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 بنك التسليف التعاوني والزراعي

 الدخل الشاملبيان 

 م2009ديسمبر  31كما في 
 

  )3(صفحة 

  



 بنك التسليف التعاوني والزراعي

 الدخل الشاملبيان 

 م2009ديسمبر  31كما في 
 

  )4(صفحة 

  



 بنك التسليف التعاوني والزراعي

 الدخل الشاملبيان 

 م2009ديسمبر  31كما في 
 

  )5(صفحة 

 

 

  ديسمبر 31
  م2009

  ديسمبر 31 
  م2008

  يمني الف ريال    يمني الف ريال  إيضاح  إيرادات التشغيل

  7,147,944    7,020,792  20  من القروض والسلفيات المقدمة للعمالء واألرصدة لدى البنوك وائدالف
 1,437,951   533,985    الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

  5,040,797    9,248,936    الفوائد من أذون الخزانة
 679,917   600,253    الفوائد من السندات الحكومية

  11,191    59,098    فوائد االستثمارات األخرى
 14,317,800   17,463,064    إجمالي إيرادات الفوائد

  )8,003,310(    )9,576,602(  21  الودائع تكلفة
  6,314,490    7,886,462    صافي إيرادات الفوائد

 1,798,882   1,843,709  22  مات المصرفيةإيرادات العموالت ورسوم الخد

 213,522    546,860  23  من العمليات بالعمالت األجنبية األرباح

  60,000    -  24  المنح
  181,028    1,052,039  25  األخرى إيرادات التشغيل

  8,567,922   11,329,070    صافي إيرادات التشغيل
        التشغيل مصاريف

 6,638,279   8,101,829  26  اإلدارية العمومية و اريفالمص

 1,735,576   1,956,072  27  المخصصات

  8,373,855    10,057,901    تشغيلال اريفمصإجمالي 
  194,067    1,271,169    الزكاةقبل  السنة ربح

 )15,000(   )94,334(  28  الزكاة 

  179,067    1,176,835    ربح السنة 
  -   -    خر للسنةالدخل الشامل اآل

  179,067   1,176,835    الشامل للسنة إجمالي الدخل
  179,067   1,176,835    إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلي حصة مسيطرة 

  -   -    إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلي حصة األقلية 

  ريال يمني 22   ريال يمني 138  29  للسهم فوالمخفالربح األساسي 

  . البيانات المالية همن هذال يتجزأ  جزءاً )41( إلى )1( من المرفقة تشكل اإليضاحات

  



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

 يرات في حقوق الملكية بيان التغ

 م2009 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 

  )6(صفحة 

  . البيانات المالية همن هذزأ ال يتججزءاً  )41( إلى )1( من المرفقة تشكل اإليضاحات

         ------------------------------ حصة مسيطرة  -----------------------  

 

  عالوة اإلصدار  رأس المال

  االحتياطي
  اإلحتياطي العام   القانوني

األرباح 
  اإلجمالي    حصة أقلية   المستبقاة

 ألف ريال يمني   لف ريال يمنيأ   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ل يمنيألف ريا   ألف ريال يمني   ألف ريال يمني

م2008يناير  1الرصيد في   6,000,000  -  310,695  141,696  -  -  6,452,391 
              الدخل الشامل

السنةربح   -  -  -  -  179,067  -  179,067 
 -  -  -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

الدخل الشاملي إجمال  -  -  -  -  179,067  -  179,067 
 التعامالت مع المالك

- 

 

- 

 

26,860 
 

- 

 

)26,860(  
 

- 

 

       المحول إلى االحتياطي القانوني -

 2,500,000  -  -  -  -  500,000  2,000,000 إصدار أسهم بعالوة إصدار

م2008ديسمبر  31الرصيد في   8,000,000  500,000  337,555  141,696  152,207  -  9,131,458 
              الدخل الشامل

السنةربح   -  -  - -  1,176,835  -  1,176,835 
 -  -  -  - -  -  - الدخل الشامل اآلخر

الدخل الشاملإجمالي   -  -  - -  1,176,835  -  1,176,835 
 التعامالت مع المالك

- 

 

- 

 

176,525

 

- 

 

)176,525(  
 

- 
 

       المحول إلى االحتياطي القانوني -
)1,000,000(  - -  -  1,000,000 المحول إلى رأس المال   -  - 

م2009ديسمبر  31الرصيد في   9,000,000  500,000 514,080 141,696  152,517  -  10,308,293 



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  بيان التدفقات النقدية 
 م2009ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

  )7(صفحة 

  ديسمبر 31  
    م2009

  ديسمبر 31
  م2008

  يمني ألف ريال   يمني ألف ريال  إيضاح  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 194,067  1,271,169    ربح السنة قبل الزكاة 

 )15,000(  )94,334(    الزكاة المدفوعة
      :ـالتعديالت ل

 1,733,150  1,848,026    ابات النظاميةوالحس القروض والسلفياتر المخصص لقاء خسائ
  2,426   108,046    األخرى اتالمخصص

  )2,190(   51,568    فارق إعادة تقييم المخصصات
  )122,818(   )957,280(    المخصصات األخرى المستردة

  )1,801(   )18,885(   بيع العقارات واآلالت والمعدات إيرادات 
 686,440  863,738    قارات واآلالت والمعدات استهالك الع

  صافي األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
 )1(ذات العالقة باألنشطة التشغيلية 

  
3,072,048  2,474,274 

      :التغيرات في الموجودات والمطلوبات البنكية
 )325,874(   )4,442,794(    اليمني في أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي) الزيادة(
  )2,887,146(   )25,734,771(    في أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر، بعد الخصم غير المطفأ) الزيادة(
 )18,969,163(  )219,129(    قبل المخصصات وبعد الفوائد المعلقة القروض والسلفيات المقدمة للعمالء  في) الزيادة(
  )1,588,614(   )4,044,776(    رصدة المدينة والموجودات األخرىفي األ) الزيادة(

 )23,770,797(  )34,441,470(    )2(في الموجودات ) الزيادة(صافي 

  338,213   4,219,864    الزيادة في األرصدة المستحقة للبنوك
 50,797,848  38,441,874   الزيادة في ودائع العمالء

  397,770   )650,524(   الدائنة والمطلوبات األخرىفي األرصدة  الزيادة/  )النقصان(
 51,533,831  42,011,214    )3(صافي الزيادة في المطلوبات 

  األنشطة االستثمارية) المستخدمة في(التدفقات النقدية 
 

   

 )1,870,831(  )1,283,986(    شراء العقارات واآلالت والمعدات

 16,483  29,578    بيع العقارات واآلالت والمعدات إيرادات 

 )1,710,035(  )135,012(    شراء االستثمارات المتوفرة للبيع

 )3,564,383(  )1,389,418(   )4(األنشطة االستثمارية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 92,872  1,305    الزيادة في القروض الطويلة األجل

  2,500,000   -    يادة في رأس المال وعالوة اإلصدارالز
 2,592,872  1,305   )5(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 29,265,797  9,253,677    )5+4+3+2+1(صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية 

 58,753,819  88,019,616    يناير  1النقدية وشبه النقدية في 

 88,019,616  97,273,293  30 ديسمبر31ه النقدية فيالنقدية وشب

  . البيانات المالية همن هذال يتجزأ جزءاً  )41( إلى )1( من المرفقة تشكل اإليضاحات



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

   اإليضاحات حول البيانات المالية
 م2009ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

  )8(صفحة 

  نشاط التأسيس وال  1
في تأسس (ليف الزراعي م كحصيلة لدمج بنك التس1982لعام ) 39(صنعاء وفقاً للقانون رقم في  )البنك( التسليف التعاوني والزراعيبنك تأسس 

% 33.825 م2009ديسمبر  31ما في تبلغ المساهمة في ملكية البنك ك. )م1979عام في السس أت(هلي للتطوير وبنك التعاون األ) م1975عام ال
والهيئة  كيوالسم الزراعياإلنتاج وصندوق تشجيع الحكومة ممثلة بوزارة المالية واالتحاد العام لكل من % 25.000و% 40.500و% 0.675و

  ).5391(مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري رقم البنك و. على التواليواألرصاد، العامة للطيران المدني 
العامة في ته تقع إدارو .جميع محافظات الجمهورية اليمنيةي ف ةًمنتشرفرعاً  52العامة و يمارس البنك كافة النشاطات المصرفية من خالل إدارته

  . ، صنعاء، الجمهورية اليمنية)2850(رقم : ب. صوعنوانه البريدي ، ارع القيادةش

  السياسات المحاسبية الهامة  2
  أساس إعداد البيانات المالية  2-1

بالقيمة المحتفظ بها لية لموجودات المالية والمطلوبات الماوا المتوفرة للبيع االستثمارات باستثناء مبدأ التكلفة التاريخيةوفقاً ل أعدت البيانات المالية
قرب ألف ريال يمني إال إذا أشير إلى مقربة ألعرض البيانات المالية بالريال اليمني ت. العادلة هابقيمقاسة والمعبر الربح أو الخسارة العادلة 

  .خالف ذلك

  .طرإدارة المخاذي العالقة ب) 2-3(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

مالي تُدرج النقدية وشبه في أي بند من بنود بيان المركز ال) 30(يظهر اإليضاح رقم . تتضمن النقدية وشبة النقدية االستثمارات العالية السيولة
  . النقدية

 وأثل أرباح يتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة غير المباشرة، ولذلك فإن األرباح للسنة تعدل ببنود غير نقدية م
ضافة إلى ذلك، ال يؤخذ بجميع بنود اإليرادات باإل.  خسائر القياس، والتغيرات في المخصصات باإلضافة إلى التغيرات في المدينين والدائنين

  .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 . لمباشرةيتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية باستخدام الطريقة ا

  ).منهاج اإلدارة(واالستثمار والتمويل على نموذج تشغيل للبنك 

  بيان االلتزام

كما ارية المفعول طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المقرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية الس االستمراريةتعد البيانات المالية على أساس 
 م،2009ديسمبر  31في كما معايير التقارير المالية الدولية التابعة للمجلس السارية المفعول  اتلجنة تفسيرتفسيرات و م2009ديسمبر  31في 
 في منشورالواردة  التعليمات والقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني بما فيهاقوانين واللوائح المحلية الحالية المطبقة المتطلبات و

  .عرض البيانات المالية بشأنم 2002لسنة ) 2(رقم اليمني البنك المركزي 

  م 2009يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في أو بعد   )أ

  م، مالئمة للبنك2009المعايير والتعديالت التالية والتي أصبحت سارية المفعول في عام:  

  تاريخ السريان    المحتوى  يارالمع

يناير  1    تحسين اإلفصاحات عن األدوات المالية   ) 7(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 م2009

يناير  1    )م2007المعدل في سنة (عرض البيانات المالية   ) 1(معيار المحاسبة الدولي رقم 
 م2009



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )9(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   2
  )تتمة(داد البيانات المالية أساس إع  2-1

  )تتمة(بيان االلتزام 
  )تتمة(م 2009يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في أو بعد   )أ

  تتمة(م، مالئمة للبنك 2009المعايير والتعديالت التالية والتي أصبحت سارية المفعول في عام(:  

  "اإلفصاحات –األدوات المالية ): "7(دولي رقم التعديل على معيار التقارير المالية ال -
تطلب التعديالت ). 7(م تعديالً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 2009أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في مارس 

ات القيمة وعلى وجه الخصوص، تطلب التعديالت اإلفصاح عن قياس. إفصاحات محسنة عن قياسات القيمة العادلة ومخاطر السيولة
ينتج عن العمل بهذه التعديالت إفصاحات إضافية لكن ليس لها أي تأثير مادي .  العادلة حسب المستوى في هيكلية قياس القيمة العادلة
  .على بيان المركز المالي أو بيان الدخل الشامل للبنك

  "عرض البيانات المالية) "1(معيار المحاسبة الدولي رقم  -
وهي تحظر عرض بنود الدخل والمصروفات .  م2007في سبتمبر ) 1(ار المحاسبة الدولي رقم صدرت صيغة معدلة لمعي

تغيرات غير المالك في "في بيان التغيرات في حقوق الملكية لكن تطلب عرض ) التي هي تغيرات غير المالك في حقوق الملكية(
ونتيجة لذلك، يعرض البنك في بيان التغيرات .  دخل الشاملمنفصلة عن تغيرات المالك في حقوق الملكية في بيان ال" حقوق الملكية

لقد تم . في حقوق الملكية جميع تغيرات المالك في حين تعرض جميع تغيرات غير المالك في حقوق الملكية في بيان الدخل الشامل
  . إعادة عرض المعلومات المقارنة حتى تتماشى مع المعيار المعدل

م، يجب لكل بند من بنود حقوق الملكية، بما 2008يناير  1الصادر في ) 1(محاسبة الدولي رقم بموجب التعديل على معيار ال
وبما أن التغيير في السياسة . فيها كل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر أن تتم المطابقة بين القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة

  .  تأثير على األرباح المستبقاةالمحاسبية يؤثر فقط على جانب العرض، فليس هناك 

  م، لكنها غير مالئمة لعمليات البنك2009المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي أصبحت سارية المفعول في عام:  

  تاريخ السريان  المحتوى  المعيار
الشروط المكتسبة  - المدفوعات على أساس األسهم   ) 2(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  واإللغاء 
يناير  1

  م2009
يناير  1  القطاعات التشغيلية  ) 8(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 م2009

يناير  1  )م2007المعدل في سنة (تكاليف االقتراض   ) 23(معيار المحاسبة الدولي رقم 
 م2009

ومعيار المحاسبة ) 32(معيار المحاسبة الدولي رقم 
  ) 1(الدولي رقم 

مالية المركبة وااللتزامات المالية الناتجة من األدوات ال
  التصفية 

يناير  1
 م2009

معايير التقارير المالية الدولية  اتتفسير لجنة تفسير
  ) 13(رقم 

يوليو  1 برنامج والء العمالء
 م2008

معايير التقارير المالية الدولية رقم تفسيرات تفسير لجنة 
)16(  

أكتوبر  1  ت أجنبيةحماية صافي االستثمارات في عمليا
  م2008



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )10(صفحة 

  "الشروط المكتسبة واإللغاءات -المدفوعات على أساس األسهم ): "2(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
تنحصر التغييرات ).  2(م تعديالً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 2008أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في يناير 

