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 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(
 بيان المركز المالي

 ـ2009 ديسمبر 31 في كما
 

 (3صفحة )

  

ديسمبر  13
  م9002

مبر ديس 31
 ـ2008

 لاير يمنيألؼ   لاير يمنيألف  إيااح الموجودات

 1166126658  314،764،21 4 النقدية في الصندوؽ وأرصدة االحتياطيات لدى البنؾ المركزي اليمني

 5068016490  934،1143،9 5 ، صافياألرصدة لدى البنوؾ

 2269276975  7646134،97 6 أذوف الخزانة، صافي

 263076255  ،،9410649 7 يةحكومالسندات ال
 861836538  3042004،10 8 القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء، بعد المخصصات

 5506132  70،4619 9 ، صافيالمتوفرة لمبيعاالستثمارات 

 361126682  141224100 10 األرصدة المدينة والموجودات األخرى

 166466149  ،34230433 11 راكـالعقارات واآلالت والمعدات، بعد االستيالؾ المت
 10161416879  399410،4606  إجمالي الموجودات

     الممكيةالمطموبات وحقوق 

     المطموبات

 446863  1،34111 12 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة لمبنوؾ

 8465276424  309421947،1 13 ودائع العمالء
 460836676  473،4006، 14 األرصدة الدائنة والمطموبات األخرى

 2666830  ،192479 15 المخصصات
 8016071  1،141،1 16 المستحقة الدفعالدخؿ اريبة 

 8967236864  33043964،60  إجمالي المطموبات

     الممكيةحقوق 

 960006000  24،004000 أ-17 رأس الماؿ

 263616000  947،14،00 ب-17 اتياالحتياط

 576015  914616  ةاألرباح المستبقا

 1164186015  3943664916  الممكيةإجمالي حقوؽ 

 10161416879  399410،4606  الممكية إجمالي المطموبات وحقوؽ 
     وااللتزامات األخرى4 صافي ةالحسابات النظامي

 1765606867  914،974791 18 االلتزامات مقابؿ خطابات اعتماد وخطابات اماف وأخرى، صافي

 ،(2و  1)صفحة  مرفؽ يفالمستقمالحسابات  يمدققرير تق

 .مف ىذه البيانات الماليةال يتجزأ   جزءاً  (40)إلى  (1) تشكؿ اإليااحات المرفقة مف
 
 

 عبد اهلل سالـ الجفري  ىرىرةمحمد حسيف فاؿ   محمد أميف الصغير
 مس اإلدارةرئيس مج  المدير العاـ  واإلدارية نائب المدير العاـ لمشئوف المالية



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(
 الشامل بيان الدخل
 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (4صفحة ) 

 
 ـ2008  م9002  

 ألؼ لاير يمني  ألف لاير يمني إيااح إيرادات التشغيل

 463596065  3426،4123 19 الفوائد مف القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء واألرصدة لدى البنوؾ

 562926059  ،74،6،،64  الفوائد مف أذوف الخزانة
 3476036  ،130410  الفوائد مف السندات الحكومية

 969986160  246،34972  إجمالي إيرادات الفوائد

 (469286128)  (،4610467،) 20 تكمفة الودائع
 560706032  ،40304،0،  الفوائدإيرادات صافي 

 8056907  ،،11943 21 الخدمات المصرفيةرسـو لعموالت و ا
 3836718  104970، 22 يرادات مف االستثمارات المتوفرة لمبيعاإل

 466229  39،41،0 23 ةاألجنبيبالعمالت عمميات الأرباح 

 167826003  1،،99،4 24 إيرادات التشغيؿ األخرى

 860876889  747694607  التشغيؿ إيرادات صافي

     مصاريف التشغيل
 7666473  ،9364،1 25 المخصصات
 362446020  141394،06 26 اإلداريةالعمومية و المصاريؼ 

 460106493  40924123،  ريؼ التشغيؿإجمالي مصا

 460776396  ،947،9413  الدخل ةبيقبل الزكاة وضر  السنةربح 

 (2156170)  (،99،461) 27 الزكاةمخصص 

 368626226  94،314010  الدخل ةبيبعد الزكاة وقبل ضر  السنة ربح

 (162406820)  (1،141،1) أ-16 لمسنة الحالية الدخؿ ةبيار مخصص 
 266216406  24999،،34  سنةال ربح

     

 لاير يمني 262.14  لاير يمني 429،،3 28  مسيـاألساسي لربح ال
     خرالدخل الشامل اآل

 -  -  الدخؿ الشامؿ األخر لمسنة
 266216406  24999،،34  الدخل الشامل لمسنةإجمالي 

 163366917  901,،62  %(51.00المنسوبة إلي حصة مسيطرة ) الدخؿ الشامؿإجمالي 
 162846489  032,،67  %(49.00المنسوبة إلي حصة األقمية ) الدخؿ الشامؿإجمالي 

 .مف ىذه البيانات الماليةال يتجزأ   جزءاً  (40)إلى  (1) تشكؿ اإليااحات المرفقة مف

 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(
 بيان التغيرات في حقوق الممكية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (5صفحة ) 

 

 رأس

 المال 

  أ(-36 )إيضاح

 االحتياطي
 القانوني 

  ب(–36إيضاح 

 االحتياطي
   العام

 حاألربا
  اإلجمالي   المستبقاة

 يمني ألف لاير  يمني ألف لاير  ألف لاير يمني    ألف لاير يمني    ألف لاير يمني  

 964966609  346609  167706000  166926000  660006000 ـ2008يناير  1الرصيد في 

          الدخل الشامل
 266216406  266216406  -  -  - السنةربح 

 -  -  -  -  - مل اآلخرالدخل الشا
 266216406  266216406  -  -  - الدخؿ الشامؿإجمالي 
          المعامالت مع المالك

