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  )ماليني الرياالت اليمنية(            أهم املؤشرات املالية

  م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  الفترة/ املؤشرات 

  :ة يف هناية الفترةامليزانية العمومي
      

  
  

  ٤٣،٥٠٤  ٤٩،٧٠٠  ٥٧،٦٢٧  ٦٤،٥٧٩  ٨١،٨٦٢  جمموع املوجودات

  ٣،٣٣٠  ٣،٧٩٨  ٤،٦٣١  ٥،٨٧٦  ٧،٤٩٦  يةجمموع حقوق امللك

  ٣٨،٨٩١  ٤٤،٤٩٧  ٥١،٢٨٤  ٥٦،٧٠٩  ٧١،٦٦٦  ودائع العمالء

  ١،٧٧٤  ٢،٢٠٣  ٣،٣٢١  ٣،٨٤١  ٧،٠٩٢  صايف القروض والسلفيات

  ٢٠،٣٨٧  ٢٥،٠٢٩  ٣٠،٨٧٠  ٣٤٥،٣٢  ٣٨،١٥٥  استثمارات حملية

  ١٤،٨٣٠  ١٣،٠٥٦  ١٣،٧٦٠  ١٥،٥٤٥  ٢٤،٠١٣  أرصدة لدى البنوك

            :بيان الدخل هناية الفترة

  ١،٤٨٩  ١،٦٧٣  ٢،٠٤٧  ٢،٦٥٣  ٣،٤٧٠  صايف إيرادات الفوائد

  ٣٢٩  ٤٦٩  ٥٩١  ٦٢٦  ١،٢٤٣  إيرادات التشغيل

  ١،٠٥١  ١،١١٥  ١،٣٥٣  ٢،٠١٤  ٢،٦٢١  الربح قبل الضرائب

  ٦٨٣  ٧٢٥  ٨٨٠  ١،٣٠٩  ١،٧٠٤  بح السنةصايف ر

            :مؤشرات مالية

  ريال ٤٢٢   ريال٣٩٢   ريال٤١٩   ريال٤٨٥   ريال٤٢٦  ربح السهم

  ١٫٦  ١٫٥  ١٫٥  ٢٫٠  ٢٫٣  %املوجودات متوسط العائد على 

  ٢٣٫٦  ٢١٫٥  ٢٢٫٨  ٢٧٫٦  ٢٨٫٣  % مللكيةحقوق امتوسط العائد على 

  ٨٩  ٨٤  ٨٥  ٨٠  ٨١  % ةنسبة السيول

  ٤٦  ٤٦  ٤٦  ٥٠  ٤٣  %اية رأس املالنسبة كف

   ريال١٧٨٫٨٨   ريال١٨٤,٣٠   ريال١٨٥,٨٤   ريال١٩٥,٠٨   ريال١٩٨,٥١  سعر الدوالر األمريكي

  ٢٩  ٢٧  ٢٧  ٢٧  ٢٧  عدد الفروع

  ٥٩٢  ٥٨٨  ٥٩٧  ٥٨٥  ٦٢٩  عدد املوظفني
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  جملس إدارة البنكأعضاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  سامي عبد احلميد مكاوي/ األستاذ
 لمدير العام؛لعضو جملس اإلدارة النائب األول : الوظيفة

  املالية؛ممثل عن وزارة عضو جملس اإلدارة،  ه صاحلعبداهللا عبد/ األستاذ
 ؛ املالية عدن؛بمدير عام مكت: الوظيفة

 عبدالرمحن حممد الكهايل/األستاذ
  ؛رئيس جملس اإلدارة املدير العام: الوظيفة



 

 

٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مقبل صاحل القوسي/ األستاذ
  ك املركزي اليمين؛عضو جملس اإلدارة، ممثل عن البن 

  مدير عام البنك املركزي اليمين، فرع عدن؛: الوظيفة

  حسني عبداهللا مكاوي/ األستاذ
  عضو جملس اإلدارة، ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة؛ 

  ؛الصناعة والتجارة، عدنمدير عام مكتب : ةالوظيف

  الرزاق طالب عبدمسري . د /األستاذ
   ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل

 دير عام مكتب التخطيط والتعاون الدويل، عدن؛م: الوظيفة
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  لس اإلدارةـة رئيس جمـكلم
، يطيب يل أن أقـدم      (NBY) عن نفسي وبالنيابة عن األخوة أعضاء جملس إدارة          باألصالة   

  .م٣١/١٢/٢٠٠٦لكم تقريرنا السنوي عن أعمال ونتائج البنك للسنة املالية املنتهية يف 
  

م منواً قوياً مستمراً للسنة الرابعة، وتفيد مجيع املؤشـرات        ٢٠٠٦سجل االقتصاد العاملي خالل عام      
، ومازال العامل يشهد بالتايل أقوى مرحلة من النمو       ٢٠٠٧إىل أن هذا التوجه سيتواصل خالل عام        

ات، ومل يتـأثر هـذا      يف املائة منذ أربع سنو    ) ٥(االقتصادي منذ مطلع السبعينات بنسبة تقارب       
التوجه االقتصادي العاملي حىت باالرتفاع احلاد يف أسعار النفط اليت سجلت مستويات غري مسبوقة              

  .هذا الصيف بلغت مثانني دوالراً للربميل
  

/ م جناح بالدنا، بفضل اجلهود الكبرية اليت بذهلا فخامة األخ         ٢٠٠٦وعلى الصعيد احمللي، شهد عام      
يس اجلمهورية، يف احلصول على منح وقروض ميسرة، من اجتماعات مؤمتر           علي عبداهللا صاحل رئ   

مليار دوالر  ) ٤,٧(م، تصل إىل حوايل     ٢٠٠٦املاحنني الذي عقد يف مدينة لندن يف شهر أغسطس          
أمريكي، ستساعد يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة اليت ُحددت اجتاهاهتا املستقبلية يف الربنـامج   

  .علي عبداهللا صاحل رئيس اجلمهورية/ مة األخاالنتخايب لفخا
وقد تزامن ذلك النجـاح مـع اسـتمرار االسـتقرار           
االقتصادي الذي يتمتع به االقتصاد الـيمين، فبعـد أن          
حقق االقتصاد اليمين خالل السنوات األخـرية منـواً         
مبعدالت متواضعة وصـلت يف املتوسـط إىل حـوايل          

قتصاد اليمين خالل   ، فإنه من املتوقع أن ينمو اال      %)٤(
ويرجع ذلـك   . ،%)٥(م مبعدل يقترب من     ٢٠٠٧عام  

 اإلصالحإىل مواصلة احلكومة جهودها يف تنفيذ برنامج        
االقتصادي، باإلضافة إىل التحسن يف التمويل احلكومي،       
واحلفاظ على نسبة عجز املوازنة عند النسبة املأمونـة،         

ت، واخنفاض نسب الدين احمللي واخلـارجي       ووجود عملة مستقرة، وحتسن فائض ميزان املدفوعا      
  .إىل الناتج احمللي اإلمجايل إىل احلدود املعقولة

  
م حلقة إجناز متميزة يف مـسريته       ٢٠٠٦، شكل العام    (NBY)وعلى صعيد البنك األهلي اليمين      

 يف  الناجحة وذلك ما أظهرته النتائج املالية احملققة للبنك واليت انعكست على حتقيق منو غري مسبوق              

 عبدالرحمن محمد الكهالي/ األستاذ
   رئيس مجلس اإلدارة المدیر العام
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خمتلف املؤشرات املالية ومعدالت األداء، فقد أظهرت املؤشرات املالية للبنك عن استمرار حتقيق معـدالت منـو قويـة يف                    
املوجودات واألرباح الصافية وتوسعاً ملحوظاً يف حجم النشاط العام ومواصلة النمو القوي وصالبة املركز املايل هذه الـسنة                  

م استمرار تقدم البنك ومنوه معززاً موقعـه يف         ٣١/١٢/٢٠٠٦يث أظهرت ميزانية البنك يف      بالقياس إىل السنوات املاضية، ح    
  . وودائعه واستثماراتهةالقطاع املصريف اليمين من خالل منو أرباحه وموجودات

م، كما ارتفعـت    ٢٠٠٥عن عام   %) ٢٧,٦(هذا وقد انعكست النتائج االجيابية للبنك على حقوق امللكية اليت زادت بنسبة             
  .م٢٠٠٥قياساً بعام %) ٣٠,٢(مليون ريال بنسبة ) ٢,٦٢١(أرباح البنك قبل الضرائب إىل 

  
 على جـائزة بنـك العـام        (NBY)م هو حصول البنك     ٢٠٠٦وكان أبرز ما متيز به عام       

 ١٣٧ سنوياً ألفضل أداء مصريف جتاري يف The Banker اليت متنحها جملة - اليمن-٢٠٠٦
داء املتقدم للبنك األهلي اليمين وقدراته التنافسية العالية على كافـة           بلداً، األمر الذي يعكس األ    

  .أصعدة وأنشطة متطلبات العمل املصريف
  

 علـى  - وللمرة الثانية-، حصول البنكCapital Intelligenceكما شهد العام أيضاً تأكيد وكالة التصنيف الدولية 
إن هذا التصنيف يعكس تطور وحتـسن       ). مستقر(هذا التصنيف هو     لقوة ومتانة البنك املالية وتقدير       (BB)درجة تصنيف   

  .املؤشرات املالية للبنك عموماً وبشكل خاص الرحبية العالية، نوعية أصول البنك باإلضافة إىل معايري رمسلة البنك القوية
  

ديلويت آنـد تـوش     / م قيام البنك بتوقيع عقد تقدمي خدمات استشارية مع السادة         ٢٠٠٦فضالً عن ذلك، فقد شهد العام       
 لتنفيذ مشروع احتياجات البنك من أعمال التطوير والتحديث والذي يهدف إىل إعادة هيكلة              -البحرين–" الشرق األوسط "

 وإجراءاته املصرفية واملالية واإلدارية وإدخال التكنولوجيا املتطورة ملواكبة آخر املستجدات يف الـصناعة    أنظمتهالبنك وتطوير   
  .ر القنوات البديلة لتقدمي جمموعة شاملة من اخلدمات واملنتجات املصرفية لعمالئنا وللجمهور الكرمياملصرفية وتطوي

  
/ وال يفوتين يف هذه املناسبة أن أتقدم بامسي وباسم األخوة أعضاء جملس اإلدارة الكرام خبالص الشكر والعرفان إىل فخامـة                   

ه وتوجيهاته احلكيمة لتحقيق التنمية االقتـصادية الـشاملة يف بالدنـا            الرئيس علي عبداهللا صاحل رئيس اجلمهورية على قيادت       
حمافظ / وزير املالية ومعايل  / رئيس جملس الوزراء، ومعايل   / واستقرار املناخ االستثماري ورفع شأن االقتصاد اليمين، وإىل دولة        

  .البنك املركزي اليمين لدعمهم ومساندهتم لنا
ىل مجيع عمالئنا الكرام على ثقتهم املستمرة بنا وإىل إدارة البنك التنفيذية ومجيـع املـوظفني       وختاماً أتوجه بالتحية والشكر إ    

  .العاملني يف البنك على والئهم وجهودهم ومهنيتهم يف أداء واجباهتم
  
  

  الكهايلعبدالرمحن حممد                                                                                        
   املدير العام– اإلدارة                                                                                    رئيس جملس 
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  تقرير جملس اإلدارة
  

أن يقدم تقريره السنوي متضمناً البيانات املاليـة        ) بنك مملوك بالكامل للدولة   (يسر جملس إدارة البنك األهلي اليمين       
  .م٢٠٠٦ ديسمرب ٣١لسنة املنتهية يف ل

  
م، وعاماً بعد عام، عن قدرة ملفتة يف حتقيق نسب منو مضطردة ومتزايدة،             ١٩٩٨اثبت البنك األهلي اليمين منذ العام       

واستطاع خالل تلك السنوات من حتقيق معدالت منو مرتفعة يف كل مؤشراته املالية مما يعكس حجم التوسع الكـبري                 
  .نته يف السوق املصرفية اليمنيةيف أعماله ومكا
م سنة مثمرة أخرى يف مسرية البنك الناجحة وعاماً متميزاً وحافالً باالجنازات حيث متكنا مـن                ٢٠٠٦لقد كان عام    

حتقيق كافة األهداف اليت وضعناها يف خطة عمل البنك وحتقيق نتائج متميزة ومنواً يف خمتلف امليـادين االسـتثمارية                   
  .ل زيادة مصادر دخل البنك وحتسني رحبيته وتنمية حصته يف السوق املصرفيةواملصرفية من خال

  
م جناحاً مهمـاً،    ٢٠٠٦لقد عكس أداء البنك األهلي اليمين لعام        

سواء على صعيد زيادة معدل ودائع العمالء أو على صعيد زيادة           
رأس املال املدفوع ، وقد جاء هذا األداء ليربهن عن فعالية البنك            

 حجمه وتطوير خدماته، باإلضافة إىل قدرته على املنافسة         يف تنمية 
وحتقيق األهداف املرسومة له وتلبية االحتياجات املتنوعة واملتغرية        

  .لعمالئه
  

م، حافظ البنك على معدالت منو مرتفعة يف جممل بنود امليزانيـة، فقـد              ٢٠٠٦وحبسب النتائج املالية احملققة يف العام       
 يديرها البنـك بنـسبة هامـة بلغـت          ازدادت املوجودات اليت  

مليـون  ) ٨١,٨٦٢(م لتبلغ   ٢٠٠٥قياساً إىل العام    %) ٢٦,٨(
ويأيت منـو املوجـودات يف ظـل        . م٢٠٠٦ريال يف هناية العام     

االرتفاع الذي سجلته األرصدة لدى البنـوك، حيـث بلغـت           
م وبزيـادة نـسبتها     ٢٠٠٦مليون ريـال عـام      ) ٢٤,٠١٣(
اع حمفظـة االسـتثمارات     م، وارتف ٢٠٠٥عن عام   %) ٥٤,٥(

م بنسبة زيادة   ٢٠٠٦مليون ريال يف عام     ) ٣٨,١٥٥(احمللية إىل   
م، أما بالنسبة حملفظة القـروض      ٢٠٠٥عن عام   %) ١٨(قدرها  

مليون ريـال   ) ٣,٨٤١(والسلفيات فقد ارتفعت هي أيضاً من       
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وسـجلت  %). ٨٤,٦(م، أي مبعدل منـو نـسبته        ٢٠٠٦مليون ريال يف هناية عام      ) ٧,٠٩٢(م لتبلغ   ٢٠٠٥عام  
مليون ريال يف عـام     ) ٢٥,٠٨٩(لتصل إىل حنو    %) ٦٨,٨(احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى منواً الفتاً بنسبة        

وقد حتققت هذه االجنازات املالية نتيجة امتالك البنك ألفضل مزيج من املوجودات، وبفضل اتباع البنـك                . م٢٠٠٦
  .ع خماطر االئتمان على قاعدة عريضة من العمالءوالتزامه بسياسة ائتمانية تستهدف توزي

م يف احلفاظ على نقدية وأرصدة لـدى البنـك          ٢٠٠٦وكما هو احلال يف األعوام السابقة، استمر البنك خالل عام           
وقـد  . املركزي اليمين مبا يدعم من وضعية سيولته النقدية وبالتايل أمانه املصريف الذي يشكل مصدر الثقة األول بـه                

م، وهذه األموال ال متثل للبنك توظيفاً       ٢٠٠٦مليون ريال بنهاية عام     ) ١٠,١١٣(ذه األرصدة النقدية حوايل     بلغت ه 
أو استثماراً إمنا هي متثل احلد األدىن من األرصـدة ذات الـسيولة             

