي(. أدى لاالئتمانية للمنشأة في الدخل الشامل اآلخر )إال إذا 

 معالجة المحاسبية مع نشاطات إدارة المخاطر للمنشأة. للتحوط المبسطة محاذاة أكثر قربًا للاسبية يقصد بالمتطلبات المح
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (31صفحة )

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة ,

 )تتمة(المعتمدة المعدلة  وأالمجديدة المحاسبية المعايير والتفسيرات  ج-,

 ()تتمة ( األدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
ج "خسارة االئتمان المتوقعة" لالعتراف ببدل. يقاس انخفاض القيمة باستخدام طريقة خسارة االئتمان المتوقعة ذتستخدم متطلبات انخفاض القيمة نمو 

مان المتوقعة شهر إال إذا زادت مخاطر االئتمان ألداة مالية بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي0 وفي هذه الحالة تعتمد طريقة خسارة االئت 38ـ ل
 .       حياة األداةللمدينين يتوفر منهج مبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة باستخدام بدل الخسارة المتوقعة مدى  . حياة األداةمدى 

 ( اإليراد من العقود مع الزبائن35معيار التقارير المالية الدولي رقم )
محل عدة معايير محاسبة دولية وتفسيرات يحل هذا المعيار . م8132يناير  3ابتداء من ( 34معيار التقارير المالية الدولي رقم )اعتمد البنك 

المبدأ األساسي للمعيار يقدم المعيار نموذجًا شاماًل منفردًا لالعتراف باإليراد. ( اإليراد. 32معايير محاسبة دولية منها معيار المحاسبة الدولي رقم )
لغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقه في مقابل تلك بنقل سلع أو خدمات موعود بها لزبائن بم صفلتهو أن المنشأة ستعترف باإليراد 

المعيار نموذج اعتراف باإليراد قائم على العقد جديد مع منهج قياس مبني على توزيع سعر المعاملة. تعرض خسارة قدم  السلع أو الخدمات.
تعرض العقود مع الزبائن في المركز المالي للمنشأة كالتزام عقد أو موجودات عقد أو قابل اإليراد. االئتمان منفصلة كمصروف وليس كتسوية م

0 رسملتها مدين بناًء على العالقة بين أداء المنشأة ودفع الزبون. تكاليف استحواذ الزبون وتكاليف الوفاء بالعقد يمكن0 بناًء على معايير معينة
 قد.  كموجودات تطفأ على مدى مدة الع

 أساس اإلعداد د-,
 ما يتعلق بما يلي:0 ومنها منشورات البنك المركزي اليمنيكافة أحكام باإلضافة إلى وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية البيانات المالية هذه أعدت 

  تظمة وفقا لتعليمات البنك المركزي لتسهيالت االئتمانية غير المنانخفاض القيمة للقاء المخصص مئوية الحتساب استخدام حد أدنى لنسب
 0الالحقةم وتعديالته 3116( لعام 6اليمني الصادرة بالمنشور الدوري رقم )

  لتسهيالت االئتمانية ضمن المخصص لقاء انخفاض القيمة للتسهيالت االئتمانية المنتظمة انخفاض القيمة لإدراج المخصص العام لقاء
 حقوق الملكية. ضمنالمقدمة للعمالء بداًل من إدراجه 

 م.8132ديسمبر  13على البيانات المالية للبنك غير جوهري كما في عن معايير التقارير المالية الدولية  يناالستثناءين إن تأثير هذ

 التكلفة التاريخيةعرف 
لية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 0 إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات الماالتكلفة التاريخية باستثناءعرف البيانات المالية بموجب أعدت 

   .الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 التقديرات المحاسبية المهمة
ياسات يتطلب إعداد البيانات المالية استخدام تقديرات محاسبية معينة مهمة. ويتطلب أيضًا أن تمارس اإلدارة حكمها في عملية تطبيق الس

نات المحاسبية للبنك. يفصح عن المجاالت المتعلقة بدرجات عالية من الحكم أو التعقيد0 أو المجاالت حيث االفتراضات والتقديرات مهمة للبيا
 (.    1المالية في اإليضاح رقم )

 القيمة العادلةقياس  ه-,
لة ألغراض االعتراف أو االفصاح0 تقوم القيمة العادلة على أساس السعر عند قياس بند موجودات أو مطلوبات0 مالية أو غير مالية بالقيمة العاد

 في الذي سيقبض لبيع بند موجودات أو سيدفع لنقل التزام في معاملة منظمة بين مساهمي السوق بتاريخ القياس0 ويخمن أن تحدث المعاملة0 سواءً 
 السوق األساسية أو في غياب السوق األساسية0 بأكثر سوق مفيدة. 

تقاس القيمة العادلة باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها مساهمو السوق عند تسعير بند الموجودات أو المطلوبات بتخمين أنهم يتصرفون 
 لصالحهم اقتصاديًا. بالنسبة للموجودات غير المالية يقوم قياس القيمة العادلة على أساس أعلى وأفضل استخدام. 

اإليضاحات حول البيانات المالية ) تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (33صفحة )

 )تتمة( ةالسياسات المحاسبية المهم ,

 )تتمة( القيمة العادلةقياس  ه-,

ت تستخدم طرق التثمين المالئمة حسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة0 لتضخيم استخدام المدخالت الملحوظة ذا
 الصلة وتخفيض استخدام المدخالت غير الملحوظة.  

لعادلة في ثالثة مستويات0 باستخدام التراتب الهرمي للقيمة العادلة والذي يعكس أهمية المدخالت تصنف الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة ا
مدخالت المستخدمة إلجراء القياس. تراجع التصنيفات في كل تاريخ تقرير وتحدد التنقالت بين المستويات بناًء على إعادة تقييم أقل مستوى من ال

  الجوهرية لقياس القيمة العادلة. 

عند عدم توفر خبرة داخلية أو عندما يكون التثمين جوهريًا. قد يستخدم مثمنون خارجيون  الدوريةغير و  الدورية النسبة لقياسات القيمة العادلةب
بات من يختار المثمنون الخارجيون بناًء على المعرفة بالسوق والسمعة. حيثما يكون هناك تغير جوهري في القيمة العادلة لبند موجودات أو مطلو 

فترة ألخرى يتم إجراء تحليل يتضمن التحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تثمين والمقارنة0 حيث أمكن0 مع المصادر الخارجية 
 للبيانات.  

 العمالت األمجنبيةترمجمة  و-,
 .يحتفظ البنك بسجالته المحاسبية باللاير اليمني0 وهي عملة البنك وظيفيًا وعرضًا 
 يتطلب سداده بعمالت أجنبية0 مبدئيًا باللاير اليمني وفقًا لسعر الصرف السائد في تاريخ ما مالت بالعمالت األجنبية أو تقيد المعا

 المعامالت. 
  جميع الموجودات والمطلوبات النقدية المثبتة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة المالية بسعر الصرف السائد في تاريخ بيان يعاد ترجمة

البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ ترجمة يعاد المالي.  المركز
عامالت البنود غير النقدية التي تقاس على أساس القيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة عندما تحديد ويعاد ترجمة مالمعاملة. 
 .الربح أو الخسارةفي  العمالت األجنبيةترجمة األرصدة بفارق إعادة درج يلة واالعتراف بها ضمن حقوق الملكية. القيمة العاد

 .ال يتعامل البنك بعقود صرف العمالت المستقبلية 

 يراداتاالعتراف باإل ز-,
 إيرادات النشاط

يعترف و بشأن البنوك م 3112( لسنة 12ح( من القانون رقم )-8ة رقم )تتمثل إيرادات النشاط للبنك في إيرادات العمل المصرفي كما تحدده الماد
 البنك بإيرادات النشاط على النحو التالي:

 الفوائد المقبوضة مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرة والمدفوعة لقاء ودائع العمالء: على أساس مبدأ االستحقاق باستخدام طريقة سعر 
ى االعتراف األولي بالموجودات / المطلوبات المالية وال يراجع الحقًا. التزاًما بتعليمات البنك المركزي اليمني الفائدة الفعال والذي يقوم عل

يوم أو  11)التي مضى على استحقاقهام ال ُيعترف بإيرادات الفوائد على التسهيالت االئتمانية 3116( لسنة 6الصادرة بالمنشور رقم )
 حتى تحصل فعاًل. ( أكثر

 تحققهاصدار االعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها: عند كإت العموالت ورسوم الخدمات المصرفية إيرادا. 
 .مكسب بيع العمالت األجنبية: ويمثل فارق سعر البنك المركزي اليمني ومبلغ البيع للعمالء في تاريخ البيع 
  م المبلغ. : عندما يتقرر حق البنك في استالاالستثماراتتوزيعات األرباح من 
  أذون الخزانة: على أساس فترة االستحقاق حيث يعترف بها في نهاية الفترة المالية بما شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني و عوائد

 يخص السنة من تلك الفوائد وتقبض عند تاريخ االستحقاق. 
  :الجارية لدى البنوكوبعض الحسابات ودائع الثابتة عن ال المبلغ عندما يتقرر حق البنك في استالمفوائد األرصدة المستحقة من البنوك . 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (38صفحة )

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة ,

 )تتمة( يراداتاالعتراف باإل ز-,

 األخرىااليرادات 

 .قبضهااألخرى عند قبضها أو عندما يثبت حق باإليرادات يعترف 

 منافع الموظفين  ح-,

 اإلمجازة االعتيادية

ذا بلغ سن الخمسين جاز له الحصول على يستحق الموظف  إجازة اعتيادية براتب كامل عن كل سنة من الخدمة الفعلية ال تقل عن ثالثين يومًا0 وا 
لمادة رقم إجازة اعتيادية لمدة خمسة وأربعين يومًا وال تحتسب أيام األعياد والعطالت الرسمية ضمن مدة اإلجازة االعتيادية إذا تخللتها بموجب ا

م بشأن الخدمة المدنية. ويكون التمتع بهذه اإلجازة إلزاميًا في سنة استحقاقها وال تتراكم اإلجازة ألكثر من 3113( لسنة 31من القانون رقم )( 41)
 ( من نفس القانون.45يوما كحد أقصى بموجب المادة رقم ) 11

 التأمين االمجتماعي

يستقطع البنك هذه الحصة التأمينات االجتماعية. بشأن  م3113( لسنة 84رقم )للقانون تحتسب حصة موظفي البنك لقاء التأمين االجتماعي وفقًا 
في التأمين مباشرة من مرتبات الموظفين ويدفعها نيابة عنهم للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وفقًا إلجراءات الهيئة. تحمل حصة البنك السنوية 

 وفات ذات العالقة". االجتماعي على بند "المرتبات واألجور والمصر 

 مكافأة نهاية الخدمة

  .تقاعدإحالته للأشهر للموظف وفًقا آلخر كشف راتب عند  1راتب 0 وتتمثل في م8134منذ سنة  نهاية خدمة لموظفيهمكافأة  يقدم البنك

 عقود اإليمجار ط-,

قل شروط العقد جميع المخاطر والمنافع نمويلي حيث ال تتعد العقود التي أبرمها البنك كعقود إيجار مباني البنك عقود إيجار تشغيلي وليس ت
الربح أو الناتجة عن ملكية الموجودات سواًء كانت ملكية الموجودات فعلية أم ال. ُتحتسب مدفوعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروفات في 

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. الخسارة 

 الزكاة ي-,

بناًء على مطالبات  في عدة محافظات إلدارة العامة للواجبات الزكويةعلى فروع ا اً مقسمللسنة رأس المال على المحتسب الزكاة يدفع البنك مبلغ 
تدرج التبرعات وما في حكمها والتي تصرف بنظر . المبلغ المدفوع إجماليبمنها 0 ويحصل على مخالصة / عدنإلدارة العامة للواجبات الزكويةا

 لمصروفات العمومية واإلدارية.  اإلدارة ضمن ا

 الضرائب  ك-,

 ضريبة الدخل عن األرباح التمجارية والصناعية

م وتعليماته السارية 8131( لسنة 412التنفيذية رقم ) هالئحتو الدخل  بشأن ضرائبم 8131( لسنة 37قانون رقم )ليحتسب التزام هذه الضريبة وفقًا ل
  مبلغ لقاء ضريبة الدخل وفقًا إلجراءات مصلحة الضرائب. المفعول في الجمهورية اليمنية. يدفع ال

م 8131( لسنة 37قانون رقم )ال( من 8-أ-35م بشأن البنوك والمادة رقم )3112( لسنة 12( من القانون رقم )24بموجب أحكام المادة رقم )
لتسهيالت اإلئتمانية المباشرة )والفوائد المعلقة( يمة لالق / انخفاض0 البنك غير ملزم بدفع ضريبة على المخصصات لقاء خسائرالدخل ائبضر بشأن 

 . اليمني والتسهيالت االئتمانية غير المباشرة التي يكونها امتثااًل  لتعليمات البنك المركزي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (31صفحة )

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة ,

 )تتمة( الضرائب  ك-,
 )تتمة( ضريبة الدخل عن األرباح التمجارية والصناعية

لى أنه "إذا ُختم حساب إحدى السنوات الخاضعة للضريبة عبشأن ضرائب الدخل  م8131( لسنة 37أ( من القانون رقم )-31دة رقم )الماتشير 
إن هذه بخسارة ألي مكلف قدم إقراره الضريبي معتمدًا من محاسب قانوني مرخص ومستندًا إلى دفاتر وحسابات منتظمة وفقًا ألحكام هذا القانون0 ف

خل ضمن مصروفات السنة التالية لسنة الخسارة وتخصم من أرباحها فإذا لم يكِف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الخسارة تد
ال يسري حكم المادة السابقة "على الخسائر التي إلى أنه ب( -31المادة رقم )تشير التي تليها وهكذا حتى السنة الخامسة من بداية الخصم. 

 . %"311في السنة الضريبية والسنوات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأسمالها بنسبة منشأة ال تحملتها

 ضريبة المرتبات واألمجور
م وتعليماته السارية 8131( لسنة 412التنفيذية رقم ) هبشأن ضرائب الدخل والئحت م8131( لسنة 37قانون رقم )لليحتسب التزام هذه الضريبة وفقًا 

الجمهورية اليمنية. يستقطع البنك هذه الضريبة مباشرة من مرتبات الموظفين ويدفعها نيابة عنهم لمصلحة الضرائب وفقًا إلجراءات  المفعول في
 المصلحة.

 العائد األساسي للسهم ل-,

 ل السنة المالية. على متوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة خال0 الدخل الشامل للسنةيحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة 

 توزيع األرباح   م-,

 :أ( من النظام األساسي للبنك يوزع صافي الربح بعد أداء الزكاة والضريبة على النحو التالي-31وفقًا للمادة رقم )

 احتياطي عام؛  %34  احتياطي قانوني؛ 34%
تقارير األداء بناًء على اقتراح حوافز للعاملين بحسب نشاطهم وفقا ل %01  حصة الحكومة من فائض األرباح؛ 61%

 من إدارة البنك وموافقة المجلس.
 متداول وغير متداولتصنيف ال ن-,

محتفظ به0 أو  ؛للبنك من المتوقع أن يتحقق أو يزمع بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية يصنف بند الموجودات كمتداول عندما يكون
شهرًا خالل فترة التقرير؛ أو أنه نقدية أو شبه نقدية إال إذا قيد تداوله أو استخدامه  38ع أن يتحقق خالل أساسًا0 لغرض المتاجرة؛ أو من المتوق

يصنف بند المطلوبات كمتداول  شهرًا على األقل بعد فترة التقرير. تصنف جميع الموجودات األخرى كغير متداولة. 38لسداد بند مطلوبات لـ 
شهرًا بعد  38ي دورة التشغيل العادية للبنك؛ أو محتفظ به0 أساًسا0 لغرض المتاجرة؛ أو مستحق التسوية خالل عندما يكون من المتوقع سداده ف

شهرًا على األقل بعد فترة التقرير. تصنف جميع المطلوبات األخرى  38فترة التقرير؛ أو ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل سداد بند المطلوبات لـ 
 كغير متداولة.

  مجودات الماليةالمو    س-,

الحقًا . معاملةبالقيمة العادلة في تاريخ ال 00 مبدئياً الموجودات الماليةبجميع يعترف ( األدوات المالية0 1وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )
بناًء على كل من ن خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مج( من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة ب( بالتكلفة المطفأة أو أ( تقاس 

 وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لها إال إذا تم تجنب عدم تطابق محاسبي.   ها نموذج االعمال الذي ضمنه يحتفظ ب

ر االئتمان التاريخية0 وذلك باستخدام نموذج خسائر االئتمان المتوقعة منذ االعتراف المبدئي بداًل عن نموذج خسائاالئتمان نخفاض قيمة يعترف با
بند حياة مخاطر و  مستوىحسب بمالية أخرى لموجودات  (مبسطالمنهج الأي ) أو في مرحلة واحدةمعينة وجودات مالية مل ثالثة مراحللى ع

 . الموجودات المالي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (35صفحة )

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة ,

 )تتمة(المومجودات المالية   س-,

 لفة المطفأةبالتكالمومجودات المالية 

ويكون بيعها عرضيًا  في تواريخ محددة وتقتصر على أصل وفائدة تنشأبها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية الموجودات المالية المحتفظ تتمثل في 
 ونادرًا. 

 اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني
لديه باللاير اليمني العمالء لدى البنك المركزي اليمني مقابل ودائع البنك  الحد األدنى من األرصدة الواجب أن يحتفظ بهامثل هذا االحتياطي ي

 هذا الرصيد غير متاح لإلستخدام اليومي للبنك. م بشأن البنوك. 3112( لسنة 12ج( من القانون رقم )-33والعمالت األجنبية بموجب المادة رقم )

شأن البيان األسبوعي الخاص باحتساب االحتياطي اإللزامي على الودائع0 يحتسب م ب8111( لسنة 5بموجب منشور البنك المركزي اليمني رقم )
% على أرصدة الودائع 81% على أرصدة الودائع بالعملة المحلية و7االحتياطي اإللزامي على أساس متوسط أرصدة الودائع خالل األسبوع بنسبة 

( من قرار محافظ 3% بموجب المادة رقم )31إلى لدى البنك ع بالعملة األجنبية خفضت نسبة هذا اإلحتياطي على كافة الودائ بالعملة األجنبية.
 م. 8131( لسنة 1البنك المركزي اليمني رقم )

 اليمني شهادات اإليداع لدى البنك المركزي
( يومًا نسبة فائدة سنوية 11دة )يبلغ العائد عليها لم. القيمة االسميةبوتعرض  المركزي اليمني أدوات الدين العاممن أداة هذه الشهادات تمثل 

 البنك المركزي اليمني/ عدن -بموجب الرسالة الصادرة من االدارة العامة للدين العام والتسليف% من األرباح لإلدارة العامة للدين العام0 1 -83%
  ."اع0 وودائع الوكالة( لطلبات االكتتاب في سندات حكومية0 شهادات إيد1اإلصدار رقم )"م وموضوع 8132نوفمبر  84 بتاريخ

 أذون الخزانة 
0 وتعرض البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية لغرض الحصول على تدفقات نقدية لمواجهة النفقات العامة للدولةعن أذون الخزانة تصدر 
بموجب على أساس طريقة القسط الثابت.  االسمية ناقصًة الخصم غير المطفأ )غير المستحق( من تاريخ الشراء إلى تاريخ استحقاقهابقيمتها 

تعتبر أذون  عرض البيانات المالية وأسس التقييم للبنوك )المعدلة(قواعد إعداد و م بشأن 8118( لسنة 8قم )لبنك المركزي اليمني ر منشور الدوري لال
 ة وشبه النقدية.الخزانة0 التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ إصدارها0 جزءًا من النقدي

 األرصدة المستحقة من البنوك
 باستخداممخصص لقاء انخفاض القيمة اليحتسب  .المطفأةبالتكلفة وتعرض والحسابات الجارية لدى البنوك الثابتة الودائع تتمثل هذه الحسابات في 

  .حياة األداةمدى ي مرحلة واحدة على ف - مبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعةالمنهج ال

 التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
لقاء في بيان المركز المالي بعد خصم المخصص وتعرض . في القروض قصيرة األجل وتسهيالت السحب على المكشوفالحسابات تتمثل هذه 

عرض البيانات واعد إعداد و قم بشأن 8118( لسنة 8قم )لبنك المركزي اليمني ر منشور الدوري لبموجب ال ةالمتعلق والفوائد المعلقة انخفاض القيمة
 . المالية وأسس التقييم للبنوك )المعدلة(

م 3116( لسنة 6رقم )للبنك المركزي اليمني الدوري  منشورالاالئتمانية وفقًا لعدة مؤشرات كما يوضحها هذه التسهيالت قيمة  انخفاضيعترف ب
التسهيالت االئتمانية وكيفية احتساب المخصصات الالزمة لها0 م بشأن تصنيف 8134( لسنة 2وملحقة رقم ) م3112( لسنة 4رقم )ملحقه و 
ما ( منها عرض البيانات المالية وأسس التقييم للبنوك )المعدلةقواعد إعداد و م بشأن 8118( لسنة 8قم )لبنك المركزي اليمني ر منشور الدوري لالو 

 :يلي
 لمدة زمنية معينة0عائد المستحق من المديونية والاباته لدى البنك تدفقات النقدية في حسالإيداعات العميل و حجم مقدار الفارق بين  -
 معينة0 مدة زمنيةلتجاوز العميل الحد المصرح به في التسهيل الممنوح مقدار  -
 0  دين أو القسط المتفق عليه أو الفوائدللالعميل سداد تأخر مدة  -
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (34صفحة )

 )تتمة( سياسات المحاسبية المهمةال  ,

 )تتمة(لية المومجودات الما  س-,

 )تتمة( المومجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 )تتمة(التسهيالت اإلئتمانية المباشرة 
 ينتج عنه صافي حقوق ملكية بالسالب.ما خلل في المركز المالي للعميل ظهور  -

لمصرفية عالية الجودة القابلة للتسييل في عد استبعاد الفوائد المعلقة والضمانات النقدية أو ايحتسب المخصص لقاء انخفاض قيمة هذه التسهيالت ب
 للبنك المركزي اليمني ذات الصلة.   ةالدوريات منشور وفقًا للمعدالت التي تحددها الاألجل القصير المقابلة بنفس عملة التسهيل 

ات البنك المركزي اليمني بخصوص توجيهات منشور ( األدوات المالية بالتماشي مع 1متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )البنك طبق 
نوع فيما يتعلق بـ أ( مراحل االعتراف بانخفاض القيمة وب( فئات التصنيف اإلئتماني وج(  التسهيالت االئتمانية المباشرة الصادرة في فترات سابقة

ات صادرة عن البنك المركزي اليمني نظرًا لعدم حصول البنك على أي توجيهات أو منشور  ود( الفوائد المعلقة كما هو مبين أدناه0 المخصص
قبل وبعد تطبيق بعد مخصص انخفاض القيمة االئتمانية المباشرة التسهيالت صافي بين ي اختالفات جوهرية تظهر ألم و بخصوص المعيار. 

 .( األدوات المالية1معيار التقارير المالية الدولي رقم )

  للبنك المركزي اليمني  ةالدوريات منشور ( ووفقًا لل1معيار التقارير المالية الدولي رقم ) االعتراف بانخفاض القيمة: امتثااًل لمتطلباتمراحل
ثالثة مراحل وفقًا في م 8132ديسمبر  13ذات الصلة0 يمر االعتراف بانخفاض قيمة / خسائر هذه التسهيالت االئتمانية للسنة المنتهية في 

 :النحو التالي لعدد من المؤشرات منها مدة تخلف السداد وذلك على

 ---منشورات البنك المركزي اليمني   ---  ------------ (9معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -----------
مراحل انخفاض 

 التعرض لمخاطر االئتمان القيمة
االعتراف بالخسارة 
 االئتمانية المتوقعة

 

 الفئة االئتمانية مدة تخلف السداد

 األولى
منذ تاريخ االعتراف ا غير مرتفع جوهريً 

 مخاطر ائتمانية منخفضةب0 أو المبدئي
 منتظمة يوم 11أقل من  شهر 38لمدة 

 الثانية
العتراف امرتفع جوهريًا منذ تاريخ 

دليل موضوعي على ال يوجد المبدئي0 و 
 انخفاض القيمة

 الدين حياةلكامل 
يوم 11 وأقل من يوم 11  
 يوم 321يوم وأقل من  11

 يوم 161من  يوم وأقل 321

 تحت المراقبة
 دون المستوى
 همشكوك في

 ردئ فأكثر يوم 161 الدين حياةلكامل  يوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة الثالثة

  أعيد تصنيف 0 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  التي يستخدمها البنك انخفاض القيمةمراحل ل استناداً : التصنيف االئتمانيفئات
 ما هو مبين أدناه:كم وما قبلها 8137ديسمبر  13لمتبع للسنة المنتهية في اإلئتمانية افئات ال

 -----------م وما قبلها  ,33,  --------  ---------------م 338, --------------
مراحل انخفاض 

 االئتمانية لفئةا  االئتمانية الممجموعة  الفئة االئتمانية القيمة
 منتظم األولى

 
 منتظم  منتظمة

 تحت منتظم الثانية 
 تحت المراقبة  

 دون المستوى   

 مشكوك في تحصيله  غير منتظمة 

 ردئ    منخفض القيمة الثالثة
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (36صفحة )

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة ,

 )تتمة(المومجودات المالية   س-,

 )تتمة( المومجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 )تتمة(اشرة التسهيالت اإلئتمانية المب
 أعيد تحديد نوع م0 8132ديسمبر  13التي يستخدمها البنك للسنة المنتهية في لفئات التصنيف اإلئتمانية  ستناداً نوع المخصص: ا

م وما قبلها مع استخدام المعدالت المحددة في منشورات البنك المركزي اليمني 8137ديسمبر  13المخصصات المتبع للسنة المنتهية في 
 كما هو مبين أدناه: 0ةذات الصل

 -----------م وما قبلها  ,33,  --------  ---------------م 338, --------------

 الفئة االئتمانية
نسبة احتساب 

 الفئة االئتمانية  نوع المخصص المخصص
نسبة احتساب 

 نوع المخصص المخصص
 عام %8 منتظم

 
 %8  منتظمة

 عام

 تحت منتظم

 %8  تحت المراقبة  8%
 %34 دون المستوى   محدد 34%

 %54 مشكوك في تحصيله   %54 محدد

 %311 ردئ  محدد %311 منخفض القيمة

 ( إدراج فوائد التسهيالت االئتمانية المباشرة غير المنتظمة ضمن الفوائد المعلقة1يطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ): المعلقةفوائد ال .
المنتظمة وغير تحت أي 0 ثالثة أشهر ولم تدفع هامشياً ائد التسهيالت االئتمانية المباشرة التي مضى على استحقاقها يدرج فو البنك يقوم 

وال يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعمالء وال يتم إضافتها إلى حساب األرباح والخسائر إال عند تحصيلها ضمن الفوائد المعلقة 0 المنتظمة
 . ذات الصلةللبنك المركزي اليمني  ةالدوري اتمنشور البموجب  تم تحصيل أصل الدينوبعد أن يكون قد 

 المدينون
يحتسب المطفأة. تعرض بالتكلفة الحقًا0 و ترد جهات أخرى على أن تس موظفين أوتخص البنك لدى تتمثل هذه الحسابات بشكل رئيسي في مبالغ 

  حياة األداة.مدى في مرحلة واحدة على  - ط لقياس خسائر االئتمان المتوقعةمبسالمنهج ال المخصص لقاء انخفاض القيمة باستخدام

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمومجودات المالية 
 . البيعو/ أو المحتفظ بها لغرض تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في الموجودات المالية 

 االستثمارات
0 (ذات الصلة باقتنائها التكاليفو سعر الشراء )بالقيمة العادلة تظهر 0 و في رأسمال منشآت مالية وتجاريةالبنك ساهمة مفي ستثمارات هذه االتتمثل 

البنك يكون . الحتياطي ذي الصلةالدخل الشامل اآلخر ثم تحول لفي  0 بناًء على إشعار من جهة االستثمار0يعترف بتغيرات القيمة العادلةو 
وفقًا آلخر بيانات مالية لالستثمار  خسائر متراكمةاالستثمار تكبد و عدم إمكانية الحصول على توزيعات أرباح عند قيمة الانخفاض قاء مخصصًا ل

 .متاحة
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمومجودات المالية 

 أي موجودات مالية تندرج ضمن هذه الفئة. لدى البنكم لم يكن 8132ديسمبر  13المحتفظ بها للمتاجرة. كما في تتمثل في الموجودات المالية 
 المومجودات غير المالية   ع-,

 العقارات واآلالت والمعدات
 االعتراف المبدئي والالحق

شرة مبا يعترف بجميع بنود العقارات واآلالت والمعدات مبدئيًا بالتكلفة التاريخية والتي تشمل سعر الشراء في تاريخ الشراء وأي تكاليف منسوبة
  لجلب بند الموجودات للموقع والحالة الالزمة ليمكنها العمل باألسلوب الذي كانت تنويه اإلدارة.
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (37صفحة )

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة ,

 )تتمة(المومجودات غير المالية   ع-,

 )تتمة(العقارات واآلالت والمعدات 

 )تتمة( االعتراف المبدئي والالحق
يحتسب اإلهالك  بنود العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصة اإلهالك المتراكم وأي خسائر االنخفاض.ئي0 تحمل بعد االعتراف المبدالحقًا0 

باستخدام المعدالت الواردة في  لشطب تكلفة الموجودات ناقصة قيمتها المتبقية المقدرة على مدى عمرها االنتاجي االقتصادي بطريقة القسط الثابت
 م بهذا الخصوص كما هو مبين أدناه:3111( لسنة 355رقم ) قرار مجلس الوزراء

 %8 -%31 الخزائن –األثاث واألجهزة  %8 المباني 
 %81 الكمبيوترأجهزة وبرمجيات السويفت و  %81 السيارات

 على فترة عقود اإليجار أو العمر اإلنتاجي المتوقع لها أيهما أقل. التحسينات على العقارات المستأجرة
 ال تهلك   األراضي

ر المأخوذ في تراجع األعمار االنتاجية والقيم المتبقية وطرق اإلهالك وتعدل إذا لزم األمر في نهاية كل فترة تقرير0 مع تأثير أي تغيرات في التقدي
 الحسبان على أساس محتمل.   

 انخفاض القيمة
نخفاض القيمة وحيث تنخفض قيمة بند موجودات0 يخفض كمصروف من تراجع المبالغ الدفترية لهذه الموجودات في كل تاريخ تقرير لمؤشرات ا

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لبند )خالل بيان الربح أو الخسارة إلى مبلغه القابل لالسترداد المقدر وهو األعلى لقيمة االستخدام 
عاد لبند الموجودات المنفرد أو وحدة انتاج النقدية. تحدد المبالغ القابلة لالسترداد لبند والقيمة العادلة ناقصة تكاليف االستب (الموجودات/ الوحدة

الموجودات المنفرد0 إال إذا كان بند الموجودات ال يولد تدفقات نقدية للداخل مستقلة بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات من 
توزع خسائر انخفاض القيمة لالسترداد لوحدات انتاج النقدية التي ينتمي لها بند الموجودات.  في هذه الحالة0 تحدد المبالغ القابلةالموجودات. 

ثم بالتناسب ضمن الموجودات األخرى للوحدة. تدرج الزيادات الالحقة في المبلغ القابل لالسترداد من لوحدات توليد النقدية أواًل مقابل شهرة الوحدة و 
  ت في الربح أو الخسارة للمدى الذي يعكس فيه انخفاض القيمة.الناجم عن التغيرات في التقديرا

 إعادة التقييم
بصورة دورية منظمة للتأكد من أن القيمة يجب أن تتم عملية إعادة التقيييم  0( العقارات واآلالت والمعدات36ولي رقم )دبموجب معيار المحاسبة ال

يم" إال في الحاالت التي يحساب "فائض إعادة التقلة بتاريخ التقرير0 ويدرج فارق إعادة التقييم في الدفترية ال تختلف اختالًفا جوهريًا عن القيمة العاد
. قيد الفائض لحساب اإليراداتحينها يتم تحميله على المصاريف0  بند هذه الموجوداتتعتبر فيها هذه الزيادة إلغاء النخفاض سابق في قيمة نفس 

  .موافقة البنك المركزي اليمنيفي بياناته المالية لرات وآالت ومعدات البنك عقانتائج إعادة تقييم إدراج يخضع 

 لغاء االعترافإ
ستمر لبند يلغى االعتراف ببند العقارات واالالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع أن تنجم منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام الم

ناجمة عن استبعاد أو توقف عمل لبند عقارات وآالت ومعدات كفارق بين ايرادات البيع والمبلغ الدفتري الموجودات. يحدد أي مكسب أو خسارة 
 لبند الموجودات ويعترف به في الربح أو الخسارة.  

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
ستكمل0 بعد0 كما في تاريخ بيان المركز المالي. وهي تقيد تتمثل هذه الموجودات بمشاريع التشييد والتجهيزات الخاصة بالبنك التي بدأ تنفيذها ولم ت

 واآلالت والمعداتبالتكلفة وتتضمن كافة المصروفات ذات الصلة ومنها األتعاب المهنية والمبالغ المدفوعة للمطور أو المنفذ0 وتحول إلى العقارات 
 ام.لحساب المالئم عندما تصبح جاهزة لالستخدأو تحول لتكون خاضعة لإلهالك و 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (32صفحة )

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة ,

 المطلوبات المالية ف-,

. الحقًا المعاملةيعترف بجميع المطلوبات المالية0 مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ ( األدوات المالية0 1وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )
خالل الربح أو الخسارة بناًء على كل من نموذج االعمال الذي ضمنه يحتفظ بها وخصائص بالقيمة العادلة من ب( التكلفة المطفأة أو أ( بتقاس 

 التدفقات النقدية التعاقدية لها إال إذا تم تجنب عدم تطابق محاسبي.   

 بالتكلفة المطفأة المطلوبات المالية
 .(للمتاجرةمن خالل الربح أو الخسارة )المالية المطلوبات  ضمنالمالية غير المصنفة االلتزامات كافة تتمثل هذه المطلوبات في 

 بنوكللاألرصدة المستحقة 
  . كلدى البنالمودعة البنكية والحسابات الجارية الثابتة الودائع تتمثل هذه الحسابات في 

 ودائع العمالء
  . الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتةفي تشمل ودائع العمالء بشكل رئيسي 

 دائنون ال
  . تتمثل هذه الحسابات بشكل رئيسي في التزامات تجاه موظفين أو جهات أخرى

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمالية طلوبات الم
 .الفئة هم لم يكن لدى البنك أي مطلوبات مالية تندرج ضمن هذ8132ديسمبر  13المحتفظ بها للمتاجرة. كما في تتمثل في المطلوبات المالية 

 المخصصات األخرى  ص-,
التزام  يهبمخصصات أخرى عندما يكون لدالبنك يعترف موجودات مالية وغير مالية0 انخفاض القيمة للقاء التي يكونها البنك بخالف المخصصات 

المبلغ المعترف به  .غ االلتزاملمبل موثوق بهقد يطلب من البنك تسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير )قانوني أو ضمني( ناجم عن حدث سابق0 و 
  .خذا باالعتبار المخاطر وعدم الموثوقية المحيطة بااللتزامألتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير0 افضل تقدير للعوض المطلوب هو كمخصص 

 االحتياطيات ق-,
 االحتياطي القانوني واالحتياطي العام

للبنك األهلي يحتفظ البنك باالحتياطي القانوني والعام أو كليهما معًا حتى يصل رصيد االحتياطي  ب( من النظام األساسي-31وفقًا للمادة رقم )
لى إلى ضعفي رأس المال المصرح به للبنك ويتوقف البنك عن الخصم واحتساب االحتياطي عند بلوغه ذلك الحد0 ويجوز زيادة تلك النسبة بناًء ع

قرار المجلس و  ج( من النظام األساسي للبنك يجوز للبنك استخدام االحتياطي العام في -31وفقًا للمادة رقم ) موافقة الوزير.اقتراح من إدارة البنك وا 
 زيادة رأس المال أو تطوير أنشطة البنك ورفع كفاءاته0 وذلك بناًء على اقتراح من إدارة البنك وموافقة المجلس والوزير. 

 والمعداتاحتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت 
عقارات وآالت ومعدات بموجب نتائج إعادة تقييم للعقارات واآلالت والمعدات الفارق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية هذا االحتياطي  يدرج في
 من قبل جهة مختصة مستقلة. البنك 

 احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة 
التي تمت في سائر الناجمة عن الفارق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لالستثمارات "المتوفرة للبيع" والخالمكاسب في هذا االحتياطي  درجم

0 حينئذ يعترف بتلك األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها أنها منخفضة القيمةإلى أن تباع أو تحصل قيمتها أو تستبعد أو يحدد سنوات سابقة 
 االعتراف والقياس. -(: األدوات المالية11في بيان الدخل وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )سابقًا في حقوق الملكية 

اإليضاحات حول البيانات المالية ) تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (31صفحة )

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة ,

 االلتزامات العرضية واالرتباطات  ر-,

في بيان ال تدرج هذه الحسابات . ةالضرور  عند ما لعميل األموال توفر هاالغرض األساسي من ائتمان مخاطر تمثل تعاقدية بمبالغ مالية أدوات
في المستقبل إلى التزام مباشر من التزام عرضي تتحول حيث في تاريخ التقرير0 ليست موجودات أو مطلوبات فعلية للبنك كونها المركز المالي 

القيمة غير هذه الحسابات بظهر ت شروط العقد.وفقُا ل سدادتعثر العميل عن العند  0فقط 0نيابة عن العميلعليها المبالغ المترتبة سداد لزم البنك بوي
قواعد م بشأن 8118( لسنة 8قم )لبنك المركزي اليمني ر منشور الدوري لالبموجب  (ما يقابلها من تأمينات نقديةالمغطاة )صافي القيمة بعد خصم 

 (.عرض البيانات المالية وأسس التقييم للبنوك )المعدلةإعداد و 

 المباشرةالتسهيالت االئتمانية غير 
يعترف بانخفاض القيمة لهذه التسهيالت ويكون مخصص . خطابات الضمان واالعتمادات المستندية )استيراد وتصدير(تتمثل هذه الحسابات في 

 خطاباتحتسب البنك مخصصًا لقاء يم 8132لتسهيالت االئتمانية المباشرة. ابتداء من السنة لقاء انخفاض القيمة وفق اإلجراءات المتبعة ل
 ( األدوات المالية بشأن نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة". 1تقارير المالية الدولي رقم )الالخارجية امتثااُل لمتطلبات معيار الضمان 

 األخرى االلتزامات العرضية واالرتباطات 
أو أن  قابلة لإللغاءالمنح اإلئتمان غير تباطات ار األوراق المقبولة عن تسهيالت موردين والكمبياالت المعاد خصمها و هذه الحسابات في تتمثل 

ألوراق أما ا. اآلجلة وعقود سعر الفائدة وما شابهالعملة عقود صرف وارتباطات 0 مهمةسيترتب عليه تكبد البنك لغرامات أو مصروفات إلغاءها 
فى الحفظ األمين ته وتنحصر مسؤولي0 فيها ك ليس طرفاً ال يترتب على إيداعها لدى البنك أي مسؤولية عرضية عليه باعتبار أن البنالتي المالية 

فتعد 0 الشيكات والكمبياالت المودعة برسم التحصيل والكمبياالت المودعة برسم التأمين واألوراق المالية المودعة برسم الضمان أو إيداعًا حراً ك لها
ضمن يتم مراجعتها وضبطها وفقا لنظم محكمة ورقابة سليمة دون إدراجها يكتفى بإمساك دفاتر بيانية منتظمة لقيد القيمة و من الحسابات النظامية0 

 .االلتزامات العرضية واالرتباطات

 النقدية وشبه النقدية   ش-,
وشهادات اإليداع لدى البنك أذون الخزانة و تتمثل النقدية وشبه النقدية للبنك في النقدية في الصندوق وأرصدة الحسابات المستحقة من البنوك 

 بتواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ بيان المركز المالي.لمركزي اليمني ا

 العالقة يمعامالت األطراف ذو  ت-,
في سياق نشاطه االعتيادي0 ينفذ البنك معامالت مع جهات أخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذو العالقة الذي يتضمنه معيار المحاسبة الدولي 

ف ذي العالقة". إن الطرف ذي العالقة هو شخص أو منشأة قادرة على التحكم أو ممارسة تأثير مهم على عملية (: "إفصاحات الطر 85رقم )
المالية عن المعامالت التي تمت مع األطراف ذو العالقة كأعضاء مجلس اإلدارة  هفي بياناتالبنك يفصح اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للبنك. 

% أو أكثر من رأسمالها. يتعامل البنك مع األطراف ذوي العالقة بنفس األسس التي 84ئالتهم والشركات التي يملكون وكبار المدراء وأفراد عا
م بشأن البنوك والقرارات التفسيرية للبنك المركزي اليمني في منشوره الدوري رقم 3112( لسنة 12يتعامل بها مع الغير وفقًا ألحكام القانون رقم )

 شأن إقراض ذوي العالقة والمصالح المتعلقة بهم. تخضع سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت لموافقة إدارة البنك.م ب3111( لسنة 5)

 مقاصة المومجودات والمطلوبات المالية ث-,
واجب ناك حق قانوني تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية0 ويعلن عن صافي المبلغ في بيان المركز المالي0 إذا0 وفقط إذا0 كان ه

 حاليًا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي0 أو تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد. النفاذ

 المومجودات برسم األمانة خ-,
 البيانات المالية للبنك.ال ُتعامل الموجودات التي يحتفظ بها البنك برسم األمانة كموجودات للبنك0 لذلك ال تدرج ضمن 

اإليضاحات حول البيانات المالية ) تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (81صفحة )

 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة ,

 بعد  0المعايير والتفسيرات المحاسبية المجديدة غير اإللزامية أو المطبقة مبكرًا ذ-,

ديسمبر  13ية المنتهية في لفترة التقرير السنو  بنكمن قبل ال 0لكنها ليست إلزامية0 بعد حديثاً والمعدلة المعايير المحاسبية المصدرة لم تعتمد مبكرًا 
  هي كما يلي:      بنكألثر هذه المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة والمعدلة0 األكثر صلة بال بنكم. تقييم ال8132

 عقود التأمجير( 31معيار التقارير المالية الدولية رقم )

عقود ( "37م. يحل المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )8131يناير  3ينطبق هذا المعيار على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
التأجير التمويلي. خاضع لالستثناءات0 ترسمل موجودات "حق االستخدام" عقود التأجير التشغيلي و عقود " وللمستأجرين أن يحذفوا تصنيفات التأجير

 تأجيرعقود البعلى مدى أجل التأجير. تتعلق االستثناءات حتمية تجرى ر مستقبلية في بيان المركز المالي0 مقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات تأجي
شهر أو أقل( وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة )كالحواسيب الشخصية وقطع األثاث المكتبي الصغيرة( حيث يوجد  38قصيرة األجل )

 أو مدفوعات التأجير كمصروف في الربح أو الخسارة عند تكبدها. خيار سياسة محاسبية إما االعتراف ببند موجودات "حق االستخدام" 

التأجير المقبوضة0 والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة حوافز 0 و المسبقة لتأجيراالمتعلق بالتأجير المرسمل معداًل لمدفوعات لتزام يعترف أيضًا باال
زالة وتفكيك مستقبلية. الو  تشغيلي بالقسط الثابت رسوم اإلهالك لبند التأجير الاالعتراف بمصروف محل سيحل تقدير ألي تكاليف ترميم وا 

التأجير )المتضمن في تكاليف التمويل(. في فترات التأجير التزام الموجودات المؤجر )المتضمن في التكاليف التشغيلية( ومصروف فائدة على 
مصروفات التأجير بموجب معيار بالمقارنة مع ( أعلى 36ر المالية الدولي رقم )األولى ستكون المصروفات المتعلقة بالتأجير بموجب معيار التقاري

مصروف التشغيل مصروف سيحل محل (. إال أن نتائج األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء ستتحسن حيث 37المحاسبة الدولي رقم )
للتصنيف ضمن بيان التدفقات النقدية ستفصل مدفوعات  (. 36المالية الدولي رقم )الخسارة بموجب معيار التقارير  وأالفائدة واإلهالك في الربح 

كيفية جوهريًا لمحاسبة المؤجر0 ال يغير المعيار بالنسبة أصل )نشاطات التمويل( وفائدة )إما نشاطات تشغيلية أو تمويلية(. كل من التأجير إلى 
 0 بعد. بنكلم يتم تقييمه من قبل الم إال أن أثر اعتماده 8131يناير  3عيار من تاريخ هذا الم بنكلتأجير. سيعتمد العقود امحاسبة المؤجر ل

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة  0

المالية يتطلب إعداد البيانات المالية من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات ومبالغ الموجودات والمطلوبات 
 المعلنة في تاريخ البيانات المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات المعلنة خالل الفترة المالية موضع التقرير.  

على خبرة البنك السابقة وعوامل أخرى متعددة يعتقد البنك أنها معقولة في ظل الظروف السائدة والتي تشكل  تستند التقديرات واالفتراضات األساسية
أساس األحكام التي يصدرها بشأن قيم الموجودات والمطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة من مصادر أخرى0 لذلك قد تختلف النتائج الفعلية  نتائجها

يها تراجع التقديرات واالفتراضات القائمة عليها بشكل دوري ويعترف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يعدل فعن تلك التقديرات. 
الحالية  التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات

 والمستقبلية.  تخضع األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية لموافقة اإلدارة. 

 تقديرات اإلدارة
إدارة البنك أنها تحمل مخاطر مهمة للتعديالت الجوهرية في الفترات الالحقة0 بشكل أساسي0 من المخصص لقاء  تتكون التقديرات التي ترى

يأخذ البنك0 بعين  0لتسهيالت االئتمانية المباشرةانخفاض القيمة لتحديد المخصص لقاء عند . التسهيالت االئتمانية المباشرةقيمة انخفاض 
 :منهاعدة االعتبار0 عوامل 

 ركز المالي للعميل ككل؛الم 
 نسبة المخاطرة0 أي قدرة العميل على القيام بأنشطة ربحية في مجال عمله وتحصيل دخل كافي ليمكنه من سداد المديونية؛ 
 مكانية تحويل ملكيتها إلى البنك؛ و  قيمة الضمانات المقدمة وا 
 .تكلفة تسوية المديونية 

اإليضاحات حول البيانات المالية ) تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (83صفحة )

 لمجديدةتطبيق معايير التقارير المالية الدولية ا  3

 ( األدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم ) أ-3

 م على النحو التالي: 8132يناير  3في كما ( وقام بإعادة تصنيف األدوات المالية 1معيار التقارير المالية الدولي رقم ) بنكاعتمد ال

 ------ـ القيمة الدفترية وفقاً ل ----- ----------التصنيف وفقاً لـ  -------- 

 المومجودات المالية
معيار المحاسبة الدولي رقم 

(09) 
معيار التقارير المالية الدولي 

 (9رقم )
معيار المحاسبة 

 (09الدولي رقم )
معيار التقارير المالية  

 (9الدولي رقم )
النقدية في الصندوق واالحتياطي 

 االلزامي في البنك المركزي 
 8306260633  8306260633 أةالتكلفة المطفب مدينونالقروض و ال

محتفظ بها حتى تاريخ الستثمارات اال أذون الخزانة
 االستحقاق

 36604210283  36604210283 التكلفة المطفأةب

 6605760728  6605760728 التكلفة المطفأةب مدينونالقروض و ال األرصدة المستحقة من البنوك

 708580682  708580682 التكلفة المطفأةب ونمدينالقروض و ال التسهيالت االئتمانية المباشرة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  متوفرة للبيعالستثمارات اال االستثمارات

 الشامل اآلخر
5840711  5840711 

 86805380478  86805380478 الموجودات المالية إجمالي

      المطلوبات المالية

 -  - التكلفة المطفأةب ىخر األمطلوبات ال األرصدة المستحقة للبنوك

 85807320173  85807320173 التكلفة المطفأةب خرىاألمطلوبات ال ودائع العمالء
 402310811  402310811 التكلفة المطفأةب خرىاألمطلوبات ال الدائنون والمطلوبات األخرى

 85204130873  85204130873 المطلوبات المالية إجمالي

إعادة تصنيفها وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم بم 8132يناير  3لوبات المالية كما في مة الدفترية للموجودات والمطالقيجوهريًا0  0لم تتأثر
 معيار التقارير المالية الدوليباألدوات المالية وفقًا لمتطلبات المتعلقة المحاسبية السياسات ( حول البيانات المالية 8مبين في اإليضاح رقم )(. 1)

  .( األدوات المالية1رقم )

 ( اإليراد من العقود مع الزبائن35معيار التقارير المالية الدولي رقم ) ب-3

في إجراءات التعاقد مع العمالء أو احتساب اإليراد من العقود مع  ات جوهريةوجد تغيير توال  0(34اعتمد البنك معيار التقارير المالية الدولي رقم )
  . العمالء

 التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافيفوائد  5
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 1160246  18300,3 أ(-4فوائد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء )إيضاح 

 (3105170614)  (330,9,08,3) ب(-4)إيضاح العمالء  تكلفة ودائع

 (3805310751)  (,300138039) سهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافيفوائد الت إجمالي

 فوائد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء أ-5
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 7560647  3390300 القروض قصيرة األجل 
  8410311  30933,, تسهيالت السحب على المكشوف 

 1160246  18300,3 فوائد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء إجمالي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (88صفحة )

 )تتمة( فوائد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي 5

 تكلفة ودائع العمالء ب-5
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 (3103110515)  (330,3800,0) الودائع الثابتة
 (108120373)  (005330398) حسابات التوفير

 (3105170614)  (330,9,08,3) العمالء تكلفة ودائع إجمالي

 فوائد األرصدة المستحقة من البنوك0 صافي  1
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 710136  9,0331 أ(-6فوائد األرصدة المستحقة من البنوك )إيضاح 
 -  - لبنوكلوائد األرصدة المستحقة ف

 710136  9,0331 من البنوك0 صافيالمستحقة فوائد األرصدة  إجمالي

 ألرصدة المستحقة من البنوك افوائد  أ-1
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني البنوك الخارجية:
 610683  0,,9,0 الودائع الثابتة

 114  (,,)  الحسابات الجارية 
 710136  9,0331 فوائد األرصدة المستحقة من البنوك  إجمالي

 إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية0 صافي ,
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 6680181  5390153 أ(-7إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية )إيضاح 
 (350112)  (00331,) ب(-7لمصرفية )إيضاح مصروفات العموالت ورسوم الخدمات ا

 6520134   3810138 إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية0 صافي إجمالي

 إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية أ-,
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني عموالت:
 3410713  ,319031 خطابات الضمان

 880483  3330551 استيراد - تنديةاالعتمادات المس
 3730126  930185  الشيكات والتحويالت المالية 

 715  390 بوالص التحصيل وكمبياالت تصدير
    رسوم: 

 610125  0138,, فتح وتجديد والغاء الودائع
 520111  ,30059 الحسابات الجارية

 50111  503,3 بريد وفاكس وسويفت 
 3130115  330,08 أخرى 

 6680181  5390153 إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية إجمالي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (81صفحة )

 )تتمة( إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية0 صافي ,

 مصروفات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية ب-,
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني عموالت:
 (380654)  (,,309,) للبنوك الخارجية

 (30321)  (993) الصرافين
 (-)  (91) محليةالبنوك ال

 (5)  (-) لتحصيل أقساط القروض 
 (-)  (115) عدن-الفائدة المدينة على الرصيد المكشوف لدى البنك المركزي

 (371)  (,,0) رسوم طباعة كشوفات البنك المركزي اليمني

 (350112)  (00331,) مصروفات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية إجمالي

 اتاالستثمار توزيعات األرباح من  8
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 320111  380333 أ(-2اليمن )إيضاح  -شركة يمن موبايل للهاتف النقال
 -  ,50,0 ب(-2البحرين )إيضاح  -ليوباف الدولي العربيأبنك 

 -  - ج(-2)إيضاح البحرين  -شركة الخدمات المالية العربية
 320111  ,00,0, اتاالستثمار توزيعات األرباح من  إجمالي

 اليمن -شركة يمن موبايل للهاتف النقال أ-8

 م. 8137ديسمبر  13م0 حصل البنك على مبلغ توزيعات األرباح بموجب آخر بيانات مالية متاحة لالستثمار كما في 8132يونيو  87بتاريخ 

 البحرين  -ي العربيليوباف الدولأبنك  ب-8

ألف لاير يمني بموجب آخر بيانات مالية  40818دوالر أمريكي يعادل  310762م حصل البنك على مبلغ توزيعات األرباح 8132مايو  8بتاريخ 
 م. 8137ديسمبر  13متاحة لالستثمار كما في 

 البحرين  -شركة الخدمات المالية العربية ج-8

أدناه بسبب صعوبة تحويل هو مبين كما م 8137 -م 8134دوالر أمريكي للسنوات  330763 بمبلغ عات أرباحتوزي إجماليلم يحصل البنك على 
 .بهذا الخصوصالموجهة للشركة0  م8132مايو  1م بتاريخ 12/8132مذكرة البنك رقم كما ورد في عات األرباح يتوز الشركة ل

 دوالر أمريكي للسنة  البيانات المالية لالستثمار
 300,0 م8137
 5,,30 م8136
 00310 م8134

 330,13 جمالياإل
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (85صفحة )

 اإليرادات األخرى 9
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني المسترد من المخصص لقاء: 
 801310776  ,93,083 ب(-83التسهيالت االئتمانية المباشرة )إيضاح انخفاض قيمة 

 8310778  - و(-88إيضاح انخفاض قيمة المدينون والموجودات األخرى )
 60142  330318 أ(-81)إيضاح  التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

