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  )1(صفحة 



  )2(صفحة 



التسليف التعاوني والزراعي بنك 

  بيان الدخل 

  م2008ديسمبر31المنتهية في للسنة 

  )3(صفحة 

  ديسمبر31

  م2008

  ديسمبر31

  م2007

  الف ريال يمني    يمني الف ريال  إيضاح  إيرادات التشغيل

  4,227,239    7,147,944  21  من القروض والسلفيات المقدمة للعمالء واألرصدة لدى البنوك وائدالف

1,458,255  1,437,951    الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
  2,153,374    5,040,797    الخزانةالفوائد من أذون 

706,276  679,917    الفوائد من السندات الحكومية
  -     11,191    خرىاألستثمارات االفوائد 

8,545,144  14,317,800    إجمالي إيرادات الفوائد
  )3,481,079(    )8,003,310(  22  الودائعتكلفة

  5,064,065    6,314,490    صافي إيرادات الفوائد

1,389,837  1,798,882  23  العموالت ورسوم الخدمات المصرفية إيرادات
)31,925(  213,522  24  من العمليات بالعمالت األجنبية) الخسائر/ (األرباح 

  60,000    60,000  25  المنح

  336,723    181,028  26  األخرى إيرادات التشغيل

  6,818,700  8,567,922    صافي إيرادات التشغيل

      

      التشغيلمصاريف

4,579,169  6,638,279  27  اإلدارية العمومية واريفالمص

950,708  1,735,576  28  المخصصات

  5,529,877    8,373,855    تشغيلال اريفمصإجمالي 

1,288,823  194,067  الزكاةقبل  السنةربح

)10,000(  )15,000(  29  الزكاة 

1,278,823    179,067    ربح السنة 

  ريال  234.65    ريال 29.85  30  لسهم ل ياألساسربح ال

          

  .البيانات المالية همن هذال يتجزأ جزءاً  42إلى  1من  المرفقة تشكل اإليضاحات

  



عاوني والزراعيالتسليف التبنك 

بيان التغيرات في حقوق الملكية 

م2008ديسمبر31المنتهية في للسنة 

  )4(صفحة 

  اإلجماليالمستبقاةاألرباح  االحتياطي العاماالحتياطي القانوني  عالوة اإلصدار  رأس المال

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

  5,173,568  -   54,696  118,872  -   5,000,000  م2007يناير  1صيد كما في رال

  1,278,823  1,278,823  -   -   -   -   ربح السنة

  -   )191,823(  -   191,823  -   -   المحول إلى االحتياطي القانوني

  -   )192,000(  192,000  -   -   -   العامالمحول إلى االحتياطي

  -   )895,000(  )105,000(  -   -   1,000,000  من أرباح السنة واالحتياطي العام إلى رأس المال المحول

  6,452,391-   141,696  310,695  -   6,000,000  م2007ديسمبر 31الرصيد في 

  179,067  179,067  -   -   -   -   ربح السنة

  -   )26,860(  -   26,860    -   -   االحتياطي القانوني  المحول إلى

  2,500,000  -   -   -   500,000  2,000,000  عالوة اإلصدارب زيادة رأس المال

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

.  يدد األسهم المصدرة كما هع بقاءمع إلى ألف ريال يمني إلى عشرة مليار ريال يمني ورفع القيمة االسمية للسهم البنك رفع رأس مال م 2008ر يناي 23في  المنعقدقرر مجلس إدارة البنك في اجتماعه 

  .وتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الخصوصمتطلباتارض مع سيقوم مجلس اإلدارة بتنفيذ هذه الزيادة خالل الفترة القادمة من االحتياطيات الحالية أو التي سيتم تكوينها من األرباح وبما ال يتعو

مبلغ وقدره ريال يمني من أرباح السنة و ألف895,000مبلغ وقدره  بتحويلريال يمني  ألف6,000,000م زيادة رأس مال البنك إلى2008مارس  25في  المنعقدقرر مجلس إدارة البنك في اجتماعه 

  .للسهم ريال يمني 1,000بقيمة اسمية قدرها ألف سهم  6,000صبح عدد األسهم المصدرة يإلى رأس المال لإلحتياطي العاماريال يمني من  ألف105,000

ألف  2,000والتي تنص على إصدار م 2008سبتمبر  23في رصادعلى االتفاقية الموقعة بين البنك والهيئة العامة للطيران المدني واألم 2008نوفمبر  25في اجتماعه المنعقد في البنك وافق مجلس إدارة 

  .ريال يمني لكل سهم 250صدار قدرها إوبعالوة ريال يمني لكل سهم  1,000قدرها اسمية بقيمة  رصادسهم جديد لصالح الهيئة العامة للطيران المدني واأل

ألف ريال  1,480,982بمقدارولو قام البنك بذلك الرتفع رصيد حقوق الملكية ، )16(معيار المحاسبة الدولي رقم لم يقم البنك بتقييم العقارات التي يملكها وفقاً لمتطلبات و) 13(اإليضاح في كما هو مبين 

  ).ني لكل سهمريال يم 1,322: م2007(ريال يمني  1,327وستصبح معه القيمة العادلة للسهم الواحد مبلغ ) ألف ريال يمني 7,933,373: م2007(ألف ريال يمني  10,612,440يمني إلى مبلغ  

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



التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  بيان التدفقات النقدية 

م2008ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

  )5(صفحة 

  ديسمبر31

    م2008

  ديسمبر31

  م2007

  يمنيألف ريال  يمنيألف ريال  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

194,0671,288,823  ربح السنة قبل الزكاة 
)10,000()15,000(  الزكاة المدفوعة

:التعديالت لكل من

1,733,150950,708  السنةوالحسابات النظامية المكونة خالل  القروض والسلفياتمخصصات لقاء خسائر ال
  )302,497(  -  والحسابات النظامية المستردة إلى بيان الدخل القروض والسلفياتمخصصات لقاء خسائر ال

  -  2,426  لسنةااألخرى المكونة خالل  اتالمخصص

  -  )2,190(  فارق إعادة تقييم المخصصات

  -  )122,818(  المخصصات األخرى المستردة خالل السنة 

  )1,656(  )1,801(أرباح بيع العقارات واآلالت والمعدات 

686,440340,768  استهالك العقارات واآلالت والمعدات 

2,474,2742,266,146)1(جودات والمطلوبات ذات العالقة باألنشطة التشغيلية صافي األرباح التشغيلية قبل التغيرات في المو

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات البنكية

)9,724,922()325,874(  في أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني) الزيادة(

  )13,089(  )2,887,146(  خصم غير المطفأفي أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر، بعد ال) الزيادة(

)28,535,208()18,969,163(  قبل المخصصات وبعد الفوائد المعلقة القروض والسلفيات المقدمة للعمالء  في) الزيادة(

  )899,932(  )1,588,614(  في األرصدة المدينة والموجودات األخرى) الزيادة(

)39,173,151()23,770,797(  )2(في الموجودات ) الزيادة(صافي 

)71,755(  338,213في األرصدة المستحقة للبنوك) النقصان/ (الزيادة 

50,797,84868,687,042الزيادة في ودائع العمالء
  )20,663(  397,770في األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى) النقصان/ (الزيادة 

51,533,83168,594,624)3(صافي الزيادة في المطلوبات 

  األنشطة االستثمارية) المستخدمة في(التدفقات النقدية 

)972,350()1,870,831(  معداتالالت واآلعقارات والشراء 

16,48311,426  بيع العقارات واآلالت والمعدات 

)2,060()1,710,035(  ستثمارات متوفرة للبيعاالشراء 

)962,984()3,564,383()4(األنشطة االستثمارية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

-    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  92,872100,000  الزيادة في القروض الطويلة األجل

-  2,500,000  صداراإلالزيادة في رأس المال وعالوة 

2,592,872100,000)5(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

29,265,79730,824,635  )5+4+3+2+1(صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية 
58,753,81927,929,184  يناير  1النقدية وشبه النقدية في 

88,019,61658,753,819  ديسمبر 31النقدية وشبه النقدية في 
  :تتمثل في

21,476,94922,004,055ركزي اليمنيالنقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك الم

17,596,33316,652,364األرصدة لدى البنوك

40,259,23430,197,280  أذون الخزانة 

26,800,0004,800,000  شهادات االيداع لدى البنك المركزي اليمني

)14,802,960()15,128,834(أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 

  )96,920(  )2,984,066(  الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر، بعد الخصم غير المطفأ أذون

88,019,61658,753,819  ديسمبر 31النقدية وشبه النقدية في 

  .البيانات المالية همن هذال يتجزأ جزءاً  42إلى  1من  المرفقة تشكل اإليضاحات



التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  اإليضاحات حول البيانات المالية

م2008ديسمبر  31

  )6(صفحة 

  نشاط التأسيس وال  1

م كحصيلة لدمج بنك التسليف الزراعي 1982لعام ) 39(صنعاء وفقاً للقانون رقم في )البنك(والزراعي التسليف التعاونيبنك تأسس 

من كل من الحكومة  م2008ديسمبر  31هو مملوك كما في و،)م1979سس عام أت(هلي للتطوير وبنك التعاون األ) م1975تأسس عام (

% 40.500و% 0.675و% 33.825بنسبة والهيئة العامة للطيران المدني الزراعي  وصندوق التشجيعممثلة بوزارة المالية واالتحاد العام 

جميع محافظات ي فمنتشراًفرعاً  49العامة ويمارس البنك كافة النشاطات المصرفية من خالل إدارته. على التوالي% 25.000و

وتقع اإلدارة العامة في شارع ) 5391(جاري رقم إن البنك مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل ت.  الجمهورية اليمنية

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

  السياسات المحاسبية الهامة  2

  أساس إعداد البيانات المالية  1- 2

قرب ألف ريال يمني إال إذا أشير إلى مقربة ألل اليمني عرض البيانات المالية بالريات. مبدأ التكلفة التاريخيةوفقاً لأعدت البيانات المالية 

  .خالف ذلك

  بيان االلتزام

طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المقرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية السارية المفعول  االستمراريةتعد البيانات المالية على أساس 

ديسمبر 31في كما عايير التقارير المالية الدولية التابعة للمجلس السارية المفعول لجنة تفسير متفسيرات و م2008ديسمبر 31في كما 

 التعليماتوالقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني بما فيها قوانين واللوائح المحلية الحالية المطبقة المتطلبات و م،2008

  .عرض البيانات المالية بشأنم 2002نة لس) 2(رقم اليمني البنك المركزي  في منشورالواردة 

  : المعايير والتفسيرات واجبة التطبيق ولم تطبق مسبقاً في العام الماضي  )أ

:إلعداد هذه البيانات المالية، أصبحت المعايير والتفسيرات الجديدة التالية واجبة التطبيق ولم تكن مطبقة مسبقاً في العام الماضي

 األدوات المالية): 7(االعتراف والقياس ومعيار التقارير المالية الدولي رقم : األدوات المالية) :39(معيار المحاسبة الدولي رقم - 

م؛2008يوليو1، الساري المفعول ابتداء من )م 2008المعدل في سنة " (إعادة تصنيف الموجودات المالية"اإلفصاحات 