 -  (3996000)  -  3996000  - المحوؿ إلى االحتياطي القانوني واالحتياطي العاـ

 -  (165006000)  (165006000)  -  360006000 المحوؿ إلى رأس الماؿ
 (7006000)  (7006000)  -  -  - قترح توزيعياالماألرباح 

 (7006000)  (22,000،,9)  (165006000)  3996000  360006000 المعامالت مع المالؾ إجمالي
 ،31,03،,33  ،6,03،  960,000  9,023,000  2,000,000 ـ2008ديسمبر  31الرصيد في 

          الدخل الشامل
 24999،،34  2,999،،,3  -  -  - السنة ربح

 -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر
 24999،،34  2,999،،,3  -  -  - الدخؿ الشامؿإجمالي 

          المعامالت مع المالك
 -  (00،,929)  04000،  9،94،00  - واالحتياطي العاـالمحوؿ إلى االحتياطي القانوني 

 -  (00,000،)  -  -  004000، المحوؿ إلى رأس الماؿ
 (1004000)  (1004000)  -  -  - المقترح توزيعيااألرباح 

 (1004000)  (00،,29،,3)  04000،  9،94،00  004000، المعامالت مع المالؾ إجمالي
 3943664916  91,616  1904000  941114،00  24،004000 ـ2009ديسمبر  31الرصيد في 

رفع رأس ماؿ البنؾ إلى عشرة مميار لاير يمني مع بقاء عدد األسيـ المصدرة  ـ2008مارس  28ة المنعقدة بتاريخ أقر المساىموف في الجمعية العمومية غير العادي
 عشرة مميوف سيـ وذلؾ عمى النحو التالي:

اإلحتياطي العاـ إلى  رفع فوري لرأس الماؿ إلى سبعة مميار وخمسمائة مميوف لاير يمني بتحويؿ مبمغ مميار وخمسمائة مميوف لاير يمني مف حسابإجراء  -
 حساب رأس الماؿ.

 يمني باستخداـ تفويض مجمس اإلدارة باتخاذ القرارات التنفيذية لرفع رأس الماؿ مف مبمغ سبعة مميار وخمسمائة مميوف لاير يمني إلى مبمغ عشرة مميار لاير -
 .هـ، وما بعد2008األرباح التي سيتـ تحقيقيا خالؿ العاـ 

 مسيـ مع كؿ زيادة لرأس الماؿ يقرىا مجمس إدارة البنؾ حتى بموغ رأس ماؿ البنؾ إلى مبمغ عشرة مميار لاير يمني.  تعديؿ القيمة اإلسمية ل -

لاير يمني وذلؾ بتحويؿ مبمغ  وخمسمائة مميوف رفع رأس ماؿ البنؾ إلى تسعة مميارعمى ـ 2010ابريؿ  7اجتماعو المنعقد بتاريخ  وافؽ مجمس اإلدارة في -
وبذلؾ ارتفعت القيمة اإلسمية لاير يمني يف لقيمة اإلسمية لمسيـ بخمسابزيادة ـ، 2009عاـ الف لاير يمني إاافي مف األرباح المحققة خالؿ خمسمائة مميو 

 لاير يمني لمسيـ(. 900ـ: 2008ديسمبر  31لاير يمني ) 950لمسيـ الواحد إلى 

 .ىذه البيانات المالية مفال يتجزأ   جزءاً  (40)إلى  (1) تشكؿ اإليااحات المرفقة مف



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(
 بيان التدفقات النقدية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (6صفحة ) 

 ـ2008  م9002  
 ألؼ لاير يمني  ألف لاير يمني إيااح األنشطة التشغيمية

 460776396  ،947،9413  ربح السنة قبؿ الزكاة واريبة الدخؿ 

 7546420  33947،6  المخصص لقاء خسائر القروض والسمفيات والحسابات النظامية المحممة عمى بياف الدخؿ 
 (5586283)  (،،31،42)  لقاء خسائر القروض والسمفيات والحسابات النظامية المستردة إلى بياف الدخؿ المخصص 

 66695  194767  فروؽ إعادة تقييـ المخصص لقاء خسائر القروض والسمفيات
 (326763)  (34260،)  الزيادة في حصة البنؾ في القيمة الدفترية بالشركة التابعة 

 (2166895)  (-)  القروض والسمفيات  خالؿ السنة مف المخصص لقاء خسائر  المبمغ المستخدـ
 (161826824)  (243،9)  اآلالت والمعدات أرباح المستبعدات مف العقارات و 

 (168076313)  (1034063)  اريبة الدخؿ المدفوعة
 (1976656)  (99،4360)  الزكاة المدفوعة 

 2476567  ،2،,131  اتاستيالؾ العقارات واآلالت والمعد

 160906344  ،3411،413  التشغيؿ قبؿ التغيرات في الموجودات والمطموبات المستخدمة في أنشطة التشغيؿ حأربا

 التغيرات في الموجودات البنكية:
 

   

 261996147  (04،01،،34)  )الزيادة( / النقصاف في االحتياطيات لدى البنؾ المركزي اليمني 

 (1656533)  (67،,37,961)  أذوف الخزانة بتواريخ استحقاؽ تزيد عف ثالثة أشير النقصاف في 
 36725  (9477،4737)  )الزيادة( / النقصاف في القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء، قبؿ المخصصات وبعد الفوائد المعمقة 

 5656397  (6174،10)  )الزيادة( / النقصاف في األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

 266026736  (310,،93,36)  صافي النقصاف في الموجودات
  التغيرات في المطموبات البنكية:

   

 (486999)  9274،60  )النقصاف( في األرصدة المستحقة لمبنوؾ والمؤسسات المالية / الزيادة 

