
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  

  

  

  

  المحتوياتقائمة        
     

  ١                 رؤيتنا، رسالتنا، أهدافنا اإلستراتيجية 
  ٣- ٢                         الماليةأهم المؤشرات 

        ٤                                    ليةملخص البيانات الما
       ٥                        رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

  ٦                             اإلدارة التنفيذية
  ٨- ٧القائم بأعمال رئيس مجلس اإلدارة                  كلمة

    ٢٣- ٩                             تقرير مجلس اإلدارة 
  ٢٥-٢٤                       مدقق الحسابات المستقل تقرير

  ٢٦                               بيان المركز المالي
  ٢٧                              بيان الدخل

  ٢٨                        بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٩                           بيان التدفقات النقدية

  ٦٤-٣٠                      المالية اإليضاحات حول البيانات
  ٦٨-٦٥                         البنك األهلي اليمني في اليمن

  

  

  

  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
 

  



 

   
 

  
 

 المالية المؤشرات أھم
  م٢٠١١ -٢٠٠٧ لألعوام

  

٢ 



 

 ) أ(صفحة 

               
  
  

 )تابع( المالية المؤشرات أھم
  م٢٠١١ -٢٠٠٧ لألعوام                               



 

   
 

  الماليةملخص البيانات 

  
 

  

ناالبـي  عـــــــــــــــــــــواماأل  
٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧   

  : المركز المالي          

 مجموع الموجودات       ١٠٦,٠١١  ١٠٩,٤٤٢ ١٠٥,٤٤١ ١٠٤,٧٠٨ ٩٥,١٠٣

 القروض والسلفيات       ٦,٢٥٣  ٨,٢٧٤ ٩,٣٦٩ ٨,٤٠٩ ٨,٩١٥

 ودائع العمالء والبنوك      ٨٦,٦٩٨  ٩٢,١٢٦ ٩٠,٣٨٧ ٨٩,٩٤٨ ٨٠,٩٦١

 استثمارات محلية      ٦٣,٨٤٥  ٥٧,٦٦٠ ٥٢,٥٨٧ ٥٦,٦٣٠ ٤٢,٧٧٣

 رأس المال      ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٨,٥٠٠ ٧,٥٠٠

 إجمالي حقوق الملكية      ١٤,٢٢٧  ١٣,٥٥٥ ١٢,٠٧٥ ١١,١٩٩ ٩,٧٢١

 البنوك  أرصدة لدى      ٢٣,٠٦٨  ٢٧,٥٣٣ ٢٨,٧٩٢ ٢٥,٦١٣ ٢٦,٧٤١

 بنود خارج الميزانية       ١٥,٧٦١  ٢٢,٨٩٥ ١٩,٩١٤ ١٩,٦٦٦ ٣٦,١٢٥

        

 :بيان الدخل           

 صافي إيرادات الفوائد      ٥,٢٥١  ٤,١٣٩ ٣,٨٦٩ ٣,٤٦٧ ٤,١٥٠

 إيرادات التشغيل       ٢,٠٦٠  ١,٤٩٠ ١,٢٧٣ ١,٥٢٧ ١,٨٩٨

 الربح قبل الضريبة       ٢,٧٥٥  ٢,٥٩٥ ٢,٢١٣ ٢,٣٥٤ ٣,٦٠٠

  صافي الربح       ٢,٢٠٤  ٢,٠٧٦ ١,٤٣٩ ١,٥٣٠ ٢,٣٤٠

        

 :المالية  شراتالمؤ          

٢,٥%  ١,٥%  ١,٤%  العائد على الموجودات       %٢,١  %١,٩ 

٣٠,٥%  ١٥,٥%  ١٢,٨% العائد على متوسط حقوق        %١٦,٢  %١٧,٠ 
 المالك 

 معدل كفاية رأس المال       %٩٠  %٦٧  ٦٢%  ٥٦%  ٤٣%

 نسبة السيولة      %٦٧  %٧١  % ٦٤ % ٨٠ % ٧٤

 سعر الدوالر       لایر ٢١٣,٨٠  لایر ٢١٣,٨٠ لایر ٢٠٧,٣١ لایر ٢٠٠,٠٨ لایر ١٩٩,٥١

 ربح السھم       لایر ٢٢٠  لایر ٢١٩ لایر١٦٤ لایر١٩١ لایر ٣٦٠

 عدد الفروع       ٢٧  ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٨

  عدد الموظفين       ٨٣٥  ٥٨٨ ٦٢٦ ٦٣٧ ٦١٣

٤ 
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 ٧    

  
  

  نائب وزير المالية،/ كلمة معالي األخ
  القائم بأعمال رئيس مجلس اإلدارة

  
للبنك  السنوي التقرير البنك األھلي اليمني إدارة مجلس عن يطيب لى أن أقدم نيابة

 .م  ٣١/١٢/٢٠١١وحساباته الختامية للسنة المالية المنتھية في 
  

على أداء االقتصاد العالمي والمحلي  طرأتمن التحديات التي  ٢٠١١لم يخل عام 
فبرغم اإلجراءات التي أتخذھا صناع السياسات في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم 
ساعدت في الحد من المواطن الضعيف فان مخاطر تجدد تصعيد أالزمه في أوروبا 

يث تنبا صندوق النقد السياسي على سوق النفط ح –ال تزال تلوح في األفاق على اوجه عدم اليقين الجغرافي 
يكون النمو ضعيفا خاصة  إنلكن يتوقع  أخرىالدولي مؤخرا بان آفاق االقتصاد العالمي تتحسن تدريجيا مره 

وجه عام ال تزال التوقعات بمرتفعه في العديد من االقتصاديات المتقدمة و البطالةفي أوروبا وتضل معدالت 
لينتعش  ٢٠١١في عام % ٣,٥حوالي  إلى  ٢٠١٠في العام تقريبا % ٤ھبوط النمو العالمي من  إلىتشير 

  .٢٠١٢في العام % ٤,١مره أخرى مسجال 
  

أما على صعيد التطورات أالقتصاديه والنقدية المحلية وبسبب األزمة السياسية التي عصفت ببالدنا خالل 
    ٢٠١١فالتقارير تشير إلى توقعات بتراجع الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ٢٠١١عام 

 ٢٠١٢مع احتماالت استمرار ھذا التراجع السلبي خالل العام  ٢٠١٠مقارنه بعام % ٣٠الى % ٢٠بنسبه 
 Capitalھا قامت مؤسسه رواحتمال استمرا األوضاعونتجه التوقعات بعدم حدوث تحوال ايجابيا في ھذه 

Intelligence   بتخفيض التصنيف االئتماني السيادي لليمن من تصنيف)B (إلى )C ( قصيرةللعمالت 
  .للعمالت طويلة األجل ومنحت ھذه التصنيفات سلبيه ) C( إلى) B(األجل ومن تصنيف 

   
الى  ٢٠١١نابر يلایر للدوالر الواحد في  ٢١٤كما تراجع سعر الريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي من 

خالل العام  األمريكي للدوالر لایر ٢١٥قبل أن يستقر بسعر  ٢٠١١من العام  متفاوتةلایر خالل فترات  ٢٤٦
مليون دوالر  ٤٥٣١٣حوالي  إلىاليمني انخفض االحتياطي النقدي  المركزيالجاري ووفقا لتقارير البنك 

مليون دوالر  ٥٩٤١٤ليغطي سبعه اشھر من الواردات مقارنه بنحو ٢٠١١ديسمبر  نھايةفي  أمريكي
  .رالعام الماضي كانت تغطي واردات ثمانية أشھ أمريكي

أثار وانعكاسات ھذه األزمة السياسة تزايدت الشكوك  جةيونتوبالنسبة ألداء قطاع المصارف في اليمن    
حول مدى قدره بعض البنوك على تدعيم مراكزھا المالية وتكوين المخصصات الكافية لمواجه مخاطر 

افع القلق إزاء ھذه الظروف اإلقراض بسبب استمرارية أوضاع المالية ألعامه وتراجع النشاط االقتصادي وبد
أذون الخزانة قصيرة األجل كاستثمار آمن في جمدت البنوك أنشطتھا االئتمانية واتجھت نحو االستثمار 

. المودعين والمستثمرين لحد ما ثقةوتحقبق نتائج مرضيه لكسب  السيولةلمواجه مخاطر التمويل وتوفير 
بنسبه  ٢٠١١مبرسدي نھايةواالسالميه في  التجاريةللبنوك  الموحدة الميزانيةتراجعت  األوضاعھذه  جةيونت
  . ٢٠١٠ذاتھا من العام بالفترةرنه امق% ٨,٧

  
  



  
  
  

 

 ٨    

االنفراج التدريجي لالزمه السياسية حيث يشھد الوضع  جةينتعاد بعض التفاؤل ،٢٠١٢ومع بداية عام 

 لحكومة واالقتصادية والمالية السياسةحد بعيد  إلى تاالقتصادي في اليمن عوده تدريجية لمناخ الثقة ساھم

والتزام المانحين لتقديم  ٢٠١٢عام  موازنةلزخمه كما توكده  والمحافظةلالقتصاد  الداعمةالوفاق الوطني 

المستدامة واعتماد البنك المركزي اليمني سياسة نقدية  لتنميةاغراض أالتمويل الالزم للحكومة وتحقيق 

ف سعر الريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي ومحافظه على متوازنة بھدف تحيق استقرار نسبي في صر

حد ما بزيادة مدخرات المودعين بالعملة المحلية  إلىعائد مرتفع لودائع االدخار بالريال اليمني ساھمت 

اليمني من تحقيق األھلي وعلى الرغم من الوضع الدقيق الذي ساد السوق المصرفية المحلية استطاع البنك 

بزيادة عن الفترة المناظرة بنحو  ٢٠١١مليون لایر في عام  ٢٢٠٣,٩تبلغ اإلرباح الصافية طيب ل أداء

مليار لایر وإجمالي حقوق الملكية  ١٠٦بينما بلغ إجمالي األصول % ٦,٢مليون لایر وبنسبه نمو  ١٢٨,١

  .مليار لایر على التوالي في نھاية العام  ١٤,٢

ً يسرني  ي ونيابة عن مجلس إدارة البنك بالشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة أقدم باألصالة عن نفس أنختاما

والشكر موصول لعمالئنا الكرام على ثقتھم الغالية كما اشكر إدارة البنك وكافه موظفيه على أدائھم المتميز 

  .متمنيا لھم التوفيق والنجاح في األعوام القادمة 

  
  
  
  
  
  
   
  

  الفضلي :فيأحمد                                                                                        
   ةنائب وزير المالي                                                                                        

  القائم بإعمال رئيس مجلس اإلدارة 
   م٢٠١٢مايو  ٢:عـدن في                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  

 

 ٩    

  م١٢٠١ام ـس اإلدارة لعـرير مجلـقـت
  

، يســـــــر مجلـــــــس اإلدارة أن يضـــــــع بـــــــين أيـــــــديكم التقريـــــــر ٢٠١١بمناســـــــبة انتهـــــــاء أعمـــــــال عـــــــام 
وبياناتـــــه الماليـــــة المدققــــة عـــــن الســـــنة المنتهيـــــة  NBYالســــنوي المتضـــــمن أعمـــــال ونتــــائج البنـــــك 

  .٣١/١٢/٢٠١١في 
باعتمــــــاد منهجيــــــة   NBYمليئــــــا بالتحــــــديات، لــــــذا اســــــتمر  ٢٠١١توقعنــــــا بــــــأن يكــــــون عــــــام 

ــــذ خطــــط العمــــل  ــــل اعتمــــاد وتنفي ــــة قب ــــيم المخــــاطر المختلفــــة بعناي عمــــل حــــذرة مــــن خــــالل تقي
 ٢٠١١وخالفــــــا لخطــــــط العمــــــل  شــــــهدنا  تــــــدني نســــــب النمــــــو المتوقعــــــة لعــــــام . اإلســــــتراتيجية

لألزمـــــة الماليـــــة واالقتصـــــادية وانعكاســـــها علـــــى القطـــــاع المصـــــرفي   نتيجـــــة التـــــأثيرات الســـــلبية
  . اليمني واالقتصاد المحلي عموما

  
، كمـــــــا مـــــــرت بجميـــــــع بنـــــــوك العـــــــالم اآلثـــــــار الجانبيـــــــة لألزمـــــــة NBYلقـــــــد مـــــــرت بنـــــــا فـــــــي 

االقتصـــــادية، إال أن تمســـــكنا بسياســـــة ماليـــــة ومصـــــرفية محافظـــــة تعتمـــــد علـــــى نهـــــج متـــــوازن، 
فية محافظـــــة أثبتـــــت إنهـــــا أفضـــــل األســـــاليب فـــــي العمـــــل المصـــــرفي، والتزامنـــــا بسياســـــة مصـــــر 

  .وساعدتنا على تخفيف وتقليل اآلثار السلبية لتداعيات هذه األزمة
ـــــــم يخـــــــل عـــــــام  مـــــــن التحـــــــديات التـــــــي طغـــــــت علـــــــى االقتصـــــــاد المحلـــــــي والســـــــوق  ٢٠١١ل

المصــــرفي خاصــــة ولكننــــا فــــي البنــــك األهلــــي اليمنــــي وبــــالرغم مــــن تلــــك التحــــديات تمكنــــا مــــن 
كفايــــة  و تحقيــــق أداء مرضــــي تميــــز بتحســــين نوعيــــه أصــــول البنــــك المدعومــــة بســــيوله قويــــه

ــــــاح الصــــــافية عــــــن  ــــــادة اإلرب ــــــة وزي ــــــوق الملكي ــــــادة حق ــــــازة زي ــــــرالرأس مــــــال ممت ــــــاظرة  ةفت المن
ــــى الموجــــودات  ــــد عل ــــاع العائ ــــىارتف ــــة %  ٢,١ إل ــــوق الملكي ــــى متوســــط حق ــــد عل ــــاع العائ وارتف

 الماليــــةعلــــى تصــــنيف القــــوه  محافظــــةالســــاعدت فــــي وهــــي مــــن العوامــــل التــــي % ١٦,٢ إلــــى
فــــي نفــــس   (Capital Intelligence) الدوليــــةللبنــــك التــــي تمنحــــه مؤسســــه التصــــنيف 

ــــيمن نتجــــه أالزمــــه  ــــرغم انخفــــاض التصــــنيف الســــيادي لل ــــا ب المســــتوي التصــــنيف الســــابق تقريب
   م٢٠١١التي عصفت في بالدنا خالل عام  السياسية

  
البنـــــك خـــــالل  إدارةادفـــــة تحســـــين األداء التشـــــغيلي للبنـــــك اســـــتمرت وفـــــي إطـــــار اســـــتراتجيه اله

بالعمـــــــــل بسياســـــــــتها المتحفظـــــــــة فـــــــــي تكـــــــــوين المخصصـــــــــات توخيـــــــــا للحـــــــــذر  ٢٠١١عـــــــــام 
ـــــــى أصـــــــول مرتفعـــــــه  ـــــــك بالشـــــــكل و له وٕادارة موجـــــــؤ لســـــــياوالمحافظـــــــة عل ـــــــات البن دات ومطلوب

ــــــك والعمــــــالء وبمــــــا يتماشــــــى مــــــع الم ــــــوارن وبتركيــــــز علــــــى حفــــــظ حقــــــوق المال  تمارســــــاالمت
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الفضـــــلي فــــــي البنــــــوك وتعليمــــــات الســــــلطات الرقابيـــــة المحليــــــة األمــــــر ســــــاعد تحســــــين كفــــــاءة 
  .جوده أصول البنك

اســــــتمرار األجــــــواء الحــــــذرة فــــــي القطــــــاع  ةتيجــــــنكمــــــا اتبــــــع البنــــــك سياســــــة ائتمانيــــــة انتقائيــــــة 
ــــــــي خــــــــالل عــــــــام  ــــــــادة ، ٢٠١١المصــــــــرفي المحل ــــــــى نمــــــــو االئتمــــــــان وزي ــــــــك عل ــــــــنعكس ذل لي

 زيــــــــادةوالقــــــــروض مســــــــتحقه الســــــــداد مــــــــع  تجــــــــةنالمقــــــــروض غيــــــــر المخصصــــــــات علــــــــى ال
عـــــــن العـــــــام % ١٠,٧االســـــــتثمار فـــــــي ســـــــندات الخزانـــــــة الحكوميـــــــة لترتفـــــــع بنســـــــبه مقـــــــدارها 

ليــــــات فعالــــــه ذات آمــــــع االســــــتمرار فــــــي دعــــــم أعمــــــال البنــــــك مــــــن خــــــالل عمليــــــات و  ٢٠١٠
عالقاتـــــه  كفـــــاءة وتمســـــك البنـــــك بموقعـــــه متخـــــذ نهجـــــا انتقائيـــــا لفـــــرض التعـــــامالت بمـــــا يخـــــدم

طويلـــــــة األمـــــــد حيـــــــث قـــــــام البنـــــــك مـــــــؤخرا بإدخـــــــال ضـــــــمن خـــــــدمات مصـــــــرفيه األفـــــــراد مـــــــن 
ي ذلـــــــك التمويــــــل العقـــــــاري وقـــــــروض التجزئـــــــة للمتقاعـــــــدين مـــــــن فـــــــالمنتجــــــات الجديـــــــدة بمـــــــا 

مـــــــوظفي الحكومـــــــة واســـــــتمر البنـــــــك فـــــــي مبادراتـــــــه العديـــــــدة مـــــــن اجـــــــل تحقيـــــــق الكفـــــــاءات 
  .      ٢٠١٢لى أرباح عام التشغيلية التي ستنعكس فوائدها بالكامل ع

  الحوكمة
ـــــــوك،   NBYيـــــــؤمن   بتطبيـــــــق نظـــــــام حوكمـــــــة شـــــــامل وفقـــــــا للممارســـــــات الفضـــــــلى فـــــــي البن

بهـــــــدف رفـــــــع مســـــــتوى الشـــــــفافية وتعزيـــــــز مســـــــتوى اإلدارة واإلشـــــــراف علـــــــى إدارة المخـــــــاطر، 
  .وتطبيق أعلى مستويات معايير التدقيق والمتابعة

ـــــــس إدارة  ـــــــك، يواصـــــــل إكمـــــــال عـــــــدد مـــــــن ، ضـــــــمن إطـــــــار تنظـــــــيم وٕادNBYإن مجل ارة البن
ــــق  ــــق تواف ــــة، وخل ــــك وأنشــــطته المختلف ــــة فــــي البن ــــي تعــــزز الثق ــــنظم واإلجــــراءات الت القواعــــد وال
فـــــــي البنـــــــك مـــــــن حيـــــــث مهـــــــام المجلـــــــس ومســـــــئولياته ولجانـــــــه ومهـــــــام اإلدارة ومســـــــئولياتها، 
وتطـــــــــوير بيئـــــــــة الضـــــــــبط والرقابـــــــــة الداخليـــــــــة وٕادارة المخـــــــــاطر باإلضـــــــــافة إلـــــــــى الشـــــــــفافية 

وبهـــــذا الصـــــدد فـــــان مجلـــــس إدارة البنـــــك بصـــــدد رفـــــع مشـــــروع النظـــــام األساســـــي . واإلفصـــــاح
ـــــىللبنـــــك  ـــــا فـــــي  إل ـــــهالجهـــــات العلي ـــــس  ألدول الســـــتكمال إجـــــراء إصـــــداره بعـــــد إقـــــراره مـــــن مجل
ــــــادئ الحوكمــــــة المؤسســــــية المتابعــــــة ، اإلدارة  ــــــذلك االرتقــــــاء بأســــــاليب وأســــــس ومب هــــــادفين ب

لعمــــــــل البنــــــــك األهلــــــــي اليمنــــــــي ومتطلبــــــــات  اتيجيهالســــــــتر أحاليــــــــا لتنســــــــجم مــــــــع التوجهــــــــات 
  .السلطات الرقابية المحلية 
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  )الحكومة اليمنية(المالكون 
ـــــــل تعـــــــدى دورهـــــــم ليشـــــــمل اتخـــــــاذ  ـــــــادة رأس المـــــــال، ب ـــــــى زي ـــــــم يقتصـــــــر دور المـــــــالكين عل ل
القــــرارات والمصـــــادقة عليهـــــا، واعتمــــاد الخطـــــط اإلســـــتراتيجية والمشــــاريع الهامـــــة التـــــي تخـــــص 

  .البنك
  NBYمجلس إدارة 

يتــــــولى إدارة البنــــــك مجلــــــس إدارة مكــــــون مــــــن ســــــتة أعضــــــاء مــــــنهم رئــــــيس المجلــــــس المعــــــين 
بقـــــرار جمهـــــوري، وأعضـــــاء مســـــتقلين مـــــن خـــــارج البنـــــك وتنفيـــــذيين، معينـــــين بحســـــب مـــــا ورد 

ـــــوزراء رقـــــم  وقـــــد . ، بشـــــأن تشـــــكيل مجلـــــس إدارة البنـــــك١٩٩٠لعـــــام  ٦٠فـــــي قـــــرار مجلـــــس ال
  .أحدى عشر اجتماعا ٢٠١١م بلغت جلسات المجلس خالل عا

يتحمــــل المجلــــس كافــــة المســــئوليات المتعلقــــة بعمليــــات البنــــك وســــالمته الماليــــة، والتأكــــد مــــن 
تلبيــــــــة متطلبــــــــات البنــــــــك المركــــــــزي والســــــــلطات الرقابيــــــــة ذات العالقــــــــة ومصــــــــالح المــــــــالكين 
والمــــــودعين والمــــــوظفين، والتأكــــــد بصــــــفة عامــــــة مــــــن أداء البنــــــك وســــــير العمــــــل فيــــــه ضــــــمن 

  .القوانين النافذة والسياسات واألنظمة الداخلية للبنكإطار 
ويقــــــوم المجلــــــس برســــــم األهــــــداف اإلســــــتراتيجية للبنــــــك باإلضــــــافة إلــــــى الرقابــــــة علــــــى إدارتــــــه 
ــــــس بالمصــــــادقة  ــــــة، كمــــــا يقــــــوم المجل ــــــات اليومي ــــــي يقــــــع عليهــــــا مســــــئولية العملي التنفيذيــــــة الت

ــــــداخلي ويتأكــــــد مــــــن مــــــدى فعاليتهــــــا و  ــــــدقيق ال ــــــى أنظمــــــة الت ــــــك بالخطــــــة عل ــــــد البن مــــــدى تقي
اإلســــــتراتيجية والسياســــــات واإلجــــــراءات المعتمــــــدة أو المطلوبــــــة بموجــــــب القــــــوانين والتعليمــــــات 
الصـــــادرة بمقتضـــــاها، باإلضـــــافة إلـــــى التأكـــــد مـــــن أن جميـــــع مخـــــاطر البنـــــك قـــــد تـــــم إدارتهـــــا 

  .بشكل سليم
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س اإلدارة تمشــــيًا مـــــع قـــــرار ويوضــــح الجـــــدوالن التاليــــان مركـــــز كــــل عضـــــو مـــــن أعضــــاء مجلـــــ       
  :تشكيل المجلس

  
  تصنيف العضو  الجهة التي يمثلها  المنصب في المجلس  اسم عضو مجلس اإلدارة

  غير تنفيذي  الحكومه  رئيس المجلس  أحمد عبيد الفضلي 
  تنفيذي  الحكومة  عضو مجلس إدارة  عصام أحمد علوي السقاف
  تنفيذي  الحكومة  عضو مجلس إدارة  سامي عبدالحميد مكاوي

  غير تنفيذي  وزارة المالية   عضو مجلس إدارة  الذاري زيدعبدالحكيم 
  غير تنفيذي  وزارة التخطيط والتعاون الدولي  عضو مجلس إدارة  سمير عبدالرزاق طالب. د

  غير تنفيذي  وزارة الصناعة والتجارة  عضو مجلس إدارة  حسين عبداهللا مكاوي
  

ان عضــــــــــويته فــــــــــي اللجــــــــــ  اسم عضو مجلس اإلدارة
  األخرى لمجلس اإلدارة

عضـــــــويته فـــــــي مجـــــــالس 
  شركات ومؤسسات أخرى

ـــــي  عـــــدد االجتماعـــــات الت
  حضرها

  ١١  ١  ال يوجد  أحمد عبيد الفضلي
  ١١  ال يوجد  ال يوجد  عصام أحمد علوي السقاف
  ١١  اليوجد  ال يوجد  سامي عبدالحميد مكاوي

  ١١  ٣  المخصصات، الرقابة  الذاري زيدعبدالحكيم 
  ١١  ٢  المخصصات، الرقابة  لرزاق طالبسمير عبدا. د

  ١١  ١  الرقابة  حسين عبداهللا مكاوي
  

  لجان المجلس الرئيسية
تلبيــــــة لمتطلبــــــات البنــــــك المركــــــزي اليمنــــــي وتحقيقــــــًا لــــــألداء األمثــــــل واالســــــتفادة مــــــن خبــــــرات 

  :أعضاء المجلس المتنوعة فقد شكل المجلس لجنتين رئيسيتين تساندان أدائه وهما
 :المخصصات لجنة

تتكــــــون مـــــــن ثالثـــــــة أعضــــــاء مـــــــن مجلـــــــس اإلدارة غيـــــــر تنفيــــــذيين، يـــــــتم اختيـــــــارهم بواســـــــطة 
. مجلـــــس اإلدارة، وتحـــــدد اختصاصـــــاتها وفقـــــًا لتعليمـــــات البنـــــك المركـــــزي اليمنـــــي بهـــــذا الشـــــأن

ويقـــــع علـــــى عـــــاتق لجنـــــة المخصصـــــات ووفقـــــًا لمهامهـــــا مراجعـــــة المخصصـــــات التـــــي تعـــــدها 
ـــــــة للتأكـــــــد مـــــــن كفايتهـــــــا ـــــــق مـــــــع المعـــــــايير والسياســـــــات  اإلدارة التنفيذي واحتســـــــابها بمـــــــا يتواف

ـــــرة  ـــــة مـــــدير دائ ـــــة المختصـــــة، ويحضـــــر اجتماعـــــات اللجن ـــــل الجهـــــات الرقابي الصـــــادرة مـــــن قب
  .االئتمان بشكل مستمر

  
 



  
  
  

 

 ١٣    

 : لجنة الرقابة العليا

تقــــــوم هــــــذه اللجنــــــة بممارســــــة المهــــــام والمســــــئوليات الموكلــــــة إليهــــــا بموجــــــب تعليمــــــات البنــــــك 
ـــــكالمركـــــزي وأي تشـــــريع ـــــائج ومـــــدى كفايـــــة : ات أخـــــرى ذات عالقـــــة، ويتضـــــمن ذل نطـــــاق ونت

ـــــــات  ـــــــى البيان ـــــــر الجـــــــوهري عل ـــــــداخلي والخـــــــارجي، القضـــــــايا المحاســـــــبية ذات األث التـــــــدقيق ال
الماليـــــة، بحــــــث كــــــل مــــــا يتعلــــــق بعمـــــل مــــــدقق الحســــــابات الخــــــارجي والجهــــــات الرقابيــــــة ذات 