. العالية الواجب االحتفاظ هبا طبقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين        
ظة على نسبة سـيولة عاليـة       ومن جهة أخرى استمر البنك باحملاف     

األمر الذي ميكنه دائماً من الوفاء بالتزاماته       %) ٨٠(ألصوله بلغت   
  .ويف كل الظروف واألوقات

هذا وقد واصل البنك سياسة تنويع أوعيته االدخارية واالستثمارية         
مما زاد من إمكاناته يف استقطاب العمالء، حيـث زادت ودائـع            

) ٧١,٦٦٦(م إىل   ٢٠٠٥ل عام   مليون ريا ) ٥٦,٧٠٩(العمالء من   
  %).٢٦,٤(م بنسبة زيادة قدرها ٢٠٠٦مليون ريال عام 

مليون ريال  ) ٤,٠٠٠(وقد اقترن هذا النشاط املتزايد بتدعيم رأمسال البنك، حيث ارتفع رأس مال البنك املدفوع من                
ايل حقـوق امللكيـة     ، وارتفع إمج  %)٣٧,٥(م وبزيادة نسبتها    ٢٠٠٦مليون ريال عام    ) ٥,٥٠٠(م إىل   ٢٠٠٥عام  

لنفس الفترة مـن جـراء الزيـادة يف رأس املـال            %) ٢٧,٦(مبعدل  
ومما يؤكد متانة وقوة الوضع املايل للبنك هو معـدل          . واالحتياطيات

م أي مـا    ٢٠٠٦يف هناية عـام     %) ٤٣(كفاية رأس ماله واليت بلغت      
ك يساوي أضعاف النسبة املطلوبة حملياً ودولياً، وهي سياسة يتبعها البن         

األهلي اليمين لدعم النمو املستمر يف حجم أعمال البنك ورفع قدرتـه            
  .التنافسية

  
 هذا األداء املمتاز الذي شهدته كافة مؤشرات البنك املالية،          أسفرلقد  

) ٢,٦٥٣( الفوائد من    إيراداتم، عن زيادة صايف     ٢٠٠٦خالل العام   
وُتعزى هـذه   %). ٣٠,٨(م وهو منو بنسبة     ٢٠٠٦مليون ريال يف عام     ) ٣,٤٧٠(م إىل   ٢٠٠٥مليون ريال يف عام     

 األخرى لعام   اإليراداتأما  . الزيادة أساساً إىل منو حمفظة االستثمارات احمللية وزيادة اهلوامش وحتسن معدالت الفائدة           
وعلـى جانـب    . م٢٠٠٥عن العام   %) ٩٨,٧(مليون ريال، فقد أظهرت زيادة بنسبة       ) ١,٢٤٣(م والبالغة   ٢٠٠٦
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) ٢,٠٤٢(م إىل   ٢٠٠٥مليون ريال يف عـام      ) ١,٢٢١(د زادت إمجايل مصاريف التشغيل من مبلغ        املصروفات، فق 
م نتيجة تدعيم خمصصات القروض، األمر الذي يعكس اهتماما متزايداً من إدارة البنـك              ٢٠٠٦مليون ريال يف عام     

  .بنوعية املوجودات وتغطية املخصصات
  

مليون ريال  ) ١,٧٠٤(باح، أستطاع البنك من حتقيق رحباً صافياً قدره         إىل ذلك، ومواصالً كعادته مسرية صعود األر      
م مقارنة مـع الـربح      ٢٠٠٦ ديسمرب   ٣١خالل السنة املالية املنتهية يف      

مليون ريال احملقق خالل السنة املالية املنتهيـة يف  ) ١,٣٠٩(الصايف البالغ  
من جهـة   %). ٣٠,٢(م، مسجالً بذلك منواً بنسبة      ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١
 ٣١يف  %) ٢,٠(خرى، حتسن العائد على متوسط األصول من نـسبة          أ

م، بينما سـجل    ٢٠٠٦ ديسمرب   ٣١يف  %) ٢,٣(م إىل   ٢٠٠٥ديسمرب  
 ٣١يف  %) ٢٧,٦( حتسناً من نـسبة      امللكيةالعائد على متوسط حقوق     

  .م٢٠٠٦ ديسمرب ٣١يف %) ٢٨,٣(م إىل ٢٠٠٥ديسمرب 
  

نك يف تعزيز وتقوية مركزه      االجنازات املالية اليت حققها الب     أسهمتوقد  
املايل وحتسني معدالت رحبيته، وتعزيز مكانته يف السوق املصرفية كمؤسسة مالية فاعلة قادرة على النمـو املتواصـل               
واألداء املتميز، مع زيادة الرحبية، ونتيجة لذلك متت اإلشادة ويف أكثر من مناسبة بإجنازات البنك وحصل على جائزة                  

  . التابعة للفاينانشال تاميزThe Bankerم من قبل جملة ٢٠٠٦للعام أفضل بنك يف اليمن 
 

كما جاء التصنيف االئتماين واملايل املتقدم الذي ناله البنـك األهلـي            
 Capital Intelligenceم من مؤسسة ٢٠٠٦اليمين يف أكتوبر 

الدولية، ليؤكد ما حققه البنك من جناحات متتالية يف خمتلف أعمالـه            
لاللتزامـات  ) -B(ث منحته املؤسسة، درجة تـصنيف       وأنشطته، حي 

 لاللتزامات قصرية   B)(طويلة األجل بالعملة األجنبية و درجة تصنيف        
األجل وهو يطابق التصنيف السيادي للجمهورية اليمنيـة، و درجـة           

لقوة ومتانة البنك املالية، كما منحت هذه التصنيفات        ) BB(تصنيف  
ويعترب هذا التصنيف مـن أعلـى       . )مستقرة(البنك توقعات مستقبلية    

التصنيفات اليت حاز عليها بنك يف اليمن واليت ال ميكن ختطيها بـسبب             
عامل السقف السيادي للجمهورية اليمنية، وهو يعكس مكانة البنك األهلي اليمين ورحبيته وقدرته على رسم أهدافه                

  .ةضمن إستراتيجية متطورة للتوسع يف مجيع أنشطته وعملياته املصرفي
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ومع تزايد حدة املنافسة يف القطاع املصريف اليمين، يواصل البنك األهلي اليمين جهوده لتلبية االحتياجـات املتناميـة                  
لعمالئه، وللمحافظة على دوره الطليعي والرائد يف هذا القطاع من خالل تقوية مركزه املايل بشكل مستمر، وتطوير                 

العمل املصريف املعاصر لتقدمي احللول التكنولوجية املوجهة للعمـالء         وتوسيع خدماته، واعتماد أحدث تكنولوجيات      
  .ليصبح البنك مبثابة حمطة متكاملة واحدة يتوجه إليها العميل ليحصل على مجيع خدماته

  
م من اجنازات هو قيام البنـك األهلـي         ٢٠٠٦وكان ابرز ما حفل به العام       

كة االستشارية الدولية   اليمين بتوقيع عقد تقدمي خدمات استشارية مع الشر       
 البحرين، لتنفيذ مشروع احتياجـات      -الشرق األوسط -ديلويت آند توش  

البنك من أعمال التطوير والتحديث والذي يتكون من مرحلتني متداخلتني          
  :شهراً) ١٧(يتم تنفيذمها بالتوازي خالل خطة عمل املشروع احملددة بـ 

 وتطوير أدلة العمل واألنظمة     وهتدف إىل إعادة هيكلة البنك    : املرحلة األوىل 
واإلجراءات املصرفية واملالية واإلدارية، إعداد وتصميم إستراتيجية وخطـة         

  . عمل البنك للخمس سنوات القادمة، نظام التحكم املؤسسي للبنك والتطبيق والتدريب
  

خطة إسـتراتيجية امليكنـة     ويبدأ تنفيذها خالل الشهر الثالث من خطة عمل املشروع، وتشمل تنفيذ            : املرحلة الثانية 
والتكنولوجيا واليت من خالهلا سيتم حتديد اهليكلية اإلدارية إلدارة نظم املعلومات، العناصر البشرية املطلوبة وكفاءهتم،            

  .وحتديد مواصفات األجهزة والنظم املصرفية املناسبة واملتفقة مع إستراتيجية البنك والتطبيق العملي هلا
  

املوارد البشرية، فإن البنك يلتزم دوماً بتدريب وتأهيل املوظفني وتوفري فرص التطور املهين وبنـاء               وفيما يتعلق بتنمية    
فريق إداري للمستقبل من الكوادر املصرفية العاملة من منتسيب البنك قادر على النهوض خبدمات البنك والوصول به                 

ر البنك خياراً استراتيجياً حترص اإلدارة على حتقيقـه         وتعترب تنمية املوارد البشرية من وجهة نظ      . إىل أفضل املستويات  
  .بغرض مسايرة التطورات املتالحقة يف اجملال املصريف واملايل على مجيع املستويات احمللية والدولية

  
وأن حرص إدارة البنك على تنمية املوارد البشرية ينبع من أمهية وجود عنصر بشري يتمتع بقدر كبري مـن املهـارة                     

  .ر مهنياً وعملياً ملواكبة مستجدات العمل املصريف والوفاء حباجة العمالء يف ظل التنافس املتزايد بني البنوكواالقتدا
لقد ترمجت إدارة البنك هذا االهتمام بتأهيل مركز التدريب والتأهيل التابع للبنك ليصبح مركزاً مؤهالً إلقامة دورات                 

لية والتقنيات إضافة إىل اللغات األجنبية، حيث قام املركز بتنفيـذ           وورش عمل تغطي ختصصات العلوم املصرفية واملا      
، عمليات اخلزينـة،  IIمتدرباً يف جماالت إدارة املخاطر، االئتمان، تطبيقات بازل     ) ١٢٠(برنامج تدرييب لعدد    ) ٢٣(

لدورات والنـدوات    وحجم املشاركة ملوظفيه يف ا     إطاركما عزز البنك    . غسيل األموال والتدقيق واملراجعة الداخلية    
واملؤمترات املصرفية واملالية والتقنية اليت تنظم من قبل جهات حملية وعربية ودولية متخصصة، حيث بلغ عدد املتدربني                 
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برنامج تدرييب حملياً وخارجياً، استهدفت تطوير مهارات العاملني        ) ٢٥(متدرباً شاركوا يف    ) ١٢٦(م  ٢٠٠٦يف عام   
  .صريفوتعريفهم مبستجدات العمل امل

  
من ناحية أخرى، تعمل اإلدارة على توظيف الكوادر الشابة الكفؤة واملؤهلة من خرجيـي اجلامعـات يف خمتلـف                   
التخصصات وإتاحة الفرص أمامهم لتطوير معارفهم ومداركهم العملية واملهنية وتدريبهم على مـستجدات العمـل               

  .التقنيةاملصريف ويف خمتلف اجملاالت والتخصصات املالية واملصرفية و
  

 جهود البنك املستمرة لرفع مستوى خدماته وتطويرها، وانسجاماً مع خطة عمل مشروع احتياجات البنك               إطارويف  
من أعمال التطوير والتحديث، والذي يهدف إىل تنمية حجم البنك وتطوير خدماته وزيادة قدراته، سواء فيما يتعلق                 

م، ٢٠٠٧يزاته التكنولوجية احلديثة، فإن خطة عمل البنـك للعـام           بأمواله اخلاصة أو ما خيص موارده البشرية وجته       
ستركز على حتقيق األهداف املرجوة من مشروع إعادة هيكلة البنك، وتلبية احتياجات عمالئه املـصرفية واملاليـة                 

اً رئيسياً  ومواكبة كل جديد يف عامل املال واملصارف، لنكون بنكاً عصرياً قادراً على خدمة االقتصاد اليمين ومشارك               
  .يف عملية التنمية االقتصادية اليت حتتاجها بالدنا

  
م، وهبذه املناسبة يسر    ٢٠٠٦ جملس اإلدارة يعرب عن سروره واعتزازه مبا حققه البنك من نتائج اجيابية خالل العام                إن

 على تعاوهنم ومساندهتم    جملس إدارة البنك األهلي اليمين أن يقدم شكره اجلزيل لوزارة املالية وللبنك املركزي اليمين             
  .ودعمهم املتواصل لتطوير القطاع املايل واملصريف يف بالدنا

ويتقدم اجمللس خبالص الشكر واالمتنان إىل عمالئنا الكرام ومراسلينا األعزاء على دعمهم وثقتهم وتعاوهنم الذي كان                
وتقديره جلميع العاملني بالبنـك علـى       له أثره يف حتقيق مزيد من التقدم واالزدهار للبنك، كما ينقل خالص شكره              

  .جهودهم املخلصة وتفانيهم يف تأدية واجبهم ومهام عملهم
  

  جملس ادارة البنك األهلي اليمين
  م٢٠٠٧ يناير ٢٥عدن 
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  البنك األهلي اليمين يف اليمن
  اإلدارة العامة

 )٥(رقم .ب.ص
  عدن/كريتر

 اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٣٧٥٣: تلفون
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٣٢٥: فاكس
  ye.net.y@ho.nby: الربيد اإللكتروين
 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 
  NBOYYESA٠٠٢: سويفت

      
  فرع صنعاء

  )١٩٨٣٠٩(رقم . ب.ص
  شارع الزبريي

  صنعاء
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ١ ٥١٧٧٧٤تلفون 
  ٩٦٧ ١ ٥١٧٧٧٣فاكس 
  NBOYYESA٠٣٣: سويفت

  فرع املكال
  )٨٠٤٤(رقم .ب.ص

  الشارع العام
  حضرموت/ املكال

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٥ ٣٠٢٩٣٥تلفون 
  ٩٦٧ ٥ ٣٠٢٩١٣فاكس 
  NBOYYESA٠٠٩: سويفت

      
  فرع احلديدة

  )٤٨٥١(رقم .ب.ص
  احلديدة

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٣ ٢٣٣١٢٣تلفون 
  ٩٦٧ ٣ ٢٣٣١٢٥فاكس 
  NBOYYESA٠٣٤: سويفت

  عالفرع امل
  )٥١١٧(رقم .ب.ص
   عدن/املعال

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٤٣٤٠٩تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٢٤٣٢٩١فاكس 

  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 ٣٤٣٢٦٣فاكس 
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  فرع اإلقراض الشعيب
  )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 

   اليمنيةاجلمهورية
  ٩٦٧ ٢ ٣٧٧٦١١ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٣٧٧١٥٥ :فاكس

      
  فرع سيئون
  الشارع العام

  حضرموت /سيئون
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٤٠٢٤٣٤ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٤٠٥٥١٧ :فاكس

  NBOYYESA٠٠٧: سويفت

  فرع خورمكسر
  طريق املطار
   عدن/خورمكسر

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٣١٠٧٦ : تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٢٣١٩٥٠ :فاكس

      
  القاعفرع 

  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 :فاكس

      
  فرع الضالع
  الشارع العام

  الضالع
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٤٣٢٨٤٥ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٤٣٢٤٣١: فاكس

  فرع احلبيلني
  الشارع العام

   حلج/احلبيلني
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢١٥ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢٢٥ :فاكس

    
  فرع لبعوس
  سوق السالم

  لبعوس
   حلج/يافع

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٥٥٤١١١ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٥٥٤١١٢ :فاكس

  فرع حلج
  شارع قماطة

   حلج/احلوطة
  مهورية اليمنيةاجل

  ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٨٠٧ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٣٤٠ :فاكس

    



 

 

١٤

 
  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
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٢٠٣٢٣٣ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٢٠٢٥٣٠ :فاكس

