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  )3(صفحة 

  
  

 يونيو/ يناير
    م2009

 يونيو/ يناير
  م2008

  يمني ألف ريال   يمني ألف ريال إيضاح لتشغيلإيرادات ا
          
  1،053،506    674,107    من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوك وائدالف

  2,677,337    3,875,956    الفوائد من أذون الخزانة
 732,844   175,765    الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني

 4,463,687   4,725,828    دإجمالي إيرادات الفوائ

  )2,659,599(    )2,795,871(    الودائع تكلفة
  1،804،088    1،929،957    صافي إيرادات الفوائد

 434,295   409,042    عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةال
  2،053    17،592    إيرادات اإلستثمارات المتوفرة للبيع

 64،059   12،933    األرباح من العمليات بالعمالت األجنبية
  345,988    129,107    األخرى إيرادات التشغيل

 2,650,483    2,498,631    صافي إيرادات التشغيل

        
        التشغيل مصاريف

 38,648   29,076    العموالت ورسوم الخدمات المصرفية
 686,804   729,994    اإلداريةو العمومية اريفالمص

 514,157   342,724  11  المخصصات

  1،239،609    1،101،794    تشغيلال اريفمصإجمالي 

 1،410،874   1،396،837    رباح التجارية والصناعيةوضريبة األ الزكاةقبل  فترةال ربح

 )37,500(   )42,500(    الزكاة 

 1،373،374   1،354،337    رباح التجارية والصناعيةضريبة األقبل بعد الزكاة ولفترة اربح 

 )480,681(   )474,018(  8   التجارية والصناعيةرباح األضريبة لقاء مخصص ال

 892,693   880,319    لفترةاربح 

  ريال يمني 119    ريال يمني 104  12  الربح األساسي للسهم 

   .المختصرة المرحلية البيانات المالية همن هذال يتجزأ جزءاً  19إلى  1من  المرفقة تشكل اإليضاحات
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 م2009 يونيو 30لألشهر الستة المنتهية في 
 

  )4(صفحة 

 

  المال رأس

احتياطي فائض 
تقييم إعادة 

  العقارات

االحتياطي 
  القانوني

 االحتياطي
  العام

احتياطي  
التغيرات  

المتراكمة في 
  اإلجمالي  األرباح للفترة    القيمة العادلة

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

  9,720,909   -  21,315   148,060   1,411,772   639,762   7,500,000  م2007 ديسمبر 31الرصيد في 
  24,494   -   24,494   -   -   -   -  صافي الحركة في القيمة العادلة للسنة

  1,530,362   1,530,362   -   -   -   -   -  ربح السنة
  -   )229,554(   -   -   229,554   -   - المحول إلى االحتياطي القانوني

  -   )229,554(   -   229,554   -   -   -  الحتياطي العامإلى امحول ال
الربح المحول إلى رأس حصة الحكومة في 

  -   )994,736(    -   -   -   -   994,736  المال
  -   -   -   )5,264(   -   -   5,264  من االحتياطي العام إلى رأس المال المحول

  )76,518(   )76,518(   -   -   -   -   -  الربححصة الموظفين في 

  11,199,247   -  45,809   372,350   1,641,326   639,762   8,500,000  م2008ديسمبر  31الرصيد في 

  880،319   880،319                ربح الفترة

  12,079,566   880،319  45,809   372,350   1,641,326   639,762   8,500,000 م2009يونيو  30الرصيد في 

وزير المالية على هذه / وافق معالي األخقد و  .يال يمنيألف ر 10,000,000إلى البنك مال  رأسم زيادة 2007أبريل  15عقدة بتاريخ أقر مجلس إدارة البنك في جلسته المن
 10,000,000  بلغم المال رأسصل يفي نهاية كل سنة حسب ما سيقرره مجلس إدارة البنك إلى أن  الربحالمال من حصة الحكومة في  رأسسيتم زيادة . المال رأسالزيادة في 

  .لف ريال يمنيأ

   .م في نهاية السنةن ذلك يتألمن ربح الفترة  لم يتم أي تحويل إلى رأس المال واالحتياطيات

  .المختصرة المرحلية البيانات المالية همن هذال يتجزأ جزءاً  19إلى  1من  المرفقة تشكل اإليضاحات
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 م2009 يونيو 30لألشهر الستة المنتهية في 
 

  )5(صفحة 

  
  يونيو 30

    م2009
  يونيو 30

  م2008
  يمني ألف ريال   منيي ألف ريال 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 413,519  805,075صافي األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات ذات العالقة باألنشطة التشغيلية 

 )2,675,527(  )4,747,120(  في الموجودات ) الزيادة(صافي 

 178,927  )5,376,129( مطلوبات الزيادة في ال ) /النقصان(صافي
 )633,430(  )11,041( األنشطة االستثمارية) تخدمة فيالمس(صافي التدفقات النقدية 

 )2,716,511(  )9,329,215(  صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية 
 63,940,438  80,545,484  يناير  1النقدية وشبه النقدية في 

 61,223,927  71,216,269 يونيو30النقدية وشبه النقدية في

  .المختصرة المرحلية البيانات المالية همن هذال يتجزأ جزءاً  19إلى  1من  المرفقة تشكل اإليضاحات



  اليمنيالبنك األهلي 
  المختصرة المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية

 م2009 يونيو 30
 

  )6(صفحة 

  النشاطالتأسيس و  1
ت المصرفية البنك كافة النشاطايمارس   .ملوك بالكامل للحكومة اليمنيةهو مو م1969في عام  في عدن )البنك(البنك األهلي اليمني تأسس 
 لحديدةكل من افي واحد فرع و وفرعين في العاصمة صنعاء ،الشرقيةو الجنوبية المحافظاتي ف منتشراًفرعاً  28و العامة الل إدارتهمن خ
. ص: يدوعنوانه البريي شارع الملكة أروى، للبنك فلعامة ة اداراإلتقع  . )1748(رقم بموجب تجاري السجل في الوالبنك مسجل . وتعز
  . عدن، الجمهورية اليمنية كريتر، ،)5(رقم  .ب

  السياسات المحاسبية الهامة  2

   المختصرة المرحلية أساس إعداد البيانات المالية  2-1
  .البيانات المالية المرحلية): 34(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المختصرة أعدت هذه البيانات المالية المرحلية 

لموجودات المالية والمطلوبات وا المتوفرة للبيع االستثمارات باستثناء مبدأ التكلفة التاريخيةوفقاً ل المختصرةرحلية الم أعدت البيانات المالية
بالريال   المختصرة المرحلية عرض البيانات الماليةت . العادلة هاوالمعاد قياسها بقيمالخسارة  وأالربح عبر بالقيمة العادلة المحتفظ بها المالية 
  .قرب ألف ريال يمني إال إذا أشير إلى خالف ذلكألمقربة اليمني 
  لتزامبيان اال

طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المقرة من مجلس معايير المحاسبة  االستمراريةعلى أساس  المختصرةالمرحلية تعد البيانات المالية 
كما تفسير معايير التقارير المالية الدولية التابعة للمجلس السارية المفعول  لجنةتفسيرات و م2009يونيو  30في كما الدولية السارية المفعول 

والقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني بما فيها قوانين واللوائح المحلية الحالية المطبقة المتطلبات و ،م2009يونيو  30في 
  .عرض البيانات المالية بشأنم 2002لسنة ) 2( رقماليمني البنك المركزي  في منشورالواردة  التعليمات

  : م تطبق مسبقاً في العام الماضيكن لواجبة التطبيق ولالمعايير والتفسيرات   )أ
 :مسبقاً في العام الماضيتكن مطبقة واجبة التطبيق ولم  الجديدة التالية إلعداد هذه البيانات المالية، أصبحت المعايير والتفسيرات

 ؛م2009يناير  1القطاعات التشغيلية، الساري المفعول ابتداًء من : )8( المالية الدولية رقم التقاريرمعيار  •
 ؛م2009يناير  1، الساري المفعول ابتداًء من )م2007المعدل في (، عرض البيانات المالية )1( معيار المحاسبة الدولي رقم •
 ؛م2009يناير  1، الساري المفعول ابتداًء من )م2007سنة  المعدل في(تكاليف االقتراض  ):23( معيار المحاسبة الدولي رقم •
البيانات ، )27( معيار المحاسبة الدولي رقمالتبني ألول مرة لمعايير التقارير المالية الدولية و): 1(معيار التقارير المالية الدولي رقم  •

 ؛م2009يناير  1 ، الساري المفعول ابتداًء من)م2008سنة المعدل (، المالية المجمعة والمنفصلة
يناير  1، الساري المفعول ابتداًء من )م2008سنة المعدل في (، الدفع القائم على األسهم): 2(معيار التقارير المالية الدولي رقم  •

 ؛م2009
 ؛م2009يناير  1، الساري المفعول ابتداًء من )م2008سنة المعدل في (، اندماج العمل): 3(معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
المعدل في ( ، عرض البيانات المالية)1( معيار المحاسبة الدولي رقمالعرض و:األدوات المالية ):32( معيار المحاسبة الدولي رقم •

 ؛م2009يناير  1، الساري المفعول ابتداًء من )م2008سنة 
 ؛م2009يناير  1ابتداًء من ساري المفعول اتفاقيات إنشاء العقارات؛ ال ):15( معايير التقارير المالية الدولية رقملجنة تفسير  •

  :، بعدغير سارية المفعول لكن والتفسيرات الصادرة المعايير  )ب
م وليست سارية 2009يونيو  30مجلس معايير المحاسبة الدولية قبل التي صدرت عن المعايير والتفسيرات التالية فإن ، االلتباسلتجنب 

    :المفعول، بعد، لم يسبق تطبيقها من قبل
 1، الساري المفعول ابتداًء من )م2008سنة المعدل في (والمنفصلة  جمعةالبيانات المالية الم ):27( معيار المحاسبة الدولي رقم •

 ؛م2009يوليو 
 يوليو 1، الساري المفعول ابتداًء من )م2008سنة المعدل (ااالعتراف والقياس :األدوات المالية ):39( معيار المحاسبة الدولي رقم •

 ؛م2009
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  )تتمة(بيان االلتزام 

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

 )م2008ن المعايير المصدرة في عام التعديالت لعدد م(مشروع لجنة معايير المحاسبة الدولية للتحسينات السنوية  •
 يوليو 1ابتداًء من الساري المفعول توزيع الموجودات غير النقدية للمالك  ):17( معايير التقارير المالية الدولية رقملجنة تفسير  •

 ؛م2009
 .م2009 يوليو 1ل ابتداًء من الساري المفعو ،العمالءتحويل الموجودات من ): 18( معايير التقارير المالية الدولية رقملجنة تفسير  •

التي  جوهري على المبالغ واإلفصاحات خالل الفترة المالية موضع التقريرأثر التفسيرات / تطبيق هذه المعاييرنتج عن ين أاإلدارة توقع تال 
  .ستطبق فيها

الصادرة عن البنك المركزي اليمني هي كما لمحلية أحكام القوانين والتعليمات اإلتزاماً بإن االستثناءات من معايير التقارير المالية الدولية 
  :يلي

في منشوره البنك المركزي اليمني تعليمات القروض والسلفيات غير المنتظمة وفقاً للقاء خسائر ثابتة استخدام حد أدنى لنسب مئوية   )أ
  م؛ و1998 سنةل) 5(رقم  همنشورفي م و1996 سنةل) 6(رقم 

المخصص العام للقروض والسلفيات وليس المحتسب على القروض والسلفيات المنتظمة ضمن مخاطر العام للمخصص الإدراج   )ب
  .لكيةحقوق المضمن 

  .م2009يونيو  30ير مادي كما في للبنك غ المختصرة المرحلية على البيانات الماليةهذين االستثناءين إن تأثير 

  التقديرات المحاسبية الهامة   2-2
تؤثر على تطبيق السياسات ومبالغ  وافتراضاتتقديرات تعديالت ومن اإلدارة القيام بعمل  المختصرة المرحلية يةيتطلب إعداد البيانات المال

خالل الفترة المعلنة ومبالغ اإليرادات والمصروفات  المختصرة المرحلية في تاريخ البيانات الماليةالمعلنة المالية مطلوبات الموجودات وال
بشكل في الفترات الالحقة،  ماديةلتعديالت الل جوهريةتحمل مخاطر كون التقديرات التي ترى إدارة البنك أنها تت  .المالية موضع التقرير

  .والسلفيات انخفاض قيمة القروضلقاء مخصصات الأساسي، من 
  :لةالمحتموالمطلوبات السلفيات والقروض لقاء مخصصات الالعوامل التالية عند تحديد  االعتبار،بعين  ،يأخذ البنك

 ؛المركز المالي للعميل ككل •
 ؛دخل كافي يمكنه من سداد المديونيةحصيل توأي قدرة العميل على القيام بأنشطة ربحية في مجال عمله  ة،نسبة المخاطر •
 ؛ والضمانات المقدمة وإمكانية تحويل ملكيتها إلى البنك ةقيم •
 .تكلفة تسوية المديونية •

  تقديرات اإلدارة
السائدة معقولة في ظل الظروف أنها البنك قد يعتتعددة البنك السابقة وعوامل أخرى مخبرة على  األساسية تراضاتواالفتستند التقديرات 

 ، لذلك قدمن مصادر أخرىالموجودات والمطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة بشأن قيم األحكام التي يصدرها  اسالتي تشكل نتائجها أسو
   . يراتتختلف النتائج الفعلية عن تلك التقد