بعــــــة مــــــدى اســــــتجابة إدارة العالقــــــة بمــــــا فــــــي ذلــــــك مالحظــــــاتهم ومقترحــــــاتهم وتحفظــــــاتهم ومتا
البنـــــك لهـــــا وتقـــــديم التوصـــــيات بشـــــأنها إلـــــى مجلـــــس اإلدارة، مراجعـــــة المراســـــالت مـــــع مـــــدقق 
الحســـــــــابات الخـــــــــارجي والجهـــــــــات الرقابيـــــــــة ذات العالقـــــــــة وتقيـــــــــيم مـــــــــا يـــــــــرد فيهـــــــــا  وٕابـــــــــداء 
المالحظـــــــات والتوصـــــــيات بشـــــــأنها إلـــــــى مجلـــــــس اإلدارة، دراســـــــة التقـــــــارير الدوريـــــــة المتعلقـــــــة 

ــــــديم التوصــــــيات بشــــــأنها، اعتمــــــاد بأنظمــــــة ا ــــــس اإلدارة وتق ــــــى مجل ــــــل عرضــــــها عل ــــــدقيق قب لت
لتـــــدقيق خطـــــة التـــــدقيق الـــــداخلي وتقيـــــيم إجـــــراءات التـــــدقيق الـــــداخلي واالطـــــالع علـــــى تقـــــارير ا

متعلقـــــــة بـــــــأي مخالفـــــــات تظهـــــــر نتيجـــــــة لعمـــــــل المـــــــدقق الـــــــداخلي، الــــــداخلي والســـــــيما تلـــــــك ال
ص تعيـــــين، إنهـــــاء عمـــــل، أتعـــــاب المـــــدقق باإلضـــــافة إلـــــى تقـــــديم توصـــــياتها للمجلـــــس بخصـــــو 

  .الخارجي، وأي شروط تعاقدية أخرى تتعلق به
وتتكـــــون لجنـــــة الرقابـــــة العليـــــا مـــــن رئـــــيس غيـــــر تنفيـــــذي يـــــتم اختيـــــاره مـــــن أعضـــــاء المجلـــــس 
وعضــــــوان غيــــــر تنفيــــــذيين مــــــن خــــــارج البنــــــك، ويحضــــــر اجتماعــــــات لجنــــــة المراجعــــــة مــــــدير 

  دائرة التدقيق الداخلي بشكل مستمر، 
  ابة الداخليةالرق

يضطلع مجلس اإلدارة بمسئولياته باالعتماد على إطار عام للرقابة الداخلية وذلك بهدف 
فعالية وكفاءة العمليات، مصداقية التقارير المالية، والتقيد بالقوانين والتعليمات : التحقق من

  .النافذة
تمكنه من متابعة مهامه هذا ويؤكد المجلس بوجود إطار عام للرقابة الداخلية يتمتع بمواصفات 

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

يعتمد التدقيق الداخلي للبنك، الذي يعمل تحت إشراف لجنة الرقابة العليا، منهجًا يعتمد على  
 التدقيق المستند على تصنيف المخاطر في إجراء عمليات تدقيق مستقلة ألنشطة البنك،

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

ويحافظ البنك على معايير مهنية فعالة وممارسات مناسبة وسلوك أخالقي،ونظام تدقيق داخلي 
طر التي يتعرض لها البنك والعمل على تقديم التوصيات المناسبة فعال، للحد من المخا

لتصويب مواطن الضعف، باإلضافة إلى متابعة المخالفات والمالحظات الواردة في تقارير 



  
  
  

 

 ١٤    

السلطات الرقابية والمدقق الخارجي والتأكد من العمل على معالجتها ومن وجود الضوابط 
رارها، وذلك لضمان التزام أنشطة البنك للمتطلبات المناسبة لدى اإلدارة التنفيذية لعدم تك

  .           اإلشرافية للسلطات الرقابية
كما ويتم بشكل منتظم تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة حول الوضع المالي للبنك ونتائج 
العمليات وأنشطة البنك، ومراقبة ومتابعة األداء الفعلي المحقق والفترة السابقة في مقابل 

  .اف المحددةاألهد
في إعداد الحسابات والبيانات المالية وفي  IFRSويتبع البنك معايير التقارير المالية الدولية 

ويتم نشر نتائج البنك الربع السنوية، . ضوء أحكام القوانين واللوائح اليمنية السارية ذات العالقة
ليزية الرئيسية في والنصف السنوية، والسنوية لعمليات البنك في الصحف العربية واإلنج

  .الجمهورية اليمنية
" كجزء من مسئولياته" كما يستعين مجلس اإلدارة حاليًا، بإحدى مؤسسات االستشارات الدولية 

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

قية البيانات المالية الصادرة يمثل المدقق الخارجي مستوى أخر من الرقابة على مدى مصدا
عن أنظمة البنك المحاسبية والمعلوماتية، وخاصة فيما يتعلق بإبداء الرأي الواضح والصريح 

يراعي مجلس اإلدارة في . في مدى عدالة هذه البيانات وعكسها للواقع الفعلي خالل فترة معينة
رات المهنية الذين يتمتعون بها تعامله مع المدققين الخارجيين مكانتهم وسمعتهم من حيث المها

ويتبع البنك اإلجراءات الالزمة في تعيين المدققين الخارجيين بحسب .  تحقيقًا لمصلحة البنك
التعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، ويكون تعيين مدقق حسابات البنك الخارجيين 

 ٢٠١١قيق حساباته للعام لتد RSMدحمان / وقد قام البنك بتعيين السادة. على أساس سنوي
  .وذلك بعد موافقة البنك المركزي اليمني

  :إدارة المخاطر .٣
يواصل البنك تطوير وتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر، لترسيخ وتعزيز قدرة البنك على 

وقد اتخذت إدارة البنك الخطوات . االرتقاء بالبيئة الرقابية ومجابهة مختلف أنواع المخاطر
ك، من خالل تأسيس دائرة إدارة المخاطر في الهيكل التنظيمي الجديد للبنك، العملية لتحقيق ذل

وٕاعداد دليل إجراءات وسياسات إدارة المخاطر بما فيها مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، 
والممارسات الفضلى في البنوك،   IIمخاطر السيولة ومخاطر العمليات، وفقا لمتطلبات بازل 

ملية تطوير وسائل ومنهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع ومن شأن هذه الخطوات الع
  . المخاطر والمحافظة على جودة المحفظة االئتمانية واالستثمارية
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  المركز المالي
استمرت الجهود في المحافظة على التوازن بين الربحية واالستثمار اآلمن وتجنب االستثمارات 

، وتوفر السيولة النقدية الالزمة لمواجهة االلتزامات وعمليات االئتمان ذات المخاطر المرتفعة
المالية ذات اآلجال المختلفة واالستخدام األمثل لألموال المتاحة بكفاءة وفعالية تمثلت في دعم 

  . المركز المالي للبنك وتحقيق نمو متزايد في قوة البنك االيرادية
مليار ٣,٤ر لایر بانخفاض وقدره مليا ١٠٦نحو  ٢٠١١وبلغ إجمالي الموجودات في نهاية عام 

 تالنقدية في الصندوق وارصده االحتياطا خفضتناكما % . ٣لایر بنسبه انخفاض بلغت نحو 
بالنقد األجنبي  ينظرا لتخفيض نسبه االحتياطي اإللزام% ٣٢لدى البنك المركزي اليمني بنسبه

بالمقابل أخفضت % ١٠,٧بنسبه  المحليةوارتفعت ارصده االستثمارات % ١٠ إلى% ٢٠من 
وكذلك صافي القروض والسلفيات التي انخفضت من % ١٦األرصدة لدى البنوك   بنسبه 

أي بانخفاض  ٢٠١١مليار في نهاية عام  ٦,٣الى  ٢٠١٠عام  نهايةمليار لایر في  ٨,٣
اما نسبه القروض والسلفيات غير % ٢٤مليار لایر عن العام السابق وما يعادل نسبه  ٢وقدره 
من إجمالي القروض والسلفيات مقارنه بنسبه % ٤٩,٨فقد بلغت  ٢٠١١ نهايةة كما المنتظم
العام السابق وقد بلغت نسبه المخصصات دون األخذ في اعتبار  نهايةفي % ٣٦,٤

عام  هبهاجي% ٩٨,٣مقارنه بنسبه  ٢٠١١عام  نهايةكما في % ٩٩,٥المخصص العام 
انخفاض  ٢٠١١عام  نهايةر لایر كما في مليا ٨٦,٣ البالغةوسجلت ودائع العمالء  ٢٠١٠
هذا وقد سجلت الحسابات %. ٦لایر يمني عن العام السابق أي ما يعادل نسبه مليار ٥,٥وقدره 

انخفاضا  ٢٠١١عام  نهايةمليار لایر في  ١٥,٨األخرى صافي البالغة  تالنظامية وااللتزاما
  .٢٠١٠مليار لایر عن عام  ٧,١وقدره 

  حقوق الملكية
مليار لایر  ١٤,٢لترتفع إلى ) الحكومة اليمنية(مرت الجهود في تنمية حقوق المالكين كما است

عدم تحويل حصة  جةينت ٢٠١٠عن عام % ٤,٤وبنسبة نمو بلغت  ٢٠١١في نهاية عام 
عام  نهايةرباح حتى ألالحكومة وفقا لقرار مجلس اإلدارة القاضي بتحويل حصة الحكومة من ا

على نسبه مرتفعه لكفاية رأس المال تبلغ  ٢٠١١ هايةنفي البنك  بالرغم من ذلك حافظ ٢٠١١
    %.٨مقارنة مع متطلبات البنك المركزي اليمني ومتطلبات لجنة بازل والبالغة % ٩٠
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         األداء المالي والتشغيلي    
ألرباح  ن لایر عن امليو  ١٢٨مليون لایر بارتفاع  قدره  ٢,٢٠٤مبلغ  ٢٠١١بلغ ربح السنة في عام 

نتيجة النمو الجيد في العوائد من األنشطة % ٦أي ما يعادل نسبة  ٢٠١٠عام المحققة في 
  . المصرفية الرئيسية

مليون لایر  ١,١١٢مليون لایر بزيادة قدرها  ٥,٢٥١مبلغ  ٢٠١١و بلغ صافي إيرادات الفوائد لعام 
والرسوم وٕايرادات التشغيل ، وسجلت إيرادات العموالت %٢٦,٩أي ما يعادل نسبة  ٢٠١٠عن عام 

أي ما يعادل نسبة  ٢٠١٠مليون لایر عن عام  ٥٧٠مليون لایر بارتفاع قدره  ٢,٠٦٠األخرى مبلغ 
ويعود سبب االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل األخرى، وتحديدا في % ٣٨

فت الحاجة إليها، والتي المخصصات لقاء خسائر قروض وبنود خارج بيان المركز المالي أنت
  .    مليون لایر عن العام السابق ٢٦٢بمبلغ  ٢٠١١ارتفعت في نهاية عام 

مليون لایر بنسبة  ٣٨٢بمبلغ  ٢٠١١وارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية في نهاية عام 
أما . ٢٠١١مليون لایر عام  ٢,١٨٦إلى مبلغ  ٢٠١٠مليون لایر عام  ١,٨٠٤من مبلغ % ٢١

القروض والسلفيات واألصول األخرى غير المنتظمة فقد ارتفعت في نهاية عام مخصصات 
% ١١٠مليون لایر أي بنسبة زيادة قدرها  ١,٠٤٢مليون لایر بالمقارنة مع  ٢,١٨٤إلى  ٢٠١١

  .٢٠١٠مقارنة مع عام 
 ٢٠١١لایر في عام  ٢١٩مقارنة مع  ٢٠١١لایر في عام  ٢٢٠كما بلغ الربح األساسي للسهم 

  .رتفاع وقدره  لایر واحد فقظأي با
  أنشطة البنك الرئيسية

يقوم البنك بشكل رئيسي بجميع األعمال المصرفية واالستثمارية من خالل ثالثة أنشطة رئيسية 
فرعًا موزعة بين  ٢٧هي التجزئة، والشركات واالستثمار وذلك عبر شبكة فروع يبلغ عددها 

  .المدن الرئيسية ومحافظات الجمهورية
  التجزئة لألفرادخدمات 

واصلت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد التركيز على تطوير الخدمات والمنتجات 
المصرفية حيث طرح البنك بطاقة الصراف اآللي مسبوقة الدفع والتي ستساعد العمالء على 
تقليل استخدام النقد، واستمر البنك في توسعة شبكة الصرف اآللي التابعة له واالنتشار 

وعلى صعيد منتجات القروض، استمر البنك بتقديم خياراته التنافسية للقروض . ياجغراف
الشخصية وقروض السيارات، كما قام بطرح منتج القرض العقاري لمواكبة النمو القوي للقطاع 
العقاري في بالدنا، وذلك بهدف مساعدة اكبر شريحة من المواطنين على امتالك منازل 

لبنك بتعزيز برنامج تمويل األجهزة االلكترونية وأجهزة الكمبيوتر كما قام ا. ووحدات سكنية
وغيرها من خالل شروط مغرية، باإلضافة إلى منتجات التأجير التمويلي، وقد ساهمت هذه 

  .المنتجات في زيادة محفظة القروض الشخصية بصورة ملحوظة خالل العام
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زيد من النجاحات على كافه محاور من قدره البنك على تحقيق الم ثقةعلى  اإلدارةمجلس  إن
من خالل االستمرار بتقديم مجموعه متكاملة من الخدمات  ٢٠١٢العمل المصرفي خالل العام 

والصناعية لسد احتياجات هذه  التجاريةالمصرفية وتمويل مجموعه مختارة من المشاريع 
ة في القروض حصته السوقي لزيادةالشريحة من العمالء وتعزز من الدور الريادي للبنك 

في البنك وتطبيق النظام  ىالفضل تللبنك وفقا للممارسا لهيكلهأالتجارية واالنتهاء من أعاده 
البنكي الجديد الذي تم اقتنائه مؤخرا من إحدى اكبر الشركات العالمية المصنعة ألنظمه 

لومات بهدف لتكنولوجيا المعلومات وأقامه بنيه تحتية وبرامج البنوك والذي سيحقق مركزيه المع
زيادة الربحية وتوفير أعلى مستويات الخدمات العمالء وتحسين نوعيه العمل اإلداري 

 بيةيالتدر والمصرفي في البنك وزيادة إنتاجيه الموظفين من خالل التطوير المؤسسي والدورات 
 زيادةال هجهاالمخاطر لمو  دارةإواإلدارية بهدف توفير أدوات وٕاجراءات عمل مناسب لتحسين 

عمال التجارية وأعمال التجزئة المصرفية واالرتقاء بالخدمات والمنتجات المصرفية ألفي حجم ا
  .الكرام إلى مستوى األعلى رالتي يقدمها البنك لعمالئه والجمهو 

  الخدمات المصرفية التجارية              
عية والخدمية تشمل الخدمات المصرفية التجارية على تقديم خدمات للشركات التجارية والصنا

والمالية، حيث يتطلب هذا النشاط تقديم احتياجات خاصة وخدمات مميزة متمثلة في بناء 
العالقات مع العمالء من خالل توفير الخبرات والخدمات الضرورية، وتقديم خدمات ومنتجات 
مصرفية لهم متميزة مقارنة بالمنافسين، باإلضافة إلى التركيز على كبار العمالء وتقديم 

  .خدمات متميزة لهم
وبهدف االستحواذ على حصة أكبر من هذا النشاط وتوسيع حصتنا السوقية منه، سوف 
يواصل البنك تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية وتمويل كافة األنشطة والمشاريع 
ك التجارية والصناعية لسد احتياجات هذه الشريحة من العمالء وتعزز من الدور الريادي للبن

هذا وقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد للبنك، إنشاء . في العديد من األنشطة المصرفية
إدارات متخصصة تنظم أعمال الخزينة ومركزية العمليات وٕادارة المخاطر واالئتمان واالستثمار 

  .  والتسويق المصرفي، بهدف تحقيق نقلة نوعية في إدارة العالقة مع العمالء
  ستثمارإدارة الخزينة واال

التركيز على عمالء البنك والعناية بهم  ٢٠١١واصلت إدارة الخزينة واالستثمار خالل عام 
ومصالحهم من خالل تقديم خدمات رفيعة المستوى لعمالء الخزينة، باإلضافة إلى تطوير 

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

وقد اتخذت إدارة البنك الخطوات العملية لتطوير عمليات الخزينة واالستثمار وتقديم . والخصوم
  خدمات متميزة لعمالئه مستقبًال، 
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  العالقات المصرفية الدولية
دورًا متميزا لدعم وتسهيل عمليات التجارة  م٢٠١١ية، في عام العالقات الخارجكان لدائرة 

للمساهمة في زيادة ربحية البنك، وٕايجاد وتطوير عالقات مصرفية متميزة مع شبكة من أكبر 
  .البنوك ذات الجدارة االئتمانية ومعدالت المالءة واألداء المتفوق

، بهدف تسهيل معامالت البنك وقد تضافرت جهود الدائرة بتكثيف التواصل الفعال والمؤثر 
الدولية مع مراسليه، سواء في مجال مصرفية األفراد أو مصرفية الشركات ومع عمالئه من 
المؤسسات المالية بأسعار خدمة منافسة مع التركيز على جودة الخدمة، وتمكين البنك من 

ة الدولية مع الحصول على خطوط تسهيالت ائتمانية جديدة ستساعد على زيادة عمليات التجار 
البنوك المراسلة، وتأهله لالستفادة من فرص عمل جديدة وزيادة حصته في السوق المصرفي 

  . المحلي من عمليات التجارة الخارجية، وتتيح للعمالء التوسع في أنشطتهم التجارية
  إدارة المخاطر واالئتمان

السوق ومخاطر العمليات تعني إدارة المخاطر بمتابعة ومراقبة المخاطر االئتمانية ومخاطر 
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الكلية والخاصة التي 
تواجه عمليات البنك في التسليف واالستثمار والعمليات والحد من مخاطر االئتمان بصورة 

إجمالي القروض عامة وبالتالي إتباع سياسة ائتمانية محافظة، واإلبقاء على نسبة معقولة من 
والتسليفات إلى إجمالي الودائع، باإلضافة إلى التنوع القطاعي والجغرافي للحد من المخاطر 
التي قد تنتج عن عوامل البيئة الخارجة عن إرادة العمالء والتنويع في أنشطة التسليفات لتجنب 

واضحة تقوم التركزات والحد من المخاطر ذات الصلة، وٕاتباع سياسات وٕاجراءات ائتمانية 
دوائر اإلدارة العامة بمراقبة ومتابعة اعتمادها في كافة الفروع وفي دائرة االئتمان، والوحدة 

وفيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية، فإن اإلطار العام . اإلدارية إلدارة مخاطر االئتمان
لتشغيلية، وتحديد إلدارة المخاطر التشغيلية يرتكز على تحديد األحداث ذات الصلة بالمخاطر ا

وتحديث مؤشرات المخاطر التشغيلية، وتجميع بيانات الخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل 
وتقييمها، ووضع إستراتيجية لتطوير وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وذلك للحد من 
مخاطر التشغيل التي قد تنتج عن قصور في هذه األنظمة، باإلضافة إلى وضع خطة 

، للحد من المخاطر التشغيلية الناتجة عن Business Continuity Planية العمل استمرار 
التوقف عن العمل نتيجة إما لتوقف النظام التكنولوجي أو ألسباب ذات عالقة بالبيئة الخارجية 
للبنك، وٕانشاء وحدة أمان تكنولوجيا المعلومات، للحد من المخاطر الناتجة عن سوء استعمال 

يا المعلومات، أو الدخول إلى هذه األنظمة ألهداف مشبوهة، وكذلك تحديث أنظمة تكنولوج
إجراءات وسياسات وحدة التحقق لتجنب المخاطر التشغيلية الناتجة عن عمليات غسيل 

وضع السياسات واإلجراءات لكافة أنشطة البنك وذلك بهدف تحديد المسؤوليات . األموال
اء دور رقابي على العمليات لكل من دائرة الرقابة وتعزيز الرقابة الداخلية، من خالل إعط



  
  
  

 

 ١٩    

المالية ودائرة الفروع ودائرة العمليات المركزية، كون هذه الرقابة هي من الوسائل األساسية 
المعتمدة للحد من مخاطر التشغيل، باإلضافة إلى تعزيز دور التدقيق الداخلي من خالل 

  .تماشى مع الممارسات الفضلى للبنوكتوسيع هيكلية ومهام دائرة التدقيق الداخلي لي
وفيما يتعلق بمخاطر السوق فإن البنك وألغراض عدم الدخول في مخاطر غير معقولة ، فإن 
اإلطار العام إلدارة المخاطر التشغيلية يرتكز على إنشاء وحدة إدارية إلدارة مخاطر األسواق،  

وضع وتحديث حدود مخاطر من مهامها، وضع الخطوط العريضة لتحليل مخاطر األسواق، و 
 .ةاألسواق، مراقبة التعرض إلى مخاطر األسواق، والتقيد بالحدود الموضوع

وفي مخاطر السيولة، فإن البنك يعتمد إجراءات وسياسات لمراقبة السيولة وٕادارتها تضمن قدرة 
مثل القروض البنك على تمويل عملياته بفاعلية والوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية المحتملة 

وتتولى دائرة الخزينة بالتعاون . وااللتزامات الطارئة وعمليات السحب غير المتوقعة من الودائع
وبهذا الخصوص يهدف البنك إلى . مع أقسام أخرى بالبنك مسئولية إدارة السيولة بشكل يومي

ى المحافظة على نسبة سيولة عالية وذلك بالمحافظة على حجم تسليفات وقروض ال يتعد
  .من إجمالي الودائع% ٣٠

كمـــــــا يتعامـــــــل البنـــــــك مـــــــع مخـــــــاطر أســـــــعار الفائـــــــدة مـــــــن خـــــــالل مطابقـــــــة إعـــــــادة تســـــــعير 
ــــــــــــــك ضــــــــــــــمن الســــــــــــــقوف  األصــــــــــــــول والخصــــــــــــــوم بالوســــــــــــــائل والعمليــــــــــــــات المختلفــــــــــــــة وذل

ـــــــد  ـــــــى هـــــــامش صـــــــافي فوائ  Net Interest(المحـــــــددة للفجـــــــوات، والمحافظـــــــة عل

Margin (يــــــــــق التــــــــــوازن بــــــــــين حجــــــــــم كمــــــــــا يهــــــــــدف البنــــــــــك،  كــــــــــذلك إلــــــــــى تحق. مرتفــــــــــع
األصــــــــــــول الممكــــــــــــن إعــــــــــــادة تســــــــــــعيرها وحجــــــــــــم الخصــــــــــــوم الممكــــــــــــن إعــــــــــــادة تســــــــــــعيرها، 
ــــــــــر  ــــــــــرادات هــــــــــذه األصــــــــــول ســــــــــيقابله تغيي ــــــــــي إي ــــــــــر ف ــــــــــالي التأكــــــــــد مــــــــــن أن أي تغيي وبالت

 .مماثل وفي النسبة ذاتها إلى حد كبير في كلفة الودائع

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــى المحافظـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــك إل ـــــــــــــــة يهـــــــــــــــدف البن ـــــــــــــــي مخـــــــــــــــاطر العمـــــــــــــــالت األجنبي وف
إلســــــــــــــتراتيجية الحاليــــــــــــــة القاضــــــــــــــية بعــــــــــــــدم االحتفــــــــــــــاظ بمراكــــــــــــــز بــــــــــــــالعمالت األجنبيــــــــــــــة ا

تتعــــــــــدى النســــــــــب المحــــــــــددة مــــــــــن البنــــــــــك المركــــــــــزي اليمنــــــــــي، وبالتــــــــــالي تجنــــــــــب مخــــــــــاطر 
ـــــــــق  ـــــــــى خل ـــــــــة باســـــــــتمرار إل ـــــــــى المحاول تقلبـــــــــات األســـــــــعار، كمـــــــــا يهـــــــــدف البنـــــــــك أيضـــــــــًا إل

ه فـــــــــي التـــــــــوازن الكلـــــــــي بـــــــــين إجمـــــــــالي أصـــــــــوله فـــــــــي عملـــــــــة معينـــــــــة وٕاجمـــــــــالي خصـــــــــوم
العملــــــــة ذاتهـــــــــا، أو فـــــــــي حـــــــــال عـــــــــدم الـــــــــتمكن مـــــــــن خلـــــــــق هـــــــــذا التـــــــــوازن، العمـــــــــل علـــــــــى 

  .تصغير الهامش ايجابيًا كان أم سلبيًا إلى حده األدنى
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  االلتزام 
يهدف االلتزام إلى التأكد من التزام البنك وسياساته الداخلية لجميع القوانين واألنظمة 

لممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات والتعليمات وقواعد السلوك والمعايير وا
المحلية والدولية التي تحدد وتقيم وتقدم النصح واإلرشاد وتراقب وترفع التقارير إلى مجلس 

  .اإلدارة حول مدى االمتثال في البنك
وتتمثل مخاطر االلتزام في العقوبات القانونية أو الخسائر المادية أو مخاطر السمعة التي قد 

لها البنك جراء عدم االلتزام للقوانين واألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والمعايير  يتعرض
  . والممارسات المصرفية السليمة

وفي مجال المكافحة الفعالة ألنشطة غسل األموال تقوم وحدة التحقق بالبنك بالمراقبة الدورية 
  زي اليمنيلجميع المعامالت المالية وفقا للقانون وتعليمات البنك المرك

  تقنية المعلومات
مواصلة دائرة النظم والمعلومات العمل على تطوير ورفع مستوى جودة  ٢٠١١شهد عام 

خدمات البنك المقدمة عن طريق اإلضافات الجديدة لنظام السويفت والنظام المصرفي 
دائرة كما واصلت ال. الحالي في الفروع لتنفيذ المزيد من العمليات باستخدام األنظمة اآللية

تركيزها على تجهيز البنية التحتية ألنظمة وشبكات وخطوط االتصال لمواكبة التقنيات 
  .الجديدة والتطور في عمليات البنك وتطبيق النظام البنكي الجديد

قصات على االلجنة العليا للمن فقةامو بتحصل البنك   ٢٠١١من جانب أخر وبنهاية عام 
ي مجال تقنيه معلومات المصارف القتناء نظام بنكي عاقد مع إحدى الشركات العالمية فتال

جديد مصمم وفق ألحدث تقنيات ألصناعه المصرفية ومن المتوقع البدء بتطبيقه منتصف 
  . ٢٠١٢عام 

  تطوير الموارد البشرية
إيمانا من البنك بأهمية العنصر البشري في مستوى الخدمة المقدمة للعميل، ولما لهذا 

ل البنك إلى مراكز أكثر تقدما في السوق المصرفي، فقد حرصت العنصر من أهمية في نق
على االستمرار في المبادرات التي تسهم في إحداث النقلة  ٢٠١١إدارة البنك خالل عام 

  .   النوعية ألداء الموارد البشرية وتحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي
لمصرفية إلى أوسع مدى وتعميق وفي سياق إستراتيجية البنك المتمثلة في إيصال الثقافة ا

