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  فهرس احملتويات
  
  رقم الصفحة   انـالبي

  ٢ - ١  املستقلتقرير مراقب احلسابات  -

  ٣  قائمة املركز املايل -

  ٤   الشاملقائمة الدخل -

  ٥  قائمة التغريات يف حقوق املسامهني -

  ٧ - ٦  قائمة التدفقات النقدية -
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  قائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١يف عن السنة املنتهية 

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  إيضاح  

  ريال ميينألف   ريال ميينألف   رقم  البيـان
        ة من أنشطة التشغيلالتدفقات النقدي

  ٥٩٦ ٧٥٧  ١ ٦٠٧ ١٧٢    صايف أرباح العام قبل الضرائب
        تعديالت لتسوية صايف أرباح العام مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  ١٢٤ ٤٤٥  ١٢٤ ٦١٣  )١٧(  إهالك ممتلكات ثابتة
  ٥٦٠ ٩٢٩  ٢٥ ٣١٦  )٢٩(  خمصصات مكونة خالل العام وحمملة على قائمة الدخل
  ١ ٣٣٣  -      فروق إعادة تقييم أرصدة املخصص بالعمالت األجنبية

  )   ١١٩ ٦٢٥(   )   ٢٦٢ ٠٣٣(   )٢٨(  خمصصات إنتفى الغرض منها
  )   ١٤٢ ٧٤٣(   )   ٤٧ ٦٠٢(     املستخدم من املخصصات

  )   ١ ٦٣٧(   )   ٢ ٢١٤(     فروق إعادة تقييم إستثمارات مالية متاحة للبيع
  )    ١٧٤(   -      )حمجوزة ( دى البنوك اخلارجية فروق إعادة تقييم أرصدة ل

      ١١٧  )   ٣ ٤٨٦(     بيع ممتلكات ثابتة ) أرباح ( خسائر 
  ١ ٠١٩ ٤٠٢  ١ ٤٤١ ٧٦٦    أرباح التشغيل قبل التغريات يف األصول وااللتزامات املستخدمة يف أنشطة التشغيل

        النقص يف األصول ) الزيادة ( صايف 
  ١ ٤٠٥ ٥٠٧  )   ٦٩٧ ٢٨٧(     امي لدى البنك املركزي اليمينأرصدة اإلحتياطي اإللز

  ٢ ٦٣٩ ٦٤٤  ٥١٨ ٦٣٣    قروض وسلفيات
  )   ١ ٠٩٢ ٦٣١(   )   ٨ ١٠٧ ٥١٧(     أذون خزانة تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر

  )   ١٨١ ٣٦٢(   )   ١ ٣٨٧ ٩٩٧(     أرصدة مدينة وأصول أخرى
        

        يف االلتزامات) النقص ( صايف الزيادة 
  )   ٢ ٣٩٤ ٥٥٧(    )  ٥٢١ ٨٧٢(     أرصدة مستحقة للبنوك

  ٢ ٣٤١ ٧٢٢  ٤ ١٩٠ ٩٧١    ودائع العمالء
  )   ٢٧٠ ٩٤٧(   )   ٢٢٥ ٥٠٣(     أرصدة دائنة والتزامات أخرى

  )   ٢٧٥ ٢٩١(   )   ١٨٧ ٧٢١(     ضرائب الدخل املسددة
    ٣ ١٩١ ٤٨٧  )   ٤ ٩٧٦ ٥٢٧(     املتاحة من أنشطة التشغيل) املستخدمة يف ( صايف التدفقات النقدية 
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  قائمة التوزيع املقترحة لألرباح
  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١يف نة املنتهية عن الس

  
  
  

    ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ريال ميينألف   ريال ميينألف     البيـان

        

  ٧ ٣٣٨  ٧ ٦٢٨    األرباح املرحلة أول العام
    ٤٢٤ ٧٨٢    ١ ٠٩١ ٦٨٦    صايف أرباح العام: يضاف 

    ٤٣٢ ١٢٠    ١ ٠٩٩ ٣١٤    
        :ومقترح توزيعها كاآليت 

  ٦٣ ٧١٨  ١٦٣ ٧٥٣    إحتياطي قانوين % ١٥
  ٣٦٠ ٧٧٤  ٩٣٥ ٥٦١    احملول لزيادة رأس املال

     ٧ ٦٢٨    -      أرباح مرحلة
    ٤٣٢ ١٢٠    ١ ٠٩٩ ٣١٤    
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  للقوائم املاليةإيضاحات متممة 
  ٢٠٠٩  ديسمرب٣١يف عن السنة املنتهية 

  
   بنكنبذة عن ال - ١

 مبوجب قرار ١٩٧٧شركة مسامهة مينية بتاريخ أول يناير _ جارة واالستثمار تأسس بنك اليمن والكويت للت
هذا ويزاول البنك نشاطه املصريف يف اجلمهورية اليمنية عن طريق  .١٩٧٧لسنة  ) ٥٨( جملس القيادة رقم 

، الزبريي ، شارع تعز  (املوجودة مبدن صنعاء )  عفر ١٢عدد  (مركزه الرئيسي يف مدينة صنعاء وفروعه 
  .  إبو، احلوبان ن ، احلديدة ، تعز ، املكال وعد) ، شارع اخلمسني  ، شعوب الروضةشارع هائل ، 

  
   أسس إعداد القوائم املالية - ٢

 إعداد القوائم املالية  ١-٢
ـ باستثناء اإلستثمارات وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية على أساس اإلستمرارية تعد القوائم املالية للبنك 

بالقيمة العادلة ـ وطبقاً )  األصول واإللتزامات املالية (تاحة للبيع وكذا األدوات املالية املالية امل
  .والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي اليمينللمعايري الدولية للتقارير املالية 

  

لية الصادرة عن واستثناًء من املعايري الدولية للتقارير املالية وتطبيقاً ألحكام القوانني والتعليمات احمل
   :إتباع ما يليالبنك املركزي اليمين يتم 

ستخدام حد أدىن لنسب تكوين خمصص الديون غري املنتظمة وذلك طبقاً لتعليمات البنك إ  -أ 
  .١٩٩٨لسنة ) ٥( ورقم ١٩٩٦لسنة ) ٦(املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم 

 املنتظمة ضمن خمصص الديون املشكوك إدراج خمصص املخاطر العامة احملتسب على الديون  -ب 
 .يف حتصيلها للقروض والسلفيات بدالً من إدراجه ضمن حقوق املسامهني 

إدراج خمصص اإللتزامات العرضية ضمن املخصصات األخرى بدالً من إدراجه ضمن   -ج 
  . حقوق املسامهني 

   .٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ يف وأن تأثري تلك اإلستثناءات على القوائم املالية للبنك غري جوهري كما
  

 العملة الوظيفية وعملة العرض  ٢-٢
وتظهر كل القيم ألقرب ) العملة الوظيفية للبنك ( مت إعداد وعرض البيانات املالية بالريال اليمين 

 ) .إال إذا أشري خلالف ذلك ( ألف ريال ميين 
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  ١٠

  التقديرات واألحكام احملاسبية اهلامة  ٣-٢
إن إعداد القوائم املالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات ذات أثر يف تطبيق 
السياسات وكذا أرصدة األصول واإللتزامات املالية يف تاريخ القوائم املالية وكذلك على قيم اإليرادات 

واإلفتراضات على اخلربة السابقة للبنك وعوامل أخرى عديدة واملصروفات وتستند تلك التقديرات 
يعتربها البنك معقولة يف ظل الظروف السائدة واليت تشكل نتائجها األساس عند إختاذ القرار بشأن قيم 

  .األصول واإللتزامات لذلك قد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات 
ات للمراجعة بصورة مستمرة كما يتم إثبات التغريات يف وختضع التقديرات وما يتعلق ا من إفتراض

  .التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت حدث فيها التغيري وأية فترات مستقبلية 
واملعلومات املتعلقة باألحكام والتقديرات اهلامة واملطبقة بالسياسات احملاسبية واليت هلا تأثري هام على 

  ) .٢٠ ، ١٠ ، ٤(اإليضاحات رقم األرصدة تظهر بالقوائم املالية ب
  

  عرض القوائم املالية  ٤-٢
والواجب التطبيق " عرض البيانات املالية " ـ معدل ) ١(قام البنك بتطبيق معيار احملاسبة الدويل رقم 

الذي يشمل التغريات يف " إمجايل الدخل الشامل "  والذي يتطلب عرض ٢٠٠٩إعتباراً من أول يناير 
ميكن عرض إمجايل الدخل الشامل من خالل قائمة واحدة للدخل . املتعلقة باملالكني حقوق امللكية غري 

الشامل ومتثل بنود قائمة الدخل باإلضافة لكافة التغريات يف حقوق امللكية غري املتعلقة باملالكني يف بيان 
ل قائمة أو من خال ) ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١وقد مت تطبيق ذلك العرض بالقوائم املالية كما يف ( واحد 

 .للدخل وأخرى للدخل الشامل 
  .وهذا العرض ليس له تأثري على البيانات املقارنة واليت تتطابق مع متطلبات املعيار املعدل

كذلك ال يوجد أثر على عائد السهم كون التغري يف السياسة احملاسبية أثر على عرض البيانات املالية 
  .واإلفصاح فقط 

  

  احملاسبيةالتغريات يف السياسات   ٥-٢
 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم ٢٠١٠ يناير ٩  يفتطبيقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة

 بتغيري سياسة ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١قام البنك عند إعداد القوائم املالية يف  ، املالية وأسس التقييم للبنوك
وذلك وفقاً ملا هو  الدولية للتقارير املالية الصادرة إلتزاماً باملعايريتقييم اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع 

 رقام األ عرض إعادة إىلوال يوجد تأثري جوهري نتيجة لذلك حيتاج ) ٣/٥(وارد باإليضاح رقم 
  . املقارنة
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  ١١

   املتبعةأهم السياسات احملاسبية - ٣
  

  املعامالت بالعمالت األجنبية   ١-٣
وتثبت املعامالت بالعمالت )  ملة الوظيفية للبنكالع (متسك حسابات البنك بالريال اليمين   -

األخرى خالل السنة املالية على أساس أسعار الصرف السارية يف تاريخ تنفيذ املعاملة ، ويتم 
ترمجة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى يف اية السنة املالية على 

  .الشامل ريخ ، وتثبت الفروق الناجتة بقائمة الدخل أساس أسعار الصرف السارية يف ذلك التا
، كما ال يدخل البنك يف عقود العملة األجنبية ب ملواجهة إلتزاماته ال يدخل البنك يف العقود اآلجلة  -

أو متطلبات الصرف للعمالت األجنبية لتغطية خماطر سداد إلتزاماته املستقبلية بالعملة األجنبية 
  . ام بالعمالت األجنبية الناجتة عن تعامالم من خالل البنكعمالئه ملواجهة التزام

  

  حتقق اإليراد  ٢-٣
يثبت اإليراد على أساس االستحقاق وتطبيقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم   -

 بشأن أسس تصنيف األصول وااللتزامات يتم إيقاف إثبات الفوائد املتعلقة ١٩٩٦لسنة ) ٦(
قروض والتسهيالت غري املنتظمة ، وعندما يعامل حساب باعتباره من القروض والتسهيالت غري بال

املنتظمة فإن كافة الفوائد غري احملصلة املتعلقة بالثالثة أشهر السابقة على اعتباره قرض أو تسهيل غري 
ألخرى باعتبارها منتظم يتم استبعادها من اإليرادات وإدراجها ضمن األرصدة الدائنة وااللتزامات ا

  .فوائد معلقة 
يتم إثبات إيرادات اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع يف حدود األرباح املوزعة نقداً من هذه   -

  . اإلستثمارات خالل العام
زميلة الشركات اليتم إثبات إيرادات اإلستثمارات يف نظراً لعدم وجود شركات تابعة للبنك   -

 وذلك طبقاً للقوائم املالية  امللكية هلذه الشركاتصيب البنك يف حقوقطبقاً لنبالقوائم املالية 
  .املعتمدة 

  . اخلدمات املرتبطة ا تأديةيتم إثبات إيرادات العموالت وأتعاب اخلدمات املصرفية عند   -
  

  أذون اخلزانة   ٣-٣
لتزامات ائنة واإلساب األرصدة الديتم إثبات أذون اخلزانة بالقيمة االمسية ويثبت خصم اإلصدار حب

 خصم اإلصدار يف  مستبعداً منها رصيدبقائمة املركز املايلوتظهر أذون اخلزانة خالل العام األخرى 
  . القوائم املاليةتاريخ  
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  ١٢

   شهادات إيداع البنك املركزي اليمين  ٤-٣
 ، وتظهر الفوائد ليةالقوائم املايتم إثبات شهادات إيداع البنك املركزي اليمين بالقيمة اإلمسية يف تاريخ 

  " .أرصدة مدينة وأصول أخرى" ضمن بند القوائم املاليةاملستحقة املتعلقة ا يف تاريخ 
  

  املتاحة للبيع املالية ستثمارات اإل  ٥-٣
الحقاً لتسجيل اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع ، يتم تقييمها بالقيمة العادلة وذلك بالنسبة لكل 

يتم إدراج األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة هلذه إستثمار على حده ، و
بدالً من إدراجها بقائمة الدخل ( اإلستثمارات ضمن إحتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق املسامهني 

، وعند بيع تلك اإلستثمارات يتم حتويل األرباح أو اخلسائر ) طبقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين 
ويف حالة ظهور مؤشرات أو أدلة موضوعية . الشامل تراكمة من حقوق املسامهني إىل قائمة الدخل امل

على إخنفاض قيمة اإلستثمار القابلة لإلسترداد ، يتم تقدير املبلغ القابل لإلسترداد واإلعتراف بأي 
ض قيمة فاضمن بند خمصص إخنالشامل خسارة نتيجة إخنفاض قيمة اإلستثمار يف قائمة الدخل 

يدرج األثر الناتج عن إرتفاع قيمة اإلستثمارات املالية ضمن إحتياطي القيمة العادلة . إستثمارات مالية 
يعترب اإلخنفاض اجلوهري أو طويل األمد يف قيمة اإلستثمارات املالية مؤشراً . ضمن حقوق املسامهني 

ستثمارات يف أدوات الدين اليت سبق أخذ يف حالة إرتفاع قيمة اإل. موضوعياً للتدين الدائم يف قيمتها 
  .الشامل خمصص مقابلها ، يتم رد هذا املخصص إىل قائمة الدخل 

  

  اإلستثمارات يف شركات زميلة  ٦-٣
تثبت اإلستثمارات يف الشركات الزميلة بتكلفة اإلقتناء ، ويف تاريخ القوائم املالية يتم تعديل قيمة تلك 

، وذلك طبقاً  حسب نصيب البنك يف حقوق امللكية للشركة الزميلةاإلستثمارات بالزيادة أو النقص 
  . الشامل للقوائم املالية املعتمدة هلذه الشركات ، ويتم إثبات قيمة هذا التغري بقائمة الدخل

  

  تقييم األصول اليت آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بعض العمالء  ٧-٣
" أرصدة مدينة وأصول أخرى" ضمن بند ركز املايلبقائمة املتدرج األصول اليت آلت ملكيتها للبنك 

