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  اإلستراتيجيةأهدافنا  رسالتنا، رؤيتنا،
  رؤيتنا

نحن في البنك األهلي اليمني عزمنا على أن نلبي جميع احتياجات عمالءنا وأن نكون رواداً في "
توفير خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة اعتماداً على أفضل وأحدث تقنيات الخدمات المصرفية، 

  ".لنكون الخيار األول للعمالء ولنصبح البنك المميز في اليمن
  رسالتنا

يلتزم البنك األهلي اليمني بتحقيق الجودة في خدماته ومنتجاته بحسب مقاييس الجودة العالمية "
وبما يخدم احتياجات العمالء ويحقق أهداف وتوقعات كافة المعنيين بمصالح البنك في إطار 

  ."المنفعة الشاملة للمجتمع واالقتصاد اليمني
  اإلستراتيجيةأهدافنا 
o "ع واألموال من المؤسسات واألفراد المقيمين وغير المقيمين والعمل على اجتذاب الودائ

تحقيق معدالت نمو مستمرة فيها لتأمين الموارد المالية الالزمة لعمليات البنك في 
 ".التمويل واالستثمار

o " توظيف الموارد المالية المتاحة في البنك بطريقة تحقق عوائد معقولة مقارنة مع المخاطر
  ".ن عمليات التوظيف في التمويل واالستثمارالناجمة ع

o معدالت عائد مجزية للمساهمين تتجاوز تكلفة الفرصة البديلة لألموال المستثمرة في تحقيق 
 ".البنك

o  تقديم الخدمات المالية والبنكية واالستثمارية الالزمة لتلبية احتياجات العمالء من األفراد
  .غرافي واسعوالمؤسسات وبأعلى جودة ممكنة في نطاق ج

o "" اجتذاب وتطوير الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ عمليات البنك الرئيسية والمساعدة على
 إيجاد البيئة والمناخ التنظيمي المالئم لتحفيز وزيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين في تقديم

  ".الخدمات المالية والمصرفية واالستثمارية
o " البنك البشريةمعدالت نمو متزايدة في موارد تحقيق." 
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  النمومعدالت

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ودائع العمالء والبنوك
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  اءة رأس المالمعدل آف
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  )تابع(  النمومعدالت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حقوق المساهمين

 )ماليين الرياالت(

  صافي إيرادات الفوائد
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 المالية البيانات ملخص

 األعـوام
٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  ٢٠٠٥ 

  
 البيان

  :المرآز المالي     
 ات مجموع الموجود 105,441 104,708 95,103 83,268 64,579

 القروض والسلفيات  9,369 8,409 8,915 7,092 3,841

 ودائع العمالء والبنوك 90,387 89,948 80,961 71,666 56,709

 أوراق مالية 52,587 56,630 42,773 38,155 32,345

 رأس المال 9,000 8,500 7,500 5,500 4,000

 حقوق المساهمين  12,075 11,199 9,721 7,496 5,876

 أرصدة لدى البنوك  28,792 25,613 26,741 24,013 15,545

 بنود خارج الميزانية  19,914 19,666 36,125 23,683 14,860

      

 :بيان الدخل      
 صافي إيرادات الفوائد 3,869 3,467 4,150 3,470 2,653

 إيرادات التشغيل  1,273 1,527 1,898 1,243 626

  الربح قبل الضريبة 2,213 2,354 3,600 2,621 2,014

 ) الخسارة / (صافي الربح  1,439  1,530  2,340 1,704  1,309

      

  : الماليةشراتالمؤ     
 العائد على الموجودات  1,4% 1,5% 2,5% 2,0% 2,0%

  حقوق المالك العائد على متوسط 12,8% 15,5% 30,5% 28,3% 27,6%

 س المال معدل آفاية رأ 62% 56% 43% 39% 50%

 نسبة السيولة 64% 80% 74% 81% 80%

١٩٥،٠٨ 
 ريال

 ١٩٩،٥١    ريال198.51
 ريال

٢٠٠،٠٨ 
 ريال

 ٢٠٧،٣١ 
 ريال

 سعر الدوالر

 ربح السهم ريال١٦٤ ريال١٩١ ريال ٣٦٠ ريال ٣٥٩ ريال ٤٨٥

 عدد الفروع 28 28 28 27 27

 عدد الموظفين 626 637 613 629 585
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  سامي عبدالحميد مكاوي / األستاذ
  النائب األول للمدير العام-عضو مجلس اإلدارة : الوظيفة

  عبدالرحمن محمد الكهالي  / األستاذ
  رئيس مجلس اإلدارة المدير العام،: الوظيفة

  رآة الخدمات المالية اليمنية،رئيس مجلس إدارة ش

 .عضو مجلس إدارة البنك المرآزي اليمني

 اليمني األهلي البنك إدارةمجلس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقبل صالح القوسي/ األستاذ 
   ممثل عن البنك المرآزي اليمني،-عضو مجلس اإلدارة 

 .رآزي اليمني، فرع عدنمدير عام البنك الم: الوظيفة

  عبداهللا عبده  صالح/ األستاذ 
   ممثل عن وزارة المالية،-عضو مجلس اإلدارة 

 .مدير عام مكتب المالية، عدن: الوظيفة

  حسين عبداهللا مكاوي/ األستاذ 
   ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة،-عضو مجلس اإلدارة 

 .نمدير عام مكتب الصناعة والتجارة، عد: الوظيفة
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   العامالمدير اإلدارة  مجلسرئيسكلمة 
يطيب لي نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للبنك 

، والذي يسلط الضوء على أهم األحداث االقتصادية والمالية NBYاألهلي اليمني 
  . من انجازات٢٠٠٩نك خالل عام على المستويين المحلي والدولي، وما حققه الب

لألزمة المالية باآلثار السلبية الكبيرة  متأثراً ٢٠٠٩اتسم االقتصاد العالمي خالل عام 
 تواصل عدم استقرار أسعار صرف :العالمية، بالعديد من السمات البارزة لعل أهمها

مركزية في العمالت الرئيسية مقابل الدوالر األمريكي، مع استمرار أغلبية البنوك ال
بقاء نسب أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها بهدف رفع االئتمان في األسواق المالية 

 وقيام الشركات في مختلف  وتشجيع المؤسسات المالية على اإلقراض من جديد،
وفي . بلدان ومناطق العالم تخفيض إنتاجها وتأجيل خطط اإلنفاق االستثماري

ثروة وسرعة ضعف أسواق العمل قام المستهلكون مواجهة الخسارة غير المسبوقة لل
  . بتخفيض إنفاقهم والسيما فيما يتعلق بالسلع المعمرة

 مآسي كبيرة، ما دعا العديد بتسميته عام األزمة ربطاً باآلثار ٢٠٠٩خلف العام وقد 
 وقد شهدنا فيه تسارع المجتمع .السلبية الكبيرة التي انعكست على مختلف الدول

 ٢٠٠٩قمة مجموعة العشرين في أبريل حيث قامت  ،ي آلثار األزمةالدولي للتصد
ونات دوالر يالتي رصد لها خمسة تريل  خطط التحفيز االقتصاديةبإطالقبلندن 
 حيث تأثر سعر النفط إيجابا ، لتنعكس النتائج فورا على أسواق السلعأمريكي،
لتعوض رتفاعها ا فيما تواصل أسواق المال عالمياً  أمريكي،  دوالر٨٠ليالمس 

 االنعكاسات على التجارة البينية العالمية التي انخفضت بدأت ثم ،الكثير مما فقدته
  .٢٠٠٩النصف الثاني من العام في  كثيرا خصوصا ، لتتحسن%٤١بمقدار 

 في معظم الدول الصناعية ولكن اآلثار السلبية تركزت في ارتفاع معدالت البطالة
 على االستمرار في خطط ،،لعشرين لتعيد التأكيد مما دعا دول مجموعة االكبرى،
ترفع من دعم صندوق النقد الدولي و ، الرقابة الماليةإصالح خطط وعمل ،التحفيز

 ،للمساعدة بتحريك العجلة االقتصادية كافة دول العالمللكي يكون التحفيز شامالً 
فقيرة األكثر  العالمية كنوع من شمول خطط التحفيز للدول الاإلقراضوتوسيع قاعدة 

  .تضررا من األزمة
 في تحقيق أغلـب اقتـصاديات الـدول الكبـرى           اإلنقاذوقد ساهمت مجمل خطط     

 الـدول   كـأبرز  ظهـرت الـصين      حيث الثالث من العام،  في الربع    لنمو خصوصا 
ولتتـصدر الـدول المـصدرة عالميـا والمـستهلكة          ،  %٩،٦نموا بمعدل قـارب     

، أمـا حجـم أمريكـا مـن         القـارات لها من كـل     األنظار   السلع وتصبح    ألغلب

عبدالرحمن محمد  / األستاذ
  الكهالي

  رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
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 قبـل   %٢٦يـشكل قرابـة       كـان  أن بعـد    %١٩ إلـى    اقتصاد العالم فقد تراجع   
  .األزمة

، أن تسفر الدورة الواضحة في ٢٠١٠من جانب أخر، يتوقع البنك الدولي في 
االستثمار على الصعيد العالمي عن ديناميكية كافية تؤدي إلى عودة النمو العالمي إلى 

وجبة، مع اعتدال سرعة هبوط االستثمار وبدء ازدياد الطلب المؤجل المعدالت الم
على السلع االستهالكية المعمرة، نتيجة أثر المحفزات المالية والنقدية والتي ستؤدي 

  .إلى انتعاش عالمي طفيف في المؤشرات األساسية لالقتصاد العالمي
ات في األسواق ولكن استمرار مشاكل البنوك أو حدوث موجات جديدة من التوتر

المالية يمكن أن يؤديا إلى ركود إجمالي الناتج المحلي العالمي أو إلى سنة أخرى 
وهذا يعني أن البطالة والعجوزات المالية سيزدادان في . ٢٠١٠من الهبوط في عام 

 بينما يمكن أن - في البلدان عالية الدخل والبلدان النامية على السواء-٢٠١٠العام 
  . نكماش النقدي إلى فترة متأخرة من ذلك العامتستمر أوضاع اال

أما على الصعيد المحلي وعلى الرغم من تبعات األزمة االقتصادية  العالمية 
واالضطرابات األمنية والسياسية التي تحيط باليمن، وانخفاض الدخل من النفط الذي 

 من ٢٠٠٩من إيرادات الدولة، إلى ملياري دوالر أمريكي في عام % ٧٥يمثل نحو 
، وتضرر إيرادات السياحة وتحويالت ٢٠٠٨ مليارات دوالر أمريكي في العام ٤،٤

اليمنيين العاملين في الخارج، إال أن الصادرات من مشروع للغاز الطبيعي التي 
بدأت في أكتوبر من نفس العام أبقت النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي  بين 

  .  المستهدف% ٥ارنة مع مستوى  مق٢٠٠٩في العام % ٤،٢و % ٤،١
من ناحية أخرى، توقعت مصادر مطلعة في الحكومة، أن يحقق االقتصاد اليمني 

 الدولة من الدخل ت، نتيجة ارتفاع إيرادا٢٠١٠في العام % ٨و % ٧،٥نموا بين 
مع صعود أسعار النفط، واالرتفاع التدريجي في صادرات الغاز الطبيعي المسال 

  . ت الخارجية والتي ستساعد على تحقيق هذا النموفضال عن المساعدا
وعلى صعيد السياسة النقدية، يواصل البنك المركزي اليمني، سياسته الرامية إلى 

، باإلضافة إلى كارثة أزمة المال العالميةتداعيات تجنب القطاع المصرفي اليمني 
مالت األجنبية  ترسيخ االستقرار النقدي والحفاظ على مستوى أمن من احتياطات  الع

تفوق المعايير العالمية، وفي نفس الوقت رفد السوق بما تحتاجه من العمالت 
وبفضل ذلك بلغت هذه .  النشاطات االقتصادية والتجاريةاألجنبية لتمويل

. االحتياطيات نحو سبعة مليارات دوالر أمريكي، أي ما يغطي واردات عشرة أشهر
دين % ٢٢من الناتج المحلي منه نحو % ٣٢ و%٣٠وبلغ إجمالي الدين العام ما بين 
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 مما سمح للبنك %١٠وتمت السيطرة على التضخم ليقل معدله عن  .أجنبي
 في المحافظة على تنافسية األدوات المالية ٢٠٠٩المركزي اليمني في عام 
وعدم مسايرة تطورات أسعار الفائدة على العمالت  االدخارية بالريال اليمني،

، حيث تم تخفيض سعر الفائدة على ٢٠٠٩عام لفترة المنقضية من الرئيسية خالل ا
ودائع االدخار بالريال اليمني مرة واحدة، عندما تم تخفيضه في بداية العام من 

     .%١٢إلى % ١٣
من ناحية أخرى ونظرا إلى أن اليمن يستورد كل احتياجاته من الخارج لذا تزداد 

سجل الريال اليمني تراجعاً مقابل ذلك  فقد الحاجة إلى العملة األجنبية، ونتيجة ل
إلى األمريكي  رياالت للدوالر ٢٠٦، من ٢٠٠٩عام منذ بداية األمريكي الدوالر 

وفي ضوء هذه التطورات . رياالً في بعض األيام ٢١٨ رياالً، وكان وصل إلى ٢١٢
 استقرار أسعار للمحافظة على تهدف اتخذ البنك المركزي اليمني، إجراءات 

 من خالل استمراره برفد السوق بما تحتاجه رف وزيادة الثقة في العملة الوطنيةالص
 بتاريخ %١٥إلى  على الريال التأشيرة، ورفع سعر الفائدة من النقد األجنبي

 يكون االدخار بالعملة المحلية حتى ،٢٩/٣/٢٠١٠ بتاريخ% ٢٠ وإلى ٢٠/٣/٢٠١٠
ة، ت على المدخرات بالعمالت األجنبيأكثر فائدة وجذباً للمدخرين، مقارنة بالعائدا

  .إضافة  إلى دعم استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي
أما على صعيد البنك األهلي اليمني، وبالرغم من مواجهة القطاع المصرفي للعديد 
من التحديات على الصعيدين الدولي والمحلي، وتأثر الكثير من المؤسسات المالية 

 ٢٠٠٩وك حول العالم نتيجة أزمة الركود االقتصادي، إال أن البنك خالل عام والبن
فقد انتهج البنك دائما سياسة استثمارية محافظة . تمكن من تفادي هذه األزمة بسالم

  .بعيدة عن المخاطر والمضاربات الغير مأمونة، وسيستمر في هذا النهج مستقبال
 إستراتيجية مرنة أخذت بعين االعتبار  من إتباع٢٠٠٩فقد تمكن البنك خالل عام 

المحافظة على رأسمال متين وسيولة عالية، وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك مكنته 
من تعزيز متانته المالية ورفع قدراته التمويلية، وتحسين جودة أصوله بشكل كبير، 

ن رفع ولقد أثمرت تلك اإلستراتيجية ونتائجها، ع .وتعزيز مؤشرات نموه وربحيته
من حيث التصنيف السيادي، -تصنيف البنك ليصبح األعلى بين البنوك في اليمن 

 بحسب -وتصنيف معامالت النقد األجنبي، وتصنيف قوة ومتانة مركزه المالي
  .٢٠٠٩ في نوفمبر Capital Intelligenceالتقرير الصادر عن  مؤسسة 

هلي اليمني، بمناسبة مرور  حضوراً متميزاً وفاعالً للبنك األ٢٠٠٩كما شهد العام 
، من خالل إقامة الفعاليات الرياضية )٢٠٠٩-١٩٦٩( عاماً على تأسيسه ٤٠

وقد . والندوات وحملة إعالنية على مستوى كافة وسائل اإلعالم المطبوعة والمرئية
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توجت تلك الفعاليات بإقامة ندوة مصرفية شارك فيها أعضاء مجلس اإلدارة 
اء الفروع وعدد من المختصين في العلوم االقتصادية واإلدارة التنفيذية ومدر

وتحليل تجربة البنك األهلي  حيث كرست هذه الندوة لدراسة. والمالية والمصرفية
اليمني ومراحل تطوره ودوره المتميز في عملية التنمية االقتصادية خالل األربعين 

عراض ما تحقق من عاماً الماضية، وذلك بهدف تقييم تجربة البنك منذ تأسيسه، واست
انجازات على كافة األصعدة، وتحديد مسارات أعماله المستقبلية من خالل تعزيز 
دور البنك الرائد في خدمة االقتصاد الوطني وفي عملية التنمية االقتصادية، و تقديم 
الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة لعمالئه والمتعاملين معه، وتطوير تجربته 

  . مية موارده البشرية وتحسين دخولهمالمتميزة في تن
 تبني البنك مشروعاً طموحاً لتأسيس فروعا للمعامالت ٢٠٠٩هذا وقد شهد عام 

اإلسالمية لتقديم خدمات ومنتجات البنوك اإلسالمية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 
ت احتياجات العمالء والمتعاملين مع البنك لهذا النوع من العمليا وذلك لتلبية
  .المصرفية

وبهدف مواصلة التطور والنمو حفاظا على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي 
الثقة، الخبرة، النزاهة، : هويته وما تمثله من قيم ومبادئ، مثل وترسيخ المحلي

سيستمر البنك في تطوير عملياته المصرفية بما ينعكس على  .الشفافية واالنتماء
  ديماالرتقاء بمعايير األداء وتق

 منتجات وخدمات مصرفية متميزة، وتطبيق احدث النظم التكنولوجية المتطورة، 
لتحقيق نتائج متميزة خالل العام القادم وما بعده، األمر الذي سينعكس ايجابيا على 

  ). الحكومة اليمنية(عمالء البنك والمالك 
ات المتميزة، وسيسعى البنك وفقا لخططه المستقبلية، إلى مواصلة البناء على النجاح

من خالل تحقيق أرباح ممتازة، مع االستمرار في زيادة عمليات وأنشطة البنك، 
وتطبيق الهيكل المؤسسي الجديد للبنك، وتطوير موارده البشرية،  واستكمال 
وتشغيل نظام تقنية المعلومات الجديد، لمجاراة أخر التطورات في الصناعة 

نك ومنتجاته وتقديمها بمستويات أفضل، المصرفية العالمية، وتوسيع خدمات الب
الحكومة (وذلك بفضل عالقات الشراكة المتميزة التي تربط البنك بعمالئه والمالك 

  .والمتعاملين معه، ودورهم في استمرار نجاح البنك وتطوره) اليمنية
وأخيراً، ال يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة 

كر والعرفان إلى فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح، رئيس الجمهورية، بخالص الش
على قيادته الحكيمة ونظرته الصائبة في تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني 
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وتحسين أداء قطاعاته االقتصادية واستقرار المناخ االستثماري وتحقيق التنمية 
  .االقتصادية التي تشهدها بالدنا

 إلى دولـة رئـيس الـوزراء، ومعـالي وزيـر            بالشكر والتقدير قدم  كما أود أن أت   
محـافظ البنـك المركـزي اليمنـي، وإلـى أصـحاب المعـالي               المالية، ومعالي 

، ونخـص بالـشكر     دعمهـم المتواصـل    الوزراء والمسئولين في الوزارات على    
ــة  ــاتهم الحكيم ــي لتوجيه ــك المركــزي اليمن ــة والبن  كــل مــن وزارة المالي

 الكـرام  بالـشكر والتقـدير لعمالئنـا        أود أن أتقـدم   وختاما    . دناومساندتهم لجهو 
كافة العـاملين بالبنـك األهلـي اليمنـي، والـذي           التي نعتز بها وإلى      على ثقتهم 

يمثل والءهم وكفاءتهم ركيزة التطـور والتميـز الـذي سـنحرص عليـه دومـاً                
  .لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من أهداف

  ولي التوفيق،،،واهللا
 
 
 
 

  عبدالرحمن محمد الكهالي
  رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
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  ٢٠٠٩ السنوي اإلدارة مجلس تقرير
،  يسر مجلس اإلدارة أن يـضع بـين أيـديكم التقريـر الـسنوي                ٢٠٠٩بمناسبة انتهاء أعمال عام     

  .٢٠٠٩ وبياناته المالية المدققة عن عام NBYالمتضمن أعمال ونتائج البنك 
  باعتمـاد منهجيـة عمـل        NBY مليئـا بالتحـديات، لـذا اسـتمر          ٢٠٠٩توقعنا بأن يكون عام     

. حذرة من خالل تقييم المخاطر المختلفة بعناية قبل اعتمـاد وتنفيـذ خطـط العمـل اإلسـتراتيجية                 
 نتيجـة التـأثيرات الـسلبية        ٢٠٠٩وخالفا لخطط العمل  شهدنا  تدني نسب النمو المتوقعـة لعـام              

لمالية واالقتصادية وانعكاسـها علـى القطـاع المـصرفي اليمنـي واالقتـصاد المحلـي                لألزمة ا 
  . عموما

، كما مرت بجميع بنـوك العـالم اآلثـار الجانبيـة لألزمـة االقتـصادية،                NBYلقد مرت بنا في     
إال أن تمسكنا بسياسة مالية ومصرفية محافظة تعتمـد علـى نهـج متـوازن، والتزامنـا بـسياسة                   

أثبتت إنها أفضل األساليب فـي العمـل المـصرفي، وسـاعدتنا علـى تخفيـف                مصرفية محافظة   
  .وتقليل اآلثار السلبية لتداعيات هذه األزمة

 بتحقيقهـا، وكـان مـن أهـم هـذه           NBY تميز بتعدد االنجازات التي يفتخـر        ٢٠٠٩إال أن عام    
لـذي أدى   المحافظة على جودة أصوله ومتانتهـا، وزيـادة حقـوق الملكيـة، األمـر ا              : االنجازات

إلى رفع معدل كفاية رأس المال ليصبح مـن أحـسن معـدالت كفايـة رأس مـال البنـوك فـي                      
العالم، ويعزز من القوة المالية للبنك، ويحقق مـستويات تـصنيف ائتمـاني عاليـة التـي تمنحهـا                   
إحدى كبرى مؤسسات التصنيف االئتمـاني الدوليـة واتفاقهـا علـى عـدم تغييـر فـي تقييمهـا                    

ـ   Capital)حيـث قامـت مؤسـسة التـصنيف الدوليـة       . NBYستقرة لمـستقبل  بتطلعاتها الم
Intelligence)   م، برفـع تـصنيف البنـك األهلـي     ٢٠٠٩، في تقريرها الصـادر في نـوفمبر

ــي  ــسيادي(اليمن ــصنيف ال ــن (Sovereign Rating)) الت ــى (-B) م ــصنيف (، و(B) إل ت
مــن (Foreign Currency-Long Term) )  طويلــة األمــد-معــامالت النقــد األجنبــي 

(B-) إلى (B).  
 لقـوة ومتانـة     (BB)وقد حافظت مؤسسة التصنيف الدولية في نفـس تقريرهـا علـى تـصنيف               

  . للبنك األهلي اليمني(Financial Strength)المركز المالي 
 The)) األقوى واألعلى بين البنـوك فـي الـيمن   (وأشارت في تقريرها إلى أن هذا التصنيف هو 

highest in the country) .  
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 للتـصنيفات الخاصـة بالبنـك       (Outlook)إلى ذلك تضمن التقرير، إلى أن النظـرة المـستقبلية           
  .، للسنوات المنظورة القادمة(Stable) -) مستقرة(األهلي اليمني 

، فـي نفـس تقريرهـا إلـى أن مـن العوامـل       (Capital Intelligence)وقد بينت مؤسـسة  
  :صنيفات الخاصة بالبنك األهلي اليمني هيالرئيسية المؤثرة في رفع الت

o سجل جيد لربحية مستمرة لسنوات عديدة؛ 
o موجودات عالية السيولة؛ 
o مؤشر عالي لكفاية رأسمال البنك يفوق المتطلبات المحلية والدولية؛ 
o ثبات مستمر لسنوات عديدة في حجم ودائع العمالء؛ 
o  ١٠٠بنك مملوك بالكامل للحكومة اليمنية.%  
  الحوكمة

 بتطبيق نظام حوكمة شامل وفقا للممارسات الفـضلى فـي البنـوك،  بهـدف رفـع                  NBYؤمن    ي
مستوى الشفافية وتعزيـز مـستوى اإلدارة واإلشـراف علـى إدارة المخـاطر، وتطبيـق أعلـى                  

  .مستويات معايير التدقيق والمتابعة
اعـد  ، ضمن إطار تنظيم وإدارة البنـك، يواصـل إكمـال عـدد مـن القو               NBYإن مجلس إدارة    

والنظم واإلجراءات التي تعزز الثقة في البنك وأنشطته المختلفة، وخلـق توافـق فـي البنـك مـن                   
حيث مهام المجلس ومـسئولياته ولجانـه ومهـام اإلدارة ومـسئولياتها، وتطـوير بيئـة الـضبط                  

  . والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر باإلضافة إلى الشفافية واإلفصاح
  )يةالحكومة اليمن(المالكون 

لم يقتصر دور المالكين على زيادة رأس المـال، بـل تعـدى دورهـم ليـشمل اتخـاذ القـرارات                     
  .والمصادقة عليها، واعتماد الخطط اإلستراتيجية والمشاريع الهامة التي تخص البنك

  NBYمجلس إدارة 
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من ستة أعـضاء مـنهم رئـيس المجلـس المعـين بقـرار                    

ي، وأعضاء مستقلين من خارج البنك وتنفيـذيين، معينـين بحـسب مـا ورد فـي قـرار                   جمهور
وقـد بلغـت جلـسات      . ، بشأن تـشكيل مجلـس إدارة البنـك        ١٩٩٠ لعام   ٦٠مجلس الوزراء رقم    
  . ستة عشر اجتماعا٢٠٠٩المجلس  خالل عام 

تأكد من تلبية متطلبـات     يتحمل المجلس كافة المسئوليات المتعلقة بعمليات البنك وسالمته المالية، وال         
والمـوظفين، والتأكـد     والمودعينالبنك المركزي والسلطات الرقابية ذات العالقة ومصالح المالكين         

بصفة عامة من أداء البنك وسير العمل فيه ضمن إطار القوانين النافذة والسياسات واألنظمة الداخلية               
  .للبنك
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باإلضافة إلـى الرقابـة علـى إدارتـه التنفيذيـة           ويقوم المجلس برسم األهداف اإلستراتيجية للبنك       
التي يقع عليها مسئولية العمليات اليومية، كما يقـوم المجلـس بالمـصادقة علـى أنظمـة التـدقيق         
الداخلي ويتأكد مـن مـدى فعاليتهـا ومـدى تقيـد البنـك بالخطـة اإلسـتراتيجية والـسياسات                    

ــوانين والتع  ــة بموجــب الق ــدة أو المطلوب ــضاها، واإلجــراءات المعتم ــصادرة بمقت ــات ال ليم
 .باإلضافة إلى التأكد من أن جميع مخاطر البنك قد تم إدارتها بشكل سليم

ويوضح الجدوالن التاليان مركز كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة تمـشياً مـع قـرار تـشكيل                  
  :المجلس

  تصنيف العضو  الجهة التي يمثلها  المنصب في المجلس  اسم عضو مجلس اإلدارة
  غير تنفيذي  المالكين  رئيس المجلس  ن محمد الكهاليعبدالرحم

  تنفيذي  المالكين  عضو مجلس إدارة  سامي عبدالحميد مكاوي
  غير تنفيذي  وزارة المالية  عضو مجلس إدارة  عبداهللا عبده صالح

  غير تنفيذي  وزارة التخطيط والتعاون الدولي  عضو مجلس إدارة  سمير عبدالرزاق طالب. د
  غير تنفيذي  البنك المركزي اليمني  عضو مجلس إدارة  مقبل صالح القوسي
  غير تنفيذي  وزارة الصناعة والتجارة  عضو مجلس إدارة  حسين عبداهللا مكاوي

 
عضويته في اللجان   اسم عضو مجلس اإلدارة

  األخرى لمجلس اإلدارة
عضويته في مجالس شركات 

  ومؤسسات أخرى
عدد االجتماعات 
  التي حضرها

  ١٦  ٢  ال يوجد  لكهاليعبدالرحمن محمد ا
  ١٣  ال يوجد  ال يوجد  سامي عبدالحميد مكاوي
  ١٥  ٣  المخصصات، الرقابة  عبداهللا عبده صالح