التجربة المهنية للموارد البشرية في البنك وتعريفهم على آخر المستجدات المحلية والعالمية 
فرصة تدريبية، شملت   ٤٩٩بهدف االرتقاء بأداء الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها، وفر البنك 

اليمنية في العديد من مختلف المستويات اإلدارية في البنك، داخل وخارج الجمهورية 
المجاالت الحيوية، مثل مجاالت االئتمان، إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، الصيرفة 
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اإلسالمية، اإلدارة المصرفية عبر الفروع تكنولوجيا المعلومات، التسويق ومهارات التفاوض 
  .واألساليب المعاصرة في إدارة الموارد البشرية

البنك مستمر في استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات ، فإن ةوضمن هذه اإلستراتيجي
والخبرات الوظيفية في شتى وظائف النظام اإلداري الجديد للبنك، مركزا على هذا الجانب لما 

  .فيه المنفعة والمصلحة بعيدة المدى للبنك
على تحسين إدارة الموارد البشرية من خالل إعادة هيكلة  م٢٠١١وقد عمل البنك خالل عام 

الموارد البشرية وتطوير أساليب وٕاجراءات عملها ضمن هيكله التنظيمي الجديد، دائرة 
واالستعانة بإحدى مؤسسات االستشارات الدولية لتحديث سياسات وٕاجراءات وأدلة العمل 
الخاصة بدائرة الموارد البشرية مع التنظيم الجديد للبنك وتطوير كفاءة موارده البشرية، وبما 

 . الفضلى في البنوكيتفق مع الممارسات 

  خدمة العمالء
في خطة ثابتة استمر البنك في تنفيذ مشروع التطوير والتحديث بهدف تقديم خدمات 
مصرفية متميزة وزيادة وتحسين درجة رضا العمالء والمتعاملين معه، حيث حرصت إدارة 

للعميل وفقا  الجديد للبنك إعادة هيكلة الفروع كنقاط بيع يالبنك على تضمين الهيكل التنظيم
لمتغيرات الصناعة المصرفية الحديثة، وزيادة فعالية قنوات التوزيع في إطار مشروع أنظمة 
المعلومات من خالل تطوير خدمات البنك االلكترونية التي ستسهل على العمالء الوصول 
إلى حساباتهم وتنفيذ معامالتهم المصرفية بكل سهولة ويسر من خالل عدد من القنوات 

ترونية، باإلضافة إلى تطوير نظام أجهزة الصرف اآللي لتصبح متوافقة مع أحدث االلك
باإلضافة إلى ذلك .  األنظمة العالمية، ومواصلة توجهه لتوسعة شبكة أجهزة الصرف اآللي

وامتدادًا لخدمات البنك مع التجار، سيقوم البنك بتوزيع أجهزة نقاط البيع في مختلف 
  .على مستوى الجمهورية المحالت التجارية الراقية

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

في نطاق الخدمات سواء لألفراد أو المشاريع التنموية التي تخدم التنمية االقتصادية، والتوسع 
  . المقدمة لعمالئه وتحسين جودتها

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

االجتماعية، يقدم البنك دعما ماليا يؤثر إيجابيا على المجتمع من عدة نواحي رئيسية مثل 
ة واإلنسانية ورعاية الشباب والتعليم والرياضة والفعاليات الفنون والثقافة والقضايا االجتماعي

االقتصادية، إضافة إلى رعاية عدد من المحافل لتكريم الطالب والطالبات المتفوقين في 
إضافة إلى الدعم المالي قام البنك خالل . مختلف المنشآت التعليمية في أنحاء الجمهورية
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والندوات االقتصادية والندوات والبرامج  بالمشاركة في عدد من المؤتمرات ٢٠١١عام 
واألنشطة االجتماعية المختلفة، كما شارك الموظفون فعليا بعدة أحداث ومناسبات يرعاها 

  .البنك
  ٢٠١٢خطة عمل البنك لعام 

االستمرار في تنويع الخدمات المصرفية وتطويرها، والتركيز على تقديم  
رفية التقليدية واإلسالمية مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المص
 مقارنة بأفضل البنوك المحلية واإلقليمية والعالمية؛

إنشاء فروع للمعامالت المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتقديم  
 خدمات ومنتجات اإلسالمية للعمالء والجمهور؛  

 تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للبنك؛ 

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

تركيب وتشغيل أجهزة صرف آلية جديدة ترتبط جمعيها مع حسابات العمالء، ومع  
شركة الخدمات المالية اليمنية المتخصصة في مجال عمليات الدفع االلكترونية 

 قات وسائل الدفع االلكترونية؛ وٕاصدار بطا

استكمال البنية التحتية ألنظمة وشبكات وخطوط االتصال لمواكبة التقنيات الجديدة  
 والتطور في عمليات البنك؛      

تطبيق النظام المصرفي الجديد الذي سيحل محل النظام الحالي والذي سيكون أقدر  
وأكثر توافقًا مع التطورات على مواجهة التطورات المتسارعة في عمليات البنك 

 المصرفية والتكنولوجية والهيكلية الجديدة للبنك؛

 تطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية في البنك؛ 

التوسع في شبكة فروع البنك الحالية، وتغطية السوق المحلي اليمني لكافة العمالء  
في  ةالضعيفدمج عدد من الفروع  وأعادهمن األفراد والمؤسسات الخاصة والعامة؛ 

 انحاء اليمن

مواصلة االرتقاء بأداء الموارد البشرية، وتوفير فرص التعلم والتدريب الجيدة لمختلف  
المستويات اإلدارية في البنك، و االستمرار في استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات 
والخبرات الوظيفية في شتى وظائف الهيكل التنظيمي الجديد للبنك، وذلك سعيًا من 

 .ة قدراته المهنية في كل المجاالتالبنك مضاعف
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مليئًا بالمتغيرات والتحديات على الصعيدين المحلي  ٢٠١٢ومع توقعنا بأن يكون عام 
والدولي، إال أننا على ثقة من قدرة البنك على تحقيق المزيد من النجاحات على كافة محاور 

كب تطلعات عمالئنا أو العمل المصرفي، سواء من خالل تقديم الخدمات والمنتجات التي توا
  .من خالل مواصلة النمو واألداء المالي المتميز

وأخيرا  يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك األهلي اليمني بأسمى آيات الشكر والتقدير 
إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وٕالى حكومة الوفاق الوطني 

م باسندوه رئيس مجلس الوزراء لجهودهم المخلصة المتفانية محمد سال/ برئاسة دوله األستاذ 
والهادفة لتحسين قوه وصالبة االقتصاد المحلي وتوفير المناخ المناسب للتمنية وتحقيق 

  . األمان والعدالة االجتماعية 
     

لعمالئنا على ثقتهم العالية التي كانت دائما محل تقديرنا واعتزازنا،  كما نتقدم بجزيل الشكر
كما ال يفوتنا أن نعبر عن امتناننا إلدارة البنك التنفيذية وجميع الموظفين على جهودهم 

  .المخلصة بهدف تطوير قدرات البنك وتحقيق المزيد من النجاحات
  

  
  مجلس إدارة البنك األهلي اليمني                                                 

  م٢٠١٢/مايو/٢عدن في                                                    
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 البنك األهلي اليمني
 بيان المركز المالي

م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في كما   
 

  ٢٥    
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 بيان المركز المالي

م٢٠١١ ديسمبر ٣١كما في   
  

  ٢٦   

  الموجودات
  

ديسمبر  ٣١
  م٢٠١١

ديسمبر  ٣١
  م٢٠١٠

  يمني ألف لایر  يمني ألف لایر  إيضاح
  ١١,٤٤٩,٧١٦  ٧,٨١١,١٧٤  ٤ النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

  ٢٧,٥٣٣,١٧٦ ٢٣,٠٦٨,٠٩١  ٥  األرصدة لدى البنوك 
 ٥٧,٦٦٠,١٢٨ ٦٣,٨٤٤,٥٩٣   ٦  صافي ،أذون الخزانة

  ٨,٢٧٣,٩٢٩ ٦,٢٥٢,٧١٥  ٧ بعد المخصصات  ،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
 ٣٠١,٩٧٧ ٣١٢,٧٥٦  ٨  صافي ،االستثمارات المتوفرة للبيع

 ١,٤٩٨,٤٦٢ ٢,٠٠٨,٥٨١  ٩ ينة والموجودات األخرى األرصدة المد

  ٢,٧٢٤,٧١٨ ٢,٧١٣,٣٣٩  ١٠ بعد االستهالك المتراكم ،العقارات واآلالت والمعدات
 ١٠٦,٠١١,٢٤٩١٠٩,٤٤٢,١٠٦   إجمالي الموجودات

  المطلوبات وحقوق الملكية 
    

     المطلوبات 

 ٢٩١,٥٣٧ ٤٢٣,٣٦٠  ١١ المستحقة للبنوك  األرصدة

 ٩١,٨٣٤,٣٢٧ ٨٦,٢٧٤,٩٢٥  ١٢ ودائع العمالء 

  ٣,٣٤٢,٥١١ ٤,٥٣٥,٢٢٦  ١٣ األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى 
  ٤١٨,٩٦٩ ٥٥٠,٩٩٩  ١٤ ضريبة الدخل 

  ٩٥,٨٨٧,٣٤٤  ٩١,٧٨٤,٥١٠   إجمالي المطلوبات
      وق الملكيةحق

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠  أ-١٥  رأس المال
  ٢,١٦٨,٤٨٥  ٢,٤٩٩,٠٨٤   ب-١٥  االحتياطي القانوني
  ٦٨٣,٨٦٣ ١,٠١٤,٤٦٢   ج-١٥ االحتياطي العام

 ٦٣٩,٧٦٢ ٦٣٩,٧٦٢  د-١٥  احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات 

  ٦٢,٦٥٢ ٧٣,٤٣١   ه-١٥  احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
 ١٣,٥٥٤,٧٦٢  ١٤,٢٢٦,٧٣٩    إجمالي حقوق الملكية

 ١٠٩,٤٤٢,١٠٦  ١٠٦,٠١١,٢٤٩   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  ٢٢,٨٩٥,١١٦  ١٥,٧٦١,٠٣٦  ١٦  صافي، الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى

  .)٢و  ١صفحة ( رفقم ينالمستقل الحسابات يدققمتقرير 
   .البيانات المالية همن ھذال يتجزأ جزءاً  )٣٧(إلى  )١( تشكل اإليضاحات المرفقة من

 
 
 

  حمد عبيد الفضليأ    حمد علوي السقافأعصام     مكاوي دامي عبد الحميس
  ئيس مجلس اإلدارة ر القائم بأعمال     المدير العام    ائب األول للمدير العامنال



  

  الشامل بيان الدخل
  م٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

   ٢٧   

  م٢٠١٠    م٢٠١١    
  يمني ألف لایر   يمني ألف لایر إيضاح  التشغيلإيرادات 

  ١,٦٨٠,٤٨٠    ١,٦٥٥,١٢٧  ١٧  واألرصدة لدى البنوكالمقدمة للعمالء من القروض والسلفيات  وائدالف
  ٩,٩٦٠,٩٣٥    ١٣,٠٤٢,٩٧٠    الفوائد من أذون الخزانة

 -   -    الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

 ١١,٦٤١,٤١٥   ١٤,٦٩٨,٠٩٧    إيرادات الفوائد إجمالي

  )٧,٥٠١,٩٣٧(    )٩,٤٤٧,٠٠٧(  ١٨  الودائع تكلفة
  ٤,١٣٩,٤٧٨    ٥,٢٥١,٠٩٠    صافي إيرادات الفوائد

 ٧١٠,١٨٤   ٥٣٥,٩٥٥  ١٩  عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةإيرادات ال

 ٢٣,٢٠٢   ٣٢,٣٧٣    ت المتوفرة للبيعإيرادات االستثمارا

 )١٥٢,٧٩٤(   ٨٨,٥٧٥  ٢٠  من العمليات بالعمالت األجنبية) الخسائر( /األرباح 

  ٩٠٩,٢٩٦    ١,٤٠٣,١٦١  ٢١  األخرى إيرادات التشغيل

  ٥,٦٢٩,٣٦٦    ٧,٣١١,١٥٤    صافي إيرادات التشغيل 
         مصاريف التشغيل

  ٣٩,٢٦٨   ٢١,٠٢٥    الخدمات المصرفيةمصاريف العموالت ورسوم 
 ١,٨٠٣,٦٣١   ٢,١٨٦,٠٨٦  ٢٢  اإلداريةو  العمومية اريفالمص

 ١,٠٤١,٦٢٤   ٢,١٨٤,٠٥٠  ٢٣  المخصصات

  ٢,٨٨٤,٥٢٣    ٤,٣٩١,١٦١    اريف التشغيلمصإجمالي 

 ٢,٧٤٤,٨٤٣   ٢,٩١٩,٩٩٣   وضريبة الدخل  الزكاةقبل  السنة ربح

 )١٥٠,٠٠٠(   )١٦٥,٠٠٠(  ج-١٣  الزكاة 

 ٢,٥٩٤,٨٤٣   ٢,٧٥٤,٩٩٣    ضريبة الدخلقبل بعد الزكاة و  السنةربح 

 )٥١٨,٩٦٩(   )٥٥٠,٩٩٩(  ١٤  الدخل ضريبة 

 ٢,٠٧٥,٨٧٤   ٢,٢٠٣,٩٩٤    بعد الزكاة وضريبة الدخل السنةربح 

          الدخل الشامل اآلخر

  ٧,٧٩٩    ١٠,٧٧٩    للسنةصافي الحركة في القيمة العادلة 
  ٧,٧٩٩    ١٠,٧٧٩    للسنةالدخل الشامل اآلخر إجمالي 

  ٢,٠٨٣,٦٧٣    ٢,٢١٤,٧٧٣    للسنةإجمالي الدخل الشامل 
  ٢,٠٨٣,٦٧٣    ٢,٢١٤,٧٧٣    %)١٠٠( إجمالي الدخل الشامل المنسوب لحصة مسيطرة

  لایر يمني ٢١٩    لایر يمني ٢٢٠  ٢٤  الربح األساسي للسهم 

   .البيانات المالية همن هذال يتجزأ جزءًا  )٣٧(إلى  )١( نم المرفقة تشكل اإليضاحات



  ا
  بيان التغيرات في حقوق الملكية

 م٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

                                                     ٢٨   

  رأس المال

االحتياطي 
  القانوني

 االحتياطي

   العام

احتياطي فائض 
إعادة تقييم 

  العقارات

احتياطي  التغيرات  
التراكمية في 
األرباح     القيمة العادلة

 المستبقاة

 ألف لایر يمني

 

  اإلجمالي
   ألف لایر يمني

  يمنيألف لایر 
  )أ-١٥إيضاح (

  ألف لایر يمني
  )ب-١٥إبضاح (

  ألف لایر يمني
  )ج-١٥إيضاح (

  ألف لایر يمني
  )د-١٥إبضاح (

  ألف لایر يمني
   )هـ-١٥إيضاح (

  ١٢,٠٧٤,٨٨٣   -  ٥٤,٨٥٣   ٦٣٩,٧٦٢   ٥٢٣,١٦٤   ١,٨٥٧,١٠٤   ٩,٠٠٠,٠٠٠ م٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                      الدخل الشامل
  ٢,٠٧٥,٨٧٤   ٢,٠٧٥,٨٧٤   -   -   -   -   -  السنةربح 

  ٧,٧٩٩   -   ٧,٧٩٩   -   -   -   -  صافي الحركة في القيمة العادلة للسنة

  ٢,٠٨٣,٦٧٣   ٢,٠٧٥,٨٧٤   ٧,٧٩٩   -   -   -   -  الدخل الشاملإجمالي 

                      المعامالت مع المالك
  -   )٣١١,٣٨١(   -   -   -   ٣١١,٣٨١   - المحول إلى االحتياطي القانوني

  -   )٣١١,٣٨١(   -   -   ٣١١,٣٨١   -   -  إلى االحتياطي العاممحول ال
  )٥٠٠,٠٠٠(   )٥٠٠,٠٠٠(   -   -   -   -   -  حصة الحكومة في ربح السنة

الربح المحول إلى حصة الحكومة في 
  -   )٨٤٩,٣١٨(   -   -   -   -   ٨٤٩,٣١٨  رأس المال
من االحتياطي العام إلى رأس  المحول
  -   -   -   -   )١٥٠,٦٨٢(   -   ١٥٠,٦٨٢  المال

  )١٠٣,٧٩٤(   )١٠٣,٧٩٤(   -   -   -   -   -  الربححصة الموظفين في 

  )٦٠٣,٧٩٤(   )٢,٠٧٥,٨٧٤(   -   -   ١٦٠,٦٩٩   ٣١١,٣٨١   ١,٠٠٠,٠٠٠  المعامالت مع المالك إجمالي

  ١٣,٥٥٤,٧٦٢   -  ٦٢,٦٥٢   ٦٣٩,٧٦٢   ٦٨٣,٨٦٣   ٢,١٦٨,٤٨٥   ١٠,٠٠٠,٠٠٠ م٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                      الدخل الشامل
  ٢,٢٠٣,٩٩٤   ٢,٢٠٣,٩٩٤   -   -   -   -   -  ربح السنة

  ١٠,٧٧٩   -   ١٠,٧٧٩   -   -   -   -  صافي الحركة في القيمة العادلة للسنة

  ٢,٢١٤,٧٧٣   ٢,٢٠٣,٩٩٤   ١٠,٧٧٩   -   -   -   -  الدخل الشاملإجمالي 

                      المعامالت مع المالك

  -   )٣٣٠,٥٩٩(   -   -   -   ٣٣٠,٥٩٩   - لى االحتياطي القانونيالمحول إ
  -   )٣٣٠,٥٩٩(   -   -   ٣٣٠,٥٩٩   -   -  إلى االحتياطي العاممحول ال

  )١,٤٣٢,٥٩٦(   )١,٤٣٢,٥٩٦(   -   -   -   -   -  حصة الحكومة في ربح السنة
الربح المحول إلى حصة الحكومة في 

  -   -   -   -   -   -   -  رأس المال
ن االحتياطي العام إلى رأس م المحول
  -   -   -   -   -   -   -  المال

  )١١٠,٢٠٠(   )١١٠,٢٠٠(   -   -   -   -   -  الربححصة الموظفين في 

  )١,٥٤٢,٧٩٦(   )٢,٢٠٣,٩٩٤(      -   ٣٣٠,٥٩٩   ٣٣٠,٥٩٩   -  المعامالت مع المالك إجمالي

  ١٤,٢٢٦,٧٣٩   -  ٧٣,٤٣١   ٦٣٩,٧٦٢   ١,٠١٤,٤٦٢   ٢,٤٩٩,٠٨٤   ١٠,٠٠٠,٠٠٠ م٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 

وزير المالية على هذه الزيادة في رأس المال / وبموافقة معالي األخيمني ع رأس المال إلى عشرة مليار لایر برفم ٢٠٠٧أبريل  ١٥الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ تنفيذ قراره استكمل مجلس إدارة البنك 
  م٢٠١١ لى رأس المال خالل السنةإ االرباح المستبقاة أو االحتياطياتمن حويل تإجراء أي لم يتم وبناًء عليه . م٢٠١٠في سنة 

   .البيانات المالية همن هذال يتجزأ جزءًا  )٣٧(إلى  )١( من المرفقة تشكل اإليضاحات



  

 بيان التدفقات النقدية 

 م٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

                                                     ٢٩   

  م٢٠١٠    م٢٠١١    
  يمني ألف لایر   يمني ألف لایر  إيضاح 

         األنشطة التشغيلية
 ٢,٧٤٤,٨٤٣  ٢,٩١٩,٩٩٣    ة الدخلربح السنة قبل الزكاة وضريب

      :التعديالت لكل من
  ١,٠٠١,١٧٨  ٢,١١٩,٥٧٦    والحسابات النظامية المكونة خالل السنة السلفياتالمخصص لقاء خسائر القروض و 

  )٨٩٣,١٧٩(  )١,١٥٥,٠٤٥(    والحسابات النظامية المستردة خالل السنة القروض والسلفياتالمخصص لقاء خسائر 
 )٤٢٦(  )٢٤,٢٩٩(    القروض والسلفيات  المستخدم خالل السنة من المخصص لقاء خسائر المبلغ 

 ٤٣,٧٥١  )٢,١٦٠(    والحسابات النظاميةالقروض والسلفيات إعادة تقييم أرصدة المخصص لقاء خسائر 

 )١٠٠,٠٠٠(  )١٤٠,٠٠٠(  ج-١٣ الزكاة المدفوعة

 )٨٧٤,٥٨٦(  )٤١٨,٩٦٩(  ١٤  ضريبة الدخل المدفوعة

 ٩٨,٦٥٧  ١٣٣,٣٨٩  أ-١٠ استهالك العقارات واآلالت والمعدات 
  -  ٤,٧٥٥  أ-١٠  الخسارة الناتجة عن شطب العقارات واالالت والمعدات لفرع زنجبار

 ٢,٠٢٠,٢٣٨  ٣,٤٣٧,٢٤٠   صافي األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات ذات العالقة باألنشطة التشغيلية 

 ت في الموجودات البنكيةالتغيرا
 

   

 )٣٤٢,٤٨٧(  ٣,٥٩١,٢٥٩   أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

  )٣,١٥٧,٧١٨(   )١٣,٩٩١,٣٦٢(    بعد الخصم غير المطفأ، أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر
 )٢١١,٥٤٦(  ١,٧٦٧,٢١٠   األرصدة لدى البنوك المستحقة بعد ثالثة أشهر

 ٩٢٠,٧٩٨   ١,٠٦٩,٤٨١   قبل المخصصات وبعد الفوائد المعلقة لسلفيات المقدمة للعمالء القروض وا

  )٣٧٧,٨٩٥(   )٥١٠,١١٩(    األرصدة المدينة والموجودات األخرى
 )٣,١٦٨,٨٤٨(  )٨,٠٧٣,٥٣١(    في الموجودات البنكية ) الزيادة(صافي 

         التغيرات في المطلوبات البنكية

  )٢٨١,٨٧٣(  ١٣١,٨٢٣   نوكاألرصدة المستحقة للب
 ٢,٠١٩,٩٠٧  )٥,٥٥٩,٤٠٢(   ودائع العمالء

  ١,١١١,٧٩٧   ١,١٨١,٣٧٦   األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى
 ٢,٨٤٩,٨٣١  )٤,٢٤٦,٢٠٣(   الزيادة  في المطلوبات البنكية /  )النقصان(صافي 

 ١,٧٠١,٢٢١   )٨,٨٨٢,٤٩٤(   )١(األنشطة التشغيلية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

  األنشطة االستثمارية
 

   

  )٥٢٠,١٠٠(  )١٣٤,٣٣٩(  ١٠  شراء العقارات واآلالت والمعدات
  -  ٧,٥٧٤    استبعاد العقارات واآلالت والمعدات

 )٧٧,٨٥٤(  -    شراء االستثمارات المتوفرة للبيع

 )٥٩٧,٩٥٤(  )١٢٦,٧٦٥(   )٢(األنشطة االستثمارية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

    األنشطة التمويلية
    

 )٥٠٠,٠٠٠(  )١,٤٣٢,٥٩٦(    حصة الحكومة المدفوعة في ربح السنة

 )١٠٣,٧٩٤(  )١١٠,٢٠٠(    حصة الموظفين في ربح السنة

 )٦٠٣,٧٩٤(  )١,٥٤٢,٧٩٦(   )٣(األنشطة التمويلية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

 ٤٩٩,٤٧٣  )١٠,٥٥٢,٠٥٥(    )٣+٢+١(في النقدية وشبه النقدية يادة  الز )/ النقصان(صافي 

 ٦٧,٥٩٥,٠٠٥  ٦٨,٠٩٤,٤٧٨    يناير  ١النقدية وشبه النقدية في 

 ٦٨,٠٩٤,٤٧٨  ٥٧,٥٤٢,٤٢٣  ٢٦  رديسمب ٣١النقدية وشبه النقدية في 

  .يةالبيانات المال همن هذال يتجزأ جزءًا  )٣٧(إلى  )١(من  المرفقة تشكل اإليضاحات



   
 اإليضاحات حول البيانات المالية

م٢٠١١ديسمبر  ٣١هية في للسنة المنت  
 

                                                     ٣٠   

  النشاطالتأسيس و   ١
ومسجل في السجل التجاري بموجب رقم  ملوك بالكامل للحكومة اليمنيةهو مو  م١٩٦٩في عام  في عدن )البنك(البنك األهلي اليمني تأسس 

ي ف منتشراً فرعًا  ٢٧و العامة الل إدارتهمن خونشاط التجزئة المصرفي داخل الجمهورية اليمنية البنك كافة النشاطات المصرفية يمارس  .)١٧٤٨(
  . وتعز لحديدةكل من افي واحد فرع و  في العاصمة صنعاء وفرع ،الشرقيةو  الجنوبية المحافظات

  .الجمهورية اليمنية ،عدن ،كريتر) ٥(رقم . ب. ص: يدوعنوانه البري ،تقع اإلدارة العامة للبنك في شارع الملكة أروى
  ).موظفاً  ٧٣٨: م٢٠١٠ديسمبر  ٣١(ًا موظف ٨٨١ م٢٠١١ديسمبر  ٣١البنك كما في كان لدى 

  السياسات المحاسبية الهامة  ٢
نسبة للبيانات طبقت السياسات المحاسبية التالية والتي تلتزم بمعايير التقارير المالية الدولية بثبات في التعامل مع البنود التي تعتبر جوهرية بال

  : المالية للبنك

  بيان االلتزام  أ-٢
الية على أساس االستمرارية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المقرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية وتفسيرات لجنة أعدت هذه البيانات الم

زي ن البنك المركتفسير معايير التقارير المالية الدولية التابعة للمجلس ومتطلبات القوانين واللوائح الحالية المطبقة والقواعد والتعليمات الصادرة م
  .  م بشأن عرض البيانات المالية٢٠٠٢لسنة ) ٢(اليمني بما فيها التعليمات الواردة في منشور البنك المركزي اليمني رقم 

  أساس إعداد البيانات المالية   ب- ٢

ية والمطلوبات المالية المحتفظ بها باستثناء االستثمارات المتوفرة للبيع والموجودات المالأعدت هذه البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية 
تعرض المبالغ في البيانات المالية ألقرب ألف لایر يمني إال إذا أشير إلى .  بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة والمعاد قياسها بقيمها العادلة

  .  خالف ذلك

  .المخاطر الماليةإدارة ) ب-٣(يتم اإلفصاح عن مخاطر األدوات المالية وعرضها في اإليضاح رقم 
.  نشطة التمويليةيظهر بيان التدفقات النقدية التغيرات في النقدية وشبه النقدية الناتجة خالل السنة من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واأل

بيان المركز المالي ُتدرج النقدية وشبه في أي بند من بنود ) ٢٦(يظهر اإليضاح رقم .  تتضمن النقدية وشبة النقدية االستثمارات العالية السيولة
  . النقدية