 من ترتيبات امتياز تقديم الخدمات):12(معايير التقارير المالية الدولية رقملجنة تفسير ؛م2008يناير  1، الساري المفعول ابتداء

 من  ):13(معايير التقارير المالية الدولية رقملجنة تفسير ؛م2008وليوي 1برامج والء العمالء، الساري المفعول ابتداء

 منافعمن  الناشئةحدود الموجودات ): 19(دولي رقممعيار المحاسبة ال ):14(معايير التقارير المالية الدولية رقملجنة تفسير 

؛م2008يناير  1، الساري المفعول ابتداء من تفاعلهماالحد األدنى لمتطلبات التمويل ووالموظفين، 

 من حماية صافي االستثمار في عمليات أجنبية، الساري المفعول):16(معايير التقارير المالية الدولية رقملجنة تفسير 1ابتداء

.م2008أكتوبر

  :، بعدغير سارية المفعول لكن والتفسيرات الصادرة المعايير  )ب

م وليست سارية 2008ديسمبر 31مجلس معايير المحاسبة الدولية قبل التي صدرت عن المعايير والتفسيرات التالية فإن ، االلتباسلتجنب 

  : المفعول، بعد، لم يسبق تطبيقها من قبل

 من : )8(الية الدولية رقمالم التقاريرمعيار ؛م2009يناير  1القطاعات التشغيلية، الساري المفعول ابتداء

من )م2007المعدل في (، عرض البيانات المالية )1(معيار المحاسبة الدولي رقم ؛م2009يناير  1، الساري المفعول ابتداء

من )م2007ة سنالمعدل في (تكاليف االقتراض ):23(معيار المحاسبة الدولي رقم ؛م2009يناير  1، الساري المفعول ابتداء

من )م2008سنة المعدل في (البيانات المالية المجمعة والمنفصلة ):27(معيار المحاسبة الدولي رقم 1، الساري المفعول ابتداء

؛م2009يوليو 



التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

م2008ديسمبر  31

  )7(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   2

  )تتمة(أساس إعداد البيانات المالية   1- 2

  )تتمة(بيان االلتزام 

  :)تتمة(، بعد غير سارية المفعول لكن والتفسيرات الصادرة المعايير  )ب

المعدل في (، عرض البيانات المالية)1(معيار المحاسبة الدولي رقمالعرض و:األدوات المالية):32(معيار المحاسبة الدولي رقم

؛م2009يناير  1، الساري المفعول ابتداء من )م2008سنة 

 من , )م2008المعدل سنة (االعتراف والقياس : األدوات المالية): 39(معيار المحاسبة الدولي رقم يوليو 1الساري المفعول ابتداء

؛م2009

 27(معيار المحاسبة الدولي رقمالتبني ألول مرة لمعايير التقارير المالية الدولية و): 1(معيار التقارير المالية الدولي رقم( ،

؛م2009يناير  1، الساري المفعول ابتداء من )م2008سنة المعدل (, نات المالية المجمعة والمنفصلةالبيا

 من )م2008سنة المعدل في (, الدفع القائم على األسهم): 2(رقم الدولي المالية التقارير معيار يناير  1، الساري المفعول ابتداء

؛م2009

 من )م2008سنة المعدل في (, اندماج العمل): 3(معيار التقارير المالية الدولي رقم ؛م2009يناير  1، الساري المفعول ابتداء

؛)م2008التعديالت لعدد من المعايير المصدرة في عام (المحاسبة الدولية للتحسينات السنوية  رمشروع لجنة معايي

 من قارات؛ الساري المفعول اتفاقيات إنشاء الع):15(معايير التقارير المالية الدولية رقملجنة تفسير ؛م2009يناير  1ابتداء

 من توزيع الموجودات غير النقدية للمالك الساري المفعول ):17(معايير التقارير المالية الدولية رقملجنة تفسير يوليو1ابتداء

.م2009

 بالغ واإلفصاحات خالل الفترة المالية موضع التقريرجوهري على المأثر التفسيرات / تطبيق هذه المعاييرينتج عن ن أالبنك إدارة توقع تال 

  .التي ستطبق فيها

هي كما  إن االستثناءات من معايير التقارير المالية الدولية التزاماً بأحكام القوانين والتعليمات المحلية الصادرة عن البنك المركزي اليمني

  :يلي

السلفيات غير المنتظمة وفقاً لمنشور البنك المركزي اليمني رقم لقاء القروض و نسب مئوية ثابتة الحتساب مخصصاتاستخدام   )أ

  م؛ 1998لسنة ) 5(م والمنشور الدوري رقم 1996لسنة ) 6(

العام للمخاطر المحتسب على القروض والسلفيات المنتظمة ضمن المخصص العام للقروض والسلفيات وليس  مخصصإدراج ال  )ب

  .ضمن حقوق الملكية

بتقييمباالعترافوالخاصةوالقياساالعتراف- الماليةاألدوات: )39(رقمالدوليالمحاسبةيارمعأحكامبعضتطبيقعدم  )ج

؛منتظمةةماليقاسوأفيمدرجةاالستثماراتتلككانتإذاإالالعادلةلقيمهاوفقاًللبيعالمتوفرةاالستثمارات

المملوكةالعقاراتبتقييمالمتعلقةوالمعداتواآلالتالعقارات: )16(رقمالدوليالمحاسبةمعيارأحكامبعضتطبيقعدم  )د

  .الملكيةحقوقضمنالتقييمإعادةبفائضواالعتراف

  التقديرات المحاسبية الهامة  2- 2

تؤثر على تطبيق السياسات ومبالغ الموجودات  وافتراضاتتقديرات تعديالت ويتطلب إعداد البيانات المالية من اإلدارة القيام بعمل 

تتكون .خالل الفترة المالية موضع التقريرالمعلنة في تاريخ البيانات المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات المعلنة المالية لوبات مطوال

بشكل أساسي، من مخصصات انخفاض في الفترات الالحقة،  ماديةلتعديالت اللجوهريةتحمل مخاطر التقديرات التي ترى إدارة البنك أنها 

  .والسلفيات ضقيمة القرو
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   2

  )تتمة(التقديرات المحاسبية الهامة   2- 2

  :المحتملةوالمطلوبات السلفيات والعوامل التالية عند تحديد مخصصات القروض  االعتبار،بعين  ،يأخذ البنك

؛المركز المالي للعميل ككل

؛مكنه من سداد المديونيةتدخل كافي والتي تدر عليهطة ربحية في مجال عمله أي قدرة العميل على القيام بأنش ة،نسبة المخاطر

؛ والضمانات المقدمة وإمكانية تحويل ملكيتها إلى البنك ةقيم

تكلفة تسوية المديونية.

  تقديرات اإلدارة

السائدة معقولة في ظل الظروف أنها نك البقد يعتتعددة البنك السابقة وعوامل أخرى مخبرة المصاحبة على  واالفتراضاتتستند التقديرات 

 ، لذلك قدمن مصادر أخرىالموجودات والمطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة بشأن قيم األحكام التي يصدرها اسالتي تشكل نتائجها أسو

  .تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات

إذا التقدير  يتم فيها تعديلالتقديرات المحاسبية في الفترة التي على دوري ويعترف بالتعديالت بشكل  واالفتراضاتلتقديرات تتم مراجعة ا

ات الحالية الفتركل من على يؤثر تعديل الإذا كان مستقبلية التعديل والفترات الفي فترة الفترة أو تلك على كان التعديل يؤثر فقط 

  .والمستقبلية

  السياسات المحاسبية الهامة ملخص  2-3

  :ياسات المحاسبية التالية، على أساس ثابت، في معالجة البنود الواردة في البيانات الماليةقام البنك بتطبيق الس

  المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد

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

هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب استالم األصل خالل اإلطار الزمني " االعتيادية"تريات أو المبيعات إن المش

  .المنصوص عليه في اللوائح التنظيمية أو حسب أعراف السوق

  العمالت األجنبية

.يحتفظ البنك بسجالته بالريال اليمني، وهي عملة البنك وظيفياً وعرضاً  )أ

يجري . الصرف السائد في تاريخ المعامالتسعر ل بالريال اليمني وفقاًمبدئياً قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية يجري   )ب

أرصدة تحول . الصرف السائد في تاريخ المعامالتسعر ل بالريال اليمني وفقاًمبدئياً قيد المعامالت بالعمالت األجنبية 

 الصرف السائدبسعر بالعمالت األجنبية في تاريخ الميزانية العمومية إلى الريال اليمني مسجلة النقدية الالموجودات والمطلوبات 

غير النقدية التي تقاس على أساس تكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية بسعر  تتدرج الموجودات والمطلوبا.  في ذلك التاريخ

ر النقدية التي تقاس على أساس القيمة العادلة مثل األدوات الصرف السائد في تاريخ المعاملة وتحول معامالت البنود غي

االستثمارية في األسهم المتوفرة للبيع باستخدام أسعار الصرف السائدة عندما يتم تحديد القيمة العادلة واالعتراف بها ضمن 

.الدخلبيان من إعادة التقييم في الناتجة األرباح والخسائرإدراج كافة يتم.  حقوق الملكية

  .ال يتعامل البنك بعقود صرف العمالت المستقبلية  )ج

  اإليراداتاالعتراف ب

يقوم سعر .  باستخدام طريقة سعر الفائدة الساري المفعول على أساس مبدأ االستحقاق الزمنييعترف بإيرادات الفوائد في بيان الدخل 

البنك ولغرض االلتزام بمنشور .  لنقدية، وال يتم تعديله فيما بعدالمطلوبات ا/ الفائدة ساري المفعول على االعتراف المبدئي للموجودات

  . م ال يقوم البنك بتثبيت إيرادات الفوائد على القروض والتسهيالت االئتمانية غير المنتظمة1996لسنة ) 6(الصادرة رقم  المركزي اليمني
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متى تم تصنيف أحد الحسابات كحساب غير منتظم، فإن كافة الفوائد غير المحصلة ذات العالقة باألشهر الثالثة السابقة لتصنيف الحساب 

على إشعار الملكية، ويعترف  تستحق اإليرادات من االستثمارات بناء.  كغير منتظم تعكس من الدخل وتقيد كإيرادات فوائد غير محصلة

  .باألرباح الموزعة عند نشوء حق استالمها

إيرادات "م يتم إدراج أي مخصصات مستردة ضمن بند 2000لسنة ) 2(وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بمنشوره رقم 

".التشغيل األخرى

  .ايعترف بالعموالت ورسوم الخدمة المصرفية األخرى عند استحقاقه

  النقدية وشبه النقدية

النقدية لدى البنك األرصدة تشتمل على كل من النقدية في الصندوق، و النقدية وشبه النقديةلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، فإن 

إليداع لدى المركزي اليمني باستثناء أرصدة االحتياطي القانوني، واألرصدة تحت الطلب لدى البنوك األخرى وأذون الخزانة وشهادات ا

  .الميزانية العموميةالبنك المركزي اليمني بتواريخ استحقاق خالل ثالثة أشهر من تاريخ 

  األرصدة المستحقة من البنوك 

    .ي قيمهاشطبت وأي انخفاض فأي مبالغ حسم دالتكلفة بعسعر تعرض الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ب

