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  المستقلتقرير مدقق الحسابات 

   المحترمينبنك التسليف التعاوني والزراعيإلى السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

  والتـدفقات النقديـة    الـدخل وبيانات   2006 ديسمبر 31في   كما   بنك التسليف التعاوني والزراعي   ة ل بتدقيق الميزانية العمومي  منا  لقد ق 
تفـسيرية  اليـضاحات   اإللسياسات المحاسـبية الهامـة، و     اوملخص   ذلك التاريخ،    المنتهية في المالية  لسنة  لالملكية  والتغير في حقوق    

  .خرىاأل

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

وتشمل هذه المسؤولية   .  لمعايير التقارير المالية الدولية    رة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً          إن اإلدا 
ء أخطاء جوهرية، سواً  أي   واالحتفاظ برقابة داخليـة لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من              ،تطبيقو تصميم،

تشمل مسؤولية اإلدارة اختيار وإتباع سياسات محاسـبية مناسـبة          وهذا   .أخطاء غير مقصودة   أو عن    يةاحتيال  أعمال كانت ناشئة عن  
  . المحيطةلظروف تقديرات محاسبية معقولة وفقاً لتبنيو

  مسؤولية مدقق الحسابات

وفـي ضـوء    ،  ا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق    لقد قمنا بتدقيقن  .  إلى تدقيقنا  استناداًالمالية  إبداء رأي حول البيانات     في  مسؤوليتنا  تنحصر  
 تتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعـد الـسلوك           .ذات العالقة وتعليمات البنك المركزي اليمني     أحكام القوانين اليمنية السارية     

  .خطاء جوهريةة خالية من أي أكانت البيانات الماليالمهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا 

تستند اإلجراءات المختارة   .  واإلفصاحات في البيانات المالية     تدقيق ثبوتية للمبالغ   لقيام بإجراءات للحصول على قرائن    يتضمن التدقيق ا  
 أو  يـة احتيال أعمال    عن ناشئةال  تلك ة في البيانات المالية، سواءً     الجوهري األخطاءإلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر          

 والمتعلقة  إجراءات الرقابة الداخلية للبنك    االعتباروعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في          . أخطاء غير مقصودة  عن  
إبـداء  ، وليس لغرض     المحيطة لظروفات التدقيق المالئمة ل   باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراء        

يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقـديرات           . لية الرقابة الداخلية لدى البنك     فعا مدى رأي حول 
  . للبيانات الماليةاإلجماليالمحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم العرض 

  . لتوفر أساساً لرأيناا كافية ومناسبة التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليهن قرائننعتقد أ



  
  

 

  الرأي

لبنـك التـسليف التعـاوني      المالي  المركز  المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن          المالية  البيانات  ن  أرأينا  في  
وفقـاً لمعـايير    التـاريخ   ذلك   في   المنتهيةعن السنة المالية     وتدفقاته النقدية    ، وعن نتائج أعماله   2006 ديسمبر   31 فيكما  والزراعي  

   .التقارير المالية الدولية

  تقرير عن مدى االلتزام بالقوانين والتشريعات 

هـذا،  .  وقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق        بسجالت محاسبية منتظمة  لبنك   ا حتفظي
لـسنة  ) 38(قانون البنوك التجاريـة رقـم        ألحكام   2006 ديسمبر   31سنة المالية المنتهية في     ولم يتبين لنا مخالفة إدارة البنك خالل ال       

 أو تعليمات البنك المركزي اليمني على وجه قد يكون له تأثير جـوهري علـى                1982لسنة  ) 39( أو قانون إنشاء البنك رقم       1998
 .نشاط البنك أو مركزه المالي
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  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  الميزانية العمومية

  2006 ديسمبر 31 في كما

 حافظ فاخر معياد  يحيى أحمد الصبري  أحمد عبد اهللا المضواحي  ناصر محسن المرقب
مدير إدارة الحسابات 

 المركزية
عام المساعدالمدير ال   

 للشئون المالية واإلدارية
 رئيس مجلس اإلدارة  المدير العام 

  وتقرأ معهاجزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  )أ(بيان 
   ديسمبر31

2005  2006 
   إيضاح
   رقم

   ريال يمني  ريال يمني
  الموجودات    

  نقد وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني في إطار نسبة االحتياطي 6 7.927.053.936  1.824.092.606
   لدى البنوكأرصدة 7 8.773.008.238  8.574.998.358

 شهادات إيداع لدى البنك المركزي اليمني 8 8.750.000.000  600.000.000
 أذونات خزينة  9 7.640.991.265  1.396.751.390

  سندات حكومية  10 4.460.866.408   -
 استثمارات  11 57.000.000  57.000.000

 )بعد خصم المخصص(مالء قروض وسلفيات ممنوحة لع 12 15.398.775.497  13.818.103.264
 أرصدة مدينة وموجودات أخرى 13 829.281.479  350.238.353

  ممتلكات ومعدات 14 1.756.175.146   1.270.129.197
  إجمالي الموجودات  55.593.151.969  27.891.313.168

المطلوبات وحقوق الملكية    
المطلوبات    

 أرصدة للبنوك  82.460.836  -
 ودائع عمالء 15 48.426.392.155  21.783.315.356

 أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى 16 1.578.360.770   677.403.954
 مخصصات أخرى 17 289.563.842  192.345.736

  قروض طويلة األجل 18 142.805.616  8657.236.31
  إجمالي المطلوبات  50.519.583.219   23.310.301.364

  حقوق الملكية    
 رأس المال المدفوع 19 4.875.769.692  4.523.221.077

 االحتياطيات 20 197.799.058   43.971.472
 أرباح مجمعة  -   13.819.255

  إجمالي حقوق الملكية  5.073.568.750   4.581.011.804
  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  55.593.151.969  27.891.313.168

     

لتزامات أخرىحسابات نظامية وا    
  وخطابات ضمان وأخرى مستندية إعتمادات مقابل التزامات 21 31.147.228.332  21.733.834.060

  : وتم التخويل بتوقيعها من قبل2007 إبريل 23تم إقرار هذه البيانات المالية والموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة في 



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان الدخل

  2006 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 
 

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  )ب(بيان 

  
  
  
  
  

إيضاح  ديسمبر31السنة المالية المنتهية في   

  رقم 2006  2005
  ريال يمني  ريال يمني

     

 إيرادات فوائد عن قروض وسلفيات ممنوحة لعمالء وأرصدة لدى البنوك 22 2.278.429.888  1.309.816.238

 إيرادات فوائد عن شهادات إيداع وأذونات خزينة وسندات حكومية 23 1.376.118.895  581.188.129
 مصاريف فوائد  24 (907.057.892)  )485.420.620(

 صافي الفوائد  2.747.490.891  1.405.583.747

 إيرادات عموالت وأتعاب خدمات مصرفية 25 826.687.565  389.552.038

 أرباح عمليات نقد أجنبي  26 328.327.675  219.453.316

 منح  27 60.000.000   60.000.000

 إيرادات أخرى 28 50.041.132  84.571.694

2.159.160.795  4.012.547.263   

      
 مصاريف إدارية وعمومية وإهالكات 29 (2.954.136.386)   )1.807.567.546(
 مخصصات 30 (535.652.255)   )344.593.249(

)2.152.160.795(  (3.489.788.641)    
      

  ربح السنة قبل الزكاة   522.758.622  7.000.000
  الزكاة  (10.000.000)  (7.000.000)

 صافي ربح السنة  512.758.622  -

      



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 

  )ج(بيان 
   ديسمبر31السنة المالية المنتهية في 

2005  2006   
  األنشطة التشغيلية   يمنيريال   يمنيريال

      

  ربح السنة قبل الزكاة  522.758.622  7.000.000
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةتعديالت لتسوية الربح مع     

 إهالكات  219.937.301  102.531.537
  مكونة خالل السنةمخصصات  535.652.255  344.593.249
 فوائد معلقة مضافة خالل السنة  365.258.678  429.283.530

  فوائد معلقة مستخدمة خالل السنة )56.909.688(  )43.964.929(
   خالل السنةالمستخدم مخصص القروض والسلفيات  (74.507)  )11.591.240(

   خالل السنةالمستخدم مخصص إجازات الموظفين   -   )2.428.163(
 الزكاة المدفوعة  (10.000.000)  )7.000.000(

  أرباح بيع ممتلكات ومعدات  (3.301.874)  )627.978(
817.796.006   1.573.320.787   

 نقص في الموجوداتال) الزيادة(صافي     
 أرصدة لدى البنك المركزي اليمني في إطار نسبة االحتياطي  (5.078.038.420)  -

 أذونات خزينة تستحق بعد ثالثة شهور  (18.082.293)  )71.757.707(

  قروض وسلفيات ممنوحة لعمالء  )6.679.999.124(  )8.600.619.640(
 نة وموجودات أخرى أرصدة مدي  (587.291.275)  )25.233.132(

 في المطلوبات) النقص(صافي الزيادة     
  أرصدة للبنوك  82.460.836  -

  ودائع عمالء  26.643.076.799  8.333.851.536
  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى   900.956.816   380.992.617
  التشغيليةصافي التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة   16.836.404.126  835.029.680

  األنشطة االستثمارية    
 مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات   (714.205.163)   )596.014.598(

 تعديالت لإلهالك المتراكم  )286.564(   )2.046.648(

 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  11.810.351   6.164.780
 مدفوعات لشراء استثمارات متاحة للبيع   -  )57.000.000(

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  )702.681.376(   )648.896.466(



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 
   ديسمبر31السنة المالية المنتهية في 

2005  2006   
    يمنيريال    يمنيريال

  األنشطة التمويلية    
 قروض طويلة األجل في الزيادة )النقص(  (514.430.702)  31.113.989

 في رأس المالالنقدية الزيادة   -  1.500.053.654

 توزيعات خالل السنة  (20.201.676)  )10.000.000(

  المتأتية من األنشطة التمويلية)المستخدمة في(النقدية  صافي التدفقات (534.632.378)  1.521.167.643
     