.  من قبل طرف آخر غير المنشأة) برنامج(شروط المكتسبة واإلجراءات الواجب اتخاذها إللغاء خطة بشكل رئيسي في تعريف ال
  . توضح هذه التعديالت أن الشروط المكتسبة هي، فقط، شروط خدمات وأداء



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )11(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   2
  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   2-1

  )تتمة(بيان االلتزام 
 )تتمة(م 2009يناير  1يير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في أو بعد المعا  ) أ

  تتمة(م، لكنها غير مالئمة لعمليات البنك 2009المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي أصبحت سارية المفعول في عام(:  

  )تتمة(" الشروط المكتسبة واإللغاءات - المدفوعات على أساس األسهم): "2(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
في االعتبار بالشروط غير المكتسبة عند تقدير القيمة العادلة ألداة ونتيجة لتعديل تعريف الشروط المكتسبة فإنه يجب اآلن األخذ 

معيار . شروط غير المكتسبةباإلضافة إلى ذلك، يصف المعيار نوع القيد إذا لم يتم االلتزام بالشروط المكتسبة وال. الملكية الممنوحة
  .  غير مالئم لعمليات البنك ألن البنك ال يجري أي مدفوعات قائمة على أساس األسهم) 2(التقارير المالية الدولي رقم 

  "القطاعات التشغيلية) "8(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

يناير  1بح إجباري التطبيق للفترات المحاسبية ابتداًء من وأص. م2006في نوفمبر ) 8(صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم 
مع متطلباته لتحديد القطاعات الرئيسية " التقرير القطاعي) "14(يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم . م2009
    ".والثانوية

  "تكاليف االقتراض) "23(معيار المحاسبة الدولي رقم  -
وهي تلغي خيار االعتراف الفوري لتكاليف . م2007في مارس ) 23(محاسبة الدولي رقم صدرت صيغة معدلة لمعيار ال

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

األدوات المالية المركبة وااللتزامات الناتجة من ) "1(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) 32(الدولي رقم معيار المحاسبة  -
  "التصفية

وهو يطلب حالياً تصنيف بعض األدوات المالية التي .  م2008في فبراير ) 32(عدل مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار 
تُصنَف، حالياً، األدوات المالية المركبة التي تمثل الفائدة المتبقية في صافي موجودات  . تلبي تعريف المطلوبات المالية كحقوق ملكية

وشبيهاً بتلك المتطلبات االستثناء لتعريف المطلوبات المالية ألدوات تعطي . المنشأة كحقوق الملكية شريطة أن تُلبي شروطاً معينة
غير مالئم للبنك ) 32(هذا التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  .مالكها حصة في صافي موجودات المنشأة فقط عند تصفيتها

  .ألن البنك ال يملك أي أدوات مالية مركبة

  " برنامج والء العمالء) "13(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  -
حيثما تباع بضاعة أو خدمات معاً مع حافز والء للعميل أنه ) 13(يوضح تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 

يتم توزيع الدخل المستلم من العميل . فإن الترتيبات تمثل ترتيبات متعددة العناصر) نقاط والء أو منتجات مجانية: على سبيل المثال(
غير مالئم لعمليات ) 13(لمالية الدولية رقم تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير ا.  بين مكونات الترتيبات باستخدام القيم العادلة

  .البنك ألن البنك ال يشغل أي برامج والء

  "حماية صافي االستثمار في عمليات أجنبية) "16(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  -
ر غير مالئم لعمليات البنك ألن البنك ال يملك أي هذا التفسي. ُيوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية بشأن صافي االستثمار المحمي

  .عمليات أجنبية
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  المعايير والتفسيرات المصدرة ولكنها غير سارية المفعول، بعد  )ب

م وليست سارية 2009ديسمبر  31مجلس معايير المحاسبة الدولي قبل التي صدرت من قبل رات التالية المعايير والتفسيفإن ، لاللتباس اًتجنب
   : المفعول، بعد، لم يسبق تطبيقها من قبل

  تاريخ السريان    المحتوى    التفسير/ المعيار
ومعيار ) 1(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  )27(المحاسبة الدولي رقم 
ر في منشأة تابعة، أو منشأة مسيطر تكلفة االستثما  

 عليها بالمشاركة أو منشأة زميلة

 م2009يوليو  1  

 م2009يوليو  1    إندماج األعمال    )3(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 م2009يوليو  1    البيانات المالية الموحدة والمنفصلة    )27(معيار المحاسبة الدولي رقم 

بنود الحماية  –االعتراف والقياس  –األدوات المالية     )39(قم معيار المحاسبة الدولي ر
  المستحقة

 م2009يوليو  1  

تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 
  )17(رقم 

 م2009يوليو  1    توزيع موجودات غير نقدية على المالك  

تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 
  )18(رقم 

 م2009يوليو  1    تحويل الممتلكات من العمالء  

  م2013يناير  1    التصنيف والقياس: 1األدوات المالي جزء     )9(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

تكلفة االستثمار في منشأة تابعة أو منشأة ) "27(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) 1(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
  " يها بالمشاركة أو منشأة زميلةمسيطر عل

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

ويطلب أن تعرض المنشأة ) 27(من معيار المحاسبة الدولي " طريقة التكلفة"ُيلغي التعديل أيضاً تعريف . المالية المنفصلة لكل منها
في  مقسوم األرباح المستلمة من االستثمارات في المنشآت التابعة والمنشآت المسيطر عليها بالمشاركة والمنشآت الزميلة كدخل

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

  "اندماج األعمال) "3(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

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

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

 1تقبالً لجميع معامالت اندماج األعمال ابتداًء من مس) المعدل) (3(سوف يقوم البنك بتطبيق المعيار رقم . الحيازة على المصاريف
  . م2010يناير 
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  "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة) "27(معيار المحاسبة الدولي رقم  -

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

سوف يطبق .  حيث يعاد قياس أية حصة متبقية في تلك المنشأة بالقيمة العادلة وأن ُيعترف بأي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة
 يناير 1مستقبالً للمعامالت مع األطراف غير المسيطر عليها ابتداًء من ) المعدل) (27(البنك معيار المحاسبة الدولي رقم 

  .م2010

  "بنود الحماية المستحقة -االعتراف والقياس : األدوات المالية) "39(معيار المحاسبة الدولي رقم  -
لتعريف المخاطر من جانب .  م، وهو يوفر اإلرشادات لظرفين إثنين2008في يوليو " بنود الحماية المستحقة"صدر التعديل لـ

أن الخيار الُمشترى المحدد بكامله على أنه أداة حماية المخاطر من ) 39(م واحد في بند محمي يلخص معيار المحاسبة الدولي رق
ال يسمح بتصنيف التضخم، على أنه مخاطر حماية أو جزء من األداة إال في ظروف .  جانب واحد، لن يكون فعاالً بصورة كاملة

  . ل في أي معامالت حمايةهذا التعديل ال يتوقع أن يكون مالئماً لعمليات البنك ألن البنك لم يدخ. معينة

  "توزيع موجودات غير نقدية على المالك) "17(تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  -
م، وهو يتناول كيف يجب أن يقاس 2008في نوفمبر ) 17(صدر تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 

ُيعترف بالتزام مقسوم األرباح بعد المصادقة على مقسوم األرباح من قبل المنشأة .  قدية على المساهمينتوزيع مقسوم األرباح غير الن
يجب االعتراف بالتزام مقسوم األرباح هذا بالقيمة العادلة لصافي الموجودات التي سوف .  المعنية ولم يعد من صالحية تلك المنشأة

وم األرباح المدفوع والمبلغ المرحل إلى ما بعده لصافي الموجودات الموزعة في الربح يجب االعتراف بالفارق بين مبلغ مقس.  توزع
يجب إعطاء إفصاحات إضافية إذا كانت بنود صافي الموجودات المحتفظ بها لتوزيعها على المالك تلبي تعريف .  أو الخسارة

  .  العمليات متوقفة
  "تحويل الموجودات من العمالء) "18(ية رقم تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدول -

وهو يوضح المعالجة المحاسبية . م2009في يناير ) 18(صدر تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 
لى االتفاقيات وينطبق التفسير أيضاً ع. لتحويالت بنود العقارات واآلالت والمعدات من قبل منشآت تستلم هذه التحويالت من عمالئها

التي تحصل المنشأة بموجبها على نقدية من عميل عندما يجب أن يستخدم مبلغ النقدية فقط في تشييد أو حيازة بند من بنود العقارات 
واآلالت والمعدات، وأن يكون على المنشأة عندئذ أن تستخدم هذا البند لتوفر للعميل اآللية التي تمكنه من استمرار حصوله على 

  ).18(لن يتأثر البنك بتطبيق تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم .  أو خدمات/ ات بضاعة وتوريد

  التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية -
ير المالية وهي تتضمن تعديالت عدة لمعايير التقار. م2008في مايو  "التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية"صدرت 

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

تسري أغلب التعديالت ابتداًء من الفترات السنوية التي .  لتصحيحية ذات العالقة بالعديد من معايير التقارير المالية الدوليةالتعديالت ا
الُ يتوقع أن تحصل تغييرات مادية في .  م على التوالي، مع السماح بالتطبيق المبكر2010يناير  1م و 2009يناير  1تبدأ في أو بعد 

  .ة للبنك نتيجة لهذه التعديالتالسياسات المحاسبي



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )14(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   2
  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   2-1

  )تتمة(بيان االلتزام 

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

  "التصنيف والقياس: 1الجزء  -األدوات المالية) "9(معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
ذات ) 39(م ويحل محل تلك األجزاء من معيار المحاسبة الدولي رقم 2009في نوفمبر ) 9(صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  : إن الخصائص الرئيسة لهذا المعيار هي كما يلي.  العالقة بتصنيف وقياس الموجودات المالية
ي قياس، أولهما تلك التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة وثانيهما تلك التي ينبغي أن تقاس الحقاً يجب أن تصنف الموجودات المالية في فئت

يعتمد التصنيف على نموذج نشاط المنشأة إلدارة أدواتها المالية .  يجب أنُ يتخذ هذا القرار عند االعتراف األولي.  بالتكلفة المطفأة
  . داةوعلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لأل

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

  . يجب أن تقاس جميع أدوات الدين األخرى بالقيمة العادلة عبر الربح والخسارة). لها خصائص القرض األساسية فقط
فبالنسبة ألدوات الملكية التي ُيحتفظ بها للمتاجرة فسوف تقاس بالقيمة العادلة .  يجب أن تقاس الحقاً جميع أدوات الملكية بالقيمة العادلة

أما بالنسبة لجميع استثمارات حقوق الملكية األخرى فيمكن أنُ يتخذ قرار غير قابل للتغيير عند االعتراف . لخسارةعبر الربح أو ا
األولي بها، لالعتراف باألرباح والخسائر بالقيمة العادلة غير المحققة والمحققة عبر بيان الدخل الشامل اآلخر وليس عبر الربح 

هذا القرار قد يتخذ على أساس أداة .  تدوير ألرباح وخسائر القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارةيجب أن ال يكون هناك .  والخسارة
  . يجب إظهار مقسوم األرباح في الربح أو الخسارة طالما كان المبلغ يمثل عائداً على االستثمار. على أداة

يدرس البنك، في . م، إال أنهُ يسمح بتطبيقه مبكرا2013ًيناير  1ملزم ابتداء من ) 9(رغم أن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  .الوقت الحاضر، تطبيقات هذا المعيار وتأثيره على البنك وتوقيت تطبيقه من قبل البنك

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

استخدام حد أدنى لنسب مئوية للخسائر لقاء القروض والسلفيات غير المنتظمة وفقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور   )أ (
 م،1998لعام ) 5(م وتعديالته الصادرة في المنشور رقم 1996لعام ) 6(الدوري رقم 

 حتسبة على القروض والسلفيات غير المنتظمة ضمن حقوق الملكية،عدم إدراج المخصص العام لقاء المخاطر الم  )ب (

االعتراف والقياس والخاصة باالعتراف بتقييم  –االدوات المالية ): 39(حكام معيار المحاسبة الدولي رقم أعدم تطبيق بعض   )ج (
 وق مالية منتظمة،االستثمارات المتوفرة للبيع وفقا لقيمها العادلة إال إذا كانت تلك االستثمارات مدرجة في س

   . توزيع تغيرات غير المالك  )د (

  التقديرات المحاسبية الهامة  2 -2
مطلوبات تؤثر على تطبيق السياسات ومبالغ الموجودات وال وافتراضاتتقديرات تعديالت ويتطلب إعداد البيانات المالية من اإلدارة القيام بعمل 

تتكون التقديرات التي ترى  .خالل الفترة المالية موضع التقريرالمعلنة اإليرادات والمصروفات في تاريخ البيانات المالية ومبالغ المعلنة المالية 
  .والسلفيات لقروضاانخفاض  اتبشكل أساسي، من مخصصفي الفترات الالحقة،  ماديةلتعديالت الل جوهريةتحمل مخاطر إدارة البنك أنها 



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )15(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   2
  )تتمة(ت المحاسبية الهامة التقديرا  2-2

  :المحتملةوالمطلوبات السلفيات والعوامل التالية عند تحديد مخصصات القروض  االعتبار،بعين  ،يأخذ البنك
 ؛المركز المالي للعميل ككل 

 ؛لمديونيةمكنه من سداد اتدخل كافي والتي تدر عليه أي قدرة العميل على القيام بأنشطة ربحية في مجال عمله  ة،نسبة المخاطر  
 ؛ والضمانات المقدمة وإمكانية تحويل ملكيتها إلى البنك ةقيم 

 تكلفة تسوية المديونية.  