 468086806  ،499،،،314  الزيادة في ودائع العمالء 

 (166036044)  3411،47،7  ي األرصدة الدائنة والمطموبات األخرى )النقصاف( ف/ الزيادة 

 361566763  90401741،0  صافي الزيادة في المطموبات

 764046583  ،9،,،62  (1صافي التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية )

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (1336794)  (1143،1،)  شراء عقارات وآالت ومعدات 

 (1366407)  (94710)  شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة
 161926812  ،3،411  إيرادات المستبعدات مف العقارات واآلالت والمعدات  

 9226611  (6،4211،)  (2مف األنشطة االستثمارية ) / )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

     مة في( األنشطة التمويميةالتدفقات النقدية )المستخد

 (5986577)  (7014،71)   األرباح الموزعة المدفوعة

 (5986577)  (7014،71)  (3)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويمية 

 761736877  (111,213)  (1+9+3صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية )

 6962786162  9,012،،,67  ير ينا 1النقدية وشبو النقدية في 

 7664526039  67071,301 29 ديسمبر  13النقدية وشبه النقدية في 

 .مف ىذه البيانات الماليةال يتجزأ   جزءاً  (40)إلى  (1) تشكؿ اإليااحات المرفقة مف



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (7صفحة ) 

 نشاط التأسيس و ال 3
ـ بممكية مختمطة بيف حكومة 1962منية، شركة مساىمة عامة في عاـ تأسس البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )البنؾ( في صنعاء، الجميورية الي

 % مف رأس الماؿ المدفوع لكؿ منيما عمى التوالي. 49 % و51 رية اليمنية والقطاع الخاص بنسبةالجميو 

وىو مسجؿ  جميورية اليمنية.في أنحاء ال اً فرعًا منتشر  41يمارس البنؾ أعمالو المصرفية مف المركز الرئيس لمبنؾ في مدينة صنعاء ومف خالؿ 
، صنعاء في الجميورية (541ص ب ) ، وعنوانو البريدي ىوصنعاء ،سبتمبر 26وتقع اإلدارة العامة في ميداف التحرير شارع  (1بسجؿ تجاري رقـ )

  .اليمنية

 السياسات المحاسبية الهامة 9
 أساس إعداد البيانات المالية  9-3

بالقيمة المحتفظ بيا لموجودات المالية والمطموبات المالية وا المتوفرة لمبيع االستثمارات باستثناء دأ التكمفة التاريخيةمبوفقًا ل أعدت البيانات المالية
قرب ألؼ لاير يمني إال إذا أشير إلى مقربة ألباللاير اليمني  عرض البيانات الماليةت . العادلة ياوالمعاد قياسيا بقيمعبر الربح أو الخسارة العادلة 

 خالؼ ذلؾ.

 ( إدارة المخاطر المالية.2-3يتـ اإلفصاح عف مخاطر األدوات المالية وعرايا في اإليااح رقـ )
نشطة التمويمية.  يظير بياف التدفقات النقدية التغيرات في النقدية وشبو النقدية الناتجة خالؿ السنة مف األنشطة التشغيمية واألنشطة االستثمارية واأل

( في أي بند مف بنود بياف المركز المالي ُتدرج النقدية وشبو 29بة النقدية االستثمارات العالية السيولة.  يظير اإليااح رقـ )تتامف النقدية وش
 النقدية. 

أرباح وخسائر  ثؿيتـ تحديد التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية باستخداـ الطريقة غير المباشرة، ولذلؾ فإف األرباح لمسنة تعدؿ ببنود غير نقدية م
لمصروفات القياس، والتغيرات في المخصصات باإلاافة إلى التغيرات في المدينيف والدائنيف.  باإلاافة إلى ذلؾ، ال يؤخذ بجميع بنود اإليرادات وا

 قدية تشغيمية.مف المعامالت النقدية العائدة لألنشطة االستثمارية أو التمويمية.  وتصنؼ الفوائد المستممة أو المدفوعة كتدفقات ن
ى فئة التشغيؿ يتـ تحديد التدفقات النقدية مف األنشطة االستثمارية والتمويمية باستخداـ الطريقة المباشرة. يعتمد إسناد البنؾ لمتدفقات النقدية إل

 واالستثمار والتمويؿ عمى نموذج تشغيؿ لمبنؾ )منياج اإلدارة(.

 بياف االلتزاـ
في كما طبقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المقرة مف مجمس معايير المحاسبة الدولية السارية المفعوؿ  االستمراريةتعد البيانات المالية عمى أساس 

متطمبات و  ـ،2009ديسمبر  31في كما لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية التابعة لممجمس السارية المفعوؿ تفسيرات و  ـ2009ديسمبر  31
البنؾ المركزي  في منشورالواردة  التعميماتوالقواعد والتعميمات الصادرة مف البنؾ المركزي اليمني بما فييا لموائح المحمية الحالية المطبقة قوانيف واال

 عرض البيانات المالية. بشأفـ 2002( لسنة 2رقـ )اليمني 

 ـ 0920يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعوؿ في أو قبؿ  أ(

  ـ، مالئمة لمبنؾ:2009المعايير والتعديالت التالية والتي أصبحت سارية المفعوؿ في عاـ 

 تاريخ السريان  المحتوى  المعيار

 ـ2009يناير  1  تحسيف اإلفصاحات عف األدوات المالية   ( 7معيار التقارير المالية الدولي رقـ )

 ـ2009يناير  1  ـ(2007المالية )المعدؿ في سنة  عرض البيانات  ( 1معيار المحاسبة الدولي رقـ )

 اإلفصاحات" –(: "األدوات المالية 6التعديل عمى معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -

(. تطمب التعديالت إفصاحات 7ـ تعديالً لمعيار التقارير المالية الدولي رقـ )2009أصدر مجمس معايير المحاسبة الدولي في مارس 
ياسات القيمة العادلة ومخاطر السيولة. وعمى وجو الخصوص، تطمب التعديالت اإلفصاح عف قياسات القيمة العادلة حسب محسنة عف ق

المستوى في ىيكمية قياس القيمة العادلة.  ينتج عف العمؿ بيذه التعديالت إفصاحات إاافية لكف ليس ليا أي تأثير مادي عمى بياف 
 امؿ لمبنؾ.المركز المالي أو بياف الدخؿ الش
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 )تتمة(ـ 2009يناير  1المعايير والتعديالت السارية المفعوؿ في أو قبؿ  ( أ
  تتمة() ـ، مالئمة لمبنؾ2009المعايير والتعديالت التالية والتي أصبحت سارية المفعوؿ في عاـ: 

 ( "عرض البيانات المالية"3معيار المحاسبة الدولي رقم )  -
ـ.  وىي تحظر عرض بنود الدخؿ والمصروفات )التي ىي 2007( في سبتمبر 1صدرت صيغة معدلة لمعيار المحاسبة الدولي رقـ )

ات غير المالؾ في حقوؽ الممكية" تغيرات غير المالؾ في حقوؽ الممكية( في بياف التغيرات في حقوؽ الممكية لكف تطمب عرض "تغير 
منفصمة عف تغيرات المالؾ في حقوؽ الممكية في بياف الدخؿ الشامؿ.  ونتيجة لذلؾ، يعرض البنؾ في بياف التغيرات في حقوؽ الممكية 

عرض المعمومات جميع تغيرات المالؾ في حيف تعرض جميع تغيرات غير المالؾ في حقوؽ الممكية في بياف الدخؿ الشامؿ. لقد تـ إعادة 
 المقارنة حتى تتماشى مع المعيار المعدؿ. 

ـ، يجب لكؿ بند مف بنود حقوؽ الممكية، بما فييا كؿ 2008يناير  1( الصادر في 1بموجب التعديؿ عمى معيار المحاسبة الدولي رقـ )
الفترة. وبما أف التغيير في السياسة المحاسبية يؤثر بند مف بنود الدخؿ الشامؿ اآلخر أف تتـ المطابقة بيف القيمة الدفترية في بداية ونياية 

 فقط عمى جانب العرض، فميس ىناؾ تأثير عمى األرباح المستبقاة.  

  ـ، لكنيا غير مالئمة لعمميات البنؾ:2009المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي أصبحت سارية المفعوؿ في عاـ 
 تاريخ السريان  المحتوى  المعيار

الشروط المكتسبة  -المدفوعات عمى أساس األسيـ   ( 2عيار التقارير المالية الدولي رقـ )م
 ـ( 2008واإللغاء )المعدلة في سنة 

 ـ2009يناير  1 

 ـ2009يناير  1  القطاعات التشغيمية  ( 8معيار التقارير المالية الدولي رقـ )

 ـ2009يناير  1  ـ(2007)المعدؿ في سنة تكاليؼ االقتراض   ( 23معيار المحاسبة الدولي رقـ )

( ومعيار المحاسبة 32معيار المحاسبة الدولي رقـ )
 ( 1الدولي رقـ )

األدوات المالية المركبة وااللتزامات المالية الناتجة مف  
 التصفية 

 ـ2009يناير  1 

تفسير لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقـ 
(13 ) 

 ـ2008يوليو  1  عمالءبرنامج والء ال 

 ـ2008أكتوبر  1  حماية صافي االستثمارات في عمميات أجنبية  (16تفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية رقـ )

 الشروط المكتسبة واإللغاءات" -(: "المدفوعات عمى أساس األسهم 9معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -
(.  تنحصر التغييرات بشكؿ رئيسي 2ـ تعدياًل لمعيار التقارير المالية الدولي رقـ )2008دولي في يناير أصدر مجمس معايير المحاسبة ال

في تعريؼ الشروط المكتسبة واإلجراءات الواجب اتخاذىا إللغاء خطة )برنامج( مف قبؿ طرؼ آخر غير المنشأة.  تواح ىذه التعديالت 
داء. ونتيجة لتعديؿ تعريؼ الشروط المكتسبة فإنو يجب اآلف األخذ في االعتبار أف الشروط المكتسبة ىي، فقط، شروط خدمات وأ

تزاـ بالشروط غير المكتسبة عند تقدير القيمة العادلة ألداة الممكية الممنوحة. باإلاافة إلى ذلؾ، يصؼ المعيار نوع القيد إذا لـ يتـ االل
( غير مالئـ لعمميات لمبنؾ ألف البنؾ ال يجري أي 2المالية الدولي رقـ ) بالشروط المكتسبة والشروط غير المكتسبة. معيار التقارير

 مدفوعات قائمة عمى أساس األسيـ.  

 ( "القطاعات التشغيمية"1معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -
ـ. 2009يناير  1ية ابتداًء مف ـ. وأصبح إجباري التطبيؽ لمفترات المحاسب2006( في نوفمبر 8صدر معيار التقارير المالية الدولي رقـ )

   ( "التقرير القطاعي" مع متطمباتو لتحديد القطاعات الرئيسية والثانوية".14يحؿ ىذا المعيار محؿ معيار المحاسبة الدولي رقـ )
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 )تتمة(ـ 2009يناير  1ر والتعديالت والتفسيرات السارية المفعوؿ في أو قبؿ المعايي أ(

  تتمة( ـ، لكنيا غير مالئمة لعمميات البنؾ2009المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي أصبحت سارية المفعوؿ في عاـ(: 

 ( "تكاليف االقتراض"91معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
ـ. وىي تمغي خيار االعتراؼ الفوري لتكاليؼ االقتراض 2007( في مارس 23عيار المحاسبة الدولي رقـ )صدرت صيغة معدلة لم

كمصروؼ لمموجودات التي تحتاج إلى فترة زمنية طويمة لتكوف جاىزة لالستخداـ المستيدؼ. ىذا التعديؿ غير مالئـ لمبنؾ ألف البنؾ لـ 
 يتكبد أي تكاليؼ اقتراض لبناء أصؿ.