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

  .وتصنف الفوائد المستلمة أو المدفوعة كتدفقات نقدية تشغيلية.  والمصروفات من المعامالت النقدية العائدة لألنشطة االستثمارية أو التمويلية

يعتمد إسناد البنك للتدفقات النقدية إلى فئة التشغيل . ام الطريقة المباشرةيتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية باستخد
  ).منهاج اإلدارة(واالستثمار والتمويل على نموذج تشغيل للبنك 

 ):ات السابقةأو السنو / و ( ةالجاريسنة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة اإللزامية للمرة األولى المؤثرة على المبالغ المعلنة في ال)     أ

إن . وقد أثرت على المبالغ الواردة في هذه البيانات المالية ةالجاريسنة الجديدة والمنقحة التالية في ال تم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية
هري على البيانات المالية موضحة تفاصيل معايير تقارير مالية دولية جديدة ومنقحة أخرى المطبقة في هذه البيانات المالية ولم يكن لها تأثير جو 

  ):ب(في الفرع 
  كجزء من التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية (عرض البيانات المالية ): ١(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

 )م٢٠١٠الصادرة في عام 
اإلفصاح عن تحليل الدخل الشامل اآلخر بالبند في بيان التغيرات في  أن المنشأة قد تختار) ١(معيار المحاسبة الدولي رقم توضح التعديالت على 

  .اإليضاحات حول البيانات الماليةفي حقوق الملكية أو 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٣١   

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   ب- ٢

  :لمطبقة لكن بدون تأثير جوهري على البيانات الماليةالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة اإللزامية للمرة األولى وا  ) ب

لم يكن لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية . هذه البيانات الماليةعلى تم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمنقحة التالية، أيضًا، 
وات الجارية والسابقة ولكن قد تؤثر على المحاسبة للمعامالت والترتيبات الجديدة والمنقحة هذه أي تأثير جوهري على المبالغ المعلنة للسن

  . المستقبلية

  م٢٠٠٩ سنةكما عدل في (العالقة ي ذطرف إفصاحات ال): ٢٤(معيار المحاسبة الدولي رقم( 
المعدل ) (٢٤(ار المحاسبة الدولي رقم معيغير ) أ: (في الجانبين التاليين) م٢٠٠٩المعدل في عام ) (٢٤(عيار المحاسبة الدولي رقم معديل تم ت

إعفاًء جزئيًا من متطلبات ) م٢٠٠٩المعدل في عام ) (٢٤(معيار المحاسبة الدولي رقم يقدم ) ب(العالقة وي تعريف الطرف ذ) م٢٠٠٩في عام 
  .حكومةالاإلفصاح للمنشآت المرتبطة ب

  األعمال اندماج) : ٣(التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
لتوضيح أن ) ٣(معيار التقارير المالية الدولي رقم م، تم تعديل ٢٠١٠سنة كجزء من التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية الصادرة في 

الية والتي مسيطرة بتاريخ الحيازة متوفر فقط بالنسبة للحصص غير المسيطرة التي هي حصص ملكية حالحصص غير الخيار القياس فيما يتعلق ب
بقيمتها األخرى يتم قياس جميع أنواع الحصص غير المسيطرة . تؤهل حامليها لحصص نسبية من صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية

ة الدولي معيار التقارير الماليباإلضافة إلى ذلك، تم تعديل . العادلة في تاريخ الحيازة، ما لم يكن أساس آخر للقياس مطلوب من قبل معايير أخرى
على وجه التحديد، تحدد . من التوجيهات بشأن محاسبة مكافآت الدفع القائم على الحصة المحتفظ بها لدى الموظفين الحائزين اً مزيديقدم ل) ٣(رقم 

الدفع ): "٢(ية الدولي رقم التقارير الماللمعيار  التعديالت أن معامالت الدفع القائم على الحصة للحائز التي لم يتم استبدالها ال بد أن تقاس وفقاً 
 ").المقياس القائم على السوق("في تاريخ  الحيازة " القائم على الحصة

  تصنيف قضايا الحقوق): ٣٢(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
موجب التعديالت تصنف الحقوق ب. تتناول التعديالت تصنيف قضايا حقوق معينة مقيمة بالعملة األجنبية كأدوات حقوق ملكية أو كمطلوبات مالية

مبلغ ثابت من أي لمنشأة للحاملين للحصول على عدد محدد من أدوات حقوق الملكية للمنشأة للحصول من قبل أو الخيارات أو األوامر الصادرة 
الطبقة الموجودين من نفس  اهعلى أساس تناسبي لكل مالك عملة كأدوات حقوق ملكية في البيانات المالية للمنشأة شريطة أن يكون العرض بناءً 

كانت الحقوق أو الخيارات أو األوامر ) ٣٢(معيار المحاسبة الدولي رقم قبل التعديالت على . من أدوات الملكية غير المشتقة الخاصة بها
تعديالت تطبيقًا بأثر تتطلب ال. للحصول على عدد محدد من أدوات حقوق الملكية للمنشأة لقاء مبلغ ثابت بالعمالت األجنبية تصنف كمشتقات

  .رجعي

  المدفوعات لمتطلبات تمويل أقل : )١٤(رقم تفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية  
عتبار مبالغ مستردة أو تخفيضات في مساهمات مستقبلية كون من الواجب اعندما ي) ١٤(رقم تفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية يتناول 

لحد األدنى من متطلبات التمويل على توافر أن يؤثر ا، وكيف يمكن )١٩(معيار المحاسبة الدولي رقم من ) ٥٨(لفقرة رقم كمتوفرة وفقًا ل
تسمح التعديالت اآلن .  تعطي متطلبات الحد األدنى من التمويل ارتفاعًا للمطلوباتيمكن أن تخفيضات في المساهمات المستقبلية، ومتى ال

  .في شكل مساهمات الحد األدنى من التمويل مدفوعة مقدماً  باالعتراف ببند موجودات

  إطفاء المطلوبات المالية مع أدوات حقوق الملكية): ١٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم تفسير لجنة 
معيار التقارير المالية  على وجه التحديد، بموجب. يقدم التفسير توجيهات بشأن المحاسبة إلطفاء مطلوبات مالية بإصدار أدوات حقوق الملكية

، يتم قياس أدوات حقوق الملكية الصادرة بموجب مثل هذه الترتيبات بقيمتها العادلة، ويتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية )١٩(الدولي رقم 
  .للمطلوبات المالية المطفأة واالعتبار المدفوع في الربح أو الخسارة



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٣٢   

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة     ٢

  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   ب- ٢

  :تطبق مبكراً سارية المفعول بعد ولم الجديدة والمعدلة المصدرة ولكن ليست والتفسيرت المعايير      ) ج

م وليست ٢٠١١ ديسمبر ٣١لتجنب الشك، فإن المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي صدرت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية قبل 
 :اً سارية المفعول بعد، لم تطبق في مبكر 

  الموجودات الماليةتحويالت  -اإلفصاحات): ٧(التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
الموجودات تحويل من متطلبات اإلفصاح عن المعامالت المنطوية على عمليات ) ٧(معيار التقارير المالية الدولي رقم تزيد التعديالت على 

حول التعرض أكبر ذه التعديالت توفير شفافية يقصد من ه. م٢٠١١يوليو  ١وهي سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد . المالية
ت حيث إفصاحا تتطلب التعديالت أيضاً . يحتفظ بمستوى من التعرض المستمر في الموجوداتناقل موجودات مالية، لكن التحويل للمخاطر عند 

 .لموجودات المالية غير متساوية التوزيع خالل الفترةتكون تحويالت ا

ومع ذلك، إذا دخل البنك . تأثير كبير على إفصاحات البنك) ٧(معيار التقارير المالية الدولية رقم على لتعديالت هذه اال تتوقع اإلدارة أن يكون ل
  . اإلفصاحات بشأن هذه التحويالتقد تتأثر تقبل ففي أنواع أخرى من تحويالت الموجودات المالية في المس

  األدوات المالية): ٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
عيار متضمن ي. م متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية٢٠٠٩الصادر في نوفمبر  )٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم يقدم 

يمكن وصف المتطلبات . م متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية ولعكس االعتراف٢٠١٠المعدل في أكتوبر )٩(التقارير المالية الدولي رقم 
  :على النحو التالي )٩(المالية الدولي رقم الرئيسية 

معيار المحاسبة قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق أن يتم  )٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم يتطلب  -
على وجه التحديد، فإن استثمارات . بسعر التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة، الحقًا االعتراف والقياس: األدوات المالية): ٣٩(الدولي رقم 

فقط مدفوعات جمع التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تحتوي على تدفقات نقدية تعاقدية هي لالديون المحتفظ بها ضمن نموذج عمل يهدف 
تقاس جميع استثمارات الديون . أصل الدين والفائدة القائمة تقاس بشكل عام بسعر التكلفة المطفأة في نهاية الفترة المحاسبية الالحقة

 .األخرى واستثمارات حقوق الملكية بقيمتها العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة

لتغيرات في القيمة العادلة لبشأن تصنيف وقياس المطلوبات المالية بالمحاسبة  )٩(ية الدولي رقم معيار التقارير الماليتعلق أهم تأثير ل -
على . غيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوباتتالمنسوبة لل) تسمى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(للمطلوبات المالية 

فإنه بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  )٩(الدولي رقم  معيار التقارير الماليةوجه الخصوص، بموجب 
في الخسارة، يعرض مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوبة للتغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات المالية 

تراف آلثار التغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن اآلخر إال إذا كان االعالشامل بيان الدخل 
ال يتم إعادة تصنيف التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة للمخاطر االئتمانية . في الربح أو الخسارة ييخلق أو يضخم عدم تطابق محاسب

، كان كامل مبلغ التغير في القيمة )٣٩(معيار المحاسبة الدولي رقم يما سبق، وبموجب ف. لمطلوبات مالية إلى الربح أو الخسارة، الحقاً 
 . محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يعرض في الربح أو الخسارةالمالية اللمطلوبات لالعادلة 

 . ، ويسمح بالتطبيق المبكرم٢٠١٥يناير عام  ١أ في أو بعد ساري المفعول للفترات السنوية التي تبد )٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

  .ينظر البنك في اآلثار المترتبة على المعيار، وأثره على البنك وتوقيت تطبيقه من قبل البنك



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٣٣   

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   ب- ٢

  ):تتمة(تطبق مبكرًا سارية المفعول بعد ولم المصدرة ولكن ليست  الجديدة والمعدلةوالتفسيرت المعايير   ) ج

 معايير التجميع وترتيبات االشتراك والمؤسسات الشريكة واإلفصاحات  

معيار التقارير متضمنة م، صدرت مجموعة من خمسة معايير للتجميع وترتيبات االشتراك والمؤسسات الشريكة واإلفصاحات ٢٠١١في مايو 
معيار التقارير المالية الدولي رقم و الترتيبات المشتركة): ١١(معيار التقارير المالية الدولي رقم والبيانات المالية المجمعة ): ١٠(ي رقم المالية الدول

معيار و البيانات المالية المنفصلة): م٢٠١١المعدل في عام ( ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم و إلفصاح عن المصالح في منشآت أخرى): ١٢(
موضح أدناه المتطلبات الرئيسية لهذه . االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة): م٢٠١١المعدل في عام ( ٢٨المحاسبة الدولي رقم 

  :المعايير

التي نفصلة البيانات المالية المجمعة والم: )٢٧(معيار المحاسبة الدولي رقم محل أجزاء ) ١٠(معيار التقارير المالية الدولي رقم يحل  -
معيار التقارير المالية منشآت األغراض الخاصة عند إصدار  –التجميع  ١٢تم سحب إس آي سي . لمجمعةاتتناول البيانات المالية 

باإلضافة إلى ذلك يضم . هناك أساس واحد للتجميع، وهو السيطرة )١٠(معيار التقارير المالية الدولي رقم بموجب . )١٠(الدولي رقم 
التعرض ) ب(السلطة على المستثمر فيها، ) أ: (تعريفًا جديدًا للسيطرة يتضمن ثالثة عناصر هي )١٠(قارير المالية الدولي رقم معيار الت
القدرة على استخدام قوتها على المستثمر للتأثير على مبلغ عائدات ) ج(عائدات متغيرة من مشاركتها مع المستثمر، ول أو الحقوق
 .للتعامل مع سيناريوهات معقدة) ١٠(معيار التقارير المالية الدولي رقم مكثفة في  أضيفت توجيهات. المستثمر

معيار يتناول . المصالح في المشاريع المشتركة): ٣١(معيار المحاسبة الدولي رقم محل  )١١(معيار التقارير المالية الدولي رقم يحل  -
تم سحب إس آي . مشروع مشترك بين طرفين أو أكثر لهم سيطرة مشتركة كيف يجب أن تصنف ترتيبات )١١(التقارير المالية الدولي رقم 

معيار التقارير المالية الدولي رقم المساهمات غير النقدية من قبل المشتركين عند إصدار  - المسيطر عليها باالشتراكالمنشآت  ١٣- سي
ركة كعمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة بناًء على حقوق تصنف الترتيبات المشت) ١١(معيار التقارير المالية الدولي رقم بموجب . )١١(

المنشآت : ، هناك ثالثة أنواع من الترتيبات المشتركة)٣١(معيار المحاسبة الدولي رقم في المقابل، بموجب . والتزامات أطراف الترتيبات
  .للسيطرة المشتركةالخاضعة للسيطرة المشتركة، والموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة والعمليات الخاضعة 

أن تأخذ باالعتبار استخدام طريقة حقوق ) ١١(معيار التقارير المالية الدولي رقم باإلضافة إلى ذلك، يطلب من المشاريع المشتركة بموجب  -
ستخدام با) ٣١(معيار المحاسبة الدولي رقم الملكية في المحاسبة، في حين يمكن محاسبة المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة بموجب 

 .طريقة حقوق الملكية للمحاسبة أو المحاسبة النسبية

هو معيار إفصاح ويطبق على المنشآت التي لديها مصالح في شركات تابعة، وترتيبات مشتركة، ) ١٢(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
أكثر هي  )١٢(ر التقارير المالية الدولي رقم معيابشكل عام، فإن متطلبات اإلفصاح في . أو منشآت منظمة غير مجمعة/وشركات زميلة و

 .عمقًا من تلك الموجودة في المعايير الحالية

مع اعتبار أن يكون تطبيق ويسمح بالتطبيق المبكر . م٢٠١٣يناير  ١هذه المعايير الخمسة فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  -
 . في نفس الوقتجميع هذه المعايير الخمسة بشكل مبكر 

عايير تعتقد اإلدارة أنه نظرَا ألن البنك ليس لديه أي استثمارات في شركات تابعة أو مشاريع مشتركة أو شركات زميلة، فإنه لن يكون لهذه الم
ة أو شركات لكن، إذا حدث، مستقبًال، أن استثمرت البنك في أي شركات تابعة أو مشاريع مشترك. والتعديالت أي تأثير على البيانات المالية للبنك
 . زميلة فإن المحاسبة لهذه المعامالت سوف تتأثر



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٣٤   

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   ب- ٢

  ):تتمة( تطبق مبكراً سارية المفعول بعد ولم الجديدة والمعدلة المصدرة ولكن ليست والتفسيرت المعايير   ) ج

 قياس القيمة العادلة): ١٣(لدولي رقم معيار التقارير المالية ا  
يحدد المعيار . لقيمة العادلةا ات عن قياسفصاحالقيمة العادلة واإلوحيدًا لتوجيه قياسات  اً مصدر ) ١٣(يمثل معيار التقارير المالية الدولي رقم 

إن نطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم . العادلةالقيمة العادلة ويضع إطار العمل لقياس القيمة العادلة، ويتطلب إفصاحات عن قياسات القيمة 
األخرى تتطلب أو تسمح لها معايير التقارير المالية الدولية  واسع، وينطبق على كل من بنود األداة المالية وبنود األدوات غير المالية والتي) ١٣(

بشكل عام، فإن متطلبات اإلفصاح في معيار التقارير المالية  . دةقياسات قيمة عادلة وٕافصاحات عن قياسات القيمة العادلة، إال في ظروف محد
على سبيل المثال، اإلفصاحات الكمية والنوعية، على أساس التسلسل . هي أكثر اتساعًا من تلك المطلوبة في المعايير الحالية) ١٣(الدولي رقم 

: األدوات المالية'): ٧(وات المالية فقط تحت معيار التقارير المالية الدولي رقم مطلوبة حاليا بالنسبة لألدالالهرمي ثالثي المستويات للقيمة العادلة 
 .لتغطية جميع الموجودات والمطلوبات التي تدخل في نطاقه) ١٣(سيتم توسيعه من قبل معيار التقارير المالية الدولي رقم " اإلفصاحات

 .م، ويسمح بالتطبيق المبكر٢٠١٣يناير  ١ات السنوية التي تبدأ في أو بعد ساري المفعول للفتر ) ١٣(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  .نات الماليةتتوقع اإلدارة أن يؤثر تطبيق المعيار الجديد على المبالغ المعلن عنها في البيانات المالية وينتج عنه إفصاحات أكثر اتساعا في البيا

  الدخل الشامل اآلخربنود عرض ): ١(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
في بيان واحد أو في بيانين إما بخيار عرض الربح أو الخسارة، والدخل الشامل اآلخر ) ١(تحتفظ التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ضافية في قسم الدخل إفصاحات إإجراء تتطلب ) ١(ومع ذلك، فإن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم . منفصلين ولكن على التوالي
البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت الحق إلى الربح أو الخسارة، و ) أ: (الشامل اآلخر بحيث يتم تجميع بنود الدخل الشامل اآلخر هذه في فئتين

نود الدخل على بة الدخل ضريبيتطلب توزيع . البنود التي سيعاد تصنيفها في وقت الحق إلى الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط معينة) ب(
 .الشامل اآلخر على نفس األساس

سيتم تعديل عرض بنود . م٢٠١٢يوليو  ١سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ) ١(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .ستقبليةة المالدخل الشامل اآلخر وفقًا لذلك عندما يتم تطبيق التعديالت في الفترات المحاسبي

  استرداد الموجودات األساسية -الضرائب المؤجلة ): ١٢(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

بأن قياس الموجودات ) ١٢(استثناًء للمبادئ العامة في معيار المحاسبة الدولي رقم ) ١٢(تقدم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
بات الضريبية المؤجلة يجب أن تعكس النتائج الضريبية التي ستتبع من الطريقة التي تتوقع المنشأة استرداد القيمة الضريبية المؤجلة والمطلو 
على وجه الخصوص، بموجب التعديالت، يفترض أن عقارات االستثمار المقاسة باستخدام نموذج القيمة العادلة وفقًا . الدفترية لبند الموجودات
تسترد من خالل البيع ألغراض قياس الضرائب المؤجلة، ما لم يتم دحض االفتراض في  ،عقار االستثمار): ٤٠(رقم  لمعيار المحاسبة الدولي

 .ظروف معينة

ومع ذلك، فإن اإلدارة ال . م٢٠١٢يناير  ١سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ) ١٢(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .هذه التعديالت ستؤثر على البيانات المالية للبنك تعتقد أن

  الموظفينمنافع ): ٢٠١١المعدل في عام ) (١٩(معيار المحاسبة الدولي رقم 
لمحاسبة للتغيرات في في اأهم تغير يتعلق . الخدمة المحددةٕانهاء و منافع محاسبة خطط ال) ١٩(تغير التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

وفي القيمة العادلة لموجودات الخطة عند وقوعها، منافع تتطلب التعديالت االعتراف بالتغيرات في التزامات ال. وجودات الخطةمنافع ومال التزامات
 .ويسرع االعتراف بتكاليف الخدمات السابقة) ١٩(المسموح به بموجب النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي رقم " منهج الممر"لذلك يلغى 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٣٥   

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   ب- ٢

  ):تتمة( تطبق مبكراً سارية المفعول بعد ولم الجديدة والمعدلة المصدرة ولكن ليست والتفسيرت المعايير   ) ج

  تتمة( الموظفينمنافع ): ٢٠١١المعدل في عام ) (١٩(معيار المحاسبة الدولي رقم( 
مطلوبات  وأصافي موجودات لتعكس خالل الدخل الشامل اآلخر من عديالت أن يتم االعتراف بكافة المكاسب والخسائر االكتوارية فورًا تتطلب الت

  .    في بيان المركز المالي القيمة الكاملة للعجز والفائض للخطةالمعترف بها التقاعد 

م وتتطلب التطبيق بأثر ٢٠١٣يوليو  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد فعول الم ةساري) ١٩(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .  أن التعديالت ستؤثر على البيانات المالية للبنكال تعتقد اإلدارة . رجعي مع استثناءات معينة

  :ة الصادرة عن البنك المركزي اليمني هي كما يليإن االستثناءات من معايير التقارير المالية الدولية إلتزامًا بأحكام القوانين واللوائح المحلي

استخدام حد أدنى لنسب مئوية ثابتة لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة وفقًا لتعليمات البنك المركزي اليمني في منشوره رقم     )أ
  م؛ و١٩٩٨لسنة ) ٥(م وفي منشوره رقم ١٩٩٦لسنة ) ٦(

ر المحتسب على القروض والسلفيات المنتظمة ضمن المخصص العام لقاء القروض والسلفيات إدراج المخصص العام لثاء المخاط    )ب
  .وليس ضمن حقوق الملكية

  .م٢٠١١ديسمبر  ٣١إن تأثير هذين االستثناءين على البيانات المالية للبنك غير مادي كما في 

  األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  ج- ٢

المالية مطلوبات تؤثر على تطبيق السياسات ومبالغ الموجودات وال وافتراضاتتقديرات تعديالت و إجراء من اإلدارة  ةيتطلب إعداد البيانات المالي
تتكون التقديرات التي ترى إدارة البنك   .خالل الفترة المالية موضع التقريرالمعلنة ومبالغ اإليرادات والمصروفات  في تاريخ البيانات الماليةالمعلنة 

  .والسلفيات انخفاض القروضلقاء مخصص المن  ،بشكل أساسي ،في الفترات الالحقة ماديةلتعديالت الل جوهريةل مخاطر تحمأنها 

  :المحتملةوالمطلوبات السلفيات و القروض لقاء  مخصصالالعوامل التالية عند تحديد  االعتبار،بعين  ،يأخذ البنك

 ؛المركز المالي للعميل ككل 

  ؛دخل كافي يمكنه من سداد المديونيةحصيل تو العميل على القيام بأنشطة ربحية في مجال عمله  أي قدرة ،ةنسبة المخاطر 

 ؛ والضمانات المقدمة وٕامكانية تحويل ملكيتها إلى البنك ةقيم 

 تكلفة تسوية المديونية. 

  تقديرات اإلدارة
التي تشكل السائدة و معقولة في ظل الظروف أنها البنك قد يعتتعددة البنك السابقة وعوامل أخرى مخبرة على  األساسية واالفتراضاتتستند التقديرات 

تختلف النتائج الفعلية  لذلك قد، من مصادر أخرىالموجودات والمطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة بشأن قيم األحكام التي يصدرها  اسنتائجها أس
   . عن تلك التقديرات

إذا التقدير  يتم فيها تعديلالتقديرات المحاسبية في الفترة التي دوري ويعترف بالتعديالت على كل بشالمصاحبة  واالفتراضاتلتقديرات تتم مراجعة ا
  .ات الحالية والمستقبليةالفتر كل من على يؤثر تعديل الإذا كان مستقبلية التعديل والفترات الفي فترة الفترة أو تلك على كان التعديل يؤثر فقط 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٣٦   

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  األساسيةملخص السياسات المحاسبية   د-٢

  المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد
إن . للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء األصل" االعتيادية"يعترف بجميع المشتريات والمبيعات 

و مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب استالم األصل خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه هي مشتريات أ" االعتيادية"المشتريات أو المبيعات 
  .في اللوائح التنظيمية أو حسب أعراف السوق

  العمالت األجنبية
 .وهي عملة البنك وظيفيًا وعرضاً  ،يحتفظ البنك بسجالته باللایر اليمني  )أ 
باللایر اليمني مبدئيًا  ،لتي هي بمعامالت عملة أجنبية أو يتطلب سدادها بعملة أجنبيةا ،يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  )ب 

بالعمالت األجنبية في تاريخ بيان النقدية المسجلة الموجودات والمطلوبات أرصدة تحول . الصرف السائد في تاريخ المعامالتسعر ل وفقاً 
من الناتجة المحققة وغير المحققة األرباح والخسائر إدراج كافة  يتم. ي ذلك التاريخف الصرف السائدبسعر المركز المالي إلى اللایر اليمني 

 .بيان الدخل الشاملفي " المصروفات التشغيلية األخرى"أو بند " األرباح التشغيلية األخرى"إعادة التقييم في بند 
  .ال يتعامل البنك بعقود صرف العمالت المستقبلية  )ج

  النقدية وشبه النقدية
النقدية لدى البنك المركزي األرصدة و  ،تشتمل على كل من النقدية في الصندوق النقدية وشبه النقديةفإن  ،لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية

ن تاريخ والودائع تحت الطلب لدى البنوك األخرى وأذون الخزانة بتواريخ استحقاق خالل ثالثة أشهر م ،اليمني باستثناء أرصدة االحتياطي القانوني
  .امتالكها

  المالية األخرىسواق األاألرصدة المستحقة من البنوك ومعامالت 
تظهر جميع معامالت األسواق   .ي قيمهاشطبت وأي انخفاض فأي مبالغ حسم  دالتكلفة بعسعر تعرض الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ب

  .طفأةالمالية وودائع العمالء بسعر التكلفة المعدل بالمبالغ الم

  أذون الخزانة
بيان تاريخ قائم في خصم غير مطفأ معدلة ألي  االسميةصدرها البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية بقيمتها يتظهر أذون الخزانة التي 

جزءًا من الموجودات  ،الثة أشهرالتي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ث ،لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزانة فقاً و   .المركز المالي
  .النقدية وشبه النقدية

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

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

  :يتم تكوين المخصصات طبقًا للنسب التالية، وبناًء عليه. والمطلوبات المحتملة المخصصات بناء على مراجعة دورية شاملة لمحفظة االئتمان

 ١ متضمنًة القروض تحت المراقبة، القروض المنتظمة  % 

 ١  متضمنًة الحسابات تحت المراقبة، االلتزامات المحتملة المنتظمة  % 

 القروض وااللتزامات المحتملة غير المنتظمة:  

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

 %١٠٠ الديون الرديئة -



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٣٧   

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة( األساسية ملخص السياسات المحاسبية   د-٢

  )تتمة(المخصصات لقاء خسائر القروض والمطلوبات المحتملة 
القانونية الالزمة وتحديد الخسارة النهائية أو بناًء على التعليمات الصادرة  بعد استكمال كافة اإلجراءات ،عندما يتبين عدم إمكانية تحصيل قرض ما

