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  أهم املؤشرات املالية
 نيةمباليني الرياالت اليم

  م٢٠٠٠  م٢٠٠١  م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  الفترة/ املؤشرات 

      :امليزانية العمومية يف هناية الفترة
      

  ٣٤،٢٣٧  ٣٧،٨٦١  ٤٣،٥٠٤  ٤٩،٧٠٠  ٥٧،٧٤٥  جمموع املوجودات

  ٢،٦٥٨  ٢،٨٥٦  ٣،٣٣٠  ٣،٧٩٨  ٤،٦٣١  جمموع حقوق املالك

  ٣٠،٩٥٨  ٣٣،٨٤٧  ٣٨،٨٩١  ٤٤،٤٩٧  ٥١،٢٨٤  ودائع العمالء

  ١،٠٩١  ١،٥٧٣  ١،٧٧٤  ٢،٢٠٣  ٣،٣٢١  وض والسلفياتصايف القر

  ١٥،١٩١  ١٧،١١٠  ٢٠،٣٨٧  ٢٥،٠٢٩  ٣٠،٨٧٠  استثمارات حملية

  ١٢،٤٩٠  ١٣،١٩٠  ١٤،٨٣٠  ١٣،٠٥٦  ١٣،٧٦٠  أرصدة لدى البنوك

            :بيان الدخل هناية الفترة

  ١،٢٢٣  ١،٤٨٦  ١،٤٨٩  ١،٦٧٣  ٢،٠٤٧  صايف إيرادات الفوائد

  ١٦٦  ٣٢٨  ٣٢٤  ٤٦٩  ٥٩١  إيرادات التشغيل

  ٦٧٢  ١،٠٠٣  ١،٠٥١  ١،١١٥  ١،٣٥٣  الربح قبل الضرائب

  ٤٣٧  ٦٥٢  ٦٨٣  ٧٢٥  ٨٨٠  صايف ربح السنة

            :مؤشرات مالية

   ريال٢٧٣  ريال ٤٠٧  ريال ٤٢٢   ريال٣٩٢   ريال٤١٩  ربح السهم

  ١٫٣  ١٫٧  ١٫٦  ١٫٥  ١٫٥  %العائد على املوجودات 

  ١٦٫٤  ٢٢٫٨  ٢٣٫٦  ٢١٫٥  ٢٢٫٨  % حقوق املالكمتوسط العائد على 

  ٨٧  ٨٨  ٨٩  ٨٤  ٨٥  % ةنسبة السيول

  ٤٦  ٤٦  ٤٦  ٤٦  ٤٦  %نسبة كفاية رأس املال

  ريال ١٦٥٫٥٣   ريال١٧٣٫٢٧   ريال١٧٨٫٨٨   ريال١٨٤٫٣٠   ريال١٨٥,٨٤  سعر الدوالر األمريكي

  ٢٨  ٢٨  ٢٩  ٢٧  ٢٧  عدد الفروع
  ٦٢٠  ٦٠٨  ٥٩٢  ٥٨٨  ٥٩٧  عدد املوظفني
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  اليمينجملس إدارة البنك األهلي 
  

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 ؛م١٩٩٧  منذ العامدارة البنك األهلي اليمينعني يف جملس إ

  خالد علي خينة/األستاذ
  ؛عضو جملس اإلدارة النائب الثاين للمدير العام: الوظيفة

 م؛٢٠٠٣منذ العام  عني يف جملس إدارة البنك األهلي اليمين

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

 عني رئيساً جمللس إدارة البنك األهلي اليمين
  ؛م١٩٩٨ منذ العام للبنك  عاماًومديراً
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 عبداهللا عبده صاحل/األستاذ
  ؛ممثل عن وزارة املالية ،دارةاإلعضو جملس 

  ؛ املالية عدنبمدير عام مكت: الوظيفة
 ؛م١٩٩٦ منذ العامعني يف جملس إدارة البنك األهلي اليمين 

 مقبل صاحل القوسي/األستاذ
  ، ممثل عن البنك املركزي اليمين؛دارةاإلعضو جملس 

  مدير عام البنك املركزي اليمين، فرع عدن؛: الوظيفة
 ؛م٢٠٠١ منذ العامعني يف جملس إدارة البنك األهلي اليمين 

  مكاوي عبداهللاحسني/األستاذ
  ، ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة؛دارةاإلعضو جملس 

  ؛الصناعة والتجارة، عدنمدير عام مكتب : الوظيفة
 ؛م٢٠٠٤ نوفمرب منذلبنك األهلي اليمين عني يف جملس إدارة ا

 عبداهللا سعيد عبدن/األستاذ
  ويلن وزارة التخطيط والتعاون الدممثل ع – دارةاإلعضو جملس 

  ؛، عدنمدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدويل: الوظيفة
 ؛م١٩٩٥عام منذ العني يف جملس إدارة البنك األهلي اليمين 
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  عصام أمحد علوي السقاف

 سابات املركزيةمدير دائرة احل

  
   صاحب عليبدر عبداجملديد

 مدير دائرة التفتيش واملراجعة

  

  أروى صاحل سيف
نيةالقائم بأعمال مدير الدائرة القانو

  
  سامل ناصرصاحل 

 مدير دائرة الفروع

 
  أمحد علي عمر بن سنكر. د
ير دائرة الشئون املالية واإلداريةمد

  
   سليمان الكوري عليأروى

 والبحوثاإلحصاء مدير دائرة 

 
  ض باسنيدـاد عائـزي      
 رئيس قسم الكمبيوتر      

 
  سكينة عبداحلسني حممد

 مدير دائرة العالقات اخلارجية

 
 علي عبد السالم حممد
 مدير مركز التدريب

 
 

 علوي عبداهللا منصر
 مدير دائرة االئتمان املصريف

  اإلدارة التنفيذية للبنك
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  كلمة رئيس جملس اإلدارة املدير العام

  
  

  .٢٠٠٤، بالنيابة عن أعضاء جملس إدارة البنك األهلي اليمين، تقريرنا السنوي لعام أقدممن دواعي سرورنا أن 
 مبعدل منو ٢٠٠٤ وقد واصل انتعاشه خالل النصف األول من عام ٢٠٠٣صاد العاملي يف االنتعاش منذ النصف األول من عام بدأ االقت

مدفوعاً بتجارة دولية قوية وأسواق مالية مزدهرة واقتصاد سريع التوسع وزيادة اإلنتاج الصناعي العاملي وارتفاع حركة % ٥وصل إىل 
إال أن ذلك النمو قد تراجع يف . صناعية الرئيسية وعدد من اقتصاديات األسواق الناشئة وحتديدا الصنياالستثمار خصوصا يف الدول ال 

الفترات الالحقة من العام حيث شهد عدد من الدول الرئيسة ومن ضمنها الواليات املتحدة األمريكية واليابان وكذلك الصني اخنفاضا 
  .ات متأثرا بالشكوك اجليوسياسية وأسعار النفط العاليةيف الناتج احمللي اإلمجايل حتت مستوى التوقع

وشهدت دول منطقة اليورو انتعاشا طفيفا، إال إنه ظل ضعيفا نسبيا وأعتمد بقوة على الطلب اخلارجي، وحتديدا يف أملانيا، اليت متثل                     
  .ثلث منطقة اليورو

  
ى الدوالر األمريكي، استمر سعر صرف الدوالر األمريكـي  ويف أسواق العمالت، وعلى الرغم من توقعات ارتفاع أسعار الفائدة عل   

 ارتفاعا كبريا يف قيمة اليورو ٢٠٠٤ وخاصة اليورو واجلنيه اإلسترليين حيث شهد هناية عام        -يف التراجع أمام أغلب العمالت الرئيسة     
  . دوالر أمريكي١,٣٦مقابل الدوالر األمريكي ليسجل حنو 

  
  

  عبدالرمحن حممد الكهايل/ األستاذ
 مرئيس جملس اإلدارة املدير العا
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 استمرار احلكومة يف تنفيذ برنـامج اإلصـالح         ٢٠٠٤قتصادية والنقدية واملالية احمللية، فقد شهد عام        أما على صعيد التطورات اال     

 االقتصادي وحتريك عجلة االقتصاد حنو النمو واالنتعاش االقتصادي وحتقيق االستقرار االقتصادي، حيث يتوقع أن حتافظ احلكومـة                
 الناتج احمللي اإلمجـايل     من% ٣,٥-٣على العجز يف امليزانية العامة يف حدود        

إىل ذلك متكنت احلكومة من تكوين %. ١٨والبطالة % ١٠-٨والتضخم بني 
 مليارات دوالر أمريكي ليغطي ٥احتياطي من النقد األجنيب يصل إىل أكثر من 

 شهرا، فضال عن ختفيض نسبة الـدين العـام          ١٤واردات البالد ألكثر من     
مجايل، حتقيق االستقرار يف األسـعار      من الناتج احمللي اإل   % ٤١اخلارجي إىل   

نسبيا وتثبيت أسعار صرف الريال مقابل الدوالر األمريكي بالسيطرة على كل         
من العجز يف املوازنة العامة للدولة والعجز يف ميزان العمليات اجلارية يف ميزان             

  .املدفوعات
  

عزيـز  ويف إطار اإلجراءات والسياسات اليت يبدهلا البنك املركزي الـيمين لت          
 إصدار قرار البنك املركزي     ٢٠٠٤االستقرار يف القطاع املصريف، شهد العام       

 مليون ريال وذلك خالل مخس سنوات   ٦,٠٠٠اليمين بشأن رفع رأس مال البنوك املصرح هلا بالعمل يف داخل اجلمهورية اليمنية إىل               
  .٢٠٠٩ وتنتهي يف عام ٢٠٠٥تبدأ من العام 

  
مين، يسعدين القول بأن البنك أهنى عاماً أخر حافالً         وبالنسبة للبنك األهلي الي   

 مليون ريـال    ١,٣٥٣باالجنازات املتميزة حمققاً رحباً صافياً قبل الضرائب بلغ         
عن الربح الذي حققه البنـك يف العـام         % ٢١,٤مسجالً بذلك منواً بنسبة     

، ومتكن بذلك من تدعيم مركزه املايل خالل العام بزيادة رأس املـال             ٢٠٠٣
 مليون ريال يف هناية عام      ٢,٧٠٠ مليون ريال إىل     ٢,١٠٠دفوع لريتفع من    امل

 مليون  ٤,٦٣١، األمر الذي ساهم يف تدعيم حقوق املالك لترتفع إىل           ٢٠٠٤
  .٢٠٠٣عن هناية عام % ٢١,٩ريال وبزيادة نسبتها 
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الذي هتدف إدارة البنك من خالله إىل -تطوير  انشغل البنك األهلي اليمين باستكمال دراسة مشروع التحديث وال٢٠٠٤وخالل عام 

حتسني ورفع مستويات األداء اإلداري والتشغيلي واملايل للبنك وتنوع خدماتنا ومنتجاتنا املصرفية والتطوير الـشامل لـنظم تقنيـة                   
 املشروع حبلول الربع الثاين ويتوقع البنك أن تستكمل إجراءات التعاقد مع الشركة اليت سريسى عليها العرض والبدء بتنفيذ. املعلومات
  .٢٠٠٥من العام 

  
ويف اخلتام وبالنيابة عن أعضاء جملس اإلدارة وباألصالة عن نفسي، يشرفين أن أرفع أمسى آيات الشكر والعرفان لفخامة الرئيس علي                    

خ مالئم للتنمية االقتصادية الشاملة عبداهللا صاحل، رئيس اجلمهورية، على قيادته احلكيمة ونظرته الصائبة وتوجيهاته السديدة لتهيئة منا           
وإىل دولة رئيس الوزراء ومعايل نائب رئيس الوزراء وزير املالية، الذي ينضوي البنك حتت إشرافه املباشر، ومعايل اليت تشهدها بالدنا، 

ئمة للقطاع املصريف يف بالدنا     حمافظ البنك املركزي اليمين لدعمهم املتواصل من أجل رفعة البنك وثقتهم املستمرة بنا ومساندهتم الدا              
  .مما يسهم مسامهة كبرية يف منو االقتصاد اليمين

  
كما أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان لعمالء البنك الكرام ومراسلينا على دعمهما املستمر والثقة الغالية الـيت أولوهـا جمللـس اإلدارة             

 والـذي   ٢٠٠٤رة وإدارة البنك على اجلهود اليت بذلوها خالل عام          كما أشكر زمالئي أعضاء جملس اإلدا     . واإلدارة التنفيذية للبنك  
  .كما أسجل خالص تقديري إىل املوظفني على والئهم وتفانيهم يف أداء أعماهلم. كان مثرته النتائج الطيبة اليت حتققت

  
  
  

    
  عبدالرمحن حممد الكهايل  

 رئيس جملس اإلدارة املدير العام  
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صافي ايرادات الفوائد
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  تقرير جملس اإلدارة
  

أن يقدم لكم البيانات املالية للبنك وتقرير مدققي احلسابات للسنة          ) بنك مملوك بالكامل للدولة   (جملس إدارة البنك األهلي اليمين      يسر  
 واليت تعكس حتسنا مستمرا وزيادة معدالت الرحبية وتدعيم القاعدة الرأمسالية للبنـك وحتـسني   ٢٠٠٤ ديسمرب  ٣١املالية املنتهية يف    

املال، وذلك يف إطار منظومة عمل مجاعي مؤسسي متكامـل  معدل كفاية رأس  
  .داخل خمتلف مراكز العمل يف البنك

  
 أداء عاليا للبنـك،  ٢٠٠٤ ديسمرب٣١شهدت فترة االثىن عشر شهرا املنتهية يف        

متيز يف حتقيق أداء مايل قوي، حيث أظهرت معظم املؤشرات املالية نسب منـو              
ة يف معظم دول العامل حنو خفض أسـعار         ملحوظة يف ظل اجتاه السلطات النقدي     

الفائدة قصرية األجل ورغم ظروف املنافسة الشديدة بني البنوك احمللية وارتفـاع      
  .السيولة يف القطاع املصريف احمللي

  
 يف احلفاظ على منو أرباحه، فقد بلغت األرباح         ٢٠٠٤استمر البنك خالل عام     

 مليون ريـال    ٧٢٥قارنة مع   م٢٠٠٤ مليون ريال للعام     ٨٧٩الصافية أكثر من    
  %.٢١,٤ وبنسبة منو بلغت ٢٠٠٣للعام 