  تقديرات اإلدارة
التي السائدة ومعقولة في ظل الظروف أنها البنك قد يعتتعددة البنك السابقة وعوامل أخرى مخبرة المصاحبة على  واالفتراضاتتستند التقديرات 
تختلف النتائج  ، لذلك قدمن مصادر أخرىالموجودات والمطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة بشأن قيم ألحكام التي يصدرها ا استشكل نتائجها أس

  .الفعلية عن تلك التقديرات

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

  السياسات المحاسبية الهامة ملخص  2-3
لية الدولية بثبات واستمرار وذلك لمعالجة البنود التي تعتبر والتي تلتزم بمعايير التقارير الما السياسات المحاسبية الهامة التاليةاتبعت اإلدارة 

  : مادية بالنسبة للبيانات المالية للبنك

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

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

  العمالت األجنبية
 .رضاًيحتفظ البنك بسجالته بالريال اليمني، وهي عملة البنك وظيفياً وع  )أ 

تحول   .لصرف السائد في تاريخ المعامالتاسعر ل وفقاًعملة الوظيفية بالمبدئياً يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية   )ب 
في ذلك  الصرف السائدبسعر إلى الريال اليمني اإلعالن بالعمالت األجنبية في تاريخ النقدية المسجلة الموجودات والمطلوبات أرصدة 
أو " إيرادات التشغيل األخرى"من إعادة التقييم في الناتجة المحققة أو غير المحققة  الخسائر وأاألرباح إدراج كافة  يتم  .التاريخ

 .الشامل الدخلبيان في " مصاريف التشغيل األخرى"

  .ال يتعامل البنك بعقود صرف العمالت المستقبلية  )ج
  اإليراداتاالعتراف ب

يقوم   .قة سعر الفائدة الساري المفعولباستخدام طري على أساس مبدأ االستحقاق الزمني الشامل بيان الدخليعترف بإيرادات الفوائد في   )أ (
لغرض االلتزام بمنشور   .قدية، وال يتم تعديله فيما بعدالمطلوبات الن/ سعر الفائدة ساري المفعول على االعتراف المبدئي للموجودات

 .سهيالت االئتمانية غير المنتظمةم ال يقوم البنك بتثبيت إيرادات الفوائد على القروض والت1996لسنة ) 6(رقم  البنك المركزي اليمني
متى تم تصنيف أحد الحسابات كحساب غير منتظم، فإن كافة الفوائد غير المحصلة ذات العالقة باألشهر الثالثة السابقة لتصنيف 

  .ت فوائد غير محصلةتقيد كإيراداو الشامل الحساب كغير منتظم تعكس من الدخل

 .تستحق اإليرادات من االستثمارات بناًء على إشعار الملكية، ويعترف باألرباح الموزعة عند نشوء حق استالمها  )ب (
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  )تتمة( اإليراداتاالعتراف ب
إيرادات "م يتم إدراج أي مخصصات مستردة ضمن بند 2000لسنة ) 2(اليمني الصادرة بمنشوره رقم وفقاً لتعليمات البنك المركزي   )ج (

 ".التشغيل األخرى

  .ُيعترف بالعموالت ورسوم الخدمات المصرفية األخرى عند استحقاقها  )د (
  النقدية وشبه النقدية

النقدية لدى البنك المركزي األرصدة ل من النقدية في الصندوق، وتشتمل على ك النقدية وشبه النقديةلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، فإن 
ي اليمني باستثناء أرصدة االحتياطي القانوني، واألرصدة تحت الطلب لدى البنوك األخرى وأذون الخزانة وشهادات اإليداع لدى البنك المركز

  .المالي المركزاليمني بتواريخ استحقاق خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
  ة المستحقة من البنوك األرصد

    .هاتي قيمشطبت وأي انخفاض فأي مبالغ حسم  دالتكلفة بعسعر تعرض الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ب

  ودائع العمالء
  .تظهر جميع ودائع العمالء بسعر التكلفة المعدل بالمبالغ المطفأة

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

    .التقرير
  شهادات اإليداع 

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

  المحتملةالمطلوبات ووالسلفيات لقاء خسائر القروض  مخصصال
 لقروضل مخصص تكوين يتمم 1998لسنة ) 5(والمنشور رقم  م1996 لسنة) 6( رقم بالمنشور الصادرة اليمني المركزي البنك تعليماتإلتزاماً ب

 ،محتملةال والطلوبات والسلفيات القروض إجمالي من تحتسب العامة رللمخاط مئوية نسبة إلى باإلضافةخاصة المحتملة المطلوبات الو سلفياتالو
يتم تحديد المخصص بناًء على مراجعة دورية شاملة لمحفظة االئتمان والمطلوبات . صرفيةضمانات مو بودائع المغطاة األرصدة منها مستبعداً
  :وبناًء عليه، يتم تكوين المخصص طبقاً للنسب التالية.  المحتملة

 والسلفيات المنتظمة، متضمنةً القروض تحت المراقبة القروض 

 االلتزامات المحتملة المنتظمة، متضمنةً الحسابات تحت المراقبة 

1   %  
1   % 

 القروض والسلفيات وااللتزامات المحتملة غير المنتظمة:  

  % 15 الديون دون المستوى -
  % 45 الديون المشكوك في تحصيلها -
 % 100 الديون الرديئة -

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

تظهر المبالغ المحصلة من القروض والسلفيات .  حصلةالمغير بعد حسم المخصص والفوائد  بيان المركز الماليفي دمة للعمالء المقوالسلفيات 
  ".إيرادات التشغيل األخرى"لسنوات السابقة في بند في االتي سبق شطبها 



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )17(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   2

  )ةتتم(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2-3

  الموجودات والمطلوبات المالية

في بيان المركز المالي وتقاس وفقاً للفئة التي تنتمي ) 39(بعترف البنك بكل الموجودات والمطلوبات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 .لها

 الموجودات المالية 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة، : التالية) 39(يوزع البنك الموجودات المالية إلى فئات معيار المحاسبة الدولي رقم 
تحدد اإلدارة تصنيف موجوداتها المالية عند . القروض والمدينون، االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق والموجودات المالية المتوفرة للبيع

  .االعتراف األولي

الموجودات المالية المصنفة كمحتفظ : تتضمن هذه الفئة فئتين فرعيتين هما: الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل   ) أ
 .العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئيبالقيمة محددة من قبل البنك المالية الموجودات البها لغرض التجارة و

تم الحصول عليها أو تكبدها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على  تصنف الموجودات المالية كمحتفظ بها لغرض التجارة إذا
ويعترف . قصير المدىربح نمط فعلي حالي ألخذ يوجد لها كانت جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تدار معاً وإذا المدى القريب أو 

 "بها لغرض التجارة ظموجودات مالية محتف" كـبها في بيان المركز المالي 

ويتم . الشامل بالموجودات المالية التي تتضمنها هذه الفئة مبدئياً بالقيمة العادلة، وتدرج تكاليف المعاملة مباشرة في بيان الدخليعترف 
/ أرباح صافي "ـ ويتم إعالنها كالشامل تضمين األرباح أو الخسائر الناجمة من التغيرات في القيمة العادلة مباشرة في بيان الدخل 

الفوائد وإيرادات ومصاريف مصاريف يتم تضمين إيرادات و. من األدوات المالية المصنفة كمحتفظ بها لغرض التجارة ")رخسائ(
، على "إيرادات توزيعات األرباح"أو " صافي إيرادات الفوائد" كـتوزيعات األرباح من األدوات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 

البنك فعلياً كافة مخاطر ومنافع عندما يحول وات عند انتهاء صالحية حق استالم التدفقات النقدية أو االعتراف باألديعكس . التوالي
  .        االعترافكس لعمؤهالً لتحويل يكون الملكية وا

وجد لها أسعار في فترات سداد ثابتة أو قابلة للتحديد وال تتعتبر القروض والمدينون أدوات مالية غير مشتقة ذات : القروض والمدينون      ) ب
  :سوق نشط باستثناء ما يلي

وتلك التي حددها البنك بناء  ،كمحتفظ بها لغرض التجارةمصنفة زمع البنك بيعها مباشرة أو خالل المدى القريب، ويتلك التي  -
 .على االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 األولي كمتوفرة للبيع، أو لك التي حددها البنك بناء على االعترافت -

  .االئتمانيالتدهور إال بسبب فعلياً كل استثماراتها المبدئية البنك تلك التي قد ال يستعيد  -

 ن مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس فيما يلي بسعر التكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الساريييتم االعتراف بالقروض والمدين
تضاف . استثماراتكالن عن القروض والمدينون في بيان المركز المالي كقروض وسلفيات للبنوك أو العمالء أو يتم االع. المفعول

في حالة االنخفاض، يعلن عن خسارة االنخفاض كخصم من  ". إيرادات الفوائد وما شابه"كـفوائد القروض في بيان الدخل ويعلن عنها 
  "انخفاض القروضمصاريف " الشامل كـالدخل  القيمة الدفترية للقرض ويعترف بها في بيان
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  )تتمة(الموجودات والمطلوبات المالية 

  تتمة(الموجودات المالية( 

فترات ها حتى االستحقاق أدوات مالية غير مشتقة ذات تعتبر االستثمارات المحتفظ ب: المحتفظ بها حتى االستحقاقالموجودات المالية   ) ج
ما سداد ثابتة أو قابلة للتحديد وفترات استحقاق ثابتة ولدى إدارة البنك رغبة قوية وقدرة لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق، باستثناء 

 :يلي

 سارة،تلك التي يحددها البنك عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخ -

 تلك التي يحددها البنك كمتوفرة للبيع، و -

 .تلك التي تلبي تعريف القروض والمدينون -

دام ويتم االعتراف بها مبدئياً بالقيمة العادلة شاملة تكلفة المعامالت المباشرة والمتزامنة وتقاس فيما بعد بسعر التكلفة المطفأة باستخ
ستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق في بيان الدخل الشامل ويعلن عنها كـ يتم تضمين فوائد اال. طريقة سعر الفائدة الساري

حالة االنخفاض، يعلن عن خسارة االنخفاض كخصم من القيمة الدفترية لالستثمار ويعترف بها في بيان في ". إيرادات الفوائد وما شابه"
 . ستثماراتاالمن )" الخسائر/ (صافي األرباح" ـكالشامل  الدخل

االستثمارات المتوفرة للبيع موجودات مالية يراد االحتفاظ بها لفترات غير محددة من الزمن تعتبر : الموجودات المالية المتوفرة للبيع  ) د
لم تصنف كقروض أنها ر الصرف أو أسعار الملكية أو اسعأأو  تغيرات في سعر الفائدةالويمكن أن تباع استجابة للحاجة للسيولة أو 

 . القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةبتثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو موجودات مالية ومدينون أو اس

الحقاً بالقيمة وتقاس وهي االعتبار التقدي شامالً أي تكلفة معامالت،  بالقيمة العادلةمبدئياً  متوفرة للبيعال يتم االعتراف باالستثمارات
بها في بيان الدخل الشامل باستثناء خسائر االنخفاض وأرباح أو خسائر صرف العمالت عترف المالعادلة مع األرباح أو الخسائر 

الربح أو الخسارة المتراكمة فإن  منخفضكإذا تم تحديد استثمار متوفر للبيع . ةالماليبالموجودات  العترافعكس ااألجنبية إلى أن يتم 
ويعترف بالفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة . الشامل في بيان الدخل اهيعترف بالتي سبق االعتراف بها في بيان الدخل الشامل 

. الشامل وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية على الموجودات النقدية المصنفة كمتوفرة للبيع في بيان الدخلالمفعول السارية 
حق االستالم من نشوء  عند" إيرادات توزيعات األرباح"في دخل ويعترف بتوزيعات األرباح من أدوات الملكية المتوفرة للبيع في بيان ال

   . قبل البنك

 المطلوبات المالية 

شاملة المطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض التجارة وتلك المحددة (من خالل الربح أو الخسارة  يحتفظ البنك بالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة
 . انتهاء مدتها ال يعترف بالمطلوبات المالية عند. ية بسعر التكلفة المطفأ ومشتقات الحمايةوالمطلوبات المال )بالقيمة العادلة

المطلوبات المالية المصنفة كمحتفظ : تتضمن هذه الفئة فئتين فرعيتين هما: المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ) أ
  . الربح أو الخسارة عند االعتراف األوليمن خالل لمحددة من قبل البنك بالقيمة العادلة بها لغرض التجارة والمطلوبات المالية ا

تصنف المطلوبات المالية كمحتفظ بها لغرض التجارة إذا تم الحصول عليها أو تكبدها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على 
. ددة تدار معاً وهناك دليل على وجود نمط استالم ربح قصير المدىالمدى القريب أو إذا كانت جزءاً من محفظة أدوات مالية مح

يعترف بهذه األدوات المالية في بيان .  تقديم موجودات مالية مقترضة من بائع ال يملكهالتتضمن المطلوبات المالية أيضاً التزامات 
  ".مطلوبات مالية محتفظ بها لغرض التجارة"كـ المركز المالي 
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  )تتمة(الموجودات والمطلوبات المالية 
  تتمة(المطلوبات المالية( 

  ):تتمة(المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   ) أ
للمطلوبات المالية المصنفة كمحتفظ بها لغرض التجارة في بيان  الخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة وأرباح تدرج األ

تدرج مصاريف . بها لغرض التجارة ظمن األدوات المالية المصنفة كمحتف ")خسائرال/ (رباحاألصافي "ويعلن عنها كـ الشامل الدخل 
 ".صافي إيرادات الفوائد" كـالفوائد من المطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض التجارة 

تقع المطلوبات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في : المطلوبات المقاسة بسعر التكلفة المطفأ األخرى  ) ب
تتمثل المطلوبات المالية المقاسة بسعر التكلفة المطفأ في الودائع من البنوك والعمالء . هذه الفئة وتقاس بسعر التكلفة المطفأ

  . الثانوية الدائنة تحت اإلصدار والتي ال ينطبق عليها خيار القيمة العادلة والسندات المتحولة والديونارات ستثمواال
تعرض الموجودات المالية . يستخدم البنك محاسبة تاريخ المتاجرة للعقود بالطرق العادية عند تسجيل معامالت الموجودات المالية: اإلعتراف

إذا كان لدى المحول حق  "مرهونة كضمان موجودات" اإلعتراف في بيان المركز المالي كـكس ير مالئمة لعالمحولة لطرف ثالث ولكنها غ
 .رهنها بيعها أو

االعتراف بالموجودات المالية عند توقف الحقوق التعاقدية الستالم تدفقات مالية من هذه الموجودات أو أن هذه يعكس : االعتراف كسع
 .االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تسترد أو تسدديعكس  .تهاافة مخاطر ومنافع ملكيالموجودات قد حولت وكذلك ك