 مه خالل السنةالزيادة في النقد وما في حك صافي  15.599.090.372  1.707.300.857
  رصيد النقد وما في حكمه في أول السنة   12.324.084.647  10.616.783.790
 رصيد النقد وما في حكمه في آخر السنة   27.923.175.019  12.324.084.647

     
 :يتمثل النقد وما في حكمه في آخر السنة فيما يلي    

 ى البنك المركزي اليمني في إطار نسبة االحتياطينقد وأرصدة لد  2.849.015.516  1.824.092.606
 أرصدة لدى البنوك  8.773.008.238  8.574.998.358
 أذونات خزينة تستحق خالل ثالثة شهور  7.551.151.265  1.324.993.683

 شهادات إيداع لدى البنك المركزي اليمني تستحق خالل ثالثة شهور  8.750.000.000  600.000.000
12.324.084.647  27.923.175.019   

  
  
  
 
  
  
 



  نك التسليف التعاوني والزراعيب
  اإليضاحات حول البيانات المالية

  2006 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 
  

 42 من 2

  )د(بيان 
  رأس المال 

 المدفوع

  احتياطي
  قانوني

  احتياطي 
 عام

  أرباح 
 إجمالي مجمعة

 ريال يمني ريال يمني ريال يمني ريال يمني ريال يمني 

       2005سنة 
 3.090.958.150 23.819.255 2.012.897 41.958.575 3.023.167.423 الرصيد في أول السنة

   حساب المحول إلى رأس المال من
 1.500.000.000  -  -  - 1.500.000.000  صندوق التشجيع الزراعي

  المحول إلى رأس المال من المحصل 
 53.654  -  -  - 53.654 من أقساط قروض مشروع األسماك الرابع 

 )10.000.000( )10.000.000(  -  - - لحكومةلتوزيعات 

  4.581.011.804 13.819.255 2.012.897 41.958.575 4.523.221.077 الرصيد في آخر السنة 
         

       2006سنة 
 4.581.011.804 13.819.255 2.012.897 41.958.575 4.523.221.077 الرصيد في أول السنة

 512.758.622 512.758.622 - - - صافي ربح السنة
 - )76.913.793( - 76.913.793 - )1-20إيضاح رقم (المحول إلى االحتياطي القانوني 

 - )76.913.793( 76.913.793 - - )2-20إيضاح رقم (المحول إلى االحتياطي العام 
 - )352.548.615( - - 352.548.615 المحول إلى رأس المال 

 )20.201.676( )20.201.676( - - - توزيعات للحكومة

 5.073.568.750 - 78.926.690 118.872.368 4.875.769.692 الرصيد في آخر السنة 

  



  نك التسليف التعاوني والزراعيب
  اإليضاحات حول البيانات المالية

  2006 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 
  

 42 من 3

  

 نبذة عامة .1
بنك التسليف الزراعي  كحصيلة لدمج 1982لسنة ) 39(تأسس بنك التسليف التعاوني والزراعي بموجب القانون رقم 

خالل  يمارس البنك أعماله المصرفية من . )1979سنة تأسس ( بنك التعاون األهلي للتطوير و)1975سنة تأسس ( 
   . فرعاً منتشراً في أنحاء الجمهورية اليمنية42 للبنك في مدينة صنعاء ومن خالل يالمركز الرئيس

  .) موظفا1175ً: 2005 (2006 ديسمبر 31موظفاً كما في 1460يعمل لدى البنك
  

 الماليةالبيانات أسس إعداد  .2
) IASB(يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

لكن بهدف االلتزام . التابعة للمجلس) IFRIC(تفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية وال
بمتطلبات وأحكام القوانين والتعليمات المحلية، يتم إتباع السياسات المحاسبية التالية والتي تختلف عن معايير التقارير 

 :المالية الدولية

معيار أحكام عوضاً عن تطبيق كوين مخصصات القروض والسلفيات غير المنتظمة استخدام حد أدنى لنسب ت −
وذلك تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ،  المتعلقة بذلك)39(المحاسبة الدولي رقم 

 .1998لسنة ) 5( والمنشور رقم 1996لسنة ) 6(

مخصصات القروض "قروض والسلفيات المنتظمة ضمن بند إدراج مخصص المخاطر العامة والمحتسب على ال −
 .ومخصوماً من القروض والسلفيات الممنوحة للعمالء بدالً من إدراجه ضمن حقوق الملكية" والسلفيات

استبعادها من إيرادات الفوائد روض والسلفيات غير المنتظمة وإيقاف االعتراف بالفوائد والرسوم المتعلقة بالق −
 .اً من الثالثة شهور التي تسبق تصنيف الحساب كحساب غير منتظموالرسوم وذلك بدء

  

  .2006 ديسمبر 31إن تأثير هذه االختالفات غير جوهري على البيانات المالية للبنك كما في 

  2006 يناير 1معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات المعدلة والتي تسري من 

ة التطبيق للفترات التي بمعايير التقارير المالية والتفسيرات الخاصة بها والواجبلم ينتج عن تطبيق التعديالت الخاصة 
  . ، أي تأثير جوهري على البيانات المالية أو السياسات المحاسبية المطبقة في البنك2006 يناير 1 تبداء من

  :فيما يلي هذه المعايير والتفسيرات والتي خضعت للتعديل
التعديالت الخاصة باألرباح والخسائر اإلكتوارية وخطط التقاعد ): 19(معيار المحاسبة الدولي رقم  −

  .واإلفصاحات المتعلقة بها
  .التعديالت الخاصة بصافي اإلستثمار في عمليات أجنبية): 21(معيار المحاسبة الدولي رقم  −
  .حوط للتدفقات النقديةالتعديالت الخاصة بخيار القيمة العادلة، وبمحاسبة الت): 39(معيار المحاسبة الدولي رقم  −
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 42 من 4
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 42 من 5

التعديالت الخاصة بعقود الضمانات ): 4(ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ) 39(معيار المحاسبة الدولي رقم  −
  .المالية

 .التعديالت الخاصة بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة): 1(معيار التقارير المالية الدولي رقم  −

 .التعديالت الخاصة باستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية): 6(المالية الدولي رقم معيار التقارير  −

 .تحديد فيما إذا كان العقد يحتوي على تأجير): 4(تفسير معايير التقارير المالية الدولي رقم  −

اإلصالح الحقوق الناتجة عن عمليات صناديق إعادة التأهيل و): 5(تفسير معايير التقارير المالية الدولي رقم  −
 .البيئي

 .االلتزامات الناتجة عن المشاركة في أسواق معينة): 6(تفسير معايير التقارير المالية الدولي رقم  −

   2006 ديسمبر 31معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات المعدلة والتي تسري بعد 

ول كما في تاريخ الموافقة على وإقرار هذه كانت المعايير والتفسيرات التالية قيد اإلصدار ولكن غير سارية المفع
  :البيانات المالية

  ).2007 يناير 1يطبق ابتداء من (إفصاحات األدوات المالية ): 7(معيار التقارير المالية الدولي رقم  −
 ).2008 يناير 1يطبق ابتداء من (قطاعات العمل ): 8(معيار التقارير المالية الدولي رقم  −

      يطبق ابتداء من (التعديالت الخاصة باإلفصاح عن رأس المال وإدارته ): 1( رقم معيار المحاسبة الدولي −
 ).2007 يناير 1

تبني منهجية إعادة التعديل فيما يخص معيار المحاسبة الدولي ): 7(تفسير معايير التقارير المالية الدولي رقم  −
 ).2006 مارس 1يطبق ابتداء من ) (29(رقم 

  يطبق ابتداء من(، )2(نطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم ): 8(ر المالية الدولي رقم تفسير معايير التقاري −
 ).2006 مايو 1

        يطبق ابتداء من (إعادة تعديل المشتقات الضمنية، ): 9(تفسير معايير التقارير المالية الدولي رقم  −
 ).2006 يونيو 1

      يطبق ابتداء من(التقارير المالية المرحلية واالضمحالل، ): 10(لي رقم تفسير معايير التقارير المالية الدو −
 ).2006 نوفمبر 1

         يطبق ابتداء من(العمليات الخاصة بأسهم الخزانة، ): 11(تفسير معايير التقارير المالية الدولي رقم  −
 ).2007 مارس 1

       يطبق ابتداء من(ترتيبات المتعلقة بامتيازات الخدمات، ال): 12(تفسير معايير التقارير المالية الدولي رقم  −
 ).2009 يناير 1

  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ديسمبر 31 في التي ستنتهي  والذي سيؤدي تطبيقه في السنة المالية )7(التقارير المالية الدولي رقم  فيما عدا معيار
باعتقاد إدارة البنك علقة بها،  إلى إضافة إيضاحات وإفصاحات جوهرية حول األدوات المالية والمخاطر المت2007

 .فإن تطبيق المعايير والتفسيرات في الفترات المستقبلية لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك

 السياسات المحاسبية الهامة .3

  :يسات المحاسبية المتبعة فيما يلتعد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، وتتمثل أهم السيا

  تقديرات اإلدارة
تتطلب عملية إعداد البيانات المالية من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات 

 هذا، وقد تختلف .المالية وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ البيانات المالية واإليرادات والمصاريف الخاصة بها
 تعتقد اإلدارة أن السياسات المحاسبية األساسية والتي يكون فيها .ت فيما يتعلق بهذا الشأنالنتائج الحقيقية عن التقديرا

  .حكم التقدير ضرورياً هي تلك األحكام والتقديرات المتعلقة بمخصصات القروض والسلفيات
 

  المحاسبة عن الصفقات وتسويتها 3-1
 مبدئياًًتاريخ تسوية تلك المعامالت حيث يتم يتم تسجيل وقيد كافة معامالت شراء وبيع الموجودات المالية في 

  . بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعامالت المباشرةتسجيلها
  
 المعامالت بالعمالت األجنبية   3-2

 لسنةخالل ااألجنبية تثبت المعامالت بالعمالت  .يتم االحتفاظ بالسجالت المحاسبية للبنك بالريال اليمني
الموجودات ار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ويتم إعادة تقييم أرصدة المالية على أساس أسع