  
 من حتقيق منوا ملحوظا يف معظـم مؤشـرات          ٢٠٠٤كما متكن البنك يف عام      

 مليون ريال يف هناية عام      ١,٦٧٣الرحبية حيث زاد صايف إيراد الفوائد من مبلغ         
، ومنـت   %٢٢,٤ مليون ريال، وبنسبة منو بلغـت        ٢,٠٤٧ إىل مبلغ    ٢٠٠٣

إيرادات العموالت، صرف العمالت األجنبيـة وإيـرادات        (إليرادات األخرى   ا
 مليون ريـال يف هنايـة عـام    ٥٩١إىل حوايل   % ٢٦بنسبة  ) التشغيل األخرى 

أضف إىل ذلـك،    . ٢٠٠٣ مليون ريال يف هناية عام       ٤٦٩ مقارنة مع    ٢٠٠٤
ية يف صايف إيراداته التـشغيل    % ٢٣,٢استطاع البنك من تسجيل زيادة نسبتها       

  . مليون ريال خالل الفترة املماثلة من العام السابق٢,١٤٢ مليون ريال مقابل ٢,٦٣٩لتبلغ 
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 ريال هلـذه الـسنة،      ٤١٩ إىل   ٢٠٠٣ ريال يف عام     ٣٩٢من  % ٧لقد أدت كل تلك النتائج إىل حتقيق زيادة يف ربح السهم بنسبة             
  .٢٠٠٣عن عام % ١,٣ بزيادة نسبتها %٢٢,٨ ليصل إىل ٢٠٠٤وارتفاع العائد على حقوق املالك يف عام 

  
أما بالنسبة إىل مصاريف التشغيل وبالرغم من الزيادة يف تلك املصاريف خالل            

، نتيجة سياسة البنك اهلادفة إىل استمرار املزيد من الدعم للمركز           ٢٠٠٤عام  
املايل وتكوين كافة املخصصات الالزمة للديون املتعثرة ولألصول املصنفة، إال          

بنك استطاع أن حيافظ على مؤشر لكفاءة األداء يف نفس مستوى مؤشر            أن ال 
أداء العام السابق، حيث بلغت نسبة إمجايل مصروفات التـشغيل إىل صـايف             

عند % ٤٦,٣ مقارنة مع نسبة ٢٠٠٤يف هناية عام % ٤٧,٢إيرادات التشغيل   
  .هناية العام املاضي

  
ملايل، كبنـك وطـين مملـوك     باإلضافة إىل ذلك استمر البنك بتعزيز مركزه ا       

 بنحو  ٢٠٠٤بالكامل للدولة، فقد ارتفع إمجايل موجودات البنك يف هناية عام           

مقارنة مـع هنايـة عـام       % ١٦,٢ مليون ريال وبنسبة منو بلغت       ٨,٠٤٥
لتـصل إىل   % ٢٣,٣، حيث زادت حمفظة االستثمارات احمللية بنسبة        ٢٠٠٣

اإلضافة إىل حتقيق منو يف حمفظة       مليون ريال يف هناية العام احلايل، ب       ٣٠,٨٧٠
 مليون ريال يف هناية     ٣,٣٢١لتبلغ حنو   % ٥٠,٧القروض والسلفيات بنسبة    

، كما سجلت احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى منوا بنسبة        ٢٠٠٤عام  
  . مليون ريال يف هناية عام التقرير١١,٣١٢لتصل إىل حوايل % ٨
  

 مليون ريـال يف     ٤٤,٤٩٧من  % ١٥,٣وقد ارتفعت ودائع العمالء بنسبة      
كمـا  . ٢٠٠٤ مليون ريال يف هناية عـام        ٥١,٢٨٤ إىل   ٢٠٠٣هناية عام   

 ٣٣,١٨٢من  %١٦,٤سجلت ودائع التوفري وودائع ألجل منوا الفتا بنسبة         
  . ٣١/١٢/٢٠٠٤ مليون ريال يف ٣٨,٦١٩ إىل ٣١/١٢/٢٠٠٣مليون ريال يف 



 
 
 

 10

مجموع حقوق المالك
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 مليون ريال يف هناية عـام       ٢,٧٠٠ إىل   ٢٠٠٣ مليون ريال يف هناية عام       ٢,١٠٠ع من   ومن جهة أخرى، أرتفع رأمسال البنك املدفو      
 األمر الذي أدى إىل ارتفاع معدل كفايـة رأس املـال ليـصل إىل               ٢٠٠٤
عن احلد األدىن احملدد من قبل البنـك        % ٤٧٠متفوقا مبا يزيد عن     % ٤٥,٦

أت علـى رأس    يف أعقاب هذه التعزيزات اليت طر     %. ٨املركزي اليمين البالغ    
املال وصايف النتائج احملققة من عمليات هذا العام ارتفع إمجايل حقوق املالـك           

 مليون ريال بنسبة    ٣,٧٩٨ مليون ريال من مستواه األول البالغ        ٤,٦٣١إىل  
  .٢٠٠٣عن عام % ٢١,٩زيادة بلغت 

  
وإدراكاً من البنك ألمهية تطوير املوارد البشرية شهد عام التقريـر عمليـات             

يب شاملة على كافة املستويات الوظيفية سواء بالداخل أو باخلارج، مـع            تدر
توجيه اهتمام خاص للخدمات والتقنيات املصرفية احلديثة وإعداد الكـوادر          
الشابة املتميزة من العاملني خللق صفوف قيادية ثانية، هذا وقد بلـغ عـدد              

ج تـدرييب   برنـام ) ٥٧(متدرباً شاركوا يف    ) ٣٠٤ (٢٠٠٤يف عام    املتدربني
غطت خمتلف جوانب العمل املصريف وأنظمة وتكنولوجيا املعلومات والرقابـة          
والتدقيق الداخلي وعمليات اخلزينة ومتويل املـشروعات واالسـتثمار وإدارة          

  .الفروع ومكافحة غسيل األموال
  

من ناحية أخرى بذل البنك جهوداً مكثفة لتوسيع نطاق عالقاته مع املراسلني            
املزيد من األعمال الغري مباشرة وزيادة سقوف خطوط االئتمان         للحصول على   

ومتاشياً مع هذا   . وعمليات اخلزينة وتوفري دورات تدريبية للموظفني يف البنك       
بنكاً ومؤسسة مـصرفية،    ) ١٨(التوجه فقد زار البنك خالل العام وفود من         

ت املالية يف   كما قام مدراء تنفيذيني من البنك بزيارة عدد من البنوك واملؤسسا          
وقد كان هلذه اجلهود واألنشطة أثرها ي أن يتم منح          . منطقة اخلليج وأوروبا  

  . العاملية يف اليمنTRAVELEX  البنك األهلي اليمين امتياز العمل كوكيل لشركة خدمات التحويالت السريعة
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توى الساحة اإلقليمية والدولية وهبدف متكني البنك من ومن منطلق دراسة النظرة املستقبلية لتطور الصناعة املصرفية يف اليمن وعلى مس

زيادة حجم أعماله يف اليمن ليصبح أكثر قدرة على املنافسة ومساندة التحسن املستمر يف نتائجه املالية والتركيز علـى احتياجـات                     
لومات والتكنولوجيا ملواكبة التطور    العمالء وتوسيع نطاق املنتجات واخلدمات لتالءم متطلبات العمالء واجلمهور وحتديث أنظمة املع           

 برسم رؤية للمستقبل متكن البنك األهلي اليمين من التواجد          -٢٠٠٤خالل عام   –التكنولوجي يف اجملال املصريف، قامت إدارة البنك        
بنك من أعمال   بقوة يف السوق املصرفية وأن يصبح أفضل البنوك العاملة يف اليمن وذلك من خالل البدء بتنفيذ مشروع احتياجات ال                  

  -كما تتوقع إدارة البنك أن يتم اجناز خطة العمل العامة         . ٢٠٠٥التطوير والتحديث، واحملدد البدء بتنفيذه خالل الربع الثاين من عام           
األهداف، السياسات واإلجراءات املصرفية، ووضع إستراتيجية التكنولوجيا وطلب عروض املوردين خالل فترة األشهر الستة األوىل               

  . تاريخ التوقيع على العقد بني البنك واالستشاريمن
إىل ذلك تضم خطة عمل البنك للعام القادم استمرار توفري نوعية عالية من التدريب لضمان مواصلة تعزيز خربات وكفاءات املوظفني                

ا يف إطار توسيع اخلـدمات      وحتسني كفاءة إجراءات العمل واإلنتاجية وخدمات العمالء، إضافة إىل تعزيز خطوات البنك اليت بدأه             
كما سيويل البنك اهتماما إضافيا خلدمات الصريفة اخلاصة ولتحـديث          . املصرفية لألفراد ويف تقدمي مستوى أفضل يف خدمة العمالء        

خدمات اخلدمات التقليدية يف جمال االعتمادات املستندية وخطابات الضمان ومتويل التجارة وخطوط االئتمان التمويلية، باإلضافة إىل   
  .الشركات

أضف على ذلك، يعمل البنك على توسيع انتشاره يف السوق احمللي وذلك لتعزيز قاعدة عمالئه الواسـعة مـن خمتلـف الـشرائح                       
االجتماعية، وتعزيز تواجده القوي والنوعي يف مناطق األعمال والسكن، كما إن مسألة تطوير وحتسني العالقات مع املراسلني ستظل                  

  .خطة البنك خالل العام القادمإحدى أهم أهداف 
لوه من جهد دويف اخلتام، فإنه يطيب جمللس اإلدارة أن يتقدم خبالص الشكر والتقدير لإلدارة التنفيذية ولكافة العاملني بالبنك على ما ب  

ا يتعلـق حبجـم      كان له عظيم األثر يف النواحي اإلجيابية امللحوظة سواء على نتائج نشاط البنك أو فيم               ٢٠٠٤ملحوظ خالل عام    
 .أعماله، كما يود جملس اإلدارة أن يعرب عن خالص امتنانه جلميع عمالء البنك ومراسليه على الثقة الكبرية اليت أولوها خالل العام

  
  جملس إدارة البنك األهلي اليمين
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   يف اليمن اليمينالبنك األهلي
  اإلدارة العامة

 )5(رقم .ب.ص
  عدن/كريتر

 اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٣٧٥٣: ونتلف

 ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٣٢٥: فاكس
  ye.net.y@ho.nby: الربيد اإللكتروين
 com.nbyemen.www: املوقع على اإلنترنت
  NBOYYESA: سويفت

  
  فرع العيدروس

 )٥(رقم .ب.ص
  شارع امللكة أروى

   عدن/كريتر
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٩١٧١تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٢٥١٥٧٩فاكس 

  فرع امللكة أروى  
  )١١٠(رقم .ب.ص

  شارع امللكة أروى
   عدن/كريتر
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٢٢٦تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٥٧٢٤فاكس 
  NBOYYESA002: سويفت

      
  فرع صنعاء

  )١٩٨٣٠٩(رقم . ب.ص
  شارع الزبريي

  صنعاء
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ١ ٢٨٤١٢٣تلفون 
  ٩٦٧ ١ ٢٨٤١٢٨ فاكس
  NBOYYESA033: سويفت

  فرع املكال  
  )٨٠٤٤(رقم .ب.ص

  الشارع العام
  حضرموت/ املكال

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٥ ٣٠٢٩٣٥تلفون 
  ٩٦٧ ٥ ٣٠٢٩١٣فاكس 
  NBOYYESA009: سويفت

      
  فرع احلديدة

  )٤٨٥١(رقم .ب.ص
  شارع صنعاء

  احلديدة
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٣ ٢٦١٦٠٣تلفون 
  ٩٦٧ ٣ ٢٦٢٧٦٨فاكس 
  NBOYYESA034: سويفت

  فرع املعال  
  )٥١١٧(رقم .ب.ص

  شارع مدرم
   عدن/املعال

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٤٣٤٠٩تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٢٤٣٢٩١فاكس 

      
  فرع التواهي

  )١١٨١(رقم .ب.ص
  شارع اهلالل

   عدن/التواهي
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٢٠٣٩٨٩تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٢٠٢٢٥٥فاكس 
  NBOYYESA: سويفت

  فرع عبد العزيز عبد الويل  
  حي عبدالعزيز عبدالويل

   عدن/املنصورة
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٣٤٢٩٢٩تلفون 
  ٩٦٧ ٢ ٣٤٣٢٦٣فاكس 
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  فرع اإلقراض الشعيب
  )٥(رقم .ب.ص

  شارع امللكة اروى
   عدن/كريتر

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٣٣٢٧ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٨٧٥ :فاكس

  دن الصغرىفرع ع  
  )٣٠١٨(رقم .ب.ص

  شارع الدوح
   عدن/الصغرىعدن 

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

      
  فرع سيئون
  الشارع العام

   حضرموت/سيئون
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٤٠٢٤٣٤ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٤٠٥٥١٧ :فاكس
  NBOYYESA007: سويفت

  فرع خورمكسر  
  طريق املطار

   عدن/كسرخورم
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٢٣١٠٧٦ : تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٢٣١٩٥٠ :فاكس

      
  القاعفرع 

  قاع العلفي
  صنعاء

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ١ ٢٩٦٢٧٨ :تلفون
  ٩٦٧ ١ ٢٩٦٢٧٧ :فاكس

  زجنبارفرع   
  الشارع الرئيسي

   أبني/زجنبار
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٦٠٥٠٧٠ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٦٠٤٢٨١ :فاكس

      
  فرع الضالع
  الشارع العام

  الضالع
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٥٣٢٤٣١ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٥٣٢٨٤٥ :فاكس

  فرع احلبيلني  
  الشارع العام

   حلج/احلبيلني
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢١٥ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢٢٥ :فاكس

      
  فرع لبعوس
  سوق السالم

  لبعوس
   حلج/يافع

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٦ ٦٠٢١١١ :تلفون
  ٩٦٧ ٦ ٦٠٢١١٢ :فاكس

  فرع حلج  
  شارع قماطة

   حلج/احلوطة
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٨٠٧ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٣٤٠ :فاكس
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  فرع البيضاء
  شارع األمة
  احلي الثقايف
  البيضاء