  ودائع العمالء

  .ء بسعر التكلفة المعدل بالمبالغ المطفأةتظهر جميع ودائع العمال

  أذون الخزانة

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

    .الميزانية العمومية

  شهادات اإليداع 

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

  ".المدينة والموجودات األخرى

  المحتملةالمطلوبات ووالسلفيات لقاء خسائر القروض  مخصصاتال

مخصصاتتكوينيتمم 1998لسنة ) 5(ور رقم والمنشم1996لسنة) 6(رقمبالمنشورالصادرةاليمنيالمركزيالبنكتعليماتإلتزاماً ب

والسلفياتالقروضإجماليمنتحتسبالعامةللمخاطرمئويةنسبةإلىباإلضافةخاصة المحتملة المطلوبات الوسلفياتالولقروضل

  .خارجيةبنوكمنصادرةصرفيةضمانات موبودائعالمغطاةاألرصدةمنهامستبعداً،محتملةالوالطلوبات

وبناء عليه، يتم تكوين المخصصات طبقاً .  يد المخصصات بناء على مراجعة دورية شاملة لمحفظة االئتمان والمطلوبات المحتملةيتم تحد

  :للنسب التالية

القروض والسلفيات المنتظمة، متضمنةً القروض تحت المراقبة

االلتزامات المحتملة المنتظمة، متضمنةً الحسابات تحت المراقبة

1  %  

1%  

القروض والسلفيات وااللتزامات المحتملة غير المنتظمة:

  %15الديون دون المستوى-

%45الديون المشكوك في تحصيلها-

%100الديون الرديئة-
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  )تتمة(المحتملةطلوبات المووالسلفيات لقاء خسائر القروض  مخصصاتال

يمات عندما يتبين عدم إمكانية تحصيل قرض ما، بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة وتحديد الخسارة النهائية أو بناء على التعل

القروض هر تظ.  الصادرة من البنك المركزي اليمني في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها للمحفظة، يتم شطبه بحسمه من المخصص

تظهر المبالغ المحصلة من القروض والسلفيات .  المعلقةفي الميزانية العمومية بعد حسم المخصص والفوائد المقدمة للعمالء والسلفيات 

  ".إيرادات التشغيل األخرى"لسنوات السابقة في بند في االتي سبق شطبها 

  المتوفرة للبيع االستثمارات

تصنف .االمتالكتكاليف عملية شاملة ، االمعطى مقابله للعوضالتكلفة، وهي القيمة العادلة سعر اً بمبدئي االستثماراتجميع يعترف ب

  :في الشركات األخرىاستثمارات وأزميلة  ةمار في شركث، كما في تاريخ البيانات المالية، إلى استالمتوفرة للبيعالستثمارات ا

  زميلة كةشراالستثمار في   )أ(

الشركة الزميلة في تاريخ البيانات المالية بالزيادة أو النقصان وفقاً لنصيب البنك في حقوق ملكية  ةفي الشركارستثميتم تعديل قيمة اال

  . ويتم إثبات قيمة التغير في بيان الدخلالزميلة

  األخرىوالمؤسسات المالية في الشركات االستثمارات  )ب(

ألي انخفاض دائم في  مخصصات، بسعر التكلفة ويتم تكوين جلارات طويلة األ، باعتبارها استثمفي الشركات األخرىاالستثماراتتظهر 

  .ةالقيمة على أساس كل استثمار على حد

  المعداتاآلالت والعقارات و

وأية تشتمل التكلفة على ثمن الشراء . كما في تاريخ الشراء بسعر التكلفةاألخرى اآلالت والمعدات األراضي والمباني ويتم قيد 

  .هااقتنائناتجة عنمصروفات 

  .االستهالك المتراكم اًناقصبسعر التكلفة األخرى فتظهر عقارات واآلالت أما الالمملوكة،  ال تستهلك األراضي

لكل العقارات واآلالت والمعدات، باستثناء األراضي المملوكة، بمعدالت تحتسب لشطب سعر التكلفة ناقصة القيمة يتم احتساب االستهالك 

باستخدام طريقة المتوقع لها اإلنتاجي  اهلى مدى عمرمن الموجودات ععلى األسعار السائدة في تاريخ االمتالك لكل  المقدرة بناءالمتبقية 

  :القسط الثابت بالمعدالت المبينة أدناه

2,5%  المباني واإلنشاءات

10% األثاث واآلالت والمعدات

20% السيارات

20%  الصراف اآللي األجهزة ونقاط البيع وصناديق  

.على فترة عقود اإليجار أو العمر اإلنتاجي المتوقع لها أيهما أقل التحسينات على العقارات المستأجرة

  للبنك من العمالء وفاء لديون متعثرةملكيتها العقارات والضمانات التي آلت 

لسنة  )38(قانون رقملوفقاً لو .في سداد قيمهايحصل البنك في بعض األحيان على عقارات وفاءاً لقروض وسلفيات تعثر المدينون 

من عمالء سداداً لقروض في الميزانية ملكيتها للبنك آلت الموجودات التي وتعليمات البنك المركزي اليمني تدرج  بشأن البنوكم 1998

يتم تحميل . في قيمتها انخفاضأي  ناقصةً وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك" األرصدة المدينة والموجودات األخرى"ضمن بند العمومية 

  .على بيان الدخلفي القيمة، كما في تاريخ الميزانية العمومية، نخفاضأي اقيمة 
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  مخصص التأمينات االجتماعية

) 25(التأمينات االجتماعية بحسب قانون التأمينات االجتماعية للجمهورية اليمنية رقم ي حصتهم فبدفع والبنك البنك  موظفيكل من يقوم 

  .من الشهر التاليبل اليوم العاشر قإلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  م1991لسنة 

  المطلوبات وااللتزامات المحتملة

النظامية الحسابات"فيها خارج الميزانية العمومية، بعد الهوامش، تحت بند  تظهر المطلوبات وااللتزامات المحتملة والتي يكون البنك طرفاً

  .حيث أنها ال تمثل موجودات فعلية أو مطلوبات فعلية كما في تاريخ الميزانية العمومية" األخرىوااللتزامات 

  اإليجارعقود 

افع الناتجة عن ملكية الموجودات سواء كانت ملكية إيجار تمويلي عندما تنقل شروط العقد جميع المخاطر والمنكعقود تصنف العقود 

إن جميع العقود التي أبرمها . قود اإليجار التمويلي كعقود تشغيليةعدا عوتصنف بقية عقود اإليجارات . غير ذلكالموجودات فعلية أو 

  .البنك هي عقود إيجار تشغيلي

  .أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار علىبيان الدخل في اتتُحسب مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف

  جلالقروض الطويلة األ

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

  ضريبة األرباح التجارية والصناعية

 الو.م الخاص بإنشاء البنك1982لسنة ) 39(من القانون ) 21(ية وفقاً للمادة ال تخضع أرباح البنك لضريبة األرباح التجارية والصناع

لسنة ) 12(بالقرار الجمهوري بقانون رقم له والتعديالت الالحقة م1991لسنة ) 31(الدخل رقم قانون ضرائب ل، أيضاً،يخضع البنك

  . البنوكبشأن م 1998لسنة  )38(قانون رقمالمن  )85(المادة رقموأحكام م 1999

  الزكاة

لمصاريفها  اًوالتي تقرر توزيعها طبق اإلدارة العامة للواجبات الزكويةم إلى 1999لسنة ) 2(يقوم البنك بدفع الزكاة وفقاً لقانون الزكاة رقم 

  .الشرعية

  العالقةذوياألطرافالمعامالت مع 

أفراد كأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء وذوي العالقة المعامالت التي تمت مع األطراف عنالماليةالبياناتفياإلفصاحيتم

وأيضاً كبار المساهمين، غير الحكومة، ممن يمتلكون بصورة مباشرة أو غير  عائالتهم والشركات التي يعتبرون فيها المالكين الرئيسين

  .فأكثر من القوة التصويتية% 5مباشرة نسبة 

ة على التحكم أو ممارسة تأثير مهم وجوهري على البنك عند اتخاذ القرارات المالية يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدر

ت والتشغيلية، ويتعامل البنك مع األطراف ذوي العالقة على نفس األسس التي يتعامل بها مع الغير، وذلك تطبيقاً ألحكام القانون والقرارا

  . م1999لسنة ) 4(التفسيرية للبنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم 

  يمة الموجوداتانخفاض ق

أي داللة في هذا إذا وجدت .  ما يمة أصلانخفاض قاحتماليقوم البنك في تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم ما إذا كانت هناك داللة على 

مبلغ إن ال.رداد من قيمة األصللالستمبلغ القابل بتقدير الالبنك يقوم األصل السنوي النخفاض قيمة فحص الأو في حالة وجوب الخصوص 

ناقصة تكلفة البيع وقيمته  توليد النقدأعلى قيمة عادلة لألصل ناقصة تكلفة البيع أو القيمة العادلة لوحدة هو  لالسترداد لألصلالقابل 

لموجودات األخرى تلك لعن إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير ة لكل أصل على حدالمستخدمة والمحددة 

  .أو موجودات البنك
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   2

  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2-3

  )تتمة(يمة الموجوداتانخفاض ق

. االعتراف بها سبققيمة انخفاض أو نقصان خسائر عدم وجود داللة على أي ما إذا كانت هناك فيبيانات مالية تقييم في تاريخ كل يجري

  .لالسترداد لألصلمبلغ القابل اليتم تقدير وإذا وجدت هذه الداللة

منذ ألصل لالستردادمبلغ القابل الفقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد سابقاً لمعترف بها القيمة اانخفاض عكس خسارة ت

ال يمكن أن ولالسترداد، إلى مبلغه القابل المرحل لألصل مبلغ الزيادة يتم لة الحافي هذه . لقيمةانخفاض اخسارة في  بآخراالعتراف

القيمة لألصل في السنوات  انخفاضالمبلغ المرحل الذي تم تحديده، بعد االستهالك، لو أنه لم يتم االعتراف بخسارة الزيادة تتجاوز هذه 

  . السابقة

لى أنه زيادة في لة العكس عيجب معاما رحل األصل بمبلغ إعادة تقييم، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بهذا العكس في بيان الدخل إال إذال 

قيمته  ناقصةفي الفترات المستقبلية لتخصيص القيمة المرحلة المعدلة لألصل  االستهالكعديل تكلفة تم تعكس يهذا البعد . إعادة التقييم

  . قيالمتب عمره اإلنتاجيالمتبقية على أساس منتظم على مدى 

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

حق قابل للتنفيذ وجود  عندفي الميزانية العموميةالرصيد الناتج صافي الموجودات المالية والمطلوبات المالية فقط، ويظهر مقاصة  ىرتج

في نفس  مبلغ اإللتزاماألصل وتسديد ملك تسديد على أساس صافي المبلغ أو التلمبالغ المعترف بها وينوي البنك إما لقانونياً إلجراء مقاصة 

  .الوقت

  األدوات المالية  3

والحسابات الجارية النقدية في الصندوق تشتمل الموجودات المالية على .  دوات المالية للبنك في الموجودات والمطلوبات الماليةتتمثل األ