القروض المقدمة للعمالء تظهر .  يتم شطبه بحسمه من المخصص ،من البنك المركزي اليمني في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها للمحفظة
تظهر المبالغ المحصلة من القروض والسلفيات التي سبق شطبها للسنوات .  في بيان المركز المالي بعد حسم المخصص والفوائد غير المحصلة

  ".إيرادات التشغيل األخرى"السابقة في بند 

  الفوائد المعلقة
ات البنك المركزي اليمني والتي يعترف بها كإيرادات عند تحصيلها الفوائد على القروض والسلفيات غير المنتظمة وفقًا لتعليمالفوائد المعلقة مثل ت

من قانون ) ٨٥(بموجب أحكام المادة رقم  من المخصص المجنب لقاء الديون المشكوك في تحصيلها اً جزءتعتبر أرصدة الفوائد المعلقة . فقط
  .م١٩٩٨لسنة ) ٣٨(البنوك رقم 

  الستثماراتا
  .  إلى استثمارات متوفرة للبيع أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،كما في تاريخ البيانات المالية ،تصنف االستثمارات غير التجارية

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

ريخ أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو أسعار األسهم أو أنها غير مصنفة ضمن القروض والحسابات المدينة أو االستثمارات المحتفظ بها حتى تا
ئيًا بالقيمة العادلة وهي النقدية ُيعترف بالموجودات المالية المتوفرة للبيع مبد .استحقاقها أو الموجودات المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة

وتقاس الحقًا بالقيمة العادلة مع االعتراف بالربح أو الخسارة في بيان الخل الشامل باستثناء  ،المدفوعة لقاء الشراء بما فيها أي تكاليف للمعاملة
  .  اليةحتى يتم إلغاء االعتراف ببند الموجودات الم ،خسائر االنخفاض وأرباح وخسائر الصرف األجنبي

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

ُيعترف بمقسوم األرباح من أدوات الملكية المتوفرة .  بيان الدخل الشاملالنقدية الٌمصَنفة على أنها استثمارات متوفرة للبيع فيتم االعتراف بها في 
  .لمبلغعندما يتقرر حق البنك في استالم ا" الدخل من مقسوم األرباح"تحت بند  بيان الدخل الشاملللبيع في 

  :االستحقاقالمحتفظ بها حتى تاريخ  االستثمارات  ) ب
التكلفة المطفأة ناقصًة فإنه يتم إدراجها بسعر  موجودات مالية حتى تواريخ استحقاقهاب االحتفاظلبنك نية إيجابية وقدرة على حيثما يكون لدى ا
وترحل " طريقة سعر الفائدة الفَعال" ا حتى تواريخ استحقاقها باستخدامعلى االستثمارات المحتفظ بهُتطفأ العالوات والخصومات . خسائر انخفاضها

  .الفوائد إيراداتإلي 

 العقارات والضمانات التي آلت للبنك من العمالء وفاًء لديون متعثرة
م ١٩٩٨لسنة  )٣٨(نوك رقم وفقًا لقانون البو . يحصل البنك في بعض األحيان على عقارات وفاءًا لقروض وسلفيات تعثر المدينون في سداد قيمتها

األرصدة "ضمن بند من عمالء سدادًا لقروض في بيان المركز المالي ملكيتها للبنك الموجودات التي تئول وتعليمات البنك المركزي اليمني تدرج 
في القيمة على بيان  انخفاض ويتم تحميل أي.  في قيمتها  انخفاضناقصًة أي  وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك" المدينة والموجودات األخرى

  .الدخل الشامل
  القبوالت

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



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٣٨   

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة( األساسية ملخص السياسات المحاسبية   د-٢

  المعداتاآلالت و العقارات و 
الت التي يستخدمها البنك بالتكلفة التاريخية ناقصًة تظهر جميع العقارات والمعدات واآل.  تشمل األراضي والمباني بشكل رئيسي الفروع والمكاتب

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

ُتحمل جميع تكاليف الترميم والصيانة األخرى إلى .  يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل.  البند وتكون تكلفته قابلة للقياس بموثوقية
  .ت فيهاالمصاريف العمومية واإلدارية خالل الفترة المالية التي تكبد

  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 
األرصدة المدينة "في بسعر التكلفة التقرير، ويتم قيدها كما في تاريخ بعد مل تُتمثل المشاريع الرأسمالية التي بدأ العمل بها ولكنها لم تكهذه 

  . ا تصبح جاهزة لالستخدامعندمالعقارات واآلالت والمعدات ويحتسب لها االستهالك تحول إلى و  ".األخرىوالموجودات 

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

طب سعر التكلفة أو مبلغ إعادة تقييمها لكل العقارات واآلالت والمعدات، باستثناء األراضي المملوكة، بمعدالت تحتسب لشيتم احتساب االستهالك 
باستخدام طريقة القسط الثابت اإلنتاجي  هعلى مدى عمر ناقصة القيمة المتبقية المقدرة بناًء على األسعار السائدة في تاريخ االمتالك لكل أصل 

  :اهبهذا الخصوص كما هو مبين أدنم ١٩٩٩ لسنة )١٤٤( قرار مجلس الوزراء رقمبالمعدالت الواردة في 
٢%   المباني على األراضي المملوكة 

 التحسينات على العقارات المستأجرة  .على فترة عقود اإليجار أو العمر اإلنتاجي المتوقع لها أيهما أقل
٢ -%١٠%  الخزائن - األثاث واألجهزة 
٢٠%  السيارات 
٢٠%   السويفت والكمبيوتر  

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

  ).ال يوجد: م٢٠١٠ديسمبر  ٣١(م ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

المصاريف ن ُتحدد األرباح والخسائر على بنود العقارات والمعدات واآلالت المستبعدة بمقارنة مبالغ البيع المحصلة مع القيمة الدفترية، وُتدرج ضم
  .في بيان الدخل الشامل العمومية واإلدارية

  الزكاة
  . مشروع الموازنة العامة والمعتمدة من وزارة المالية، إلى اإلدارة العامة للواجبات الزكويةالمبلغ المقرر في على أساس  للسنة، يتم دفع الزكاة
  ضريبة الدخل

  تحتسب الضريبة المستحقة على البنك طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات الضريبية السارية في الجمهورية اليمنية

  الحسابات النظامية
ُصممت لتلبي متطلبات والتي  اتضمانالو  االعتمادخطابات وكمبياالت ، االئتمانلتمديد  االلتزامات تماناالئ التزاماتهذه الحسابات تتضمن 

صالحية تواريخ ، عموماً  لهذه االلتزامات،. متعاقبة ائتمانيةقروض وتسهيالت إلجراء تعاقدية  التزامات االئتمانتمديد  التزاماتتمثل  . عمالء البنك
ال يمثل إجمالي مبلغ العقد ونظرًا ألن صالحية هذه االلتزامات قد تنتهي دون أن تسحب فإن . رسوموتتطلب دفع ى أخر ثابتة أو شروط إنهاء 

البنك بتسديد المبالغ المترتبة بالنيابة عن العميل شريطة تعثر  اتوالضمان االعتمادُتلزم كمبياالت خطابات . نقدية مستقبليةمتطلبات بالضرورة 
  .فقُا لشروط العقدالعميل عن التسديد و 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٣٩   

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  )تتمة( األساسية ملخص السياسات المحاسبية   د-٢

  المطلوبات وااللتزامات المحتملة
مية الحسابات النظا"تظهر المطلوبات وااللتزامات المحتملة والتي يكون البنك طرفًا فيها خارج بيان المركز المالي، بعد الهوامش، تحت بند 

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

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

ولغرض االلتزام بتعليمات .  وال يتم تعديله فيما بعد، المطلوبات النقدية/ ري المفعول على االعتراف المبدئي للموجوداتسعر الفائدة سا
ال يقوم البنك بتثبيت إيرادات الفوائد على القروض والتسهيالت ، م١٩٩٦لسنة ) ٦(الصادرة في منشوره رقم  البنك المركزي اليمني

فإن كافة الفوائد غير المحصلة ذات العالقة باألشهر ، تى تم تصنيف أحد الحسابات كحساب غير منتظمم. االئتمانية غير المنتظمة
تستحق اإليرادات من االستثمارات . الثالثة السابقة لتصنيف الحساب كغير منتظم تعكس من الدخل وتقيد كإيرادات فوائد غير محصلة

 .  عند نشوء حق قبضها ويعترف بتوزيعات األرباح، بناء على إشعار الملكية
إيرادات "م يتم إدراج أي مخصصات مستردة ضمن بند ٢٠٠٠لسنة ) ٢(وفقًا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بمنشوره رقم   ) ب

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

  ان الدخل الشاملالموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل بي
سواء بها األرباح والخسائر المتعلقة كافة تدرج .  التكلفة والمعاد قياسها بالقيمة العادلةسعر مبدئيًا بعترف بها الم االستثماراتتتضمن هذه الفئة تلك 

في إيرادات الفوائد المقبوضة رباح ات األتوزيعالمكتسبة و وائد تدرج الف .التي ظهرت فيها السنةفي بيان الدخل الشامل في المحققة محققة أو غير ال
  .رباح على التواليتوزيعات األو 

  الضمان االجتماعي
وتحمل .  م١٩٩١لسنة ) ٢٥(يدفع موظفو البنك حصتهم لقاء الضمان االجتماعي بحسب قانون التأمينات االجتماعية للجمهورية اليمنية رقم 

  .المساهمة السنوية للبنك على بيان الدخل الشامل
  قود الضمانات الماليةع

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

وبعد االعتراف المبدئي تٌقاس المطلوبات التي على البنك مقابل تلك الضمانات بالمبلغ المبدئي ناقصًة إطفاء . ال ٌيعترف بالعالوة المستلمة مستقبالَ 
تحدد هذه التقديرات . مبلغ المطلوب لسداد الضمان أيهما أعلىوأفضل التقديرات لل) ١٨(األتعاب المعترف بها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ٌيعترف باألتعاب اإليرادية .  بناًء على الخبرة المكتسبة من معامالت مشابهة والخبرة من خسائر سابقة إضافة إلى الحكم االجتهادي لإلدارة
المطلوبات المتعلقة بالضمانات في بيان الدخل الشامل ضمن بند  ٌتدرج أية زيادة في. المكتسبة على أساس ثابت على مدى العمر الزمني للضمان

  ".المصاريف العمومية واإلدارية"

  المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
الطرف إفصاحات : ")٢٤(معيار المحاسبة الدولي رقم أطراف ذوي عالقة وفقًا لما يتضمنه ينفذ البنك معامالت مع ، في سياق نشاطه االعتيادي

يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير مهم وجوهري على عملية اتخاذ القرارات المالية ". القةذي الع
أفراد كأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء و المعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة  البيانات المالية عن في اإلفصاح يتم. والتشغيلية

ممن يمتلكون، بصورة مباشرة أو غير  ، بخالف الحكومة،وأيضًا كبار المساهمينأو أكثر من رأسمالها % ٢٥يملكون هم والشركات التي عائالت
  .يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة البنكو .  أو أكثر من قوة التصويت% ٥مباشرة، نسبة 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٤٠   

  )تتمة(بية الهامة السياسات المحاس  ٢

  )تتمة( األساسية ملخص السياسات المحاسبية   د-٢

  الموجودات برسم األمانة
  .درج ضمن هذه البيانات الماليةم تُ بناء عليه للبنك و لموجودات كالموجودات التي يحتفظ بها البنك برسم األمانة ال يتم التعامل مع 

  الموجوداتانخفاض 
أي داللة في هذا الخصوص إذا وجدت . ما أصلانخفاض  احتمالبتقييم ما إذا كانت هناك داللة على  ركز مالي،بيان مفي تاريخ كل  ،يقوم البنك

أعلى هو لالسترداد القابل األصل مبلغ إن . لالستردادالقابل األصل مبلغ بتقدير البنك يقوم األصل السنوي النخفاض فحص الأو في حالة وجوب 
إال إذا ة لكل أصل على حدناقصة تكلفة البيع وقيمته المستخدمة والمحددة  توليد النقدالبيع أو القيمة العادلة لوحدة قيمة عادلة لألصل ناقصة تكلفة 

المبلغ المرحل عندما يتجاوز  .لموجودات األخرى أو موجودات البنكتلك لكان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن 
نشطة المستمرة انخفاض األخسائر ُيعترف ب.  لالستردادالقابل  هلى مبلغلالسترداد يعتبر األصل منخفضًا ويتم خفضه إ لألصل عن مبلغه القابل
عدم داللة على أي ما إذا كانت هناك فيبيانات مالية تقييم في تاريخ كل يتم إجراء . متسقة مع وظيفة األصل المنخفض في بيان الدخل الشامل

   .لالسترداد لألصلمبلغ القابل اليتم تقدير  وٕاذا وجدت هذه الداللة. انخفاض سبق االعتراف بهاأو نقصان خسائر وجود 

 االعترافمنذ  لالستردادالقابل األصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ سابقًا لمعترف بها االنخفاض اعكس خسارة ت
المبلغ الزيادة ال يمكن أن تتجاوز هذه و لالسترداد، إلى مبلغه القابل المرحل لألصل مبلغ الزيادة يتم  ،لةالحافي هذه  .االنخفاضخسارة في  بآخر

يتم االعتراف بهذا العكس في .  المرحل الذي تم تحديده، بعد االستهالك، لو أنه لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض األصل في السنوات السابقة
عكس هذا البعد . لى أنه زيادة في إعادة التقييملة العكس عيجب معامحل األصل بمبلغ إعادة تقييم، وفي هذه الحالة إال إذا ر  بيان الدخل الشامل

قيمته المتبقية على أساس منتظم على مدى  ناقصةفي الفترات المستقبلية لتخصيص القيمة المرحلة المعدلة لألصل  االستهالكعديل تكلفة تم تي
   .المتبقي عمره اإلنتاجي

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
حق قابل للتنفيذ قانونيًا وجود  عند في بيان المركز الماليالرصيد الناتج صافي الموجودات المالية والمطلوبات المالية فقط، ويظهر مقاصة  ىر تج

  .في نفس الوقت مبلغ االلتزاماألصل وتسديد  تملكسديد على أساس صافي المبلغ أو التلمبالغ المعترف بها وينوي البنك إما لإلجراء مقاصة 

  األدوات المالية  ٣
 لدىالنقدية والحسابات الجارية والودائع األرصدة تشتمل الموجودات المالية على .  دوات المالية للبنك في الموجودات والمطلوبات الماليةتتمثل األ

وتشتمل المطلوبات المالية على ودائع العمالء واألرصدة . والبنوك للعمالء والقروض والسلفيات المقدمة االستثماراتالبنوك وأذون الخزانة و 
  ."المطلوبات وااللتزامات المحتملة" الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بندأيضًا،  ،األدوات الماليةتتضمن . المستحقة للبنوك

  القيم العادلة لألدوات المالية    أ-٣
لبنك كما تظهرها اإليضاحات حول البيانات المالية، ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية جوهريًا عن استنادًا إلى تقييم موجودات ومطلوبات ا

  .قيمها العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي

  إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-٣

ئف الرئيسة إلدارة مخاطر البنك هي التعرف على جميع إن الوظا.  تتضمن أنشطة البنك اتخاذ مخاطر بأسلوب هادف وٕادارة تلك المخاطر مهنياً 
يراجع البنك باستمرار سياساته وأنظمته إلدارة . المخاطر التي تؤثر على البنك وقياس تلك المخاطر وٕادارة مراكز المخاطر وتحديد توزيع رأس المال

هدف البنك إلى تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعائد وتقليل وي. المخاطر لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات في السوق
  .التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك

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



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٤١   

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  دوات المالية إدارة مخاطر األ  ب-٣

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

ويضع سياسات مكتوبة تغطي مجاالت معينة مثل مخاطر الصرف األجنبي، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر االئتمان، واستخدام األدوات المالية 
ات مستقلة تشمل إدارة المخاطر قع على إدارة التدقيق الداخلي مسئولية القيام بمراجعتباإلضافة إلى ذلك، . المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة

  .والبيئة الرقابية

وأدوات رقابية ة مستمرة تخضع لحدود المخاطر مراقبوقياس و  تحديدمن خالل عملية  اإدارتهيتم  هالمخاطر متأصلة في األنشطة البنكية، إال أنتعد 
عن المخاطر الواقعة مسئولية كل فرد في البنك تحمل نك، ويلبربحية مستمرة لذات أهمية بالغة لضمان هذه تعتبر عملية إدارة المخاطر و  . أخرى

  .في إطار مسؤولياته

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

  مخاطر االئتمان
المنافسة في السوق بالوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية إذا ما أخفق أحد عمالء البنك أو األطراف 

تنشأ مخاطر االئتمان، في األساس، من القروض والسلفيات التجارية واالستهالكية، وبطاقات االئتمان، والتزامات القروض والناتجة من .  البنك
والضمانات ) مبادالت اإلخفاق الدائنة(مثل مشتقات االئتمان أنشطة اإلقراض تلك كما يمكن أن تنشأ هذه المخاطر من تحسينات اإلقراض الموفرة 

  .المالية وخطابات الضمان والتوثيقات والقبوالت
يتعرض البنك أيضًا لمخاطر ائتمان أخرى ناتجة عن االستثمارات في أدوات الدين، واالنكشافات األخرى الناتجة عن األنشطة التجارية 

متاجرة في محفظة موجودات في غير أداة ملكية، والمشتقات وأرصدة السداد مع األطراف النظيرة في السوق ، بما فيها ال)االنكشافات التجارية(
  .  وقروض إعادة الشراء العكسية

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

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

  :باإلضافة إلى المعايير المنصوص عليها في التعميم المذكور أعاله، يطبق البنك إجراءات إضافية، لتقليل مخاطر االئتمان، وهي ما يلي
 ؛منهم إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل  
 ؛الحصول على ضمانات كافية لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي تواجه العمالء أو البنوك 

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

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



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٤٢   

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-٣

  )تتمة(مخاطر االئتمان 

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

  م٢٠١٠   م٢٠١١ 
 ألف لایر يمني  ألف لایر يمني :الموجودات

باستثناء النقدية (النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 
 ١٠,٠٣٠,٣٦٥  ٦,٤٣٨,٥٥٠ )في الصندوق

  ٢٧,٥٣٣,١٧٦  ٢٣,٠٦٨,٠٩١  األرصدة لدى البنوك 
 ٥٧,٦٦٠,١٢٨  ٦٣,٨٤٤,٥٩٣  صافي، أذون الخزانة

 ٨,٢٧٣,٩٢٩  ٦,٢٥٢,٧١٥ بعد المخصصات  ،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

 ٣٠١,٩٧٧  ٣١٢,٧٥٦  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع

 ١,٤٨٥,٠٢٢  ١,٩٧٩,٥١٥ ى األرصدة المدينة والموجودات األخر 

 ١٠٥,٢٨٤,٥٩٧  ١٠١,٨٩٦,٢٢٠ إجمالي الموجودات

  ٢٢,٨٩٥,١١٦   ١٥,٧٦١,٠٣٦  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى صافي
 ١٢٨,١٧٩,٧١٣  ١١٧,٦٥٧,٢٥٦ إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

توزيع األدوات المالية ) ٢٧(يظهر اإليضاح رقم . المحفظة على قطاعات اقتصادية ومواقع جغرافية متنوعةيدير البنك تركزات المخاطر بتوزيع 
  .توزيع األدوات المالية بحسب المواقع الجغرافية) ٢٨(على القطاعات االقتصادية المختلفة ويظهر اإليضاح رقم 

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

  .تنظم مصادر تمويل متنوعةو مي بشكل يو والسيولة المستقبلية 

  :ظهر الجدول التالي تحليل االستحقاق للمطلوبات المالية التي تظهر االستحقاقات التعاقدية المتبقيةي
    ---------------------م ٢٠١١ ------------------------

    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
  أشهر ٦من 

    إلى سنة واحدة
  إلى ٣من 
    أشهر ٦

  أقل من
  أشهر ٣

  

  المطلوبات  ألف لایر يمني ألف لایر يمني   ألف لایر يمني ألف لایر يمني  ألف لایر يمني

 األرصدة المستحقة للبنوك  ٤٢٣,٣٦٠ - - -  ٤٢٣,٣٦٠

٨٦,٢٧٤,٩٢٥  ٥٧,٤٣٤,٧٧١ ٩,٧٢٣,٨٣٦ ١٨,٨٥٦,١٩٥ ٢٦٠,١٢٣  ودائع العمالء 

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى   ٤,٠٤٦,٢٦٠  ١٦٢,٤٨٦  ٣٢٦,٤٨٠  -   ٤,٥٣٥,٢٢٦

٦١,٩٠٤,٣٩١   ٩,٨٨٦,٣٢٢   ١٩,١٨٢,٦٧٥    ٢٦٠,١٢٣   ٩١,٢٣٣,٥١١   إجمالي المطلوبات
  



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٤٣   

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  )مةتت(إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-٣

  

  -------------- ------- ----  م٢٠١٠ ---- -------------------

  )تتمة(مخاطر السيولة 
  

    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
  أشهر ٦من 

    إلى سنة واحدة
  إلى ٣من 
    أشهر ٦

  أقل من
  أشهر ٣

  

  المطلوبات  ألف لایر يمني ألف لایر يمني   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني

 األرصدة المستحقة للبنوك  ٢٩١,٥٣٧ -  -  -  ٢٩١,٥٣٧

 ودائع العمالء  ٥٨,٤٣٢,٥١٣ ٩,٨٦٥,٨٦٨   ٢٣,٣٠٨,٧٣٠  ٢٢٧,٢١٦  ٩١,٨٣٤,٣٢٧

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى   ٢,٨٢٩,٤٣٧  ١٤٩,٧٧٩   ٣٦٣,٢٩٥   -   ٣,٣٤٢,٥١١

  إجمالي المطلوبات ٦١,٥٥٣,٤٨٧  ١٠,٠١٥,٦٤٧    ٢٣,٦٧٢,٠٢٥   ٢٢٧,٢١٦    ٩٥,٤٦٨,٣٧٥

 .لموجودات والمطلوبات وصافي الفجوة بين االثنيناتحليل استحقاق ) ٢٩(رقم يظهر اإليضاح  ،باإلضافة إلى ما ورد أعاله

  الفائدةسعر  مخاطر
. ت في أسعار الفائدة سوف تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو على قيمة األدوات الماليةتنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن التغيرا

  :يمارس البنك عددًا من اإلجراءات للحد من تأثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق

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

 ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية. 

  :يظهر الجدول التالي تعرض البنك إلى مخاطر سعر الفائدة
    -------------------------------------- م  ٢٠١١  ------------------------------ 

    غير متأثر بالفائدة    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
  أشهر ٦من 

    إلى سنة واحدة
  إلى ٣من 
    أشهر ٦

  أقل من
    أشهر ٣

  الموجودات ألف لایر يمني ألف لایر يمني   ألف لایر يمني ألف لایر يمني   ألف لایر يمني ألف لایر يمني

٧,٨١١,١٧٤  ٧,٨١١,١٧٤   - - - - 

ندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك النقدية في الص
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  ١٦,٣٢٧,٠١١ ١,٥٨٢,٠٩٠ ٥٠٣,٠٧٠ -   ٤,٦٥٥,٩٢٠  ٢٣,٠٦٨,٠٩١
 صافي، أذون الخزانة   ٣٥,٢٧٢,٣٨٨  ١٤,١٣٤,٨٨٤  ١٤,٤٣٧,٣٢١ -    -  ٦٣,٨٤٤,٥٩٣

  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ١,٨٣٩,٤٣٤ ١٤٠,٢١٠ ١,٨٤٠,٠٤٧ ٢,٤٣٣,٠٢٤    -  ٦,٢٥٢,٧١٥
  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع -  -  - -   ٣١٢,٧٥٦  ٣١٢,٧٥٦

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  ٤,٣٤٢ ٤٦٦ ١٤٨ -   ٢,٠٠٣,٦٢٥  ٢,٠٠٨,٥٨١

١٠٣,٢٩٧,٩١٠  إجمالي الموجودات ٥٣,٤٤٣,١٧٥ ١٥,٨٥٧,٦٥٠ ١٦,٧٨٠,٥٨٦ ٢,٤٣٣,٠٢٤   ١٤,٧٨٣,٤٧٥ 

  المطلوبات وحقوق الملكية       
 األرصدة المستحقة للبنوك  - - - -    ٤٢٣,٣٦٠   ٤٢٣,٣٦٠

 ودائع العمالء   ٣٨,٨٤٧,٧٠٨ ٨,١٥٦,٥٠٧  ١٦,٣٨٨,٦٧٩ -   ٢٢,٨٨٢,٠٣١  ٨٦,٢٧٤,٩٢٥

 والمطلوبات األخرى  األرصدة الدائنة ٧٧٣,٨٨٧ ١٦٢,٤٨٦ ٣٢٦,٤٨٠  -   ٣,٢٧٢,٣٧٣  ٤,٥٣٥,٢٢٦

  إجمالي المطلوبات  ٣٩,٦٢١,٥٩٥ ٨,٣١٨,٩٩٣  ١٦,٧١٥,١٥٩ -    ٢٦,٥٧٧,٧٦٤  ٩١,٢٣٣,٥١١

  فجوة التأثر بسعر الفائدة  ١٣,٨٢١,٥٨٠  ٧,٥٣٨,٦٥٧  ٦٥,٤٢٧ ٢,٤٣٣,٠٢٤    )١١,٧٩٤,٢٨٩(   ١٢,٠٦٤,٣٩٩



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٤٤   

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  )ةتتم(إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-٣

    )تتمة(مخاطر سعر الفائدة 
    ------------------ ----------------------  م٢٠١٠  ------------------------------    

    غير متأثر بالفائدة    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
  أشهر ٦من 

    إلى سنة واحدة
  إلى ٣من 
    أشهر ٦

  أقل من
    أشهر ٣

  الموجودات ألف لایر يمني ألف لایر يمني   ألف لایر يمني  يمنيألف لایر   ألف لایر يمني ألف لایر يمني

١١,٤٤٩,٧١٦  ١١,٤٤٩,٧١٦   - - - - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   ١٨,٤٦٩,١٩٦ ١,٣٨٢,٥٣٠ ٢,٤٦٩,٨٤٠ -   ٥,٢١١,٦١٠  ٢٧,٥٣٣,١٧٦
 صافي، أذون الخزانة  ٤٣,٠٧٩,٢٨٥  ٦,٥٨٨,١١٦  ٧,٩٩٢,٧٢٧ -    -  ٥٧,٦٦٠,١٢٨

  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٢,٦٦٧,٤٨١ ٥٠٠,٥١٣ ٤,٠٩١,٧٣١ ١,٠١٤,٢٠٤    -  ٨,٢٧٣,٩٢٩
  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع -  -  - -   ٣٠١,٩٧٧  ٣٠١,٩٧٧

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  ٩,١٠٣ ٨٦٨ ١,٥٥١ -   ١,٤٨٦,٩٤٠  ١,٤٩٨,٤٦٢