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٦ ٥٣٣٥٩٩ :تلفون
  ٩٦٧ ٦ ٥٣٣٥٩٩ :فاكس

  فرع زارة  
  الشارع العام

  دة السكنيةالوح
  أبني /زارة

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٦ ٥٧٢١٩٥ :تلفون
  ٩٦٧ ٦ ٥٧٢٧٩١ :فاكس

      
  فرع رصد
  الشارع العام

   أبني/رصد
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٢ ٦٤٠٠٢٢ :تلفون
  ٩٦٧ ٢ ٦٤٠٠٢٢ :فاكس

  فرع عتق  
  اجملمع املايل

   شبوة/عتق
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٢٠٣٢٣٣ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٢٠٢٥٣٠ :فاكس

      
  فرع حي أكتوبر
  جممع حي أكتوبر

  الديس
   حضرموت/املكال

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٥ ٣٥٣٢٢٦ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٣٠٥٤٥٤ :فاكس

  فرع الشحر  
  الشارع العام
  منطقة اخلور

   حضرموت/الشحر
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٣٣٠٩٩٩ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٣٣٢٢٨٥ :فاكس

      
  فرع القطن

  كوميةجممع الدوائر احل
   حضرموت/القطن

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

  فرع الغيظة  
  ديوان احملافظة

   املهرة/الغيظة
  اجلمهورية اليمنية

  ٩٦٧ ٥ ٦١١٤٦٧ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٦١٢٠٥٤ :فاكس

      
  فرع سقطرى
  السوق العام
  جزيرة سقطرى
  حضرموت

  اجلمهورية اليمنية
  ٩٦٧ ٥ ٦٦٠١٩٢ :تلفون
  ٩٦٧ ٥ ٦٦٠٣٥٨ :فاكس
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 م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

  ألف ريال  ألف ريال إيضاح   الموجودات

 ٧،٤٦٨،٧٢٧   ٧،٦٧٩،٥٦٤ ٥  النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني

 ١٣،٠٥٦،٠١٩  ١٣،٧٦٠،٢١٣ ٦   األرصدة لدى البنوك 

 ١٩،٦٤٩،٣٤٦  ٢٥،٣٩٠،٢٠٩  ٧  أذون الخزانة، صافي

 ٥،٣٨٠،٠٠٠  ٥،٤٨٠،٠٠٠ ٨ شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

 ٢،٢٠٢،٦٥٣  ٣،٣٢٠،٦٥٤ ٩  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، بعد المخصصات 

 ٢٠،٧٣٤  ١٨،٣٢٤ ١٠ االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي 

 ٢٥٤،١٩٢   ٤٣١،٢٩١ ١١ رى األرصدة المدينة والموجودات األخ 

 ١،٦٦٨،٢٥٧  ١،٦٦٤،٢٨٣ ١٢ العقارات واآلالت والمعدات، بعد االستهالك المتراكم 

 ٤٩،٦٩٩،٩٢٨  ٥٧،٧٤٤،٥٣٨   إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق المالك 
      المطلوبات 

 ٣٥،٦٠٥  ١١٧،١٠٢ ١٣  األرصدة المستحقة للبنوك 

 ٤٤،٤٩٧،٢١٨  ٥١،٢٨٣،٥٩٥ ١٤ ء  ودائع العمال

 ٩٧٨،٥٥٠  ١،٢٣٨،٨٧٥ ١٥  األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى 

 ٣٩٠،٣٩٢  ٤٧٣،٦١٧ ١٦  ضريبة األرباح التجارية والصناعية المستحقة

 ٤٥،٩٠١،٧٦٥   ٥٣،١١٣،١٨٩  إجمالي المطلوبات

       حقوق المالك
 ٢،١٠٠،٠٠٠  ٢،٧٠٠،٠٠٠ ١٧   رأس المال 

 ٦٣٩،٧٦٢  ٦٣٩،٧٦٢ ١٧   احتياطي إعادة تقييم العقارات 

 ١،٠٣٨،٨٦٨  ١،٢٧٤،٤٦٤ ١٧  االحتياطيات   

  ١٩،٥٣٣  ١٧،١٢٣ ١٧  احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 ٣،٧٩٨،١٦٣  ٤،٦٣١،٣٤٩   إجمالي حقوق المالك

 ٤٩،٦٩٩،٩٢٨  ٥٧،٧٤٤،٥٣٨  إجمالي المطلوبات وحقوق المالك

         
 ١٠،٥٠٢،٣٣١  ١١،٣١٠،٧٥١ ١٨  )لها مقابل(  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي 

  .تقرير مدققي الحسابات مرفق
 
 
 

  بد الرحمن محمد الكهاليع     مكاويدامي عبد الحميس    خالد علي خينة
  المدير العام س اإلدارة ئيس مجلر    ائب األول للمدير العامنال    النائب الثاني للمدير العام

  البيانات الماليةه جزءاً من هذ٣٧ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
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    بيان الدخل

  إيضاح
  م٢٠٠٤

  ألف ريال
  م٢٠٠٣  

  ألف ريال

 ٧٥٦،١٢٩    ٩٢٤،٨٢٥  ١٩   من القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لدى البنوكوائدإيرادات الف
  ٢،٣٠٦،٦٢٥    ٣،٠٦٩،٦٦٩    نةالفوائد من أذون الخزا

 ٧٤٧،٤٠٠   ٧٦٣،٢٠٣    الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

    ٣،٨١٠،١٥٤   ٤،٧٥٧،٦٩٧ 
 ٢،١٣٦،٧٦٧    ٢،٧١٠،٥٥٠  ٢٠  الودائع تكلفة: ناقصا

  ١،٦٧٣،٣٨٧    ٢،٠٤٧،١٤٧    صافي إيرادات الفوائد
  ٣١٦،٥٨٩   ٣٦٤،٠٥٦  ٢١  المصرفيةإيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من الخدمات 

  ١،٣٤٢   ٦٩٢    إيراد االستثمارات المتوفرة للبيع
 ٧٩،٧٠٨   ٥٠،٤٦٧  ٢٢  األرباح من العمليات بالنقد األجنبي

 ٧١،٣٤٧   ١٧٦،٢١٨  ٢٣   األخرى التشغيلإيرادات

 ٢،١٤٢،٣٧٣   ٢،٦٣٨،٥٨٠    التشغيلإيرادات صافي 

        التشغيل مصاريف
 ١٨،٣٢٢   ١٧،٩٧٥    عاب الخدمات المصرفيةمصاريف العموالت وأت

 ٦٤٣،٧٠٢   ٧١٤،٢٧٣  ٢٤   اإلدارية والعموميةاريفالمص
 ٣٢٩،٩٤٢   ٥١٣،١٤٠  ٢٥  المخصصات

 ٩٩١،٩٦٦    ١،٢٤٥،٣٨٨    تشغيل الاريفمصإجمالي 

 ١،١٥٠،٤٠٧   ١،٣٩٣،١٩٢    وضريبة األرباح التجارية والصناعية الزكاة قبل السنة ربحصافي 
 )٣٥،٠٠٠(   )٤٠،٠٠٠(  ٢٦  عةالزكاة المدفو

 ١،١١٥،٤٠٧   ١،٣٥٣،١٩٢    ضريبة األرباح التجارية والصناعيةقبل ربح السنة بعد الزكاة وصافي 
 )٣٩٠،٣٩٢(   )٤٧٣،٦١٧(  ١٦   ضريبة األرباح التجارية والصناعية

 ٧٢٥،٠١٥   ٨٧٩،٥٧٥    ربح السنةصافي 

          
   ريال٣٩٢     ريال٤١٩  ٢٧  ربح السهم
          عاتبيان التوزي

  )١٠٨،٧٥٢(   )١٣١،٩٣٦(  ١٧  المحول إلى االحتياطي القانوني
  )١٠٨،٧٥٢(    )١٣١،٩٣٦(  ١٧  المحوا إلى االحتياطي العام

  )٤٧١،٢٦٠(    )٥٧١،٧٢٤(  )ج(١٥  حصة الحكومة من صافي أرباح السنة
  )٣٦،٢٥١(    )٤٣،٩٧٩(    حصة العاملين في صافي أرباح السنة

  -    -    م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الرصيد في 
   البيانات الماليةه جزءاً من هذ٣٧ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
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 التدفقات النقدية من األنشطة المصرفية 
  م٢٠٠٤

  ألف ريال
  م٢٠٠٣  

  ألف ريال
 ١،١٥٠،٤٠٧  ١،٣٩٣،١٩٢  صافي ربح السنة قبل الزكاة وضريبة األرباح التجارية والصناعية

    :التعديالت الناتجة من
 ١٧٣،١٨٧  ٢٩٨،٩٨٠   والسلفيات وااللتزامات الطارئة المحملة على بيان الدخلمخصص القروض

 )٥٦،٠٧٠(  )١٦١،٢٣٦(  مخصص القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة المستردة إلى بيان الدخل
  )٧،٦٧١(  )١٩،٥٦٠(  روض والسلفياتقالمستخدم من المخصص لل

  ٦،٣٦٣  ٢،٨٠٨   العرضيةتات وااللتزاما تقييم أرصدة مخصص القروض والسلفيةفروق إعاد
 )٣٦٧،٩٦٧(  )٣٩٠،٣٩٢( ضريبة األرباح التجارية والصناعية المدفوعة

 )٣٥،٠٠٠(  )٤٠،٠٠٠( الزكاة المدفوعة
 ٤٢،٧٧٣  ٤٥،٦٢٨ استهالك العقارات واآلالت والمعدات 

 ٩٠٦،٠٢٢  ١،١٢٩،٤٢٠ )١(أرباح األنشطة المصرفية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    التغيرات في الموجودات

 )٢،٥١٠،٥٤٣(  )٢٩٨،٤٣٧( في أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني) الزيادة(
 ٧٧٠،١٤٢  ٨٤٢،١٣٥ النقصان في األرصدة لدى البنوك بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 )٥٠،١٠٠(  ٥٠،١٠٠  حقاق اكثر من ثالثة اشهرفي أذون الخزانة بتواريخ است) الزيادة/(النقصان 
 )٥١٦،١٥٨(  )١،٢٢١،٠٠٧( في القروض والسلفيات) الزيادة(
 ٣١،٠٩٣   )١٧٧،٠٩٩(  النقصان في األرصدة المدينة والموجودات األخرى/ ) الزيادة (

 )٢،٢٧٥،٥٦٦(  )٨٠٤،٣٠٨(  )٢(في الموجودات ) الزيادة(إجمالي 
    التغيرات في المطلوبات

 ٦،٦٥٥  ٨١،٤٩٧ الزيادة في األرصدة المستحقة للبنوك
 ٥،٦٠٥،٧٦٣  ٦،٧٨٦،٣٧٧ الزيادة في ودائع العمالء

 ٦٤،٦٦٩   ٢٤٢،٣٣٩ الزيادة في األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى
 ٥،٦٧٧،٠٨٧  ٧،١١٠،٢١٣ )٣(إجمالي الزيادة في المطلوبات 

      طة االستثماريةاألنش) المستخدمة في/ (التدفقات النقدية من 
  )٥٠،٥٧٣(  )٤١،٦٥٤(  شراء عقارات وآالت ومعدات

 )٥٠،٥٧٣(  )٤١،٦٥٤( )٤(األنشطة االستثمارية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 
     األنشطة التمويلية) المستخدم في/ (التدفقات النقدية من 

 )٤٧١،٢٦٠(  )٥٧١،٧٢٤(  حصة الحكومة من األرباح السنة
 ٢٥٠،٠٠٠  ٥٧١،٧٢٤  زيادة في رأس المالال

 )٣٦،٢٥١(  )٤٣،٩٧٩(  حصة الموظفين من األرباح السنة
 )٢٥٧،٥١١(  )٤٣،٩٧٩(  )٥(األنشطة التمويلية ) المستخدم في/ (صافي التدفقات النقدية من 

 ٣،٩٩٩،٤٥٩  ٧،٣٤٩،٦٩٢  )٥+٤+٣+٢+١(صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية 
 ٣٢،٨٥٩،٨٨٤  ٣٦،٨٥٩،٣٤٣  يناير١لنقدية في النقدية وشبه ا

 ٣٦،٨٥٩،٣٤٣  ٤٤،٢٠٩،٠٣٥  ديسمبر٣١النقدية وشبه النقدية في

      :تتمثل في
 ٧،٤٦٨،٧٢٧  ٧،٦٧٩،٥٦٤ النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني

 ١٣،٠٥٦،٠١٩  ١٣،٧٦٠،٢١٣ األرصدة لدى البنوك
 ٢٥،٠٢٩،٣٤٦  ٣٠،٨٧٠،٢٠٩  لخزانة وشهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمنيأذون ا

 )٦،٢٢٢،٨٧٤(  )٦،٥٢١،٣١١( أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني 
 )٢،٤٢١،٧٧٥(  )١،٥٧٩،٦٤٠(  بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهراألرصدة لدى البنوك 

 )٥٠،١٠٠(  -  ق أكثر من ثالثة أشهرأذون خزانة بتواريخ استحقا

 ٣٦،٨٥٩،٣٤٣  ٤٤،٢٠٩،٠٣٥   ديسمبر٣١النقدية وشبه النقدية في 

 البيانات الماليةه جزءاً من هذ٣٧ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
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  اإلجمالي

  صافي أرباح
  السنة

  احتياطي  
   التغيرات

   المتراكمة في
    القيمة العادلة

  االحتياطي
  العام

  االحتياطي
  لقانونيا

  احتياطي
إعادة 
 رأس المال  التقييم

 

  ألف ريال  ألف ريال   ألف ريال  ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال  ألف ريال

  م٢٠٠٢ديسمبر  ٣١الرصيد في  ١،٨٥٠،٠٠٠  ٦٣٩،٧٦٢  ٣٦٨،١٣١  ٤٥٣،٢٣٣  ١٨،٩٢٣  -  ٣،٣٣٠،٠٤٩
 لسنةصافي التغير في القيمة العادلة ل  -  -  -   -   ٦١٠  -  ٦١٠

  صافي ربح السنة -  -  -  -  -  ٧٢٥،٠١٥  ٧٢٥،٠١٥
 المحول إلى االحتياطي القانوني -  -  ١٠٨،٧٥٢  -  -  )١٠٨،٧٥٢(  -