وذلك بالقيمة اليت آلت ا للبنك ناقصاً أي اخنفاض يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ـ إن وجد ـ ، 
   . الشاملويتم حتميل قيمة هذا االخنفاض على قائمة الدخل
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   العرضية اإللتزاماتخمصص القروض وخمصص   ٨-٣
لسنة ) ٥(  ،١٩٩٦لسنة ) ٦ (ي رقمني البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشورتطبيقاً لتعليمات

بشأن أسس تصنيف األصول وااللتزامات يتم تكوين خمصص للقروض والتسهيالت  ١٩٩٨
وااللتزامات العرضية بذاا باإلضافة إىل نسبة مئوية للمخاطر العامة حتسب من جمموع القروض 

رضية مستبعداً منها األرصدة املغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من والتسهيالت وااللتزامات الع
بنوك خارجية ذات مالءة وذلك يف ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض والتسهيالت 

  . وااللتزامات العرضية املشار إليها
  :وبناًء عليه يتم تكوين املخصص طبقاً للنسب التالية كحد أدىن 

  %  ١   لتسهيالت وااللتزامات العرضية املنتظمةالقروض وا
  )متضمنة احلسابات حتت املراقبة ( 

     القروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية غري املنتظمة
  %  ١٥  الديون دون املستوى

  %  ٤٥  الديون املشكوك يف حتصيلها
  % ١٠٠  الديون الرديئة

أو بناًء على التعليمات خذة حياهلا لتحصيلها يتم إعدام القروض يف حالة عدم جدوى اإلجراءات املت  -
من البنك املركزي اليمين ـ يف ضوء أعمال الفحص اليت يقوم ا ـ وذلك خصماً على الصادرة 
  . املخصص

بعد خصم املخصص احملدد والعام وكذا الفوائد  بقائمة املركز املايلتظهر القروض للعمالء والبنوك   -
  . انبة 

  

   العرضية واالرتباطات لتزاماتاإل  ٩-٣
 حتت بند التزامات عرضية املركز املايلتظهر االلتزامات العرضية اليت يدخل فيها البنك طرفاً خارج 

وارتباطات ـ بعد خصم التأمينات احملصلة عنها ـ باعتبارها ال متثل أصوالً أو التزامات فعلية يف تاريخ 
   .القوائم املالية

  

   النقدية وما يف حكمها ١٠-٣
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما يف حكمها أرصدة النقدية واألرصدة 
لدى البنوك ـ خبالف األرصدة املودعة لدى البنك املركزي اليمين يف إطار نسبة االحتياطي ـ ، 

إليداع لدى وشهادات اوأرصدة احلسابات اجلارية والودائع لدى البنوك وكذا أرصدة أذون اخلزانة 
  .اليت تستحق خالل ثالثة شهور من تاريخ إصدارها البنك املركزي 
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   يف قيمة األصول اإلخنفاض  ١١-٣
يقوم البنك بإجراء إعادة دراسة وفحص لألرصدة الدفترية لألصول ـ حسب أمهيتها النسبية ـ يف 

ويف حالة . قيمة تلك األصول  من أجل حتديد ما إذا كان هناك مؤشر لإلخنفاض يف القوائم املاليةتاريخ 
وجود هذا املؤشر يتم تقدير القيمة االستردادية لتلك األصول ومقارنتها بالقيمة الدفترية وحتميل قائمة 

 يف قيمة األصل فيما إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة اإلخنفاضبأي خسارة يف الشامل الدخل 
  . االستردادية 

حبيث ال الشامل دة يف األصول ، واليت سبق ختفيضها ، بقائمة الدخل كما يتم االعتراف بقيمة الزيا
  .تؤدي تلك الزيادة إىل زيادة قيمة األصل عن قيمته األصلية قبل االخنفاض 

  

  املمتلكات الثابتة واالهالك  ١٢-٣
تلكات ـ تظهر املمتلكات الثابتة بتكلفتها التارخيية ناقصاً جممع اإلهالك وأي اخنفاض يف قيمة تلك املم

إن وجد ـ ويتم إهالك هذه املمتلكات ـ فيما عدا األراضي ـ بطريقة القسط الثابت وحتميله على 
ويعاد النظر سنوياً مبعرفة ، وعلى مدى العمر االنتاجي املقدر لتلك املمتلكات الشامل قائمة الدخل 

م املقدرة كخردة يف اية إدارة البنك يف كل من طريقة اإلهالك والعمر اإلنتاجي املقدر وكذلك القي
  :  وفيما يلي بيان بالعمر اإلنتاجي املقدر لتلك املمتلكات) إن وجدت ( العمر اإلنتاجي لألصول 

  

 العمر اإلنتاجي املقدر بالسنوات انالبي
 سنة ٥٠  وإنشاءاتمباين

  سنوات  ٥  حاسب آيل وبرامجأجهزة 
 سنوات ١٠  ومفروشات أثاث

 سنوات ٨  آالت ومعدات
  سنوات ٥  ارات و وسائل نقل سي

  

    خمصصات أخرى ١٣-٣
يتم تكوين خمصص لاللتزامات احلالية سواء كانت قانونية أو تعاقدية كنتيجة ألحداث متت يف املاضي 
واليت من املرجح حدوث تدفقات نقدية خارجة لتسوية هذه اإللتزامات وذلك يف ضوء الدراسات 

  .ر مبلغ اإللتزامات التفصيلية املعدة من قبل البنك لتقدي
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   الضرائب ١٤-٣
حتسب الضرائب على البنك طبقاً للقوانني واللوائح والتعليمات الضريبية السارية يف اجلمهورية   -

  . اليمنية
فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب املؤجلة مبعيار نظراً لطبيعة احملاسبة الضريبية يف اجلمهورية اليمنية   -

 حالة ويف. ضرائب على الدخل ال ينشأ عنه عادة إلتزامات ضريبية مؤجلة احملاسبة الدويل عن ال
ال تدرج إال عندما تكون هناك فإن هذه األصول عن تطبيق املعيار نشأة أصول ضريبية مؤجلة 

   .مؤشرات كافية أن هذه األصول سيتم حتقيقها يف املستقبل املنظور
  

  الزكاة املستحقة على حسابات املسامهني  ١٥-٣
قوم البنك بتوريد الزكاة املستحقة على حسابات املسامهني إىل اجلهة احلكومية املختصة  واليت تقرر ي

  . توزيعها طبقاً ملصارفها الشرعية 

  

  مكافأة هناية اخلدمة  ١٦-٣
  .تطبق أحكام قانون التأمينات اإلجتماعية على موظفي البنك فيما يتعلق حبقوق ترك اخلدمة 

  

  

  لى املعايري والتفسريات اجلديدة الصادرة وغري املطبقةالتعديالت ع ١٧-٣
 والصادرة من جملس معايري احملاسبة مل يتم تطبيق املعايري اجلديدة التالية والتعديالت اليت متت عليها

  : كوا غري سارية التطبيق كما يف تاريخ إعداد القوائم املالية ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١الدولية قبل 
" والصادر عن جملس معايري احملاسبة الدولية ـ معدل ) ٣(اد التقارير املالية رقم املعيار الدويل إلعد -

  .٢٠١٠والواجب التطبيق إعتباراً من عام " إندماج األعمال 

، والذي يتطلب " البيانات املالية املوحدة واملنفصلة " ـ معدل ) ٢٧(معيار احملاسبة الدويل رقم  -
 إذا امللكيةاإلستثمار يف الشركة التابعة وإدراجها ضمن حقوق معاجلة التغريات يف حصة البنك من 

مازال حمتفظ بالسيطرة ، وقياس حصة البنك فيها بالقيمة العادلة وإدراج أية أرباح أو خسائر يف 
 ٢٠٠٩ يوليو ١ والواجب التطبيق للفترات السنوية اليت تبدأ يف قائمة الدخل إذا مت فقدان السيطرة

 .أو بعد ذلك 

والصادر من جملس معايري احملاسبة الدولية ـ األدوات ) ٩( رقم ار الدويل إلعداد التقارير املاليةاملعي -
، ) ٣٩(املالية ـ الذي صدر كأول معيار ناتج عن مشروع إستبدال معيار احملاسبة الدويل رقم 

 مها ويسهل هذا املعيار مناذج القياس من خالل تصنيف األصول املالية إىل تصنيفني رئيسيني
 إن أساس التصنيف يعتمد على منوذج عمل املنشأة وخصائص  .التكلفة املطفاة والقيمة العادلة
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  ١٦

التدفقات النقدية التعاقدية لألصول املالية ، وميكن تطبيق هذا املعيار يف وقت مبكر مع عدم 
  .٢٠١٢احلاجة إىل تعديل أرقام املقارنة يف حال تطبيقه قبل أول يناير 

بنك أن ينتج عن تطبيق هذه التعديالت على املعايري تأثريات جوهرية على املبالغ وال يتوقع ال
 .واإلفصاحات خالل الفترة موضع التقرير اليت ستطبق فيها 

  
   األدوات املالية وإدارة املخاطر املتعلقة ا  - ٤

   األدوات املالية ١-٤
ية ، وتتضمن األصول املالية أرصدة تتمثل األدوات املالية للبنك يف األصول وااللتزامات املال  -  أ

النقدية واحلسابات اجلارية والودائع لدى البنوك واالستثمارات املالية والقروض والسلفيات 
وتتضمن االلتزامات املالية . وشهادات إيداع البنك املركزي اليمين وأذون اخلزانة والبنوك  ءللعمال

دوات املالية احلقوق والتعهدات املدرجة ضمن  كما تتضمن األ. ودائع العمالء واملستحق للبنوك
 .بند التزامات عرضية وارتباطات 

من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية السياسات احملاسبية بشأن أسس  ) ٣( ويتضمن إيضاح رقم 
  .إثبات وقياس أهم األدوات املالية وما يرتبط ا من إيرادات ومصروفات 

  

  ت املاليةالقيمة العادلة لألدوا  -  ب 
 القيمة العادلة لألصول املالية املتداولة بالسعر املعلن عند إقفال العمل بتاريخ القوائم املالية يف تتمثل

ويف حالة عدم توفر أسعار معلنة لبعض األصول املالية ، يتم  ) . Bid Price( األسواق املالية 
داة مالية مشاة هلا إىل حد كبري ، أو يتم تقدير قيمتها العادلة مبقارنتها بالقيمة السوقية احلالية أل

  .إدراجها بالتكلفة عندما ال يتوفر هلا تقدير موضوعي يعتمد عليه لقيمتها العادلة 
  

 والواردة باإليضاحات املالية للبنكتزامات اإللصول واألطبقاً ألسس التقييم املتبعة يف تقييم و
دوات املالية ال ختتلف اختالفا جوهرياً عن قيمتها املتممة للقوائم املالية فإن القيم العادلة لأل

   .القوائم املاليةالدفترية يف تاريخ 
  

ويوضح اجلدول التايل مقارنة بني التكلفة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات املالية بالبنك واملدرجة 
  ) :ري  املالية ال حيتوي اجلدول على القيمة العادلة لألصول واإللتزامات غ( بالقوائم املالية 
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  ١٧

  
  ٢٠٠٨   ٢٠٠٩  
  القيمة العادلة  صايف القيمة الدفترية   القيمة العادلة صايف القيمة الدفترية  

  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين   ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  
          األصول املالية

          اإلحتياطي وأرصدة بالصندوق نقدية 
  ٥ ٣١١ ٠٦٤  ٥ ٣١١ ٠٦٤   ٥ ٩٣٣ ٧٣٦  ٥ ٩٣٣ ٧٣٦  اليمين لدى البنك املركزي 
  ٤ ٩١٢ ٦٣٧  ٤ ٩١٢ ٦٣٧   ٨ ٦٧٠ ٦٣٤  ٨ ٦٧٠ ٦٣٤  أرصدة لدى البنوك

  ٨ ٦٢٥ ٧٠٥  ٨ ٦٢٥ ٧٠٥   ٢٤ ٦٧٩ ٢١٧  ٢٤ ٦٧٩ ٢١٧  )بالصايف ( أذون خزانة 
  ١٦ ١٥٠ ٠٠٠  ١٦ ١٥٠ ٠٠٠   -    -    شهادات إيداع البنك املركزي اليمين

  ١١ ٣٨٤ ٣٤٩  ١١ ٣٨٤ ٣٤٩   ١١ ١٦٩ ٥٠٧  ١١ ١٦٩ ٥٠٧  )بالصايف ( قروض وسلفيات 
  ٦٤ ٢٧٦  ٦٤ ٢٧٦   ٦٦ ٤٩٠  ٦٦ ٤٩٠  إستثمارات مالية متاحة للبيع

  ١٢٨ ٢٨٤  ١٢٨ ٢٨٤   ١٢٩ ٨٨٧  ١٢٩ ٨٨٧  زميلةإستثمارات يف شركات 
            

           اإللتزامات املالية
  ٦٥٠ ٨٦٢  ٦٥٠ ٨٦٢   ١٢٨ ٩٩٠  ١٢٨ ٩٩٠  أرصدة مستحقة للبنوك

  ٤١ ٨٧٥ ٤٩٠  ٤١ ٨٧٥ ٤٩٠   ٤٦ ٠٦٦ ٤٦١  ٤٦ ٠٦٦ ٤٦١  ءودائع العمال
  

   العادلةالقيمةتدرج   -   ج
يقوم البنك بقياس القيمة العادلة بإستخدام التدرج التايل للقيمة العادلة والذي يعكس مدى أمهية 

  :املدخالت املستخدمة يف هذا القياس 
ألصول مماثلة يف أسواق ) غري املعدلة ( املستوى األول للقيمة العادلة وميثل األسعار املتداولة   -

  .فعالة 
املستوى الثاين للقيمة العادلة ميثل العناصر األخرى خبالف األسعار املتداولة ضمن املستوى   -

يتم ( أو بشكل غري مباشر ) من خالل األسعار ( األول واليت يتم مالحظتها بشكل مباشر 
  ) .إشتقاقها من األسعار 

  .لقيمة العادلة وميثل األصول غري املرتبطة ببيانات السوق املستوى الثالث ل  -
  

ألف ريال ميين كمستوى / ٦٦ ٤٩٠/وتشمل القيمة العادلة لإلستثمارات املالية املتاحة للبيع مبلغ 
ثالث من تدرج القيمة العادلة وال توجد إستثمارات تندرج حتت املستوى األول والثاين 

  .إلفصاحات القيمة العادلة 
  

   املالية اليت تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفتريةاألدوات  -   د
وهي األصول واإللتزامات املالية النقدية أو اليت هلا فترة إستحقاق أقل من ثالثة أشهر وتكون 

  .قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة 
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  إدارة املخاطر املتعلقة باألدوات املالية  ٢-٤
منية املتعلقة بأنشطة وعمليات البنك املختلفة من خالل إجراءات مستمرة تتم إدارة املخاطر الض

.  لتحديدها وقياسها ومراقبتها باإلضافة ألساليب الرقابة األخرى لتبقى يف إطار احلدود املسموح ا
 ويتحمل. وتعترب عملية إدارة املخاطر من العمليات ذات األمهية لضمان استمرارية حتقيق البنك لألرباح 

كل فرد بالبنك املخاطر الواقعة يف إطار مسئولياته الستمرارية رحبية البنك ويتم مراقبة املخاطر والسيطرة 
عليها من خالل مراقبة احلدود املسموح ا لكل نوع من أنواع املخاطر ، وتعكس هذه احلدود 