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

  .والمستقبلية
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   2

  السياسات المحاسبية الهامةملخص   2-3

في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة هي نفسها المتبعة في إعداد كل من البيانات المالية للسنة السياسات المحاسبية الهامة المتبعة إن 
  م2009 يونيو 30م والبيانات المالية المرحلية الكاملة كما في 2008مبر ديس 31المالية المنتهية في 

  لألدوات الماليةإدارة المخاطر          3

وأدوات  مخاطرتخضع لحدود الة مستمرة مراقبوقياس و تحديدعملية من خالل  اإدارتهيتم  هالمخاطر متأصلة في األنشطة البنكية، إال أنتعد 
عن مسئولية كل فرد في البنك تحمل لبنك، ويربحية مستمرة لذات أهمية بالغة لضمان هذه لية إدارة المخاطر تعتبر عمو. رقابية أخرى

 .المخاطر الواقعة في إطار مسؤولياته

  .أسعار الصرف مخاطرالفائدة و سعر مخاطروالسيولة،  مخاطرو، االئتمان مخاطرليتعرض البنك 

  مخاطر االئتمان    3-1

هيالت االئتمانية المقدمة للعمالء والبنوك، والحسابات الجارية والودائع لدى البنوك والحقوق وااللتزامات من اآلخرين تُعتبر القروض والتس
  .تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة تلك األطراف على الوفاء بالتزاماتهم عند استحقاقها. موجودات مالية معرضة لمخاطر االئتمان

معايير بم المتعلق بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان، يلتزم البنك 1997لسنة ) 10(بنك المركزي اليمني رقم ولغرض االلتزام بتعميم ال
  .محددة لغرض إدارة مخاطر االئتمان بطريقة مالئمة

  :وهي ما يلي باإلضافة إلى المعايير المنصوص عليها في التعميم المذكور أعاله، يطبق البنك إجراءات إضافية، لتقليل مخاطر االئتمان،

  ؛إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منهم •
  ؛الحصول على ضمانات كافية لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي تواجه العمالء أو البنوك •
غير  ء والبنوك لغرض تقييم مراكزهم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطلوب للقروضالمتابعة والمراجعة الدورية للعمال •

  ؛المنتظمة
 .توزيع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك على قطاعات متنوعة لتقليل تركزات مخاطر االئتمان •
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يظهر الحد األعلى للمخاطر باإلجمالي قبل .  أدناه الحد األعلى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بمكونات الميزانية العمومية يظهر الجدول
  :العوامل المخففة من تأثير المخاطر باستخدام اتفاقيات الضمانات

 

  يونيو 30
  م2009

  ديسمبر 31
  م2008

 ألف ريال يمني ألف ريال يمني :الموجودات

باستثناء النقدية في (لنقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني ا
 8،899،867  9,078,459 )الصندوق

 25،612،567  18,880,940  األرصدة لدى البنوك 
 46,280,049  57,144,665  أذون الخزانة

 10،350،000  - شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني
 8،409،302  9,499,799 بعد المخصصات  والسلفيات المقدمة للعمالء، القروض

 205,826  207,484  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي
 1،739،911  1,781,691 األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

 101,497,522  96,593,038 إجمالي الموجودات

  25،749،246   26,619,803  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى
 127,246,768  123,212,841 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

توزيع األدوات ) 15(يظهر اإليضاح رقم  . يدير البنك تركزات المخاطر بتوزيع المحفظة على قطاعات اقتصادية ومواقع جغرافية متنوعة
  .المالية بحسب المواقع الجغرافية

  مخاطر السيولة  3-2

للحد من هذه المخاطر و.  في الظروف الطبيعية استحقاقهاالمالية عند على الوفاء بالتزاماته البنك عدم قدرة  السيولة هي مخاطرمخاطر إن 
ومراقبة  بإدارة الموجودات آخذة بعين االعتبار السيولة المطلوبة، األساسية،ودائع القاعدة اعتمادها على باإلضافة إلى البنك،  إدارة تقوم

  .تنظم مصادر تمويل متنوعةوبشكل يومي المالية والسيولة المستقبلية  التدفقات

  :يظهر الجدول التالي تحليل االستحقاق للمطلوبات المالية التي تظهر االستحقاقات التعاقدية المتبقية

    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة
  إلى 3من 

    أشهر 6
  أقل من

  أشهر 3
  م2009 ونيوي 30ما في ك
  

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

 األرصدة المستحقة للبنوك  585,276 - - - 585,276

 ودائع العمالء  56,707,569 9,017,513  18,318,192 659,642 84,702,916

 رباح التجارية والصناعية المستحقة الدفعضريبة األ  -  -  474،018  -  474،018

  إجمالي المطلوبات  57,292,845   9,017,513    18,792,210   659,642   85,762,210
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    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة
  إلى 3من 

    أشهر 6
  من أقل
  أشهر 3

  م2008 ديسمبر 31ما في ك
  

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

 األرصدة المستحقة للبنوك  2،076،627 - -  - 2،076،627

 ودائع العمالء  57،951،751 12،174،394  17،618،272 127،224 87،871،641

 ضريبة األرباح التجارية والصناعية المستحقة الدفع  -  824،041  -  -  824،041

  إجمالي المطلوبات  60،028،378   12,998,435    17،618،272   127،224   90،772،309

 .تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات وصافي الفجوة بين االثنين) 14(باإلضافة إلى ما ورد أعاله، يظهر اإليضاح رقم 

  الفائدةسعر  مخاطر  3-3

. قيمة األدوات الماليةعلى  التدفقات النقدية المستقبلية أوؤثر على تالفائدة سوف أسعار في  اتمن احتمال أن التغير الفائدةسعر  مخاطرتنشأ 
  :إلى الحد األدنى وذلك عن طريق مخاطرتأثير تلك اللحد من يمارس البنك عدداً من اإلجراءات ل

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

 .ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية •
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  :الفائدة سعر مخاطر إلىتعرض البنك التالي الجدول يظهر 

    اإلجمالي 
غير متأثر 

  بالفائدة
  من أكثر  

    واحدة سنة
  أشهر 6من 

    واحدة إلى سنة
  إلى 3من 

    أشهر 6
  أقل من

  أشهر 3
  م9200 يونيو 30ما في ك
  

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

10,228,035 10,228,035   - - - - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  12,185,067 2,540,681 - -   4,155,192 18,880,940
 ن الخزانة، صافيأذو   54,357,332  -  2,787,333 -    - 57,144,665

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني - - - -    - -
  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 1,715,606 367,306 4,046,187 3,370,700    - 9,499,799

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -  -  - -   207,484 207,484
 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  30,951 - - -   1,750,740 1,781,691

 العقارات واآلالت والمعدات  -  -  -  -   2,143,259 2,143,259

 إجمالي الموجودات 68,288,956 2,907,987 6,833,520 3,370,700   18,484,710 99,885,873

  المطلوبات وحقوق الملكية      
 األرصدة المستحقة للبنوك  - - - -   585,276 585,276