والقروض والسلفيات  لدى البنك المركزي اليمني واالستثمارات عوشهادات اإليدا والسندات الحكومية البنوك وأذون الخزانة لدىوالودائع 

تتضمن  . والقروض الطويلة األجل وتشتمل المطلوبات المالية على ودائع العمالء واألرصدة المستحقة للبنوك. والبنوك المقدمة للعمالء

  ."األخرىوااللتزامات  ةالحسابات النظامي"الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بندأيضاً، ،األدوات المالية

  العادلة لألدوات الماليةالقيمة   1- 3

، ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية جوهرياً البيانات الماليةإلى تقييم موجودات ومطلوبات البنك كما تظهرها اإليضاحات حول  استناداً

الخاص بالقروض والسلفيات المقدمة ) 10(رقم ين في اإليضاح باستثناء ما هو مب عن قيمها العادلة كما في تاريخ الميزانية العمومية

  .الخاص بالعقارات واآلالت والمعدات واإليضاح )13(واإليضاح رقم للعمالء

  إدارة المخاطر لألدوات المالية  4

تخضع لحدود المخاطر ة مستمرة مراقبوقياس و تحديدمن خالل عملية اإدارتهيتم هالمخاطر متأصلة في األنشطة البنكية، إال أنتعد 

كل فرد في البنك تحمل لبنك، ويربحية مستمرة لذات أهمية بالغة لضمان هذه تعتبر عملية إدارة المخاطر و . وأدوات رقابية أخرى

  .عن المخاطر الواقعة في إطار مسؤولياتهمسئولية 

  .ار الصرفأسعمخاطر سعر الفائدة ومخاطر ومخاطر السيولة، و، االئتمانلمخاطر يتعرض البنك 

  مخاطر االئتمان    1- 4

تُعتبر القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة للعمالء والبنوك، والحسابات الجارية والودائع لدى البنوك والحقوق وااللتزامات من 

التزاماتهم عند تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة تلك األطراف على الوفاء ب. اآلخرين موجودات مالية معرضة لمخاطر االئتمان

م المتعلق بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان، يلتزم 1997لسنة ) 10(ولغرض االلتزام بتعميم البنك المركزي اليمني رقم .  استحقاقها

  .دارة مخاطر االئتمان بطريقة مالئمةإلمعايير محددة بالبنك 
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  :باإلضافة إلى المعايير المنصوص عليها في التعميم المذكور أعاله، يطبق البنك إجراءات إضافية، لتقليل مخاطر االئتمان، وهي ما يلي

؛إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منهم  

؛عرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي تواجه العمالء أو البنوكالحصول على ضمانات كافية لتقليل الت  

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

  ؛غير المنتظمةوالسلفيات 

ى قطاعات متنوعة لتقليل تركزات مخاطر االئتمانتوزيع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك عل.

يظهر الحد األعلى للمخاطر باإلجمالي .  ظهر الجدول أدناه الحد األعلى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بمكونات الميزانية العموميةي

  :قبل العوامل المخففة من تأثير المخاطر باستخدام اتفاقيات الضمانات

ديسمبر31

  م2008

  ديسمبر 31

  م2007

ألف ريال يمنيألف ريال يمنيالموجودات

15,128,83414,802,960أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 

17,596,33316,652,364  األرصدة لدى البنوك

40,259,23430,197,280  ، صافيأذون الخزانة

26,800,0004,800,000شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

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

60,894,26243,586,124بعد المخصصات القروض والسلفيات المقدمة للعمالء،

1,847,83959,060  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي

3,359,4761,729,214األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

170,346,844116,287,868إجمالي الموجودات

  56,826,961  65,975,636  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى

  236,322,480173,114,829إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

توزيع ) 35(رقم ظهر اإليضاح ي. يدير البنك تركزات المخاطر بتوزيع المحفظة على قطاعات اقتصادية ومواقع جغرافية متنوعة

توزيع األدوات المالية بحسب المواقع الجغرافية) 36(رقم ظهر اإليضاح األدوات المالية على القطاعات االقتصادية المختلفة وي.  

  مخاطر السيولة  2- 4

للحد من هذه و.  في الظروف الطبيعية استحقاقهاالمالية عند على الوفاء بالتزاماته البنك عدم قدرة  مخاطر السيولة هي مخاطرإن 

بإدارة الموجودات آخذة بعين االعتبار السيولة المطلوبة،األساسية،ودائع القاعدة اعتمادها على باإلضافة إلى البنك،  إدارة تقومالمخاطر 

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

    اإلجمالي

  أكثر من

    سنة واحدة

  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م2008ديسمبر31ما في ك

  

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني   المطلوبات 

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

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

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

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

  

    اإلجمالي

  أكثر من

    سنة واحدة

  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م2007ديسمبر  31ما في ك

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني  ألف ريال يمني ألف ريال يمني   المطلوبات 

10,706  -  -  - 10,706 األرصدة المستحقة للبنوك 

117,113,434  -  -  11,782,401 105,331,033 ودائع العمالء 

142,805  142,805   -   - القروض الطويلة األجل  - 

117,266,945  142,805     -    11,782,401  105,341,739   إجمالي المطلوبات

يل االستحقاق للموجودات والمطلوبات وصافي الفجوة بين االثنينتحل) 33(رقم ظهر اإليضاح باإلضافة إلى ما ورد أعاله، ي.

  مخاطر سعر الفائدة  3- 4

. ماليةتنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن التغيرات في أسعار الفائدة سوف تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو على قيمة األدوات ال

  :أثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريقيمارس البنك عدداً من اإلجراءات للحد من ت

ربط أسعار الفائدة على المبالغ المقترضة بأسعار الفائدة على المبالغ المقرضة؛  

األخذ بعين االعتبار أسعار الخصم لمختلف العمالت عند تحديد أسعار الفائدة؛ و

ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية.



التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

م2008ديسمبر  31

  )15(صفحة 

  )تتمة(إدارة المخاطر لألدوات المالية    4

  )تتمة(مخاطر سعر الفائدة   3- 4

ظهر الجدول التالي تعرض البنك إلى مخاطر سعر الفائدةي:  

    اإلجمالي

غير متأثر 

  بالفائدة

  أكثر من  

    سنة واحدة

  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م2008ديسمبر31ما في ك

  

ف ريال يمنيأل ألف ريال يمني ألف ريال يمني   ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني   الموجودات

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

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 

  المركزي اليمني 

17,596,333 8,853,084   - - -   وك األرصدة لدى البن  8,743,249

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

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

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

1,847,839  1,847,839    - - - -   صافياالستثمارات المتوفرة للبيع، 

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

3,359,476 3,359,476   - - - - األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

3,547,696 3,547,696 العقارات واآلالت والمعدات  -  -  -  -  

180,242,655 39,085,044   16,767,555 13,540,422 9,238,334 101,611,300 إجمالي الموجودات

  المطلوبات وحقوق الملكية

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

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

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

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

9,131,458 9,131,458 حقوق الملكية   -  -  -  -  

180,242,655 90,908,446    99,696 251,542  355,181 88,627,790   الملكية  إجمالي المطلوبات وحقوق

  فجوة التأثر بسعر الفائدة  12,983,510  8,883,153  13,288,880  16,667,859    )51,823,402(  -

  فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة  12,983,510  21,866,663  35,155,543  51,823,402    -  -

  

    اإلجمالي

غير متأثر 

  بالفائدة

  أكثر من  

    سنة واحدة

  أشهر 6من 

    واحدة إلى سنة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م2007ديسمبر  31ما في ك

  

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

22,004,055 14,042,293   - - - 7,961,762

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 

  لمركزي اليمنيا

16,652,364 8,977,798   - - -   األرصدة لدى البنوك   7,674,566

4,800,000 -    - -  -  4,800,000 شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

30,197,280 -    - - 96,920 30,100,360   أذون الخزانة، صافي

4,460,866 -    4,460,866 - - -   كوميةالسندات الح

59,060  59,060    - - - -   االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي

43،586,124 -   643,170 2,610,150  8,084,101  32,248,703   القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات

1,729,214 1,729,214   - - - - األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

2,377,987 2,377,987 العقارات واآلالت والمعدات  -  -  -  -  

125,866,950 27,186,352   5,104,036 2,610,150 8,181,021 82,785,391 إجمالي الموجودات

  المطلوبات وحقوق الملكية

10,706 10,706   - األرصدة المستحقة للبنوك 

117,113,434 5,251   - -  11,782,400 ودائع العمالء   105,325,783

2,147,614 2,147,614     - األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى والمخصصات

142,805 100,000 القروض الطويلة األجل  -  -  -  42,805  

6,452,391 6,452,391 حقوق الملكية  -  -  -  -  

125,866,950 8,715,962    42,805 -  11,782,400 105,325,783   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  فجوة التأثر بسعر الفائدة  )22,540,392(  )3,601,379(  2,610,150  5,061,231    18,470,390  -

  فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة  )22,540,392(  )26,141,771(  )23,531,621(  )18,470,390(    -  -
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المنتهية في  السنةمتوسط سعر الفوائد على الموجودات والمطلوبات المطبق خالل ) 34(رقم ظهر اإليضاح باإلضافة إلى ما ورد أعاله، ي

  .م2007ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2008ديسمبر31

  مخاطر أسعار الصرف  4- 4

ت البنك، يتعامل البنك بمختلف العمالت األجنبية وعليه فإنه معرض لمخاطر أسعار الصرف، ويحرص البنك على بسبب طبيعة نشاطا

) 6(ومتطلبات منشور البنك المركزي اليمني رقم  البنك المركزي اليمنيالمحافظة على مراكز متوازنة للعمالت األجنبية التزاماً بتعليمات 

من رأس مال البنك واحتياطياته، وأن ال % 15مراكز العمالت األجنبية كل على حدة نسبة اوز أن ال تتجم والذي يحدد 1998لسنة 

والتزاماً بمنشور البنك المركزي اليمني رقم . من رأس مال البنك واحتياطياته% 25يتجاوز إجمالي المركز المفتوح لجميع العمالت عن 

ألجنبية لديه ويقوم ببيع المبالغ الفائضة بالعمالت األجنبية إلى البنك المركزي م يراقب البنك دورياً مراكز العمالت ا1998لسنة ) 6(

  .البنكهم مراكز العمالت األجنبية في أ) 39(رقم يبين اإليضاحو. اليمني باألسعار السائدة في تاريخ البيع

  :بلغ صافي تعرض البنك للعمالت األجنبية كالتالي

  م2008ديسمبر31    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

62,865,592  542,593   الموجودات  57,601,752  432,998  2,530,144  1,758,105

  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

  

  م2007ديسمبر  31    دوالر أمريكي  جنيه إسترليني    يورو    ريال سعودي    عمالت أخرى    اإلجمالي

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

50,721,298    601,771  2,230,453  1,802,606  33,324   الموجودات  46,053,144

  المطلوبات    44,972,863  34,493    1,830,752    2,068,918    599,672    49,506,698