 المحول إلى االحتياطي العام -  -  -  ١٠٨،٧٥٢  -   )١٠٨،٧٥٢(  -

  حصة الحكومة في األرباح الصافية -  -  -  -  -  )٤٧١،٢٦٠(  )٤٧١،٢٦٠(
٢٥٠،٠٠٠  - - - - -    إلى رأس المال من حصة الحكومةالمحول ٢٥٠،٠٠٠

)٣٦،٢٥١( )٣٦،٢٥١( - - - -   حصة الموظفين في األرباح الصافية -
  م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١الرصيد في  ٢،١٠٠،٠٠٠ ٦٣٩،٧٦٢  ٤٧٦،٨٨٣ ٥٦١،٩٨٥ ١٩،٥٣٣ - ٣،٧٩٨،١٦٣

  ير في القيمة العادلة للسنةصافي التغ  -  -  -   -  )٢،٤١٠(  -  )٢،٤١٠(
  صافي ربح السنة - - - - -  ٨٧٩،٥٧٥ ٨٧٩،٥٧٥

 المحول إلى االحتياطي القانوني - -  ١٣١،٩٣٦ - - )١٣١،٩٣٦( -

 المحول إلى االحتياطي العام - - - ١٣١،٩٣٦ - )١٣١،٩٣٦( -

 -  
)٥٧١،٧٢٤( 

- - - - ٥٧١،٧٢٤ 
   والمحولرباح الصافيةحصة الحكومة في األ

   إلى رأس المال
-   -  - )٢٨،٢٧٦(   إلى رأس المال المحول  ٢٨،٢٧٦ - -
 حصة الموظفين في األرباح الصافية - - - - - )٤٣،٩٧٩( )٤٣،٩٧٩(

 م٢٠٠٤  ديسمبر٣١الرصيد في   ٢،٧٠٠،٠٠٠  ٦٣٩،٧٦٢  ٦٠٨،٨١٩  ٦٦٥،٦٤٥ ١٧،١٢٣ -  ٤،٦٣١،٣٤٩

م بشأن رفع رأس مال البنوك المصرح لها بالعمل في ٢٠٠٤ ديسمبر ٨م وبتاريخ ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(ر البنك المركزي اليمني رقم تطبيقاً لقرا
م ، فقد أقر مجلس إدارة ٢٠٠٩م وتنتهي في عام ٢٠٠٥ مليون ريال وذلك خالل خمسة سنوات تبدأ من عام ٦،٠٠٠داخل الجمهورية اليمنية إلى 

وتحسباً ألي متغيرات قد تحدث خالل السنوات . م برفع رأس مال البنك خالل الفترة المحددة٢٠٠٥ يناير ٨دة بتاريخ البنك في جلسته المنعق
القادمة وافق معالي األخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بدفع أول زيادة سنوية في رأس مال من حصة الحكومة من صافي األرباح لسنة 

 ألف من االحتياطي العام إلى رأس ٢٨،٢٧٦البنك بتحويل صافي حصة الحكومة من أرباح السنة ومبلغ وقدره وبناًء عليه فقد قام .  م٢٠٠٤
  .المال

  ة جزءاً من هذه البيانات المالي٣٧ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
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  التأسيس و نشاط البنك   ١

 لمصرفية من أعماله م١٩٦٩ في عام  في عدنة الذي تم تأسيسه المملوك بالكامل للحكومة اليمني)البنك(البنك األهلي اليمني  يمارس
، إضافة إلى )١٧٤٨(عدن، الجمهورية اليمنية وبسجل تجاري رقم ) ٥(رقم . ب. العامة في شارع الملكة أروى، ص خالل إدارته

مدينة في واحد  فرع و ءوفرعين في العاصمة صنعا الشرقية والجنوبية أهم المدن التجارية في المحافظاتي ففروعه المنتشرة 
 ). موظفا٥٨٨ً: م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١(م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ موظفاً كما في ٥٩٧ يعمل لدى البنك  . فرعا٢٧ً بإجمالي قدره الحديدة

م البيانات المالية للبنك وقرر تقديمها للجهات المختصة ٢٠٠٥ يناير ٣١لقد أعتمد مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 .ول على موافقتها إلصدارها ونشرهاللحص

  أسس إعداد البيانات المالية   ٢

 الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية واللجنة الدائمة لتفسير معايير  لمعايير التقارير المالية الدوليةطبقاًعد البيانات المالية ت
 الجمهورية اليمنية وكذلك القواعد والتعليمات الصادرة من البنك التقارير المالية الدولية التابعة للمجلس والمتطلبات القانونية في

  :واستثناًء من معايير التقارير المالية الدولية وتطبيقاً ألحكام القوانين والتعليمات المحلية يتم معالجة كل من. المركزي اليمني

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

  .عدم إدراج مخصص المخاطر العامة المحتسبة على القروض والسلفيات المنتظمة ضمن حقوق المالك  )ب

  .م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ فيإن تأثير ما تقدم على البيانات المالية للبنك غير مادي كما

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

  العرف المحاسبي  )أ 
ة  المعدلة بتقييم األراضي والمباني فيما عدا قياس االستثمارات المتوفرة للبيع بالقيم لمبدأ التكلفة التاريخيةتعد البيانات المالية وفقاً

  االعتراف والقياس والذي يقوم البنك بتطبيقه - المعدل لألدوات المالية ) ٣٩(العادلة وذلك  طبقاً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .م٢٠٠٢منذ يناير 

  العمالت األجنبية  )ب
 ال اليمني وفقاًيجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالري.  يحتفظ البنك بسجالته بالريال اليمني  )١

بالعمالت النقدية المسجلة تحول الموجودات والمطلوبات .  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ استحقاق المعامالت
 وتدرج األرباح  في ذلك التاريخأسعار الصرف السائدةباألجنبية في تاريخ الميزانية العمومية إلى الريال اليمني 

 .الدخلوالخسائر الناتجة في بيان 

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

 .المالكإدراجها ضمن حقوق 

  . الصرف المستقبليةال يتعامل البنك في عقود  )٣
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  )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية  ٣

  تحقق اإليرادات  )ج
ثبت الفوائد المقبوضة والمدفوعة على أساس مبدأ االستحقاق الزمني ألصل المبلغ المتبقي ويتم تثبيت الرسوم وعوائد تُ )١

 لتعليمات البنك   وفقاً ولكن .لفائدة المطبقة المقدمة المستحقة الدفع عند استحقاقها وسعر ا والسلفياتقروضلاو االلتزامات
م ال يتم تثبيت إيرادات الفوائد على القروض والسلفيات غير المنتظمة ١٩٩٦لعام ) ٦( الصادرة بالمنشور رقم المركزي اليمني

لها فعالً، بينما أكثر من اإليرادات إلى حين تحصي  يوماً أو٩٠ تستبعد الفوائد القابلة للقبض التي مضى على استحقاقها حيث
   .تدرج الرسوم والعموالت األخرى ضمن اإليرادات عند استحقاقها

) المستردة(م يتم إدراج المخصصات المستعادة ٢٠٠٢لعام ) ٢(وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم  )٢
 ".إيرادات التشغيل األخرى"ضمن بند 

  . عند اإلعالن عنهات المتوفرة للبيعلالستثمارا  الموزعةرباحاألتدرج   )٣

   وشهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمنيأذون الخزانة  )د
من ) غير المستحق(صدرها البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية بقيمتها االسمية ناقصة الخصم غير المطفأ يتظهر أذون الخزانة التي 

  . وتظهر شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني بقيمتها االسمية.لى أساس طريقة القسط الثابتتاريخ الشراء إلى تاريخ االستحقاق ع

  االستثماراتتقييم   )هـ
يتم . يتم قيد جميع االستثمارات مبدئياً بالتكلفة والتي تعد القيمة العادلة لقيمة االستثمار وقت الشراء متضمنةً مصاريف الشراء المتعلقة باالستثمار

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

  . وعندها تحول األرباح والخسائر اإلجمالية المدرجة سابقاً ضمن حقوق المالك وتدرج في بيان الدخل
  مخصص القروض والسلفيات ومخصص االلتزامات الطارئة  )و

ن أسس تصنيف م بشأ١٩٩٨لسنة ) ٥(م والمنشور رقم ١٩٩٦لسنة ) ٦(تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم 
الموجودات وااللتزامات، يتم تكوين مخصصات خاصة للقروض والتسهيالت وااللتزامات الطارئة باإلضافة إلى نسبة مئوية للمخاطر العامة 
تحتسب من إجمالي القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة، مستبعداً منها األرصدة المغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك 

وبناًء عليه، يتم تكوين .  رجية ذات مالءة وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئةخا
  :المخصص طبقاً للنسب التالية كحد أدنى

  %)٢: م ٢٠٠٣ % (٢
 %)١: م ٢٠٠٣ % (١

 )متضمنةً للحسابات تحت المراقبة(القروض والسلفيات  •
 )متضمنةً للحسابات تحت المراقبة(طارئة المنتظمة االلتزامات ال •

 :القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة غير المنتظمة • 
 الديون دون المستوى    %١٥
 الديون المشكوك في تحصيلها   %٤٥
 الديون الرديئة   %١٠٠

ا أو بناًء على التعليمات الصادرة من البنك المركزي  في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة حيالها لتحصيله والسلفياتيتم إعدام القروض
 التي سبق  والسلفياتالقروض اليمني في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها وذلك حسماً من المخصص الذي تضاف إليه المبالغ المحصلة من

والفوائد المعلقة ويتم قيد المخصصات بنفس تظهر القروض والسلفيات للعمالء والبنوك في الميزانية العمومية بعد حسم المخصص .  إعدامها
  .عملة القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة
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  )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية  ٣
  ، بعد االستهالك المتراكمالمعداتاآلالت والعقارات و  ) ز

في السجالت المحاسبية بتاريخ الشراء فتقيد عدات اآلالت والمأما .  والتي تشتمل على األراضي والمباني، بقيم التقييميتم قيد جميع العقارات 
  .تشتمل التكلفة على ثمن الشراء وأية مصروفات ناتجة عن اقتنائها.  بسعر التكلفة

يتم احتساب  .ناقصة منها مبلغ االستهالك المتراكمأو قيم التقييم أما الموجودات الثابتة األخرى فتظهر بالتكلفة .  المملوكةال تستهلك األراضي
 باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي ، باستثناء األراضي المملوكة،المعداتاآلالت واالستهالك لشطب تكلفة العقارات و

  .  طبقاً لنسب االستهالك المبينة أدناهالمتوقع لها
  .خاصة بهاتستهلك التكلفة على التحسينات على العقارات المستأجرة على مدى فترة عقود اإليجار الو

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

  التحسينات على العقارات المستأجرة .على فترة عقود اإليجار أو العمر اإلنتاجي المتوقع لها أيهما أقل
 العقارات والضمانات التي آلت للبنك وفاًء لديون  ) ح

وفاًء لديون  التي آلت ملكيتها للبنك العقارات والضماناتم ووفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني تدرج ١٩٩٨لعام ) ٣٨(لقانون البنوك رقم وفقاً 
 ويتم .  ناقصةً أي انخفاض في تاريخ إعداد البيانات الماليةوذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك" األرصدة المدينة والموجودات األخرى"ضمن بند 

  .تحميل قيمة االنخفاض على بيان الدخل
  المطلوبات وااللتزامات الطارئة  )ط

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

  النقدية وشبه النقدية  ) ي
لدى البنك المركزي اليمني فيما  األرصدة   تشتمل على كل من النقدية في الصندوق، و        النقدية وشبه النقدية  لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، فإن       

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

  ضريبة األرباح التجارية والصناعية  ) ك
لـه وأحكـام      والتعديالت الالحقة  م١٩٩١لعام  ) ٣١(م  الدخل رق  األرباح التجارية والصناعية بموجب قانون ضرائب        يبةيحتسب مخصص ضر  

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

  .اً لمصاريفها الشرعيةيقوم البنك بتوريد الزكاة المحتسبة وفقاً للقوانين المعنية إلى الجهة الحكومية المختصة والتي تقرر توزيعها طبق
  األطراف ذوي العالقة  ) م

يتم اإلفصاح في البيانات المالية عن القروض والسلفيات الُمقدمة إلى األطراف ذوي العالقة وبالتحديد أعضاء مجلس اإلدارة والـشركات التـي                     
  .أو أكثر من رأسمالها% ٢٥يملكون فيها 

  الموجودات برسم األمانة  ) ن
  .درج ضمن هذه البيانات الماليةا البنك برسم األمانة ال تعتبر من موجودات البنك ولذلك فهي لم تُإن الموجودات التي يحتفظ به
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  )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية  ٣
  اضمحالل الموجودات المالية وعدم قابليتها للتحصيل  ) س

إذا وجد هذا .  ت اضمحالل قيمة موجودات مالية معينةُيجرى تقويم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي يثب
الدليل فإنه يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد المقدر لهذه الموجودات وكذلك أية خسائر من االنخفاض بناًء على صافي القيمة الحالية للتدفقات 

  .النقدية المستقبلية المتوقعة ويتم االعتراف بها في بيان الدخل
 لةالقيم العاد  ) ع

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحتسب عليها فوائد بناًء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس تواريخ 
  .ال يتم حساب القيمة العادلة للودائع تحت الطلب حيث أن أرصدتها تدفع عند الطلب.  االستحقاق المتبقية

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

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

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

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

تتمثل في الموجودات والمطلوبات المالية تشتمل الموجودات المالية على النقدية والحسابات الجارية التي إن األدوات المالية للبنك   )أ
 لدى البنك المركزي ، وأذون الخزانة، وشهادات اإليداع المحتفظ بها لغير المتاجرةى البنوك والمؤسسات المالية واالستثماراتوالودائع لد

كما أن . وتشتمل المطلوبات المالية على ودائع العمالء واألرصدة المستحقة للبنوك.  والبنوك، والقروض والسلفيات المقدمة للعمالءاليمني
  .”األخرى حسابات النظامية وااللتزاماتال“ية تتضمن الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بند األدوات المال

  القيمة العادلة لألدوات المالية  )ب

، فإن القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف البيانات الماليةاستناداً على تقييم الموجودات والمطلوبات للبنك كما تظهرها اإليضاحات حول 
  .عن قيمها الدفترية كما في تاريخ الميزانية العموميةجوهرياً 

