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 أهم املؤشرات املالية
 

مباليني الرياالت اليمنية 

 ١٩٩٩ م٢٠٠٠ م٢٠٠١ م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ الفترة/ املؤشرات 

  :لفترةامليزانية العمومية يف هناية ا
    

 ٢٩،٣١١ ٣٤،٢٣٧ ٣٧،٨٦١ ٤٣،٥٠٤ ٤٩،٧٠٠ جمموع املوجودات

 ٢،٥٢٨ ٢،٦٥٨ ٢،٨٥٦ ٣،٣٣٠ ٣،٧٩٨ جمموع حقوق املالك

 ٢٦،٤١١ ٣٠،٩٥٨ ٣٣،٨٤٧ ٣٨،٨٩١ ٤٤،٤٩٧ ودائع العمالء

 ٨٧٠ ١،٠٩١ ١،٥٧٣ ١،٧٧٤ ٢،٢٠٣ صايف القروض والسلفيات

 ١١،٨٢٤ ١٥،١٩١ ١٧،١١٠ ٢٠،٣٨٧ ٢٥،٠٢٩ استثمارات حملية

 ٩،٤٧٠ ١٢،٤٩٠ ١٣،١٩٠ ١٤،٨٣٠ ١٣،٠٥٦ أرصدة لدى البنوك

      :بيان الدخل هناية الفترة

 ٩٦٩ ١،٢٢٣ ١،٤٨٦ ١،٤٨٩ ١،٦٧٥ صايف إيرادات الفوائد

 ١٨٢ ١٦٦ ٣٢٨ ٣٢٩ ٤٦٨ إيرادات التشغيل

 ٥٢٨ ٦٧٢ ١،٠٠٣ ١،٠٥١ ١،١١٥ الربح قبل الضرائب

 ٤٧٤ ٤٣٧ ٦٥٢ ٦٨٣ ٧٢٥ صايف ربح السنة

      :مؤشرات مالية

  ريال٦٣١  ريال٢٧٣ ريال ٤٠٧ ريال ٤٢٢  ريال٣٨٨ ربح السهم

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

 ١٨٫٨ ١٦٫٤ ٢٢٫٨ ٢٣٫٦ ٢١٫٥ % حقوق املالكمتوسط العائد على 

 ٨٤ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٨٤ % ةنسبة السيول

 ٤٦ ٤٦ ٤٦ ٤٦ ٤٦ %نسبة كفاية رأس املال

  ريال١٥٩٫٧١ ريال ١٦٥٫٥٣  ريال١٧٣٫٢٧  ريال١٧٨٫٨٨  ريال١٨٤٫٣٠ سعر الدوالر األمريكي

 ٣٠ ٢٨ ٢٨ ٢٩ ٢٧ عدد الفروع

 ٦٥٠ ٦٢٠ ٦٠٨ ٥٩٢ ٥٨٨ عدد املوظفني
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 جملس إدارة البنك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األستاذ سامي عبد الحميد مكاوي
 العام المديراألول نائب العضو مجلس اإلدارة 

 األستاذ عبدالرحمن محمد الكهالي
 رئيس مجلس اإلدارة المدير العام

 خالد علي خينةاألستاذ 
 لعاما النائب الثاني للمديرعضو مجلس اإلدارة 

 األستاذ عبداهللا عبده صالح
 ممثل وزارة المالية

 األستاذ عبداهللا سعيد عبدن
 ممثل وزارة التخطيط

 األستاذ سالم أحمد باصبرين
 ممثل وزارة الصناعة والتجارة

 األستاذ مقبل صالح القوسي
 ممثل البنك المركزي اليمني
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 أعضاء جملس اإلدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلدارة التنفيذية للبنك
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 كلمة رئيس جملس اإلدارة

 
 

 .م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١يسعدين أن أقدم لكم نيابة عن جملس إدارة البنك التقرير السنوي للبنك للعام املايل املنتهي يف 
 الرئيسـية وتراجـع     يف وقت شهد فيه االقتصاد العاملي تقلبات شديدة اتسم باخنفاض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت               

م مسجال العديد من النتائج اجليدة لالقتصاد الوطين، فقـد جنحـت            ٢٠٠٣ انتهى العام    - للدوالر األمريكي خاصة   –أسعار الفائدة   
احلكومة، حتت القيادة احلكيمة والديناميكية لفخامة الرئيس علي عبداهللا صاحل رئيس اجلمهورية اليمنية، يف حتقيق أهداف ومؤشـرات              

م، مع التوقعـات يف أن حيقـق العـام    ٢٠٠٣ يف عام %٣,٨دية جيدة ومهمة تؤكدها مؤشرات منو الناتج احمللي اإلمجايل بنحو           اقتصا
 . يف املائة وفقاً للمصادر املطلعة يف احلكومة٨ إىل ٧م، منواً يتراوح ما بني ٢٠٠٤

ت، إضافة إىل استقرار معدل التضخم وسعر صرف الريال         كما متت السيطرة على عجز املوازنة العامة بتقليص اإلنفاق يف بعض اجملاال           
 مليون دوالر أمريكي أدى إىل زيادة رصيد احتياطيات الدولـة           ٢٨٨مقابل الدوالر األمريكي وحتقيق فائض يف ميزان املدفوعات بلغ          

رجي تعترب اليمن من أقل الـدول ذات  وأما فيما يتعلق بالدين اخلا. من العمالت األجنبية ليغطي واردات البالد حلوايل ستة عشر شهراً       
 . من الناتج احمللي اإلمجايل%٥٠املديونية اخلارجية حيث تصل إىل حوايل مخسة مليارات دوالر أمريكي ومتثل أقل من 

املنظمـة  م أيضاً إصدار قانون غسيل األموال تواصال مع جهود احلكومة يف االلتزام باملعايري والقواعد الدولية الراعية و   ٢٠٠٣شهد عام   
لعملية مكافحة غسيل األموال، كما تقدمت احلكومة إىل جملس النواب يف مسعى منها لتقوية دور البنك املركـزي الـيمين وزيـادة              

 .سلطاته الرقابية على البنوك مبشروع التعديالت اجلديدة لقانون البنوك املعروض على اجمللس يف الوقت احلايل

 الكهايلعبدالرمحن حممد/ذاألستا
 مرئيس جملس اإلدارة املدير العا
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 وعلى الرغم من تواصل تراجع أسعار الفائدة للعمالت األكثر أمهية بالنسبة الستثمارات البنـك ورفـع       وبالنسبة للبنك األهلي اليمين   

البنك املركزي اليمين لنسبة االحتياطي اإللزامي علـى الودائـع بالنقـد          
 أهنى البنك األهلي اليمين     -بدون عائد - يف املائة    ٢٠ إىل   ١٠األجنيب من   

الت منو مرضية يف معظـم مؤشـراته        عاماً آخر من النجاح بتحقيقه معد     
املالية، ومسجالً أرباحاً قبل الضرائب بلغت حنو مليار ومائة ومخسة عشر           

 أرباح السنة املاضية واسـتمر       عن %٦٫١مليون ريال ميين وبزيادة نسبتها      
مائتني ومخسـني   يف تدعيم املركز املايل للبنك بزيادة حقوق املالك بنحو          

 .الك يف صايف أرباح السنةمليون ريال ميين من حصة امل

ويسرين أن أبلغكم أنه نتيجة ملتانة موجودات البنك وعالقاته مع عمالئـه    
 مسـتوى   -كابيتل انتليجـنس  –واملراسلني رفعت وكالة تصنيف البنوك      

 من  "B"إىل الفئة    وقصرية األجل    "C" من الفئة    "B-"تصنيف تعامالت العمالت األجنبية طويلة األجل للبنك األهلي اليمين إىل الفئة            
وهذه النسب تقارب النسـب  .  أما منظور التصنيف فهو مستقر    "B" من   "-BB" كما رفعت املوقف املايل القوي للبنك إىل       "C"الفئة  

 .لبعض البنوك الكبرية يف دول اخلليج العريب

ويف إطار سعيه إىل مواكبة التسارع يف خدمات تقنية املعلومات يف العمل            
م جمموعة بـرامج ملراجعـة وحتـديث    ٢٠٠٣نك يف عام   املصريف تبىن الب  

سياسته العامة وإعادة صياغة النظم وأدلة العمل وتبسيط اإلجـراءات يف           
الفروع ووضع برنامج الستكمال حتديث نظم تكنولوجيا املعلومات وتبين         
برنامج لتحديث نظم إدارة األفراد مبا فيهـا بـرامج التـدريب لكافـة              

 .املستويات الوظيفية

ما كان احلال يف السنوات السابقة حنن واثقون من قدرتنا على حتقيق            وك
أهدافنا املوضوعة للعام اجلديد وذلك بفضل سياسة التطوير املستمر الـيت           

قدرات موظفينا ورفع إنتاجيتهم، باملزيد مـن التعزيـز         تحسني   ل اننتهجه
 تقدمي  لعالقات العمالء، حتسني وتنوع خدماتنا ومنتجاتنا املصرفية وتسريع       

 .اخلدمات والتطوير الشامل لنظم تقنية املعلومات
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يشرفين يف اخلتام نيابة عن زمالئي يف جملس اإلدارة أن أتوجه بأمسى آيات الشكر والعرفان إىل فخامة الرئيس علي عبداهللا صاحل، رئيس             

لي والتنموي يف االقتصاد الوطين مما كان له اكرب األثر يف     اجلمهورية، على االهتمام الذي يوليه للقطاع املصريف إمياناً بأمهية دوره التموي          
النمو االقتصادي الذي تشهده بالدنا، وإىل دولة رئيس الوزراء ومعايل نائب رئيس الوزراء وزير املالية، الذي ينضوي البنـك حتـت                     

ك وثقتهم املستمرة بنا ومسـاندهتم الدائمـة        إشرافه املباشر، ومعايل حمافظ البنك املركزي اليمين لدعمهم املتواصل من أجل رفعة البن            
 .للقطاع املصريف يف بالدنا

كما أود أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن شكري وامتناين لعمالء البنك الكرام ومراسلينا لثقتهم ومساندهتم الدائمة، كمـا أتوجـه                     
فر لتحقيق ازدهار ورقي البنك كما أسـجل خـالص   جبزيل الشكر والتقدير لزمالئي أعضاء جملس إدارة البنك ملا يبذلونه من جهد وا     

 .تقديري ملوظفي البنك ملا بذلوه من جهود مثمرة خالل العام
 
 
 
 

 عبدالرمحن حممد الكهايل 
 رئيس جملس اإلدارة املدير العام 
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 تقرير جملس اإلدارة
 

م على الرغم من الظـروف السـائدة الـيت          ٢٠٠٣ استمر البنك األهلي اليمين على حتقيق معدالت منو يف مؤشراته املالية خالل عام            
واجهت العمل املصريف خاصة احتدام املنافسة يف السوق املصرفية اليمنية،          
وتراجع أسعار الفائدة للدوالر وزيادة نسبة االحتياطي القـانوين علـى           

 .م٢٠٠٣خالل ) بدون عائد(الودائع بالنقد األجنيب إىل عشرين يف املائة 
 

  ٦،١٩٦ م حبـوايل  ٢٠٠٣ ديسمرب   ٣١ املوجودات يف    فقد ارتفع إمجايل  
 ديسـمرب   ٣١ مقارنة مـع     %١٤٫٢مليون ريال ميين أو مبعدل منو قدره        

كانت الزيادة يف إمجايل املوجودات بدرجة رئيسـية بسـبب          . م٢٠٠٢
أذون خزانة وشهادات إيـداع لـدى   (ارتفاع حمفظة االستثمارات احمللية  

أمـا النمـو يف     .  مليون ريال ميين   ٤،٦٤٢ بنحو) البنك املركزي اليمين  
م وخيـدم   ٢٠٠٢ ديسـمرب    ٣١عن  % ٢٤٫٢م فقد كان مرضيا ومبعدل منو قدره        ٢٠٠٣ ديسمرب   ٣١حمفظة القروض والسلفيات يف     

 .سياسة البنك احلذرة واملتحفظة يف منح االئتمان املباشر
 

 مليون ريال  ٦،٢٣٠ م مقابل ٢٠٠٣ ديسمرب   ٣١ميين يف    مليون ريال    ١٠،٥٠٢ بات النظامية وااللتزامات األخرى   كما سجلت احلسا  
 مليون ريال ميـين     ٤،٢٧٢ م بزيادة مقدارها  ٢٠٠٢ ديسمرب   ٣١ميين يف   

 %.٦٨٫٦ومبعدل منو قدره 
 

وبالرغم من املنافسة احلادة بني البنوك واخنفاض سعر الفائدة على الودائع           
 دائع لترتفع من  بالنقد األجنيب، استطاع البنك حتقيق معدل منو جيد يف الو         

  ٤٤،٤٩٧ م إىل٢٠٠٢ ديسـمرب  ٣١ مليون ريـال ميـين يف        ٣٨،٨٩١
 %. ١٤٫٤م أي مبعدل منو بلغ ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١مليون ريال ميين يف 
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يعكس هذا الوضع بوضوح استمرار تنامي ثقـة املـودعني بالبنـك            
واستقرار مصادر األموال الذي ختلقه ودائعهم خصوصا وأن معظم هذه          

إن النمو . ع هي، يف األصل، حسابات تتميز بالتبات واالستمرارية     الودائ
يف ودائع العمالء يبني قدرة البنك على تنويع وتطوير مصـادره مـن             
األموال بالرغم من االخنفاض احلاد يف أسعار الفائدة علـى العمـالت            

 .الرئيسية وخاصة الدوالر األمريكي
 

الستثمارات ذات العائد اجليـد  لقد كان البنك حريصاً دائماً يف انتقاء ا  
والعالية األمان، وتعزيز قاعدة حقوق املالك حتسبا ألي خماطر حمتملـة           
والتركيز على تقوية املركز املايل للبنك سواء من خالل رمسلة األربـاح    

لذلك متكن البنك من حتقيق معدل منـو بلـغ          . أو زيادة االحتياطيات  
م، بزيـادة   ٢٠٠٢هاية عام    يف إمجايل حقوق املالك مقارنة بن      %١٤٫١

 لريتفع بذلك إمجايل حقوق املالك إىل     .  مليون ريال ميين   ٤٦٨مقدارها  
أما معدل كفـاءة رأس     . م٢٠٠٣ مليون ريال ميين بنهاية عام       ٣،٧٩٨

  %٤٦مال البنك احملتسب وفقاً للمعايري الدولية فقد كان عند مستوى           
 وتعليمات البنك   م يف حني أن متطلبات جلنة بازل      ٢٠٠٣يف هناية عام    