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

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

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

يتم و  .االستهالك المتراكم ةًناقصعر التكلفة أو مبالغ إعادة التقييم بساألخرى فتظهر عقارات واآلالت أما الالمملوكة،  ال تستهلك األراضي
لكل العقارات واآلالت والمعدات، باستثناء األراضي المملوكة، بمعدالت تحتسب لشطب سعر التكلفة أو مبلغ إعادة تقييمها احتساب االستهالك 

باستخدام طريقة القسط الثابت اإلنتاجي  هعلى مدى عمريخ االمتالك لكل أصل ناقصة القيمة المتبقية المقدرة بناء على األسعار السائدة في تار
  :بالمعدالت المبينة أدناه

2,5%   المباني واإلنشاءات 
10%-20%  األثاث واآلالت والمعدات 
20%  السيارات 
20%   األجهزة ونقاط البيع وصناديق الصراف اآللي  

 التحسينات على العقارات المستأجرة  .توقع لها أيهما أقلعلى فترة عقود اإليجار أو العمر اإلنتاجي الم

إن المبلغ .  تردادتُنزل القيمة الدفترية لبند الموجودات فوراً إلى مبلغه القابل لالسترداد إذا زادت القيمة الدفترية عن المبلغ التقديري القابل لالس
لم ينخفض أي بند من بنود العقارات والمعدات واآلالت . لفة بيعه وقيمة استخدامهالقابل لالسترداد هو أعلى قيمة عادلة لبند الموجودات ناقصة تك

  ).ال شيء: م2008(م 2009ديسمبر  31كما في 

مصاريف "ضمن هذه ستبعاد العقارات والمعدات واآلالت بمقارنة مبالغ البيع المحصلة مع القيمة الدفترية، وتُدرج تُحدد األرباح والخسائر ال
  .الشامل في بيان الدخل "رىالتشغيل األخ
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  العقارات والضمانات التي آلت ملكيتها للبنك من العمالء وفاًء لديون متعثرة
م 1998لسنة  )38( قانون رقملوفقاً لو.  قيمها يحصل البنك في بعض األحيان على عقارات وفاءاً لقروض وسلفيات تعثر المدينون في سداد

ضمن بند من عمالء سداداً لقروض في المركز المالي ملكيتها للبنك الموجودات التي آلت وتعليمات البنك المركزي اليمني تدرج  بشأن البنوك
في القيمة،  نخفاضيتم تحميل قيمة أي ا.  في قيمتها انخفاضناقصةً أي  وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك" األرصدة المدينة والموجودات األخرى"

  .، على بيان الدخل الشاملبيان المركز الماليكما في تاريخ 

  مخصص الضمان االجتماعي
ويتم دفع . م1991لسنة ) 25(يدفع موظفو البنك حصتهم لقاء الضمان االجتماعي بحسب قانون التأمينات االجتماعية للجمهورية اليمنية رقم 

  .تحمل مساهمة البنك في بيان الدخل الشامل. راكات للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية قبل اليوم العاشر من الشهر التالياالشت

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

  .التقريرحيث أنها ال تمثل موجودات فعلية أو مطلوبات فعلية كما في تاريخ " االخرىوااللتزامات 
  اإليجارعقود 

وتصنف بقية عقود . إلى المستأجرملكية الإيجار تمويلي عندما تنقل شروط العقد جميع المخاطر والمنافع الناتجة عن كعقود تصنف العقود 
مل اإليجارات المستحقة الدفع بحكم هذه العقود على بيان تُح .إن جميع العقود التي أبرمها البنك هي عقود إيجار تشغيلي. كعقود تشغيليةاإليجار 

  .على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجارالدخل الشامل 
  جلالقروض الطويلة األ

  .االعتراف والقياس -األدوات المالية ): 39(رقم المحاسبة الدولي التكلفة وفقاً لمعيار سعر ب جلتظهر القروض الطويلة األ

  الضرائب
التجارية لضريبة األرباح ال تخضع أرباح البنك م بإنشاء بنك التسليف التعاوني والزراعي 1982لسنة ) 39(من القانون ) 21(وفقاً للمادة 
) 12(بالقرار الجمهوري بقانون رقم له  والتعديالت الالحقة م1991لسنة ) 31(الدخل رقم قانون ضرائب ل ، أيضاً، يخضع البنكالو. والصناعية

  . بشأن البنوكم 1998لسنة  )38( قانون رقمالمن  )85( المادة رقموأحكام م 1999لسنة 
  الزكاة

لمصاريفها  اًي تقرر توزيعها طبقوالت اإلدارة العامة للواجبات الزكويةم إلى 1999لسنة ) 2(يقوم البنك بدفع الزكاة وفقاً لقانون الزكاة رقم 
  .الشرعية

  العالقة ذوي األطرافالمعامالت مع 
أفراد عائالتهم كأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء والمعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة  عن المالية البيانات في اإلفصاح يتم

% 5المساهمين، غير الحكومة، ممن يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة  وأيضاً كبار والشركات التي يعتبرون فيها المالكين الرئيسين
  .فأكثر من القوة التصويتية

ية، يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير مهم وجوهري على البنك عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيل
العالقة على نفس األسس التي يتعامل بها مع الغير، وذلك تطبيقاً ألحكام القانون والقرارات التفسيرية للبنك ويتعامل البنك مع األطراف ذوي 

  . م1999لسنة ) 4(المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم 
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  الموجوداتانخفاض 
أي داللة في هذا الخصوص إذا وجدت .  ما أصلانخفاض  احتمالبتقييم ما إذا كانت هناك داللة على بيان مركز مالي البنك في تاريخ كل يقوم 

لالسترداد مبلغ القابل إن ال .لالسترداد من قيمة األصلمبلغ القابل بتقدير الالبنك يقوم األصل السنوي النخفاض فحص الأو في حالة وجوب 
لكل أصل ناقصة تكلفة البيع وقيمته المستخدمة والمحددة  توليد النقدأعلى قيمة عادلة لألصل ناقصة تكلفة البيع أو القيمة العادلة لوحدة و ه لألصل
ي تقييم فيجري  .لموجودات األخرى أو موجودات البنكتلك لإال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن ة على حد

يتم  وإذا وجدت هذه الداللة. انخفاض سبق االعتراف بهاأو نقصان خسائر عدم وجود داللة على أي ما إذا كانت هناك فيبيانات مالية تاريخ كل 
   .لالسترداد لألصلمبلغ القابل التقدير 

 االعترافمنذ ألصل  لالستردادمبلغ القابل الديد فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحسابقاً لمعترف بها انخفاض االعكس خسارة ت
المبلغ الزيادة ال يمكن أن تتجاوز هذه ولالسترداد، إلى مبلغه القابل المرحل لألصل مبلغ الزيادة يتم الحالة في هذه . نخفاضاالخسارة في  بآخر

يتم االعتراف بهذا العكس  ال .  لألصل في السنوات السابقة نخفاضالمرحل الذي تم تحديده، بعد االستهالك، لو أنه لم يتم االعتراف بخسارة اال
عكس هذا البعد . لى أنه زيادة في إعادة التقييملة العكس عيجب معامإال إذا رحل األصل بمبلغ إعادة تقييم، وفي هذه الحالة  الشاملفي بيان الدخل 

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

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
 حق قابل للتنفيذ قانونياًوجود  عند بيان المركز الماليفي الرصيد الناتج صافي الموجودات المالية والمطلوبات المالية فقط، ويظهر مقاصة  ىرتج

  .في نفس الوقت مبلغ اإللتزاماألصل وتسديد تملك سديد على أساس صافي المبلغ أو التلمبالغ المعترف بها وينوي البنك إما لإلجراء مقاصة 

  األدوات المالية  3
الحسابات الجارية والودائع والنقدية في الصندوق تشتمل الموجودات المالية على .  دوات المالية للبنك في الموجودات والمطلوبات الماليةتتمثل األ

 والقروض والسلفيات المقدمة للعمالء لدى البنك المركزي اليمني واالستثمارات وشهادات اإليداع والسندات الحكومية البنوك وأذون الخزانة لدى
أيضاً،  ،األدوات الماليةتتضمن  . والقروض الطويلة األجل وتشتمل المطلوبات المالية على ودائع العمالء واألرصدة المستحقة للبنوك . والبنوك

  ."الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى" الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بند

  القيمة العادلة لألدوات المالية  3-1
المالية جوهرياً عن  ، ال تختلف القيم العادلة لألدواتالبيانات الماليةإلى تقييم موجودات ومطلوبات البنك كما تظهرها اإليضاحات حول  استناداً

  .الخاص بالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء) 9(قيمها العادلة كما في تاريخ المركز المالي باستثناء ما هو مبين في اإليضاح رقم 

  ألدوات الماليةاإدارة مخاطر   3-2
وأدوات ة مستمرة تخضع لحدود المخاطر مراقبس ووقيا تحديدمن خالل عملية  اإدارتهيتم  هالمخاطر متأصلة في األنشطة البنكية، إال أنتعد 

عن المخاطر مسئولية كل فرد في البنك تحمل لبنك، ويربحية مستمرة لذات أهمية بالغة لضمان هذه تعتبر عملية إدارة المخاطر و . رقابية أخرى
  .الواقعة في إطار مسؤولياته

  .ومخاطر التشغيل أسعار الصرفالفائدة ومخاطر مخاطر سعر ومخاطر السيولة، و، االئتمانلمخاطر يتعرض البنك 

  مخاطر االئتمان

خرين تُعتبر القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة للعمالء والبنوك، والحسابات الجارية والودائع لدى البنوك والحقوق وااللتزامات من اآل
 .  على الوفاء بالتزاماتهم عند استحقاقهااألخرى ألطراف ارة تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقد. موجودات مالية معرضة لمخاطر االئتمان
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  )تتمة(مخاطر االئتمان 

معايير محددة بلبنك م المتعلق بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان، يلتزم ا1997لسنة ) 10(ولغرض االلتزام بتعميم البنك المركزي اليمني رقم 
  . إلدارة مخاطر االئتمان بطريقة مالئمة

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

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

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

 

  ديسمبر 31
   م2009

  ديسمبر 31
  م2008

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني الموجودات

 15,128,834  19,571,628 أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 

 17,596,333  35,803,780  األرصدة لدى البنوك

 40,259,234  83,328,359  أذون الخزانة، صافي

 26,800,000  - شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

  4,460,866   4,460,866  السندات الحكومية
 60,894,262  60,232,704 بعد المخصصات القروض والسلفيات المقدمة للعمالء،

 1,847,839  1,982,851  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي

 3,359,476  7,107,261 األخرى األرصدة المدينة والموجودات 

 170,346,844  212,487,449 إجمالي الموجودات

  65,975,636   72,135,856  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى
 236,322,480  284,623,305 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

توزيع األدوات ) 34(ُيظهر اإليضاح رقم . ية ومواقع جغرافية متنوعةقتصادبتوزيع المحفظة على قطاعات ااالئتمان يدير البنك تركزات مخاطر 
  .توزيع األدوات المالية بحسب المواقع الجغرافية) 35(المالية على القطاعات االقتصادية المختلفة وُيظهر اإليضاح رقم 

  مخاطر السيولة

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

  .تنظم مصادر تمويل متنوعةوبشكل يومي المالية والسيولة المستقبلية 
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  :ظهر االستحقاقات التعاقدية المتبقيةظهر الجدول التالي تحليل االستحقاق للمطلوبات المالية التي تُُي

  اإلجمالي
  أكثر من

  سنة واحدة

  أشهر 6من 
 إلى سنة
  واحدة

  إلى 3من 
  أشهر 6

  أقل من
  أشهر 3

  م2009 ديسمبر 31ما في ك
  

 المطلوبات ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني
 األرصدة المستحقة للبنوك  4,568,783 - -  - 4,568,783

 ودائع العمالء  177,733,615 19,079,694  9,539,847 - 206,353,156

 القروض الطويلة األجل - -  -  236,982  236,982

  إجمالي المطلوبات 182,302,398 19,079,694  9,539,847  236,982 211,158,921

  

    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة
  إلى 3من 

    أشهر 6
  أقل من

  أشهر 3
  م2008ديسمبر  31ما في ك

  
  المطلوبات  ألف ريال يمني ألف ريال يمني   ألف ريال يمني ألف ريال يمني يال يمنيألف ر

 األرصدة المستحقة للبنوك  348,919 - - - 348,919

 ودائع العمالء  167,290,539 355,181  251,543 14,019 167,911,282

 القروض الطويلة األجل  - -  -  235,677  235,677

  إجمالي المطلوبات 167,639,458   355,181    251,543    249,696   168,495,878

 .تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات وصافي الفجوة بين االثنين) 32(رقم ظهر اإليضاح باإلضافة إلى ما ورد أعاله، ُي

  مخاطر سعر الفائدة

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

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

 ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية. 
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  :ظهر الجدول التالي تعرض البنك إلى مخاطر سعر الفائدةُي

   غير متأثر بالفائدة   إلجماليا 
  أكثر من

   سنة واحدة
  أشهر 6من 

   إلى سنة واحدة
  إلى 3من 

    أشهر 6
  أقل من

  أشهر 3
  م2009 ديسمبر 31ما في ك
  

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

26,431,619 26,431,619  - - -  - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني 

  األرصدة لدى البنوك  11,256,661  - - -  24,547,119 35,803,780
  الخزانة، صافي أذون 54,609,522  12,796,693 15,922,144 -   - 83,328,359

 ركزي اليمنيشهادات اإليداع لدى البنك الم -   -  - -   - -

  السندات الحكومية -  - - 4,460,866   - 4,460,866
  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 31,755,419  5,695,458  13,922,227 8,859,600  - 60,232,704

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -  - - -   1,982,851  1,982,851
 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  -  - - -  7,107,261 7,107,261

 إجمالي الموجودات 97,621,602  18,492,151 29,844,371 13,320,466  60,068,850 219,347,440

  المطلوبات       
 األرصدة المستحقة للبنوك  4,568,783  - - -  - 4,568,783

 ودائع العمالء  66,671,740  19,079,694  9,539,847 -  111,061,875 206,353,156

  األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى -  - -  -  1,131,624 1,131,624

 القروض الطويلة األجل  -   -  -  86,982  150,000 236,982

  إجمالي المطلوبات  71,240,523  19,079,694  9,539,847 86,982   112,343,499 212,290,545