  ١٦  ٢  المخصصات، الرقابة  سمير عبدالرزاق طالب. د
  ١٦  ال يوجد  المخصصات، الرقابة  مقبل صالح القوسي
  ١٥  ١  ال يوجد  حسين عبداهللا مكاوي

 
  لجان المجلس الرئيسية

ية لمتطلبات البنك المركزي اليمني وتحقيقاً لألداء األمثل واالستفادة من خبرات أعضاء المجلـس              تلب
  :المتنوعة فقد شكل المجلس لجنتين رئيسيتين تساندان أدائه وهما

 :المخصصات لجنة

تتكون من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة غير تنفيذيين، يتم اختيارهم بواسطة مجلس اإلدارة، وتحدد    
ويقع على عاتق لجنة المخصـصات      . ختصاصاتها وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الشأن       ا

ووفقاً لمهامها مراجعة المخصصات التي تعدها اإلدارة التنفيذية للتأكد من كفايتهـا واحتـسابها بمـا                
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ماعات اللجنة يتوافق مع المعايير والسياسات الصادرة من قبل الجهات الرقابية المختصة، ويحضر اجت
 حـضرها   ٢٠٠٩اجتماعات خالل عـام     ) ٤(مدير دائرة االئتمان بشكل مستمر، حيث عقدت اللجنة         

  :الرئيس واألعضاء كما هو مبين في الجدول أدناه
عدد االجتماعات التي   المنصب  االسم

  حضرها
  ٤  رئيس اللجنة  عبداهللا عبده صالح
  ٤  عضوا  مقبل صالح القوسي

  ٤  عضوا  لبسمير عبدالرزاق طا.د
 : لجنة الرقابة العليا

تقوم هذه اللجنة بممارسة المهام والمسئوليات الموكلة إليها بموجب تعليمات البنـك المركـزي وأي               
نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخـارجي،        : تشريعات أخرى ذات عالقة، ويتضمن ذلك     

المالية، بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات   القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات        
الخارجي والجهات الرقابية ذات العالقة بما في ذلك مالحظاتهم ومقترحاتهم وتحفظاتهم ومتابعة مدى             
استجابة إدارة البنك لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة، مراجعة المراسالت مع مـدقق               

ية ذات العالقة وتقييم ما يرد فيها  وإبداء المالحظات والتوصيات           الحسابات الخارجي والجهات الرقاب   
بشأنها إلى مجلس اإلدارة، دراسة التقارير الدورية المتعلقة بأنظمة التدقيق قبل عرضها على مجلـس               
اإلدارة وتقديم التوصيات بشأنها، اعتماد خطة التدقيق الداخلي وتقييم إجـراءات التـدقيق الـداخلي               

تقارير التدقيق الداخلي والسيما تلك التي المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجـة لعمـل              واالطالع على   
المدقق الداخلي، باإلضافة إلى تقديم توصياتها للمجلس بخصوص تعيين، إنهاء عمل، أتعاب المـدقق              

  .الخارجي، وأي شروط تعاقدية أخرى تتعلق به
اختياره من أعضاء المجلس وعـضوان غيـر        وتتكون لجنة الرقابة العليا من رئيس غير تنفيذي يتم          

تنفيذيين من خارج البنك، ويحضر اجتماعات لجنة المراجعة مدير دائرة التـدقيق الـداخلي بـشكل                
 حضرها الرئيس واألعضاء كما هو مبـين        ٢٠٠٩مستمر، حيث عقدت اللجنة  اجتماعين خالل عام         

  :في الجدول أدناه
  

عدد االجتماعات التي   المنصب  االسم
  احضره

  ٢  رئيس اللجنة  عبداهللا عبده صالح
  ٢  عضوا  مقبل صالح القوسي

  ٢  عضوا  سمير عبدالرزاق طالب.د
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  الرقابة الداخلية
: يضطلع مجلس اإلدارة بمسئولياته باالعتماد على إطار عام للرقابة الداخلية وذلك بهدف التحقق مـن         

  .د بالقوانين والتعليمات النافذةفعالية وكفاءة العمليات، مصداقية التقارير المالية، والتقي
هذا ويؤكد المجلس بوجود إطار عام للرقابة الداخلية يتمتع بمواصفات تمكنه من متابعة مهامه واتخاذ               

  :ما يلزم من إجراءات حيالها وضمن اإلطار التالي
 : التدقيق الداخلي-١

عليا، منهجاً يعتمد على التـدقيق     يعتمد التدقيق الداخلي للبنك، الذي يعمل تحت إشراف لجنة الرقابة ال          
المستند على تصنيف المخاطر في إجراء عمليات تدقيق مستقلة ألنشطة البنك، وتخضع معظم أنشطة              

ويتيح هذا المنهج للبنك إجراء عمليـات       . البنك ووحداته التنظيمية إلى عملية مراجعة بصورة دورية       
  .تقييم فعالة لعملياته وتحديد المخاطر المحتملة

افظ البنك على معايير مهنية فعالة وممارسات مناسبة وسلوك أخالقي،ونظام تدقيق داخلي فعال،             ويح
للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والعمل على تقديم التوصيات المناسبة لتـصويب مـواطن                

لمـدقق  الضعف، باإلضافة إلى متابعة المخالفات والمالحظات الواردة في تقارير السلطات الرقابية وا           
الخارجي والتأكد من العمل على معالجتها ومن وجود الضوابط المناسبة لدى اإلدارة التنفيذية لعـدم               

  .           تكرارها، وذلك لضمان التزام أنشطة البنك للمتطلبات اإلشرافية للسلطات الرقابية
ك ونتـائج العمليـات     كما ويتم بشكل منتظم تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة حول الوضع المالي للبن            

  .وأنشطة البنك، ومراقبة ومتابعة األداء الفعلي المحقق والفترة السابقة في مقابل األهداف المحددة
 في إعداد الحسابات والبيانات المالية وفـي ضـوء          IFRSويتبع البنك معايير التقارير المالية الدولية       

 ويتم نشر نتائج البنك الربع السنوية، والنـصف         .أحكام القوانين واللوائح اليمنية السارية ذات العالقة      
  .السنوية، والسنوية لعمليات البنك في الصحف العربية واإلنجليزية الرئيسية في الجمهورية اليمنية

، ٢٠٠٩واعتبارا من هذا العام، وفي بيان االلتزام كما هو مبين في أساس إعداد البيانات المالية لعام                 
 ٢٠٠٩التعديالت والتفسيرات، المالئمة للبنك، والسارية المفعول في عـام          عملنا على بيان المعايير و    

  .IFRSلمعايير التقارير المالية الدولية 
" كجـزء مـن مـسئولياته     " كما يستعين مجلس اإلدارة حالياً، بإحدى مؤسسات االستشارات الدولية          

  .لتحديث إجراءات التدقيق الداخلي تتماشى مع التنظيم الجديد للبنك
  :التدقيق الخارجي-٢

ــات    ــصداقية البيان ــدى م ــى م ــة عل ــن الرقاب ــستوى أخــر م ــارجي م ــدقق الخ ــل الم يمث
ــق    ــا يتعل ــة، وخاصــة فيم ــبية والمعلوماتي ــك المحاس ــة البن ــن أنظم ــصادرة ع ــة ال المالي
ــع    ــسها للواق ــات وعك ــذه البيان ــة ه ــدى عدال ــي م ــصريح ف ــرأي الواضــح وال ــداء ال بإب

لـس اإلدارة فـي تعاملـه مـع المـدققين الخـارجيين        يراعـي مج  . الفعلي خـالل فتـرة معينـة      
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مكــانتهم وســمعتهم مــن حيــث المهــارات المهنيــة الــذين يتمتعــون بهــا تحقيقــاً لمــصلحة 
ــك ــسب   .  البن ــارجيين بح ــدققين الخ ــين الم ــي تعي ــة ف ــراءات الالزم ــك اإلج ــع البن ويتب

بنـك  التعليمات الـصادرة عـن البنـك المركـزي اليمنـي، ويكـون تعيـين مـدقق حـسابات ال                   
ــنوي ــاس س ــى أس ــارجيين عل ــسادة . الخ ــين ال ــك بتعي ــام البن ــد ق ــان آر إس إم / وق دحم

  . وذلك بعد موافقة البنك المركزي اليمني٢٠٠٩لتدقيق حساباته للعام 
  :إدارة المخاطر-٣

يواصل البنك تطوير وتعزيز إطار عمل إدارة المخـاطر، لترسـيخ وتعزيـز قـدرة البنـك علـى                   
وقـد اتخـذت إدارة البنـك الخطـوات         . ة ومجابهة مختلف أنواع المخـاطر     االرتقاء بالبيئة الرقابي  

العملية لتحقيق ذلك، من خالل تأسـيس دائـرة إدارة المخـاطر فـي الهيكـل التنظيمـي الجديـد                    
للبنك، وإعداد دليل إجراءات وسياسات إدارة المخـاطر بمـا فيهـا مخـاطر االئتمـان، مخـاطر                  

والممارسـات الفـضلى     IIت، وفقـا لمتطلبـات بـازل    السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليـا 
ومن شأن هذه الخطوات العملية تطوير وسـائل ومنهجيـات القيـاس والـضبط لكـل                . في البنوك 

  .لمحفظة االئتمانية واالستثماريةنوع من أنواع المخاطر والمحافظة على جودة ا
  المركز المالي

ية واالستثمار اآلمـن وتجنـب االسـتثمارات        استمرت الجهود في المحافظة على التوازن بين الربح       
وعمليات االئتمان ذات المخاطر المرتفعة، وتوفر السيولة النقدية الالزمة لمواجهة االلتزامات المالية            
ذات اآلجال المختلفة واالستخدام األمثل لألموال المتاحة بكفاءة وفعالية تمثلت في دعم المركز المالي              

  . ة للبنكهقوة االيراديللبنك وتحقيق استقرار في ال
مليار ٠،٧يارات ريال تمثل زيادة بمبلغ  مل١٠٥،٤ نحو ٢٠٠٩وبلغ إجمالي الموجودات في نهاية عام 

البنك  كما ارتفعت النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى%. ١ريال بنسبة نمو بلغت أقل من 
بالمقابـل  %. ٧،١المحلية بنـسبة     ، وانخفضت أرصدة االستثمارات   %١١،٣المركزي اليمني بنسبة    

 ، و كذلك  صافي القروض والسلفيات التي ارتفعت من         %١٢،٥ارتفعت األرصدة لدى البنوك بنسبة      
 أي بزيادة قـدرها     ٢٠٠٩ مليار ريال في نهاية عام       ٩،٤ إلى   ٢٠٠٨ مليار ريال في نهاية عام       ٨,٤

بة القروض والسلفيات غير المنتظمة     أما نس %. ١١،٩مليار ريال عن العام السابق، و ما يعادل نسبة          
% ٢٥،٩من إجمالي القروض والسلفيات مقارنـة بنـسبة         % ٢٧،٠  فقد بلغت     ٢٠٠٩كما في نهاية    

% ٩٦،٧وقد بلغت نسبة المخصصات، دون األخذ في االعتبار المخصص العام،           . بنهاية العام السابق  
  .٢٠٠٨بنهاية عام % ٩٦،٠ مقارنة بنسبة ٢٠٠٩كما في نهاية 

ــ ــة وس ــالء البالغ ــع العم ــة  ٨٩،٨جلت ودائ ــي نهاي ــا ف ــال كم ــار ري ــادة ٢٠٠٩ ملي  زي
، ومــع %٢،٣طفيفــة قــدرها مليــاري ريــال عــن العــام الــسابق، أي مــا يعــادل نــسبة  

ــام   ــالل ع ــع خ ــالي الودائ ــع إلجم ــو المتواض ــن ٢٠٠٩النم ــي يكم ــو الحقيق ، إال أن النم
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ــادة االعت  ــة وزي ــع المكلف ــى الودائ ــاد عل ــع تحــت فــي تخفــيض االعتم ــى الودائ ــاد عل م
الطلب والتأمينات النقديـة ممـا كـان لـه آثـراً إيجابيـا فـي تحـسين الربحيـة عـن طريـق                        

وقــد ارتفعــت نــسبة الودائــع تحــت الطلــب والتأمينــات النقديــة . تخفــيض تكلفــة التمويــل
  .على التوالي% ٢٧،٥إلى % ٢٦،٢ من ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨بين العامين 
  حقوق الملكية

 ١٢لترتفــع إلــى ) الحكومــة اليمنيــة(فــي تنميــة حقــوق المــالكين كمــا اســتمرت الجهــود 
ــام   ــة ع ــي نهاي ــال ف ــار ري ــت ٢٠٠٩ملي ــو بلغ ــسبة نم ــام % ٨،١ وبن ــن ع . ٢٠٠٨ع

ــغ     ــال تبل ــة رأس الم ــة لكفاي ــسبة مرتفع ــى ن ــك عل ــافظ البن ــع % ٦٢ويح ــة م مقارن
  %.٨متطلبات البنك المركزي اليمني ومتطلبات لجنة بازل والبالغة 

  ي والتشغيلي   األداء المال
ــام   ــن ع ــسنة ع ــح ال ــغ رب ــغ ٢٠٠٩بل ــدره ١،٤٣٩ مبل ــاض ق ــال بانخف ــون ري  ٩١ ملي

ــام   ــي ع ــة ف ــاح المحقق ــن األرب ــال ع ــون ري ــسبة ٢٠٠٨ملي ــادل ن ــا يع ، %٥،٩ أي م
ويعـود سـبب    . بالرغم من النمـو الجيـد فـي العوائـد مـن األنـشطة المـصرفية الرئيـسية                 

ــسنة بــشكل رئيــسي إلــى ال  ــادة فــي مخصــصات القــروض االنخفــاض فــي ربــح ال زي
ــام     ــدخل لع ــان ال ــى بي ــة عل ــة المحمل ــر المنتظم ــرى غي ــول األخ ــسلفيات واألص وال

والتي تـم تكوينهـا التزامـا منـا بتعليمـات البنـك المركـزي اليمنـي بـشأن تكـوين                      ،٢٠٠٩
  . تلك المخصصات

ليون ريـال    م ٤٠٢ مليون ريال بزيادة قدرها      ٣،٨٦٩ مبلغ   ٢٠٠٩وبلغ صافي إيرادات الفوائد لعام      
والرسوم وإيرادات التشغيل    وسجلت إيرادات العموالت  %. ١١،٦ أي ما يعادل نسبة      ٢٠٠٨عن عام   

  أي ما يعـادل    ٢٠٠٨ مليون ريال عن عام      ٢٥٣ مليون ريال بانخفاض قدره      ١،٢٧٤األخرى مبلغ   

ى، ويعود سبب االنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي إيرادات التشغيل األخر          %. ١٦،٦نسبة  
وتحديدا في المخصصات لقاء خسائر قروض وبنود خارج بيان المركز المالي أنتفت الحاجة إليهـا،               

  . مليون ريال عن العام السابق٣٠٢ بمبلغ ٢٠٠٩والتي انخفضت في نهاية عام 

ــام   ــة ع ــي نهاي ــة ف ــة والعمومي ــصاريف اإلداري ــت الم ــغ ٢٠٠٩وارتفع ــون ٦٩ بمبل  ملي
ــسبة  ــال بن ــغ % ٤،٣ري ــن مبل ــام ١،٥٢٧م ــال ع ــون ري ــغ ٢٠٠٨ ملي ــى مبل  ١،٥٩٦ إل

ــال عــام  ــون ري ــسلفيات واألصــول األخــرى  . ٢٠٠٩ملي ــروض وال ــا مخصــصات الق أم
ــام     ــة ع ــي نهاي ــت ف ــد ارتفع ــة فق ــر المنتظم ــى ٢٠٠٩غي ــال ١،١٨٩ إل ــون ري  ملي

  %.٢٢،٧ مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها ٩٦٩بالمقارنة مع 
 أي  ٢٠٠٨ ريال في عـام      ١٩١ مقارنة مع    ٢٠٠٩في عام    ريال   ١٦٤كما بلغ الربح األساسي للسهم      

 . ريال٢٧بانخفاض وقدره 
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  أنشطة البنك الرئيسية
يقوم البنك بشكل رئيسي بجميع األعمال المصرفية واالستثمارية من خالل ثالثة أنشطة رئيسية هـي               

المـدن   فرعاً موزعـة بـين       ٢٨التجزئة، والشركات واالستثمار وذلك عبر شبكة فروع يبلغ عددها          
  .الرئيسية ومحافظات الجمهورية

  خدمات التجزئة لألفراد
واصلت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد التركيز تطوير الخدمات والمنتجات المـصرفية حيـث         
طرح البنك بطاقة الصراف اآللي مسبوقة الدفع والتي ستساعد العمالء على تقليل اسـتخدام النقـد،                

 ولـدعم وتطـوير هـذه     . لصرف اآللي التابعة له واالنتشار جغرافيا     واستمر البنك في توسعة شبكة ا     

 السباق بين البنوك في القطاع المصرفي اليمني إلى ربط شـبكة            ٢٠٠٩الخدمة،  كان البنك في عام       
صرافته اآللية مع الشركة اليمنية للخدمات المالية، مما يساعد عمالئه من استخدام المقـسم الـوطني                

وعلـى صـعيد    .  ن الصرافات اآللية للبنوك األخرى المرتبطة بالـشبكة       للصرف اآللي والسحب م   
منتجات القروض، استمر البنك بتقديم خياراته التنافسية للقروض الشخصية وقروض السيارات، كما            
قام بطرح منتج القرض العقاري لمواكبة النمو القوي للقطاع العقاري في بالدنا، وذلك بهدف مساعدة               

كما قام البنك بتعزيز برنامج تمويل      . واطنين على امتالك منازل ووحدات سكنية     اكبر شريحة من الم   
األجهزة االلكترونية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من خالل شروط مغرية وقد ساهمت هذه المنتجـات              

  .في زيادة محفظة القروض الشخصية بصورة ملحوظة خالل العام
ة إلى توسيع قاعدة العمالء والمتعاملين واسـتقطاب         وفي إطار اإلستراتيجية الهادف    ٢٠١٠وخالل عام   

تطوير مجموعة منتجاته وخدماتـه المـصرفية     NBYفئات وشرائح جديدة من العمالء، سيواصل 
لألفراد، وطرح منتجات وخدمات جديدة بمزايا وخصائص إضافية اعتماداً على دراسة واحتياجـات             

متخصصة في الهيكل التنظيمي الجديد للبنـك، تعنـي         العمالء الفعلية على تلبيتها من استحداث دائرة        
إضـافة  . بتطوير منتجات وخدمات جديدة وعصرية تلبي االحتياجات الفعلية لمختلف شرائح العمالء          

إلى تطوير وتحديث قنوات إيصال الخدمات بأساليب حديثة ومتطورة، من خالل اسـتكمال وتـشغيل               
االرتقاء بمستوى الخـدمات وتعزيـز رضـى العمـالء        نظام تقنية المعلومات الجديد، والقادرة على       

والمتعاملين، باإلضافة إلى االهتمام بتحفيز العاملين في البنك لبذل المزيد من الجهد والعطاء لالحتفاظ              
بالمستوى المهني المتقدم في أداء العمليات واالرتقاء المستمر بمستوى خدمات ومنتجـات التجزئـة              

  .المصرفية
 التجاريةالخدمات المصرفية 

تشمل الخدمات المصرفية التجارية على تقديم خدمات للشركات التجاريـة والـصناعية والخدميـة              
والمالية، حيث يتطلب هذا النشاط تقديم احتياجات خاصة وخدمات مميزة متمثلة في بناء العالقات مع               

فية لهـم   العمالء من خالل توفير الخبرات والخدمات الضرورية، وتقديم خدمات ومنتجـات مـصر            
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متميزة مقارنة بالمنافسين، باإلضافة إلى التركيز على كبار العمالء من خالل خدمة البنـك الخـاص       
وذلـك إلشـباع    ) يقوم بها حالياً مدراء الفروع بصحبة مدير دائرة الفروع أو مدير دائرة االئتمـان             (

  حاجات التقدير واالحترام وتحقيق الذات لهذه الفئة من العمالء؛
ستحواذ على حصة أكبر من هذا النشاط وتوسيع حصتنا السوقية منه، سوف يواصل البنك              وبهدف اال 

تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية وتمويل كافة األنشطة والمشاريع التجارية والصناعية            
لسد احتياجات هذه الشريحة العمالء وتعزز من الدور الريادي للبنـك فـي العديـد مـن األنـشطة                   

  .ةالمصرفي

هذا وقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد للبنك، إنشاء إدارات متخصصة تنظم أعمال الخزينة ومركزية 
العمليات وإدارة المخاطر واالئتمان واالستثمار والتسويق المصرفي، بهدف تحقيق نقلة نوعيـة فـي              

  .  إدارة العالقة العمالء
  إدارة الخزينة واالستثمار

 التركيز علـى عمـالء البنـك والعنايـة بهـم            ٢٠٠٩تثمار خالل عام    واصلت إدارة الخزينة واالس   
ومصالحهم من خالل تقديم خدمات رفيعة المستوى لعمالء الخزينة، باإلضافة إلى تطـوير خـدماتها               

وتعمل بصورة نشطة   .  وتنويع استثماراتها لتحقيق عوائد ممتازة من االستثمارات المحلية والخارجية        
وقـد  . وفقاً للسياسات والتوجيهات المقرة من قبل لجنة األصول والخـصوم         في مجال إدارة السيولة     

اتخذت إدارة البنك الخطوات العملية لتطوير عمليات الخزينة واالستثمار وتقـديم خـدمات متميـزة               
لعمالئه مستقبالً، من خالل إنشاء دائرة للخزينة واالستثمار  في الهيكل التنظيمـي الجديـد للبنـك،                 

لتحديث سياسات وإجـراءات    " حدى مؤسسات االستشارات الدولية كجزء من مسئولياته      واالستعانة بإ 
  .وأدلة العمل الخاصة بالخزينة واالستثمار لتتماشى مع التنظيم الجديد للبنك

  العالقات المصرفية الدولية
مساهمة ،  دوراً متميزا لدعم وتسهيل عمليات التجارة لل٢٠٠٩كان لدائرة العالقات الخارجية، في عام 

في زيادة ربحية البنك، وإيجاد وتطوير عالقات مصرفية متميزة مع شبكة مـن أكبـر البنـوك ذات                  
  .الجدارة االئتمانية ومعدالت المالءة واألداء المتفوق

وقد تضافرت جهود الدائرة بتكثيف التواصل الفعال والمؤثر، بهدف تسهيل معامالت البنك الدولية مع              
مصرفية األفراد أو مصرفية الشركات ومع عمالئه من المؤسسات الماليـة           مراسليه، سواء في مجال     

بأسعار خدمة منافسة مع التركيز على جودة الخدمة، وتمكين البنك مـن الحـصول علـى خطـوط                  
وتأهلـه   تسهيالت ائتمانية جديدة ستساعد على زيادة عمليات التجارة الدولية مع البنـوك المراسـلة،             

يدة وزيادة حصته في السوق المصرفي المحلي من عمليـات التجـارة            لالستفادة من فرص عمل جد    
 ١٢ زار البنك وفودا من      ٢٠٠٩وخالل عام   . الخارجية، وتتيح للعمالء التوسع في أنشطتهم التجارية      
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 بنكـا ومؤسـسة     ١٣بنكا ومؤسسة مصرفية، وقام بتوسيع شبكة مراسليه بإقامة عالقات مراسلة مع            
  . العالممصرفية جديدة في مختلف دول

  إدارة المخاطر واالئتمان
تعني إدارة المخاطر بمتابعة ومراقبة المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر العمليـات وفقـا              
للسياسات واإلجراءات المعتمدة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الكلية والخاصة التي تواجه عمليـات              

ن مخاطر االئتمان بصورة عامـة وبالتـالي إتبـاع          البنك في التسليف واالستثمار والعمليات والحد م      
ائتمانية محافظة، واإلبقاء على نسبة معقولة من إجمالي القروض والتـسليفات إلـى إجمـالي                سياسة

الودائع، باإلضافة إلى التنوع القطاعي والجغرافي للحد من المخاطر التي قد تنتج عن عوامل البيئـة                
في أنشطة التسليفات لتجنب التركزات والحد من المخـاطر ذات          الخارجة عن إرادة العمالء والتنويع      

الصلة، وإتباع سياسات وإجراءات ائتمانية واضحة تقوم دوائـر اإلدارة العامـة بمراقبـة ومتابعـة                
وفيما يتعلق  . اعتمادها في كافة الفروع وفي دائرة االئتمان، والوحدة اإلدارية إلدارة مخاطر االئتمان           

غيلية، فإن اإلطار العام إلدارة المخاطر التشغيلية يرتكز على تحديد األحداث ذات            إدارة المخاطر التش  
الصلة بالمخاطر التشغيلية، وتحديد وتحديث مؤشرات المخاطر التشغيلية، وتجميع بيانـات الخـسائر             
الناتجة عن مخاطر التشغيل وتقييمها، ووضع إسـتراتيجية لتطـوير وتحـديث أنظمـة تكنولوجيـا                

 وذلك للحد من مخاطر التشغيل التي قد تنتج عن قصور في هذه األنظمة، باإلضافة إلـى                 المعلومات،
، للحد من المخاطر التشغيلية الناتجـة  Business Continuity Planوضع خطة استمرارية العمل 

عن التوقف عن العمل نتيجة إما لتوقف النظام التكنولوجي أو ألسباب ذات عالقة بالبيئة الخارجيـة                 
ك، وإنشاء وحدة أمان تكنولوجيا المعلومات، للحد من المخاطر الناتجة عن سوء استعمال أنظمـة               للبن

تكنولوجيا المعلومات، أو الدخول إلى هذه األنظمة ألهداف مـشبوهة، وكـذلك تحـديث إجـراءات                
وضـع  . وسياسات وحدة التحقق لتجنب المخاطر التشغيلية الناتجة عن عمليـات غـسيل األمـوال             

 واإلجراءات لكافة أنشطة البنك وذلك بهدف تحديد المسؤوليات وتعزيز الرقابة الداخلية، من            السياسات
خالل إعطاء دور رقابي على العمليات لكل من دائرة الرقابة المالية ودائرة الفروع ودائرة العمليـات         

ل، باإلضـافة   المركزية، كون هذه الرقابة هي من الوسائل األساسية المعتمدة للحد من مخاطر التشغي            
إلى تعزيز دور التدقيق الداخلي من خالل توسيع هيكلية ومهام دائرة التدقيق الداخلي ليتماشـى مـع                 

  .الممارسات الفضلى للبنوك
وفيما يتعلق بمخاطر السوق فإن البنك وألغراض عدم الدخول في مخاطر غير معقولة ، فإن اإلطار                

من مهامهـا،   ة إدارية إلدارة مخاطر األسواق،      نشاء وحد العام إلدارة المخاطر التشغيلية يرتكز على إ      
وضع الخطوط العريضة لتحليل مخاطر األسواق، ووضع وتحديث حدود مخاطر األسواق، مراقبـة             

 .ةالتعرض إلى مخاطر األسواق، والتقيد بالحدود الموضوع
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ا تضمن قدرة البنك    وفي مخاطر السيولة، فإن البنك يعتمد إجراءات وسياسات لمراقبة السيولة وإدارته          
على تمويل عملياته بفاعلية والوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية المحتملة مثل القروض وااللتزامات            

وتتولى دائرة الخزينة بالتعاون مع أقسام أخرى       . الطارئة وعمليات السحب غير المتوقعة من الودائع      
وص يهدف البنك إلى المحافظة علـى نـسبة         وبهذا الخص . بالبنك مسئولية إدارة السيولة بشكل يومي     

  .من إجمالي الودائع% ٣٠سيولة عالية وذلك بالمحافظة على حجم تسليفات وقروض ال يتعدى 
كما يتعامل البنك مع مخاطر أسعار الفائدة من خالل مطابقة إعادة تسعير األصول والخصوم بالوسائل 

 Net(ات، والمحافظة على هامش صافي فوائد والعمليات المختلفة وذلك ضمن السقوف المحددة للفجو

Interest Margin ( كما يهدف البنك،  كـذلك إلـى   . في السنة الخامسة% ٦مرتفع؛ يعادل حوالي
تحقيق التوازن بين حجم األصول الممكن إعادة تسعيرها وحجم الخصوم الممكن إعـادة تـسعيرها،               