١٠٦,٧١٧,٣٨٨  إجمالي الموجودات ٦٤,٢٢٥,٠٦٥ ٨,٤٧٢,٠٢٧ ١٤,٥٥٥,٨٤٩ ١,٠١٤,٢٠٤   ١٨,٤٥٠,٢٤٣ 

  المطلوبات وحقوق الملكية       
 األرصدة المستحقة للبنوك  - - - -    ٢٩١,٥٣٧   ٢٩١,٥٣٧

 ودائع العمالء   ٣٤,٥٣٧,٩٧١ ٨,٣٦٠,٩١١  ٢٠,٢٦٩,٥٧٨ -   ٢٨,٦٦٥,٨٦٧  ٩١,٨٣٤,٣٢٧

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  ٦١٩,٠٣٩ ١٤٩,٧٧٩ ٣٦٣,٢٩٥  -   ٢,٢١٠,٣٩٨  ٣,٣٤٢,٥١١

  لوبات إجمالي المط ٣٥,١٥٧,٠١٠ ٨,٥١٠,٦٩٠  ٢٠,٦٣٢,٨٧٣ -    ٣١,١٦٧,٨٠٢  ٩٥,٤٦٨,٣٧٥

  فجوة التأثر بسعر الفائدة  ٢٩,٠٦٨,٠٥٥  )٣٨,٦٦٣(  )٦,٠٧٧,٠٢٤( ١,٠١٤,٢٠٤    )١٢,٧١٧,٥٥٩(   )١١,٢٤٩,٠١٣(

ديسمبر  ٣١ المنتهية فيالسنة الفوائد على الموجودات والمطلوبات المطبق خالل  راسعأمتوسط ) ٣٠(رقم يظهر اإليضاح  ،سبقباإلضافة إلى ما 
  .م٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  السنة المنتهيةو  م٢٠١١

  مخاطر أسعار الصرف
ويحرص البنك على المحافظة ، يتعامل البنك بمختلف العمالت األجنبية وعليه فإنه معرض لمخاطر أسعار الصرف، بسبب طبيعة نشاطات البنك

م والذي يحدد أن ال تتجاوز مراكز ١٩٩٨سنة ل) ٦(في المنشور رقم  البنك المركزي اليمنيعلى مراكز متوازنة للعمالت األجنبية التزامًا بتعليمات 
وأن ال يتجاوز إجمالي المركز المفتوح لجميع العمالت عن ، من رأس مال البنك واحتياطياته% ١٥العمالت األجنبية كل على حدة عن نسبة 

  .  من رأس مال البنك واحتياطياته% ٢٥

راقب البنك دوريًا مراكز العمالت األجنبية لديه ويقوم ببيع المبالغ الفائضة بالعمالت م ي١٩٩٨لسنة ) ٦(التزامًا بمنشور البنك المركزي اليمني رقم 
  .البنكهم مراكز العمالت األجنبية في أ) ٣٣( يبين اإليضاحو . األجنبية إلى البنك المركزي اليمني باألسعار السائدة في تاريخ البيع

  :بلغ صافي تعرض البنك للعمالت األجنبية كالتالي

      ------------------------  م٢٠١١  ------------------------

      دوالر أمريكي   جنيه إسترليني   يورو   لایر سعودي   عمالت أخرى  اإلجمالي
      ألف لایر يمني    ألف لایر يمني   ألف لایر يمني   ألف لایر يمني   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني

  الموجودات   ٤٠,٦١٩,٦٤٨ ١,٥٧٣,٨٧٠ ٢,٠٠٣,٣٧٣ ٢,٦٤١,٤٤٤ ٢٠٧,٥٣٦ ٤٧,٠٤٥,٨٧١
)٤٧,٣٥٢,٥٥٥( )١,٥١٨,٤١٩( )١,٩٧٢,٦١١( )٢,٤٣٨,٨٨٨(  )٢٣٨,١٢٩( )٤١,١٨٤,٥٠٨(   المطلوبات  
  صافي مراكز العمالت    )٥٦٤,٨٦٠(  ٥٥,٤٥١  ٣٠,٧٦٢  ٢٠٢,٥٥٦  )٣٠,٥٩٣(  )٣٠٦,٦٨٤(

  



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٤٥   

  )تتمة(األدوات المالية     ٣

  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-٣

  مخاطر أسعار الصرف
      ------------------ ----------- م٢٠١٠  -- ----- ------------------ 

      أمريكي الردو     إسترليني جنيه    يورو    سعودي لایر    أخرى عمالت    اإلجمالي
      ألف لایر يمني     ألف لایر يمني    ألف لایر يمني    ألف لایر يمني    ألف لایر يمني    ألف لایر يمني

  الموجودات   ٥١,٤٧٢,٥٦٤  ١,٧٩٩,٩٠٠  ٤,٧٤٤,٠١١  ٢,٨٥٦,٠٨٧  ٦٩٢,٣٠٣  ٦١,٥٦٤,٨٦٥
  المطلوبات     )٥١,٦٠١,٦٩٩(   )١,٧٩٥,٩١٨(   )٤,٧١٥,٤١٤(   )٢,٨٠٢,٣٢٧(   )٦٤١,٤٧٥(   )٦١,٥٥٦,٨٣٣(

  صافي مراكز العمالت    )١٢٩,١٣٥(   ٣,٩٨٢   ٢٨,٥٩٧   ٥٣,٧٦٠   ٥٠,٨٢٨   ٨,٠٣٢

  إدارة رأس المال  ج-٣

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

  .حفظ المعلومات المطلوبة في ملف لدى البنك المركزي اليمني على أساس ربع سنويتو  . إشرافيةالمقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض 

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

  %.٥يساوي أو أعلى من 

  :إلى فئتينالبنك ُيقسم إجمالي رأس مال 

  .العام واالحتياطيالقانوني  واالحتياطي رأس المالوتتضمن  :الفئة األولى
  .المتوفرة للبيع لالستثماراتفي القيمة العادلة  اتتغير أي الناتجة عن  حققةمالير غ احرباألو  إعادة التقييم وتتضمن احتياطيات :الفئة الثانية

فئة الإلى للقروض والسلفيات ُيضاف رصيد المخصصات العامة و  فئة األولى والثانيةالفي أي بنك محلي أو شركة مالية من  االستثمارُيستقطع 
  . األولى والثانية

ًا لمخاطر وتعكس تقدير ة سلم مدرج مكون من أربعة مستويات للمخاطر مصنفة وفقًا لطبيع ن المخاطر باستخدامالموجودات المرجحة بأوزاقاس تُ 
إجراءات مماثلة  تتبعت  .أو كفاالت مالئمة ضماناتأي  االعتبارمع األخذ بعين ، السوق والمخاطر األخرى المصاحبة لكل أصل ونظيرهاالئتمان و 

  . ة األكثر احتمالية للخسائر الممكنةطبيعلتعكس المع بعض التعديالت  كز الماليبيان المر لمخاطر البنود خارج 

  .يعمل البنك وفقًا لجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجيًا الخاضع لها



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٤٦   

  )تتمة(األدوات المالية     ٣

  )تتمة( إدارة رأس المال  ج-٣

  :المال كالتالي رأسكفاية يتم احتساب 
  م٢٠١٠   م٢٠١١ 
مليون لایر يمني  مليون لایر يمني  ة األوليالفئ

 ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠ رأس المال

 ٢,١٦٨  ٢,٤٩٩  االحتياطي القانوني

 ٦٨٤  ١,٠١٤  االحتياطي العام

 ١٢,٨٥٢  ١٣,٥١٣ إجمالي الفئة األولي

     الفئة الثانية

 ٦٤٠  ٦٤٠  احتياطي إعادة تقييم العقارات 

 ٦٣  ٧٣  احتياطي القيمة العادلة

 ٧٠٣  ٧١٣ إجمالي الفئة الثانية

  )٦٦(   )٦٦(  االستثمارات في البنوك أو الشركات المالية المحلية
  ٥٣   ٢١  رصيد المخصص العام كما في نهاية السنة  

 ١٣,٥٤٢  ١٤,١٨٢ إجمالي رأس المال العامل

       جحة بأوزان المخاطرمر الموجودات ال
  ١٤,٦٦٤   ١١,٥٨٦  في بيان المركز المالي 

  ٤,٦٠٥   ٣,٤٨٧  خارج بيان المركز المالي 
  ١٩,٢٦٩   ١٥,٠٧٣  مرجحة بأوزان المخاطرالإجمالي الموجودات 

       نسبة كفاية رأس المال
  %٦٧   %٩٠  الفئة األولي

  %٧٠   %٩٤  إجمالي رأس المال

  لدى البنك المركزي اليمنياالحتياطيات ة في الصندوق وأرصدة النقدي  ٤
  م٢٠١٠   م٢٠١١ 

 ألف لایر يمني  ألف لایر يمني :النقدية في الصندوق

 ٦١٥,٣١٠  ٦٢١,٥٢٥ بالعملة المحلية

 ٨٠٤,٠٤١  ٧٥١,٠٩٩ بالعمالت األجنبية

 ٥٥٦  - صافي ،الشيكات المشتراة

 ١,٤١٩,٩٠٧  ١,٣٧٢,٦٢٤ إجمالي النقدية في الصندوق

     : أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 ٣,٧٨٧,٤٩٠  ٤,٠٧٧,٩٨٤ بالعملة المحلية

 ٦,٢٤٢,٣١٩  ٢,٣٦٠,٥٦٦  بالعمالت األجنبية

 ١٠,٠٢٩,٨٠٩  ٦,٤٣٨,٥٥٠ إجمالي أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 ١١,٤٤٩,٧١٦  ٧,٨١١,١٧٤ إجمالي النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

  



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٤٧   

  )تتمة( لدى البنك المركزي اليمنياالحتياطيات النقدية في الصندوق وأرصدة   ٤

 الرغم أبين بسبب أحداث تمرد ما يسمى بتنظيم القاعدة علىزنجبار،  في البنك فرع من يمني لایر ألف ٥،٣٤٤ إلى تصل نقدية سرقت السنة، خالل

 .المستقبل في ممكن الحكومة من كتعويض المبلغ استرداد ان تعتقد أنها إال المبلغ، بهذا خسارة الشامل بيان الدخل حملت قد البنك إدارة أن من
  ).٢٣إيضاح (

لودائع على العمالت األجنبية للدى البنك المركزي اليمني قانونية  بودائع البنك أن يحتفظعلى م ١٩٩٨لسنة ) ٣٨(رقم أحكام قانون البنوك  بموجب
  .على الودائع بالعمالت األجنبية %١٠نسبة العملة المحلية و الودائع بعلى  %٧بنسبة لديه  والودائع ألجل والودائع األخرى تحت الطلب

  األرصدة لدى البنوك ٥

  يمني والبنوك المحلية األخرىاألرصدة لدى البنك المركزي ال
  م٢٠١٠   م٢٠١١

  ألف لایر يمني   ألف لایر يمني
       :الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني

 ٢,٤٥٦,٠٩٢  ١,٤١٨,٧٠٠  بالعملة المحلية  

 ٢١٢,٥٨٨  ٣٥٦,١٦١ بالعمالت األجنبية  

 ٢,٦٦٨,٦٨٠  ١,٧٧٤,٨٦١ إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني

 ٩٣٦  ١,٨٢٩  الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية األخرى

  ٣٩٢,٩٢٦   ٢٨٣,٤٥٨  البنوك المحليةسالمية لدى اإلستثمارية االودائع ال
 ٣,٠٦٢,٥٤٢  ٢,٠٦٠,١٤٨ إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى

    مالية األخرى األجنبيةاألرصدة لدى البنوك والمؤسسات ال

 ٦,٠٥١,٤٢٠  ٤,١٣١,١١٠ أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب

 )٢٠,١٤٩(  )٢٠,٠٣٩( المخصص لقاء بنود التسوية المعلقة 

 ١٨,٤٣٩,٣٦٣  ١٦,٨٩٦,٨٧٢ الودائع ألجل

 ٢٤,٤٧٠,٦٣٤  ٢١,٠٠٧,٩٤٣ إجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األجنبية

  ٢٧,٥٣٣,١٧٦   ٢٣,٠٦٨,٠٩١ إجمالي األرصدة لدى البنوك

في حين ال تحمل الحسابات الجارية لدى  ،%)٢.٧١ -% ٠.١٥(تحمل الحسابات الجارية والودائع ألجل لدى البنوك األجنبية أسعار فوائد متغيرة 
  .البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى أي فوائد

  صافي ،أذون الخزانة ٦
  

  م٢٠١٠   م٢٠١١   
  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  

  ٥٩,٨١٨,٠٩٦   ٦٦,٣٦٢,٢٨٩  )أ- ٦( ذون الخزانةالقيمة االسمية أل
 )٢,١٥٧,٩٦٨(  )٢,٥١٧,٦٩٦(  )ب- ٦( غير المطفأ المستحقالخصم 

 ٥٧,٦٦٠,١٢٨  ٦٣,٨٤٤,٥٩٣  صافي القيمة الدفترية ألذون الخزانة

إلى % ١٢.٩٧: م٢٠١٠ديسمبر  ٣١% (٢٢.٩٨٠إلى  %٢٢.٤٨٥فائدة تتراوح بين  عاد شراؤها أسعار المأذون الخزانة تحمل أذون الخزانة و 
٢٢.٩٨٥.(%    



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٤٨   

  )تتمة( صافي، أذون الخزانة ٦

  المستحقة  ذون الخزانةالقيمة االسمية أل  أ-٦
  م٢٠١٠   م٢٠١١ 

  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  :خالل
  -   -  يوماً  ٤٢
  ٧٢١,٥٩٧   -  يوماً  ٤٩
  ٤٢,٨١٥,٠٣٩   ٣٩,٦١٢,٧٢٩  يوماً  ٩٠
  ٧,٧٠١,١٠٠   ١١,٤٠٠,٣٥٠  يوماً  ١٨٢
  ٨,٥٨٠,٣٦٠   ١٥,٣٤٩,٢١٠  يوماً  ٣٦٤

  ٥٩,٨١٨,٠٩٦   ٦٦,٣٦٢,٢٨٩  ذون الخزانةالقيمة االسمية ألإجمالي 

  غير المطفأ المستحقالخصم   ب-٦
  م٢٠١٠   م٢٠١١  

  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  :خالل
  )- (   )-(  يوماً  ٤٢
  )١٠,١٤١(   )-(  يوماً  ٤٩
 )١,١٦٠,٩٦٧(  )٩٣٠,٩٩٠(  يوماً  ٩٠

 )٣٩٩,٢٢٨(  )٦٧٤,٨١٧(  يوماً  ١٨٢

  )٥٨٧,٦٣٢(   )٩١١,٨٨٩(  يوماً  ٣٦٤
 )٢,١٥٧,٩٦٨(  )٢,٥١٧,٦٩٦(  غير المطفأ المستحقالخصم إجمالي 

  بعد المخصصات ،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٧
  م٢٠١٠   م٢٠١١ 

 ألف لایر يمني  ألف لایر يمني :فيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاصالقروض والسل

  ٦,١٦٩,٨٨٢   ٦,٠٥٦,٠٠٤ تسهيالت السحب على المكشوف
 ٥,٩٦٠,٣٣٠  ٥,٠٢٦,١٦٣ القروض القصيرة األجل

  -   ٦٦,٧٨٦  اوراق مخصومة
 ١٢,١٣٠,٢١٢  ١١,١٤٨,٩٥٣ إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص 

 )٣,١٢٦,٠٣٣( )٤,٠٧٧,٧٦٦( )أ-٧إيضاح (المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة حركة 

 )٧٣٠,٢٥٠(  )٨١٨,٤٧٢( )ب-٧إيضاح (الفوائد المعلقة  

 )٣,٨٥٦,٢٨٣( )٤,٨٩٦,٢٣٨( إجمالي المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة والفوائد المعلقة

 ٨,٢٧٣,٩٢٩  ٦,٢٥٢,٧١٥ روض والسلفيات المقدمة للعمالء صافي الق

: م٢٠١٠ديسمبر  ٣١(يمني  ألف لایر ٥,٥٥١,٥٦١مبلغ  م٢٠١١ ديسمبر ٣١إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة كما في  بلغ
  ). ألف لایر يمني  ٤,٤١٤,٧١٨



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٤٩   

  )تتمة( بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٧

  :  يل هذا المبلغ كما يليصاإن تف

  م٢٠١٠   م٢٠١١ 
 ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  

 ٤١٠,٨٠١  ٣٢٨,١٤٤  الديون دون المستوى
  ٤٩١,٨٧٢   ٧٢٩,٤٢٨  الديون المشكوك في تحصيلها

 ٣,٥١٢,٠٤٥  ٤,٤٩٣,٩٨٩  الديون الرديئة

 ٤,٤١٤,٧١٨  ٥,٥٥١,٥٦١  إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة

  مخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمةالحركة   أ-٧
  :كانت كالتالي السنة خالل لقروض والسلفياتخسائر المحتملة للقاء التفاصيل حركة المخصص  إن

  ------ ---- ---م  ٢٠١١ --- ----------  -------- ---------- م٢٠١٠ ---------------

  خاص   عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي

  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني

 يناير ١الرصيد في  ٣,٠٧٢,٧٨٥  ٥٣,٢٤٨  ٣,١٢٦,٠٣٣  ٢,٨٤٦,٧٠٩  ١٠٤,٧٧٨  ٢,٩٥١,٤٨٧

٢,١٦٠(  -  )٢,١٦٠(  ٣٩,٩٠٨  )٦٧(  ٣٩,٨٤١( 
إعادة تقييم األرصدة االفتتاحية 

 لعمالت األجنبيةبا

 المبالغ المستخدمة خالل السنة )٢٤,٢٩٩(  -  )٢٤,٢٩٩(  )٤٢٦(  -  )٤٢٦(

 الرصيد االفتتاحي المعدل ٣,٠٤٦,٣٢٦  ٥٣,٢٤٨  ٣,٠٩٩,٥٧٤  ٢,٨٨٦,١٩١  ١٠٤,٧١١  ٢,٩٩٠,٩٠٢

)١,٠٧٦,١٠٧(  )٣٨,٠٥٩(  )١,١١٤,١٦٦(  )٧٤٤,٥٨٤(  )٨٤,٠٨٧(  )٨٢٨,٦٧١( 
ن قروض سبق المبالغ المستردة م

 )٢١إيضاح (شطبها 

 )٢٣إيضاح ( لسنةالمخصص ل ٢,٠٨٦,٧٤٧  ٥,٦١١  ٢,٠٩٢,٣٥٨  ٩٣١,١٧٨  ٣٢,٦٢٤  ٩٦٣,٨٠٢

  المحمل على بيان الدخل الشامل ١,٠١٠,٦٤٠  )٣٢,٤٤٨(  ٩٧٨,١٩٢  ١٨٦,٥٩٤  )٥١,٤٦٣(  ١٣٥,١٣١
 ديسمبر ٣١رصيد في ال ٤,٠٥٦,٩٦٦  ٢٠,٨٠٠  ٤,٠٧٧,٧٦٦  ٣,٠٧٢,٧٨٥  ٥٣,٢٤٨  ٣,١٢٦,٠٣٣

مقابل ) ألف لایر يمني ٤٢٦: م٢٠١٠(ألف لایر يمني  ٢٤,٢٩٩قام البنك خالل السنة بشطب القروض والسلفيات كاملة التغطية بمبلغ قدره 
لبنك سيتابع إال أن ا ،المخصصات حيث استنفذت كافة اإلجراءات الممكنة الستعادتها وترى إدارة البنك أن إمكانية استردادها بعيدة انخفاض

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

  الفوائد المعلقة  ب-٧
    م٢٠١١   م٢٠١٠

   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  يناير  ١الرصيد في  ٧٣٠,٢٥٠  ٤٠٥,٥١٤
  ات أسعار الصرف خالل السنةفروق )٢٣٧,٦٣٨(  ٦٩,٦٨٨

  المبالغ المشطوبة خالل السنة  )٩٤,٩٥٣(   )٣,٥٧٣(
  المسترد خالل السنة )١١٠,٥٤١(  )٤٢,٩٦٥(

  المكون خالل السنة ٥٣١,٣٥٤  ٣٠١,٥٨٦
 ديسمبر ٣١الرصيد في  ٨١٨,٤٧٢  ٧٣٠,٢٥٠

  



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٥٠   

  صافي ،االستثمارات المتوفرة للبيع ٨

  م٢٠١٠
   لایر يمني

  م٢٠١١
    يلایر يمن

عدد 
    األسهم

نسبة 
  المساهمة

%    
  :كاالستثمارات في أسهم مجموعة يوبا            

  سهم/ دوالر أمريكي ٥٠) أ(أسهم فئة  –م .يوباك كيراساو ش ٠.٧٨٨  ٢٩,٩٤٤    ٣٢٠,١٠١   ٣٢٠,١٠١
  سهم/ دوالر أمريكي ٥٠) ب(أسهم فئة  –م .يوباك كيراساو ش ٠.٧٨٢  ٤,٦٩٣   ٥٠,١٦٨  ٥٠,١٦٨

  سهم/ دوالر أمريكي ٥٠) ج(أسهم فئة  –م .يوباك كيراساو ش ١.٢٢١  ١٠,٥٦٥   ١١٢,٩٤٠  ١١٢,٩٤٠

  كامجموعة يوبأسهم في  اتي االستثمار إجمال   ٤٥،٢٠٢   ٤٨٣,٢٠٩  ٤٨٣,٢٠٩
  :االستثمارات األخرى           

  )أ- ٨إيضاح (البحرين  -لدوليبنك اليوباف العربي ا  ٠.٣٤٤   ٦,٨٨٠    ١٦٥,٢٠٩   ١٥٤,٩٨٥
  )ب-٨إيضاح (سهم / دوالر أمريكي ٧.٥البحرين -شركة الخدمات المالية العربية  ٠.١٦٧    ١٠,٠٠٠    ٢٢,٩١٩   ٢٢,٣٦٤
  سهم/ دوالر أمريكي ١٠٠اليمن  -شركة الخدمات المالية اليمنية  ١٠.٠٠٠    ٣,١٠٧    ٦٦,٤٢٨   ٦٦,٤٢٨
  سهم/ لایر يمني ٥٠٠اليمن  -من موبايل للهاتف النقالشركة ي  ٠.١٣٩    ١٢٠,٠٠٠    ٦١,٢٠٠   ٦١,٢٠٠

  إجمالي االستثمارات األخرى         ٣١٥,٧٥٦   ٣٠٤,٩٧٧
  إجمالي االستثمارات المتوفرة للبيع          ٧٩٨,٩٦٥   ٧٨٨,١٨٦

  )جـ-٨إيضاح (نخفاض المخصص لقاء اال          )٤٨٦,٢٠٩(   )٤٨٦,٢٠٩(
  القيمة الدفترية لالستثمارات المتوفرة للبيع صافي          ٣١٢,٧٥٦   ٣٠١,٩٧٧

  البحرين -بنك اليوباف العربي الدولي  أ-٨
على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقًا آلخر بيانات مالية مدققة  البحرين -بنك اليوباف العربي الدولي تم احتساب القيمة العادلة لالستثمار في

  ).دوالر أمريكي للسهم ٥٥.٣٥: م٢٠٠٩( ،أمريكي للسهم دوالر ٥٦.١٥مبلغ والتي بلغت ) م٢٠١٠ر ديسمب ٣١أي للسنة المنتهية في ( ،بنكلل
  البحرين -شركة الخدمات المالية العربية   ب -٨

مالية مدققة  البحرين على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقًا آلخر بيانات -تم احتساب القيمة العادلة لالستثمار في شركة الخدمات المالية العربية 
  ).دوالر أمريكي للسهم ١٠.٤٦: م٢٠٠٩(والر أمريكي للسهم د ١٠.٧٢مبلغ والتي بلغت ) م٢٠١٠ديسمبر  ٣١أي للسنة المنتهية في ( ،للشركة

   نخفاضالمخصص لقاء اال   ج-٨

    م٢٠١١   م٢٠١٠
  : المخصص لقاء انخفاض ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  )١-ج- ٨ايضاح (م .شاو سرايك كمجموعة يوباأسهم في  اتالستثمار ا ٤٨٣,٢٠٩  ٤٨٣,٢٠٩

  اليمن – شركة الخدمات المالية اليمنية ستثمار فياال ٣,٠٠٠  ٣,٠٠٠
 إجمالي المخصص لقاء االنخفاض ٤٨٦,٢٠٩  ٤٨٦,٢٠٩

  م.و شيوباك كيراسامجموعة أسهم في  اتالمخصص لقاء انخفاض االستثمار     ١-ج- ٨
السنوات القليلة الماضية وعدم توقع استالم أية مقسوم أرباح خالل خالل يراساو ك كبسبب عدم استالم أي مقسوم أرباح من االستثمارات في يوبا

  .أرصدة هذه االستثمارات ألن صافي قيمتها الحالية يساوي صفراً  نخفاضتم تجنيب مخصص كامل ال ،السنوات القادمة



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٥١   

  ينة والموجودات األخرىاألرصدة المد   ٩

   م٢٠١١   م٢٠١٠

   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني

  المدفوعات مقدمًا واألرصدة المدينة األخرى  ٢٩,٠٦٦   ١٣,٤٤٠
  الفوائد المستحقة القبض ٤,٩٨٢  ١١,٥٧٥
 )أ- ٩إيضاح (التنفيذ رأسمالية قيد عمال المصاريف األ ٢٠٠,٤٠٤  ٢٣١,٣٢٧

 )ب-٩إيضاح (بعد المخصص ، التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء العقارات ١٥٤,٦٥٦  ١٥٤,٦٥٧

  )ج- ٩إيضاح (اليمن  -بنك األمل للتمويل األصغر  ٢٠,٠٠٠   ١٠,٠٠٠
  )د-٩إيضاح (اليمن  -مؤسسة التضامن للتمويل األصغر  ١,٠٠٠   ١,٠٠٠

  )ه-٩إيضاح (قبوالت العمالء   ١,٥٤٧,٣٦٩   ١,٠٣١,٨٣٠
 بعد المخصص، ينة األخرىاألرصدة المد  ٥١,١٠٤   ٤٤,٦٣٣

  إجمالي األرصدة المدينة والموجودات األخرى ٢,٠٠٨,٥٨١   ١,٤٩٨,٤٦٢

  التنفيذ الرأسمالية قيد األعمال مصاريف   أ-٩

هذه األعمال  ويلتحويتم . أخرىصالحات لفروع ترميم واإلتحديث والتطوير لبعض فروع البنك وكذلك أعمال الاليتمثل هذا المبلغ في مصاريف 
  . لى العقارات واالالت والمعداتعند استكمالها وتكون جاهزة لالستخدام إ

  بعد المخصص ، العقارات التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء  ب-٩
).  منيألف لایر ي ٩,٢١٩: م٢٠١٠(ألف لایر يمني  ٩,٢١٩رصيد العقارات التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء هو بعد حسم مخصص قدره إن 