  العقود اآلجلة  )جـ

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

  إدارة المخاطر ذات الصلة  ٢-٤
  مخاطر سعر الفائدة  )أ

يمارس البنك عدداً من اإلجراءات لتقييد .  وات الماليةتنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن التغير في أسعار الفائدة سوف يؤثر على قيمة األد 
  :تأثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق

  ربط أسعار الفائدة على المبالغ المقترضة بأسعار الفائدة على المبالغ المقرضة؛ •
  األخذ بعين االعتبار أسعار الخصم لمختلف العمالت عند تحديد أسعار الفائدة؛ •
  .ة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات الماليةضبط مقابل •
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  )تتمة(األدوات المالية وإدارة المخاطر ذات الصلة   ٤
  )تتمة(األدوات المالية   ٢-٤
  مخاطر االئتمان   )ب

 اآلخـرين أدوات ماليـة   تُعتبر القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، والحسابات الجارية والودائع لدى البنوك والحقوق وااللتزامات من          
ولغـرض االلتـزام   .  تشتمل مخاطر االئتمان على عدم مقدرة تلك األطراف على الوفاء بالتزاماتهم عند استحقاقها        .  معرضة لمخاطر االئتمان  

غـرض إدارة مخـاطر     المعايير المحـددة ل   بم المتعلق بإدارة مخاطر االئتمان، يلتزم البنك        ١٩٩٧لعام  ) ١٠(بتعميم البنك المركزي اليمني رقم      
  .االئتمان بطريقة مالئمة

  :باإلضافة إلى تلك المعايير المنصوص عليها في التعميم المذكور، فإن البنك ولتقليل مخاطر االئتمان، يطبق اإلجراءات اإلضافية التالية
  .إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منهم •
  .الحصول على ضمانات كافية لتقليل مخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي يواجهها العمالء أو البنوك •
 يم مراكزهم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطلوب للقروض       المتابعة والمراجعة الدورية للعمالء والبنوك لغرض تقي       •

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

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

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

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

 لدى البنك المركزي اليمنياالحتياطيات النظامية النقدية في الصندوق وأرصدة   ٥
  م٢٠٠٤   م٢٠٠٣

  ألف ريال  ألف ريال
  النقدية في الصندوق   

 بالعملة المحلية   ٥٠٨،٢٩٨  ٥١٨،٢٧٧
 بالعمالت األجنبية   ٣٩٨،٦١٢  ٤٧٩،٧٧٩
 شيكات مشتراة، بالصافي   ٢٥١،٣٤٣  ٢٤٧،٧٩٧

 إجمالي النقدية في الصندوق ١،١٥٨،٢٥٣  ١،٢٤٥،٨٥٣

  لمركزي اليمني أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك ا   
 بالعملة المحلية   ٣،٢٣١،٧٥٧  ٢،٦٠٨،١٩٨
  بالعمالت األجنبية   ٣،٢٨٩،٥٥٤  ٣،٦١٤،٦٧٦
 إجمالي أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك المركزي اليمني ٦،٥٢١،٣١١  ٦،٢٢٢،٨٧٤

 البنك المركزي اليمنيإجمالي النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى  ٧،٦٧٩،٥٦٤  ٧،٤٦٨،٧٢٧

 لدى البنك المركزي اليمني  احتياطيات نظامية بودائع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أن تحتفظ أحكام قانون البنوك يجب على كلبموجب
على % ٢٠لعملة المحلية وعلى ا% ١٠بنسبة  (والودائع ألجل والودائع األخرى بنسب مقررة من ودائع العمالء المتمثلة في الودائع تحت الطلب

  . فوائد محددة من قبل البنك المركزي اليمنيبالعملة المحليةتحمل الودائع ). العمالت األجنبية
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  األرصدة لدى البنوك ٦

    م٢٠٠٤   م٢٠٠٣
   ألف ريال  ألف ريال

  
  األرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى

 لبنك المركزي اليمنيالحسابات الجارية لدى ا     
  بالعملة المحلية     ١،٣٨٥،٣١٨  711,037
 بالعمالت األجنبية     ٢٩٧،٥٢٥  309,659

 إجمالي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني   ١،٦٨٢،٨٤٣  ١،٠٢٠،٦٩٦
  مخصص مقابل بنود التسوية المعلقة    )١٨،١١٥(  )١٨،١١٥(

  الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمنيصافي إجمالي   ١،٦٦٤،٧٢٨  ١،٠٠٢،٥٨١
  الحسابات الجارية لدى بنوك محلية   ٢،٢٧٤  ١،١٩٤

 إجمالي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى   ١،٦٦٧،٠٠٢  ١،٠٠٣،٧٧٥

 األرصدة لدى البنوك األجنبية     
 حت الطلبحسابات جارية وت   ٢،١٥٩،٦٩٩  ١،٦١٤،١٣٣

 مخصص مقابل بنود التسوية المعلقة    )٢٤،٩٤٣(  )٢٧،٨٩٤(
 ودائع ألجل   ٩،٩٥٨،٤٥٥  ١٠،٤٦٦،٠٠٥

 إجمالي األرصدة لدى البنوك األجنبية   ١٢،٠٩٣،٢١١  ١٢،٠٥٢،٢٤٤

 إجمالي األرصدة لدى البنوك   ١٣،٧٦٠،٢١٣  ١٣،٠٥٦،٠١٩

  -:تتضمن الودائع ألجل
 ألف ريال يمني مودعة لمدة خمس ١٨٥،٨٤٠ دوالر أمريكي ما يعادل ١,٠٠٠,٠٠٠لبنوك األجنبية بمبلغ وديعة استثمارية لدى أحد ا  ) أ

وفائدة متغيرة في السنوات الالحقة في ضوء معدالت عليا وسفلى وبناء على % ٥سنوات وتستحق فائدة ثابتة في السنة الثانية بواقع 
  .سعر الفائدة بين البنوك في سوق لندن

 ألف ريال يمني مودعة لمدة خمس ٣٧١،٦٨٠ دوالر أمريكي ما يعادل ٢,٠٠٠,٠٠٠مارية لدى أحد البنوك األجنبية بمبلغ وديعة استث  ) ب
وفائدة متغيرة في السنوات الالحقة في ضوء معدالت عليا وسفلى وبناء على % ٥,٥سنوات وتستحق فائدة ثابتة في السنة األولي بواقع 

   .ندنسعر الفائدة بين البنوك في سوق ل
 ألف ريال يمني مودعة لمدة أربع ٣٧١،٦٨٠ دوالر أمريكي ما يعادل ٢,٠٠٠,٠٠٠وديعة استثمارية لدى أحد البنوك األجنبية بمبلغ   )ج

والسنة الرابعة بنسبة % ٤والسنة الثالثة بنسبة % ٣,٢٥والسنة الثانية بنسبة % ٢,٥سنوات وتستحق فائدة ثابتة في السنة األولي بنسبة 
٤,٥%.   

   أذون الخزانة، صافي ٧
     م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

  : ألذون الخزانة والتي تستحقالقيمة االسمية ألف ريال  ألف ريال
   يوًما٩٠خالل   ٢٥،٧٥٦،٦٠٢   ١٩،٨٩٠،٣٨١

   يوًما١٨٢خالل  -  ٥٠،٢٦٠
  إجمالي القيمة االسمية ألذون الخزانة  ٢٥،٧٥٦،٦٠٢  ١٩،٩٤٠،٦٤١

  )غير المطفأ (خصم غير المستحق ال:اًناقص )٣٦٦،٣٩٣(  )٢٩١،٢٩٥(
  صافي القيمة الدفترية ٢٥،٣٩٠،٢٠٩  ١٩،٦٤٩،٣٤٦
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  )تتمة( أذون الخزانة، صافي ٧

: م٢٠٠٣  ديسمبر٣١% (١٤إلى % ١٣خالل فترة ثالثة أشهر وتحمل فائدة تتراوح بين المعاد شراؤها أذون الخزانة أذون الخزانة و تستحق
ضمن النقدية  البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزانة التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من  لتعليماتوفقاً%).  ١٤إلى % ١٣

  .وشبه النقدية
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني ٨

    م٢٠٠٤   م٢٠٠٣
   ألف ريال  ألف ريال

   يوماً ٩١ –شهادات إيداع  ٥،٤٨٠،٠٠٠  ٥،٣٨٠،٠٠٠
).  م٢٠٠٣% : ١٤% (١٤إيداع مبالغ لدى البنك المركزي اليمني تستحق على فترات تقل عن ثالث أشهر وبفائدة سنوية قدرها  البنك بإدارة تقوم
ضمن التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من شهادات اإليداع لدى البنك المركزي و لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر وفقاً

  .النقدية وشبه النقدية
  ، بعد المخصصات والبنوكالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٩

  : القروض والسلفيات من البنود التاليةتتكون
   م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

 القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص ألف ريال  ألف ريال
 تسهيالت السحب على المكشوف ١،٥٨٧،٧٩٥  ١،٠٣٩،٥٩٠
 قروض القصيرة األجلال ٢،٦٥٧،٧٠٣  ١،٨٣٠،٥٤٦
  أوراق تجارية مخصومة  ٥٩،١٩١  ٢٠٤،٦٥٦

 )١(إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص  ٤،٣٠٤،٦٨٩  ٣،٠٧٤،٧٩٢

 القروض والسلفيات المقدمة للبنوك   
  )أ٩إيضاح (دوالر أمريكي  ٥٨٨،٠٩٤-مساند لليوباف القرض ال ١٠٩،٢٩٢  ١٠٨،٣٨٦
 )٢(إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للبنوك  ١٠٩،٢٩٢  ١٠٨،٣٨٦

 )٢+١(إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك  ٤،٤١٣،٩٨١  ٣،١٨٣،١٧٨

 )ب٩إيضاح ( المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة    )١،٠٦٧،٤٩٨(  )٩٦٤،٤٩٢(
 )جـ٩إيضاح                                ( الفوائد المعلقة           )٢٥،٨٢٩(  )١٦،٠٣٣(

 إجمالي المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة والفوائد المعلقة )١،٠٩٣،٣٢٧(  )٩٨٠،٥٢٥(

 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك ٣،٣٢٠،٦٥٤  ٢،٢٠٢،٦٥٣

مبلغ  :م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ (ألف ريال ١،١٥٧،٧١٦مبلغ م ٢٠٠٤ديسمبر  ٣١ كما في  إجمالي القروض والسلفيات االئتمانية غير المنتظمةبلغ
  ). ألف ريال١،٠٤٨،٢١٨

  القرض المساند لليوباف  )أ
.   باريس من قبل المساهمين فيه-ليوباف ل دوالر أمريكي مساهمة البنك في قرض مساند لرأس المال مقدم ٥٨٨،٠٩٤ القرض البالغ قيمته يمثل

 يونيو ٤ مؤخراً لمدة أربع سنوات و يستحق في مبلغ األصل قد تم جدولته من جزءاً إال أنالفوائد المستحقة عليه تدفع في وقتها،  أن بالرغم من
افقت إدارة البنك علي طلب بنك اليوباف بإعادة جدولة القرض مرة و قد و. م٢٠٠٨ مارس ٣م، بينما يستحق الجزء المتبقي السداد في ٢٠٠٧

يحمل .  رصيد القرضلكامل  أخذ مخصص لذلك قررت اإلدارة ألغراض الحيطة والحذر،.  سنوات بنفس الشروط السابقةأخري لمدة أربع
ويظهر رصيد القرض وفقاً ألسعار الصرف السائدة كما في %.  ١القرض فوائد سنوية على أساس سعر الفائدة بين البنوك في سوق لندن زائًدا 

  .تاريخ الميزانية العمومية
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   )تتمة (، بعد المخصصات والبنوك القروض والسلفيات المقدمة للعمالء  ٩.

  المخصصات لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة  )ب
 م، ووفقا١٩٩٨ً ديسمبر ٢٧ من تاريخ م بشأن البنوك والذي تم العمل به ابتداًء١٩٩٨لعام ) ٣٨(من القانون رقم ) ٨٥(لمادة بموجب أحكام ا

م، ١٩٩١لعام ) ٣١(م ــرقالدخل م المعدل لقانون ضرائب ١٩٩٩لعام ) ١٢(من القرار الجمهوري بقانون رقم ) ٩(دة رقم من الما) م(للفقرة 
 لتعليمات البنك المركزي اليمني ال يكون خاضًعا لضرائب الدخل عند فإن أي مخصص للقروض والسلفيات االئتمانية الذي يتم احتسابه وفقاً

  .  يبة الدخلاحتساب الوعاء الضريبي لضر

  : هي كما يليالسنة خالل  غير المنتظمة تفاصيل حركة المخصصات على القروض والسلفياتإن
  ----------م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ ------------  -----------م ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ ----------

  خاص  عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي
  ألف ريال   ريالألف  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال
  يناير١الرصيد في  ٩٢١،٤٦٢  ٤٣،٠٣٠  ٩٦٤،٤٩٢  ٨٤١،٣٣٥  ٣٥،٢٩٢  ٨٧٦،٦٢٧

٢،١٩٧  ٢٧١  ٢،٤٦٨  ٤،٨٩٢  ٦٥٦  ٥،٥٤٨ 

إعادة تقييم أرصدة أول 
 المدة

)١٩،٥٦٠(  -  )١٩،٥٦٠(  )٧،٦٧١(  -  )٧،٦٧١( 

المبالغ المستخدمة خالل 
 السنة

 الرصيد المعدل ٩٠٤،٠٩٩  ٤٣،٣٠١  ٩٤٧،٤٠٠  ٨٣٨،٥٥٦  ٣٥،٩٤٨  ٨٧٤،٥٠٤

)١٤٣،٠١١(  )٦،٦٩١(  )١٤٩،٧٠٢(  )٤١،٦٣٠(  )٩،٥٨٩(  )٥١،٢١٩( 

المسترد من قروض بعد 
 إعدامها

٢٥٤،١١٧  ١٥،٦٨٣  ٢٦٩،٨٠٠  ١٢٤،٥٣٦  ١٦،٦٧١  ١٤١،٢٠٧ 

المخصص المجنب 
 خالل السنة

١١١،١٠٦  ٨،٩٩٢  ١٢٠،٠٩٨  ٨٢،٩٠٦  ٧،٠٨٢  ٨٩،٩٨٨ 

المحمل على المخصص 
 اإليرادات

 الرصيد في نهاية السنة ١،٠١٥،٢٠٥  ٥٢،٢٩٣  ١،٠٦٧،٤٩٨  ٩٢١،٤٦٢  ٤٣،٠٣٠  ٩٦٤،٤٩٢

  .لمقابلة المخاطر العامة لمحفظة القروض والسلفيات%) ٢ :م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ ( %٢قامت اإلدارة بتكوين مخصصات عامة بنسبة 