( "األدوات المالية المركبة وااللتزامات الناتجة من 3( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )19محاسبة الدولي رقم )معيار ال -
 التصفية"

ـ.  وىو يطمب حاليًا تصنيؼ بعض األدوات المالية التي تمبي 2008( في فبراير 32عدؿ مجمس معايير المحاسبة الدولي المعيار )
ممكية.  ُتصَنؼ، حاليًا، األدوات المالية المركبة التي تمثؿ الفائدة المتبقية في صافي موجودات المنشأة تعريؼ المطموبات المالية كحقوؽ 

كحقوؽ الممكية شريطة أف ُتمبي شروطًا معينة. وشبييًا بتمؾ المتطمبات االستثناء لتعريؼ المطموبات المالية ألدوات تعطي مالكيا حصة 
( غير مالئـ لمبنؾ ألف البنؾ ال يممؾ 32صفيتيا. ىذا التعديؿ عمى معيار المحاسبة الدولي رقـ )في صافي موجودات المنشأة فقط عند ت

 أي أدوات مالية مركبة.

 ( "برنامج والء العمالء" 31تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ) -
( أنو حيثما تباع بااعة أو خدمات معًا مع حافز والء لمعميؿ )عمى 13يواح تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقـ )

سبيؿ المثاؿ: نقاط والء أو منتجات مجانية( فإف الترتيبات تمثؿ ترتيبات متعددة العناصر. يتـ توزيع الدخؿ المستمـ مف العميؿ بيف 
( غير مالئـ لعمميات البنؾ ألف 13قارير المالية الدولية رقـ )مكونات الترتيبات باستخداـ القيـ العادلة.  تفسير لجنة تفسيرات معايير الت

 البنؾ ال يشغؿ أي برامج والء.

 ( "حماية صافي االستثمار في عمميات أجنبية"37تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ) -
التفسير غير مالئـ لعمميات البنؾ ألف البنؾ ال يممؾ أي  ُيواح ىذا التفسير المعالجة المحاسبية بشأف صافي االستثمار المحمي. ىذا

 عمميات أجنبية.

 المعايير والتفسيرات المصدرة ولكنيا غير سارية المفعوؿ، بعد ب(

ـ وليست سارية 2009ديسمبر  31مجمس معايير المحاسبة الدولي قبؿ التي صدرت مف قبؿ المعايير والتفسيرات التالية فإف ، لاللتباس اً تجنب
  المفعوؿ، بعد، لـ يسبؽ تطبيقيا مف قبؿ: 

 تاريخ السريان  المحتوى  /التفسير المعيار
( ومعيار المحاسبة 1معيار التقارير المالية الدولية رقـ )

 (27الدولي رقـ )
تكمفة االستثمار في منشأة تابعة، أو منشأة مسيطر عمييا  

 بالمشاركة أو منشأة زميمة

 ـ2008يوليو  1 

 ـ2009يوليو  1  إندماج األعماؿ  (3تقارير المالية الدولي رقـ )معيار ال

 ـ2009يوليو  1  البيانات المالية الموحدة والمنفصمة  (27معيار المحاسبة الدولي رقـ )

بنود الحماية  –االعتراؼ والقياس  –األدوات المالية   (39معيار المحاسبة الدولي رقـ )
 المستحقة

 ـ2009يوليو  1 
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 )تتمة( المعايير والتفسيرات المصدرة ولكنيا غير سارية المفعوؿ، بعد ب(

 تاريخ سريانه  المحتوى  /التفسير المعيار
 ـ2009يوليو  1  توزيع موجودات غير نقدية عمى المالؾ  (17ة رقـ )تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولي

 ـ2009يوليو  1  تحويؿ الممتمكات مف العمالء  (18تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقـ )

 ـ2009يوليو  1  : التصنيؼ والقياس1األدوات المالي جزء   (9معيار التقارير المالية الدولي رقـ )

( "تكمفة االستثمار في منشأة تابعة أو منشأة 96( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )3معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -
 مسيطر عميها بالمشاركة أو منشأة زميمة" 

مة الدفترية تحت ممارسة يسمح المعيار المعدؿ لممنشآت التي تطبؽ ألوؿ مرة استخداـ التكمفة المفتراة ألي مف القيمة العادلة أو القي
محاسبية سابقة لقياس التكمفة المبدئية لالستثمارات في منشآت تابعة أو منشآت مسيطر عمييا بالمشاركة والمنشآت الزميمة في البيانات 

عرض المنشأة ( ويطمب أف ت27المالية المنفصمة لكؿ منيا. ُيمغي التعديؿ أياًا تعريؼ "طريقة التكمفة" مف معيار المحاسبة الدولي )
مقسـو األرباح المستممة مف االستثمارات في المنشآت التابعة والمنشآت المسيطر عمييا بالمشاركة والمنشآت الزميمة كدخؿ في البيانات 

و منشآت المالية المنفصمة لممستثمر. ال يبدو ىذا التعديؿ مالئمًا لمبنؾ ألف البنؾ ال يممؾ استثمارات في منشآت تابعة أو منشآت زميمة أ
 مسيطر عمييا بالمشاركة.  