ملخاطر املقبول مع التركيز إستراتيجية عمل البنك وعوامل السوق املختلفة احمليطة باإلضافة إىل مستوى ا
على قطاعات مالية معينة ، حيث يتم مجع املعلومات من اإلدارات املختلفة للبنك وحتليلها للتعرف املبكر 

املسئول عن  (وتعرض هذه املعلومات على جملس اإلدارة . على املخاطر املتوقعة اليت قد تنجم عنها 
، ارة من إدارات العمل ذات  العالقة ا الرئيس املباشر لكل إدوجلنة املراجعة وكذ)  حتديد ومراقبة املخاطر

هذا ويتعرض البنك ملخاطر اإلئتمان وخماطر السيولة وخماطر سعر الفائدة وخماطر تقلبات سعر صرف 
  .وبعض املخاطر األخرى العمالت األجنبية وكذا خماطر التشغيل 

  

 اإلئتمانخماطر   -  أ
 وكذا أرصدة احلسابات اجلارية نية املمنوحة للعمالء والبنوكاإلئتماتعترب القروض والتسهيالت 

 اإلئتمانوالودائع لدى البنوك واحلقوق والتعهدات من الغري من األصول املالية املعرضة خلطر 
 و كل املستحق عليهم يف تواريخ املتمثل يف عدم قدرة تلك األطراف على سداد جزء أ

  .ستحقاق اإل
 

إدارة  بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠( املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم وتطبيقاً لتعليمات البنك
فإن البنك يلتزم حبد أدىن من املعايري وذلك إلمكان حتقيق إدارة أفضل ملخاطره  .. اإلئتمانخماطر 

 بالعديد من اإلجراءات ، وباإلضافة للمعايري املذكورة باملنشور أعاله يقوم البنكاالئتمانية 
  :االئتمان وتتمثل أهم اإلجراءات فيما يلي لتخفيض خماطر 

 عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم ، وحتديد معدالت اخلطر اإلئتمانيةإعداد الدراسات   -
  .االئتماين املتعلقة بذلك 

احلصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم املخاطر اليت قد تنشأ يف حالة تعثر العمالء أو   -
  .البنوك 

تابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك دف تقييم مراكزهم املالية واالئتمانية وتقدير امل  -
  .املخصصات املطلوبة للديون واألرصدة غري املنتظمة 

توزيع حمفظة القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوك على قطاعات خمتلفة تالفياً لتركيز   -
  .املخاطر 
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  ١٩

قصى للتعرض ملخاطر اإلئتمان ملكونات املركز املايل ويظهر احلد واجلدول التايل يوضح احلد األ
األقصى للمخاطر باإلمجايل دون األخذ يف اإلعتبار العوامل املخففة من تأثري املخاطر باستخدام 

  ) :قبل خصم أي ضمانات ( إتفاقيات الضمانات 
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ريال ميينألف   ريال ميينألف   انـالبي

  ٤ ٢٢٣ ٦١٤  ٤ ٩٢٠ ٩٠١  لدى البنك املركزي اليمين اإلحتياطيوأرصدةبالصندوق نقدية 
      )ال تتضمن النقدية بالصندوق والصراف اآليل(

  ٤ ٩١٢ ٦٣٧  ٨ ٦٧٠ ٦٣٤  أرصدة لدى البنوك
  ٨ ٦٢٥ ٧٠٥  ٢٤ ٦٧٩ ٢١٧  )الصايف ب( أذون خزانة 

  ١٦ ١٥٠ ٠٠٠  -    شهادات إيداع البنك املركزي اليمين
  ١١ ٣٨٤ ٣٤٩  ١١ ١٦٩ ٥٠٧  ) الصايف ب(قروض وسلفيات 

  ٦٤ ٢٧٦  ٦٦ ٤٩٠  إستثمارات مالية متاحة للبيع
  ١٢٨ ٢٨٤  ١٢٩ ٨٨٧  شركات زميلةيف إستثمارات 

    ٧٩١ ٣٩٠    ٢ ١٨٥ ٢٣١  ) الصايف ب(أرصدة مدينة وأصول أخرى 
  ٤٦ ٢٨٠ ٢٥٥  ٥١ ٨٢١ ٨٦٧  

    ١٩ ١٢٩ ٠٢١    ٢٤ ٤٣٩ ٣٧٢  إلتزامات عرضية وارتباطات
    ٦٥ ٤٠٩ ٢٧٦    ٧٦ ٢٦١ ٥٩٠  تعرض ملخاطر اإلئتمانإمجايل ال

  

 خصموفيما يلي حتليل لألصول املالية واإللتزامات العرضية واإلرتباطات حسب القطاع قبل وبعد 
  ) :تركز احلد األقصى ملخاطر اإلئتمان حسب القطاع ( أية ضمانات 

  

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  صايف احلد  إمجايل احلد    صايف احلد  إمجايل احلد  
  األقصى للمخاطر  األقصى للمخاطر    األقصى للمخاطر  األقصى للمخاطر  
  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين    ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  

  ١ ١٠٤ ٦١٤  ٢٩ ٦٨٤ ٤٣١    ٦١١ ٦٤٧  ٣١ ٥٥٨ ٢٩٣  حكومي
  ٣ ٣٧٥ ٤٤٩  ٣ ٩٤٦ ١٠٢    ٣ ٨٥٤ ٣٤٨  ٤ ٦٣٤ ١٣٤  صناعي
  ٢ ٥٠٨ ٧٠٤  ٥ ٤٤٠ ١١٥    ١ ٩٧٧ ٢٧١  ٣ ٧٢٩ ١٢٣  جتاري

  ٩٨٥ ١٠١  ٩٨٥ ١٠١    ٢ ٠٢٨ ٠٦٠  ٢ ٠٢٩ ٠٦٠  مقاوالت
  ٤ ٤٢٠ ٠٨٥  ٤ ٤٢٠ ٠٨٥    ٦ ٩٠٧ ٨٩٣  ٦ ٩٠٧ ٨٩٣  مايل
   ١ ٨٠٤ ٤٢١   ١ ٨٠٤ ٤٢١     ٢ ٩٦٣ ٣٦٤    ٢ ٩٦٣ ٣٦٤  أخرى

  ١٤ ١٩٨ ٣٧٤  ٤٦ ٢٨٠ ٢٥٥    ١٨ ٣٤٢ ٥٨٣  ٥١ ٨٢١ ٨٦٧  
   ١٣ ٩٩٦ ٥٢١   ١٩ ٢٩١ ٠٢١     ١٦ ٥٢٨ ٠٩٥    ٢٤ ٤٣٩ ٣٧٢ إلتزامات عرضية وإرتباطات

  ٢٨ ١٩٤ ٨٩٥   ٦٥ ٤٠٩ ٢٧٦     ٣٤ ٨٧٠ ٧٨٦    ٧٦ ٢٦١ ٥٩٠   
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  ٢٠

ويقوم البنك بإدارة تركزات املخاطر من خالل توزيع احملفظة اإلئتمانية على قطاعات إقتصادية 
من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية توزيع ) ٣٤(ويبني اإليضاح رقم  .ومواقع جغرافية خمتلفة 

واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات يف تاريخ القوائم املالية على األصول 
من اإليضاحات املتممة للقوائم ) ٣٥(القطاعات اإلقتصادية املختلفة ، كما يبني اإليضاح رقم 

  .املالية توزيع تلك األدوات املالية على املناطق اجلغرافية يف تاريخ القوائم املالية 
  

   السيولة خماطر  -  ب
تتمثل خماطر السيولة يف عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ اإلستحقاق املناسب 

سعار معقولة ويف إطار زمين  ملخاطر الناجتة عن عدم القدرة على تسييل بعض األموال بأباإلضافة إىل ا
سس التمويل من خالل  وللحد من تلك املخاطر تقوم إدارة البنك بالعمل على تنويع أ،مناسب 

استخدام أدوات عديدة من بينها ودائع العمالء مع مراقبة تواريخ اإلستحقاق للتأكد من اإلحتفاظ 
ة للقيام بالسيولة الكافية واملطلوبة وكذا مراقبة التدفقات النقدية املستقبلية بشكل يومي باإلضاف

  . متويل متنوعة وكافية بالعمل على ترتيب مصادر
تايل يوضح حتليل باستحقاقات اإللتزامات املالية واليت توضح اإلستحقاقات التعاقدية واجلدول ال

  :املتبقية 
  

  ٢٠٠٩  
    إستحقاقات   منإستحقاقات   من إستحقاقات  إستحقاقات خالل  
  اإلمجايل  أكثر من سنة   سنة أشهر إىل٦ أشهر ٦ أشهر إىل ٣   أشهر٣  

  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  اإللتزامات
  ١٢٨ ٩٩٠  -    -    -    ١٢٨ ٩٩٠  أرصدة مستحقة للبنوك

  ٤٦ ٠٦٦ ٤٦١  -    ٢ ٥٤٣ ٠٢٦  ٦ ٩٤٩ ٠٦٩  ٣٦ ٥٧٤ ٣٦٦  ودائع العمالء
    ٤٩٩ ٧٤٠    -      -      ٤٩٩ ٧٤٠    -    ضرائب الدخل عن العام

    ٤٦ ٦٩٥ ١٩١    -      ٢ ٥٤٣ ٠٢٦    ٧ ٤٤٨ ٨٠٩    ٣٦ ٧٠٣ ٦٣٥  إمجايل اإللتزامات
  
  

  ٢٠٠٨  
    إستحقاقات   منإستحقاقات   من إستحقاقات  إستحقاقات خالل  
  اإلمجايل  أكثر من سنة   سنة أشهر إىل٦ أشهر ٦ أشهر إىل ٣   أشهر٣  

  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  اإللتزامات
  ٦٥٠ ٨٦٢  -    -    -    ٦٥٠ ٨٦٢  أرصدة مستحقة للبنوك

  ٤١ ٨٧٥ ٤٩٠  -    ١ ٥٨٠ ٣٥٩  ٥ ٩٥٣ ٩٧٩  ٣٤ ٣٤١ ١٥٢  ودائع العمالء
    ١٧١ ٩٧٥    -      -      ١٧١ ٩٧٥    -    ضرائب الدخل عن العام

    ٤٢ ٦٩٨ ٣٢٧    -      ١ ٥٨٠ ٣٥٩    ٦ ١٢٥ ٩٥٤    ٣٤ ٩٩٢ ٠١٤  إمجايل اإللتزامات
  

بيان بتواريخ إستحقاقات األصول من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ) ٣٢(ويبني اإليضاح رقم 
  .واإللتزامات املالية وصايف الفارق بينهما يف تاريخ القوائم املالية خالل العام مقارنة بالعام املاضي 
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  ٢١

   خماطر سعر الفائدة  -  ج
تتعرض قيم بعض األدوات املالية للتقلبات نتيجة تغري أسعار الفائدة عليها ، ويقوم البنك بعدة 

ا البنك . ا خفض آثار هذا اخلطر إىل احلد األدىن إجراءات من شأ ومن أهم اإلجراءات اليت يقوم
  :يف هذا الشأن ما يلي 

  .ربط سعر الفائدة على االقتراض مع سعر الفائدة على اإلقراض    -
  .االسترشاد بأسعار اخلصم للعمالت املختلفة عند حتديد أسعار الفائدة    -
  .قاقات األصول وااللتزامات املالية مراقبة توافق تواريخ استح   -

  :ويوضح اجلدول التايل تعرض البنك ملخاطر سعر الفائدة 
  

  

  ٢٠٠٩  
        بنود غري متأثرة     أشهر٦من    أشهر ٣من     
  متوسط سعر الفائدة  اإلمجايل  بالفائدة  أكثر من عام  إىل عام   أشهر٦ إىل   أشهر٣أقل من   

  عملة أجنبية عملة حملية  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  األصول
                  لدى اإلحتياطي وأرصدة بالصندوق نقدية 

  -  -  ٥ ٩٣٣ ٧٣٦  ٥ ٩٣٣ ٧٣٦  -    -    -    -    البنك املركزي اليمين 
   %٥  -  ٨ ٦٧٠ ٦٣٤  ٣ ٦٨٧ ٨٥٤  -    -    -    ٤ ٩٨٢ ٧٨٠  أرصدة لدى البنوك

  -   %١٤  ٢٤ ٦٧٩ ٢١٧  -    -    ٦ ٠٠٣ ٩٩٧  ٣ ١٩٦ ١٥١  ١٥ ٤٧٩ ٠٦٩  ) بالصايف ( زانة أذون خ
   %٧  %١٦,٥  ١١ ١٦٩ ٥٠٧  -    -    ١ ٦١٢ ٢٢٩  ١ ٩١٨ ٠٥٦  ٧ ٦٣٩ ٢٢٢  )بالصايف ( قروض وسلفيات 

      ٦٦ ٤٩٠  ٦٦ ٤٩٠  -    -    -    -    استثمارات مالية متاحة للبيع 
      ١٢٩ ٨٨٧  ١٢٩ ٨٨٧  -    -    -    -    إستثمارات يف شركات زميلة
      ٢ ١٨٥ ٢٣١  ٢ ١٨٥ ٢٣١  -    -    -    -    )بالصايف ( أرصدة مدينة وأصول أخرى 

        ٧٣١ ٥٧٥    ٧٣١ ٥٧٥    -      -      -      -    )بالصايف(ممتلكات ثابتة 
        ٥٣ ٥٦٦ ٢٧٧    ١٢ ٧٣٤ ٧٧٣    -      ٧ ٦١٦ ٢٢٦    ٥ ١١٤ ٢٠٧    ٢٨ ١٠١ ٠٧١  إمجايل األصول

                  اإللتزامات وحقوق املسامهني
   %٥  -  ١٢٨ ٩٩٠  -    -    -    -    ١٢٨ ٩٩٠  أرصدة مستحقة للبنوك

   %١  %١١,٥  ٤٦ ٠٦٦ ٤٦١  ١٥ ٢٦١ ٧٨٩  -    ٢ ٥٤٢ ٨٢٦  ٦ ٩٤٩ ١٠٧  ٢١ ٣١٢ ٧٣٩  ودائع العمالء
      ٩٩٢ ٥٤٨  ٩٩٢ ٥٤٨  -    -    -    -    أرصدة دائنة والتزامات أخرى

      ١٦٥ ٢٨١  ١٦٥ ٢٨١  -    -    -    -    خمصصات أخرى
        ٦ ٢١٢ ٩٩٧    ٦ ٢١٢ ٩٩٧    -      -      -      -    نيحقوق املسامه

        ٥٣ ٥٦٦ ٢٧٧    ٢٢ ٦٣٢ ٦١٥    -      ٢ ٥٤٢ ٨٢٦    ٦ ٩٤٩ ١٠٧    ٢١ ٤٤١ ٧٢٩  إمجايل اإللتزامات وحقوق املسامهني
        -   )  ٩ ٨٩٧ ٨٤٢  (    -      ٥ ٠٧٣ ٤٠٠ )  ١ ٨٣٤ ٩٠٠  (    ٦ ٦٥٩ ٣٤٢  فارق التأثر بسعر الفائدة