    
  فرع حي أكتوبر
  جممع حي أكتوبر

  الديس
   حضرموت/املكال

  اليمنيةاجلمهورية 
  ٩٦٧ ٥ ٣٥٣٢٢٦ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٣٠٥٤٥٤ :فاكس

  فرع الشحر
  الشارع العام
  منطقة اخلور

   حضرموت/الشحر
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٣٣٠٩٩٩ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٣٣٢٢٨٥ :فاكس

    
  فرع القطن

  جممع الدوائر احلكومية
   حضرموت/القطن

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٥ ٤٥٧٥٨٣ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٤٥٧٥٨٣: فاكس

  فرع الغيظة
   املهرة/الغيظة

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٥ ٦١٢٠٥٤ :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 ٢٦٦٠٢٠: فاكس



 

 

١٥
  



 

 

١٦
  



 
  زانية العموميةالمي

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في 
 

  
١٧

  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦ 

  يمني ألف ريال  يمني ألف ريال إيضاح   الموجودات
  ١٠،٦٦١،٢١٤  ١٠،١١٢،٨١٩ ٥ النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني

 ١٥،٥٤٥،١٦٢ ٢٤،٠١٣،١٠٣ ٦  األرصدة لدى البنوك 

 ٢٦،٨٦٥،٠٤٣ ٢٨،٩٥٤،٨٣٦  ٧  أذون الخزانة، صافي

 ٥،٤٨٠،٠٠٠ ٩،٢٠٠،٠٠٠ ٨ شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

 ٣،٨٤١،٠٤٧ ٧،٠٩٢،٢٢٢ ٩ القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، بعد المخصصات 

 ٧٧،٩٩٣ ١٤٠،٤٨٥ ١٠ االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي

 ٣٣٢،١١٢  ٤٧٦،٧٣٠ ١١ األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

 ١،٧٧٦،٩٥٩ ١،٨٧١،٨٣٧ ١٢ العقارات واآلالت والمعدات، بعد االستهالك المتراكم

 ٦٤،٥٧٩،٥٣٠ ٨١،٨٦٢،٠٣٢  إجمالي الموجودات

      المطلوبات وحقوق الملكية
    المطلوبات 

 ٩٧،٩١٤ ٩٩،٥٩٨ ١٣ األرصدة المستحقة للبنوك 

 ٥٦،٧٠٩،٠٢٩ ٧١،٦٦٦،٢٠٣ ١٤ ودائع العمالء 

 ١،١٩١،٦٣٠ ١،٦٨٢،٨٥٤ ١٥ األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى 

 ٧٠٤،٨٧٠ ٩١٧،٤١٥ ١٦ ضريبة األرباح التجارية والصناعية المستحقة

  ٥٨،٧٠٣،٤٤٣  ٧٤،٣٦٦،٠٧٠  إجمالي المطلوبات
     حقوق الملكية

 ٤،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٥٠٠،٠٠٠ ١٧  رأس المال 

 ٦٣٩،٧٦٢ ٦٣٩،٧٦٢ ١٧  ادة تقييم العقارات احتياطي إع

 ١،٢١٨،٠٥٧ ١،٣٣٦،٦٤٠ ١٧ االحتياطيات 

 ١٨،٢٦٨ ١٩،٥٦٠ ١٧ احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 ٥،٨٧٦،٠٨٧ ٧،٤٩٥،٩٦٢   إجمالي حقوق الملكية

 ٦٤،٥٧٩،٥٣٠ ٨١،٨٦٢،٠٣٢  لكيةإجمالي المطلوبات وحقوق الم

        
 ١٤،٨٦٠،٣٩٢ ٢٥،٠٨٩،٠٣٥ ١٨  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي 
  

  )٢ و ١على الصفحتين  ( مرفقتقرير مدقق الحسابات
  

   البيانات الماليةه جزءاً من هذ٣٧ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
  



 
  الدخل وتوزيع األرباحبيان

  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

  
١٨

  
  إيضاح  بيان الدخل

  م٢٠٠٦
    يمني ألف ريال

  م٢٠٠٥
  يمني ألف ريال

  ١،٣٧٥،٦٠٨    ١،٩٢٠،٥٧٢  ١٩  ض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لدى البنوك من القرووائدالف
  ٣،٦٨٠،٨٩٩    ٤،٣٥٣،٣٧٢    الفوائد من أذون الخزانة

 ٧٧٩،٨٤٨   ٩٤٥،٩٧٥    الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

    ٥،٨٣٦،٣٥٥   ٧،٢١٩،٩١٩ 
  )٣،١٨٢،٨٦٧(    )٣،٧٤٩،٩٣٢(  ٢٠  الودائع تكلفة

  ٢،٦٥٣،٤٨٨    ٣،٤٦٩،٩٨٧    صافي إيرادات الفوائد
 ٤١٩،٩٣٠   ٥٢٢،٦٦٣  ٢١   من الخدمات المصرفيةاإلراديةالعموالت والرسوم 

 ٧١٦   ٨٨٤    االستثمارات المتوفرة للبيعالدخل من 
 ٣٦،٩٤١   ٨٢،٠٣٩  ٢٢  ةاألجنبيعمالت األرباح من العمليات بال

 ١٦٨،٣٩٤   ٦٣٧،٥٥٩  ٢٣   األخرى التشغيلإيرادات

 ٣،٢٧٩،٤٦٩   ٤،٧١٣،١٣٢    دات التشغيلاصافي إير

        التشغيل مصاريف
 ١٧،٩٨٨   ٣١،٥١١    العموالت وأتعاب الخدمات المصرفية

 ٧٧٥،٩٨٩   ٩٧٩،٥٨٣  ٢٤   اإلدارية والعموميةاريفالمص
 ٤٢٧،٥٧٧   ١،٠٣٠،٨٥٣  ٢٥  المخصصات

  ١،٢٢١،٥٥٤    ٢،٠٤١،٩٤٧    تشغيل الاريفمصإجمالي 
 ٢،٠٥٧،٩١٥   ٢،٦٧١،١٨٥   وضريبة األرباح التجارية والصناعية الزكاة قبل سنةال ربح صافي

 )٤٤،٠٠٠(   )٥٠،٠٠٠(  ٢٦  الزكاة 

 ٢،٠١٣،٩١٥   ٢،٦٢١،١٨٥    األرباح التجارية والصناعيةضريبة قبل  بعد الزكاة والسنةربح صافي 
 )٧٠٤،٨٧٠(   )٩١٧،٤١٥(  ١٦   ضريبة األرباح التجارية والصناعيةمخصص 

 ١،٣٠٩،٠٤٥   ١،٧٠٣،٧٧٠    سنةالربح صافي 

          
   يمنيريال ٤٨٥     يمنيريال ٤٢٦  ٢٧  ربح السهم

          
           األرباحبيان توزيع

  )١٩٦،٣٥٧(    )٢٥٥،٥٦٦(  ١٧   القانونياالحتياطيالمحول إلى 
  )١٩٦،٣٥٧(    )٢٥٥،٥٦٦(  ١٧   العاماالحتياطيالمحول إلى 

  )٨٥٠،٨٧٩(    )١،١٠٧،٤٥١(  )ج (١٥  لسنةحصة الحكومة من صافي أرباح ا
  )٦٥،٤٥٢(    )٨٥،١٨٧(  ١٧  حصة العاملين في صافي أرباح السنة

  -    -     ديسمبر٣١الرصيد في 

   البيانات الماليةه جزءاً من هذ٣٧ إلى ١تشكل اإليضاحات من 



 
 بيان التدفقات النقدية 

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في لية المنتهيةللسنة الما
 

  ١٩

  
  التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

  م٢٠٠٦
   يمني  ألف ريال

  م٢٠٠٥
  منيي ألف ريال

 ٢،٠٥٧،٩١٥  ٢،٦٧١،١٨٥  ضريبة األرباح التجارية والصناعيةمخصص  قبل الزكاة وسنةالربح صافي 
    :لكل منالتعديالت 

 ٤٠٣،٨٢٣  ٩٦٨،٠٥١  سنةخالل الالحسابات النظامية المحملة مخصص القروض والسلفيات و
 )١٥١،٩٤٠(  )٦٠٧،٧٩٩(  لسنةخالل االمستردة والحسابات النظامية مخصص القروض والسلفيات 

  )١١٩(   )١،٠٢٥(  القروض والسلفيات   من مخصصسنةالمبلغ المستخدم خالل ال
  ٢٢،١٠٣  ١٠،٩٣٨  مخصص القروض والسلفيات والحسابات النظامية  تقييم أرصدة ةفروق إعاد

 )٤٧٣،٦١٧(  )٧٠٤،٨٧٠( ضريبة األرباح التجارية والصناعية المدفوعة
 )٤٤،٠٠٠(  )٥٠،٠٠٠( الزكاة المدفوعة

 ٤٨،٣٩٤  ٥٨،١٢٨ استهالك العقارات واآلالت والمعدات 
 ١،٨٦٢،٥٥٩  ٢،٣٤٤،٦٠٨ )١ (رأس المال العامل قبل التغيرات في تشغيليةأرباح األنشطة الصافي 
     والمطلوباتالتغيرات في الموجودات

 )٣،٠٩٩،٩٥٩(  ٢٧٢،٧٤٢ أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني
 ١٩،٠٠٠  ٥١٤،٨٨٩ األرصدة لدى البنوك بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 )٧٩٨،٦٢١(  )٣،٥٤٢،٤٨٥( القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك
  )١٧،٩٢١(   )١٤٤،٦١٨(  األرصدة المدينة والموجودات األخرى

 )٣،٨٩٧،٥٠١(  )٢،٨٩٩،٤٧٢(  )٢(في الموجودات ) الزيادة(صافي 
    

 )١٩،١٨٨(  ١،٦٨٤ األرصدة المستحقة للبنوك
 ٥،٤٢٥،٤٣٤  ١٤،٩٥٧،١٧٤ ودائع العمالء

  ٧٤،٢١٦   ٤١٢،٣٦٩ األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى
 ٥،٤٨٠،٤٦٢  ١٥،٣٧١،٢٢٧ )٣( الزيادة في المطلوبات صافي

      األنشطة االستثمارية) المستخدمة في(التدفقات النقدية 
  )١٦١،٠٧٠(  )١٥٣،٠٠٦(  آالت ومعداتشراء عقارات و

 )٥٨،٥٢٤(  )٦١،٢٠٠(  توفرة للبيعم استثماراتشراء 

 )٢١٩،٥٩٤(  )٢١٤،٢٠٦( )٤(األنشطة االستثمارية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

      ويليةماألنشطة الت) المستخدمة في/ (التدفقات النقدية من 
  )٨٥٠،٨٧٩(  )١،١٠٧،٤٥١(  حصة الحكومة من أرباح السنة

  ٨٥٠،٨٧٩  ١،١٠٧،٤٥١  الزيادة في رأس المال
  )٦٥،٤٥٢(  )٨٥،١٨٧(  حصة الموظفين من أرباح السنة

 )٦٥،٤٥٢(  )٨٥،١٨٧( )٥(األنشطة التمويلية )  فيةالمستخدم/ (صافي التدفقات النقدية من 
 ٣،١٦٠،٤٧٤  ١٤،٥١٦،٩٧٠  )٥+٤+٣+٢+١(صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية 

 ٤٤،٢٠٩،٠٣٥  ٤٧،٣٦٩،٥٠٩  يناير١النقدية وشبه النقدية في 

 ٤٧،٣٦٩،٥٠٩  ٦١،٨٨٦،٤٧٩  ديسمبر٣١النقدية وشبه النقدية في 

      :تتمثل في
 ١٠،٦٦١،٢١٤  ١٠،١١٢،٨١٩ النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني

 ١٥،٥٤٥،١٦٢  ٢٤،٠١٣،١٠٣ األرصدة لدى البنوك
 ٣٢،٣٤٥،٠٤٣  ٣٨،١٥٤،٨٣٦  أذون الخزانة وشهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 )٩،٦٢١،٢٧٠(  )٩،٣٤٨،٥٢٨( أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني 

 )١،٥٦٠،٦٤٠(  )١،٠٤٥،٧٥١(  بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهراألرصدة لدى البنوك 

 ٤٧،٣٦٩،٥٠٩  ٦١،٨٨٦،٤٧٩ ديسمبر ٣١النقدية وشبه النقدية في 
 

   البيانات الماليةه جزءاً من هذ٣٧ إلى ١تشكل اإليضاحات من 



  
  التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في للسنة المالية المنتهية
 

  

٢٠

  رأس المال 

إعادة  احتياطي
  العام االحتياطي  القانوني االحتياطي  تقييم العقارات

   التغيرات احتياطي
  لسنةصافي أرباح ا    القيمة العادلة  المتراكمة في

  اإلجمالي

 ألف ريال  ألف ريال    ألف ريال  ألف ريال   ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال 
 ٤،٦٣١،٣٤٩   -  ١٧،١٢٣  ٦٦٥،٦٤٥  ٦٠٨،٨١٩  ٦٣٩،٧٦٢  ٢،٧٠٠،٠٠٠  م٢٠٠٤ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ١،١٤٥   -   ١،١٤٥   -   -   -   -  فارق إعادة التقييم

 ١،٣٠٩،٠٤٥  ١،٣٠٩،٠٤٥   -   -   -   -   -  صافي ربح السنة

  -  )١٩٦،٣٥٧(   -   -  ١٩٦،٣٥٧   -   - المحول إلى االحتياطي القانوني
 -  )١٩٦،٣٥٧(  -  ١٩٦،٣٥٧  -   -   -  المحول إلى االحتياطي العام

  -  )٨٥٠،٨٧٩(   -  -  -   -   ٨٥٠،٨٧٩   والمحول إلى رأس المالحصة الحكومة في األرباح الصافية
 -  -   -  )٤٤٩،١٢١(  -  -  ٤٤٩،١٢١  ام إلى رأس المال من االحتياطي العالمحول

  )٦٥،٤٥٢(   )٦٥،٤٥٢(  -  -  -   -   -  حصة الموظفين في األرباح الصافية
 ٥،٨٧٦،٠٨٧   -  ١٨،٢٦٨  ٤١٢،٨٨١  ٨٠٥،١٧٦   ٦٣٩،٧٦٢  ٤،٠٠٠،٠٠٠  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ١،٢٩٢   -   ١،٢٩٢   -  -  -   -  فارق إعادة التقييم

 ١،٧٠٣،٧٧٠   ١،٧٠٣،٧٧٠  -  -  -  -  -  ي ربح السنةصاف

 -  )٢٥٥،٥٦٦(  -  -   ٢٥٥،٥٦٦  -  - المحول إلى االحتياطي القانوني

 -  )٢٥٥،٥٦٦(  -   ٢٥٥،٥٦٦  -  -  -  المحول إلى االحتياطي العام

 -  )١،١٠٧،٤٥١(  -  -  -  -   ١،١٠٧،٤٥١   إلى رأس المال  والمحولحصة الحكومة في األرباح الصافية

  -   -  -  )٣٩٢،٥٤٩(  -  -   ٣٩٢،٥٤٩   من االحتياطي العام إلى رأس المالالمحول
 )٨٥،١٨٧(  )٨٥،١٨٧(  -  -  -  -  - حصة الموظفين في األرباح الصافية

  ٧،٤٩٥،٩٦٢  -  ١٩،٥٦٠   ٢٧٥،٨٩٨   ١،٠٦٠،٧٤٢   ٦٣٩،٧٦٢   ٥،٥٠٠،٠٠٠ م٢٠٠٦  ديسمبر٣١الرصيد في 
  

