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اإلدارة لجنة أعضاء
اإلدارة مجلس رئيس تقرير

الشرعية والرقابة الفتوى هيئة تقرير
الحسابات مراقب تقرير

القوائم المالية
المالية للقوائم المتممة اإليضاحات

البنك فروع

: المحتويات



2

العاصمة الكبير - الروضة / أمانة الجامع



3

: البنك رسالة

لعمالئها المتميزة اإلسالمية والمصرفية االستثمارية الخدمات لتقديم تسعى يمنية مساهمة شركة الدولي اإلسالمي بنك التضامن
بهدف تحقيق ، والتزام كفاءة ذو عمل وفريق متطورة عمل خالل وسائل من . العالمية الشاملة الجودة وفقًا لمعايير ودوليًا محليًا

. واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق في والمشاركة والعاملين والمستثمرين المساهمين من لكل المرجوة المنافع

: أهـــــــدافنا من
 

. واالستثماري اإلسالمي المصرفي العمل قاعدة تجذير و ترسيخ •
. وصيغ العمل االستثمارية أساليب وتفعيل اليمني االقتصادي األداء بمستوى لالرتقاء الالزمة التنموية النقلة إحداث في المساهمة •

. االستثمار الحقيقي محور يمثل والذي البشري بالعنصر االهتمام •
أيجاد في المحدود الدخل ذوي وإمكانات طاقات رفع في والمساهمة الصغيرة بالمشاريع المرتبطة العمليات االستثمارية تشجيع •

المختلفة. المجتمع شرائح تخدم إستثمارية قنوات
. الحاسوب وتقنية واالتصال االقتصاد عالم في الحديثة التطورات لتواكب المصرفية والخدمات المنتجات كافة تغطية •

وغيرها . والتجاري العقاري االستثمار متخصصة في استثمارية محافظ إليجاد ألسعي •
مختلفة. وسائل عبر اإلسالمي المصرفي التثقيف دائرة توسيع •
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مجلس اإلدارة :
•  عبدالجبار هائل سعيد     رئيس مجلس اإلدارة 

•   عبدالجليل ردمان     نائب رئيس مجلس اإلدارة .

•   محمد عبده سعيد    عضو مجلس اإلدارة – العضو المنتدب 

•   عمر عبده قائد     عضو مجلس اإلدارة – م. العضو المنتدب 

•   محفوظ علي محمد سعيد    عضو مجلس اإلدارة 

•   صالح محمد الجيدة      عضو مجلس اإلدارة – عن مصرف قطر اإلسالمي . 

•   عبداهللا سالم الرماح                    عضو مجلس اإلدارة 

•   توفيق عبدالرحيم مطهر     عضو مجلس اإلدارة 
•   عبداهللا محمد القص                  عضو مجلس اإلدارة 

•   محمد عبداهللا السنيدار     عضو مجلس اإلدارة 

•   درهم عبده سعيد                  عضو مجلس اإلدارة 

لجنة اإلدارة :
رئيس مجلس اإلدارة  •   عبدالجبار هائل سعيد   

نائب رئيس مجلس اإلدارة . •  عبدالجليل ردمان   

•  محمد عبده سعيد                 عضو مجلس اإلدارة – العضو المنتدب 

عضو مجلس اإلدارة – م. العضو المنتدب  •  عمر عبده قائد    

•  عبداهللا سالم الرماح                      عضو مجلس اإلدارة 

• د/ محمد كامل أبو عريضة    المدير العام             

نائب المدير العام  •  فتحي عبدالواسع هائل    

•  عبدالرحمن المقطري                 مساعد المدير العام للعمليات المصرفية واالستثمار 

•   محمد أمين قاسم                 مساعد المدير العام للشؤون المالية والرقابة والفروع 

مساعد المدير العام للخدمات التجارية •  زين سالم الحبشي   
•  جعفرحسن منور                مساعد المدير العام للعالقات الدولية والخدمات المصرفية 

•  د. عبد القوي ردمان                مدير إدارة االستثمار الخارجي

•  فؤاد األغبري                                مدير إدارة االستثمار والتمويل  المحلي 
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احلمد هللا رب العاملني مالك امللك اهلادي إىل سـبيل الرشــاد 

والصالة والسـالم على رسوله خـري األنــــام

اإلخـوة /   أعضاء جملس اإلدارة  
اإلخوة /    املسامهني أعضاء اجلمعية العمومية  

اإلخوة /    مندويب وزارة الصناعة والتجارة  
اإلخوة/     مندويب البنك املركزي  

اإلخوة /    مدققي احلسـابات  
اإلخوة /   احلاضـرون مجيــــعا  

                                                                                         سالم الله عليكم ورحمته وبركاته،،
يسعدني وأنا التقـي بكم اليوم أن أرحب بكم وأشكر لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني في مجلس اإلدارة حضوركم هذا االجتماع السنوي احلادي عشر 
جلمعيتكم العمومية لبنك التضامن اإلسالمي الدولي والذي يشكل فرصــة طيبة الستعراض وتقييم أداء البنك عن السنة املاضية.. وبحمد الله وتوفيقه وعونه أوال وأخيرا، 
ثم بفضل جهود العاملني من إخوانكم في البنك في كل مستوياته اإلدارية املختلفة وبروح اإليثار والتفاني في القيام مبسئولياتهم فإن البنك قد متكن من حتقيق نتائج 

متميزة وممتازة، سواء على مستوى األداء أو النتائج احملققة للعام املالي ٢٠٠٧م.
وال ننسى هنا أيضا اإلشارة إلى الدعم الكبير والعالقة املتميزة مع عمالء البنك، والثقة الكبيرة التي يولونها إدارة البنك سواء كانوا مودعني أو مستثمرين والذي 

انعكس في هذا النمو الكبير للبنك.

اإلخوة الحضور الكـرام :
لقد شهدت املصارف اإلسالمية منوًا متزايدا خالل السنوات املاضية حيث وصل عدد املؤسسات واملصارف اإلسالمية أكثر من ٣٠٠ مصرف ومؤسســه في أكثر من 
٩٠ دولة في العالم مبعدالت منو سنوي يتراوح بني ١٠-١٥٪، بينما منت حجم أموالها بنسب عاليه حيث كانت في عام ١٩٩٧م نحو ٣٠ مليار دوالر ووصلت إلى نحو 

 تقرير رئيس مجلس اإلدارة :
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املاضي. العام عن ٪٢٧ قدرها بزيادة عام ٢٠٠٧م ٤٠٠ مليار
٢٠١٠م. العام دوالر في تريليون إلى نحـو اإلسالمية املؤسسات هذه إدارة حتت واملوجودات األصول يصل حجم أن يتوقع كما

: الكــــرام اإلخــــوة
املتغيرات لهذه ملا احمللية أو اإلقليمية أو الدولية سواء االقتصادية، التطورات واملتغيرات أهم معكم نستعرض هـذا اللقاء، أن في سنويا تعودنا وكما لي، اسمحوا
في له مثيل يسبق لم بشكل فيه وتؤثر والسياسية االقتصادية كياناته فيه تتأثر صغيرة كونية قرية أصبح اآلن فالعـالم وأدائه البنك نشاط مباشر على تأثير من

التــاريخ.

: العالمي االقتصاد
ومؤشر الثقة البطالة خالل مؤشرات من واضحة فيه الركود مظاهر بعض بدأت ٪٢٫١ يتجاوز لم ٢٠٠٧م عام خالل متواضعا منوا األمريكي االقتصاد لقد حقق -

الســلع. على وإنفاق املستهلكني
حيث طويلة، منذ فترة تشهده قياسية لم مستويات إلى وصل العام من األخير الربع خالل الرئيسية العمالت أمام حادا انخفاضا شهد الدوالر األمريكي أن كما -

ياباني. ين ١١١ إلى والدوالر إلى ٢٫٠٦، اإلسترليني واجلنيه للدوالر، ١٫٤٨ إلى اليـورو سعر وصل
تصحيح اإلختالالت إن املؤكد من ولكن الصـني، وخاصة مع األمريكي التجاري العجز تقليص على اإليجابية اآلثار بعض له كان الدوالر شك أن انخفاض سعر - وال

اجلادة. اإلجراءات من والكثير الوقت سيتطلب بعض األمريكي االقتصاد في الهيكلية
بهدف أعوام أربعة نحو منذ لــه تخفيض أول في ٢٠٠٧م سبتمبر سعر الفائدة في بتخفيض ” الفيدرالي اإلحتياطى مجلس ” قام فقد النقدية، بالسياسة مايتعلق أما -
للمقترضني، سواء هذه التمويالت، تقدمي عن البنوك ظل إحجام في اقتصادي وخاصة تعرض البالد لركود احتماالت ملواجهة من السيولة مزيد وضخ اإلقراض تسهيل

البنوك. بني أو
االستثمار املصرفي سوق على انعكست التي الكبيرة املخاوف في أثرا كبيرا العام بداية في بدأت بوادره والذي أمريكا، العقاري الذي شهدته االئتمان ألزمة وقد كان ·
املترتبة اآلثار وال زالت الكبيرة، للزيادة دوالر ومرشح مليار (١٠٠) بأكثر من تقدر خسائر كلفتها عميقـة لهزات كبرى مصرفية مؤسسات تعرض إلى وأدي بشكل عام،
مجلس  وأجبرت دوالر، تريلون ٥ نحو إلى خسارتها وصلت واحمللية العاملية أسواق املال انهيار كبير في إلى ٢٠٠٨م عام بداية في العقار قائمة وأدت سوق أزمة عن
الثقة واستعادة األسواق محاولة لتطمني وفى أيام بعد ٪٠٫٥ ثم واحدة دفعة ٪٠٫٧٥ بـ الفائدة سعر تخفيض من مثيل له يسبق لم إجراء في الفيدرالي اإلحتياطى

االقتصادي. الركود احتماالت لتفادي االقتراض وتشجيع املالية املؤسسات في
الكبير  االرتفاع ولكن برزت مخاوف جادة من دوالر، مليار ٤٥ نحو بلغ جتاريا فائضا وحقق ٪٢٫٦ بلغ أفضل منوا شهد فقد األوروبي، اإلحتاد دول أما اقتصاد -
الطاقة شراء على الدول قدرة هذه ذلك أثر من يقلل كان وإن اخلارجية، األسواق في األوروبية للصادرات القدرة التنافسية على وآثاره أمام الدوالر اليورو سعر في

األوروبية. قوة العملة نتيجة أفضل بأسعار اخلارج من واملواد اخلام
لضخ  بريطانيا في املركزي فيه البنك اضطر والذي Northern Rock بنك وأزمة اجلنيه سعر ارتفاع ولكن ٪٣ منوا جتاوز حقق فقد البريطاني، االقتصاد أما -



2007 7التقرير السنوي

بريطــانيا. في االئتمان على سوق سلبية انعكاسات من سيشكله كان مبا البنك انهيار وملنع املودعني لتطمني ( مليار جنيه خمسني أكثر من (
دوالر. مليار جتاوز ٢١٢ جتاريا فائضا وحقق ٪ ١٫٩ بلغ منو معدل وحقق لسنوات طويلة أصابه الركود الذي من آثار يتعافى بدأ الياباني فقد االقتصاد أما -

نحو جتاريا كبيرا بلغ فائضا وحتقيق ٪١١٫٥ نحو بلغت عالية منو معدالت على حتقيق أن حتافظ الصــني استطاعت فقد الناشئة، باالقتصاديات يتعلق فيما أما -
مليار دوالر.  ٢٥٠

٢٠٠٨م. عام في جيده معدالت على احملافظة ومرشحة على التوالي ٥٫٨٪ على ،٪٤٫٥ ،٪٧٫٧ منوا جيدا بلغ حققت ” ماليزيا والبرازيل، الهنـد ” أن كما -

: اإلقليمي االقتصاد
االقتصاديات من النفط خاصة في الطلب على كان لالرتفاع الكبير وقد ،٪١١ – ٧ بني تتراوح العام هذا خالل ممتازا منوا شهدت فقد اإلقليمية، أما االقتصاديات -

مـرة في تاريخه. ألول دوالر املائة حاجز سعر البرميل تخطى حيث األسعار، زيادة في ) أثرا كبيرا والهند الصــني في ( النامية
من بأكثر السـعودية العــربية  اململكة في السوق مؤشــر زيادة في انعكس العــام هذا خـالل حركة نشطة هذه االقتصاديات في املالية األسواق شهدت ولقد -
وصلت قبل من معهودة تكن لم أرقاما األسواق هذه في اليومية حجم التعامالت وبلغ ٪٥٣ بـ وسوق أبو ظبي ،٪٤٣ دبي بـ ، وســوق ٪٦٢ بنحو مسقط ٤١٪،وســوق

ريــال. تريليون من ٢ أكثر فيها السنوية إجمالي التعامالت وبلغ يوميا، ريال مليار ١٥ من إلى أكثر أحيانا السوق السعودي في
األسواق هذه بعض ومستثمرين أجانب في استثمارية صناديق دخول و ، النفـط أسعار ارتفاع الى يعود فإنه املالية األســواق في االنتعاش هــذا حللنا أسباب وإذا -
الكثير على الطلب زيادة انعكس على مما املجاالت من العديد املشاريع اإلستراتيجية الكبرى في من العديد وتنفيذ ، املتداولة من االسهم اجليد للعديد الربحية ،ومكرر

. فيها كبيرة حركة اقتصادية وخلق وغيرها ، البناء مواد من

: اليمني  االقتصاد
إستراتيجية لتبنى احلكومة اضطرت التي السلبية واالجتماعية االقتصادية الظواهر بعض من عانى كما ( ٪٣ متواضعا بلغ نحو( منوا اليمني االقتصاد شهد لقد -
بلغ حيث كبيرا، تراجعا البترول إنتاج فيه شهد الذي في الوقت العامة اخلزينة على األعباء زيادة في انعكست االجتماعية التراكمات بعض ومعاجلة األجور تعديل

للعام املاضي. املماثلة الفترة في مليون ٤٢ مليون برميل مقابل ٦٤ ٢٠٠٧م  العام خالل إنتاج النفط
العام خالل دوالر مليون عام ٢٠٠٦م إلى (٣٠٨٨) في دوالر مليون ( ٤٠١٤ ) انخفضت من الصادرات قيمة العاملية فإجمالي النفط أسعار ارتفاع ورغم انه، - كما

٢٠٠٧م.
لها يشهد لم قياسيه مستويات واأللبان إلى والسكر واألرز القمح الرئيسية مثل السلع البحري، وخاصة النقل وأسعار املستوردة املواد أسعار الرتفاع كان ولقد -
مستويات كبيرة إلى نسبة التضخم ارتفاع في كبيرة البديلة أثارًا الطاقة استخدامات في السلع بعض هذه واستخدم املناخية الظروف بسبب قبل مثيًال من العالم

املستهلكني. من األعظم السواد مست
مستمر بشكل يتزايد والذي النفطية واملشتقات الغاز لدعم تقدمه الدولة الذي الكبير االستنزاف في تتمثل عميقة هيكلية من اختالالت يعانى االقتصاد يزال وال -

البــالد. موارد كبير من يلتهم جزء وهو ما دوالر. مليار يعادل نحــو ٣ ما أي ٦٠٠ مليار ريال إلى ٢٠٠٨م في العام يصل وخطير، وقد
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- وال شك أن الفرق الكبير بني سعر البيع لهذه املنتجات في الداخل وأسعار هذه املنتجات في اخلارج يشكل حافزا كبيرا لتسرب جزء من هذه املواد إلى اخلارج 
مما يشكل استنزافا حقيقيا ملوارد الدولة.

- كما شهد االقتصاد مؤشرات جادة لتدفق االستثمارات اخلارجية املباشرة سواء اإلقليمية أو الدولية، وسواء في مجال نشاط االستثمار العقاري أو الصناعي والتي 
يؤمل أن تؤتي أكلها خالل السنوات القادمة.

- أما فيما يتعلق بالفائض بني موارد واستخدامات النقد األجنبي، فقد شهد انخفاضا كبيرا حيث وصل الى ٢٨٥ مليون دوالر مقارنة بـ ١٤٤٥ مليون دوالر خالل 
نفس الفترة من العام املاضي. وذلك بسبب انخفاض الكميات املصدرة من النفـط.

- كما ارتفعت األصول اخلارجية للجهاز املصرفي اليمني إلى ما يعادل تريليون و٧٣٣ مليار ريال في نهاية ٢٠٠٧م مقارنة بتريليون و٦٧٥ مليار ريال نهاية العام 
املاضي.

- وارتفعت امليزانية املوحدة للقطاع املصرفي إلى ١٣٠٠ مليار ريال مقابل ١٠٠٦٫٢ مليار ريال نهاية العام املاضي، كما ارتفعت أرصدة الودائع لدى البنوك من 
٨٥٣٫٨ مليار ريال نهاية العام ٢٠٠٦م إلى مبلغ ١٠٥٣ مليار ريال نهاية ٢٠٠٧م.