    .يجري تقييم هذه العقارات وفقًا لتعليمات البنك المركزي اليمني

  اليمن  -بنك األمل للتمويل األصغر   ج-٩
االستثمارات المتوفرة "وليس ضمن " األرصدة المدينة والموجودات األخرى"اليمن ضمن حساب  -أدرجت المساهمة في بنك األمل للتمويل األصغر

   .لبنك بأن هذه المبالغ قابلة لالسترداد بالكامل في المستقبلالعتقاد إدارة ا" للبيع

وتبلغ قيمة السهم الواحد ، اليمن -األمل للتمويل األصغربنك سهم إضافي بمقدار حصته في زيادة رأسمال  ١٠٠اكتتب البنك خالل السنة بما قدره 
  . مليون لایر يمني ١٠ألف لایر يمني بإجمالي قدره  ١٠٠

    اليمن -امن للتمويل األصغرمؤسسة التض  د-٩
االستثمارات "وليس ضمن " األرصدة المدينة والموجودات األخرى"اليمن ضمن حساب  -أدرجت المساهمة في مؤسسة التضامن للتمويل األصغر

  . العتقاد إدارة البنك بأن هذه المبالغ قابلة لالسترداد بالكامل في المستقبل" المتوفرة للبيع
  ءقبوالت العمال  هـ- ٩

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



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٥٢   

  اكمالمعدات، بعد االستهالك المتر واآلالت و العقارات  ١٠

   اإلجمالي
  السويفت

   السيارات   والكمبيوتر
  األثاث 
   والخزائن واألجهزة

  التحسينات على
   العقارات المستأجرة

  األراضي المملوكة
   والمباني

 التكلفة أو التقييم ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
 م٢٠١١يناير  ١في  ٢,٣٣٣,٦٨٥  ١٠٢,١٨٥  ٣٩٥,٠٥٦  ١٢١,٥١٦  ٤٥٢,٤٥٢  ٣,٤٠٤,٨٩٤
 السنةلإلضافات خالل  ٥١,١١٤  ٧,٨٨٧  ٣٠,٢٩٩  -  ٤٥,٠٣٩  ١٣٤,٣٣٩

  السنةلالستبعادات خالل  )٢,٥٩٥(  -  )٧,٣٧٤(  -  )٢,٣٦٠(  )١٢,٣٢٩(
 م٢٠١١ديسمبر  ٣١في  ٢,٣٨٢,٢٠٤  ١١٠,٠٧٢  ٤١٧,٩٨١  ١٢١,٥١٦  ٤٩٥,١٣١  ٣,٥٢٦,٩٠٤
 م ٢٠١٠يناير  ١في  ٢,٠٦٩,٦٤٤  ٩٢,٥٢٣  ٣٧٠,٤٦٠  ١٢١,٥١٦  ٢٣٠,٦٥١  ٢,٨٨٤,٧٩٤
 السنةلإلضافات خالل  ٢٦٤,٠٤١  ٩,٦٦٢  ٢٤,٥٩٦  -  ٢٢١,٨٠١  ٥٢٠,١٠٠

  السنةلالستبعادات خالل   -   -   -   -   -   -
 م٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  ٢,٣٣٣,٦٨٥  ١٠٢,١٨٥  ٣٩٥,٠٥٦  ١٢١,٥١٦  ٤٥٢,٤٥٢  ٣,٤٠٤,٨٩٤

 المتراكم  االستهالك           
 م٢٠١١يناير  ١في  ١١٢,٤٧٤  ٤٩,٩٥٥  ٢٢١,٧٩٨  ١٠٦,٣٠٨  ١٨٩,٦٤١  ٦٨٠,١٧٦
  )أ-١٠إيضاح ( المحمل للسنة ٢٤,٨٤٤  ٨,٨٣٩  ٢٩,٥٦٥  ٩,٣٢٨  ٦٥,٥٦٨  ١٣٨,١٤٤

  السنةلالستبعادات خالل  -   -  )٣,٦٩٨(  -  )١,٠٥٧(  )٤,٧٥٥(
 م٢٠١١ديسمبر  ٣١في  ١٣٧,٣١٨  ٥٨,٧٩٤  ٢٤٧,٦٦٥  ١١٥,٦٣٦  ٢٥٤,١٥٢  ٨١٣,٥٦٥
  م٢٠١٠يناير  ١في  ٩٢,٨٩٣   ٤١,٤٥١  ١٩١,٥٠٦  ٩٠,٤٣٥  ١٦٥,٢٣٤  ٥٨١,٥١٩
  )أ-١٠إيضاح (المحمل للسنة  ١٩,٥٨١  ٨,٥٠٤  ٣٠,٢٩٢  ١٥,٨٧٣  ٢٤,٤٠٧  ٩٨,٦٥٧

 م٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  ١١٢,٤٧٤  ٤٩,٩٥٥  ٢٢١,٧٩٨  ١٠٦,٣٠٨  ١٨٩,٦٤١  ٦٨٠,١٧٦
 صافي القيمة الدفترية           

  م ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  ٢,٢٤٤,٨٨٦  ٥١,٢٧٨  ١٧٠,٣١٦  ٥,٨٨٠  ٢٤٠,٩٧٩  ٢,٧١٣,٣٣٩
  م٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  ٢,٢٢١,٢١١  ٥٢,٢٣٠  ١٧٣,٢٥٨  ١٥,٢٠٨  ٢٦٢,٨١١  ٢,٧٢٤,٧١٨

كما السائد ستخدام لسوق لالقيمة ابوالمؤجرة المباني المقامة على األراضي المملوكة األراضي المؤجرة من الحكومة و تقييم األراضي المملوكة و أعيد 
 )١٦( لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً .  من قبل مكتب عقاري مستقل، م١٩٩٩ديسمبر  ٣١ من ابتداءً والساري المفعول م ١٩٩٩ديسمبر  ١في 
ة الجديدترية اإلجمالية تم اعتبار مبلغ إعادة التقييم القيمة الدفو  ،م١٩٩٩ديسمبر  ٣١كما في ذي العالقة حذف التكلفة واالستهالك المتراكم تم 

  ).د-١٥إيضاح (

 االستهالك المحمل للسنة   أ-١٠
 م٢٠١١ م٢٠١٠

 ألف لایر يمنيا ألف لایر يمني
   استهالك العقارات واآلالت والمعدات ١٣٣,٣٨٩ ٩٨,٦٥٧

  )١- أ-١٠إيضاح ( الخسارة الناتجة من شطب العقارات واآلالت والمعدات لفرع البنك في أبين ٤,٧٥٥  -
 إجمالي االستهالك المحمل للسنة ١٣٨,١٤٤ ٩٨,٦٥٧

  أبين زنجبار، الخسارة الناتجة من شطب العقارات واآلالت والمعدات لفرع البنك في   ١- أ-١٠
ا المواجهات مع مخالل محتوياته لالقتحام والسرقة وٕاحراق تعرض فرع البنك في زنجبار، أبين م ٢٠١١ديسمبر  ٣١خالال السنة المنتهية في 

لتلك العقارات واآلالت والمعدات صافي القيمة الدفترية ألف لایر يمني والذي يمثل  ٤,٧٥٥وبناًء عليه تم شطب مبلغ . بتنظيم القاعدةيسمى 
  . خسارة على بيان الدخل الشامل هكتعويض من الحكومة، رغم أنها قد حملتهذا المبلغ  ترى إدارة البنك أن من الممكن استرداد. المتضررة



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٥٣   

  األرصدة المستحقة للبنوك ١١
   م٢٠١١   م٢٠١٠

  :الحسابات الجارية وتحت الطلب ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  البنوك المحلية   -   -

  البنوك األجنبية  ٤٢٣,٣٦٠  ٢٩١,٥٣٧
  إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك ٤٢٣,٣٦٠  ٢٩١,٥٣٧

  ودائع العمالء ١٢
   م٢٠١١  م٢٠١٠

ف لایر يمنيأل  ألف لایر يمني    

  الحسابات الجارية  ١٥,٦٠١,٧٨٦  ٢٠,٨٥٦,٣٢١
 حسابات التوفير  ٢٧,٦٨٨,٨٥٤   ٢٩,١٥٥,٦٢٩

 الودائع ألجل  ٣٩,٩٩٠,٩١٥   ٣٨,١١٧,٤١٦

 هوامش الودائع األخرى  ٦٦٧,٣٩٥   ٤٧٤,١٤٧

 التأمينات النقدية لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها  ٢,٣٢٥,٩٧٥   ٣,٢٣٠,٨١٤

٨٦,٢٧٤,٩٢٥   ٩١,٨٣٤,٣٢٧  العمالء عإجمالي ودائ

  األخرىالمطلوبات األرصدة الدائنة و  ١٣
   م٢٠١١   م٢٠١٠

   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  الفوائد المستحقة الدفع ١,٢٦٢,٨٥٣  ١,١٣٢,١١٣
 )أ- ١٣ إيضاح(األرصدة غير المطالب بها  ٢٠٤,٨٨٣   ٢٠٥,٢٠٠

 المخصص لقاء مستحقات إجازة الموظفين ٧١,١٥٥  ٦٢,٨٣٣

 )ب- ١٣إيضاح (المخصص لقاء البنود خارج بيان المركز المالي  ٧٨,٩٧٣  ٩٢,٦٣٤

  حصة الموظفين من الربح   ١١٠,٤٣٩   ١٠٦,٧٨٥
  المخصصات األخرى  ٤٩٢   -

  )٣٢إيضاح (المخصص لقاء المطلوبات المحتملة   ٦٠,٤٦١   ٦٠,٤٦١
  الت العمالءقبو   ١,٥٤٧,٣٦٩   ١,٠٣١,٨٣٠

  )ج-١٣إيضاح (الزكاة المستحقة الدفع   ٢٥,٠٠٠   ٥٠,٠٠٠
  األرصدة الدائنة األخرى  ١,١٧٣,٦٠١   ٦٠٠,٦٥٥

 األخرىوالمطلوبات األرصدة الدائنة إجمالي  ٤,٥٣٥,٢٢٦   ٣,٣٤٢,٥١١

  األرصدة غير المطالب بها أ-١٣
بمراجعة احتمال المطالبة بهذه المبالغ دوريًا تقوم اإلدارة . سنة ولم يطالب بها أصحابها ١٥ر من أرصدة قديمة مضى عليها أكثلغ المبا هذ مثلي
  . م١٩٩٨لسنة ) ٣٨(رقم قانون البنوك وفقًا للمادة ذات العالقة في زارة المالية الواجب تحويلها إلى و المبالغ دد على نتيجة تلك المراجعة تحبناًء و 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٥٤   

  )تتمة( األخرىلوبات المطاألرصدة الدائنة و  ١٣

  المخصص لقاء البنود خارج بيان المركز المالي ب-١٣
   م٢٠١١   م٢٠١٠

   ألف لایر يمني   ألف لایر يمني
  يناير  ١الرصيد في  ٩٢,٦٣٤  ١١٥,٨٥٦

  إعادة تقييم األرصدة االفتتاحية بالعمالت األجنبية  -  ٣,٩١٠
 )٢٣إيضاح ( السنةالمكون خالل  ٢٧,٢١٨  ٣٧,٣٧٦

  )٢١إيضاح ( السنةلمسترد خالل ا  )٤٠,٨٧٩(   )٦٤,٥٠٨(
  ديسمبر ٣١ يالرصيد ف ٧٨,٩٧٣  ٩٢,٦٣٤

  الزكاة المستحقة الدفع ج-١٣
   م٢٠١١    م٢٠١٠

   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  يناير ١الرصيد في   ٥٠,٠٠٠    -
  )٢١إيضاح ( المسترد خالل السنة  )٥٠,٠٠٠(    -

  المحمل للسنة  في بيان الدخل الشامل   ١٦٥,٠٠٠    ١٥٠,٠٠٠
  السنةالمدفوع خالل   )١٤٠,٠٠٠(    )١٠٠,٠٠٠(

  ديسمبر ٣١الرصيد في   ٢٥,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠

  الدخل ضريبة  ١٤
   م٢٠١١  م٢٠١٠

   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
 يناير ١الرصيد في  ٤١٨,٩٦٩  ٧٧٤,٥٨٦

 )أ- ١٤إيضاح (في بيان الدخل الشامل  المخصص للسنة والمحمل ٥٥٠,٩٩٩  ٥١٨,٩٦٩

 )ب- ١٤إيضاح ( السنةالمدفوع خالل  )٤٠٢,٨٩٩(  )٨٧٤,٥٨٦(

 )٢١إيضاح ( السنةخالل  المسترد )١٦,٠٧٠(   -

 ديسمبر ٣١الرصيد في  ٥٥٠,٩٩٩  ٤١٨,٩٦٩

) ٢- أ-١٤(وأحكام المادة ، م١٩٩٨ديسمبر  ٢٧ساري المفعول في الم ١٩٩٨لسنة  )٣٨( رقمقانون البنوك من ) ٨٥(رقم لمادة بموجب أحكام ا
لقاء ديون القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها التي تكونها البنوك  اتمخصصفإن ال ،م٢٠١٠لسنة  )١٧(رقم الدخل ضرائب قانون من 
اب الوعاء الضريبي لضريبة ضرائب الدخل عند احتسحكام أي قانون لأل ةكون خاضعتال بهذا الخصوص لتعليمات البنك المركزي اليمني  وفقاً 

  .أرصدة الفوائد المعلقةات المخصصهذه ويدخل ضمن . الدخل

  للسنةخصص الم أ-١٤
لسنة ) ١٧(رقم  فقًا ألحكام قانون ضريبة الدخلو  ربح للسنةالمن ) %٢٠ :م٢٠١٠% (٢٠تم احتساب المخصص لقاء الضريبة للسنة على أساس 

  .م٢٠١٠



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٥٥   

  )تتمة(الدخل ضريبة  ١٤

  بط الضريبي للسنة السابقةالر  ب-١٤
  :على النحو التاليقام البنك بسداد ضريبة الدخل من واقع االقرار الضربيبي المقدم إلى مصلحة الضرائب 

   م٢٠١١  م٢٠١٠

  :الدخل لـ المدفوع خالل السنة لقاء ضريبةالمبلغ  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
 لسنة السابقةا ٤٠٢,٨٩٩  ٧٧٤,٥٨٦

 لسنة الحاليةا -  ١٠٠,٠٠٠

  لقاء ضريبة الدخل المدفوع خالل السنةالمبلغ إجمالي  ٤٠٢,٨٩٩  ٨٧٤,٥٨٦
   حقوق الملكية  ١٥

  رأس المال    أ-١٥

  
  عدد األسهم
  قيمة السهم  ألف سهم

  م٢٠١١  
  لایر يمنيألف 

  م٢٠١٠  
  لایر يمنيألف 

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  المصرح به

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  المصدر والمدفوع

  القانوني  االحتياطي  ب-١٥

من صافي األرباح للسنة إلى حساب االحتياطي % ١٥م بشأن البنوك يتم تحويل ١٩٩٨لسنة ) ٣٨(من القانون رقم ) ١- ١٢(وفقًا لنص المادة 
ستخدم هذا االحتياطي دون الحصول على موافقة مسبقة من ال يمكن للبنك أن ي.  القانوني حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ضعف رأس المال

 ٣١١,٣٨١: م٢٠١٠ديسمبر  ٣١(ألف لایر يمني لهذا االحتياطي  ٣٣٠,٥٩٩م تم تحويل مبلغ ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  .البنك المركزي اليمني
  ).ألف لایر يمني

  االحتياطي العام  ج-١٥
يمكن ). ألف لایر يمني ٣١١,٣٨١: م٢٠١٠ديسمبر  ٣١(لف لایر يمني لهذا االحتياطي أ ٣٣٠,٥٩٩م تم تحويل مبلغ ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 

  .استخدام رصيد هذا االحتياطي في األغراض التي يقررها البنك

  فائض إعادة تقييم العقارات احتياطي  د-١٥
هذا الحساب وضمن  م في١٩٩٩ديسمبر  ٣١دفترية كما في تم إدراج الفارق بين مبالغ إعادة تقييم األراضي والمباني المملوكة ملكية تامة وقيمها ال

  .حقوق الملكية

  احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة  ه-١٥
يتم االعتراف بالفارق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية ، االعتراف والقياس -األدوات المالية): ٣٩(تطبيقًا 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"تثمارات لالس
  .عندها يتم إدراج األرباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها في بيان الدخل الشامل، انخفاض قيمتها



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٥٦   

  )مةتت( حقوق الملكية  ١٥

  توزيع األرباح    )و-١٥

  :على النحو التاليللبنك األرباح السنوية ستوزع م ١٩٩١لسنة  )٣٥( ألحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم وفقاً 
 ؛لالحتياطي القانوني % ١٥  
 ؛لالحتياطي العام % ١٥  
 الربح؛من لحصتها للحكومة  % ٦٥  
 ؛ وحوافز الموظفينل    % ٢ 

 للموظفين االجتماعيوق للصند   % ٣. 

  صافي ،الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  ١٦

  : ما يلي ،كما في تاريخ بيان المركز المالي ،تضمنت االلتزامات نيابة عن العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب العمالء
    --------------م٢٠١١ ----------------

  بهامشالمغطاة   االلتزامات صافي

  إجمالي
 اللتزاماتا

  

   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  استيراد –خطابات االعتماد المستندية  ٦,١٢٠,٢١٩  ١,٣١٨,٩٤٧  ٤,٨٠١,٢٧٢

  تصدير –خطابات االعتماد المستندية   ٧٤,٢٠٦   -   ٧٤,٢٠٦
 العمالء  -خطابات الضمان ٤,١٣٠,٥٦١   ٩٩٤,٣٦٠  ٣,١٣٦,٢٠١

 البنوك المراسلة –خطابات الضمان ٧,٦٩٠,٤٠٢  -  ٧,٦٩٠,٤٠٢

  بطاقات االئتمان   ٧١,٦٢٣   ١٢,٦٦٨   ٥٨,٩٥٥
  الشيكات المشتراة  -   -   -

 إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى ١٨,٠٨٧,٠١١  ٢,٣٢٥,٩٧٥  ١٥,٧٦١,٠٣٦

   ------ ------ - ---م٢٠١٠ ----- -------- -----

  االلتزامات إجمالي  بهامش المغطاة   االلتزامات صافي

   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  استيراد –خطابات االعتماد المستندية  ٩,٨٧٢,٤٥٨  ١,٦٥١,٨١٨  ٨,٢٢٠,٦٤٠

  تصدير –خطابات االعتماد المستندية   -   -   -
 العمالء  -خطابات الضمان ٥,٦٥٠,٦٧٧  ١,٥٥٩,٦٦١  ٤,٠٩١,٠١٦

 البنوك المراسلة –خطابات الضمان ١٠,٤٦٧,٧٢١   -  ١٠,٤٦٧,٧٢١

 بطاقات االئتمان  ٦٩,٤٨٥  ٩,٤٦١   ٦٠,٠٢٤

  الشيكات المشتراة  ٦٥,٥٨٩   ٩,٨٧٤   ٥٥,٧١٥
  إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  ٢٦,١٢٥,٩٣٠   ٣,٢٣٠,٨١٤   ٢٢,٨٩٥,١١٦

  



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٥٧   

  واألرصدة لدى البنوكالمقدمة للعمالء د من القروض والسلفيات الفوائ ١٧
   م٢٠١١    م٢٠١٠

  :المقدمة للعمالء القروض والسلفياتمن فوائد ال ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  المقدمة للعمالء لقروض والسلفياتا ١,٥٣٤,٣٨٧   ١,٥١٠,٩٥٢

  التسهيالت األخرى ٢٠٤   ١١٦
  )أ-١٧( ةمعامالت المرابح ٩٢٩   ١,٢٨٩

  المقدمة للعمالء القروض والسلفيات من فوائدال إجمالي ١,٥٣٥,٥٢٠    ١,٥١٢,٣٥٧
  :األجنبيةالبنوك  لدى رصدةاألمن فوائد ال    

  الحسابات الجارية ٣,٠٢٤   ٤,٢٢٥
  الحسابات تحت الطلب -   -

  الودائع  ١١٦,٥٨٣   ١٦٣,٨٩٨
  د من األرصدة لدى البنوك األجنبيةإجمالي الفوائ  ١١٩,٦٠٧    ١٦٨,١٢٣

  :من األرصدة لدى البنوك المحليةفوائد ال    
  أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني  -   -

   األرصدة لدى البنوكإجمالي الفوائد من  ١١٩,٦٠٧   ١٦٨,١٢٣
  األرصدة لدى البنوكو المقدمة للعمالء من القروض والسلفيات  وائدإجمالي الف ١,٦٥٥,١٢٧   ١,٦٨٠,٤٨٠

  معامالت المرابحة  أ-١٧
  .التي يقدمها البنك لبعض العمالء الراغبين في خدمات مصرفية بالصيغة اإلسالميةالخدمات المصرفية يمثل هذا المبلغ 

  عتكلفة الودائ ١٨
   م٢٠١١    م٢٠١٠

   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
 لجارية وحسابات التوفيرالفوائد على الحسابات ا ٢,٩٩٦,٨٦٨   ٢,٦٦٦,٩٧١

 الفوائد على الودائع ألجل  ٦,٤٥٠,١٣٩   ٤,٨٣٤,٩٦٦

  إجمالي تكلفة الودائع ٩,٤٤٧,٠٠٧    ٧,٥٠١,٩٣٧

  عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةإيرادات ال  ١٩
   م٢٠١١    م٢٠١٠

  :العموالت من ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  العتماد المستنديةخطابات ا ٥٣,٠٢٨   ١١٢,١٩٨
  خطابات الضمان ١٢٩,٠٧٨   ٢٥٣,٤٠٧
  التحويالت  ٢٥,٤٥٨   ٢٨,٦٥٥
  القبوالت ١٢,٦٢٨   ١٣,١٩٩

  الشيكات ٢٥٧,٠٥٦   ٢٤٦,٣٥٦
  :رسوم  -    -

  الخدمات المصرفية ٩,٠٨٥   ١٠,٠٦٣
  الخدمات األخرى ٤٩,٦٢٢   ٤٦,٣٠٦

  والت ورسوم الخدمات المصرفيةإجمالي إيرادات العم ٥٣٥,٩٥٥   ٧١٠,١٨٤

  



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٥٨   

  من العمليات بالعمالت األجنبية )الخسارة/ (األرباح ٢٠
   م٢٠١١    م٢٠١٠

   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  فروق إعادة تقييم أرصدة بالعمالت األجنبية  )٥١,٦٢١(    )٢٤٥,١٧٦(

  أرباح عمليات المتاجرة بالعمالت األجنبية ١٤٠,١٩٦   ٩٢,٣٨٢
  عمالت األجنبيةمن العمليات بال )الخسارة/ (األرباحإجمالي  ٨٨,٥٧٥   )١٥٢,٧٩٤(

  إيرادات التشغيل األخرى ٢١
   م٢٠١١    م٢٠١٠

  :المخصص لقاء ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  )أ- ٧إيضاح (خسائر قروض انتفت الحاجة إليها  ١,١١٤,١٦٦   ٨٢٨,٦٧١
  )ب- ١٣إيضاح (انتفت الحاجة إليها  بنود خارج بيان المركز المالي ٤٠,٨٧٩   ٦٤,٥٠٨

  مسترد خالل السنةال مبالغ مختلسة  ١٦٢,٥٢١    -
 )قيد التصفية - بنك االعتماد والتجارة(بنود تسوية قائمة انتفت الحاجة إليها   -    ١,١٨٠

  )١٤إيضاح (ضريبة الدخل المستردة خالل السنة   ١٦,٠٧٠    -
  )ج- ١٣يضاح إ(المسترد من الزكاة خالل السنة   ٥٠,٠٠٠    -

  إيرادات متنوعة ١٩,٥٢٥   ١٤,٩٣٧
  األخرى ت التشغيلإجمالي إيرادا ١,٤٠٣,١٦١   ٩٠٩,٢٩٦

  المصاريف العمومية واإلدارية  ٢٢
   م٢٠١١    م٢٠١٠

   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  والمصاريف ذات العالقةالرواتب واألجور   ١,٤٣٨,٦٧٩    ١,١٢٦,٩١٢

  )أ-١٠إيضاح ( العقارات واآلالت والمعدات استهالك ١٣٣,٣٨٩   ٩٨,٦٥٧
  ).١- أ-١٠إيضاح ( الخسارة الناتجة من شطب العقارات واالالت والمعدات لفرع البنك في أبين ٤,٧٥٥    -

  اإليجارات ٤١,٨٧٣   ٣٥,٣١٨
  الكهرباء والماء ٦٦,٥٨٦   ٦٢,٣٢٥
  الترميمات والصيانة ٣٧,٦٢٦   ٣٣,٧٣٣
  التلفون والتلكس والبريد ١٩,١٤٧   ٢٢,٣٧٩
  المواصالت والبدالت ٣٦,٦٩٧   ٣٩,٠٣٨
  اإلعالن والنشر ٤١,٠٩٨   ٣٠,٠٥٠
  صيانة الكمبيوتر ٢,٧٣٨   ١,٤١٢

  التدريب ٢٩,٥٣١   ٤٢,٤٠٥
  )أ-٢٢( الضرائب والرسوم الحكومية ١١٠,٦٦٩   ١٠٤,٢٠٢
  التبرعات  ٢٧,٤٦٣    ١٧,٥٢٤
  عةالقرطاسية ومواد الطبا ٣٠,٩٣١   ٢٩,٩٢٣
  أتعاب استشارات لبرنامج تحديث وتطوير البنك  ٢٢,٧٢١    ٣٠,٨٤١
  أخرى ١٤٢,١٨٣   ١٢٨,٩١٢

  إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية ٢,١٨٦,٠٨٦   ١,٨٠٣,٦٣١



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٥٩   

  )تتمة( المصاريف العمومية واإلدارية  ٢٢

  الضرائب والرسوم الحكومية   أ-٢٢

تم دفعه خالل السنة مقابل االشتراك في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وفقًا للقانون رقم  لف لایر يمنيأ ١٠٠,٥٨١مبلغ يتضمن هذا الحساب 
  .م بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية٢٠٠٨لسنة ) ٢١(

  المخصصات ٢٣
   م٢٠١١    م٢٠١٠

  :المخصص لقاء ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  )أ -٧إيضاح (يات خسائر القروض والسلف ٢,٠٩٢,٣٥٨   ٩٦٣,٨٠٢
  )ب- ١٣إيضاح (البنود خارج بيان المركز المالي  ٢٧,٢١٨   ٣٧,٣٧٦

  )٤إيضاح (النقدية المسروقة من فرع البنك في أبين   ٥,٣٤٤    -
  أخرى  ٥٩,١٣٠    ٤٠,٤٤٦

  إجمالي المخصصات ٢,١٨٤,٠٥٠   ١,٠٤١,٦٢٤
  الربح األساسي للسهم ٢٤

   م٢٠١١    م٢٠١٠

  السنة ربح  ألف لایر يمني  ٢,٢٠٣,٩٩٤    ٢,٠٧٥,٨٧٤
   عدد األسهمالمرجح لمتوسط ال  سهم  ١٠,٠٠٠    ٩,٥٠٠