ول سيقابله تغيير مماثل وفي النسبة ذاتها إلـى         وبالتالي التأكد من أن أي تغيير في إيرادات هذه األص         
 .حد كبير في كلفة الودائع

وفي مخاطر العمالت األجنبية يهدف البنك إلى المحافظة على اإلستراتيجية الحالية القاضـية بعـدم               
االحتفاظ بمراكز بالعمالت األجنبية تتعدى النسب المحددة من البنك المركزي اليمني، وبالتالي تجنب             

 تقلبات األسعار، كما يهدف البنك أيضاً إلى المحاولة باستمرار إلى خلق التوازن الكلي بـين                مخاطر
إجمالي أصوله في عملة معينة وإجمالي خصومه في العملة ذاتها، أو في حال عدم التمكن من خلـق                  

  .هذا التوازن، العمل على تصغير الهامش ايجابياً كان أم سلبياً إلى حده األدنى
، من أجل تطوير وتوفير إجراءات لحماية مصالح البنـك علـى            ٢٠٠٩لبنك خالل عام    وقد عمل ا  

إعادة هيكلة دائرة إدارة المخاطر وتطوير أساليب وإجراءات عملها ضمن هيكل التنظيمي الجديـد،              
 والممارسات الفضلى في البنوك،     IIوبما يتفق مع تعليمات البنك المركزي اليمني، ومتطلبات بازل          

 تصنيف المعامالت بصورة أكثر فعالية وفقا للمخاطر المحتملة، واالسـتعانة بإحـدى             وذلك بهدف 
مؤسسات االستشارات الدولي لتحديث سياسات وإجراءات وأدلـة العمـل الخاصـة بـدائرة إدارة               

  . المخاطر لتتماشى مع التنظيم الجديد للبنك ومتطلبات الجهات المحلية والدولية
  االلتزام 

 ى التأكد من التزام البنك وسياساته الداخلية لجميع القـوانين واألنظمـة والتعليمـات             يهدف االلتزام إل  
التي  وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات المحلية والدولية          
ل في  تحدد وتقيم وتقدم النصح واإلرشاد وتراقب وترفع التقارير إلى مجلس اإلدارة حول مدى االمتثا             

  .البنك
وتتمثل مخاطر االلتزام في العقوبات القانونية أو الخسائر المادية أو مخاطر السمعة التي قد يتعرض     
لها البنك جراء عدم االلتزام للقوانين واألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والمعايير والممارسـات             

  . المصرفية السليمة
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موال تقوم وحدة التحقق بالبنك بالمراقبة الدورية لجميع        وفي مجال المكافحة الفعالة ألنشطة غسل األ      
، ٢٠٠٩وقد قام البنك، فـي عـام        . المعامالت المالية وفقا للقانون وتعليمات البنك المركزي اليمني       

بإعادة هيكلة وحدة التحقق وتطوير أساليب وإجراءات عملها، ضمن هيكل التنظيمي الجديد، وبمـا              
 ومكافحة اإلرهاب والممارسات الفضلى في البنوك، وذلـك بهـدف      يتوافق مع قانون غسل األموال    

تصنيف المعامالت بصورة أكثر فعالية وفقا للمخاطر المحتملة، ومن أجل وتطوير وتوفير إجراءات             
  .حماية مصالح البنك
  تقنية المعلومات

ات  مواصلة دائرة النظم والمعلومات العمل على تطوير ورفع مستوى جودة خـدم            ٢٠٠٩شهد عام   
البنك المقدمة عن طريق اإلضافات الجديدة لنظام السويفت والنظام المصرفي الحالي فـي الفـروع               

كما واصلت الدائرة تركيزها على تجهيز البنيـة        . لتنفيذ المزيد من العمليات باستخدام األنظمة اآللية      
مليـات البنـك    التحتية ألنظمة وشبكات وخطوط االتصال لمواكبة التقنيات الجديدة والتطور فـي ع           

  .وتطبيق النظام البنكي الجديد
 إجراءات اختيار النظام البنكي الجديـد الـذي تقـوم           ٢٠٠٩من جانب أخر أنهى البنك خالل عام        

بتصنيعه إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال األنظمة البنكية وبمواصفات تتفق  مع              
يدة للبنك، وذلك بهدف تطوير قدرة البنـك علـى          التطورات المصرفية والتكنولوجية والهيكلية الجد    

مواجهة التطورات المتسارعة في عمليات البنك واالرتقاء بتقنيات العمل إلـى معـايير الـصناعة               
  .المصرفية الدولية وتقليص الفترة الزمنية لخدمة العميل

ركيـب   توسيع شبكة أجهزة الصرف اآللـي،  بت ٢٠٠٩باإلضافة إلى ذلك، واصل البنك خالل عام        
وتشغيل أجهزة صرف آلية جديدة ترتبط جمعيها مع حسابات العمالء، ومع شركة الخدمات المالية               

  . اليمنية المتخصصة في مجال عمليات الدفع االلكترونية وإصدار بطاقات وسائل الدفع االلكترونية
  تطوير الموارد البشرية

لمقدمة للعميل، ولما لهذا العنصر مـن       إيمانا من البنك بأهمية العنصر البشري في مستوى الخدمة ا         
أهمية في نقل البنك إلى مراكز أكثر تقدما في السوق المصرفي، فقد حرصت إدارة البنك خالل عام                 

 على االستمرار في المبادرات التي تسهم في إحداث النقلة النوعية ألداء المـوارد البـشرية                ٢٠٠٩
  .   وتحقيق أعلى مستويات الرضى الوظيفي

اق إستراتيجية البنك المتمثلة في إيصال الثقافة المصرفية إلى أوسع مدى وتعميق التجربـة              وفي سي 
المهنية للموارد البشرية في البنك وتعريفهم على آخر المستجدات المحلية والعالمية بهدف االرتقـاء              

ـ       ٤١٤بأداء الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها، وفر البنك         ستويات   فرصة تدريبية، شملت مختلف الم
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اإلدارية في البنك، داخل وخارج الجمهورية اليمنية في العديد من المجاالت الحيوية، مثل مجـاالت             
االئتمان، إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، الصيرفة اإلسالمية، اإلدارة المـصرفية عبـر الفـروع              

  .رة الموارد البشريةتكنولوجيا المعلومات، التسويق ومهارات التفاوض واألساليب المعاصرة في إدا
، فإن البنك مستمر في استقطاب وتوظيف أفـضل الكفـاءات والخبـرات             ةوضمن هذه اإلستراتيجي  

الوظيفية في شتى وظائف النظام اإلداري الجديد للبنك، مركزا على هذا الجانب لما فيـه المنفعـة                 
إدارة المـوارد  ،  علـى تحـسين   ٢٠٠٩وقد عمل البنك خالل عام  .والمصلحة بعيدة المدى للبنك

البشرية من خالل إعادة هيكلة دائرة الموارد البشرية وتطوير أساليب وإجراءات عملها ضمن هيكل              
التنظيمي الجديد، واالستعانة بإحدى مؤسسات االستشارات الدولية لتحديث سياسات وإجراءات وأدلة           

ر كفاءة موارده البشرية، وبما     العمل الخاصة بدائرة الموارد البشرية مع التنظيم الجديد للبنك وتطوي         
 . يتفق مع الممارسات الفضلى في البنوك

  خدمة العمالء
في خطة ثابتة استمر البنك في تنفيذ مشروع التطوير والتحديث بهدف تقـديم خـدمات مـصرفية                 
متميزة وزيادة وتحسين درجة رضا العمالء والمتعاملين معه، حيث حرصـت إدارة البنـك علـى                

 الجديد للبنك إعادة هيكلة الفروع كنقاط بيع للعميل وفقا لمتغيرات الصناعة            ينظيمتضمين الهيكل الت  
المصرفية الحديثة، وزيادة فعالية قنوات التوزيع في إطار مشروع أنظمة المعلومات مـن خـالل               
تطوير خدمات البنك االلكترونية التي ستسهل على العمالء الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ معامالتهم             

ويسر من خالل عدد من القنوات االلكترونية، باإلضافة إلى تطـوير نظـام              فية بكل سهولة  المصر
أجهزة الصرف اآللي لتصبح متوافقة مع أحدث األنظمة العالمية، ومواصلة توجهه لتوسعة شـبكة              

باإلضافة إلى ذلك وامتداداً لخدمات البنك مع التجار، سيقوم البنك بتوزيـع            .  أجهزة الصرف اآللي  
  .زة نقاط البيع في مختلف المحالت التجارية الراقية على مستوى الجمهوريةأجه

كما سيواصل البنك توسعة شبكة فروعه التقليدية، وفتح فروع جديدة متخصصة في تقديم المنتجات              
والخدمات اإلسالمية للعمالء، واالستمرار في تنفيذ برامجه اإلقراضية والتمويلية سواء لألفـراد أو             

 المقدمـة لعمالئـه     التنموية التي تخدم التنمية االقتصادية، والتوسع في نطاق الخـدمات         المشاريع  
  .وتحسين جودتها

  المسئولية االجتماعية
 بدعم عدد من األنشطة على الصعيد االجتماعي، وكجزء من مسئوليته االجتماعيـة،             NBYيلتزم  

 رئيسية مثل الفنون والثقافة والقضايا يقدم البنك دعما ماليا يؤثر إيجابيا على المجتمع من عدة نواحي
االجتماعية واإلنسانية ورعاية الشباب والتعليم والرياضة والفعاليات االقتصادية، إضافة إلى رعاية           
عدد من المحافل لتكريم الطالب والطالبات المتفوقين في مختلف المنشآت التعليميـة فـي أنحـاء                

 بالمشاركة في عدد من المؤتمرات      ٢٠٠٩بنك خالل عام    إضافة إلى الدعم المالي قام ال     . الجمهورية  



 

 
٢٥

والندوات االقتصادية والندوات والبرامج واألنشطة االجتماعية المختلفة، كما شارك الموظفون فعليا           
 .بعدة أحداث ومناسبات يرعاها البنك

  ٢٠١٠خطة عمل البنك لعام 
 تقـديم مجموعـة     االستمرار في تنويع الخدمات المصرفية وتطويرها، والتركيز على        

متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية مقارنة بأفضل البنوك          
المحلية واإلقليمية والعالمية؛إنشاء فروع للمعامالت المصرفية المتوافقة مع الـشريعة          

 اإلسالمية لتقديم خدمات ومنتجات اإلسالمية للعمالء والجمهور؛  

 الجديد للبنك؛تطبيق الهيكل التنظيمي  

تطبيق الممارسات الفضلى في البنوك في إدارة المخاطر، والتي ستسمح للبنك بمتابعة             
 ومراقبة المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية؛

تركيب وتشغيل أجهزة صرف آلية جديدة ترتبط جمعيها مع حسابات العمـالء، ومـع             
صة في مجال عمليات الدفع االلكترونية وإصدار شركة الخدمات المالية اليمنية المتخص

 . بطاقات وسائل الدفع االلكترونية

استكمال البنية التحتية ألنظمة وشبكات وخطوط االتصال لمواكبة التقنيـات الجديـدة             
 والتطور في عمليات البنك؛      

تطبيق النظام المصرفي الجديد الذي سيحل محل النظام الحالي والذي سـيكون أقـدر               
على مواجهة التطورات المتسارعة في عمليات البنك وأكثر توافقـاً مـع التطـورات              

 المصرفية والتكنولوجية والهيكلية الجديدة للبنك؛

 تطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية في البنك؛ 

التوسع في شبكة فروع البنك الحالية، اليمن تغطية السوق المحلي اليمني لكافة العمالء              
سات الخاصة والعامة، وإعادة دمج عدد من الفروع الضعيفة فـي           من األفراد والمؤس  

 أنحاء اليمن؛

مواصلة االرتقاء بأداء الموارد البشرية، وتوفير فرص التعلم والتدريب الجيدة لمختلف            
المستويات اإلدارية في البنك، و االستمرار في استقطاب وتوظيف أفـضل الكفـاءات             

هيكل التنظيمي الجديد للبنك، وذلك سـعياً مـن         والخبرات الوظيفية في شتى وظائف ال     
 .البنك مضاعفة قدراته المهنية في كل المجاالت

 مليئاً بالمتغيرات والتحديات على الصعيدين المحلي والدولي ، إال          ٢٠١٠ومع توقعنا بأن يكون عام      
مـصرفي،  أننا على ثقة من قدرة البنك على تحقيق المزيد من النجاحات على كافة محاور العمل ال               

سواء من خالل تقديم الخدمات والمنتجات التي تواكب تطلعات عمالئنا أو من خالل مواصلة النمو               
  .واألداء المالي المتميز

٢٧



 

 
٢٦

وفي الختام يسرنا أن تتقدم بجزيل الشكر لعمالئنا على ثقتهم الغالية التي كانت دائما محل تقديرنا 
مني ولكافة مؤسساتنا الوطنية والهيئات الحكومية واعتزازنا، كما نتقدم بالشكر للبنك المركزي الي

واألمنية والقائمين عليها لدورهم وجهودهم الطيبة في دعم مسيرة االقتصاد الوطني في ظل رعاية 
علي عبداهللا صالح، رئيس الجمهورية، حفظه اهللا ورعاه، كما ال يفوتنا أن نعبر عن / فخامة األخ

ميع الموظفين على جهودهم المخلصة بهدف تطوير قدرات البنك نا إلدارة البنك التنفيذية وجنامتنا
 .وتحقيق المزيد من النجاحات

 
 
 
 

مجلس إدارة البنك األهلي 
  اليمني

  ٢٠١٠ أبريل ٥عدن في
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 بيان المركز المالي
 م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في كما 

  

 ٢٩

 

 ديسمبر ٣١
  م٢٠٠٩

 ديسمبر ٣١
  م٢٠٠٨

  يمني ألف ريال  يمني ألف ريال إيضاح  الموجودات
  ٩،٩٣٣،٢٦٠  ١١،٠٥٢،٣٠٩ ٤ دة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمنيالنقدية في الصندوق وأرص

 ٢٥،٦١٢،٥٦٧ ٢٨،٧٩٢،٢٩٩ ٥  األرصدة لدى البنوك 

 ٤٦،٢٨٠،٠٤٩ ٥٢،٥٨٧،١٨٨  ٦  أذون الخزانة، صافي

 ١٠،٣٥٠،٠٠٠ - ٧ شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

 ٨،٤٠٩،٣٠٢ ٩،٣٦٩،٢٧٣ ٨ لمخصصات  بعد ا،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

 ٢٠٥،٨٢٦ ٢١٦،٣٢٤ ٩  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي

 ١،٧٣٩،٩١١ ١،١٢٠،٥٦٧ ١٠ األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

 ٢،١٧٦،٦٣٧ ٢،٣٠٣،٢٧٥ ١١ العقارات واآلالت والمعدات، بعد االستهالك المتراكم

١٠٥،٤٤١،٢٣٥١٠٤،٧٠٧،٥٥٢  إجمالي الموجودات
  المطلوبات وحقوق الملكية 

   
    المطلوبات 

 ٢،٠٧٦،٦٢٧ ٥٧٣،٤١٠ ١٢ األرصدة المستحقة للبنوك 

 ٨٧،٨٧١،٦٤١ ٨٩،٨١٤،٤٢٠ ١٣ ودائع العمالء 

 ٢،٧٣٥،٩٩٦ ٢،٢٠٣،٩٣٦ ١٤ األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى 

 ٨٢٤،٠٤١ ٧٧٤،٥٨٦ ١٥ ضريبة الدخل المستحقة الدفع

  ٩٣،٥٠٨،٣٠٥  ٩٣،٣٦٦،٣٥٢  إجمالي المطلوبات
     حقوق الملكية

 ٨،٥٠٠،٠٠٠ ٩،٠٠٠،٠٠٠ أ-١٦  رأس المال 

 ٦٣٩،٧٦٢ ٦٣٩،٧٦٢ ب-١٦  احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات 

 ٢،٠١٣،٦٧٦ ٢،٣٨٠،٢٦٨  ج-١٦ االحتياطيات 

 ٤٥،٨٠٩ ٥٤،٨٥٣  د-١٦  احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة

 ١١،١٩٩،٢٤٧ ١٢،٠٧٤،٨٨٣   إجمالي حقوق الملكية

١٠٥،٤٤١،٢٣٥١٠٤،٧٠٧،٥٥٢  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
        

  ١٩،٦٦٦،١٣١  ١٩،٩١٣،٩٧٦ ١٧  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي

  ).28 و 27صفحة  ( مرفقين المستقلالحسابات يمدققتقرير 

   . البيانات الماليةهمن هذال يتجزأ  جزءاً )٣٩( إلى )١ ( من المرفقةتشكل اإليضاحات
 
 
 

  بدالرحمن محمد الكهاليع     مكاويدامي عبد الحميس    أروى علي سليمان الكوري
  ئيس مجلس اإلدارة المدير العامر    ائب األول للمدير العامنال    مدير دائرة اإلحصاء والبحوث



  

 بيان الدخل

  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 
 

  ٣٠

  م٢٠٠٨    م٢٠٠٩    
  يمني ألف ريال   يمني ألف ريال إيضاح إيرادات التشغيل

  ١،٨٨٩،١٨٠    ١،٤٠٥،١١٦  ١٨   من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوكوائدالف
  ٥،٧٤٩،٦٩٦    ٧،٣١٦،١٤٦    الفوائد من أذون الخزانة

 ١،٤٤٠،١١٤   ١٧٥،٧٦٥    الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

 ٩،٠٧٨،٩٩٠   ٨،٨٩٧،٠٢٧    إيرادات الفوائدإجمالي 

  )٥،٦١١،٦٢٨(    )٥،٠٢٧،٩٦٨(  ١٩  الودائع تكلفة
  ٣،٤٦٧،٣٦٢    ٣،٨٦٩،٠٥٩    صافي إيرادات الفوائد

 ٨٠٥،١١٤   ٨٠٩،٥٩٥  ٢٠  عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةإيرادات ال
 ٤٥٢،١٣   ١٧،٥٩٢    إيرادات االستثمارات المتوفرة للبيع

 )١٢١،٩٢٧(   ١٣،٠٠١  ٢١  من العمليات بالعمالت األجنبية) الخسائر/ (األرباح

  ٨٣٠،٣٦٣    ٤٣٣،٢٦٣  ٢٢   األخرىإيرادات التشغيل

  ٤،٩٩٤،٣٦٤    ٥،١٤٢،٥١٠    صافي إيرادات التشغيل
        

        التشغيل مصاريف
          

 ٦٨،٦٣٥   ٥٩،٤٤٦    مصاريف العموالت ورسوم الخدمات المصرفية

 ١،٥٢٦،٨٥٥   ١،٥٩٥،٧٦٨  ٢٣  ةاإلداري و العموميةاريفالمص
 ٩٦٩،٤٧١   ١،١٨٩،١٩٣  ٢٤  المخصصات

  ٢،٥٦٤،٩٦١    ٢،٨٤٤،٤٠٧    تشغيل الاريفمصإجمالي 

 ٢،٤٢٩،٤٠٣   ٢،٢٩٨،١٠٣    وضريبة الدخل  الزكاة قبل السنة ربح

 )٧٥،٠٠٠(   )٨٥،٠٠٠(  ٢٥  الزكاة 

 ٢،٣٥٤،٤٠٣   ١٠٣،٢١٣،٢    ضريبة الدخلقبل بعد الزكاة و السنةربح 

 )٨٢٤،٠٤١(   )٧٧٤،٥٨٦(  ١٥  الدخل ضريبة صص مخ

 ١،٥٣٠،٣٦٢   ١،٤٣٨،٥١٧    السنةربح 

 ١،٥٣٠،٣٦٢   ١،٤٣٨،٥١٧    الربح المنسوب إلي حصة مسيطرة

  -    -    الربح المنسوبة إلي حصة أقلية

  يمني ريال ١٩١    يمني ريال ١٦٤  ٢٦  الربح األساسي للسهم 

   . البيانات الماليةهمن هذال يتجزأ زءاً  ج)٣٩( إلى )١ ( من المرفقةتشكل اإليضاحات

  

  



 
  الشاملبيان الدخل

  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 
 

  ٣١

  م٢٠٠٨    م٢٠٠٩    
  يمني ألف ريال   يمني ألف ريال  

 ١،٥٣٠،٣٦٢   ١،٤٣٨،٥١٧    السنةربح 
          الدخل الشامل اآلخر

  ٢٤،٤٩٤    ٩،٠٤٤    صافي الحركة في القيمة العادلة للسنة
  ٢٤،٤٩٤    ٩،٠٤٤    الدخل الشامل اآلخر للسنة

 ١،٥٥٤،٨٥٦   ١،٤٤٧،٥٦١    لشامل للسنةالدخل اإجمالي 

 ١،٥٥٤،٨٥٦   ١،٤٤٧،٥٦١     المنسوب إلي حصة مسيطرةالدخل الشاملإجمالي 

  -    -     المنسوب إلي حصة أقليةالدخل الشاملإجمالي 

   . البيانات الماليةهمن هذال يتجزأ  جزءاً )٣٩( إلى )١ ( من المرفقةتشكل اإليضاحات

  

  

  



 
  الشاملبيان الدخل

  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 
 

  ٣٢

 

  ق الملكية في حقوبيان التغيرات
       م ٢٠٠٩ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  رأس المال

احتياطي 
فائض إعادة 
  تقييم العقارات

االحتياطي 
  القانوني

 االحتياطي
  العام

احتياطي  
التغيرات  

التراكمية في 
    القيمة العادلة

األرباح 
  اإلجمالي  حصة أقلية  المستبقاة

  ألف ريال يمني 

ألف ريال 
 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ريال يمنيألف   يمني

  ٩،٧٢٠،٩٠٩  -  -  ٢١،٣١٥   ١٤٨،٠٦٠   ١،٤١١،٧٧٢   ٦٣٩،٧٦٢   ٧،٥٠٠،٠٠٠  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١الرصيد في 
                        الدخل الشامل
  ١،٥٣٠،٣٦٢  -   ١،٥٣٠،٣٦٢   -   -   -   -   -  ربح السنة

                        الدخل الشامل اآلخر
صافي الحركة في القيمة العادلة 

  ٢٤،٤٩٤  -   -   ٢٤،٤٩٤   -   -   -   -  للسنة
  ١،٥٥٤،٨٥٦  -   ١،٥٣٠،٣٦٢   ٢٤،٤٩٤   -   -   -   -  الدخل الشاملإجمالي 

                        المعامالت مع المالك
  -  -   )٢٢٩،٥٥٤(   -   -   ٢٢٩،٥٥٤   -   - المحول إلى االحتياطي القانوني

  -  -   )٢٢٩،٥٥٤(   -   ٢٢٩،٥٥٤   -   -   -  إلى االحتياطي العاممحول ال
الربح المحول حصة الحكومة في 

  -  -   )٩٩٤،٧٣٦(   -   -   -   -   ٩٩٤،٧٣٦  إلى رأس المال
 من االحتياطي العام إلى المحول

  -  -   -   -   )٥،٢٦٤(   -   -   ٥،٢٦٤  رأس المال
  )٧٦،٥١٨(  -   )٧٦،٥١٨(   -   -   -   -   -  بحالرحصة الموظفين في 

  )٧٦،٥١٨(  -   )١،٥٣٠،٣٦٢(   -   ٢٢٤،٢٩٠   ٢٢٩،٥٥٤   -   ١،٠٠٠،٠٠٠   المعامالت مع المالكإجمالي

  ١١،١٩٩،٢٤٧  -   -  ٤٥،٨٠٩   ٣٧٢،٣٥٠   ١،٦٤١،٣٢٦   ٦٣٩،٧٦٢   ٨،٥٠٠،٠٠٠ م٢٠٠٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                        الدخل الشامل

  ١،٤٣٨،٥١٧  -   ١،٤٣٨،٥١٧   -   -   -   -   -  سنةربح ال
                        الدخل الشامل اآلخر

صافي الحركة في القيمة العادلة 
  ٩،٠٤٤  -   -   ٩،٠٤٤   -   -   -   -  للسنة

  ١،٤٤٧،٥٦١  -   ١،٤٣٨،٥١٧   ٩،٠٤٤   -   -   -   -  الدخل الشاملإجمالي 
                        المعامالت مع المالك

  -  -   )٢١٥،٧٧٨(   -   -   ٢١٥،٧٧٨   -   - ى االحتياطي القانونيالمحول إل
  -  -   )٢١٥،٧٧٨(   -   ٢١٥،٧٧٨   -   -   -  إلى االحتياطي العاممحول ال

  )٥٠٠،٠٠٠(   -   )٥٠٠،٠٠٠(   -   -   -   -   -  حصة الحكومة في أرباح السنة
الربح المحول حصة الحكومة في 

  -  -   )٤٣٥،٠٣٦(   -   -   -   -   ٤٣٥،٠٣٦  إلى رأس المال
 من االحتياطي العام إلى المحول

  -  -   -   -   )٦٤،٩٦٤(   -   -   ٦٤،٩٦٤  رأس المال
  )٧١،٩٢٥(  -   )٧١،٩٢٥(   -   -   -   -   -  الربححصة الموظفين في 

  )٥٧١،٩٢٥(  -   )١،٤٣٨،٥١٧(   -   ١٥٠،٨١٤   ٢١٥،٧٧٨   -   ٥٠٠،٠٠٠   المعامالت مع المالكإجمالي

  ١٢،٠٧٤،٨٨٣  -   -  ٥٤،٨٥٣   ٥٢٣،١٦٤   ١،٨٥٧،١٠٤   ٦٣٩،٧٦٢   ٩،٠٠٠،٠٠٠ م٢٠٠٩ر ديسمب ٣١الرصيد في 

. وزير المالية على هذه الزيادة في رأس المال/ وافق معالي األخقد و.   ألف ريال يمني١٠،٠٠٠،٠٠٠م زيادة رأس مال البنك إلى ٢٠٠٧ أبريل ١٥أقر مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  .  ألف ريال يمني١٠،٠٠٠،٠٠٠يادة رأس المال من حصة الحكومة في الربح في نهاية كل سنة حسب ما سيقرره مجلس إدارة البنك إلى أن يصل رأس المال مبلغ  سيتم ز

   . البيانات الماليةهمن هذال يتجزأ  جزءاً )٣٩( إلى )١ ( من المرفقةتشكل اإليضاحات

.  