 المالية على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك سنة في نهاية الجنبيةبالعمالت األ  النقديةوالمطلوبات
 .فروق العملة الناتجة عن اختالف أسعار الصرف ضمن بيان الدخلتثبت  .التاريخ

  
 إليراداتاالعتراف با   3-3

 تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم .يتم االعتراف باإليراد وفقاً لمبدأ االستحقاق
والرسوم  بشأن أسس تصنيف الموجودات والمطلوبات، يتم إيقاف االعتراف بالفوائد 1996لسنة ) 6(

وذلك بدءاً من والرسوم ن إيرادات الفوائد المتعلقة بالقروض والسلفيات غير المنتظمة ويتم استبعادها م
   .الثالثة شهور التي تسبق تصنيف الحساب كحساب غير منتظم

  .عند تحققها العموالت ات بإيراداالعترافيتم 
  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

    المنح  3-4
يتم االعتراف بالمنح النقدية بقيمتها العادلة في بيان الدخل عندما يكون هناك أساس موضوعي بأنه سيتم 

ة وأن البنك سيفي بالشروط المتعلقة بالمنح، كما يتم االعتراف بالمنح العينية كايرادات مؤجلة إستالم المنح
  .يتم اطفائها وفقاً لألعمار االنتاجية الخاصة بالموجودات التي يتم منحها للبنك

  
 نةيخزال اتأذون   3-5

لية في الميزانية العمومية  عن وزارة الماتظهر أذونات الخزينة التي يصدرها البنك المركزي اليمني نيابةً
من تاريخ الشراء إلى تاريخ ) غير المستحق(بالقيمة االسمية بعد استبعاد رصيد الخصم غير المطفأ 

  .كما في تاريخ البيانات المالية وسعر الفائدة الفعلي  االستحقاق على أساس طريقة القسط الثابت 
  

 السندات الحكومية  3-6
من قبل وزارة المالية للبنك بالقيمة األسمية وتدرج أية فوائد مستحقة عن تظهر السندات الحكومية المصدرة 

  "..أرصدة مدينة وموجودات أخرى"هذه السندات ضمن بند 
  

  الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك   3-7
 ات نتيجةًمخصصأي البنوك بالتكلفة بعد خصم أية مبالغ قد تم شطبها ولدى يتم إظهار الودائع واألرصدة 

 .قيمتهاخفاض نال
 
  االستثمارات   3-8

 وفي تاريخ .بالتكلفة مضافاً إليها تكلفة الشراء المتعلقة بهابالقيمة العادلة والمتمثلة  مبدئياً تثبت االستثمارات
في الشركات الزميلة التي للبنك تأثير جوهري عليها بالزيادة أو االستثمارات البيانات المالية، يتم تعديل قيمة 

   .نصيب البنك في حقوق الملكية للشركة الزميلة ويتم إثبات قيمة هذا التغير في بيان الدخلالنقص وفقاً ل
  

كما يتم في تاريخ البيانات المالية إعادة قياس االستثمارات المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة 
 مخصوماً منها أي مارات بالتكلفةإال إذا تعثر قياس هذه القيمة حيث يتم في هذه الحالة قياس هذه االستث

  .انخفاض في قيمتها
  

 شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني   3-9
تظهر شهادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني بالكلفة وتدرج الفوائد المستحقة عن هذه الشهادات ضمن 

  ."أرصدة مدينة وموجودات أخرى"بند 



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 
 مات العرضية  مخصص القروض والسلفيات وااللتزا 3-10

 1998لسنة ) 5(ورقم  1996لسنة ) 6( رقم ينتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور
عرضية السلفيات وااللتزامات القروض ولل  محدد يتم تكوين مخصصالموجودات والمطلوبات،بشأن تصنيف 
السلفيات القروض ومئوية من إجمالي يتم احتسابه بناءاً على نسب للمخاطر العامة مخصص باإلضافة إلى 

األرصدة المغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك بعد استبعاد لتزامات العرضية األخرى واال
، وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض والسلفيات وااللتزامات خارجية ذات مالءة

  :لمشار إليها أعاله هي كما يليإن الحد األدنى للنسب المئوية ا .العرضية
  )مراقبةالحسابات تحت المتضمنة ( عرضية منتظمة وسلفيات والتزاماتقروض    -  1%
    

  
15%  
45%  

100%  

  : عرضية غير منتظمةوسلفيات والتزاماتقروض    -
   عرضية دون المستوىوسلفيات والتزاماتقروض 
   عرضية مشكوك في تحصيلها وسلفيات والتزاماتقروض 

   عرضية رديئةوسلفيات والتزاماتروض ق
  

تظهر القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في الميزانية العمومية بعد خصم مخصص القروض والسلفيات 
 يتم إعدام القروض والسلفيات في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيلها أو بناًء .والفوائد المعلقة

 يتم قيد المبالغ المحصلة .لمركزي اليمني في ضوء الفحص الذي يقوم بهعلى التعليمات الصادرة من البنك ا
   ."إيرادات أخرى"من القروض والسلفيات التي سبق إعدامها في بيان الدخل ضمن بند 

  

   التزامات عرضية وارتباطات 3-11

رفاً فيها والتي يكون البنك ط) بعد خصم التأمينات المحتجزة عنها(تظهر االلتزامات العرضية واالرتباطات 
باعتبار أنها ال تمثل موجودات أو " حسابات نظامية والتزامات أخرى"بند خارج الميزانية العمومية ضمن 

   .مطلوبات فعلية كما في تاريخ الميزانية العمومية
  

   اإليجارات 3-12

 عن يعرف عقد اإليجار التمويلي بأنه ذلك العقد الذي ينقل بشكل أساسي جميع المخاطر والمنافع الناتجة
ملكية الموجودات سواًء انتقلت ملكية الموجودات فعلياً في النهاية أو لم تنقل، بينما يعرف عقد اإليجار 

  .التشغيلي بأي عقد إيجار خالفاً لعقد اإليجار التمويلي
إن جميع العقود التي أبرمها البنك هي عقود إيجار تشغيلية ويتم تحميل تكاليف اإليجار بشكل ثابت على 

  .ت الخاصة بالعقود على بيان الدخلالفترا



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

   النقد وما في حكمه 3-13

ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية، يتضمن بند النقد وما في حكمه أرصدة النقد واألرصدة لدى البنك 
التي تستحق خالل واألرصدة لدى البنوك  ،فيما عدا تلك التي في إطار نسبة اإلحتياطي ،المركزي اليمني

فة إلى أرصدة أذونات الخزينة وشهادات اإليداع التي تستحق خالل ثالثة شهور من تاريخ إضا ثالثة شهور
  .الميزانية العمومية

  

   الممتلكات والمعدات واإلهالك 3-14

الممتلكات والمعدات بكلفتها التاريخية بعد خصم تظهر فيما عدا األراضي المملوكة والتي تظهر بالتكلفة، 
  .أي انخفاض في قيمتهاالممتلكات ومجمع اإلهالك لهذه 

يتم في نهاية كل سنة مراجعة صافي القيمة الدفترية واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات للتأكد فيما إذا 
كان هناك مؤشر لالنخفاض في قيمتها حيث يتم تقدير القيمة االستردادية لتلك الممتلكات والمعدات ومقارنتها 

الدخل بأي خسارة في االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات فيما إذا زادت بالقيمة الدفترية ويتم تحميل بيان 
 تحدد القيمة االستردادية للممتلكات والمعدات بالقيمة العادلة مخصوماً .القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية

  .منها تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة أيهما أكبر
 

   االنخفاض في قيمة الموجودات 3-15

وم البنك في تاريخ البيانات المالية بمراجعة القيم الحالية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يق
 وإن وجد، يتم تقدير القيمة الممكن استردادها من الموجودات بهدف .يدل على انخفاض قيمة الموجودات

دادها لكل أصل بشكل فردي، فإنه  وفي حال كان من الصعب تقدير القيمة الممكن استر.تحديد مدى الخسارة
  .التابعة لألصل الفردي) وحدة توليد النقد(يتم تقدير القيمة الممكن استردادها على أساس 

  
تعرف القيمة الممكن استردادها بالقيمة القيمـة العادلة مخصوماً منها تكلفة البيع أو القيمة المستخدمة أيهما 

خصم التدفقات النقدية المستقبلية لقيمتها الحالية باستخدام سعر خصم  يتم عند تحديد القيمة المستخدمة .أكبر
  .مناسب باألخذ في االعتبار القيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة باألصل

  
أقل من قيمته الحالية، ) أو لوحدة توليد النقد(أما إذا كانت القيمة الممكن استردادها التي تم تقديرها لألصل 

 يتم تحميل خسارة .إلى قيمته الممكن استردادها) أو لوحدة توليد النقد(ة الحالية لألصل فيتم خفض القيم
انخفاض القيمة على بيان الدخل إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة االنخفاض 

  .في القيمة تعامل كانخفاض في احتياطي إعادة التقييم
  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

إلى ) أو لوحدة توليد النقد(خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل في حالة تم الحقاً عكس 
أن تصل للقيمة المقدرة الممكن استردادها على أن ال تكون الزيادة أكبر من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن 

خسارة االنخفاض في  إن عكس .في السنوات السابقة) أو وحدة توليد النقد(هناك انخفاض في قيمة األصل 
القيمة يتم تسجيله في بيان الدخل إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة فإن عكس خسارة 

  .االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة في احتياطي إعادة التقييم
 

   القروض طويلة األجل 3-16
 .االسميةبالتكلفة القروض طويلة األجل يتم إظهار 

  
   نهاية الخدمة للموظفين  مخصص مكافأة 3-17

قوم البنك بتكوين مخصص يال ولذلك، . والمعاشات الهيئة العامة للتأمينات يشترك موظفي البنك في برنامج
  .األجانب المتعاقدين المحليين ولموظفينل خدمةالنهاية مكافأة 