  األساسي للسهم ربح ال  لایر يمني  ٢٢٠    ٢١٩

  العالقة ويالمعامالت مع األطراف ذ ٢٥

   م٢٠١١    م٠١٠

 :أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم ألف لایر يمني   ألف لایر يمني 

 اإلجمالي  ،القروض والسلفيات ٤,٨٩٥  ٢٧,١٢١

 ودائع العمالء   ١٣,٠٦٩   ١١,٥٢٥

 إيرادات الفوائد للسنة ٨٠  ١,٤٣٧

  تكلفة الفوائد للسنة ٨٢٦  ٨٤٨

  النقدية وشبه النقدية  ٢٦
  م٢٠١٠    م٢٠١١  
 ألف لایر يمني   ألف لایر يمني   

 ١١,٤٤٩,٧١٦  ٧,٨١١,١٧٤ )٤إيضاح (لمركزي اليمني النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك ا
 ٢٧,٥٣٣,١٧٦  ٢٣,٠٦٨,٠٩١ )٥إيضاح (األرصدة لدى البنوك 

 ٥٧,٦٦٠,١٢٨  ٦٣,٨٤٤,٥٩٣  )٦إيضاح (أذون الخزانة 
 )١٠,٠٢٩,٨٠٩(  )٦,٤٣٨,٥٥٠( ) ٤إيضاح (أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 

  )١٤,٥٨٠,٨٤٣(   )٢٨,٥٧٢,٢٠٥(  )٢٩إيضاح (ثة أشهر، بعد الخصم غير المطفأ أذون الخزانة المستحقة بعد ثال
 )٣,٩٣٧,٨٩٠(  )٢,١٧٠,٦٨٠(  )٢٩إيضاح (المستحقة بعد ثالثة أشهر األرصدة لدى البنوك 

 ٦٨,٠٩٤,٤٧٨  ٥٧,٥٤٢,٤٢٣ إجمالي النقدية وشبه النقدية 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٦٠   

  المحتملة وفقًا للقطاع االقتصاديااللتزامات و المطلوبات توزيع الموجودات و   ٢٧
    ----------------------- -------- ----م ٢٠١١  ---- --------- ----------------------

    التصنيع    الزراعة    التجارة    الخدمات    التمويل    شخصي    اإلجمالي
ألف لایر يمني ألف لایر يمني ألف لایر يمني ألف لایر يمني ألف لایر يمني ألف لایر يمني   الموجودات ألف لایر يمني

٧,٨١١,١٧٤ - ٧,٨١١,١٧٤ - - - - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 
  لدى البنك المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   -  -  -  - ٢٣,٠٦٨,٠٩١  - ٢٣,٠٦٨,٠٩١
  صافي، ن الخزانةأذو   -  -  -  - ٦٣,٨٤٤,٥٩٣  - ٦٣,٨٤٤,٥٩٣

٤,٣١٨,٣٤٠ ١٢,٧٠٠ ٣٤,٦٥٨ ١,٨٨٧,٠١٧ ٦,٢٥٢,٧١٥ - - 

بعد ، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
  المخصصات

  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع - - - - ٣١٢,٧٥٦ - ٣١٢,٧٥٦

١٠١,٢٨٩,٣٢٩   وداتإجمالي الموج -  ٤,٣١٨,٣٤٠ ١٢,٧٠٠ ٩٥,٠٧١,٢٧٢ ١,٨٨٧,٠١٧

  المطلوبات       
  األرصدة المستحقة للبنوك - - - - ٤٢٣,٣٦٠ - ٤٢٣,٣٦٠

٧٣,١٩١,٢٧٥ ٨٦,٢٧٤,٩٢٥ ٢,٦٤٦,٩٤٣ ١,٧١٧,٣٣٨   ودائع العمالء  ١,٢٢٥,١٢٧ ٢٠٢,٣٤٢ ٧,٢٩١,٩٠٠

٧٣,١٩١,٢٧٥ ٨٦,٦٩٨,٢٨٥ ٢,٦٤٦,٩٤٣ ٢,١٤٠,٦٩٨  مالي المطلوباتإج  ١,٢٢٥,١٢٧ ٢٠٢,٣٤٢ ٧,٢٩١,٩٠٠

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى ٢,٢٥٨,٠٠٦ ٣,٠٠٠ ١٢,٨٩٥,٣١٨ ٨٤,٧٥٢ ١,٣٨٢,٢٣٢ ١,٤٦٣,٧٠٣  ١٨,٠٨٧,٠١١

  
    ------------------------------------م ٢٠١٠  --- -------------------------------

    التصنيع    ةالزراع    التجارة    الخدمات    التمويل    شخصي    اإلجمالي
  الموجودات ألف لایر يمني ألف لایر يمني ألف لایر يمني ألف لایر يمني ألف لایر يمني ألف لایر يمني ألف لایر يمني

١١,٤٤٩,٧١٦ - ١١,٤٤٩,٧١٦ - - - - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 
  لدى البنك المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   -  -  -  - ٢٧,٥٣٣,١٧٦  - ٢٧,٥٣٣,١٧٦
  صافي، أذون الخزانة  -  -  -  - ٥٧,٦٦٠,١٢٨  - ٥٧,٦٦٠,١٢٨

٧٥٧,١٦٧ - ٥,٣٢٨,٣٠٣ ١٣,٢٢٩ ٦,٥٩٩ ٢,١٦٨,٦٣١ ٨,٢٧٣,٩٢٩ 

بعد ، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
  المخصصات

  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع - - - - ٣٠١,٩٧٧ - ٣٠١,٩٧٧

  إجمالي الموجودات ٧٥٧,١٦٧ - ٥,٣٢٨,٣٠٣ ١٣,٢٢٩ ٩٦,٩٥١,٥٩٦ ٢,١٦٨,٦٣١ ١٠٥,٢١٨,٩٢٦

  المطلوبات       
  األرصدة المستحقة للبنوك - - - - ٢٩١,٥٣٧ - ٢٩١,٥٣٧

  ودائع العمالء  ١,٦٢٤,٢٢٤ ١٧١,٧٧٤ ١٣,٩٨٥,٩٤١ ٢,٤٩٦,٢٦١ ٣٦٤,٦٩٤ ٧٣,١٩١,٤٣٣ ٩١,٨٣٤,٣٢٧

 إجمالي المطلوبات  ١,٦٢٤,٢٢٤ ١٧١,٧٧٤ ١٣,٩٨٥,٩٤١ ٢,٤٩٦,٢٦١ ٦٥٦,٢٣١ ٧٣,١٩١,٤٣٣ ٩٢,١٢٥,٨٦٤

  اللتزامات األخرىالحسابات النظامية وا ٣,٠٢٥,٣٤١ ٥,٢٣٨ ١٥,٩٧٧,٣٢٥ ١٧٢,٤٠١ ٢,١٩٦,١٢٦ ٤,٧٤٩,٤٩٩  ٢٦,١٢٥,٩٣٠
  



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٦١   

  المحتملة وفقًا للموقع الجغرافيااللتزامات و توزيع الموجودات والمطلوبات   ٢٨
    -------------------- ------ -------م ٢٠١١  -------- ------ ------------------

    أوروبا    آسيا    أفريقيا    اإلجمالي
الواليات المتحدة 

    األمريكية
الجمهورية 

    ةاليمني
  الموجودات ألف لایر يمني  ألف لایر يمني   ألف لایر يمني ألف لایر يمني   ألف لایر يمني  يمنيألف لایر

٧,٨١١,١٧٤  -  - -    - ٧,٨١١,١٧٤ 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

١٢,٧١٩,٥٨٣ ٦,٣٣٥,٩٢١   ١١٨,٤٠٧ ٢٣,٠٦٨,٠٩١   األرصدة لدى البنوك  ٢,٠٤٠,١٠٩  ١,٨٥٤,٠٧١ 
٦٣,٨٤٤,٥٩٣   -   -  -    - ٦٣,٨٤٤,٥٩٣  صافي، أذون الخزانة 

  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٦,٢٥٢,٧١٥  -  - -   - ٦,٢٥٢,٧١٥
  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع ١٢٤,٦٣٠   -   -  ١٨٨,١٢٦    - ٣١٢,٧٥٦

١٢,٧١٩,٥٨٣ ٦,٥٢٤,٠٤٧   ١١٨,٤٠٧ ١٠١,٢٨٩,٣٢٩  ٨٠,٠٧٣,٢٢١  ١,٨٥٤,٠٧١   إجمالي الموجودات

  المطلوبات          
  األرصدة المستحقة للبنوك -  -  - ٤٢٣,٣٦٠    - ٤٢٣,٣٦٠

٨٦,٢٧٤,٩٢٥  -   - -    - ٨٦,٢٧٤,٩٢٥   ودائع العمالء
٨٦,٢٧٤,٩٢٥  -   - ٤٢٣,٣٦٠    - ٨٦,٦٩٨,٢٨٥   إجمالي المطلوبات

  
    --------------------- ------------م ٢٠١٠  -------- ------------------------ 

    أوروبا    آسيا    أفريقيا    اإلجمالي
الواليات المتحدة 

    األمريكية
الجمهورية 

  اليمنية
  

  الموجودات ألف لایر يمني  ألف لایر يمني   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني

١١,٤٤٩,٧١٦  -   -   -     -   ١١,٤٤٩,٧١٦ 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  ٣,٠٤٢,٣٩٣  ٣,٥٩٧,٣٠٠  ١٠,٩٠٨,٠٨٨  ٩,٨٨٢,٤٨٢   ١٠٢,٩١٣  ٢٧,٥٣٣,١٧٦
 صافي، أذون الخزانة  ٥٧,٦٦٠,١٢٨   -    -   -     -   ٥٧,٦٦٠,١٢٨

  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٨,٢٧٣,٩٢٩  -   -   -     -   ٨,٢٧٣,٩٢٩
  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع ١٢٤,٦٢٨   -    -   ١٧٧,٣٤٩    -   ٣٠١,٩٧٧

  إجمالي الموجودات ٨٠,٥٥٠,٧٩٤  ٣,٥٩٧,٣٠٠  ١٠,٩٠٨,٠٨٨  ١٠,٠٥٩,٨٣١   ١٠٢,٩١٣  ١٠٥,٢١٨,٩٢٦

  لوبات المط          
  األرصدة المستحقة للبنوك -   -   -   ٢٩١,٥٣٧    -   ٢٩١,٥٣٧

  ودائع العمالء ٩١,٨٣٤,٣٢٧  -    -   -     -   ٩١,٨٣٤,٣٢٧
  إجمالي المطلوبات ٩١,٨٣٤,٣٢٧  -    -   ٢٩١,٥٣٧    -   ٩٢,١٢٥,٨٦٤

  



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٦٢   

  استحقاقات الموجودات والمطلوبات  ٢٩
    ---------- --- ------- ------ م٢٠١١  ----- -- -------- ---------

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
  أشهر ٦من 

    إلى سنة
  إلى ٣من 
    أشهر ٦

  أقل من
  أشهر ٣

  

  الموجودات ألف لایر يمني ألف لایر يمني   ألف لایر يمني ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  صدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمنيالنقدية في الصندوق وأر  ٧.٨١١,١٧٤  - - -  ٧,٨١١,١٧٤
  األرصدة لدى البنوك   ٢٠,٨٩٧,٤١١  ١,٥٨٢,٠٩٠ ٥٠٣,٠٧٠ ٨٥,٥٢٠  ٢٣,٠٦٨,٠٩١
 أذون الخزانة، صافي ٣٥,٢٧٢,٣٨٨   ١٤,١٣٤,٨٨٤  ١٤,٤٣٧,٣٢١ -  ٦٣,٨٤٤,٥٩٣

  بعد المخصصات ،قدمة للعمالءالقروض والسلفيات الم ١,٨٣٩,٤٣٤  ١٤٠,٢١٠ ١,٨٤٠,٠٤٧ ٢,٤٣٣,٠٢٤  ٦,٢٥٢,٧١٥
  صافي ،االستثمارات المتوفرة للبيع -   -  - ٣١٢,٧٥٦  ٣١٢,٧٥٦

١٠١,٢٨٩,٣٢٩  ١٥,٨٥٧,١٨٤ ١٦,٧٨٠,٤٣٨ ٢,٨٣١,٣٠٠   إجمالي الموجودات ٦٥,٨٢٠,٤٠٧ 
  المطلوبات        

  األرصدة المستحقة للبنوك ٤٢٣,٣٦٠  - - -  ٤٢٣,٣٦٠
  ودائع العمالء ٥٧,٤٣٤,٧٧١  ٩,٧٢٣,٨٣٦  ١٨,٨٥٦,١٩٥ ٢٦٠,١٢٣  ٨٦,٢٧٤,٩٢٥
  إجمالي المطلوبات ٥٧,٨٥٨,١٣١  ٩,٧٢٣,٨٣٦  ١٨,٨٥٦,١٩٥ ٢٦٠,١٢٣  ٨٦,٦٩٨,٢٨٥
  صافي الفجوة ٧,٩٦٢,٢٧٦   ٦,١٣٣,٣٤٨  )٢,٠٧٥,٧٥٧( ٢,٥٧١,١٧٧  ١٤,٥٩١,٠٤٤

  
    ------------ ----------------- م٢٠١٠ ------ ------------------

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
  أشهر ٦من 

    إلى سنة
  إلى ٣من 
    أشهر ٦

  أقل من
    أشهر ٣

  الموجودات ألف لایر يمني ألف لایر يمني   ألف لایر يمني  ألف لایر يمني  ألف لایر يمني
  النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني ١١,٤٤٩,٧١٦ - -  -  ١١,٤٤٩,٧١٦
  األرصدة لدى البنوك   ٢٣,٥٩٥,٢٨٦ ١,٣٨٢,٥٣٠ ٢,٤٦٩,٨٤٠  ٨٥,٥٢٠  ٢٧,٥٣٣,١٧٦
 صافي، أذون الخزانة ٤٣,٠٧٩,٢٨٥  ٦,٥٨٨,١١٦  ٧,٩٩٢,٧٢٧  -  ٥٧,٦٦٠,١٢٨

  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٢,٦٦٧,٤٨١ ٥٠٠,٥١٣ ٤,٠٩١,٧٣١  ١,٠١٤,٢٠٤  ٨,٢٧٣,٩٢٩
  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع -  -  -  ٣٠١,٩٧٧  ٣٠١,٩٧٧

  إجمالي الموجودات ٨٠,٧٩١,٧٦٨ ٨,٤٧١,١٥٩ ١٤,٥٥٤,٢٩٨  ١,٤٠١,٧٠١   ١٠٥,٢١٨,٩٢٦
  المطلوبات        

  األرصدة المستحقة للبنوك ٢٩١,٥٣٧ - -  -  ٢٩١,٥٣٧
  ودائع العمالء ٥٨,٤٣٢,٥١٣ ٩,٨٦٥,٨٦٨  ٢٣,٣٠٨,٧٣٠  ٢٢٧,٢١٦  ٩١,٨٣٤,٣٢٧
  إجمالي المطلوبات ٥٨,٧٢٤,٠٥٠  ٩,٨٦٥,٨٦٨   ٢٣,٣٠٨,٧٣٠  ٢٢٧,٢١٦  ٩٢,١٢٥,٨٦٤
  صافي الفجوة ٢٢,٠٦٧,٧١٨   )١,٣٩٤,٧٠٩(   )٨,٧٥٤,٤٣٢(  ١,١٧٤,٤٨٥  ١٣,٠٩٣,٠٦٢

  



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٦٣   

  متوسط أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات   ٣٠
      ----- ------- ------ ---- م٢٠١١ ----------  ------ ------- 

      لایر يمني    دوالر أمريكي    جنيه إسترليني    يورو    لایر سعودي
  الموجودات    %    %    %    %    %

  أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني   -    -   - -  -
  : األرصدة لدى البنوك               
  ت الجاريةالحسابا    -    -   -  - -

  الودائع ألجل   -    ١.٣٥   ٠.٩٣  ٠.٥٠  ١.٥٨
  صافي، أذون الخزانة    ٢٢.٦٢    -   -  -  -
  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء    ٢٣.٠٠    ٧.٧٥   -  -  -

  المطلوبات               
  ودائع العمالء   ٢٠.٠٠   ٠.٢٥  ٠.٢٥ ٠.٢٥ ٠.٢٥

    -------- --------------- م٢٠١٠ ----- ----------- --------

  

  
      لایر يمني    دوالر أمريكي    جنيه إسترليني   يورو   لایر سعودي

  الموجودات    %    %    %   %   %

  أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني   -    -   - -  -
  : األرصدة لدى البنوك               
  الحسابات الجارية    -    -   -  - -

  الودائع ألجل   -    ١.٧٦   ٠.٧٩  ٠.٣٧  ٠.٣٢
  صافي، أذون الخزانة    ٢٢.٩٨    -   -  -  -
  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء    ٢٣.٠٠    ٧.٧٥   -  -  -

  المطلوبات               
  ودائع العمالء   ١٨.٠٠   ٠.٢٥  ٠.٢٥ ٠.٢٥ ٠.٢٥

  أنشطة األمانة ٣١

  .نيابة عن الحكومةالذي يديره البنك المشروع السكني باستثناء بالنيابة عن آخرين أو  آلخرين موجوداتيحتفظ البنك أو يدير  ال

  الموجودات والمطلوبات المحتملة ٣٢

عدم سداد رفع البنك عددًا من القضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة التجارية االبتدائية ضد موظفين سابقين وعمالء بشأن مبالغ مختلسة و 
/ قامت إدارة البنك بتقديم مخصصات كاملة و ،وحيث توجد قضايا مرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة. على التوالي ،ات المستحقةالمديوني

 في حين ال ،إال أنها لم تنفذ بعد ،وبالرغم من أنه قد ُحكم فيها لصالح البنك ،بالنسبة لبعض القضايا.  أو جزئية لهذه الحاالت في البيانات المالية
  .تزال القضايا األخرى تنتظر دورها أمام المحاكم



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٦٤   

  لدى البنك ز العمالت األجنبية المهمةمراك ٣٣
  : كما في نهاية السنة كان لدى البنك مراكز العمالت األجنبية المهمة التالية

   -- -------م٢٠١١ --- --   -- ---- --م٢٠١٠ --- -----

    %   ألف لایر يمني    %   ألف لایر يمني

  دوالر أمريكي )٤.٠٠(  )٥٦٤,٨٦٠(   )٠.٩٥(  )١٢٩,١٣٥(
  جنيه إسترليني ٠.٤١  ٥٥,٤٥١   ٠.٠٣  ٣,٩٨٢

 يورو ٠.٢٣  ٣٠,٧٦٢   ٠.٢١  ٢٨,٥٩٧
  لایر سعودي ١.٥٠  ٢٠٢,٥٥٦   ٠.٤٠  ٥٣,٧٦٠
 فرنك سويسري ٠.١٥  ١٩,٨١٥   ٠.٢٠  ٢٦,٩٨٦
  ين ياباني  )٠.٤٢(  )٥٨,٠٥٦(    ٠.١١  ١٤,٥٦٠
  درهم إماراتي  ٠.٠٦  ٧,٦٣٢    ٠.٠٧  ٩,٢٦٣

  أخرى ٠,٠٠  ١٦   ٠.٠٠  ١٩
  إجمالي مراكز العمالت األجنبية المهمة  )٢.١٦(   )٣٠٦,٦٨٤(    ٠.٠٧   ٨,٠٣٢

لایر  ٢١٣.٨٠: م٢٠١٠ديسمبر  ٣١(أمريكي  دوالر /لایر يمني ٢١٣.٨٠ مبلغ م٢٠١١ديسمبر  ٣١في كما سعر صرف الدوالر األمريكي بلغ 
  ).أمريكي دوالر /يمني 

 االلتزامات الرأسمالية  ٣٤

  ).الشيء: م٢٠١٠ديسمبر  ٣١(م ٢٠١١ديسمبر  ٣١ال توجد التزامات رأسمالية على البنك كما في 

  برنامج تحديث وتطوير البنك  ٣٥

 الثاني الجزء استكمال صدد في والبنك . والتطوير التحديث برنامج من األول بالجزء المرتبطة المراحل معظم تنفيذ من م ٢٠٠٩ العام خالل البنك انتهي
 .الخاصة المالية موارده من البرنامج هذا من الجزأين تكلفة البنك يمول. والتكنولوجيا الهيكلة برنامج بتنفيذ والمرتبط المشروع من

  أرقام المقارنة  ٣٦
فصاح عنها في البيانات المالية للبنك مع توحد جميع المبالغ المدرجة أو يتم اإل ،باستثناء الحاالت التي يسمح أو يطلب معيار أو تفسير غير ذلك

  .  معلومات مقارنة

  اعتماد البيانات المالية  ٣٧

 ورفعها إلى معالي وزير المالية بصفته ممثَال للحكومة المالكة لجميع حقوقم ٢٠١٢مايو  ٢وافق مجلس إدارة البنك على هذه البيانات المالية في 
  .الملكية

  

  

  

  

  

 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٦٥   

ي اليمنالبنك األهلي اليمني ف  
 اإلدارة العامة

 )٥(رقم .ب.ص

عدن /كريتر  

 الجمهورية اليمنية
٩٦٧ ٢ ٢٥٣٧٥٣: تلفون  
٩٦٧ ٢ ٢٥٢٣٢٥: فاكس  

: البريد اإللكتروني nby.ho@y.net.ye 
: الموقع على اإلنترنت www.nbyemen.com 

: سويفت NBOYYESA 

  فرع العيدروس
)٥(رقم .ب.ص  

 شارع الملكة أروى
عدن /كريتر  

٩٦٧ ٢ ٢٥٩١٧١تلفون   
٩٦٧ ٢ ٢٥١٥٧٩فاكس   

 فرع الملكة أروى
)١١٠(رقم .ب.ص  

 شارع الملكة أروى
عدن /كريتر  

٩٦٧ ٢ ٢٥٢٢٢٦تلفون   
٩٦٧ ٢ ٢٥٥٧٢٤فاكس   
  NBOYYESA٠٠٢: سويفت

    

  فرع صنعاء
)١٩٨٣٠٩(رقم . ب.ص  

 شارع الزبيري
 صنعاء

 الجمهورية اليمنية
٩٦٧ ١ ٥١٧٧٧٤تلفون   
٩٦٧ ١ ٥١٧٧٧٣فاكس   
 NBOYYESA٠٣٣: سويفت

  فرع المكال
)٨٠٤٤(رقم .ب.ص  

 الشارع العام
حضرموت/ المكال  

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٦٦   

 فرع الحديدة
)٤٨٥١(رقم .ب.ص  

 الحديدة
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٣ ٢٣٣١٢٣تلفون   
٩٦٧ ٣ ٢٣٣١٢٥فاكس   
  NBOYYESA٠٣٤: سويفت

  فرع المعال
)٥١١٧(رقم .ب.ص  

عدن /المعال  
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٢ ٢٤٣٤٠٩تلفون   
٩٦٧ ٢ ٢٤٣٢٩١فاكس   

   

  فرع التواھي
)١١٨١(رقم .ب.ص  

 شارع الهالل
عدن /التواهي  

اليمنيةالجمهورية   
٩٦٧ ٢ ٢٠٣٩٨٩تلفون   
٩٦٧ ٢ ٢٠٢٢٥٥فاكس   
  NBOYYESA: سويفت

 فرع عبد العزيز عبد الولي
 حي عبدالعزيز عبدالولي

عدن /المنصورة  
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٢ ٣٤٢٩٢٩تلفون   
  ٩٦٧ ٢ ٣٤٣٢٦٣فاكس 

  

 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٦٧   

  فرع اإلقراض الشعبي
)٥(رقم .ب.ص  

 شارع الملكة اروى
عدن /كريتر  

ةالجمهورية اليمني  
٩٦٧ ٢ ٢٥٣٣٢٧ :تلفون  
٩٦٧ ٢ ٢٥٢٨٧٥ :فاكس  

  فرع عدن الصغرى
)٣٠١٨(رقم .ب.ص  

 شارع الدوح
عدن /الصغرىعدن   

 الجمهورية اليمنية
٩٦٧ ٢ ٣٧٧٦١١ :تلفون  
٩٦٧ ٢ ٣٧٧١٥٥ :فاكس  

     

  فرع سيئون
  الشارع العام

  حضرموت /سيئون
 الجمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٤٠٢٤٣٤ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٤٠٥٥١٧ :فاكس
  NBOYYESA٠٠٧: سويفت

  فرع خورمكسر
 طريق المطار

عدن /خورمكسر  
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٢ ٢٣١٠٧٦ :تلفون  
  ٩٦٧ ٢ ٢٣١٩٥٠ :فاكس

     

  فرع تعز
 شارع جمال

 تعز
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٤ ٢٦٦٠١٠: تلفون  
٩٦٧ ٤ ٢٦٦٠١٢: فاكس  

 فرع زنجبار
 الشارع الرئيسي

أبين /زنجبار  
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٢ ٦٠٥٠٧٠ :فونتل  
  ٩٦٧ ٢ ٦٠٤٢٨١ :فاكس

    
 فرع الضالع
 الشارع العام
 الضالع

 الجمهورية اليمنية
٩٦٧ ٢ ٤٣٢٨٤٥ :تلفون  
٩٦٧ ٢ ٤٣٢٤٣١: فاكس  

  فرع الحبيلين
 الشارع العام

لحج /الحبيلين  
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢١٥ :تلفون  
٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢٢٥ :فاكس  

 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٦٨   

    

  فرع لبعوس
 سوق السالم

عوسلب  
لحج /يافع  

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

  فرع لحج
 شارع قماطة

لحج /الحوطة  
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٢ ٥٠٢٨٠٧ :تلفون  
  ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٣٤٠ :فاكس

   

  فرع البيضاء
 شارع األمة
 الحي الثقافي
 البيضاء

 الجمهورية اليمنية
٩٦٧ ٦ ٥٣٣٥٩٩ :تلفون  
٩٦٧ ٦ ٥٣٩٣١٦: فاكس  

  فرع زارة
 الشارع العام
 الوحدة السكنية

أبين /زارة  
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٢ ٦٧٢١٩٥ :تلفون  
٩٦٧ ٢ ٦٧٢٧٩١: فاكس  

   

 فرع رصد
 الشارع العام

أبين /رصد  
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٢ ٦٤٠٠٢٢: تلفون  
٩٦٧ ٢ ٦٤٠٤٠٦: فاكس  

 فرع عتق
 المجمع المالي

شبوة /عتق  
اليمنية الجمهورية  

٩٦٧ ٥ ٢٠٢٥٣٠: لفونت  
٩٦٧ ٥ ٢٠٣٢٣٣:  فاكس  

  
 
 
 
 
 
 
 

 فرع الشحر  
 الشارع العام
 منطقة الخور

حضرموت /الشحر  
 الجمهورية اليمنية

٩٦٧ ٥ ٣٣٠٩٩٩ :تلفون  
٩٦٧ ٥ ٣٣٢٢٨٥ :فاكس  

 

 



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٦٩   

 

  
   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
)تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية   

م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 

                                                     ٧٠   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