 %.٨املركزي اليمين حتدد معدل كفاءة رأس املال للبنوك يف مستوى 
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م حتقيق البنك ملعدالت منو مرضية يف معظم بنود بيان الدخل فقد ارتفع صايف ربح السـنة مـن                   ٢٠٠٣ إىل ذلك شهد عام      ةباإلضاف
وأرتفع معـدل النمـو يف   .  مليون ريال ميين٤٢م بزيادة ٢٠٠٣ مليون ريال ميين يف عام     ٧٢٥م إىل   ٢٠٠٢ مليون ريال ميين يف      ٦٨٣

م وُيعترب هذا املعدل من   ٢٠٠٢ عن   %١٢٫٥ صايف إيرادات الفوائد بنحو   
املعدالت اجليدة مقارنةً مبا حققته البنوك يف ظل الظروف اليت الزمـت            

م ويعكس قدرة البنـك اجليـدة يف إدارة        ٢٠٠٣العمل املصريف يف عام     
 . احتفاظه مبعدل سيولة عالية خالل العامهامش الفائدة مع

 
من ناحية أخرى سامهت السياسة اليت تبناها جملس إدارة البنك لتنويـع            
األنشطة اهلادفة إىل زيادة إيرادات البنك من اخلدمات يف ظل اخنفـاض            
عائد احملفظة االئتمانية والعائد من اخلزينة إىل ارتفاع إيرادات التشـغيل           

م، ٢٠٠٢عن عـام    % ٣٦٫٤ ميين بزيادة نسبتها      مليون ريال  ٣٩٧إىل  
 يف العـام    %٨٢٫١كما حققت إيرادات التشغيل األخرى منواً نسـبته         

 .م٢٠٠٢ مليون ريال ميين عن عام ٣٣م وبزيادة مقدارها ٢٠٠٣
 

ومتشياً مع معايري ومتطلبات العمل املصرفية الدولية واحملليـة اخلاصـة           
ول املصنفة وحتسباً للمخاطر    بتكوين املخصصات العامة واخلاصة لألص    

املستقبلية احملتملة هلذه األصول فقد قام البنك بتكوين خمصصات خاصة          
وعامة ملواجهة هذه املخاطر املستقبلية احملتملة وتعزيز متانة املركز املايل          

وكان هذا اإلجراء وفقا لسياسة البنـك الداعمـة لتكـوين           . للبنك
 .احملتمل وقوعهااملخصصات الضرورية ملواجهة املخاطر 
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وإدراكاً من البنك ألمهية دور املوارد البشرية يف تطوير أعمال البنك وتعزيز موقعه التنافسي وبأن خربة مـوظفي البنـك والتـزامهم               
ر مبتطلبات العمالء هي السمة املميزة هلم، تابع البنك سياسته يف تدريب وتأهيل العناصر البشرية وذلك من خالل التـدريب املسـتم                    

وقـد بلـغ عـدد    . سواء داخلياً أو خارجياً لإلطالع على أحدث اخلدمات والتقنيات املصرفية لتلبية متطلبات العمالء بصورة أفضل         
برنامج تدرييب غطت خمتلف جوانب العمل املصريف وأنظمة وتكنولوجيـا     ) ٥١(متدرباً شاركوا يف    ) ١٩١(م  ٢٠٠٣املتدربني يف عام    

ومن منطلق حرص جملـس اإلدارة يف املسـامهة يف          . يق الداخلي وعمليات اخلزينة واالئتمان وإدارة الفروع      املعلومات والرقابة والتدق  
طالب وطالبة مـن    ) ٨٩(خدمة اجملتمع احمللي استقبل البنك خالل العام        

الدارسني يف اجلامعات واملعاهد احمللية ملساعدهتم يف اختيـار ختصصـاهتم           
 وتعريفهم عن قرب لألعمـال املصـرفية       الوظيفية وإعداد أحباثهم العلمية   
 .وعامل األعمال بصورة عامة

 
وسعياً وراء تعزيز كفاءة اإلدارة ومواكبة املتغريات يف عامل إدارة املصارف         
عقد البنك ندوة متخصصة يف جمال التحكم املؤسسي ألعضـاء جملـس            

 RSMدمحان  / اإلدارة واملدراء التنفيذيني يف البنك بإشراف وإدارة السادة       
 .العاملية

 
من ناحية أخرى بذل البنك جهوداً مكثفة لتوسيع نطاق عالقاته مع املراسلني للحصول على املزيد من األعمال الغري مباشرة وزيـادة                     

ومتاشياً مع هذا التوجه فقد زار البنك خالل العام وفـود مـن             . سقوف خطوط االئتمان وتوفري دورات تدريبية للموظفني يف البنك        
. اً ومؤسسة مصرفية، كما قام مدراء تنفيذيني من البنك بزيارة عدد من البنوك واملؤسسات املالية يف منطقة اخلليج وأوروبـا    بنك) ١٤(

 .إن مسألة تطوير وحتسني العالقات مع املراسلني ستظل إحدى أهم أنشطة البنك خالل املرحلة القادمة
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شاط إمنا تعكس النجاح الكبري الذي حققته إدارة البنك لتنمية أنشطته يف خمتلف             إن معدالت النمو احملققة يف كل من حجم ونتائج الن         
العمليات واملنتجات املصرفية، كما تعرب عن سالمة اإلستراتيجية اليت ينتهجها البنك وكذا الثقة والسمعة الطيبة اليت يتمتع هبا البنـك                    

ية احمللية و احمليط املصريف اإلقليمي والدويل، وذلك كنتيجـة لقيـام إدارة   سواء بني عمالئه ومجهور املتعاملني معه أو يف السوق املصرف       
البنك برسم رؤية للمستقبل متكن البنك األهلي اليمين من التواجد بقوة يف السوق املصرفية وأن يصبح أفضل البنوك العاملة يف الـيمن          

 :ء من خالل إستراتيجية تتمثل يفودقة األدا من حيث تقدمي خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومتميزة وسرعة
 

مواصلة استكمال برامج إعادة اهليكلية وحتديث نظم وتكنولوجيا املعلومات هبدف التركيز بشكل رئيسي علـى اخلـدمات        
 واملنتجات والعمالء وزيادة حصة البنك يف السوق املصرفية؛

 نه يف الدعم االقتصادي واملصريف اليمين؛توصيل اخلدمات واملنتجات لقاعدة أفضل وأوسع من عمالء البنك مسامهة م 

 رفع كفاءة إدارة املوارد املالية للبنك وحتسني إنتاجية موظفيه بغرض زيادة موارده املالية ورحبيته؛ 

فتح فروع جديدة يف مواقع مالئمة، ونقل ودمج أو حتديث فروع قائمة بغرض حتسني اخلدمة املصرفية وتوصيلها إىل العمالء                    
 لة؛بكل يسر وسهو

 تبين برامج ودورات تدريب حملية وخارجية لتطوير ورفع كفاءة موظفي البنك؛و 

االستمرار باحلملة اإلعالنية، اليت بدأها البنك يف األعوام املاضية، عن طريق إعالنات خارجية يف الطرق وإعالنات يف وسائل            
 .لبنك وتسويق خدماته ومنتجاته املصرفيةاإلعالم املقروءة واملرئية بناء على خطة تسويقية هبدف التعريف باسم ا

 
ويف اخلتام، فإنه يطيب جمللس اإلدارة أن يتقدم خبالص الشكر والتقدير لإلدارة التنفيذية ولكافة العاملني بالبنك على ما بذلوه من جهد                     

لبنك أو فيما يتعلـق حبجـم       م كان له عظيم األثر يف النواحي اإلجيابية امللحوظة سواء على نتائج نشاط ا             ٢٠٠٣ملحوظ خالل عام    
 .أعماله، كما يود جملس اإلدارة أن يعرب عن خالص امتنانه جلميع عمالء البنك ومراسليه على الثقة الكبرية اليت أولوها خالل العام

 
 جملس إدارة البنك األهلي اليمين       
 م٢٠٠٤ يناير ٢٥عدن يف        

 
 



 
 

 البنك األهلي اليمين يف اليمن
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 اإلدارة العامة

 )٥(رقم .ب.ص
  عدن/كريتر

 اجلمهورية اليمنية
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٣٧٥٣: تلفون
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٣٢٥: فاكس
 ye.net.ho@y.nby: الربيد اإللكتروين
 com.nbyemen.www: املوقع على اإلنترنت
 NBOYYESA: سويفت

 
 فرع العيدروس

 )٥(رقم .ب.ص
 شارع امللكة أروى

 عدن /كريتر
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٩١٧١تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٢٥١٥٧٩فاكس 

 فرع امللكة أروى 
 )١١٠(رقم .ب.ص

 شارع امللكة أروى
 عدن /كريتر
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٢٢٢٦تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٢٥٥٧٢٤فاكس 
 NBOYYESA٠٠٢: سويفت

   
 فرع صنعاء

 )١٩٨٣٠٩(رقم . ب.ص
 شارع الزبريي

 صنعاء
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ١ ٢٨٤١٢٣فون تل
 ٩٦٧ ١ ٢٨٤١٢٨فاكس 
 NBOYYESA٠٣٣: سويفت

 فرع املكال 
 )٨٠٤٤(رقم .ب.ص

 الشارع العام
 حضرموت/ املكال

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

   
 فرع احلديدة

 )٤٨٥١(رقم .ب.ص
 شارع صنعاء

 احلديدة
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٣ ٢٦١٦٠٣ن تلفو
 ٩٦٧ ٣ ٢٦٢٧٦٨فاكس 
 NBOYYESA٠٣٤: سويفت

 فرع املعال 
 )٥١١٧(رقم .ب.ص

 شارع مدرم
  عدن/املعال

 اجلمهورية اليمنية
 ٩٦٧ ٢ ٢٤٣٤٠٩تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٢٤٣٢٩١فاكس 

   
 فرع التواهي

 )١١٨١(رقم .ب.ص
 شارع اهلالل

  عدن/التواهي
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٢ ٢٠٣٩٨٩تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٢٠٢٢٥٥فاكس 
 NBOYYESA: سويفت

 فرع عبد العزيز عبد الويل 
 حي عبدالعزيز عبدالويل

 عدن /املنصورة
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٢ ٣٤٢٩٢٩تلفون 
 ٩٦٧ ٢ ٣٤٣٢٦٣فاكس 



 
 
 
 

 

١٣ 

 
   

 فرع اإلقراض الشعيب
 )٥(رقم .ب.ص

 شارع امللكة اروى
 عدن /كريتر

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

 فرع عدن الصغرى 
 )٣٠١٨(رقم .ب.ص

 شارع الدوح
 عدن /الصغرىعدن 

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

   

 فرع سيئون
 الشارع العام

 حضرموت /سيئون
 اجلمهورية اليمنية

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

 رفرع خورمكس 
 طريق املطار
 عدن /خورمكسر

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

   

 القاعفرع 
 قاع العلفي

 صنعاء
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ١ ٢٩٦٢٧٨ :تلفون
 ٩٦٧ ١ ٢٩٦٢٧٧ :فاكس

 زجنبارفرع  
 الشارع الرئيسي

 أبني /زجنبار
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٢ ٦٠٥٠٧٠ :تلفون
 ٩٦٧ ٢ ٦٠٤٢٨١ :فاكس

   

 فرع الضالع
 الشارع العام

 الضالع
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٢ ٥٣٢٤٣١ :تلفون
 ٩٦٧ ٢ ٥٣٢٨٤٥ :فاكس

 فرع احلبيلني 
 الشارع العام

 حلج /احلبيلني
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢١٥ :تلفون
 ٩٦٧ ٢ ٥٧٢٢٢٥ :فاكس

   

 فرع لبعوس
 سوق السالم

 لبعوس
  حلج/يافع

 ة اليمنيةاجلمهوري
 ٩٦٧ ٦ ٦٠٢١١١ :تلفون
 ٩٦٧ ٦ ٦٠٢١١٢ :فاكس

 فرع حلج 
 شارع قماطة

 حلج /احلوطة
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٨٠٧ :تلفون
 ٩٦٧ ٢ ٥٠٢٣٤٠ :فاكس

 



 
 

 

 

 

١٤ 

 
   

 فرع البيضاء
 شارع األمة
 احلي الثقايف
 البيضاء

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

 فرع زارة 
 الشارع العام

 الوحدة السكنية
 أبني /زارة

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

   

 فرع رصد
 الشارع العام

 أبني /رصد
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٢ ٦٤٠٠٢٢ :تلفون
 ٩٦٧ ٢ ٦٤٠٠٢٢ :فاكس

 فرع عتق 
 اجملمع املايل

 شبوة /عتق
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٥ ٢٠٣٢٣٣ :تلفون
 ٩٦٧ ٥ ٢٠٢٥٣٠ :فاكس

   

 فرع حي أكتوبر
 جممع حي أكتوبر

 الديس
 حضرموت /املكال

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

 فرع الشحر 
 الشارع العام
 منطقة اخلور

 حضرموت /الشحر
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٥ ٣٣٠٩٩٩ :تلفون
 ٩٦٧ ٥ ٣٣٢٢٨٥ :فاكس

   

 نفرع القط
 جممع الدوائر احلكومية

 حضرموت /القطن
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٥ ٤٥٧٥٨٣ :تلفون
 ٩٦٧ ٥ ٤٥٧٥٨٣ :فاكس

 فرع الغيظة 
 ديوان احملافظة

 املهرة /الغيظة
 اجلمهورية اليمنية

 ٩٦٧ ٥ ٦١١٤٦٧ :تلفون
 ٩٦٧ ٥ ٦١٢٠٥٤ :فاكس

   

 فرع سقطرى
 السوق العام

 جزيرة سقطرى
 حضرموت

 ةاجلمهورية اليمني
 ٩٦٧ ٥ ٦٦٠١٩٢ :تلفون
 ٩٦٧ ٥ ٦٦٠٣٥٨ :فاكس

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 امليزانية العمومية
 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١يف 
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 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  
 ألف ريال  ألف ريال إيضاح ملوجوداتا

 ٤،٥٤٧،٨٠١  ٧،٤٦٨،٧٢٧  ٥ النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين
 ١٤،٨٢٩،٧٨٦  ١٣،٠٥٦،٠١٩  ٦ األرصدة لدى البنوك 
 ١٤،٩٣٦،٥٤٥  ١٩،٦٤٩،٣٤٦  ٧ أذون اخلزانة، صايف

 ٥،٤٥٠،٠٠٠  ٥،٣٨٠،٠٠٠  ٨ شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين
 ١،٧٧٤،٣٦٠  ٢،٢٠٢،٦٥٣  ٩ القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك، بعد املخصصات 

 ٢٠،١٢٤  ٢٠،٧٣٤  ١٠ االستثمارات املتوفرة للبيع
 ٢٨٥،٢٨٥  ٢٥٤،١٩٢  ١١ ة املدينة واملوجودات األخرى األرصد

 ١،٦٦٠،٤٥٧  ١،٦٦٨،٢٥٧  ١٢ العقارات واآلالت واملعدات، بعد االستهالك املتراكم
 ٤٣،٥٠٤،٣٥٨  ٤٩،٦٩٩،٩٢٨   إمجايل املوجودات