 
  مخصص التقاعد والتأمين االجتماعي  3-18

  .التأمينات والمعاشاتوفقاً ألحكام قانون والمعاشات لتأمينات ة العامة لئالهييساهم موظفي البنك في برنامج 
  

  الماليةوالمطلوبات  الموجودات مقاصة  3-19

هناك في حال كان وتظهر في الميزانية العمومية بالصافي فقط الموجودات والمطلوبات المالية مقاصة تم ت
افي القيمة أو عند إستعادة األصل حق قانوني لعمل ذلك أو عندما ينوي البنك القيام بالتسوية على أساس ص

  . في نفس الوقتااللتزاموتسديد 
  

   ضريبة األرباح التجارية والصناعية 3-20

من قانون إنشاء البنك ) 21(لمادة رقم ألحكام اقياً يتطب يةألرباح التجارية والصناعلة بيضر  أييتم احتسابال 
  . والصناعيةتجارية من ضريبة األرباح العفي البنكتي تالو، 1982 لسنة )39(رقم 

  
  حقوق الملكية المستحقة على الزكاة  3-21

 وفقاً ألحكام قانون الزكاة إلى الجهة الحكومية المختصةحقوق الملكية على يقوم البنك بتوريد الزكاة المستحقة 
  .الساري ووفقاً لما يتم االتفاق عليه مع الجهات المعنية



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  
  ير المؤكدةاالفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غ  .4

من اإليضاحات حول البيانات المالية، ) 3(في طور تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والمبينة في اإليضاح رقم 
تقوم اإلدارة باستخدام بعض االفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة والتي قد يكون لها تأثير على القيم المدرجة 

ض والسلفيات وااللتزامات العرضية من أهم التقديرات المحاسبية التي  يعتبر مخصص القرو.في البيانات المالية
حات حول البيانات من اإليضا )10-3( هذا، ويبين اإليضاح رقم .تستخدمها اإلدارة عند إعداد البيانات المالية

  . المحاسبية المستخدمة من قبل البنك في احتساب هذه المخصصاتالمالية السياسات
أعاله، يقوم البنك بأخذ االعتبارات التالية عند احتساب مخصص القروض والسلفيات إضافة إلى ما جاء 
  :وااللتزامات العرضية

  .الوضع االئتماني اإلجمالي للعميل  -
  . تجارة مربحة وتحصيل نقد كاف لسداد المبلغ المقترضتحقيق أي قدرة العميل على –نسبة المخاطرة   -
  .هقيمة الرهن واحتمالية إعادة تملك  -
 .تكلفة استرداد الدين  -
  

  األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها     .5
  األدوات المالية 5-1

 تتضمن الموجودات المالية أرصدة النقد .تتمثل األدوات المالية للبنك في الموجودات والمطلوبات المالية  -أ 
الخزينة، وشهادات اإليداع لدى ، واألرصدة لدى البنوك، وأذونات ألرصدة لدى البنك المركزي اليمنيوا

وأرصدة القروض والسلفيات الممنوحة ،  واالستثمارات والسندات الحكومية،البنك المركزي اليمني،
 وتتضمن . والقروض طويلة األجلودائع العمالءاألرصدة للبنوك، و تتضمن المطلوبات المالية .للعمالء

   ." أخرىوالتزاماتحسابات نظامية "ضمن بند األدوات المالية أيضاً الحقوق والتعهدات المدرجة 
من اإليضاحات حول البيانات المالية أهم السياسات المحاسبية المتبعة بشأن ) 3(يتضمن اإليضاح رقم 

   .أسس إثبات وقياس األدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصاريف
اردة في اإليضاحات حول البيانات المالية طبقاً لألسس المتبعة في تقييم موجودات ومطلوبات البنك والو -ب 

فإن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية كما في تاريخ الميزانية 
   .العمومية



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  إدارة المخاطر المتعلقة باألدوات المالية 5-2
  مخاطر تقلبات أسعار الفائدة  - أ 

 يقوم البنك بعدد .أسعار الفائدة مما قد يؤثر على قيمة األدوات الماليةتتمثل هذه المخاطر في احتمالية تقلب 
 تشتمل هذه اإلجراءات على ما .من اإلجراءات لخفض أو الحد من تأثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى

  : يلي
  .ربط أسعار الفائدة على االقتراض مع أسعار الفائدة على اإلقراض -
  . المختلفة عند تحديد أسعار الفائدةالخصم للعمالت  بأسعاراالسترشاد -
   .مراقبة توافق تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية -

من اإليضاحات حول البيانات المالية استحقاق موجودات ) 32(ورقم ) 31(تبين اإليضاحات رقم 
  .ومطلوبات البنك المالية ومتوسط أسعار الفائدة المطبقة خالل السنة

  
  نمخاطر االئتما -ب 

تصنف القروض والسلفيات الممنوحة للعمالء، واألرصدة لدى البنوك، والحقوق وااللتزامات على اآلخرين 
 تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة األطراف التعاقدية على .كأدوات مالية معرضة لمخاطر االئتمان

 )10( الصادرة بالمنشور رقم ليمني اقاً لتعليمات البنك المركزييطب ت.تسديد التزاماتها للبنك عند استحقاقها
إلدارة مخاطرها االئتمانية حيث بعدد من المعايير البنك إدارة  االئتمان، تلتزم بشأن مخاطر 1997لسنة 

  :تقوم باإلجراءات الرئيسية التالية لتخفيض تلك المخاطر
  . المتعلق بذلكمانياالئت عن العمالء قبل التعامل معهم وتحديد معدالت الخطر ائتمانيةإعداد دراسات  -
  .تعثر العمالء أو الحد من مخاطر الحصول على ضمانات كافية لتخفيض -
  .واالئتمانية دورية للعمالء بهدف تقييم مراكزهم المالية اتدراسإعداد زيارات ميدانية والقيام ب -
  .واألرصدة غير المنتظمةقروض والسلفيات المخصصات المطلوبة للتكوين  -
 لتركيز ،تالفياً السلفيات على قطاعات مختلفة ضمن سقوف محددة لكل قطاعتوزيع محفظة القروض و -

 .المخاطر
من اإليضاحات حول البيانات المالية توزيعاً لموجودات ومطلوبات ) 34(و ) 33( رقم انيبين اإليضاح

  . والقطاع الجغرافيالبنك والتزاماته العرضية وفقاً لقطاع األعمال
  

  عمالت األجنبيةمخاطر تقلبات أسعار صرف ال - ج 
يتعرض البنك لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية نظراً لطبيعة نشاطه والتي تتطلب التعامل 

 لغرض تخفيض التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، تتبع إدارة البنك .في عدد من العمالت األجنبية
والذي ينص على أن ال يتجاوز  1998لسنة ) 6( رقم تعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور

من رأسمال البنك واحتياطياته وبأن ال يتجاوز المركز المجمع % 15مركز كل عملة أجنبية على حده عن 
  .من رأسمال البنك واحتياطياته% 25لكافة العمالت األجنبية عن 

 األجنبية كما في تاريخ من اإليضاحات حول البيانات المالية مراكز أهم العمالت) 35(يبين اإليضاح رقم 
  .الميزانية العمومية



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني في إطار نسبة االحتياطي .6
   ديسمبر31

2005  
  ر ديسمب31  

2006  
  

  نقد في الصندوق  ريال يمني    ريال يمني
  عملة محلية 1.324.711.533  869.732.492
  عمالت أجنبية 1.524.303.983  954.360.114
1.824.092.606  2.849.015.516   

  في إطار نسبة االحتياطي  اليمنيالبنك المركزيأرصدة لدى    
  عملة محلية  4.196.257.000  -
  عمالت أجنبية  881.781.420  -
-  5.078.038.420   

1.824.092.606  7.927.053.936   

من ودائع العمالء % 10امي لدى البنك المركزي اليمني بنسبة يحتفظ البنك وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني باحتياطي إلز
تحمل أرصدة الودائع اإللزامية بالعملة المحلية فائدة سنوية . من ودائع العمالء بالعمالت األجنبية% 20بالعملة المحلية و

  .وال تحمل أرصدة الودائع اإللزامية بالعمالت األجنبية أية فائدة% 13مقدارها 

 بنوكلدى الأرصدة  .7
   ديسمبر31

2005  
  ر ديسمب31  

2006  
  

     يمنيريال     يمنيريال
  ة لدى البنك المركزي اليمنيحسابات جاري   

  عملة محلية 3.260.838.499  431.007.923
  عمالت أجنبية 465.174.092  2.184.759.479
2.615.767.402  3.726.012.591   

  بنوك محلية   
   جاريةحسابات 2.225.830  2.638.046

  بنوك خارجية    
  حسابات جارية 3.633.529.644  2.279.748.700
  ودائع ألجل 1.411.240.173  3.676.844.210
5.956.592.910  5.044.769.817   
8.574.998.358  8.773.008.238   



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

لدى البنك تحمل الحسابات الجارية  فائدة متغيرة بينما ال معدالتالودائع ألجل لدى البنوك الخارجية و  الحسابات الجاريةتحمل
  .أي فائدةالمركزي اليمني والبنوك المحلية 

  
  شهادات إيداع لدى البنك المركزي اليمني .8

   ديسمبر31
2005  

   ديسمبر31  
2006 

  

     يمنيريال     يمنيريال
        

   يوما90ًشهادات إيداع تستحق خالل  8.750.000.000  600.000.000

  .ى البنك المركزي اليمني معدالت فائدة متغيرةتحمل شهادات اإليداع لد

  أذونات خزينة .9
   ديسمبر31
 2005  

   ديسمبر31  
 2006 

  

     يمنيريال     يمنيريال
        

   يوما90ًأذونات خزينة تستحق خالل  7.700.000.000   1.350.000.000
   يوما180ًأذونات خزينة تستحق خالل  89.840.000   71.757.707

1.421.757.707   7.789.840.000   
  خصم غير مستحق (148.848.735)   (25.006.317)

1.396.751.390   7.640.991.265   

  .%)15.21 :2005. (%15.60نسب فوائد متغيرة متوسطها تحمل أذونات الخزينة 



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 سندات حكومية .10
   ديسمبر31