 ( "اندماج األعمال"1معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -
يطمب المعيار المعدؿ االستمرار في تطبيؽ "طريقة الحيازة" الندماج اإلعماؿ مع بعض التغييرات الميمة. فعمى سبيؿ المثاؿ، جميع 

العادلة في تاريخ الحيازة، مع مدفوعات محتممة تصنؼ كديف يعاد تقييمو الحقًا عبر  المبالغ المدفوعة لشراء منشأة يجب أف تسجؿ بالقيمة
بياف الدخؿ.  ُيوجد خيار عمى "أساس الحيازة عمى الحيازة" لقياس حصة المنشأة غير المسيطر عمييا في المنشأة المشتراة إما بالقيمة 

ة المشتراة غير المسيطر عمييا. يجب تحميؿ جميع تكاليؼ الحيازة عمى العادلة أو نسبة حصة المشتري في صافي الموجودات في المنشأ
 ـ. 2010يناير  1( )المعدؿ( مستقباًل لجميع معامالت اندماج األعماؿ ابتداًء مف 3المصاريؼ. سوؼ يقـو البنؾ بتطبيؽ المعيار رقـ )

 ( "البيانات المالية الموحدة والمنفصمة"96معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
مب المعيار المعدؿ تسجيؿ تأثير جميع المعامالت لحصة المنشأة غير المسيطر عمييا في حقوؽ الممكية إذا لـ يكف ىناؾ تغيير في يط

 السيطرة وأف ىذه المعامالت لف ينتج عنيا "شيرة" أو أرباح أو خسائر. يحدد المعيار أياًا المعالجة المحاسبية عند فقداف السيطرة، حيث
حصة متبقية في تمؾ المنشأة بالقيمة العادلة وأف ُيعترؼ بأي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة.  سوؼ يطبؽ البنؾ  يعاد قياس أية

 ـ.2010يناير  1( )المعدؿ( مستقباًل لممعامالت مع األطراؼ غير المسيطر عمييا ابتداًء مف 27معيار المحاسبة الدولي رقـ )

 بنود الحماية المستحقة" -دوات المالية: االعتراف والقياس ( "األ12معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
ـ، وىو يوفر اإلرشادات لظرفيف إثنيف.  لتعريؼ المخاطر مف جانب واحد في 2008صدر التعديؿ لػ"بنود الحماية المستحقة" في يوليو 
ى أنو أداة حماية المخاطر مف جانب واحد، لف ( أف الخيار الُمشترى المحدد بكاممو عم39بند محمي يمخص معيار المحاسبة الدولي رقـ )

يكوف فعااًل بصورة كاممة.  ال يسمح بتصنيؼ التاخـ، عمى أنو مخاطر حماية أو جزء مف األداة إال في ظروؼ معينة. ىذا التعديؿ ال 
 يتوقع أف يكوف مالئمًا لعمميات البنؾ ألف البنؾ لـ يدخؿ في أي معامالت حماية. 
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 ( "توزيع موجودات غير نقدية عمى المالك"36تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ) -

ـ، وىو يتناوؿ كيؼ يجب أف يقاس توزيع مقسـو 2008( في نوفمبر 17ة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقـ )صدر تفسير لجن
د األرباح غير النقدية عمى المساىميف.  ُيعترؼ بالتزاـ مقسـو األرباح بعد المصادقة عمى مقسـو األرباح مف قبؿ المنشأة المعنية ولـ يع

يجب االعتراؼ بالتزاـ مقسـو األرباح ىذا بالقيمة العادلة لصافي الموجودات التي سوؼ توزع.  يجب   مف صالحية تمؾ المنشأة.
االعتراؼ بالفارؽ بيف مبمغ مقسـو األرباح المدفوع والمبمغ المرحؿ إلى ما بعده لصافي الموجودات الموزعة في الربح أو الخسارة.  يجب 

 ي الموجودات المحتفظ بيا لتوزيعيا عمى المالؾ تمبي تعريؼ العمميات متوقفة.  إعطاء إفصاحات إاافية إذا كانت بنود صاف

 ( "تحويل الموجودات من العمالء"31تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ) -
الجة المحاسبية لتحويالت ـ. وىو يواح المع2009في يناير  (18تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقـ )صدر 

بنود العقارات واآلالت والمعدات مف قبؿ منشآت تستمـ ىذه التحويالت مف عمالئيا. وينطبؽ التفسير أياًا عمى االتفاقيات التي تحصؿ 
واآلالت المنشأة بموجبيا عمى نقدية مف عميؿ عندما يجب أف يستخدـ مبمغ النقدية فقط في تشييد أو حيازة بند مف بنود العقارات 

والمعدات، وأف يكوف عمى المنشأة عندئذ أف تستخدـ ىذا البند لتوفر لمعميؿ اآللية التي تمكنو مف استمرار حصولو عمى توريدات بااعة 
 (.18و/ أو خدمات.  لف يتأثر البنؾ بتطبيؽ تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقـ )

 ر المالية الدوليةالتحسينات عمى معايير التقاري -
ـ. وىي تتامف تعديالت عدة لمعايير التقارير المالية الدولية 2008صدرت التحسينات عمى معايير التقارير المالية الدولية في مايو 

ة" عمى والتي يعتبرىا مجمس معايير المحاسبة الدولي غير مستعجمة ولكف ارورية. تشمؿ "التحسينات عمى معايير التقارير المالية الدولي
تعديالت ينتج عنيا تغييرات محاسبية ألغراض العرض أو االعتراؼ أو القياس، وكذلؾ عمى التعاريؼ المستخدمة أو التعديالت 

تسري أغمب التعديالت ابتداًء مف الفترات السنوية التي تبدأ في أو التصحيحية ذات العالقة بالعديد مف معايير التقارير المالية الدولية.  
ـ عمى التوالي، مع السماح بالتطبيؽ المبكر. الُ يتوقع أف تحصؿ تغييرات مادية في السياسات 2010يناير  1ـ و 2009ناير ي 1بعد 

 المحاسبية لمبنؾ نتيجة ليذه التعديالت.