  صافي مراكز العمالت    1,080,281  )1,169(    )28,146(    161,535    2,099    1,214,600

  إدارة رأس المال  5- 4

بتصنيف البنك وأن يحتفظ البنك مع متطلبات رأس المال يتماشى ضمان أن في لرأس المال لمن إدارة البنك  ةاألساسيتتمثل األهداف 

قنيات تستند على ت باستخدامرأس المال بشكل ربع سنوي بمراقبة كفاية إدارة البنك تقوم .نسب رأس مال صحيحةوقوي  ائتماني

تحفظ المعلومات المطلوبة في ملف لدى البنك المركزي اليمني على و.إشرافيةالتعليمات المقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض 

  .أساس ربع سنوي

أو  ساويتخاطر إلى موجودات مرجحة بأوزان المبأن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال في اليمن يلزم البنك المركزي اليمني كل بنك 

إلى باإلضافة إلى ذلك يتطلب من البنك أن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال  .دولياً االتي تمثل الحد األدنى المتفق عليه% 8أعلى من 

  %.5ساوي أو أعلى من تودائع العمالء 

  :إلى فئتينالبنك يقسم إجمالي رأس مال 

  .العام واالحتياطيلقانوني ا واالحتياطي رأس المالوتتضمن :الفئة األولى

  .المتوفرة للبيع لالستثماراتمعترف بها الناتجة عن التغير في القيمة العادلة الير غرباحاألو إعادة التقييم وتتضمن احتياطي:الفئة الثانية
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  )تتمة(إدارة المخاطر لألدوات المالية  4

  )تتمة(إدارة رأس المال   5- 4

إلى للقروض والسلفيات يضاف رصيد المخصصات العامة و فئة األولى والثانيةالمن  ةمحليشركة مالية  أوفي أي بنك  االستثماريستقطع 

  . فئة األولى والثانيةال

اً وتعكس تقديرة سلم مدرج مكون من أربعة مستويات للمخاطر مصنفة وفقاً لطبيع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر باستخدامقاس تُ

تتخذ إجراءات . اةضمانات مستوفأي االعتباروق والمخاطر األخرى المصاحبة لكل أصل ونظيره، مع األخذ بعين السلمخاطر االئتمان و

  . ة األكثر احتمالية للخسائر الممكنةطبيعلتعكس المع بعض التعديالت العمومية الميزانية التعرض لخارج مماثلة في حالة 

  .اضع لهايعمل البنك وفقاً لجميع متطلبات رأس المال الخ

  :يتم احتساب كفاية رأس المال كالتالي

  ديسمبر31

  م2008

  ديسمبر 31

  م2007

  مليون ريال يمنيمليون ريال يمني

8,0006,000رأس المال

479452  االحتياطيات

  -   500  عالوة اإلصدار

  -   152  األرباح المستبقاة

9,1316,452  إجمالي حقوق الملكية

  824  955  ت العامة كما في نهاية السنةرصيد المخصصا

)59()59(  االستثمارات في البنوك والشركات المالية المحلية

10,0277,216إجمالي رأس المال العامل

      مرجحة بأوزان المخاطرالموجودات ال

  25,406  42,352  في الميزانية العمومية 

  26,479  37,905  خارج الميزانية العمومية 

  51,885  80,257  مرجحة بأوزان المخاطرالالي الموجودات إجم

      

  %13.91  %12.49  نسبة كفاية رأس المال
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  لدى البنك المركزي اليمنياالحتياطيات النقدية في الصندوق وأرصدة   5

  ديسمبر31

  م2008

  ديسمبر 31

  م2007

  ألف ريال يمنيألف ريال يمني:النقدية في الصندوق

3,681,1244,126,094محليةبالعملة ال

2,666,9913,075,001بالعمالت األجنبية

6,348,1157,201,095إجمالي النقدية في الصندوق

  : أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

7,303,3057,961,762  بالعملة المحلية

7,825,5296,841,198  بالعمالت األجنبية

15,128,83414,802,960االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمنيإجمالي أرصدة 

21,476,94922,004,055إجمالي النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

محددة  بنسبةزي اليمني لدى البنك المركقانونية  بودائع البنك أن يحتفظعلى بشأن البنوكم 1998لسنة  )38(قانون رقمالأحكام  بموجب

التزاماً بالتعليمات الواردة في منشور .  لديه والودائع األخرى جلوالودائع أللودائع تحت الطلبلو العمالت األجنبية المحلية على العملة 

العملة على ي نسبة االحتياطم، تم تخفيض 2008أبريل  1م الساري المفعول اعتباراً من 2008لسنة ) 1(رقم المركزي اليمني البنك 

في حين ظلت النسبة على العمالت األجنبية %) 13: م2007(بدون أي فوائد على هذه الودائع و%) 10: م2007% (7إلى المحلية 

  .)ال يوجد: م2007(وبدون أي فوائد على هذه الودائع %) 20: م2007(على ما هي عليه % 20وقدرها 

  األرصدة لدى البنوك6

  زي اليمني والبنوك المحلية األخرىاألرصدة لدى البنك المرك

  ديسمبر31

  م2008

  ديسمبر 31

  م2007

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

4,492,2703,794,364  بالعملة المحلية  

867,045666,751بالعمالت األجنبية  

5,359,3154,461,115ي اليمنيإجمالي الحسابات الجارية لدى البنك المركز

330,5122,177  :األخرىالحسابات الجارية لدى البنوك المحلية

5,689,8274,463,292إجمالي الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى

األجنبية األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

3,429,3394,514,506ة وتحت الطلبأرصدة الحسابات الجاري

8,477,1677,674,566  الودائع ألجل

11,906,50612,189,072األجنبيةإجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

17,596,33316,652,364  إجمالي األرصدة لدى البنوك

عار فوائد متغيرة، في حين ال تحمل الحسابات الجارية لدى البنك المركزي لدى البنوك األجنبية أس جلتحمل الحسابات الجارية والودائع أل

  .اليمني والبنوك المحلية أي فوائد
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  أذون الخزانة، صافي7

ديسمبر31

  م2008

ديسمبر  31

  م2007

ألف ريال يمنيألف ريال يمني  

  30,900,000  38,200,000  يوماً 90أذون الخزانة والتي تستحق خالل 

  104,600  3,120,630  يوماً 180ون الخزانة والتي تستحق خالل أذ

  31,004,600  41,320,630  إجمالي أذون الخزانة

  )799,640(  )924,832(  يوم 90غير المطفأ المستحق خالل الخصم 

)7,680(  )136,564(  يوم 180غير المطفأ المستحق خالل الخصم 

40,259,23430,197,280  صافي القيمة الدفترية ألذون الخزانة

  .جزءاً من النقدية وشبه النقديةلتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزانة التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر  فقاًو

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني8

ديسمبر31  

  م2008

ديسمبر  31

  م2007

يألف ريال يمنألف ريال يمني  

26,800,0004,800,000  يوماً  90–شهادات إيداع 

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

  السندات الحكومية9

ديسمبر31  

  م2008

ديسمبر  31

  م2007

ألف ريال يمنيألف ريال يمني  

4,460,8664,460,866  السندات الحكومية 

ن على وزارة المالية شراء أم والذي قرر فيه ب2006بريل أ11م بتاريخ 2006لسنة ) 145(رقم  مجلس الوزراء الموقرعلى قرار  بناء

 صدرألالتفاق المبرم بين كل من وزارة المالية والبنك،  م، ووفقا2005ًديسمبر  31المحفظة االئتمانية الزراعية المستحقة للبنك كما في 

م وتحمل هذه السندات نسب فائدة حسب 2016بريل أ11البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية سندات حكومية تستحق السداد في 

  .شهر وتدفع في تواريخ االستحقاقأسعر متوسط الفائدة على أذون الخزانة لفترة ثالثة 
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  ، بعد المخصصاتالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء10

  يسمبرد31

  م2008

  ديسمبر 31

  م2007

ألف ريال يمنيألف ريال يمني)لصغار المزارعين(القروض الزراعية 

430,672333,916قصيرة األجلالالقروض الزراعية 

206,605147,510متوسطة األجلالالقروض الزراعية 

  13,072  5,219طويلة األجلالالقروض الزراعية 

143,723  139,215  وحماية البيئة قروض التنمية الريفية

781,711638,221  )1(إجمالي القروض الزراعية

القروض والسلفيات األخرى

  30,643,051  28,411,634  الحسابات الجارية المدينة وحسابات السحب على المكشوف

  2,985,058  21,431,047  القروض التجارية

  6,162,617  7,902,542  القروض الشخصية

  214,216  323,755  قروض الموظفين

  4,413,355  7,151,696  تمويل االعتمادات المستندية

  2,351,378  847,672  الشيكات المشتراة

  46,769,675  66,068,346  )2(إجمالي القروض والسلفيات أخرى

  47,407,896  66,850,057  )2+1(إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 

  )6,383(  )7,819(  )أ-10إيضاح (لقاء خسائر القروض الزراعية مخصصات ال

)2,610,723()4,270,312()أ- 10إيضاح (مخصصات لقاء خسائر القروض والسلفيات األخرى ال

  )1,204,666(  )1,677,664(  )ب- 10إيضاح (الفوائد المعلقة 

)3,821,772()5,955,795(مخصصات لقاء القروض والسلفيات والفوائد المعلقةالإجمالي 

60,894,26243,586,124صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 

: م2007ديسمبر  31(يمني ألف ريال12,052,632مبلغ م2008ديسمبر31إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة كما في  بلغ

  :إن تفصيل هذا المبلغ كما يلي).  ألف ريال يمني 5,196,422

ديسمبر  31

  م2008

ديسمبر  31

  م2007

ألف ريال يمنيألف ريال يمني  

  1,660,599  2,633,545  الديون دون المستوى

  247,295  510,214  الديون المشكوك في تحصيلها

8,908,8733,288,528  الديون الرديئة

12,052,6325,196,422  إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة

وقد شكل  .ألف ريال يمني مستحق من المؤسسة العامة للغزل والنسيج 2,779,860قدره  اًض والسلفيات األخرى مبلغتتضمن القرو

  .عنها وزير الصناعة والتجارة لدراسة هذه المديونية وتقديم تقرير/ األخالمالية و وزير/ األخمن مكونة لجنة   مجلس الوزراء الموقر

فيها يطلب  م2009مارس  16بتاريخ  110- 220مرجع ذات المحافظ البنك المركزي  /الية إلى األخوزير الم/ األخوبموجب رسالة من 

د جنب ، وقم2010وم 2009ينعامالالمعالجة لهذه المديونية سوف تتم خالل  ألنمحافظ البنك المركزي تأجيل تصنيف المديونية / األخمن 

 31ألن الرصيد المتبقي كما في ألف ريال يمني  1,112,209قدره مديونية ومن هذه ال% 40بنسبة م مخصصاً 2008عام الخالل البنك 

  .م2009بريل أ11رئيس مجلس الوزراء بتاريخ / معالي األخم هو بضمان الحكومة وذلك بموجب كتاب 2008ديسمبر 
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  )تتمة(، بعد المخصصاتالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء10

  غير المنتظمةوالسلفيات  خسائر القروضلقاء مخصصات ال  )أ- 10

  :كانت كالتاليالسنةخالل غير المنتظمة لقروض والسلفياتللخسائر المحتملة لتفاصيل حركة المخصصات  إن

---------- م2007ديسمبر  31------------  ---------- م2008ديسمبر31------------ 

إجمالي عام خاص إجمالي عام خاص ةمخصص القروض الزراعي

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

2,477 2,477 - 6,383 6,383 - يناير 1الرصيد في 

  ) 28إيضاح (المكون خالل السنة   -  1,436  1,436  -  3,906  3,906

6,383 6,383 - 7,819 7,819 - ية السنةنهاالرصيد في 

  

---------- م2007ديسمبر  31------------  ---------- م2008ديسمبر31------------ 

إجمالي عام خاص إجمالي عام خاص خرىاألسلفيات القروض والمخصص 

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

2,266,769 81,661 2,185,108 2,610,723 226,644 2,384,079 يناير 1الرصيد في 

  )28إيضاح (المكون خالل السنة   1,601,022  60,757  1,661,779  501,468  144,983  646,451

  السنةإعادة تقييم أرصدة أول  )2,190(  -  )2,190(  -  -  -

  )26إيضاح (خالل السنة  المسترد  -  -  -  )302,497(  -  )302,497(

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

:م2007(%1معدل بلقروض تحت المراقبة االلتزامات المحتملة المنتظمة بما فيها القروض ولعام تكوين مخصصالبنك دارة إقررت 

1(%.  