 
 

 بيان التدفقات النقدية 

 م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 
 

  ٣٣

  م٢٠٠٨    م٢٠٠٩    
  يمني ألف ريال   يمني ألف ريال  إيضاح 

         التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٢،٤٢٩،٤٠٣  ٢،٢٩٨،١٠٣    ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

     :التعديالت لكل من
 ٩٣٨،٨٥٢  ١،١٤٨،٣٩٤     والحسابات النظامية المكونة خالل السنةالسلفياتالمخصص لقاء خسائر القروض و

  )٧٢٢،٠٤٠(   )٤١٩،٦١٨(     والحسابات النظامية المستردة خالل السنةالقروض والسلفياتالمخصص لقاء خسائر 
 )٢،١٥٢(  )٥،٨٩٦(    القروض والسلفيات  المبلغ المستخدم خالل السنة من المخصص لقاء خسائر 

 ٢،٥٤١  ٤٠،٩١٠    والحسابات النظاميةالقروض والسلفيات إعادة تقييم أرصدة المخصص لقاء خسائر 
 ٢٦٢  ٨٥   من بيع العقارات واآلالت والمعدات ) خسارةال(

 )١،٢٦٠،١٠٩(  )٨٢٤،٠٤١(    ضريبة الدخل المدفوعة
 )٧٥،٠٠٠(  )٨٥،٠٠٠(   الزكاة المدفوعة

 ٨١،٤٥٦  ٩١،١٠٥   استهالك العقارات واآلالت والمعدات 

 ١،٣٩٣،٢١٣  ٢،٢٤٤،٠٤٢   )١(ة باألنشطة التشغيلية صافي األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات ذات العالق

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات البنكية
 

   
 ٢،٣٤٧،٨٩٤  )٨٠٨،٧٨٢(   أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

  ٣،٦١٤،٦٦٨   )١٠،٨٩١،٩٤٥(    أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر، بعد الخصم غير المطفأ
 ٩٣١،١٢٢  )١،٥٠٥،٦٧٢(    البنوك المستحقة بعد ثالثة أشهراألرصدة لدى

 ١٢١،١٦٣  )١،٧٢٢،٣٩٠(   قبل المخصصات وبعد الفوائد المعلقة القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 
  )٧٨،٥٠٩(   ٦١٩،٣٤٤    األرصدة المدينة والموجودات األخرى

 ٦،٩٣٦،٣٣٨  )١٤،٣٠٩،٤٤٥(    )٢(النقصان في الموجودات ) / الزيادة(صافي 
 ١،٥٠٣،٧٦٩  )١،٥٠٣،٢١٧(   األرصدة المستحقة للبنوك

 ٦،٩١٠،٤٣٧  ١،٩٤٢،٧٧٩   ودائع العمالء
  ٣١٥،٠١٦   )٥٣٣،٤٣١(   األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى

 ٨،٧٢٩،٢٢٢  )٩٣،٨٦٩(   )٣(الزيادة في المطلوبات ) / النقصان(صافي 

  نشطة االستثماريةاأل) المستخدمة في/ (التدفقات النقدية من
 

   
 )٣٤٨،٦٨٧(  )٢١٧،٨٢٨(    شراء عقارات وآالت ومعدات

 ٨،٢٠٦  -    اإليرادات من بيع العقارات واآلالت والمعدات 

 )٣٦،٧٢٨(  )١،٤٥٤(    شراء استثمارات متوفرة للبيع

 )٣٧٧،٢٠٩(  )٢١٩،٢٨٢(   )٤(األنشطة االستثمارية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

         األنشطة التمويلية) المستخدمة في/ (التدفقات النقدية من
 )-(  )٥٠٠،٠٠٠(    حصة الحكومة المدفوعة في أرباح السنة

 )٧٦،٥١٨(  )٧١،٩٢٥(    حصة الموظفين في أرباح السنة

 )٧٦،٥١٨(  )٥٧١،٩٢٥(   )٥(األنشطة التمويلية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

 ١٦،٦٠٥،٠٤٦  )١٢،٩٥٠،٤٧٩(    )٥+٤+٣+٢+١(في النقدية وشبه النقدية صافي الزيادة 

 ٦٣،٩٤٠،٤٣٨  ٨٠،٥٤٥،٤٨٤     يناير ١النقدية وشبه النقدية في 

 ٨٠،٥٤٥،٤٨٤  ٦٧،٥٩٥،٠٠٥  ٢٨  ر ديسمب٣١النقدية وشبه النقدية في 
      

  .ت المالية البياناهمن هذال يتجزأ  جزءاً )٣٩( إلى )١( من  المرفقةتشكل اإليضاحات



 
 
 

 

  ٣٤

  اإليضاحات حول البيانات المالية
  م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  النشاطالتأسيس و  ١
  ). ١٧٤٨( ومسجل في السجل التجاري بموجب رقم   وهو مملوك بالكامل للحكومة اليمنيةم١٩٦٩ في عام في عدن )البنك(البنك األهلي اليمني تأسس 

 وفرعين في العاصمة صنعاء ،الشرقية و الجنوبيةالمحافظاتي فمنتشراً  فرعاً ٢٨العامة و فية من خالل إدارتهيمارس البنك كافة النشاطات المصر
 .  يمارس البنك نشاط التجزئة المصرفي داخل الجمهورية اليمنية.  وتعزلحديدةكل من افي واحد فرع و

  .، كريتر، عدن، الجمهورية اليمنية)٥(رقم . ب. ص: يدتقع اإلدارة العامة للبنك في شارع الملكة أروى، وعنوانه البري

  السياسات المحاسبية الهامة  ٢
  أساس إعداد البيانات المالية   ١-٢

بالقيمة المحتفظ بها لموجودات المالية والمطلوبات المالية  وا المتوفرة للبيعاالستثمارات  باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية وفقاً لأعدت البيانات المالية
قرب ألف ريال يمني إال إذا أشير إلى مقربة ألبالريال اليمني  عرض البيانات المالية ت.  العادلةهاوالمعاد قياسها بقيمعبر الربح أو الخسارة دلة العا

  .خالف ذلك

  .إدارة المخاطر المالية) ٢-٣(يتم اإلفصاح عن مخاطر األدوات المالية وعرضها في اإليضاح رقم 
.  نقدية التغيرات في النقدية وشبه النقدية الناتجة خالل السنة من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويليةيظهر بيان التدفقات ال

في أي بند من بنود بيان المركز المالي تُدرج النقدية وشبه ) ٢٨(يظهر اإليضاح رقم .  تتضمن النقدية وشبة النقدية االستثمارات العالية السيولة
  . النقدية

يتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة غير المباشرة، ولذلك فإن األرباح للسنة تعدل ببنود غير نقدية مثل أرباح وخسائر 
يع بنود اإليرادات والمصروفات باإلضافة إلى ذلك، ال يؤخذ بجم.  القياس، والتغيرات في المخصصات باإلضافة إلى التغيرات في المدينين والدائنين

  .وتصنف الفوائد المستلمة أو المدفوعة كتدفقات نقدية تشغيلية.  من المعامالت النقدية العائدة لألنشطة االستثمارية أو التمويلية
 للتدفقات النقدية إلى فئة التشغيل واالستثمار يعتمد إسناد البنك. يتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية باستخدام الطريقة المباشرة

  ).منهاج اإلدارة(والتمويل على نموذج تشغيل للبنك 

  بيان االلتزام
في كما  طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المقرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية السارية المفعول االستمراريةتعد البيانات المالية على أساس 

متطلبات  وم،٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في كما لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية التابعة للمجلس السارية المفعول تفسيرات  وم٢٠٠٩مبر ديس ٣١
البنك المركزي  في منشور الواردة التعليماتوالقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني بما فيها قوانين واللوائح المحلية الحالية المطبقة ال

  . عرض البيانات الماليةبشأنم ٢٠٠٢لسنة ) ٢(رقم اليمني 

  م ٢٠٠٩ يناير ١المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في أو قبل   )أ

  :م، مالئمة للبنك٢٠٠٩المعايير والتعديالت التالية والتي أصبحت سارية المفعول في عام  •

  تاريخ السريان    المحتوى    المعيار

 م٢٠٠٩ يناير ١    تحسين اإلفصاحات عن األدوات المالية     ) ٧(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 م٢٠٠٩ يناير ١    )م٢٠٠٧المعدل في سنة (عرض البيانات المالية     ) ١(معيار المحاسبة الدولي رقم 

  "فصاحات اإل–األدوات المالية ): "٧(التعديل على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
تطلب التعديالت إفصاحات ). ٧(م تعديالً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٢٠٠٩أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في مارس 
وعلى وجه الخصوص، تطلب التعديالت اإلفصاح عن قياسات القيمة العادلة حسب . محسنة عن قياسات القيمة العادلة ومخاطر السيولة

ينتج عن العمل بهذه التعديالت إفصاحات إضافية لكن ليس لها أي تأثير مادي على بيان المركز .  كلية قياس القيمة العادلةالمستوى في هي
  .المالي أو بيان الدخل الشامل للبنك



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٣٥

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   ١-٢

  )تتمة(بيان االلتزام 

  )تتمة(م ٢٠٠٩ يناير ١تعديالت السارية المفعول في أو قبل المعايير وال  ) أ

  :)تتمة (م، مالئمة للبنك٢٠٠٩المعايير والتعديالت التالية والتي أصبحت سارية المفعول في عام  •

  "عرض البيانات المالية) "١(معيار المحاسبة الدولي رقم   -

التي (وهي تحظر عرض بنود الدخل والمصروفات .  م٢٠٠٧في سبتمبر ) ١(صدرت صيغة معدلة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
تغيرات غير المالك في حقوق "في بيان التغيرات في حقوق الملكية لكن تطلب عرض ) هي تغيرات غير المالك في حقوق الملكية

ي بيان التغيرات في ونتيجة لذلك، يعرض البنك ف.  منفصلة عن تغيرات المالك في حقوق الملكية في بيان الدخل الشامل" الملكية
لقد تم إعادة . حقوق الملكية جميع تغيرات المالك في حين تعرض جميع تغيرات غير المالك في حقوق الملكية في بيان الدخل الشامل

  . عرض المعلومات المقارنة حتى تتماشى مع المعيار المعدل

م، يجب لكل بند من بنود حقوق الملكية، بما فيها ٢٠٠٨  يناير١الصادر في ) ١(بموجب التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 
وبما أن التغيير في السياسة . كل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر أن تتم المطابقة بين القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة

  .  المحاسبية يؤثر فقط على جانب العرض، فليس هناك تأثير على األرباح المستبقاة

  :م، لكنها غير مالئمة لعمليات البنك٢٠٠٩ والتعديالت والتفسيرات التالية والتي أصبحت سارية المفعول في عام المعايير •

  تاريخ السريان    المحتوى    المعيار
 الشروط المكتسبة واإللغاء -المدفوعات على أساس األسهم     ) ٢(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  ) م٢٠٠٨المعدلة في سنة (
  م٢٠٠٩يناير  ١  

 م٢٠٠٩ يناير ١    القطاعات التشغيلية    ) ٨(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 م٢٠٠٩ يناير ١    )م٢٠٠٧المعدل في سنة (تكاليف االقتراض     ) ٢٣(معيار المحاسبة الدولي رقم 

ومعيار ) ٣٢(معيار المحاسبة الدولي رقم 
  ) ١(المحاسبة الدولي رقم 

لمركبة وااللتزامات المالية الناتجة من األدوات المالية ا  
  التصفية 

 م٢٠٠٩ يناير ١  

تفسير لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية 
  ) ١٣(رقم 

 م٢٠٠٨ يوليو ١   برنامج والء العمالء  

تفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية رقم 
)١٦(  

  م٢٠٠٨كتوبر  أ١    حماية صافي االستثمارات في عمليات أجنبية  

  " الشروط المكتسبة واإللغاءات-المدفوعات على أساس األسهم ): "٢(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

تنحصر التغييرات بشكل ).  ٢(م تعديالً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٢٠٠٨أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في يناير 
توضح .  من قبل طرف آخر غير المنشأة) برنامج(ة واإلجراءات الواجب اتخاذها إللغاء خطة رئيسي في تعريف الشروط المكتسب

ونتيجة لتعديل تعريف الشروط المكتسبة فإنه يجب اآلن األخذ . هذه التعديالت أن الشروط المكتسبة هي، فقط، شروط خدمات وأداء
باإلضافة إلى ذلك، يصف المعيار نوع القيد إذا . ألداة الملكية الممنوحةفي االعتبار بالشروط غير المكتسبة عند تقدير القيمة العادلة 

غير مالئم لعمليات للبنك ألن البنك ) ٢(معيار التقارير المالية الدولي رقم . لم يتم االلتزام بالشروط المكتسبة والشروط غير المكتسبة
  .  ال يجري أي مدفوعات قائمة على أساس األسهم



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٣٦

  )تتمة(اسبية الهامة السياسات المح   ٢

  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   ١-٢
  )تتمة(بيان االلتزام 

  )تتمة(م ٢٠٠٩ يناير ١المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في أو قبل   )أ

  :)تتمة ( لعمليات البنكم، لكنها غير مالئمة٢٠٠٩المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي أصبحت سارية المفعول في عام  •

  "القطاعات التشغيلية) "٨(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 يناير ١وأصبح إجباري التطبيق للفترات المحاسبية ابتداًء من . م٢٠٠٦في نوفمبر ) ٨(صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم 
مع متطلباته لتحديد القطاعات الرئيسية " التقرير القطاعي ")١٤(يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم . م٢٠٠٩
    ".والثانوية

  "تكاليف االقتراض) "٢٣(معيار المحاسبة الدولي رقم  -
وهي تلغي خيار االعتراف الفوري لتكاليف االقتراض . م٢٠٠٧في مارس ) ٢٣(صدرت صيغة معدلة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

هذا التعديل غير مالئم للبنك ألن البنك .  إلى فترة زمنية طويلة لتكون جاهزة لالستخدام المستهدفكمصروف للموجودات التي تحتاج
  .لم يتكبد أي تكاليف اقتراض لبناء أصل

األدوات المالية المركبة وااللتزامات الناتجة من ) "١(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) ٣٢(معيار المحاسبة الدولي رقم  -
  "التصفية

وهو يطلب حالياً تصنيف بعض األدوات المالية التي تلبي .  م٢٠٠٨في فبراير ) ٣٢( معايير المحاسبة الدولي المعيار عدل مجلس
تُصنَف، حالياً، األدوات المالية المركبة التي تمثل الفائدة المتبقية في صافي موجودات .  تعريف المطلوبات المالية كحقوق ملكية

وشبيهاً بتلك المتطلبات االستثناء لتعريف المطلوبات المالية ألدوات تعطي . أن تُلبي شروطاً معينةالمنشأة كحقوق الملكية شريطة 
غير مالئم للبنك ) ٣٢(هذا التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم . مالكها حصة في صافي موجودات المنشأة فقط عند تصفيتها

  .ألن البنك ال يملك أي أدوات مالية مركبة

  " برنامج والء العمالء) "١٣(نة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم تفسير لج -
أنه حيثما تباع بضاعة أو خدمات معاً مع حافز والء للعميل ) ١٣(يوضح تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 

يتم توزيع الدخل المستلم من العميل . مثل ترتيبات متعددة العناصرفإن الترتيبات ت) نقاط والء أو منتجات مجانية: على سبيل المثال(
غير مالئم لعمليات ) ١٣(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم .  بين مكونات الترتيبات باستخدام القيم العادلة

  .البنك ألن البنك ال يشغل أي برامج والء

  "حماية صافي االستثمار في عمليات أجنبية) "١٦(رير المالية الدولية رقم تفسير لجنة تفسيرات معايير التقا -
هذا التفسير غير مالئم لعمليات البنك ألن البنك ال يملك أي . ُيوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية بشأن صافي االستثمار المحمي

  .عمليات أجنبية

  مفعول، بعدالمعايير والتفسيرات المصدرة ولكنها غير سارية ال  )ب
م وليست سارية ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١مجلس معايير المحاسبة الدولي قبل التي صدرت من قبل المعايير والتفسيرات التالية فإن ، لاللتباس اًتجنب

   : المفعول، بعد، لم يسبق تطبيقها من قبل

  تاريخ السريان    المحتوى    التفسير/ المعيار
ومعيار ) ١(معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  )٢٧(المحاسبة الدولي رقم 
تكلفة االستثمار في منشأة تابعة، أو منشأة مسيطر عليها   

 بالمشاركة أو منشأة زميلة

 م٢٠٠٨ يوليو ١  

 م٢٠٠٩ يوليو ١    إندماج األعمال    )٣(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
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  تاريخ سريانه    المحتوى    التفسير/ المعيار

 م٢٠٠٩ يوليو ١    البيانات المالية الموحدة والمنفصلة    )٢٧(معيار المحاسبة الدولي رقم 

 بنود الحماية – االعتراف والقياس –األدوات المالية     )٣٩ (معيار المحاسبة الدولي رقم
  المستحقة

 م٢٠٠٩ يوليو ١  

تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 
  )١٧(رقم 

 م٢٠٠٩ يوليو ١    توزيع موجودات غير نقدية على المالك  

تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 
  )١٨(رقم 

 م٢٠٠٩ يوليو ١    حويل الممتلكات من العمالءت  

 م٢٠٠٩ يوليو ١    التصنيف والقياس: ١األدوات المالي جزء     )٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

تكلفة االستثمار في منشأة تابعة أو منشأة ) "٢٧(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) ١(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
  " ا بالمشاركة أو منشأة زميلةمسيطر عليه

يسمح المعيار المعدل للمنشآت التي تطبق ألول مرة استخدام التكلفة المفترضة ألي من القيمة العادلة أو القيمة الدفترية تحت ممارسة 
ت الزميلة في البيانات محاسبية سابقة لقياس التكلفة المبدئية لالستثمارات في منشآت تابعة أو منشآت مسيطر عليها بالمشاركة والمنشآ

ويطلب أن تعرض المنشأة ) ٢٧(من معيار المحاسبة الدولي " طريقة التكلفة"ُيلغي التعديل أيضاً تعريف . المالية المنفصلة لكل منها
ي مقسوم األرباح المستلمة من االستثمارات في المنشآت التابعة والمنشآت المسيطر عليها بالمشاركة والمنشآت الزميلة كدخل ف

ال يبدو هذا التعديل مالئماً للبنك ألن البنك ال يملك استثمارات في منشآت تابعة أو منشآت زميلة . البيانات المالية المنفصلة للمستثمر
  .  أو منشآت مسيطر عليها بالمشاركة

  "اندماج األعمال) "٣(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

فعلى سبيل المثال، جميع . الندماج اإلعمال مع بعض التغييرات المهمة" طريقة الحيازة"يق يطلب المعيار المعدل االستمرار في تطب
المبالغ المدفوعة لشراء منشأة يجب أن تسجل بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة، مع مدفوعات محتملة تصنف كدين يعاد تقييمه الحقاً 

لقياس حصة المنشأة غير المسيطر عليها في المنشأة المشتراة إما " لحيازةأساس الحيازة على ا"ُيوجد خيار على .  عبر بيان الدخل
يجب تحميل جميع تكاليف . بالقيمة العادلة أو نسبة حصة المشتري في صافي الموجودات في المنشأة المشتراة غير المسيطر عليها

 ١بالً لجميع معامالت اندماج األعمال ابتداًء من مستق) المعدل) (٣(سوف يقوم البنك بتطبيق المعيار رقم . الحيازة على المصاريف
  . م٢٠١٠يناير 

  "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة) "٢٧(معيار المحاسبة الدولي رقم  -

يطلب المعيار المعدل تسجيل تأثير جميع المعامالت لحصة المنشأة غير المسيطر عليها في حقوق الملكية إذا لم يكن هناك تغيير في 
يحدد المعيار أيضاً المعالجة المحاسبية عند فقدان السيطرة، . أو أرباح أو خسائر" شهرة"وأن هذه المعامالت لن ينتج عنها السيطرة 

سوف يطبق .  حيث يعاد قياس أية حصة متبقية في تلك المنشأة بالقيمة العادلة وأن ُيعترف بأي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة
  .م٢٠١٠ يناير ١مستقبالً للمعامالت مع األطراف غير المسيطر عليها ابتداًء من ) المعدل) (٢٧(دولي رقم البنك معيار المحاسبة ال
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  ٣٨

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   ١-٢

  )تتمة(بيان االلتزام 
  )تمةت (المعايير والتفسيرات المصدرة ولكنها غير سارية المفعول، بعد  )ب

  " بنود الحماية المستحقة-االعتراف والقياس : األدوات المالية) "٣٩(معيار المحاسبة الدولي رقم  -

لتعريف المخاطر من جانب واحد .  م، وهو يوفر اإلرشادات لظرفين إثنين٢٠٠٨في يوليو " بنود الحماية المستحقة"صدر التعديل لـ
أن الخيار الُمشترى المحدد بكامله على أنه أداة حماية المخاطر من جانب ) ٣٩(في بند محمي يلخص معيار المحاسبة الدولي رقم 

. ال يسمح بتصنيف التضخم، على أنه مخاطر حماية أو جزء من األداة إال في ظروف معينة.  واحد، لن يكون فعاالً بصورة كاملة
  . ي أي معامالت حمايةهذا التعديل ال يتوقع أن يكون مالئماً لعمليات البنك ألن البنك لم يدخل ف

  "توزيع موجودات غير نقدية على المالك) "١٧(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  -

م، وهو يتناول كيف يجب أن يقاس توزيع ٢٠٠٨في نوفمبر ) ١٧(صدر تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 
ُيعترف بالتزام مقسوم األرباح بعد المصادقة على مقسوم األرباح من قبل المنشأة .  ة على المساهمينمقسوم األرباح غير النقدي

يجب االعتراف بالتزام مقسوم األرباح هذا بالقيمة العادلة لصافي الموجودات التي سوف .  المعنية ولم يعد من صالحية تلك المنشأة
األرباح المدفوع والمبلغ المرحل إلى ما بعده لصافي الموجودات الموزعة في الربح يجب االعتراف بالفارق بين مبلغ مقسوم .  توزع

يجب إعطاء إفصاحات إضافية إذا كانت بنود صافي الموجودات المحتفظ بها لتوزيعها على المالك تلبي تعريف .  أو الخسارة
  .  العمليات متوقفة

  "تحويل الموجودات من العمالء) "١٨(رقم تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  -
وهو يوضح المعالجة المحاسبية . م٢٠٠٩ في يناير )١٨(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم صدر 

االتفاقيات وينطبق التفسير أيضاً على . لتحويالت بنود العقارات واآلالت والمعدات من قبل منشآت تستلم هذه التحويالت من عمالئها
التي تحصل المنشأة بموجبها على نقدية من عميل عندما يجب أن يستخدم مبلغ النقدية فقط في تشييد أو حيازة بند من بنود العقارات 
واآلالت والمعدات، وأن يكون على المنشأة عندئذ أن تستخدم هذا البند لتوفر للعميل اآللية التي تمكنه من استمرار حصوله على 

  ).١٨(لن يتأثر البنك بتطبيق تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم .  أو خدمات/ بضاعة وتوريدات 

  التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية -
مالية الدولية وهي تتضمن تعديالت عدة لمعايير التقارير ال. م٢٠٠٨صدرت التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية في مايو 

" التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية"تشمل . والتي يعتبرها مجلس معايير المحاسبة الدولي غير مستعجلة ولكن ضرورية
على تعديالت ينتج عنها تغييرات محاسبية ألغراض العرض أو االعتراف أو القياس، وكذلك على التعاريف المستخدمة أو التعديالت 

تسري أغلب التعديالت ابتداًء من الفترات السنوية التي تبدأ في .  حية ذات العالقة بالعديد من معايير التقارير المالية الدوليةالتصحي
الُ يتوقع أن تحصل تغييرات مادية في .  م على التوالي، مع السماح بالتطبيق المبكر٢٠١٠ يناير ١م و ٢٠٠٩ يناير ١أو بعد 

  .نك نتيجة لهذه التعديالتالسياسات المحاسبية للب

  "التصنيف والقياس: ١ الجزء -األدوات المالية) "٩(معيار التقارير المالية الدولية رقم  -

ذات ) ٣٩(م ويحل محل تلك األجزاء من معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠٠٩في نوفمبر ) ٩(صدر معيار التقارير المالية الدولية رقم 
  :إن الخصائص الرئيسة لهذا المعيار هي كما يلي.   الماليةالعالقة بتصنيف وقياس الموجودات

يجب أن تصنف الموجودات المالية في فئتي قياس، أولهما تلك التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة وثانيهما تلك التي ينبغي أن تقاس 
صنيف على نموذج نشاط المنشأة إلدارة أدواتها يعتمد الت.  يجب أنُ يتخذ هذا القرار عند االعتراف األولي.  الحقاً بالتكلفة المطفأة

  . المالية وعلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألداة
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  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   ١-٢
  )تتمة(بيان االلتزام 

  )تتمة (المعايير والتفسيرات المصدرة ولكنها غير سارية المفعول، بعد  )ب

  "التصنيف والقياس: ١ الجزء -األدوات المالية) "٩(معيار التقارير المالية الدولية رقم  -

هو االحتفاظ ببند الموجودات " نموذج نشاط المنشأة"يتم الحقاً قياس األداة بالتكلفة المطفأة فقط إذا كانت أداة دين وكان كل من هدف 
أي أن (لتدفقات النقدية التعاقدية لألداة تمثل فقط دفعات أصل المبلغ المستثمر والفائدة عليه لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وكانت ا

  . يجب أن تقاس جميع أدوات الدين األخرى بالقيمة العادلة عبر الربح والخسارة). لها خصائص القرض األساسية فقط

ة ألدوات الملكية التي ُيحتفظ بها للمتاجرة فسوف تقاس بالقيمة فبالنسب.  يجب أن تقاس الحقاً جميع أدوات الملكية بالقيمة العادلة
أما بالنسبة لجميع استثمارات حقوق الملكية األخرى فيمكن أنُ يتخذ قرار غير قابل للتغيير عند . العادلة عبر الربح أو الخسارة

المحققة عبر بيان الدخل الشامل اآلخر وليس عبر االعتراف األولي بها، لالعتراف باألرباح والخسائر بالقيمة العادلة غير المحققة و
هذا القرار قد يتخذ على .  يجب أن ال يكون هناك تدوير ألرباح وخسائر القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة.  الربح والخسارة

رغم أن تطبيق . على االستثماريجب إظهار مقسوم األرباح في الربح أو الخسارة طالما كان المبلغ يمثل عائداً . أساس أداة على أداة
  .  م، إال أنهُ يسمح بتطبيقه مبكرا٢٠١٣ً يناير ١ملزم ابتداء من ) ٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  .يدرس البنك، في الوقت الحاضر، تطبيقات هذا المعيار وتأثيره على البنك وتوقيت تطبيقه من قبل البنك

  : المالية الدولية إلتزاماً بأحكام القوانين واللوائح المحلية الصادرة عن البنك المركزي اليمني هي كما يليإن االستثناءات من معايير التقارير

استخدام حد أدنى لنسب مئوية ثابتة لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني في منشوره   )أ
  م؛ و١٩٩٨لسنة ) ٥( رقم م وفي منشوره١٩٩٦لسنة ) ٦(رقم 

إدراج المخصص العام للمخاطر المحتسب على القروض والسلفيات المنتظمة ضمن المخصص العام للقروض والسلفيات وليس ضمن   )ب
  .حقوق الملكية

  .م٢٠٠٩ديسمبر  ٣١إن تأثير هذين االستثناءين على البيانات المالية للبنك غير مادي كما في 

  بية الهامةالتقديرات المحاس  ٢-٢

مطلوبات  تؤثر على تطبيق السياسات ومبالغ الموجودات والوافتراضاتتقديرات تعديالت ومن اإلدارة القيام بعمل  يتطلب إعداد البيانات المالية
تكون التقديرات التي ترى ت  .خالل الفترة المالية موضع التقريرالمعلنة ومبالغ اإليرادات والمصروفات  في تاريخ البيانات الماليةالمعلنة المالية 

  . والسلفياتبشكل أساسي، من مخصصات انخفاض قيمة القروض في الفترات الالحقة، ماديةلتعديالت الل جوهريةتحمل مخاطر إدارة البنك أنها 

  :المحتملةوالمطلوبات السلفيات و العوامل التالية عند تحديد مخصصات القروض االعتبار، بعين ،يأخذ البنك
 ؛المركز المالي للعميل ككل •
 ؛دخل كافي يمكنه من سداد المديونيةحصيل تو أي قدرة العميل على القيام بأنشطة ربحية في مجال عمله ة،نسبة المخاطر •
 ؛ و الضمانات المقدمة وإمكانية تحويل ملكيتها إلى البنكةقيم •
 .تكلفة تسوية المديونية •



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٤٠

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(التقديرات المحاسبية الهامة   ٢-٢
  تقديرات اإلدارة

التي السائدة ومعقولة في ظل الظروف أنها البنك قد يعتتعددة البنك السابقة وعوامل أخرى مخبرة على  األساسية واالفتراضاتتستند التقديرات 
 تختلف النتائج ، لذلك قدمن مصادر أخرى ال تكون ظاهرة الموجودات والمطلوبات التي قدبشأن قيم األحكام التي يصدرها  استشكل نتائجها أس

   . الفعلية عن تلك التقديرات

 التقدير يتم فيها تعديلالتقديرات المحاسبية في الفترة التي دوري ويعترف بالتعديالت على بشكل المصاحبة  واالفتراضاتلتقديرات تتم مراجعة ا
  .ات الحالية والمستقبليةالفتركل من على يؤثر تعديل الإذا كان مستقبلية التعديل والفترات الي فترة فالفترة أو تلك على إذا كان التعديل يؤثر فقط 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٣-٢
ود التي تعتبر  والتي تلتزم بمعايير التقارير المالية الدولية بثبات واستمرار وذلك لمعالجة البنالسياسات المحاسبية الهامة التاليةاتبعت اإلدارة 

  : مادية بالنسبة للبيانات المالية للبنك

  المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد

إن . للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء األصل" االعتيادية"يعترف بجميع المشتريات والمبيعات 
مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب استالم األصل خالل اإلطار الزمني المنصوص هي " االعتيادية"المشتريات أو المبيعات 