نشاط البنك خالل العام ٢٠٠٧م: 
لقد كان جلملة هذه املتغيرات في االقتصــــاديات واألسواق املالية واملصرفية عامليا وإقليميــــًا أثارها املباشرة وغير املباشرة على أداء البنك خالل العام املــالــي 
٢٠٠٧م ، حـيث متكنــا وبعـــون مـــن الله االستفــــادة مــــن إيجــابيات تلك املتغيرات وجتنب سلبياتها في إدارتنا ملوجودات ومطلوبات البنك داخليًا وخارجيًا حيث 
انعكـــس ذلك بوضوح فيما حتقق من نتائج وحتقيق األهداف بصورة مرضية ومتميزة كما سنالحظ ذلك من خالل قراءتنا لنتائج األنشطة والقوائم املالية املتعلقة بها، 
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وحتقيق البنك ومحافظته على املرتبة األولى في إجمالي أصول البنوك العاملة في القطاع املصرفي اليمني، حيث بلغ إجمالي أصول البنك ٢٣٦ مليار ريال مقارنة 
مببلغ ١٨٦ مليار ريال نهاية العام املاضي أي بنسبة زيادة قدرها ٢٧٪ محققني بذلك حصة قدرها ١٩٪ من إجمالي أصول القطاع املصرفي ككل، كما استطاع البنك 
أن يحرز املرتبة األولى أيضًا في إجمالي الودائع وبحصة قدرها ١٨٪ من إجمالي ودائع القطاع املصرفي وبذلك يتبوأ البنك مركز الصدارة وبال منافس في القطاع 

املصرفي اليمني في جميع األنشطة.
األخوة الحضور الكرام:

 لنستعرض معًا نتائج أعمال البنك للعام املالي ٢٠٠٧م ألهم أنشطته مذيلني ذلك مبلخص لنتائج قوائمه املالية:

- في مجال االستثمار والتمويل: 
بلغت توظيفات واستثمارات البنـك محليا مبلغ ١٧٤ مليار ريال خــــالل العام املالي 
٢٠٠٧م مقارنة مببلــــــــغ ١٣٦ مليار ريال خالل العام املاضي بنسبة منو قدرها 
٢٨٪، وبصافي رصيد نهايةالعام قدره ٩١ مليار ريال مقارنة برصيد قدره ٦٨ مليار 

نهاية العام املاضي بنسبة زيادة قدرها ٣٤٪.
وفي سبيل احلفاظ على محفظة ائتمانية واستثمارية خارجية جيدة وبدراسة مستوعبة 
جلميع محاذير هذه االستثمارات فقد عمل البنك على تثبيت صافي رصيد مستقر 
نسبيًا لهذه االستثمارات بلغ نهاية العام ما يعادل ٧٣ مليار ريال مقارنة مبا يعادل 
مبلغ ٧١ مليار ريال، كصافي رصيد نهاية العام املاضي، مع االستفادة من الفرص 

االستثمارية املواتية خالل العام في أسواق االستثمارات اإلقليمية والعاملية.

مجمو� �لميز�نية

 مليار ريال خــــالل العام املالي 
 مليار ريال خالل العام املاضي بنسبة منو قدرها 
 مليار 

وفي سبيل احلفاظ على محفظة ائتمانية واستثمارية خارجية جيدة وبدراسة مستوعبة 
جلميع محاذير هذه االستثمارات فقد عمل البنك على تثبيت صافي رصيد مستقر 
 مليار ريال مقارنة مبا يعادل 
 مليار ريال، كصافي رصيد نهاية العام املاضي، مع االستفادة من الفرص 
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بنسبة زيادة  املاضي العام ريال نهاية مليار مببلغ ١٣٩ مقارنة ريال مليار ١٦٤ واخلارجي مبلغ احمللي والتمويل إجمالي االستثمارات رصيد صافي بلغ وبذلك
لهذه إدارة حسن مع ٪٢٤ قدرها وبحصة احمللي االستثمار والتمويل مجال في املصرفي القطاع مستوى على األولى املرتبة البنك تبؤ استمرار مع هذا ٪١٨ قدرها

البنك. وأهداف التنمية احتياجات يخدم مبا مختلفة مستويات قطاعية على االستثمارات والتمويالت

الصغيرة: المشاريع تمويل مجال في *
اجلانب،فقد هذا في بدوره البنك يقوم وحتى البطالة والفقر على البالد للقضاء في التنمية محور االقتصادية الصغيرة املشاريع بتمويل اهتمامها البنك إدارة تابعت لقد

عمالئها. تتناسب وخصوصية بآلية مهامها أداء من وإداريًا لتتمكن ماليًا خاصة استقاللية لها وحدة بإنشاء قام
٢٠٠٧ مبلغ ٢٥٦ مليون  خالل العام التمويالت إجمالي بلغ وقد محافظات خمسة على موزعة فروع نهاية عام ٢٠٠٧م (٦) مع الوحدة لهذه الفروع عدد  وقد وصل

عميل. ١٣٥٧ ولعدد ريال
عام ٢٠٠٧م. مع نهاية ريال إلى مليار ٢٥٠ مليون من الوحـــــدة هذه مت رفع رأس مال فقد بأهميتها وإميانا

المدخرات والودائع: مجال استقطاب في *
وهذا مؤشر لسالمة سياسات لنشاطه مزاولته منذ بداية السنوات لعقد من جتاوزه من بالرغم اجلمهور وودائع ملدخرات في استقطابه قياسيًا منوًا يحقق البنك ال يزال
وأساليب آليات ودقة وبجودة متعامليه بني وتكريسها املهنية املصرفية السليمة مبعايير التزامه خالل من البنك أكتسبها التي املتميزة التشغيلية والثقة البنك وخطط

دائمني. تطويرًا وحتديثًا البنك وقياده إدارة اهتمام هي محل أدائه والتي
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فقد بلغ إجمالي أرصدة الودائع االستثمارية وحتت الطلب نهاية العام مبلغ ١٨٩ مليار ريال بالعمالت احمللية واألجنبية مقارنة مببلغ ١٥٧ مليار ريال نهاية العام 
املاضي ٢٠٠٦ بنسبة منو قدرها ٢٠٪ .

* في مجال تنمية الموارد البشرية:
بلغ عدد موظفي البنك في مركزه الرئيسي وفروعه املنتشرة في محافظات اجلمهورية والتي بلغ عددها نهاية عام ٢٠٠٧م (٢١) فرعًا ٧٧٢ موظف األمر الذي 
يجعل في مقدمة اهتمامات اإلدارة العليا للبنك حسن إدارة وتنمية وتطوير كادرها مبا يحقق األهداف املنشودة باقل تكلفه وأعلى جودة وفي سبيل ذلك فقد دأبت 
إدارة البنك خالل العام على تأهيل وتدريب املوظفني من خالل تنفيذ ١٠٨ برنامج في مختلف مجاالت وأنشطة البنك محليًا وخارجيًا مبشاركة ١٠٥٤ مشاركًا مع 
تأهيل عدد ١٠ موظفني كمدربني داخليني للبنك إضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج العملية املباشرة على الوظيفة. كما عملت اإلدارة على حتديث وتطوير منظومة 
من اللوائح ذات العالقة بالتحفيز املادي واملعنوي وترقيه أكثر من ١٠٠ موظف خالل العام وملستويات إدارية مختلفة ومنح العالوات االستثنائية للمبدعني وتكرمي 

عدد من املوظفني املثاليني..

* في مجال األنشطة والعالقات المصرفية الدولية:
تعتبر العالقات املصرفية الدولية أساسًا للعمل املصرفي وعامًال مؤثرًا على جناح نشاط البنك على الصعيدين احمللي 

والدولي، وقد زادت أهمية العالقات املصرفية الدولية تبعًاً لتطور األعمال واخلدمات املصرفية املرتبطة بإدارة 
واحلواالت  املستندية  والتحاصيل  املستندية  باالعتمادات  واملتمثلة  الدولية  التجارة  في  الدفع  وسائل  وتنفيذ 
املصرفية، والتي يقدمها البنك لعمالئه بواسطة مجموعة من كبار البنوك املراسلة ذات السمعة واالنتشار 

العاملي. 
وفي هذا املجال فقد واصل البنك سعيه الهادف إلى توطيد عالقاته مع البنوك اخلارجية وترسيخ الثقة بالبنك 
النشاط  تغطية حجم  تكفل  متفاوتة  ائتمانية جديدة ورفع سقوفها مبعدالت  وبالتالي احلصول على خطوط 

املتزايد إضافة إلى عمل ترتيبات إلقامة عالقات مصرفية جديدة مع عدد من البنوك العاملية واإلقليمية بهدف 
توسيع شبكة املراسلني في العديد من دول العالم.

وقد شهدت العالقات املصرفية الدولية للبنك خالل عام ٢٠٠٧ توسعًا ملحوظًا في زيادة اخلطوط االئتمانية وارتفاع 
حجم نشاط العمليات اخلارجية التي مت تبادلها مع العالم اخلارجي.

تعتبر العالقات املصرفية الدولية أساسًا للعمل املصرفي وعامًال مؤثرًا على جناح نشاط البنك على الصعيدين احمللي 
والدولي، وقد زادت أهمية العالقات املصرفية الدولية تبعًاً لتطور األعمال واخلدمات املصرفية املرتبطة بإدارة 

تعتبر العالقات املصرفية الدولية أساسًا للعمل املصرفي وعامًال مؤثرًا على جناح نشاط البنك على الصعيدين احمللي 
والدولي، وقد زادت أهمية العالقات املصرفية الدولية تبعًاً لتطور األعمال واخلدمات املصرفية املرتبطة بإدارة 

تعتبر العالقات املصرفية الدولية أساسًا للعمل املصرفي وعامًال مؤثرًا على جناح نشاط البنك على الصعيدين احمللي 

واحلواالت  املستندية  والتحاصيل  املستندية  باالعتمادات  واملتمثلة  الدولية  التجارة  في  الدفع  وسائل  وتنفيذ 

املتزايد إضافة إلى عمل ترتيبات إلقامة عالقات مصرفية جديدة مع عدد من البنوك العاملية واإلقليمية بهدف 

 توسعًا ملحوظًا في زيادة اخلطوط االئتمانية وارتفاع 
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فقد وصل حجم االعتمادات املستندية (االستيرادية) املنفذه خالل العام ٢٠٠٧ ما يعادل مبلغ ٧١٥ مليون دوالر.
كما وصل حجم التحاصيل املستندية (االستيرادية) الواردة خالل العام ٢٠٠٧ ما يعادل مبلغ ٣٥٤ مليون دوالر .

وبلغ إجمالي احلواالت الصادرة املنفذة خالل العام ٢٠٠٧ ما يعادل مبلغ ٤٧٧ مليون دوالر مقارنة مببلغ ٤١٣ مليون دوالر وصلت خالل العام السابق ٢٠٠٦ بنسبة 
منو قدرها ١٥٪.

وبلغ حجم احلواالت الواردة ما يعادل مبلغ ٨٧٢ مليون دوالر خالل العام ٢٠٠٧ مقارنة مببلغ ٥٨١ مليون دوالر خالل العام املاضي ٢٠٠٦ بنسبة منو قدرها ٥٠٪. 
. ( Western Union)  وسيزداد حجم احلواالت الوارده بعد البدء بنظام احلواالت السريعة عن طريق

* في مجال تطوير وتحديث أنظمة البنك وسياساته:
لقد شهد عام ٢٠٠٧م توجهًا قويًا في تطوير وحتديث أنظمة البنك ولوائحه وسياساته جتاوبًا ملتطلبات الصناعة املصرفية املتسارعة في حتديث آلياتها ومنتجاتها 
العديدة األمر الذي أدى بإدارة البنك إلى تخصيص الكثير من الوقت واجلهد خالل العام ملواكبة هذه املتغيرات وقد تركزت هذه اجلهود في تطوير أدلة إجراءات العمل 
وفق املعايير العلمية واملهنية احلديثة وإعداد بطاقة التوصيف الوظيفي وحتديث الهيكل التنظيمي للبنك مستوعبًا اإلدارات اجلديدة التي أنشئت كإدارة الرقابة على 
االئتمان وإدارة اخلدمات املصرفية االلكترونية واإلدارة العقارية والتي يجري الترتيب واإلعداد إلنشائها، كما مت حتديث الئحة الصالحيات العامة للبنك حيث أصبحت 
قادرة على تلبية التوسع والنمو املضطرد في أنشطة وإدارات البنك املختلفة إضافة إلى االنتهاء وبدء العمل بالسياسة االئتمانية الشاملة والتي تهدف إلى تأطير 
احملفظة االئتمانية للبنك بجملة من القواعد واملبادئ واألهداف التي جتعلها قادرة على تلبيه تطورات أنشطة االئتمان واالستثمار بكفاءة عالية مع إدارة متمكنه ألنواع 

املخاطر املصرفية ذات الصلة بهذه األنشطة.
كما قام البنك خالل العام استكمال مراحل متقدمة من مشروع حتديث النظام البنكي باختيار أحدث 
األنظمة البنكية ومبواصفات عالية تخدم منو البنك للسنوات القادمة متكن البنك من محاكاة أحدث 
األنظمة العاملية وليواكب منتجات الصناعة املصرفية األكثر حداثة استعدادًا خلوض غمار املنافسة 

املصرفية احلديثة والتي أوشكت على االحتدام في السوق املصرفي اليمني.

* في مجال الخدمات المصرفية االلكترونية:
متاشيًا مع استراتيجية البنك بالتوسع التدريجي لشبكة الصرافات اآللية، فقد مت خالل العام شراء 
٢٠ جهاز صراف آلي ليبلغ عدد هذه األجهزة خمسون جهازًا، وقد تضاعفت عدد احلركات املنفذة 

عبر هذه األجهزة بنسبة ٤٠٠٪ عن العام املاضي ٢٠٠٦م.
كما بلغت نسبة الزيادة في إصدار بطاقات الصراف اآللي بجميع أنواعها نهاية العام ٤٥٠٪ مقارنة 
بنهاية العام ٢٠٠٦م، وقد أدخل إصدار بطاقة فيزا الكترون حيز التنفيذ العملي خالل الربع األول 
تقنية  إدخال  بنك ميني، كما مت  العاملية كأول  فيزا  البنك على عضوية  من عام ٢٠٠٧م بحصول 



2007 13التقرير السنوي

العمالء  لكبار البطاقة البالتينية إصدار إلى إضافة االحتيال والتزوير، مخاطر للحد من EMV مع معايير متوافقة Chip Card (بطاقة ائتمانية) البطاقة الذكية
اإلسالمي.. التضامن بنك بشعار

هاتني وتعميم حتديث سيتم أنه مع العلم SMS بنسبة ٣٠٠٪ وخدمة السابق، العام عن ٪١٣٠ بنسبة املصرفي خدمة الهاتف عدد مشتركي زاد أخرى جهة ومن
اآللي.. الصراف عبر الفواتير التزامات احلسابات ودفع بني التحويل خدمة إلى إضافة مع اجلديد البنكي النظام إدخال مع العمالء جميع على اخلدمتني

بشرائحهم  عمالئه ورغبات حلاجات تلبيه املصرفية اخلدمات قاعدة لتوسيع Internet Banking املصرفي االنترنت خدمة إدخال بصدد حاليًا البنك أن  كما
املختلفة.