  الفوائد المعلقة  )ب- 10

إيرادات عند والتي يتم االعتراف بها ك لتعليمات البنك المركزي اليمني فقاًوالفوائد على القروض والسلفيات غير المنتظمة ثل هذه تم

  .طفقحصيلها ت

ديسمبر 31

  م2007

  ديسمبر31

    م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

737,633 1,204,666   بداية السنةالرصيد في 

)26,041(  -   رد خالل السنةالمست

493,074 472,998   المكون خالل السنة

1,204,666 1,677,664 نهاية السنةالرصيد في 



التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

م2008ديسمبر  31

  )22(صفحة 

  صافي المتوفرة للبيع، االستثمارات11

  :التالية المؤسسات الماليةالشركات وي ات المتوفرة للبيع فاالستثمارتشتمل هذه على 

ديسمبر  31

م2007

ديسمبر31

    م2008

منيألف ريال ي ألف ريال يمني   :االستثمار في شركة زميلة

  )أ- 11إيضاح (شركة مأرب للدواجن   157,488  78,744
  

  : خرىوالمؤسسات المالية األشركات الاالستثمارات في 

59,060 59,131   )ب- 11إيضاح (اليمن  - شركة الخدمات المالية اليمنية

  )ج-11اح إيض(جيبوتي- الدوليكاك بنك   19,970  - 

  الشركة اليمنية لصناعة المضخات   15,750  15,750

  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

  )د- 11إيضاح (لسكني والزراعيمشروع الرئيس الصالح ا  600,000  - 

  )هـ- 11إيضاح (مؤسسة ضمان الودائع المصرفية  10,000  - 

  )و- 11(شركة أساس للتطوير العقاري  1,001,250  - 

169,363 1,879,398   المتوفرة للبيع اتي االستثمارإجمال

)110,303( )31,559(   )ز- 11(القيمة  انخفاضمخصص 

59,060 1,847,839   القيمة الدفترية لالستثمارات المتوفرة للبيع صافي

  شركة مأرب للدواجن  )أ- 11

إال أنه من المتوقع أن تستمر في من الصعوبات عدداً الشركة تواجه  . من رأس مال شركة مأرب للدواجن% 23.20هنسبتيمتلك البنك ما

ألف ريال يمني مقابل زيادة رأس المال في شركة مأرب  78,744دفع مبلغ قدره قام البنك خالل السنة ب. ستقبلتستقر في المونشاطها 

  .للدواجن

  اليمن -اليمنيةشركة الخدمات المالية  )ب- 11

والتي تأسست مشاركة مع عدد ) شركة مساهمة مقفلة(ألف دوالر أمريكي في شركة الخدمات المالية اليمنية  310.7ساهم البنك بمبلغ قدره 

بزيادة حصته من الشركة م 2007قام البنك خالل سنة . مليون دوالر أمريكي 3يبلغ إجمالي رأس مالها من البنوك المحلية األخرى، و

  ).تحت التصفية(بشراء جزء من مساهمة البنك الوطني 

  جيبوتي-الدوليكاك بنك   )ج- 11

والذي تأسس مشاركة مع عدد من تيجيبو–الدوليفي رأس المال كاك بنك % 5ألف دوالر أمريكي وبنسبة  100ساهم البنك بمبلغ قدره 

  .مليون دوالر أمريكي 2القطاع الخاص اليمني، ويبلغ رأس ماله جهات 

  السكني والزراعيمشروع الرئيس الصالح   )د- 11

مال مشروع الرئيس من حصته في رأس الكمرحلة أولى % 30ألف ريال يمني وهو عبارة عن 600,000مبلغ قدره  قام البنك بدفع

ألف  2,000,000مبلغ  بلغ حصة البنك في المشروعت. القطاع العامجهات من والذي تأسس مشاركة مع عدد كني والزراعي الس حالصال

  .ريال يمني
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  )23(صفحة 

  )تتمة(صافي  المتوفرة للبيع، االستثمارات  11

  الودائع المصرفية مؤسسة ضمان  )هـ- 11

مؤسسة ضمان الودائع المصرفية والتي تأسست مشاركة مع الحكومة ألف ريال يمني في رأس المال  10,000ساهم البنك بمبلغ وقدره 

  . اليمنية والبنك المركزي اليمني وجميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية

  شركة أساس للتطوير العقاري  )و- 11

الشركة العربية اليمنية الليبية مع التي تأسست مشاركة والعقاريللتطويرأساسدوالر أمريكي في شركة  مليون 5ه رساهم البنك بمبلغ وقد

  .  مليون دوالر أمريكي 50، ويبلغ إجمالي رأس مالها القابضة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

  ةمخصص انخفاض القيم  )ز- 11

لة الماضية وحيث ال يتوقع استالم أية توزيعات خالل بسبب عدم استالم أية توزيعات من االستثمارات األخرى خالل السنوات القلي

.ألرصدة هذه االستثماراتنخفاض القيمة كاملة السنوات القادمة، تم تجنيب مخصصات ال

  األرصدة المدينة والموجودات األخرى12

ديسمبر 31

م2007

  ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني     ألف ريال يمني

127,953 171,409   ت المدفوعة مقدماً المصروفا

233,861 1,367,036   الفوائد المستحقة القبض

  التأمينات والمبالغ المدفوعة مقدماً  310,464  268,858

  المخزون لغرض البيع  47,325  102,097

  المخزون ألغراض غير البيع   160,914  65,520

  دفوعة مقدماً لشراء موجودات ثابتةالممبالغ ال  92,359  47,023

464,238 486,984 مصاريف قبل التشغيل للفروع الجديدة قيد اإلنشاء

  خرىاألمدينة الرصدة األ  480,502  419,664

  آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون التي صولاأل  242,483  - 

  صافي األرصدة المدينة والموجودات األخرى  3,359,476  1,729,214

  .غيار المحولة إلى البنك من البنك الزراعي سابقاًالمان المصدرة لعمالء البنك وقطع االئتقات المخزون لغرض البيع بطايمثل 
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  المعدات، بعد االستهالك المتراكمواآلالت والعقارات 13

  اإلجمالي

األجهزة ونقاط 

وصناديقالبيع

  السيارات  اآلليالصراف

  واآلالتاألثاث 

  والمعدات

  التحسينات على

العقارات 

  المستأجرة

األراضي 

  والمباني

  واإلنشاءات

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني : التكلفة أو التقييم

3,282,041 400,868 322,287 1,468,581 357,474 732,831 م2008يناير1في   

1,870,831 474,756 57,538 1,046,937 207,903 83,697 السنةإلضافات خالل ل  

  الستبعاداتل    )452(  )501(  )4,068(  )20,294(  -  )25,315(

  لتسوياتل    -  -  12,625  -  )12,625(  -

5,127,557 862,999 359,531 2,524,075 564,876 816,076 م2008ديسمبر31في   

: االستهالك

904,054 126,204 178,498 376,236 116,059 107,057 م2008يناير1في   

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

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

  للتسويات    -  -  1,894  -  )1,894(  -

1,579,861 348,865 214,765 697,095 196,181 122,955 م2008ديسمبر31في   

:  القيمة الدفترية

3,547,696 514,134 144,766 1,826,980 368,695 693,121   م2008ديسمبر31في   

2,377,987 274,664 143,789 1,092,345 241,415 625,774   م2007ديسمبر  31في   

 ،)عدن(لإلستشارات الهندسية - م األراضي والمباني المملوكة للبنك من قبل المجموعة الهندسية اليمنيةتم تقيي م2006عام  أغسطسفي 

يم في ذلك التاريخ بخالف يويبين الجدول التالي القيمة السوقية والقيمة الدفترية وفائض إعادة التقييم لتلك األراضي والمباني الخاضعة للتق

  :منذ تاريخ التقييمأو إضافتها عادها األراضي والمباني التي تم إستب

    السوقيةالقيمة    الدفتريةالقيمة    لتقييمافائض إعادة 

    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

1,125,656 77,932 1,203,588   األراضي

355,326 557,048 912,374   المباني

1,480,982 634,980 2,115,962   اإلجمالي

التشخيصية للبنك التي راسة بموجب الد م2006لتقييم الذي تم في عام على اف البنك بقيم العقارات المملوكة له بقيمها السوقية بناء لم يعتر

والذي ينص على وجوب تقييم ) 16(ولو قام البنك بتقييم العقارات بقيمها السوقية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم . تمت في تلك السنة

1,480,982بمبلغ الملكيةرتفع رصيد هذه العقارات وحقوق ات في حالة وجود فارق جوهري بين قيمها السوقية وقيمها الدفترية الالعقار

  .ألف ريال يمني
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  األرصدة المستحقة للبنوك14

ديسمبر 31

  م2007

  ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   :األرصدة المستحقة للبنوك المحلية

 - 62,447   تحت الطلب والحسابات الجارية 

  الودائع ألجل   4,063  - 

  للبنوك المحليةاألرصدة المستحقةإجمالي   66,510  - 

  جنبية األبنوك للالحسابات الجارية وتحت الطلب   282,409  10,706

10,706 348,919   إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك

  ودائع العمالء15

ديسمبر 31

  م2007

  ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

الحسابات الجارية وتحت الطلب  68,327,841  54,766,131

حسابات التوفير  1,974,985  1,176,805

الودائع ألجل  83,895,442  49,388,097

  الودائع األخرى  2,599,404  1,935,119

المستندية اتلخطابات الضمان واالعتماد التأمينات النقدية  11,113,610  9,847,282

العمالء عإجمالي ودائ  167,911,282  117,113,434

  األخرىالمطلوبات األرصدة الدائنة و16

ديسمبر 31

  م2007

  ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

385,003   الفوائد المستحقة الدفع  528,103

122,035   مستحقةالمصاريف ال  243,860

464,996 332,785   محصلة مقدماًالقروض الفوائد 

  مصلحة الضرائب  33,761  28,573

  األرصدة الدائنة األخرى  816,960  557,092

األخرىوالمطلوباتاألرصدة الدائنة إجمالي   1,955,469  1,557,699

  مخصصات ال17

ديسمبر 31

  م2007

  ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ريال يمني ألف   

289,564 589,915   بداية السنةالرصيد في 

300,351 69,935   )28إيضاح (السنةالمخصص المكون خالل 

589,915 659,850   نهاية السنةالرصيد في 
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  جلالقروض الطويلة األ  18