 : التصنيف والقياس"3الجزء  -( "األدوات المالية2معيار التقارير المالية الدولية رقم ) -

( ذات 39ـ ويحؿ محؿ تمؾ األجزاء مف معيار المحاسبة الدولي رقـ )2009( في نوفمبر 9ية الدولية رقـ )صدر معيار التقارير المال
 الرئيسة ليذا المعيار ىي كما يمي:       العالقة بتصنيؼ وقياس الموجودات المالية.إف الخصائص 

بالقيمة العادلة وثانييما تمؾ التي ينبغي أف تقاس الحقًا يجب أف تصنؼ الموجودات المالية في فئتي قياس، أوليما تمؾ التي تقاس الحقًا 
عمى بالتكمفة المطفأة. يجب أفُ يتخذ ىذا القرار عند االعتراؼ األولي.  يعتمد التصنيؼ عمى نموذج نشاط المنشأة إلدارة أدواتيا المالية و 

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألداة.
 : التصنيف والقياس"3الجزء  -( "األدوات المالية2رقم )معيار التقارير المالية الدولية  -

يتـ الحقًا قياس األداة بالتكمفة المطفأة فقط إذا كانت أداة ديف وكاف كؿ مف ىدؼ "نموذج نشاط المنشأة" ىو االحتفاظ ببند الموجودات 
فقط دفعات أصؿ المبمغ المستثمر والفائدة عميو )أي أف  لتحصيؿ التدفقات النقدية التعاقدية، وكانت التدفقات النقدية التعاقدية لألداة تمثؿ

 ليا خصائص القرض األساسية فقط(. يجب أف تقاس جميع أدوات الديف األخرى بالقيمة العادلة عبر الربح والخسارة.  



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (12صفحة ) 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  9
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 )تتمة(بياف االلتزاـ 

 )تتمة( المعايير والتفسيرات المصدرة ولكنيا غير سارية المفعوؿ، بعد ب(

 )تتمة( : التصنيف والقياس"3الجزء  -( "األدوات المالية2معيار التقارير المالية الدولية رقم ) -

جرة فسوؼ تقاس بالقيمة العادلة يجب أف تقاس الحقًا جميع أدوات الممكية بالقيمة العادلة.  فبالنسبة ألدوات الممكية التي ُيحتفظ بيا لممتا
ي عبر الربح أو الخسارة. أما بالنسبة لجميع استثمارات حقوؽ الممكية األخرى فيمكف أفُ يتخذ قرار غير قابؿ لمتغيير عند االعتراؼ األول

يس عبر الربح والخسارة.  يجب بيا، لالعتراؼ باألرباح والخسائر بالقيمة العادلة غير المحققة والمحققة عبر بياف الدخؿ الشامؿ اآلخر ول
ر أف ال يكوف ىناؾ تدوير ألرباح وخسائر القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة.  ىذا القرار قد يتخذ عمى أساس أداة عمى أداة. يجب إظيا

( 9ارير المالية الدولي رقـ )مقسـو األرباح في الربح أو الخسارة طالما كاف المبمغ يمثؿ عائدًا عمى االستثمار. رغـ أف تطبيؽ معيار التق
 ـ، إال أنوُ يسمح بتطبيقو مبكرًا.  2013يناير  1ممـز ابتداء مف 

 يدرس البنؾ، في الوقت الحاار، تطبيقات ىذا المعيار وتأثيره عمى البنؾ وتوقيت تطبيقو مف قبؿ البنؾ.

 نيف والموائح المحمية الصادرة عف البنؾ المركزي اليمني ىي كما يمي:إف االستثناءات مف معايير التقارير المالية الدولية إلتزامًا بأحكاـ القوا

دنى لنسب مئوية لمخسائر لقاء القروض والسمفيات غير المنتظمة وفقا لتعميمات البنؾ المركزي اليمني الصادرة بالمنشور أاستخداـ حد  ( أ
 ـ،1998( لعاـ 5ـ وتعديالتو الصادرة في المنشور رقـ )1996( لعاـ 6الدوري رقـ )

 دراج المخصص العاـ لقاء المخاطر المحتسبة عمى القروض والسمفيات غير المنتظمة امف حقوؽ الممكية،إ عدـ ( ب

االستثمارات االعتراؼ والقياس والخاصة باالعتراؼ بتقييـ  –(: االدوات المالية 39عدـ تطبيؽ بعض احكاـ معيار المحاسبة الدولي رقـ ) ( ت
 ،ذا كانت تمؾ االستثمارات مدرجة في سوؽ مالية منتظمةإال إعادلة لمبيع وفقا لقيميا ال المتوفرة

التغيرات في  بياف% مف رأس الماؿ كحقوؽ أقمية في كؿ مف بياف المركز المالي و 49 اعدـ إظيار حقوؽ القطاع الخاص البالغ نسبتي ( ث
  . حقوؽ الممكية

 التقديرات المحاسبية الهامة 9-9
المالية مطموبات تؤثر عمى تطبيؽ السياسات ومبالغ الموجودات وال وافتراااتتقديرات تعديالت و إجراء مف اإلدارة القياـ  يتطمب إعداد البيانات المالية

تتكوف التقديرات التي ترى إدارة البنؾ   خالؿ الفترة المالية مواع التقرير.المعمنة ومبالغ اإليرادات والمصروفات  في تاريخ البيانات الماليةالمعمنة 
 والسمفيات. لقروضابشكؿ أساسي، مف مخصص انخفاض في الفترات الالحقة،  ماديةمتعديالت الل جوىريةتحمؿ مخاطر ا أني

 تقديرات اإلدارة
التي تشكؿ السائدة و معقولة في ظؿ الظروؼ أنيا البنؾ قد يعتتعددة البنؾ السابقة وعوامؿ أخرى مخبرة المصاحبة عمى  واالفتراااتتستند التقديرات 

تختمؼ النتائج الفعمية عف  ، لذلؾ قدمف مصادر أخرىالموجودات والمطموبات التي قد ال تكوف ظاىرة بشأف قيـ األحكاـ التي يصدرىا  اسائجيا أسنت
  تمؾ التقديرات. 