      املطلوبات وحقوق املالك 
      املطلوبات 

 ٢٨،٩٥٠  ٣٥،٦٠٥  ١٣ األرصدة املستحقة للبنوك 
 ٣٨،٨٩١،٤٥٥  ٤٤،٤٩٧،٢١٨  ١٤ ودائع العمالء 

 ٨٨٥،٩٣٧  ٩٧٨،٥٥٠  ١٥ األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرى 
 ٣٦٧،٩٦٧  ٣٩٠،٣٩٢  ١٦ ضريبة األرباح التجارية والصناعية املستحقة

 ٤٠،١٧٤،٣٠٩  ٤٥،٩٠١،٧٦٥   إمجايل املطلوبات
      حقوق املالك

 ١،٨٥٠،٠٠٠  ٢،١٠٠،٠٠٠  ١٧  رأس املال 
 ٦٣٩،٧٦٢  ٦٣٩،٧٦٢  ١٧ احتياطي إعادة تقييم العقارات 

 ٨٢١،٣٦٤  ١،٠٣٨،٨٦٨  ١٧  االحتياطيات 
 ١٨،٩٢٣  ١٩،٥٣٣  ١٧ احتياطي التغريات املتراكمة يف القيمة العادلة 

 ٣،٣٣٠،٠٤٩  ٣،٧٩٨،١٦٣   إمجايل حقوق املالك

 ٤٣،٥٠٤،٣٥٨  ٤٩،٦٩٩،٩٢٨   إمجايل املطلوبات وحقوق املالك

 ٦,٢٣٠,٢١٥  ١٠،٥٠٢،٣٣١  ١٨ )هلا مقابل( احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صايف 
 

 .املالية جزءاً من هذه البيانات ٣٧ إىل ١شكل اإليضاحات من ت
 ،تقرير مدققي احلسابات مرفق

 
 
 

 بد الرمحن حممد الكهايلع  امي عبداحلميد مكاويس  خالد علي خينة
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 بيان الدخل والتوزيعات
 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١يف للسنة املالية املنتهية 

 

 
١٧ 

 
 بيان الدخل

 
 إيضاح

 م٢٠٠٣
 ألف ريال

 م٢٠٠٢ 
 ألف ريال

 ٧٠٠،٧٨٥  ٧٥٧،٤٧١ ١٩  من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لدى البنوكوائدإيرادات الف
 ١،٩٣٨،٨٨٣  ٢،٣٠٦،٦٢٥  الفوائد من أذون اخلزانة

 ٦٢٥،٥٣٢  ٧٤٧،٤٠٠  الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك املركزي
  ٣،٢٦٥،٢٠٠  ٣،٨١١،٤٩٦ 

 ١،٧٧٦،٥٨٩  ٢،١٣٦،٧٦٧ ٢٠ الودائع تكلفة
 ١،٤٨٨،٦١١  ١،٦٧٤،٧٢٩  صايف إيرادات الفوائد

 ٢٣٦،٦١٣  ٣١٦،٥٨٩ ٢١ إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من اخلدمات املصرفية
 ١،٠٤٦  -  إيرادات االستثمارات املتوفرة للبيع

 ٤،٣٩٨  -  أرباح حمققة من حتصيل قيمة استثمارات متوفرة للبيع مت حتويلها من حقوق امللكية
 ٤٨،٥١٠  ٧٩،٧٠٨ ٢٢ األرباح من العمليات بالنقد األجنيب

 ٣٨،٥٨١  ٧١،٣٤٧ ٢٣  األخرى التشغيلإيرادات
 ١،٨١٧،٧٥٩  ٢،١٤٢،٣٧٣   واالستثمارية املصرفيةإيرادات العملياتصايف 

     التشغيل مصاريف
 ١٥،٧٨٨  ١٨،٣٢٢  مصاريف العموالت وأتعاب اخلدمات املصرفية

 ٦١١،٣٦٢  ٦٤٣،٧٠٢ ٢٤  اإلدارية والعموميةاريفاملص
 ١٠٦،٢٧٥  ٣٢٩،٩٤٢ ٢٥ املخصصات

 ٧٣٣،٤٢٥  ٩٩١،٩٦٦  تشغيل الاريفمصإمجايل 
 ١،٠٨٤،٣٣٤  ١،١٥٠،٤٠٧  وضريبة األرباح التجارية والصناعية الزكاة قبل ةالسن ربحصايف 
 (٣٣،٠٠٠)  (٣٥،٠٠٠) ٢٦  املدفوعةالزكاة
 ١،٠٥١،٣٣٤  ١،١١٥،٤٠٧  ضريبة األرباح التجارية والصناعيةقبل ربح السنة بعد الزكاة وصايف 

 (٣٦٧،٩٦٧)  (٣٩٠،٣٩٢) ١٦  ضريبة األرباح التجارية والصناعية
 ٦٨٣،٣٦٧  ٧٢٥،٠١٥ ١٧ ربح السنةايف ص
     

  ريال٤٢٢   ريال٣٨٨ ٢٧ ربح السهم
     بيان التوزيعات

 (١٠٢،٥٠٥)  (١٠٨،٧٥٢) ١٧ احملول إىل االحتياطي القانوين
 (١٠٢،٥٠٥)  (١٠٨،٧٥٢) ١٧ احملول إىل االحتياطي العام

 (٤٤٤،١٨٩)  (٤٧١،٢٦٠) )ج(١٥ حصة احلكومة من صايف أرباح السنة
 (٣٤،١٦٨)  (٣٦،٢٥١)  حصة العاملني يف صايف أرباح السنة

 -  -   ديسمرب٣١الرصيد يف 

 . البيانات املاليةه جزءاً من هذ٣٧ إىل ١تشكل اإليضاحات من 



 
 

 بيان التدفقات النقدية
 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١ ية يفللسنة املالية املنته

 

 

١٨ 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣ 
 ألف ريال  ألف ريال التدفقات النقدية من األنشطة املصرفية
 ١،٠٨٤،٣٣٤  ١،١٥٠،٤٠٧ رباح التجارية والصناعيةصايف أرباح السنة قبل الزكاة وضريبة األ

    :التعديالت الناجتة من
 ٨٦،٢٧٩  ١٧٣،١٨٧ خمصص القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة احململة على بيان الدخل
 (٣٠،٩٠٨)  )٥٦،٠٧٠( خمصص القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة املستردة إىل بيان الدخل

 (٢٥١،٠٠٩)  )٣٦٧،٩٦٧( تجارية والصناعية املدفوعةضريبة األرباح ال
 (٣٣،٠٠٠)  )٣٥،٠٠٠( الزكاة املدفوعة

 ٩،٣٩٩٣  ٤٢،٧٧٣ استهالك العقارات واآلالت واملعدات 
 ٨٩٥،٠٩٥  ٩٠٧،٣٣٠ )١(أرباح األنشطة املصرفية قبل التغريات يف رأس املال العامل 

    التغريات يف املوجودات
 (٤٣٢،٩٦٦)  )٢،٥١٠،٥٤٣(  النظامية لدى البنك املركزي اليمينأرصدة االحتياطيات

 (٢،٧٢٠،٠٠٧)  ٧٧٠،١٤٢ األرصدة لدى البنوك بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر
 -  )٥٠،١٠٠( أذون خزانة بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 (٢٤٢،٥١٨)  )٥١٧،٤٦٦( القروض والسلفيات
 (٧٦،٤٤٢)  ٣١،٠٩٣ دات األخرىاألرصدة املدينة واملوجو

 (٣،٤٧١،٩٣٣)  )٢،٢٧٦،٨٧٤( )٢( يف املوجودات )الزيادة(إمجايل 
    التغريات يف املطلوبات
 (٤٥،٠٩٦)  ٦،٦٥٥ األرصدة املستحقة للبنوك

 ٥،٠٤٤،٢٢٣  ٥،٦٠٥،٧٦٣ ودائع العمالء
 ٥٣،٧٤٥  ٦٤،٦٦٩ األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرى

 ٥،٠٥٢،٨٧٢  ٥،٦٧٧،٠٨٧ )٣( يف املطلوبات إمجايل الزيادة
    األنشطة االستثمارية) املستخدمة يف/ (التدفقات النقدية من 

 (٥٢،٤١٨)  )٥٠،٥٧٣( شراء عقارات وآالت ومعدات

 (٥٢،٤١٨)  )٥٠،٥٧٣( )٤(األنشطة االستثمارية ) املستخدمة يف(دية صايف التدفقات النق
    األنشطة التمويلية) دمة يفاملستخ(/ من التدفقات النقدية 

 (٤٤٤،١٨٩)  )٤٧١،٢٦٠( حصة احلكومة من أرباح السنة
 ٢٥٠،٠٠٠  ٢٥٠،٠٠٠ الزيادة يف رأس املال

 (٣٤،١٦٨)  )٣٦،٢٥١( حصة املوظفني من أرباح السنة

 (٢٢٨،٣٥٧)  )٢٥٧،٥١١( )٥(األنشطة التمويلية ) املستخدمة يف(/ من صايف التدفقات النقدية 
 ٢،١٩٥،٢٥٩  ٣،٩٩٩،٤٥٩ )٥+٤+٣+٢+١( الزيادة يف النقدية وشبه النقدية صايف

 ٣٠،٦٦٤،٦٢٥  ٣٢،٨٥٩،٨٨٤  يناير١النقدية وشبه النقدية يف 

 ٣٢،٨٥٩،٨٨٤  ٣٦،٨٥٩،٣٤٣  ديسمرب٣١النقدية وشبه النقدية يف
    :تتمثل يف

 ٤،٥٤٧،٨٠١  ٧،٤٦٨،٧٢٧ زي اليمينالنقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املرك
 ١٤،٨٢٩،٧٨٦  ١٣،٠٥٦،٠١٩ األرصدة لدى البنوك

 ٢٠،٣٨٦،٥٤٥  ٢٥،٠٢٩،٣٤٦ أذون اخلزانة وشهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين
 (٣،٧١٢،٣٣١)  )٦،٢٢٢،٨٧٤( أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين 

 (٣،١٩١،٩١٧)  )٢،٤٢١،٧٧٥( يخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهربتواراألرصدة لدى البنوك 
 -  )٥٠،١٠٠( أذون خزانة بتواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 ٣٢،٨٥٩،٨٨٤  ٣٦،٨٥٩،٣٤٣ ديسمرب٣١النقدية وشبه النقدية يف 
 . البيانات املاليةه جزءاً من هذ٣٧ إىل ١تشكل اإليضاحات من 



 

 
 

 بيان التغريات يف حقوق املالك
 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١يف للسنة املالية املنتهية 

 

 

١٩ 

 

 
 رأس املال

 احتياطي
ة إعاد
 التقييم

 االحتياطي
 القانوين

 االحتياطي
 العام

احتياطي التغريات
  املتراكمة يف
  القيمة العادلة

 صايف أرباح
 اإلمجايل  السنة

 ألف ريال  ألف ريال ألف ريال  ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال 
 ٢،٨٥٦،١١٦  -  - ٦٣٩،٧٦٢٢٦٥،٦٢٦٣٥٠،٧٢٨ ١،٦٠٠،٠٠٠ م٢٠٠١ديسمرب  ٣١الرصيد يف 

احملول إىل احتياطي التغريات املتراكمة يف
 - - - - )٣٩(القيمة العادلة تطبيقاً ملعيار 

 ١٦،٣٩٢ 
 

- 
 ١٦،٣٩٢ 

أرباح حمققة من حتصيل قيمة استثمارات
 - - - - متوفرة للبيع مت حتويلها إىل بيان الدخل

 
(٤،٣٩٨) 

 

- 
 )٤،٣٩٨( 

 ٦،٩٢٩  -  ٦،٩٢٩  - - - - مة العادلة للسنةصايف التغري يف القي
 ٦٨٣،٣٦٧  ٦٨٣،٣٦٧  - --- - صايف ربح السنة

 -  (١٠٢،٥٠٥)  - -١٠٢،٥٠٥- - احملول إىل االحتياطي القانوين
 -  (١٠٢،٥٠٥)  - ١٠٢،٥٠٥-- - احملول إىل االحتياطي العام

 (٤٤٤،١٨٩)  (٤٤٤،١٨٩)  - --- - حصة احلكومة يف األرباح الصافية
 ٢٥٠،٠٠٠  -  - --- ٢٥٠،٠٠٠  إىل رأس املال من حصة احلكومةاحملول

 (٣٤،١٦٨)  (٣٤،١٦٨)  - --- - حصة املوظفني يف األرباح الصافية
 ٣،٣٣٠،٠٤٩  -  ١٨،٩٢٣ ٦٣٩،٧٦٢٣٦٨،١٣١٤٥٣،٢٣٣ ١،٨٥٠،٠٠٠ م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١الرصيد يف 

 ٦١٠ - ٦١٠  - - - - ارق إعادة التقييمف
 ٧٢٥،٠١٥  ٧٢٥،٠١٥  - --- - صايف ربح السنة

 -  (١٠٨،٧٥٢)  - -١٠٨،٧٥٢- - احملول إىل االحتياطي القانوين
 -  (١٠٨،٧٥٢)  - ١٠٨،٧٥٢-- - احملول إىل االحتياطي العام

 (٤٧١،٢٦٠) (٤٧١،٢٦٠)  - --- - حصة احلكومة يف األرباح الصافية
 ٢٥٠،٠٠٠ -  - --- ٢٥٠،٠٠٠  إىل رأس املال من حصة احلكومةاحملول

 (٣٦،٢٥١)  (٣٦،٢٥١)  - --- - حصة املوظفني يف األرباح الصافية
 ٣،٧٩٨،١٦٣  -  ١٩،٥٣٣ ٦٣٩،٧٦٢٤٧٦،٨٨٣٥٦١،٩٨٥ ٢،١٠٠،٠٠٠ م٢٠٠٣  ديسمرب٣١الرصيد يف 

 

م والقاضي برفع رأس مال ٢٠٠٢ سبتمرب ٤ج وبتاريخ  .م/٥٣١يقاً لتوجيهات معايل األخ نائب رئيس الوزراء وزير املالية يف خطابه إىل إدارة البنك رقم                تطب
البنك يف جلسـته  ، فقد أقر جملس إدارة  على دفعتني متساويتنيم٢٠٠٣م و٢٠٠٢ مليون ريال من حصة احلكومة من أرباح البنك للسنتني  ٥٠٠البنك مببلغ   

يف أرباح السنتني وعلى دفعـتني متسـاويتني        إىل حساب رأس املال من حصة احلكومة          مليون ريال  ٥٠٠م حتويل مبلغ    ٢٠٠٢ ديسمرب   ٣٠املنعقدة بتاريخ   
 ).ـج-١٥إيضاح (
 