ديسمبر 31

  م2007

  ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

  تطوير تهامة الثالث مشروع  6,231  6,231

  مشروع تطوير ريمة  7,641  8,490

28,084 71,805 المهرة - مشروع التنمية الريفية

  صندوق التشجيع الزراعي  150,000  100,000

142,805 235,677   إجمالي القروض الطويلة األجل

  حقوق الملكية  19

    رأس المال المصدر والمدفوع   )أ- 19

ألف  8,000موزعة على ) ألف ريال يمني 6,000,000: م2007ديسمبر  31(ألف ريال يمني  8,000,000وع يبلغ رأس المال المدف

  ). ريال يمني1000: م2007ديسمبر  31(ريال يمني  1,000سهم وتبلغ القيمة اإلسمية للسهم الواحد 

  القانوني االحتياطي  )ب- 19

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

ال يمكن للبنك أن يستخدم هذا االحتياطي دون الحصول على موافقة مسبقة . ضعف رأس المالحتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي  القانوني

  .من البنك المركزي اليمني

  االحتياطي العام  )ج- 19

  .الحتياطي في األوجه التي يقررها البنكيجوز استخدام رصيد هذا ا

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي   20

. ضمان صممت لتلبي متطلبات عمالء البنكالوخطابات  االعتمادخطابات وكمبياالت ، االئتمانلتمديد  التزاماتواالئتمانالتزاماتتتضمن 

ثابتة أو صالحية تواريخ ، عموماً لهذه االلتزامات،. متعاقبة ائتمانيةعن قروض وتسهيالت تعاقدية  التزاماتاالئتمانتمديد  التزاماتتمثل 

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

  .نقدية مستقبليةمتطلبات بالضرورة 

وخطابات الضمان البنك بتسديد المبالغ المترتبة بالنيابة عن العميل شريطة تعثر العميل عن التسديد ادات المستندية االعتمتُلزم كمبياالت 

  .لشروط العقد وفقاً

  : تضمنت االلتزامات نيابة عن العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب العمالء، كما في تاريخ الميزانية العمومية، ما يلي

صافي

اللتزاماتا

  الهامش

المغطى

إجمالي

االلتزامات

م2008ديسمبر31كما في 

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

35,088,29

7 3,685,061 38,773,358   مستنديةالاتعتمادالا

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

  اإلجمالي   77,089,246  11,113,610  65,975,636
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  )تتمة(الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي   20

  صافي

االلتزامات

  الهامش

المغطى

  إجمالي

االلتزامات

  م2007ديسمبر  31كما في 

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

31,942,166  4,023,266
35,965,43

2   االعتمادات المستندية

24,884,795 5,824,016 30,708,811 العمالء  - خطابات الضمان

  اإلجمالي   66,674,243  9,847,282  56,826,961

  لدى البنوك والسلفيات المقدمة للعمالء واألرصدةالفوائد من القروض 21

ديسمبر31

  م2007

ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   :المقدمة للعمالء ياتالقروض والسلفمن فوائد ال

855,325   2,312,366   المقدمة للعمالءالقروض من فوائد ال

2,360,219   4,070,685   الفوائد من الحسابات الجارية المدينة

137,789   322,061   الفوائد من التسهيالت األخرى

  المقدمة للعمالء  القروض والسلفيات من فوائدال إجمالي  6,705,112    3,353,333

  :البنوكلدى رصدةاألمن فوائد ال  

638,925   240,826   الفوائد من أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 

  البنوكلدى رصدةاألمن فوائد ال  202,006    234,981

873,906   442,832   األرصدة لدى البنوكإجمالي الفوائد من 

4,227,239   7,147,944   والسلفيات المقدمة للعمالء واألرصدة لدى البنوكمن القروض  وائدإجمالي الف

  عتكلفة الودائ22

ديسمبر31

  م2007

ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   الفوائد على ودائع العمالء

61,771   354,712 الفوائد على الحسابات الجارية وحسابات التوفير

3,409,061   7,630,427 ع ألجل الفوائد على الودائ

  إجمالي الفوائد على ودائع العمالء  7,985,139    3,470,832

  الفوائد على األرصدة المستحقة للبنوك  16,606    9,248

  الفوائد على القروض الطويلة األجل  1,565    999

  إجمالي تكلفة الودائع  8,003,310    3,481,079
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  عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةالإيرادات   23

ديسمبر31

  م2007

ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   

395,031   699,660   من خطابات االعتماد المستندية العموالت

526,891   516,077   من خطابات الضمان العموالت

84,499   146,586   من التحويالت  العموالت

9,422   19,607   رسوم الخدمات المصرفية

373,994   416,952   الخدمات األخرىرسوم 

1,389,837   1,798,882   إجمالي إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية

  ةاألجنبيعمالت من العمليات بال )الخسائر(/ األرباح24

  ديسمبر31

  م2007

ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

10,435   295,119   بيةأرباح عمليات المتاجرة بالعمالت األجن

  فروق إعادة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية  )81,597(    )42,360(

)31,925(   213,522   عمالت األجنبيةمن العمليات بال )الخسائر/ (إجمالي األرباح 

  منحال  25

ديسمبر31

  م2007

ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

60,000   60,000   صندوق التشجيع الزراعي

عمال كدعم أل) ألف ريال يمني 60,000: م2007(يمني ألف ريال  60,000بمنح البنك  السنةقام صندوق التشجيع الزراعي خالل 

  .قراض الزراعي في البنكاإل

  إيرادات التشغيل األخرى26

ديسمبر31

  م2007

ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

  )أ- 10إيضاح (القروض والسلفيات انتفت الحاجة إليها خسائر المخصصات لقاء   -     302,497

  المسترد من مخصص االستثمارات المتوفرة للبيع  78,744    - 

  المسترد من مخصص األرصدة المدينة األخرى  44,074    - 

26,944    54,984   تعديالت سنوات سابقة

إيرادات بيع عقارات وآالت ومعدات  1,801    1,656

5,626   يرادات متنوعةإ  1,425  

336,723   181,028   األخرى ت التشغيلإجمالي إيرادا



التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

م2008ديسمبر  31

  )29(صفحة 

  اإلداريةالعمومية والمصاريف 27

ديسمبر31

    م2007

ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

  والتكاليف ذات العالقةالرواتب واألجور   3,270,805    2,495,933

340,768   686,440   )13إيضاح (اآلالت والمعداتالعقارات و استهالك

144,899   201,855   اإليجارات

58,920   84,516   الكهرباء والماء

134,903   188,679   الترميمات والصيانة

89,237   138,561   التلفون والتلكس والبريد

481,769   929,183   اإلعالن والنشر

23,267   29,986   مينأمصاريف الت

5,170   13,140   ضائيةقالمصاريف ال

61,922   115,487   الضيافة

104,544   101,681   القرطاسية ومواد الطباعة

59,805   مهنيةالوية ستشاراالتعاب األ  49,686  

  نتقاالتاالنقل والمصاريف   278,573    229,526

  تدريبالمصاريف   96,025    88,032

  سابقةالسنوات المصاريف   146,773    5,954

254,520   306,889   خرىاألدارية اإلعمومية والاريفمصال

4,579,169   6,638,279   اإلداريةالعمومية واريفالمص إجمالي

  ).موظفاً 1,654: م2007ديسمبر31(م2008ديسمبر31موظفاً كما في  1,799يعمل لدى البنك 

  المخصصات28

  ديسمبر31

    م2007

ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

646,451   1,661,779   )أ - 10إيضاح (غير المنتظمة مخصصات لقاء خسائر القروض والسلفياتال

  مخصصات لقاء خسائر القروض الزراعيةال  1,436    3,906

300,351   69,935   )17إيضاح (مخصصات لقاء البنود خارج الميزانية العمومية ال

 -   2,426   المخصصات األخرى

950,708   1,735,576   اتإجمالي المخصص

  الزكاة29

  ديسمبر31

    م2007

ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني ألف ريال يمني   

  المدفوعةالزكاة  15,000    10,000



التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

م2008ديسمبر  31

  )30(صفحة 

  لسهماألساسي لربحال30

  ديسمبر31

    م2007

  ديسمبر31

  م2008

ألف ريال يمني     ألف ريال يمني

1,278,822   السنةربح  179,067  

  السنةمتوسط عدد األسهم خالل   لف سهمأ 6,000    ألف سهم 5,450

  لسهماألساسي لربح ال  ريال يمني 29.85    ريال يمني 234.65

  ).10إيضاح (المخصص الواجب أخذه في هذه السنة ولكن أجل إلى السنتين القادمتين ال يتضمن المبلغ أعاله 

  قيمة السهم  31

  ديسمبر 31  

م2008

  ديسمبر 31

م2007

  ف ريال يمنيأل    ألف ريال يمني  

  6,452,391    9,131,458  )3صفحة (حقوق الملكية كما في الميزانية العمومية 

  1,480,982    1,480,982  )13إيضاح (فائض إعادة التقييم لألراضي والمباني 

  7,933,373    10,612,440  اإلجمالي

سهم 6,000,000  سهم 8,000,000  عدد األسهم المصدرة

  ريال يمني 1,322  ريال يمني 1,327  القيمة العادلة للسهم

  العالقة ويالمعامالت مع األطراف ذ  32

% 25أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء وعائالتهم والشركات التي يملكون في سياق نشاطه االعتيادي، ينفذ البنك معامالت مع بعض 

  .  كشروط هذه المعامالت من قبل إدارة البنيتم اعتماد ، والسنةالذين كانوا عمالء البنك خالل وأو أكثر من رأسمالها 

: م2007ديسمبر  31(ألف ريال يمني  51,817مبلغ  السنةالتي منحت لألطراف ذوي العالقة خالل والسلفيات القروض بلغت 

طراف ذوي لألوالسلفيات وعادة ما تقدم القروض . ، قابلة للسداد أو تم سدادها حسب العقود الموقعة معهم)ألف ريال يمني 10,629

  . العالقة مقابل ضمانات تتمثل في رواتب الطرف ذي العالقة والودائع النقدية والرسوم التجارية مقابل أصول ثابتة

  :  كانت أرصدة نهاية السنة المتضمنة في البيانات المالية كما يلي

ديسمبر 31

  م2007

ديسمبر31

  م2008

  

ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  :س اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهمأعضاء مجل  

إجمالي القروض والسلفيات، بعد المخصصات    51,817  10,629

12,124,363 10,028,872 ودائع ال  

  القروض الطويلة األجل    150,000    100,000

  المطلوبات المحتملة األخرى    -     572,637

        