الكرام: الحضور األخوة
في املنتهية املالية للسنة املالية القوائم لنتائج موجزة قراءة اآلن إلى نأتي

اإلدارة: مجلس قبل من املوصى به توزيع األرباح ومقترح ٢٠٠٧/١٢/٣١م

الميزانية: حـجـم *
٢٣١٨٥٤ مليون ريال مقابل ١٨٥٩٤٢  مبلغ ٢٠٠٧م عام نهاية امليزانية بلغ حجم
منو  وبنسبة ريال مليون ٤٥٩١٢ وقدرة مبلغ بزيادة ٢٠٠٦م عام ريال نهاية مليون
٦٥٠٤٥ مليون  وقدرة مبلغ العام نهاية النظامية احلسابات وبلغت ٪٢٥ قدرها
مبلغ  بنقص املاضي العام نهاية ريال مليون ٧٣٩٨٩ وقدرة مبلغ مقابل ريال

نقص قدرها ١٢٪. وبنسبة ٨٩٤٤ مليون ريال وقدره
العمالء:  حسابات *

األخرى والودائع االستثمار وحسابات الطلب حتت العمالء حسابات أرصدة بلغت
مببلغ ١٦٦٠٢٩ مليون ريال نهاية  مقارنة مليون، ١٩٩٦٧٠ مبلغ ٢٠٠٧م عام نهاية

املاضي . العام عن ٪٢٠ قدرها زيادة بنسبة ٢٠٠٦م عام

االستثمارية:   الودائع أرباح *
 ١٠٨٩٢ وقدره مبلغ  ٢٠٠٧م عام نهاية االستثمارية  الودائع أرباح إجمالي بلغ 
بزيادة العام املاضي ٢٠٠٦م نهاية مليون ريال ٨١٠٣ وقدره مببلغ مليون مقارنة

زيادة قدرها ٣٤٪. بنسبة وقدره ٢٧٨٨ مليون ريال  مبلغ
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المؤجلة: وااللتزامات والتحويل االستثمار أرباح *
٨١٣ مليون  مبلغ بزيادة عام ٢٠٠٦م نهاية ريال مببلغ ٢٥٩٢ مليون مقارنة ريال مليون ٣٤٠٥ مبلغ وقدره ٢٠٠٧م نهاية عام في قادمة لسنوات األرباح املؤجلة بلغت

قدرها٣١٪ . زيادة ونسبة ريال

العرضية:  وااللتزامات االستثمار مخصص مخاطر *
مبلغ٣٧٣٨ مليون ريال مقابل  ٢٠٠٧م عام نهاية املخصص هذا بلغ رصيد
ريال  مبلغ ٨٤٥ مليون بزيادة املاضي العام ريال نهاية مليون ٢٨٩٣ مبلغ

.٪٢٩ قدرها زيادة بنسبة

الدخل: قائمة حسابات *
١٦٣٦٢مليون مبلغ وقدره ٢٠٠٧م لعام واإليرادات األرباح بلغ إجمالي

مبلغ بزيادة ٢٠٠٦م لعام ريال  ١٢٨٥٧مليون  مببلغ مقارنة ريال
.٪٢٧ قدرها زيادة بنسبة ريال ٣٥٠٩مليون

مبلغ وقدره ٢٠٠٧م لعام األخرى والنفقات املصروفات إجمالي كما بلغ
بزيادة لعام ٢٠٠٦م ريال مبلغ ٢٠١٣ مليون ريال مقابل ٢٥٤٣ مليون

زيادة قدرها ٢٦٪. وبنسبة ٥٣٠ مليون ريال مبلغ
وقدره مبلغ االستثمارية الودائع وأرباح املصروفات بلغ إجمالي وبذلك
بلغت ٧٦٩  والتي ضرائب الدخل ذلك يضاف إلى ريال، ١٣٤٣٤ مليون
إضافة بعد للتوزيع القابلة املساهمني أرباح صافي ليصبح ريال، مليون
وقدره ٢١٦٠  مبلغ ريال ٧٩٢ ألف والبالغة األرباح املدورة للعام املاضي

١٩٤٠ مليون ريال للعام ٢٠٠٦م. وقدره مليون ريال، مقارنة مببلغ
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احملترمون املساهمون  / األخوة إلى
الدولي اإلسالمي التضامن بنك  

المالية  القوائم على تقرير

في31 ديسمبر 2007 ،  امليزانية كما في املتمثلة الدولي اإلسالمي التضامن لبنك املرفقة املالية القوائم راجعنا
في ذلك املنتهية املالية السنة عن املساهمني حقوق وقائمة التغيرات في النقدية التدفقات وقائمة الدخل قائمة وكذا

. األخرى واإليضاحات املتبعة احملاسبية السياسات أهم وملخص التاريخ

اإلدارة عن القوائم المالية مسئولية
املالية للمؤسسات احملاسبة ملعايير طبقًا املالية القوائم هذه عرض وسالمة إعداد عن مسئولة البنك  إدارة

رقابة نظام على واحلفاظ وتطبيق تصميم املسئولية هذه وتشمل . اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقًا بالعمل اإللتزام وكذا السارية احمللية والتعليمات والقوانني اإلسالمية
مناسبة محاسبية سياسات وتطبيق وكذا اختيار ، األخطاء أو الغش بسبب كانت سواء مؤثرة أخطاء على حتتوي ال مالية قوائم وسالمة عرض بإعداد متعلق داخلية

. السائدة الظروف ظل محاسبية معقولة في تقديرات وإعداد
 

الحسابات مراقب مسئولية
املالية للمؤسسات ومعايير املراجعة الدولية املراجعة ملعايير متت مراجعتنا وفقًا وقد . لها مراجعتنا ضوء املالية في القوائم هذه على الرأي إبداء في مسئوليتنا تتمثل
مناسب تأكيد على املراجعة للحصول وأداء وتخطيط املهنة آداب مبتطلبات نلتزم أن املعايير هذه وتتطلب . السارية واللوائح اليمنية القوانني أحكام ضوء وفي اإلسالمية

. على حتريف جوهري حتتوي ال املالية القوائم كانت فيما إذا

على اختيارها يتم التي اإلجراءات وتعتمد ، املالية بالقوائم الواردة واإلفصاحات باملبالغ تتعلق مراجعة على أدلة للحصول إجراءات أداء أعمال املراجعة وتتضمن
الرقابة احلسبان في نأخذ .. تلك األخطار تقييم وعند . األخطاء أو الغش بسبب كان سواء املالية بالقوائم اجلوهري التحريف حدوث تقييم أخطار ذلك في مبا حكمنا
رأي إبداء بغرض وليس السائدة ظل الظروف في املناسبة املراجعة إجراءات أجل تصميم من البنك قبل من املالية عرض القوائم بإعداد وسالمة املتعلقة الداخلية
أعدت التي الهامة التقديرات ومعقولية احملاسبية املطبقة والقواعد السياسات صحة تقييمًا ملدى أيضًا أعمال املراجعة تتضمن كما الرقابة الداخلية . فعالية مدى على

. املالية القوائم قدمت به الذي العرض سالمة وكذلك اإلدارة مبعرفة
. املالية القوائم رأينا على إلبداء كأساس ومناسبة كافية عليها التي حصلنا املراجعة أن أدلة ونرى

الحسابات مراقب تقرير
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النقدية التدفقات قائمة
٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ في املنتهية املالية السنة عن

٢٠٠٧٢٠٠٦إيضاح
ألف ريال مينيألف ريال مينيرقم

الضرائب قبل العام أرباح ١٤٨ ٧٤١ ٨٨١٢ ٩٢٧ ٢صافي

الثابتة املمتلكات ٤٣٩ ٧٤٢١٢٩ ١٨٧(٢٦)إهالك
التأجير بغرض مقتناة أصول ١٦٨ ١٦٨١٧٧ ١٧٧إهالك

٢٨٨ ٣٧٨٥٢٥ ٤٧١(٤٠)مخصصات
األجور واملرتبات املوظفني من حقوق ٨٧٣ ٣٢٥١٦ ١٩مخصص

املسددة الدخل ١٦٣ ٨٠٢)ضرائب )(٢٨٦ ٣٧٠ )
ثابتة ممتلكات بيع ٧١٧ ٥)صافي أرباح )(٠٨٩ ١٢٨ )

وزميلة تابعة شركات في إستثمارات ( أرباح ) ٠٠٨ ١)٩١٢ ٥٠خسائر )
مالية متاحة للبيع -١٣٨ ١٨٢خسائر تقييم إستثمارات

املخصصات من ٣٨٠ ٢٤٨)املستخدم )(٦٨٦ ١٣٢ )
واالدخار املطلقة االستثمار حسابات أصحاب ٣٠٧ ١٠٣ ٦١٦٨ ٨٩١ ١٠عائد

التشغيل في املستخدمة وااللتزامات األصول في قبل التغير التشغيل ١٥٤ ٠٦١ ٩٠٠١١ ٨٥١ ١٣أرباح

االحتياطي نسبة في إطار املركزي اليمني البنك لدى في أرصدة )(الزيادة) ٩١٥ ٢٥٨ ٣ )(١٣١٣٤٢٥)
األخرى املدينة واألصول األرصدة في )(الزيادة) ٠٣٣ ٣٢١ ٦ )( ٩٤١ ٥٣٩ )
األخرى وااللتزامات الدائنة األرصدة في        ٦٢٨ ١٦١     ١٥٧ ٨٨٤ ٨ الزيادة

(١) التشغيل أنشطة من املتاحة النقدية التدفقات      ٤١٦ ٣٦٩ ٩ ١٠٩ ١٥٦ ١٣صافي
انشطة االستثمار من التدفقات النقدية
عمليات املرابحات متويل في )(الزيادة) ٥٤٣ ٩٠٥ ١٦ )( ٩٤٥ ٥٣٢ ١٨ )

عمليات اإلستصناع متويل في )(الزيادة) ٥١٤ ٣٥٢ ٤ )( ٠٥٧ ٢٤٦ )
املضاربة في استثمارات عقود )(الزيادة) ٦٠٢ ٣٧٦ ١ )( ٠٢٤ ٨٧٦ ٥)
املشاركة في استثمارات عقود )(الزيادة) ٤٥٠ ١٣٩ ٤ )( ٤٥٢ ١٩٧ )

عقارية إستثمارات في )(الزيادة) ٢٥٩ ٧٢٦ ٦ )( ٩١٥ ٤٥٧ ٢ )
إنتفاع حق في (الزيادة) )٣٦٧ ٢٣٢ ٢النقص ٤٨٠ ٥٨٠ ٧ )

للبيع املتاحة املالية االستثمارات في ( الزيادة )(١٧٣ ٣١٤ ٣)( ٤٦٠ ٥٦٦ ٧)
وزميلة تابعة شركات في اإلستثمارات في ( الزيادة )( ٦٦٩ ٤٣ )( ١٤٠ ٥٥٤ ٢ )

مالية مؤسسات في ودائع في (الزيادة) )٧٨٩ ٨٣٣ ٥النقص ٧٧١ ٩٦٥ ٨ )
ثابتة ٦٤٣ ٨٠٢ )صافي مدفوعات لشراء ممتلكات )( ٦١٣ ١٦٨ )

(٢) االستثمار انشطة في) (املستخدمة النقدية التدفقات ٦٩٧ ٥٩٤ ٢٩ )صافي )(٨٥٧ ١٤٥ ٥٤ )
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املالية للقوائم متممة إيضاحات
٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ في املنتهية املالية السنة عن

البنك  عن عامة نبذة - ١ 
لسنة  ( ١٤٧ ) رقم الوزاري القرار مبوجب ( مقفلة مينية شركة مساهمة ) لالستثمار والتنمية اليمني اإلسالمي البنك حتت اسم الدولي اإلسالمي التضامن بنك تأسس
العادية املنعقدة  غير العامة اجلمعية قررت وقد هذا لسنة ١٩٩٦ ( ١٦٩ ) رقم الوزاري القرار مبوجب اإلسالمي التضامن بنك إلى البنك اسم تعديل مت وقد ١٩٩٥
نص  يتفق مع ومبا املصرفية واخلدمات واالستثمار التمويل أعمال البنك ويباشر . " الدولي اإلسالمي بنك التضامن " ليصبح إسم البنك ٢٠٠٢/٣/٢٠ تغيير بتاريخ

. اإلسالمية الشريعة أحكام مبراعاة وأعماله أغراضه جميع في البنك يلتزم أن على نصت التي للبنك األساسي النظام من ( ٣ ) املادة رقم
اليمنية . اجلمهورية في منتشرة فرع (٢١) وعدد صنعاء مبدينة الرئيسي املركز خالل من حاليًا نشاطه وميارس ٢٠ يوليو ١٩٩٦ الفعلي في نشاطه البنك بدأ هذا وقد

املالية  القوائم إعداد أسس -٢
تظهر  ( املالية ( األصول وااللتزامات املالية األدوات وكذا للبيع املتاحة املالية اإلستثمارات بإستثناء التاريخية _ التكلفة ملبدأ القوائم املالية وفقًا إعداد مت ١/٢
الصادرة ضوء القواعد والتعليمات وكذا في الصادرة السارية احمللية والتعليمات والقوانني اإلسالمية املالية للمؤسسات احملاسبة معايير ، وفي ضوء _ العادلة بالقيمة

. املركزي اليمني البنك عن
( ذلك إذا أشير خلالف إال ميني ( ريال ألف ألقرب القيم كل وتظهر اليمني املالية بالريال وعرض البيانات إعداد مت ٢/٢

احملاسبية املتبعة  السياسات أهم - ٣
األجنبية  بالعمالت املعامالت ١/٣

في تاريخ السارية الصرف أسعار على أساس املالية السنة خالل األخرى بالعمالت املعامالت وتثبت للبنك ) الوظيفية العملة ) اليمني بالريال البنك حسابات متسك -
ذلك في السارية أساس أسعار الصرف على املالية السنة نهاية في النقدية بالعمالت األخرى ذات الطبيعة األصول وااللتزامات ترجمة أرصدة ، ويتم املعاملة تنفيذ

. بقائمة الدخل الناجتة الفروق وتثبت ، التاريخ

املستقبلية التزاماته مخاطر سداد لتغطية األجنبية للعمالت الصرف عقود يدخل في ال كما ، األجنبية بالعملة التزاماته ملواجهة العقود اآلجلة في البنك ال يدخل -
. األجنبية بالعملة
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اإليراد حتقق ٢/٣
املرابحات واالستصناع عقود عمليات متويل - أ

أساس على لقائمة الدخل وترحل مؤجلة كإيرادات املرابحة عقد عند إمتام األرباح كافة تثبت حيث . االستحقاق على أساس واالستصناع املرابحة عقود أرباح تثبت ·
. العقد على مدار فترة الثابت القسط التمويل وذلك بطريقة نسبة

. بقائمة الدخل غير املنتظمة واالستصناع املرابحة عقود أرباح إثبات إيقاف يتم اليمني املركزي البنك لتعليمات تطبيقًا ·

واملشاركات في عقود املضاربات االستثمارات - ب
. املشاركة أو املضاربة عقد تاريخ تصفية في الدخل بقائمة املالية السنة خالل وتنتهي تنشأ التي واملشاركات املضاربات عقود في اإلستثمارات أرباح تثبت ·

الفترة خالل العمليات هذه من نقدًا املوزعة األرباح حدود في وذلك مالية سنة من ألكثر تستمر التي واملشاركات متويل املضاربات عقود في اإلستثمارات تثبت أرباح ·
. املالية

بالتمليك املنتهية واإلجارة اإلجارة - ج
. اإليجار عقد عمر مدى الزمنية وعلى للفترة وفقًا بالتمليك املنتهية واإلجارة إثبات إيرادات اإلجارة يتم

للبيع املتاحة املالية االستثمارات - د
. املالي العام اإلستثمارات خالل هذه من نقدًا املوزعة األرباح حدود في للبيع املتاحة املالية اإلستثمارات إيرادات إثبات يتم

وزميلة تابعة في شركات اإلستثمارات هـ-
. (٩/٣) رقم بإيضاح هو موضح كما لتلك الشركات القوائم املالية إعتماد عند تابعة وزميلة شركات في اإلستثمارات إيرادات يتم إثبات

واالستصناع املرابحات متويل عمليات تقييم ٣/٣
االستصناع أو املرابحة بعقود عليها املتفق إليها األرباح مضافًا بالتكلفة طويلة األجل كانت قصيرة أو سواء واالستصناع املرابحة متويل بعمليات الديون املتعلقة . تثبت
مئوية نسبة إلى باإلضافة بذاتها العرضية االلتزامات أو االستصناع أو املرابحة عمليات لتمويل عقود مخصص تكوين يتم اليمني املركزي ، وتطبيقًا لتعليمات البنك
كفاالت مصرفية أو بودائع األرصدة املغطاة األخرى مستبعدًا منها العرضية وااللتزامات واالستصناع املرابحة متويل مجموع من حتسب ملواجهة املخاطر العامة
وااللتزامات العرضية واالستصناع املرابحات عمليات متويل عقود ألرصدة التفصيلية الدورية الدراسات ضوء املخصص في ويكون ذات مالءة بنوك خارجية عن صادرة

: أدنى التالية كحد طبقًا للنسب وذلك
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 ٪ ١ املراقبة حتت الديون املنتظمة متضمنة واإلستصناع ديون املرابحات
املنتظمة غير الديون

٪ ١٥ املستوى دون ديون
٪٤٥ حتصيلها في مشكوك ديون

٪ ١٠٠ رديئة ديون
البنك الصادرة من التعليمات على بناء حيالها لتحصيلها أو عدم جدوى اإلجراءات املتخذة حالة في واالستصناع املرابحة بتمويل عمليات املتعلقة الديون إعدام يتم ·

. إعدامها سبق التي الديون من املتحصالت إليه يضاف الذي املخصص على خصمًا وذلك بها يقوم التي الفحص أعمال ضوء في اليمني املركزي
) بها املتعلقة املخصصات خصم بعد الصافية بقيمتها بامليزانية األجل طويلة قصيرة أو كانت سواء عمليات املرابحة واالستصناع بتمويل املتعلقة الديون تظهر ·

. امليزانية تاريخ في املؤجلة اإليرادات رصيد خصم بعد وكذا ( املنتظمة الديون على العامة املخاطر ومخصص املنتظمة الديون غير مخصص
  

واملشاركات املضاربات عقود في استثمارات تقييم ٤/٣
عقود في االستثمارات حني تثبت قيمة في . املشاركة املبلغ املدفوع لرأس مال املضاربة أو أساس على النقدية واملشاركة عقود املضاربة في االستثمارات قيمة تثبت ·
إلى ترحل خسائر كأرباح أو الدفترية القيمة تلك بني فروق أية تثبت على أن أو الشريك البنك والعميل بني عليها القيمة املتفق أساس على العينية واملشاركة املضاربة

. الدخل قائمة
نسبة إلى نتائجها باإلضافة في خسائر التي حتقق بذاتها واملشاركات املضاربات عقود في لالستثمارات مخصص تكوين يتم اليمني البنك املركزي لتعليمات وتطبيقًا
مصرفية أو كفاالت بودائع املغطاة األرصدة مستبعدًا منها واملشاركات األخرى املضاربات عقود في االستثمارات مجموع حتسب من العامة املخاطر ملواجهة مئوية
طبقًا وذلك واملشاركات عقود املضاربات االستثمارات في ألرصدة الدورية التفصيلية الدراسات في ضوء املخصص ، ويكون مالءة ذات خارجية بنوك صادرة من