.ة جزءاً من هذه البيانات املالي٣٧ إىل ١تشكل اإليضاحات من 



 

 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١

 

 

٢٠ 

 التأسيس و نشاط البنك ١
 خـالل   أعماله املصرفية من،م١٩٦٩ يف عدن يف عام  الذي مت تأسيسه- اململوك بالكامل للحكومة اليمنية - )البنك(ألهلي اليمين  البنك ا ميارس
 إضافة إىل فروعه املنتشرة يف أهـم ) ١٧٤٨(، اجلمهورية اليمنية وسجل جتاري رقم  عدن،  )٥(ب رقم   .العامة يف شارع امللكة أروى، ص      إدارته

 يعمـل لـدى     . فرعا ٢٧ بإمجايل قدره    احلديدةمدينة  يف  واحد   فرع   و فرعني يف العاصمة صنعاء   افظات الشرقية واجلنوبية و    يف احمل  املدن التجارية 
 ). موظفا٥٩٢ً م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١(م ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١ موظفًا كما يف ٥٨٨البنك 
قرر تقدميها للجهات املختصة للحصـول علـى   انات املالية للبنك وم البي٢٠٠٤ يناير ٢٥اعتمد جملس إدارة البنك يف جلسته املنعقدة بتاريخ لقد  

 .موافقتها إلصدارها
 أسس إعداد البيانات املالية ٢

 الصادرة من جملس معايري احملاسبة الدولية واللجنة الدائمة لتفسري معايري احملاسـبة الدوليـة التابعـة           ملعايري احملاسبة الدولية   طبقاًعد البيانات املالية    ت
واستثناًء من معايري احملاسـبة     . جلس واملتطلبات القانونية يف اجلمهورية اليمنية وكذلك القواعد والتعليمات الصادرة من البنك املركزي اليمين             للم

 :الدولية وتطبيقًا ألحكام القوانني والتعليمات احمللية يتم معاجلة كل من

وض والسلفيات غري املنتظمة وفقًا لتعليمات البنك املركزي الـيمين          استخدام حد أدىن لنسب مئوية الحتساب املخصصات لقاء القر         ) أ
 .م١٩٩٨لعام ) ٥(م واملنشور الدوري رقم ١٩٩٦عام ل) ٦(الصادرة باملنشور الدوري رقم 

 .عدم إدراج خمصص املخاطر العامة احملتسبة على القروض والسلفيات غري املنتظمة ضمن حقوق املالك )ب
 .م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١لبيانات املالية للبنك غري مادي كما يف إن تأثري ما تقدم على ا

 لسياسات احملاسبية اهلامةا ٣
 : هي كالتايلالسياسات احملاسبية اهلامة املتبعة على أساس ثابتإن 

 العرف احملاسيب )أ 
 طبقـاً  لك وذس االستثمارات املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة املعدلة بتقييم األراضي واملباين فيما عدا قياتعد البيانات املالية وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية      

 .م٢٠٠٢ منذ يناير والقياس والذي يقوم البنك بتطبيقهاملالية االعتراف ألدوات املعدل ل) ٣٩(رقم  احملاسبة الدويل ألحكام معيار

 العمالت األجنبية )ب 
م بالعمالت األجنبية بالريال اليمين وفقًا ألسعار الصرف السائدة يف       جيري قيد املعامالت اليت تت    .  حيتفظ البنك بسجالته بالريال اليمين     )١

بالعمالت األجنبية يف تاريخ امليزانية العمومية إىل الريـال         النقدية املسجلة   حتول املوجودات واملطلوبات    .  تاريخ استحقاق املعامالت  
 .الدخلالناجتة يف بيان  وتدرج األرباح واخلسائر  يف ذلك التاريخأسعار الصرف السائدةباليمين 

يتم اعتبار التغريات الناجتة عن تقييم االستثمارات املتوفرة للبيع واليت تسجل بالقيمة العادلة والناجتة عن التغريات يف أسـعار الصـرف       )٢
 .كجزء من التغريات يف القيمة العادلة هلا وال يتم حتويلها إىل بيان الدخل بل يتم إدراجها ضمن حقوق املالك

 .تعامل البنك يف عقود الصرف املستقبليةال ي )٣
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 حتقق اإليرادات )ج 
 قـروض لاو االلتزامـات ثبت الفوائد املقبوضة واملدفوعة على أساس مبدأ االستحقاق الزمين ألصل املبلغ املتبقي ويتم تثبيت الرسـوم وعوائـد    ُت

) ٦( الصادرة باملنشور رقـم  وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين ولكن .ستحقاقها وسعر الفائدة املطبقة املقدمة املستحقة الدفع عند ا  والسلفيات
 تستبعد الفوائد القابلة للقبض اليت مضى على استحقاقها         م ال يتم تثبيت إيرادات الفوائد على القروض والسلفيات غري املنتظمة حيث           ١٩٩٦لعام  
 ووفقـاً   . إىل حني حتصيلها فعالً، بينما تدرج الرسوم والعموالت األخرى ضمن اإليرادات عنـد اسـتحقاقها               أكثر من اإليرادات    يوماً أو  ٩٠

إيرادات التشغيل "ضمن بند ) املستردة(م يتم إدراج املخصصات املستعادة   ٢٠٠٢لعام  ) ٢(لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم        
 ".األخرى
 . عند اإلعالن عنهالالستثمارات املتوفرة للبيع  املوزعةرباحاألتدرج 

  وشهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمينأذون اخلزانة )د 
مـن تـاريخ   ) غري املستحق(صدرها البنك املركزي اليمين نيابة عن وزارة املالية بقيمتها االمسية ناقصة اخلصم غري املطفأ   يتظهر أذون اخلزانة اليت     
 .بقيمتها االمسيةاليمين  وتظهر شهادات اإليداع لدى البنك املركزي .تحقاق على أساس طريقة القسط الثابتالشراء إىل تاريخ االس

 االستثماراتتقييم  )ه 
 يتم. يتم قيد مجيع االستثمارات مبدئياً بالتكلفة واليت تعد القيمة العادلة لقيمة االستثمار وقت الشراء متضمنةً مصاريف الشراء املتعلقة باالستثمار

ُتدرج األرباح واخلسائر غري احملققة عند إعادة .  بالقيمة العادلة" كاستثمارات متوفرة للبيع "بعد القيود األوىل، إعادة قياس االستثمارات املصنفة 
ه بشكل دائم قياس القيمة العادلة يف بند منفصل ضمن حقوق املالك إىل أن يتم بيع االستثمار أو حتصيل قيمته أو استبعاده أو اخنفاض قيمت

 .  بيان الدخلإىلوعندها حتول األرباح واخلسائر اإلمجالية املدرجة سابقاً ضمن حقوق املالك 
 خمصص القروض والسلفيات وخمصص االلتزامات الطارئة )و 

 تصـنيف   بشـأن أسـس   م  ١٩٩٨لسـنة   ) ٥(واملنشور رقم   م  ١٩٩٦لسنة  ) ٦(تطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم         
املوجودات وااللتزامات، يتم تكوين خمصصات خاصة للقروض والتسهيالت وااللتزامات الطارئة باإلضافة إىل نسبة مئويـة للمخـاطر العامـة                   

، مستبعًدا منها األرصدة املغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجيـة  ض والسلفيات وااللتزامات الطارئة حتتسب من إمجايل القرو   
وبناًء عليه، يتم تكـوين املخصـص   .  ذات مالءة وذلك يف ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة  

 :طبقًا للنسب التالية كحد أدىن
 )متضمنةً للحسابات حتت املراقبة(القروض والسلفيات  •
 )راقبةمتضمنةً للحسابات حتت امل(االلتزامات الطارئة املنتظمة  •

 )%٢: م ٢٠٠٢ (% ٢
 )%١: م ٢٠٠٢  (% ١

  :القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة غري املنتظمة •
 % ١٥ الديون دون املستوى 
 % ٤٥ الديون املشكوك يف حتصيلها 
 % ١٠٠ الديون الرديئة 

 بناًء على التعليمات الصادرة من البنـك املركـزي           يف حالة عدم جدوى اإلجراءات املتخذة حياهلا لتحصيلها أو          والسلفيات يتم إعدام القروض  
 الـيت سـبق    والسـلفيات  اليمين يف ضوء أعمال الفحص اليت يقوم هبا وذلك حسًما من املخصص الذي تضاف إليه املبالغ احملصلة من القروض                  

وائد املعلقة ويتم قيد املخصصات بنفس عملة       تظهر القروض والسلفيات للعمالء والبنوك يف امليزانية العمومية بعد حسم املخصص والف           .  إعدامها
 .القروض والسلفيات وااللتزامات الطارئة
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 ، بعد االستهالك املتراكماملعداتاآلالت والعقارات و )ز 
يف السجالت احملاسبية بتاريخ الشراء بسـعر  فتقيد اآلالت واملعدات أما .  واليت تشتمل على األراضي واملباين، بقيم التقييم  يتم قيد مجيع العقارات     

 .تشتمل التكلفة على مثن الشراء وأية مصروفات ناجتة عن اقتنائها.  التكلفة
يتم احتسـاب    .ناقصة منها مبلغ االستهالك املتراكم    أو قيم التقييم    أما املوجودات الثابتة األخرى فتظهر بالتكلفة       .  اململوكة ال تستهلك األراضي  

 باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتـاجي          ، باستثناء األراضي اململوكة،   املعداتاآلالت و هالك لشطب تكلفة العقارات و    االست
 .   طبقاً لنسب االستهالك املبينة أدناهاملتوقع هلا
 %  ٢ املباين

 %٢٠ السيارات
 %١٠ األثاث واملعدات

 %٢٠ الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر
 %  ٢ ائناخلز

 .على فترة عقود اإلجيار أو العمر اإلنتاجي املتوقع هلا أيهما أقل  ةالتحسينات على العقارات املستأجر

 العقارات والضمانات اليت آلت للبنك وفاء لديون )ح 
يت آلت ملكيتها للبنك ضـمن      ال العقارات والضمانات م ووفقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين تدرج        ١٩٩٨لعام  ) ٣٨(وفقاً لقانون البنوك رقم     

 أي اخنفاض يف تاريخ إعداد البيانات املالية ويتم حتميل قيمـة   ناقصةوذلك بالقيمة اليت آلت هبا للبنك" األرصدة املدينة واملوجودات األخرى   "بند  
 .االخنفاض على بيان الدخل

 املطلوبات وااللتزامات الطارئة )ط 
" احلسابات النظامية وااللتزامات األخـرى    " يكون البنك طرفًا فيها، خارج امليزانية العمومية حتت بند           تظهر املطلوبات وااللتزامات الطارئة واليت    

 .ألهنا ال متثل موجودات للبنك أو مطلوبات منه كما يف تاريخ امليزانية العمومية

 النقدية وشبه النقدية )ي 
لدى البنك املركزي الـيمين     األرصدة   على كل من النقدية يف الصندوق، و        تشتمل النقدية وشبه النقدية  لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، فإن       

فيما عدا أرصدة االحتياطيات النظامية، وأذون اخلزانة بتواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ إصدار امليزانيـة العموميـة وشـهادات                      
 . تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهراإليداع لدى البنك املركزي اليمين واألرصدة لدى البنوك عدا تلك اليت

 ضريبة األرباح التجارية والصناعية )ك 
 املادةله وأحكام     والتعديالت الالحقة  م١٩٩١لعام  ) ٣١(الدخل رقم    األرباح التجارية والصناعية مبوجب قانون ضرائب        يبةحيتسب خمصص ضر  

 .الصلة يف اجلمهورية اليمنية واألنظمة ذات ن البنوكأم بش١٩٩٨لسنه ) ٣٨(من القانون رقم ) ٨٥(

 الزكاة )ل 
 .يقوم البنك بتوريد الزكاة احملتسبة وفقًا للقوانني املعنية إىل اجلهة احلكومية املختصة واليت تقرر توزيعها طبقًا ملصاريفها الشرعية

 األطراف ذوي العالقة )م 
ذوي العالقة وبالتحديد أعضاء جملـس اإلدارة والشـركات الـيت        يتم اإلفصاح يف البيانات املالية عن القروض والسلفيات املُقدمة إىل األطراف            

 .أو أكثر من رأمساهلا %٢٥ميلكون فيها 
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 املوجودات برسم األمانة )ن 
 .نات املاليةدرج ضمن هذه البياإن املوجودات اليت حيتفظ هبا البنك برسم األمانة ال تعترب من موجودات البنك ولذلك فهي مل ُت

 اضمحالل املوجودات املالية وعدم قابليتها للتحصيل )س 
إذا وجد .  ُيجرى تقومي يف تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي يثبت اضمحالل قيمة موجودات مالية معينة

 وكذلك أية خسائر من االخنفاض بناًء على صايف القيمة احلالية للتدفقات هذا الدليل فإنه يتم حتديد املبلغ القابل لالسترداد املقدر هلذه املوجودات
 .النقدية املستقبلية املتوقعة ويتم االعتراف هبا يف بيان الدخل

 القيم العادلة )ع 
 لبنود حتمل نفس تواريخ يتم تقدير القيمة العادلة للبنود اليت حتتسب عليها فوائد بناًء على التدفقات النقدية املخصومة باستخدام أسعار الفائدة

 .ال يتم حساب القيمة العادلة للودائع حتت الطلب حيث أن أرصدهتا تدفع عند الطلب.  االستحقاق املتبقية

أما بالنسبة لالستثمارات اليت ال توجد هلا أسعار سوقية معلنة، فيتم تقدير القيمة العادلة بطريقة معقولة بالرجوع إىل القيمة السوقية احلالية 
 .ألدوات املالية األخرى واملشاهبة أو بناًء على أساس صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعةل

 تاريخ املتاجرة والسداد احملاسيب )ف 
.  أو بيع املوجودات املالية الذي يلتزم فيه البنك بشراء خيتم قيد مجيع املشتريات واملبيعات العادية للموجودات املالية يف تاريخ املتاجرة وهو التاري

إن املشتريات أو املبيعات العادية هي تلك اليت تتعلق باملوجودات املالية اليت تتطلب َتسلُم هذه املوجودات خالل اإلطار الزمين املنصوص عليه يف 
 .القوانني أو حسب أعراف السوق

 األدوات املالية وإدارة املخاطر ذات الصلة ٤

 األدوات املالية ١-٤

إن األدوات املالية للبنك تتمثل يف املوجودات واملطلوبات املالية تشتمل املوجودات املاليـة علـى النقديـة واحلسـابات اجلاريـة والودائـع                         )أ
 لـدى البنـك املركـزي       ، وأذون اخلزانـة، وشـهادات اإليـداع        احملتفظ هبا لغـري املتـاجرة      لدى البنوك واملؤسسات املالية واالستثمارات    