 1310341  - مشروع إدارة الفروع اإلسالمية 
 -  ,,09, اقفال الزيادة في الصناديق

 810111  30309 إيرادات سنوات سابقة 
 -  30550 إيراد جزاءات الموظفين

 380324  - يةرسوم تبديل فئات عملة محل
 -  333 اخرى

 804210251  0,,0,,9 اإليرادات األخرى إجمالي
 المرتبات واألمجور والمصروفات ذات الصلة 33
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 304660373  308,50,51 المرتبات واألجور األساسية
 1110626  30,830801 البدالت والمزايا 

 301510258  301050059 حوافزالمكافآت وال
 150762  35105,3 (3-ج-82اإلجازة االعتيادية للموظفين )إيضاح 

 3440174  03,5,,3 حصة البنك في التأمين االجتماعي
 760283  1,,9,0 (8-ج-82)إيضاح  مكافأة نهاية الخدمة

 830188  10815, صندوق التدريب المهني
    التأهيل والتدريب:

 70271  ,300,3 أ(-31ألكاديمي والمهني )إيضاح التأهيل ا
 80186  90803 ب(-31معهد الدراسات المصرفية )إيضاح 

 503120825  50,380380 المرتبات واألجور والمصروفات ذات الصلة إجمالي

ف لاير يمني( لقاء ضريبة أل 1110527م: 8137) ألف لاير يمني 5280777 م سدد البنك مبلغ8132ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في 
حتى نهاية ألف لاير يمني( بموجب اإلقرارات الضريبية الشهرية  8340112م: 8137ألف لاير يمني ) 8470666الدخل عن الموظفين منها مبلغ 

 إال أنه لم يتم االنتهاء من الفحص الضريبي من قبل مصلحة الضرائب0 حتى تاريخ بيان المركز المالي. 0السنة

 أهيل األكاديمي والمهنيالت أ-33
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 40174  0339, ةإنجليزيلغة محاسبة0 تسويق0  -دورات تدريبية 
 30314  001,3 دراسات عليا 

 30111  0309, تدريب –بدل سفر ومواصالت 
 300,3,  70271 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (84صفحة )

 ()تتمة المرتبات واألمجور والمصروفات ذات الصلة 33

 معهد الدراسات المصرفية ب-33
م بإنشاء وتنظيم 3172( لسنة 87بموجب القرار بالقانون رقم ) الموزانة التقديرية السنوية لمعهد الدراسات المصرفية يمثل المبلغ مساهمة البنك في
  المعهد. اتلمطالبهذه المساهمة وفقًا سدد البنك معهد الدراسات المصرفية. ي

 ية واإلداريةالمصروفات العموم 33

 
 م338,

  ألف لاير يمني
 م8137

 ألف لاير يمني
 3420556  050035, الحراسة واألمن 

 710451  3310,33 المواصالت الداخلية والخارجية 
 660113  830358 الصيانة والترميم

 440342  180559 اإليجارات
 620174  150393 سيارات ومولدات  -الوقود والزيوت
 140167  530093 الكهرباء والماء
 810221  ,31085 اإلعالن والنشر

 170118  330993 القرطاسية ومطبوعات
 840773  0,0338 التبرعات والهبات
 810544  0109,9 البريد واالتصاالت

 830183  030833 األتعاب المهنية واالستشارات
 330215  30303, التأمين

 350811  350,85 الضيافة واالستقبال
 370512  350,91 االشتراكات 

 80178  30,91 الرسوم الحكومية
 10641  ,,000 معلوماتالتقنية 

 851  00,39 البنك المركزي اليمني -الغرامات
 20846  390335 أخرى

 6570765  8930881 المصروفات العمومية واإلدارية إجمالي
 المصروفات األخرى ,3

 
 م338,

  يألف لاير يمن
 م8137

 ألف لاير يمني
 806660211   50133,,00 أ(-38المخصصات المكونة خالل السنة )إيضاح 

 8560578  0330039 ب(-38رسوم االشتراك السنوي في مؤسسة  ضمان الودائع المصرفية )إيضاح 
 3110147  33,0559 (85إهالك العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح 

 80117  30089, ج(-38ضاح مصروفات سنوات سابقة )إي
 60118  3,0838 د(-38المصروفات القضائية )إيضاح 

 101180417  90,39,,00 المصروفات األخرى إجمالي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (86صفحة )

 )تتمة(المصروفات األخرى  ,3

 المكونةالمخصصات  أ-,3
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني لقاءـ:
 -  309350933 (أ-81يضاح )إ توافقخارجي محل عدم  -خطابات ضمان

 -  5330333 (ب-81المطالبات المحتملة )إيضاح 
 806610265  05301,9 ب(-83انخفاض قيمة التسهيالت اإلئتمانية المباشرة )إيضاح 

 10114  3,0,83, (ج-81عام )إيضاح  –التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة 
 -  3890513 (أ-81اح انخفاض قيمة األرصدة المستحقة من البنوك )إيض

 -  3,,3350 ج(-81انخفاض قيمة االستثمارات )إيضاح 
 806660211   50133,,00 المخصصات المكونة إجمالي

 رسوم االشتراك السنوي في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ب-,3

م بشأن مؤسسة ضمان الودائع 8112لسنة  (83يدفع البنك رسوم اشتراك سنوية في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بموجب القانون رقم )
قيمة النقدية بحدود الودائع الحكومية والودائع بين البنوك والتأمينات باستثناء مجموع الودائع لدى البنك تتمثل هذه الرسوم في نسبة من المصرفية. 

 ( من نفس القانون.31التسهيالت الممنوحة بضمان هذه التأمينات0 بموجب المادة رقم )

 مصروفات سنوات سابقة ج-,3
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 -  3509,3 (34م المدفوع خالل السنة )إيضاح 8136فارق ضريبة الدخل لسنة 
 -  ,3,055 فوارق مستحقات الموظفين

 -  80,53 تكريم الموظفين
 -  50833 م8136 -بقية رسوم معهد الدراسات المصرفية

 -  ,35 كتوبر أ 35في صحيفة االشتراكات 
 80117  30115 خرىأ

 80117  30089, مصروفات سنوات سابقة إجمالي
 المصروفات القضائية  د-,3
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني متابعة قضايا:
 34  0353, مدير فرع عبد العزيز عبد الولي سابقاً  -عبداهلل النقيبالشهيد 

 -  30,33 علي حسين الثور الطبية  -ديون متعثرة
 -  30303 شركة المحضار لالدوية والمستلزمات الطبية  -ديون متعثرة

 -  ,55 توافقخطابات ضمان محل عدم 
 -  5,, شركة النفط

 -  385 شقق الرويمي
 -  300,3 ومكافآت متابعة  رواتب محامين

 60227  50093 أخرى  
 60118  3,0838 إجمالي المصروفات القضائية
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (87صفحة )

  بالعمالت األمجنبية فارق إعادة ترمجمة األرصدة 30
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 308180634  ,50,091 مكسب إعادة ترجمة األرصدة المدينة بالعمالت االجنبية  
 (601160111)  (03,30303,) )خسارة( إعادة ترجمة األرصدة الدائنة بالعمالت االجنبية  

 (502650822)  (,30381031) فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية
 الزكاة 33
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني   ألف لاير يمني 

 -  - يناير 3الرصيد في 
 8410111  530333, المكون للسنة

    )المدفوع( خالل السنة:
 (8580111)  (38,0533) عدن

 (40111)  (-) الحديدة
 (80111)  (-) تعز

 (611)  (-) الساحل -حضرموت
 (511)  (-) الوادي -حضرموت

 -  1,0533 ديسمبر 13الرصيد في 

في فترة الحقة )إيضاح من اإلدارة العامة للواجبات الزكوية العاصمة/ عدن مخالصة الوحصل على م 8132لتزام الزكاة للسنة دفع ااستكمل البنك 
 . م(8137ديسمبر  7لمخالصة بتاريخ ام: 8137)( أ-53

 ضريبة الدخل 35
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
 5610718  1380351 يناير 3الرصيد في 

 -  350333 ج(-38)إيضاح  م مدفوعة خالل السنة8136تسوية فارق ضريبة لسنة 
 6410146  3038,0,50 ب(-82% )إيضاح 81 –المكون للسنة 

 (4120718)  (1500351) للسنة السابقة  –دفوع( خالل السنة )الم

 6120146  3038,0,50 ديسمبر 13الرصيد في 

 . ب(-53)إيضاح  م في فترة الحقة8132ديسمبر  13ضريبة الدخل للسنة المنتهية في من التزام سدد البنك دفعات 

 الدخل الشامل للسنة 31
م: دخل شامل 8137ألف لاير يمني ) 501810133مبلغ دخل شامل )فائض أرباح(  إجماليالبنك  حققم 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ألف لاير يمني(. 806380888قدره 

 العائد األساسي للسهم  أ-31
 م8137  م338, 

 806380888  300,90333 ألف لاير يمني الدخل الشامل للسنة
 310111  330333 ألف سهم المتوسط المرجح لعدد األسهم

 863  300 لاير يمني العائد األساسي للسهم 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (82صفحة )

 )تتمة( الدخل الشامل للسنة 31

 توزيعات األرباح المقترحة  ب-31

 كما يلي:الدخل الشامل )فائض األرباح( للسنة بعد أداء الزكاة وضريبة وزع  م8132ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 
 م338,

  ألف لاير يمني
 م8137

 ألف لاير يمني
 308120631  308,80551 يناير 3لرصيد في ا

 806380888  300,90333 الدخل الشامل للسنة
 (303310313)  (3051,0000) (أ-82محتجزة )إيضاح  -حصة الدولة من ربح السنة السابقة

 (3240432)  (0,,130,) مدفوعة -حصة العاملين من ربح السنة السابقة
 806380888  300,90333 الرصيد القابل للتوزيع للسنة

 (1130211)  (,139005) المحول إلى االحتياطي القانوني خالل السنة
 (1130211)  (,139005) المحول إلى االحتياطي العام خالل السنة

 302820446  ,00303003 ديسمبر 13الرصيد في 
     توزيعات األرباح المقترحة للسنة الحالية:

 304670111  ,059,033, حصة الدولة
 8630881  30,0933 حصة العاملين

 302820446  ,00303003 توزيعات األرباح المقترحة إجمالي

 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني ,3
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني النقدية في الصندوق:
 303880611  003390833 بالعمالت األجنبية

 304280118  0,390,58, بالعملة المحلية
 807140418  ,,5001903 النقدية في الصندوق إجمالي

    أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني:
 3301570545  9083103,3 بالعملة المحلية 

 701110464  ,05,80,1, بالعمالت األجنبية
 3201230131  3,00830801 إللزامي لدى البنك المركزي اليمنيأرصدة االحتياطي ا إجمالي

 8306260633  0,500938,, النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني إجمالي

 اليمني شهادات اإليداع لدى البنك المركزي 38
 م8137  م338, 

 ف لاير يمنيأل  ألف لاير يمني مدة:القيمة االسمية0 ال
 -  5330333 يوماً  51
 -  5330333 يوماً  11

 -  303330333 اليمني شهادات اإليداع لدى البنك المركزي إجمالي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (81صفحة )

 0 صافيأذون الخزانة 39
 م8137  م8132 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني القيمة االسمية لمدة:
 1801370111  33,05990333 يوماً  13

 8408110111  801310333, يوماً  328
 4406110111  0333,,1000 يوماً  165

 37802410111  0333,,39305 القيمة االسمية إجمالي
    خصم اإلصدار لمدة:

 (301110416)  (03180058,) يوماً  13
 (2720528)  (,989093) يوماً  328
 (101130363)  (0080,0003) يوماً  165

 (608610371)  (109930593) خصم اإلصدار إجمالي
 36604210283  38,05010333 أذون الخزانة 0 صافي إجمالي

%( 36.6-34.2م: 8137ديسمبر  13% )36.11 – 34.23م: تحمل أذون الخزانة أسعار فائدة تتراوح بين 8132ديسمبر  13كما في 
 م(. 8132ديسمبر  11م: 8137) م8131ديسمبر  81ويستحق آخرها بتاريخ 

 0 صافيحقة من البنوكاألرصدة المست 3,

 م8137  م338, :البنوك المحلية
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني:

 8206160633  ,0909930,5 بالعمالت األجنبية 
 3702120834  008890353   بالعملة المحلية

 5604150286  ,300883093 رصدة لدى البنك المركزي اليمنياأل إجمالي

    األرصدة  لدى البنوك المحلية األخرى:
 812  3,9 الحسابات الجارية التجارية

 375  8 الودائع االستثمارية اإلسالمية 
 578  ,30 المحلية األخرى األرصدة المستحقة من البنوك إجمالي

 5604140812  3008830009 األرصدة المستحقة من البنوك المحلية إجمالي

    خارجية:لبنوك الا
 3805810741  ,50130033 الحسابات الجارية  

 705470713  0330,,3309 الودائع الثابتة 
 3108830525  3105830,53 األرصدة المستحقة من البنوك الخارجية إجمالي
 -  (39,0383) (أ-81)إيضاح المخصص لقاء انخفاض القيمة 

 6605760728   130,130339 صافي 0األرصدة المستحقة من البنوك إجمالي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (11صفحة )

 )تتمة(0 صافي األرصدة المستحقة من البنوك 3,

 قيمةالانخفاض المخصص لقاء  أ-3,

  إعادة تصنيف  م8137 

فارق اعادة ترجمة 
األرصدة بالعمالت 

  االجنبية
خالل  المكون
 م338,  السنة

 ألف لاير يمني  ف لاير يمنيأل  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني حساب جاري:
 3890513  3210461  -  -  - تركيا  -بنك آسيا كاتليم

 09,3,  -  (671)  20411  - هولندا -بنك االعتماد والتنمية
 39,0383  3210461  (671)  20411  - جمالياإل

 التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي 3,
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني   يمنيألف لاير 

 3502510351  30085,0,89 أ(-83مجمل التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء )إيضاح 

 (404130512)  (308300803) ب(-83)إيضاح  انخفاض القيمةالمخصص لقاء 

 (801660317)  (055000,3,) ج(-83الفوائد المعلقة )إيضاح 

 708580682  103930108 صافي 0انية المباشرة المقدمة للعمالءالتسهيالت االئتم إجمالي

 ممجمل التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء أ-3,
 المستفيدون 3-أ-83
 م8137  -----------------م 338, ------------- 

 
تسهيالت السحب 

  على المكشوف
القروض القصيرة 

 جمالياإل  مجمالياإل  األمجل
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني   يمنيألف لاير 

 107140138  8015,0333  0095,0313  301990983 القطاع الخاص
 503460154  009310000  -  009310000 القطاع العام

 1730211  30,9001,3  30,9001,3  - الموظفون
 40127  033  033  - األطراف ذوو العالقة

 3502510351  30085,0,89  50,5303,5  801310033 جمالياإل
 األغراض 8-أ-83
 م8137  -----------------م 338, ------------- 

 
تسهيالت السحب 

  على المكشوف
القروض القصيرة 

 جمالياإل  مجمالياإل  األمجل
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 3108180415  03,5,,901  303950031  803,10859 تجاري
 101880118  0031,0583  0031,0583  - شخصي
 301110157  0,,8510  8310138  330335 صناعي
 4250611  500808  350933  ,0,090 خدمي
 -  ,,35,03  ,1031,  3030335 أخرى

 3502510351  30085,0,89  50,5303,0  801310031 اإلجمالي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (13صفحة )

 )تتمة(ئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي التسهيالت اال  3,

 انخفاض القيمةالمخصص لقاء    ب-3,

 م8137  ----------------------------م 338, -------------------- 

 التصنيف االئتماني
 المخصص  المخصص  صافي الدين  الفوائد المعلقة  الضمان النقدي  ممجمل القيمة
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  لاير يمنيألف   ألف لاير يمني

 ,30558033  (30391)  (33301,0)  301,30,83 منتظم
 

030318 
 

820172 
 تحت منتظم:

    
  

  
 

 
 ,,5909,  (0853,)  (-)  ,,,1,0, تحت المراقبة  

 
50,3, 

 
10132 

 8,50,33 دون المستوى
 

(-) 
 

(3,01,9) 
 

81,050, 
 

3,90083 
 

3710812 
 ,301,90,1 مشكوك في تحصيله

 
(305,80839) 

 
(0,0939) 

 
33,0999 

 
550933 

 
8610337 

 001990,33  (05300131,)  (,,0031500)  900180,58 منخفض القيمة
 

3059,0355 
 

401430417 
 30085,0,89 اإلجمالي

 
(308350813) 

 
(,055000,3) 

 
103980135 

 
308300803 

 
404130512 

 على النحو التالي:انخفاض القيمة لقاء م كانت حركة المخصص 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 م8137   م8137  --------------------م 338, ------------------- 
     -------- محدد ---------  عام 
 جمالياإل  مجمالياإل  منخفض القيمة  منتظمتحت   منتظم 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني   يمنيألف لاير 

 501540178  505030338  50,330053  9309,1,  803,8, يناير 3الرصيد في 
 2160852  (3,30333)  (930831)  (10598,)  (-) فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعملة األجنبية

 (801310776)  (,93,083)  (1,00385)  (5,0859,)  (310398) (1المسترد خالل السنة )إيضاح 
 806610265  05301,9  ,339033  38,0989  390588 أ( -38المكون خالل السنة )إيضاح 

 404130512  308300803  3059,0355  3930538  030318 ديسمبر 13الرصيد في 

 الفوائد المعلقة ج-3,
 م8137  م338, 

 لاير يمني ألف  ألف لاير يمني 
 305110787  ,0311033, يناير 3الرصيد في 

 8360817  (530,81) فارق إعادة ترجمة األرصدة بالعملة األجنبية
 (431)  (3310,58) خالل السنة  (المشطوب)
 (1340817)  (3980353) خالل السنة (المسترد)

 7440141  85,0933 المكون خالل السنة 

 801660317  055000,3, ديسمبر 13الرصيد في 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (18صفحة )

  المدينون والمومجودات األخرى0 صافي ,,
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 7540781  ,303980,3 أ(-88البنك األهلي اليمني )إيضاح  –إدارة الفروع اإلسالمية 
 2530152  ,,83003 (ب-88)إيضاح  مخاطر التشغيل