  الفوائد المعلقة )جـ
ا لتعليمات البنك المركزي اليمني والتي يتم قيدها ضمن  المعلقة على القروض والسلفيات غير المنتظمة والمحددة وفقًتمثل هذه المبالغ الفوائد
  .اإليرادات عند تسلمها فقط

   م٢٠٠٤   م٢٠٠٣
    ألف ريال  ألف ريال
   يناير ١ الرصيد في   ١٦،٠٣٣  ١٦،١٣٠

   المبالغ المشطوبة خالل السنة  -  )٣٢٨(
  المسدد خالل السنة  )٥٥٧(  )٥٦٨(

  المكون خالل السنة  ١٠،٣٥٣  ٧٩٩
  ديسمبر٣١الرصيد في نهاية   ٢٥،٨٢٩  ١٦،٠٣٣
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   صافي المتوفرة للبيع،االستثمارات ١٠

  : األجنبية التاليةبنوك والمؤسسات الماليةي الات المتوفرة للبيع فاالستثمارتشتمل هذه على 
عدد األسهم    م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

ر دوالر بسع
أمريكي واحد 

  للسهم

ــسبة    نــ
  المساهمة

%  
  

  االستثمارات في أسهم مجموعة يوباف    ألف ريال  ألف ريال
  )أ١٠( أسهم فئة – و كراكا–يوباف  ٧٨٨.٠  ١،٤٩٧،٢٠٠   ١٧،٩٨٢  ١٧،٩٨٢
  )ب١٠( أسهم فئة – و كراكا–يوباف  ٧٨٣.٠  ٢٣٤،٦٥٠   ٢،٨١٨  ٢،٨١٨
  )جـ١٠( أسهم فئة – و كراكا–يوباف  ٣٧١.١  ٥٢٨،٢٥٠   ٦،٣٤٤  ٦،٣٤٤
  مجموعة يوبافأسهم  في اتي االستثمارإجمال   ٢،٢٦٠،١٠٠   ٢٧،١٤٤  ٢٧،١٤٤

  االستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية األخرى           
   البحرين-. المصرف العربيبافيو  ٣٤٤.٠       ٢،٠٦٧  ٢،٠٦٧
  )أ١٠إيضاح ( البحرين -ية العربية شركة الخدمات المال  ١٦٧.٠       ١٨،٣٢٤  ٢٠،٧٣٤
   األخرىفي البنوك والمؤسسات الماليةإجمالي االستثمارات          ٢٠،٣٩١  ٢٢،٨٠١
  إجمالي االستثمارات المالية المتوفرة للبيع         ٤٧،٥٣٥  ٤٩،٩٤٥

  )ب١٠إيضاح (مخصص االضمحالل في قيمة االستثمارات : ناقًصا         )٢٩،٢١١(  )٢٩،٢١١(
  صافي االستثمارات المالية المتوفرة للبيع         ١٨،٣٢٤  ٢٠،٧٣٤

   البحرين-شركة الخدمات المالية العربية   )أ
 البحرين على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقاً آلخر البيانات المالية –تم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات في شركة الخدمات المالية العربية 

 ديسمبر ٣١( دوالر أمريكي للسهم ٩,٨٦م مبلغ ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١العادلة المحتسبة للسهم الواحد في الشركة كما في وبلغت القيمة . المدققة
  ). دوالر أمريكي للسهم١١,٢٥: م٢٠٠٣

  : البحرين خالل السنة كما يلي–كانت حركة حساب االستثمارات المتوفرة للبيع في شركة الخدمات المالية العربية 
  م٢٠٠٤
   لألف ريا
  م٢٠٠٤ يناير ١الرصيد كما في   ٢٠،٧٣٤

  فارق إعادة التقييم ١٧٣
  انخفاض في القيمة المعدلة   )٢،٥٨٣(

 م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١القيمة العادلة كما في   ١٨،٣٢٤

   مخصص االضمحالل في قيمة االستثمارات  )ب

م خالل السنوات القليلة .سهم بنك اليوباف العربي الدولي شبسبب عدم استالم أية توزيعات من االستثمارات في أسهم مجموعة يوباف كراكو وأ
الماضية وحيث ال يتوقع استالم أية توزيعات خالل السنوات القادمة، تم تجنيب مخصص كامل لالضمحالل في قيمة هذه االستثمارات ألن القيمة 

  .الحالية للتدفقات النقدية من هذه االستثمارات يساوي صفراً
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   ينة والموجودات األخرىاألرصدة المد ١١
   م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

   ألف ريال  ألف ريال

  المدفوعات مقدماً واألرصدة المدينة األخرى ٤،٢٤٦  ٢،٠٤٤
  الفوائد المستحقة القبض ٢٠٠،٨٧٨  ١٨٧،٤٣٩
 المصاريف قبل التشغيل للفروع الجديدة ١٨٩،٠٤٦  ٧،٢٢٨
 ا للبنك وفاًء لديون، بعد المخصصالعقارات والضمانات التي آلت ملكيته ٢٩،٢٣٤  ٢٩،٢٣٤
 األرصدة المدينة األخرى، بعد المخصص  ٧،٨٨٧  ٢٨،٢٤٧

  إجمالي األرصدة المدينة والموجودات األخرى  ٤٣١،٢٩١  ٢٥٤،١٩٢

) ف ريال أل٤٨٠: م٢٠٠٣( ألف ريال يمني ٤٨٠رصيد العقارات والضمانات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون بعد حسم مخصص قدره يظهر 
  .نتيجة تقييم العقارات وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني

   المعدات، بعد االستهالك المتراكمواآلالت والعقارات  ١٢

   اإلجمالي

  السويفت
   السيارات   والكمبيوتر

  األثاث 
   والتركيبات

  التحسينات على
   العقارات المستأجرة

  األراضي
    والمباني

   ألف ريال    ألف ريال    ألف ريال   ألف ريال   ريال  ألف    ألف ريال 

  التكلفة أو التقييم            
 م ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في  ١،٥١٧،٤٨٥   ٢٩،٠٧١  ١٦٦،٨١٦  ٥٤،٨٢٨  ١١٢،٠٧٢  ١،٨٨٠،٢٧٢

 لإلضافات خالل السنة  ٥٥٦  ٧،٧١٩  ١٨،١١٢  ٨،٩٠٨  ٦،٣٥٩  ٤١،٦٥٤

 م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في  ١،٥١٨،٠٤١  ٣٦،٧٩٠  ١٨٤،٩٢٨  ٦٣،٧٣٦  ١١٨،٤٣١  ١،٩٢١،٩٢٦

  االستهالك            
م ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ في  ٢٨،٧٨٧  ٨،٩٩٨  ٦٢،٥٠٨  ٤١،٠٦٠  ٧٠،٦٦٢  ٢١٢،٠١٥
 للسنة ٧،٥٦٨  ٣،٢٨٦  ١٥،١٤٢  ٤،٦٩٩  ١٤،٩٣٣  ٤٥،٦٢٨

 م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في  ٣٦،٣٥٥  ١٢،٢٨٤  ٧٧،٦٥٠  ٤٥،٧٥٩  ٨٥،٥٩٥  ٢٥٧،٦٤٣

 : القيمة الدفترية في           
  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ ١،٤٨١،٦٨٦  ٢٤،٥٠٦  ١٠٧،٢٧٨  ١٧،٩٧٧  ٣٢،٨٣٦  ١،٦٦٤،٢٨٣
 م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ ١،٤٨٨،٦٩٨  ٢٠،٠٧٣  ١٠٤،٣٠٨  ١٣،٧٦٨  ٤١،٤١٠  ١،٦٦٨،٢٥٧

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

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

حذف التكلفة واالستهالك المتراكم كما في فقد تم  )١٦( لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً.  م١٩٩٩ ديسمبر ٣١ عقاري مستقل وذلك ابتداء من
  .م واستبدالها بالمبالغ المعاد تقييمها التي تعتبر إجمالي المبلغ الدفتري الجديد١٩٩٩ ديسمبر ٣١
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  األرصدة المستحقة للبنوك ١٣

  م٢٠٠٤   م٢٠٠٣
  حسابات جارية وتحت الطلب ألف ريال   ألف ريال
  ليةالبنوك المح   ٢٨،٥٢٩   ٦،٥٦٤
  البنوك األجنبية   ٨٨،٥٧٣  ٢٩،٠٤١
  إجمالي األرصدة المستحقة ١١٧،١٠٢  ٣٥،٦٠٥

  ودائع العمالء ١٤

  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

   ألف ريال  ألف ريال
  حسابات جارية وتحت الطلب ١٠،١٧٢،٢٧٨  ٩،٠٤٠،٧٣٦
 حسابات التوفير ٢٢،١٠٨،٦١٨  ١٩،٧٠٣،٢٩٩

 ودائع ألجل ١٦،٥١٠،٣٣٥  ١٣،٤٧٨،٦٢٧

 ودائع أخرى ٥٩٢،٩٨٣  ٣٦٠،٦٧١

 تأمينات نقدية عن اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وأخرى ١،٨٩٩،٣٨١  ١،٩١٣،٨٨٥

 إجمالي ودائع العمالء ٥١،٢٨٣،٥٩٥  ٤٤،٤٩٧،٢١٨

  األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى ١٥

   م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

   ألف ريال  ألف ريال
  فعالفوائد المستحقة الد ٣٦٠،٢٣٠  ٢٣١،٨٠٩
 )أ١٥إيضاح (األرصدة غير المطالب بها  ١٨٣،٢٤٨  ١٧٩،٣٩٥

 مخصص مستحقات اإلجازة ٢٤،٣٨٧  ٢٥،٩٣٩

 )ب١٥إيضاح  (مخصص البنود خارج الميزانية العمومية ٧٥،٧٧٦  ٥٧،٧٩٠

 ج١٥إيضاح ) الحكومة(المبالغ المستحقة للمالك  -  ٢٢١،٢٦٠

  مخصصات أخرى ١٨،٨٣٧  ١٨،٦٧٢
  حصة الموظفين من أرباح السنة ٥٤،٥٨٧  ٤٨،٢٤٥
  مخصص االلتزامات الطارئة  ٣٢٦،٠٠٠  ١٣٨،٠٠٠
  األرصدة الدائنة والدائنون اآلخرون  ١٩٥،٨١٠  ٥٧،٤٤٠
 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرىإجمالي   ١،٢٣٨،٨٧٥  ٩٧٨،٥٥٠

  األرصدة غير المطالب بها )أ

 بمراجعة احتمال المطالبة بهذه المبالغ تقوم اإلدارة حالياً.   سنة ولم يطالب بها أصحابها١٥من  هذا المبالغ أرصدة قديمة مضى عليها أكثر تمثل
  . على نتيجة تلك المراجعة سوف تحول تلك المبالغ لوزارة المالية بموجب أحكام قانون البنوك في هذا الشأنواعتماداً
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  )تتمة( األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى ١٥
  نود خارج الميزانية العموميةمخصص الب )ب

  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣
   ألف ريال  ألف ريال
   يناير١الرصيد في  ٥٧،٧٩٠  ٢٩،٨٤٦

  إعادة تقييم أرصدة أول المدة ٣٤٠  ٨١٥
 )٢٥إيضاح (المكون خالل السنة  ٢٩،١٨٠  ٣١،٩٨٠

  )٢٣إيضاح (المسترد خالل السنة   )١١،٥٣٤(  )٤،٨٥١(
   ديسمبر ٣١ يالرصيد ف ٧٥،٧٧٦   ٥٧،٧٩٠

  )الحكومة (المبالغ المستحقة للمالك  ) ج

   م٢٠٠٤  م٢٠٠٣
   ألف ريال  ألف ريال
   يناير١الرصيد في  ٢٢١،٢٦٠  ٤١٧،١٨٩

 في أرباح السنة) الحكومة(صافي حصة المالك : زائداً ٥٧١،٧٢٤  ٤٧١،٢٦٠

  المحول إلى حساب رأس المال )٥٧١،٧٢٤(  )٢٥٠،٠٠٠(
  في أرباح السنة) الحكومة(لك حصة الماصافي   -   ٢٢١،٢٦٠

  المدفوع خالل السنة: ناقصاً )٢٢١،٢٦٠(  )٤١٧،١٨٩ (
   ديسمبر ٣١الرصيد في  -  ٢٢١،٢٦٠

  ألرباح التجارية والصناعية المستحقةضريبة ا ١٦

 المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب م٢٠٠٤   م٢٠٠٣

   ألف ريال  ألف ريال
 يرينا١الرصيد في  ٣٩٠،٣٩٢  ٣٦٧،٩٦٧

 المخصص المحمل على بيان الدخل خالل السنة ٤٧٣،٦١٧  ٣٩٠،٣٩٢

 إجمالي المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ٨٦٤،٠٠٩  ٧٥٨،٣٥٩

 المبلغ المدفوع  )٣٩٠،٣٩٢(  )٣٦٧،٩٦٧(

 إجمالي ضريبة األرباح التجارية والصناعية المستحقة ٤٧٣،٦١٧  ٣٩٠،٣٩٢

  للفترةالربط الضريبي  )أ
بريل أ ١٧وزير المالية إلى مصلحة الضرائب المؤرخ / بموجب كتاب األخ.   على أساس صافي الربحفترةللب مخصص الضريبة  احتساتم

تدقيق م يكون تقدير الربط الضريبي لكل سنة من السنوات على أساس النتائج التي تظهرها البيانات المالية المدققة للبنك من مؤسسة ٢٠٠٠
  .خارجية