2005  
   ديسمبر31  

2006 
  

    ريال يمني    ريال يمني
        

   حكوميةسندات  4.460.866.408  -

 فقد قرر المجلس أن على وزارة 2006 إبريل 11 والمؤرخ في 2006 لسنة) 145(بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 
 ووفقاً لالتفاق المبرم بين وزارة المالية والبنك، .لبنك التسليف التعاوني والزراعيالزراعية المالية شراء الحافظة االئتمانية 
تحمل هذه ، و2016 إبريل 11 عن وزارة المالية سندات حكومية تستحق السداد في  نيابةًأصدر البنك المركزي اليمني

  .ثالثة أشهر وتدفع في تواريخ االستحقاقفترة  الخزانة لاتفائدة حسب سعر متوسط الفائدة على أذوننسب السندات 

  استثمارات .11
  القطاع
 الصناعي

   ديسمبر31  
2005 

   ديسمبر31  
2006 

  نسبة
 المساهمة

  

    %  ريال يمني    ريال يمني    %
  استثمارات في شركات زميلة            

  )1-11إيضاح  (شركة مأرب للدواجن  %23.20 78.744.000  78.744.000   تربية وبيع الدواجن والبيض واألعالف
  استثمارات متاحة للبيع        

%15.00 57.000.000  57.000.000  خدمات مالية  )تحت التأسيس(ة شركة الخدمات المالية اليمني

 )2- 11إيضاح (استثمارات في شركات أخرى   31.559.299 31.559.299  متنوعة

   88.559.299  88.559.299    
  167.303.299  167.303.299   

  (110.303.299)  (110.303.299)  مخصص انخفاض قيمة االستثمارات 

    57.000.000   57.000.000    

  شركة مأرب للدواجن 12-1
العديد من الصعوبات من وتعاني الشركة  هذا، .من رأس مال شركة مأرب للدواجن% 23.2تلك البنك ما نسبته يم
لمواجهة كامل  لهذا فقد تم أخذ مخصص .في المستقبلكمنشأة مستمرة  الشركة الستمرارية ضئيل احتمالهناك و
  .ة االستثمار في هذه الشركة في قيمالنخفاضا



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  خرىاستثمارات في شركات أ 12-2
 أموال الشركة اليمنية للتسويق والشركة سيمثل رصيد االستثمارات في الشركات األخرى استثمارات البنك في رؤو

 .اليمنية للفنادق والشركة اليمنية البريطانية لالستثمارات والشركة اليمنية لصناعة المضخات ومصنع التمور التحيتة
ض في قيم هذه االستثمارات نظراً لعدم تحقيقها أية أرباح للبنك النخفالمواجهة اهذا، وقد تم تكوين مخصص كامل 

  .خالل السنوات الماضية
  )بعد خصم المخصص (لعمالءوسلفيات ممنوحة قروض  .12

   ديسمبر31
2005  

   ديسمبر31  
2006  

  

    ريال يمني    ريال يمني
  قروض زراعية      

 قروض زراعية قصيرة األجل 80.739.098   276.915.268
 قروض زراعية متوسطة األجل 131.273.004  1.996.674.274

 قروض زراعية طويلة األجل 4.838.174  922.787.249
 قروض التنمية الريفية وحماية البيئة 30.799.880  260.611.041

 فوائد مستحقة غير محصلة عن قروض زراعية -  1.629.144.495
5.086.132.327  247.650.156   

  ىقروض وسلفيات أخر    
 جاري مدين وحسابات سحب على المكشوف 12.886.690.416   8.189.548.626
 قروض تجارية 1.134.081.535   1.807.040.313

 قروض شخصية 2.666.986.838   761.784.297
 قروض الموظفين 187.877.538   106.111.756

 تمويل إعتمادات مستندية 850.382.933   235.904.293
 ات مشتراةشيك 431.984.912   -

11.100.389.285   18.158.004.172   
  يخصم    

  )1-12إيضاح (        مخصص قروض زراعية  (2.476.502)  -
)1.939.134.818(    (2.266.769.809)   )1-12إيضاح (مخصص قروض وسلفيات أخرى 
  )2-12إيضاح (                       فوائد معلقة  (737.632.520)   )429.283.530(
)2.368.418.348(   (3.006.878.831)   

13.818.103.264   15.398.775.497   



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

: 2005( يمني ألف ريال 5.117.839 مبلغ 2006 ديسمبر 31بلغت أرصدة القروض والسلفيات غير المنتظمة كما في 
  .) يمنيألف ريال 5.181.684

   
 مخصص قروض وسلفيات  12-1

  2006 ديسمبر 31  
  وض وسلفيات أخرىمخصص قر    مخصص قروض زراعية  

 إجمالي  مخصص محدد مخصص عام   إجمالي  مخصص محدد مخصص عام  

  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني    ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  
 1.939.134.818 1.893.066.612 46.068.206  - - -  رصيد أول السنة
خالل  مخصصات مكونة

 327.709.498 292.116.841 35.592.657  2.476.502 - 2.476.502 )30إيضاح (السنة 
مخصصات مستخدمة 

 )74.507( )74.507( -  - - - خالل السنة

 2.266.769.809 2.005.108.946 81.660.863  2.476.502 - 2.476.502  رصيد آخر السنة

  
  2005 ديسمبر 31  
  مخصص قروض وسلفيات أخرى    مخصص قروض زراعية  

 إجمالي  مخصص محدد مخصص عام   إجمالي  مخصص محدد مخصص عام  

  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني    ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  
 - - -  1.630.130.497 1.601.267.929 28.862.568  رصيد أول السنة

 227.248.356 227.248.356  -  - -  - محول من فوائد معلقة 

1.601.267.929)  )17.271.328(  تحويالت 
)  (1.618.539.257)   17.271.328 1.601.267.929 1.618.539.257 

خالل  مخصصات مكونة
 93.347.205 64.550.327  828.796.87   - -  - )30إيضاح (السنة 

مخصصات مستخدمة 
 - -  -   (11.591.240) - (11.591.240) خالل السنة

 1.939.134.818 21.893.066.61 46.068.206    -  -  -  رصيد آخر السنة

 وفقاً . لتعليمات البنك المركزي اليمني، يتم تصنيف مخصص القروض والسلفيات إلى مخصص عام ومخصص محددوفقاً
من إجمالي القروض والسلفيات المنتظمة والتي ال تخضع لمخصص % 1بنسبة " مخصص عام"لهذه التعليمات يتم تكوين 

فإن مثل هذا المخصص ينبغي أن يتم ) 39( الدولي رقم  وفقاً لمعيار المحاسبة.محدد، بعد خصم أنواع محددة من الضمانات
  .تكوينه فقط لمواجهة انخفاض محدد للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بهذه القروض والسلفيات



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 االئتمانية، فقد قرر المجلس أن على وزارة المالية شراء الحافظة 2006لسنة ) 145(بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 
بمبلغ  2005 ديسمبر 31كما في لبنك التسليف التعاوني والزراعي والظاهرة في بيانات البنك المالية  الزراعية

 آجالها من قبل  علىر للبنك بفائدة يتم االتفاق عليها وكذا ريال يمني وذلك مقابل سندات حكومية تصُد5.086.132.327
ة تحصيلها وقيدها لصالح المديونية نيابةً عن وزارة المالية وبحيث وزارة المالية والبنك، وبحيث تتم إدارة هذه القروض ومتابع

 كدفعة مقدمة من 2005 ديسمبر 31يتم تحويل الرصيد القائم من القروض الخارجية عبر وزارة المالية لدى البنك كما في 
  .ل يمني ريا4.460.866.408 وإصدار السندات الحكومية بالمبلغ الصافي والبالغ قيمة الحافظة المباعة

، بتقديم ضمانة لمديونية على جهة حكومية بمبلغ قدره، 2006 ديسمبر 31 قامت وزارة المالية خالل السنة المنتهية في كما
  . ألف ريال يمني1.243.433

        
  فوائد معلقة  12-2

   ديسمبر31
2005  

   ديسمبر31  
2006  

    

      ريال يمني    ريال يمني
          

  نةرصيد أول الس  429.283.530  -
-  )56.909.688(   فوائد معلقة مستخدمة خالل السنة 

  فوائد معلقة مكونة خالل السنة  365.258.678  429.283.530
  رصيد آخر السنة  737.632.520  429.283.530

 



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  أرصدة مدينة وموجودات أخرى .13
   ديسمبر31

2005  
   ديسمبر31

2006  
  

     يمنيريال     يمنيريال
        

 فوائد مستحقة  142.611.876   31.821.161

 مصاريف مدفوعة مقدماً 59.048.294   22.500.986

 تأمينات ومبالغ مدفوعة مقدماً 83.536.516   46.759.150

 مخزون بغرض البيع 91.995.302   55.048.399

 أخرى –مخزون  32.803.199   18.995.063

 مبالغ مدفوعة مقدما لشراء أصول 12.109.862   23.139.679

 مشاريع قيد التنفيذ 227.729.388   25.879.508

 موجودات أخرى 296.743.140   135.142.356

359.286.302   946.577.577   
  )1-13إيضاح  (مخصص موجودات أخرى (117.296.098)   (9.047.949)

350.238.353   829.281.479   
 

  أخرىمخصص موجودات  13-1
   ديسمبر31

2004 
   ديسمبر31

2006  
  

     يمنيريال     يمنيريال
        

 رصيد أول السنة 9.047.949   -
 )30إيضاح ( مخصصات مكونة خالل السنة 108.248.149   9.047.949

  رصيد آخر السنة 117.296.098   9.047.949

  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  ممتلكات ومعدات .14

  أجهزة وبرامج سيارات آالت ومعدات وتركيبات أثاث  مباني وإنشاءات أراضي 

  تحسينات على

  الفروع

 إجمالي  ةالمستأجر

  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني 

                 التكلفة 

 1.076.003.154 4.840.710 - 175.346.072 115.572.780 160.141.726 564.736.593 55.365.273  2005 يناير 1رصيد 