: أدنى كحد التالية للنسب
٪ ١ املراقبة حتت العقود متضمنة واملشاركات املنتظمة املضاربات عقود

املنتظمة غير الديون
٪ ١٥ املستوى دون ديون

٪ ٤٥ حتصيلها في مشكوك ديون
٪ ١٠٠ رديئة ديون

. الدخل قائمة على اخلسائر هذه وحتمل برأسمالها حلقت التي اخلسائر بقيمة واملشاركة مال املضاربة رأس تخفيض يتم مالية كل سنة نهاية في ·
بها املتعلقة واملخصصات احملققة اخلسائر ناقصًا التكلفة في تتمثل التي الدفترية بالقيمة بامليزانية واملشاركة عقود املضاربة االستثمارات في أرصدة تظهر ·

 . ( املنتظمة الديون على العامة املخاطر ومخصص غير املنتظمة الديون  ( مخصص
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املنتهية بالتمليك  اإلجارة ٥/٣
األراضي فيما عدا ـ ويتم إهالكها ، قيمتها إنخفاض في وأي اإلهالك مجمع ناقصًا التاريخية بالتكلفة املنتهية بالتمليك واإلجارة األصول املقتناة بغرض اإلجارة تثبت ·

مدى عمر التأجير . ـ على
. أقساط اإلجارة جميع سدد املستأجر قد أن يكون شريطة املستأجر املؤجرة إلى األصول ملكية تنتقل اإلجارة مدة نهاية في ·

العقارية  اإلستثمارات تقييم ٦/٣
ـ وجد إن ـ قيمتها في اإلنخفاض قيمة ناقصًا املالية القوائم تاريخ في التاريخية بالتكلفة املتاجرة ألغراض باقتنائها البنك والتي يقوم العقارية تثبت اإلستثمارات

. اليمني املركزي البنك لتعليمات طبقًا

اإلنتفاع  حق ٧/٣
. اإلنتفاع حق مدة عقد مدار على اإلنتفاع حق ويتم استهالك ـ وجد ـ إن قيمته في وأي إنخفاض اإلستهالك مجمع ناقصًا عليه احلصول بتكلفة اإلنتفاع حق يثبت

للبيع  املتاحة املالية اإلستثمارات تقييم ٨/٣
، حده على استثمار لكل بالنسبة وذلك العادلة بالقيمة تقييمها يتم القوائم املالية تاريخ وفي بالتكلفة ، اإلقتناء عند للبيع املتاحة األصول املالية في تثبت اإلستثمارات

اليمني. املركزي البنك لتعليمات وفقًا مالية" استثمارات تقييم "فروق ببند الدخل قائمة على الفروق حتميل ويتم
وجود عدم أو لها معلنة سوقية أسعار وجود وذلك سواء لعدم اإلستثمارات لهذه العادلة للقيمة جوهرية بصورة عليه اإلعتماد ميكن تقدير على احلصول حالة تعذر وفي

. بالتكلفة اإلستثمارات هذه تسجيل يتم فإنه اإلستثمارات هذه أسعار في ملموس إستقرار

تابعة وزميلة  اإلستثمارات في شركات تقييم ٩/٣
تعديل يتم املالية القوائم تاريخ ، وفي اإلقتناء تأثير جوهري عليها بتكلفة للبنك التي الزميلة سيطرة كاملة عليها أو للبنك التي التابعة الشركات اإلستثمارات في تثبت
ويتم ، الشركات املعتمدة لهذه املالية للقوائم طبقًا وذلك الزميلة ، أو التابعة للشركة امللكية حقوق البنك في حسب نصيب النقص أو بالزيادة اإلستثمارات تلك قيمة

. اإلستثمارات بالتكلفة هذه إثبات يتم املالية القوائم هذه توفر عدم حالة ، وفي الدخل بقائمة التغير قيمة هذا إثبات

بعض العمالء  لديون وفاء للبنك ملكيتها آلت التي األصول تقييم ١٠/٣
تاريخ في في قيمتها انخفاض أي ناقصًا للبنك بها آلت بالقيمة التي وذلك " أخرى وأصول مدينة " أرصدة بند ضمن بامليزانية ملكيتها للبنك آلت التي تدرج األصول

. الدخل قائمة على االنخفاض هذا حتميل ويتم ، املالية القوائم



2007 29التقرير السنوي

االستثمارات املقيدة تقييم ١١/٣
بهذه املتعلقة واملخصصات (اخلسائر) األرباح أن ترحل على أعاله املذكورة التقييم أسس نفس على االستثمار املقيدة حسابات من املرابحة املمولة عمليات تقييم يتم

. االستثمارات هذه إدارة مقابل البنك خصم نصيب املقيدة بعد االستثمارات حلساب أصحاب حسابات العمليات
 

واالرتباطات  العرضية االلتزامات ١٢/٣
ال باعتبارها " وارتباطات عرضية التزامات " بند حتت احملصلة عنها ـ بعد خصم التأمينات ـ امليزانية خارج طرفًا البنك فيها يدخل التي العرضية االلتزامات تظهر

. تاريخ امليزانية في فعلية التزامات أصوًال أو متثل

حكمها  النقدية وما في ١٣/٣
املركزي البنك األرصدة املودعة لدى بخالف _ لدى البنوك واألرصدة النقدية أرصدة ـ النقدية التدفقات قائمة إعداد ألغراض ـ حكمها في وما النقدية بند يتضمن

. البنوك لدى احلسابات اجلارية وأرصدة _ االحتياطي نسبة في إطار اليمني

وإهالكاتها  الثابتة املمتلكات ١٤/٣
وحتميله الثابتة املمتلكات هذه إهالك ويتم ، ـ وجد إن ـ الثابتة املمتلكات قيمة تلك انخفاض في وأي اإلهالك ناقصًا مجمع التاريخية بتكلفتها الثابتة املمتلكات تظهر

: يلي منها كما لكل املقدر اإلنتاجي للعمر وطبقًا لتلك املمتلكات املقدر االنتاجي مدى العمر على ـ األراضي عدا فيما ـ القسط الثابت بطريقة الدخل على قائمة

بالسنواتالبيــان اإلنتاجي العمر
سنةمباني ٤٠

ومعدات سنواتآالت ١٠
سنواتسيارات ٥

ومفروشات سنةأثاث ٤٠ / ٥ سنوات
كمبيوتر ومعدات سنواتأجهزة ٥

األصول  قيمة في االنخفاض ١٥/٣
لالنخفاض مؤشر هناك كان إذا ما حتديد أجل من امليزانية تاريخ في - لها النسبية حسب األهمية - لألصول الدفترية لألرصدة وفحص بإعادة دراسة البنك يقوم
عن ناجتة خسارة الدخل بأي قائمة الدفترية وحتميل ومقارنتها بالقيمة األصول لتلك اإلستردادية القيمة تقدير املؤشر يتم هذا وجود حالة وفي األصول تلك قيمة في
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. اإلستردادية القيمة عن الدفترية القيمة زادت إذا فيما األصل قيمة في االنخفاض
. االنخفاض قبل الدفترية قيمته عن األصل تلك الزيادة إلى زيادة قيمة ال تؤدي بحيث الدخل بقائمة ، تخفيضها سبق والتي ، األصول في الزيادة بقيمة االعتراف يتم كما

اخلدمة  نهاية مكافأة ١٦/٣
ويتم إثبات تلك الفعلية اخلدمة من شهور شهر كامل كل عن األخير الشامل األجر ٩٪ من بواقع ـ عليهم املؤمن غير ـ بالبنك للعاملني اخلدمة نهاية مكافأة يتم إحتساب

. املالية أخرى بالقوائم بند مخصصات ضمن املستحقات

الضرائب  ١٧/٣
اليمنية . في اجلمهورية السارية والتعليمات واللوائح للقوانني طبقًا البنك على الضرائب حتسب -

اليمنية اجلمهورية في الضريبية لطبيعة احملاسبة ونظرًا . الضريبية في ضوء املطالبات وذلك الالزمة الدراسة إجراء بعد الضريبية لإللتزامات مخصص تكوين يتم -
يكون عادة ما األصول هذه فإن ضريبية مؤجلة أصول نشأة حالة في على أنه املؤجلة بالضريبة الضريبية املتعلقة اإللتزامات بشان الالزم تكوين املخصص يتم فإنه

. بالدفاتر املالية األصول هذه مثل ال تدرج وبالتالي املنظور املستقبل في تسويتها مؤكد غير

املقيدة  في االستثمارات قائمة التغيرات ١٨/٣
االستثمار حسابات من أصحاب البنك تسلمها التي األموال من بالكامل متويلها مت التي االستثمارات عن ـ إن وجدت ـ املقيدة االستثمارات قائمة التغيرات في تعبر
في التغيرات االستثمارات املقيدة بقائمة حركة ، وتظهر االستثمار نتائج في املصرف يشارك بأجر وال وكيًال بصفته املقيدة ، االستثمارات البنك بإدارة ويقوم املقيدة

. املقيدة االستثمارات

للشريعة  املخالفة اإليرادات ١٩/٣
األخرى الدائنة واإللتزامات األرصدة ضمن بند ( اليمني املركزي البنك عوائد في رئيسية بصفة (املتمثلة اإلسالمية اإليرادات املخالفة للشريعة البنك بتسجيل يقوم

. بالبنك الشرعية الفتوى والرقابة هيئة تقرها األوجه التي منها في الصرف ويتم

املركزي اليمني البنك إشراف -٤
. البنوك اإلسالمية نشاط يخص وكذلك ما اليمنية باجلمهورية لعمل البنوك املنظمة والقوانني للتعليمات وفقًا اليمني املركزي البنك إلشراف البنك يخضع نشاط

الشرعية  والرقابة الفتوى هيئة -٥
الشرعية اجلوانب رقابة في مسئولياتهم وتنحصر للبنك العادية العامة أعضاء تعينهم اجلمعية ثالثة من واملكونة الشرعية والرقابة الفتوى هيئة إلشراف البنك يخضع

. اإلسالمية ألحكام الشريعة طبقًا البنك لنشاط
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الزكــاة  -٦
طبقًا صرفها تقرر أوجه والتي املختصة احلكومية اجلهة إلى وتوريدها الزكاة من املساهمني حتصيل ويتم بالبنك الشرعية الهيئة لفتوى طبقًا الزكاة احتساب يتم

. الشرعية ملصارفها

بها   املتعلقة املخاطر وإدارة األدوات املالية -٧
املالية  األدوات ١/٧

متويل وعمليات البنوك لدى واحلسابات اجلارية واإليداعات النقدية أرصدة املالية وتتضمن األصول ، املالية وااللتزامات األصول في للبنك املالية األدوات - تتمثل أ
واإلستثمارات للبيع املتاحة املالية واالستثمارات اإلنتفاع وحق بالتمليك املنتهية واإلجارة العقارية اإلستثمارات وكذا واملشاركات واملضاربات واالستصناع املرابحات
للبنوك واملستحق أصحاب االستثمارات املطلقة واالدخار وحسابات األخرى والودائع للعمالء اجلارية احلسابات املالية االلتزامات ، وتتضمن وزميلة تابعة شركات في

. وارتباطات التزامات عرضية بند ضمن املدرجة والتعهدات احلقوق املالية األدوات تتضمن كما
إيرادات  من يرتبط بها وما املالية أهم األدوات وقياس إثبات أسس بشأن احملاسبية السياسات املالية للقوائم اإليضاحات املتممة من ( ٣ ) ويتضمن إيضاح رقم

. ومصروفات

املالية لألدوات العادلة القيمة - ب
جوهريًا اختالفا تختلف ال املالية لألدوات العادلة القيم فإن املالية للقوائم املتممة باإليضاحات والواردة البنك والتزامات أصول تقييم املتبعة في التقييم ألسس طبقًا

. امليزانية تاريخ في الدفترية قيمتها عن

املتعلقة باألدوات املالية املخاطر إدارة ٢/٧
ألساليب باإلضافة ومراقبتها لتحديدها وقياسها مستمرة إجراءات خالل من إدارتها يتم أنه إال املختلفة البنك أنشطة وعمليات متأصلة في مخاطر من وجود على الرغم
إطار في بالبنك املخاطر الواقعة فرد كل ويتحمل لألرباح . حتقيق البنك استمرارية لضمان األهمية ذات العمليات املخاطر من إدارة عملية وتعتبر . األخرى الرقابة

. العمالت األجنبية سعر صرف تقلبات مخاطر وكذا العائد سعر ومخاطر السيولة ومخاطر اإلئتمان البنك ملخاطر ويتعرض هذا . البنك ربحية الستمرارية مسئولياته

االئتمان مخاطر - أ
البنوك لدى احلسابات اجلارية أرصدة وكذا بها املتعلقة والديون بالتمليك املنتهية واإلجارة واملشاركات واملضاربات واإلستصناع املرابحات متويل عمليات تعتبر
في عليهم املستحق كل أو جزء سداد على املدينني عدم قدرة في املتمثل االئتمان املعرضة خلطر األصول املالية من من الغير والتعهدات واحلقوق واالستثمارات املالية

. االستحقاق تواريخ
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وذلك إلمكان حتقيق  من املعايير أدنى يلتزم بحد فإن البنك االئتمان مخاطر بشأن ١٩٩٧ لسنة (١٠) رقم باملنشور الصادرة اليمني املركزي البنك لتعليمات وتطبيقًا
: اآلتية باإلجراءات البنك يقوم ذلك سبيل وفي ، االئتمانية ملخاطره أفضل إدارة

معهم . التعامل قبل بذلك االئتماني املتعلقة اخلطر معدالت وحتديد والبنوك العمالء عن االئتمانية الدراسات إعداد _
البنوك . أو العمالء تعثر حالة في تنشأ قد التي املخاطر حجم الضمانات الكافية لتخفيض احلصول على _

املنتظمة . غير واألرصدة وتقدير املخصصات املطلوبة للديون واالئتمانية املالية مراكزهم بهدف تقييم والبنوك للعمالء الدورية والدراسة _ املتابعة
املخاطر . لتركيز تالفيًا قطاعات مختلفة واالستثمارات على العمليات توزيع _

العوامل اإلعتبار دون األخذ في باإلجمالي األقصى للمخاطر احلد ويظهر العمومية امليزانية ملكونات اإلئتمان ملخاطر األقصى للتعرض يوضح احلد التالي واجلدول
: إتفاقيات الضمانات باستخدام املخاطر تأثير من املخففة

٢٠٠٦       ٢٠٠٧
ألف ريال ميني   ألف ريال مينيالبيـان

االحتياطي نسبة إطار في اليمني املركزي البنك وأرصدة لدى ٣٤٦ ٧٣٦ ٢٦١٢٤ ٩٩٥ ٢٧نقدية
اآللي ) والصراف بالصندوق النقدية تتضمن ال )
املالية واملصارف واملؤسسات البنوك ٥٩٦ ٢٩٦ ٠٨٠٢٩ ٣٠٩ ٢٦أرصدة لدى

(بالصافي) املرابحة عمليات ٢٠٧ ٠٨٧ ٢٣٧٦١ ٨٩٦ ٧٧متويل
(بالصافي) االستصناع عمليات ٦١٤ ٢٢١ ٦٠٣٤ ٥٣٠ ٨متويل

عقود املضاربة (بالصافي) في ٠٦٤ ٤٢٠ ٨٢٠٢٣ ١٦١ ٢٤استثمارات
(بالصافي) املشاركة عقود ٤٨٢ ٥٤٦ ٩١٣١ ٦٤٦ ٥استثمارات في

بالتمليك منتهية ٩٨٦ ٨١٨٢٥٠ ٧٣إجارة
عقارية ٨٠٨ ٥٩٥ ٠٦٧٤ ٣٢٢ ١١استثمارات

إنتفاع ٦٠٥ ٥٠٦ ٢٣٨١٠ ٢٧٤ ٨حق
للبيع متاحة مالية ٢٣٠ ٣٢١ ٢٦٥١٣ ٤٥٣ ١٦استثمارات

وزميلة في شركات تابعة ٧٠٦ ٨٢٧ ٤٦٣٣ ٨٢٠ ٣استثمارات
(بالصافي) أخرى وأصول مدينة  ٥٢٢ ٣٣٩ ٢٥٧٢ ٥٨٠ ٨أرصدة

١٦٦ ١٥٠ ٠٢٢١٧٩ ٠٦٤ ٢١٩
وارتباطات عرضية ١٣٧ ٤٩٠ ٦٤٤٨٢ ٦٠٨ ٧٠التزامات

االئتمان ٣٠٣ ٦٤٠ ٦٦٦٢٦١ ٦٧٢ ٢٨٩إجمالي التعرض ملخاطر

من (٤٤) اإليضاح رقم ويبني . مختلفة جغرافية إقتصادية ومواقع قطاعات على واإلستثمار التمويل عمليات توزيع خالل من املخاطر تركزات بإدارة البنك ويقوم
كما ، املختلفة اإلقتصادية على القطاعات املالية القوائم في تاريخ واإلرتباطات العرضية اإللتزامات وكذا واإللتزامات األصول توزيع املالية للقوائم املتممة اإليضاحات