م ٢٠٠٥ مليون ريال وذلك خالل خمس سنوات تبدأ من عام ٦،٠٠٠م بشأن رفع رأس مال البنوك المصرح لها بالعمل في داخل الجمهورية اليمنية إلى ٢٠٠٤ ديسمبر ٨م الصادر في ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(ر البنك المركزي اليمني رقم تطبيقاً لقرا
نائب رئيس الوزراء وزير المالية في ذلك التاريخ على توصية إدارة البنك ببدء / وافق معالي األخقد و. م برفع رأس مال البنك خالل الفترة المحددة٢٠٠٥ يناير ٨دة بتاريخ م، فقد أقر مجلس إدارة البنك في جلسته المنعق٢٠٠٩وتنتهي في عام 

 مليون ريال يمني وذلك ٥،٥٠٠م إلى ٢٠٠٦وبناًء عليه قام مجلس إدارة البنك برفع رأس مال البنك لسنة . ي نهاية كل سنةم، حسب قرار إدارة البنك ف٢٠٠٤ من سنة ابتداءزيادة رأس المال من حصة الحكومة من صافي األرباح لكل سنة 
  . ألف ريال يمني من االحتياطي العام٣٩٢،٥٤٩م ومبلغ قدره ٢٠٠٦بتحويل صافي حصة الحكومة من أرباح سنة 

  

  ةالمالي جزءاً من هذه البيانات ٣٧ إلى ١تشكل اإليضاحات من 



  
  إيضاحات حول البيانات المالية 

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  ٢١

  التأسيس ونشاط البنك  ١
 خالل المصرفية من أعماله م١٩٦٩ في عام  في عدن المملوك بالكامل للحكومة اليمنية والذي تم تأسيسه)البنك(البنك األهلي اليمني  يمارس
ي ففروعه المنتشرة فة إلى ، إضا)١٧٤٨(عدن، الجمهورية اليمنية وبسجل تجاري رقم ) ٥(رقم . ب. العامة في شارع الملكة أروى، ص إدارته

   . فرعا٢٧ً بإجمالي الحديدةمدينة في واحد فرع و وفرعين في العاصمة صنعاء الشرقية والجنوبية أهم المدن التجارية في المحافظات

  ). موظفا٥٨٥ً: م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١(م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ موظفاً كما في ٦٢٩ يعمل لدى البنك 

وقرر تقديمها للجهات المختصة م ٢٠٠٦لسنة م البيانات المالية للبنك ٢٠٠٧ يناير ٢٥جلسته المنعقدة في عتمد مجلس إدارة البنك في القد 
 .للحصول على موافقتها إلصدارها ونشرها

   البيانات المالية إعدادأسس   ٢
 

لدولية واللجنة الدائمة لتفسير معايير التقارير المالية تعد البيانات المالية طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة ا
واستثناًء من .   والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمنيالدولية التابعة للمجلس والمتطلبات القانونية في الجمهورية اليمنية وكذلك القواعد

  :ات المحلية يتم معالجة كل منمعايير التقارير المالية الدولية وتطبيقاً ألحكام القوانين والتعليم

استخدام حد أدنى لنسب مئوية ثابتة الحتساب المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني   )أ
 م؛١٩٩٨لعام ) ٥(م والمنشور رقم ١٩٩٦لعام ) ٦(الصادرة بالمنشور رقم 

  .حقوق الملكيةضمن  المنتظمة سبة على القروض والسلفياتعدم إدراج مخصص المخاطر العامة المحت  )ب

  .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١على البيانات المالية للبنك غير مادي كما في إن تأثير هذين االختالفين 

  الهامة السياسات المحاسبية  ٣
  : هي كالتاليالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة على أساس ثابتإن 

  العرف المحاسبي
 وذلك  المعدلة بتقييم األراضي والمباني فيما عدا قياس االستثمارات المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة لمبدأ التكلفة التاريخيةاًالمالية وفقتعد البيانات 

 .م٢٠٠٢ االعتراف والقياس والذي يقوم البنك بتطبيقه منذ يناير -لألدوات الماليةالمعدل ) ٣٩(طبقاً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 

  العمالت األجنبية
 ألسعار الصرف السائدة في اًت األجنبية بالريال اليمني وفقيجري قيد المعامالت التي تتم بالعمال. يحتفظ البنك بسجالته بالريال اليمني  )١

عمومية إلى الريال بالعمالت األجنبية في تاريخ الميزانية الالنقدية المسجلة تحول الموجودات والمطلوبات . تاريخ استحقاق المعامالت
 .الدخل وتدرج األرباح والخسائر الناتجة في بيان  في ذلك التاريخأسعار الصرف السائدةباليمني 

يتم اعتبار التغيرات الناتجة عن تقييم االستثمارات المتوفرة للبيع والتي تسجل بالقيمة العادلة والناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف   )٢
 .الملكية القيمة العادلة لها وال يتم تحويلها إلى بيان الدخل بل يتم إدراجها ضمن حقوق كجزء من التغيرات في

 .عقود الصرف المستقبليةبال يتعامل البنك   )٣

  تحقق اإليرادات
 قروضلاو زاماتااللتثبت الفوائد المقبوضة والمدفوعة على أساس مبدأ االستحقاق الزمني ألصل المبلغ المتبقي ويتم تثبيت الرسوم وعوائد تُ

) ٦( الصادرة بالمنشور رقم  لتعليمات البنك المركزي اليمنياًوفق ولكن  . المقدمة المستحقة الدفع عند استحقاقها وسعر الفائدة المطبقةوالسلفيات
 التي مضى على استحقاقها  تستبعد الفوائد القابلة للقبضم ال يتم تثبيت إيرادات الفوائد على القروض والسلفيات غير المنتظمة حيث١٩٩٦لعام 
ووفقاً لتعليمات   .أكثر من اإليرادات إلى حين تحصيلها فعالً، بينما تدرج الرسوم والعموالت األخرى ضمن اإليرادات عند استحقاقها  يوماً أو٩٠

إيرادات التشغيل "من بند ض) المستردة(م يتم إدراج المخصصات المستعادة ٢٠٠٢لعام ) ٢(البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم 
  ".األخرى
  . عند اإلعالن عنهالالستثمارات المتوفرة للبيع  الموزعةرباحاألتدرج 



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٢٢

  )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية  ٣
   وشهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمنيأذون الخزانة

من ) غير المستحق(لمالية بقيمتها االسمية ناقصة الخصم غير المطفأ صدرها البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة ايتظهر أذون الخزانة التي 
  .االسميةبقيمتها اليمني وتظهر شهادات اإليداع لدى البنك المركزي   .تاريخ الشراء إلى تاريخ االستحقاق على أساس طريقة القسط الثابت

  االستثماراتتقييم 
يتم  . عد القيمة العادلة لقيمة االستثمار وقت الشراء متضمنةً مصاريف الشراء المتعلقة باالستثماريتم قيد جميع االستثمارات مبدئياً بالتكلفة والتي ت

تُدرج األرباح والخسائر غير المحققة عند إعادة .  بالقيمة العادلة" كاستثمارات متوفرة للبيع"بعد القيود األولى، إعادة قياس االستثمارات المصنفة 
 إلى أن يتم بيع االستثمار أو تحصيل قيمته أو استبعاده أو انخفاض قيمته بشكل دائم الملكيةند منفصل ضمن حقوق قياس القيمة العادلة في ب

  .  وتدرج في بيان الدخلالملكيةوعندها تحول األرباح والخسائر اإلجمالية المدرجة سابقاً ضمن حقوق 

  مخصص القروض والسلفيات ومخصص االلتزامات الطارئة
م بشأن أسس تصنيف ١٩٩٨لسنة ) ٥(م والمنشور رقم ١٩٩٦لسنة ) ٦(يمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم  لتعلاًتطبيق

الموجودات وااللتزامات، يتم تكوين مخصصات خاصة للقروض والتسهيالت وااللتزامات الطارئة باإلضافة إلى نسبة مئوية للمخاطر العامة 
 منها األرصدة المغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية اًيات وااللتزامات الطارئة، مستبعدتحتسب من إجمالي القروض والسلف

ناًء عليه، يتم تكوين المخصص وب. ذات مالءة وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة
  : للنسب التالية كحد أدنىاًطبق

 )متضمنةً الحسابات تحت المراقبة(وض والسلفيات المنتظمة القر •

 )متضمنةً الحسابات تحت المراقبة(االلتزامات الطارئة المنتظمة  •

  %)٢  :م٢٠٠٥ %  (٢
 %)١: م٢٠٠٥ %  (١

  :القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة غير المنتظمة •

   %١٥ الديون دون المستوى -
  %٤٥ الديون المشكوك في تحصيلها -

  %١٠٠ الديون الرديئة -

 المتخذة حيالها لتحصيلها أو بناًء على التعليمات الصادرة من البنك المركزي جراءات في حالة عدم جدوى اإل والسلفياتيتم إعدام القروض
 التي سبق لسلفيات واالقروض اليمني في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها وذلك حسماً من المخصص الذي تضاف إليه المبالغ المحصلة من

تظهر القروض والسلفيات للعمالء والبنوك في الميزانية العمومية بعد حسم المخصص والفوائد المعلقة ويتم قيد المخصصات بنفس .  إعدامها
  .عملة القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة

  ، بعد االستهالك المتراكمالمعداتاآلالت والعقارات و
في السجالت المحاسبية بتاريخ الشراء فتقيد اآلالت والمعدات أما .  والتي تشتمل على األراضي والمباني، بقيم التقييم يتم قيد جميع العقارات

  .تشتمل التكلفة على ثمن الشراء وأية مصروفات ناتجة عن اقتنائها.  بسعر التكلفة
يتم احتساب   .ناقصة منها مبلغ االستهالك المتراكمأو قيم التقييم لفة  أما الموجودات الثابتة األخرى فتظهر بالتك . المملوكةال تستهلك األراضي
 باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي ، باستثناء األراضي المملوكة،المعداتاآلالت وتكلفة العقارات وقيمة االستهالك لشطب 

تكلفة على التحسينات على العقارات المستأجرة على مدى فترة عقود اإليجار الخاصة تستهلك الو،  طبقاً لنسب االستهالك المبينة أدناهالمتوقع لها
  .بها

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

 ت المستأجرةالتحسينات على العقارا • .على فترة عقود اإليجار أو العمر اإلنتاجي المتوقع لها أيهما أقل



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٢٣

  )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية  ٣
 العقارات والضمانات التي آلت للبنك وفاءاً لديون

 التي آلت ملكيتها للبنك ضمن بند العقارات والضماناتم ووفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني تدرج ١٩٩٨لعام ) ٣٨(وفقاً لقانون البنوك رقم 
 البيانات المالية ويتم تحميل قيمة إعداد ناقصةً أي انخفاض في تاريخ وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك" األخرىاألرصدة المدينة والموجودات "

  .االنخفاض على بيان الدخل
  المطلوبات وااللتزامات الطارئة

" الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى" فيها، خارج الميزانية العمومية تحت بند اًات الطارئة والتي يكون البنك طرفتظهر المطلوبات وااللتزام
  .ألنها ال تمثل موجودات للبنك أو مطلوبات منه كما في تاريخ الميزانية العمومية

  النقدية وشبه النقدية
ي اليمني فيما لدى البنك المركزاألرصدة  تشتمل على كل من النقدية في الصندوق، والنقدية وشبه النقدية بيان التدفقات النقدية، فإن إعدادلغرض 

عدا أرصدة االحتياطيات النظامية، وأذون الخزانة بتواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ إصدار الميزانية العمومية وشهادات اإليداع 
  .لدى البنك المركزي اليمني واألرصدة لدى البنوك عدا تلك التي تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

  ارية والصناعيةضريبة األرباح التج
له وأحكام   والتعديالت الالحقةم١٩٩١لعام ) ٣١(الدخل رقم  األرباح التجارية والصناعية بموجب قانون ضرائب يبةيحتسب مخصص ضر

  . واألنظمة ذات الصلة في الجمهورية اليمنيةن البنوكأم بش١٩٩٨لسنه ) ٣٨(من القانون رقم ) ٨٥ (المادة
  الزكاة

  .كاة المحتسبة وفقاً للقوانين المعنية إلى الجهة الحكومية المختصة والتي تقرر توزيعها طبقًا لمصاريفها الشرعيةيقوم البنك بتوريد الز
  األطراف ذوي العالقة

يتم اإلفصاح في البيانات المالية عن القروض والسلفيات الُمقدمة إلى األطراف ذوي العالقة وبالتحديد أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي 
  .أو أكثر من رأسمالها% ٢٥ملكون فيها ي

  الموجودات برسم األمانة
  .درج ضمن هذه البيانات الماليةالموجودات التي يحتفظ بها البنك برسم األمانة من موجودات البنك ولذلك لم تُال تعتبر 

   اضمحالل الموجودات المالية وعدم قابليتها للتحصيل
إذا وجد هذا . ة لتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي يثبت اضمحالل قيمة موجودات مالية معينة في تاريخ كل ميزانية عموميييمُيجرى تق

الدليل فإنه يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد المقدر لهذه الموجودات وكذلك أية خسائر من االنخفاض بناًء على صافي القيمة الحالية للتدفقات 
  .م االعتراف بها في بيان الدخلالنقدية المستقبلية المتوقعة ويت

 القيم العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحتسب عليها فوائد بناًء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس تواريخ 

  .دتها تدفع عند الطلبال يتم حساب القيمة العادلة للودائع تحت الطلب حيث أن أرص.  االستحقاق المتبقية

أما بالنسبة لالستثمارات التي ال توجد لها أسعار سوقية معلنة، فيتم تقدير القيمة العادلة بطريقة معقولة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية 
  . لمتوقعةلألدوات المالية األخرى والمشابهة أو بناًء على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ا

  تاريخ المتاجرة والسداد المحاسبي
 الموجودات بيع الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو خيتم قيد جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة وهو التاري

إن المشتريات أو المبيعات العادية هي تلك التي تتعلق بالموجودات المالية التي تتطلب تَسلُم هذه الموجودات خالل اإلطار الزمني .  المالية
  .المنصوص عليه في القوانين أو حسب أعراف السوق



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٢٤

  األدوات المالية وإدارة المخاطر ذات الصلة  ٤
  األدوات المالية  ١. ٤

 البنوك لدىتشتمل الموجودات المالية على النقدية والحسابات الجارية والودائع  . دوات المالية للبنك في الموجودات والمطلوبات الماليةل األتتمث
السلفيات ، والقروض و لدى البنك المركزي اليمني، وأذون الخزانة، وشهادات اإليداع المحتفظ بها لغير المتاجرةوالمؤسسات المالية واالستثمارات

الحقوق أيضاً األدوات المالية وتتضمن  . وتشتمل المطلوبات المالية على ودائع العمالء واألرصدة المستحقة للبنوك .  والبنوكالمقدمة للعمالء
  ."األخرى حسابات النظامية وااللتزاماتال "والتعهدات المدرجة ضمن بند

  القيمة العادلة لألدوات المالية
، فإن القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهرياً البيانات المالية الموجودات والمطلوبات للبنك كما تظهرها اإليضاحات حول تقييمإلى  اًاستناد

  .عن قيمها الدفترية كما في تاريخ الميزانية العمومية

  العقود اآلجلة
  .ال يتعامل البنك في عقود آجلة لشراء أو بيع عمالت أجنبية

  مخاطر ذات الصلةإدارة ال  ٢. ٤

  مخاطر سعر الفائدة
 لتقييد جراءات من اإلاًيمارس البنك عدد.  دوات الماليةتنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن التغير في أسعار الفائدة سوف يؤثر على قيمة األ