        -      -        ٩ ٨٩٧ ٨٤٢    ٩ ٨٩٧ ٨٤٢    ٤ ٨٢٤ ٤٤٢    ٦ ٦٥٩ ٣٤٢  املتراكمةفارق التأثر بسعر الفائدة 
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  ٢٠٠٨  
        بنود غري متأثرة     أشهر٦من    أشهر ٣من     
  متوسط سعر الفائدة  اإلمجايل  بالفائدة  أكثر من عام  إىل عام   أشهر٦ إىل   أشهر٣أقل من   

  عملة أجنبية عملة حملية  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين   ريال ميينألف  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  األصول
                  لدى اإلحتياطي وأرصدة بالصندوق نقدية 

      ٥ ٣١١ ٠٦٤  ٥ ٣١١ ٠٦٤  -    -    -    -    البنك املركزي اليمين 
   %٢  -  ٤ ٩١٢ ٦٣٧  ١ ٦٠٥ ٥٥٢  -    -    -    ٣ ٣٠٧ ٠٨٥  أرصدة لدى البنوك

  - %١٤,٧٥  ٨ ٦٢٥ ٧٠٥  -    -    ٥٢٣ ٠٨٦  ٥٦٩ ٥٤٥  ٧ ٥٣٣ ٠٧٤  ) بالصايف ( أذون خزانة 
  -  %١٤,٩  ١٦ ١٥٠ ٠٠٠  -    -    -    -    ١٦ ١٥٠ ٠٠٠  شهادات إيداع البنك املركزي اليمين

   %٧,٥   %١٧  ١١ ٣٨٤ ٣٤٩  ٣٢١ ٦٢٦  -    ١ ٣٨٤ ١٦٥  ٢ ٠٠٠ ٤٧٨  ٧ ٦٧٨ ٠٨٠  )بالصايف ( قروض وسلفيات 
      ٦٤ ٢٧٦  ٦٤ ٢٧٦  -    -    -    -    استثمارات مالية متاحة للبيع 
      ١٢٨ ٢٨٤  ١٢٨ ٢٨٤  -    -    -    -    إستثمارات يف شركات زميلة
      ٧٩١ ٣٩٠  ٧٩١ ٣٩٠  -    -    -    -    )بالصايف ( أرصدة مدينة وأصول أخرى 

        ٧٦٢ ٧٠٥    ٧٦٢ ٧٠٥    -      -      -      -    )بالصايف(ممتلكات ثابتة 
        ٤٨ ١٣٠ ٤١٠    ٨ ٩٨٤ ٨٩٧    -      ١ ٩٠٧ ٢٥١    ٢ ٥٧٠ ٠٢٣    ٣٤ ٦٦٨ ٢٣٩  إمجايل األصول

                  اإللتزامات وحقوق املسامهني
      ٦٥٠ ٨٦٢  -    -    -    -    ٦٥٠ ٨٦٢  أرصدة مستحقة للبنوك

   %٢,٥  %١٣,٥  ٤١ ٨٧٥ ٤٩٠  ١٢ ٣٨٢ ٣٨٨  -    ١ ٨٥٠ ٣٥٩  ٥ ٩٥٣ ٩٧٩  ٢١ ٦٨٨ ٧٦٤  ودائع العمالء
      ٨٩٣ ١٩٩  ٨٩٣ ١٩٩  -    -    -    -    أرصدة دائنة والتزامات أخرى

      ١٣٩ ٩٦٥  ١٣٩ ٩٦٥  -    -    -    -    ات أخرىخمصص
        ٤ ٥٧٠ ٨٩٤    ٤ ٥٧٠ ٨٩٤    -      -      -      -    حقوق املسامهني

        ٤٨ ١٣٠ ٤١٠    ١٧ ٩٨٦ ٤٤٦    -      ١ ٨٥٠ ٣٥٩  ٥ ٩٥٣ ٩٧٩    ٢٢ ٣٣٩ ٦٢٦  إمجايل اإللتزامات وحقوق املسامهني
        -   )  ٩ ٠٠١ ٥٤٩(     -      ٥٦ ٨٩٢ )  ٣ ٣٨٣ ٩٥٦(     ١٢ ٣٢٨ ٦١٣  فارق التأثر بسعر الفائدة

        -      -      ٩ ٠٠١ ٥٤٩    ٩ ٠٠١ ٥٤٩    ٨ ٩٤٤ ٦٥٧    ١٢ ٣٢٨ ٦١٣  فارق التأثر بسعر الفائدة املتراكمة
  

من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية متوسط أسعار الفائدة املستخدمة ) ٣٣(ويبني اإليضاح رقم 
  . ك األصول واإللتزامات املاليةمبعرفة البنك خالل العام مقارنة بالعام املاضي على تل

  

  خماطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية   -  د
نظراً لتعامل البنك يف عدد من العمالت األجنبية طبقا لطبيعة نشاطه فإن ذلك األمر قد يعرضه 

وألغراض ختفيض ذلك اخلطر إىل احلد األدىن . خلطر التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية 
ك يعمل على مراعاة التوازن يف مراكز العمالت األجنبية وفقا للتعليمات الصادرة عن فإن البن

 حبيث ال يزيد الفائض يف مركز كل عملة ١٩٩٨لسنة  ) ٦( البنك املركزي اليمين باملنشور رقم 
من رأمسال البنك واحتياطياته إضافة إىل أن الفائض يف املركز امع لكافة  % ١٥على حدة عن 

  .من رأمسال البنك واحتياطياته  % ٢٥ت ال جيب أن يزيد عن العمال
 يعمل البنك ١٩٩٨لسنة ) ٦(ومن أجل اإللتزام بتعليمات البنك املركزي والواردة باملنشور رقم 

دورياً على مراقبة مراكز العمالت األجنبية والتصرف يف الفائض من العمالت األجنبية بأسعار 
  .خ الصرف السائدة يف ذلك التاري



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 
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  ٢٣

مقارنة بالعام  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١كما يف لعمالت األجنبية ا مراكزويوضح اجلدول التايل صايف 
  :املاضي 

  

  اإلمجايل  أخرى  جنيه استرليين  ريال سعودي  يورو  دوالر أمريكي  
  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  انـالبي

              

  ١٧ ٤٧٦ ٦٨٤  ٤٦ ٣١٨  ٩٧٩ ٠٤٧  ٣٣٧ ٥٢٦  ١ ٥٨٩ ٤٢٤  ١٤ ٥٢٤ ٣٦٩  األصول
   ) ١٨ ٦٢٢ ٧٣٦(    )  ٢٣ ٧٣٥(    )  ٨٧٤ ٠٤١(    )  ٥٣٩ ٤٥٩(    )  ١ ٥٥٠ ١٨٩(    )  ١٥ ٦٣٥ ٣١٢(   اإللتزامات
              صايف مراكز

   )  ١ ١٤٦ ٠٥٢(     ٢٢ ٥٨٣    ١٠٥ ٠٠٦   )  ٢٠١ ٩٣٣(     ٣٩ ٢٣٥   )  ١ ١١٠ ٩٤٣(   العمالت األجنبية

  
  اإلمجايل  أخرى  جنيه استرليين  ريال سعودي  يورو  دوالر أمريكي  
  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  انـالبي

              

  ١٤ ٢٤٤ ١٤١  ٢٧ ٠٣٣  ٦٣٩ ٩٣٢  ٥٢٦ ٨٢٩  ١ ٨٩٥ ١٠٠    ١١ ١٥٥ ٢٤٧  األصول
   ) ١٥ ٢٧٧ ٦٠١(    )  ٢٤ ٧١١(    )  ٥٠٠ ٢٥٧(    )  ٦٣٦ ٠٤٢(    )  ١ ٨٩١ ٧٠٠(    )  ١٢ ٢٢٤ ٨٩١(   اإللتزامات
                صايف مراكز

   )  ١ ٠٣٣ ٤٦٠(      ٢ ٣٢٢    ١٣٩ ٦٧٥   )  ١٠٩ ٢١٣(      ٣ ٤٠٠   )  ١ ٠٦٩ ٦٤٤(   العمالت األجنبية
  

جنبية اهلامة من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية مراكز العمالت األ) ٣٦(ويبني إيضاح رقم 
  . والقائمة يف تاريخ القوائم املالية مقارنة بالعام املاضي 

  

  خماطر التشغيل  -هـ 
تتمثل خماطر التشغيل يف خماطر حدوث خسائر مباشرة أو غري مباشرة نتيجة فشل معني ناتج عن 

ن حدوث وظفني ، ويعمل البنك على التقليل مامل أو أخطاء العملياتالتطبيقات التكنولوجية أو 
هذه املخاطر من خالل إطار من السياسات واإلجراءات لتقييم ومراقبة وإدارة هذه املخاطر ، 

 وذلك من خالل العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحيات وإجراءات املطابقة ، 
  .باإلضافة إىل زيادة وعي املوظفني ذه املخاطر وطرق تقييمها 

  

   خماطر أخرى   -و 
. املخاطر القانونية وخماطر  السمعة طر األخرى خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية وتشمل املخا

ويتم السيطرة على خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية من خالل إطار من السياسات 
واإلجراءات املتعلقة باإلنضباط واملتابعة ، ويتم إدارة املخاطر القانونية من خالل التطبيق الفعال 
لتوصيات املستشارين القانونيني داخل وخارج البنك ، ويتم إدارة خماطر السمعة من خالل 
فحص منتظم للعوامل املتعلقة بسمعة البنك باإلضافة إلصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما 

  .كان ذلك مالئماً 
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  ٢٤

 إدارة رأس املال - ٥
تزام مع متطلبات رأس املال الصادرة عن البنك اهلدف األساسي من إدارة البنك لرأس املال هو التأكد من اإلل

 وكذا قويأن البنك حيتفظ مبعدل تصنيف إئتماين ، وومقررات جلنة بازل لإلشراف املصريف املركزي اليمين 
ويقوم البنك مبراقبة كفاية رأس املال . نسبة كفاية رأس مال جيدة وأعلى من احلد األدىن الواجب اإلحتفاظ به 

 الصادرة من البنك املركزي اليمين يف هذا الشأن وذلك باستخدام أساليب وفقاً للمعايري املطبقة وفقاً للتعليمات
بنسبة كفاية رأس )  شهور٣كل (ويقوم البنك بإعداد تقارير دورية . من البنك املركزي اليمين ألغراض الرقابة 

   .١٩٩٧لسنة ) ٢(املال وذلك طبقاً ملنشور البنك املركزي اليمين رقم 
  

ويطلب البنك املركزي اليمين من البنوك العاملة يف اليمن اإلحتفاظ بنسبة إمجايل رأس املال إىل األصول املرجحة 
، كما أنه على البنك أن حيتفظ بنسبة من  )كحد أدىن (   %٨سبة معترف ا دولياً تبلغ بأوزان املخاطر بن

  . )دىن كحد أ(  % ٥إمجايل رأس املال إىل ودائع العمالء تبلغ  
  

مبقارنة مكونات رأس املال األساسي  اليمين املركزي البنك لتعليماتطبقاً ويتم إحتساب نسبة كفاية رأس املال 
  :واملساند بإمجايل أصول وإلتزامات البنك واملوضحة يف القوائم املالية بعد ترجيحها بأوزان املخاطر كما يلي 

  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    ريال ميينألف     ريال ميينألف     

      

  ٤ ٣٧٨ ٣٣٤  ٦ ٠١٦ ٦٢٠  رأس املال األساسي
    ٢٠٩ ٧٢٣    ٢٤٥ ٤٥٤  رأس املال املساند

    ٤ ٥٨٨ ٠٥٧    ٦ ٢٦٢ ٠٧٤  رأس املالإمجايل 
      

      األصول واإللتزامات املرجحة بأوزان املخاطر
  ١٣ ٧٨٣ ٩٤٦  ١٥ ٤٢٩ ٢٣١  إمجايل األصول

    ١٠ ٧١٩ ٣١٣    ١١ ٢٥٥ ٠٢٩  إللتزامات العرضية واإلرتباطاتا
    ٢٤ ٥٠٣ ٢٥٩    ٢٦ ٦٨٤ ٢٦٠  إمجايل األصول واإللتزامات املرجحة بأوزان املخاطر 

     %١٨,٧     %٢٣,٥  نسبة كفاية رأس املال
  

بعد إستبعاد املسامهات يف ( ويتكون رأس املال األساسي من رأس املال املدفوع واإلحتياطيات واألرباح املرحلة 
، أما رأس املال املساند فيتكون من املخصصات العامة اليت ) الية حملية رأس مال أي بنك حملي أو شركة م

  .من األصول املرجحة بأوزان املخاطر  % ٢وحبيث ال يزيد عن  % ١يكوا البنك على الديون املنتظمة بنسبة 
  



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 
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  ٢٥

  لدى البنك املركزي اليمين حتياطي اإلوأرصدة بالصندوق نقدية  - ٦
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    ريال ميينألف     ميينريال ألف   البيان

  ٧٥٠ ٨٦٣  ٣٧٧ ١٩٣  نقدية بالصندوق والصراف اآليل ـ عملة حملية
    ٣٣٦ ٥٨٧    ٦٣٥ ٦٤٢  نقدية بالصندوق والصراف اآليل  ـ عملة أجنبية

  ١ ٠٨٧ ٤٥٠    ١ ٠١٢ ٨٣٥    
  ١ ٧٩٨ ٦٤٤  ١ ٨٠٢ ٣٣٧  إحتياطي إلزامي لدى البنك املركزي اليمين ـ عملة حملية

    ٢ ٤٢٤ ٩٧٠    ٣ ١١٨ ٥٦٤   لدى البنك املركزي اليمين ـ عملة أجنبيةإحتياطي إلزامي
  ٤ ٢٢٣ ٦١٤    ٤ ٩٢٠ ٩٠١    
  ٥ ٣١١ ٠٦٤    ٥ ٩٣٣ ٧٣٦    

  

 الواجب االحتفاظ به لدى البنك املركزي اليمين الرصيد لدى البنك املركزي اليمين يف أرصدة اإلحتياطيتتمثل 
ت األجنبية ، وهذا الرصيد غري متاح لالستخدام اليومي للبنك ، مقابل حسابات العمالء بالريال اليمين والعمال

 والواجب التطبيق إعتباراً من ٢٠٠٨لسنة ) ١(ومبوجب تعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم 
) مقابل فوائد (  % ١٠ حسابات العمالء بالريال اليمين من على مت ختفيض نسبة اإلحتياطي ٢٠٠٨أول أبريل 

   % ٢٠ حسابات العمالء بالعمالت األجنبية على نسبة اإلحتياطي مقابل بقاء) بدون فوائد (  % ٧ىل إ
  . كما هي ) بدون فوائد ( 

 
 أرصدة لدى البنوك  - ٧

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    ريال ميينألف     ريال ميينألف   البيان

      البنك املركزي اليمين
  ٥١٦ ٠٦٨  ١ ٨١٦ ٣٠٦  حسابات جارية ـ عملة حملية

    ١٦٩ ٠٤٤    ١٤١ ٨٦٩  ابات جارية ـ عملة أجنبيةحس
  ٦٨٥ ١١٢    ١ ٩٥٨ ١٧٥    

      بنوك حملية
    ٨    -    حسابات جارية ـ عملة حملية

      بنوك خارجية
  ٩١٩ ٩٨٤  ١ ٧٢٩ ٦٧٩  ريةحسابات جا
    ٣ ٣٠٧ ٥٣٣    ٤ ٩٨٢ ٧٨٠  ودائع ألجل 