  فجوة التأثر بسعر الفائدة 26,381,079   )587,543(  20,304,524 13,233,484   )52,274,649(  7,056,895
  

    غير متأثر بالفائدة    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة
  إلى 3من 

    أشهر 6
  أقل من

  أشهر 3
  م2008ديسمبر  31ما في ك
  

  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني   نيألف ريال يم  ألف ريال يمني

21,476,949  21,476,949   - - -  - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   8,743,249  - - -   8,853,084  17,596,333
  أذون الخزانة، صافي  37,275,168  2,984,066 - -    -  40,259,234
 شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 26,800,000   -  - -    -  26,800,000

   السندات الحكومية -  - - 4,460,866    -  4,460,866

60,894,262  -   12,306,689 13,540,422  6,254,268   28,792,883 

للعمالء، بعد  القروض والسلفيات المقدمة
  المخصصات

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -  - - -    1,847,839   1,847,839
 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  -  - - -   3,359,476  3,359,476

 إجمالي الموجودات 101,611,300  9,238,334 13,540,422 16,767,555   35,537,348  176,694,959

  المطلوبات         
 األرصدة المستحقة للبنوك   286,472  - - -   62,447  348,919

 ودائع العمالء   88,341,318  355,181  251,542 14,019   78,949,222  167,911,282

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  -  - - -   2,615,319  2,615,319

 القروض الطويلة األجل  -   -  -  85,677   150,000  235,677

  إجمالي المطلوبات 88,627,790  355,181  251,542 99,696    81,776,988  171,111,197

  فجوة التأثر بسعر الفائدة  12,983,510   8,883,153  13,288,880  16,667,859    )46,239,640(   5,583,762

 31سعر الفوائد على الموجودات والمطلوبات المطبق خالل السنة المنتهية في متوسط ) 33(باإلضافة إلى ما ورد أعاله، ُيظهر اإليضاح رقم 
  .م2008ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2009ديسمبر 
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  مخاطر أسعار الصرف

ت األجنبية وعليه فإنه معرض لمخاطر أسعار الصرف، ويحرص البنك على المحافظة بسبب طبيعة نشاطات البنك، يتعامل البنك بمختلف العمال
م والذي يحدد أن ال تتجاوز 1998لسنة ) 6(في المنشور رقم  البنك المركزي اليمنيعلى مراكز متوازنة للعمالت األجنبية التزاماً بتعليمات 

البنك واحتياطياته، وأن ال يتجاوز إجمالي المركز المفتوح لجميع العمالت  من رأس مال% 15مراكز العمالت األجنبية كل على حدة عن نسبة 
م يراقب البنك دورياً مراكز العمالت 1998لسنة ) 6(والتزاماً بمنشور البنك المركزي اليمني رقم .  من رأس مال البنك واحتياطياته% 25عن 

هم أ) 38( يبين اإليضاح. إلى البنك المركزي اليمني باألسعار السائدة في تاريخ البيع األجنبية لديه ويقوم ببيع المبالغ الفائضة بالعمالت األجنبية
  .البنكمراكز العمالت األجنبية في 

  :بلغ صافي تعرض البنك للعمالت األجنبية كالتالي

  م2009ديسمبر31  دوالر أمريكي جنيه إسترليني يورو  ريال سعودي  عمالت أخرى  اإلجمالي
   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  منيألف ريال ي

  الموجودات  72,130,248 411,860 5,292,591 2,628,320 695,780 81,158,799
  المطلوبات   69,631,134 413,520 4,944,458  3,271,915  570,265  78,831,292
  صافي مراكز العمالت  2,499,114 )1,660( 348,133  )643,595(  125,515  2,327,507

  
  م2008ديسمبر  31   دوالر أمريكي  جنيه إسترليني    يورو    ريال سعودي    عمالت أخرى    اإلجمالي

     ألف ريال يمني   ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني
  الموجودات  57,601,752 432,998  2,530,144  1,758,105  542,593  62,865,592
  المطلوبات   54,752,813  592,211   2,141,537   3,043,443   809,013   61,339,017

  صافي مراكز العمالت   2,848,939  )159,213(   388,607   )1,285,338(   )266,420(   1,526,575
 

  مخاطر التشغيل

نتيجة ألحداث كاألفراد أو في تقنيات المعلومات أو في إمكانية حدوث خسائر مالية نتيجة لنقص أو فشل العمليات الداخلية تتمثل مخاطر التشغيل في 
  .  يتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية لكن ليس المخاطر االستراتيجية أو المتعلقة بالسمعة. خارجية غير مالئمة

يتم مراقبة و .ة سياسات وإجراءات محددة بشكل جيد ومدمجة من خالل إطار متكامل واضح في البنكيتم التحكم بإدارة مخاطر التشغيل بواسط
الحوادث واألعطال للموجودات الكوارث والنظم المنظمة والمشاكل و /الخسائر المادية الفعلية الناجمة عن األخطاء التشغيلية ومخالفات القوانين

الخسائر الممكنة من خالل مؤشرات مخاطر رئيسية / يتم تحديد وتقييم المخاطر. خاطر التشغيلإدارة م قبل الملموسة وعمليات االحتيال الخارجية من
 .ومنهجية التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة للفروع والنشاط ووحدات الدعم

أحد المكونات الرئيسة لمخاطر التشغيل والتي قد و.  إضافة إلى ذلك، يتم خالل السنة مراجعة عدد من السياسات واإلجراءات لتقوية النظام والعمليات
يرة وخطة تكون السبب المحتمل لتمزيق عمليات النشاط نتيجة ألحداث استثنائية قد تمزق النظام والبنية التحتية والموارد البشرية وتعطى أهمية كب

 .       استمرارية للنشاط قد تم مراجعتها لتوفر مواجهة للتهديدات الحالية

ة البنك إلدارة مخاطر التشغيل هي بتطبيق ممارسات مالئمة للغرض لتناسب االستحقاق المؤسسي والبيئات المعينة والتي يتم تشغيل النشاط ومنهجي
 .    فيها

 .لقد تم ترسيخ إدارة مخاطر التشغيل لزيادة كفاية وكفاءة موارد البنك وتقليل الخسائر واستخدام الفرص



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )26(صفحة 
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   إدارة رأس المال  3-3

بتصنيف وأن البنك يحتفظ متطلبات رأس المال المفروضة خارجياً 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 صحيحةوقوي  ائتماني

  .تحفظ المعلومات المطلوبة في ملف لدى البنك المركزي اليمني على أساس ربع سنويو . إشرافيةالمقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض 

أو أعلى  مخاطر يساويإلى موجودات مرجحة بأوزان البأن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال في اليمن يلزم البنك المركزي اليمني كل بنك 
ودائع العمالء إلى باإلضافة إلى ذلك يتطلب من البنك أن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال . التي تمثل الحد األدنى المتفق عليه دولياً% 8من 

  %.5يساوي أو أعلى من 

  :إلى فئتينالبنك ُيقسم إجمالي رأس مال 

  .العام واالحتياطيقانوني ال واالحتياطي رأس المالوتتضمن  :الفئة األولى

  .المتوفرة للبيع لالستثماراتالناتجة عن التغير في القيمة العادلة حققة مالير غ رباحاألو إعادة التقييم وتتضمن احتياطي :الفئة الثانية

فئة الإلى لقروض والسلفيات لُيضاف رصيد المخصصات العامة و فئة األولى والثانيةالمن  ةفي أي بنك أو شركة مالية محلي االستثمارُيستقطع 
  . األولى والثانية

اً لمخاطر وتعكس تقديرة سلم مدرج مكون من أربعة مستويات للمخاطر مصنفة وفقاً لطبيع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر باستخدامقاس تُ
تتخذ إجراءات مماثلة في حالة  . اةانات مستوفضمأي  االعتبارالسوق والمخاطر األخرى المصاحبة لكل أصل ونظيره، مع األخذ بعين االئتمان و

  . ة األكثر احتمالية للخسائر الممكنةطبيعلتعكس المع بعض التعديالت  المالي المركزالتعرض لخارج 

  .يعمل البنك وفقاً لجميع متطلبات رأس المال الخاضع لها

  :يتم احتساب كفاية رأس المال كالتالي

 

  ديسمبر 31
   م2009

  ديسمبر 31
  م2008

  مليون ريال يمني  مليون ريال يمني 
 8,000  9,000 رأس المال

  500  500  عالوة اإلصدار 
 479  656  االحتياطيات

  152  153  األرباح المستبقاة
 9,131  10,309  إجمالي حقوق الملكية

  955  977  رصيد المخصص العام كما في نهاية السنة
 )59(  )59(  ة المحليةاالستثمارات في البنوك والشركات المالي

 10,027  11,227 إجمالي رأس المال العامل

       الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر
  42,352   43,013  المركز الماليبيان  في

  37,905   36,392  المركز الماليبيان خارج 
  80,257   79,405  إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر

  %12.49   %14.14  نسبة كفاية رأس المال
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  ديسمبر 31
   م2009

  ديسمبر 31
  م2008

  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني :النقدية في الصندوق
 3,681,124  5,002,520 بالعملة المحلية

 2,666,991  1,857,471 بالعمالت األجنبية

 6,348,115  6,859,991 ة في الصندوقإجمالي النقدي

     : أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 7,303,305  8,693,243  بالعملة المحلية

 7,825,529  10,878,385  بالعمالت األجنبية

 15,128,834  19,571,628 إجمالي أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 21,476,949  26,431,619 لصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمنيإجمالي النقدية في ا

بنسبة محددة على العملة لدى البنك المركزي اليمني قانونية  بودائع البنك أن يحتفظعلى م 1998لسنة ) 38(رقم أحكام قانون البنوك  بموجب
  .  لديه ئع ألجل والودائع األخرىوالودا لودائع تحت الطلبالمحلية وعلى العمالت األجنبية ل

  األرصدة لدى البنوك 5

  األرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى
  ديسمبر 31

   م2009

  ديسمبر 31
  م2008

  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  :الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني
 4,492,270  10,805,284  بالعملة المحلية

 867,045  1,658,156 بالعمالت األجنبية

 5,359,315  12,463,440 إجمالي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني

 330,512  180,622  األخرى الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية

 5,689,827  12,644,062 إجمالي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى

    األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األجنبية 

 3,429,339  11,903,058 أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب

 8,477,167  11,256,660  الودائع ألجل

 11,906,506  23,159,718 األخرىإجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األجنبية 

 17,596,333  35,803,780  ى البنوكإجمالي األرصدة لد

اليمني  تحمل الحسابات الجارية والودائع ألجل لدى البنوك األجنبية أسعار فوائد متغيرة  في حين ال تحمل الحسابات الجارية لدى البنك المركزي
  .والبنوك المحلية األخرى أي فوائد
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  )28(صفحة 

   أذون الخزانة، صافي 6

 

 ديسمبر 31
   م2009

ديسمبر  31
  م2008

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

  38,200,000   55,200,000  يوماً 90أذون الخزانة والتي تستحق خالل 
  3,120,630   13,137,120  يوماً 180أذون الخزانة والتي تستحق خالل 
  -   16,614,170  سنةأذون الخزانة والتي تستحق خالل 

  41,320,630   84,951,290  إجمالي أذون الخزانة
  )924,832(   )590,478(  اًيوم 90غير المطفأ المستحق خالل  الخصم
  )136,564(   )340,427(  اًيوم 180غير المطفأ المستحق خالل الخصم 
  -   )692,026(  سنةغير المطفأ المستحق خالل الخصم 

  )1,061,396(   )1,622,931(  إجمالي الخصم غير المطفأ
 40,259,234  83,328,359  صافي القيمة الدفترية ألذون الخزانة

وفقًا لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون . %15 لىإ %11فائدة تتراوح بين المعاد شراؤها أسعار أذون الخزانة تحمل أذون الخزانة و
  .جزءاً من النقدية وشبه النقديةالخزانة التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر 

  المركزي اليمني شهادات اإليداع لدى البنك 7
 ديسمبر 31  

   م2009

ديسمبر  31
  م2008

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

 26,800,000  -  يوماً  90 –يداع اإلشهادات 

  .جزءاً من النقدية وشبه النقديةشهادات اإليداع هذه لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر  وفقاً

  السندات الحكومية 8
 ديسمبر 31  

   م2009

ديسمبر  31
  م2008

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

 4,460,866  4,460,866  السندات الحكومية 

ن على وزارة المالية شراء المحفظة أم والذي قرر فيه ب2006بريل أ 11م بتاريخ 2006لسنة ) 145(رقم  مجلس الوزراء الموقرعلى قرار  بناًء
صدر البنك المركزي ألالتفاق المبرم بين كل من وزارة المالية والبنك،  م، ووفقا2005ًديسمبر  31االئتمانية الزراعية المستحقة للبنك كما في 

م وتحمل هذه السندات نسب فائدة حسب سعر متوسط الفائدة 2016بريل أ 11اليمني نيابة عن وزارة المالية سندات حكومية تستحق السداد في 
  .واريخ االستحقاقشهر وتدفع في تأعلى أذون الخزانة لفترة ثالثة 
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  )29(صفحة 

  ، بعد المخصصاتالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء 9

 

  ديسمبر 31
   م2009

  ديسمبر 31
  م2008

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني )لصغار المزارعين(القروض الزراعية 

 430,672  19,919 القروض الزراعية القصيرة األجل

 206,605  235,808 القروض الزراعية المتوسطة األجل

  5,219   5,043 القروض الزراعية الطويلة األجل
  139,215   54,749  قروض التنمية الريفية وحماية البيئة

 781,711  315,519  )1(إجمالي القروض الزراعية 

    القروض والسلفيات األخرى

  28,411,634   24,992,814  الحسابات الجارية المدينة وحسابات السحب على المكشوف 
  21,431,047   23,978,778  ض التجاريةالقرو

  7,902,542   10,313,909  القروض الشخصية
  323,755   528,844  قروض الموظفين

  7,151,696   6,429,937  تمويل االعتمادات المستندية
  847,672   417,837  الشيكات المشتراة

  66,068,346   66,662,119  )2(خرى األإجمالي القروض والسلفيات 
  66,850,057   66,977,638  )2+1(لقروض والسلفيات المقدمة للعمالء إجمالي ا