املالية . القوائم في تاريخ اجلغرافية املناطق على املالية األدوات تلك توزيع للقوائم املالية املتممة اإليضاحات (٤٥) من رقم يبني اإليضاح
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السيولة  مخاطر ب-
األموال تسييل بعض على القدرة عن عدم للمخاطر الناجتة باإلضافة املناسب اإلستحقاق تاريخ في بالتزاماته الوفاء على البنك مقدرة عدم في السيولة مخاطر تتمثل
بينها ودائع من عديدة خالل استخدام أدوات من التمويل أسس تنويع على بالعمل البنك إدارة تقوم املخاطر تلك وللحد من مناسب . زمني إطار معقولة وفي بأسعار
على بالعمل للقيام باإلضافة يومي بشكل املستقبلية النقدية التدفقات وكذا مراقبة واملطلوبة من اإلحتفاظ بالسيولة الكافية للتأكد اإلستحقاق تواريخ مراقبة مع العمالء

. وكافية متنوعة متويل مصادرة ترتيب
. املتبقية اإلستحقاقات التعاقدية توضح والتي املالية اإللتزامات باستحقاقات حتليل يوضح التالي واجلدول

٢٠٠٧
خالل منإستحقاقات منإستحقاقات إستحقاقاتإستحقاقات

أشهر أشهر٣ إلى ٦ سنة٣ أشهر إلى أشهر سنة٦ من اإلجماليأكثر
ألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينياإللتزامات

واملصارف للبنوك مستحقة أرصدة
املالية ٤٠٥ ٥٥٠ ٢--٥٩٨ ٨٠٧٢٠٤ ٣٤٥ ٢واملؤسسات

األخرى والودائع اجلارية ٢٦٣ ٣٠٤ ٩٥٣٥٢ ٩٢٩ ٩٣٠٤ ٩٤٢ ١٣٧١١ ٤٢٨ ٢٤٣١٤ ٠٠٣ ٢١احلسابات
حسابات أصحاب حقوق

واالدخار املطلقة ١٦٩ ٣٦٦ ٩١٢١٤٧ ٨١٢ ٤٩٠٤٦ ٦١٢ ٦٣٢٣٤ ٥٠٨ ١٣٥٣٩ ٤٣٢ ٢٦االستثمار
عن العام - ٨٤٦ ٧٦٨ضرائب الدخل   -   -  ٨٤٦ ٧٦٨

اإللتزامات ٦٨٣ ٩٨٩ ٨٦٥٢٠٢ ٧٤٢ ٥١ ٤٢٠ ٥٥٥ ٤٦ ٣٦٧ ١٤١ ٥٤ ٠٣١ ٥٥٠ ٥٠ إجمالي

٢٠٠٦
خالل منإستحقاقات منإستحقاقات إستحقاقاتإستحقاقات

أشهر أشهر٣ إلى ٦ سنة٣ أشهر إلى أشهر سنة٦ من اإلجماليأكثر
ألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينياإللتزامات

واملصارف للبنوك مستحقة أرصدة
املالية ٣٢٧ ٤٤---٣٢٧ ٤٤واملؤسسات

األخرى والودائع اجلارية ١٣٥ ٢١٧ ٣٤٣٤٦ ٨٣٩ ٥٠١١ ٨٩٨ ١٦٣٣ ٩٦٤ ١٢٨٢ ٥١٥ ٣٧احلسابات
حسابات أصحاب حقوق

واالدخار املطلقة ٥٣٩ ٨١١ ٩٠٢١١٩ ٤١٩ ٢٩٩٤١ ٢٠٢ ٨٩٥٤٣ ١١٠ ٤٤٣١٦ ٠٧٨ ١٩االستثمار
عن العام - ١٦٣ ٨٠٢ضرائب الدخل   -   -  ١٦٣ ٨٠٢

اإللتزامات ١٦٤ ٨٧٥ ٢٤٥١٦٦ ٢٥٩ ٤٣ ٨٠٠ ١٠٠ ٤٧ ٠٥٨ ٠٧٥ ١٩ ٠٦١ ٤٤٠ ٥٧ إجمالي

املالية القوائم تاريخ في بينهما وصافي الفارق واإللتزامات املالية إستحقاقات األصول بتواريخ بيان املالية للقوائم املتممة اإليضاحات (٤٣) من اإليضاح رقم ويبني
. املاضي بالعام مقارنة العام خالل
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-خطر سعر العائد  ج
الناجتة واخلسارة الربح املشاركة في على االتفاق مبوجبه الذي يتم عقد املضاربة على أساس واالدخار املطلقة االستثمار حسابات على العائد املستحق حتديد يتم
االستثمار حسابات ألصحاب يدفعها أن للبنك التي ميكن الربح يحدد نسبة مستوى الربحية سوف تغيير في أي فإن وعليه .. . املالية الفترة خالل البنك أعمال عن

. العائد سعر في التغيير ملخاطر مباشرة بطريقة معرض غير البنك فإن وبناء عليه واالدخار املطلقة

تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  خطر - د
تخفيض وألغراض . األجنبية العمالت صرف أسعار في التقلبات خلطر يعرضه قد األمر ذلك نشاطه فإن لطبيعة طبقًا األجنبية العمالت من عدد البنك في لتعامل نظرًا
 ١٩٩٨ لسنة (٦) رقم اليمني باملنشور املركزي البنك عن الصادرة للتعليمات وفقًا األجنبية في مراكز العمالت التوازن يراعي البنك األدنى فإن احلد إلى اخلطر ذلك
أن  يجب ال العمالت لكافة املجمع املركز في الفائض أن إلى باإلضافة ، واحتياطياته البنك ٪ من رأسمال ١٥ عن على حدة عملة مركز كل الفائض في ال يزيد بحيث

واحتياطياته . البنك رأسمال ٢٥٪ من عن يزيد
من  الفائض في والتصرف العمالت األجنبية مراكز مراقبة على البنك دوريًا يعمل ١٩٩٨ لسنة (٦) رقم باملنشور والواردة املركزي البنك بتعليمات اإللتزام أجل ومن

. التاريخ ذلك السائدة في الصرف األجنبية بأسعار العمالت
: املاضي بالعام مقارنة العام للعمالت األجنبية خالل صافي التعرض التالي اجلدول ويوضح

٢٠٠٧ 
أمريكي سعودييورودوالر استرلينيريال إماراتيجنيه يابانيدرهم اإلجماليين

ألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيالبيـان

٢٢٠ ٨٦٩ ٦٩٥١٢٥ ٨٢٣٢٥ ٣٧٦ ٠٤٠١ ٤٩٠ ٣٤٨١ ٥١٨ ٨٥٨٢٠ ١٦٠ ٤٥٦٤ ٢٩٧ ٩٨األصول
٨٥٧ ٩١١ ١٢٢ ٩٨٢ ٧٧ ٧١٩ ٢ ٢٤٧ ٣١٨ ٣٤٢ ٠٥٩ ١٩ ٥٠١ ٢٦١ ٣ ٠٦٦ ١٩٢ ١٠٠ اإللتزامات

األجنبية العمالت مراكز )صافي ٦١٠ ٨٩٤ ١ ) ١٠٤ ٣٧٤ ١ ٧٩٣ ١٧١ ١ ٠٠٦ ٤٥٩ ١ ٣٥٧ ٨٩٩(  ٢٨٧ ٥٢ ) ٣٦٣ ٩٥٧ ٢

٢٠٠٦
أمريكي سعودييورودوالر استرلينيريال إماراتيجنيه يابانيدرهم اإلجماليين

ألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيالبيـان

٠١٦ ٦١٣ ٩٧٩١٠٢ ٨٤٣٢٨ ٠٣٨ ٠٣٦١ ٠٦٨٤١١ ٠٨١ ٦٦٥٤ ٥٠٧ ٤٢٥٣ ٥٤٥ ٩٣األصول
٨٠٨ ٧٤٩ ٣٦٤١٠٠ ٧٣ ١٤٧ ١١ ١٦٤ ١٠٨ ٧٥٤ ٤٣٣ ٣ ١٧٨ ٢٤٩ ٣ ٢٠١ ٨٧٤ ٩٣ اإللتزامات

األجنبية العمالت مراكز )صافي ٧٧٦ ٣٢٨ )٦٩٦ ٠٢٧ ١ ٨٧٢ ٣١٤٣٠٢ ٤٨٧٦٤٧ ٢٥٨(  ٣٨٥ ٤٤ )٢٠٨ ٨٦٣ ١

. املاضي بالعام املالية مقارنة القوائم تاريخ في والقائمة الهامة األجنبية مراكز العمالت املالية للقوائم املتممة اإليضاحات من (٤٦) ويبني إيضاح رقم
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املال رأس إدارة -٨
البنك وأن ، بازل إتفاقية وتعليمات اليمني املركزي البنك عن الصادرة املال رأس مع متطلبات من اإللتزام التأكد هو املال لرأس البنك إدارة الهدف األساسي من
للتعليمات وفقًا املال كفاية رأس مبراقبة البنك ويقوم . به اإلحتفاظ الواجب األدنى احلد من وأعلى جيدة رأس مال كفاية نسبة وكذا قوي مبعدل تصنيف إئتماني يحتفظ
بإعداد تقارير البنك ويقوم . الرقابة ألغراض املركزي اليمني البنك املطبقة من للمعايير وفقًا أساليب باستخدام وذلك الشأن هذا في اليمني من البنك املركزي الصادرة

. ١٩٩٧ لسنة (٢) رقم املركزي اليمني البنك ملنشور طبقًا وذلك املال رأس كفاية بنسبة شهور) ٣ (كل دورية
 ٪ ٨ دوليًا تبلغ بها معترف بنسبة املخاطر بأوزان املرجحة األصول إلى املال بنسبة إجمالي رأس اليمن اإلحتفاظ في العاملة البنوك من اليمني املركزي البنك ويطلب

. (كحد أدنى) ٪ ٥ تبلغ ودائع العمالء إلى املال رأس إجمالي من بنسبة يحتفظ أن البنك على أنه كما ، أدنى) (كحد
بأوزان ترجيحها بعد القوائم املالية في واملوضحة وإلتزامات البنك أصول األساسي واملساند بإجمالي املال رأس مكونات املال مبقارنة رأس كفاية نسبة إحتساب ويتم

: يلي كما املخاطر
٢٠٠٧٢٠٠٦

ميني  ريال مينيمليون ريال مليون

( واملساند املال األساسي رأس ) املال ٨٧٢ ٢٦٣١٦ ١٨إجمالي رأس

بأوزان املخاطر املرجحة واإللتزامات األصول
٠٩٥ ١٨٩٩٩ ١٣١إجمالي األصول

واإلرتباطات العرضية ١٠٦ ٦٢٧٣٦ ٢٧اإللتزامات
املخاطر بأوزان املرجحة واإللتزامات األصول ٢٠١ ٨١٦١٣٥ ١٥٨إجمالي

رأس املال ٪نسبة كفاية ١١٫٥٪ ١٢٫٥

االحتياطي نسبة في إطار اليمني املركزي البنك لدى نقدية وأرصدة -٩

٢٠٠٧٢٠٠٦   
مينيألف ريال مينيالبيــــان  ريال ألف

محلية عملة _ اآللي والصراف ٣٩٢ ١٥٠ ١١٦١ ٥١١ ٤نقدية بالصندوق
أجنبية عمالت _ اآللي والصراف بالصندوق ٤٨١ ٠٥٠ ٣٧٦٣ ٠٦٧ ٥نقدية

٨٧٣ ٢٠٠ ٤٩٢٤ ٥٧٨ ٩

محلية عملة _ اليمني املركزي البنك لدى إلزامي ٢٧٣ ٩٣٤ ١٩٧٥ ٢١٠ ٩إحتياطي
أجنبية عملة _ اليمني املركزي البنك لدى إلزامي ٠٧٣ ٨٠٢ ٠٦٤١٨ ٧٨٥ ١٨إحتياطي

٣٤٦ ٧٣٦ ٢٦١٢٤ ٩٩٥ ٢٧
٢١٩ ٩٣٧ ٧٥٣٢٨ ٥٧٣ ٣٧

بالريال العمالء حسابات مقابل اليمني املركزي البنك لدى به االحتفاظ الواجب احلد األدنى نسبة اإلحتياطي في إطار اليمني في املركزي البنك لدى األرصدة تتمثل
. للبنك اليومي لالستخدام متاح غير الرصيد وهذا ، األجنبية والعمالت اليمني
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املالية  واملؤسسات واملصارف البنوك لدى أرصدة -١٠

البيــــــان
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني

اليمني البنك املركزي ( أ
محلية عملة جارية ـ ٩٠٨ ٥٤٢ ٠٣٩٢ ٧٣٠ ٧حسابات
عملة أجنبية ـ ٥٧٣ ٥٧٥٧٠٦ ٣٨٧حسابات جارية

٤٨١ ٢٤٩ ٦١٤٣ ١١٧ ٨
خارجية بنوك ( ب

جارية ٩٤٨ ٦٧٨ ٠٨٨١٤ ٦٥٧ ١٢حسابات
إسالمية بنوك ومؤسسات مالية في ١٦٧ ٣٦٨ ٣٧٨١١ ٥٣٤ ٥ودائع

١١٥ ٠٤٧ ٤٦٦٢٦ ١٩١ ١٨
٥٩٦ ٢٩٦ ٠٨٠٢٩ ٣٠٩ ٢٦

بالصافي ) ) املرابحة عمليات متويل -١١
إيضاح
رقم

٢٠٠٧
ألف ريال ميني

٢٠٠٦
ألف ريال ميني

املرابحات احمللية عمليات ١١٩ ٢٧٠ ٤٣٣٥٩ ٨٢٢ ٧٧متويل
اخلارجية املرابحات عمليات ٩٢٣ ٩١١ ٣٥١٥ ٧٣١ ٤متويل

٠٤٢ ١٨٢ ٧٨٤٦٥ ٥٥٣ ٨٢
املرابحة عمليات متويل : مخصص ٧٧٦ ٧٣٧ ١)(١٢)يخصم )(٢٦٣ ٦٤١ ١ )

اإليرادات املؤجلة : ٧٧١ ٩١٩ ٢)يخصم )(٥٧٢ ٤٥٣ ٢ )
٢٠٧ ٠٨٧ ٢٣٧٦١ ٨٩٦ ٧٧

٣١ ديسمبر  في ميني ريال ألف /٨٠٢ ٤٣٣ ٢/ مقابل مبلغ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ في ميني ريال ألف /٣١٨ ٠٦٤ ١/ غير املنتظمة عمليات املرابحات متويل قيمة تبلغ
: يلي كما وبيانها ٢٠٠٦

٢٠٠٧
ألف ريال ميني

٢٠٠٦
ألف ريال ميني

املستوى دون ٢٤٧ ٨٩٨٣٥٩ ٧١متويالت
حتصيلها في مشكوك ٠٤٦ ٩٨٢ ٩٥٥١ ٩٢متويالت

رديئة ٥٠٩ ٤٦٥٩٢ ٨٩٩متويالت
٨٠٢ ٤٣٣ ٣١٨٢ ٠٦٤ ١
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منتظمة ) وغير منتظمة ) مخصص متويل عمليات املرابحة -١٢
٢٠٠٧٢٠٠٦

إجماليعاممحددإجماليعاممحدد
ريـال ريـالألف ريـالألف ريـالألف ريـالألف ريـالألف ألف

العام بداية في ٤٥٢ ١٦٢ ١٠٤١ ٣٤٨٤٢٤ ٢٦٣٧٣٨ ٦٤١ ٩٤٧١ ٣١٦٦٠٢ ٠٣٨ ١الرصيد
(قائمة الدخل) العام خالل ٦٣٨ ٨٤٣٢٩٧ ٧٩٥١٧٨ ٠٧٤١١٨ ٠٧٤٧ ٧-املكون

الدائنة واإللتزامات األخرى) األرصدة (من العام خالل ٨٠٣ ٣٠-٨٠٣ ٣٠---املكون
العام للمخصص )احملول ٢٣٧ ٨٦ )٢٣٧ ٨٦----

املضاربة عقود استثمارات مخصص من ٣٧٠ ١٥٠-٣٧٠ ١٥٠---احملول
أخرى مخصصات من - احملول  ٤٣٩ ٤٣٩٨٩ ٨٩ -   -   -  

العام نهاية في ٢٦٣ ٦٤١ ١ ٩٤٧ ٣١٦٦٠٢ ٠٣٨ ٧٧٦١ ٧٣٧ ٦٩٧١ ٧٨٥ ٠٧٩ ٩٥٢الرصيد

بالصافي ) ) االستصناع عمليات متويل -١٣
إيضاح
رقم

٢٠٠٧
ألف ريال ميني

٢٠٠٦
ألف ريال ميني

االستصناع عمليات ٩٥٥ ٣٧٨ ٥١٤٤ ٠٨٦ ٩متويل
االستصناع عمليات متويل مخصص : ١٦٨ ٨٦)(١٤)يخصم )(٦٤٣ ٤٢ )

املؤجلة : اإليرادات ٧٤٣ ٤٦٩)يخصم )(٦٩٨ ١١٤ )
٦١٤ ٢٢١ ٦٠٣٤ ٥٣٠ ٨

( منتظمة ) االستصناع عمليات متويل ١٤-مخصص

 ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  
إجماليعاممحددإجماليعاممحدد

ريـال ريـالألف ريـالألف ريـالألف ريـالألف ريـالألف ألف
العام بداية في ١٨٢ ١٨٢٤٠ ٤٠-٦٤٣ ٦٤٣٤٢ ٤٢-الرصيد