  :تأثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق

  بأسعار الفائدة على المبالغ المقرضة؛ربط أسعار الفائدة على المبالغ المقترضة  •
  األخذ بعين االعتبار أسعار الخصم لمختلف العمالت عند تحديد أسعار الفائدة؛ •
  .ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية •

  مخاطر االئتمان وتركزاته
 مالية وق وااللتزامات من اآلخرين أدوات والودائع لدى البنوك والحقتُعتبر القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، والحسابات الجارية

ولغرض االلتزام .  تشتمل مخاطر االئتمان على عدم مقدرة تلك األطراف على الوفاء بالتزاماتهم عند استحقاقها.  معرضة لمخاطر االئتمان
المعايير المحددة لغرض إدارة مخاطر بر االئتمان، يلتزم البنك م المتعلق بإدارة مخاط١٩٩٧لعام ) ١٠(بتعميم البنك المركزي اليمني رقم 

  .االئتمان بطريقة مالئمة

  : اإلضافية التاليةجراءاتباإلضافة إلى تلك المعايير المنصوص عليها في التعميم المذكور، فإن البنك ولتقليل مخاطر االئتمان، يطبق اإل

  ؛التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منهم دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل إعداد •
  ؛الحصول على ضمانات كافية لتقليل مخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي يواجهها العمالء أو البنوك •
  والسلفياتطلوب للقروضالمتابعة والمراجعة الدورية للعمالء والبنوك لغرض تقييم مراكزهم المالية ودرجة االئتمان والمخصص الم •

  ؛غير المنتظمة
  .توزيع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك على قطاعات متنوعة لتقليل تركزات مخاطر االئتمان •

  مخاطر أسعار الصرف
على بسبب طبيعة نشاط البنك، يتعامل البنك بمختلف العمالت األجنبية وعليه فإنه معرض لمخاطر أسعار الصرف، وتحرص إدارة البنك 

لعام ) ٦( ومتطلبات المنشور الدوري رقم البنك المركزي اليمنيالمحافظة على مراكز متوازنة في العمالت األجنبية وذلك التزاماً بتعليمات 
من رأس مال البنك واحتياطياته وبأن ال يتجاوز إجمالي المركز المفتوح % ١٥م والذي يحدد مراكز كل عملة أجنبية على حدة بنسبة ١٩٩٨

 هم مراكز العمالت األجنبية في تاريخ الميزانيةأ )٣٤( رقم ويبين اإليضاح . من رأس مال البنك واحتياطياته% ٢٥ميع العمالت عن لج
  .العمومية



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 

 

  ٢٥

 لدى البنك المركزي اليمنياالحتياطيات النظامية النقدية في الصندوق وأرصدة   ٥

 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦ 

  ريال يمنيألف   يمنيألف ريال النقدية في الصندوق

 ٤٨٤،٥٤٨  ٣٤٦،٨٦٠ بالعملة المحلية  

 ٥٣٩،٦٠٦  ٣٧٧،٦٧٨ بالعمالت األجنبية  

 ١٥،٧٩٠  ٣٩،٧٥٣ شيكات مشتراة، بالصافي  

 ١،٠٣٩،٩٤٤  ٧٦٤،٢٩١ إجمالي النقدية في الصندوق

     أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني 
 ٣،٣٤٥،١٥٦  ٣،٩٢٩،٠٠٦ بالعملة المحلية

 ٦،٢٧٦،١١٤  ٥،٤١٩،٥٢٢  بالعمالت األجنبية

 ٩،٦٢١،٢٧٠  ٩،٣٤٨،٥٢٨ إجمالي أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني

 ١٠،٦٦١،٢١٤  ١٠،١١٢،٨١٩ إجمالي النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني

 لدى  احتياطيات نظامية بودائع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أن تحتفظيجب على كلم ١٩٩٨لعام ) ٣٨(رقم   أحكام قانون البنوكبموجب
على العملة % ١٠ بنسبة والودائع ألجل والودائع األخرى البنك المركزي اليمني بنسب مقررة من ودائع العمالء المتمثلة في الودائع تحت الطلب

  .فوائد محددة من قبل البنك المركزي اليمنياالحتياطيات بالعملة المحلية  ودائع ستحقت.  الت األجنبيةعلى العم% ٢٠المحلية و

  األرصدة لدى البنوك ٦

 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ألف ريال يمني   ألف ريال يمني   األرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى

         ليمنيالحسابات الجارية لدى البنك المركزي ا
 ٢،٤٨٨،٧٤٧  ١،٤٠٠،٣٠٠    بالعملة المحلية  

 ٢٢٢،٠٩٢  ٣٥١،٢٤٦   بالعمالت األجنبية  

 ٢،٧١٠،٨٣٩  ١،٧٥١،٥٤٦   إجمالي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني

 )٢٩،٥٠٧(  )-(    مخصص مقابل بنود التسوية المعلقة 

 ٢،٦٨١،٣٣٢  ١،٧٥١،٥٤٦   صافي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني

 ١،٩٧٤  ١،٩٧٤    محليةالبنوك الالحسابات الجارية لدى 

 ٢،٦٨٣،٣٠٦  ١،٧٥٣،٥٢٠   إجمالي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى

       والمؤسسات المالية األخرىاألرصدة لدى البنوك األجنبية
 ٢،٠٦١،٢٠٦  ٢،٤٨٠،٣٨٤   حسابات جارية وتحت الطلب

 )٢٥،٢٠٠(  )٢٤،٦٠٢(   مخصص مقابل بنود التسوية المعلقة 

 ١٠،٨٢٥،٨٥٠  ١٩،٨٠٣،٨٠١   ودائع ألجلال

 ١٢،٨٦١،٨٥٦  ٢٢،٢٥٩،٥٨٣    والمؤسسات المالية األخرىإجمالي األرصدة لدى البنوك األجنبية

 ١٥،٥٤٥،١٦٢  ٢٤،٠١٣،١٠٣   إجمالي األرصدة لدى البنوك
  

حساب الجاري لدى البنك الوالذي يمثل بنود التسوية المعلقة في  ، خالل السنةريال يمني ألف ٢٩،٥٠٧تحويل مبلغ وقدره دارة باإلقامت 
  ).١١إيضاح  ("األخرىوالموجودات األرصدة المدينة " إلى حساب ،والذي كُون له مخصص بالكامل في السنوات السابقةالمركزي اليمني 



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 

 

  ٢٦

  )تتمة( األرصدة لدى البنوك  ٦

  :تتضمن الودائع ألجل

مودعة لمدة خمس سنوات )  ألف ريال يمني١٩٨،٥١٠( دوالر أمريكي ١،٠٠٠،٠٠٠وديعة استثمارية لدى أحد البنوك األجنبية بمبلغ   )أ 
معدل في السنوات الثالث المتبقية، إال أن % ٥,٥٠في السنة الثانية و% ٥,٠٠في السنة األولى و % ٤,٥٠قدرها وتستحق فائدة ثابتة 

 ٢٥م إلى ٢٠٠٣ أبريل ٢٥مدة هذه الوديعة من . معدالت عليا وسفلىالفائدة يرتبط بسوق لندن ويتم احتسابه بناء على معادلة ذات حواجز 
  .م٢٠٠٨أبريل 

مودعة لمدة خمس سنوات )  ألف ريال يمني٣٩٧،٠٢٠( دوالر أمريكي ٢،٠٠٠،٠٠٠وديعة استثمارية لدى أحد البنوك األجنبية بمبلغ   )ب 
إال أن معدل الفائدة يرتبط بسوق لندن ويتم احتسابه بناء على معادلة ذات حواجز معدالت ، %٥,٥بواقع خالل الفترة وتستحق فائدة ثابتة 

 . م٢٠٠٩ أبريل ٢٩م إلى ٢٠٠٤ أبريل ٢٩مدة هذه الوديعة من . عليا وسفلى

مودعة لمدة أربع سنوات )  ألف ريال يمني٣٩٧،٠٢٠(ريكي  دوالر أم٢،٠٠٠،٠٠٠وديعة استثمارية لدى أحد البنوك األجنبية بمبلغ   ) ج
 مدة هذه الوديعة .للسنة الرابعة% ٤,٥٠للسنة الثالثة و% ٤,٠٠للسنة الثانية و% ٣,٢٥للسنة األولى و% ٢,٥٠وتستحق فائدة ثابتة قدرها 

  .م٢٠٠٨ يونيو ١٦م إلى ٢٠٠٤ يونيو ١٦من 

   أذون الخزانة، صافي ٧

  م٢٠٠٥   م٢٠٠٦  
 ألف ريال يمني  ريال يمنيألف   

  ٢٧،٣١٧،٠١٥   ٢٩،٤٣٩،٨٨١   يوما٩٠ً ألذون الخزانة والتي تستحق خالل االسميةالقيمة 
 )٤٥١،٩٧٢(  )٤٨٥،٠٤٥(  )غير المطفأ (الخصم غير المستحق

 ٢٦،٨٦٥،٠٤٣  ٢٨،٩٥٤،٨٣٦   ألذون الخزانةصافي القيمة الدفترية

 ديسمبر ٣١% (١٥,٨٠  و%١٥,٣٠خالل فترة ثالثة أشهر وتحمل فائدة تتراوح بين  شراؤها المعادأذون الخزانة أذون الخزانة و تستحق
 لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزانة التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من اًوفق%).  ١٥,٥ و% ١٤,٠٠: م٢٠٠٥

  .ضمن النقدية وشبه النقدية

  ك المركزي اليمنيشهادات اإليداع لدى البن ٨

  م٢٠٠٥   م٢٠٠٦  
 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

 ٥،٤٨٠،٠٠٠  ٩،٢٠٠،٠٠٠   يوماً ٩١ –شهادات إيداع 

          % ١٥,٣٤ تتراوح بينن ثالث أشهر وبفائدة سنوية  البنك بإيداع مبالغ لدى البنك المركزي اليمني تستحق على فترات تقل عإدارة تقوم
اليمني شهادات اإليداع لدى البنك المركزي  لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر اًوفق.  )%١٥,٥و% ١٥: م٢٠٠٥مبر  ديس٣١ (%١٥,٧٢و 
  .ضمن النقدية وشبه النقديةالتي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من و



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 

 

  
٢٧

  ، بعد المخصصات والبنوكالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٩

  م٢٠٠٥   م٢٠٠٦ 
 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني قروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاصال

 ٢،٢٠١،٣٦٢  ٥،٤١٥،٧٦٦ تسهيالت السحب على المكشوف

 ٢،٨٦٢،٧٤٣  ٣،٣٢٥،١٨٦ القروض القصيرة األجل

 ٤٤،٢٦٢  ٤١،٦٨٧  أوراق تجارية مخصومة 

 ٥،١٠٨،٣٦٧  ٨،٧٨٢،٦٣٩ )١(لخاص إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع ا

    القروض والسلفيات المقدمة للبنوك
 ١١٤،٧٢٦  -  )أ -٩إيضاح (دوالر أمريكي  ٥٨٨،٠٩٤-مساند لليوباف القرض ال

 ١١٤،٧٢٦  - )٢(إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للبنوك 

 ٥،٢٢٣،٠٩٣  ٨،٧٨٢،٦٣٩ )٢+١(إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك 

  )١،٣٤٥،٧٢٦(  )١،٦٣٧،٠٣٦( )ب -٩إيضاح ( المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة 
 )٣٦،٣٢٠(  )٥٣،٣٨١( )ج -٩إيضاح ( الفوائد المعلقة  

 )١،٣٨٢،٠٤٦(  )١،٦٩٠،٤١٧( إجمالي المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة والفوائد المعلقة

 ٣،٨٤١،٠٤٧  ٧،٠٩٢،٢٢٢ لفيات المقدمة للعمالء والبنوكصافي القروض والس

 : م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١(يمني   ألف ريال٢،٠٤٠،٣١٨مبلغ م ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١ إجمالي القروض والسلفيات االئتمانية غير المنتظمة كما في بلغ
  ).ألف ريال يمني ١،٩٠٨،٩٣٣

  القرض المساند لليوباف  )أ
مثل مساهمة البنك في القرض المساند لرأس كان يخالل السنة و تاريخ استحقاقه قبل دوالر أمريكي ٥٥٨،٠٩٤قيمته والقرض مبلغ تم إستالم 

  .م٢٠٠٦ سبتمبر ٦القرض في تم سداد   .من قبل المساهمين) باريس(المال المقدم لليوباف 

  المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة  )ب
) م( للفقرة م، ووفقا١٩٩٨ً ديسمبر ٢٧ من تاريخ م والذي تم العمل به ابتداًء١٩٩٨لعام ) ٣٨(رقم البنوك قانون من ) ٨٥(لمادة بموجب أحكام ا
م، فإن أي ١٩٩٩لعام ) ١٢(قرار الجمهوري بقانون رقم المعدل بال ،م١٩٩١لعام ) ٣١(رقم الدخل ضرائب قانون من ) ٩(من المادة رقم 

 لضرائب الدخل عند احتساب اً لتعليمات البنك المركزي اليمني ال يكون خاضعم احتسابه وفقاًمخصص للقروض والسلفيات االئتمانية الذي يت
  . الوعاء الضريبي لضريبة الدخل



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ رديسمب ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٢٨

  )تتمة( ، بعد المخصصات والبنوكالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء  ٩

  )تتمة(المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة   )ب
  : هي كما يليسنةال خالل  غير المنتظمةت على القروض والسلفيات تفاصيل حركة المخصصاإن

  

  ----------م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ ------------  ----------م ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ ------------
  خاص  عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي

  لف ريال يمنيأ  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  يناير١الرصيد في  ١،٢٨١،١٦٧  ٦٤،٥٥٩  ١،٣٤٥،٧٢٦  ١،٠١٥،٢٠٥  ٥٢،٢٩٣  ١،٠٦٧،٤٩٨

٩،٠٤٦  ٤٢١  ٩،٤٦٧  ١٧،٦٦٩  ١،٤٠١  ١٩،٠٧٠ 

 إعادة تقييم األرصدة االفتتاحية
 بالعمالت األجنبية

 لسنةاالمبالغ المستخدمة خالل  )١،٠٢٥(  -  )١،٠٢٥(  )١١٩(  -  )١١٩(

 الرصيد االفتتاحي المعدل ١،٢٨٩،١٨٨  ٦٤،٩٨٠  ١،٣٥٤،١٦٨  ١،٠٣٢،٧٥٥  ٥٣،٦٩٤  ١،٠٨٦،٤٤٩

)٥٥٦،٦٩٤(  )١٤،١٩١(  )٥٧٠،٨٨٥(  )١٢٤،١٥٥(  )٥،٦٢٥(  )١٢٩،٧٨٠( 

  المسترد من قروض بعد 
 إعدامها

٨٤٠،٦٨٥  ١٣،٠٦٨  ٨٥٣،٧٥٣  ٣٧٢،٥٦٧  ١٦،٤٩٠  ٣٨٩،٠٥٧ 

  السنةالمخصص المجنب خالل 
 )١١إيضاح (

٢٨٣،٩٩١  )١،١٢٣(  ٢٨٢،٨٦٨  ٢٤٨،٤١٢  ١٠،٨٦٥  ٢٥٩،٢٧٧ 

  المخصص المحمل على بيان 
 الدخل

  السنةالرصيد في نهاية ١،٥٧٣،١٧٩  ٦٣،٨٥٧  ١،٦٣٧،٠٣٦  ١،٢٨١،١٦٧  ٦٤،٥٥٩  ١،٣٤٥،٧٢٦

لحسابات ، ومن ضمنها اض والسلفياتلمقابلة المخاطر العامة لمحفظة القرو%) ٢ :م٢٠٠٥( %٢قامت اإلدارة بتكوين مخصصات عامة بنسبة 
  .تحت المراقبة