  )7,819(   )30,939(  )أ- 9إيضاح (المخصص لقاء خسائر القروض الزراعية 
 )4,270,312(  )5,127,879( )أ-9إيضاح (المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات األخرى 

  )1,677,664(   )1,586,116(  )ب- 9إيضاح (الفوائد المعلقة 
 )5,955,795(  )6,744,934( إجمالي المخصص لقاء القروض والسلفيات والفوائد المعلقة

 60,894,262  60,232,704 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 

: م2008ديسمبر  31(يمني  ألف ريال 8,738,767مبلغ  م2009 ديسمبر 31إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة كما في  بلغ
  :إن تفصيل هذا المبلغ كما يلي).  ألف ريال يمني 12,052,632

  

ديسمبر  31
   م2009

ديسمبر  31
  م2008

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

  2,633,545   2,858,928  الديون دون المستوى
  510,214   913,785  الديون المشكوك في تحصيلها

 8,908,873  4,966,054  الديون الرديئة

 12,052,632  8,738,767  لقروض والسلفيات غير المنتظمةإجمالي ا

وقد شكل مجلس الوزراء ). المؤسسة(ألف ريال يمني على المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج  2,779,860كان لدى البنك قرض بمبلغ 
معالي وزير المالية ومعالي وزير الصناعة  م لجنة مكونة من2009لسنة ) 7(م المعدل بالقرار رقم 2008لسنة ) 455(بناء على القرار رقم 

قامت اللجنة بمراجعة وإعداد تقرير لتحديد موقع األرض وقيمتها وبلغت . والتجارة لتسوية القرض لقاء جزء من أرض تملكها المؤسسة
  . ألف ريال يمني 2,196,361

من هذا العقد تنتقل ملكية األرض إلى ) 3(وفقاً للجزء . ضألف ريال يمني كتسوية كاملة للقر 2,779,860تم إعداد عقد لبيع األرض بمبلغ 
ويصبح العقد ساري المفعول فقط بعد توقيعه من قبل كل من معالي . البنك بعد توقيع كل من البنك والمؤسسة وأعضاء لجنة مجلس الوزراء

 .التخطيط العمرانيوزير المالية ومعالي وزير الصناعة والتجارة ورئيس الهيئة العامة لألراضي والمساحة و
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  )تتمة( ، بعد المخصصاتالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء 9

 تم توقيع العقد من قبل البنك والمؤسسة وأعضاء لجنة مجلس الوزراء، وتمت المصادقة عليه من قبل كل من معالي وزير المالية ومعالي وزير
بناًء على ذلك يتوقف البنك عن المطالبة . م2010أبريل  25لتخطيط العمراني في الصناعة والتجارة ورئيس الهيئة العامة لألراضي والمساحة وا

أقر مجلس إدارة البنك هذه الصفقة في . ألف ريال يمني 2,779,860ألف ريال يمني مقابل قيمة األرض بمبلغ  2,779,860بالقرض وقدره 
  .م2010مايو  15اعه الذي عقد بتاريخ اجتم

  غير المنتظمةالقروض والسلفيات  خسائرلقاء مخصصات ال  )أ-9

  :كانت كالتالي السنةخالل غير المنتظمة  لقروض والسلفياتللخسائر المحتملة لتفاصيل حركة المخصصات  إن
  ----------  م2009 ديسمبر 31------------   ----------  م2008ديسمبر  31 ------------ 

 الزراعيةمخصص القروض  خاص  عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي

  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

 يناير 1الرصيد في  -  7,819  7,819  -  6,383  6,383

  ) 27إيضاح (المكون خالل السنة  23,120   -  23,120   -   1,436   1,436
  إلى المخصص المحددالتحويالت  4,944   )4,944(   -   -   -   -

 الرصيد في نهاية السنة 28,064  2,875  30,939  -  7,819  7,819

  
  ----------  م2009 ديسمبر 31------------   ----------  م2008ديسمبر  31 ------------ 

 خرىاألسلفيات القروض والمخصص  خاص  عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي

  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  يألف ريال يمن  ألف ريال يمني

 يناير 1الرصيد في  3,982,911  287,401  4,270,312  2,384,079  226,644  2,610,723

  )27إيضاح (المكون خالل السنة  1,742,670   -  1,742,670   1,601,022   60,757   1,661,779
  السنة إعادة تقييم أرصدة أول 27,996  4,344  32,340   )2,190(   -   )2,190(
  تحويالت إلى المخصص المحددال 39,155   )39,155(   -   -   -   -
  )26إيضاح (المسترد خالل السنة   )917,443(   -   )917,443(   -   -   -

 الرصيد في نهاية السنة 4,875,289  252,590  5,127,879  3,982,911  287,401  4,270,312

  .%)1 :م2008( %1معدل بلقروض تحت المراقبة االلتزامات المحتملة المنتظمة بما فيها القروض ولعام  دارة تكوين مخصصإلاقررت 

  الفوائد المعلقة  )ب-9

صيلها حإيرادات عند توالتي يتم االعتراف بها ك لتعليمات البنك المركزي اليمني فقاًوالفوائد على القروض والسلفيات غير المنتظمة هذه تمثل 
  .طفق

 ديسمبر 31

   م2008

  ديسمبر 31
    م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  الرصيد في بداية السنة  1,677,664  1,204,666

  المسترد خالل السنة )636,884(  -
  خالل السنةعلق الم 545,336  472,998

 الرصيد في نهاية السنة 1,586,116  1,677,664
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  )31(صفحة 

  صافي وفرة للبيع،المت االستثمارات 10
  :التالية المؤسسات الماليةالشركات وي ات المتوفرة للبيع فاالستثمارتشتمل هذه على 

ديسمبر  31
 م2008

  ديسمبر 31
    م2009

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   :االستثمار في شركة زميلة

  )أ - 10إيضاح () ي.م.ش(شركة مأرب للدواجن   289,500   157,488
  )ب - 10إيضاح (لتقنية المعلومات ة كاك شرك  1,500   -
  )ج -10إيضاح (المحدودة واإلعالن شركة كاك للتسويق   1,500   -
     

  : االستثمارات في الشركات والمؤسسات المالية األخرى   

  )د - 10إيضاح (اليمن  - شركة الخدمات المالية اليمنية 59,131  59,131
  )هـ -10إيضاح (وتي جيب - كاك بنك الدولي  19,970   19,970
  الشركة اليمنية لصناعة المضخات   15,750   15,750

  الزراعية الشركة اليمنية لتسويق المنتجات  1,350   1,350
  الشركة اليمنية للفنادق  2,500   2,500

  مصنع التمور بالتحيتى  11,834   11,834
  الشركة اليمنية البريطانية لالستثمار   125   125

  )و -10إيضاح (مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي   600,000   600,000
  )ز -10إيضاح (مؤسسة ضمان الودائع المصرفية   10,000   10,000

  )ح - 10( المحدودة شركة أساس للتطوير العقاري  1,001,250   1,001,250
  المتوفرة للبيع اتي االستثمارإجمال 2,014,410  1,879,398

  )ط -10( نخفاضاال مخصص )31,559(  )31,559(

  صافي القيمة الدفترية لالستثمارات المتوفرة للبيع 1,982,851  1,847,839

  شركة مأرب للدواجن  )أ-10
ألف ريال يمني  132,012دفع مبلغ قدره قام البنك بخالل السنة ). ي.م.ش( من رأس مال شركة مأرب للدواجن% 26.93 هنسبت يمتلك البنك ما

  .ل في شركة مأرب للدواجنزيادة رأس المالقاء 

  شركة كاك لتقنية المعلومات  ) ب-10
  . ريال يمني مليون 5ي رأس مالها يبلغ إجمالتي وال شركة كاك لتقنية المعلوماتلمال المن رأس  %30نسبته  ماالبنك  يمتلك

  واالعالن المحدودة شركة كاك للتسويق  ) ج-10
  .ريال يمني مليون 5رأس مالها والتي يبلغ إجمالي  المحدودة كاك للتسويق واإلعالنشركة لمال المن رأس % 30نسبته ا يمتلك البنك م

  اليمن -اليمنية شركة الخدمات المالية  ) د-10
والتي تأسست مشاركة مع عدد شركة الخدمات المالية اليمنية لمال ال رأسمن  %10.36ته بما نسألف دوالر أمريكي  310.7بمبلغ البنك ساهم 

   . مليون دوالر أمريكي 3يبلغ إجمالي رأس مال الشركة . لمحلية األخرىمن البنوك ا

  جيبوتي-كاك بنك الدولي)  هـ-10
جيبوتي والذي تأسس مشاركة مع عدد من   –من رأس المال لكاك بنك الدولي% 5ألف دوالر أمريكي ما نسبته  100ساهم البنك بمبلغ قدره 

  . مليون دوالر أمريكي 2ه المصرح به جهات القطاع الخاص اليمني، ويبلغ رأس مال
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  )32(صفحة 

  )تتمة(صافي  المتوفرة للبيع، االستثمارات 10

  السكني والزراعيمشروع الرئيس الصالح   )و-10
السكني  حمشروع الرئيس الصاللمال رأس الة البنك في حصاألولى من % 30ما نسبته ألف ريال يمني  600,000مبلغ قدره  قام البنك بدفع

  . القطاع العامجهات من مشاركة مع عدد المشروع تأسس . ألف ريال يمني 2,000,000ا مبلغ وقدرهوالزراعي 

  الودائع المصرفية مؤسسة ضمان  )ز-10
ألف ريال يمني في رأس المال مؤسسة ضمان الودائع المصرفية والتي تأسست مشاركة مع الحكومة اليمنية  10,000ساهم البنك بمبلغ قدره 

  . يمني وجميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنيةوالبنك المركزي ال

  المحدودة شركة أساس للتطوير العقاري  )ح-10
الشركة التي تأسست مشاركة مع والمحدودة  العقاري للتطوير أساسشركة رأس المال لدوالر أمريكي في  ألف 5,000ه رساهم البنك بمبلغ قد

  . امة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعيةالعربية اليمنية الليبية القابضة والهيئة الع

  نخفاض االمخصص   )ط-10
  الشركة اليمنية لصناعة المضخات والشركة اليمنية لتسويق المنتجات الزراعيةوهي بسبب عدم استالم أية توزيعات من االستثمارات األخرى 

خالل السنوات القليلة الماضية وحيث ال يتوقع استالم أية الشركة اليمنية البريطانية لالستثمار والشركة اليمنية للفنادق ومصنع التمور بالتحيتى و
  .ألرصدة هذه االستثماراتنخفاض كاملة لقاء االخالل السنوات القادمة، تم تجنيب مخصصات أرباح توزيعات 

   األرصدة المدينة والموجودات األخرى 11
 ديسمبر 31

  م2008

  ديسمبر 31
   م2009

    ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  الفوائد المستحقة القبض 2,390,228  1,367,036

  المصروفات المدفوعة مقدماً  188,945  171,409
  عهد الموظفين  376,109   309,020

  التأمينات والمبالغ المدفوعة مقدماً  3,790   1,444
  المخزون لغرض البيع  44,194   47,325

  المخزون ألغراض غير البيع   148,525   160,914
  لشراء موجودات ثابتةعلى الحساب المبالغ   48,316   92,359

 للفروع الجديدة قيد اإلنشاءالرأسمالية مصاريف ال 475,215  486,984

  ، بعد المخصصاتاألرصدة المدينة األخرى  173,475   480,502
  اًء للديونالتي آلت ملكيتها للبنك وفموجودات ال  3,447,410   242,483

  صافي األرصدة المدينة والموجودات األخرى  7,296,207   3,359,476

  .إلى البنك غيار المحولة من البنك الزراعي سابقاًالالمصدرة لعمالء البنك وقطع الصراف اآللي قات بطاتكلفة المخزون لغرض البيع يمثل 

: م2008ديسمبر  31(ألف ريال يمني  183,069وقدرها ي تحصيلها ألرصدة المشكوك فلقاء ا األرصدة المدينة األخرى، بعد المخصص
   ).ألف ريال يمني 75,648

  ).9إيضاح (تسوية لقرض  المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيجمن المباعة الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء للديون األرض تتضمن 



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )33(صفحة 

  المعداتواآلالت والعقارات  12

   اإلجمالي

ونقاط األجهزة 
 وصناديق البيع

   السيارات   اآللي الصراف

  واآلالتاألثاث 
   والمعدات

  التحسينات على
العقارات 
   المستأجرة

  األراضي والمباني
   واإلنشاءات

 أو التقييم لتكلفةا ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

م2008يناير  1في   732,831   357,474   1,468,581   322,287   400,868   3,282,041  

 لإلضافات خالل السنة   83,697   207,903   1,046,937   57,538   474,756   1,870,831

  لالستبعادات  )452(   )501(   )4,068(   )20,294(   -   )25,315(
  للتسويات  -   -   12,625   -   )12,625(   -

  م2008ديسمبر  31في  816,076  564,876  2,524,075  359,531  862,999   5,127,557

 لإلضافات خالل السنة  85,211  248,014  737,325  51,545  161,891  1,283,986

  لالستبعادات  )6,646(   -   )24,081(   )4,097(   -   )34,824(

 م2009بر ديسم 31في  894,641  812,890  3,237,319  406,979  1,024,890  6,376,719

 الستهالكا           

 م2008يناير  1في   107,057   116,059   376,236   178,498   126,204   904,054

 للسنة  15,941   80,623   321,914   43,407   224,555   686,440

  للمستبعدات  )43(   )501(   )2,949(   )7,140(   -   )10,633(
  للتسويات  -   -   1,894   -   )1,894(   -

  م2008ديسمبر  31في  122,955  196,181  697,095  214,765  348,865  1,579,861

 للسنة 17,933  115,767   485,937  50,079  194,022  863,738

  للمستبعدات  )609(   -   )20,047(   )3,472(   -   )24,128(

 م2009ديسمبر  31في   140,279  311,948   1,162,985  261,372  542,887  2,419,471

 القيمة الدفترية           

  م 2009ديسمبر  31في  754,362  500,942  2,074,334  145,607  482,003  3,957,248

  م 2008ديسمبر  31في  693,121  368,695  1,826,980  144,766  514,134  3,547,696

   األرصدة المستحقة للبنوك 13
 ديسمبر 31

   م2008

  ديسمبر 31
   م2009

  :األرصدة المستحقة للبنوك المحلية ألف ريال يمني  ال يمنيألف ري
  الحسابات الجارية وتحت الطلب  -  62,447