  ٤ ٢٢٧ ٥١٧    ٦ ٧١٢ ٤٥٩    
  ٤ ٩١٢ ٦٣٧    ٨ ٦٧٠ ٦٣٤    
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  ٢٦

ألف ريال / ٦١ ١٤٤/مبلغ  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١يف احلسابات اجلارية لدى بنوك خارجية تتضمن أرصدة  -
مت اإلفراج عن تلك ولدى بنك أوف نيويورك ، حمجوزة  أمريكيألف دوالر / ٣٠٥,٦/املعادل ملبلغ ميين 

   .٢٠٠٩ فرباير ٩بتاريخ وأضيفت للحساب اجلاري للبنك األرصدة 
 احلسابات اجلارية لدى حتملارجية معدالت فائدة متغرية يف حني ال حتمل الودائع ألجل لدى البنوك اخل -

  .البنك املركزي اليمين وكذا البنوك احمللية واخلارجية أي فوائد 
  

 

  )بالصايف  ( أذون خزانة - ٨

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف   البيان
      

  ٧ ٦٧٨ ٣١٨  ١٥ ٧٣٠ ٢٠١   يوم٩٠أذون خزانة استحقاق خالل 
  ٦٠٠ ٠٠٠  ٣ ٣٠٠ ٠٠٠   يوم١٨٠أذون خزانة استحقاق خالل 
    ٥٥٠ ٠٠٠    ٦ ٣٠٠ ٠٠٠   يوم٣٦٠أذون خزانة استحقاق خالل 

  ٨ ٨٢٨ ٣١٨  ٢٥ ٣٣٠ ٢٠١  
  )   ٢٠٢ ٦١٣ (  )   ٦٥٠ ٩٨٤ (  رصيد خصم اإلصدار: خيصم 

  ٨ ٦٢٥ ٧٠٥    ٢٤ ٦٧٩ ٢١٧    

  
 

  شهادات إيداع البنك املركزي اليمين - ٩
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    ريال ميينألف     ريال ميينألف   نالبيا

    ١٦ ١٥٠ ٠٠٠    -     يوم٩٠شهادات إيداع إستحقاق 
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  ٢٧

 )بالصايف ( قروض وسلفيات  -١٠
  

  للنوعوفقاًً  القروض والسلفيات –أ 
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩إيضاح  
    ريال ميينألف     ريال ميينألف رقم   البيان

  ١٢ ٣٨٥ ١٨٣  ١٠ ١٧١ ٥٤٨    جاري مدين 
  ١ ٠٨٦ ٣٤٦  ٢ ٧٨٢ ٦٧٩    قروض للعمالء 
  ٢٠٧ ٨٩١  ١٦٨ ٣٥٩    قروض موظفني 

    ١١٤ ٤٧٠    ٧٤ ٠٣١    أخرى
    ١٣ ٧٩٣ ٨٩٠  ١٣ ١٩٦ ٦١٧  

  )   ٢ ١٨٧ ٧٦٣ (  )   ١ ٨٨٣ ٩٧٢ ()١١( تدين قيمة القروض والسلفياتخمصص : خيصم 
  )   ٢٢١ ٧٧٨ (  )   ١٤٣ ١٣٨ ()١٢(  فوائد جمنبة : خيصم 

    ١١ ٣٨٤ ٣٤٩    ١١ ١٦٩ ٥٠٧    
  

 ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ألف ريال ميين يف / ٢ ٧٦٥ ١٦٢/مبلغ  قيمة القروض والسلفيات غري املنتظمة تبلغ   -
/ ٣ ٤٤٣ ٢٩١/مقابل مبلغ ) واألرصدة املغطاة بودائع وضمانات نقدية  بعد خصم قيمة الفوائد انبة (

 : وبياا كما يلي ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١ألف ريال ميين يف 
  

    ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    ريال ميينألف     ريال ميينألف     البيان

  ١ ٣٠٨ ٢٦٦  ٥٤٨ ٦٠٦    قروض وسلفيات ـ دون املستوى
  ٣٨٧ ٧٤٥  ٩٠٠ ٠٨٧   قروض وسلفيات ـ مشكوك يف حتصيلها

    ١ ٧٤٧ ٢٨٠    ١ ٣١٦ ٤٦٩    قروض وسلفيات ـ رديئة
    ٣ ٤٤٣ ٢٩١    ٢ ٧٦٥ ١٦٢    

  



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 

  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 
  

  

  ٢٨

   القروض والسلفيات وفقاً للقطاعات–ب 
  

  ٢٠٠٩  
  اإلمجايل  أخرى  قروض موظفني  عمالءقروض   جاري مدين  

   ميينألف ريال   ميينألف ريال   ميينألف ريال   ميينألف ريال   ميينألف ريال  البيان
        

  ٤ ٦٥٢ ٩٦٠  ٧٤ ٠٣١  -    ١ ٥٩٤ ٨٧١  ٢ ٩٨٤ ٠٥٨  جتاري

  ٤ ٨٩٣ ٣٨١  -    -    ٧٣١ ٦٢٤  ٤ ١٦١ ٧٥٧  صناعي

  ٤١٢ ٠٠٨  -    -    -    ٤١٢ ٠٠٨  زراعي

  ٢ ٦١٣ ٧٢٥  -    -    -    ٢ ٦١٣ ٧٢٥  مقاوالت وخدمات

   ٦٢٤ ٥٤٣   -      ١٦٨ ٣٥٩   ٤٥٦ ١٨٤    -    أفراد وأخرى

  ١٣ ١٩٦ ٧٦١   ٧٤ ٠٣١    ١٦٨ ٣٥٩   ٢ ٧٨٢ ٦٧٩   ١٠ ١٧١ ٨٥٤   

  
  

  ٢٠٠٨  
  اإلمجايل  أخرى  قروض موظفني  قروض عمالء  جاري مدين  

   ميينالألف ري   ميينألف ريال   ميينألف ريال   ميينألف ريال   ميينألف ريال  البيان
        

  ٦ ٧١٥ ٥٢٠  ١١٤ ٤٧٠  -    ٥٣٢ ٣١٠  ٦ ٠٦٨ ٧٤٠  جتاري

  ٤ ٥٨٠ ٣٢٠  -    -    ٣٦٩ ٣٥٨  ٤ ٢١٠ ٩٦٢  صناعي

  ٩٤٣ ٠٠٧  -    -    ٧٦ ٠٤٤  ٨٦٦ ٩٦٣  زراعي

  ١ ٠٧٧ ٧٢٣  -    -    ٨٦ ٩٠٨  ٩٩٠ ٨١٥  مقاوالت وخدمات

   ٤٧٧ ٣٢٠   -      ٢٠٧ ٨٩١   ٢١ ٧٢٦    ٢٤٧ ٧٠٣  أفراد وأخرى

  ١٣ ٧٩٣ ٨٩٠   ١١٤ ٤٧٠    ٢٠٧ ٨٩١   ١ ٨٦٠ ٣٤٦   ١٢ ٣٨٥ ١٨٣   

  
  . والفوائد انبةتظهر املبالغ أعاله بالقيم اإلمجالية قبل خصم خمصص تدين قيمة القروض والسلفيات



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 

  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 
  

  

  ٢٩

 ) نتظمة املغري منتظمة و(لقروض والسلفيات ا تدين قيمةخمصص  -١١
  

   خمصص تدين قيمة القروض والسلفيات وفقاً للنوع–أ 
 

 ٢٠٠٩ 
 اإلمجايل امع ددحم إيضاح  

 ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين رقم  انالبي
  ٢ ١٨٧ ٧٦٣  ٦٩ ٧٥٨  ٢ ١١٨ ٠٠٥ ٢٠٠٩ يناير ١رصيد املخصص يف 

  -   ١٠ ٤١٥   )  ١٠ ٤١٥(   احملول للمخصص العام
   )  ٤٧ ٦٠٢(    -     )  ٤٧ ٦٠٢(  املستخدم خالل العام: خيصم 

   )  ٢٥٦ ١٨٩(    -     )  ٢٥٦ ١٨٩(   )٢٨(  ا خمصصات إنتفى الغرض منه: خيصم 

    ١ ٨٨٣ ٩٧٢    ٨٠ ١٧٣    ١ ٨٠٣ ٧٩٩  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١رصيد املخصص يف 

  
 

 ٢٠٠٨ 
 اإلمجايل عام حمدد إيضاح  

 ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين رقم  البيان
  ١ ٧٧٢ ٧١٩  ١١٦ ٧٨٢  ١ ٦٥٥ ٩٣٧ ٢٠٠٨ يناير ١رصيد املخصص يف 

  ٥٥٦ ٤٥٤ -    ٥٥٦ ٤٥٤  )٢٩(  ون خالل العاماملك: يضاف 
       فروق إعادة تقييم : يضاف 

  ١ ٣٣٣ -    ١ ٣٣٣  أرصدة املخصص بالعمالت األجنبية
  -    )  ٤٧ ٠٢٤(   ٤٧ ٠٢٤  احملول للمخصص احملدد

   )  ١٤٢ ٧٤٣(    -     )  ١٤٢ ٧٤٣(  املستخدم خالل العام: خيصم 
    ٢ ١٨٧ ٧٦٣    ٦٩ ٧٥٨    ٢ ١١٨ ٠٠٥  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١رصيد املخصص يف 

  



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 

  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 
  

  

  ٣٠

   خمصص تدين قيمة القروض والسلفيات وفقاً للقطاعات–ب 
  

  ٢٠٠٩  
    قروض  قروض    
  اإلمجايل  الرهن العقاري  األعمال الصغرية  قروض شركات  

  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  البيان
 ٢ ١٨٧ ٧٦٣  ١ ٩٥١ ٨٥٦  ٢٣ ٤٣٣  ٢١٢ ٤٧٤ ٢٠٠٩ يناير ١رصيد املخصص يف 

 -     )  ١٨١ ٤٢٩ (  ١٢ ٩٦٤  ١٦٨ ٤٦٥ ول خالل العاماحمل
 )  ٤٧ ٦٠٢(    )  ٤٧ ٦٠٢ (  -    -   املستخدم خالل العام: خيصم 
 )  ٢٥٦ ١٨٩(    )  ٢١٧ ٧٨٤ (   -     )  ٣٨ ٤٠٥  ( خمصصات إنتفى الغرض منها: خيصم 

   ١ ٨٨٣ ٩٧٢    ١ ٥٥٠ ٠٤١   ٣٦ ٣٩٧   ٣٤٢ ٥٣٤  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١رصيد املخصص يف 

  
  ٢٠٠٨  
    قروض  قروض    
  اإلمجايل  الرهن العقاري  األعمال الصغرية  قروض شركات  

  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  البيان
 ١ ٧٧٢ ٧١٩  ١ ٥٨١ ٨٥٧  ٢٣ ٤٣٣  ١٦٧ ٤٢٩ ٢٠٠٨ يناير ١رصيد املخصص يف 

 ٥٥٦ ٤٥٤  ٥١١ ٤٠٩  -    ٤٥ ٠٤٥  املكون خالل العام: يضاف 
        فروق إعادة تقييم املخصص بالعمالت : يضاف 

 ١ ٣٣٣  ١ ٣٣٣  -    -      األجنبية
 )  ١٤٢ ٧٤٣(    )  ١٤٢ ٧٤٣ (   -      -   املستخدم خالل العام: خيصم 

   ٢ ١٨٧ ٧٦٣    ١ ٩٥١ ٨٥٦   ٢٣ ٤٣٣   ٢١٢ ٤٧٤  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١رصيد املخصص يف 

  
  

 الفوائد انبة   -١٢
    ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    ريال ميينألف     ريال ميينألف     انالبي

 ١٨٣ ٦١٩ ٢٢١ ٧٧٨      يناير١يف الرصيد 
  ٣٨ ٢٧٠  ٣ ٠٠٢    الزيادة خالل العام

   )    ٢٠٢  (   )  ٨٣ ٥٩٤  (    املعدمة أو احملصلة خالل العامانبةالفوائد 
      ٩١      ١ ٩٥٢     بالعمالت األجنبيةانبةفروق إعادة تقييم الفوائد 

    ٢٢١ ٧٧٨    ١٤٣ ١٣٨     ديسمرب٣١ الرصيد يف
  

متثل الفوائد انبة قيمة الفوائد املستحقة عن القروض والتسهيالت غري املنتظمة وتطبيقاً لتعليمات البنك املركزي 
  .اليمين فإن هذه الفوائد ال تعترب إيرادات إال عند حتصيلها فعالً 

 



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 

  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 
  

  

  ٣١

  ستثمارات مالية متاحة للبيع إ -١٣
    ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف     البيان
  ٦١ ٢٧٦  ٦٣ ٤٩٠    شركة اخلدمات املالية اليمنية
    ٣ ٠٠٠    ٣ ٠٠٠    بنك األمل لإلقراض األصغر 

    ٦٤ ٢٧٦    ٦٦ ٤٩٠    
  

، ونظراً لتعذر احلصول على تقدير ) غري مدرجة ( تتمثل اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع يف إستثمارات حملية 
د عليه للقيمة العادلة هلذه اإلستثمارات وذلك لعدم وجود أسعار سوقية معلنة هلا ، وكذا لعدم ميكن اإلعتما

  .إمكانية حتديد التدفقات النقدية املستقبلية لذا فقد مت تسجيل هذه اإلستثمارات بالتكلفة 
  

 

   يف شركات زميلةستثمارات إ -١٤

  البيان
٢٠٠٩  

  ريال ميينألف 
  نسبة
  املسامهة

٢٠٠٨  
 ميينريال ألف 

  نسبة
  املسامهة

          شركة أمان للتأمني
   %٣٠  ١٢٨ ٢٨٤   %٣٠    ١٢٩ ٨٨٧ )ـ غري مدرجة شركة مسامهة مينية ( 

  

  :ويتمثل الرصيد فيما يلي 
    ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف     البيان
  ١٢٠ ٤١٦  ١٢٨ ٢٨٤     يناير١الرصيد يف 

  ١٢ ٦٦٨  ٧ ٦٠٣     من األرباحاحلصة
  )  ٤ ٨٠٠(   )  ٦ ٠٠٠(     زيعات النقديةالتو

    ١٢٨ ٢٨٤    ١٢٩ ٨٨٧     ديسمرب٣١الرصيد يف 
  

 ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١طبقاً للقوائم املالية كما يف  شركة أمان للتأمني املذكورة أعاله بلغ إمجايل أصول دهذا وق
ألف ريال ميين / ٦٥٤ ٢٧٦/ألف ريال ميين كما بلغ إمجايل اإللتزامات املتداولة مبلغ / ١ ٠٨٧ ٢٣٣/مبلغ 

  . ألف ريال ميين/ ٣٣ ١٤٢/مبلغ ) ٢٠٠٩(كذلك بلغ صايف أرباح العام 
  
 



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 

  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 
  

  

  ٣٢

 )بالصايف ( أرصدة مدينة وأصول أخرى  -١٥
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  إيضاح  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف   رقم  البيان
  ٦ ٣٩١  -      ضرائب لدى الغري