  الفوائد المعلقة )ج
 لتعليمات البنك المركزي اليمني والتي يتم قيدها ضمن تمثل هذه المبالغ الفوائد المعلقة على القروض والسلفيات غير المنتظمة والمحددة وفقاً

  .طاإليرادات عند تسلمها فق
    م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

    لألف ريا  ألف ريال
   يناير ١ الرصيد في   ٣٦،٣٢٠  ٢٥،٨٢٩

   فروقات سعر الصرف  ١،٢٨٧  ٥٤
  المبالغ المشطوبة خالل السنة   )٣٠٧(   )١،٨٦٢(
  المسدد خالل  السنة  )٨٤٢(  )٤١(

  المعلق خالل  السنة  ١٦،٩٢٣  ١٢،٣٤٠
 الرصيد في نهاية  السنة  ٥٣،٣٨١  ٣٦،٣٢٠



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ رديسمب ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٢٩

   صافي، المتوفرة للبيعاالستثمارات ١٠

  : التاليةبنوك والمؤسسات الماليةي الات المتوفرة للبيع فاالستثمارتشتمل هذه على 

    م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

عدد األسهم 
 بسعر دوالر

أمريكي واحد 
    للسهم

نسبة 
  المساهمة

%    
  :االستثمارات في أسهم مجموعة يوباف      ألف ريال  ألف ريال
  )أ( أسهم فئة – و كراكا–يوباف  ٠,٧٨٨  ١،٤٩٧،٢٠٠    ١٧،٩٨٢   ١٧،٩٨٢
  )ب( أسهم فئة – و كراكا–يوباف  ٠,٧٨٣  ٢٣٤،٦٥٠   ٢،٨١٨  ٢،٨١٨
  )ج( أسهم فئة – و كراكا–يوباف  ١,٣٧١  ٥٢٨،٢٥٠   ٦،٣٤٤  ٦،٣٤٤
  مجموعة يوبافأسهم  في اتي االستثمارإجمال   ٢،٢٦٠،١٠٠   ٢٧،١٤٤  ٢٧،١٤٤

  :لية األخرىاالستثمارات في البنوك والمؤسسات الما           
   البحرين– المصرف العربيمجموعة   ٠,٣٤٤       ٢،٠٦٧  ٢،٠٦٧
  ) أ-١٠إيضاح( البحرين -شركة الخدمات المالية العربية   ٠,١٦٧       ١٩،٧٣٢  ١٩،٤٦٩
  ) ب-١٠إيضاح( اليمن - اليمنيةلخدمات الماليةاشركة   ١٠        ٥٩،٥٥٣   ٥٨،٥٢٤

  )ج -١٠إيضاح  (النقالشركة يمن موبيل للهاتف   ٠,١٣٩        ٦١،٢٠٠   -
   األخرىفي البنوك والمؤسسات الماليةإجمالي االستثمارات          ١٤٢،٥٥٢  ٨٠،٠٦٠
  إجمالي االستثمارات المالية المتوفرة للبيع         ١٦٩،٦٩٦  ١٠٧،٢٠٤

  )د -١٠إيضاح (مخصص االضمحالل في قيمة االستثمارات          )٢٩،٢١١(  )٢٩،٢١١(
  في االستثمارات المالية المتوفرة للبيعصا         ١٤٠،٤٨٥  ٧٧،٩٩٣

   البحرين-شركة الخدمات المالية العربية   )أ
يانات مالية بآلخر  وفقاً همسلألقيمة الدفترية العلى أساس البحرين  – تم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات في شركة الخدمات المالية العربية

 دوالر أمريكي للسهم ٩,٩٤مبلغ شركة الوبلغت القيمة العادلة المحتسبة للسهم الواحد في  .)م٢٠٠٥ر  ديسمب٣١للسنة المنتهية في (للشركة  مدققة
  ). دوالر أمريكي للسهم٩,٩٨: م٢٠٠٥(

   اليمن- اليمنيةلخدمات الماليةاالشركة   )ب
 مجلس وذلك بموجب موافقة )ة مقفلةشركة مساهم(ية للخدمات المالية في الشركة اليمن دوالر أمريكي ٣٠٠،٠٠٠مبلغ وقدره ساهم البنك ب

 الشركة مع مجموعة من هذهالمشاركة في على م ٢٠٠٤ يوليو ٢٢بتاريخ في اجتماعه الذي عقد المتخذ ) ٥٣(اإلدارة في قراره رقم 
  .ل الشركة البالغ ثالثة مليون دوالر أمريكيمن رأس ما% ٢٥البنوك المحلية األخرى بنسبة ال تقل عن 

  ل للهاتف النقالشركة يمن موبي  )ج
ريال  ٥٠٠سهم قيمة السهم الواحد ١٢٠،٠٠٠ )شركة مساهمة يمنية (شركة يمن موبيل للهاتف النقالأسهم البنك في اكتتب خالل السنة 

 مبلغ دفع البنك.  ريال يمنيمليون  ٤٣،٢٦٢إجمالي رأس مال الشركة ويبلغ . مليون ريال يمني ٦٠قدرها  ةيمني بقيمه إجمالي
 -األدوات المالية ) ٣٩(الدولي رقم المحاسبة  إلستثمارات وفقا لمعيار|تكلفةوالتي أضيفت إلى   ريال يمني مصاريف إصدار١،٢٠٠،٠٠٠

  االعتراف والقياس
   مخصص االضمحالل في قيمة االستثمارات  )د

 خالل السنوات القليلة .م. العربي الدولي شو وأسهم بنك اليوبافابسبب عدم استالم أية توزيعات من االستثمارات في أسهم مجموعة يوباف كراك
 لالضمحالل في قيمة هذه ة كاملاتتجنيب مخصصفي السنوات السابقة الماضية وحيث ال يتوقع استالم أية توزيعات خالل السنوات القادمة، تم 

  .اوي صفراًتساالستثمارات ألن القيمة الحالية للتدفقات النقدية من هذه االستثمارات 



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ رديسمب ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٣٠

   دة المدينة والموجودات األخرىاألرص ١١
   م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

   ألف ريال  ألف ريال
  المدفوعات مقدماً واألرصدة المدينة األخرى ٤،٢٢٤  ٤،١٣٣

  الفوائد المستحقة القبض ٣٤١،٨٥٩  ٢٣١،٤٦٢
 المصاريف قبل التشغيل للفروع الجديدة ٨١،٦٥٣  ٣٨،٢٣٦
 لبنك وفاًء لديون، بعد المخصصالعقارات التي آلت ملكيتها ل ٢٩،٢٣٤  ٢٩،٢٣٤
   اليمن -المساهمة في بنك األمل للتمويل األصغر  ١٠،٠٠٠   ١٠،٠٠٠
   اليمن-مؤسسة التضامن للتمويل األصغر  ١،٠٠٠   ١،٠٠٠
 األرصدة المدينة األخرى، بعد المخصص  ٨،٧٦٠   ١٨،٠٤٧

  إجمالي األرصدة المدينة والموجودات األخرى  ٤٧٦،٧٣٠   ٣٣٢،١١٢

نتيجة ) ريال يمني ألف ٤٨٠:م٢٠٠٥( ألف ريال يمني ٤٨٠صيد العقارات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون بعد خصم مخصص قدره ريظهر 
   .تقييم العقارات وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني

المدينة وليست ضمن  اليمن ضمن األرصدة -رمؤسسة التضامن للتمويل األصغ اليمن و-للتمويل األصغرأدرجت مساهمة البنك في بنك األمل 
 .المتوفرة للبيع العتقاد إدارة البنك بأن هذه المبالغ سوف تسترداالستثمارات 

 ألف ريال يمني خالل السنة، والذي يمثل بنود التسوية المعلقة ٢٩،٥٠٧بموجب تعليمات البنك المركزي اليمني قامت اإلدارة بتحويل مبلغ وقدره 
األرصدة المدينة والموجودات "جاري لدى البنك المركزي اليمني والذي كُون له مخصص بالكامل في السنوات السابقة، إلى حساب في الحساب ال

  ).٦إيضاح " (األخرى

   المعدات، بعد االستهالك المتراكمواآلالت والعقارات  ١٢

   اإلجمالي

  السويفت
   السيارات   والكمبيوتر

  األثاث 
   والتركيبات

   علىالتحسينات
   األراضي والمباني   العقارات المستأجرة

 التكلفة أو التقييم   ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال
م ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في  ١،٦٣٢،٤٢٦  ٣٩،٦٢٠  ٢٢١،٦٦٨  ٦٥،٣٩٢  ١٢٣،٨٨٩  ٢،٠٨٢،٩٩٥
  سنةت خالل اللإلضافا ٥٠،٨٨٧  ١١،٨٧١  ٢٦،٠١١  ٤٥،٥١٣  ١٨،٧٢٤  ١٥٣،٠٠٦

  السنةلالستبعادات خالل   -   -   -   )٧،٤٦١(   -   )٧،٤٦١(
 م٢٠٠٦  ديسمبر٣١في  ١،٦٨٣،٣١٣  ٥١،٤٩١  ٢٤٧،٦٧٩  ١٠٣،٤٤٤  ١٤٢،٦١٣  ٢،٢٢٨،٥٤٠

  االستهالك            

 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في  ٤٣،٩٥٢  ١٦،٠٨٦  ٩٤،٥٢٤  ٥١،٩٤٩  ٩٩،٥٢٥  ٣٠٦،٠٣٦
 سنةلل ١٠،١٠٢  ٤،٠٣٩  ١٩،٨٧٠  ١٠،٨٠٨  ١٣،٣٠٩  ٥٨،١٢٨

  السنة خالل لالستبعادات  -   -   -   )٧،٤٦١(   -   )٧،٤٦١(
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في  ٥٤،٠٥٤  ٢٠،١٢٥  ١١٤،٣٩٤  ٥٥،٢٩٦  ١١٢،٨٣٤  ٣٥٦،٧٠٣

  القيمة الدفترية             

م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في ١،٦٢٩،٢٥٩  ٣١،٣٦٦  ١٣٣،٢٨٥  ٤٨،١٤٨  ٢٩،٧٧٩  ١،٨٧١،٨٣٧
  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في   ١،٥٨٨،٤٧٤  ٢٣،٥٣٤  ١٢٧،١٤٤  ١٣،٤٤٣  ٢٤،٣٦٤  ١،٧٧٦،٩٥٩

  .م في هذا الشأن١٩٩٩ لسنة )١٤٤( طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم العقارات واآلالت والمعدات احتساب معدالت استهالك يتم



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ رديسمب ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٣١

  )تتمة( المعدات، بعد االستهالك المتراكمواآلالت والعقارات  ١٢

  تقييم العقاراتإعادة  )أ
م من قبل مكتب ١٩٩٩ ديسمبر ١ تقييم األراضي المملوكة والمباني المقامة على األراضي المملوكة بسعر السوق السائد لالستخدام كما في تم

هالك المتراكم كما في حذف التكلفة واالستفقد تم  )١٦( لمعيار المحاسبة الدولي رقم اًوفق.  م١٩٩٩ ديسمبر ٣١  منعقاري مستقل وذلك ابتداًء
  .م واستبدالها بالمبالغ المعاد تقييمها التي تعتبر إجمالي المبلغ الدفتري الجديد١٩٩٩ ديسمبر ٣١

   األرصدة المستحقة للبنوك ١٣

  م٢٠٠٦   م٢٠٠٥
  حسابات جارية وتحت الطلب ألف ريال  ألف ريال
  البنوك المحلية  ٦٦،٥٧٠  ٤٦،٢٠٧
  ألجنبيةالبنوك ا  ٣٣،٠٢٨  ٥١،٧٠٧
  إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك ٩٩،٥٩٨  ٩٧،٩١٤

  ودائع العمالء ١٤

م٢٠٠٥ م٢٠٠٦     
 ألف ريال  ألف ريال

حسابات جارية  ١٧،٥٤٠،٩٣٠  ١٢،٦١٣،٠٩٧
 حسابات التوفير ٢٤،٠٣٠،٥١٥  ٢٣،٠٦٣،٥٠١

 ودائع ألجل ٢٥،٧٢٢،٢٨٦  ١٨،٤٦٠،٥٣٠
 ودائع أخرى ٩٧٨،٥٨٢  ٤٦٦،٥٩٣
٢،١٠٥،٣٠٨   وخطابات ضمان وأخرىمستنديهتأمينات نقدية عن إعتمادات  ٣،٣٩٣،٨٩٠  

  العمالءعودائي إجمال ٧١،٦٦٦،٢٠٣  ٥٦،٧٠٩،٠٢٩
 

  األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى ١٥
  م٢٠٠٦   م٢٠٠٥

   ألف ريال  ألف ريال
  الفوائد المستحقة الدفع ٥٣٨،٠٧٩  ٣٩٥،٤٧١
 )أ -١٥إيضاح (ر المطالب بها األرصدة غي ١٩٤،٠٠٣  ١٨٨،٠٢١

  الموظفينمخصص مستحقات إجازة ٣٤،٥٣٧  ٢٣،٨٤٩

 )ب -١٥إيضاح (مخصص البنود خارج الميزانية العمومية  ١٥٠،٢٧٠  ٧١،٤١٥

 )ج -١٥إيضاح ) (الحكومة(المبالغ المستحقة للمالك  -  -

  مخصصات أخرى ٢١،٤٣٥  ١٠،٩٢٢
  رباح األي صافحصة الموظفين من  ٩٩،١٩٠  ٧٧،٣٢٦
  )٣٣ إيضاح (مخصص التزامات الطارئة  ٣٥٨،٩٤٢   ٣٢٦،٠٠٠
  أخرىأرصدة دائنة   ٢٨٦،٣٩٨   ٩٨،٦٢٦

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرىإجمالي   ١،٦٨٢،٨٥٤   ١،١٩١،٦٣٠



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ رديسمب ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٣٢

  )تتمة( األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى ١٥

  األرصدة غير المطالب بها )أ

ل المطالبة بهذه حتمادورية التقوم اإلدارة بمراجعة .   سنة ولم يطالب بها أصحابها١٥ديمة مضى عليها أكثر من  المبالغ أرصدة قه هذتمثل
 تمثل الحركة خالل السنة . على نتيجة تلك المراجعة تحول تلك المبالغ لوزارة المالية بموجب أحكام قانون البنوك في هذا الشأناًالمبالغ واعتماد

  . ادة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبيةالفرق الناتج عن إع

  مخصص البنود خارج الميزانية العمومية )ب
  م٢٠٠٦   م٢٠٠٥

   ألف ريال  ألف ريال
   يناير١الرصيد في  ٧١،٤١٥  ٧٥،٧٧٦
  االفتتاحية بالعمالت األجنبية رصدة األإعادة تقييم  ١،٤٧١  ٣،٠٣٣
 )٢٥إيضاح ( السنةالمكون خالل  ١١٤،٢٩٨  ١٤،٧٦٦

  )٢٣إيضاح ( السنةالمسترد خالل   )٣٦،٩١٤(   )٢٢،١٦٠(
  السنة نهاية يالرصيد ف ١٥٠،٢٧٠  ٧١،٤١٥