 680151  ,393093 المدفوعات مقدمًا 
 810417  ,9053, م3116 –م3111قيود مدينة معلقة لحساب اإلدارة العامة لدى البنك المركزي اليمني منذ 

 360115  310903 (ج-88عقارات آلت ملكيتها للبنك لقاء ديون متعثرة )إيضاح 
 10674  330,13 (د-88)إيضاح  قيود تحت التسوية في االدارة العامة

 20515  90119 طبوعات مخزون القرطاسية والم
 30217  50013 الفوائد المستحقة القبض 

 5640121  003,3 ه(-88الحسابات المتقابلة بين الفروع )إيضاح 
 1750561  3130,53 أخرى

 804440411  ,038,,03, المدينون والموجودات األخرى إجمالي
 (1450636)  (303030995) و(-88المخصص لقاء انخفاض القيمة )اإليضاح 

 306110177  ,30331038 المدينون والموجودات األخرى0 صافي إجمالي

  البنك األهلي اليمني –إدارة الفروع اإلسالمية  أ-,,
يفتتح  دارة الفروع اإلسالميةتابع إلفرع كأول م افتتح البنك رسميًا فرعًا إسالميًا في مدينة صنعاء0 الجمهورية اليمنية0 8137أبريل  36بتاريخ 

م بشأن توصية لجنة 8111مارس  37م الصادر بتاريخ 8111(  لسنة 11. يأتي تأسيس هذه اإلدارة استجابة لقرار مجلس اإلدارة رقم )سمياً ر 
وقد حصل البنك على . م8111أبريل  3إعداد ودراسة إنشاء فرع للمعامالت اإلسالمية0 ومصادقة معالي وزير المالية على هذا القرار بتاريخ 

( 7311م بناًء على الموافقة المبدئية الممنوحة للبنك برقم )8134مارس  31ائي من البنك المركزي اليمني لفتح الفرع اإلسالمي بتاريخ ترخيص نه
 . م8135ديسمبر  32بتاريخ 

   مخاطر التشغيل ب-,,
تتابع في مناطق الصراع المسلح. نهوبة المالفروع ونقدية الفروع المستولى عليها مباني وكذلك وأخطاء العمل في االختالسات تتمثل هذه المبالغ 

الخسائر /  انخفاض القيمةلقاء مخصصات كونت مع اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة0 و المبالغ تحصيل ما يمكن تحصيله من هذه اإلدارة 
 . لهذه المخاطرالمتوقعة 

 متعثرة ديونلقاء آلت ملكيتها للبنك عقارات  ج-,,
( لسنة 12( من القانون رقم )71امتثااًل للمادة ). ديون متعثرة لهلديه كضمان واستخلصه لقاء ًا مرتهنكان هذا الحساب بعقار يحتفظ البنك في 

الظروف التي تمر بها بسبب يتم التخلص منه ولم أكثر من خمس سنوات تابع اإلدارة معالجة هذا الحساب والذي مر عليه تم بشأن البنوك0 3112
 (.ب-3البلد )إيضاح 

 القيود تحت التسوية  د-,,
ب(. -3تتمثل هذه الحسابات في قدم مالية للحراسة االمنية ومتابعة قضايا معلقة في االدارة العامة بسبب الظروف التي تمر بها البلد )إيضاح 

قواعد م بشأن 8118( لسنة 8قم )ركزي اليمني ر لبنك المللمنشور الدوري لامتثااًل  الالحقةتعمل اإلدارة على متابعة تصفية هذه المبالغ خالل الفترة 
 عرض البيانات المالية وأسس التقييم للبنوك )المعدلة(.إعداد و 

 الحسابات المتقابلة بين الفروع ه-,,
اإلدارة ب(. تعمل -3أخر عكس قيود بين الفروع واإلدارة العامة وبالعكس بسبب الظروف التي تمر بها البلد )إيضاح تتتمثل هذه الحسابات في 

قواعد إعداد م بشأن 8118( لسنة 8قم )لبنك المركزي اليمني ر للمنشور الدوري لامتثااًل  الالحقةخالل الفترة على متابعة تصفية هذه المبالغ 
 عرض البيانات المالية وأسس التقييم للبنوك )المعدلة(.و 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (11صفحة )

 )تتمة(المدينون والمومجودات األخرى0 صافي  ,,

 اض القيمةانخفالمخصص لقاء  و-,,

  إعادة تصنيف  م8137 

فارق اعادة ترجمة 
األرصدة بالعمالت 

  االجنبية
المكون خالل 

 م338,  السنة
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 9130133    (50114)  650171  1150618 مخاطر التشغيل
رة العامة لدى البنك قيود مدينة معلقة لحساب اإلدا

 م3116 –م3111-المركزي اليمني
810417    -  -  ,9053, 

 50333,  -  -  840111  - م8135-مستولى عليهالتواهي القيمة فرع 
-قيمة عقار آلت ملكيته للبنك لقاء ديون متعثرة

 عدن
330272  -  -  -  3308,8 

 -  -  -  (20411)  20411 هولندا-بنك االعتماد والتنمية  -حساب جاري
 303030995  -  (50114)  230175  1450636 جمالياإل

 0 صافياتاالستثمار  0,
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 5670214  35,0013 أ(-81الخارجية )إيضاح 
 8150114  050181, ب(-81المحلية )إيضاح 

 6780351  1880331 االستثمارات إجمالي
 (8560531)  (0310,53) ج(-81لقاء انخفاض القيمة )إيضاح المخصص 

 5840711  ,0330,9 0 صافياالستثمارات إجمالي
 خارمجيةالات االستثمار  أ-0,

  م8137 

فارق اعادة ترجمة 
األرصدة بالعمالت 

 م338,  االجنبية
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 3,30,18  (40276)  0133,,3 (3-أ-81و )إيضاح كوراسا –يوباك كوراساو إن في 
 ,13059,  (20151)  30533,, (8-أ-81)إيضاح البحرين  -ليوباف العربي الدوليأبنك 

 390333  (641)  390153 (1-أ-81)إيضاح البحرين  –شركة الخدمات المالية العربية 
 35,0013  (340574)  31,0805 االستثمارات الخارجية إجمالي

 كوراساو –يوباك كوراساو إن في  3-أ-81
 دوالر أمريكي يعادل 5480181 م مبلغ8132ديسمبر  13م0 وبلغت قيمته كما في 3113سبتمبر  81اكتتب البنك في هذا االستثمار بتاريخ 

 540818زعة على مو من رأسمال االستثمار % 1.22تمثل و  دوالر أمريكي( 5480181م: 8137ديسمبر  13)ألف لاير يمني  3730762 مبلغ
   . م8132يناير  31مؤرخة  يوباك كوراساو إن فيتأكيد مساهمة البنك األهلي اليمني في بموجب رسالة  للسهم دوالر أمريكي 31بقيمة  سهم
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (15صفحة )

 )تتمة( 0 صافياالستثمارات 0,

 )تتمة( الخارمجيةاالستثمارات  أ-0,

 البحرين -بنك اليوباف العربي الدولي 8-أ-81

يعادل دوالر أمريكي  6220511م مبلغ 8132ديسمبر  13م0 وبلغت قيمته كما في 3113 ديسمبر 13في هذا االستثمار بتاريخ اكتتب البنك 
 سهم 310762 موزعة علىمن رأسمال االستثمار % 1.82وتمثل  0 دوالر أمريكي( 6220511م: 8137ديسمبر  13)ألف لاير يمني  8630418

 م.8131يناير  8م مؤرخة 8132ديسمبر  13جب رسالة مصادقة رصيد كما في بمو  دوالر أمريكي للسهم 41قيمة ب

 البحرين –شركة الخدمات المالية العربية  1-أ-81
 يعادلدوالر أمريكي  410111م مبلغ 8132ديسمبر  13م0 وبلغت قيمته كما في 3125أغسطس  3اكتتب البنك في هذا االستثمار بتاريخ 

 سهم 310111موزعة على من رأسمال االستثمار % 1.367 وتمثل0 دوالر أمريكي( 410111م: 8137مبر ديس 13) ألف لاير يمني 310111
 . م8131مارس  4مؤرخة م 8132ديسمبر  13بموجب رسالة مصادقة األرصدة كما في  دوالر أمريكي للسهم 4قيمة ب

 حليةالم اتاالستثمار  ب-0,

  م8137 

فارق اعادة ترجمة 
األرصدة بالعمالت 

 م338,  نبيةاالج
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :اليمن -شركة الخدمات المالية اليمنية

 3380311  (50111)  3880314  رفع رأس المالقبل 
 0503,3  -  - رفع رأس المالبعد الزيادة 

 3500381  (50111)  3880314 (3-ب-81)إيضاح  اليمن -شركة الخدمات المالية اليمنية إجمالي
 130,33  -  630811 ( 8-ب-81)إيضاح  اليمن -شركة يمن موبايل للهاتف النقال

 30333,  -  810111 (1-ب-81)إيضاح  اليمن -بنك األمل للتمويل األصغر
 30333  -  30111 (5-ب-81اليمن )إيضاح  -مؤسسة عدن للتمويل األصغر
 050181,  (50111)  8150114 االستثمارات المحلية إجمالي

 اليمن –شركة الخدمات المالية اليمنية    3-ب-81
يعادل دوالر أمريكي  5110131مبلغ م 8132ديسمبر  13م0 وبلغت قيمته كما في 8111أبريل  32اكتتب البنك في هذا االستثمار بتاريخ 

% من حصة البنك في الشركة بموجب 11قدرها بعد زيادة دوالر أمريكي للسهم  311 ةقيمبسهم  10317 موزعة علىألف لاير يمني  3410526
تمثل  0ألف لاير يمني 3880314دوالر أمريكي يعادل  1310711م: 8137ديسمبر  13)م 8131فبراير  3مؤرخة  "تأييد رصيد"بموضوع رسالة 
  .(دوالر أمريكي للسهم 311قيمة ب سهم 10317موزعة على من رأسمال االستثمار % 7.16

 اليمن -وبايل للهاتف النقالشركة يمن م   8-ب-81
ديسمبر  13)ألف لاير يمني  630811 م مبلغ8132ديسمبر  13م0 وبلغت قيمته كما في 8116يوليو  81اكتتب البنك في هذا االستثمار بتاريخ 

ي للسهم باإلضافة لاير يمن 411 اسمية سهم بقيمةألف  381% من رأسمال االستثمار موزعة على 3مثل تو ألف لاير يمني(0  630811م: 8137
بموجب رسالة بموضوع "مساهمة البنك األهلي اليمني في شركة يمن موبايل حتى تاريخ ألف لاير يمني  30811إصدار بمبلغ  مصروفاتإلى 
 م.8132ديسمبر  13رخة م" مؤ 13/38/8132
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (14صفحة )

 )تتمة( 0 صافياالستثمارات 0,

 )تتمة( المحلية االستثمارات ب-0,

 اليمن -مويل األصغربنك األمل للت 1-ب-81
ديسمبر  13)ألف لاير يمني  810111م مبلغ 8132ديسمبر  013 وبلغت قيمته كما في م8114أبريل  33اكتتب البنك في هذا االستثمار بتاريخ 

بموجب لاير يمني للسهم ألف  311 اسمية سهم بقيمة 811% من رأسمال االستثمار موزعة على 3وتمثل ألف لاير يمني(0  810111م: 8137
المبلغ يمثل . م8131يناير  3م" مؤرخة 8132ديسمبر  13رسالة بموضوع "مساهمة البنك األهلي اليمني في رأس مال بنك األمل كما في 

 ألف لاير يمني.  510111% من مساهمة البنك وقدرها 41المدفوع لقاء االستثمار 

  مؤسسة عدن للتمويل األصغر  5-ب-81
ديسمبر  13)لاير يمني ألف  30111مبلغ م 8132ديسمبر  013 وبلغت قيمته كما في م8114أكتوبر  86ثمار بتاريخ اكتتب البنك في هذا االست

"مؤسسة التضامن للتمويل من في سجالت البنك االستثمار اسم عدل . % من رأسمال االستثمار36.3وتمثل ألف لاير يمني(0  30111م: 8137
وفقًا لرسالة المؤسسة بهذا على التعديل موافقة مكتب التأمينات والشؤون االجتماعية بناًء على األصغر" األصغر" إلى اسم "مؤسسة عدن للتمويل 

 .  ةسابقفترة في  الخصوص

 المخصص لقاء انخفاض القيمة  ج-0,

  م8137 

فارق اعادة ترجمة 
األرصدة بالعمالت 

 م338,  المكون خالل السنة  االجنبية
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  يمنيألف لاير   ألف لاير يمني 

 3,30,18  -  (40276)  3770655 كوراساو –يوباك كوراساو إن في 
        اليمن -شركة الخدمات المالية اليمنية

 3380311  410111  -  670766 قبل رفع رأس المال 
 0503,3  140581  -  - الزيادة بعد رفع رأس المال

 30333,  810111  -  - اليمن - صغربنك األمل للتمويل األ
 30333  -  -  30111 اليمن  -مؤسسة عدن للتمويل األصغر

 0310,53  3140781  (40276)  8560531 جمالياإل

تكبدها خسائر انخفاض القيمة لهذه االستثمارات نتيجة لعدم استالم أي توزيعات أرباح منها منذ عدة سنوات و المخصص لقاء يأتى احتساب 
   تراكمة بموجب بياناتها المالية المتاحة. م

58.720
153,486
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (16صفحة )

 العقارات واآلالت والمعدات0 بعد اإلهالك المتراكم 3,
 

 األراضي
  منيلاير ي

 المباني
  ألف لاير يمني

تحسينات العقارات 
 المستأجرة

  ألف لاير يمني
 واألجهزة األثاث

  يمنيألف لاير 
 السيارات

  ألف لاير يمني

السويفت وأجهزة 
 الكمبيوتر رامجوب

  لاير يمني ألف
 جمالياإل

 التكلفة ألف لاير يمني
 009010,05  0353,,3  3,50905  150383,  ,3,055,  303330,05  ,30,350,8 م8132يناير  3في 

 5190315  550159  530958  3330303  3,0908  0,90,83  - السنةلإلضافات خالل 

 305350,33  0839,,5  030890,  8,10,33  50393,,  303030335  ,30,350,8 م8132ديسمبر  13في 

 501520142  4610773  3480482  7860635  3110516  303110587  308340828 م8137يناير  3في 
 8240811  3120113  810516  780122  430535  -   - السنةلإلضافات خالل 

 (1170168)  (8120343)   -  (860748)  (150741)  (170516)   - السنةلالستبعادات خالل 

 -  330311  3  (60261)  (20454)  50835  - فارق إعادة تصنيف

 101160814  5780341  3740114  7640123  8170448  303110814  308340828 م8137ديسمبر  13في 

              المتراكم  اإلهالك
 3030,08,8  3000015  8,,3530  0313,,3  ,3,5053  510,19,  - م8132يناير  3في 

 33,0559  ,3,0,8  903,8  3,0088  330,33  ,3035,  - المحمل للسنة

 ,30553008  ,353033  3590051  ,539085  3090,31  8300,1,  - م8132ديسمبر  13في 

 305760271  4370763  3550818  5540512  3360141  8410114  - م8137يناير  3في 

 3110147  360214  40114  570545  310113  840218   - المحمل للسنة
 (3510112)  (3330368)  -  (330366)  (80154)  (850114)   - السنةلالستبعادات خالل 

 -  10163  3  (10188)  (80517)  30767  - فارق إعادة تصنيف

 305170282  5110164  3410882  5780565  3840418  8460861  - م8137ديسمبر  13في 

              صافي القيمة الدفترية
 09550030,  ,1011,  ,3050,  0510059  850,83  303390189  ,30,350,8 م8132ديسمبر  13في 

 805120517  120724   840717   8180637   280141   2510166  308340828 م8137ديسمبر  13في 

ديسمبر  3لالستخدام السائد كما في  يةالسوقتها ألراضي المملوكة واألراضي المؤجرة من الدولة والمباني المقامة على تلك األراضي بقيمأعيد تقييم ا
( حذفت التكلفة 36م0 من قبل مكتب عقاري مستقل0 ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )3111ديسمبر  13م والساري المفعول ابتداًء من 3111

ة الجديدة وأدرج الفائض في احتياطي فائض جمالياإلهالك المتراكم ذي الصلة كما في ذلك التاريخ واعتبر مبلغ إعادة التقييم القيمة الدفترية واإل
صة كما (. أعيد تقييم األراضي والمباني المملوكة للبنك0 أيضًا0 من قبل جهة استشارية مختق-8إعادة تقييم العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح 

 . الحصول على موافقة البنك المركزي اليمني بهذا الخصوصتعمل اإلدارة على متابعة م. 8138م و8117ديسمبر  13في 
 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 5,
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

  7410466  305,90933 أ(-84مشروع الميكنة والتكنولوجيا )إيضاح 
 1380655  0800838 ب(-84يع تأهيل مباني البنك )إيضاح مشار 

 301780831  ,,,309100 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إجمالي
 مشروع الميكنة والتكنولومجيا أ-5,

 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 5220741  9,801,9 أنظمة وبرامج 
 3120528  ,31,0,3 متدربين تذاكر وبدل سفر
 3630674  ,383008 أجهزة ومعدات 
 641  30393 حوافز وأتعاب

 -  30333 قرطاسية وطباعة
 7410466  305,90933 مشروع الميكنة والتكنولوجيا إجمالي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (17صفحة )

 )تتمة( األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 5,

 )تتمة( مشروع الميكنة والتكنولومجيا أ-5,

ICSFS 0بنكي مع شركة  لنظام والتطبيق والتدريب والبرامج األنظمة وتوريد العمل لشراء لبنك اتفاقية عقدإدارة اوقعت  م8137مايو  88بتاريخ 
تركيب وتشغيل  -م تنفيذًا للجزء الثاني۱۰۱5( لسنة 6۱رقم ) العليا للمناقصات اللجنة قرار بموجب األردن التي أرسيت عليها المناقصة -عمان

 ب(.-3تطوير وتحديث البنك )إيضاح مشروع أجهزة وبرامج تقنية معلومات من 

 مشاريع تأهيل مباني البنك ب-5,
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني وترميم مباني:تشييد 
 -  3380,39 فرع أروى