  ٢٨٦ ٤٤٧  ٩ ٣٠٨     مستحقةإيرادات
  ٢٤ ٦٥٥  ١١ ٣٨٠    دماًمصروفات مدفوعة مق
  ١٧ ١٧٣  ١٦ ٢٤٤    عهد وسلف العاملني

        أصول آلت ملكيتها إىل البنك وفاء لديون 
  ٣٢٧ ٨٢٧  ١ ٨٦٦ ٣٦١ )٧-٣(  بعض العمالء
  ١٤ ١٥١  ١٤٢ ٠٦٠     قيد التنفيذمشروعات

  ١٢ ١٩٥  ١٦ ٥٦٣    خمزون قرطاسية
    ١٢٥ ٤٨٥    ١٤٠ ٤٠٥     مدينة أخرىذمم
    ٨١٤ ٣٢٤  ٢ ٢٠٢ ٣٢١  

  )   ٢٢ ٩٣٤(   )   ١٧ ٠٩٠(   )١٦(  خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها:خيصم 
    ٧٩١ ٣٩٠    ٢ ١٨٥ ٢٣١    

  
  

 خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها لألرصدة املدينة واألصول األخرى -١٦
 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  إيضاح  
    ريال ميينألف     ريال ميينألف   رقم  البيان

  ١٨ ٤٥٩  ٢٢ ٩٣٤     العامرصيد املخصص يف أول 
    ٤ ٤٧٥    -    )٢٩(  املكون خالل العام : يضاف 
    -    )   ٥ ٨٤٤(   )٢٨(  خمصصات إنتفى الغرض منها: خيصم 

    ٢٢ ٩٣٤    ١٧ ٠٩٠    العامرصيد املخصص يف آخر 



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 

  ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 
  

  

  ٣٣

 )بالصايف ( املمتلكات الثابتة  -١٧
٢٠٠٩  

  صايف القيمة الدفترية  مع اإلهالكجم  جممع إهالك  إهالك  جممع اإلهالك يف  التكلفة يف  اإلستبعادات  ضافاتاإل  التكلفة يف  
 ١٢/٢٠٠٩ /٣١يف   ٣١/١٢/٢٠٠٩يف   اإلستبعادات  العام  ١/١/٢٠٠٩  ٣١/١٢/٢٠٠٩  خالل العام  خالل العام  ١/١/٢٠٠٩  

   ريال ميينألف  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  البيان
  ٢٣٣ ٥٤٩  -    -    -    -    ٢٣٣ ٥٤٩  -    ١ ٦٦٦  ٢٣١ ٨٨٣  أراضي
  ١٤٢ ٦٥٨  ٣١ ٩٠٧  -    ٣ ٤٩١  ٢٨ ٤١٦  ١٧٤ ٥٦٥  -    -    ١٧٤ ٥٦٥  مباين

  ١٢٥ ٧٨٩  ٢٩٣ ٥٧٥  )  ١ ٨٢٢  (  ٧٤ ٧٩١  ٢٢٠ ٦٠٦  ٤١٩ ٣٦٤  )  ١ ٩٨٧(   ٣ ٧٢٤  ٤١٧ ٦٢٧  أجهزة وبرامج حاسب آيل
  ٩١ ٤٤١  ٦٥ ٣٧٥  )  ٩٢٩  (  ١٢ ٨٤٧  ٥٣ ٤٥٧  ١٥٦ ٨١٦  )  ١ ٢٦٥(   ١٦ ٩٩٥  ١٤١ ٠٨٦  أثاث ومفروشات
  ٨٦ ١٣٣  ١٠٠ ٢١٩  )  ٨٣٠  (  ١٧ ٩٧٦  ٨٣ ٠٧٣  ١٨٦ ٣٥٢  )  ١ ٤٦١(   ٢٩ ٦٥٧  ١٥٨ ١٥٦  آالت ومعدات

  ٥٢ ٠٠٥  ٦٨ ٨٠٧  )  ٩ ٢٤٧  (  ١٥ ٥٠٨  ٦٢ ٥٤٦  ١٢٠ ٨١٢  )  ٩ ٢٤٧(   ٤٢ ٥٧٣  ٨٧ ٤٨٦  سيارات ووسائل نقل

  ٧٣١ ٥٧٥  ٥٥٩ ٨٨٣  ) ١٢ ٨٢٨  (  ١٢٤ ٦١٣  ٤٤٨ ٠٩٨  ١ ٢٩١ ٤٥٨  )  ١٣ ٩٦٠(   ٩٤ ٦١٥  ١ ٢١٠ ٨٠٣  اإلمجايل
  

٢٠٠٨  

  صايف القيمة الدفترية  جممع اإلهالك  جممع إهالك  إهالك  جممع اإلهالك يف  التكلفة يف  اإلستبعادات  ضافاتاإل  التكلفة يف  
 ١٢/٢٠٠٨ /٣١يف   ٣١/١٢/٢٠٠٨يف   اإلستبعادات  العام  ١/١/٢٠٠٨  ٣١/١٢/٢٠٠٨  خالل العام  خالل العام  ١/١/٢٠٠٨  

  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  البيان
  ٢٣١ ٨٨٣  -    -    -    -    ٢٣١ ٨٨٣  -    ٣٧ ٣٤٢  ١٩٤ ٥٤١  أراضي
  ١٤٦ ١٤٩  ٢٨ ٤١٦  )  ٤٨  (  ٣ ٥٠٢  ٢٤ ٩٦٢  ١٧٤ ٥٦٥  )   ٥٤٣(     ١٧٥ ١٠٨  مباين

  ١٩٧ ٠٢١  ٢٢٠ ٦٠٦  )  ٢٦٠  (  ٧٣ ٠٤٣  ١٤٧ ٨٢٣  ٤١٧ ٦٢٧  )   ٣١١(   ٣٤ ٧٩٣  ٣٨٣ ١٤٥  أجهزة وبرامج حاسب آيل
  ٨٧ ٦٢٩  ٥٣ ٤٥٧  )  ١ ٠١٣  (  ١٩ ١٠٧  ٣٥ ٣٦٣  ١٤١ ٠٨٦  )  ١ ٣٨٥(   ٣٨ ٥٢٠  ١٠٣ ٩٥١  أثاث ومفروشات
  ٧٥ ٠٨٣  ٨٣ ٠٧٣  )  ١ ٦٨٩  (  ١٧ ٢٣٠  ٦٧ ٥٣٢  ١٥٨ ١٥٦  )  ٤ ٠٢٤(   ٩ ٣٧٠  ١٥٢ ٨١٠  آالت ومعدات

  ٢٤ ٩٤٠  ٦٢ ٥٤٦  )  ٣ ٥٥٠  (  ١١ ٥٦٣  ٥٤ ٥٣٣  ٨٧ ٤٨٦  )  ٣ ٥٥٠(   ٦ ١٩٠  ٨٤ ٨٤٦  سيارات ووسائل نقل

  ٧٦٢ ٧٠٥  ٤٤٨ ٠٩٨  )  ٦ ٥٦٠  (  ١٢٤ ٤٤٥  ٣٣٠ ٢١٣  ١ ٢١٠ ٨٠٣  )  ٩ ٨١٣(   ١٢٦ ٢١٥  ١ ٠٩٤ ٤٠١  اإلمجايل

  . ٢٠٠٨عام حمولة من بند مشروعات قيد التنفيذ خالل  ميين ألف ريال/ ٢٢ ٧٨٢/مبلغ تتضمن إضافات املمتلكات الثابتة   -



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 
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  ٣٤

  أرصدة مستحقة للبنوك  -١٨
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف   البيان
      

    ٦٥٠ ٨٦٢    ١٢٨ ٩٩٠  بنوك خارجية ـ حسابات جارية
 
  ودائع العمالء  -١٩

   ودائع العمالء وفقاً للنوع–أ 
 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    ريال ميينألف     ينريال ميألف   البيان

  ٨ ٥٩٨ ٢٦٧  ١١ ١٤٧ ٦٥٧  حسابات جارية
  ٢٦ ٣٤٥ ٢٤٥  ٢٧ ٤٤٦ ٧٤٧  ودائع ألجل 

  ٣ ١٤٧ ٨٥٧  ٣ ٣٥٧ ٩٢٥  حسابات التوفري
  ٣ ٤٣٦ ٨٢٠  ٣ ٦٨٩ ٥٢٣  عتمادات وخطابات ضمان وأخرىإتأمينات 

    ٣٤٧ ٣٠١    ٤٢٤ ٦٠٩  ودائع أخرى
  ٤١ ٨٧٥ ٤٩٠    ٤٦ ٠٦٦ ٤٦١    

  
  ء وفقاً للقطاعات ودائع العمال–ب 

 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    ريال ميينألف     ريال ميينألف   البيان

  ١ ١٨٠ ٥٠٠  ٩ ٧٦٥ ٤٨٥  القطاع العام واملختلط
  ١٥ ٣٤٨ ٦٢١  ١٥ ٣٠٥ ٣٩٤  األفراد

  ٢٢ ٥٨٥ ٨٤٦  ١٩ ٥٧٩ ١٨٢  الشركات
    ٢ ٧٦٠ ٥٢٣    ١ ٤١٦ ٤٠٠  أخرى

  ٤١ ٨٧٥ ٤٩٠    ٤٦ ٠٦٦ ٤٦١    
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  ٣٥

  أرصدة دائنة والتزامات أخرى -٢٠
    ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف     البيان
  ١٧١ ٩٧٥  ٤٩٩ ٧٤٠    ضرائب الدخل عن العام

  ٥٨٨ ٠٢٩  ٣٥٤ ١٧٥    فوائد مستحقة
  ٨ ٤٩٦  ٩ ٠٩٠    مصروفات مستحقة

  ٢٣ ٧١٣  ١٠ ٥٣٠    إعتمادات آجلة حمصلة مقدماً
  ٢٣ ٢٢٣  ٢٠ ٣١٠    أرباح أسهم غري موزعة

    ٧٧ ٧٦٣   ٩٨ ٧٠٣    أرصدة دائنة أخرىدائنون و
    ٨٩٣ ١٩٩   ٩٩٢ ٥٤٨    

  
  
  خمصصات أخرى -٢١

 ٢٠٠٩  

  الرصيد يف  خمصصات  املكون  الرصيد يف 

 ٣١/١٢/٢٠٠٩  إنتفى الغرض منها خالل العام ١/١/٢٠٠٩ 

 ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين البيان
          

    ١٦٥ ٢٨١    -      ٢٥ ٣١٦    ١٣٩ ٩٦٥ خمصص إلتزامات عرضية

  
  

 ٢٠٠٨  

  الرصيد يف  خمصصات  املكون  الرصيد يف 

 ٣١/١٢/٢٠٠٨  إنتفى الغرض منها خالل العام ١/١/٢٠٠٨ 

 ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين البيان
          

    ١٣٩ ٩٦٥  )  ١١٩ ٦٢٥(     -      ٢٥٩ ٥٩٠ خمصص إلتزامات عرضية
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  ٣٦

  حقوق املسامهني -٢٢
  رأس املال املصدر واملدفوع  -أ 

مليار ومائتني ومخسون ( مليار ريال ميين / ١,٢٥ / مبلغلغ رأس املال املصدر واملكتتب فيهب  -
)  إثين عشر مليون ومخسمائة ألف سهم( مليون سهم ) ١٢,٥(موزع على ) مليون ريال ميين 

  .ريال ميين للسهم / ١٠٠/بقيمة إمسية 
 بشأن زيادة رأس مال ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(البنك املركزي اليمين رقم تطبيقاً لقرار جملس إدارة   -

 ، حيث بلغ رأس ٢٠٠٩مليار ريال ميين بنهاية عام / ٦/البنوك فإنه جيب أال يقل رأس املال عن 
  مبلغ  ( ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ألف ريال ميين يف / ٤ ٧٠٨ ٩١٤/املال املدفوع مبلغ 

   . )٢٠٠٨ ديسمرب ٣١ألف ريال ميين يف / ٣ ٧٩٧ ٧٢٣/
  

  : والتايل بيان يوضح رأس املال املدفوع
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    ريال ميينألف     ريال ميينألف   البيان

  ٥ ٠٥٠ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ رأس املال املطلوب وفقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين
   )  ١ ٢٥٢ ٢٧٧(   )  ١ ٢٩١ ٠٨٦(    غري مسددة مبالغ: خيصم 

    ٣ ٧٩٧ ٧٢٣    ٤ ٧٠٨ ٤٩١  رأس املال يف اية العام
      :وبيانه كما يلي 

  ٢ ٦٩٦ ٠٥٢  ٣ ٧٩٧ ٧٢٣  رأس املال املدفوع يف بداية العام
  ٣٨٤ ١٨٠  ٣٦٠ ٧٧٤  احملول من األرباح املرحلة
    ٧١٧ ٤٩١    ٥٥٠ ٤١٧  املسدد نقداً خالل العام

  ٣ ٧٩٧ ٧٢٣    ٤ ٧٠٨ ٩١٤    
  

 ألف ريال /٩٣٥ ٥٦١/ حتويل مبلغ ٢٠١٠ ريل أب١٩يف إجتماعه بتاريخ وقد إقترح جملس إدارة البنك 
وذلك بعد األخذ يف  ألف ريال ميين /٥ ٩٥٤ ٣٩٨/ ميين من األرباح املرحلة لزيادة رأس املال ليبلغ

 ألف /٣٠٩ ٩٢٣/ ةوالبالغ ٢٠١٠ أبريل ١٨وحىت عام بداية ال خالل الفترة من ة املسدد املبالغاإلعتبار
  .ت الالزمة إلثبات ذلك بالسجل التجاري والنظام األساسي للبنك جاري إختاذ اإلجراءاو. ريال ميين 

  

 اإلحتياطي القانوين  - ب
وذلك طبقاً للقوائم املالية (  السنوية من صايف أرباح العام % ١٥وفقاً ألحكام القانون يتم احتجاز 

 . لتغذية االحتياطي القانوين حىت يساوي ضعفي رأس املال املدفوع )السنوية املعتمدة 
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  ٣٧

 )بالصايف ( رتباطات  العرضية واإلاإللتزامات -٢٣
  

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  صايف    إمجايل    صايف    إمجايل  
  قيمة اإللتزام  تأمنيات حمتجزة  قيمة اإللتزام    قيمة اإللتزام  تأمنيات حمتجزة  قيمة اإللتزام  

  ريال ميينألف   ريال ميينألف   ريال ميينألف     ريال ميينألف   ريال ميينألف   ريال ميينألف   البيان
  ٢ ٦٦٤ ٢٢٧   )  ١ ٧١٥ ٦٥٥ (  ٤ ٣٧٩ ٨٨٢    ٨ ٤٠٠ ٤١١   )  ١ ٩٨٦ ٥٣٨ (  ١٠ ٣٨٦ ٩٤٩  اعتمادات مستندية
  ٩ ٧٩١ ٩٦٥   )  ١ ٦٦٣ ٢٠٢ (  ١١ ٤٥٥ ١٦٧    ٨ ١٢٧ ٦٨٤   )  ١ ٥٧٥ ٨٢٧ (  ٩ ٧٠٣ ٥١١  خطابات ضمان