  الودائع ألجل   -   4,063
  إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك المحلية  -   66,510

  بنوك األجنبية للالحسابات الجارية وتحت الطلب   4,568,783   282,409
  جمالي األرصدة المستحقة للبنوكإ 4,568,783  348,919

  



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )34(صفحة 

  ودائع العمالء 14
 ديسمبر 31

   م2008

  ديسمبر 31
   م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
 الحسابات الجارية وتحت الطلب  94,421,127   68,327,841

 حسابات التوفير  2,942,544   1,974,985

 الودائع ألجل  89,920,362   83,895,442

  الودائع األخرى  2,532,205   2,599,404
 التأمينات النقدية لخطابات الضمان واالعتمادات المستندية  16,536,918   11,113,610

 العمالء عإجمالي ودائ  206,353,156   167,911,282

  األخرىالمطلوبات األرصدة الدائنة و 15
 ديسمبر 31

   م2008

  ديسمبر 31
   م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  الفوائد المستحقة الدفع  426,198   528,103
  الدفع المصاريف المستحقة  173,320   243,860
  فوائد القروض المحصلة مقدماً 281,809  332,785

  مصلحة الضرائب  24,373   33,761
  المطلوبات األخرى  399,243   816,960

 األخرىوالمطلوبات األرصدة الدائنة إجمالي   1,304,943   1,955,469

  األخرىمخصصات ال 16
 ديسمبر 31

   م2008

  ديسمبر 31
   م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  الرصيد في بداية السنة 659,850  589,915

  عمالت األجنبيةعادة تقييم التعرض للالمخصص اإلضافي نتيجة إل 19,228   -
  )27إيضاح ( السنةالمخصص المكون خالل  82,236  69,935

  )25إيضاح (كس المخصص ع  )39,837(   -
  الرصيد في نهاية السنة  721,477  659,850

  



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )35(صفحة 

  جلالقروض الطويلة األ  17
 ديسمبر 31

   م2008

  ديسمبر 31
   م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  )أ- 17إيضاح ( مشروع تطوير تهامة الثالث  6,231   6,231
  )ب-17إيضاح ( مشروع تطوير ريمة  7,641   7,641

 )ج- 17إيضاح ( المهرة -مشروع التنمية الريفية 73,110  71,805

  )د-17إيضاح (والسمكي  الزراعياالنتاج صندوق تشجيع   150,000   150,000
  إجمالي القروض الطويلة األجل 236,982  235,677

  مشروع تطوير تهامة الثالث)   أ-17
ينفذ البنك . مشروع تطوير تهامةتفعيل نشاطات القروض الزراعية في حصلت الحكومة على قرض من مؤسسة ألمانيا للتسليف اإلنشائي ل

   .المشروع من خالل اتفاقية مع وزارة الزراعة

  مشروع تطوير ريمة)  ب-17
ينفذ البنك . مشروع تطوير ريمةحصلت الحكومة على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتفعيل نشاطات القروض الزراعية في 

   .ن خالل اتفاقية مع وزارة الماليةالمشروع م

  المهرة -مشروع التنمية الريفية)  ج-17
ينفذ . المهرة -مشروع التنمية الريفيةحصلت الحكومة على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتفعيل نشاطات القروض الزراعية في 

   .البنك المشروع من خالل اتفاقية مع وزارة المالية

  وق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكيصند)   د-17
والسمكي  صندوق تشجيع االنتاج الزراعيلحصلت الحكومة على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتفعيل نشاطات القروض الزراعية 

   .ينفذ البنك المشروع من خالل اتفاقية مع وزارة المالية. في المناطق الريفية في المهرة

   حقوق الملكية   18
  رأس المال    )أ-18

ألف سهم  9,000موزعة على ) ألف ريال يمني 8,000,000: م2008ديسمبر  31(ألف ريال يمني  9,000,000يبلغ رأس المال المدفوع 
   ).ريال يمني 1000: م2008ديسمبر  31(ريال يمني  1,000وتبلغ القيمة اإلسمية للسهم الواحد 

  .م2010مايو  15بتاريخ الذي عقد  هألف ريال يمني خالل السنة في إجتماع 1,000,000المال بمبلغ أقر مجلس إدارة البنك الزيادة في رأس 

  ------م 2009ديسمبر  31------    ------ م 2008ديسمبر  31------ 
نسبة 

   عدد األسهم  قيمة األسهم  المساهمة
نسبة

  عدد األسهم  قيمة األسهم  المساهمة

ف ريال يمنيأل  %       ألف ريال يمني  %    

 الحكومة ممثلة بوزارة المالية 3,044,240  3,044,240  33.82   2,705,991  2,705,991  33.82

  اإلتحاد العام 60,872  60,872  0.68    54,108   54,108   0.68

40.50   3,239,901   3,239,901    40.50   3,644,888  3,644,888 
صندوق تشجيع االنتاج الزراعي 

  والسمكي
  الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد 2,250,000  2,250,000   25.00    2,000,000   2,000,000   25.00

 الرصيد في نهاية السنة 9,000,000  9,000,000  100   8,000,000  8,000,000  100



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )36(صفحة 

  )تتمة( حقوق الملكية   18

  اتاالحتياطي   )ب-18

  القانوني االحتياطي  )1-ب- 18
 من صافي األرباح إلى حساب االحتياطي القانوني% 15يتم تحويل  بشأن البنوكم 1998لسنة  )38( رقمقانون المن ) 1-12(ة وفقاً لنص الماد

ال يمكن للبنك أن يستخدم هذا االحتياطي دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك  . ضعف رأس المالحتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي 
   .المركزي اليمني

  حتياطي العاماال  )2-ب- 18
  .استخدام رصيد هذا االحتياطي في األوجه التي يقررهايمكن للبنك 

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي   19

. لتلبي متطلبات عمالء البنكالمصممة ضمان الوخطابات  االعتمادخطابات وكمبياالت الو االئتمانلتمديد  لتزاماتاال االئتمان التزاماتتتضمن 
ثابتة أو شروط صالحية تواريخ ، عموماً لهذه االلتزامات،. ئتمانيةاالتسهيالت القروض ولعمل التعاقدية  التزامات االئتمانتمديد  التزامات تمثل

بالضرورة ال يمثل إجمالي مبلغ العقد ونظراً ألن صالحية هذه االلتزامات قد تنتهي دون أن تسحب فإن . رسوموتتطلب دفع أخرى إنهاء 
  .نقدية مستقبليةات متطلب

 وخطابات الضمان البنك بتسديد المبالغ المترتبة بالنيابة عن العميل شريطة تعثر العميل عن التسديد وفقاًاالعتمادات المستندية وكمبياالت التُلزم 
  .لشروط العقد

  : بات مقابلة في حساب العمالء ما يليتضمنت االلتزامات نيابة عن العمالء والتي توجد لها مطلوكما في تاريخ بيان المركز المالي، 

االلتزامات صافي  م2009 ديسمبر 31كما في  االلتزامات إجمالي  المغطى  الهامش 

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  مستنديةال اتعتمادالا 39,240,780  5,137,278  34,103,502

  العمالء  -لضمانخطابات ا 49,431,994  11,399,640  38,032,354

  اإلجمالي   88,672,774   16,536,918   72,135,856
  

  صافي
 االلتزامات إجمالي  المغطى الهامش  االلتزامات 

  م2008ديسمبر  31كما في 

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  االعتمادات المستندية 38,773,358  3,685,061  35,088,297

 العمالء  -خطابات الضمان 38,315,888  7,428,549  30,887,339

  اإلجمالي   77,089,246   11,113,610   65,975,636

  



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )37(صفحة 

  لدى البنوك والسلفيات المقدمة للعمالء واألرصدةالفوائد من القروض  20
 ديسمبر 31

   م2008

 ديسمبر 31
   م2009

  :مة للعمالءالمقد القروض والسلفياتمن فوائد ال ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  المقدمة للعمالءالقروض من فوائد ال 3,641,886   2,312,366
  الفوائد من الحسابات الجارية المدينة 2,890,543   4,070,685

  الفوائد من التسهيالت األخرى 431,126   322,061
  المقدمة للعمالء  القروض والسلفيات من فوائدال إجمالي  6,963,555    6,705,112

  :البنوك لدى رصدةاألمن د فوائال    
  الفوائد من أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني  -   240,826
   البنوك لدى رصدةاألمن فوائد ال  57,237    202,006
  األرصدة لدى البنوكإجمالي الفوائد من  57,237   442,832

  مة للعمالء واألرصدة لدى البنوكمن القروض والسلفيات المقد وائدإجمالي الف 7,020,792   7,147,944

  عتكلفة الودائ 21

 ديسمبر 31
   م2008

 ديسمبر 31
   م2009

  الفوائد على ودائع العمالء ألف ريال يمني   ألف ريال يمني
 الفوائد على الحسابات الجارية وحسابات التوفير 499,572   354,712

 الفوائد على الودائع ألجل  8,995,128   7,630,427

  إجمالي الفوائد على ودائع العمالء  9,494,700    7,985,139

  الفوائد على األرصدة المستحقة للبنوك  79,818    16,606
  الفوائد على القروض الطويلة األجل  2,084    1,565

  إجمالي تكلفة الودائع  9,576,602    8,003,310

  عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةالإيرادات   22
 ديسمبر 31

   م2008

 يسمبرد 31
   م2009

   ألف ريال يمني   ألف ريال يمني
  المستندية اتمن االعتماد العموالت 590,563   699,660
  من خطابات الضمان العموالت 532,734   516,077
  من التحويالت  العموالت 152,464   146,586

  رسوم الخدمات المصرفية 29,443   19,607
  رسوم الخدمات األخرى 538,505   416,952

  إجمالي إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية 1,843,709   1,798,882

  



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )38(صفحة 

  ةاألجنبيعمالت من العمليات بال األرباح 23
  ديسمبر 31

   م2008

 ديسمبر 31
   م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  عمليات المتاجرة بالعمالت األجنبية) خسارة/ (أرباح  129,458    )81,597(

  فروق إعادة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية 417,402   295,119
  عمالت األجنبيةمن العمليات بال إجمالي األرباح 546,860   213,522

  منحال  24
 ديسمبر 31

   م2008

 ديسمبر 31
   م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  والسمكي  الزراعياالنتاج صندوق تشجيع  -   60,000

  األخرى إيرادات التشغيل 25

 ديسمبر 31
   م2008

 ديسمبر 31
   م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  )أ-9إيضاح (القروض والسلفيات انتفت الحاجة إليه المخصص لقاء خسائر   917,443    -

  انتفت الحاجة إليه االستثمارات المتوفرة للبيعلقاء مخصص ال  -    78,744
  )16إيضاح ( جة إليهامخصصات أخرى انتفت الحا  39,837    44,074
  سابقةالسنوات للتعديالت ال -   54,984

 إيرادات بيع عقارات وآالت ومعدات  18,885    1,801

  إيرادات متنوعة  75,874    1,425
  األخرى ت التشغيلإجمالي إيرادا 1,052,039   181,028

  



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )39(صفحة 

  اإلداريةالعمومية والمصاريف  26
 ديسمبر 31

    م2008
 ديسمبر 31

   م2009

   ألف ريال يمني  ريال يمني ألف
  ذات العالقةمصاريف والالرواتب واألجور   3,511,708    3,270,805
  )12إيضاح ( العقارات واآلالت والمعدات استهالك 863,738   686,440
  اإليجارات 393,063   201,855

  الكهرباء والماء 145,463   84,516
  الترميمات والصيانة 284,209   188,679
  التلفون والتلكس والبريد 222,659   138,561
  الترويج واإلصدارات 980,632   929,183

  مصاريف التأمين 167,369   29,986
  المصاريف القضائية 28,513   13,140

  الضيافة 114,357   115,487
  القرطاسية ومواد الطباعة 116,639   101,681

  األتعاب االستشارية والمهنية  64,462    49,686
  والبدالتمصاريف النقل   303,064    278,573

  مصاريف التدريب  43,994    96,025
  مصاريف السنوات السابقة  338,133    146,773
  خرىالمصاريف العمومية واالدارية األ 523,826   306,889

  اإلداريةالعمومية و اريفالمص إجمالي 8,101,829   6,638,279

  ).موظفاً 1,799: م2008 ديسمبر 31( م2009 سمبردي 31موظفاً كما في  1,719يعمل لدى البنك 

  المخصصات 27
  ديسمبر 31

    م2008
 ديسمبر 31

   م2009

   ألف ريال يمني   ألف ريال يمني
  )أ-9إيضاح (المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة  1,742,670   1,661,779

  )أ- 9اح إيض( المخصص لقاء خسائر القروض الزراعية  23,120    1,436
  )16إيضاح ( بيان المركز الماليلقاء البنود خارج  المخصص 82,236   69,935

  المخصصات األخرى 108,046   2,426
  إجمالي المخصصات 1,956,072   1,735,576

  الزكاة 28
  ديسمبر 31

    م2008 
 ديسمبر 31

   م2009

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  المدفوعة الزكاة  94,334    15,000



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )40(صفحة 

   لسهمل فوالمخفاألساسي  ربحال 29
  ديسمبر 31

    م2008
  ديسمبر 31

  م2009
 

 

  السنة ربح  ألف ريال يمني  1,176,835    179,067
  المرجحمتوسط عدد األسهم   سهم  8,500,000    8,000,000

   لسهماألساسي لربح ال  ريال يمني  138     22

  .ديسمبر 31كما في  في الربح األساسي للسهمف ال يوجد أثر للتخفي

  النقدية هالنقدية وشب  30

  
  ديسمبر 31

    م2009
  ديسمبر 31

  م2008
  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

 21,476,949  26,431,619 )4إيضاح ( النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 17,596,333  35,803,780 )5إيضاح ( األرصدة لدى البنوك

 40,259,234  83,328,359  )6إيضاح (لخزانة أذون ا

 26,800,000  -  )7إيضاح ( شهادات االيداع لدى البنك المركزي اليمني

 )15,128,834(  )19,571,628( ) 4إيضاح (أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 