 596.014.598 65.357.168 198.521.253 5.744.290 178.100.637 90.471.770 51.892.648 5.926.832  إضافات خالل السنة 

 (38.339.723) - - (904.841) (18.151.760) (19.243.122) (40.000) -  إستبعادات خالل السنة

 1.633.678.029 70.197.878 198.521.253 180.185.521 275.521.657 231.370.374 616.589.241 61.292.105 2005 ديسمبر 31رصيد 

 714.205.163 119.448.482 145.839.243 92.638.052 214.863.802 92.243.306 32.372.278 16.800.000  إضافات خالل السنة 

 (20.498.925)  - (12.711.656) (1.904.701) (5.397.568) (325.000) (160.000)  إستبعادات خالل السنة

 2.327.384.267 189.646.360 344.360.496 260.111.917 488.480.758 318.216.112 648.636.519 77.932.105 2006 ديسمبر 31رصيد 

         اإلهالك المتراكم

 295.866.864 1.408.705 - 122.862.653 51.178.179 56.363.780 64.053.547 - 2005 يناير 1رصيد 

 102.531.537 21.762.936 10.174.410 14.831.352 29.966.828 12.394.597 13.401.414 -  المكون خالل السنة

 (32.802.921) - - (902.350) (17.162.268) (14.734.637) (3.666) -  إستبعادات خالل السنة

 (2.046.648) - - (1.243.264) - - (803.384) -  تسويات سنوات سابقة

 363.548.832 23.171.641 10.174.410 135.548.391 63.982.739 54.023.740 76.647.911 - 2005 ديسمبر 31رصيد 

 219.937.301 55.255.673 42.112.899 22.262.774 64.435.243 20.873.616 14997096 -  المكون خالل السنة

 )11.990.448( - - (8.117.692) )1.889.029( (1.930.362) (53.365) -  إستبعادات خالل السنة

 )286.564( - (248.347) - )38.217( - - -  تسويات سنوات سابقة

 571.209.121 78.427.314 52.038.962 149.693.473 126.490.736 72.966.994 91.591.642 - 2006 ديسمبر 31رصيد 

          صافي القيمة الدفترية

 1.756.175.146 111.219.046 292.321.534 110.418.444 361.990.022 245.249.118 557.044.877 77.932.105  2006 ديسمبر 31كما في 

 1.270.129.197 47.026.237 188.346.843 44.637.130 211.538.918 177.346.634 537.941.330 61.292.105  2005 ديسمبر 31كما في 

مقيمين ( من قبل المجموعة الهندسية اليمنية لإلستشارات الهندسية 2005 ديسمبر31تم تقييم أراضي ومباني البنك كما في 
ألف  857.846 يمني ومبلغ ألف ريال 1.073.588مبلغ ب وقد كانت القيمة العادلة لألراضي والمباني ،هذا). للبنكمحايدين 

  . يمني على التواليريال



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

يتم إهالك الممتلكات والمعدات، فيما عدا األراضي المملوكة، وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وفقاً 
  :للنسب التالية

%  20   مباني وإنشاءات  2.5 % -
%  20   أثاث وتركيبات 10 % -
    آالت ومعدات 20 %  
  سيارات 20 %  
  أجهزة وبرامج  20 %  

 .فروع المستأجرة على مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي أيهما أقلعلى الالتحسينات يتم إطفاء 
  

 ودائع عمالء .15
   ديسمبر31

2005  
   ديسمبر31  

2006  
  

     يمنيريال     يمنيالري
 ألجل وودائع تحت الطلب  13.121.245.261 4.387.318.318

 حسابات جارية 27.061.966.970 11.652.991.080
 حسابات توفير 457.023.825 120.563.809

  تأمينات اعتمادات مستندية وخطابات ضمان 7.531.062.856 4.965.301.857
  ع أخرى ودائ 255.093.243 657.140.292

21.783.315.356  48.426.392.155   

 أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى .16
   ديسمبر31

2005  
   ديسمبر31  

2006  
  

    ريال يمني    ريال يمني
 فوائد مستحقة الدفع 106.095.931   36.310.044

 مصاريف مستحقة  145.555.728   115.905.051

 اًفوائد قروض محصلة مقدم 290.268.870   257.395.690
  المباعة لوزارة المالية الزراعية االئتمانيةالحافظةمبالغ محصلة من  620.624.923    -

 مصلحة الضرائب 25.584.684   652.107.58

 دائنون متنوعون 5.393.296   4.925.638

 مطلوبات أخرى  384.837.338   210.759.945

4677.403.95   1.578.360.770   

 مخصصات أخرى .17

    2006 ديسمبر 31    2005 ديسمبر 31



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

    ريال يمني    ريال يمني
  مخصص التزامات عرضية      

 رصيد أول السنة 192.345.736   -

 )30إيضاح (مخصصات مكونة خالل السنة    97.218.106   192.345.736

  رصيد آخر السنة 289.563.842   192.345.736

  قروض طويلة األجل .18
   2006 ديسمبر 31   2005 ديسمبر 31

     يمنيريال    مني يريال
        

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -   30.918.580

 )إيفاد(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -    570.710.492
  مشروع تطوير تهامة الثالث 6.231.266   -
  مشروع تطوير ريمة 8.490.000   -
  مشروع التنمية الريفية المهرة 28.084.350   -

 صندوق التشجيع الزراعي 100.000.000    50.000.000

  أقساط مستحقة -   5.607.246
657.236.318   142.805.616   

 وتنفيذاً لقرار مجلس 2006مايو  15 بتاريخ  اليمنيوفقاً لإلتفاقية المبرمة بين البنك وكالً من وزارة المالية والبنك المركزي
الزراعية للبنك، تم تسوية رصيد القروض الخارجية لحافظة اإلئتمانية ا بشأن معالجة 2006 سنةل) 145(الوزراء رقم 

   .عبر وزارة المالية كجزء من معالجة القروض الزراعية، 2005 ديسمبر 31كما في  للبنك ةالممنوح



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  رأس المال المدفوع .19
، 2007 مارس 3يخ ، وموافقة وزارة المالية بتار2007 أبريل 23بناًء على قرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

تحويل قرر ت، فقد  مليار ريال يمني6 وما يليها ليبلغ 2006بزيادة رأس مال البنك من صافي األرباح للسنوات 
إلى رأس المال  والتوزيعات التي تمت خالل السنة، صافي األرباح المجمعة بعد التحويالت الخاصة باإلحتياطيات 

، موزع )ريال يمني 4.523.221.077: 2005(ريال يمني  4.875.769.692ورفع رأس المال المدفوع إلى مبلغ 
  .العام حصة االتحاد% 0.92للحكومة ونسبة % 99.08بنسبة 

  االحتياطيات .20
  احتياطي قانوني 20-1

من صافي ربح السنة % 15 يقوم البنك بتحويل 1998لسنة ) 38(وفقاً ألحكام قانون البنوك التجارية رقم 
ق إلدارة البنك التوقف عن التحويل عند بلوغ االحتياطي القانوني ضعفي رأس إلى االحتياطي القانوني ويح

   .المال المدفوع
  

  احتياطي عام 20-2
إنشاء بنك التسليف التعاوني الخاص ب 1982لسنة ) 39(القانون رقم من ) 11(المادة إلتزاماً بأحكام 

، فقد قرر 1991لسنة ) 35(قم وفقاً ألحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ر، ووالزراعي
  .السنة إلى حساب اإلحتياطي العامربح من صافي % 15تحويل نسبة مجلس اإلدارة 

  
   وأخرىوخطابات ضمان مستندية إعتمادات مقابل التزامات .21

   ديسمبر31  
2006 

   ديسمبر31 
2005 

   يمنيريال     يمنيريال  
 13.318.157.149  15.269.985.879 اعتمادات مستندية
 10.881.718.299  21.053.959.243 خطابات ضمان

 2.499.260.469  2.354.346.066  أخرى عرضيةالتزامات
 38.678.291.188  26.699.135.917 

  )4.965.301.857(  (7.531.062.856) تأمينات اعتمادات مستندية وخطابات ضمان
 31.147.228.332  21.733.834.060  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  سلفيات ممنوحة لعمالء وأرصدة لدى البنوكإيرادات فوائد عن قروض و .22
  السنة المنتهية في  

 2006 ديسمبر 31 
  السنة المنتهية في 

 2005 ديسمبر 31 

   يمنيريال     يمنيريال  
       إيرادات فوائد عن قروض وسلفيات ممنوحة لعمالء

 585.925.390  569.588.841  إيرادات فوائد عن قروض ممنوحة لعمالء
 585.641.490  1.307.866.194   عن سلفيات ممنوحة لعمالءإيرادات فوائد

  1.877.455.035  1.171.566.880  
     

     إيرادات فوائد عن أرصدة لدى البنوك

  -  245.720.570  إيرادات فوائد عن أرصدة احتياطيات إلزامية لدى البنك المركزي اليمني
 138.249.358  155.254.283  إيرادات فوائد عن أرصدة لدى البنوك

 400.974.853  138.249.358  
 2.278.429.888  1.309.816.238  

 إيرادات فوائد عن شهادات إيداع وأذونات خزينة وسندات حكومية .23
  السنة المنتهية في  

 2006 ديسمبر 31 
  السنة المنتهية في 

 2005 ديسمبر 31 
  ريال يمني    ريال يمني  

 63.423.288  204.218.341 إيرادات فوائد عن شهادات إيداع
 517.764.841  664.876.034 إيرادات فوائد عن أذونات خزينة
 -  507.024.520 إيرادات فوائد عن سندات حكومية

 1.376.118.895  581.188.129  

  مصاريف فوائد .24
  السنة المنتهية في  

 2006 ديسمبر 31 
  السنة المنتهية في 

 2005 ديسمبر 31 
  نيريال يم    ريال يمني  

       مصاريف فوائد على ودائع عمالء
 440.868.439  868.777.981  مصاريف فوائد على ودائع تحت الطلب وودائع ألجل