. وتشتمل املطلوبات املاليـة علـى ودائـع العمـالء واألرصـدة املسـتحقة للبنـوك               .  والبنوك القروض والسلفيات املقدمة للعمالء   ، و اليمين
 ."ىاألخر سابات النظامية وااللتزاماتاحل"كما أن األدوات املالية تتضمن احلقوق والتعهدات املدرجة ضمن بند 

 القيمة العادلة لألدوات املالية )ب

، فـإن القـيم العادلـة لـألدوات املاليـة ال            البيانات املاليـة   على تقييم املوجودات واملطلوبات للبنك كما تظهرها اإليضاحات حول           استناًدا 
 .ختتلف جوهرياً عن قيمها الدفترية كما يف تاريخ امليزانية العمومية

 العقود اآلجلة )جـ

 .ال يتعامل البنك يف عقود آجلة لشراء أو بيع عمالت أجنبية 
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 )تتمة(األدوات املالية وإدارة املخاطر ذات الصلة  ٤

  إدارة املخاطر ذات الصلة ٢-٤

 خماطر سعر الفائدة )أ

ميارس البنك عدًدا من اإلجراءات لتقييـد       .  تنشأ خماطر سعر الفائدة من احتمال أن التغري يف أسعار الفائدة سوف يؤثر على قيمة األدوات املالية                 
 :إىل احلد األدىن وذلك عن طريقتأثري تلك املخاطر 

 ربط أسعار الفائدة على املبالغ املقترضة بأسعار الفائدة على املبالغ املقرضة؛ •

 األخذ بعني االعتبار أسعار اخلصم ملختلف العمالت عند حتديد أسعار الفائدة؛ •

 .ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات واملطلوبات املالية •

 خماطر االئتمان وتركزاته )ب

ُتعترب القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك، واحلسابات اجلارية والودائع لدى البنوك واحلقوق وااللتزامات من اآلخـرين أدواٍت ماليـة                    
ولغرض االلتزام بتعميم   .  تحقاقهاتشتمل خماطر االئتمان على عدم مقدرة تلك األطراف على الوفاء بالتزاماهتم عند اس            .  معرضة ملخاطر االئتمان  

املعايري احملددة لغرض إدارة خماطر االئتمـان بطريقـة         بم املتعلق بإدارة خماطر االئتمان، يلتزم البنك        ١٩٩٧لعام  ) ١٠(البنك املركزي اليمين رقم     
 .مالئمة

 :اطر االئتمان، يطبق اإلجراءات اإلضافية التاليةباإلضافة إىل تلك املعايري املنصوص عليها يف التعميم املذكور، فإن البنك ولتقليل خم 

 .إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وحتديد نسبة خماطر االئتمان لكل منهم •
 .احلصول على ضمانات كافية لتقليل خماطر االئتمان اليت قد تنتج من املصاعب املالية اليت يواجهها العمالء أو البنوك •
 غري   والسلفيات ابعة واملراجعة الدورية للعمالء والبنوك لغرض تقييم مراكزهم املالية ودرجة االئتمان واملخصص املطلوب للقروض             املت •

 .املنتظمة
 .توزيع حمفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك على قطاعات متنوعة لتقليل تركزات خماطر االئتمان •

 خماطر أسعار الصرف )جـ

لبنك، يتعامل البنك مبختلف العمالت األجنبية وعليه فإنه معرض ملخاطر أسعار الصرف، وحترص إدارة البنك يف احملافظة بسبب طبيعة نشاط ا 
م والذي ١٩٩٨لعام ) ٦( ومتطلبات املنشور الدوري رقم البنك املركزي اليمينعلى مراكز متوازنة يف العمالت األجنبية وذلك التزاماً بتعليمات 

من رأس مال البنك واحتياطياته وبأن ال يتجاوز إمجايل املركز املفتوح جلميع العمالت عن  %١٥لة أجنبية على حدة بنسبة حيدد مراكز كل عم
 . العموميةهم مراكز العمالت األجنبية يف تاريخ امليزانيةأ )٣٤( رقم ويبني اإليضاح.  من رأس مال البنك واحتياطياته%٢٥
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 لدى البنك املركزي اليمينحتياطيات النظامية االالنقدية يف الصندوق وأرصدة  ٥
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣ 

 ألف ريال  ألف ريال النقدية يف الصندوق
 ٤٣٥،٢٩٢  ٥١٨،٢٧٧ بالعملة احمللية 
 ٢٦٦،١٠٨  ٤٧٩،٧٧٩ بالعمالت األجنبية 
 ١٣٤،٠٧٠  ٢٤٧،٧٩٧ شيكات مشتراة، بالصايف 

 ٨٣٥،٤٧٠  ١،٢٤٥،٨٥٣ إمجايل النقدية يف الصندوق
    أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين 

 ٢،١٢٧،٢٧٥  ٢،٦٠٨،١٩٨ بالعملة احمللية 
 ١،٥٨٥،٠٥٦  ٣،٦١٤،٦٧٦ بالعمالت األجنبية 

 ٣،٧١٢،٣٣١  ٦،٢٢٢،٨٧٤ إمجايل أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين
 ٤،٥٤٧،٨٠١  ٧،٤٦٨،٧٢٧ ياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمينإمجايل النقدية يف الصندوق وأرصدة االحت

 لدى البنك املركزي اليمين بنسب مقررة  احتياطيات نظامية بودائع البنوك العاملة يف اجلمهورية اليمنية أن حتتفظ أحكام قانون البنوك جيب على كلمبوجب
حتمل .  )األجنبية على العمالت %٢٠ على العملة احمللية و %١٠بنسبة  (ائع ألجل والودائع األخرىوالود لبء املتمثلة يف الودائع حتت الطمن ودائع العمال

 . فوائد حمددة من قبل البنك املركزي اليمينبالعملة احملليةالودائع 
 األرصدة لدى البنوك ٦

  م٢٠٠٢ م٢٠٠٣
 ألف ريال ألف ريال األرصدة لدى البنك املركزي اليمين والبنوك احمللية األخرى

    احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمين
 ٨٥٢،٧٥١  ٧١١،٠٣٧ بالعملة احمللية 
 ٢٣١،٦٧٣  ٣٠٩،٦٥٩ بالعمالت األجنبية 

 ١،٠٨٤،٤٢٤  ١،٠٢٠،٦٩٦ إمجايل احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمين
 (١٨،١١٥)  (١٨،١١٥) خمصص مقابل بنود التسوية املعلقة 

 ١،٠٦٦،٣٠٩  ١،٠٠٢،٥٨١ يف إمجايل احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمينصا
 ٥١٠  ١،١٩٤ احلسابات اجلارية لدى بنوك حملية

 ١،٠٦٦،٨١٩  ١،٠٠٣،٧٧٥ إمجايل احلسابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمين والبنوك احمللية األخرى
    األرصدة لدى البنوك األجنبية

 ٢،١٥٣،٣٩٢  ١،٦١٤،١٣٣  وحتت الطلبحسابات جارية
 (٣١،٥٠٤)  (٢٧،٨٩٤) خمصص مقابل بنود التسوية املعلقة 

 ١١،٦٤١،٠٧٩  ١٠،٤٦٦،٠٠٥ ودائع ألجل
 ١٣،٧٦٢،٩٦٧  ١٢،٠٥٢،٢٤٤ إمجايل األرصدة لدى البنوك األجنبية
 ١٤،٨٢٩،٧٨٦  ١٣،٠٥٦،٠١٩ إمجايل األرصدة لدى البنوك

 ألف ريال ميين مودعة ملدة      ١٨٤،٣٠٠ مليون دوالر أمريكي ما يعادل       ١،٠٠٠،٠٠٠استثمارية لدى أحد البنوك األجنبية مببلغ       تتضمن الودائع ألجل وديعة     
 وفائدة متغرية يف السنوات الالحقة يف ضوء معدالت عليا وسفلى وبناء على سعر الفائـدة                %٤٫٥مخس سنوات وتستحق فائدة ثابتة يف السنة األوىل بواقع          

 .ك يف سوق لندنبني البنو
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٢٦ 

  أذون اخلزانة، صايف ٧
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣ : واليت تستحق ألذون اخلزانةالقيمة االمسية

 ألف ريال  ألف ريال 
 ١٥،١٦٥،٨٢١  ١٩،٨٩٠،٣٨١  يوًما٩٠خالل 
 -  ٥٠،٢٦٠  يوًما١٨٢ خالل

 ١٥،١٦٥،٨٢١  ١٩،٩٤٠،٦٤١ ية ألذون اخلزانةإمجايل القيمة االمس
 (٢٢٩،٢٧٦)  (٢٩١،٢٩٥) )غري املطفأ ( املستحق اخلصم غري:اًناقص

 ١٤،٩٣٦،٥٤٥  ١٩،٦٤٩،٣٤٦ صايف القيمة الدفترية
 إىل %١٣ -م ٢٠٠٢ ديسـمرب  ٣١ (%١٤إىل % ١٣وحتمل فائدة تتـراوح بـني   إىل ستة أشهر ثالثة أشهر  تتراوح من أذون اخلزانة خالل فترة   تستحق
 .ضمن النقدية وشبه النقدية تعترب أذون اخلزانة اليت تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين).  %١٤
 شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين ٨
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣ 
 ألف ريال  ألف ريال 

 ٥،٤٥٠،٠٠٠  ٥،٣٨٠،٠٠٠  يوماً ٩١ –شهادات إيداع 
وفقًا لتعليمات البنك املركزي الـيمين      .  %١٤ وبفائدة سنوية قدرها     أشهر ةثالثفترة   عن   ركزي اليمين تستحق   امل  البنك بإيداع مبالغ لدى البنك     إدارة تقوم
 .ضمن النقدية وشبه النقديةاليت تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من شهادات اإليداع لدى البنك املركزي وتعترب 
 ، بعد املخصصاتك والبنوالقروض والسلفيات املقدمة للعمالء ٩

 : القروض والسلفيات من البنود التاليةتتكون
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣ 

 ألف ريال  ألف ريال القروض والسلفيات املقدمة للعمالء 
 ٨٦٠،٧٠٩  ١،٠٣٩،٥٩٠ تسهيالت السحب على املكشوف

 ١،٤٩٧،١٦٤  ١،٨٣٠،٥٤٦ ألجلقروض 
 ٢٠٤،٠٤٦  ٢٠٤،٦٥٦ أوراق جتارية خمصومة 

 ٢،٥٦١،٩١٩  ٣،٠٧٤،٧٩٢ )١(ض والسلفيات املقدمة للعمالء يف القطاع اخلاص إمجايل القرو
    القروض والسلفيات املقدمة للبنوك

 ١٠٥،١٩٨  ١٠٨،٣٨٦ ) أ-إيضاح (دوالر أمريكي  ٥٨٨،٠٩٤ –ساند لليوباف املقرض ال
 ١٠٥،١٩٨  ١٠٨،٣٨٦ )٢(إمجايل القروض والسلفيات املقدمة للبنوك 

 ٢،٦٦٧،١١٧  ٣،١٨٣،١٧٨ )٢+١(والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك إمجايل القروض 
 (٨٧٦،٦٢٧)  (٩٦٤،٤٩٢) ) ب-إيضاح(املخصصات لقاء القروض والسلفيات غري املنتظمة   
 (١٦،١٣٠)  (١٦،٠٣٣) ) جـ-إيضاح(الفوائد املعلقة                                         
 (٨٩٢،٧٥٧)  (٩٨٠،٥٢٥)  والسلفيات غري املنتظمة والفوائد املعلقةإمجايل املخصصات لقاء القروض

 ١،٧٧٤،٣٦٠  ٢،٢٠٢،٦٥٣ صايف القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك
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 )تتمة (، بعد املخصصات والبنوك القروض والسلفيات املقدمة للعمالء ٩

 ألف ٩٠٢،٥١٩مبلغ  :م ٢٠٠٢ ( ألف ريال١،٠٤٨،٢١٨م مبلغ ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١  إمجايل القروض والسلفيات االئتمانية غري املنتظمة كما يفبلغ
 .)ريال

  لليوبافالقرض املساند )أ
 أن بالرغم من.   باريس من قبل املسامهني فيه-ليوباف ل دوالر أمريكي مسامهة البنك يف قرض مساند لرأس املال مقدم ٥٨٨،٠٩٤ القرض البالغ قيمته ميثل

م، بينما يستحق اجلزء ٢٠٠٧ يونيو ٤ يف ويستحقمؤخراً ملدة أربع سنوات  مبلغ األصل قد مت جدولته من اًجزء إال أنليه تدفع يف وقتها، الفوائد املستحقة ع
ض مرة أخرى ملدة أربع سنوات بنفس الشروط ب بنك اليوباف بإعادة جدولة القروقد وافقت إدارة البنك على طل. م٢٠٠٨ مارس ٣املتبقي السداد يف 

حيمل القرض فوائد سنوية على أساس سعر الفائدة بني البنوك .  رصيد القرضلكامل  أخذ خمصص لذلك قررت اإلدارة، ألغراض احليطة واحلذر،لسابقة وا
 بالقيمة املعاد يظهر رصيد القرض. تثماراتيظهر رصيد القرض وفقاً ألسعار الصرف األساسية، أي بالقيمة احملولة من بند االسو%.  ١يف سوق لندن زائًدا 

 .م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١ وفقاً ألسعار الصرف السائدة كما يف تقييمها

 املخصصات لقاء القروض والسلفيات غري املنتظمة )ب

) م(م، ووفقًا للفقرة ١٩٩٨ ديسمرب ٢٧م بشأن البنوك والذي مت العمل به ابتداء من تاريخ ١٩٩٨لعام ) ٣٨(من القانون رقم ) ٨٥(ملادة مبوجب أحكام ا
م، فإن أي خمصص للقروض ١٩٩١لعام ) ٣١(رقم الدخل م املعدل لقانون ضرائب ١٩٩٩لعام ) ١٢(من القرار اجلمهوري بقانون رقم ) ٩(من املادة رقم 

.  ييب لضريبة الدخلوالسلفيات االئتمانية الذي يتم احتسابه وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين ال يكون خاضًعا لضرائب الدخل عند احتساب الوعاء الضر
 .الفوائد املعلقة من املخصصات اجملنبة مقابل الديون املعدومة واملشكوك يف حتصيلهاتعترب ومبوجب تعليمات البنك املركزي اليمين 

 : هي كما يليالفترة خالل  غري املنتظمة تفاصيل حركة املخصصات على القروض والسلفياتإن
 ----------م ٢٠٠٣ ------------  ----------م ٢٠٠٢ ------------