  )2,984,066(   )28,718,837(  )32إيضاح ( أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر، بعد الخصم غير المطفأ
 88,019,616  97,273,293  النقدية وشبه النقدية إجمالي 

  العالقة ويالمعامالت مع األطراف ذ  31
أو % 25أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء وعائالتهم والشركات التي يملكون في سياق نشاطه االعتيادي، ينفذ البنك معامالت مع بعض 

  .  كيتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل إدارة البن، والسنةالذين كانوا عمالء البنك خالل و أكثر من رأسمالها
ألف  51,817: م2008ديسمبر  31(ألف ريال يمني  76,033مبلغ  السنةالتي منحت لألطراف ذوي العالقة خالل والسلفيات القروض بلغت 

لألطراف ذوي العالقة مقابل ضمانات تتمثل والسلفيات ادة ما تقدم القروض ع. د الموقعة معهم، قابلة للسداد أو تم سدادها حسب العقو)ريال يمني
  . ثابتةموجودات في رواتب الطرف ذي العالقة والودائع النقدية والرسوم التجارية مقابل 

  :  كانت أرصدة نهاية السنة المتضمنة في البيانات المالية كما يلي
 ديسمبر 31

   م2008

 ديسمبر 31
  م2009

  
 

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

 إجمالي القروض والسلفيات، بعد المخصصات    76,033   51,817

 الودائع    7,448,615  10,028,872

  القروض الطويلة األجل    150,000    150,000

2008    2009     

     مني ألف ريال ي  ألف ريال يمني 
  للسنةإيرادات الفوائد    1,008  756

  للسنةالفوائد مصاريف    6,851  5,352



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )41(صفحة 

  والمطلوبات لموجوداتاستحقاقات ا  32

   اإلجمالي
  أكثر

   من سنة
  أشهر 6من 

   إلى سنة
  إلى 3من 

   أشهر 6
  أقل من

  أشهر 3
  م9200 ديسمبر 31ما في ك
  

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

26,431,619 - - - 26,431,619 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  35,803,780 - - -  35,803,780

 افيأذون الخزانة، ص  54,609,522 12,796,693 15,922,144 - 83,328,359

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني - -  - - -

  السندات الحكومية  -  -  -  4,460,866  4,460,866
  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 31,755,419 5,695,458 13,922,227 8,859,600 60,232,704

  لمتوفرة للبيع، صافياالستثمارات ا -  -  - 1,982,851 1,982,851

  إجمالي الموجودات 148,600,340 18,492,151 29,844,371 15,303,317 212,240,179

  المطلوبات      
  األرصدة المستحقة للبنوك 4,568,783 - - - 4,568,783

  ودائع العمالء 177,733,615 19,079,694  9,539,847 - 206,353,156

  القروض الطويلة األجل  -  -  -  236,982  236,982

  إجمالي المطلوبات 182,302,398 19,079,694  9,539,847  236,982 211,158,921

  صافي الفجوة )33,702,058(  )587,543( 20,304,524 15,066,335 1,081,258
  

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
  أشهر 6من 

    إلى سنة
  إلى 3من 

    أشهر 6
  أقل من

  أشهر 3
  م8200ديسمبر 31ما في ك

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

21,476,949 - - - 21,476,949 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   17,596,333 - - -  17,596,333

 أذون الخزانة، صافي  37,275,168  2,984,066  - - 40,259,234

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  26,800,000 - - -  26,800,000
  السندات الحكومية  -  -  -  4,460,866  4,460,866

  المقدمة للعمالء، بعد المخصصات القروض والسلفيات 28,792,883 6,254,268 13,540,422 12,306,689 60,894,262

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -  -  - 1,847,839 1,847,839

  إجمالي الموجودات 131,941,333 9,238,334 13,540,422 18,615,394 173,335,483

  المطلوبات      

  األرصدة المستحقة للبنوك 348,919  -  - - 348,919
  ودائع العمالء 167,290,540 355,181  251,542 14,019 167,911,282

  القروض الطويلة األجل  -  -  -  235,677  235,677

  إجمالي المطلوبات 167,639,459 355,181  251,542  249,696 168,495,878

  صافي الفجوة )35,698,126(  8,883,153 13,288,880 18,365,698 4,839,605



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 

  )42(صفحة 

  والمطلوبات  الموجوداتالفوائد على سعار أمتوسط   33
--------- م2009ديسمبر31---------    --------- م2008 ديسمبر 31---------    

    ريال يمني دوالر أمريكي  يورو   ريال يمني   دوالر أمريكي   يورو
  الموجودات % % %  %   %   %
  : األرصدة لدى البنوك         

  الحسابات الجارية - - -  -  1.50  3.00
  الودائع ألجل - 0.05  0.05 -  2.30  -
  أذون الخزانة  12.90 - -  15.50  -  -
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  - - - 14.50  -  -
  السندات الحكومية  12.85 - - 14.50  -  -
  :ء،القروض والسلفيات المقدمة للعمال          
  القروض الزراعية   11.00 4.00 -  12.00  -  -

  القروض المقدمة للعمالء  18.00 8.00  8.00  19.00  9.00  9.00
  السلفيات المقدمة للعمالء  18.00 8.00  8.00  19.00  9.00  9.00

  المطلوبات            
  األرصدة المستحقة للبنوك  - - - 17.00 8.00 8.00

  :ودائع العمالء          
  الودائع ألجل   10.00 2.00  1.00  13.00  3.00  2.00
  حسابات التوفير   10.00 1.00  1.00  13.00  2.00  2.00

  القروض الطويلة األجل  - - -  -  4.00  -
  



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 

  )43(صفحة 

  وفقاً للقطاع االقتصادي المحتملةااللتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات  34

 م2009ديسمبر 31في كما                               
   التصنيع  الزراعة  التجارة البناء والتشييد التمويل    السياحة أخرى  اإلجمالي

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني   الموجودات
  النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني - -  - - 39,166,599  - - 39,166,599
  األرصدة لدى البنوك  -  -  - -  23,340,340   - -  23,340,340
  أذون الخزانة، صافي -  -  - -  83,328,359   - -  83,328,359

  دى البنك المركزي اليمنيشهادات اإليداع ل -  -  - - -   - -  -
  السندات الحكومية -  -  - - -   -  4,460,866  4,460,866

60,232,704 22,914,344 954,108  8,895 1,587,193 23,169,892  1,061,466 10,536,806   القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات
  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي - -  - 1,601,250 89,101  -  292,500  1,982,851

212,511,719 27,667,710 954,108  145,933,294 3,188,443 23,169,892  1,061,466 10,536,806   إجمالي الموجودات

 
 

  المطلوبات        
  األرصدة المستحقة للبنوك - -  - - 4,568,783  - -  4,568,783

206,353,156 74,122,033 1,279,390  1,134,943 13,928,840 96,552,656  12,628,815   ودائع العمالء 6,706,479
  القروض الطويلة األجل - -  - - 236,982  - - 236,982

211,158,921 74,122,033 1,279,390  5,940,708 13,928,840 96,552,656  12,628,815  لوباتإجمالي المط 6,706,479

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي -  -  - 31,595,505  -  38,311,353  2,228,998  72,135,856
 



التسليف التعاوني والزراعيبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 

  )44(صفحة 

  )تتمة(للقطاع االقتصادي  المحتملة وفقاًًااللتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات  34

  م2008ديسمبر  31في كما                               
    التصنيع    الزراعة    التجارة    البناء والتشييد    التمويل    السياحة    أخرى    اإلجمالي

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني   ألف ريال يمني   الموجودات
  تياطيات لدى البنك المركزي اليمنيالنقدية في الصندوق وأرصدة االح - -  -  -  21,476,949 -   - 21,476,949
  األرصدة لدى البنوك   -  -   -   -   17,596,333  -    -  17,596,333
  أذون الخزانة، صافي  -  -   -   -   40,259,234  -    -  40,259,234
  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  -  -   -   -   26,800,000  -    -  26,800,000

  السندات الحكومية  -  -   -   -   -  -    4,460,866  4,460,866
60,894,262 12,827,024   569,449 12,929  1,915,214  30,444,806  3,232,557 11,892,283   القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي - -  -  -  1,847,839 -    -  1,847,839

173,335,483 17,287,890   569,449 107,993,284  1,915,214  30,444,806  3,232,557 11,892,283   إجمالي الموجودات

 
  

  المطلوبات         
  األرصدة المستحقة للبنوك - -  -  -   348,919 -    -  348,919

  ودائع العمالء  5,465,425 10,269,855   78,564,925   11,327,447  919,529  1,049,031   60,315,070 167,911,282
  القروض الطويلة األجل  - -  -  -  235,677 -    - 235,677

168,495,878  إجمالي المطلوبات  5,465,425 10,269,855   78,564,925   11,327,447  1,504,125  1,049,031   60,315,070

65,975,636  3,493,941  
  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي -  -  33,278,294  29,203,401   - -  

  
  
  



راعيالتسليف التعاوني والزبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 

  )45(صفحة 

  المحتملة وفقاً للموقع الجغرافيااللتزامات المطلوبات وتوزيع الموجودات و   35

  اإلجمالي
 

    أوروبا    آسيا    فريقياإ
  الواليات المتحدة

    األمريكية 
الجمهورية 

  اليمنية
  م2009 ديسمبر 31ما في ك
  

  الموجودات ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ل يمنيألف ريا ألف ريال يمني

26,431,619 -  -  -  -  26,431,619 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى 
  البنك المركزي اليمني

  البنوك األرصدة لدى  12,644,062  5,906,598  8,486,260  7,127,619  1,639,241 35,803,780
 أذون الخزانة، صافي 83,328,359   -  -  -  - 83,328,359

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني -  -  -  -  - -
  السندات الحكومية 4,460,866   -  -   -  -  4,460,866

60,232,704 -  -  -  -  60,232,704 

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد 
  المخصصات

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي 1,962,881   -  -  -  19,970 1,982,851

  إجمالي الموجودات 189,060,491  5,906,598  8,486,260  7,127,619  1,659,211  212,240,179

  المطلوبات           

  األرصدة المستحقة للبنوك -  -  3,168,982  1,387,309  12,492 4,568,783
  ودائع العمالء 206,353,156  -   -  -  - 206,353,156

  القروض الطويلة األجل 236,982   -   -   -   -  236,982

  إجمالي المطلوبات 206,590,138  -  3,168,982  1,387,309  12,492 211,158,921
  

  اإلجمالي
  

    أوروبا    آسيا    فريقياإ
الواليات المتحدة 

  الجمهورية اليمنية    األمريكية
  م2008ديسمبر  31ما في ك

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

21,476,949 

 

-  -  -  -  21,476,949 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 
  لدى البنك المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  5,689,827  1,161,767  3,359,320  7,385,419  -  17,596,333
 أذون الخزانة، صافي 40,259,234   -  -  -  -  40,259,234

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 26,800,000  -  -  -  -  26,800,000
  السندات الحكومية  4,460,866   -  -   -  -   4,460,866

60,894,262 

 

-  -  -  -  60,894,262 

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد 
  المخصصات

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي 1,827,869   -  -  -  19,970   1,847,839

  إجمالي الموجودات 161,409,007  1,161,767  3,359,320  7,385,419  19,970   173,335,483

 
 

  المطلوبات          
333,402   

  األرصدة المستحقة للبنوك -  268,200  -  -  65,202

167,911,282 
  ودائع العمالء 167,911,282  -   -   -  - 

  القروض الطويلة األجل  235,677   -   -   -   -   235,677

  إجمالي المطلوبات 168,146,959  268,200   -   -  65,202   168,480,361



راعيالتسليف التعاوني والزبنك   

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 
م2009ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 

  )46(صفحة 

  أنشطة األمانة 36

 الزراعياالنتاج باستثناء القروض التي يديرها نيابة عن صندوق تشجيع   .بالنيابة عن آخرينخرين أو آل موجوداتيحتفظ البنك أو يدير  ال
  ووزارة الماليةوالسمكي 

  الموجودات والمطلوبات المحتملة 37

الغ مختلسة وعدم سداد رفع البنك عدداً من القضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة التجارية االبتدائية ضد موظفين وعمالء بشأن مب
/ وحيث توجد قضايا مرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة، قامت إدارة البنك بتقديم مخصصات كاملة و  .المديونيات المستحقة، على التوالي

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

  لدى البنك ز العمالت األجنبية المهمةمراك 38

من رأس المال واإلحتياطيات لمراكز العمالت األجنبية لكل عملة على % 15م سقوفاً بنسبة 1998لسنة ) 6(يحدد منشور البنك المركزي رقم 
  :كانت لدى البنك مراكز العمالت المهمة التالية  .األجنبية إلجمالي العمالتا% 25وبنسبة  ةحد

   ----م2009 ديسمبر 31----   ---- م2008ديسمبر  31---- 

    ألف ريال يمني   %    ألف ريال يمني   %
  مريكياألدوالر ال 2,499,139  28    2,848,939   32

 الجنيه اإلسترليني )1,660(  -   )159,213(   )2(
  اليورو 348,133  4   388,607  4
  الريال السعودي )643,595(  )7(   )1,285,338(   )14(
  أخرى 125,515  1   )266,420(  )3(

  إجمالي مراكز العمالت األجنبية المهمة 2,327,508   25    1,526,575   17

: م2008ديسمبر  31(أمريكي  لكل دوالر ريال يمني 207.31يساوي  م2009 ديسمبر 31في كما سعر صرف الدوالر األمريكي كان 
  ).أمريكي ريال يمني لكل دوالر 200.08

  الرأسماليةزامات تلاال  39

  :ديسمبر ما يلي 31بلغت االلتزامات الرأسمالية للبنك كما في 

 

ديسمبر  31
م2009

 ريال يمني

ديسمبر 31  
م2008  

 ريال يمني
 38,362 21,024 تنفيذ تطبيقات النظام المصرفي

 38,362 21,024 اإلجمالي
  أرقام المقارنة  40

  .  ع معلومات مقارنةمنها يفصح عجميع المبالغ المدرجة أو يعلن عن باستثناء الحاالت التي يسمح أو يطلب معيار أو تفسير غير ذلك، 

  إعتماد البيانات المالية   41

، وقرر عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها البيانات الماليةذه ه م2010مايو  15 اعتمد مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ
  . في تاريخ انعقادها