خالل العام  املكون
األخرى) واإللتزامات الدائنة األرصدة - (من   ٥٢٥ ٤٣ ٥٢٥ ٤٣ -   ٤٦١ ٢ ٤٦١ ٢

العام نهاية في - الرصيد   ١٦٨ ٨٦ ١٦٨ ٨٦ -   ٦٤٣ ٤٢ ٦٤٣ ٤٢
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بالصافي ) عقود املضاربة ( في استثمارات -١٥

البيــــــان
إيضاح
رقم

٢٠٠٧
ألف ريال ميني

٢٠٠٦
ألف ريال ميني

خارجية ـ مضاربة عقود في ٩٩٢ ٦٣٣ ٥٩٤٢٣ ٩٨٥ ٢٤إستثمارات
محلية ـ مضاربة عقود في ٠٠٠ ٠٠٠٢٠ ٤٥إستثمارات

٩٩٢ ٦٥٣ ٥٩٤٢٣ ٠٣٠ ٢٥
املضاربة عقود مخصص : ٩٢٨ ٢٣٣)(٧٧٤ ٨٦٨)(١٦)يخصم )

٠٦٤ ٤٢٠ ٨٢٠٢٣ ١٦١ ٢٤

منتظمة ) وغير منتظمة ) املضاربة في عقود استثمارات مخصص -١٦

 ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  
إجماليعاممحددإجماليعاممحدد

ريـال ريـالألف ريـالألف ريـالألف ريـالألف ريـالألف ألف
العام بداية في ٢٩٨ ٧٧٩٣٨٤ ٥١٩١٦٤ ٩٢٨٢١٩ ٩٢٨٢٣٣ ٢٣٣-الرصيد

قائمة الدخل) (من العام خالل ---٣٩٧ ١٣١٣٢ ٢٦٦١٠ ٢٢املكون
الدائنة واإللتزامات األخرى) األرصدة (من العام خالل ---٤٤٩ ٦٠٢-٤٤٩ ٦٠٢املكون

العام للمخصص ١٤٩ ٦٩ )  ---احملول )١٤٩ ٦٩-
املرابحة عمليات متويل - احملول لتدعيم مخصص   -   -  ( ٣٧٠ ١٥٠ ) -  (   ٣٧٠ ١٥٠ )

العام نهاية في - ٧٧٤ ٨٦٨ ٠٥٩ ٢٤٤ ٧١٥ ٦٢٤ الرصيد   ٩٢٨ ٢٣٣ ٩٢٨ ٢٣٣

. ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ في ميني ريال ألف /٧١٥ ٦٢٤/ مبلغ املنتظمة املضاربة غير بلغت عقود

بالصافي ) عقود املشاركة ( في استثمارات -١٧
إيضاح
رقم

٢٠٠٧
ألف ريال ميني

٢٠٠٦
ألف ريال ميني

خارجية ـ املشاركة عقود في ١٠٣ ٥٦٢ ١٤٧١ ٧١٧ ٥إستثمارات
محلية ـ املشاركة عقود في ٤٠٠ ٢    -   إستثمارات

٥٠٣ ٥٦٤ ١٤٧١ ٧١٧ ٥
املشاركة عقود في إستثمارات مخصص : ٠٤٠ ٥٧)(١٨)يخصم )(٠٢١ ١٨ )

اإليرادات املؤجلة : ١٩٤ ١٣)يخصم )     -     
٤٨٢ ٥٤٦ ٩١٣١ ٦٤٦ ٥
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( منتظمة وغير منتظمة ) املشاركة عقود في استثمارات ١٨- مخصص

٢٠٠٧٢٠٠٦
إجماليعاممحددإجماليعاممحدد

ريال ريالألف ريالألف ريالألف ريالألف ريالألف ألف
العام بداية في ٧١٩ ٤٩٨٣٠ ٢٢١١٣ ٠٢١١٧ ٦٢١١٨ ٤٠٠١٥ ٢الرصيد
العام للمخصص )احملول ٤٠٠ ٢(٤٠٠ ٢----

خالل العام املكون
األخرى) واإللتزامات الدائنة األرصدة ٥٢٣ ١٢٣٤ ٤٠٠٢ ٠١٩٢ ٠١٩٣٩ ٣٩-(من

العام خالل - املستخدم   -   -  ( ٢٢١ ١٧ ) -  (  ٢٢١ ١٧ )
العام نهاية في - الرصيد  ٠٢١ ٦٢١١٨ ٤٠٠١٥ ٢ ٠٤٠ ٠٤٠٥٧ ٥٧

بالتمليك منتهية إجارة -١٩
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني

التكلفة ٠٢٤ ٠٢٤٦٦٩ ٦٦٩إجمالي
اإلهالك مجمع : ٠٣٨ ٤١٨)(٢٠٦ ٥٩٥)يخصم )
الدفترية القيمة ٩٨٦ ٨١٨٢٥٠ ٧٣صافي

أول  في ينتهي بالتمليك عقد إجارة منتهية مبوجب (السودان) فورس موتف لشركة معمرة واملؤجرة طائرة وماكينة ٥٠ فوكرز طائرة (٢) قيمة عدد تتمثل التكلفة في
. األقساط) سداد جدولة إعادة ٢٠٠٨ (بعد مايو

عقارية إستثمارات -٢٠
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني
محلية ـ عقارية ٤٨٧ ٨٣٢ ٩٥٠٣ ٣٧٨ ٦إستثمارات

خارجية ـ عقارية ٣٢١ ١١٧٧٦٣ ٩٤٣ ٤إستثمارات
٨٠٨ ٥٩٥ ٠٦٧٤ ٣٢٢ ١١

. لدى اجلهات احلكومية (احمللية) العقارية اإلستثمارات بعض شراء عقود لتعميد الالزمة القانونية اإلجراءات باتخاذ البنك قيام جاري
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إنتفاع حق -٢١
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني
* السعودية ـ الصفوة اجلوار مبجمع ٦٢٥ ٩٥٤ ٢٣٨٥ ٢٧٤ ٨برج
السعودية مبجمع أبراج البيت ـ املروة ٩٨٠ ٥٥١ ٤     -     برج

٦٠٥ ٥٠٦ ٢٣٨١٠ ٢٧٤ ٨
من ١ / ٣  تبدأ ٢٣ عام ملدة الثاني البرج كامل واستغالل حق انتفاع مقابل املسدد قيمة في السعودية اململكة العربية في الصفوة مبجمع اجلوار برج رصيد يتمثل *

بعد . لم تنتهي والتي فترة البناء ٢٠٠٥) تشمل (ابريل ١٤٢٦هـ /

للبيع استثمارات مالية متاحة -٢٢
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني
للبيع متاحة مالية ٢٣٠ ٣٢١ ٢٦٥١٣ ٤٥٣ ١٦إستثمارات

. خارجية إستثمارات في للبيع املتاحة املالية اإلستثمارات كافة وتتمثل

وزميلة تابعة شركات في إستثمارات -٢٣
 

٢٠٠٧٢٠٠٦
نسبةالقيمةنسبةالقيمة

ريال ريالاملساهمةألف املساهمةألف
للتأمني اليمنية اإلسالمية ١٠٪٩٢٠ ١٠١٧٪٦١١ ١٩الشركة

اخلرطوم فورس للطيران موتف ١٤٫٤٪٦٢٦ ١٧٢٤٧٪١٩٨ ٢٢٦شركة
لصناعة األسمنت ٦٫٢٥٪٥٧٦ ٦٫٢٥٩٥١٪٥٧٦ ٩٥١الشركة الوطنية

التأسيس) (حتت للتجارة الوداد ٩٥٪٠٦٨ ٩٥٤٩٪٠٦٨ ٤٩شركة
التأسيس) (حتت للمدفوعات اإلسالمية ٥١٪٥٨٨ ٤٥٢٠٪١٩٦ ١٨الشركة

التأسيس) (حتت اليمن تعمير ٢٥٪٣٧٥ ٤٨١ ٢٥٢٪٨٩٧ ٤٩٣ ٢شركة
التأسيس) (حتت املالية للخدمات ٪٥٥٣ ٢٥٥٩٪٩١٧ ٦١الشركة اليمنية ٢٥    

٧٠٦ ٨٢٧ ٤٦٣٣ ٨٢٠ ٣
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بالصافي ) ) أخرى وأصول مدينة أرصدة  -٢٤

البيــــــان
إيضاح
رقم

٢٠٠٧
ألف ريال ميني

٢٠٠٦
ألف ريال ميني

املروة) (برج إنتفاع حق      -٥٥٠ ٠٨١ ٥مدينو
مكشوفة ٨٦٠ ٥٤٣١٦١ ١١١حسابات

مسددة مستندية إعتمادات مقابل ٦١٢ ٠٧٠٧٩ ١٢مدينون
موظفني وعهد ٠٩٢ ٦٤٢٤١ ٢١٨سلف

احلسن القرض ٠٨١ ٣٣٦٦ ١مدينو
مقدمًا مدفوعة ٥٦٧ ٣٤٦١٨ ٣٤مصروفات

بالتمليك منتهية إجارة ٣٠٨ ١٩٧٣٦٦ ١٣١مدينو
التنفيذ قيد ٤٦٦ ٨٨٧٨٨٦ ٢٧٥ ١مشروعات

٨٨٦ ١٣٩١ ١٠٣إيرادات مستحقة
ومطبوعات قرطاسية ٨٤٢ ٧٠٥٢٣ ٤٠مخزون

٥٨٦ ٦٤٧٤٠ ٩٢ممتلكات ثابتة باملخازن
للبنك ملكيتها آلت ٠٠٠ ٧٣٤٦٢٥ ٢٢٥ ١(١٠/٣)أصول

مختلفة مدينة ٧١٥ ٢٥٢٣٠٥ ٥٤٩ذمم
٠١٥ ٥٥٧ ٠٤٨٢ ٨٧٨ ٨

حتصيلها في ديون مشكوك مخصص : ٧٩١ ٢٩٧)(٢٥)يخصم )(٤٩٣ ٢١٧ )
٥٢٢ ٣٣٩ ٢٥٧٢ ٥٨٠ ٨

 
أخرى) (أرصدة مدينة وأصول حتصيلها في مشكوك ديون مخصص -٢٥

البيــــــان
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني
العام بداية في ٥٠٧ ٤٩٣٣٠ ٢١٧الرصيد

خالل العام املكون يضاف :
األخرى) واإللتزامات الدائنة األرصدة ٩٨٦ ٨٩٥١٨٦ ١١٩(من

العام خالل املستخدم : -    (٥٩٧ ٣٩)يخصم     
العام نهاية في ٤٩٣ ٧٩١٢١٧ ٢٩٧الرصيد
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بالصافي )  املمتلكات الثابتة ( -٢٦

 ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  

البيــــــان
التكلفة

ألف ريال ميني
اإلهالك مجمع
ألف ريال ميني

القيمة صافي
ألف ريال ميني

القيمة صافي
ألف ريال ميني

٧٥٦ ٧٨٥ ٠٩٧١ ٠٥٥ ٢-٠٩٧ ٠٥٥ ٢أراضي
٧٩١ ٨٥٥٩٧ ٣١٦٢٢٠ ١٧١٤ ٢٢٥مباني

ومعدات ٦٤٠ ٣١٤١٤٧ ٢٢٤٢٣٩ ٥٣٨١٨٣ ٤٢٢آالت
٢٤٤ ٤٠٢١٠٢ ٣٣٩١٧٩ ٧٤١٨٤ ٢٦٣سيارات

ومفروشات ١٥٤ ١٢٨١٥٤ ٢٩٣٢٠١ ٤٢١١٥٢ ٣٥٣أثاث
كمبيوتر ومعدات ٠٧٣ ٤٨٠٣٠٣ ٨٥٧٣١٥ ٣٣٧٢٩٢ ٦٠٨أجهزة

٦٥٨ ٥٩٠ ٢٧٦٢ ٢١١ ٠٢٩٣ ٣٠٥٧١٧ ٩٢٨ ٣

 ٢٠٠٦ املالي العام ميني عن ألف ريال /٤٣٩ ١٢٩/ مقابل ٢٠٠٧ املالي العام ميني عن ألف ريال /٧٤٢ ١٨٧/ الثابتة املمتلكات لبند اإلهالك بلغ
 . ( ٤١ رقم إيضاح )

األخرى والودائع اجلارية احلسابات -٢٧

البيــــــان
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني

جارية ٤١٨ ١٤٣ ٢٣٥٣٧ ٣٢٢ ٤٦حسابات
نقدية ٣٨٠ ٥٠١ ٧١٤٨ ٥٦٣ ٥تأمينات
٣٣٧ ٣١٤٥٧٢ ٤١٨ودائع أخرى

١٣٥ ٢١٧ ٢٦٣٤٦ ٣٠٤ ٥٢

أخرى والتزامات دائنة أرصدة -٢٨
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني
عن العام ١٦٣ ٨٤٦٨٠٢ ٧٦٨ضريبة الدخل

١٩٩ ٥٣٣٥٠ ٦٣مصروفات مستحقة
أخرى دائنة وأرصدة ١٠٨ ١٩٥١٩١ ١١١ ١دائنون

بالتمليك منتهية إجارة ١١٥ ١٩٧٢٧٥ ٧٦أقساط
٥٨٥ ٣١٨ ٧٧١١ ٠١٩ ٢
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اإلسالمية   للشريعة مخالفة إيرادات -٢٩
فيها التصرف ويتم أخرى وإلتزامات دائنة أرصدة بند ضمن اليمني) املركزي البنك عوائد في رئيسية بصفة اإلسالمية (املتمثلة املخالفة للشريعة اإليرادات إثبات يتم
وأوجه العام خالل اإلسالمية للشريعة املخالفة املعامالت عن الناجتة اإليرادات التالي البيان ويوضح بالبنك ، الشرعية والرقابة الفتوى هيئة أقرتها األوجه التي في

: التصرف فيها
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني
العام بداية في --الرصيد

العام خالل اإليرادات ٦٣٦ ٤٠٢٧٣١ ٠٢٣ ١صافي
اإليرادات ٦٣٦ ٤٠٢٧٣١ ٠٢٣ ١إجمالي

املصروفات : يخصم
٦٠٩ ١٤٦)(٥١٤ ٢١٨)مساعدات وتبرعات )
مخصصات ٨٨٨ ٨٠٤)تدعيم )(٠٢٧ ٥٨٥ )

املصروفات ٦٣٦ ٧٣١)(٤٠٢ ٠٢٣ ١)إجمالي )
العام نهاية في - الرصيد   -  

أخرى  مخصصات -٣٠
٢٠٠٧

أول في خاللالرصيد مخصصاملكون لتدعيم خاللاحملول الرصيد في نهايةاملستخدم
املرابحةالعامالعام العامالعامعمليات

ألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيالبيـان
عرضية التزامات ٤٤٩ ٦٥٠-(٤٣٩ ٨٩)-٨٨٨ ٧٣٩مخصص

موظفني حقوق ٨٤٦ ١٢٧(٢٣٧ ٥٨)-٦٨٦ ٣٩٧١٠٠ ٨٥مخصص
محتملة مطالبات - ٥٤٦ ٠٠٠٣٥٠ ٣٠٠مخصص  (٥٤٦ ١٥٠)٠٠٠ ٥٠٠

٢٩٥ ٢٧٨ ١(٧٨٣ ٢٠٨)(٤٣٩ ٨٩)٢٣٢ ٢٨٥٤٥١ ١٢٥ ١

٢٠٠٦
خالل العام املكون

أول في خاللالرصيد الدائنةاملكون األرصدة خاللمن الرصيد في نهايةاملستخدم
األخرىالعامالعام العامالعامواإللتزامات

ألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيالبيـان
عرضية التزامات ٨٨٨ ٧٣٩-٢٥٤ ٣٦٠-٦٣٤ ٣٧٩مخصص

موظفني حقوق ٣١٥ ٤٧)-٣٧٣ ٣٣٩٦٤ ٦٨مخصص )٣٩٧ ٨٥
محتملة مطالبات - ١٥٠ ٠٠٠١٨٠ ١٨٨مخصص  (١٥٠ ٦٨ )٠٠٠ ٣٠٠

 ٤٦٥ ١١٥)٢٥٤ ٣٦٠ ٥٢٣ ٢٤٤ ٩٧٣ ٦٣٥ )٢٨٥ ١٢٥ ١
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واالدخار  املطلقة االستثمارات حسابات أصحاب حقوق -٣١
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني
محلية عملة ـ اإلدخار ٩٤١ ٥٩٥ ٨٧٩١٨ ٣٢٧ ٢٦حسابات
عملة أجنبية ـ اإلدخار ٢٣٥ ٨٧٢ ٨٣٤٢٠ ٦٧٣ ٢٥حسابات

١٧٦ ٤٦٨ ٧١٣٣٩ ٠٠١ ٥٢

محلية عملة ـ واملستمرة املطلقة ٩١٦ ٣٠٨ ١٦٨٢٦ ٢٧٨ ٤٥الودائع
أجنبية عملة ـ واملستمرة املطلقة ١٤٠ ٩٣١ ٦٧٢٤٥ ١٩٤ ٣٩الودائع