 560477  3330938 فرع الشحر
 810282  908,8, اإلدارة العامة

 350327  0,98,, فرع المكال
 -  5,, فرع تريم 

 3280745  - فرع سيئون الجديد
 840841  - فرع لحج

    :تجهيزات
 -  300,01 عد وفحص العملةآالت 

 350152  805,3, أخرى
 1380655  0800838 مشاريع تأهيل مباني البنك إجمالي

 .مسلحمناطق الصراع التلك المتضررة في تتمثل هذه المشاريع في أعمال التشييد والترميم والتجهيز لمباني البنك الجديدة و 

 األرصدة المستحقة للبنوك  1,
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني البنوك المحلية:
 -  0933, تجاريةالجارية الحسابات ال

 -  0933, بنوكللاألرصدة المستحقة  إجمالي

 ودائع العمالء ,,
 م8137  م338, 

 لاير يمنيألف   ألف لاير يمني :الحسابات الجارية
 31508120252  3330,080830 العمالء

 60178  ,3,0,9, (أ-87)إيضاح الحكومة 
 2601110184  ,9,03530,3 الودائع الثابتة 

 5208810168  53001,03,3 حسابات التوفير
 307260887  03,80339, (18التأمينات النقدية عن التسهيالت االئتمانية غير المباشرة )إيضاح 

 1180761  8150319 (ب-87غير مطالب بها )إيضاح أرصدة 

 1620346  31300,0 (ج-86فرع سقطرى )إيضاح  -إيداعات نيابة عن البنك المركزي اليمني
 303130738  ,335030 شيكات وأوامر دفع وأرصدة حواالت 

 -  (0933,) جارية تجارية راكدة بنكية حسابات  -إعادة تصنيف
 85807320173  5,05330,30, إجمالي ودائع العمالء
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (12صفحة )

 )تتمة( ودائع العمالء ,,

 / عدنالحكومة-الحسابات المجارية أ-,,
صدار االعتمادات المستندية / عدنالحكومةموظفي لدفع مرتبات تستخدم هذه الحسابات   .  وا 

 أرصدة غير مطالب بها ب-,,
 يعود انخفاضحركة بالسحب أو اإليداع ولم يطالب بها أصحابها.  سنة دون أي 34بودائع مضى عليها أكثر من في هذا الحساب يحتفظ البنك 
تراقب اإلدارة وتقيم وضع هذا الحساب امتثااًل للمادة رقم كما هو متبع سنويًا. م إلعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية 8132المبلغ لسنة 

 تي تمر بها البلد. م بشأن البنوك في ظل الظروف ال3112( لسنة 12( من القانون رقم )71-8)

 فرع سقطرى -إيداعات نيابة عن البنك المركز اليمني ج-,,

فر يمثل المبلغ إيداعات مرافق ومؤسسات حكومية في فرع سقطرى بموجب توكيل من البنك المركزي اليمني للبنك للقيام بعمله في سقطرى لعدم تو 
 35( بتاريخ 8156م على مذكرة البنك المركزي اليمني رقم )8135أبريل  81ريخ فرع للبنك المركزي هناك بموجب موافقة من وزارة المالية بتا

م الموضح فيها اإلجراءات التنفيذية لفتح حسابات موازنة وحسابات جارية )موارد ونفقات( لدى فرع البنك األهلي م/ سقطرى على أن 8135أبريل 
   يكون تحت إشراف البنك المركزي اليمني.يلتزم البنك األهلي بقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة و 

 المطلوبات األخرىالدائنون و  8,
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 303310313  01830303, أ(-82حصة الدولة من ربح السنة المحتجزة )إيضاح 
 301110666  03800330, عن ودائع العمالء -احتياطي الفوائد المدفوعة

 1620864  303930300 (ب-82لحكومية )إيضاح الجهات ا
 301660111  ,303530,0 (ج-82مستحقات الموظفين )إيضاح 

 560237  ,391035 د(-82)إيضاح قيود تحت التسوية ال
 8370523  ,,,3310 التزامات قائمة -مستحقةال مصروفاتال

 810431  ,9000, ه(-82)إيضاح  حسابات معلقة لدى الفروع
 60261  50055, نة مشاريعضمان صيا
 380546  80399  قروض مرافق حكوميةفائض سداد 

 5420112  ,310,8 أخرى              
 402310811  0319,,803 الدائنون والمطلوبات األخرى إجمالي

 حصة الدولة من ربح السنة المحتمجزة أ-8,
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 -  3051,0000 م8137
 303310313  303300333 م8136

 303310313  01830303, حصة الدولة من ربح السنة المحتجزة إجمالي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (11صفحة )

 )تتمة( المطلوبات األخرىالدائنون و  8,

 المجهات الحكومية ب-8,
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 6410146  3038,0,50 (34)إيضاح للسنة ضريبة الدخل  -/ عدنمصلحة الضرائب
 3810561  3,303,9 / عدنالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

 3430612  3080330 صندوق تنمية المهارات
    اإلدارة العامة للواجبات الزكوية العاصمة/ عدن: 

 -  1,0533 (35يضاح )إالمستحق للسنة 
 150312  030338 مرحل من سنوات سابقة

 1620864  303930300 ميةالجهات الحكو  إجمالي

 مستحقات الموظفين ج-8,
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 8120552  31,0395 (3-ج-82)إيضاح  مكافأة نهاية الخدمة
 3610613  03,0858 المكافآت والحوافز

 8160111  ,033019 (8-ج-82)إيضاح  اإلجازة االعتيادية للموظفين
    ائمة:االلتزامات الق
 580756  3830333 تطبيب
 660156  850393 رواتب

 8630881  ,13009 حصة الموظفين من ربح السنة 
 301660111  ,303530,0 مستحقات الموظفين إجمالي

  مكافأة نهاية الخدمة  3-ج-82
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 8830687  980338, يناير 3الرصيد في 
 760283  1,,9,0 (31)إيضاح  المكون خالل السنة

 8120552  31,0395 ديسمبر 13الرصيد في 

  اإلجازة االعتيادية للموظفين  8-ج-82
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 3120311  010939, يناير 3الرصيد في 
  150762  35105,3 (31)إيضاح  المكون خالل السنة

 (460142)  (8,0,81) دم( خالل السنة)المستخ

 8160111  ,033019 ديسمبر 13الرصيد في 

 موظفًا.  161 إجماليبطيلة السنة رؤساء األقسام والدوائر والموظفين الذين يحتاجهم مدراء اقسامهم اإلجازة نقديًا لمبلغ يدفع 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (51صفحة )

 )تتمة( المطلوبات األخرىالدائنون و  8,

 القيود تحت التسوية  د-8,
قواعد م بشأن 8118( لسنة 8قم )لبنك المركزي اليمني ر للمنشور الدوري لامتثااًل  الالحقةعمل اإلدارة على متابعة تصفية هذه المبالغ خالل الفترة ت

 عرض البيانات المالية وأسس التقييم للبنوك )المعدلة(.إعداد و 
 الحسابات المتقابلة بين الفروع ه-8,

ب(. تعمل اإلدارة -3عكس قيود بين الفروع واإلدارة العامة وبالعكس بسبب الظروف التي تمر بها البلد )إيضاح  تتمثل هذه الحسابات في تأخر
قواعد إعداد م بشأن 8118( لسنة 8قم )لبنك المركزي اليمني ر للمنشور الدوري لامتثااًل  الالحقةعلى متابعة تصفية هذه المبالغ خالل الفترة 

 سس التقييم للبنوك )المعدلة(.عرض البيانات المالية وأو 

 المخصصات األخرى 9,
 م8137  م338, 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :لقاء المخصص
 -  309350933 (أ-81محل عدم اتفاق )إيضاح خارجي  -خطابات ضمان

 5410111  9530333 (ب-81المطالبات المحتملة )إيضاح 

 550113  330993  م8138 –م 8131الدخل للسنوات  ضريبةالمتبقي من المخصص لقاء  -االلتزامات
 110714  050090, (ج-81)إيضاح  عام-التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

    إعادة تصنيف المخصص لقاء:

 840111  -  م8135-قيمة فرع التواهي المستولى عليه

 650171  - اختالسات

 6320661  003310,85 المخصصات األخرى إجمالي

 محل عدم اتفاقخارمجي  -خطابات ضمانالمخصص لقاء  أ-9,

  م8137 

فارق اعادة ترجمة 
بالعمالت  األرصدة
  االجنبية

المكون خالل 
 م338,  السنة

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
 309350933  301340113  -  - بنك دولة الهند - المؤسسة العامة للكهرباء

 309350933  301340113  -  - جمالياإل

 المطالبات المحتملةالمخصص لقاء  ب-9,

  م8137 
المسترد خالل 

  السنة
المكون خالل 

 م338,  السنة
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 3530333  -  -  5410111 م 8136 -فوارق التأمين االجتماعي
 5330333  4110111  -  - ة العامة في المرتباتد% الزيا11-المعاشات

 1410111  4110111  -  5410111 جمالياإل

م0 الموجهة لألخ/ رئيس الهيئة العامة للتامينات والمعاشات0 محافظة عدن0 شكل البنك فريق عمل 8132مايو  2بموجب رسالة البنك بتاريخ 
يام بأعمال المراجعة واحتساب االشتراكات التأمينية المستحقة على المؤمن عليهم من موظفي البنك لمشاركة اللجنة المكلفة من قبل الهيئة للق

 وحصر الزيادة في المرتبات واألجور وفارق البدل المصرفي.  
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (53صفحة )

 )تتمة( المخصصات األخرى 9,

 عام -المخصص لقاء التسهيالت االئتمانية غير المباشرة  ج-9,

  م8137 

فارق اعادة ترجمة 
 ألرصدةا

  بالعمالت االجنبية
المسترد خالل 

  السنة
المكون خالل 

 م338,  السنة
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني المخصص العام لقاء:

 33,0953  3370143  -  -  - خارجي –خطابات الضمان
 ,930,1  110868  -  -  - االعتمادات المستندية

 0383,,  50473  (310562)  (682(  110714 محلي –خطابات الضمان 
 050090,  8380725  (310562)  (682)  110714 جمالياإل

 رأس المال  03

من ( 3-4لمادة رقم )بموجب ايبلغ رأس مال البنك المصرح به مبلغ خمسون مليار لاير يمني ورأس ماله المدفوع مبلغ عشرون مليار لاير يمني0 
  ( من النظام األساسي للبنك. 2م بشأن تنظيم البنك والمادة رقم )8131( لسنة 514قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

م: عشرة مليار لاير يمني( موزع على عشرة مليون 8137ديسمبر  13م0 بلغ رأس المال المدفوع عشرة مليار لاير يمني )8132ديسمبر 13كما في 
تنفيذ إجراءات زيادة رأس مال البنك بموجب رسالة معالي وزير المالية على متابعة إلدارة تعمل الف لاير للسهم الواحد. سهم بقيمة اسمية قدرها أ

م الصادر في اجتماعه الرابع 8137( لسنة 61م بالموافقة على قرار مجلس اإلدارة رقم )8137أكتوبر  34الموجهة لرئيس مجلس اإلدارة بتاريخ 
 م بشأن رأسمال البنك األهلي المدفوع على أن يتم دفع الزيادة على ثالث سنوات.  8137سبتمبر  84بتاريخ  االستثنائي المنعقد

 االحتياطيات 03
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 107110881  ,,3003905 أ(-13)إيضاح االحتياطي القانوني 
 808340412  08130953, ب(-13)إيضاح االحتياطي العام 

 6110768  ,1090,1 (ج-13احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح 
 410111  530393 (د-13)إيضاح احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة 

 606140671  093300,3, االحتياطيات  إجمالي

 االحتياطي القانوني أ-03
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  منيألف لاير ي 

 101120127  3,,00,330 يناير  3الرصيد 
 1130211  ,139005 المحول لالحتياطي خالل السنة

 107110881  ,,3003905 ديسمبر 13الرصيد 

 االحتياطي العام ب-03
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 302810764  0,350598, يناير  3الرصيد 
 1130211  ,139005 الحتياطي خالل السنةالمحول ل
 808340412  08130953, ديسمبر 13الرصيد 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (58صفحة )

 )تتمة( االحتياطيات 03

 احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت والمعدات  ج-03

 تاريخ التقييم  :فائض إعادة تقييم
 المبلغ

 ألف لاير يمني
 10,0390 م8111أغسطس  أراضي ومباني البنك

 0119, م8113أغسطس  المكيراسمبنى 
 ,1090,1 جمالياإل 

 احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة د-03
خالل البحرين  -ليوباف الدولي العربيأبنك البحرين و  -كل من شركة الخدمات المالية العربيةدرج في هذا االحتياطي تغيرات القيمة العادلة لم

 م. 8138لى م إ8118السنوات 

 0 صافيااللتزامات العرضية واالرتباطات ,0
 م8137  -------------م 338, ------------- 
 صافي القيمة  صافي القيمة  الضمانات النقدية   ممجمل القيمة 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني المباشرة:غير التسهيالت االئتمانية 
 607350156  5089,0509  -  5089,0509 خارجي –خطابات الضمان 
 505110833  30,5,0558  -  30,5,0558 خارجي محل عدم اتفاق –خطابات الضمان 
 304130668  300590338  (,308180,8)  0,95,,,00 محلي –خطابات الضمان 

 -  305300389  (,559080)  09,3,,503 االعتمادات المستندية
 3806320131  0393,,3103  (03,80339,)  3803550030 جمالياإل

 3810445  0800189  -  0800189 خرى:االلتزامات األ
 3807580571  3103330880  (03,80339,)  ,380809033 واالرتباطات االلتزامات العرضية إجمالي

 النقدية وشبه النقدية 00
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  

 4101310143  130,130339 ب(-14أشهر )إيضاح  1قة من البنوك باستحقاق أقل من األرصدة المستح
 6705260132  0300,,3503 ب(-14أشهر )إيضاح  1أذون الخزانة باستحقاق أقل من 
 807140418  ,,5001903 (37النقدية في الصندوق )إيضاح 

 -  303330333 ب(-14)إيضاح  اليمني شهادات اإليداع لدى البنك المركزي
 38108310163  33301130,33 النقدية وشبه النقدية         إجمالي

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 03
م تمثلت المعامالت مع األطراف ذوي العالقة فيما هو مبين أدناه. تعتقد اإلدارة بأن المعامالت قد أجريت 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 على أساس عادل.

 م8137  م338,  
 ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  الحساب بيان

 30331  - إيرادات الفوائد الدخل الشامل
 80636  30383 تكلفة الفوائد 
 640711  80509, المرتبات والمزايا  

 40127  033 القروض –التسهيالت اإلئتمانية المباشرة  المركز المالي
 110161  000380 ودائع العمالء 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (51صفحة )

 إدارة المخاطر  05

دارة تلك المخاطر مهنيًا. يعرف البنك المخاطر على أنها إمكانية تكبده لخسائر أو فقدا ن تتضمن أنشطة البنك اتخاذ مخاطر بأسلوب هادف وا 
سعر ومخاطر يتعرض البنك لمخاطر االئتمان0 ومخاطر السيولة0 ومخاطر سعر الفائدة0 ربحية قد تتسبب بها عناصر داخلية أو خارجية حيث 

  العملة.
دارة مراكز المخاط ر تتمثل الوظائف الرئيسة إلدارة مخاطر البنك هي التعرف على جميع المخاطر التي تؤثر على البنك وقياس تلك المخاطر وا 

ات وأفضل ممارسات يراجع البنك باستمرار سياساته وأنظمته إلدارة المخاطر لتعكس التغيرات في األسواق والمنتج وتحديد توزيع رأس المال.
المخاطر من السوق0 إن هدف البنك هو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعائد وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك. تدار 

اسات مكتوبة إلضافة إلى سيإجمااًل باوفر مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر تي تقبل إدارة البنك0 بموجب سياسات صادق عليها مجلس اإلدارة وال
مثل مخاطر الصرف األجنبي0 ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر االئتمان0 واستخدام األدوات المالية المشتقة واألدوات المالية حددة تغطي مجاالت م
فة إلى ذلك0 فإن إدارة التدقيق في البنك. باإلضااألخرى مخاطر المالية بالتعاون مع وحدات التشغيل وتتحوط للإدارة البنك تحدد غير المشتقة. 

 الداخلي مسؤولة عن المراجعة المستقلة إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة. 
 المخاطر متأصلة في أنشطة البنك0 لكنها تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر والرقابات األخرى. عمليةإن 

كل ات مسؤوليبلغة الستمرار ربحية البنك0 ويتحمل كل فرد في البنك مسؤولية التعرض للمخاطر ذات الصلة إدارة المخاطر هذه ذات أهمية با
 منهم.