  .عليه في اللوائح التنظيمية أو حسب أعراف السوق

  العمالت األجنبية
 .يحتفظ البنك بسجالته بالريال اليمني، وهي عملة البنك وظيفياً وعرضاً  )أ 
بالريال مبدئياً  ، التي هي بمعامالت عملة أجنبية أو يتطلب سدادها بعملة أجنبية،جنبيةيجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األ  )ب 

بالعمالت األجنبية في النقدية المسجلة الموجودات والمطلوبات أرصدة تحول . الصرف السائد في تاريخ المعامالتسعر  لاليمني وفقاً
المحققة وغير األرباح والخسائر إدراج كافة  يتم.  في ذلك التاريخ السائدالصرفبسعر تاريخ بيان المركز المالي إلى الريال اليمني 

 .الدخلفي بيان " المصروفات التشغيلية األخرى"أو بند " األرباح التشغيلية األخرى"من إعادة التقييم في بند الناتجة المحققة 
  .ال يتعامل البنك بعقود صرف العمالت المستقبلية  )ج

  اإليراداتاالعتراف ب
يقوم سعر .  باستخدام طريقة سعر الفائدة الساري المفعولعلى أساس مبدأ االستحقاق الزمنييعترف بإيرادات الفوائد في بيان الدخل   ) أ

البنك ولغرض االلتزام بتعليمات . المطلوبات النقدية، وال يتم تعديله فيما بعد/ الفائدة ساري المفعول على االعتراف المبدئي للموجودات
م ال يقوم البنك بتثبيت إيرادات الفوائد على القروض والتسهيالت االئتمانية ١٩٩٦لسنة ) ٦( الصادرة في منشوره رقم اليمنيالمركزي 

متى تم تصنيف أحد الحسابات كحساب غير منتظم، فإن كافة الفوائد غير المحصلة ذات العالقة باألشهر الثالثة السابقة . غير المنتظمة
تستحق اإليرادات من االستثمارات بناء على . نتظم تعكس من الدخل وتقيد كإيرادات فوائد غير محصلةلتصنيف الحساب كغير م

 .  إشعار الملكية، ويعترف بتوزيعات األرباح عند نشوء حق قبضها
إيرادات  "م يتم إدراج أي مخصصات مستردة ضمن بند٢٠٠٠لسنة ) ٢(وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بمنشوره رقم   ) ب

 ".التشغيل األخرى
  .يعترف بإيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية عند استالمها  ) ت

  النقدية وشبه النقدية

النقدية لدى البنك المركزي األرصدة  تشتمل على كل من النقدية في الصندوق، والنقدية وشبه النقديةلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، فإن 
رصدة االحتياطي القانوني، والودائع تحت الطلب لدى البنوك األخرى وأذون الخزانة وشهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني باستثناء أ

  .اليمني بتواريخ استحقاق خالل ثالثة أشهر من تاريخ امتالكها



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٤١

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     ٣-٢

  المالية األخرىسواق األمستحقة من البنوك ومعامالت األرصدة ال

  تظهر جميع معامالت األسواق .ي قيمهاشطبت وأي انخفاض فأي مبالغ حسم  دالتكلفة بعسعر تعرض الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ب
  .المالية وودائع العمالء بسعر التكلفة المعدل بالمبالغ المطفأة

  أذون الخزانة

بيان تاريخ قائم في خصم غير مطفأ معدلة ألي  االسميةصدرها البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية بقيمتها ي الخزانة التي تظهر أذون
    .المركز المالي

  شهادات اإليداع

األرصدة "ادات اإليداع في ويتم إدراج الفوائد المستحقة على شه. تظهر شهادات اإليداع التي يصدرها البنك المركزي اليمني بسعر التكلفة
  ".المدينة والموجودات األخرى

  المخصصات لقاء خسائر القروض والمطلوبات المحتملة
م يتم تكوين مخصصات ١٩٩٨لسنة ) ٥(م وفي منشوره رقم ١٩٩٦لسنة ) ٦(إلتزاماً بتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة في منشوره رقم 

 والسلفيات والمطلوبات المحتملة باإلضافة إلى نسبة مئوية للمخاطر العامة تحتسب من إجمالي قروض وتسهيالت السحب على المكشوفلل
  . القروض وتسهيالت السحب على المكشوف والمطلوبات المحتملة األخرى، بعد حسم األرصدة المغطاة بودائع وضمانات مصرفية

وبناًء عليه، يتم تكوين المخصصات طبقاً للنسب . ان والمطلوبات المحتملةيتم تحديد المخصصات بناء على مراجعة دورية شاملة لمحفظة االئتم
  :التالية

 القروض المنتظمة، متضمنةً القروض تحت المراقبة •

 االلتزامات المحتملة المنتظمة، متضمنةً الحسابات تحت المراقبة •

٢  %   
١  %  

  :القروض وااللتزامات المحتملة غير المنتظمة •
   %١٥ ىالديون دون المستو -
  %٤٥ الديون المشكوك في تحصيلها -

  %١٠٠ الديون الرديئة -

عندما يتبين عدم إمكانية تحصيل قرض ما، بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة وتحديد الخسارة النهائية أو بناًء على التعليمات 
القروض المقدمة تظهر .   للمحفظة، يتم شطبه بحسمه من المخصصالصادرة من البنك المركزي اليمني في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها

تظهر المبالغ المحصلة من القروض والسلفيات التي سبق شطبها .  في بيان المركز المالي بعد حسم المخصص والفوائد غير المحصلةللعمالء 
  ".إيرادات التشغيل األخرى"للسنوات السابقة في بند 

  االستثمارات

  .  ات غير التجارية، كما في تاريخ البيانات المالية، إلى استثمارات متوفرة للبيع أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقتصنف االستثمار

   المتوفرة للبيعاالستثمارات  ) أ
متطلبات السيولة أو التغيرات في إن االستثمارات المتوفرة للبيع هي موجودات مالية يقصد االحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة، وقد تباع لتلبية 

أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو أسعار األسهم أو أنها غير مصنفة ضمن القروض والحسابات المدينة أو االستثمارات المحتفظ بها حتى 
  .تاريخ استحقاقها أو الموجودات المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة

  



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٤٢

  )تتمة(ة السياسات المحاسبية الهام  ٢

  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     ٣-٢

  )تتمة( االستثمارات
  )تتمة(  المتوفرة للبيعاالستثمارات) أ

ُيعترف بالموجودات المالية المتوفرة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة وهي النقدية المدفوعة لقاء الشراء بما فيها أي تكاليف للمعاملة، وتقاس الحقاً 
العادلة مع االعتراف بالربح أو الخسارة في بيان الخل الشامل باستثناء خسائر االنخفاض وأرباح وخسائر الصرف األجنبي، حتى يتم بالقيمة 

  .  إلغاء االعتراف ببند الموجودات المالية

أو الخسائر المتراكمة، التي سبق إذا تقرر أن أحد الموجودات المالية المتوفرة للبيع قد انخفض، فيتم االعتراف في بيان الدخل باألرباح 
وأية أرباح أو خسائر للصرف " طريقة سعر الفائدة الفَعال"ومع ذلك، يتم احتساب الفائدة باستخدام . االعتراف بها، في بيان الدخل الشامل

ُيعترف بمقسوم األرباح من .  لدخلاألجنبي من الموجودات النقدية الٌمصنَفة على أنها استثمارات متوفرة للبيع فيتم االعتراف بها في بيان ا
  .عندما يتقرر حق البنك في استالم المبلغ" الدخل من مقسوم األرباح"أدوات الملكية المتوفرة للبيع في بيان الدخل تحت بند 

  :االستحقاق المحتفظ بها حتى تاريخ االستثمارات) ب
التكلفة المطفأة ناقصةً فإنه يتم إدراجها بسعر  مالية حتى تواريخ استحقاقهاموجودات  باالحتفاظلبنك نية إيجابية وقدرة على حيثما يكون لدى ا
" طريقة سعر الفائدة الفَعال" على االستثمارات المحتفظ بها حتى تواريخ استحقاقها باستخدامتُطفأ العالوات والخصومات . خسائر انخفاضها

  .الفوائد إيراداتوترحل إلي 

   االستهالك المتراكم، بعدالمعداتاآلالت والعقارات و
تظهر جميع العقارات والمعدات واآلالت التي يستخدمها البنك بالتكلفة التاريخية .  تشمل األراضي والمباني بشكل رئيسي الفروع والمكاتب

ج المصاريف الالحقة في تُدر.  تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف ذات الصلة المباشرة بحيازة كل بند من البنود.  ناقصةً االستهالك المتراكم
القيمة الدفترية لكل بند أو ُيعترف بها كبند ُمنفصل، كما هو مالئم، فقط، عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى البنك منافع اقتصادية مرتبطة 

تُحمل جميع تكاليف الترميم والصيانة .  يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل.  بذلك البند وتكون تكلفته قابلة للقياس بموثوقية
  .األخرى إلى مصاريف التشغيل األخرى خالل الفترة المالية التي تكبدت فيها

   . االستهالك المتراكمةًناقصبسعر التكلفة أو مبالغ إعادة التقييم األخرى فتظهر عقارات واآلالت أما ال المملوكة، ال تستهلك األراضي

العقارات واآلالت والمعدات، باستثناء األراضي المملوكة، بمعدالت تحتسب لشطب سعر التكلفة أو مبلغ إعادة لكل يتم احتساب االستهالك 
باستخدام طريقة القسط  اإلنتاجي هعلى مدى عمرتقييمها ناقصة القيمة المتبقية المقدرة بناء على األسعار السائدة في تاريخ االمتالك لكل أصل 

  : أدناهالثابت بالمعدالت المبينة 

 المباني على األراضي المملوكة • %٢
 السيارات • %٢٠
 األثاث والمعدات • %١٠
  الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر •  %٢٠
  الخزائن •  %٢

 التحسينات على العقارات المستأجرة • .على فترة عقود اإليجار أو العمر اإلنتاجي المتوقع لها أيهما أقل

إن المبلغ .  راً إلى مبلغه القابل لالسترداد إذا زادت القيمة الدفترية عن المبلغ التقديري القابل لالستردادتُنزل القيمة الدفترية لبند الموجودات فو
لم ينخفض أي بند من بنود العقارات والمعدات .  القابل لالسترداد هو أعلى قيمة عادلة لبند الموجودات ناقصة تكلفة بيعه وقيمة استخدامه

  ).ال شيء: م٢٠٠٨(م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١واآلالت كما في 

تُحدد األرباح والخسائر على بنود العقارات والمعدات واآلالت المستبعدة بمقارنة مبالغ البيع المحصلة مع القيمة الدفترية، وتُدرج ضمن 
  .مصاريف التشغيل األخرى في بيان الدخل



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٤٣

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(مة ملخص السياسات المحاسبية الها    ٣-٢

 العقارات والضمانات التي آلت للبنك من العمالء وفاًء لديون متعثرة

 لسنة )٣٨(وفقاً لقانون البنوك رقم و. يحصل البنك في بعض األحيان على عقارات وفاءاً لقروض وسلفيات تعثر المدينون في سداد قيمتها
ضمن بند من عمالء سداداً لقروض في بيان المركز المالي ملكيتها للبنك ل الموجودات التي تئوم وتعليمات البنك المركزي اليمني تدرج ١٩٩٨

 في القيمة انخفاضويتم تحميل أي .    في قيمتهاانخفاض ناقصةً أي وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك" األرصدة المدينة والموجودات األخرى"
  .على بيان الدخل

  الضمان االجتماعي

وتحمل .  م١٩٩١لسنة ) ٢٥(ء الضمان االجتماعي بحسب قانون التأمينات االجتماعية للجمهورية اليمنية رقم يدفع موظفو البنك حصتهم لقا
  .المساهمة السنوية للبنك على بيان الدخل

  المطلوبات وااللتزامات المحتملة
الحسابات النظامية "بعد الهوامش، تحت بند تظهر المطلوبات وااللتزامات المحتملة والتي يكون البنك طرفاً فيها خارج بيان المركز المالي، 

  .حيث أنها ال تمثل موجودات أو مطلوبات فعلية كما في تاريخ بيان المركز المالي" وااللتزامات األخرى
  القبوالت

نة والموجودات األرصدة المدي"يفصح عن القبوالت على صدر بيان المركز المالي في بند ) المعدل) (٣٩(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
نتيجة لذلك ال توجد التزامات للقبوالت خارج بيان ". األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى"ويفصح عن المبلغ الدائن المقابل في بند " األخرى

  .المركز المالي
  عقود الضمانات المالية

 إن القيمة العادلة للضمان المالي في تاريخ التوقيع.  يخ إعطاء الضمانفي البيانات المالية بالقيمة العادلة في تارمبدئياً بالضمانات المالية ٌيعترف 
على العقد تساوي صفراً ألن جميع الضمانات يتم االتفاق عليها بالتراضي بين األطرف، وقيمة العالوة المتفق عليها مساوية لقيمة التزام 

بدئي تٌقاس المطلوبات التي على البنك مقابل تلك الضمانات بالمبلغ المبدئي وبعد االعتراف الم. ال ٌيعترف بالعالوة المستلمة مستقبالَ. الضمان
تحدد . وأفضل التقديرات للمبلغ المطلوب لسداد الضمان أيهما أعلى) ١٨(ناقصةً إطفاء األتعاب المعترف بها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ٌيعترف باألتعاب .  ابهة والخبرة من خسائر سابقة إضافة إلى الحكم االجتهادي لإلدارةهذه التقديرات بناًء على الخبرة المكتسبة من معامالت مش
  .اإليرادية المكتسبة على أساس ثابت على مدى العمر الزمني للضمان

  .تٌدرج أية زيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات في بيان الدخل ضمن بند مصاريف التشغيل األخرى

  قيمة العادلة خالل بيان الدخلالموجودات المالية بال
بها األرباح والخسائر المتعلقة كافة تدرج .  التكلفة والمعاد قياسها بالقيمة العادلةسعر مبدئياً بعترف بها  الماالستثماراتتتضمن هذه الفئة تلك 

في إيرادات المقبوضة رباح توزيعات األ والمكتسبةوائد  تدرج الف . التي ظهرت فيهاالسنةفي بيان الدخل في المحققة محققة أو غير السواء 
  .رباح على التواليتوزيعات األالفوائد و

  ضريبة الدخل

لسنة ) ١٢(بالقرار الجمهوري بقانون رقم له   والتعديالت الالحقةم١٩٩١لسنة ) ٣١(الدخل رقم بموجب قانون ضرائب يبة للسنة ضرالحتسب ت
  . م١٩٩٨ لسنه )٣٨(رقم  البنوك من قانون )٨٥( المادة رقموأحكام م ١٩٩٩
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  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٤٤

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     ٣-٢

  الزكاة
م إلى اإلدارة العامة للواجبات الزكوية والتي تقرر توزيعها طبقًا لمصاريفها ١٩٩٩لسنة ) ٢(يقوم البنك بدفع الزكاة وفقاً لقانون الزكاة رقم 

  .الشرعية
  ت األطراف ذوي العالقةمعامال

يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير مهم وجوهري على عملية اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية 
أفراد ار المدراء وكأعضاء مجلس اإلدارة وكبالمعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة  عن المالية البيانات في اإلفصاح يتمو. للشركة

أو % ٥ وأيضاً كبار المساهمين ممن يمتلكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة عائالتهم والشركات التي يعتبرون فيها المالكين الرئيسين
  .يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة البنك.  أكثر من قوة التصويت

  رسم األمانةالموجودات ب
  .درج ضمن هذه البيانات الماليةم تُبناء عليه للبنك ولموجودات كالموجودات التي يحتفظ بها البنك برسم األمانة ال يتم التعامل مع 

  الموجوداتانخفاض 
أي داللة في هذا  إذا وجدت.  ماأصلانخفاض  احتمال بتقييم ما إذا كانت هناك داللة على بيان مركز مالي، في تاريخ كل ،يقوم البنك

القابل األصل مبلغ إن . لالستردادالقابل األصل مبلغ بتقدير البنك يقوم األصل السنوي النخفاض فحص الأو في حالة وجوب الخصوص 
لكل مة والمحددة  ناقصة تكلفة البيع وقيمته المستخدتوليد النقدأعلى قيمة عادلة لألصل ناقصة تكلفة البيع أو القيمة العادلة لوحدة هو لالسترداد 

  .لموجودات األخرى أو موجودات البنكتلك لإال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن ة أصل على حد

خسائر رف بُيعت.  لالسترداد القابل هلى مبلغلالسترداد يعتبر األصل منخفضاً ويتم خفضه إالمبلغ المرحل لألصل عن مبلغه القابل عندما يتجاوز 
ما إذا كانت هناك فيبيانات مالية تقييم في تاريخ كل يتم إجراء .  متسقة مع وظيفة األصل المنخفضنشطة المستمرة في بيان الدخلانخفاض األ

   .لألصللالسترداد مبلغ القابل اليتم تقدير  وإذا وجدت هذه الداللة. انخفاض سبق االعتراف بهاأو نقصان خسائر عدم وجود داللة على أي 

 االعتراف منذ لالستردادالقابل األصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ سابقاً لمعترف بها االنخفاض اعكس خسارة ت
المبلغ الزيادة هذه ال يمكن أن تتجاوز ولالسترداد، إلى مبلغه القابل المرحل لألصل مبلغ الزيادة يتم  ،الحالةفي هذه  .االنخفاض خسارة في بآخر

يتم االعتراف بهذا العكس في .  المرحل الذي تم تحديده، بعد االستهالك، لو أنه لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض األصل في السنوات السابقة
عديل تم تعكس يهذا البعد . يملى أنه زيادة في إعادة التقيلة العكس عيجب معامبيان الدخل إال إذا رحل األصل بمبلغ إعادة تقييم، وفي هذه الحالة 

عمره  قيمته المتبقية على أساس منتظم على مدى ناقصة في الفترات المستقبلية لتخصيص القيمة المرحلة المعدلة لألصل االستهالكتكلفة 
  .  المتبقياإلنتاجي

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

حق قابل للتنفيذ  وجود عند في بيان المركز الماليالرصيد الناتج صافي ، ويظهر الموجودات المالية والمطلوبات المالية فقط مقاصة ىرتج
 في نفس مبلغ االلتزاماألصل وتسديد تملك سديد على أساس صافي المبلغ أو التلمبالغ المعترف بها وينوي البنك إما لقانونياً إلجراء مقاصة 

  .الوقت

  األدوات المالية  ٣
النقدية والحسابات الجارية والودائع األرصدة تشتمل الموجودات المالية على .  في الموجودات والمطلوبات الماليةدوات المالية للبنك تتمثل األ

وتشتمل .  والبنوك والقروض والسلفيات المقدمة للعمالء لدى البنك المركزي اليمني واالستثمارات البنوك وأذون الخزانة وشهادات اإليداعلدى
 الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بندأيضاً،  ،األدوات الماليةتتضمن . ودائع العمالء واألرصدة المستحقة للبنوكالمطلوبات المالية على 

  ."المطلوبات وااللتزامات المحتملة"
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  ٤٥

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ١- ٣
، ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن قيمها العادلة البيانات الماليةضاحات حول  إلى تقييم موجودات ومطلوبات البنك كما تظهرها اإلياستناداً

  .كما في تاريخ بيان المركز المالي

  إدارة مخاطر األدوات المالية  ٢- ٣
طر البنك هي التعرف على جميع المخاطر إن الوظائف الرئيسة إلدارة مخا.  تتضمن أنشطة البنك اتخاذ مخاطر بأسلوب هادف وإدارة تلك المخاطر مهنياً

يراجع البنك باستمرار سياساته وأنظمته إلدارة المخاطر . التي تؤثر على البنك وقياس تلك المخاطر وإدارة مراكز المخاطر وتحديد توزيع رأس المال
وازن مالئم بين المخاطر والعائد وتقليل التأثيرات ويهدف البنك إلى تحقيق ت. لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات في السوق

  .السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك

  .يعرف البنك المخاطر على أنها إمكانية تكبده لخسائر أو فقدان ربحية قد تتسبب بها عناصر داخلية أو خارجية

تقوم إدارة الخزينة المركزية بتحديد وتقييم .  سياسات صادق عليها مجلس اإلدارة، وذلك بموجب )خزينة البنك(تدار المخاطر من قبل إدارة خزينة مركزية 
يوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر الشاملة ويضع سياسات .  وحماية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل األخرى في البنك

األجنبي، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر االئتمان، واستخدام األدوات المالية المشتقة واألدوات المالية غير مكتوبة تغطي مجاالت معينة مثل مخاطر الصرف 
  .باإلضافة إلى ذلك، نقع على إدارة التدقيق الداخلي مسئولية القيام بمراجعات مستقلة تشمل إدارة المخاطر والبيئة الرقابية. المشتقة

 . وأدوات رقابية أخرىة مستمرة تخضع لحدود المخاطر مراقب وقياس وتحديدمن خالل عملية  اإدارتهيتم  هبنكية، إال أنالمخاطر متأصلة في األنشطة التعد 
عن المخاطر الواقعة في إطار مسئولية كل فرد في البنك تحمل لبنك، ويربحية مستمرة لذات أهمية بالغة لضمان هذه تعتبر عملية إدارة المخاطر و

  .مسؤولياته

  .أسعار الصرفمخاطر سعر الفائدة ومخاطر ومخاطر السيولة، و، االئتمانلمخاطر  البنك يتعرض

  مخاطر االئتمان

.  إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية إذا ما أخفق أحد عمالء البنك أو األطراف المنافسة في السوق بالوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه البنك
، في األساس، من القروض والسلفيات التجارية واالستهالكية، وبطاقات االئتمان، والتزامات القروض والناتجة من أنشطة اإلقراض تنشأ مخاطر االئتمان

والضمانات المالية وخطابات الضمان ) مبادالت اإلخفاق الدائنة(تلك كما يمكن أن تنشأ هذه المخاطر من تحسينات اإلقراض الموفرة مثل مشتقات االئتمان 
  . والقبوالتوالتوثيقات

 تاالنكشافا( األخرى الناتجة عن األنشطة التجارية تيتعرض البنك أيضاً لمخاطر ائتمان أخرى ناتجة عن االستثمارات في أدوات الدين، واالنكشافا
لنظيرة في السوق وقروض إعادة الشراء ، بما فيها المتاجرة في محفظة موجودات في غير أداة ملكية، والمشتقات وأرصدة السداد مع األطراف ا)التجارية
  .  العكسية

إن إدارة مخاطر ورقابة .  إن مخاطر االئتمان هي أكبر المخاطر منفردة لنشاط البنك، ولذلك يقوم البنك بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان بحرص شديد
  .دارة ولكل رئيس وحدة عمل في البنك وذلك بصورة منتظمةاالئتمان مكلف بها فريق إدارة مخاطر االئتمان والذي يقدم تقاريره إلى مجلس اإل

م المتعلق بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان، يلتزم البنك ١٩٩٧لسنة ) ١٠(ولغرض االلتزام بتعميم البنك المركزي اليمني رقم 
  .معايير محددة لغرض إدارة مخاطر االئتمان بطريقة مالئمةب

 في التعميم المذكور أعاله، يطبق البنك إجراءات إضافية، لتقليل مخاطر االئتمان، وهي ما باإلضافة إلى المعايير المنصوص عليها
  :يلي

  ؛إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منهم •
مصاعب المالية التي تواجه العمالء أو الحصول على ضمانات كافية لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من ال •

  ؛البنوك
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  ٤٦

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ٢-٣

  )تتمة(مخاطر االئتمان 

غير  المتابعة والمراجعة الدورية للعمالء والبنوك لغرض تقييم مراكزهم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطلوب للقروض •
  ؛المنتظمة

 .يع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك على قطاعات متنوعة لتقليل تركزات مخاطر االئتمانتوز •

يظهر الحد األعلى للمخاطر باإلجمالي قبل .  يظهر الجدول أدناه الحد األعلى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بمكونات بيان المركز المالي
 :  اتفاقيات العوامل المخففة من تأثير المخاطر باستخدام

 

   ديسمبر٣١
   م٢٠٠٩

   ديسمبر٣١
  م٢٠٠٨

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني :الموجودات

باستثناء النقدية (النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 
 ٨،٨٩٩،٨٦٧  ٩،٧١٩،٩٤٦ )في الصندوق

 ٢٥،٦١٢،٥٦٧  ٢٨،٧٩٢،٢٩٩  األرصدة لدى البنوك 

 ٤٦،٢٨٠،٠٤٩  ٥٢،٥٨٧،١٨٨  زانةأذون الخ

 ١٠،٣٥٠،٠٠٠  - شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

 ٨،٤٠٩،٣٠٢  ٩،٣٦٩،٢٧٣  بعد المخصصات القروض والسلفيات المقدمة للعمالء،

 ٨٢٦،٢٠٥  ٢١٦،٣٢٤  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي

 ١،٧٣٩،٩١١  ١،١٢٠،٥٦٧ األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

 ١٠١،٤٩٧،٥٢٢  ١٠١،٨٠٥،٥٩٧ إجمالي الموجودات

  ٢٥،٧٤٩،٢٤٦   ٢٦،٥٣٩،٣٥٨  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى

 ١٢٧،٢٤٦،٧٦٨  ٩٥٥،٣٤٤،١٢٨ إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

توزيع األدوات ) ٣١(اإليضاح رقم يظهر . يدير البنك تركزات المخاطر بتوزيع المحفظة على قطاعات اقتصادية ومواقع جغرافية متنوعة
  .توزيع األدوات المالية بحسب المواقع الجغرافية) ٣٢(المالية على القطاعات االقتصادية المختلفة ويظهر اإليضاح رقم 

  مخاطر السيولة

 تقومللحد من هذه المخاطر و.  ية في الظروف الطبيعاستحقاقهاالمالية عند على الوفاء بالتزاماته البنك  عدم قدرة مخاطر السيولة هي مخاطرإن 
ومراقبة التدفقات  بإدارة الموجودات آخذة بعين االعتبار السيولة المطلوبة، األساسية،ودائع القاعدة اعتمادها على باإلضافة إلى  البنك، إدارة

  .تنظم مصادر تمويل متنوعةوبشكل يومي المالية والسيولة المستقبلية 
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  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٤٧

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ٢-٣

  )تتمة(مخاطر السيولة 

  :يظهر الجدول التالي تحليل االستحقاق للمطلوبات المالية التي تظهر االستحقاقات التعاقدية المتبقية

    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر٦من 

    إلى سنة واحدة
   إلى٣من 
    أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ما في ك

  ألف ريال يمني

ألف ريال 
  المطلوبات  ألف ريال يمني ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  يمني

 األرصدة المستحقة للبنوك  ٥٧٣،٤١٠ -  -  -  ٥٧٣،٤١٠
٨٩،٨١٤،٤٢٠  ٥٧،٠٩١،٢١٢ ٩،٣٥٨،٥٣٢  ٢٢،٨٤٣،٢٣٣  ٥٢١،٤٤٣  ودائع العمالء 
 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى   ١،٨٨٨،١٥٩  ١١٦،٣١٩   ١٩٩،٤٥٩   -   ٢،٢٠٣،٩٣٧

٩٢،٥٩١،٧٦٧   ٥٩،٥٥٢،٧٨١  ٩،٤٧٤،٨٥١   ٢٣،٠٤٢،٦٩٢   ٥٢١،٤٤٣   إجمالي المطلوبات
  

    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر٦من 

    إلى سنة واحدة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ما في ك
  

  ألف ريال يمني

ألف ريال 
ألف ريال يمني ريال يمنيألف   يمني   المطلوبات  ألف ريال يمني

 األرصدة المستحقة للبنوك  ٢،٠٧٦،٦٢٧ -  -  -  ٢،٠٧٦،٦٢٧
١٢،١٧٤،٣٩٤   ١٧،٦١٨،٢٧٢  ١٢٧،٢٢٤  ٨٧،٨٧١،٦٤١  ودائع العمالء  ٥٧،٩٥١،٧٥١
 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى   ٢،٣٥٨،٨٠٣  ١٥٤،٦٥٩   ٢٢٢،٥٣٤   -   ٢،٧٣٥،٩٩٦