  خاص عام إمجايل خاص عام  إمجايل
ألف ريال ألف ريال ألف ريال  ألف ريال ألف ريال ألف ريال  
٨٧٦،٦٢٧ ٦٩٩،٣٢٣ ٣٠،٩١٨  ٧٣٠،٢٤١ ٣٥،٢٩٢ ٨٤١،٣٣٥   يناير١الرصيد يف 
٥،٥٤٨ ٩٩،٨٣٨ ٦٦٤  ١٠٠،٥٠٢ ٦٥٦  ٤،٨٩٢  أول السنةإعادة تقييم أرصدة 
(٢،٤٣٥)  _ (٢،٤٣٥) (٧،٦٧١) - (٧،٦٧١)  املبالغ املستخدمة خالل السنة
٨٧٤،٥٠٤ ٧٩٦،٧٢٦ ٣١،٥٨٢  ٨٢٨،٣٠٨ ٣٥،٩٤٨ ٨٣٨،٥٥٦  الرصيد املعدل
(٢٣،٨٧٩)  )٤،٠٤٦(  (١٩،٨٣٣) )٥١،٢١٩(  املسترد من قروض بعد إعدامها )٤١،٦٣٠( )٩،٥٨٩(
١٤١،٢٠٧ ٦٤،٤٤٢ ٧،٧٥٦  ٧٢،١٩٨ ١٦،٦٧١ ١٢٤،٥٣٦  املخصص اجملنب خالل السنة
٨٩،٩٨٨ ٤٤،٦٠٩ ٣،٧١٠  ٤٨،٣١٩ ٧،٠٨٢ ٨٢،٩٠٦  املخصص احململ على اإليرادات
٩٦٤،٤٩٢ ٨٤١،٣٣٥ ٣٥،٢٩٢  ٨٧٦،٦٢٧ ٤٣،٠٣٠ ٩٢١،٤٦٢   ديسمرب٣١الرصيد يف 

 .بلة املخاطر العامة حملفظة القروض والسلفياتملقا%) ٢ :م ٢٠٠٢% (٢قامت اإلدارة بتكوين خمصصات عامة بنسبة 
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٢٨ 

  )تتمة (، بعد املخصصات والبنوك القروض والسلفيات املقدمة للعمالء ٩

 الفوائد املعلقة )جـ
ها ضمن اإليرادات عند متثل هذه املبالغ الفوائد املعلقة على القروض والسلفيات غري املنتظمة واحملددة وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين واليت يتم قيد

 .تسلمها فقط
   م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

   ألف ريال  ألف ريال
  يناير١الرصيد يف   ١٦،١٣٠  ١٣،٧٦٢
 املبالغ املشطوبة خالل السنة  (٣٢٨)  (٢٣٥)

 املسدد خالل السنة  (٥٦٨)  -
 املكون خالل السنة  ٧٩٩  ٢،٦٠٣
  ديسمرب٣١الرصيد يف   ١٦،٠٣٣  ١٦،١٣٠

 

  املتوفرة للبيعماراتاالستث ١٠
 : األجنبية التاليةبنوك واملؤسسات املالية الات املتوفرة للبيع يف هذه على االستثمارتشتمل

 م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

عدد األسهم 
 بسعر

 دوالر أمريكي
 واحد للسهم

نسبة 
 املسامهة
%  

 االستثمارات يف أسهم جمموعة يوباف ألف ريال  ألف ريال
١،٤٩٧،٢٠٠ ١٧،٩٨٢  ١٧،٩٨٢ ٠,٧٨٨  )أ( أسهم فئة – و كر اك–يوباف 
٢٣٤،٦٥٠ ٢،٨١٨  ٢،٨١٨ ٠,٧٨٣  )ب( أسهم فئة – و كر اك–يوباف 
٥٢٨،٢٥٠ ٦،٣٤٤  ٦،٣٤٤ ١,٣٧١  )جـ( أسهم فئة – و كر اك–يوباف 
٢،٢٦٠،١٠٠ ٢٧،١٤٤  ٢٧،١٤٤  جمموعة يوبافأسهم  يف ات االستثمارإمجايل

  البنوك واملؤسسات املالية األخرىاالستثمارات يف     
٠,٣٤٤  ٢،٠٦٧  ٢،٠٦٧   البحرين–  املصرف العريببافيو 
٠,١٦٧  ٢٠،٧٣٤  ٢٠،١٢٤  )أ–إيضاح ( البحرين –شركة اخلدمات املالية العربية  
  األخرىيف البنوك واملؤسسات املاليةإمجايل االستثمارات    ٢٢،٨٠١  ٢٢،١٩١
 إمجايل االستثمارات املالية املتوفرة للبيع   ٤٩،٩٤٥  ٤٩،٣٣٥

 )ب–إيضاح (خمصص االضمحالل يف قيمة االستثمارات : ناقًصا   (٢٩،٢١١)  (٢٩،٢١١)
 صايف االستثمارات املالية املتوفرة للبيع   ٢٠،٧٣٤  ٢٠،١٢٤

 
  البحرين–شركة اخلدمات املالية العربية  ) أ

 

ارات يف شركة اخلدمات املالية العربية على أساس صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة واملتمثلة مت احتساب القيمة العادلة لالستثم
بلغت القيمة العادلة احملتسبة للسهم الواحد يف شركة اخلدمات . %٣اليت يغلب عليها الطابع املتساوي وبسعر خصم  بالتوزيعات املستلمة من الشركة و

 ). دوالر أمريكي للسهم١١،٢٥: م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١( أمريكي للسهم  دوالر١١،٢٥مبلغ م ٢٠٠٣  ديسمرب٣١كما يف ) البحرين(عربية  الاملالية
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 )تتمة ( املتوفرة للبيعاالستثمارات ١٠
 

 :يلي البحرين خالل السنة كما –كانت حركة حساب االستثمارات املتوفرة للبيع يف شركة اخلدمات املالية العربية 
 

  م٢٠٠٣
  ألف ريال
 م٢٠٠٣ يناير ١الرصيد كما يف  ٢٠،١٢٤

 فارق إعادة التقييم ٦١٠
 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١القيمة العادلة كما يف  ٢٠،٧٣٤

  خمصص االضمحالل يف قيمة االستثمارات )ب

م خالل السنوات القليلة املاضية .ف العريب الدويل شبسبب عدم استالم أية توزيعات من االستثمارات يف أسهم جمموعة يوباف كراكو وأسهم بنك اليوبا
وحيث ال يتوقع استالم أية توزيعات خالل السنوات القادمة، مت جتنيب خمصص كامل لالضمحالل يف قيمة هذه االستثمارات ألن القيمة احلالية للتدفقات 

 .النقدية من هذه االستثمارات يساوي صفراً
 

  األخرىاألرصدة املدينة واملوجودات  ١١
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  ألف ريال  ألف ريال
 املدفوعات مقدماً واألرصدة املدينة األخرى ٢،٠٤٤  ٤،٥١٢

 الفوائد املستحقة القبض ١٨٧،٤٣٩  ٢١٢،٥١٤
 املصاريف قبل التشغيل للفروع اجلديدة ٧،٢٢٨  ٢،٨٩١
 ن، بعد املخصص لديو آلت ملكيتها للبنك وفاءالعقارات والضمانات اليت ٢٩،٢٣٤  ٢٩،٢٣٤
 األرصدة املدينة األخرى، بعد املخصص ٢٨،٢٤٧  ٣٦،١٣٤
 إمجايل األرصدة املدينة واملوجودات األخرى ٢٥٤،١٩٢  ٢٨٥،٢٨٥

 

نتيجة )  ألف ريال٤٨٠: م٢٠٠٢( ألف ريال ميين ٤٨٠يظهر رصيد العقارات والضمانات اليت آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون بعد خصم خمصص قدره 
 .ييم العقارات وذلك طبقاً لتعليمات البنك املركزي اليمينتق



 
 

 )بعتا(إيضاحات حول البيانات املالية 
 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١
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 املعدات، بعد االستهالك املتراكمواآلالت والعقارات  ١٢

  اإلمجايل
 السويفت
  السيارات  والكمبيوتر

 األثاث
 والتركيبات

 التحسينات على
العقارات املستأجرة

األراضي واملباين  

  ألف ريال  ألف ريال  ف ريال أل  ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال 

 التكلفة أو التقييم        
١٣٨،٣٨٩  ٤٩،٢٨٩  ٩٩،٨٣١  ١،٨٢٩،٦٩٩ ٢٤،٧٠٥  م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١   يف  ١،٥١٧،٤٨٥

٢٨،٤٢٧  ٥،٥٣٩  ١٢،٢٤١  ٥٠،٥٧٣ ٤،٣٦٦     لإلضافات خالل السنة -
١٦٦،٨١٦  ٥٤،٨٢٨  ١١٢،٠٧٢  ١،٨٨٠،٢٧٢ ٢٩،٠٧١  م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١   يف  ١،٥١٧،٤٨٥

 االستهالك        
٥٠،٣٠٨  ٣٤،٦٨٣  ٥٦،٧٢١  ١٦٩،٢٤٢ ٦،٣٠٧  م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١   يف  ٢١،٢٢٣
١٢،٢٠٠  ٦،٣٧٧  ١٣،٩٤١  ٤٢،٧٧٣ ٢،٦٩١     للسنة ٧،٥٦٤
٦٢،٥٠٨  ٤١،٠٦٠  ٧٠،٦٦٢  ٢١٢،٠١٥ ٨،٩٩٨  م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١   يف  ٢٨،٧٨٧

 لقيمة الدفترية يف  ا       
١٠٤،٣٠٨  ١٣،٧٦٨  ٤١،٤١٠  ١،٦٦٨،٢٥٧ ٢٠،٠٧٣  م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١    ١،٤٨٨،٦٩٨
٨٨،٠٨١  ١٤،٦٠٦  ٤٣،١١١  ١،٦٦٠،٤٥٧ ١٨،٣٩٨  م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١    ١،٤٩٦،٢٦١

 .م يف هذا الشأن١٩٩٩سنة  ل)١٤٤( طبقاً لقرار جملس الوزراء رقم العقارات واآلالت واملعدات احتساب معدالت استهالك يتم
 تقييم العقارات )أ
من قبل مكتب عقاري مستقل م ١٩٩٩ ديسمرب ١ تقييم األراضي اململوكة واملباين املقامة على األراضي اململوكة بسعر السوق السائد لالستخدام كما يف مت

 م١٩٩٩ ديسمرب ٣١ حذف التكلفة واالستهالك املتراكم كما يف فقد مت، )١٦( وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم .م١٩٩٩رب  ديسم٣١ وذلك ابتداء من
 .واستبداهلا باملبالغ املعاد تقييمها اليت تعترب إمجايل املبلغ الدفتري اجلديد

  األرصدة املستحقة للبنوك ١٣
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

 حسابات جارية وحتت الطلب ألف ريال  ألف ريال
 البنوك احمللية  ٦،٥٦٤  ٨،٨٤٧
 البنوك األجنبية  ٢٩،٠٤١  ٢٠،١٠٣
 إمجايل األرصدة املستحقة للبنوك ٣٥،٦٠٥  ٢٨،٩٥٠

 ودائع العمالء ١٤
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  ألف ريال  ألف ريال
 حسابات جارية ٩،٠٤٠،٧٣٦  ٨،٠٧٣،٨٨٨
 حسابات التوفري ١٩،٧٠٣،٢٩٩  ١٧،٢٢٥،٧٣٠
 ودائع ألجل ١٣،٤٧٨،٦٢٧  ١٢،٠٠٠،٦٠٨

 ئع أخرىودا ٣٦٠،٦٧١  ٤٧٢،٦٢٩
 تأمينات نقدية عن اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وأخرى ١،٩١٣،٨٨٥  ١،١١٨،٦٠٠

 إمجال ودائع العمالء ٤٤،٤٩٧،٢١٨  ٣٨،٨٩١،٤٥٥
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 األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرى ١٥
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  ألف ريال  ألف ريال
 الفوائد املستحقة الدفع ٢٣١،٨٠٩  ١٥٤،٨٠٧
 ) أ-إيضاح (األرصدة غري املطالب هبا  ١٧٩،٣٩٥  ١٧٠،١٠١
 خمصص مستحقات اإلجازة ٢٥،٩٣٩  ٢١،٤٧٤
 ) ب–إيضاح  (خمصص البنود خارج امليزانية العمومية ٥٧،٧٩٠  ٢٩،٨٤٦
 ) ج–إيضاح ) (احلكومة(املبالغ املستحقة للمالك  ٢٢١،٢٦٠  ٤١٧،١٨٩
 حوافز املوظفني ١٨،٦٧٢  ١٥،٠٦٧
 املوظفني من أرباح السنةحصة  ٤٨،٢٤٥  ٤٥،٥٣٣

 )٣٣-إيضاح( خمصص التزامات حمتملة ١٣٨،٠٠٠  -
 أرصدة دائنة ودائنون متفرقون ٥٧،٤٤٠  ٣١،٩٢٠
 األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرىإمجايل  ٩٧٨،٥٥٠  ٨٨٥،٩٣٧

 األرصدة غري املطالب هبا )أ
تقوم اإلدارة حالًيا مبراجعة احتمال املطالبة هبذه املبالغ واعتماًدا على .   يطالب هبا أصحاهبا سنة ومل١٥ هذا املبالغ أرصدة قدمية مضى عليها أكثر من متثل

 .نتيجة تلك املراجعة سوف حتول تلك املبالغ لوزارة املالية مبوجب أحكام قانون البنوك يف هذا الشأن
 البنود خارج امليزانية العموميةخمصص  )ب

  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢
  الألف ري  ألف ريال
  يناير١الرصيد يف  ٢٩،٨٤٦  ٢١،٩٧٢

 إعادة تقييم أرصدة أول السنة ٨١٥  ٨٢٢
 )٢٥ -إيضاح (املكون خالل السنة  ٣١،٩٨٠  ١٤،٠٨١
 )٢٣ -إيضاح (املسترد خالل السنة  )٤،٨٥١(  (٧،٠٢٩)
  ديسمرب٣١الرصيد يف  ٥٧،٧٩٠  ٢٩،٨٤٦

 )احلكومة (املبالغ املستحقة للمالك )ج
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  ألف ريال  ألف ريال
  يناير١الرصيد يف  ٤١٧،١٨٩  ٤٢٣،٧١٩

 يف أرباح السنة) احلكومة(صايف حصة املالك : زائداً   
 يف أرباح السنة) احلكومة(إمجايل حصة املالك  ٤٧١،٢٦٠  ٤٤٤،١٨٩

 احملول إىل حساب رأس املال (٢٥٠،٠٠٠)  (٢٥٠،٠٠٠)
 يف أرباح السنة) احلكومة(ك صايف حصة املال ٢٢١،٢٦٠  ١٩٤،١٨٩

 املدفوع خالل السنة: ناقصاً (٤١٧،١٨٩)  (٢٠٠،٧١٩)
  ديسمرب٣١الرصيد يف  ٢٢١،٢٦٠  ٤١٧،١٨٩