 29.223.412  25.039.403  مصاريف فوائد على حسابات توفير

  893.817.384  470.091.851  
 12.526.325  12.256.082  مصاريف فوائد على أرصدة مستحقة للبنوك

 2.802.444  984.426   فوائد على قروض طويلة األجلمصاريف

 907.057.892  485.420.620  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  إيرادات عموالت وأتعاب خدمات مصرفية .25
  السنة المنتهية في  

 2006 ديسمبر 31 
  السنة المنتهية في 

 2005 ديسمبر 31 
   يمنيريال     يمنيريال  

       

 134.077.984  203.734.273 إيرادات عموالت اعتمادات مستندية
 182.903.961  292.044.358 إيرادات عموالت خطابات ضمان

 28.434.496  47.620.544 إيرادات عموالت تحويالت
 13.312.857  8.921.946 إيرادات ورسوم تحصيل
 30.822.740  274.366.444 إيرادات عموالت أخرى

 826.687.565  389.552.038  
  

  أرباح عمليات نقد أجنبي .26
  ة المنتهية فيالسن  

 2006 ديسمبر 31 
  السنة المنتهية في 

 2005 ديسمبر 31 
   يمنيريال     يمنيريال  
       
  95.736.034  168.340.907  أرباح معامالت بالعمالت األجنبية

 123.717.282  159.986.768  أرباح ناتجة عن إعادة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية 
 328.327.675  219.453.316  

  
  منح .27

  السنة المنتهية في  
 2006 ديسمبر 31 

  السنة المنتهية في 
 2005 ديسمبر 31 

   يمنيريال     يمنيريال  
       

  60.000.000   60.000.000  صندوق التشجيع الزراعي
 60.000.000  60.000.000 

 في إلقراض الزراعيألعمال ادعم  ريال يمني ك60.000.000ح البنك مبلغ نبم  خالل السنةصندوق التشجيع الزراعيقام 
  .) ريال يمني60.000.000:2005 (البنك

  
  
 

  إيرادات أخرى .28



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  السنة المنتهية في  
 2006 ديسمبر 31 

  السنة المنتهية في 
 2005 ديسمبر 31 

   يمنيريال     يمنيريال  
    

 19.608.001  -  إيرادات سنوات سابقة
 2.087.224  45.411.204 تعديالت سنوات سابقة

 627.978  3.301.874 باح بيع ممتلكات ومعداتأر
 62.248.491  1.328.054 إيرادات متنوعة 

 50.041.132  84.571.694  

  مصاريف إدارية وعمومية وإهالكات .29
  السنة المنتهية في  

 2006 ديسمبر 31 
  السنة المنتهية في 

 2005 ديسمبر 31 
   يمنيريال     يمنيريال  

    

  1.150.425.603  1.769.094.058   حكمهامرتبات وأجور وما في
 32.055.643  69.025.604 مصاريف إيجارات

 22.526.489  36.725.715 مصاريف كهرباء ومياه 
 11.206.221  22.785.854 مصاريف تأمين
 4.350.030  5.296.371 مصاريف قضائية

 26.439.531  54.757.642 مصاريف اتصاالت 
 108.413.377  67.375.491 أتعاب استشارية ومهنية

 28.901.070  46.920.475 مصاريف صيانة
 45.371.961  59.049.144 مصاريف أدوات مكتبية ومطبوعات

 36.309.957  48.454.788 ضيافة
 98.455.589  147.735.681 مصاريف نقل وانتقاالت 

 56.078.379  77.446.751 مصاريف التدريب
 26.142.246  214.082.303 دعاية وإعالن

 21.618.662  19.866.494 مصاريف سنوات سابقة
 36.741.251  95.582.714 مصاريف متنوعة

  102.531.537  219.937.301 إهالكات
 2.954.136.386 1.807.567.546  

  مخصصات .30
  السنة المنتهية في   السنة المنتهية في  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 2005 ديسمبر 31  2006 ديسمبر 31 
  ني يمريال     يمنيريال  

    
 49.852.359  -  )1-11إيضاح ( مخصص إنخفاض في قيمة االستثمارات

 93.347.205  330.186.000   )1-12إيضاح (  قروض وسلفيات غير منتظمةمخصص 
 9.047.949  108.248.149  )1-13إيضاح (      مخصص موجودات أخرى
 192.345.736  97.218.106  )17إيضاح (      مخصص التزامات عرضية

 535.652.255  344.593.249  

  الموجودات والمطلوبات المالية استحقاق .31
  :2006 ديسمبر 31يبين الجدول التالي استحقاق موجودات ومطلوبات البنك المالية كما في 

  إجمالي
  استحقاق

  أكثر من سنة

  استحقاق
   أشهر6من 

  إلى سنة

  استحقاق
  من ثالثة إلى

  رشهو ستة 

  
  استحقاق

  شهور 3خالل 

  

  الموجودات   يمنيريال   يمنيريال   يمنيريال   يمنيريال  ني يمريال
          

7.927.053.936 - - - 7.927.053.936 

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
  اليمني

  في إطار نسبة االحتياطي

  أرصدة لدى البنوك 8.773.008.238 - - - 8.773.008.238

8.750.000.000 - - - 8.750.000.000 

دى البنك شهادات إيداع ل
 المركزي اليمني

  أذونات خزينة  7.551.151.265 89.840.000 - - 7.640.991.265
  سندات حكومية - - - 4.460.866.408 4.460.866.408

  استثمارات  - - - 57.000.000 57.000.000

15.398.775.497 4.789.792 160.452.155 5.351.245.463 9.882.288.087 

 لعمالء قروض وسلفيات ممنوحة 
  )بعد خصم المخصص(

53.007.695.344 4.522.656.200 160.452.155 5.441.085.463 42.883.501.526   
  المطلوبات     
  أرصدة للبنوك 82.460.836 - - - 82.460.836

48.426.392.155 - - 7.786.156.099 40.640.236.056 
  ودائع عمالء

  ة األجلقروض طويل - - - 142.805.616 142.805.616
48.651.658.607 142.805.616 - 7.786.156.099 40.722.696.892   

  الفارق  2.160.804.634  )2.345.070.636(  160.452.155  4.379.850.584  4.356.036.737



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  :2005 ديسمبر 31يبين الجدول التالي استحقاق موجودات ومطلوبات البنك المالية كما في كما 

  إجمالي
  استحقاق
  سنةأكثر من 

  استحقاق
   أشهر6من 

  إلى سنة

  استحقاق
  من ثالثة إلى

  رشهو ستة 

  
  استحقاق

  شهور 3خالل 

  

  الموجودات   يمنيريال   يمنيريال   يمنيريال   يمنيريال   يمنيريال
          
 نقد في الصندوق 1.824.092.606 - - - 61.824.092.60

  أرصدة لدى البنوك 8.574.998.358 - - - 8.574.998.358
 شهادات إيداع لدى البنك المركزي اليمني 600.000.000 -  - 600.000.000

  أذونات خزينة  1.324.993.683 71.757.707 - -  1.396.751.390
  استثمارات   - -  -  57.000.000  57.000.000

413.818.103.26 4.809.217.059  1.925.971.957  413.866.507  16.669.047.74  
  الء قروض وسلفيات ممنوحة لعم

  )بعد خصم المخصص(
26.270.945.618 4.866.217.059  1.925.971.957 485.624.214 18.993.132.388   

  المطلوبات     
21.783.315.356 - - 3.310.201.238 18.473.114.118   ودائع عمالء

  قروض طويلة األجل - - - 657.236.318 657.236.318
22.440.551.674 657.236.318 - 3.310.201.238 18.473.114.118   

  الفارق  520.018.270 )2.824.577.024( 1.925.971.957  4.208.980.741  3.830.393.944

  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  متوسط أسعار الفائدة المطبقة خالل السنة .32
  :2006 ديسمبر 31 خالل السنة المنتهية في  الماليةيبين الجدول التالي متوسط أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات

    ريال يمني    دوالر أمريكي    رويو
  الموجودات  %    %    %
  أرصدة لدى البنوك          
  ودائع ألجل  -    5%    -
  حسابات تحت الطلب  -    4%    2%

  شهادات إيداع لدى البنك المركزي اليمني   15.50%    -    -
  أذونات خزينة  15.60%    -    -
  سندات حكومية  15.60%    -    -
  الءقروض وسلفيات ممنوحة لعم          
  قروض زراعية  11%    -    -
  قروض ممنوحة لعمالء  17.50%    8%    -
  سلفيات ممنوحة لعمالء  17.50%    8%    -
  المطلوبات          

  أرصدة للبنوك  15%    7%    2%
  ودائع عمالء          
  ودائع ألجل   14%    4.7%    1.5%
  حسابات توفير   13%    3%    -
  قروض طويلة األجل  0%    3.5%    -

  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  :2005 ديسمبر 31 خالل السنة المنتهية في  الماليةجدول التالي متوسط أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوباتكما يبين ال
    ريال يمني    دوالر أمريكي    يورو
  الموجودات  %    %    %
  أرصدة لدى البنوك          
  ودائع ألجل  -    4%    -
  حسابات تحت الطلب  -    3.5%    2.5%
   لدى البنك المركزي اليمني شهادات إيداع  14.36%    -    -
  أذونات خزينة  15.21%    -    -
  قروض وسلفيات ممنوحة لعمالء          
  قروض زراعية  11%    -    -
  قروض ممنوحة لعمالء  18%    8%    -
  سلفيات ممنوحة لعمالء  19%    9%    -
  المطلوبات          
  ودائع عمالء          
  ودائع ألجل   13%    2%    -
  ير حسابات توف  13%    2.5%    -
  قروض طويلة األجل  0%    3.5%    -



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

   وفقاً لقطاع األعمال–  توزيع الموجودات والمطلوبات وااللتزامات العرضية واالرتباطات .33
        وااللتزامات العرضية واالرتباطات بحسب قطاع األعمال كما فيالمالية يبين الجدول التالي توزيعاً للموجودات والمطلوبات 