 ودائع العمالء   32,952,936 7,670,134  16,289,552 -   27,790,294 84,702,916

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  401,567 93,469 198,505  -   1,350,556 2,044,097

 الصناعية المستحقة الدفعضريبة األرباح التجارية و  -  -  -  -    474,018  474,018

 حقوق الملكية  -  -  -  -    12,079,566  12,079,566

  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 33,354,503 7,763,603  16,488,057 -    42,279,710 99,885,873
  فجوة التأثر بسعر الفائدة 33,354,503  )4,855,616(  )9,654,537(  3,370,700    )23,795,000(  -
  فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة 33,354,503  30,078,837  20,424,300  23,795,000    -  -

  

    اإلجمالي
غير متأثر 

  بالفائدة
  أكثر من  

    سنة واحدة
  أشهر 6من 

    إلى سنة واحدة
  إلى 3من 

    أشهر 6
  أقل من

  أشهر 3
  م8200  ديسمبر 31ما في ك
  

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

9،933،260 9,933,260   - - - - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   18،567،022 769،090 289،120 1،162،462   4،824،873 25،612،567
 أذون الخزانة، صافي  45،748،869  -  531،180 -    - 46،280،049

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 10،350،000 - - -    - 10،350،000
  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 2،304،100 521،750 2،497،732 3,085,720    - 8،409،302

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي -  -  - -   205،826 205،826
 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  243،665 1،925 723 2,909   1،490،689 1،739،911

 العقارات واآلالت والمعدات  -  -  -  -   2,176,637 2،176،637

 مالي الموجوداتإج 77،213،656 1،292،765 3،318،755 4،251،091   18،631،285 104،707،552

  المطلوبات وحقوق الملكية      
 األرصدة المستحقة للبنوك  1،500،000 - - -   576،627 2،076،627

 ودائع العمالء   35،255،688 10،929،628  15,726,324 -   25،960،001 87،871،641

 دائنة والمطلوبات األخرى األرصدة ال 498،883 154،659 222،534  -   1,859,920 2،735،996

 المستحقة الدفع رباح التجارية والصناعيةضريبة األ  -  -  -      824،041  824،041

 حقوق الملكية  -  -  -      11،199،247  11،199،247

  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 37،254،571 11،084،287  15،948،858 -    40،419،836 104،707،552
  فجوة التأثر بسعر الفائدة  39،959،085  )9،791،522(  )12،630،103(  4،251،091    )21،788،551(  -
  فجوة التأثر بسعر الفائدة المتراكمة  39،959،085  30،167،563  17،537،460  21،788،551    -  -
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 30 المنتهية في الفترةالفوائد على الموجودات والمطلوبات المطبق خالل  راسعأمتوسط ) 30(رقم ، يظهر اإليضاح سبقما باإلضافة إلى 
  .م2008ديسمبر  31السنة المنتهية في و م2009يونيو 

  أسعار الصرف مخاطر  3-4
حرص البنك على يأسعار الصرف، و مخاطرض لالبنك، يتعامل البنك بمختلف العمالت األجنبية وعليه فإنه معر اتبسبب طبيعة نشاط

أن م والذي يحدد 1998 سنةل )6(رقم  منشورال في البنك المركزي اليمنيلعمالت األجنبية التزاماً بتعليمات لالمحافظة على مراكز متوازنة 
 يتجاوز إجمالي المركز المفتوح وأن ال ،مال البنك واحتياطياته رأسمن % 15نسبة  عنعلى حدة كل جنبية العمالت األمراكز  زال تتجاو

م يراقب البنك 1998لسنة ) 6(والتزاماً بمنشور البنك المركزي اليمني رقم  . مال البنك واحتياطياته رأسمن % 25لجميع العمالت عن 
. باألسعار السائدة في تاريخ البيع دورياً مراكز العمالت األجنبية لديه ويقوم ببيع المبالغ الفائضة بالعمالت األجنبية إلى البنك المركزي اليمني

  .البنكهم مراكز العمالت األجنبية في أ) 17( يبين اإليضاحو

   :كالتاليللعمالت األجنبية لبنك ا صافي تعرضبلغ 
  

  م9200 يونيو 30كما في   أمريكي دوالر    إسترليني جنيه    يورو    سعودي ريال    أخرى عمالت    اإلجمالي
    ألف ريال يمني     ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    نيألف ريال يم    ألف ريال يمني

  الموجودات  44,666,581  1,844,073  4,116,500  1,801,829  607,445  54,282,044
  المطلوبات   )45,987,628(   )1,829,922(   )4,152,775(   )1,627,778(   )591,024(   )55,434,743(
  صافي مراكز العمالت  )1,321,047(   14,151   )36,275(   174,051   16,421   )1,152,699(

  
  م2008 ديسمبر 31كما في   دوالر أمريكي    جنيه إسترليني    يورو    ريال سعودي    عمالت أخرى    اإلجمالي

    ألف ريال يمني     ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني
  الموجودات 45,681,065  1,893,736  6,042,796  1,833,005  499,277  55,949,879

  المطلوبات  )45,249,292(   )1,614,157(   )6,057,748(   )1,592,273(   )474,631(   )54,988,101(
  صافي مراكز العمالت  431،773   279،579   )14،952(   240،732   24،646   961,778

  إدارة رأس المال  3-5

يحتفظ وأن البنك متطلبات رأس المال المفروضة خارجياً بالبنك التزام ضمان في لرأس المال لمن إدارة البنك  ةاألساسياألهداف تتمثل 
تقنيات تستند  باستخدامبشكل ربع سنوي من قبل إدارة البنك رأس المال مراقبة كفاية تم ت  .نسب رأس مال صحيحةوقوي  ائتمانيبتصنيف 

تحفظ المعلومات المطلوبة في ملف لدى البنك المركزي اليمني على و. إشرافيةقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض على التعليمات الم
  .أساس ربع سنوي

أو  إلى موجودات مرجحة بأوزان المخاطر يساويبأن 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 . تمثل الحد األدنى المتفق عليه دولياًالتي % 8أعلى من 

  %.5يساوي أو أعلى من ودائع العمالء 

  :إلى فئتينالبنك ُيقسم إجمالي رأس مال 

  .العام واالحتياطيالقانوني  االحتياطيو رأس المالوتتضمن  :الفئة األولى
  .المتوفرة للبيع لالستثماراتفي القيمة العادلة  اتتغيرأي الناتجة عن  حققةمالير غ رباحاألو إعادة التقييم اتاحتياطيوتتضمن  :الثانيةالفئة 
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إلى لقروض والسلفيات لقاء اُيضاف رصيد المخصصات العامة و فئة األولى والثانيةالفي أي بنك محلي أو شركة مالية من  االستثمارُيستقطع 
  . فئة األولى والثانيةال