٠٥٣،٣٢٩،١٢    ١٧،٨٤٠،٨٠٦   ١٢٧،٢٢٤   ٩٢،٦٨٤،٢٦٤   إجمالي المطلوبات  ٦٢،٣٨٧،١٨١  

 .تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات وصافي الفجوة بين االثنين) ٢٩(باإلضافة إلى ما ورد أعاله، يظهر اإليضاح رقم 

  مخاطر سعر الفائدة

. ار الفائدة سوف تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو على قيمة األدوات الماليةتنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن التغيرات في أسع
  :يمارس البنك عدداً من اإلجراءات للحد من تأثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق

  ربط أسعار الفائدة على المبالغ المقترضة بأسعار الفائدة على المبالغ المقرضة؛ •
 عتبار أسعار الخصم لمختلف العمالت عند تحديد أسعار الفائدة؛األخذ بعين اال •

 .ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية •



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٤٨

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ٢-٣

  )تتمة(مخاطر سعر الفائدة 

  :دةيظهر الجدول التالي تعرض البنك إلى مخاطر سعر الفائ

    غير متأثر بالفائدة    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر٦من 

    إلى سنة واحدة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ما في ك
  

  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

١١،٠٥٢،٣٠٩  ١١،٠٥٢،٣٠٩   -  -  -  - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 

  المركزي اليمني
  األرصدة لدى البنوك   ٢٠،٤٩٤،٥٩٧  ١،٩٥٩،٠٦٠  ١،٣٥٠،٥٩٠  -   ٤،٩٨٨،٠٥٢  ٢٨،٧٩٢،٢٩٩
  أذون الخزانة، صافي ٤١،١٦٤،٠٦٣   -   ١١،٤٢٣،١٢٥  -    -  ٥٢،٥٨٧،١٨٨

  ى البنك المركزي اليمنيشهادات اإليداع لد -  -  -  -    -  -
  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات ٢،١٢٩،٢٦٠  ٤٣٧،٠١٥  ٤،٧٥٠،٦٥٩  ٢،٠٥٢،٣٣٩    -  ٩،٣٦٩،٢٧٣
  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -   -   -  -   ٢١٦،٣٢٤  ٢١٦،٣٢٤

 وجودات األخرى األرصدة المدينة والم ٢٠،٥٨١  ٢،٥١٦  ١،٧٣٤  -   ١،٠٩٥،٧٣٦  ١،١٢٠،٥٦٧

 إجمالي الموجودات ٦٣،٨٠٨،٥٠١  ٢،٣٩٨،٥٩١  ١٧،٥٢٦،١٠٨  ٢،٠٥٢،٣٣٩   ١٧،٣٥٢،٤٢١  ١٠٣،١٣٧،٩٦٠

  المطلوبات وحقوق الملكية           
 األرصدة المستحقة للبنوك  -  -  -  -    ٥٧٣،٤١٠   ٥٧٣،٤١٠

 ودائع العمالء   ٢٧،٤٢٠،٠٣٣  ١١،٩٨٣،٧٣٩   ٢٠،٥٤٩،٢٦٦  -   ٢٩،٨٦١،٣٨٢  ٨٩،٨١٤،٤٢٠
 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  ٢٦٦،١٤٨  ١١٦،٣١٩  ١٩٩،٤٥٩   -   ١،٦٢٢،٠١٠  ٢،٢٠٣،٩٣٦

  إجمالي المطلوبات  ٢٧،٦٨٦،١٨١  ١٢،١٠٠،٠٥٨   ٢٠،٧٤٨،٧٢٥  -    ٣٢،٠٥٦،٨٠٢  ٩٢،٥٩١،٧٦٦
  فجوة التأثر بسعر الفائدة  ٣٦،١٢٢،٣٢٠   )٩،٧٠١،٤٦٧(   )٣،٢٢٢،٦١٧(  ٢،٠٥٢،٣٣٩    )١٤،٧٠٤،٣٨١(   ١٠،٥٤٦،١٩٤

  

    غير متأثر بالفائدة    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر٦من 

    إلى سنة واحدة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ما في ك
  

  اتالموجود ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

٩،٩٣٣،٢٦٠  ٩،٩٣٣،٢٦٠   -  -  -  - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   ١٨،٥٦٧،٠٢٢  ٧٦٩،٠٩٠  ٢٨٩،١٢٠  ١،١٦٢،٤٦٢   ٤،٨٢٤،٨٧٣  ٢٥،٦١٢،٥٦٧
  أذون الخزانة، صافي ٤٥،٧٤٨،٨٦٩   -   ٥٣١،١٨٠  -    -  ٤٦،٢٨٠،٠٤٩
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني ١٠،٣٥٠،٠٠٠  -  -  -    -  ١٠،٣٥٠،٠٠٠
  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات ٢،٣٠٤،١٠٠  ٥٢١،٧٥٠  ٢،٤٩٧،٧٣٢  ٣،٠٨٥،٧٢٠    -  ٨،٤٠٩،٣٠٢
  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -   -   -  -   ٢٠٥،٨٢٦  ٢٠٥،٨٢٦

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  ٢٤٣،٦٦٥  ١،٩٢٥  ٧٢٣  ٢،٩٠٩   ١،٤٩٠،٦٨٩  ١،٧٣٩،٩١١

 إجمالي الموجودات ٧٧،٢١٣،٦٥٦  ١،٢٩٢،٧٦٥  ٣،٣١٨،٧٥٥  ٤،٢٥١،٠٩١   ١٦،٤٥٤،٦٤٨  ١٠٢،٥٣٠،٩١٥

  المطلوبات وحقوق الملكية           
 األرصدة المستحقة للبنوك  ١،٥٠٠،٠٠٠  -  -  -   ٥٧٦،٦٢٧  ٢،٠٧٦،٦٢٧

 ودائع العمالء   ٣٥،٢٥٥،٦٨٨  ١٠،٩٢٩،٦٢٨   ١٥،٧٢٦،٣٢٤  -   ٢٥،٩٦٠،٠٠١  ٨٧،٨٧١،٦٤١
 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  ٤٩٨،٨٨٣  ١٥٤،٦٥٩  ٢٢٢،٥٣٤   -   ١،٨٥٩،٩٢٠  ٢،٧٣٥،٩٩٦

  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ٣٧،٢٥٤،٥٧١  ١١،٠٨٤،٢٨٧   ١٥،٩٤٨،٨٥٨  -    ٢٨،٣٩٦،٥٤٨  ٩٢،٦٨٤،٢٦٤
  فجوة التأثر بسعر الفائدة  ٣٩،٩٥٩،٠٨٥   )٩،٧٩١،٥٢٢(   )١٢،٦٣٠،١٠٣(   ٤،٢٥١،٠٩١    )١١،٩٤١،٩٠٠(   ٩،٨٤٦،٦٥١

 ٣١متوسط أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات المطبق خالل السنة المنتهية في ) ٣٠(باإلضافة إلى ما سبق، يظهر اإليضاح رقم 
  .م٢٠٠٨مبر  ديس٣١م والسنة المنتهية في ٢٠٠٩ديسمبر 



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٤٩

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ٢-٣

  مخاطر أسعار الصرف

بسبب طبيعة نشاطات البنك، يتعامل البنك بمختلف العمالت األجنبية وعليه فإنه معرض لمخاطر أسعار الصرف، ويحرص البنك على المحافظة 
م والذي يحدد أن ال تتجاوز ١٩٩٨لسنة ) ٦( في المنشور رقم البنك المركزي اليمنياماً بتعليمات على مراكز متوازنة للعمالت األجنبية التز

من رأس مال البنك واحتياطياته، وأن ال يتجاوز إجمالي المركز المفتوح لجميع العمالت % ١٥مراكز العمالت األجنبية كل على حدة عن نسبة 
م يراقب البنك دورياً مراكز العمالت ١٩٩٨لسنة ) ٦(تزاماً بمنشور البنك المركزي اليمني رقم وال.  من رأس مال البنك واحتياطياته% ٢٥عن 

) ٣٥ (يبين اإليضاحو. األجنبية لديه ويقوم ببيع المبالغ الفائضة بالعمالت األجنبية إلى البنك المركزي اليمني باألسعار السائدة في تاريخ البيع
  .نكالبهم مراكز العمالت األجنبية في أ

  :بلغ صافي تعرض البنك للعمالت األجنبية كالتالي

م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في     دوالر أمريكي    جنيه إسترليني    يورو    ريال سعودي    عمالت أخرى    اإلجمالي
       ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني
  الموجودات   ٥٣،٧٠٠،٥٤٦ ١،٨٥٤،٠٩٣ ٣،٠٤٥،٣٠٤ ٢،٠٥٥،٣٦٥ ٢،٥١٠،٨٩٦ ٦٣،١٦٦،٢٠٤

  المطلوبات   )٥٥،٦٠٣،٢٣٧( )١،٨٥٥،٤٢٨(  )٢،٩٨٠،٢٢٤(  )١،٨٥٤،٤٧٧( )١،٤٥٤،٧٣٦( )٦٣،٧٤٨،١٠٢(
  صافي مراكز العمالت    )١،٩٠٢،٦٩١(  )١،٣٣٥(  ٦٥،٠٨٠  ٢٠٠،٨٨٨  ١،٠٥٦،١٦٠  )٥٨١،٨٩٨(

  
م٢٠٠٨  ديسمبر٣١كما في     دوالر أمريكي    جنيه إسترليني    يورو    ال سعوديري    عمالت أخرى    اإلجمالي

       ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني
  الموجودات   ٤٥،٦٨١،٠٦٥  ١،٨٩٣،٧٣٦  ٦،٠٤٢،٧٩٦   ١،٨٣٣،٠٠٥  ٤٩٩،٢٧٧  ٥٥،٩٤٩،٨٧٩

  المطلوبات     )٤٥،٢٤٩،٢٩٢(   )١٥٧،٦١٤،١(   )٦،٠٥٧،٧٤٨(    )١،٥٩٢،٢٧٣(   )٤٧٤،٦٣١(   )٥٤،٩٨٨،١٠١(
  صافي مراكز العمالت    ٤٣١،٧٧٣   ٢٧٩،٥٧٩   )١٤،٩٥٢(    ٢٤٠،٧٣٢   ٢٤،٦٤٦   ٩٦١،٧٧٨

  إدارة رأس المال  ٣-٣

بتصنيف وأن البنك يحتفظ  المفروضة خارجياً متطلبات رأس المالبالبنك التزام ضمان في لرأس المال ل من إدارة البنك ةاألساسيتتمثل األهداف 
 تقنيات تستند على باستخدامبشكل ربع سنوي من قبل إدارة البنك رأس المال تتم مراقبة كفاية   .نسب رأس مال صحيحةو قوي ائتماني

بنك المركزي اليمني على أساس تحفظ المعلومات المطلوبة في ملف لدى ال و. إشرافيةالتعليمات المقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض 
  .ربع سنوي

 أو أعلى إلى موجودات مرجحة بأوزان المخاطر يساويبأن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال في اليمن يلزم البنك المركزي اليمني كل بنك 
ودائع العمالء إلى ة من إجمالي رأس المال باإلضافة إلى ذلك يتطلب من البنك أن يحتفظ بنسب. التي تمثل الحد األدنى المتفق عليه دولياً% ٨من 

  %.٥يساوي أو أعلى من 

  :إلى فئتينالبنك ُيقسم إجمالي رأس مال 

  . العامواالحتياطي القانوني  واالحتياطيرأس المالوتتضمن  :الفئة األولى
  . المتوفرة للبيعلالستثماراتفي القيمة العادلة  اتتغيرأي  الناتجة عن حققةمالير غ رباحاأل و إعادة التقييموتتضمن احتياطيات :الفئة الثانية



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٥٠

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  )تتمة( إدارة رأس المال  ٣-٣

فئة الإلى للقروض والسلفيات ُيضاف رصيد المخصصات العامة  وفئة األولى والثانيةال في أي بنك محلي أو شركة مالية من االستثمارُيستقطع 
  . األولى والثانية

اً وتعكس تقديرة  سلم مدرج مكون من أربعة مستويات للمخاطر مصنفة وفقاً لطبيعدات المرجحة بأوزان المخاطر باستخدامالموجوقاس تُ
 تتبع ت . أو كفاالت مالئمةضماناتأي  االعتبارالسوق والمخاطر األخرى المصاحبة لكل أصل ونظيره، مع األخذ بعين لمخاطر االئتمان و

  . ة األكثر احتمالية للخسائر الممكنةطبيعلتعكس المع بعض التعديالت  بيان المركز الماليود خارج لمخاطر البنإجراءات مماثلة 

  .يعمل البنك وفقاً لجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجياً الخاضع لها

  :يتم احتساب كفاية رأس المال كالتالي

 

   ديسمبر٣١
   م٢٠٠٩

   ديسمبر٣١
  م٢٠٠٨

 مليون ريال يمني   يمنيمليون ريال الفئة األولي

 ٨،٥٠٠  ٩،٠٠٠ رأس المال

 ١،٦٤١  ١،٨٥٧  االحتياطي القانوني

 ٣٧٢  ٥٢٣ االحتياطي العام

 ١٠،٥١٣  ١١،٣٨٠ إجمالي الفئة األولي

    الفئة الثانية
 ٦٤٠  ٦٤٠ احتياطي إعادة تقييم العقارات 

 ٤٦  ٥٥  احتياطي القيمة العادلة

 ٦٨٦  ٦٩٥ إجمالي الفئة الثانية

  )٦٢(   )٦٤(  االستثمارات في البنوك أو الشركات المالية المحلية
  ٨٧   ١٠٥  رصيد المخصص العام كما في نهاية السنة  

 ١١،٢٢٤  ١٢،١١٦ إجمالي رأس المال العامل

       موجودات مرجحة بأوزان المخاطر
  ١٤،٣٠٣   ١٣،٨٦٢  في بيان المركز المالي 

  ٤،٦٢٥   ٤،٣٤٧  خارج بيان المركز المالي 
  ١٨،٩٢٨   ١٨،٢٠٩  إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

       نسبة كفاية رأس المال
  %٥٦   %٦٢  الفئة األولي

  %٥٩   %٦٧ إجمالي رأس المال



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٥١

  لدى البنك المركزي اليمنياالحتياطيات النقدية في الصندوق وأرصدة   ٤

 

   ديسمبر٣١
   م٢٠٠٩

   ديسمبر٣١
  م٢٠٠٨ 

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني :ندوقالنقدية في الص

 ٥١٠،٠٨٦  ٥٧١،٩٢٥ بالعملة المحلية

 ٥٢٣،٣٠٧  ٧٦٠،٤٣٨ بالعمالت األجنبية

 ٢١،٣٢٧  ٣٢،٦٢٤ الشيكات المشتراة، صافي

 ١،٠٥٤،٧٢٠  ١،٣٦٤،٩٨٧ إجمالي النقدية في الصندوق

     : أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني
 ٣،٩٠٨،٩٥٣  ٣،٦٩٤،٨١٩ ةبالعملة المحلي

 ٤،٩٦٩،٥٨٧  ٥،٩٩٢،٥٠٣  بالعمالت األجنبية

 ٨،٨٧٨،٥٤٠  ٩،٦٨٧،٣٢٢ إجمالي أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 ٩،٩٣٣،٢٦٠  ١١،٠٥٢،٣٠٩ إجمالي النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

بنسبة محددة على العملة لدى البنك المركزي اليمني  قانونية  بودائعالبنك أن يحتفظعلى م ١٩٩٨لسنة ) ٣٨(م رق أحكام قانون البنوك بموجب
  .   لديهوالودائع ألجل والودائع األخرى لودائع تحت الطلبالمحلية وعلى العمالت األجنبية ل

  األرصدة لدى البنوك ٥
   ديسمبر٣١

   م٢٠٠٩ 

   ديسمبر٣١
  م٢٠٠٨ 

  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  األخرىاألرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية 
       :الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني

 ٣،٣١٤،٥١٠  ٣،٠٨٠،٧٧٠  بالعملة المحلية  

 ٧٩٤،١٦٠  ٣٥٤،٩٩١ بالعمالت األجنبية  

 ٤،١٠٨،٦٧٠  ٣،٤٣٥،٧٦١ إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني

 ١،٩٧٤  ٦٧٤  الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية األخرى

  ٤٠٠،٠٠٠   ٤٣٠،١٢١  ودائع استثمارية إسالمية لدى بنكين محليين
 ٤،٥١٠،٦٤٤  ٣،٨٦٦،٥٥٦ إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى

    األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األجنبية
 ٤،٨١٦،٥٥٨  ٥،٥٢٦،٨٦١ أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب

 )٢٠،٢٧٢(  )٢١،١١٨( المخصص لقاء بنود التسوية المعلقة 

 ١٦،٣٠٥،٦٣٧  ١٩،٤٢٠،٠٠٠ الودائع ألجل

 ٢١،١٠١،٩٢٣  ٢٤،٩٢٥،٧٤٣ إجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األجنبية

  ٢٥،٦١٢،٥٦٧   ٢٨،٧٩٢،٢٩٩ نوكإجمالي األرصدة لدى الب

  )تتمة (األرصدة لدى البنوك ٥

، في حين ال تحمل الحسابات  %)٥،٠٠إلي  % ٠،٠٤(تحمل الحسابات الجارية والودائع ألجل لدى البنوك األجنبية أسعار فوائد متغيرة 
  .الجارية لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى أي فوائد

  



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٥٢

  ة، صافيأذون الخزان ٦

  

   ديسمبر٣١
   م٢٠٠٩ 

   ديسمبر٣١
  م٢٠٠٨ 

  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  :أذون الخزانة والتي تستحق خالل
  -   ١،٢٥٨،٤٧٥   يوما٤٢ً
  ١٠١،٩٠٢   -   يوما٤٩ً
  ٢،١٥٠،٤٧٤   -   يوما٦٢ً
  ٣٨،٤١١،٠٣٠   ٣١،٨٩٠،٠٤٩   يوما٩٠ً
  ٥٣٧،٤١٠   ٨،٧٧٦،٢٢٠   يوما١٨٢ً
  ٦،٣٤٣،٨٧٠   ١١،٩٨٦،٥٤٠   يوما٣٦٤ً

  ٤٧،٥٤٤،٦٨٦   ٥٣،٩١١،٢٨٤  ذون الخزانةالقيمة االسمية ألإجمالي 
       :غير المطفأ المستحق خاللالخصم 
  )- (   )١٠،٥٥٨(   يوما٤٢ً
  )١،٥١٩(   )-(   يوما٤٩ً
  )٤٣،٣٠٨(   )-(   يوما٦٢ً
 )٧٠٧،٣١٢(  )٤٩٤،٤١٦(   يوما٩٠ً

 )٢٧،٧٤٧(  )٢٥٥،٧٠٧(  يوماً ١٨٢

  )٤٨٤،٧٥١(   )٥٦٣،٤١٥(   يوما٣٦٤ً
 ٤٦،٢٨٠،٠٤٩  ٥٢،٥٨٧،١٨٨  صافي القيمة الدفترية ألذون الخزانة

% ١٣,٩٧: م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١% (١٥,٤١ الى%١٢,٥٤فائدة تتراوح بين المعاد شراؤها أسعار أذون الخزانة تحمل أذون الخزانة و
جزءاً من  ، التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر، لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزانةفقاً  و%).١٥,٩٢الى

  .الموجودات النقدية وشبه النقدية

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني ٧
   ديسمبر٣١  

   م٢٠٠٩ 

   ديسمبر٣١
  م٢٠٠٨ 

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

  ١٠،٣٥٠،٠٠٠   -   يوما٩١ً –شهادات اإليداع 

  ١٠،٣٥٠،٠٠٠   -  اع لدى البنك المركزي اليمنيشهادات اإليدإجمالي 

جزءاً شهادات اإليداع هذه  لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر وفقاً% ١٥,٨٩و % ١٣,٠٦ تتراوح بينفائدة تحمل شهادات اإليداع أسعار 
  .من الموجودات النقدية وشبه النقدية



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٥٣

  ، بعد المخصصاتالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٨

 

   ديسمبر٣١
   م٢٠٠٩

   ديسمبر٣١
  م٢٠٠٨

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني :القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص

  ٥،٦٥٤،٦٠١   ٦،٩١٩،٦٥٠ تسهيالت السحب على المكشوف
 ٥،١١٢،٧٧٧  ٥،٨٠٦،٦٢٤ القروض القصيرة األجل

 ١٠،٧٦٧،٣٧٨  ١٢،٧٢٦،٢٧٤ خاص إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع ال

 )٢،١٨٩،٠٦٨(  )٢،٩٥١،٤٨٧( )أ-٨إيضاح (المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة 

 )١٦٩،٠٠٨(  )٤٠٥،٥١٤( )ب-٨إيضاح (الفوائد المعلقة  

 )٢،٣٥٨،٠٧٦(  )٣،٣٥٧،٠٠١( إجمالي المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة والفوائد المعلقة

 ٨،٤٠٩،٣٠٢  ٩،٣٦٩،٢٧٣ صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 

 ديسمبر ٣١(يمني   ألف ريال٣،٤٤٢،١٧١مبلغ م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة كما في بلغ
  :  إن تفصيل هذا المبلغ كما يلي).  ألف ريال يمني٢،٧٨٩،٨٠٧: م٢٠٠٨

  

   ديسمبر٣١
   م٢٠٠٩ 

   ديسمبر٣١
  م٢٠٠٨ 

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

  ٤٦٩،٣٣١   ٢٠٤،٢٦٣  الديون دون المستوى
  ٣٣٦،٢٤١   ٧١،٥٦٠  الديون المشكوك في تحصيلها

 ١،٩٨٤،٢٣٥  ٣،١٦٦،٣٤٨  الديون الرديئة

 ٢،٧٨٩،٨٠٧  ٣،٤٤٢،١٧١  إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة

  ض والسلفيات غير المنتظمةمخصصات لقاء خسائر القروال  )أ-٨

ضرائب قانون  من )٩(من المادة رقم ) م(لفقرة ام، و١٩٩٨ ديسمبر ٢٧ساري المفعول في الم ١٩٩٨ لسنة )٣٨ (رقمقانون البنوك من ) ٨٥(رقم لمادة بموجب أحكام ا
 لتعليمات البنك وفقاًيكونه البنك لقروض والسلفيات خسائر اخصص لم، فإن أي م١٩٩٩سنة ل) ١٢(قرار الجمهوري بقانون رقم المعدل بال ،م١٩٩١ لسنة )٣١(رقم الدخل 

  .ضرائب الدخل عند احتساب الوعاء الضريبي لضريبة الدخلحكام أي قانون ل ألاًال يكون خاضعبهذا الخصوص المركزي اليمني 

  :كانت كالتالي  السنةخالل لقروض والسلفياتللخسائر المحتملة ل تفاصيل حركة المخصصات إن

  -------- -- م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١------ ----- -   ----------م ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ------------
  خاص  عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي

  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  يناير١الرصيد في  ٢،١٠١،٦٥٣  ٨٧،٤١٥  ٢،١٨٩،٠٦٨  ١،٦٧٣،٣٣٣  ١٣١،٦١٦  ١،٨٠٤،٩٤٩

٣٦،٢١٠  ٨١٩  ٣٧،٠٢٩  ١،٩٢٢  ١٥٩  ٢،٠٨١ 
إعادة تقييم األرصدة االفتتاحية 

 بالعمالت األجنبية

 المبالغ المستخدمة خالل السنة )٥،٨٩٦(  )-(  )٥،٨٩٦(  )٢،١٥٢(  -  )٢،١٥٢(

 لرصيد االفتتاحي المعدلا ٢،١٣١،٩٦٧  ٨٨،٢٣٤  ٢،٢٢٠،٢٠١  ١،٦٧٣،١٠٣  ١٣١،٧٧٥  ١،٨٠٤،٨٧٨

)٣١٧،٢٠٧(  )١٣،١٠٣(  )٣٣٠،٣١٠(  )٤٠٩،٨٩٣(  )٨٦٦،٦١(  )٤٧١،٧٥٩( 
المبالغ المستردة من قروض 

 )٢٢إيضاح (سبق شطبها 

 )٢٤إيضاح  (لسنةالمخصص ل ١،٠٣١،٩٤٩  ٢٩،٦٤٧  ١،٠٦١،٥٩٦  ٨٣٨،٤٤٣  ١٧،٥٠٦  ٨٥٥،٩٤٩

  المحمل على بيان الدخل ٧١٤،٧٤٢  ١٦،٥٤٤  ٧٣١،٢٨٦  ٤٢٨،٥٥٠  )٤٤،٣٦٠(  ٣٨٤،١٩٠
  السنةالرصيد في نهاية ٢،٨٤٦،٧٠٩  ١٠٤،٧٧٨  ٢،٩٥١،٤٨٧  ٢،١٠١،٦٥٣  ٨٧،٤١٥  ٠٦٨،١٨٩،٢



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٥٤

  )تتمة( القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات ٨

  مخصصات لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمةال  )أ-٨

  .%)٢ :م٢٠٠٨( %٢معدل بلقروض تحت المراقبة االلتزامات المحتملة المنتظمة بما فيها القروض ولعام  اإلدارة تكوين مخصصقررت 

مقابل )  ألف ريال يمني٢،١٥٢: م٢٠٠٨( ألف ريال يمني ٥،٨٩٦قام البنك خالل السنة بشطب القروض والسلفيات كاملة التغطية بمبلغ قدره 
ات الممكنة الستعادتها وترى إدارة البنك أن إمكانية استردادها بعيدة، إال أن البنك سيتابع  قيمة المخصصات حيث استنفذت كافة اإلجراءانخفاض

  .استرداد هذه القروض بكل الوسائل الممكنة وأي استرداد مستقبلي لهذه القروض المشطوبة سيتم االعتراف به في بيان الدخل

  الفوائد المعلقة  )ب-٨

حصيلها إيرادات عند ت والتي يتم االعتراف بها ك لتعليمات البنك المركزي اليمنيفقاًوت غير المنتظمة الفوائد على القروض والسلفياهذه تمثل 
  .طفق

   ديسمبر٣١
   م٢٠٠٨ 

   ديسمبر٣١
    م٢٠٠٩ 

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
   يناير ١ الرصيد في  ١٦٩،٠٠٨  ٨٩،٩٨٨

   فروقات أسعار الصرف خالل السنة ٢،٤٥٧  ٣٧٣
  المبالغ المشطوبة خالل السنة  )-(   )٩١٧(
  المسترد خالل السنة )١،٠٢٨(  )٥،٩٠٠(

  المكون خالل السنة ٢٣٥،٠٧٧  ٨٥،٤٦٤
 الرصيد في نهاية السنة ٤٠٥،٥١٤  ١٦٩،٠٠٨

   صافي المتوفرة للبيع،االستثمارات ٩
  : التاليةبنوك والمؤسسات الماليةي الات المتوفرة للبيع فاالستثمارتشتمل هذه على 

   ديسمبر٣١
   م٢٠٠٨

   ديسمبر٣١
    م٢٠٠٩

عدد األسهم 
 دوالر ٥٠بسعر 

    أمريكي للسهم
  نسبة المساهمة

%    
  :االستثمارات في أسهم مجموعة يوباف     ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  )أ-٩إيضاح (  دوالر أمريكي للسهم١) أ( أسهم فئة – و كرا كا–يوباف  ٠,٧٨٨  ٢٩،٩٤٤    ٣١٠،٣٨٥   ١٧،٩٨٢
  )أ-٩إيضاح ( دوالر أمريكي للسهم١) ب( أسهم فئة – و كراكا–يوباف  ٠,٧٨٢  ٤،٦٩٣   ٤٨،٦٤٥  ٢،٨١٨
  )أ-٩إيضاح ( دوالر أمريكي للسهم١) ج( أسهم فئة – و كراكا–يوباف  ١,٢٢١  ١٠،٥٦٥   ١٠٩،٥١١  ٦،٣٤٤
  مجموعة يوبافأسهم  في اتي االستثمارإجمال   ٤٥،٢٠٢   ٤٦٨،٥٤١  ٢٧،١٤٤