م والقاضي برفع رأس مال ٢٠٠٢ سبتمرب ٤ج وبتاريخ  .م/٥٣١تطبيقاً لتوجيهات معايل األخ نائب رئيس الوزراء وزير املالية يف خطابه إىل إدارة البنك رقم                
، فقد أقر جملس إدارة البنك يف جلسـته   على دفعتني متساويتنيم٢٠٠٣م و٢٠٠٢ مليون ريال من حصة احلكومة من أرباح البنك للسنتني  ٥٠٠لبنك مببلغ   ا

 .ساويتنييف أرباح السنتني وعلى دفعتني مت إىل حساب رأس املال من حصة احلكومة  مليون ريال٥٠٠م حتويل مبلغ ٢٠٠٢ ديسمرب ٣٠املنعقدة بتاريخ 
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 ألرباح التجارية والصناعية املستحقةضريبة ا ١٦

 املبالغ املستحقة ملصلحة الضرائب م٢٠٠٣  م٢٠٠٢
  ألف ريال  ألف ريال
 يناير١الرصيد يف  ٣٦٧،٩٦٧  ٢٥١،٠٠٩
 املخصص احململ على بيان الدخل ٣٩٠،٣٩٢  ٣٦٧،٩٦٧
 ائبإمجايل املبالغ املستحقة ملصلحة الضر ٧٥٨،٣٥٩  ٦١٨،٩٧٦

(٢٥١،٠٠٩)  )٣٦٧،٩٦٧(  املبلغ املدفوع  

 إمجايل ضريبة األرباح التجارية والصناعية املستحقة ٣٩٠،٣٩٢  ٣٦٧،٩٦٧

 سنةالربط الضرييب لل )أ
ون تقدير م يك٢٠٠٠ إبريل ١٧وزير املالية إىل مصلحة الضرائب املؤرخ / مبوجب كتاب األخ.   على أساس صايف الربحللسنة احتساب خمصص الضريبة مت

 .تدقيق خارجيةالربط الضرييب لكل سنة من السنوات على أساس النتائج اليت تظهرها البيانات املالية املدققة للبنك من مؤسسة 

 للسنة السابقةالربط الضرييب  )ب
 .م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١املنتهية يف املالية نة عن الساملخالصة النهائية لضريبة الدخل املستحقة  مصلحة الضرائب م من٢٠٠٣  أبريل٢٢يف  إدارة البنك استلمت

 حقوق املـالك ١٧
  بهصرحرأس املال امل )أ

  مليون ريال٢،١٠٠:م٢٠٠٢ ( ريال ميين)ألف( ١،٠٠٠  سهم قيمة السهم االمسيةألف ٢،١٠٠ موزع على  مليون ريال٢،١٠٠يبلغ رأس املال املصرح به 
 ).ريال ميين) ألف (١،٠٠٠ ألف سهم قيمة السهم االمسية ٢،١٠٠موزع على 

 املدفوعاملصدر ورأس املال  )ب
 ١،٨٥٠: م٢٠٠٢( ريال ميين )ألف (١،٠٠٠ سهم قيمة السهم االمسية ألف ٢،١٠٠موزع على   ريال مليون٢،١٠٠دفوع  واملاملصدريبلغ رأس املال 

 ).ريال ميين) ألف (١،٠٠٠ ألف سهم قيمة السهم االمسية ١،٨٥٠ موزع على مليون ريال
 زيع األرباح الصافية بعد الضرائبتو )ج
م فإن صايف األرباح السنوية بعد ضريبة األرباح ١٩٩١لسنة ) ٣٥(من قانون اهليئات واملؤسسات والشركات العامة رقم ) ٣٥( ألحكام املادة رقم وفقًا

 :التجارية والصناعية توزع على النحو التايل
 لالحتياطي القانوين ٪١٥ •
 لالحتياطي العام ٪١٥ •
 حصة للحكومة من األرباح ٪٦٥ •
 حوافز املوظفني ٪٢ •
 للصندوق االجتماعي للموظفني ٪٣ •
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 )تتمة (حقوق املـالك ١٧
   إعادة التقييماحتياطيحساب  )د

 .م ضمن حقوق املالك١٩٩٩ ديسمرب ٣١مت إدراج الفارق بني القيم السوقية للعقارات اململوكة ملكية تامة والقيم الدفترية كما يف 

  التغريات املتراكمة يف القيمة العادلةتياطياححساب  )هـ

 االعتراف والقياس، مت حتويل الفارق الذي نشأ بني القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة –األدوات املالية ) ٣٩(تطبيقاً ألحكام معيار احملاسبة الدولية رقم 
ملتراكمة يف القيمة العادلة إىل أن يتم بيعها أو حتصيل قيمتها أو استبعادها أو تنخفض  التغريات ااحتياطيللبيع بالقيمة العادلة والقيم الدفترية إىل حساب 

 .قيمتها بشكل دائم، عندها سيتم حتويل هذا الفارق إىل بيان الدخل

 )لهلا مقاب(احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صايف  ١٨

 صايف
  االلتزامات

 اهلامش
  املغطى

 إمجايل
 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١يف  االلتزامات

  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال
  التزامات العمالء واليت توجد هلا مطلوبات مقابلة يف حساب العمالء املعنيني    

٩١٩،١٢٣  ٣،٠٧٦،٤١٥  ٣،٩٩٥،٥٣٨   خطابات اعتمادات مستندية
٩٨٢،٧٨٣  ٢،٧٥١،٩٠٤  ٣،٧٣٤،٦٨٧   العمالء - خطابات الضمان 
٤،٥٠٥،٤٤٧  -  ٤،٥٠٥،٤٤٧   البنوك - خطابات الضمان 
١٦٠،٢٧١  -  ١٦٠،٢٧١   قبوالت العمالء 
١١،٩٧٩  ٨،٢٩٤  ٢٠،٢٧٣   بطاقات االئتمان 

١،٩١٣،٨٨٥  ١٠،٥٠٢،٣٣١  ١٢،٤١٦،٢١٦  إمجايل احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى
      

 صايف
  االلتزامات

 اهلامش
  املغطى

 إمجايل
 م٢٠٠٢يسمرب  د٣١يف  االلتزامات

  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال
  التزامات العمالء واليت توجد هلا مطلوبات مقابلة يف حساب العمالء املعنيني    

٤٩٤،١٦٠  ٢،١٥٢،٢٧٥  ٢،٦٤٦،٤٣٥   خطابات اعتمادات مستندية
٦٢١،٧٥٧  ١،٤٨٢،١٧٩  ٢،١٠٣،٩٣٦   العمالء - خطابات الضمان 
٢،١٩٠،٥٥٤  -  ٢،١٩٠،٥٥٤   البنوك - خطابات الضمان 
٣٢٠،٨٤٦  -  ٣٢٠،٨٤٦   قبوالت العمالء 
٧٩،٨٨٩  -  ٧٩،٨٨٩   شيكات سياحية 
٢،٦٨٣  ٤،٤٧٢  ٧،١٥٥   بطاقات االئتمان 

١،١١٨،٦٠٠  ٦،٢٣٠،٢١٥  ٧،٣٤٨،٨١٥  إمجايل احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى
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  لدى البنوكيات املقدمة للعمالء والبنوك واألرصدةوالسلفإيرادات الفوائد من القروض  ١٩
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  املقدمة للعمالء والبنوكالقروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال ألف ريال  ألف ريال
  املقدمة للعمالءالقروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال ٢٤٦،٠٢٠  ١٨٩،٦١٠
 لتجارية املخصومةإيرادات الفوائد من األوراق ا ١٣،٢١٢  ١٩،٤١٢
 إيرادات الفوائد من السلفيات األخرى ١،٣٥٣  ٢،٠٥٢
  املقدمة للبنوك القروض والسلفياتمن فوائد إيرادات ال ٢،٨٨١  ٣،٢٢٦

  املقدمة للعمالء والبنوك القروض والسلفيات منفوائدال  إيراداتإمجايل ٢٦٣،٤٦٦  ٢١٤،٣٠٠
 األجنبيةوك البن  لدىرصدةاألمن فوائد إيرادات ال   

 احلسابات اجلاريةإيرادات الفوائد من  ٨،٧٤٠  ١٣،٨١٤
 إيرادات الفوائد من احلسابات حتت الطلب ٢،٣٠٩  ٤،٧٥٤

 فوائد من الودائع ألجلإيرادات ال ١٧٧،٣٦٥  ٢٠٨،٤٧٤

 إمجايل إيرادات الفوائد من األرصدة لدى البنوك األجنبية ١٨٨،٤١٤  ٢٢٧،٠٤٢
  النظامية لدى البنك املركزي اليمين اتيرادات الفوائد من ودائع االحتياطيإ ٣٠٥،٥٩١  ٢٥٩،٤٤٣

 األرصدة لدى البنوكإيرادات الفوائد من  ٤٩٤،٠٠٥  ٤٨٦،٤٨٥

  من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لدى البنوكوائدإمجايل إيرادات الف ٧٥٧،٤٧١  ٧٠٠،٧٨٥

 عتكلفة الودائ ٢٠
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

 الفوائد على ودائع العمالء ألف ريال  ألف ريال
  الفوائد على حسابات التوفري ١،١٠٤،٣٠٩  ١،٠٠٨،٧٦٦
  الفوائد على الودائع ألجل  ١،٠٣٢،٤٥٨  ٧٦٧،٨٢٣

 إمجايل تكلفة الودائع ٢،١٣٦،٧٦٧  ١،٧٧٦،٥٨٩

 إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من اخلدمات املصرفية ٢١
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  ألف ريال  ألف ريال

  من خطابات االعتماداتإيرادات العموالت ٥٩،١٣١  ٤٠،٣٢٣
  من خطابات الضمانإيرادات العموالت ١١٣،٤٧١  ٧٣،٣٥٩
  من التحويالت إيرادات العموالت ٢٥،٥٧٤  ٢١،٥٧٩
  من القبوالتإيرادات العموالت ٣،٩٢٨  ٤،٢١٣
  من الشيكاتالتإيرادات العمو ٨٢،٩٨٧  ٦٦،٥٣٧
 رسوم اخلدمات املصرفية ٦،٩٥٦  ١٣،٦٣٦
 رسوم اخلدمات األخرى ٢٤،٥٤٢  ١٦،٩٦٦
 إمجايل إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من اخلدمات املصرفية ٣١٦،٥٨٩  ٢٣٦،٦١٣
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 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١

 

 

٣٥ 

 األرباح من العمليات بالنقد األجنيب ٢٢
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  ألف ريال  ألف ريال

 رصدة بالعمالت األجنبيةاألفروق تقييم  ٥٦،٥٢٣  ٢٨،٩٩٢
 الربح احملقق من بيع وشراء العمالت ٢٣،١٨٥  ١٩،٥١٨
 األرباح من العمليات بالنقد األجنيبإمجايل  ٧٩،٧٠٨  ٤٨،٥١٠

 إيرادات التشغيل األخرى ٢٣
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  ألف ريال  ألف ريال
 ) ب-٩إيضاح (ها للقروض والسلفيات نتفت احلاجة إلياخمصصات مستردة  ٥١،٢١٩  ٢٣،٨٧٩
 ) ب– ١٥إيضاح (احلاجة إليها للبنود خارج امليزانية نتفت اخمصصات مستردة  ٤,٨٥١  ٧،٠٢٩

  -بنك االعتماد والتجارة -مستردخمصص  ٦،٠٩٩  -
 إيرادات متنوعة ٩،١٧٨  ٧،٦٧٣
  األخرىت التشغيلإمجايل إيرادا ٧١،٣٤٧  ٣٨،٥٨١

 رية والعموميةاملصاريف اإلدا ٢٤
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  ألف ريال  ألف ريال

 الرواتب واألجور وملحقاهتا ٤١٢،٥٨٧  ٣٩١،٧٨٦
 )١٢إيضاح  ( العقارات واآلالت واملعداتاستهالك ٤٢،٧٧٣  ٣٩،٣٩٩
 إجيارات ٢٨،١٧٢  ٢٧،٥٩٨
 كهرباء وماء ٢٣،٢٦٠  ١٩،٣٧١
 صيانة وترميمات ١٤،٥٤٤  ١٤،٧١٦
 د وتلفون وفاكسبري ١٩،٠٩١  ٢١،٣٠١
 مصاريف انتقال وبدالت سفر  ١٨،٠١١  ١٤،٠٨٨
 إعالن ونشر ٧،٢٩٧  ٩،١٥٤
 مصاريف الكمبيوتر ١٤،٣٤٩  ١٣،٨٤١
 مصاريف التدريب ١٢،٣٥٥  ١٢،٩٤٩
 الرسوم احلكومية ١،١٥٦  ١،٤٣٦
 التربعات واهلبات ٤،٢٥٦  ٤،٢٨٨
 القرطاسية واملطبوعات ١٣،٢٦٠  ١١،٩٩٩
 )١١إيضاح (ائر من بيع عقارات وضمانات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون خس -  ١،٢٦٦
  عمومية وإدارية أخرىاريفمص ٣٢،٥٩١  ٢٨،١٧٠
  اإلدارية والعموميةاريف املصإمجايل ٦٤٣،٧٠٢  ٦١١،٣٦٢
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٣٦ 

 املخصصات ٢٥
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  ألف ريال  ألف ريال
 ) ب- ٩إيضاح (لقاء القروض والسلفيات خمصص  ١٤١،٢٠٧  ٧٢،١٩٨
 ) ب– ١٥إيضاح  (خمصص لقاء البنود خارج امليزانية ٣١،٩٨٠  ١٤،٠٨١
  واإلجازاتصص حقوق العاملنيخم ١٢،٥٥٥  ١٩،٩٩٦

 )٣٣-إيضاح(خمصص التزامات حمتملة  ١٣٨،٠٠٠  -
 خمصص خمزون شيكات قدمية ٦،٢٠٠  -

 إمجايل املخصصات ٣٢٩،٩٤٢  ١٠٦،٢٧٥
 الزكاة ٢٦

  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢
  ألف ريال  ألف ريال

 

٣٣،٠٠٠   

٣٥،٠٠٠ 
 

  املدفوعة- للسنةالزكاة
٣٥،٠٠٠  ٣٣،٠٠٠  

 ربح السهم ٢٧
م٢٠٠٢ م٢٠٠٣     

  ألف ريال  ألف ريال

  للسنةصايف الربح ٧٢٥،٠١٥  ٦٨٣،٣٦٧
    

 )م٢٠٠٣يسمرب على أساس الزيادة من شهر د( خالل السنة املعدل املرجح لعدد األسهم ١،٨٧٠،٨٣٣  ١،٦٢٠،٨٣٣
      

 ربح السهم  ريال٣٨٨   ريال٤٢٢

  العالقةوياملعامالت مع األطراف ذ ٢٨

 العالقة، احلكومة واملؤسسات العامة، وأعضاء جملس اإلدارة ومسئويل البنك الرئيسيني وأفراد عائالهتم وياليت متت مع األطراف ذ ملعامالتمتثل اهذه 
 .يتم اعتماد شروط هذه املعامالت من قبل إدارة البنك.  لكني الرئيسني، الذين كانوا عمالء البنك خالل الفترةوالشركات اليت يعتربون فيها املا