  للسنة السابقةي الربط الضريب )ب
 ٣١المنتهية في المالية عن السنة المخالصة النهائية لضريبة الدخل المستحقة  مصلحة الضرائب  منم٢٠٠٤ يونيو ١٣في  إدارة البنك استلمت
  .م٢٠٠٣ديسمبر 
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   حقوق المـالك ١٧

    بهصرحرأس المال الم  )أ

 ٢،١٠٠: م٢٠٠٣ ( ريال يمني١،٠٠٠ سميةاالسهم قيمة السهم ألف  ٦،٠٠٠ مليون ريال موزع على ٦،٠٠٠يبلغ رأس المال المصرح به 
  ). ريال يمني١،٠٠٠ ألف سهم قيمة السهم االسمية ٢،١٠٠ موزع على مليون ريال

  رأس المال المصدر والمدفوع

 ٢،١٠٠: م٢٠٠٣ (ني ريال يم١،٠٠٠سميةإل سهم قيمة السهم األف ٢،٧٠٠  موزع على مليون ريال٢،٧٠٠المصدر والمدفوع يبلغ رأس المال 
  ). ريال يمني١،٠٠٠ ألف سهم قيمة السهم االسمية ٢،١٠٠ موزع على مليون ريال

  توزيع األرباح الصافية بعد الضرائب )ب

م فإن صافي األرباح السنوية بعد ضريبة ١٩٩١لسنة ) ٣٥(من قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم ) ٣٥( ألحكام المادة رقم وفقاً
  :باح التجارية والصناعية توزع على النحو التالياألر

  لالحتياطي القانوني % ١٥ •
  لالحتياطي العام % ١٥ •
  حصة للحكومة من األرباح % ٦٥ •
  حوافز الموظفين % ٢ •
  . للموظفيناالجتماعيللصندوق  % ٣ •

   إعادة التقييم احتياطيحساب   )ج
 .م ضمن حقوق المالك١٩٩٩ ديسمبر ٣١ية تامة والقيم الدفترية كما في تم إدراج الفارق بين القيم السوقية للعقارات المملوكة ملك

   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلةاحتياطيحساب   )هـ

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

 .استبعادها أو تنخفض قيمتها بشكل دائم، عندها سيتم تحويل هذا الفارق إلى بيان الدخل
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  )للها مقاب(رى، صافي الحسابات النظامية وااللتزامات األخ ١٨
  صافي

  االلتزامات

  الهامش
  المغطى

  إجمالي
 م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في  االلتزامات

  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال
  التزامات العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب العمالء المعنيين      

  خطابات اعتمادات مستندية ٤،٧٨٨،٩٩٦  ١،٠٠٥،٩٢٥  ٣،٧٨٣،٠٧١
  العمالء -خطابات الضمان  ٣،٤٤٥،٣٤٥   ٨٧٩،٧٥٠  ٢،٥٦٥،٥٩٥

  البنوك -خطابات الضمان  ٤،٦٧٥،٥٧٨  -  ٤،٦٧٥،٥٧٨

 قبوالت العمالء  ٢٦٧،٦٩١  -  ٢٦٧،٦٩١

 بطاقات االئتمان  ٣٢،٥٢٢  ١٣،٧٠٦  ١٨،٨١٦

  األخرىإجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات  ١٣،٢١٠،١٣٢  ١،٨٩٩،٣٨١  ١١،٣١٠،٧٥١
  

  صافي
  االلتزامات

  الهامش
  المغطى

  إجمالي
  م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في  االلتزامات

  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال

   التزامات العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب العمالء المعنيين      
   خطابات اعتمادات مستندية  ٣،٩٩٥،٥٣٨  ٩١٩،١٢٣  ٣،٠٧٦،٤١٥
  العمالء - خطابات الضمان  ٣،٧٣٤،٦٨٧  ٩٨٢،٧٨٣  ٢،٧٥١،٩٠٤

  البنوك - خطابات الضمان  ٤،٥٠٥،٤٤٧  -  ٤،٥٠٥،٤٤٧

  قبوالت العمالء  ١٦٠،٢٧١  -  ١٦٠،٢٧١

  بطاقات االئتمان  ٢٠،٢٧٣  ١١،٩٧٩  ٨،٢٩٤

 إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى ١٢،٤١٦،٢١٦  ١،٩١٣،٨٨٥  ١٠،٥٠٢،٣٣١

   لدى البنوكوالسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك واألرصدةإيرادات الفوائد من القروض  ١٩
    م٢٠٠٤     م ٢٠٠٣ 

   المقدمة للعمالء والبنوكالقروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال  ألف ريال    ألف ريال
   المقدمة للعمالءالقروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال ٣٢٩،٧٥٠   ٢٤٦،٠٢٠
  إيرادات الفوائد من األوراق التجارية المخصومة ٣،٣٧٤    ١٣،٢١٢
  إيرادات الفوائد من السلفيات األخرى ١،١٨١   ١،٣٥٣
   المقدمة للبنوك القروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال  ٢،٧٢٩   ٢،٨٨١

   المقدمة للعمالء والبنوك القروض والسلفيات منفوائدال  إيراداتإجمالي  ٣٣٧،٠٣٤   ٢٦٣،٤٦٦
  األجنبيةالبنوك   لدىرصدةاألمن فوائد إيرادات ال    

  الحسابات الجاريةإيرادات الفوائد من  ٩،٦١١   ٨،٧٤٠
  إيرادات الفوائد من الحسابات تحت الطلب ٢،٢٩٠   ٢،٣٠٩

  فوائد من الودائع ألجلإيرادات ال ١٩٢،٧٦٥   ١٧٦،٠٢٣
   البنوك األجنبيةإجمالي إيرادات الفوائد من األرصدة لدى  ٢٠٤،٦٦٦   ١٨٧،٠٧٢
  إيرادات الفوائد من ودائع االحتياطي النظامية لدى البنك المركزي اليمني  ٣٨٣،١٢٥   ٣٠٥،٥٩١
  األرصدة لدى البنوكإيرادات الفوائد من  ٥٨٧،٧٩١   ٤٩٢،٦٦٣
  دى البنوك من القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لوائدإجمالي إيرادات الف ٩٢٤،٨٢٥   ٧٥٦،١٢٩
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  عتكلفة الودائ ٢٠
    م٢٠٠٤    م ٢٠٠٣

  الفوائد على ودائع العمالء  ألف ريال    ألف ريال
  الفوائد على حسابات التوفير ١،٢٣٤،٦٧٧   ١،١٠٤،٣٠٩
  الفوائد على الودائع ألجل  ١،٤٧٥،٨٧٣   ١،٠٣٢،٤٥٨

  إجمالي تكلفة الودائع ٢،٧١٠،٥٥٠   ٢،١٣٦،٧٦٧
  

  لرسوم اإليرادية من الخدمات المصرفيةإيرادات العموالت وا  ٢١

    م٢٠٠٤    م ٢٠٠٣
    ألف ريال    ألف ريال
   من خطابات االعتماداتإيرادات العموالت ٦٣،٤١١   ٥٩،١٣١
   من خطابات الضمانإيرادات العموالت ١١٤،٨٩٠   ١١٣،٤٧١
   من التحويالت إيرادات العموالت ٢٥،٨٦٩   ٢٥،٥٧٤
  من القبوالت إيرادات العموالت ٤،١٦٣   ٣،٩٢٨
   من الشيكاتإيرادات العموالت ٩٤،٥٨٧   ٨٢،٩٨٧
  رسوم الخدمات المصرفية ٦،٨٦١   ٦،٩٥٦
  رسوم الخدمات األخرى ٥٤،٢٧٥   ٢٤،٥٤٢
  إجمالي إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من الخدمات المصرفية ٣٦٤،٠٥٦   ٣١٦،٥٨٩

  

  األرباح من العمليات بالنقد األجنبي ٢٢

    م٢٠٠٤    م٢٠٠٣
  ألف ريال  ألف ريال
  رصدة بالعمالت األجنبيةاألفروق تقييم  ٢٥،٠٩٥   ٥٦،٥٢٣
  الربح المحقق من بيع وشراء العمالت ٢٥،٣٧٢   ٢٣،١٨٥
  األرباح من العمليات بالنقد األجنبيإجمالي  ٥٠،٤٦٧   ٧٩،٧٠٨

  

  إيرادات التشغيل األخرى ٢٣

    م٢٠٠٤    م٢٠٠٣
   ألف ريال    ألف ريال
  )ب٩إيضاح (مخصصات مستردة انتفت الحاجة إليها للقروض والسلفيات  ١٤٩،٧٠٢   ٥١،٢١٩
  )ب١٥ إيضاح(مخصصات مستردة انتفت الحاجة إليها للبنود خارج الميزانية العمومية   ١١،٥٣٤   ٤،٨٥١
 BCCI)( من ةمخصصات مسترد ٣،٨٣٦    ٦،٠٩٩

  إيرادات متنوعة ١١،١٤٦   ٩،١٧٨
   األخرىت التشغيلإيراداإجمالي  ١٧٦،٢١٨   ٧١،٣٤٧
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  المصاريف اإلدارية والعمومية ٢٤

    م٢٠٠٤     م٢٠٠٣
    ألف ريال    ألف ريال
  وما في حكمهاالرواتب واألجور  ٤٤٩،٢٣٠   ٤١٢،٥٨٧
  )١٢إيضاح  ( العقارات واآلالت والمعداتاستهالك ٤٥،٦٢٨   ٤٢،٧٧٣
  إيجارات ٢٨،٥٢١   ٢٨،١٧٢
  كهرباء وماء ٢٤،١٥٦   ٢٣،٢٦٠
  صيانة وترميمات ١٦،٠٩٥   ١٤،٥٤٤
  بريد وتلفون وفاكس ٢١،٩٦٧   ١٩،٠٩١
  مصاريف انتقال وبدالت سفر  ١٩،٤٢٦   ١٨،٠١١
  إعالن ونشر ١١،٢٤٦   ٧،٢٩٧
  مصاريف الكمبيوتر ١٤،٤٧٩   ١٤،٣٤٩
  مصاريف التدريب ١٥،٧١١   ١٢،٣٥٥
  الرسوم الحكومية ١،١٨٤   ١،١٥٦
  التبرعات والهبات ٥،٠٢٥   ٤،٢٥٦
  القرطاسية والمطبوعات ١٤،٢٣٧   ١٣،٢٦٠
   عمومية وإدارية أخرىاريفمص ٤٧،٣٦٨   ٣٢،٥٩١

   اإلدارية والعموميةاريف المصإجمالي ٧١٤،٢٧٣   ٦٤٣،٧٠٢

  المخصصات ٢٥

    م٢٠٠٤    م٢٠٠٣
    ألف ريال    ألف ريال

  )ب٩إيضاح (لقاء القروض والسلفيات مخصص  ٢٦٩،٨٠٠   ١٤١،٢٠٧
  )ب١٥إيضاح (ص لقاء االلتزامات الطارئة مخص ٢٩،١٨٠   ٣١،٩٨٠
  مخصص حقوق العاملين واإلجازات ٦،٨٦١   ١٢،٥٥٥
  )٣٣إيضاح (مخصص التزامات محتملة  ١٨٨،٠٠٠   ١٣٨،٠٠٠
  مخصص مخزون شيكات قديمة ٢٧٧   ٦،٢٠٠

  مخصصات أخرى  ١٩،٠٢٢    -

  إجمالي المخصصات ٥١٣،١٤٠   ٣٢٩،٩٤٢

  الزكاة ٢٦

    م٢٠٠٤    م٢٠٠٣
    ألف ريال    يالألف ر

   المدفوعة للسنة الزكاة  ٤٠،٠٠٠    ٣٥،٠٠٠
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  ربح السهم ٢٧

    م٢٠٠٤    م٢٠٠٣
    ألف ريال    ألف ريال
   للسنةصافي الربح ٨٧٩،٥٧٥   ٧٢٥،٠١٥

   عدد األسهم  ٢،١٠٠،٠٠٠   ١،٨٥٠،٠٠٠
  ربح السهم   ريال٤١٩    ريال٣٩٢

   العالقةويالمعامالت مع األطراف ذ ٢٨
 العالقة، وأعضاء مجلس اإلدارة ومسئولي البنك الرئيسيين وأفراد عائالتهم والشركات التي ويالتي تمت مع األطراف ذ مالتلمعاتمثل اهذه 

  .يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل إدارة البنك.  يعتبرون فيها المالكين الرئيسين، الذين كانوا عمالء البنك خالل السنة
  : مع األطراف ذات العالقة التي تتضمنها البيانات المالية هي األرصدة في نهاية السنةإن

  م٢٠٠٤  م ٢٠٠٣
 أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم  ألف ريال   ألف ريال
 إجمالي القروض والسلفيات ٣،٤٩١   ٢،٥١٠
 ودائع العمالء ٣،٨٤٠  ٣،٥٠٩
 إيرادات الفوائد ٤٧٢  ٢١٥
  نة تكلفة الفوائد للس ٣٧٩  ٣٧٧

  

   والمطلوباتلموجوداتاستحقاقات ا  ٢٩
  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ والمطلوبات كما في لموجوداتاستحقاقات ا  )أ

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر٦من 

    إلى سنة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  
  

  الموجودات  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال

٧،٦٧٩،٥٦٤  - -  -  ٧،٦٧٩،٥٦٤ 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 
  النظامية لدى البنك المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   ١٢،١٨٠،٥٧٣  ٣٧١،٦٨٠ ٢٧٨،٧٦٠  ٩٢٩،٢٠٠  ١٣،٧٦٠،٢١٣
 أذون الخزانة، صافي  ٢٥،٣٩٠،٢٠٩   -  -  -  ٢٥،٣٩٠،٢٠٩
  نك المركزي اليمنيشهادات اإليداع لدى الب ٥،٤٨٠،٠٠٠  - -  -  ٥،٤٨٠،٠٠٠

٧٠٣،١١٦  ٤٥٨،١٠١ ١،٠٨٢،٦٣٣  ١،٠٧٦،٨٠٤  ٣،٣٢٠،٦٥٤ 

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، بعد 
  المخصصات

  االستثمارات المتوفرة للبيع -   -  -  ١٨،٣٢٤  ١٨،٣٢٤
  إجمالي الموجودات ٥١،٤٣٣،٤٦٢  ٨٢٩،٧٨١ ١،٣٦١،٣٩٣  ٢،٠٢٤،٣٢٨  ٥٥،٦٤٨،٩٦٤