  :االستثمارات األخرى           
  )ب-٩إيضاح ( البحرين -بنك اليوباف العربي الدولي  ٠,٣٤٤        ٧٣،١٢٧   ٦١،٠٧٣
  )ج -٩إيضاح ( البحرين -شركة الخدمات المالية العربية   ٠,١٦٧        ٢٠،٥٨٦   ٢١،٣٨٨
  )د-٩إيضاح ( اليمن -شركة الخدمات المالية اليمنية   ١٠,٠٠٠        ٦٤،٤١١   ٦٢،١٦٥
  )هـ -٩إيضاح ( اليمن  -شركة يمن موبايل للهاتف النقال  ٠,١٣٩        ٦١،٢٠٠   ٦١،٢٠٠

  إجمالي االستثمارات األخرى          ٢١٩،٣٢٤   ٢٠٥،٨٢٦
  إجمالي االستثمارات المتوفرة للبيع          ٦٨٧،٨٦٥   ٢٣٢،٩٧٠

  )و-٩إيضاح (نخفاض مخصص اال          )٤٧١،٥٤١(   )٢٧،١٤٤(
  الدفترية لالستثمارات المتوفرة للبيعصافي القيمة           ٢١٦،٣٢٤   ٢٠٥،٨٢٦



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٥٥

  )تتمة( صافي  المتوفرة للبيع،االستثمارات ٩
  كراكاو –اليوباف   )أ-٩

  .ترجع زيادة المبلغ إلى إعادة تقييم األرصدة بالعمالت ا ألجنبية وفقاً لمعدل أخر السنة
   البحرين-بنك اليوباف العربي الدولي  )ب-٩

 على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقاً آلخر بيانات مالية مدققة  البحرين- بنك اليوباف العربي الدوليثمار فيتم احتساب القيمة العادلة لالست
  .أمريكي للسهم دوالر٥١,٢٦مبلغ والتي بلغت ) م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١أي للسنة المنتهية في (للشركة، 

   البحرين-شركة الخدمات المالية العربية   )ج -٩
 البحرين على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقاً آلخر بيانات مالية - لعادلة لالستثمار في شركة الخدمات المالية العربية تم احتساب القيمة ا

 دوالر أمريكي ١٠,٦٩: م٢٠٠٨(والر أمريكي للسهم  د٩,٩٣مبلغ والتي بلغت ) م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١أي للسنة المنتهية في (مدققة للشركة، 
  ).للسهم

   اليمن-اليمنية خدمات الماليةشركة ال  )د -٩
والتي تأسست مشاركة مع عدد ) شركة يمنية مساهمة مقفلة( ألف دوالر أمريكي في شركة الخدمات المالية اليمنية ٣١٠ساهم البنك بمبلغ قدره 

  .  مليون دوالر أمريكي٣يبلغ إجمالي رأس مال الشركة . من البنوك المحلية األخرى

   اليمن-لهاتف النقالشركة يمن موبايل ل  )هـ -٩
 مليون ريال يمني في أسهم شركة يمن موبايل للهاتف ٦٠ ريال يمني بقيمة إجمالية قدرها ٥٠٠ سهم قيمة السهم الواحد ١٢٠،٠٠٠اكتتب البنك 

 ريال يمني ١،٢٠٠،٠٠٠دفع البنك مبلغ .  مليون ريال يمني٤٣،٢٦٢يبلغ إجمالي رأس مال هذه الشركة مبلغ ).  شركة مساهمة يمنية(النقال 
  . االعتراف والقياس- األدوات المالية): ٣٩(مصاريف إصدار والتي أضيفت إلى التكلفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

   نخفاض مخصص اال  )و-٩
ة مقسوم أرباح خالل خالل السنوات القليلة الماضية وعدم توقع استالم أي بسبب عدم استالم أي مقسوم أرباح من االستثمارات في يوباف كراكاو

  . أرصدة هذه االستثمارات ألن صافي قيمتها الحالية يساوي صفراًنخفاضالسنوات القادمة، تم تجنيب مخصص كامل ال

  األرصدة المدينة والموجودات األخرى ١٠
   ديسمبر٣١

   م٢٠٠٨

   ديسمبر٣١
   م٢٠٠٩

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  عة مقدماً واألرصدة المدينة األخرىالمصروفات المدفو  ٧،٨٣٨   ١٠،٩٤٠
  الفوائد المستحقة القبض ٢٤،٩٣٧  ٢٤٩،٢٢٢
 المصاريف الرأسمالية للفروع الجديدة قيد اإلنشاء ١٤٧،٦٣٥  ١٩٩،٠٩٣
 العقارات التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء، بعد المخصص ١٥٣،٩٣٦  ١٦٢،٦٧٤

  ن  اليم-بنك األمل للتمويل األصغر  ١٠،٠٠٠   ١٠،٠٠٠
   اليمن-مؤسسة التضامن للتمويل األصغر  ١،٠٠٠   ١،٠٠٠

  قبوالت العمالء  ٧٣٢،٣٩٥   ١،٠٥٧،٠٢٩
 األرصدة المدينة األخرى، بعد المخصص  ٤٢،٨٢٦   ٤٩،٩٥٣

  إجمالي األرصدة المدينة والموجودات األخرى  ١،١٢٠،٥٦٧   ١،٧٣٩،٩١١

).   ألف ريال يمني٤٨٠: ٢٠٠٨( ألف ريال يمني ٩،٢١٩عد حسم مخصص قدره رصيد العقارات التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء هو بإن 
    .يجري تقييم هذه العقارات وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٥٦

  )تتمة( األرصدة المدينة والموجودات األخرى ١٠

األرصدة المدينة "يمن ضمن حساب  ال- اليمن ومؤسسة التضامن للتمويل األصغر-أدرجت المساهمة في بنك األمل للتمويل األصغر
  .العتقاد إدارة البنك بأن هذه المبالغ قابلة لالسترداد بالكامل في المستقبل" االستثمارات المتوفرة للبيع"وليس ضمن " والموجودات األخرى

األرصدة المدينة والموجودات "د يفصح عن القبوالت على صدر بيان المركز المالي في بن) المعدل) (٣٩(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  ".األرصدة الدائنة والمطلوبات أخرى"ويفصح عن المطلوبات المقابلة في بند " األخرى

  المعدات، بعد االستهالك المتراكمواآلالت والعقارات  ١١

   اإلجمالي

  السويفت
   السيارات   والكمبيوتر

  األثاث 
   واألجهزة

  التحسينات على
   العقارات المستأجرة

  راضي المملوكةاأل
   والمباني

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

 م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في  ١،٦٨٧،٣٥٨  ٦٤،٩٦٢  ٢٩١،٢٥٧  ١١٠،٠٥٤  ١٧٣،٦٦١  ٢،٣٢٧،٢٩٢

 السنةلإلضافات خالل  ٢٢٨،١٤٤  ١١،١٦٧  ٥٠،٤٠٣  ١١،٤٦٢  ٤٧،٥١١  ٣٤٨،٦٨٧

  السنةلالستبعادات خالل   )٨،٤٢١(   -   )٥٠٧(   -   -   )٨،٩٢٨(

 م ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في  ١،٩٠٧،٠٨١  ٧٦،١٢٩  ٣٤١،١٥٣  ١٢١،٥١٦  ٢٢١،١٧٢  ٢،٦٦٧،٠٥١

 السنةلإلضافات خالل  ١٦٢،٥٦٣  ١٦،٤٧٩  ٢٩،٣٠٧  -  ٩،٤٧٩  ٢١٧،٨٢٨

  السنةت خالل لالستبعادا  -   )٨٥(   -   -   -   )٨٥(

 م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في  ٢،٠٦٩،٦٤٤  ٩٢،٥٢٣  ٣٧٠،٤٦٠  ١٢١،٥١٦  ٢٣٠،٦٥١  ٢،٨٨٤،٧٩٤

  المتراكم الستهالكا           

 م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في  ٦٥،١١٧  ٢٧،٢٧٧  ١٣٦،٧٧٤  ٥٥،٠٢٠  ١٢٥،٢٣٠  ٤٠٩،٤١٨

  المحمل للسنة ١٢،٨٣٩  ٦،٧٥٥  ٢٦،٠٨٢  ١٧،٥٩٢  ١٨،١٨٨  ٨١،٤٥٦
  لالستبعاد للسنة  )٤٥٤(   -   )٦(   -   -   )٤٦٠(

 م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في  ٧٧،٥٠٢  ٣٤،٠٣٢  ١٦٢،٨٥٠  ٧٢،٦١٢  ١٤٣،٤١٨  ٤٩٠،٤١٤

  المحمل للسنة ١٥،٣٩١  ٧،٤١٩  ٢٨،٦٥٦  ١٧،٨٢٣  ٢١،٨١٦  ٩١،١٠٥

 م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في  ٩٢،٨٩٣  ٤١،٤٥١  ١٩١،٥٠٦  ٩٠،٤٣٥  ١٦٥،٢٣٤  ٥٨١،٥١٩

 ة الدفتريةالقيم           

  م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في  ١،٩٧٦،٧٥١  ٥١،٠٧٢  ١٧٨،٩٥٤  ٣١،٠٨١  ٦٥،٤١٧  ٢،٣٠٣،٢٧٥

  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في  ١،٨٢٩،٥٧٩  ٤٢،٠٩٧  ١٧٨،٣٠٣  ٤٨،٩٠٤  ٧٧،٧٥٤  ٢،١٧٦،٦٣٧

بهذا م ١٩٩٩  لسنة)١٤٤ (قرار مجلس الوزراء رقمعلى أساس المعدالت الواردة في  العقارات واآلالت والمعدات احتساب استهالك يتم
قيمة بوالمؤجرة المباني المقامة على األراضي المملوكة األراضي المؤجرة من الحكومة وتقييم األراضي المملوكة وإعادة  تم.  الخصوص

 وفقاً.  لمن قبل مكتب عقاري مستق، م١٩٩٩ ديسمبر ٣١  منابتداًءوالساري المفعول م ١٩٩٩ ديسمبر ١كما في السائد لسوق لالستخدام ا
تم اعتبار مبلغ إعادة التقييم  و،م١٩٩٩ ديسمبر ٣١كما في ذي العالقة حذف التكلفة واالستهالك المتراكم تم  )١٦ (لمعيار المحاسبة الدولي رقم

  .ةالجديدالقيمة الدفترية اإلجمالية 
  األرصدة المستحقة للبنوك ١٢

 ديسمبر ٣١
  م٢٠٠٨

 ديسمبر ٣١
  م٢٠٠٩

  :الحسابات الجارية وتحت الطلب ف ريال يمنيأل  ألف ريال يمني
   البنوك المحلية -  ١،٥٠١،٤٠٨
  البنوك األجنبية  ٥٧٣،٤١٠  ٥٧٥،٢١٩

  إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك ٥٧٣،٤١٠  ٢،٠٧٦،٦٢٧



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٥٧

  ودائع العمالء ١٣
 ديسمبر ٣١

  م٢٠٠٨

 ديسمبر ٣١
  م٢٠٠٩

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  الحسابات الجارية   ١٨،٠٩٤،٥٦٤   ١٦،٩٥١،٢٧٦
 حسابات التوفير  ٢٧،٨٢٦،٦٩١   ٢٦،٤٥٦،٣٨٦

 الودائع ألجل  ٣٥،٤٨٧،٤٢٤   ٣٧،٩٦١،٢٢٩

 هوامش الودائع األخرى  ١،٧٨٠،٣٥٩   ٤١٩،٦٣٦

 التأمينات النقدية لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها  ٦،٦٢٥،٣٨٢   ٦،٠٨٣،١١٤

  العمالءعي ودائإجمال  ٨٩،٨١٤،٤٢٠   ٨٧،٨٧١،٦٤١

  األخرىالمطلوبات األرصدة الدائنة و ١٤
 ديسمبر ٣١

  م٢٠٠٨

 ديسمبر ٣١
  م٢٠٠٩

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  الفوائد المستحقة الدفع ٥٨١،٩٢٧  ٨٧٦،٠٧٦
 )أ- ١٤إيضاح (األرصدة غير المطالب بها  ٢٠١،١٤٢  ١٩٣،٤٤٢

  الموظفينالمخصص لقاء مستحقات إجازة ٦١،٩٧٠  ٥٩،٥٤١

 )ب- ١٤إيضاح (المخصص لقاء البنود خارج بيان المركز المالي  ١١٥،٨٥٦  ١١٤،٤٨٥

  حصة الموظفين من الربح   ٧٧،٧٨١   ٩٠،٦١٣
  المخصصات األخرى  ١٨،٨٩٨   ٢٨،٠٠٠
  )٣٤إيضاح (المخصص لقاء المطلوبات المحتملة   ٥٩،٣٩٢   ٥٨،٢٠١

  قبوالت العمالء  ٧٣٢،٣٩٥   ١،٠٥٧،٠٢٩
  أرصدة دائنة أخرى  ٣٥٤،٥٧٥   ٢٥٨،٦٠٩

 األخرىرصدة األرصدة الدائنة واألإجمالي   ٢،٢٠٣،٩٣٦   ٢،٧٣٥،٩٩٦

  األرصدة غير المطالب بها )أ-١٤
 ترجع زيادة المبلغ إلى إعادة تقييم األرصدة بالعمالت .  سنة ولم يطالب بها أصحابها١٥أرصدة قديمة مضى عليها أكثر من لغ المبا  هذيتضمن
الواجب المبالغ دد على نتيجة تلك المراجعة تحبناًء بمراجعة احتمال المطالبة بهذه المبالغ ودورياً تقوم اإلدارة .   وفقاً لمعدل آخر السنةاألجنبية

  . م١٩٩٨لسنة ) ٣٨(رقم قانون البنوك وفقاً للمادة ذات العالقة في زارة المالية تحويلها إلى و

  الماليمخصص البنود خارج بيان المركز  )ب-١٤
 ديسمبر ٣١

  م٢٠٠٨

 ديسمبر ٣١
  م٢٠٠٩

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  الرصيد في بداية السنة ١١٤،٤٨٥  ٢٨١،٤٠٣

  إعادة تقييم األرصدة االفتتاحية بالعمالت األجنبية  ٣،٨٨١  ٤٦٠
 )٢٤إيضاح  (السنةالمخصص المكون خالل  ٨٦،٧٩٨  ٨٢،٩٠٣

  )٢٢إيضاح  (السنةمسترد خالل المخصص ال  )٨٩،٣٠٨(   )٢٥٠،٢٨١(
   السنة نهايةيالرصيد ف ١١٥،٨٥٦  ١١٤،٤٨٥



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٥٨

  الدخل المستحقة الدفعضريبة  ١٥

 ديسمبر ٣١
  م٢٠٠٨

 ديسمبر ٣١
  م٢٠٠٩

  المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
 يناير١الرصيد في  ٨٢٤،٠٤١  ١،٢٦٠،١٠٩
 )أ- ١٥إيضاح ( السنة  في بيان الدخل  المحمل ٧٧٤،٥٨٦  ٨٢٤،٠٤١

 إجمالي المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ١،٥٩٨،٦٢٧  ٢،٠٨٤،١٥٠

 السنةالمبلغ المدفوع خالل  )٨٢٤،٠٤١(  )١،٢٦٠،١٠٩(

 إجمالي ضريبة الدخل المستحقة الدفع ٧٧٤،٥٨٦  ٨٢٤،٠٤١

  المحمل للسنة )أ-١٥

  .من ربح السنة% ٣٥  على أساسللسنة احتساب مخصص الضريبة تم

  للسنة السابقةالربط الضريبي  )ب-١٥

  .م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١المنتهية في المالية عن السنة م المخالصة النهائية لضريبة الدخل المطلوبة ٢٠٠٩ يونيو ٩ في  البنكاستلم

   حقوق الملكية  ١٦

  صرح به رأس المال الم   )أ-١٦

 قيمة السهم ،سهم ألف ١٠،٠٠٠ويتضمن ) ريال يمنيمليون  ١٠،٠٠٠: م٢٠٠٨( يمني  مليون ريال١٠،٠٠٠يبلغ رأس المال المصرح به 
  ). ريال يمني١،٠٠٠  ألف سهم وقيمة السهم االسمية ١٠،٠٠٠: م٢٠٠٨ (ريال يمني ١،٠٠٠ سميةإلا

   رأس المال المصدر والمدفوع  )ب-١٦

قيمة السهم  ، سهم ألف٩،٠٠٠ويتضمن ) مليون ريال يمني ٨،٥٠٠: م٢٠٠٨(  مليون ريال يمني٩،٠٠٠المصدر والمدفوع يبلغ رأس المال 
  ). ريال يمني١،٠٠٠ ألف سهم وقيمة السهم االسمية ٨،٥٠٠: م٢٠٠٨ ( ريال يمني١،٠٠٠سميةإلا

  توزيع األرباح    )ج-١٦

  :على النحو التاليك للبناألرباح السنوية ستوزع م ١٩٩١ لسنة )٣٥ ( ألحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقموفقاً
  ؛لالحتياطي القانوني % ١٥ •
  ؛لالحتياطي العام % ١٥ •
  الربح؛من لحصتها للحكومة  % ٦٥ •
 ؛ وحوافز الموظفينل   % ٢ •

  . للموظفيناالجتماعيللصندوق  % ٣ •
   فائض إعادة تقييم العقاراتاحتياطي  )د-١٦

 هذا الحساب م في١٩٩٩ ديسمبر ٣١ة ملكية تامة وقيمها الدفترية كما في تم إدراج الفارق بين مبالغ إعادة تقييم األراضي والمباني المملوك
  .حقوق الملكيةوضمن 

  احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة)   هـ-١٦
ادلة والقيمة الدفترية  االعتراف والقياس، يتم االعتراف بالفارق بين القيمة الع-األدوات المالية): ٣٩(تطبيقاً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 

في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلى أن يتم بيعها أو تحصيل قيمتها أو استبعادها أو حتى يتم تحديد " المتوفرة للبيع"لالستثمارات 
  .انخفاض قيمتها، عندها يتم إدراج األرباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها في بيان الدخل



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٥٩

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي  ١٧

   . ُصممت لتلبي متطلبات عمالء البنكوالتي  اتضمانال واالعتمادخطابات وكمبياالت ، االئتمان لتمديد االلتزامات االئتمان التزاماتتتضمن 

ثابتة أو صالحية تواريخ ،  عموماًلهذه االلتزامات،.  متعاقبةائتمانيةقروض وتسهيالت إلجراء  تعاقدية التزامات االئتمان تمديد التزاماتتمثل 
بالضرورة ال يمثل إجمالي مبلغ العقد ونظراً ألن صالحية هذه االلتزامات قد تنتهي دون أن تسحب فإن . رسوموتتطلب دفع أخرى شروط إنهاء 

  .نقدية مستقبليةمتطلبات 

  .مبالغ المترتبة بالنيابة عن العميل شريطة تعثر العميل عن التسديد وفقاُ لشروط العقد البنك بتسديد الات والضماناالعتمادتُلزم كمبياالت خطابات 

  : تضمنت االلتزامات نيابة عن العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب العمالء، كما في تاريخ بيان المركز المالي، ما يلي
 صافي

  االلتزامات

  المغطاة 
  بهامش

 إجمالي
 االلتزامات

  م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في 

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  خطابات االعتماد المستندية ١٤،٣٣٨،٣٥٨  ٥،١٠٤،٧٠١  ٩،٢٣٣،٦٥٧
  العمالء -خطابات الضمان ٥،٢٥٥،٧٩٥  ١،٤٩٣،٩٦٦  ٣،٧٦١،٨٢٩
  البنوك المراسلة–خطابات الضمان ٦،٧٧٥،٤٦٨   -  ٦،٧٧٥،٤٦٨

 بطاقات االئتمان  ٦٧،٥٨٣  ١١،٣٩٢  ٥٦،١٩١
  الشيكات المشتراة  ١٠٢،١٥٤   ١٥،٣٢٣   ٨٦،٨٣١

 إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  ٢٦،٥٣٩،٣٥٨   ٦،٦٢٥،٣٨٢   ١٩،٩١٣،٩٧٦

  
 صافي

  االلتزامات

  المغطاة 
  بهامش

 إجمالي

 االلتزامات

 م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١كما في 

   لف ريال يمنيأ  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  خطابات االعتماد المستندية ١٢،٤٩٤،٥٨٥   ٤،٥٧١،٤١٤  ٧،٩٢٣،١٧١
  العمالء -خطابات الضمان ٥،٩٢٤،٧٦٩  ١،٤٩١،٤٨٢  ٤،٤٣٣،٢٨٧
  البنوك المراسلة–خطابات الضمان ٧،٢٤١،٥٢١   -  ٧،٢٤١،٥٢١

 بطاقات االئتمان  ٦٦،٦٢٧  ١٦،٩٥٧  ٤٩،٦٧٠
  ات المشتراةالشيك  ٢١،٧٤٤   ٣،٢٦٢   ١٨،٤٨٢

  إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  ٢٥،٧٤٩،٢٤٦   ٦،٠٨٣،١١٥   ١٩،٦٦٦،١٣١



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٦٠

   لدى البنوكوالسلفيات واألرصدةالفوائد من القروض  ١٨
   م٢٠٠٩    م٢٠٠٨

  : المقدمة للعمالء والبنوكالقروض والسلفياتمن فوائد ال ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
   المقدمة للعمالءلقروض والسلفياتا ١،٢٣٠،٥٩٣   ١،١٥٥،٦٩٧

  التسهيالت األخرى ١،٤١٤   ١٠،٩٩٢
  معامالت المرابحة ٧٣   -

   المقدمة للعمالء والبنوك القروض والسلفيات منفوائد الإجمالي  ١،٢٣٢،٠٨٠    ١،١٦٦،٦٨٩
  :األجنبيةالبنوك   لدىرصدةاألمن فوائد ال    

  الحسابات الجارية ٣،٠٢١   ٥٦،٢٠٨
  الحسابات تحت الطلب ٣٤١   ١،٢٠٥

  الودائع  ١٦٩،٦٧٤   ٥١٨،٤٥٠
  إجمالي الفوائد من األرصدة لدى البنوك األجنبية  ١٧٣،٠٣٦    ٥٧٥،٨٦٣

  :من األرصدة لدى البنوك المحليةفوائد ال    
  أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني  -   ١٤٦،٦٢٨
  رصدة لدى البنوكاألإجمالي الفوائد من  ١٧٣،٠٣٦   ٧٢٢،٤٩١

   من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوكوائدإجمالي الف ١،٤٠٥،١١٦   ١،٨٨٩،١٨٠

  عتكلفة الودائ ١٩
   م٢٠٠٩    م٢٠٠٨

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
 الفوائد على الحسابات الجارية وحسابات التوفير ١،٥٨٣،٢٠٤   ٢،٠٠٤،٨٩٢

 ى الودائع ألجل الفوائد عل ٣،٤٤٤،٧٦٤   ٣،٦٠٦،٧٣٦

  إجمالي تكلفة الودائع  ٥،٠٢٧،٩٦٨    ٥،٦١١،٦٢٨
  

  عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةإيرادات ال  ٢٠
   م٢٠٠٩    م٢٠٠٨

  : منالعموالت ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  خطابات االعتماد المستندية ١٧٢،٠٤٥   ١٥٨،٥٤٨
  خطابات الضمان ٢٠٢،٦٧٤   ١٩٠،٥١٥
  حويالت الت ٣٠،٢٦٥   ٣٣،٨٥٢
  القبوالت ١٠،٣٥٨   ١٣،٣٠٤
  الشيكات ٣٣٤،٦٦٦   ٣٥٣،٥٤٢

  :رسوم      
  الخدمات المصرفية ١٠،٣٣١   ٨،١٩٦
  الخدمات األخرى ٤٩،٢٥٦   ٤٧،١٥٧

  إجمالي إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية ٨٠٩،٥٩٥   ٨٠٥،١١٤



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٦١

  ةاألجنبيعمالت  من العمليات بال)الخسائر / (رباحاأل ٢١
   م٢٠٠٩    م٢٠٠٨

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  فروق إعادة تقييم أرصدة بالعمالت األجنبية  )٥٤،٣٢٦(    )١٩٩،١٨٦(

  أرباح عمليات المتاجرة بالعمالت األجنبية ٦٧،٣٢٧   ٧٧،٢٥٩
  عمالت األجنبيةمن العمليات بال) الخسائر(  /األرباحإجمالي  ١٣،٠٠١   )١٢١،٩٢٧(

  ألخرىإيرادات التشغيل ا ٢٢
   م٢٠٠٩    م٢٠٠٨

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  ) أ-٨إيضاح (المخصص لقاء خسائر قروض انتفت الحاجة إليها  ٣٣٠،٣١٠   ٤٧١،٧٥٩
  ) ب- ١٤إيضاح (المخصص لقاء بنود خارج بيان المركز المالي انتفت الحاجة إليها  ٨٩،٣٠٨   ٢٥٠،٢٨١
  الحاجة إليهاالمخصص لقاء موجودات أخرى انتفت  -    ٤٠،٠٠٠

  ) هـ-٩إيضاح (المخصص االستثمارات المتوفرة للبيع انتفت الحاجة إليها   -    ٢،٠٦٧
 ) قيد التصفية- بنك االعتماد والتجارة(المخصص لقاء بنود تسوية قائمة انتفت الحاجة إليها   -    ٢،٣٩٥

  إيرادات متنوعة ١٣،٦٤٥   ٦٣،٨٦١
   األخرىلت التشغيإجمالي إيرادا ٤٣٣،٢٦٣   ٨٣٠،٣٦٣

   واإلداريةالمصاريف العمومية  ٢٣
   م٢٠٠٩    م٢٠٠٨

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  والتكاليف ذات العالقةالرواتب واألجور   ١،٠٢٦،١٤٤    ٩٤٦،٥٢٧
  )١١إيضاح  ( العقارات واآلالت والمعداتاستهالك ٩١،١٠٥   ٨١،٤٥٦
  اإليجارات ٣٥،٧٢٠   ٣٤،٨٤٤
  والماءالكهرباء  ٥٣،٠١٢   ٣٧،٣٦٩
  الترميمات والصيانة ٣١،٠٩٢   ٣١،٥٢٣
  التلفون والتلكس والبريد ٢٣،٦٥٠   ٢٦،٦١٥
  المواصالت والبدالت ٣١،٣٥٣   ٣٤،٨٠٦
  اإلعالن والنشر ٤٧،٣٧٠   ٤٠،٨٠٤

  صيانة الكمبيوتر ٥٣٤   ١٩٢
  التدريب ٣٦،١٧٤   ١٧،٥١٤
  الضرائب والرسوم الحكومية ٤٠،٧١٥   ٧٤،٧٣٥
  لتبرعاتا ١٣،٠٥٧   ١٤،٠٠١
  القرطاسية ومواد الطباعة ٢٦،٨٤٥   ٢٥،٠٦٥
  أتعاب استشارات لبرنامج تحديث وتطوير البنك  ٥٥،٨٤٨    ٦١،٤٢٠
  خرىاألدارية اإلعمومية وال اريفمصال ٨٣،١٥٠   ٩٩،٩٨٤

   واإلدارية العموميةاريف المصإجمالي ١،٥٩٥،٧٦٨   ١،٥٢٦،٨٥٥

  ). موظفا٦٣٧ً: م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١( موظفاً ٦٢٦م، ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١يعمل لدى البنك كما في 



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٦٢

  المخصصات ٢٤
   م٢٠٠٩    م٢٠٠٨

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  ) أ- ٨إيضاح (المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات  ١،٠٦١،٥٩٦   ٨٥٥،٩٤٩
  )ب- ١٤إيضاح (المخصص للبنود خارج بيان المركز المالي  ٨٦،٧٩٨   ٨٢،٩٠٣
  خرىت األالمخصصا  ٤٠،٧٩٩    ٣٠،٦١٩
  إجمالي المخصصات ١،١٨٩،١٩٣   ٩٦٩،٤٧١

   الزكاة ٢٥
   م٢٠٠٩    م٢٠٠٨

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
   المدفوعةالزكاة  ٨٥،٠٠٠    ٧٥،٠٠٠
  إجمالي الزكاة  ٨٥،٠٠٠    ٧٥،٠٠٠

  لسهماألساسي لربح ال ٢٦
   م٢٠٠٩    م٢٠٠٨

  السنة ربح  ألف ريال يمني  ١،٤٣٨،٥١٧    ١،٥٣٠،٣٦٢
   عدد األسهم متوسط   سهم  ٨،٧٥٠،٠٠٠    ٨،٠٠٠،٠٠٠