 : األرصدة يف هناية السنة مع األطراف ذات العالقة اليت تتضمنها البيانات املالية هيإن
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

  ألف ريال  ألف ريال
  العالقة هبمأعضاء جملس اإلدارة واألطراف ذوي   

 إمجايل القروض والسلفيات ٢،٥١٠  ١،٧١٣
 ودائع العمالء ٣،٥٠٩  ٤،٨٧٦
 إيرادات الفوائد ٢١٥  ١٦٣
 تكلفة الفوائد للسنة ٣٧٧  ٥٨٥
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٣٧ 

  واملطلوباتملوجوداتاستحقاقات ا ٢٩
 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١ واملطلوبات كما يف ملوجوداتاستحقاقات ا )أ

 اإلمجايل
 أكثر

 من سنة
 أشهر ٦من 

 إىل سنة
  إىل٣من 

  أشهر٦ 
 أقل من

  شهور٣
 
 

 املوجودات ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال

٧،٤٦٨،٧٢٧ - - - ٧،٤٦٨،٧٢٧ 
النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات 

 النظامية لدى البنك املركزي اليمين
١٠،٦٣٤،٢٤٤ ٢،٢٣٧،٤٧٥ - ١٨٤،٣٠٠ ١٣،٠٥٦،٠١٩  األرصدة لدى البنوك 
١٩،٥٩٩،٢٤٦ ٥٠،١٠٠ - - ١٩،٦٤٩،٣٤٦   أذون اخلزانة، صايف 
 شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين ٥،٣٨٠،٠٠٠ - - - ٥،٣٨٠،٠٠٠

٧٧٩،٩٣٤ ٣٤٦،٣٠٦ ٣٦٤،٢٩١ ٧١٢،١٢٢ ٢،٢٠٢،٦٥٣ 
القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك، 

 صصاتبعد املخ
 االستثمارات املتوفرة للبيع - - - ٢٠،٧٣٤ ٢٠،٧٣٤

٤٣،٨٦٢،١٥١ ٢،٦٣٣،٨٨١ ٣٦٤،٢٩١ ٩١٧،١٥٦ ٤٧،٧٧٧،٤٧٩  إمجايل املوجودات

 املطلوبات      
 األرصدة املستحقة للبنوك ٣٥،٦٠٥ - - - ٣٥،٦٠٥

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

 م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١واملطلوبات كما يف  ملوجوداتاستحقاقات ا )ب

 اإلمجايل
 أكثر

  من سنة

  أشهر٦من 
 إىل سنة

  إىل٣من 
  أشهر٦ 

 أقل من
  شهور٣

 
 

 املوجودات ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال

٤،٥٤٧،٨٠١ - - - ٤،٥٤٧،٨٠١ 
النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات 

 النظامية لدى البنك املركزي اليمين
١١،٦٣٧،٨٦٩ ١٤٣،٤٥٣ ٣،٠٤٨،٤٦٤ - ١٤،٨٢٩،٧٨٦  األرصدة لدى البنوك 
١٤،٩٣٦،٥٤٥ - - - ١٤،٩٣٦،٥٤٥   أذون اخلزانة، صايف 
 شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين ٥،٤٥٠،٠٠٠ - - - ٥،٤٥٠،٠٠٠

٩٩،٦٦٤ ٤٦،٩٨٦ ٢٧٩،٦٨٢ ١،٣٤٨،٠٢٨ ١،٧٧٤،٣٦٠ 
القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك، 

 بعد املخصصات
 االستثمارات املتوفرة للبيع - - - ٢٠،١٢٤ ٢٠،١٢٤

٣٦،٦٧١،٨٧٩ ١٩٠،٤٣٩ ٣،٣٢٨،١٤٦ ١،٣٦٨،١٥٢ ٤١،٥٥٨،٦١٦  إمجايل املوجودات

 املطلوبات     
 األرصدة املستحقة للبنوك ٢٨،٩٥٠ - - - ٢٨،٩٥٠

٢٢،٥٣٤،١٦٩ ٥،٠٧١،٠١٣ ١١،٢٥١،٨٥١ ٣٤،٤٢٢ ٣٨،٨٩١،٤٥٥  ودائع العمالء
٢٢،٥٦٣،١١٩ ٥،٠٧١،٠١٣ ١١،٢٥١،٨٥١ ٣٤،٤٢٢ ٣٨،٩٢٠،٤٠٥  باتإمجايل املطلو



 
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات املالية 
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٣٨ 

  واملطلوبات املوجوداتمعدالت الفوائد على  ٣٠
 م٣٢٠٠ديسمرب  ٣١ املنتهية يف سنة املالية واملطلوبات لل املوجوداتمعدالت الفوائد على )أ

 
 يورو

 جنيه
 إسترليين

 ريال
 سعودي

 دوالر
 أمريكي

 ريال
 ميين

 
 

 املوجودات % % % % %
  النظامية لدى البنك املركزي اليمينأرصدة االحتياطيات ١٣,٠٠ - - - -
 األرصدة لدى البنوك      

 احلسابات اجلارية - ٠,٦٢ - ٠,٤٧ ١,٤٩
 الودائع ألجل - ١,٠٤ ١,٦٣ ٣,٥٥ ٢,٠٠

 أذون اخلزانة، صايف ١٣,٩٩ - - - -
 شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين ١٤,٠٠ - - - -

 القروض والسلفيات املقدمة للعمالء، ١٨,٠٠ ٦,٥ ال ينطبق  ينطبقال ال ينطبق
 املطلوبات     
 األرصدة املستحقة للبنوك - - - - -

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

 م٢٢٠٠ ديسمرب ٣١ املنتهية يف سنة واملطلوبات لل املوجوداتمعدالت الفوائد على )ب
 

 يورو
 جنيه

 إسترليين
 ريال

 سعودي
 دوالر
 أمريكي

 ريال
  ميين

 املوجودات % % % % %
 أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين ١٣,٠٠ - - - -
 األرصدة لدى البنوك      

 احلسابات اجلارية - ٠,٨٥ - ١,٤١ ٢,٨٠
 الودائع ألجل - ١,٦٤ ٢,٤٠ ٣,٩٢ ٢,٧٣

 أذون اخلزانة، صايف ١٣,٩٩ - - - -
 شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين ١٤,٠٠ - - - -

 القروض والسلفيات املقدمة للعمالء، ١٨,٠٠ ٦,٥٠ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
 املطلوبات     
 أرصدة مستحقة للبنوك - - - - -
 ئع العمالءودا ١٣,٠٠ ١,٢٠ - ٢,٧٩ -
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٣٩ 

 توزيع املوجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة  ٣١
 م٣٢٠٠ ديسمرب ٣١يف املوجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة كما  )أ

  التصنيع الزراعة التجارة اخلدمات التمويل شخصي اإلمجايل
 املوجودات  ريالألف ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال

٧،٤٦٨،٧٢٧ - ٧،٤٦٨،٧٢٧ - - - - 

النقدية يف الصندوق وأرصدة 
 االحتياطيات النظامية

 لدى البنك املركزي اليمين
 األرصدة لدى البنوك  - - - - ١٣،٠٥٦،٠١٩ - ١٣،٠٥٦،٠١٩
 أذون اخلزانة، صايف - - - - ١٩،٦٤٩،٣٤٦ - ١٩،٦٤٩،٣٤٦

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

 املركزي اليمين

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

 بعد املخصصات للعمالء والبنوك
 االستثمارات املتوفرة للبيع - - - - ٢٠،٧٣٤ - ٢٠،٧٣٤

١،٦٥٢،٥٧٧ ٥٢٠ ٤٥،٥٧٤،٨٢٦ ٤٩٩،٤٤٥ ٤٧،٧٧٧،٤٧٩  إمجايل املوجودات ٥٠،١١١ -
 املطلوبات       

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

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

 األخرى
 م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١كما يف املوجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة  )ب

  التصنيع الزراعة لتجارةا اخلدمات التمويل شخصي اإلمجايل
 املوجودات ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال ألف ريال

٤،٥٤٧،٨٠١ - ٤،٥٤٧،٨٠١ - - - - 

النقدية يف الصندوق وأرصدة 
 االحتياطيات النظامية

 لدى البنك املركزي اليمين
 رصدة لدى البنوك األ - - - - ١٤،٨٢٩،٧٨٦ - ١٤،٨٢٩،٧٨٦
 أذون اخلزانة، صايف - - - - ١٤،٩٣٦،٥٤٥ - ١٤،٩٣٦،٥٤٥

٥،٤٥٠،٠٠٠ - ٥،٤٥٠،٠٠٠ - - - - 
شهادات اإليداع لدى البنك 

 املركزي اليمين

١،١٠٦،٨٦٥ ٣،٣٣٩ - ٤٢٦،٣٣٢ ١،٧٧٤،٣٦٠ - ٢٣٧،٨٢٤ 
القروض والسلفيات املقدمة 

 صاتبعد املخص للعمالء والبنوك
 االستثمارات املتوفرة للبيع - - -  ٢٠،١٢٤  ٢٠،١٢٤

١،١٠٦،٨٦٥ ٣،٣٣٩ ٣٩،٧٨٤،٢٥٦ ٤٢٦،٣٣٢ ٤١،٥٥٨،٦١٦  إمجايل املوجودات ٢٣٧،٨٢٤ -

 املطلوبات       
 األرصدة املستحقة للبنوك - - - - ٢٨،٩٥٠ - ٢٨،٩٥٠

١،٨١٨،٢١٦ - ٣٣،٤٢٩،٦٣٣ ٣٨،٨٩١،٤٥٥ ٢،٧٢٩،١١٣  ودائع العمالء ٨٢١،٣٧٨ ٩٣،١١٥
١،٨١٨،٢١٦ ٢٨،٩٥٠ ٣٣،٤٢٩،٦٣٣ ٣٨،٩٢٠،٤٠٥ ٢،٧٢٩،١١٣  إمجايل املطلوبات ٨٢١،٣٧٨ ٩٣،١١٥

١،٤٤٦،٢٧٠ ٧١١،٧٨٧ ٨٤٩،٢١٧ ٧،٣٤٨،٨١٥ ٤،١١٧،١٣٠ ٢٢٣،٧٠٨ ٧٠٣ 
احلسابات النظامية وااللتزامات 

 األخرى



 
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات املالية 
 م٢٠٠٣ ديسمرب ٣١

 

 

٤٠ 

 أنشطة األمانة ٣٢

 . املشروع السكين نيابة عن احلكومة ما خيص بالنيابة عن آخرين غريموجوداتتفظ البنك أو يدير حمافظ  حيال

 املوجودات واملطلوبات احملتملة ٣٣

فاء العمالء  البنك عدداً من القضايا أمام حمكمة األموال العامة واحملكمة االبتدائية ضد موظفني سابقني وعمالء بشأن مبالغ خمتلسة أو بسبب عدم ورفع
بالرغم من أن النتائج .   كما قامت أطراف أخرى برفع قضايا على البنك ال زالت تنظر أمام احملاكم املختصةبسداد املديونية املستحقة عليهم على التوايل

 .هلذه املوجودات يف البيانات املاليةئية أو جز/و فقد قررت إدارة البنك أن تأخذ خمصصات كاملة اضرالنهائية هلذه القضايا ال ميكن تقديرها يف الوقت احل

 : التاليةز العمالت األجنبية املهمةكان لدى البنك مراك ٣٤

  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

%  ألف ريال  %  ألف ريال  
٢,٩٦  ١١٢،٤٢٣  ٥,٢٤  ١٧٤،٤٠٨  دوالر أمريكي
٥,٥١  ٢٠٩،٣٣٧  ٣,٥٤  ١١٧،٩١٨  جنيه إسترليين
٠,٠١  ٢٩٥  ٠,٠٥  ١،٥٤٠  سريفرنك سوي

٥,٩١  ٢٢٤،٥٩٥  ٤,٥٦  ١٥١،٧٢٧  اليورو
٣,١٦  ١٢٠،٠٦٥  ٦,٠١  ٢٠٠،٢٠٢  الريال السعودي

٠,٠٢  ٨٢٣  ٠,٠٣  ٨٥٥  أخرى
١٧,٥٧  ٦٦٧،٥٣٨  ١٩,٤٢  ٦٤٦،٦٥٠  إمجايل مراكز العمالت األجنبية املهمة

لعملة أجنبية واحدة % ١٥من إمجايل العمالت األجنبية أو % ٢٥ة حىت م، للبنك أن حيتفظ بنسب١٩٩٨لسنة ) ٦( لتعميم البنك املركزي اليمين رقم وفقًا
 . اتيمن إمجايل رأس املال واالحتياط

 ريال لكل ١٧٨٫٨٨: م ٢٠٠٢ ديسمرب ٣١(، ريال لكل دوالر١٨٤٫٣٠م يساوي ٢٠٠٣  ديسمرب٣١يف كما سعر صرف الدوالر األمريكي كان 
 ).دوالر

 االرتباطات الرأمسالية ٣٥
 ) الشيء: م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١( مليون ريال ٥٤م مبلغ ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١باطات الرأمسالية كما يف بلغت االرت

 رمسلة البنك ٣٦
، أصدر جملس الوزراء املوقر يف اجتماعه املنعقد بتاريخ لرمسلة من برنامج اإلصالح املايل واإلداري الذي تنفذه احلكومة، وإعداد البنك حالياً لغرض اكجزء
 باملوافقة على رمسلة البنك باعتماد آخر حساب ختامي لتحديد صايف قيمة البنك واليت م الذي يقضي٢٠٠٠لعام ) ١٧٥(القرار رقم م ٢٠٠٠ يوليو ٢٥

 %٦٠وسيتم ختصيص النسبة الباقية والبالغة .  من رأس مال البنك اجلديد تطرح نصفها لالكتتاب العام وحتتفظ احلكومة بالنصف اآلخر%٤٠سوف تعادل 
وأوضح القرار بأن عملية رمسلة البنك األهلي اليمين ستتم عرب دعوة مفتوحة جلميع املستثمرين املؤهلني وفقاً للمعايري والشروط . تثمر االستراتيجيللمس
 .املقرة

ئب وزير املالية وتكليفها نا/م القاضي بتشكيل جلنة برئاسة األخ٢٠٠٠ سبتمرب ٤م بتاريخ ٢٠٠٠لعام ) ٤٨٦(وقد أصدر معايل وزير املالية القرار رقم 
 .بإجناز اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرار جملس الوزراء أعاله

 أرقام املقارنة ٣٧
 .خلاص بالسنة احلاليةأعيد تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع العرض ا
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