 مخاطر االئتمان أ-05
في السوق بالوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه  نظيرةمخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية إذا ما أخفق أحد عمالء البنك أو األطراف ال

الناتجة  ك. تنشأ مخاطر االئتمان0 في األساس0 من التسهيالت اإلئتمانية المباشرة التجارية واإلستهالكية0 وبطاقات االئتمان0 والتزامات القروضالبن
( مثل مشتقات االئتمان )مبادالت اإلخفاق الدائنةقدمة من أنشطة اإلقراض تلك. كما يمكن أن تنشأ هذه المخاطر من تحسينات اإلقراض الم

لدين0 والضمانات المالية وخطابات الضمان والتوثيقات والقبوالت. يتعرض البنك0 أيضًا0 لمخاطر ائتمان أخرى ناتجة عن االستثمارات في أدوات ا
والمشتقات  واالنكشافات األخرى الناتجة عن األنشطة التجارية )االنكشافات التجارية(0 بما فيها المتاجرة في محفظة موجودات في غير أداة ملكية0

 وأرصدة السداد مع األطراف النظيرة في السوق وقروض إعادة الشراء العكسية. 
مان إن مخاطر االئتمان هي أكبر المخاطر منفردة لنشاط البنك0 لذلك يدير البنك تعرضه لمخاطر االئتمان بحرص شديد بتكليف فريق إدارة االئت

ره إلى مجلس اإلدارة ولكل رئيس وحدة عمل في البنك وذلك بصورة منتظمة. ويعمل البنك في إطار بإدارة مخاطر ورقابة االئتمان والذي يقدم تقاري
م بشأن معايير إدارة مخاطر االئتمان0 3117( لسنة 31ي المنشور الدوري للبنك المركزي اليمني رقم )بينة فمعايير إدارة مخاطر االئتمان الم

 خاطر االئتمان: وينفذ اإلجراءات التالية لتقليل التعرض لم
 ؛إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منهم 
 ؛الحصول على ضمانات كافية لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي تواجه العمالء أو البنوك 
 عمالء والبنوك لغرض تقييم مراكزهم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطلوب للتسهيالت االئتمانية غير المتابعة والمراجعة الدورية لل

 ؛ والمنتظمة
 .توزيع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك على قطاعات متنوعة لتقليل تركزات مخاطر االئتمان 

 التعرض لمخاطر اإلئتمان
  م:8132ديسمبر  13نود خارج المركز المالي لمخاطر االئتمان كما في صافي الموجودات المالية وب يبين الجدول التالي الحد األعلى لتعرض

 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 86308540137  30,190303,, الموجودات المالية 
 3806320131  0393,,3103 االلتزامات العرضية واالرتباطات0 صافي

 87102610116  3,,930,910, لمخاطر االئتمانإجمالي التعرض 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (55صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  05

 )تتمة( مخاطر االئتمان أ-05
 )تتمة(التعرض لمخاطر اإلئتمان 

 تعرض صافي الموجودات المالية لمخاطر اإلئتمان
 م8137  م338, 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 36604210283  38,05010333 أذون الخزانة0 صافي
 6605760728  130,130339 األرصدة المستحقة من البنوك0 صافي

 3201230131  3,00830801 أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى لبنك المركزي اليمني 
 708580682  103930108 التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي  

 304120117  30,530,35 مقدمًا(0 صافي  المدينون والموجودات األخرى )باستثناء المدفوعات
 -  303330333 شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 

 5840711  ,0330,9 االستثمارات0 صافي
 86308540137  30,190303,, الموجودات المالية -إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
متطلبات عمالئه 0 قدر اإلمكان0 بحسب على قطاعات اقتصادية ومواقع جغرافية متنوعةيدير البنك تركزات المخاطر االئتمانية بتوزيع المحفظة 

 .كما هو مبين أدناه ب(-3الظروف التي تمر بها البلد )إيضاح و 
 توزيع األدوات المالية وفقًا للقطاع االقتصادي

 
 تمجاري

 
 صناعي

 
 ميخد

 
 أخرى

 
 اإلمجمالي

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  نيألف لاير يم  ألف لاير يمني مومجودات مالية
 0,500938,,  -  -  -  0,500938,, النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 303330333  -  -  -  303330333 شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 38,05010333  -  -  -  38,05010333 صافيأذون الخزانة0 

 130,130339  -  -  -  130,130339 0 صافياألرصدة المستحقة من البنوك
 103930108  03810033,  -  -  ,,3033300 التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي

 ,0330,9  -  -  -  ,0330,9 0 صافي االستثمارات

 ,80081085,,  03810033,  -  -  100330531,, اإلجمالي
          مطلوبات مالية

 0933,  -  -  -  0933, األرصدة المستحقة للبنوك
 5,05330,30,  ,3500888059  5000330,83  809390,00  ,0103,8039 ودائع العمالء

 5,05300133,  ,3500888059  5000330,83  809390,00  0103030308 اإلجمالي
 3103330880  0,130,59,  ,03,1015,  303880399  5000300,0 االرتباطات0 صافيااللتزامات العرضية و 

 
 -------------------------------------م 8137 ----------------------------------- 

 
 تجاري

 
 صناعي

 
 ميخد

 
 أخرى

 
 اإلجمالي

 ألف لاير يمني  لاير يمنيألف   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني مومجودات مالية
 8306260633  -  -  -  8306260633 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 -  -  -  -  - شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 36604210283  -  -  -  36604210283 صافيأذون الخزانة0 

 6605760728  -  -  -  6605760728 0 صافين البنوكاألرصدة المستحقة م
 708580682  302620261  4110517  -  502510148 التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي

 5840711  -  -  -  5840711 0 صافي االستثمارات
 86805380478  302620261  4110517  -  86101310816 اإلجمالي

          مالية مطلوبات
 -  -  -  -  - األرصدة المستحقة للبنوك

 85807320173  35603470765  4503140346  705620311  1502170152 ودائع العمالء
 85807320173  35603470765  4503140346  705620311  1502170152 اإلجمالي

 3807580571  4830671  1880353  870114  3308710745 االلتزامات العرضية واالرتباطات0 صافي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (54صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  05

 )تتمة( مخاطر االئتمان أ-05

 توزيع األدوات المالية وفقًا للموقع المجغرافي 
 --------------------------------------------م 338, ------------------------------------ 

 
 المجمهورية اليمنية

 
 أمريكا والكاريبي

 
 أوربا

 
 آسيا

 
 أفريقيا

 
 مجمالياإل

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني مومجودات مالية
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك 

 0,500938,,  -  -  -  -  0,500938,, المركزي اليمني

 303330333  -  -  -  -  303330333 ع لدى البنك المركزي اليمنيشهادات اإليدا
 38,05010333  -  -  -  -  38,05010333 أذون الخزانة0 صافي

 130,130339  3510333  1,,03390,  0500,,903  -  3008830009 0 صافياألرصدة المستحقة من البنوك
 103930108  -  -  -  -  103930108 صافيالتسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 

 ,0330,9    ,83059,  -  -  130,33 0 صافياالستثمارات
 ,80081085,,   3510333   03,90838,  0500,,903  -   00395,,130, جمالياإل

            مطلوبات مالية
 0933,  -  -  -  -  0933, األرصدة المستحقة للبنوك

 5,05330,30,  -  -  -  -  5,05330,30, ودائع العمالء
 5,05300133,  -  -  -  -  5,05300133, جمالياإل

 3103330880  1100909  330,9105,3  0,3,0,15,  -  0,0,0155, االلتزامات العرضية واالرتباطات0 صافي

 
 -----------------------------------------------م 8137 ------------------------------------------- 

 
 الجمهورية اليمنية

 
 أمريكا والكاريبي

 
 أوربا

 
 آسيا

 
 فريقياأ

 
 جمالياإل

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني مومجودات مالية

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك 
 8306260633  -  -  -  -  8306260633 زي اليمنيالمرك

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

 36604210283 صافيأذون الخزانة0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

36604210283 
 5604140812 0 صافياألرصدة المستحقة من البنوك

 
- 

 
201670124 

 
3301640811  

 
3510311 

 
6605760728 

 708580682 تسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافيال
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

708580682 

 3140411 0 صافياالستثمارات
 

- 
 

- 
 

8110313 
 

- 
 

5840711 

  85808510217 جمالياإل

 

- 

 

201670124  

 

3306440511 

 

3510311  

 

86805380478 
 مطلوبات مالية

          
 

 - بنوكاألرصدة المستحقة لل
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 85801510134 ودائع العمالء
 

- 
 

- 
 

1620346 
 

- 
 

85807320173 

 85801510134 جمالياإل

 

- 

 

- 

 

1620346 

 

- 

 

85807320173 

 307160175 االلتزامات العرضية واالرتباطات0 صافي

 

630876 

 

803740286 

 

204110361 

 

8210217 

 

3807580571 

 مخاطر السيولة ب-05

وللحد من هذه المخاطر تقوم إدارة . ر السيولة هي مخاطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها في الظروف الطبيعيةمخاط
ت المالية االبنك0 باإلضافة إلى اعتمادها على قاعدة الودائع األساسية0 بإدارة الموجودات آخذة بعين االعتبار السيولة المطلوبة0 ومراقبة التدفق

امتثااًل المنشور الدوري للبنك المركزي اليمني  0والسيولة المستقبلية بشكل يومي وتنظم مصادر تمويل متنوعة0 بحسب الظروف المتاحة للبنك
 م بشأن إدارة مخاطر السيولة.  8111( لسنة 4) المنشور الدوري للبنك المركزي اليمني رقم

 نسبة السيولة 

م بشأن نسبة السيولة0 كل بنك في اليمن بأن يحتفظ بنسبة سيولة ال تقل عن 3117( لسنة 1منشوره الدوري رقم )في يمني يلزم البنك المركزي ال
 13% )18 البنكلدى سيولة الم بلغت نسبة 8132ديسمبر 13كما في مطلوبات للبنك. تمثل نسبة موجودات مالية سريعة التسييل إلى و  84%

  . %(11م: 8137ديسمبر 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (56صفحة )

 )تتمة(دارة المخاطر إ 05

 )تتمة( مخاطر السيولة ب-05
 االستحقاقفمجوة 

وتتمثل في الفارق بين موجودات ومطلوبات البنك  قدرة البنك على سداد مطلوباته من موجوداته لنفس فترة االستحقاقممقياس لي ستحقاق هفجوة اال
 لى النحو التالي:كانت فجوة االستحقاق ع م8132ديسمبر 13كما في لفترة استحقاق معينة. 

 -------------------------------م 338, --------------------------------- 

 
 أشهر 0أقل من 

 
 أشهر 1 -0

 
 سنة -أشهر 1

 
 أكثر من سنة

 
 مجمالياإل

 ألف لاير يمني المومجودات
 

 ألف لاير يمني
 

 ألف لاير يمني
 

 ألف لاير يمني
 

 ألف لاير يمني
 0,500938,,  -  -  -  0,500938,, ق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمنيالنقدية في الصندو 

 303330333  -  -  -  303330333 شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 38,05010333  -  33108,30189  0501830188  0300,,3503 أذون الخزانة0 صافي

 130,130339  -  -  -  130,130339 صافي األرصدة المستحقة من البنوك0
 103930108  001110999  33300,3  90353  0,300338, التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي

 ,0330,9  ,0330,9  -  -  - االستثمارات0 صافي
 ,,,100150  103300853  -  -  ,,300,, الموجودات األخرى

 830,5,03,9,  33035,0133  33109010359  0501900809  30309190533 اإلجمالي
          المطلوبات وحقوق الملكية
 0933,  -  -  -  0933, األرصدة المستحقة للبنوك

 5,05330,30,  ,,5,300  0,81,,905,  303,801,1,  3980,150333 ودائع العمالء 
 00,53,,330  001090305  01030139,  -  - المطلوبات األخرى

 309030183,  309030183,  -  -  - حقوق الملكية
 830,5,03,9,  503380390,  0,03510935  303,801,1,  3980,180055 اإلجمالي

 -   (,330995055)  90353,,190  3305350,30  (110,980835) فجوة االستحقاق

 
 --------------------------------------م 8137 --------------------------------------- 

 
 أشهر 1أقل من 

 
 أشهر 6 -1

 
 سنة -أشهر 6

 
 أكثر من سنة

 
 جمالياإل

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني المومجودات
 8306260633 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 
- 

 
- 

 
-  8306260633 

 -  -  -  -  - شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 6705260132 صافيأذون الخزانة0 

 
5602240665 

 
4808120211 

 
-  36604210283 

 4101310143 0 صافياألرصدة المستحقة من البنوك
 

705470713 
 

- 
 

-  6605760728 
 404540214 المقدمة للعمالء0 صافيالتسهيالت اإلئتمانية المباشرة 

 
520116 

 
8320116 

 
305110113  708580682 

 - 0 صافياالستثمارات
 

- 
 

- 
 

5840711  5840711 
 403730415  403610727  -  30217  - الموجودات األخرى

 34107170274 اإلجمالي
 

4501110412 
 

4805870814 
 

701840432  86704250366 
 لملكيةالمطلوبات وحقوق ا

     
    

 - األرصدة المستحقة للبنوك
 

- 
 

-  -  - 
 31301420151 ودائع العمالء 

 
3607140235 

 
1501170161  1360854  85807320173 

 605130261  504130831  5160616  8310214  308410324 المطلوبات األخرى
 3205150886  3205150886  -  -  - حقوق الملكية

 31806330815 اإلجمالي
 

3601360651 
 

1507750411 
 

8108230625  86704250366 

 (1202710141) فجوة االستحقاق
 

1705760221 
 

3706480616 
 

(3608460366)  - 

 مخاطر سعر الفائدة  ج-05
دوات المالية. يمارس البنك عددًا من التدفقات النقدية المستقبلية أو قيمة األعلى التغيرات في أسعار الفائدة هي مخاطر تأثير سعر الفائدة مخاطر 

 اإلجراءات للحد من تأثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق:
 ربط أسعار الفائدة على اإلقتراض بأسعار الفائدة على اإلقراض؛ 
 األخذ باالعتبار أسعار الخصم لمختلف العمالت عند تحديد أسعار الفائدة؛ و 
 ق للموجودات والمطلوبات المالية.ضبط مقابلة تواريخ االستحقا 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (57صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  05

 مخاطر سعر الفائدة   ج-05

 متوسط أسعار الفوائد على األدوات المالية 
 ------------------------م 338, --------------------- 
 درهم إماراتي لاير سعودي يورو مجنيه إسترليني دوالر أمريكي لاير يمني 

  % % % % % المومجودات
 - - - - - - أرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني

 - - - - - 31.99 أذون الخزانة0 صافي
 ,,.3 3.93 - ,3.3 3.90 - ودائع ثابتة -األرصدة المستحقة من البنوك

 - - - - 33.33 3.33, التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي
       اتالمطلوب

       األرصدة المستحقة للبنوك
 - 5,.3 5,.3 5,.3 5,.3 35.33 ودائع العمالء

 
 ------------------------م 8137 ----------------------- 
 درهم إماراتي لاير سعودي يورو جنيه إسترليني دوالر أمريكي لاير يمني 

  % % % % % المومجودات
 - - - - - - لدى البنك المركزي اليمني أرصدة االحتياطي اإللزامي

 - - - - - 36.12 أذون الخزانة0 صافي
 1.7 - - 1.84 3.85 - ودائع ثابتة -األرصدة المستحقة من البنوك

 - - - - 33.11 83.11 التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي
       المطلوبات

 - - - - - - األرصدة المستحقة للبنوك
 - 1.84 1.84 1.84 1.84 34011 ودائع العمالء

 التأثر بسعر الفائدة وسعر الفائدة المتراكمةفمجوة 
 ----------------------------------------م 338, ----------------------------------- 

 
 أشهر 0أقل من 

 
 أشهر 1 - 0

 
 سنة -أشهر 1

 
 أكثر من سنة

 
 مجمالياإل  غير متأثر بالفائدة

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني المومجودات
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك 

 0,500938,,  0,500938,,  -  -  -  - المركزي اليمني

 303330333  -  -  -  -  303330333 شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 38,05010333  5903330333  -  3,01830188  0501830188  0300,,3503 أذون الخزانة0 صافي

 130,130339  ,30  -  -  -  ,,130,1001 0 صافياألرصدة المستحقة من البنوك
 103930108  -  001110999  33300,3  90353  0,300338, التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي

 ,0330,9  ,0330,9  -  -  -  - 0 صافياالستثمارات
 ,,,100150  503310380  -  -  -  300590309 الموجودات األخرى

 830,5,03,9,  3,,8,0,3,0  001110999  91358,,3  05190809  ,333005,091  جمالياإل
            المطلوبات وحقوق الملكية
 0933,  0933,  -  -  -  - األرصدة المستحقة للبنوك

 5,05330,30,  3,303110135  -  9035,0930,  ,3300,3038  ,8,0193091 ودائع العمالء 
 80380,,330  3,,903930  -  31308,3  ,018,,,  ,30090085 المطلوبات األخرى

 ,309030,5,  ,309030,5,  -  -  -  - حقوق الملكية

 830,5,03,9,  35305930519     ,90539083,  3305530819  89038508,3 جمالياإل

 -  (13005,0038)  001110999  10,33,,380  3033309,3,  30,1,0308, فارق التأثر بسعر الفائدة

 -   -  13005,0038   1301850039   3,03390338   30,1,0308, فارق التأثر بسعر الفائدة المتراكمة
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (52صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر  05

 مخاطر سعر الفائدة   ج-05

 )تتمة( التأثر بسعر الفائدة وسعر الفائدة المتراكمةفمجوة 
 -------------------------------------------م 8137 ----------------------------------------- 

 
 أشهر 1أقل من 

 
 أشهر 6 - 1

 
 سنة -أشهر 6

 
 أكثر من سنة

 
 جمالياإل  تأثر بالفائدةغير م

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني المومجودات

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطي اإللزامي لدى البنك 
 المركزي اليمني

-  -  -  -  8306260633  8306260633 

 -  -  -  -  -  - المركزي اليمنيشهادات اإليداع لدى البنك 

 36604210283  -  -  4808120211  5602240665  6705260132 صافيأذون الخزانة0 

 6605760728  3101110615  -  -  705470713  5201820537 افي0 صاألرصدة المستحقة من البنوك

 708580682  -  305110113  8320116  520116  404540214 التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة للعمالء0 صافي

 5840711  5840711  -  -  -  - 0 صافياالستثمارات

 403730415  403610727  -  -  30217  - خرىالموجودات األ

 86704250366  1208780768  305110113  4805870814  4501110412  38301610611 جمالياإل

            وحقوق الملكيةالمطلوبات 
 -  -  -  -  -  - األرصدة المستحقة للبنوك

 85807320173  38807620772  -  8601370882  3505180521  7103110476 ودائع العمالء 
 605130261  504130831  -  5160616  8310214  308410324 األخرىالمطلوبات 

 3205150886  3205150886  -  -  -  - حقوق الملكية
 86704250366  35407150837  -  8607410265  3507110185  2101180763 يجمالاإل

 -  (31705630544)  305110113  8406710173  1106110835  5106670261 فارق التأثر بسعر الفائدة

 -  -  31705630544  31601130545  2101420121  5106670261 فارق التأثر بسعر الفائدة المتراكمة

 طر سعر العملةمخا د-05

ار صرف مخاطر سعر العملة هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية مقيمة بعملة أجنبية بسبب تغيرات أسع
لغرض تخفيض العملة األجنبية. بسبب طبيعة نشاطات البنك0 فهو يتعامل بعمالت أجنبية مختلفة وعليه فإنه معرض لمخاطر أسعار الصرف. 