اً وتعكس تقديرة سلم مدرج مكون من أربعة مستويات للمخاطر مصنفة وفقاً لطبيع باستخدامالموجودات المرجحة بأوزان المخاطر قاس تُ
 تتبعت  .أو كفاالت مالئمة ضماناتأي  االعتبارالمصاحبة لكل أصل ونظيره، مع األخذ بعين  السوق والمخاطر األخرىو االئتمانلمخاطر 

   .ة األكثر احتمالية للخسائر الممكنةطبيعللتعكس امع بعض التعديالت العمومية الميزانية خارج لمخاطر البنود إجراءات مماثلة 

  .ياً الخاضع لهايعمل البنك وفقاً لجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارج

  :المال كالتالي رأسكفاية يتم احتساب 

 

  يونيو 30
  م2009 

  ديسمبر 31
  م2008

مليون ريال يمنيمليون ريال يمني :األوليفئة ال
 8،500 8،500 رأس المال

 1،641 1،641  االحتياطي القانوني
 372 372 االحتياطي العام
  -  1,354  األرباح للفترة

 10،513 11,867 األوليإجمالي الفئة 
   :الفئة الثانية

 640 640 احتياطي إعادة تقييم العقارات 
 46 46  احتياطي القيمة العادلة

 686 686 إجمالي الفئة الثانية
  )62(  )63(  االستثمارات في البنوك أو الشركات المالية المحلية

  87  86  السنة  / رصيد المخصص العام كما في نهاية الفترة 
 11,224 12,576 إجمالي رأس المال العامل

      :الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر
  14,303  13,166  في الميزانية العمومية 

  4،625  5,144  خارج الميزانية العمومية 
  18,928  18,310  إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر

      :نسبة كفاية رأس المال
  %56  %65  الفئة األولي

  %59  %69 إجمالي رأس المال
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  لدى البنك المركزي اليمنياالحتياطيات النقدية في الصندوق وأرصدة   4

 

  يونيو 30
  م2009 

  ديسمبر 31
  م2008

 ألف ريال يمني ألف ريال يمني :النقدية في الصندوق

 510،086  559,311 بالعملة المحلية
 523،307  590,265 بالعمالت األجنبية

 21,327  5,869 الشيكات المشتراة، صافي
 1،054،720  1,155,445 إجمالي النقدية في الصندوق

     : أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني
 3،908،953  3,896,683 بالعملة المحلية

 4،969،587  5,175,907  بالعمالت األجنبية
 8،878،540  9,072,590 ي اليمنيإجمالي أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركز

 9،933،260  10,228,035 إجمالي النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

بنسبة محددة على لدى البنك المركزي اليمني قانونية  بودائع البنك أن يحتفظعلى م 1998لسنة ) 38(رقم أحكام قانون البنوك  بموجب
  . لديه والودائع ألجل والودائع األخرى لودائع تحت الطلبية والعمالت األجنبية لالعملة المحل

  األرصدة لدى البنوك 5

  األرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى
  

  يونيو 30
  م2009 

  ديسمبر 31
  م2008

 ألف ريال يمني   ألف ريال يمني 

         :ليمنيالحسابات الجارية لدى البنك المركزي ا
 3،314،510  2,738,043    بالعملة المحلية  
 794،160  345,902   بالعمالت األجنبية  

 4,108,670  3,083,945   إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني
 1،974  -    األخرى الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية

  400،000   430,121    سالمية لدى بنكين محلييناإلستثمارية االودائع ال
 4,510,644  3,514,066   إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى

      األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األجنبية
 4،816،558  2,367,922   أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب

 )20،272(  )20,539(   المخصص لقاء بنود التسوية المعلقة 

 16،305،637  13,019,491   الودائع ألجل
 21،101،923  15,366,874   إجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األجنبية

  25،612،567   18,880,940   إجمالي األرصدة لدى البنوك

ال تحمل الحسابات الجارية لدى البنك المركزي ، في حين ئد متغيرةفواأسعار ألجل لدى البنوك األجنبية ودائع التحمل الحسابات الجارية و
  .والبنوك المحلية أي فوائداليمني 



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة( المختصرة المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية

 م2009 يونيو 30
 

  )15(صفحة 

  ، بعد المخصصاتالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء 6

 

  يونيو 30
  م2009 

  ديسمبر 31
  م2008

 يألف ريال يمن  ألف ريال يمني :القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص

  5،654،601   6,803,420 تسهيالت السحب على المكشوف
 5،112،777  5,326,771 القروض القصيرة األجل

 10،767،378  12,130,191 إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في القطاع الخاص 
 )2،189،068(  )2,396,932( )أ-6إيضاح (المخصصات لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة 

 )169،008(  )233,460( )ب- 6إيضاح (الفوائد المعلقة  

 )2،358،076(  )2,630,392( إجمالي المخصصات لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة والفوائد المعلقة

 8،409،302  9,499,799 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 

: م2008ديسمبر  31(يمني  ألف ريال 3,497,575مبلغ  م2009 يونيو 30ظمة كما في إجمالي القروض والسلفيات غير المنت بلغ
    :كما يليإن تفصيل هذا المبلغ ). ألف ريال يمني 2،789،807

  

  يونيو 30
  م2009 

  ديسمبر 31
  م2008

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

  469،331   722,060  الديون دون المستوى
  336،241   662,877  لهاالديون المشكوك في تحصي

 1،984،235  2,112,638  الديون الرديئة
 2،789،807  3,497,575  إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة

  القروض والسلفيات غير المنتظمةخسائر لقاء  اتمخصصال  )أ-6
من المادة ) م(لفقرة ام، و1998ديسمبر  27في ساري المفعول الم 1998 سنةل )38( رقمقانون البنوك من  )85(رقم لمادة بموجب أحكام ا

م، فإن أي مخصص 1999 سنةل )12(قرار الجمهوري بقانون رقم المعدل بال ،م1991 سنةل )31(رقم الدخل ضرائب قانون من  )9(رقم 
حكام أي قانون أل اًال يكون خاضعبهذا الخصوص لتعليمات البنك المركزي اليمني  وفقاًيكونه البنك لقروض والسلفيات خسائر القاء 

  .ضرائب الدخل عند احتساب الوعاء الضريبي لضريبة الدخلل

  :كانت كالتالي السنة/ الفترة  خالل لقروض والسلفياتخسائر المحتملة للا لقاء تفاصيل حركة المخصصات إن
  ---------- م  2009 يونيو 30------------   ---------- م  2008ديسمبر  31------------ 

  خاص  عام  إجمالي  خاص  امع  إجمالي
  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

 يناير 1الرصيد في  2,101,653  87,415  2,189,068  1,673,333  131,616  1,804,949

 االفتتاحية بالعمالت األجنبية إعادة تقييم األرصدة 13،099  273  13،372  1،922  159  2،081

 السنة /فترةال المبالغ المستخدمة خالل )3،345(  -  )3,345(  )2،152(  -  )2،152(

 الرصيد االفتتاحي المعدل 2,111,407  87,688  2,199,095  1،673،103  131,775  1،804،878