  )الحكومة (المبالغ المستحقة للمالك  )ج
  م٢٠٠٦   م٢٠٠٥

   ألف ريال  ألف ريال
   يناير١الرصيد في  -  -

 السنةفي أرباح ) الحكومة(صافي حصة المالك   ١،١٠٧،٤٥١  ٨٥٠،٨٧٩

  المحول إلى حساب رأس المال  )١،١٠٧،٤٥١(  )٨٥٠،٨٧٩(
  رباحاألفي ) الحكومة(صافي حصة المالك  -  -
  المدفوع خالل السنة  )-(   )-(
  السنة نهاية في الرصيد -  -

  



 

  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  ٣٣

  ألرباح التجارية والصناعية المستحقةضريبة ا ١٦
  م٢٠٠٦   م٢٠٠٥

  المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ألف ريال  ألف ريال
 يناير١الرصيد في  ٧٠٤،٨٧٠  ٤٧٣،٦١٧

 )أ -١٦إيضاح (في بيان الدخل  لسنةلضريبة األرباح التجارية والصناعية  ٩١٧،٤١٥  ٧٠٤،٨٧٠

 إجمالي المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ١،٦٢٢،٢٨٥  ١،١٧٨،٤٨٧

 السنة خالل المبلغ المدفوع )٧٠٤،٨٧٠(  )٤٧٣،٦١٧(

 يبة األرباح التجارية والصناعية المستحقةإجمالي ضر ٩١٧،٤١٥  ٧٠٤،٨٧٠

  للسنةالربط الضريبي  )أ
بريل أ ١٧وزير المالية إلى مصلحة الضرائب المؤرخ / بموجب كتاب األخ.   على أساس صافي الربحسنةلل احتساب مخصص الضريبة تم

تدقيق ا البيانات المالية المدققة للبنك من مؤسسة م يكون تقدير الربط الضريبي لكل سنة من السنوات على أساس النتائج التي تظهره٢٠٠٠
  .خارجية

  للسنة السابقةالربط الضريبي        )ب
 ٣١المنتهية في المالية عن السنة المخالصة النهائية لضريبة الدخل المستحقة  مصلحة الضرائب منم ٢٠٠٦ مايو ٢٠في  إدارة البنك استلمت
  .م٢٠٠٥ديسمبر 

   لكيةحقوق الم ١٧

    بهصرحال المرأس الم  ) أ

 ١،٠٠٠سميةإلسهم قيمة السهم ا ألف ٦،٠٠٠ويتضمن ) يمنيمليون   ٦،٠٠٠: م٢٠٠٥(يمني  مليون ريال ٦،٠٠٠ المال المصرح به سيبلغ رأ
  ). ريال يمني١،٠٠٠ االسمية ألف سهم قيمة السهم  ٦،٠٠٠: م٢٠٠٥ (ريال يمني

  المصدر والمدفوعرأس المال   ) ب

 سهم قيمة السهم لفأ ٥،٥٠٠ويتضمن ) مليون ريال يمني ٤،٠٠٠: م٢٠٠٥( ريال يمني مليون ٥،٥٠٠فوع المصدر والمديبلغ رأس المال 
  ). ريال يمني١،٠٠٠ االسميةسهم قيمة السهم ألف  ٤،٠٠٠: م٢٠٠٥ ( ريال يمني١،٠٠٠سميةإلا
  توزيع األرباح الصافية  ) ج

  :م فإن صافي األرباح السنوية توزع على النحو التالي١٩٩١سنة ل) ٣٥( ألحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم اًوفق

  ،لالحتياطي القانوني % ١٥ •
  ،لالحتياطي العام % ١٥ •
  ،من األرباحلحصتها للحكومة  % ٦٥ •
  ،حوافز الموظفينل   % ٢ •
  . للموظفيناالجتماعيللصندوق   % ٣ •

   إعادة التقييم احتياطيحساب   ) د
 .ضمن حقوق المالكفي هذا الحساب م ١٩٩٩ ديسمبر ٣١ة للعقارات المملوكة ملكية تامة والقيم الدفترية كما في تم إدراج الفارق بين القيم السوقي

   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلةاحتياطيحساب   )هـ

ي نشأ بين القيمة العادلة لالستثمارات  االعتراف والقياس، تم تحويل الفارق الذ-األدوات المالية ) ٣٩(الدولي رقم المحاسبة تطبيقاً ألحكام معيار 
 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلى أن يتم بيعها أو تحصيل قيمتها أو احتياطيالمتوفرة للبيع بالقيمة العادلة والقيم الدفترية إلى حساب 

  .استبعادها أو تنخفض قيمتها بشكل دائم، عندها سيتم تحويل هذا الفارق إلى بيان الدخل



 

  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  ٣٤

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي  ١٨

  صافي
  االلتزامات

  الهامش
  المغطى

  إجمالي
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في  االلتزامات

   ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال

        
  التزامات العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب

  :العمالء المعنيين
  مستنديهخطابات اعتمادات  ١٢،٦٥١،٩٦٧  ٢،١٩٣،٤٦٢  ١٠،٤٥٨،٥٠٥
  العمالء -خطابات الضمان  ٦،٢٣٢،٩٧٨  ١،١٨٥،٧٠٨  ٥،٠٤٧،٢٧٠

  البنوك –خطابات الضمان  ٨،١٣٨،١٨٩   -  ٨،١٣٨،١٨٩

 قبوالت العمالء  ١،٤٠٦،١٩٣  -  ١،٤٠٦،١٩٣

 بطاقات االئتمان  ٥٣،٥٩٨  ١٤،٧٢٠  ٣٨،٨٧٨

  لي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرىإجما  ٢٨،٤٨٢،٩٢٥   ٣،٣٩٣،٨٩٠   ٢٥،٠٨٩،٠٣٥
  

  صافي
  االلتزامات

  الهامش
  المغطى

  إجمالي
  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في  االلتزامات

   ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال

        
  التزامات العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب

  :العمالء المعنيين
   مستنديهطابات اعتمادات  خ ٦،٢٩٣،٣٥١  ١،١٨٥،٢٥٧  ٥،١٠٨،٠٩٤
  العمالء - خطابات الضمان  ٣،٧٩٥،٩٢١   ٩٠٥،٤٢٥  ٢،٨٩٠،٤٩٦

  البنوك - خطابات الضمان  ٦،٥٧٦،٩٠٩  -  ٦،٥٧٦،٩٠٩

  قبوالت العمالء  ٢٥٦،٠١٦  -  ٢٥٦،٠١٦

  بطاقات االئتمان  ٤٣،٥٠٣  ١٤،٦٢٦  ٢٨،٨٧٧

 ابات النظامية وااللتزامات األخرىإجمالي الحس ٦،٩٦٥،٧٠٠  ٢،١٠٥،٣٠٨  ١٤،٨٦٠،٣٩٢



 

  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  ٣٥

   لدى البنوكوالسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك واألرصدةالفوائد من القروض  ١٩
    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥

  : المقدمة للعمالء والبنوكالقروض والسلفياتمن فوائد ال ألف ريال  ألف ريال
  الء المقدمة للعمالقروض والسلفياتمن فوائد ال ٦٥٥،٢٨٥   ٥٣٩،٦٩١
  الفوائد من األوراق التجارية المخصومة ٣،٠٥٧   ٣،٠٤٢
  الفوائد من التسهيالت األخرى ٣،٦٤٢   ١،١٥٦
   المقدمة للبنوك القروض والسلفياتمن فوائد ال  ٥،١٦٦    ٤،٧١٧

   المقدمة للعمالء والبنوك القروض والسلفيات منفوائدلا إجمالي  ٦٦٧،١٥٠    ٥٤٨،٦٠٦
      

  :األجنبيةالبنوك   لدىصدةراألمن فوائد ال    
  الحسابات الجاريةالفوائد من  ٨٦،٠٥٤   ٣٢،٩٩٥
  الفوائد من الحسابات تحت الطلب ١،٢٠٣   ٢،٩٢٨

  فوائد من الودائع ال ٦٩١،٩٠٢   ٣٥٩،١١٠
  إجمالي الفوائد من األرصدة لدى البنوك األجنبية  ٧٧٩،١٥٩    ٣٩٥،٠٣٣

      

  محليةلدى البنوك الاألرصدة من فوائد ال    
  الفوائد من ودائع االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني  ٤٧٤،٢٦٣   ٤٣١،٩٦٩
  األرصدة لدى البنوكإجمالي الفوائد من  ١،٢٥٣،٤٢٢   ٨٢٧،٠٠٢

  والبنوك واألرصدة لدى البنوك  من القروض والسلفيات المقدمة للعمالءوائدإجمالي الف ١،٩٢٠،٥٧٢   ١،٣٧٥،٦٠٨

  عالوائتكلفة  ٢٠
    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥

   ألف ريال  ألف ريال
 الفوائد على ودائع العمالء    

 الفوائد على حسابات التوفير ١،٥٤٦،٢١١   ١،٣٣٩،٩٧٧
 الفوائد على الودائع ألجل  ٢،٢٠٣،٧٢١   ١،٨٤٢،٨٩٠

  إجمالي تكلفة الودائع  ٣،٧٤٩،٩٣٢    ٣،١٨٢،٨٦٧



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٣٦

  المصرفيةالعموالت والرسوم اإليرادية من الخدمات   ٢١

    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥
   ألف ريال  ألف ريال
   من خطابات االعتماداتالعموالت ١٢٥،٢٢٠   ٧٠،١٠٦
   من خطابات الضمانالعموالت ١٩٩،٣٥١   ١٥٣،٥١٨
   من التحويالت العموالت ٣٢،٤٤٢   ٢٧،٧٩٦
   من القبوالتالعموالت ٧،٢١٧   ٤،١٤٥
   من الشيكاتالعموالت ١٠٧،١٥١   ٩٠،٤١٥
  رسوم الخدمات المصرفية ٨،٥٠٤   ٨،٤٨٦
  رسوم الخدمات األخرى ٤٢،٧٧٨   ٦٥،٤٦٤
  لعموالت والرسوم اإليرادية من الخدمات المصرفيةاإجمالي  ٥٢٢،٦٦٣   ٤١٩،٩٣٠

  ةاألجنبيعمالت األرباح من العمليات بال ٢٢

    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥
   ألف ريال  ألف ريال
  ألجنبيةالعمالت االعمليات بفروق تقييم  ٥٥،١٧٠   ٧،٥٨١
   األجنبيةبيع وشراء العمالتأرباح عمليات  ٢٦،٨٦٩   ٢٩،٣٦٠
  عمالت األجنبيةاألرباح من العمليات بالإجمالي  ٨٢،٠٣٩   ٣٦،٩٤١

  إيرادات التشغيل األخرى ٢٣

    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥
   ألف ريال  ألف ريال
  )ب -٩إيضاح (انتفت الحاجة إليها مخصصات قروض وسلفيات  ٥٧٠،٨٨٥   ١٢٩،٧٨٠

  )بي سي سي آي(قائمة انتفت الحاجة إليها التسويات المخصصات لبنود   ١،٧٨٢    -
  ) ب-١٥ إيضاح(انتفت الحاجة إليها مخصصات بنود خارج الميزانية  ٣٦،٩١٤    ٢٢،١٦٠
  إيرادات متنوعة ٢٧،٩٧٨   ١٦،٤٥٤
   األخرىت التشغيلإجمالي إيرادا ٦٣٧،٥٥٩   ١٦٨،٣٩٤

، )ألف ريال يمني١١٤،٧٢٦ ( دوالر أمريكي٥٥٨،٠٩٤دره وقالمساند القرض إجمالي مبلغ ، تم استالم  )أ-٩(ضاح رقم وفقاً لما تم بيانه في اإلي
  . والذي أخذ له مخصص كامل في السنوات السابقة، في تاريخ استحقاقه

  
  



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٣٧

  المصاريف اإلدارية والعمومية ٢٤

    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥
   ألف ريال  ألف ريال
  وما في حكمهارواتب واألجور ال  ٦٣٩،٩٤١   ٤٧٩،٢١٠
  )١٢إيضاح  ( العقارات واآلالت والمعداتاستهالك ٥٨،١٢٨   ٤٨،٣٩٤
  إيجارات ٣٢،٠٨١   ٣١،٦٣٨
  ماءال وكهرباءال ٢٨،٩٤٢   ٢٤،٠٤٣
  صيانةال وترميماتال ١٧،٩١٤   ٢٠،١٤٩
   وبريدتلفون وفاكس ٢٢،٨٨٠   ٢٠،٩٧٧
  مصاريف انتقال وبدل سفر  ٣٣،٦٢٧   ٢٤،٥٤٧
  نشرالعالن واإل ٢٨،١٩٦   ١٩،١١٢
  الكمبيوترصيانة  ١١،٦١٧   ١١،١٧٣
  التدريب ١٩،٤٩٥   ١٧،٦٩٩
  الرسوم الحكوميةالضرائب و ١،٠١٩   ١،١٤٩
  التبرعات والهبات ٧،١٨٨   ١١،٧٢٣
  القرطاسية والمطبوعات ١٨،٣٩٩   ١٥،٩٤٤
   عمومية وإدارية أخرىاريفمص ٦٠،١٥٦   ٥٠،٢٣١
   اإلدارية والعموميةاريف المصاليإجم ٩٧٩،٥٨٣   ٧٧٥،٩٨٩

  المخصصات ٢٥

    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥
   لألف ريا  ألف ريال
  ) ب-٩إيضاح (المخصصات لقاء القروض والسلفيات  ٨٥٣،٧٥٣   ٣٨٩،٠٥٧
  ) ب-١٥ إيضاح(مخصص البنود خارج الميزانية العمومية   ١١٤،٢٩٨   ١٤،٧٦٦
  العاملين إجازات مخصص  ١٩،٤٨٢   ١٢،٣٦٢
   القائمةبين البنوكات تسويبنود المخصص  -   ١١،٣٩٢

  المخصصات األخرى ٤٣،٣٢٠    -
  إجمالي المخصصات ١،٠٣٠،٨٥٣   ٤٢٧،٥٧٧

  الزكاة ٢٦

    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥
   ألف ريال  ألف ريال
  المدفوعة الزكاة  ٥٠،٠٠٠    ٤٤،٠٠٠

  



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٣٨

  ربح السهم ٢٧

    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥
   ألف ريال  ألف ريال

  سنةلل افي الربحص ١،٧٠٣،٧٧٠   ١،٣٠٩،٠٤٥
   عدد األسهم  ٤،٠٠٠،٠٠٠    ٢،٧٠٠،٠٠٠

  ربح السهم   يمنيريال ٤٢٦     يمني ريال٤٨٥

   العالقةويالمعامالت مع األطراف ذ ٢٨

أعضاء مجلس اإلدارة ومسئولي البنك الرئيسيين وأفراد عائالتهم والشركات التي قة،  العالويالتي تمت مع األطراف ذ لمعامالتتمثل اهذه 
  .يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل إدارة البنك.  سنةين كانوا عمالء البنك خالل الالذون، ون الرئيسيورون فيها المالكيعتب

  
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

 أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم ألف ريال  ألف ريال

 إجمالي القروض والسلفيات ٤،٩١٤  ٣،٨٠٣
 عمالءودائع ال ٦،١٩٢  ٣،٧٥٦

        
    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥
 سنة لليرادات الفوائدإ ٢٣٠  ٥٣٣
  لسنة لتكلفة الفوائد ٢٥٩  ٣٩٦

  

  
  