  األساسي للسهم ربح ال  ريال يمني   ١٦٤     ١٩١

   العالقةويالمعامالت مع األطراف ذ ٢٧

أو % ٢٥أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء وعائالتهم والشركات التي يملكون في سياق نشاطه االعتيادي، ينفذ البنك معامالت مع بعض 
  .  كيتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل إدارة البن.  السنةالذين كانوا عمالء البنك خالل وأكثر من رأسمالها 

  :  إن أرصدة نهاية السنة المتضمنة في البيانات المالية هي كما يلي

  ديسمبر٣١
  م٢٠٠٨

  ديسمبر٣١
  م٢٠٠٩

ألف ريال يمني   ألف ريال يمني   :قة بهمأعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العال

 القروض والسلفيات، اإلجمالي  ١٦،٣٠٠  ١٩،٧٢٢

 ودائع العمالء   ١١،٥٢٨   ١٢،٧٦١

   م٢٠٠٩   م٢٠٠٨ 
ألف ريال يمني   ألف ريال يمني    

 إيرادات الفوائد للسنة ١،١٦٥  ٦٥٣

  تكلفة الفوائد للسنة ٣٧٥  ٦٩١
  



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٦٣

  النقدية وشبه النقدية  ٢٨

  
  ديسمبر٣١

  م٢٠٠٩

  ديسمبر٣١
 م٢٠٠٨

 ألف ريال يمني   ألف ريال يمني   
 ٩،٩٣٣،٢٦٠  ١١،٠٥٢،٣٠٩ )٤إيضاح (النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 

 ٥٦٧،٦١٢،٢٥  ٢٨،٧٩٢،٢٩٩ )٥إيضاح (األرصدة لدى البنوك 
 ٥٦،٦٣٠،٠٤٩  ٥٢،٥٨٧،١٨٨  )٧ وإيضاح ٦إيضاح (أذون الخزانة وشهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 

 )٨،٨٧٨،٥٤٠(  )٩،٦٨٧،٣٢٢( ) ٤إيضاح (أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 
  )٥٣١،١٨٠(   )١٢٥،٤٢٣،١١(  )٢٩إيضاح (أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر، بعد الخصم غير المطفأ 

 )٢،٢٢٠،٦٧٢(  )٣،٧٢٦،٣٤٤(  )٢٩إيضاح (المستحقة بعد ثالثة أشهر األرصدة لدى البنوك 
 ٨٠،٥٤٥،٤٨٤  ٦٧،٥٩٥،٠٠٥  إجمالي النقدية وشبه النقدية

   والمطلوباتلموجوداتاستحقاقات ا  ٢٩

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر٦من 

    إلى سنة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في 

  الموجودات ألف ريال يمني ف ريال يمنيأل   ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني
١١،٠٥٢،٣٠٩ - - - ١١،٠٥٢،٣٠٩   النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني
  األرصدة لدى البنوك  ٢٥،٠٦٥،٩٥٥ ٢،٢٩٢،٨٣٠ ١،٣٥٠،٥٩٠ ٨٢،٩٢٤ ٢٨،٧٩٢،٢٩٩
٤١،١٦٤،٠٦٣  -  ١١،٤٢٣،١٢٥ - ٥٢،٥٨٧،١٨٨  خزانة، صافيأذون ال

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني - - - - -
  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات ٢،١٢٩،٢٦٠ ٤٣٧،٠١٥ ٤،٧٥٠،٦٥٩ ٢،٠٥٢،٣٣٩ ٩،٣٦٩،٢٧٣
  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -  -  - ٢١٦،٣٢٤ ٢١٦،٣٢٤

٧٩،٤١١،٥٨٧ ٢،٧٢٩،٨٤٥ ١٧،٥٢٤،٣٧٤ ٢،٣٥١،٥٨٧ ١٠٢،٠١٧،٣٩٣   إجمالي الموجودات

  المطلوبات      
  األرصدة المستحقة للبنوك ٥٧٣،٤١٠ - - - ٥٧٣،٤١٠

٥٧،٠٩١،٢١٢ ٩،٣٥٨،٥٣٢  ٢٢،٨٤٣،٢٣٣ ٥٢١،٤٤٣ ٨٩،٨١٤،٤٢٠   ودائع العمالء
٥٧،٦٦٤،٦٢٢ ٩،٣٥٨،٥٣٢  ٢٢،٨٤٣،٢٣٣ ٥٢١،٤٤٣ ٩٠،٣٨٧،٨٣٠   لوباتإجمالي المط
٢١،٧٤٦،٩٦٥  )٦،٦٢٨،٦٨٧(  )٥،٣١٨،٨٥٩( ١،٨٣٠،١٤٤ ١١،٦٢٩،٥٦٣   صافي الفجوة

  

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر٦من 

    إلى سنة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ما في ك
  

  وجوداتالم ألف ريال يمني ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني
  النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني ٩،٩٩٣،٢٦٠  -  -  -  ٩،٩٩٣،٢٦٠
  األرصدة لدى البنوك   ٢٣،٣٩١،٨٩٥  ٧٦٩،٠٩٠  ٢٨٩،١٢٠  ١،١٦٢،٤٦٢  ٢٥،٦١٢،٥٦٧
 أذون الخزانة، صافي ٤٥،٧٤٨،٨٦٩   -   ٥٣١،١٨٠  -  ٤٦،٢٨٠،٠٤٩

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني ١٠،٣٥٠،٠٠٠  -  -  -  ١٠،٣٥٠،٠٠٠
  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات ٢،٣٠٤،١٠٠  ٥٢١،٧٥٠  ٢،٤٩٧،٧٣٢  ٣،٠٨٥،٧٢٠  ٨،٤٠٩،٣٠٢
  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -   -   -  ٢٠٥،٨٢٦  ٢٠٥،٨٢٦

  إجمالي الموجودات ٩١،٧٢٨،١٢٤  ١،٢٩٠،٨٤٠  ٣،٣١٨،٠٣٢  ٤،٤٥٤،٠٠٨  ٠٠٤،٧٩١،١٠٠

  المطلوبات          
  األرصدة المستحقة للبنوك ٢،٠٧٦،٦٢٧  -  -  -  ٢،٠٧٦،٦٢٧
  ودائع العمالء ٥٧،٩٥١،٧٥١  ١٢،١٧٤،٣٩٤   ١٧،٦١٨،٢٧٢  ١٢٧،٢٢٤  ٨٧،٨٧١،٦٤١
  إجمالي المطلوبات ٦٠،٠٢٨،٣٧٨  ١٢،١٧٤،٣٩٤   ١٧،٦١٨،٢٧٢  ١٢٧،٢٢٤  ٨٩،٩٤٨،٢٦٨
١٠،٨٨٣،٥٥٤(   )١٤،٣٠٠،٢٤٠(  ٤،٣٢٦،٧٨٤  ١٠،٨٤٢،٧٣٦(   صافي الفجوة ٣١،٦٩٩،٧٤٦ 



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٦٤

   والمطلوباتالموجوداتالفوائد على متوسط أسعار   ٣٠

  م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١فيكما 

  درهم إماراتي
  

    جنيه إسترليني    يورو
ريال 
   سعودي

دوالر 
    أمريكي

ريال 
      يمني

  الموجودات    %    %   %    %    %    

-  

 

-  -   -  -   -   
أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي 

  اليمني
  : األرصدة لدى البنوك                  
  الحسابات الجارية    -   - -   -   -   -

  الودائع ألجل   -   ١,٤٨  ٠,٥٨   ٠,٧٣   ٠,٧١   ٥,٧٥
  أذون الخزانة، صافي    ١٢,٩٧   -  -   -   -   -
-   

-   -   -  -   -   
ي شهادات اإليداع لدى البنك المركز

  اليمني
-   

-   -   -  ١٧,٥٠   ٨,٥٠    
القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد 

  المخصصات
  المطلوبات                  -
  ودائع العمالء   ١٠,٠٠  ٠,٣٧ ٠,٣١  ٠,٣١  ٠,٣١   -

  
  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١كما في 

   ريال سعودي   جنيه إسترليني    يورو  درهم إماراتي
دوالر 
      ريال يمني   أمريكي

  الموجودات    %   %   %   %    %  

-  -   -  -  -  -   
أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي 

  اليمني
  : األرصدة لدى البنوك                
  الحسابات الجارية    -  ٠,٥٧ -  ٢,٥٦   ٢,٥٠  -
  الودائع ألجل   -  ٠,٧٥  ٢,٨٥  ٣,٢٠    ٢,٦٨  -
  أذون الخزانة، صافي    ١٤,٩٦  -  -  -    -  -

-  -    -  -  -  ١٤,٨٦   
شهادات اإليداع لدى البنك المركزي 

  اليمني

-  -    -  -  ١٧,٥٠  ٨,٥٠    
القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد 

  المخصصات
  المطلوبات                
  ودائع العمالء    ١٣,٠٠  ١,٩٥  ١,١٤  ٢,٢٠    ١,٤٥  -

  



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٦٥

  طاع االقتصاديالمحتملة وفقاً للقااللتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات   ٣١
  

  م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في   التصنيع    الزراعة    التجارة    الخدمات    التمويل    شخصي    اإلجمالي

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني   الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

١١،٠٥٢،٣٠٩ - ١١،٠٥٢،٣٠٩ - -  -  - 
دية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى النق

  البنك المركزي اليمني
  األرصدة لدى البنوك   -   -   -  - ٢٨،٧٩٢،٢٩٩  - ٢٨،٧٩٢،٢٩٩
  أذون الخزانة، صافي  -   -   -  - ٥٢،٥٨٧،١٨٨  - ٥٢،٥٨٧،١٨٨

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

٦٩١،٩٣١  -  ٥،٥٧٦،٥٧٠ ٤١،٤٢١ ١٨،٣١٤ ٣،٠٤١،٠٣٧ ٩،٣٦٩،٢٧٣ 
القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد 

  المخصصات
  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -  -  - - ٢١٦،٣٢٤ - ٢١٦،٣٢٤

  إجمالي الموجودات ٦٩١،٩٣١  -  ٥،٥٧٦،٥٧٠ ٤١،٤٢١ ٩٢،٦٦٦،٤٣٤ ٣،٠٤١،٠٣٧ ١٠٢،٠١٧،٣٩٣

  طلوباتالم         
  األرصدة المستحقة للبنوك -  -  - - ٥٧٣،٤١٠ - ٥٧٣،٤١٠

٦٧،٧٥٦،٧٧٧ ٨٩،٨١٤،٤٢٠   ودائع العمالء  ١،٢٦٦،٩٧٠  ١٩٣،٤٢٩  ١٧،٨٥٤،٦٩٩ ٢،٦٣٧،٤٨١ ١٠٥،٠٦٤

٦٧،٧٥٦،٧٧٧ ٩٠،٣٨٧،٨٣٠  إجمالي المطلوبات  ١،٢٦٦،٩٧٠  ١٩٣،٤٢٩  ١٧،٨٥٤،٦٩٩ ٢،٦٣٧،٤٨١ ٦٧٨،٤٧٤

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى ٦٦٦،٠٥٩  ٣٦،٠٥٧  ٢١،٤٨١،٩٤٥ ٦٦٤،٧٥٠ ١،٦٢٦،٢٣٧ ٢،٠٦٤،٣١٠  ٢٦،٥٣٩،٣٥٨
  
 
 

  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في كما   التصنيع    الزراعة    التجارة    الخدمات    التمويل    شخصي    اإلجمالي

  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   يمنيألف ريال  ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني

٩،٩٣٣،٢٦٠ - ٩،٩٣٣،٢٦٠ -  -  -  - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى 

  البنك المركزي اليمني
  األرصدة لدى البنوك   -   -   -   - ٢٥،٦١٢،٥٦٧  - ٢٥،٦١٢،٥٦٧
  ، صافيأذون الخزانة  -   -   -   - ٤٦،٢٨٠،٠٤٩  - ٤٦،٢٨٠،٠٤٩
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  -   -   -   - ١٠،٣٥٠،٠٠٠  - ١٠،٣٥٠،٠٠٠

٧٣٠،٣٣٢  -  ٤،٤٥٠،٨٢٦  ٢٢،٦٢٣ ٣٥،٤٧٩ ٣،١٧٠،٠٤٢ ٨،٤٠٩،٣٠٢ 
القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد 

  المخصصات
  افياالستثمارات المتوفرة للبيع، ص -  -  -  -  ٢٠٥،٨٢٦ -  ٢٠٥،٨٢٦

١٠٠،٧٩١،٠٠٤   إجمالي الموجودات ٧٣٠،٣٣٢  -  ٤،٤٥٠،٨٢٦  ٢٢،٦٢٣ ٩٢،٤١٧،١٨١ ٣،١٧٠،٠٤٢

  المطلوبات          
  األرصدة المستحقة للبنوك  -   -   -   -  ٢،٠٧٦،٦٢٧ -  ٢،٠٧٦،٦٢٥
  الءودائع العم  ٧٥٥،٧٧٠  ١٤٥،١٥٦  ٩،٩٠٧،٤٩٧  ٤،٠٩٨،٠٠٢ ٦٣٥،٠٨٠ ٧٢،٣٣٠،١٣٦ ٨٧،٨٧١،٦٤١
 إجمالي المطلوبات  ٧٥٥،٧٧٠  ١٤٥،١٥٦  ٩،٩٠٧،٤٩٧  ٤،٠٩٨،٠٠٢  ٢،٧١١،٧٠٧ ٧٢،٣٣٠،١٣٦ ٨٩،٩٤٨،٢٦٨

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى ١،٣٣٥،٥٩٤  ٧٦،٦٣٠  ١٨،١٣٧،٧٦٨  ٩٣٥،٢٠٩ ١،٩٥٤،٥٣٠ ٣،٣٠٩،٥١٥  ٢٥،٧٤٩،٢٤٦
  



 
 

 
 )تتمة(  البيانات الماليةيضاحات حولاإل

  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 
 

  ٦٦

  
  حتملة وفقاً للموقع الجغرافيالمااللتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات   ٣٢

 

    أوروبا    آسيا    أفريقيا    اإلجمالي
الواليات المتحدة 

    األمريكية
الجمهورية 

  م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ما في ك  ةاليمني

  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

١١،٠٥٢،٣٠٩  -  -  -    -  ١١،٠٥٢،٣٠٩
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 

  المركزي اليمني
١٢،٧٧٦،٦٧٧  ٨،٥٥٨،٠٦٤   ١٠٨،٧٢٨  ٢٨،٧٩٢،٢٩٩   األرصدة لدى البنوك  ٣،٨٦٦،٥٥٦  ٣،٤٨٢،٢٧٤ 
٥٢،٥٨٧،١٨٨   -   -  -    -  ٥٢،٥٨٧،١٨٨   أذون الخزانة، صافي
   والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصاتالقروض ٩،٣٦٩،٢٧٣  -  -  -    -  ٩،٣٦٩،٢٧٣
  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي ١٢٢،٦١١   -   -  ٩٣،٧١٣    -  ٢١٦،٣٢٤

١٢،٧٧٦،٦٧٧  ٨،٦٥١،٧٧٧   ١٠٨،٧٢٨  ١٠٢،٠١٧،٣٩٣  ٧٦،٩٩٧،٩٣٧  ٣،٤٨٢،٢٧٤   إجمالي الموجودات

  المطلوبات            
  لمستحقة للبنوكاألرصدة ا -  -  -  ٥٧٣،٤١٠    -  ٥٧٣،٤١٠

٨٩،٨١٤،٤٢٠  -   -  -    -  ٨٩،٨١٤،٤٢٠   ودائع العمالء
٨٩،٨١٤،٤٢٠  -   -  ٥٧٣،٤١٠    -  ٩٠،٣٨٧،٨٣٠   إجمالي المطلوبات

 
 

 

    أوروبا    آسيا    أفريقيا    اإلجمالي
الواليات المتحدة 

    األمريكية
الجمهورية 

  اليمنية
  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ما في ك

منيألف ريال ي  ألف ريال يمني   الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

٩،٩٣٣،٢٦٠  -  -  -    -  ٩،٩٣٣،٢٦٠ 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  ٤،٥١٠،٦٤٤  ٢،٦٠١،٥٧٦  ١٠،٧١٤،٤٨٥  ٧،٧٨٠،٤٣٤   ٥،٤٢٨  ٢٥،٦١٢،٥٦٧
  أذون الخزانة، صافي ٤٦،٢٨٠،٠٤٩   -   -  -    -  ٤٦،٢٨٠،٠٤٩

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني ١٠،٣٥٠،٠٠٠  -  -  -    -  ١٠،٣٥٠،٠٠٠
  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات ٨،٤٠٩،٣٠٢  -  -  -    -  ٨،٤٠٩،٣٠٢
  ات المتوفرة للبيع، صافياالستثمار ١٢٣،٣٦٥   -   -  ٨٢،٤٦١    -  ٢٠٥،٨٢٦

  إجمالي الموجودات ٧٩،٦٠٦،٦٢٠  ٢،٦٠١،٥٧٦  ١٠،٧١٤،٤٨٥  ٧،٨٦٢،٨٩٥   ٥،٤٢٨  ١٠٠،٧٩١،٠٠٤

  المطلوبات            
  األرصدة المستحقة للبنوك ١،٥٠١،٤٠٨  -  -  ٥٧٥،٢١٩    -  ٢،٠٧٦،٦٢٧
  ودائع العمالء ٨٧،٨٧١،٦٤١  -   -  -    -  ٨٧،٨٧١،٦٤١
  إجمالي المطلوبات ٨٩،٣٧٣،٠٤٩  -   -  ٥٧٥،٢١٩    -  ٨٩،٩٤٨،٢٦٨

  
  أنشطة األمانة ٣٣

  .نيابة عن الحكومةالذي يديره البنك المشروع السكني باستثناء بالنيابة عن آخرين آلخرين أو  موجودات يحتفظ البنك أو يدير ال

  الموجودات والمطلوبات المحتملة ٣٤

ألموال العامة والمحكمة التجارية االبتدائية ضد موظفين سابقين وعمالء بشأن مبالغ مختلسة وعدم رفع البنك عدداً من القضايا أمام محكمة ا
وحيث توجد قضايا مرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة، قامت إدارة البنك بتقديم مخصصات . سداد المديونيات المستحقة، على التوالي

بالنسبة لبعض القضايا، وبالرغم من أنه قد ُحكم فيها لصالح البنك، إال أنها لم تنفذ بعد، في .  لماليةأو جزئية لهذه الحاالت في البيانات ا/ كاملة و
  .حين ال تزال القضايا األخرى تنتظر دورها أمام المحاكم



   
  

  )تتمة( يضاحات حول البيانات الماليةاإل
  م٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 

  ٦٧

   لدى البنكز العمالت األجنبية المهمةمراك ٣٥

اكز العمالت األجنبية لكل عملة على حدة باإلضافة إلى سقف إلجمالي م، سقوفاً لمر١٩٩٨لسنة ) ٦(يحدد منشور البنك المركزي اليمني رقم 
  :كان لدى البنك مراكز العمالت األجنبية المهمة التالية. من رأس المال واالحتياطيات% ٢٥و% ١٥هذه السقوف هي نسبة . كل العمالت

   -- -- م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١--- -    -- -- م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١--- - 
    %   ريال يمنيألف     %   ألف ريال يمني

  دوالر أمريكي )١٥,٧٦(  )١،٩٠٢،٦٩١(   ٣,٨٦  ٤٣١،٧٧٣
  جنيه إسترليني )٠,٠١(  )١،٣٣٥(   ٢,٥٠  ٢٧٩،٥٧٩

 يورو ٠,٥٤  ٦٥،٠٨٠   )٠,١٣(  )١٤،٩٥٢(
  ريال سعودي ١,٦٦  ٢٠٠،٨٨٨   ٢,١٥  ٢٤٠،٧٣٢
 فرنك سويسري ٠,١١  ١٣،٠٨٣   ٠,١١  ١٢،٨٨٤
  ن يابانيي  ٠,١٠  ١٢،٤٥٥    ٠,٠٦  ٧،٠٥٧
  درهم إماراتي  ٨,٥٤  ١،٠٣٠،٦٠٤    ٠,٤٠  ٤،٦٨٩

  أخرى ٠,٠٠  ١٨   ٠,٠٠  ١٦
  إجمالي مراكز العمالت األجنبية المهمة  )٤,٨٢(   )٥٨١،٨٩٨(    ٨,٥٩   ٩٦١،٧٧٨

: م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١( أمريكي  لكل دوالر ريال يمني٢٠٧,٣١يساوي  م٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في كما سعر صرف الدوالر األمريكي كان 
  ). أمريكي ريال يمني لكل دوالر٢٠٠,٠٨

 االلتزامات الرأسمالية  ٣٦

  ). مليون ريال يمني٥٤٠: ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١( مليون ريال يمني ٤٤٦م مبلغ ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١بلغت االلتزامات الرأسمالية كما في 

  برنامج تحديث وتطوير البنك  ٣٧

 مرحلة التطبيق ىالمرتبطة بالجزء األول من برنامج التحديث والتطوير ولم يتبقي سوم من تنفيذ معظم المراحل ٢٠٠٩انتهي البنك خالل عام 
  ).الجزء الثاني من البرنامج (اوهي المرحلة المرتبطة بتنفيذ برنامج الهيكلة والتكنولوجي

ا والتي من خاللها سيتم توريد م، إجراءات إرساء المناقصة الخاصة بالهيكلة والتكنولوجي٢٠٠٩وبهذا الخصوص استكمل البنك، خالل العام 
وتركيب وتشغيل األجهزة والمعدات واألنظمة والبرامج المصرفية لمواكبة أحدث مستجدات الصناعة المصرفية سعياً من إدارة البنك نحو تحقيق 

 .أهداف البرنامج وغاياته وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة لعمالئه والجمهور

 . من هذا البرنامج من موارده المالية الخاصةيمول البنك تكلفة الجزأين

  أرقام المقارنة  ٣٨
باستثناء الحاالت التي يسمح أو يطلب معيار أو تفسير غير ذلك، توحد جميع المبالغ المدرجة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية للبنك مع 

  .  معلومات مقارنة

  اعتماد البيانات المالية  ٣٩

م ورفعها إلى معالي وزير المالية بصفته ممثالَ للحكومة المالكة لجميع ٢٠١٠ إبريل ٥البنك على هذه البيانات المالية في وافق مجلس إدارة 
  .حقوق الملكية

  



 

  ٦٨

  البنك األهلي اليمين يف اليمن
  اإلدارة العامة

 )5(رقم .ب.ص
  عدن/كريتر

 اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٣٧٥٣: تلفون
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٣٢٥: فاكس

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

  

  فرع العيدروس
 )٥(رقم .ب.ص

  شارع امللكة أروى
   عدن/كريتر

  ٩٦٧ ٢ ٢٥٩١٧١تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٢٥١٥٧٩فاكس 

  فرع امللكة أروى
  )١١٠(رقم .ب.ص

  شارع امللكة أروى
   عدن/كريتر

  ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٢٢٦تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٥٧٢٤فاكس 
  NBOYYESA002: سويفت

      

  فرع صنعاء
  )١٩٨٣٠٩(رقم . ب.ص

  شارع الزبريي
  صنعاء

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ١ ٥١٧٧٧٤تلفون 
  ٩٦٧ ١ ٥١٧٧٧٣فاكس 
  NBOYYESA033: سويفت

  كالفرع الم
  )٨٠٤٤(رقم .ب.ص

  الشارع العام
  حضرموت/ املكال

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٥ ٣٠٢٩٣٥تلفون 
  ٩٦٧ ٥ ٣٠٢٩١٣فاكس 
  NBOYYESA009: سويفت

      

  فرع احلديدة
  )٤٨٥١(رقم .ب.ص

  احلديدة
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٣ ٢٣٣١٢٣تلفون 
  ٩٦٧ ٣ ٢٣٣١٢٥فاكس 
  NBOYYESA034: سويفت

  فرع المعال
  )٥١١٧(رقم .ب.ص
   عدن/املعال

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٤٣٤٠٩تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٢٤٣٢٩١فاكس 

    



 

  ٦٩

  فرع التواهي
  )١١٨١(رقم .ب.ص

  شارع اهلالل
   عدن/التواهي

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٠٣٩٨٩تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٢٠٢٢٥٥فاكس 
  NBOYYESA: سويفت

  فرع عبد العزيز عبد الويل
  حي عبدالعزيز عبدالويل

  عدن /املنصورة
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٣٤٢٩٢٩تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٣٤٣٢٦٣فاآس 

    

  فرع اإلقراض الشعبي
  )٥(رقم .ب.ص

  شارع امللكة اروى
   عدن/كريتر

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٣٣٢٧ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٨٧٥ :فاآس

  فرع عدن الصغرى
  )٣٠١٨(رقم .ب.ص

  شارع الدوح
   عدن/الصغرىعدن 

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٣٧٧٦١١ :فونتل

  ٩٦٧ ٢ ٣٧٧١٥٥ :فاكس
      

  فرع سيئون
  الشارع العام

   حضرموت/سيئون
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٤٠٢٤٣٤ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٤٠٥٥١٧ :فاآس
  NBOYYESA007: سويفت

  فرع خورمكسر
  طريق املطار
   عدن/خورمكسر

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٣١٠٧٦ : تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٢٣١٩٥٠ :فاآس

      

  القاعرع ف
  قاع العلفي

  صنعاء
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ١ ٢٩٦٢٧٨ :تلفون
  ٩٦٧ ١ ٢٩٦٢٧٧: فاكس

  زجنبارفرع 
  الشارع الرئيسي

   أبني/زجنبار
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٦٠٥٠٧٠ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٦٠٤٢٨١ :فاآس

      
  فرع الضالع
  الشارع العام

  الضالع
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٤٣٢٨٤٥ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٤٣٢٤٣١: سفاك

  فرع الحبيلين
  الشارع العام

   حلج/احلبيلني
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢١٥ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢٢٥ :فاكس



 

  ٧٠

    

  فرع لبعوس
  سوق السالم

  لبعوس
   حلج/يافع

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٥٥٤١١١ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٥٥٤١١٢ :فاكس

  فرع لحج
  شارع قماطة

   حلج/احلوطة
  نيةاجلمهورية اليم

  ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٨٠٧ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٣٤٠ :فاآس

    

  فرع البيضاء
  شارع األمة
  احلي الثقايف
  البيضاء

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٦ ٥٣٣٥٩٩ :تلفون
  ٩٦٧ ٦ ٥٣٣٥٩٩: فاكس

  فرع زارة
  الشارع العام

  الوحدة السكنية
   أبني/زارة

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٦٧٢١٩٥ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٦٧٢٧٩١: فاكس

    

  فرع رصد
  الشارع العام

   أبني/رصد
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٦٤٠٠٢٢: تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٦٤٠٤٠٦: فاكس

  فرع عتق
  اجملمع املايل

   شبوة/عتق
   اليمنيةاجلمهورية
  ٩٦٧ ٥ ٢٠٢٥٣٠ :تلفون
    ٩٦٧ ٥ ٢٠٣٢٣٣ : فاكس

    

  فرع حي أآتوبر
  جممع حي أكتوبر

  الديس
   حضرموت/املكال

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٥ ٣٥٣٢٢٦ :نتلفو
  ٩٦٧ ٥ ٣٠٥٤٥٤ :فاكس

  فرع الشحر
  الشارع العام
  منطقة اخلور

   حضرموت/الشحر
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٣٣٠٩٩٩ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٣٣٢٢٨٥ :فاكس

    



 

  ٧١

  فرع القطن
  جممع الدوائر احلكومية

   حضرموت/القطن
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٤٥٧٥٨٣ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٤٥٧٥٨٣: فاكس

  ظةفرع الغي
   املهرة/الغيظة

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٥ ٦١٢١٥٦ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٦١٢١٣٧ :فاكس

    

  فرع سقطرى
  السوق العام

  جزيرة سقطرى
  حضرموت

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٥ ٦٦٠١٩٢ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٦٦٠٣٥٨: فاكس

  فرع تعز
  شارع مجال

  تعز
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٤ ٢٦٦٠١٠: تلفون
  ٩٦٧ ٤ ٢٦٦٠١٢: فاكس

 
  



 

  ٧٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  