)471،759(  )61،866(  )409،893(  

  
 المبالغ المستردة من قروض سبق شطبها  )101,578(  )3,651(  )105,229(

 )11إيضاح (السنة / فترةللالمخصص  300,646  2،420  303,066  838،443  17،506  855،949

 المحمل على بيان الدخل 199,068  )1,231(  197,837  428،550  )44،360(  384,190

 السنة/ فترةال الرصيد في نهاية 2,310,475  86,457  2,396,932  2،101،653  87،415  2،189،068



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة( المختصرة المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية

 م2009 يونيو 30
 

  )16(صفحة 

  )تتمة( القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 6

  .%)2 :م2008( %2معدل بتحت المراقبة قروض لابما فيها المنتظمة لتزامات المحتملة االلقروض ولعام  اإلدارة تكوين مخصصقررت 

مقابل ) ألف ريال يمني 2,152: م2008(ألف ريال يمني  3,345تغطية بمبلغ قدره بشطب القروض والسلفيات كاملة ال سنةالخالل قام البنك 
 لبنكبعيدة، إال أن ا إمكانية استردادهاأن البنك استنفذت كافة اإلجراءات الممكنة الستعادتها وترى إدارة قيمة المخصصات حيث  انخفاض
  .في بيان الدخلاالعتراف به ستقبلي لهذه القروض المشطوبة سيتم استرداد هذه القروض بكل الوسائل الممكنة وأي استرداد مسيتابع 

  الفوائد المعلقة  )ب-6

إيرادات عند يتم االعتراف بها كالتي و لتعليمات البنك المركزي اليمني فقاًوالفوائد على القروض والسلفيات غير المنتظمة تمثل هذه 
  .طفقحصيلها ت

  ديسمبر 31
  م2008

  يونيو 30
     م2009 

    ألف ريال يمني  ريال يمني ألف
  يناير  1الرصيد في    169,008  89,988

  السنة/ فترةالخالل العمالت األجنبية فروقات أسعار صرف    1,795  373
  السنة/ فترةالالمبالغ المشطوبة خالل    )435(   )917(
  السنة/ فترةالالمسترد خالل   )- (  )5،900(

  السنة/ فترةلاالمكون خالل   63,092  85،464
 السنة/ فترةالالرصيد في نهاية   233,460  169،008

  صافي المتوفرة للبيع، االستثمارات 7
  :التالية بنوك والمؤسسات الماليةي الف ،المتوفرة للبيع ،اتاالستثمارتشتمل هذه على 

  ديسمبر 31
   م2008 

  يونيو 30
    م2009 

 50عدد األسهم بسعر 
    دوالر أمريكي للسهم

  المساهمة نسبة
%    

  :االستثمارات في أسهم مجموعة يوباف     ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
  دوالر أمريكي للسهم 1) أ(أسهم فئة  – وكرا كا –يوباف  0.788  29،944    303,587   17،982

  دوالر أمريكي للسهم 1) ب(أسهم فئة  – وكراكا –يوباف  0.782  4،693   47,580  2،818
  دوالر أمريكي للسهم 1) ج(أسهم فئة  – وكراكا –يوباف  1.221  10،565   107,113  6،344

  مجموعة يوبافأسهم في  اتي االستثمارإجمال   45،202   458,280  27،144

  :االستثمارات األخرى           
  )أ-7إيضاح (البحرين  -بنك اليوباف العربي الدولي  0.344        61,894   61,073
  )ب - 7إيضاح (البحرين  -شركة الخدمات المالية العربية   0.167        21,388   21،388
  )ج -7إيضاح (اليمن  -شركة الخدمات المالية اليمنية   10.000        63,002   62،165
  )د -7 إيضاح(اليمن   -شركة يمن موبايل للهاتف النقال  0.139        61,200   61،200

  رىإجمالي االستثمارات األخ          207,484   205،826
  إجمالي االستثمارات المتوفرة للبيع          665,764   232،970

  )ه- 7 إيضاح(القيمة  انخفاضلقاء مخصص ال          )458,280(   )27،144(
  صافي القيمة الدفترية لالستثمارات المتوفرة للبيع          207,484  205,826



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة( المختصرة المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية
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  )17(صفحة 

  صافي المتوفرة للبيع، االستثمارات 7

  البحرين -ليبنك اليوباف العربي الدو  )أ-7
على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقاً آلخر بيانات مالية مدققة  البحرين -بنك اليوباف العربي الدولي القيمة العادلة لالستثمار فيتحتسب  

  .دوالر أمريكي للسهم  44.36مبلغ بلغت التي و )م2007ديسمبر  31أي للسنة المنتهية في ( ،للشركة

  البحرين -الية العربية شركة الخدمات الم  )ب -7
البحرين على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقاً آلخر بيانات مالية  - تم احتساب القيمة العادلة لالستثمار في شركة الخدمات المالية العربية 

دوالر  10,77: م2008(دوالر أمريكي للسهم  10,69مبلغ والتي بلغت ) م2007ديسمبر  31أي للسنة المنتهية في (مدققة للشركة، 
  ).أمريكي للسهم

  اليمن -اليمنية شركة الخدمات المالية  )ج -7
والتي تأسست مشاركة مع ) مساهمة مقفلةيمنية شركة (ألف دوالر أمريكي في شركة الخدمات المالية اليمنية  310ساهم البنك بمبلغ قدره 

  . ون دوالر أمريكيملي 3الشركة  مال رأسيبلغ إجمالي . عدد من البنوك المحلية األخرى

  اليمن -شركة يمن موبايل للهاتف النقال  )د -7
مليون ريال يمني في أسهم شركة يمن موبايل  60ريال يمني بقيمة إجمالية قدرها  500سهم قيمة السهم الواحد  120,000اكتتب البنك 

 1,200,000دفع البنك مبلغ . مليون ريال يمني 43,262 هذه الشركة مبلغ مال رأسيبلغ إجمالي   .)شركة مساهمة يمنية(للهاتف النقال 
  .االعتراف والقياس -األدوات المالية ):39( فقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقموتكلفة الوالتي أضيفت إلى كتتاب ريال يمني مصاريف إ

   القيمة انخفاضلقاء مخصص ال  )ه-7
استالم أية عدم توقع خالل السنوات القليلة الماضية و البحرين -كراكاو  ن االستثمارات في يوبافأرباح متوزيعات بسبب عدم استالم أية 

أرصدة هذه االستثمارات ألن صافي قيمتها الحالية قيمة  نخفاضلقاء اكامل خالل السنوات القادمة، تم تجنيب مخصص أرباح توزيعات 
  .يساوي صفراً

  األرباح التجارية والصناعية المستحقة الدفعضريبة  8

 مبرديس 31
   م2008

 يونيو 30
  م2009

  المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
 يناير1الرصيد في  824,041  1,260,109