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٣٩

   والمطلوباتلموجوداتاستحقاقات ا  ٢٩

  م٦٢٠٠ ديسمبر ١٣كما في   )أ

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر٦من 

    إلى سنة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  
  

  الموجودات ألف ريال  ألف ريال الألف ري  ألف ريال  ألف ريال

١٠،١١٢،٨١٩  -  -  -  ١٠،١١٢،٨١٩ 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية 
  لدى البنك المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   ٢٢،٩٦٧،٣٥٢  -  -  ١،٠٤٥،٧٥١  ٢٤،٠١٣،١٠٣
  أذون الخزانة، صافي ٢٨،٩٥٤،٨٣٦   -   -  -  ٢٨،٩٥٤،٨٣٦
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني ٩،٢٠٠،٠٠٠  -  -  -  ٩،٢٠٠،٠٠٠

١،٦٩٦،٦٩١  ٤٨٢،٧٤٢  ١،٩٥٦،٤٦١  ٢،٩٥٦،٣٢٨  ٧،٠٩٢،٢٢٢ 

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، بعد 
  المخصصات

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -   -   -  ١٤٠،٤٨٥  ١٤٠،٤٨٥
  إجمالي الموجودات ٧٢،٩٣١،٦٩٨  ٤٨٢،٧٤٢  ١،٩٥٦،٤٦١  ٤،١٤٢،٥٦٤  ٧٩،٥١٣،٤٦٥

  المطلوبات          
  األرصدة المستحقة للبنوك ٩٩،٥٩٨  -  -  -  ٩٩،٥٩٨

  ودائع العمالء ٤٧،٥٥٤،١١٩  ٧،٦٥٦،٨٦٩   ١٦،٣٧٧،٣٦٥  ٧٧،٨٥٠  ٧١،٦٦٦،٢٠٣
  لوباتإجمالي المط ٤٧،٦٥٣،٧١٧  ٧،٦٥٦،٨٦٩   ١٦،٣٧٧،٣٦٥  ٧٧،٨٥٠  ٧١،٧٦٥،٨٠١

  م٥٢٠٠ ديسمبر٣١كما في  )ب

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر٦من 

    إلى سنة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  
  

  الموجودات ألف ريال  ألف ريال ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال

١٠،٦٦١،٢١٤  -  -  -  ١٠،٦٦١،٢١٤ 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية 
   المركزي اليمنيلدى البنك

  األرصدة لدى البنوك   ١٣،٩٨٤،٥٢٢  -  ٥٨٥،٢٤٠  ٩٧٥،٤٠٠  ١٥،٥٤٥،١٦٢
 ، صافي أذون الخزانة ٢٦،٨٦٥،٠٤٣   -   -  -  ٢٦،٨٦٥،٠٤٣
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني ٥،٤٨٠،٠٠٠  -  -  -  ٥،٤٨٠،٠٠٠

١،٤٠٨،٨٤٦  ٤٢٣،٥٦٥  ٨٨٤،١٧٢  ١،١٢٤،٤٦٤  ٣،٨٤١،٠٤٧ 

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، بعد 
  المخصصات

  ، صافياالستثمارات المتوفرة للبيع -   -   -  ٧٧،٩٩٣  ٧٧،٩٩٣
  إجمالي الموجودات ٥٨،٣٩٩،٦٢٥  ٤٢٣،٥٦٥  ١،٤٦٩،٤١٢  ٢،١٧٧،٨٥٧  ٦٢،٤٧٠،٤٥٩

  المطلوبات          
  األرصدة المستحقة للبنوك ٩٧،٩١٤  -  -  -  ٩٧،٩١٤

  ودائع العمالء ٣٣،٧٠٨،٨٠٥  ٧،٠٧٥،٠٩٢   ١٥،٨٠٦،٢٢٧  ١١٨،٩٠٥  ٥٦،٧٠٩،٠٢٩
  إجمالي المطلوبات ٣٣،٨٠٦،٧١٩  ٧،٠٧٥،٠٩٢  ١٥،٨٠٦،٢٢٧  ١١٨،٩٠٥   ٥٦،٨٠٦،٩٤٣



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٤٠

   والمطلوبات الموجوداتمعدالت الفوائد على   ٣٠

  :، كالتاليم٢٠٠٦ برديسم ٣١ المنتهية في ةسنلل والمطلوبات  الموجوداتمعدالت الفوائد على  )أ

  يورو
  جنيه

  إسترليني
  ريال

  سعودي
  دوالر
  أمريكي

  ريال
    يمني

  
  

  الموجودات    %  %  %  %  %

- -  -  -  ١٣,٠٠   
أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي 

  اليمني
  : األرصدة لدى البنوك                    

  الحسابات الجارية  -   ٤,٥٥    -   ٣,٦٩   ٣,١٢
  الودائع ألجل -   ٥,٣٠   ٤,٥٨   ٥,٠٠   ٣,٥٠

  أذون الخزانة    ١٥,٦٩    -    -    -    -
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني   ١٥,٧٢    -    -    -    -

  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء    ١٨,٠٠    ٨,٠٠    -  ٨,٠٠  ٨,٠٠
  المطلوبات                    

  ءودائع العمال   ١٣,٠٠   ٢,٦٦   ١,٦٥   ٢,١٨   ١,١٥
  
  :، كالتاليم٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ المنتهية فيسنة والمطلوبات لل الموجوداتمعدالت الفوائد على  )ب

  يورو
  جنيه

  إسترليني
  ريال

  سعودي
  دوالر
  أمريكي

  ريال
    يمني

  
  

  الموجودات    %  %  %  %  %

-  -  -  -  ١٣,٠٠   
أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي 

  اليمني
  : األرصدة لدى البنوك                    

  الحسابات الجارية -   ٢,٠٨    -   ٢,٣٩   ٢,١٥
  الودائع ألجل  -   ٣,٨٥   ٤,٣٠   ٤,٤٠   ٢,٣٧

  أذون الخزانة   ١٥,٢٥    -    -    -    -
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني    ١٥,٢٥    -    -    -    -

  قدمة للعمالءالقروض والسلفيات الم    ١٨,٥٠    ٨,٠٠    ال ينطبق  ٨,٠٠  ٨,٠٠
  المطلوبات                    

  ودائع العمالء   ١٣,٠٠   ٢,٠٠   ٢,٠٠   ٢,١٩   ١,١٥
  

  



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٤١

  توزيع الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة  ٣١
  م٢٠٠٦ ديسمبر ١٣في كما   )أ

    التصنيع   الزراعة    التجارة  الخدمات    التمويل   شخصي   اإلجمالي
  الموجودات ألف ريال ألف ريال  ألف ريال  ريالألف  ألف ريال ألف ريال ألف ريال

١٠،١١٢،٨١٩ - ١٠،١١٢،٨١٩  - -  - - 

النقدية في الصندوق وأرصدة 
االحتياطيات النظامية لدى البنك 

  المركزي اليمني
٢٤،٠١٣،١٠٣ - ٢٤،٠١٣،١٠٣   األرصدة لدى البنوك  - -  - - 
٢٨،٩٥٤،٨٣٦ - ٢٨،٩٥٤،٨٣٦   ذون الخزانة، صافيأ - -  - - 

٩،٢٠٠،٠٠٠ - ٩،٢٠٠،٠٠٠  - -  - - 
شهادات اإليداع لدى البنك المركزي 

  اليمني

٤٨،١٢٥ -  ٥،٠٧٢،٩١٤ ٢٠،٨٠٠  ١٠٢،٠٥١ ١،٨٤٨،٣٣٢ ٧،٠٩٢،٢٢٢ 
القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 

  والبنوك، بعد المخصصات
  المتوفرة للبيع، صافياالستثمارات  - -  - -   ١٤٠،٤٨٥ -  ١٤٠،٤٨٥

٧٩،٥١٣،٤٦٥ ٧٢،٥٢٣،٢٩٤ ١،٨٤٨،٣٣٢   إجمالي الموجودات ٤٨،١٢٥  -  ٥،٠٧٢،٩١٤ ٢٠،٨٠٠ 
  المطلوبات         

  األرصدة المستحقة للبنوك - -  - -   ٩٩،٥٩٨ -  ٩٩،٥٩٨
٧١،٦٦٦،٢٠٣ ٥٨،٩٥٦،٢٧١ ١،٨١٨،٩٧٢  ٨٦٢،٠٧٧   ودائع العمالء  ٢،٢٧٦،٥٥٤ ٤٧٣،٩١٣  ٧،٢٧٨،٤١٦
٧١،٧٦٥،٨٠١ ٥٨،٩٥٦،٢٧١ ١،٨١٨،٩٧٢  ٩٦١،٦٧٥  إجمالي المطلوبات  ٢،٢٧٦،٥٥٤ ٤٧٣،٩١٣  ٧،٢٧٨،٤١٦

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى ٦٤٦،٢٠٥ -  ٢٢،٢١٩،٧٣٤ ٥٣١،٥٧٠  ٢،٣٨٩،٧٠٣ ٢،٦٩٥،٧١٣ ٢٨،٤٨٢،٩٢٥

  م٥٢٠٠ ديسمبر ٣١كما في   )ب
    التصنيع   الزراعة   التجارة   الخدمات   تمويلال   شخصي   اإلجمالي
  الموجودات ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال

١٠،٦٦١،٢١٤ - ١٠،٦٦١،٢١٤ - - - - 

النقدية في الصندوق وأرصدة 
االحتياطيات النظامية لدى البنك 

  المركزي اليمني
  األرصدة لدى البنوك  - - - - ١٦٢،٥٤٥،١٥ - ١٥،٥٤٥،١٦٢
  ، صافيأذون الخزانة - - - - ٢٦،٨٦٥،٠٤٣ - ٢٦،٨٦٥،٠٤٣

٥،٤٨٠،٠٠٠ - ٥،٤٨٠،٠٠٠ - - - - 
شهادات اإليداع لدى البنك 

  المركزي اليمني

٤٠٣،٩٤٨ - ١،٨٣٦،٤٦٠ ٨،٦٧٨ ٧١،٤٦٧  ١،٥٢٠،٤٩٤ ٣،٨٤١،٠٤٧ 
 القروض والسلفيات المقدمة
  للعمالء والبنوك، بعد المخصصات

  ، صافياالستثمارات المتوفرة للبيع - - - -  ٧٧،٩٩٣ -  ٧٧،٩٩٣
  إجمالي الموجودات  ٤٠٣،٩٤٨  - ١،٨٣٦،٤٦٠ ٨،٦٧٨ ٥٨،٧٠٠،٨٧٩ ١،٥٢٠،٤٩٤ ٦٢،٤٧٠،٤٥٩

  المطلوبات       
  األرصدة المستحقة للبنوك - - - -  ٩٧،٩١٤ - ٩٧،٩١٤

٤٨،٢٧٠،٩٨٤ ٥٦،٧٠٩،٠٢٩   ودائع العمالء ٢،٧٣٧،٨٠٥ ٥٥٥،١٤٠ ٢،٦٩٨،٤٧٣ ١،٨٦١،١١٤ ٥٨٥،٥١٣
٤٨،٢٧٠،٩٨٤ ٥٦،٨٠٦،٩٤٣  إجمالي المطلوبات ٢،٧٣٧،٨٠٥ ٥٥٥،١٤٠ ٢،٦٩٨،٤٧٣ ١،٨٦١،١١٤ ٦٨٣،٤٢٧

  النظامية وااللتزامات األخرىالحسابات  ٥٦٦،٤٤٢  - ٨،٩٤٧،٩٠٣ ٣٤١،٦٦٠ ٢،٥٣٨،٤٠٤ ٤،٥٧١،٢٩١  ١٦،٩٦٥،٧٠٠



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٤٢

  أنشطة األمانة ٣٢
 . المشروع السكني نيابة عن الحكومة ما يخص بالنيابة عن آخرين غيرموجودات يحتفظ البنك أو يدير محافظ ال

  الموجودات والمطلوبات المحتملة ٣٣
 ضد موظفين سابقين وعمالء بشأن مبالغ مختلسة وعدم سداد ائيةاالبتدرفع البنك عدداً من القضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة التجارية 

وحيث توجد قضايا مرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة، قامت إدارة البنك بتقديم مخصصات كاملة     . المديونيات المستحقة، على التوالي
ظار التنفيذ، في حين ال تزال نتصالح البنك وال تزال هذه القضايا باوقد ُحكم في بعض القضايا ل.  أو جزئية لهذه الحاالت في البيانات المالية/ و
 .تنتظر دورها أمام المحاكماألخرى لقضايا ا

   لدى البنكز العمالت األجنبية المهمةمراك ٣٤
للعملة األجنبية % ١٥أو جمالي العمالت األجنبية من إ% ٢٥ للبنك أن يحتفظ بنسبة ،م١٩٩٨لسنة ) ٦(مني رقم وفقاً لتعليمات البنك المركزي الي

  :لعمالت األجنبية المهمة التالية كان لدى البنك مراكز ا.جمالي رأس المال واالحتياطياتالواحدة من إ

   م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١   م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١
    %   ألف ريال    %   ألف ريال
  دوالر أمريكي ١١,٨٠  ٨٨٢،٩٧٢   ٦,٩٠  ٤٠٧،٥٢٢
  ه إسترلينيجني ٣,٠٠  ٢٢٨،٤٢٦   ٢,٥٠  ١٤٩،٧٥٣
 يورو ٢,٠٠  ١٥٠،٨٥٨   ١,٨٠  ١٠٧،١٠٠
  ريال سعودي ١,٦٠  ١٢٣،٢٤٤   ٥,٤٠  ٣١٧،٨٤٣
 فرنك سويسري ٠,١٠  ٥،٢٠٩   ٠,١٠  ٤،٧٣٩
  ين ياباني  ٠,١٠  ١،٣٥٠    ٠,١٠  ٣،٤٤٩

  ماراتيإدرهم  ٠,١٠  ٨،٣٣٠   -  -
  أخرى ٠,٠٠  ١٣   ٠,١٠  ٤،١٠٢

  جمالي مراكز العمالت األجنبية المهمةإ  ١٨,٧٠   ١،٤٠٠،٤٠٢   ١٦,٩٠  ٩٩٤،٥٠٨

 ١٩٥,٠٨: م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ ( أمريكي لكل دوالرريال يمني ١٩٨,٥١يساوي  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١سعر صرف الدوالر األمريكي في كان 
  ). أمريكي لكل دوالرريال يمني

 االرتباطات الرأسمالية ٣٥

  ).ريال يمني  مليون١١٤: م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ (ريال يمنيمليون  ٦٥ م مبلغ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١بلغت االرتباطات الرأسمالية كما في 

  برنامج تحديث وتطوير البنك  ٣٦

تقديم ل ، األولجزئينمن البرنامج  يتكون . لتحديث وتطوير البنك دولية استشارية مع شركهاً عقدم٢٠٠٦ ديسمبر ٢٠في تاريخ وقع البنك 
لتعزيز كفاءة وتنافسية البنك حديثة معلومات تقنية ي، لتركيب وتشغيل أجهزة وبرامج ثانخدمات استشارات إدارية وتشغيلية ومصرفية وال

 .الخاصةالمالية من موارده  من البرنامج الجزئينكال  سيقوم البنك بتمويل تكلفة . شهر١٧مج البرناإلجمالية لمدة ال  .ربحيةالتعظيم و

  أرقام المقارنة  ٣٧

  . الحاليةسنةلتتناسب مع العرض الخاص بال يد تبويب بعض أرقام السنة السابقةأع

  

  

  



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٤٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
    )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١البيانات المالية المنتهية في 
 

  
٤٤

  

  

  

  

  