ألف ريال يمني  ألف ريال يمني      

18,000 756 للسنةإيرادات الفوائد   

937,000 5,352   للسنةتكلفة الفوائد   



التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

م2008ديسمبر  31

  )31(صفحة 

  والمطلوبات لموجوداتاستحقاقات ا  33

    اإلجمالي

  أكثر

    من سنة

  أشهر 6من 

    إلى سنة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م2008ديسمبر31ما في ك

  

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

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

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 

  المركزي اليمني

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

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

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

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

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

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد 

  المخصصات

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

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

  المطلوبات 

348,919 348,919   األرصدة المستحقة للبنوك

167,911,282 14,019 251,542  355,181 167,290,540   ودائع العمالء

  روض الطويلة األجلالق  -  -  -  235,677  235,677

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

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

  

    اإلجمالي

  أكثر

    من سنة

  أشهر 6من 

    إلى سنة

  إلى 3من 

    أشهر 6

  أقل من

  أشهر 3

  م2007ديسمبر 31كما في 

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

22,004,055 - - - 22,004,055

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 

  المركزي اليمني

16,652,364  - - -   األرصدة لدى البنوك   16,652,364

30,197,280 - -  96,920  30,100,360 أذون الخزانة، صافي 

4,800,000 - - - 4,800,000   شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

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

43,586,124 643,170 2,610,150 8,084,101 32,248,703

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد 

  تالمخصصا

59,060 59,060 -  -  -   االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي

121,759,749 5,163,096 2,610,150 8,181,021 105,805,482   إجمالي الموجودات

  المطلوبات 

10,706 - - - 10,706   األرصدة المستحقة للبنوك

117,113,434 - -  11,782,401 105,331,033   العمالءودائع 

  القروض الطويلة األجل  -  -  -  142,805  142,805

117,266,945 142,805  -  11,782,401 105,341,739   إجمالي المطلوبات

4,492,804 5,020,291 2,610,150 )3,601,380(  463,743   صافي الفجوة



التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية 

م2008ديسمبر  31

  )32(صفحة 

  والمطلوبات  الموجوداتالفوائد على أسعار متوسط   34

      --------- م2008ديسمبر31---------     --------- م3007مبرديس 31--------- 

      ريال يمني    دوالر أمريكي    يورو    ريال يمني  دوالر أمريكي    يورو

  الموجودات    %    %    %  %  %    %

  : األرصدة لدى البنوك                    

  الحسابات الجارية  -    1.50    3.00    -  4.00    4.00

2.00    4.00  -  -    2.30    -   الودائع ألجل

  أذون الخزانة    15.50    -    -    15.59  -    -

-    -  15.59  -    -    14.50   شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  

-    -  15.83  -    -    14.50   السندات الحكومية  

  :القروض والسلفيات المقدمة للعمالء،                      

  ية القروض الزراع    12.00    -    -    11.00  -    -

  القروض المقدمة للعمالء    19.00    9.00    9.00    19.00  8.00    8.00

  السلفيات المقدمة للعمالء    19.00    9.00    9.00    19.00  8.00    8.00

        
  

  المطلوبات            

9.00  9.00 13.00  8.00  8.00  17.00   األرصدة المستحقة للبنوك  

  :ودائع العمالء                      

  الودائع ألجل     13.00    3.00    2.00    13.00  4.00    4.00

  حسابات التوفير     13.00    2.00    2.00    13.00  4.00    4.00

  القروض الطويلة األجل    -    4.00    -    -  4.00    -

  



  التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(يضاحات حول البيانات المالية اإل

  م2008ديسمبر31

  )33(صفحة 

  وفقاً للقطاع االقتصادي المحتملةااللتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات 35

  م2008ديسمبر31في 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

21,476,949 -  - 21,476,949 - - - -   دية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمنيالنق

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

  أذون الخزانة، صافي  -  -  -  -  40,259,234  -    -  40,259,234

  اليمني شهادات اإليداع لدى البنك المركزي  -  -  -  -  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

1,847,839  -    - 1,847,839 - - - -   فرة للبيع، صافياالستثمارات المتو

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

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

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

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

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

65,976,636  3,493,941  
  

- -  29,203,401 33,278,294 -  -   الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى، صافي



  التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(يضاحات حول البيانات المالية اإل

  م2008ديسمبر31

  )34(صفحة 

  )تتمة(للقطاع االقتصادي  المحتملة وفقاًًااللتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات 35

  م2007ديسمبر  31في كما                               

    التصنيع    الزراعة    رةالتجا    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

22,004,055 -   - 22,004,055 - - - -   النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

16,652,364 -    -  16,652,364   األرصدة لدى البنوك   -  -  -  -

30,197,280 -    -  30,197,280   أذون الخزانة، صافي  -  -  -  -

4,800,000 -    -  4,800,000   شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  -  -  -  -
  وميةالسندات الحك  -  -  -  -  -  -    4,460,866  4,460,866

43,586,124 6,004,784    1,048,829 11,587 10,966,438 9,997,234 3,348,707 12,208,545   القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات

59,060  -    - 59,060  - - - -   االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي

121,759,749 10,465,650    1,048,829 73,724,346 10,966,438 9,997,234 3,348,707 12,208,545   إجمالي الموجودات

  المطلوبات

10,706 -    - 10,706  - - - -   األرصدة المستحقة للبنوك

117,113,434  30,030,046    865,435  124,070   ودائع العمالء  3,809,438  23,970,158  49,849,792  8,464,495

142,805 -    - 142,805 - - -   القروض الطويلة األجل  -

117,266,945 30,030,046    865,435  277,581 إجمالي المطلوبات  3,809,438  23,970,158  49,849,792  8,464,495

56,826,961  1,756,235  
  

- - 24,890,250 30,180,476 - -   ي، صافالحسابات النظامية وااللتزامات األخرى

  
  
  



  التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(يضاحات حول البيانات المالية اإل

  م2008سمبردي31

  )35(صفحة 

المحتملة وفقاً للموقع الجغرافيااللتزامات المطلوبات وتوزيع الموجودات و  36

  اإلجمالي

  

    أوروبا    آسيا    فريقياإ

  الواليات المتحدة

    األمريكية 

الجمهورية 

  اليمنية

  م2008ديسمبر31ما في ك

  

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني منيألف ريال ي ألف ريال يمني   الموجودات

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

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 

  لدى البنك المركزي اليمني

17,596,333 - 7,385,419 3,359,320 1,161,767 5,689,827   األرصدة لدى البنوك 

4,460,866  - -  -   ةالسندات الحكومي  4,460,866  -

40,259,234 - - - -  40,259,234 أذون الخزانة، صافي

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

60,894,262 - - - - 60,894,262

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد 

  المخصصات

1,847,839 19,970 - - -  1,827,869   الستثمارات المتوفرة للبيع، صافيا

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

  المطلوبات 

348,919 65,202 15,517 - 268,200 -   األرصدة المستحقة للبنوك

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

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

168,495,878 65,202 15,517 -  268,200 168,146,959   إجمالي المطلوبات

  

  اإلجمالي

  

    أوروبا    آسيا    فريقياإ

الواليات المتحدة 

    األمريكية

الجمهورية 

  اليمنية

  م2007ديسمبر  31ما في ك

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

22,004,055 - - - - 22,004,055

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 

  لدى البنك المركزي اليمني

16,652,364 - 7,406,199 2,201,137 2,581,736 4,463,292   األرصدة لدى البنوك 

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

30,197,280 - - -  -  30,197,280 أذون الخزانة، صافي

4,800,000 - - - - 4,800,000   شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

43,586,124 - - - - 43,586,124

القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد 

  المخصصات

59,060  - - -  -  59,060   االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي

121,759,749 - 7,406,199 2,201,137 2,581,736 109,570,677   إجمالي الموجودات

  المطلوبات 

10,706 - - - 10,706 -   األرصدة المستحقة للبنوك

117,113,434 - - -  - 117,113,434   العمالءودائع 

  القروض الطويلة األجل  142,805  -  -  -  -  142,805

117,266,945 - - -  10,706 117,256,239   إجمالي المطلوبات



  التسليف التعاوني والزراعيبنك 

  )تتمة(يضاحات حول البيانات المالية اإل

  م2008سمبردي31

  )36(صفحة 

  أنشطة األمانة37

ني باستثناء القروض التي يديرها نيابة عن صندوق التشجيع التعاو  .بالنيابة عن آخرينآلخرين أو موجوداتيحتفظ البنك أو يدير  ال

  الزراعي ووزارة المالية

  الموجودات والمطلوبات المحتملة38

د رفع البنك عدداً من القضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة التجارية االبتدائية ضد موظفين وعمالء بشأن مبالغ مختلسة وعدم سدا

المحاكم المختصة، قامت إدارة البنك بتقديم مخصصات وحيث توجد قضايا مرفوعة ضد البنك في  .المديونيات المستحقة، على التوالي

بالنسبة لبعض القضايا، وبالرغم من أنه قد حكم فيها لصالح البنك، إال أنها لم تنفذ .  أو جزئية لهذه الحاالت في البيانات المالية/ كاملة و

.بعد، في حين ال تزال القضايا األخرى تنتظر دورها أمام المحاكم

  لدى البنك ت األجنبية المهمةز العمالمراك39

من رأس المال واإلحتياطيات لمراكز العمالت األجنبية لكل عملة % 15م سقوفاً بنسبة 1998لسنة ) 6(يحدد منشور البنك المركزي رقم 

  :كانت لدى البنك مراكز العمالت المهمة التالية.األجنبية إلجمالي العمالتا% 25وبنسبة ةعلى حد

---- م2007ديسمبر  31----    ---- م2008ديسمبر31----   

    %  ألف ريال يمني    %  ألف ريال يمني

1,080,281 16.74   2,848,939 31.73   مريكياألدوالر ال

161,535 2.50   )1,285,338( )14.32(   سعوديالريال ال

)1,169( )0.02(   )159,213( )1.77( سترلينياإلجنيه ال

)28,146(  )0.43(   388,607 4.33   يوروال

2,099  0.03   )266,420( )2.97(   أخرى

  إجمالي مراكز العمالت األجنبية المهمة  17.00  1,526,575    18.82  1,214,600

: م2007ديسمبر  31(أمريكي  لكل دوالر ريال يمني 200.08يساوي م2008ديسمبر31في كما سعر صرف الدوالر األمريكي كان 

  ).أمريكي دوالر ريال يمني لكل 199.51

االرتباطات الرأسمالية  40

  ).ريال يمني ألف3,442: م2007ديسمبر  31(ألف ريال يمني 38،362مبلغ  م2008ديسمبر31بلغت االرتباطات الرأسمالية كما في 

  رأس المال لالكتتاب العام  41

ل يمني لزيادة رأس المال األف ري 1،500،000بلغ تخصيص مم 2005يناير  18في جلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس الوزراء الموقرقرر 

  .من االكتتاب العام

  أرقام المقارنة  42

  .الحاليةللسنةأعيد تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع العرض الخاص 