 )أ-8إيضاح (السنة  في بيان الدخل  / المحمل للفترة  474,018  824,041

 إجمالي المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب 1,298,059  2,084,150
 السنة/ المبلغ المدفوع خالل الفترة  )824,041(  )1,260,109(

 إجمالي ضريبة األرباح التجارية والصناعية المستحقة الدفع 474,018  824,041

  للفترةالمحمل  )أ-8

  .للفترةمن ربح % 35على أساس للفترة الضريبة لقاء مخصص الاحتساب  تم

  للسنة السابقةالربط الضريبي  )ب-8
  .م2008ديسمبر  31المنتهية في المالية عن السنة م المخالصة النهائية لضريبة الدخل المطلوبة 2008يونيو  9في  لبنكا استلم

  



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة( المختصرة المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية
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  )18(صفحة 

   حقوق الملكية  9

   ح بهرصالمال الم رأس   )أ-9

قيمة السهم  ،سهمألف  10,000ويتضمن ) ريال يمنيمليون  10,000: م2008(مليون ريال يمني  10,000 ح بهرالمال المص رأسيبلغ 
  ).ريال يمني 1،000سمية ألف سهم وقيمة السهم اال  10,000: م2008( ريال يمني 1،000 سميةإلا

  والمدفوع درالمال المص رأس   )ب-9
قيمة السهم  ،سهم ألف 8,500ويتضمن ) مليون ريال يمني8,500: م2008( مليون ريال يمني 8,500والمدفوع در المصالمال  رأسيبلغ 

  ).ريال يمني 1،000ألف سهم وقيمة السهم االسمية  8,500 :م2008( ريال يمني 1،000سميةإلا

   رباحتوزيع األ   )ج-9
  :على النحو التاليللبنك السنوية  رباحاألستوزع م 1991لسنة  )35( ألحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم وفقاً
  ؛لالحتياطي القانوني % 15 •
  ؛املالحتياطي الع % 15 •
  ؛الربحمن لحصتها للحكومة  % 65 •
 ؛ وحوافز الموظفينل    % 2 •

 .للموظفين االجتماعيللصندوق  % 3 •

  . لم يتم أي تحويل إلى رأس المال واالحتياطيات من ربح الفترة ألن ذلك يتم في نهاية السنة

  إعادة تقييم العقاراتفائض  احتياطي  )د-9
هذا الحساب  م في1999ديسمبر  31راضي والمباني المملوكة ملكية تامة وقيمها الدفترية كما في ألمبالغ إعادة تقييم اتم إدراج الفارق بين 

  .حقوق الملكيةوضمن 

  احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة)   هـ-9

الفارق بين القيمة العادلة والقيمة االعتراف والقياس، يتم االعتراف ب -األدوات المالية): 39(تطبيقاً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 
في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلى أن يتم بيعها أو تحصيل قيمتها أو استبعادها أو " المتوفرة للبيع"الدفترية لالستثمارات 

  .بها في بيان الدخلحتى يتم تحديد انخفاض قيمتها، عندها يتم إدراج األرباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف 
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  ، صافي األخرىالحسابات النظامية وااللتزامات   10

   . ضمان ُصممت لتلبي متطلبات عمالء البنكالوخطابات  عتماداالخطابات وكمبياالت ، االئتمانلتمديد  التزامات االئتمان التزاماتتتضمن 
ثابتة أو صالحية تواريخ ، عموماً ،االلتزاماتلهذه . متعاقبة ائتمانية تعاقدية عن قروض وتسهيالت التزامات االئتمانتمديد  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 

الضمان البنك بتسديد المبالغ المترتبة بالنيابة عن العميل شريطة تعثر العميل عن التسديد وفقاُ وخطابات  االعتمادتُلزم كمبياالت خطابات 
  .لشروط العقد

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

  االلتزامات

  المغطاة 
  مشبها

 إجمالي

 االلتزامات

 م9200 يونيو 30كما في 

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
11,612,21

  ةمستنديالعتماد االخطابات  14,254,807   2,642,597  0
 العمالء  -خطابات الضمان 5,542,530   1,340,481  4,202,049
 لمراسلةالبنوك ا –خطابات الضمان 6,628,330  -  6,628,330

 بطاقات االئتمان  66,509   15,154  51,355
  الشيكات المشتراة  127,627   11,565   116,062

  إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  26,619,803   4,009,797   22,610,006
  

 صافي

  االلتزامات

  المغطاة 
  بهامش

 إجمالي

 االلتزامات

  م8200ديسمبر  31كما في 

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  يمني ألف ريال
  خطابات االعتماد المستندية 12،494،585   4،571،414  7،923،171
 العمالء  -خطابات الضمان 5,924,769  1،491،482  4،433،287

 البنوك المراسلة –خطابات الضمان 7،241،521   -  7،241،521

 بطاقات االئتمان  66،627  16،957  49،670

  الشيكات المشتراة  21،744   3،262   18،482
 إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  25،749،246   6،083،115   19،666،131



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة( المختصرة المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية

 م2009 يونيو 30
 

  )20(صفحة 

  المخصصات 11
 يونيو/ يناير

    م2008
 يونيو/ يناير

   م2009
   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  )أ - 6اح إيض(لقاء خسائر القروض والسلفيات  مخصصال 303,066   444,836
  البنود خارج الميزانية العمومية مخصص لقاء ال  39،658    69،321

  إجمالي المخصصات 342,724   514,157

   لسهماألساسي لربح ال 12
يونيو / يناير

    م2008
يونيو / يناير

  م2009
 

 

  الفترة ربح  ألف ريال يمني  880,319   892,693
   عدد األسهممتوسط    سهم  8,500,000    7,500,000

  األساسي للسهم ربح ال  ريال يمني   104     119

  العالقة ويألطراف ذامعامالت  13

أو % 25أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء وعائالتهم والشركات التي يملكون عتيادي، ينفذ البنك معامالت مع بعض اال هنشاطسياق في 
  .  كه المعامالت من قبل إدارة البنم اعتماد شروط هذيت.  فترةالالذين كانوا عمالء البنك خالل وأكثر من رأسمالها 

   : كما يليهي المختصرة المرحلية  البيانات الماليةالسنة المتضمنة في / الفترة أرصدة نهاية إن 

 ديسمبر  31
   م2008

 يونيو 30
  م2009

  
 

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

 القروض والسلفيات، اإلجمالي    17,748  19,722

 ودائع العمالء     12,653   12,761

 يونيو/ يناير
   م2008

 يونيو/ يناير
  م2009

  
 

     ألف ريال يمني   ألف ريال يمني 

 لفترةإيرادات الفوائد ل   396  232

  للفترةفوائد مصاريف ال   495  503



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة( المختصرة المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية

 م2009 يونيو 30
 

  )21(صفحة 

  والمطلوبات لموجوداتاستحقاقات ا  14

    جمالياإل
  أكثر

    من سنة
  أشهر 6من 

    إلى سنة
  إلى 3من 

    أشهر 6
  أقل من

  أشهر 3
  م9200 يونيو 30ما في ك
  

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني   الموجودات
  بنك المركزي اليمنيالنقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى ال 10,228,035 - - - 10,228,035
  األرصدة لدى البنوك   15,703,492 985,780 2,110,560 81,108 18,880,940
 أذون الخزانة، صافي 54,357,332  -  2,787,333 - 57,144,665

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني - - - - -
  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 1,715,606 367,306 4,046,187 3,370,700 9,499,799

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي - - - 207,484 207,484

  إجمالي الموجودات 82,004,465 1,353,086 8,944,080 3,659,292 95,960,923

  المطلوبات      
  األرصدة المستحقة للبنوك 585,276 - - - 585,276

  ودائع العمالء 56,707,569 9,017,513  18,318,192 659,642 84,702,916

  إجمالي المطلوبات 57,292,845 9,017,513  18,318,192 659,642 85,288,192

  صافي الفجوة 24,711,620 )7,664,427(  )9,374,112( 2,999,650 10,672,731

 

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
  أشهر 6من 

    نةإلى س
  إلى 3من 

    أشهر 6
  أقل من

  أشهر 3
   م2008ديسمبر  31كما في 

ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني   الموجودات
  النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 9,933,260 - - - 9,933,260

  األرصدة لدى البنوك   23،391،895 769،090 289،120 1،162،462 25،612،567
 أذون الخزانة، صافي 45،748،869 -  531،180 - 46،280،049

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 10،350،000 - - - 10،350،000
  المقدمة للعمالء، بعد المخصصاتالقروض والسلفيات  2،304،100 521،750 2،497،732 3،085،720 8،409،302

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي - - - 205،826 205،826

  إجمالي الموجودات 91،728،124 1،290،840 3،318،032 4،454،008 100,791,004

  المطلوبات      
  األرصدة المستحقة للبنوك 2،076،627 - - - 2،076،627

  ودائع العمالء 57،951،751 12،174،394  17،618،272 127،224 87,871,641

  إجمالي المطلوبات 60،028،378 12،174،394  17،618،272 127،224 89،948،268

  صافي الفجوة 31،699،746 )10،883،554(  )14،300،240( 4,326,784 10,842,736



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة( المختصرة المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية

 م2009 يونيو 30
 

  )22(صفحة 

  ملة وفقاً للموقع الجغرافيالمحتااللتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات    15
 

    أوروبا    آسيا    أفريقيا    اإلجمالي
الواليات المتحدة 

  م9200 يونيو 30ما في ك  ةالجمهورية اليمني    األمريكية
ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني     الموجودات ألف ريال يمني ألف ريال يمني ألف ريال يمني

10,228,035 -    - - - 10,228,035 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي 

  اليمني
  األرصدة لدى البنوك  3,514,066 780,408 8,660,518 5,851,890   74,058 18,880,940

 أذون الخزانة، صافي  57,144,665 - - -   - 57,144,665
  كزي اليمنيشهادات اإليداع لدى البنك المر - - - -   - -

  القروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصصات 9,499,799 - - -   - 9,499,799
  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي 124,201 - - 83,283   - 207,484

  إجمالي الموجودات 80,510,766 780,408 8,660,518 5,935,173   74,058 95,960,923

  لوبات المط      
  األرصدة المستحقة للبنوك 326 - - 584,950   - 585,276

  ودائع العمالء 84,702,916 - - -   - 84,702,916

  إجمالي المطلوبات 84,703,242 - - 584,950   - 85,288,192
 
 

    أوروبا    آسيا    أفريقيا    اإلجمالي
الواليات المتحدة 

  ةالجمهورية اليمني    األمريكية
  م8200ديسمبر  31ا في مك

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

9،933،260 -    - - - 9,933,260 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي 
  اليمني

  األرصدة لدى البنوك  4،510،644 2،601،576 10،714،485 7،780،434   5،428 25،612،567

 أذون الخزانة، صافي  46،280،049  -  - -    - 46,280,049

  شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني 10،350،000 - - -    - 10،350،000
  اتالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء، بعد المخصص 8،409،302 - - -    - 8,409,302

  االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي 123،365  -  - 82،461    - 205،826

  إجمالي الموجودات 79،606،620 2،601،576 10،714،485 7،862،895   5،428 100،791،004

  المطلوبات       
  األرصدة المستحقة للبنوك 1،501،408 - - 575،219    - 2،076،627

  ودائع العمالء 87،871،641 -  - -    - 87،871،641
  إجمالي المطلوبات 89،373،049 -  - 575،219    - 89،948،268



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة( المختصرة المرحلية اإليضاحات حول البيانات المالية

 م2009 يونيو 30
 

  )23(صفحة 

  الموجودات والمطلوبات المحتملة 16

م عدرفع البنك عدداً من القضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة التجارية االبتدائية ضد موظفين سابقين وعمالء بشأن مبالغ مختلسة و
وحيث توجد قضايا مرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة، قامت إدارة البنك بتقديم مخصصات . سداد المديونيات المستحقة، على التوالي

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

  لدى البنك ز العمالت األجنبية المهمةمراك 17

سقوفاً لمراكز العمالت األجنبية لكل عملة على حدة باإلضافة إلى سقف إلجمالي م، 1998لسنة  )6(ركزي اليمني رقم يحدد منشور البنك الم
  :كان لدى البنك مراكز العمالت األجنبية المهمة التالية. المال واالحتياطيات رأسمن % 25و% 15هي نسبة  هذه السقوف. تكل العمال

   ---- م2009 يونيو 30----     ---- م2008ديسمبر  31---- 
    %   ألف ريال يمني    %   ألف ريال يمني

431،773  3.86   )1,321,047(  )11,79(   دوالر أمريكي
  جنيه إسترليني 0.13  14,151   2.50  279،579

 يورو )0,32(  )36,275(   )0.13(  )14،952(
  ريال سعودي 1.60  174,051   2.15  240،732

 فرنك سويسري 0.04  5,437   0.11  12،884
  ين ياباني  0.06  7,541    0.06  7،057
  درهم إماراتي  0.03  3,426    0.04  4،689

  أخرى  0.00  17   0.00  16
  إجمالي مراكز العمالت األجنبية المهمة  )10,32(   )1,152,699(    8.59   961،778

يساوي  م2008ديسمبر  31( أمريكي لكل دوالر ريال يمني 202.77يساوي  م2009 يونيو 30في كما سعر صرف الدوالر األمريكي كان 
  ).أمريكي ريال يمني لكل دوالر 200.08

 ماليةرأسالااللتزامات   18

  ).مليون ريال يمني 540: م2008ديسمبر  31(مليون ريال يمني  486مبلغ  م2009 يونيو 30مالية كما في رأساللتزامات البلغت ا
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