   ٣ ٢٩٣ ٩٧٢    -    ٣ ٢٩٣ ٩٧٢     ٤ ٣٤٩ ٢٦٣    -      ٤ ٣٤٩ ٢٦٣  أخرى
  ١٥ ٧٥٠ ١٦٤   )  ٣ ٣٧٨ ٨٥٧ (  ١٩ ١٢٩ ٠٢١     ٢٠ ٨٧٧ ٨٣٥   )  ٣ ٥٦٢ ٣٦٥ (    ٢٤ ٩٤٣ ٧٢٣   

  
  
 الفوائدإيرادات  -٢٤

  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    ريال ميينألف     ريال ميينألف   البيان

       :الفوائد على قروض وتسهيالت العمالء
  ١ ٣٥٦ ٧٠٩  ١ ٤٥٣ ٢٣٧  فوائد على احلسابات املدينة

    ١٨٧ ٢٦٩    ٢٣٦ ٥٢٤  فوائد على القروض
  ١ ٥٤٣ ٩٧٨    ١ ٦٨٩ ١٧٦    

       :الفوائد على األرصدة لدى البنوك
  ١٨٩ ١٢٦  ١٤ ١٦٩  فوائد بنوك خارجية

    ٦٧ ٢٢٣    -    فوائد بنوك حملية 
  ٢٥٦ ٣٤٩    ١٤ ١٦٩    

       :فوائد أذون اخلزانة وشهادات اإليداع
  ١ ٤٤٢ ٦٥٠  ٣ ٠٤٦ ٠١٦  فوائد أذون اخلزانة

    ١ ٥٩٦ ١٩٨    ٣١٨ ٣٩١  نك املركزي اليمينفوائد شهادات إيداع الب
  ٣ ٠٣٨ ٨٤٨    ٣ ٣٦٤ ٩٢٩    
  ٤ ٨٣٩ ١٧٥    ٥ ٠٦٨ ٩٨٥    
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  ٣٨

  مصروفات الفوائد -٢٥
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف   البيان
       :فوائد على ودائع العمالء
  ٢ ٦٠٠ ٤٥٦  ٢ ٥١٩ ٦٢٨  فوائد على الودائع ألجل 
  ٣٣٢ ٣٢٨  ٢٨١ ٠٨٠  فوائد على حسابات التوفري
    ١٢٠ ٦٦٥    ١١٧ ٦٢٧  فوائد على احلسابات اجلارية

  ٣ ٠٥٣ ٤٤٩    ٢ ٩١٨ ٣٣٥    
       :فوائد مدفوعة على أرصدة البنوك

  ١ ١٩٦  ١ ٦٧٠  فوائد مدفوعة لبنوك حملية 
    ٦٩ ٩١٢    ١ ٧٥٧  فوائد مدفوعة لبنوك خارجية

  ٧١ ١٠٨    ٣ ٤٢٧    
  ٣ ١٢٤ ٥٥٧    ٢ ٩٢١ ٧٦٢    

  
 

   ت وأتعاب خدمات مصرفيةإيرادات عموال -٢٦
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف   البيان
  ١٧٥ ٨٨٩  ١٦٤ ٤٠٩  عتمادات املستنديةعموالت اإل

  ١٤٧ ١٠٩  ١٣٠ ٩٨٠  عموالت خطابات الضمان
  ٤٩ ٦١٩  ٥٧ ٢٦٤  عموالت احلواالت 

  ٨٤٧  ١ ٢٤٢  عموالت حتصيل شيكات
    ٥٢ ٤٦١    ٣٨ ٧٤٦   أخرىأتعاب خدمات مصرفية

  ٣٩٨ ٩٢٥    ٣٩٢ ٦٤١    

  
  

 أرباح عمليات النقد األجنيب -٢٧
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف   البيان
  ١٢ ٩٢٠  ٦٥ ٣١٧  أرباح إعادة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية 

    ١ ٧١٨    ٢ ١٧٠  أرباح التعامل يف العمالت األجنبية
  ١٤ ٦٣٨    ٦٧ ٤٨٧    
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  ٣٩

  أخرى عملياتإيرادات  -٢٨
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  احإيض  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف   رقم  البيان
  ١١٩ ٦٢٥  ٢٦٢ ٠٣٣ )١٦ ، ١١(  خمصصات إنتفى الغرض منها

  ٢٣ ٨٢٠  ٧ ٤٢٨    إجيارات
  -    ٣ ٤٩٦    صايف أرباح بيع ممتلكات ثابتة

    ١٢ ٠١٩    ٦ ٢٥٩    أخرى
    ١٥٥ ٤٦٤    ٢٧٩ ٢١٦    

  
  

  املخصصات احململة على قائمة الدخل -٢٩
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  إيضاح  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف   رقم  البيان
  ٥٥٦ ٤٥٤  -    )١١(  تدين قيمة القروض والسلفياتخمصص 

       ) قروض وسلفيات منتظمة وغري منتظمة (
  ٤ ٤٧٥  -    )١٦(  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

        ) أرصدة مدينة وأصول أخرى (
    -      ٢٥ ٣١٦  )٢١(  خمصص إلتزامات عرضية

    ٥٦٠ ٩٢٩    ٢٥ ٣١٦    
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  ٤٠

 املصروفات العمومية واإلدارية واإلهالك -٣٠
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  إيضاح  

    ريال ميينألف     ريال ميينألف   رقم  البيان
  ٥٢٦ ٥٢٨  ٥٣٧ ٩٢٥    أجور ومرتبات وما يف حكمها

  ١٢٤ ٤٤٥  ١٢٤ ٦١٣  )١٧(  إهالكات ممتلكات ثابتة
  ٨٨ ٠٠٨  ٩٢ ٢٣٦    مصروفات الزكاة
  ٥٦ ٦٦٩  ٧٦ ٢٩٥    دعاية وإعالن

  ٥٤ ٦٢٦  ٢٨ ٠٤٨    أتعاب مهنية واستشارات
  ٥١ ٦٦٠  ٦١ ٧٨٠    سفر وانتقال
  ١٦ ١٢٨  ٥٨ ٩٥٩    إشتراكات

  ٣٦ ٩٦٢  ٣٤ ٤٧٣    صيانة
  ٢٤ ٧٥٦  ٣٠ ٨١١    إجيار 
  ٢٥ ٨٩٣  ٢٥ ٠٣٢    تأمني

  ١٨ ٨٩٧  ٢٤ ٧٤٦    كهرباء ومياه وإنارة
  ٢٤ ٨٢٨  ٢٢ ٧٣٩    تلكس وهاتف وبريد 

  ٤ ٧٤٦  ٢٢ ١٣٥    تربعات وإعانات
  ١٣ ٥٠٠  ١٨ ٠٠٠    مكافآت وبدالت أعضاء جملس اإلدارة

  ١٦ ٦٠٣  ١٥ ١٨١    أدوات كتابية ومطبوعات
  ٤ ٣٧٢  ١٠ ٤٣٦    مصروفات ضيافة واستقبال

  ٥ ٩٢٧  ٦ ٩٩٢    مصروفات نظافة
  ٤ ٤٠٠  ٣ ٥٧٥    دورات تدريبية
  ٢ ٥٣٢  ٢ ٧١٨    رسوم وضرائب

    ٧ ٧٥٩    ٥٢ ٧٣٧    متنوعة
    ١ ١٠٩ ٧٠٧    ١ ٢٤٩ ٤٣١    

  
 
  نصيب السهم من صايف أرباح العام -٣١

    ٢٠٠٨      ٢٠٠٩    

    ٤٢٤ ٧٨٢    ١ ٠٩١ ٦٨٦ ) حصة املسامهني يف صايف األرباح ـ ألف ريال (صايف األرباح 
      

    ٣٤ ٣٩٠    ٤٤ ٣٣٧  )ألف سهم ( املتوسط املرجح لعدد األسهم 

    ١٢,٤      ٢٤,٦  ) ريال ميين (نصيب السهم من صايف األرباح 



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 
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  ٤١

  واإللتزاماتستحقاقات األصول إ -٣٢
 

 ٢٠٠٩  
    إستحقاقات  ٦من  إستحقاقات من ثالثة إستحقاقات إستحقاقات 
  ايلمجاإل  أكثر من سنة شهور إىل سنة شهور ٦شهور إىل   شهور٣خالل   

  ميينمليون ريال  ميينمليون ريال  ميينمليون ريال  ميينمليون ريال  ميينمليون ريال  البيان
        األصول     -أ 

         اإلحتياطي وأرصدة بالصندوق نقدية 
  ٥ ٩٣٤ -   -   -    ٥ ٩٣٤  اليمين املركزي لدى البنك 

  ٨ ٦٧١ -   -   -    ٨ ٦٧١ أرصدة لدى البنوك
  ٢٤ ٦٧٩ -   ٦ ٠٠٤ ٣ ١٩٦  ١٥ ٤٧٩  )بالصايف ( أذون خزانة 

  ١١ ١٧٠ -   ١ ٦١٣ ١ ٩١٨  ٧ ٦٣٩  ) بالصايف (قروض وسلفيات 
  ٦٦ ٦٦ -   -    -     مالية متاحة للبيع إستثمارات

  ١٣٠ ١٣٠ -   -    -    إستثمارات يف شركات زميلة

  ٥٠ ٦٥٠ ١٩٦ ٧ ٦١٧ ٥ ١١٤  ٣٧ ٧٢٣  

       اإللتزامات    - ب
  ١٢٩ -   -   -    ١٢٩  أرصدة مستحقة للبنوك

  ٤٦ ٠٦٦ -   ٢ ٥٤٣ ٦ ٩٤٩  ٣٦ ٥٧٤   العمالءودائع
 ٤٦ ١٩٥ -   ٢ ٥٤٣ ٦ ٩٤٩  ٣٦ ٧٠٣  

  ٤ ٤٥٥ ١٩٦ ٥ ٠٧٤ )  ١ ٨٣٥  (  ١ ٠٢٠ الصايف
  
  
  

 ٢٠٠٨  
    إستحقاقات  ٦ من إستحقاقات  من ثالثةإستحقاقات إستحقاقات 
  ايلمجاإل  أكثر من سنة شهور إىل سنة  شهور٦شهور إىل   شهور٣خالل   

  ميينمليون ريال  ميينمليون ريال  ميينمليون ريال  ميينمليون ريال  ميينمليون ريال  البيان
        األصول     -أ 

         اإلحتياطي وأرصدة بالصندوق نقدية 
  ٥ ٣١١ -   -   -    ٥ ٣١١  اليمين لدى البنك املركزي 
  ٤ ٩١٣ -   -   -   ٤ ٩١٣ أرصدة لدى البنوك

  ٨ ٦٢٦ -   ٥٢٣ ٥٧٠  ٧ ٥٣٣  )بالصايف ( أذون خزانة 
  ١٦ ١٥٠ -   -   -    ١٦ ١٥٠  شهادات إيداع البنك املركزي اليمين

  ١١ ٣٨٤ -   ١ ٣٨٤ ٢ ٠٠١  ٧ ٩٩٩  ) بالصايف (ات قروض وسلفي
  ٦٤ ٦٤ -   -    -    إستثمارات مالية متاحة للبيع 
  ١٢٨  ١٢٨ -   -    -    إستثمارات يف شركات زميلة

  ٤٦ ٥٧٦ ١٩٢ ١ ٩٠٧ ٢ ٥٧١  ٤١ ٩٠٦  

       اإللتزامات    - ب
   ٦٥١ -   -   -   ٦٥١  أرصدة مستحقة للبنوك

  ٤١ ٨٧٥ -   ١ ٥٨٠ ٥ ٩٥٤ ٣٤ ٣٤١   العمالءودائع
 ٤٢ ٥٢٦ -   ١ ٥٨٠ ٥ ٩٥٤ ٣٤ ٩٩٢  

  ٤ ٠٥٠ ١٩٢ ٣٢٧  )٣ ٣٨٣(   ٦ ٩١٤ الصايف

  



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 
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  ٤٢

 متوسط أسعار الفائدة املطبقة -٣٣
  :ما يلي مقارنة بالعام املاضي بلغ متوسط أسعار الفائدة املطبقة على األصول وااللتزامات خالل العام 

  ٢٠٠٩ 
   جنيه   دوالر  ريال   ريال  

 يورو  إسترليين  أمريكي  ديسعو ميين البيان
 %  % % % % األصول

 ١ ٠,٥ ٠,١٥ ٠,٢ - بنوك ودائع ألجل
 - - ٦,٥ - ١٧ العمالءقروض 

 ٧ ٨ ٧ ٧ ١٧  جاري مدين
 - - - - ١٥-١٣  أذون اخلزانة

 - - - - ١٤,٩  شهادات إيداع البنك املركزي اليمين
       اإللتزامات

 ٢ ١ ٢ ٢ ١٣-١٠  العمالء_ ودائع ألجل 
 - - ١ - ١٢-١٠  حسابات التوفري

 - - ٥ - -  أرصدة مستحقة للبنوك
  

  ٢٠٠٨ 
   جنيه   دوالر  ريال   ريال  

 يورو  إسترليين  أمريكي  سعودي ميين البيان
 %  % % % % األصول

 - - - - ١٣  اإلحتياطي لدى البنك املركزي اليمين 
 ٢ ٣ ١,٥ ١,٥ - بنوك ودائع ألجل

 - - ٦,٥ - ١٧ العمالءقروض 
 ٨ ٨ ٧ ٧ ١٧  جاري مدين
 - - - - ١٤,٧٥  أذون اخلزانة

 - - - - ١٤,٩  شهادات إيداع البنك املركزي اليمين
       اإللتزامات

 ٢,٥ ٣,٥ ٢,٥ ٢ ١٤  العمالء_ ودائع ألجل 
 - - ١,٥ ١ ١٣  حسابات التوفري

 - - ٤,٥ - -  أرصدة مستحقة للبنوك



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 
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  ٤٣

  وفقاً للقطاعات اإلقتصاديةزامات العرضية واإلرتباطاتتوزيع األصول وااللتزامات وكذا االلت -٣٤
 ٢٠٠٩  
 اإلمجايل أفراد وأخرىمقاوالت وخدمات زراعي صناعي جتاري  مايل 

مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين البيان
                األصول

                لدىاإلحتياطي وأرصدة بالصندوق قدية ن
  ٥ ٩٣٤ -   -   -   -   -    ٥ ٩٣٤  اليمين البنك املركزي 

  ٨ ٦٧١ -   -   -   -   -    ٨ ٦٧١  أرصدة لدى البنوك 
  ٢٤ ٦٧٩ -   -   -   -   -    ٢٤ ٦٧٩  ) بالصايف (أذون خزانة 

  ١١ ١٧٠ ٢٢١ ٢ ٠٢٩ ٣٠٠ ٤ ٦٤٣ ٣ ٩٧٧  -    ) بالصايف (القروض والسلفيات 
  ٦٦ -   ٦٦ -   -   -    -    إستثمارت مالية متاحة للبيع 
  ١٣٠ -   ١٣٠ -   -   -    -    إستثمارات يف شركات زميلة

           