٠٥٦ ٢٤٠ ٨٤٠٧٢ ٤٧٢ ٨٤

واإلدخار املطلقة اإلستثمار حسابات أصحاب ٣٠٧ ١٠٣ ٦١٦٨ ٨٩١ ١٠عائد
٥٣٩ ٨١١ ١٦٩١١٩ ٣٦٦ ١٤٧

واإلدخار  املطلقة اإلستثمار حسابات أصحاب عائد - ٣٢
مجلس من ودائع العمالء أرباح حصص نسب اعتماد ويتم ، مرجحة باألعداد املشاركة نسبة احتساب أساس على واملساهمني العمالء االستثمار بني أرباح توزيع يتم
بلغ متوسط نسبة وقد بها ونسب املشاركة واألعداد اخلاصة واألجنبية احمللية بالعملة املستثمرة املبالغ باحتساب تقوم التي امليزانية إقتراح جلنة على بناء إدارة البنك

: يلي كما عائد االستثمار
٢٠٠٧٢٠٠٦

ميني أجنبيةريال مينيعمالت أجنبيةريال عمالت
 ٪      ٪      ٪      ٪     

١٤٫٢٣٤٦١٥٫١٢٥٫٦٠الودائع املستمرة
١٠٫٨٨٥٤٫٥٠١١٫٥٦٤٫٢٠حسابات اإلدخار

٣٣-رأس املال 
لقرار  تنفيذًا وذلك ميني ريال / ٠٠٠ ١ / سهم لكل األسمية سهم القيمة مليون عشرة على ميني موزع ريال عشرة مليار مبلغ واملصدر به املال املصرح رأس يبلغ

. ٢٩ مارس ٢٠٠٦ للمساهمني بتاريخ العادية غير العامة اجلمعية
: العام خالل املال رأس حركة يوضح بيان وفيما يلي
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ألف ريال ميني
الزيادة) (قبل األصلي املال ٠٠٠ ٧٥٠ ٣رأس

غير العادية العامة اجلمعية لقرار طبقًا املال رأس في ٠٠٠ ٢٥٠ ٦الزيادة
٠٠٠ ٠٠٠ ١٠

مسددة غير مبالغ : (٩٤٩ ٨٠٧)يخصم
٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ كما في املدفوع املال ٠٥١ ١٩٢ ٩رأس

القانوني  االحتياطي -٣٤
ويتمثل املال . رأس ضعفي حتى يصل اليمني املركزي البنك وتعليمات للبنك األساسي للنظام العام وفقًا أرباح من صافي ٪١٥ بواقع القانوني االحتياطي احتساب يتم

: يلي كما العام نهاية في رصيد احلساب

٢٠٠٧٢٠٠٦
ألف ريال مينيألف ريال ميني

بداية العام ٣٥٢ ٨٥٤٧١٧ ٩٤٣ ٣الرصيد في
من أرباح العام لالحتياطي ٨٤٨ ٨٥٥٢٩٠ ٣٢٣احملول

رأس املال زيادة من اإلصدار ٦٥٤ ٩٣٥ ٢١٧٢ ١٢٠عالوة
العام نهاية في ٨٥٤ ٩٤٣ ٩٢٦٣ ٣٨٧ ٤الرصيد

الصافي ) وإرتباطات ( ٣٥- التزامات عرضية

٢٠٠٧٢٠٠٦
نقديةإجمالي نقديةإجماليصافيتأمينات صافيتأمينات

اإللتزام اإللتزاممحتجزةقيمة اإللتزامقيمة اإللتزاممحتجزةقيمة قيمة
ألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال مينيألف ريال ميني

املرابحة بيوع )٩٧٧ ٥٠٢ ١٩إعتمادات  ٧١٧ ٢١١ )١٠٤ ٤٠٤ ٢٦٠١٦ ٢٩١ ١٩(  ٧٠١ ٥٤٣ )٤٠٣ ٨٦٠ ١٥
مستندية )٦٤٢ ٠٠٥ ٢١إعتمادات  ٥٥٢ ٩١٤ ١ )٢٥٠ ٦٥٣ ٠٩٠٣١ ٠٩١ ١٩(  ٦٥٥ ٩٢٠ ٤ )٥٩٥ ٧٣٢ ٢٦

ضمان )٠٢٥ ١٠٠ ٣٠ خطابات  ٤٤٥ ٤٣٧ ٣ ) ٧٨٣ ٤٣٢ ٣٤ ٥٨٠ ٦٦٢ ٢٦(  ٠٢٤ ٠٣٧ ٣ ) ٧٥٩ ٣٩٥ ٣١
 ٦٤٤ ٦٠٨ ٧٠(  ٧١٤ ٥٦٣ ٥ ) ١٣٧ ٤٩٠ ٨٢ ٩٣٠ ٠٤٤ ٦٥(  ٣٨٠ ٥٠١ ٨ ) ٧٥٧ ٩٨٨ ٧٣

واالستصناع املرابحة عمليات متويل إيرادات -٣٦
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني
احمللية املرابحات عمليات متويل ٣٧٦ ١٥٣ ٣٥٠٤ ٤٧١ ٥إيرادات

اخلارجية املرابحات عمليات متويل ٠٨٦ ٩٩٣٣٥٦ ٣٩٥إيرادات
االستصناع عمليات ٣٢٧ ٧٩٢٣٧٤ ٦٩٥إيرادات متويل

٧٨٩ ٨٨٣ ١٣٥٤ ٥٦٣ ٦
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األخرى  املشتركة من االستثمارات إيرادات -٣٧
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني

املضاربة عقود استثمارات ٢٥٣ ٠٤٣ ٦٨٣١ ٣٤٤ ٤أرباح
املشاركة عقود استثمارات ٨٥٩ ٤٩٦٩٦ ٥٠٩أرباح

أخرى استثمارات ٣٥٠ ٣٢٩ ٦٦١٤ ٦٥٥ ٢أرباح
٤٦٢ ٤٦٩ ٨٤٠٥ ٥٠٩ ٧

مصرفية خدمات وأتعاب عموالت إيرادات -٣٨
٢٠٠٧

ألف ريال ميني
٢٠٠٦

ألف ريال ميني

املستندية االعتمادات عن ٢٤١ ٤٠٤٦٣٨ ٥٦٠عموالت
خطابات الضمان ١٦٧ ٧٤٩٢٥١ ٢٧٢عموالت عن
النقدية التحويالت ٦٧٤ ٤٠٠٩٨ ٩٤عموالت عن
الشيكات حتصيل ٤٣٣ ٢٢٢٢٠ ٢٣عموالت عن

مصرفية خدمات ١٥٤ ٣٠٦٢٣٦ ٣١٣أتعاب
أخرى وعموالت ٤٠٨ ١٨٥١٠٣ ١٤٢أتعاب

٠٧٧ ٣٤٨ ٢٦٦١ ٤٠٦ ١

النقد األجنبي عمليات أرباح (خسائر) -٣٩
إيضاح
رقم

٢٠٠٧
ألف ريال ميني

٢٠٠٦
ألف ريال ميني

األجنبية بالعمالت األرصدة تقييم إعادة من ٧٤٩ ٠١٧ ٣٤٠١ ١٣٤ ١(١/٣)أرباح ناجتة
األجنبية العمالت في التعامل ١٥٧ ٣(١٩٢ ٣١)(خسائر) أرباح

٩٠٦ ٠٢٠ ١٤٨١ ١٠٣ ١

الدخل قائمة على محملة مخصصات -٤٠
إيضاح
رقم

٢٠٠٧
ألف ريال ميني

٢٠٠٦
ألف ريال ميني

املرابحة عمليات متويل ٦٣٨ ٠٧٤٢٩٧ ٧(١٢)مخصص
املضاربة عقود في إستثمارات -٣٩٧ ٣٢(١٦)مخصص

محتملة مطالبات ١٥٠ ٥٤٦١٨٠ ٣٥٠(٣٠)مخصص
املوظفني حقوق ٥٠٠ ٣٦١٤٧ ٨١مخصص

٢٨٨ ٣٧٨٥٢٥ ٤٧١
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وإهالك  وعمومية إدارية مصروفات -٤١

البيــــــان
إيضاح
رقم

٢٠٠٧
ألف ريال ميني

٢٠٠٦
ألف ريال ميني

حكمها في ومرتبات وما ٧٨٩ ٠١٧٦٥٩ ٩٥٨اجور
ممتلكات ثابتة ٤٣٩ ٧٤٢١٢٩ ١٨٧(٢٦)إهالك

مكتبية وأدوات ٢٢٦ ٨٥٩٣٤ ٤٤قرطاسية
وفاكس وبريد وهاتف ٥٣٣ ٥٨٩٣٠ ٤٣تلكس

وكهرباء ٥٢٨ ٢٨٢٢٧ ٣٦مياه
٦٦٧ ٧٨٠٩٧ ١١٦إيجارات

وصيانة ٨٤٠ ٤٧٥٢٥ ٣٩إصالح
سيارات ٩٢٥ ٥٥٤٧ ١٠مصروفات

٧١٨ ٣١٨٤٢ ١٠٢دعاية وإعالن
وانتقاالت ٠٩٦ ٦٠٩٥٥ ٩١نقل

٠٣٨ ٣٨٥١٤ ٢٠تأمني
وبعثات دراسات و ٠٥٢ ٧٣٥٥٦ ٨٤اشتراكات

واستقبال ٧٩٠ ٨٢٥٥ ٩ضيافة
وإستشارات مهنية ١٨٣ ٠١٦٣٤ ٢٦أتعاب

نظافة ١٠٨ ٠٨٠٢٩ ٣٥مصروفات
حكومية ورسوم ٩٧٦ ٤٦٣٨ ١٤ضرائب

ومساعدات ٢٣٩٤٧٢تبرعات
٥٣٣ ٧٢٠٢٩ ٤٣أخرى

٩١٣ ٢٨٨ ٦٨٨١ ٨٦٥ ١

العام أرباح صافي املساهمني في حصة من السهم نصيب -٤٢

٢٠٠٧٢٠٠٦

ألف ريال مينيألف ريال مينيالبيــــــان

األرباح ٩٨٥ ٩٣٨ ٠٣٥١ ١٥٩ ٢صافي

املقترحة / املعتمدة إدارة البنك مجلس أعضاء : مكافأة (٠٠٠ ١١)(٥٠٠ ١٦)يخصم

األرباح صافي في املساهمني ٩٨٥ ٩٢٧ ٥٣٥١ ١٤٢ ٢حصة

سهم ألف املرجح ٤٢٦ ١٤٧٦ ٩(عدد األسهم) املتوسط

األرباح صافي في املساهمني حصة من ٢٣٤٣٠٠نصيب السهم
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وااللتزامات  األصول استحقاقات -٤٣
٢٠٠٧

ثالثةاستحقاقات من مناستحقاقات استحقاقاتاستحقاقات
ثالثة أشهر أشهرخالل ٦ سنةأشهر إلى إلى أشهر سنة٦ من اإلجماليأكثر

ريال ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون مليون
اليمني املركزي البنك لدى نقدية وأرصدة

اإلحتياطي نسبة إطار ٥٧٤ ٤٥٧٣٧ ١٤٢٤ ٧٨٤٦ ١٩١١٠ ١٦في
املاليه واملؤسسات واملصارف البنوك لدى ٣٠٩ ١٢٣٢٦ ٤٠٧٣ ٠٩٦٦ ٦٨٣٧ ٩أرصدة

( الصافي ) املرابحة عمليات ٨٩٦ ٩٩٥٧٧ ٨٤٩٩ ١٩٣١٥ ٨٥٩٢٦ ٢٥متويل
( الصافي ) االستصناع عمليات ٥٣٠ ٢٩٤٨ ٩٢٥١ ٦٨١٢ ٦٣٠٢ ١متويل
( الصافي ) املضاربة ١٦٢ ٩٧٤٢٤ ١٨٨١٤ ٩--استثمارات عقود

( الصافي ) املشاركات ٦٤٧ ١٣٥٥ ٢٩٨٤ ٨٠١٣٤١استثمارات عقود
بالتمليك منتهية ٧٤--٤٨٢٦إجارة

عقارية ٣٢٢ ٣٢٩١١ ٩٩٣٦ ٤--إستثمارات
إنتفاع ٢٧٤ ٢٧٤٨ ٨---حق

للبيع متاحة مالية ٤٥٣ ٤٥٣١٦ ١٦---استثمارات
وزميلة في شركات تابعة ٨٢٠ ٨٢٠٣ ٣---استثمارات

املكشوفة ١١٢---١١٢احلسابات
١٧٣ ٨٥٤٢٢٠ ٨٠٢٧٢ ٩١٤٤٦ ٦٠٣٤٦ ٥٣

األخرى والودائع اجلارية ٣٠٤ ٩٣٠٥٢ ٩٤٣٤ ٤٢٨١١ ٠٠٣١٤ ٢١احلسابات
واإلدخار املطلقة اإلستثمار ٣٦٦ ٨١٣١٤٧ ٦١٢٤٦ ٥٠٩٣٤ ٤٣٢٣٩ ٢٦حسابات

املالية واملؤسسات واملصارف للبنوك مستحقة ٥٥٠ ٢--٣٤٥٢٠٥ ٢أرصدة
٢٢٠ ٧٤٣٢٠٢ ٥٥٥٥١ ١٤٢٤٦ ٧٨٠٥٤ ٤٩

٩٥٣ ١١١١٧ ٢٤٧٢١(٢٢٨ ٧)٨٢٣ ٣الصافي

٢٠٠٦
ثالثةاستحقاقات من مناستحقاقات استحقاقاتاستحقاقات

ثالثة أشهر أشهرخالل ٦ سنةأشهر إلى إلى أشهر سنة٦ من اإلجماليأكثر
ريال ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون مليون

اليمني املركزي البنك لدى نقدية وأرصدة
اإلحتياطي نسبة إطار ٩٣٧ ٤٤٥٢٨ ٠١٧٦ ٨٤٢٧ ٦٣٣٢ ١٢في

املاليه واملؤسسات واملصارف البنوك لدى ٢٩٧ ٢٩-٥٤١ ٠٧٢٣ ٦٨٤١ ٢٤أرصدة
( الصافي ) املرابحة عمليات ٠٨٧ ١٠٧٦١ ٤٢٢٨ ١٣٨١٤ ٤٢٠١٥ ٢٣متويل

( الصافي ) االستصناع عمليات ٢٢٢ ٤-٤٥٤ ٨٠٨٩٦٠١ ١متويل
( الصافي ) املضاربة ٤٢٠ ١٢٧٢٣ ٢٩٣١١ ١٢--استثمارات عقود

( الصافي ) املشاركات ٥٤٦ ١٦٢١ ٣٨٤١--استثمارات عقود
بالتمليك منتهية ٢٥١٢٥١---إجارة

عقارية ٥٩٦ ٩٩٤٤ ٦٠٢٣--إستثمارات
إنتفاع ٥٠٧ ٥٠٧١٠ ١٠---حق

للبيع متاحة مالية ٣٢١ ٣٢١١٣ ١٣-استثمارات
وزميلة في شركات تابعة ٨٢٨ ٨٢٨٣ ٣---استثمارات

املكشوفة ١٦٢---١٦٢احلسابات
١٧٤ ٧٤٢١٨١ ٧١٣٥٨ ٠١٢٣٩ ٧٠٧٢٠ ٦٢

األخرى والودائع اجلارية ٢١٧ ٨٣٩٤٦ ٨٩٩١ ٩٦٤٣ ٥١٥٢ ٣٧احلسابات
واإلدخار املطلقة اإلستثمار ٨١٢ ٤٢٠١١٩ ٢٠٢٤١ ١١١٤٣ ٠٧٩١٦ ١٩حسابات

واملصارف للبنوك مستحقة أرصدة
املالية ٤٤---٤٤واملؤسسات

٠٧٣ ٢٥٩١٦٦ ١٠١٤٣ ٠٧٥٤٧ ٦٣٨١٩ ٥٦
٣٨٨ ٧  )٠٦٩٩٣٧ ٦الصافي )١٠١ ٤٨٣١٥ ١٥
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اإلقتصادية للقطاعات وفقًا واالرتباطات العرضية االلتزامات وكذا وااللتزامات األصول توزيع -٤٤

٢٠٠٧
وتشييدجتاريصناعيمالي أخرىخدماتبناء و اإلجماليأفراد

ريالمليون ريالالبيان ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون مليون
األصول

املركزي وأرصدة لدى البنك نقدية
اإلحتياطي نسبة إطار ٥٧٤ ٣٧-----٥٧٤ ٣٧في

واملصارف البنوك لدى أرصدة
املالية ٣٠٩ ٢٦-----٣٠٩ ٢٦واملؤسسات

املرابحات عمليات ٨٩٦ ٠٨١٧٧ ١٥٧٢ ٤٩٩٣ ٣٧٢٩ ٩٦٥٤٠ ٨٢٢١٧ ٤متويل
االستصناع عمليات ٥٣٠ ٦٣٨---٤٦٧ ٨-متويل
املضاربة عقود ١٦٢ ١٥٣٠٢٤---١١٧ ٢٤استثمارات
املشاركة عقود ٦٤٧ ٥-----٦٤٧ ٥استثمارات