م بشأن التعرض لمخاطر النقد األجنبي0 على البنك أن ال 3112( لسنة 6هذه المخاطر0 بموجب المنشور الدوري للبنك المركزي اليمني رقم )
% من عملة واحدة وذلك من رأس المال واالحتياطيات كما هو 34% من مختلف العمالت و84يحتفظ "بمركز من العمالت األجنبية أكثر من 

 كان المركز طويل أم قصير".  م بخصوص نسبة كفاية رأس المال وسواءً 3117( لسنة 8رف في المنشور الدوري رقم )مع

 أسعار صرف العمالت األمجنبية
لى عن مكتب محافظ البنك المركزي اليمني0 المركز الرئيسي/ عدن القرار بإلغاء التعامل بسعر صرف الدوالر األمريكي عالصادر امتثااًل للقرار 

بسعر الصرف السائد في السوق يتعامل البنك م0 8137أغسطس  35أعاله0 بتاريخ ( لاير يمني للدوالر األمريكي 841أساس سعر صرف ثابت بـ)
قره للدوالر األمريكي والعمالت األجنبية األخرى المتعامل بها في السوق اليمنية وفقًا لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي من م

مركز العمالت األجنبية في المراكز المالية يقيم لرئيسي في عدن والمستندة على قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمدة رسميًا على أساس التعويم0 و ا
 م.  8137أغسطس  34اعتبارًا من  للبنوك على أساس نشرة أسعار الصرف الصادرة من البنك المركزي

بتوجيهات البنك المركزي اليمني0 المركز الرئيسي/ عدن بشأن اإلغالق الشهري للحسابات وتقييم في ظل اقتصار نشرات سعر الصرف المرفقة 
على تستند عتمد البنك آلية ي0 (واللاير السعوديم: الدوالر األمريكي 8137)فقط مراكز العمالت األجنبية0 على سعر صرف الدوالر األمريكي 

استخالص أسعار صرف العمالت األجنبية التي يتعامل بها من موقع اليكتروني0 وفقًا قوم على تمرجعية لتحديد أسعار صرف العمالت األجنبية 
لسعر صرف الدوالر األمريكي المدرج في نشرة سعر الصرف الصادرة عن البنك المركزي اليمني0 المركز الرئيسي/ عدن. تعتمد نشرة سعر 

 المدير العام لشؤون الدوائر المصرفية. الصرف التي يصدرها البنك بموجب هذه اآللية من قبل نائب

 مراكز العمالت األمجنبية
 باستخدام أسعار الصرف الناجمة عن آلية تحديد أسعار صرف العمالت األجنبية المذكورة أعاله لتقييم مراكز العمالت األجنبية0 بلغت نسبة

  م كما هو مبين أدناه:8132ديسمبر  13اسية بتاريخ األجنبية لدى البنك إلى رأس المال واالحتياطيات األسمراكز العمالت صافي 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (51صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر        05

 )تتمة(مخاطر سعر العملة  د-05

 )تتمة( مراكز العمالت األمجنبية
 م8137  ------------------------م 338, ---------------  

 
 المومجودات 

  المركز الطويل
 المطلوبات 

  المركز القصير
 كز صافي مرا

  العمالت األمجنبية
النسبة لرأس 

 المال األساسي
النسبة لرأس  

 المال األساسي
 %  %  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 88  ,,  ,00,89081  (0,350,95,)  ,10335031 الجنيه االسترليني
 87  31  0,310,33,  (330193)  30895,,0, الدرهم اإلماراتي

 (16)  (,)  (303030193)  (,,,003330)  0,800501, اليورو
 (74)  (,3)  (03580383,)  (11030003,3)  1300,50333 الدوالر األمريكي

 (1)  (53)  (80,310908)  (,3303930,9)  300800859 اللاير السعودي
 3  -  30,30,  (3,0,39)  ,8,093 أخرى

 (65)  (03)  (500,80905)  (8,03830009)  108530333, جمالياإل

مقارنة العمالت مع جموكذلك لعدد من العمالت األجنبية انخفض تجاوز صافي مراكز العمالت األجنبية م 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
( لسنة 6زي اليمني رقم )لمنشور الدوري للبنك المركإلدارة لالمتثال بالنسب المحددة في اراءات التي اتخذتها اجنتيجة لعدد من اإل بالسنة السابقة

 .ب(-3ظل الظروف التي تمر بها البلد )إيضاح 0 في م بشأن التعرض لمخاطر النقد األجنبي3112

 تحليل الحساسية للعمالت األمجنبية -أثر التغيرات في القيمة العادلة للعملة 

ليمني0 المركز الرئيسي/ عدن0 أخذ البنك باالعتبار أسعار الحتساب أثر التغيرات في القيمة العادلة للعملة0 بموجب توجيهات البنك المركزي ا
بموجب مواقع الصرف التي يستخدمها في تقييم مراكز العمالت األجنبية المهمة ومتوسط أسعار الصرف لتلك العمالت وفقًا لسعر السوق الموازي 

 0 المبينة فيما يلي:  اليكترونية متخصصة
 ----------------------------م338,رف لسنة أسعار الص  ------------------------

 

 البنكالمستخدم في 
 لاير يمني

 الموازي السوق
 لاير يمني

 زيادة / )نقص( الفارق
 لاير يمني

 (333.5) 5,3.5 083 الدوالر األمريكي
 (89.,39) 1,5 33.,38 الجنيه االسترليني

 (,3.,35) 581.5 303.08 اليورو 
 (8,5.,0) 309.3,5 333.0 اللاير السعودي

 (05.33) 308.5 330.31 الدرهم اإلماراتي
 

 -------------------------------م8137أسعار الصرف لسنة   ----------------------------

 
 البنكالمستخدم في 

 لاير يمني
 الموازي السوق

 لاير يمني
 زيادة / )نقص( الفارق

 لاير يمني
 (68) 544 111 الدوالر األمريكي
 (21.75) 635.48 411.72 الجنيه االسترليني

 (75.53) 456.14 573.65 اليورو 
 (36.84) 331.84 311 اللاير السعودي

 (35.51) 383.55 317.13 الدرهم اإلماراتي
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (41صفحة )

 )تتمة(إدارة المخاطر        05

 )تتمة(مخاطر سعر العملة  د-05

 )تتمة( حساسية للعمالت األمجنبيةتحليل ال -أثر التغيرات في القيمة العادلة للعملة 

 الدخل بياني على المتوقع المهمة واألثر األجنبية العمالت مقابل اليمني اللاير صرف بناًء على أسعار الصرف أعاله0 يبين الجدول التالي أثر انخفاض سعر
 األخرى ثابتة: العوامل كافة بقاء مع الشامل والتغيرات في حقوق الملكية0

 
والتغيرات في  الدخل الشاملبياني التأثير على 

 الزيادة / )النقص(حقوق الملكية ب

 
 م338,

  ألف لاير يمني
 م8137

 ألف لاير يمني
 (302710116)  (,8,013,) الدوالر األمريكي
 4550216  305310038 الجنيه االسترليني

 (760737)  (0950918) اليورو
 (1110612)  (00,530305) اللاير السعودي

 4710371  ,931053 درهم اإلماراتيال
 (307530148)  (309910815) اإلجمالي

 إدارة رأس المال 01

نيف تتمثل األهداف األساسية من إدارة البنك لرأس المال في ضمان التزام البنك بمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيًا وأن البنك يحتفظ بتص
قبة كفاية رأس المال من قبل إدارة البنك بشكل ربع سنوي باستخدام تقنيات تستند على التعليمات ائتماني قوي ونسب رأس مال صحيحة. تتم مرا

 المقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض إشرافية. وتحفظ المعلومات المطلوبة لدى البنك المركزي اليمني على أساس ربع سنوي.

 كفاية رأس المال  أ-01

يلزم . مخاطره إلىرأس المال وتتمثل في نسبة  المستقبل في تحدث قد خسائر أيهة ومواجه التزامات تسديد لىع بنكال درةقكفاية رأس المال هي 
م بشأن الحد األدنى لنسبة رأس 3116( لسنة 1م المعدل للمنشور الدوري رقم )3117( لسنة 8البنك المركزي اليمني وفقًا لمنشوره الدوري رقم )

رأس المال إلى موجودات مرجحة بأوزان  إجماليالمرجحة )كفاية رأس المال( كل بنك في اليمن باالحتفاظ بنسبة من المال إلى الموجودات الخطرة 
 .%2المخاطر يساوي أو أعلى من 

 رأس مال البنك إلى فئتين هما: إجماليُيقسم بموجب أحكام المنشور أعاله0 
 االستثمار في أي بنك األساسي مال الصم من رأس ن القانوني والعام. يخرأس المال األساسي: ويتضمن رأس المال المدفوع واالحتياطيي

 محلي آخر أو شركة مالية محلية. 

  رأس المال المساند: ويتضمن احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات واآلالت والمعدات واحتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
المشكوك في 0 والديون غير المباشرةالتسهيالت االئتمانية ئر التسهيالت االئتمانية المباشرة و لالستثمارات والمخصصات العامة لقاء خسا

  . تحصيلها

االئتمان مخاطر مستوى تُقاس الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر باستخدام سلم مدرج مكون من أربعة مستويات للمخاطر مصنفة وفقًا ل
 ع األخذ بعين االعتبار أي ضمانات أو كفاالت مالئمة.  0 ملكل بند موجودات مخاطر السوق ومخاطر التشغيلو 

 تتتبع إجراءات مماثلة لمخاطر البنود خارج بيان المركز المالي مع بعض التعديالت لتعكس الطبيعة األكثر احتمالية للخسائر الممكنة. 
 يعمل البنك وفقًا لجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجيًا الخاضع لها. 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (43صفحة )

 )تتمة( ة رأس المالإدار  01

 )تتمة(كفاية رأس المال  أ-01

 ما يلي:ك0 بلغت نسبة كفاية رأس المالم0 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 م8137  م338, 

 مليون لاير يمني  مليون لاير يمني :رأس المال
 340771   3,0333 رأس المال األساسي
 30736   ,3098 رأس المال المساند

 3,0389   3903,8 المال إجمالي رأس
    :الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر

 380751   3301,3 في بيان المركز المالي 
 380751   ,3,083 خارج بيان المركز المالي 

 840526   850573 إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر
    نسبة كفاية: 

 68   3, رأس المال األساسي

 61   8, المالإجمالي رأس 

 أنشطة األمانة ,0

دارة موجودات لحساب  أخرى عنها بإستثناء المشروع السكني الذي يديره البنك نيابة أو بالنيابة عن أطراف ال يقوم البنك بأية أنشطة تتعلق بحفظ وا 
 م.8111أبريل  81/ وزير المالية بتاريخ م والمصادق عليه من قبل معالي8111أبريل  6عن الدولة وفقًا لمحضر االجتماع الموسع المنعقد في 

م بنظام 3122( لعام 48المشروع السكني في حي عبد العزيز عبد الولي0 المنصورة0 مدينة عدن بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم )أنشأ وقد 
بالمهجر وتخصيص عدد آخر لوزارة اإلنشاءات بناء عدد من الوحدات السكنية للمواطنين لالتمويل الذاتي من قيمة الشقق المباعة نقدًا وبالتقسيط 
 واإلسكان وللعاملين المستحقين في البنك األهلي اليمني

 االلتزامات الرأسمالية 08

 60841م: 8137ألف لاير يمني ) 80174دوالر أمريكي يعادل  60841 مبلغالقائمة بلغت االلتزامات الرأسمالية م 8132ديسمبر  13كما في 
 % من قيمة عقد تصاميم مشروع مبنى اإلدارة العامة ومبنى فرع رئيسي بعدن.41لقاء آخر دفعة لـ (ألف لاير يمني 80546عادل دوالر أمريكي ما ي

 المومجودات والمطلوبات المحتملة الموقف القانوني و  09

المديونيات المستحقة عليهم وقضايا م كان لدى البنك قضايا رفعها ضد عمالء متعثرين لعدم سداد 8132ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في 
وفي حين حكم لصالح البنك في عدد من تلك القضايا إال أن اإلجراءات القانونية المتعلقة بها لم تكتمل بعد0 وال تزال مرفوعة ضده من قبل عمالء. 

 رة. القضايا األخرى قيد النظر في المحكمة المختصة. كونت اإلدارة مخصصات كافية لقاء الديون المتعث

 أرقام المقارنة 33

باستثناء الحاالت التي يسمح أو يطلب معيار أو تفسير غير ذلك0 يعلن أو يفصح عن كافة المبالغ مع معلومات مقارنة. أعيد تصنيف بعض 
 األرقام للسنة السابقة لتتفق مع العرض للسنة الحالية. 
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 البنك األهلي اليمني 
 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 (48صفحة )

 األحداث الالحقة   33

 م338, للسنةة الدفعة األخيرة من التزام الزكا  أ-33

من اإلدارة حصل على المخالصة و كما هو مبين أدناه0 ( 35)إيضاح للسنة لتزام الزكاة ما تبقى من اسداد استكمل البنك  م8131يناير  8بتاريخ 
 .م8131فبراير  5العامة للواجبات الزكوية العاصمة/ عدن بتاريخ 

 م8131   

 ألف لاير يمني    
 410411   عدن
 80111   تعز

 611   الساحل -حضرموت
 511   الوادي -حضرموت

 -   الحديدة
 680411   جمالياإل

 م338,ضريبة الدخل للسنة  ب-33

 ( على النحو التالي:34م )إيضاح 8132ديسمبر  13البنك دفعات من التزام ضريبة الدخل للسنة المنتهية في سدد 

 التاريخ
 ألف لاير يمني    م8131

 4110111   مارس  87
 1110111   أبريل 35

 2110111   اإلجمالي

 المصادقة على البيانات المالية ,3

في  رفعها إلى معالي وزير المالية ممثل الحكومة مالكة البنكتقرر و 0 م8131_____ إدارة البنك هذه البيانات المالية في اإلدارة ومجلس  صادقت
 وقت الحق. 

18 سبتمبر
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البنك األهلي اليمني في اليمن

فرع صنعاء

فرع الحديدة

اإلدارة العامة
الجمهورية اليمنية

عدن - كريتر

الجمهورية اليمنية
صنعاء - شارع الزبيري

الجمهورية اليمنية
الحديدة

+967 2 253753
+967 2 252325

+967 1 517774
+967 1 517773

+967 3 233123
+967 3 233125

nby.ho@y.net.ye
www.nbyemen.com

NBOYYESA

NBOYYESA009
رقم ) 8044 (

رقم ) 5117 (

فرع الملكا

فرع المعال

الجمهورية اليمنية
المكـال - حضرموت - الشارع العام

الجمهورية اليمنية
عدن - المعال - الشارع الرئيسي

+967 5 302935
+967 5 302913

+967 1 243409
+967 1 243291

NBOYYESA033

NBOYYESA034

رقم ) 198309 (

رقم ) 4851 (

NBOYYESA002
رقم ) 110(

فرع الملكة أروىفرع العيدروس

الجمهورية اليمنية
عدن - كريتر - شارع أروى

الجمهورية اليمنية
عدن - كريتر - شارع أروى

+967 2 259171
+967 2 251579

رقم )5(

+967 2 252226
+967 2 255724
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NBOYYESA

NBOYYESA007

رقم ) 5(

فرع التواهي

فرع سيئون

فرع خورمكسر

فرع تعز

فرع األقراض الشعبي

فرع عبدالعزيز عبدالولي

فرع عدن الصغرى

فرع زنجبار

الجمهورية اليمنية
عدن - التواهي - شارع الهالل

الجمهورية اليمنية
حضرموت - سيئون - الشارع العام

الجمهورية اليمنية
عدن - خورمكسر - طريق المطار

الجمهورية اليمنية
تعز - شارع جمال

الجمهورية اليمنية
عدن - كريتر - شارع الملكة أروى

الجمهورية اليمنية
عدن - المنصورة  - حي عبدالعزيز 

عبدالولي

الجمهورية اليمنية
عدن - عدن الصغرى - شارع الدوح

الجمهورية اليمنية
أبين - زنجبار - الشارع الرئيسي

+967 2 203989
+967 2 202255

رقم )1181(

+967 5 402434
+967 5 405517

+967 2 231076
+967 2 231950

+967 4 266010
+967 4 266012

+967 2 253327
+967 2 252875

+967 2 342929
+967 2 343263

+967 2 377661
+967 2 377155

رقم ) 3018 (

+967 2 605070
+967 2 604281
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فرع لبعوس

فرع البيضاء

فرع رصد

فرع حي أكتوبر

فرع زارة

فرع عتق

فرع الشحر

فرع لحج

الجمهورية اليمنية
يافع - لبعوس - سوق السالم

الجمهورية اليمنية
البيضاء - الحي الثقافي - شارع األمة

الجمهورية اليمنية
أبين - رصد - الشارع العام

الجمهورية اليمنية
المكـال -حضرموت - الديس

مجمع حي أكتوبر

الجمهورية اليمنية
أبيت - زارة - الشارع العام

الجمهورية اليمنية
شبوة - عتق - المجمع المالي

الجمهورية اليمنية
حضرموت - الشحر - الشارع العام

الجمهورية اليمنية
الحوطة - لحج - شارع قماطة

+967 2 554111
+967 2 554112

+967 6 533599
+967 6 539319

+967 2 640022
+967 2 640406

+967 5 353226
+967 5 305454

+967 2 672195
+967 2 672791

+967 5 202530
+967 5 203233

+967 5 330999
+967 5 332285

+967 2 502807
+967 2 502340

فرع فرع الحبيلينفرع الضالع

الجمهورية اليمنية
الضالع - الشارع العام

الجمهورية اليمنية
لحج - الحبيلين - الشارع العام

+967 2 432840
+967 2 432431

+967 2 502807
+967 2 502340
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فرع القطن

فرع سقطرى

فرع الغيظة

الجمهورية اليمنية
حضرموت - القطن

مجمع الدوائر الحكومية

الجمهورية اليمنية
سقطرى - السوق العام

الجمهورية اليمنية
المهرة - الغيظة

+967 5 457583
+967 5 459584

+967 5 660192
+967 5 660698

+967 5 612156
+967 5 612137