  :2006 ديسمبر 31

  أخرى  ماليإج

  تجارة  واستيراد

  مالي  زراعي  صناعي  بناء وتشييد  سياحي  وتصدير
  

  الموجودات  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني

7.927.053.936 - - - - - - 7.927.053.936 

  نقد وأرصدة لدى البنك 

  المركزي اليمني

 تياطي في إطار نسبة االح

  أرصدة لدى البنوك 8.773.008.238 - - - - - - 8.773.008.238

8.750.000.000 - - - - - - 8.750.000.000 

  شهادات إيداع لدى

  البنك المركزي اليمني

7.640.991.265 - - - - - - 7.640.991.265 
  أذونات خزينة 

  سندات حكومية - - - - - - 4.460.866.408 4.460.866.408

  استثمارات  57.000.000 - - - - - - 57.000.000

15.398.775.497 10.264.142.805 1.984.464.468 1.394.526.457 777.267.262 733.200.851 245.173.654 - 

  قروض وسلفيات 

  ممنوحة لعمالء 

  )بعد خصم المخصص(

53.007.695.344 14.725.009.213 1.984.464.468 1.394.526.457 777.267.262 733.200.851 245.173.654 33.148.053.439 
  

  المطلوبات        

  أرصدة للبنوك 82.460.836 - - - - - - 82.460.836

  ودائع عمالء - 12.985.079.393 269.146.003 3.232.247.412 - 19.924.896.133 12.015.023.214 48.426.392.155

  لة األجلقروض طوي 142.805.616 - - - - - - 142.805.616

48.651.658.607 12.015.023.214 19.924.896.133 - 3.232.247.412 269.146.003 12.985.079.393 225.266.452  

        
 

31.147.228.332 3.581.744.310 15.170.385.851 - 12.395.098.171 - - - 

  حسابات نظامية 

 والتزامات أخرى

  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

وااللتزامات العرضية واالرتباطات بحسب قطاع األعمال كما المالية وجودات والمطلوبات كما يبين الجدول التالي توزيعاً للم
  :2005 ديسمبر 31في 

  أخرى  إجمالي

  تجارة  واستيراد

    مالي  زراعي  صناعي  بناء وتشييد  سياحي  وتصدير

    ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني  ريال يمني

  الموجودات                

 نقد في الصندوق 1.824.092.606  - - - - - - 1.824.092.606

 أرصدة لدى البنوك 8.574.998.358  - - - - - - 8.574.998.358

 شهادات إيداع لدى البنك المركزي اليمني 600.000.000  - - - - - - 600.000.000

 ة أذونات خزين 1.396.751.390  - - - - - - 1.396.751.390

 استثمارات  57.000.000  - - - - - - 57.000.000

 )بعد خصم المخصص(قروض وسلفيات ممنوحة لعمالء   3.623.948  5.086.132.327  841.232.542  105.544.276  1.404.272.079  5.591.757.175  785.540.917  13.818.103.264

26.270.945.618 785.540.917  5.591.757.175  1.404.272.079  105.544.276  841.232.542  5.086.132.327  12.456.466.302   

  المطلوبات        

  ودائع عمالء - 5.840.990.145 121.068.120 1.453.939.919 - 8.962.680.815 5.404.636.357  21.783.315.356

  قروض طويلة األجل - - - - - - 657.236.318 657.236.318

22.440.551.674 6.061.872.675 8.962.680.815 - 1.453.939.919 121.068.120 5.840.990.145 -  
         

  حسابات نظامية والتزامات أخرى - - -  8.649.020.193 -  10.585.553.398  2.499.260.469  21.733.834.060

  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

   وفقاً للقطاع الجغرافي– توزيع الموجودات والمطلوبات وااللتزامات العرضية واالرتباطات .34
جدول التالي توزيعاً للموجودات والمطلوبات المالية وااللتزامات العرضية واالرتباطات بحسب القطاع الجغرافي كما يبين ال

  :2006 ديسمبر 31في 
  التزامات عرضية
   وارتباطات

  صافي الموجودات
  )المطلوبات(

  
  مطلوبات

  
  موجودات

  

     يمنيريال   يمنيريال   يمنيريال   يمنيريال
          

15.877.242.453 (606.272.244) 48.569.197.771 47.962.925.527  اليمن
7.731.134.773 2.386.304.258 - 2.386.304.258  قارة أسيا
4.157.131.397 749.427.152 82.460.836 831.887.988  قارة أوروبا
3.381.719.709 1.826.577.571 - 1.826.577.571  قارة أمريكا

31.147.228.332 4.356.036.737 48.651.658.607 53.007.695.344  
  

يبين الجدول التالي توزيعاً للموجودات والمطلوبات المالية وااللتزامات العرضية واالرتباطات بحسب القطاع الجغرافي كما 
  :2005 ديسمبر 31في 

  التزامات عرضية
   وارتباطات

  صافي الموجودات
  )المطلوبات(

  
  مطلوبات

  
  موجودات

  

     يمنيريال   يمنيريال  يمني ريال   يمنيريال
          

8.415.676.911 (2.126.198.966) 22.440.551.674 20.314.352.708  اليمن
 قارة أسيا 3.648.227.543 - 3.648.227.543 8.124.075.861
 قارة أوروبا 1.760.604.000 - 1.760.604.000 3.995.447.145
  أمريكاقارة 547.761.367 - 547.761.367 1.198.634.143

21.733.834.060 3.830.393.944 22.440.551.674 26.270.945.618  
  
  
  

  
  



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  مراكز أهم العمالت األجنبية .35
والذي ينص على أن ال  1998لسنة ) 6( رقم تتبع إدارة البنك تعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور

البنك واحتياطياته وبأن ال يتجاوز المركز المجمع من رأسمال % 15يتجاوز مركز كل عملة أجنبية على حده عن 
 يبين الجدول التالي مراكز أهم العمالت األجنبية .من رأسمال البنك واحتياطياته% 25لكافة العمالت األجنبية عن 

  :كما في تاريخ الميزانية العمومية

  2006 ديسمبر 31 2005 ديسمبر 31
  النسبة إلى

  رأس المال 
 )العجز(ائض الف تواالحتياطيا

  النسبة إلى
  رأس المال 
 )العجز(الفائض  تواالحتياطيا

 

    يمنيريال %   يمنيريال %
         

  دوالر أمريكي 1.489.201.078 29.35% 4.113.394.411 89.79%

 ريال سعودي 341.782.634 6.74% 514.174.307 11.22%

 يورو 246.610.192 4.86% 359.922.013 7.86%

 درهم إماراتي 295.975.330 5.83% 154.252.305 3.36%

  أخرى 630.275.824 12.42% - -
112.23% 5.141.743.036 %59.20  3.003.845.058   

  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة .36
 .تعتبر األطراف ذات عالقة في حالة قدرتها على السيطرة والتأثير الجوهري على القرارات المالية والتشغيلية للبنك

ت البنك مع األطراف ذات العالقة بنفس األسس المتبعة في معامالته مع الغير وذلك طبقاً ألحكام قانون تتم معامال
لسنة ) 4(وقواعد وتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم 1998لسنة ) 38(البنوك التجارية رقم 

   .العالقة والتي فرضت حدوداً للمعامالت االئتمانية مع األطراف ذات 1999
  :يمثل الجدول التالي أرصدة األطراف ذات العالقة كما في تاريخ الميزانية العمومية

   ديسمبر 31   2005 ديسمبر 31
2006 

  

     يمنيريال     يمنيريال
        

  سندات حكومية 4.460.866.408   -
  )بعد خصم المخصص(قروض وسلفيات ممنوحة لعمالء  6.753.051   1.071.340

  ودائع عمالء 8.338.365.691   5.856.842.635
 مبالغ محصلة من الحافظة االئتمانية الزراعية المباعة لوزارة المالية 620.624.923    -

  قروض طويلة األجل 100.000.000    50.000.000



  بنك التسليف التعاوني والزراعي
  بيان التدفقات النقدية

  2006 ديسمبر 31لمنتهية في للسنة المالية ا

 وتقرأ معها جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 40(إلى ) 1(تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  إلتزامات عرضية أخرى 2.346.574.400    2.471.681.316
  رأس المالكفاية  .37

تم  ي.ل وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي اليمني الصادرة بهذا الشأنيقوم البنك بمراقبة كفاية رأس الما
البنك المركزي اليمني بمقارنة مكونات رأس المال األساسي والمساند كما هو  كفاية رأس المال طبقاً لتعليمات احتساب

 في البيانات المالية بعد ترجيحها بأوزان مبين في البيانات المالية للبنك بإجمالي موجودات والتزامات البنك المبينة
  :المخاطر كما يلي

   ديسمبر31
2005  

   ديسمبر31  
2006  

    

       يمنيريال     يمنيريال
          

      رأس المال األساسي والمساند   5.447.269.957   4.719.425.746
        

  المخاطرالموجودات وااللتزامات المرجحة بأوزان    30.327.865.807   20.244.732.158
        

  نسبة كفاية رأس المال   18%   23%
  

   المحتملةوااللتزاماتالقضايا  .38
 وترى إدارة البنك بأنه  هذا،. يمنيريال 65.919.995لدى البنك العديد من القضايا المرفوعة ضده بإجمالي قدره 

 محتملة قد تنشأ التزاماتة فإنه من غير المطلوب تكوين مخصصات أليلعدم البت النهائي في هذه القضايا، نظراً 
   .عن هذه القضايا

  

  المصاريف والتعهدات الرأسمالية .39
  : 2006 ديسمبر 31يبين الجدول التالي المصاريف والتعهدات الرأسمالية التي تم التعاقد عليها كما في 

  المبلغ 
  المصاريف والتعهدات الرأسمالية  ) يمنيريال(

    
  مشاريع مباني  16.250.000

  

  زء من رأس مال البنكتخصيص ج .40
 من رأس  ألف ريال1.500.000تخصيص مبلغ  ،2005 يناير18 جلسته المنعقدة بتاريخ قرر مجلس الوزراء في
 هذا، ولم تبداء إجراءات تخصيص هذا الجزء من رأس المال حتى تاريخ اقرار والموافقة .مال البنك لألكتتاب العام
  .على هذه البيانات المالية

  