بالتمليك منتهية ٧٤-----٧٤إجارة
عقارية ٣٢٢ ١١--٣٢٩ ٦--٩٩٣ ٤إستثمارات

إنتفاع ٢٧٤ ٨-----٢٧٤ ٨حق
للبيع متاحة مالية ٤٥٣ ١٦-----٤٥٣ ١٦استثمارات

وزميلة تابعة في شركات مالية ٨٢٠ ٣--٤٩٣ ٣٢٦٩٥٢٤٩٢استثمارات
االلتزامات

أخرى وودائع جارية ٣٠٤ ٩٨٥٥٢ ٥٩٧١٢ ٤٧٩٢ ٢٧٦٢ ٩٦٧١٤ ١٩-حسابات
واإلدخار املطلقة االستثمار ٣٦٦ ٧٥٦١٤٧ ١١٣١٠٣ ٢٤-٥٣٨ ١٦١١٦ ٧٩٨٢حسابات

اإللتزامات العرضية واإلرتباطات
١٠٠ ٣٠-٩٠٢ ١٦٤٤ ٩٩١٢ ٠٢٤٥ ٠١٩١١ ٦خطابات الضمان

مستندية ٠٠٦ ٢١---٢٨٧ ٧١٥٦ ٠٠٤٨ ٦إعتمادات
املرابحة بيوع ٥٠٣ ١٩---٩٩٥ ٢٥١٣ ٢٥٧٨ ٧إعتمادات

٢٠٠٦
وتشييدجتاريصناعيمالي أخرىخدماتبناء و اإلجماليأفراد

ريال البيان ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون مليون
األصول

املركزي وأرصدة لدى البنك نقدية
اإلحتياطي نسبة إطار ٩٣٧ ٢٨-----٩٣٧ ٢٨في

واملصارف البنوك لدى أرصدة
املالية ٢٩٧ ٢٩-----٢٩٧ ٢٩واملؤسسات

املرابحات عمليات ٠٨٧ ٨٤٣٦١ ٥١١١ ١٧٩١١ ٢١٨٧ ٤٢٤٢٠ ٩١٢١٤ ٥متويل
االستصناع عمليات ٢٢٢ ٧٤٤---١٤٨ ٤-متويل
املضاربة عقود ٤٢٠ ٢٣-----٤٢٠ ٢٣استثمارات
املشاركة عقود ٥٤٦ ١-----٥٤٦ ١استثمارات

بالتمليك منتهية ٢٥١-----٢٥١إجارة
عقارية ٥٩٦ ٤-----٥٩٦ ٤إستثمارات

إنتفاع ٥٠٧ ١٠-----٥٠٧ ١٠حق
للبيع متاحة مالية ٣٢١ ١٣-----٣٢١ ١٣استثمارات

وزميلة تابعة في شركات مالية ٨٢٨ ٣-٢٨٤-٥٩٢ ٩٥٢٢-استثمارات
االلتزامات

أخرى وودائع جارية ٢١٧ ٠٩٢٤٦ ٥٩٧١٦ ٢-٤١٤ ١١٤١٣ ١٤-حسابات
واإلدخار املطلقة االستثمار ٨١٢ ٤١٧١١٩ ٧١٢٨٤ ٢٣-٨٨٩ ١٠-٧٩٤حسابات

اإللتزامات العرضية واإلرتباطات
٤٣٣ ٣٤-١٠٥ ٦٧٩٤ ٨٢٢٢ ٥٥٦٤ ٢٧١١٤ ٨خطابات الضمان

مستندية ٦٥٣ ٣١----٦٤٩ ٠٠٤١٢ ١٩إعتمادات
املرابحة بيوع ٤٠٤ ١٦----٥٢٠ ٨٨٤٦ ٩إعتمادات
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وفقًا للموقع اجلغرافي  العرضية واالرتباطات االلتزامات وكذا وااللتزامات األصول توزيع -٤٥

٢٠٠٧
املتحدة الواليات

اليمنية اإلجماليأفريقياآسياأوروبااألمريكيةاجلمهورية
ريالمليون ريالالبيان ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون مليون

األصول
اليمني املركزي البنك لدى نقدية وأرصدة

اإلحتياطي نسبة إطار ٥٧٤ ٣٧----٥٧٤ ٣٧في
املالية واملؤسسات واملصارف البنوك لدى ٣٠٩ ٢٥٧٢٦ ٩٠٤٣ ٥٦٣٩ ٤٦٧٣ ١١٨١ ٨أرصدة

املرابحات عمليات ٨٩٦ ٧٧--٦٨٤ ٤-٢١٢ ٧٣متويل
االستصناع عمليات ٥٣٠ ٨----٥٣٠ ٨متويل
املضاربة عقود ١٦٢ ١١٢٢٤ ٧١٣١٠ ٢٩٢١٣-٤٥استثمارات
املشاركة عقود ٦٤٧ ٥-٠٦٩ ٥٧٨٤ ١--استثمارات

بالتمليك منتهية ٧٤٧٤----إجارة
عقارية ٣٢٢ ٨٠٧١٨٦١١ ٤--٣٢٩ ٦إستثمارات

إنتفاع ٢٧٤ ٨-٢٧٤ ٨---حق
للبيع متاحة مالية ٤٥٣ ٠٥٩١٦ ٩٥٥٤ ٢٩٧٩ ١٤٢٢-استثمارات

وزميلة تابعة في شركات مالية ٨٢٠ ٢٢٦٣---٥٩٤ ٣استثمارات
االلتزامات

أخرى وودائع جارية ٣٠٤ ٥٢----٣٠٤ ٥٢حسابات
االستثمار املطلقة ٣٦٦ ١٤٧----٣٦٦ ١٤٧حسابات

٢٠٠٦
املتحدة الواليات

اليمنية اإلجماليأفريقياآسياأوروبااألمريكيةاجلمهورية
ريالمليون ريالالبيان ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون مليون

األصول
اليمني املركزي البنك لدى نقدية وأرصدة

اإلحتياطي نسبة إطار ٩٣٧ ٢٨----٩٣٧ ٢٨في
املالية واملؤسسات واملصارف البنوك لدى ٢٩٧ ١٨٦٢٩ ٧٧٢٣ ٠٧٦٨ ٠١٤١٠ ٢٤٩٤ ٣أرصدة

املرابحات عمليات ٠٨٧ ٦١-٦٧١ ٩٨٥٣ ١-٤٣١ ٥٥متويل
االستصناع عمليات ٢٢٢ ٤----٢٢٢ ٤متويل
املضاربة عقود ٤٢٠ ٢٣٤٢٣ ٤٤٦١٠ ٧٢٠١٢-٢٠استثمارات
املشاركة عقود ٥٤٦ ١-٦٥٠٨٩٤-٢استثمارات

بالتمليك منتهية ٢٥١٢٥١----إجارة
عقارية ٥٩٦ ٦٠٣١٦١٤--٨٣٢ ٣إستثمارات

إنتفاع ٥٠٧ ١٠-٥٠٧ ١٠---حق
للبيع متاحة مالية ٣٢١ ٤٧٦١٣ ٦٧٣٣ ٠٧١٧ ١٠١٢-استثمارات

وزميلة تابعة في شركات مالية ٨٢٨ ٢٤٧٣---٥٨١ ٣استثمارات
االلتزامات

أخرى وودائع جارية ٢١٧ ٤٦----٢١٧ ٤٦حسابات
االستثمار املطلقة ٨١٩ ١١٩----٨١٢ ١١٩حسابات
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الهامة األجنبية العمالت مراكز -٤٦
ملركز  إجمالي حد عن حدة فضًال على أجنبية عملة لكل مركز يضع حدود فإن البنك لسنة ١٩٩٨ ( ٦ ) باملنشور رقم الصادرة البنك املركزي اليمني لتعليمات تطبيقا
في مركز  الفائض يزيد ال بحيث واحتياطياته البنك رأسمال من ٪ ١٥ عن على حده كل عملة مركز في الفائض يزيد أال يجب عليه وبناًء مجتمعة ، املختلفة العمالت

: امليزانية تاريخ في الهامة العمالت مراكز التالي . ويوضح اجلدول واحتياطياته البنك رأسمال من ٪ ٢٥ عن مجتمعة العمالت

إلى٢٠٠٧ املئوية إلى٢٠٠٦النسبة املئوية النسبة
ريال البنكألف ريالرأسمال البنكألف رأسمال

(عجز) (عجز)واحتياطياتهفائض واحتياطياتهفائض
أمريكي )دوالر ٦١٠ ٨٩٤ ١)( ٪ (٧٧٦ ٣٢٨)(١١٫٤( ٪ ٢٫١ )
سعودي ٪٠٠٦ ٤٥٩ ١ريال ٣١٤ ٨٫٨٦٤٧٪ ٤٫٢

٪٣٥٧ ٨٩٩يورو ٤٨٧ ٥٫٤٢٥٨٪ ١٫٧
استرليني ٪٧٩٣ ١٧١ ١جنيه ٢٪٨٧٢ ٧٫١٣٠٢   
إماراتي ٪١٠٤ ٣٧٤ ١درهم ٦٩٦ ٠٢٧ ٨٫٣١٪ ٦٫٧

ياباني )ين ٢٨٧ ٥٢)٪ ٠٫٣( ٣٨٥ ٤٤)( ٪ ٠٫٣ )
٣٦٣ ٩٥٧ ٢٪ ٢٠٨ ٨٦٣ ١٧٫٩١٪ ١٢٫٢

العالقة ذوي االطراف مع املعامالت -٤٧
. والتشغيلية املالية القرارات عند إتخاذ البنك على سيطرة مشتركة له أو وجوهري هام تأثير ممارسة أو التحكم على القدرة له يكون عندما عالقة ذو الطرف يعتبر

. اإلدارة مجلس وأعضاء املساهمني من لعدد اململوكة والشركات واإلدارة التنفيذية اإلدارة مجلس أعضاء في للبنك العالقة وتتمثل األطراف ذوي
الصادرة اليمني املركزي وتعليمات البنك وقواعد البنوك قانون ألحكام طبقًا وذلك الغير مع بها يتم التعامل التي األسس بنفس العالقة ذوي األطراف مع البنك ويتعامل

. العالقة ذوي األطراف مع اإلئتمانية للمعامالت حدود قررت والتي ١٩٩١ لسنة (٤) رقم باملنشور
: امليزانية تاريخ في املعامالت تلك بيان بأرصدة يلي وفيما

٢٠٠٧
ألف ريال ميني

٢٠٠٦
ألف ريال ميني

مباشرة وغير مباشرة ٨٠٨ ٠٥٣١٣ ٤٢متويالت
اإلدخار وحسابات اجلارية ٤٦٨ ٧ ٨٧١ ٣٣احلسابات
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الضريبي املوقف -٤٨
. البنك على املستحق ٢٠٠٥ وسدد عام نهاية النهائي حتى للربط السداد ومت املرتبات التجارية والصناعية وضرائب ضرائب األرباح من لكل الضريبية متت احملاسبة -

الذاتي  الضريبـي الربط ٢٠٠٤ بشأن لسنة (٧) رقم ووزير املالية الوزراء رئيس لقرار نائب ٢٠٠٦ طبقًا عن عام والصناعية التجارية األرباح ضرائب سداد مت -
. البنك من الضريبـي املقدم اإلقرار مت قبول حيث كبار املكلفني الدخل على لضرائب

الزكوي املوقف -٤٩
. ٢٠٠٦ عام نهاية حتى الزكاة بسداد البنك قام

أرقام املقارنة -٥٠
األرقام املقارنة لتلك التبويب إعادة كما أن أفضل ، بشكل عرضها بغرض وذلك احلالي املالية للعام القوائم مع تبويب يتمشى مبا أرقام املقارنة بعض تبويب إعادة مت

. األرباح صافي املساهمني أو على حقوق يؤثر لم

املالية القوائم إعتماد -٥١
. اجلمعية العامة للمساهمني من عليها املصادقة باقتراح املجلس قرار وصدر ٣ مارس ٢٠٠٨ بتاريخ وذلك اإلدارة مجلس قبل للبنك من املالية القوائم إعتماد مت
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فـر� صنعـــــــا�
(�لمركـز �لرئيسـي) 

�لعنو��
هاتـــف
فاكـس

شا�� �لزبير� 

≤∞≥≤∑∞´π∂∑ ±
≤∞≥≤∑±´π∂∑ ±

فـــر� صنعــــــــا�

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

شا�� �لزبير� 

≤∞≥≤∑∞´π∂∑ ±
≤∞≥≤µ∞´π∂∑ ±

فــــــــر� �لمــكــــال

�لعنو��
هاتـــف
فاكـس

�لمكال - حي �لعما�

≥∞¥∑¥±´π∂∑ µ
≥∞¥∑¥∞´π∂∑ µ

مكتب بالحا�

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

شبو� - بالحا�

≤±±¥π≤´π∂∑ µ
≤±∞π¥±´π∂∑ µ

مكتب بيت بو�

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

بيت بو�

´π∂∑ ±
´π∂∑ ±

فــــــر� شا�� تعز

�لعنو��
هاتـــف
فاكـس

صنعــــــــا� - شــــــــا�� تـعـــــز

∂∞∞∑≤≥´π∂∑ ±
∂∞∞∑±∏´π∂∑ ±

فر� حو� �ألشر��

�لعنو��
هاتـــف
فاكـس

تعز - حو� �ألشر��

≤≥∞≥≥∞´π∂∑ ¥
≤≥∞≥∑∂´π∂∑ ¥

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

شا�� جما� 

≤µ≤∏±∑´π∂∑ ¥
≤µ≤∏±±´π∂∑ ¥

فــــــــر� �لحديد�فـــــــــــر� تعــــــــز

�لعنو��
هاتـــف
فاكـس

شـــــــــــا�� �لمينـــــــــــــــــــــا�

≤∞∏∏¥¥´π∂∑ ≥
≤∞∏∏∂∂´π∂∑ ≥

فـــــــر� �لشحـــــــر

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

 �لشحر - شا�� حي حنين 

≥≥≤∏≤∂´π∂∑ µ
≥≥≤∞≤±´π∂∑ µ

فـــر� �لشيــخ عثـما�

�لعنو��
هاتـــف
فاكـس

عــــــــــــد� -�لسيلة

≥∏∞∑∏≤´π∂∑ ≤
≥∏∞∑∏¥´π∂∑ ≤

فــــــــر� سيئو�

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

سيئو� - � �لمطا�

¥∞µ∂∞¥´π∂∑ µ
¥∞µ≤¥±´π∂∑ µ

فــــــر�  �لقطن

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

�لشا�� �لعا� - جو�� مد�سة �لزبير�

¥∞∂∂∞±´π∂∑ µ
¥∞∂∂∞≤´π∂∑ µ

فر� مجمع عد� �لتجا�� 

�لعنو��
هاتــف
فاكس

مجمع عد� �لتجا�� - كريتر

´π∂∑ ≤
´π∂∑ ≤

≤∂¥±≥±
≤∂¥±≥∞

فــــــــر� �لحصبة

�لعنو��
هاتــــــف
فاكـــــس

صنعـــــــــــــا�  - �لحصبــــة شا�� �لقيا��

´π∂∑ ±
´π∂∑ ±

≤≤π∞≥µ
≤≤π∞≥±

فـــــــــر� هـــــائل 

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

صنعــــــــا�  - شــــــــــــا�� �لربا�

´π∂∑ ±
´π∂∑ ±

µ≥µ∏≥±
µ≥µ∏≥¥

فـــــر� بـــــويـــــش

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

 بــــــــويــــــــش - �لشا�� �لعا�

´π∂∑ µ
´π∂∑ µ

≥≤∑∞µ∞
≥≤∑∞µ±

فر�  تـــــــريم

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

تريم - � �لتو�هي 

´π∂∑ µ
´π∂∑ µ

¥±≥∑∑∑
¥±≥∑∑µ

فر�  عتق

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

عتق - �لشا�� �لعا�

´π∂∑ µ
´π∂∑ µ

≤∞¥µ∏∏
≤∞¥µ∏∂

فـــــــر� عـــــــد�

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

� �لمعــــــــــــــال �لرئيسي

≤¥∞µ≥∂´π∂∑ ≤
≤¥∞µ≤∞´π∂∑ ≤

فـــــــــــــــر� ��

�لعنو��
هاتـــف
فاكـس

شـــــــــــــــــا�� �لعــــــــــــــــــدين

¥∞∑µµ≥´π∂∑ ¥
¥∞±≤¥≥´π∂∑ ¥

فـــــر� �مـــــــــــا�

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

 �ما� - �لشـــــــــــا�� �لعـــــــــــــا�

µ∞π∂≤≥´π∂∑ ∂
µ∞π∂≤±´π∂∑ ∂

فـــــــــر�  عمر��

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

 عمر�� - �لشــــا�� �لعـــــــــــــا�

∂±≥∞π∞´π∂∑ ∑
∂±≥∞π¥

∂∏≤±±≤
∂∏≤±±≥

´π∂∑ ∑

فــــــــر� حــــــــــد�

�لعنو��
هاتــف
فاكـس

صــــنـــعـــــــــا� - شــــــا�� حــــــــد�

≤∂¥∞µ∏´π∂∑ ±
µ±∞≤≤≥´π∂∑ ±

www.tiib.com ∫ لموقع �اللكتر�ني�
   info@tiib.com : لبريد �اللكتر�ني�

فر�� �لبنك
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القديمة صنعاء
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