          اإللتزامات
  ١٢٩ -   -   -   -   -    ١٢٩  أرصدة مستحقة للبنوك

  ٤٦ ٠٦٦ ١٤ ٦٩١ ٢ ٢٩٢ ١ ١٩٩ ٨ ٣٤١ ١٩ ٥٤٣  -    ودائع العمالء
         

         )بالصايف ( ة واإلرتباطات اإللتزامات العرضي
 ٨ ٤٠٠ -   ٧٩٦ ١ ٤٧٠ ١ ٢٥٢ ٤ ٨٨٢  -    إعتمادات مستندية
 ٨ ١٢٨ ٢٤٨ ٥ ٥٤٥ ١٧٣ ٦٦ ٢ ٠٩٦  -    خطابات ضمان

 ٤ ٣٤٩ -   -   -   -   ٤ ٣٤٩  -    أخرى

  
 ٢٠٠٨  
 اإلمجايل أفراد وأخرىمقاوالت وخدمات زراعي صناعي جتاري  مايل 

مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين البيان
                األصول

                لدىاإلحتياطي وأرصدة بالصندوق نقدية 
  ٥ ٣١١ -   -   -   -   -    ٥ ٣١١  اليمين البنك املركزي 

  ٤ ٩١٣ -   -   -   -   -    ٤ ٩١٣  أرصدة لدى البنوك 
  ٨ ٦٢٦ -   -   -   -   -    ٨ ٦٢٦  ) بالصايف ( خزانة أذون

  ١٦ ١٥٠ -   -   -   -   -    ١٦ ١٥٠  شهادات إيداع البنك املركزي اليمين
  ١١ ٣٨٤ ١٣٤  ٩٨٥ ٨٧٩ ٣ ٩٤٦ ٥ ٤٤٠ -    ) بالصايف (القروض والسلفيات 

  ٦٤ -    ٦٤ -   -   -   -    إستثمارت مالية متاحة للبيع 
  ١٢٨ -    ١٢٨ -   -   -   -    إستثمارات يف شركات زميلة

           

          اإللتزامات
   ٦٥١ -   -   -   -   -   ٦٥١  أرصدة مستحقة للبنوك

  ٤١ ٨٧٥ ١٣ ٣٥٤  ٢ ٨٧٣ ٣٠١ ٧ ٥٨٢ ١٧ ٧٦٥ -    ودائع العمالء
         

         )بالصايف ( اإللتزامات العرضية واإلرتباطات 
 ٢ ٦٦٤ ٦٤١  -   ٢٠١ ١٣٧ ١ ٦٨٥ -    إعتمادات مستندية

 ٩ ٧٩٢ ١ ٩١١  ٤ ٤٦٦ ٥٣ ١٦٨ ٣ ١٩٤ -    ابات ضمانخط
 ٣ ٢٩٤ -   -   -   -   ٣ ٢٩٤ -    أخرى

  



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 
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  ٤٤

 توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات وفقاً للموقع اجلغرايف -٣٥
  

 ٢٠٠٩ 

 اإلمجايل أفريقيا آسيا أوروبا أمريكا اجلمهورية اليمنية  

 مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين ريال ميينمليون  مليون ريال ميين البيان

        األصول
          لدى اإلحتياطي وأرصدة بالصندوق نقدية 

  ٥ ٩٣٤ -   -   -   -    ٥ ٩٣٤  اليمين البنك املركزي 

  ٨ ٦٧١ -   ٥١٩ ٤ ٠٣٦ ٢ ١٥٨  ١ ٩٥٨  أرصدة لدى البنوك 

  ٢٤ ٦٧٩ -   -   -   -    ٢٤ ٦٧٩  )بالصايف(أذون خزانة 

  ١١ ١٧٠ -   -   -   -    ١١ ١٧٠  )بالصايف(القروض والسلفيات 

  ٦٦ -   -   -   -    ٦٦  إستثمارت مالية متاحة للبيع 

  ١٣٠ -   -   -   -    ١٣٠  إستثمارات يف شركات زميلة

         اإللتزامات
  ١٢٩ ١ -   -   ١٢٨  -    أرصدة مستحقة للبنوك

  ٤٦ ٠٦٦ -   -   -   -    ٤٦ ٠٦٦  ودائع العمالء

       )بالصايف ( واإلرتباطات  العرضية اإللتزامات
 ٨ ٤٠٠ -   ١ ٢٢٣ ٤ ٣١٤ ٢ ٨٦٣  -    إعتمادات مستندية

 ٨ ١٢٨ -   -   -   -    ٨ ١٢٨  خطابات ضمان

 ٤ ٣٤٩ -   -   -   -    ٤ ٣٤٩  أخرى

  
 ٢٠٠٨ 

 اإلمجايل أفريقيا آسيا أوروبا أمريكا اجلمهورية اليمنية  

 مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين مليون ريال ميين ال ميينمليون ري البيان

        األصول
          نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى 

  ٥ ٣١١ -   -   -   -    ٥ ٣١١  البنك املركزي اليمين 
  ٤ ٩١٣ -   ٦٣٧ ٢ ٩٧٦ ٦١٥  ٦٨٥  أرصدة لدى البنوك 

  ٨ ٦٢٦ -   -   -   -    ٨ ٦٢٦  )ايفبالص(أذون خزانة 
 ١١ ٣٨٤ -   -   -   -   ١١ ٣٨٤  )بالصايف(القروض والسلفيات 

 ٦٤ -   -   -   -   ٦٤  إستثمارت مالية متاحة للبيع 
  ١٢٨ -   -   -   -   ١٢٨  إستثمارات يف شركات زميلة

         اإللتزامات
  ٦٥١ -   -   -   ٦٥١ -    أرصدة مستحقة للبنوك

 ٤١ ٨٧٥ -   -   -   -   ٤١ ٨٧٥  ودائع العمالء
       )بالصايف ( اإللتزامات العرضية واإلرتباطات 

 ٢ ٦٦٤ ٣٠ ٣٥٨ ١ ٣٦٨ ٩٠٨ -    إعتمادات مستندية
 ٩ ٧٩٢ -   -   -   -   ٩ ٧٩٢  خطابات ضمان

 ٣ ٢٩٤ -   -   -   -   ٣ ٢٩٤  أخرى



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 
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  ٤٥

  اهلامة األجنبيةمراكز العمالت -٣٦
 فإن على البنك وضع حدود ١٩٩٨لسنة  ) ٦( رة باملنشور رقم تطبيقا لتعليمات البنك املركزي اليمين الصاد

 ال يزيد الفائض يف وبناًء عليه. لكل مركز عملة على حدة فضالً عن حد إمجايل ملركز العمالت املختلفة جمتمعة 
من رأمسال البنك واحتياطياته و حبيث ال يزيد الفائض يف مركز العمالت  % ١٥مركز كل عملة على حده عن 

اهلامة يف األجنبية ويوضح اجلدول التايل مراكز العمالت . من رأمسال البنك واحتياطياته  % ٢٥معة عن جمت
   :القوائم املاليةتاريخ 

   ٢٠٠٨     ٢٠٠٩    
 النسبة املئوية إىل  النسبة املئوية إىل  
 رأمسال البنك )عجز(فائض  رأمسال البنك )عجز(فائض  

 واحتياطياته ألف ريال ميين ياطياتهواحت ألف ريال ميين اسم العملة
 %   )٢٥,٨(   )  ١ ٠٦٩ ٦٤٤(   %   )١٧,٩(   )  ١ ١١٠ ٩٤٣(  دوالر أمريكي

 %    ٠,١   ٣ ٤٠٠  %    ٠,٦   ٣٩ ٢٣٥  يورو 
 %     )٢,٦(   )  ١٠٩ ٢١٣(   %     )٣,٢(   )  ٢٠١ ٩٣٣(   ريال سعودي
 %    ٣,٤   ١٣٩ ٦٧٥  %    ١,٧   ١٠٥ ٠٠٦ جنيه استرليين

 %    -       ٢ ٣٢٢ %     ٤,٠      ٢٢ ٥٨٣  رىأخ
 %   ) ٢٤,٩(   )  ١ ٠٣٣ ٤٦٠(  %  ) ١٨,٤(   )  ١ ١٤٦ ٠٥٢(   )العجز ( صايف 

  

  املعامالت مع األطراف ذوي العالقة -٣٧
يعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثري هام وجوهري على البنك عند اختاذ 

ية والتشغيلية ، ويتعامل البنك مع األطراف ذوي العالقة بنفس األسس اليت يتعامل ا مع الغري ، القرارات املال
لسنة ) ٤(وذلك تطبيقاً ألحكام القانون والقرارات التفسريية للبنك املركزي اليمين والصادرة باملنشور رقم 

باإلضافة إىل ضرورة إلتزام البنك  واليت قررت حدود للمعامالت اإلئتمانية مع األطراف ذوي العالقة ١٩٩٩
بنفس األسس والشروط اليت يتعامل ا مع الغري عند قيامه بالتعامل مع األطراف ذوي العالقة ، حيث تقتضي 

وتتمثل هذه . طبيعة نشاط البنك أن يتعامل مع بعض مسامهيه وأعضاء جملس اإلدارة والشركات اململوكة هلم 
وتسهيالت وكذا فتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات ضمان املعامالت يف احلصول على قروض 

  . ومعامالت بنكية أخرى متنوعة ، وتدخل تلك املعامالت ضمن نشاط البنك العادي 
   :القوائم املاليةوفيما يلي بيان بأرصدة تلك املعامالت يف تاريخ 

  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ريال ميينمليون   ريال ميينمليون   انالبي

  ٣ ٥٨٢  ٢ ٦٨٤  )بالصايف (  قروض وسلفيات
  ٦ ٦٠٧  ٦ ٢٠٢  حسابات جارية دائنة وودائع ألجل

  ٢ ٢٧٩  ١ ٦٢٥  )بالصايف  ( تسهيالت غري مباشرة
  ٥٤  ٦١  أجور ومرتبات اإلدارة التنفيذية

  ١٤  ١٤  مكافآت وبدالت أعضاء جملس اإلدارة
  ١٢٨  ١٣٠  إستثمارات يف شركات زميلة

  ٢٥٠  ١٤٨  عموالت حمصلةوفوائد 
  ١٩٠  ٣٤٠  وائد مدفوعةف



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 
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  ٤٦

   املوقف الضرييب -٣٨
ألف ريال ميين / ١٧٩ ٣٤٣/ يف خصم مبلغ ٢٠٠٩يتمثل الفرق بني الربح احملاسيب والضريبـي لعام   -أ 

واخلاضعة للضريبة عند  خالل العام اليت إنتفى الغرض منها باملخصصات نتيجة تسوية الربح احملاسيب
 وإيرادات اإلجيارات العقارية اململوكة شركات زميلةأرباح   توزيعاتمن % ٩٠ مقابل تكوينها سابقاً

من اإليرادات الناجتة خالل العام عن القروض والسلفيات املمنوحة من البنك  % ٥٠وكذا  للبنك
باإلضافة للفوائد انبة املستخدمة خالل العام واملضافة  طبقاً لقانون اإلستثمار املقامةلتمويل املشروعات 

للوعاء اخلاضع   % ٣٥ معدل ضريبـيوذلك على أساس  ١٩٩٧بـي خالل عام للوعاء الضري
  .للضريبة 

  

  ضريبة األرباح التجارية والصناعية   -ب 
 وسداد الضرائب املستحقة حبسب ربط مصلحة ٢٠٠٤متت احملاسبة الضريبية للبنك حىت عام   -

  .الضرائب 
يف موعده ومت إخطار البنك بعناصر  ٢٠٠٦ وكذا عام ٢٠٠٥مت تقدمي اإلقرار الضريبـي لعام   -

  كربط إضايف لإلقرار املقدم من البنك مببلغ ) ٣(ربط الضرائب طبقاً لنموذج الربط رقم 
 ٢٠٠٦ألف ريال ميين عن عام / ٢٢ ٨٤٨/ ومبلغ ٢٠٠٥ألف ريال ميين عن عام / ٢٥ ٠١٩/

تعديالت اليت متت مبعرفة وقد قام البنك باإلعتراض على ذلك يف املوعد القانوين وكذا الطعن يف ال
مصلحة الضرائب بشأن اإلختالف يف تطبيق اإلعفاء على الفوائد احملصلة من القروض املمنوحة 

 ٢٠٠٧لعام ) ٣٠(للمشروعات املقامة طبقاً لقانون اإلستثمار ، وقد صدر قرار جلنة الطعن رقم 
ن يف ذلك القرار يف املوعد  بتأييد اإلدارة الضريبية وقام البنك بالطع٢٠٠٧ ديسمرب ٣١بتاريخ 

 الطعن ٢٠٠٨ ديسمرب ٢١القانون لدى حمكمة الضرائب اإلبتدائية ، وقد أيدت احملكمة بتاريخ 
 وقد صدر حكم حمكمة اإلستئناف بتأييد احلكم اإلبتدائي بتاريخ ٢٠٠٥املقدم من البنك لعام 

٢٠/١٠/٢٠٠٩.   
 اإلقرار ، املستحق من واقعالقانوين وسداد  امليعاد يف ٢٠٠٧مت تقدمي اإلقرار الضريبـي لعام   -

  . من قبل مصلحة الضرائب ومل يبلغ البنك بأي إخطارات ربط حىت تارخيهوجاري الفحص
 يف امليعاد القانوين وسدد املستحق من واقع ٢٠٠٨قام البنك بتقدمي اإلقرار الضريبـي عن عام   -

  . الضرائب عن العام املذكورة حومل يتم الفحص الضريبـي بعد من قبل مصل. اإلقرار 
  

  ضريبة كسب العمل  -ج 
   .٢٠٠٩يقوم البنك بتوريد ضرائب كسب العمل شهرياً يف مواعيدها حىت اية عام   -
 طبقاً لربط الفروق وسداد ٢٠٠٦متت احملاسبة الضريبية بشأن ضرائب كسب العمل حىت عام   -

 . مصلحة الضرائب



  
  )ش م ي ( بنك اليمن والكويت للتجارة واإلستثمار 
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  ٤٧

 املوقف الزكوي -٣٩
  . إقراره الزكوي سنوياً وسداد الزكاة من واقع اإلقرار يقوم البنك بتقدمي  -
ومل يبلغ بأي إخطارات  وسداد الزكاة من واقع اإلقرار ٢٠٠٨قام البنك بسداد الزكاة حىت اية عام   -

  . ربط إضافية من قبل مكتب الواجبات

  
 أرقام املقارنة -٤٠

وذلك بغرض عرضها م املالية للعام احلايل  مع تبويب القوائمبا يتمشىمت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة 
، كما أن إعادة التبويب لتلك األرقام املقارنة ال تؤثر على حقوق املسامهني أو صايف  بشكل أفضل 

  :وبياا كما يلي األرباح 
ألف ريال ميين وكذا / ١ ٨٠٠ ٣٢٧/إعادة تبويب الفوائد على القروض واألرصدة لدى البنوك مببلغ   -

ألف ريال ميين إىل بند إيرادات الفوائد / ٣ ٠٣٨ ٨٤٨/ خزانة وشهادات اإليداع مببلغ فوائد أذون
 .ألف ريال ميين / ٤ ٨٣٩ ١٧٥/مببلغ 

  

  
 إعتماد القوائم املالية -٤١

  بتاريخ بإجتماعه مت إعتماد القوائم املالية للبنك واملوافقة على إصدارها من قبل جملس اإلدارة 
  .لس بإقتراح املصادقة عليها من اجلمعية العامة للمسامهني وصدر قرار ا ٢٠١٠ أبريل ١٩
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