  المطلوبات         
  األرصدة المستحقة للبنوك ١١٧،١٠٢  - -  -  ١١٧،١٠٢

٧،٢١٥،٤٣٦  ١٤،٢٧٩،١٩٨  ١٢٧،٠٨٧  ٥١،٢٨٣،٥٩٥   ودائع العمالء ٢٩،٦٦١،٨٧٤ 
٧،٢١٥،٤٣٦ ١٤،٢٧٩،١٩٨  ١٢٧،٠٨٧  ٥١،٤٠٠،٦٩٧   إجمالي المطلوبات ٢٩،٧٧٨،٩٧٦ 
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  )تتمة(   والمطلوباتلموجوداتاستحقاقات ا  ٢٩

  م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١والمطلوبات كما في  لموجوداتستحقاقات اا )ب

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر٦من 

    إلى سنة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  
  

  الموجودات  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال

٧،٤٦٨،٧٢٧ - - - ٧،٤٦٨،٧٢٧ 

 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات
  النظامية لدى البنك المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  ١٠،٦٣٤،٢٤٤ ٢،٢٣٧،٤٧٥ - ١٨٤،٣٠٠ ١٣،٠٥٦،٠١٩
 أذون الخزانة، صافي  ١٩،٥٩٩،٢٤٦ ٥٠،١٠٠ - - ١٩،٦٤٩،٣٤٦
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني ٥،٣٨٠،٠٠٠ - - - ٥،٣٨٠،٠٠٠

٧٧٩،٩٣٤ ٣٤٦،٣٠٦ ٣٦٤،٢٩١ ٧١٢،١٢٢ ٢،٢٠٢،٦٥٣ 

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء والبنوك، بعد 
  المخصصات

  االستثمارات المتوفرة للبيع - - -  ٢٠،٧٣٤ ٢٠،٧٣٤
  إجمالي الموجودات ٤٣،٨٦٢،١٥١ ٢،٦٣٣،٨٨١ ٣٦٤،٢٩١  ٩١٧،١٥٦ ٤٧،٧٧٧،٤٧٩

  المطلوبات       
  ستحقة للبنوكاألرصدة الم ٣٥،٦٠٥ - -  - ٣٥،٦٠٥

١٢،٨٢٤،٢٠٠  ٢١٥،٤٩٨ ٤٤،٤٩٧،٢١٨   ودائع العمالء ٢٥،٠٧١،٥٤٠ ٦،٣٨٥،٩٨٠
١٢،٨٢٤،٢٠٠ ٢١٥،٤٩٨ ٤٤،٥٣٢،٨٢٣   إجمالي المطلوبات ٢٥،١٠٧،١٤٥ ٦،٣٨٥،٩٨٠

  

   والمطلوبات الموجوداتمعدالت الفوائد على   ٣٠

  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١هية في  المنتللسنة والمطلوبات  الموجوداتمعدالت الفوائد على  )أ

  جنيه    يورو
  ريال    إسترليني

  دوالر    سعودي
  ريال    أمريكي

  يمني
  
  

  الموجودات  %   %   %   %   %

-  -  -  -  ١٣,٠٠ 

أرصدة االحتياطيات النظامية لـدى البنـك المركـزي         
  اليمني

  األرصدة لدى البنوك                   
  الحسابات الجارية -   ١,٠٧    -   ٣,٦٥   ١,٥٩
  الودائع ألجل  -   ١,٩٩   ١,٩٩   ٤,٦٣   ٢,٠٣

  أذون الخزانة، صافي ١٣,٩٩    -    -    -    -
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  ١٤,٠٠    -    -    -    -

  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء  ١٨,٥٠    ٦,٥٠    ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق
  المطلوبات                  

  ودائع العمالء ١٣,٠٠   ٠,٧١   ٠,٦٠   ٢,١٢   ١,١٥
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  )تتمة( والمطلوبات الموجوداتمعدالت الفوائد على   ٣٠
  م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ المنتهية فيسنة والمطلوبات لل الموجوداتمعدالت الفوائد على  )ب

  جنيه    يورو
  ريال    إسترليني

  دوالر    سعودي
  ريال    أمريكي

    يمني
  الموجودات  %   %   %   %   %

-  -  -  -  ١٣,٠٠  
حتياطيات النظامية لـدى البنـك المركـزي        أرصدة اال 

  اليمني
  األرصدة لدى البنوك           

  الحسابات الجارية -  ٠,٦٢  -  ٠,٤٧  ١,٤٩
  الودائع ألجل  -  ١,٠٤ ١,٦٣  ٣,٥٥  ٢,٠٠

  أذون الخزانة، صافي  ١٣,٩٩  -  -  -  -
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  ١٤,٠٠  -  -  -  -

  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء  ١٨,٠٠  ٦,٥٠  ال ينطبق  ال ينطبق  نطبقال ي
  المطلوبات          

  ودائع العمالء  ١٣,٠٠  ٠,٦٩  ٠,٥٩  ٢,١١  ١,١٦
  

  توزيع الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة  ٣١
  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة كما   )أ

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

٧،٦٧٩،٥٦٤ - ٧،٦٧٩،٥٦٤ - - - - 

النقدية في الصندوق وأرصدة 
االحتياطيات   النظامية لدى 

  البنك المركزي اليمني
  األرصدة لدى البنوك  - - - - ١٣،٧٦٠،٢١٣ - ١٣،٧٦٠،٢١٣
  أذون الخزانة، صافي - - - - ٢٥،٣٩٠،٢٠٩ - ٢٥،٣٩٠،٢٠٩

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

  المركزي اليمني

٨٧،٧٧٥ - - ٢،٠٧٤ ٢،٣٠٢،٧٨٧ ٩٢٨،٠١٨ ٣،٣٢٠،٦٥٤ 

ات المقدمة القروض والسلفي
للعمالء والبنوك بعد 

  المخصصات
  االستثمارات المتوفرة للبيع - - - -  ١٨،٣٢٤ -  ١٨،٣٢٤

  إجمالي الموجودات  ٨٧،٧٧٥  - - ٢،٠٧٤ ٥٤،٦٣١،٠٩٧ ٩٢٨،٠١٨ ٥٥،٦٤٨،٩٦٤
  المطلوبات       

  األرصدة المستحقة للبنوك - - - -  ١١٧،١٠٢ - ١١٧،١٠٢
١،٦٩٧،٥٠٤ ٦٥،٥٩٨ ٤٥،٥٤٦،٩٧٢ ٥١،٢٨٣،٥٩٥ ٢،٩٦٩،١٤٩ ١٤٩،٣٩٨   ودائع العمالء  ٨٥٤،٩٧٤
١،٦٩٧،٥٠٤ ١٨٢،٧٠٠ ٤٥،٥٤٦،٩٧٢ ٥١،٤٠٠،٦٩٧ ٢،٩٦٩،١٤٩ ١٤٩،٣٩٨   إجمالي المطلوبات  ٨٥٤،٩٧٤

٦،٨٠٣،٥٦٩ ٨٧٨،١٠٩ ٦٠٥،٦٥٣ ٤،٤٣٠،٥٧٨  ١٣،٢١٥،٢٢٣ ٤٨٦،٤٩٦ ١٠،٨١٨
 وااللتزامات الحسابات النظامية

  األخرى
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  )تتمة(توزيع الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة  ٣١
  م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١كما في الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة   )ب

    التصنيع    الزراعة    التجارة    الخدمات    التمويل    شخصي    اإلجمالي
  الموجودات ألف ريال ألف ريال الألف ري ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال

٧،٤٦٨،٧٢٧ - ٧،٤٦٨،٧٢٧ - - - - 

النقدية في الصندوق وأرصدة 
 النظامية لدى البنك تاالحتياطيا

  المركزي اليمني
١٣،٠٥٦،٠١٩ - ١٣،٠٥٦،٠١٩   األرصدة لدى البنوك  - - - -
١٩،٦٤٩،٣٤٦ - ١٩،٦٤٩،٣٤٦   فيأذون الخزانة، صا - -  - -

٥،٣٨٠،٠٠٠ - ٥،٣٨٠،٠٠٠ - - - - 
شهادات اإليداع لدى البنك 

  المركزي اليمني

١،٦٥٢،٥٧٧ ٥٢٠ - ٤٩٩،٤٤٥ ٢،٢٠٢،٦٥٣ - ٥٠،١١١ 

القروض والسلفيات المقدمة 
 بعدللعمالء والبنوك 

  المخصصات
  االستثمارات المتوفرة للبيع - -  - - ٢٠،٧٣٤ - ٢٠،٧٣٤

٤٥،٥٧٤،٨٢٦ ٤٩٩،٤٤٥ ٤٧،٧٧٧،٤٧٩ ١،٦٥٢،٥٧٧ ٥٢٠   إجمالي الموجودات ٥٠،١١١ -
  المطلوبات       

  األرصدة المستحقة للبنوك - - - - ٣٥،٦٠٥ - ٣٥،٦٠٥
٣٥،٣٤٢،١٤٩ ٤٤،٤٩٧،٢١٨ ٢،٦٧٦،١٨٩ ٤١١،٥٩٥ ٢،١٨٣،٠٨٦ ٣،٦٠١،٥٥٩ ٢٨٢،٦٤٠   ودائع العمالء
٣٥،٣٤٢،١٤٩ ٤٤،٥٣٢،٨٢٣ ٢،٦٧٦،١٨٩ ٤٤٧،٢٠٠ ٢،١٨٣،٠٨٦ ٣،٦٠١،٥٥٩ ٢٨٢،٦٤٠   إجمالي المطلوبات

٥،٠٨٧،١٢٧ ٧٥٢،٩٦٢ ١،٦٩٦،٠٢٨ ١٢،٤١٦،٢١٦ ٢٢٦،٩١٥ -  ٤،٦٥٣،١٨٤ 
الحسابات النظامية 
  وااللتزامات األخرى

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

  الموجودات والمطلوبات المحتملة ٣٣
 ضد موظفين سابقين وعمالء بشأن مبالغ مختلسة أو بسبب عدم وفاء االبتدائية البنك عدداً من القضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة رفع

.  أطراف أخرى برفع قضايا على البنك ال زالت تنظر أمام المحاكم المختصة كما قامت العمالء بسداد المديونية المستحقة عليهم على التوالي
أو جزئية / و  فقد قررت إدارة البنك أن تأخذ مخصصات كاملة اضربالرغم من أن النتائج النهائية لهذه القضايا ال يمكن تقديرها في الوقت الح

لقضايا لصالح البنك و لكنها تنتظر التنفيذ بينما بقية القضايا ما زالت تنتظر هذا و قد ُحكم في بعض ا .لهذه الموجودات في البيانات المالية
  .دورها أمام المحاكم
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   لدى البنكز العمالت األجنبية المهمةمراك ٣٤

لعملة األجنبية ل% ١٥من إجمالي العمالت األجنبية أو % ٢٥للبنك أن يحتفظ بنسبة ، م١٩٩٨لسنة ) ٦(وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني رقم 
  :كان لدى البنك مراكز العمالت األجنبية المهمة التالية.  الواحدة من إجمالي رأس المال واالحتياطيات

   م٢٠٠٤    م٢٠٠٣

    %   ألف ريال    %   ألف ريال
  دوالر أمريكي ٦,٢٦  ٢٩٠،٤٦٨   ٢,٩٦  ١١٢،٤٢٣
  جنيه إسترليني ٧,٢  ٣٣٣،٨٩٨   ٥,٥١  ٢٠٩،٣٣٧

 فرنك سويسري ٠,١٦  ٧،٥٣٤   ٠,٠١  ٢٩٥
 اليورو ٣,٦٥  ١٦٩،٣٦٢   ٥,٩١  ٢٢٤،٥٩٥
  الريال السعودي ١,١٣  ٥٢،٥٣١   ٣,١٦  ١٢٠،٠٦٥

  الين الياباني  ٠,١٧  ٨،٠٤٣    -   -
  أخرى -  ١٣   ٠,٠٢  ٨٢٣

  إجمالي مراكز العمالت األجنبية المهمة ١٨,٥٧  ٨٦١،٨٤٩   ١٧,٥٧  ٦٦٧،٥٣٨

 ريال لكل ١٨٤,٣٠: م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١(، ريال لكل دوالر١٨٥,٨٤ يساوي م٢٠٠٤  ديسمبر٣١ي سعر صرف الدوالر األمريكي فكان 
  ).دوالر

 االرتباطات الرأسمالية ٣٥

  )  مليون٥٤: م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١( مليون ريال ٧٦٤م مبلغ ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١بلغت االرتباطات الرأسمالية كما في 

  رسملة البنك ٣٦

، أصدر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه لرسملةإلداري الذي تنفذه الحكومة، وإعداد البنك حالياً لغرض ا من برنامج اإلصالح المالي واكجزء
 بالموافقة على رسملة البنك باعتماد آخر حساب ختامي لتحديد م الذي يقضي٢٠٠٠لعام ) ١٧٥( القرار رقم م٢٠٠٠ يوليو 25المنعقد بتاريخ 

وسيتم .  من رأس مال البنك الجديد تطرح نصفها لالكتتاب العام وتحتفظ الحكومة بالنصف اآلخر%٤٠صافي قيمة البنك والتي سوف تعادل 
وأوضح القرار بأن عملية رسملة البنك األهلي اليمني ستتم عبر دعوة مفتوحة . للمستثمر االستراتيجي% ٦٠تخصيص النسبة الباقية والبالغة 

  .شروط المقرةلجميع المستثمرين المؤهلين وفقاً للمعايير وال
نائب وزير المالية / م القاضي بتشكيل لجنة برئاسة األخ ٢٠٠٠ سبتمبر ٤م بتاريخ ٢٠٠٠لعام ) ٤٨٦(وقد اصدر معالي وزير المالية القرار رقم 

 . لتنفيذ قرار مجلس الوزراء أعالهةوتكليفها بإنجاز اإلجراءات الالزم

  أرقام المقارنة  ٣٧

  .ابقة لتتناسب مع العرض الخاص بالسنة الحاليةأعيد تبويب بعض أرقام السنة الس
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