إذا كاف التعديؿ التقدير  تعديؿ يتـ فيياالتقديرات المحاسبية في الفترة التي دوري ويعترؼ بالتعديالت عمى بشكؿ  واالفتراااتلتقديرات تتـ مراجعة ا
 ات الحالية والمستقبمية.الفتر كؿ مف عمى يؤثر تعديؿ الإذا كاف مستقبمية التعديؿ والفترات الفي فترة الفترة أو تمؾ عمى يؤثر فقط 
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 ممخص السياسات المحاسبية الهامة  9-1
والتي تمتـز بمعايير التقارير المالية الدولية بثبات واستمرار وذلؾ لمعالجة البنود التي تعتبر مادية  ية اليامة التاليةالسياسات المحاسباتبعت اإلدارة 

 بالنسبة لمبيانات المالية لمبنؾ: 

 المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد

لمتاجرة، أي التاريخ الذي يمتـز فيو البنؾ بشراء األصؿ. إف المشتريات يعترؼ بجميع المشتريات والمبيعات "االعتيادية" لمموجودات المالية في تاريخ ا
موائح أو المبيعات "االعتيادية" ىي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطمب استالـ األصؿ خالؿ اإلطار الزمني المنصوص عميو في ال

 التنظيمية أو حسب أعراؼ السوؽ.

 العمالت األجنبية

 لبنؾ بسجالتو باللاير اليمني، وىي عممة البنؾ وظيفيًا وعراًا.يحتفظ ا أ(

الصرؼ السائد في تاريخ سعر ل باللاير اليمني وفقاً مبدئيًا  أو يتطمب سدادىا بعمالت أجنبية، يجري قيد المعامالت التي تتـ بالعمالت األجنبية ب (
بسعر ي إلى اللاير اليمني لبالعمالت األجنبية في تاريخ بياف المركز الما النقدية المسجمةالموجودات والمطموبات أرصدة تحوؿ   .المعامالت

غير النقدية التي تقاس عمى أساس تكمفتيا التاريخية بالعممة األجنبية بسعر  تتدرج الموجودات والمطموباو في ذلؾ التاريخ.  الصرؼ السائد
قدية التي تقاس عمى أساس القيمة العادلة مثؿ األدوات االستثمارية في الصرؼ السائد في تاريخ المعاممة وتحوؿ معامالت البنود غير الن

كافة تدرج األسيـ المتوفرة لمبيع باستخداـ أسعار الصرؼ السائدة عندما يتـ تحديد القيمة العادلة واالعتراؼ بيا امف حقوؽ الممكية.  
 الدخؿ.بياف مف إعادة التقييـ في الناتجة  األرباح والخسائر

 ؿ البنؾ بعقود صرؼ العمالت المستقبمية.ال يتعام ( ج

 ومصروفات الفوائد يراداتإاالعتراؼ ب

 والقروض االلتزاماتإيرادات رسـو عترؼ بوياألصمي.  لمبمغلممتبقي مف ا االستحقاؽ مبدأ أساس مىع والمدفوعة المقبواة الفوائديعترؼ ب ( أ
 ـ1996 لعاـ( 6) رقـ بالمنشور الصادرة اليمني المركزي البنؾ تعميماتًما بلتزااو   .المطبؽ الفائدة سعرعمى أساس و  استحقاقيا عند المقدمة

 فعاًل، تحصيمياحتى يتـ  أكثر أو يوماً  90 استحقاقيا عمى ماى التي المنتظمة غير والسمفيات القروض عمى الفوائد يراداتبإعترؼ يُ  ال
 .استحقاقيا عند الدخؿ امف األخرى والعموالت الرسـو تدرجفي حيف 

 لعاـ( 2) رقـ بالمنشور الصادرة اليمني المركزي البنؾ لتعميمات وفقاً  "األخرى التشغيؿ إيرادات" بند امف المستردة المخصصاتتدرج   (ب
  .ـ2002

مف  األرباحالممكية، في حيف يعترؼ بتوزيعات  قوؽطريقة ح أساس عمى درجةالم غير التابعة الشركة في االستثمار رباحيعترؼ بأ ج(
 .عنيا اإلعالف عنداألخرى  لمبيعالمتوفرة  تثماراتالسا

 النقدية وشبو النقدية

باستثناء  اليمني المركزي البنؾ لدى واألرصدة الصندوؽ في النقدية مف كؿ مىع النقدية وشبو النقديةتشتمؿ  النقدية، التدفقات بياف إعداد لغرض
 لدى اإليداع وشياداتوالسندات الحكومية  يلبياف المركز الما تاريخ مف أشير ثالثة مف أقؿ استحقاؽ بتواريخ الخزانة وأذوف االحتياطيات أرصدة
 .أشير ثالثة عف تزيد فترة خالؿ تستحؽ التي تمؾاألخرى باستثناء  البنوؾ لدى واألرصدة اليمني المركزي البنؾ

 الخزانة أذوف
 تاريخ ف)غير المستحؽ( م المطفأ غير الخصـ ناقصةً  االسمية بقيمتيا المالية رةوزا عف نيابة اليمني المركزي البنؾ يصدرىا التي الخزانة أذوف تظير
 . الثابت القسط طريقة أساس عمى االستحقاؽ تاريخ إلى الشراء
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 اليمني المركزي البنؾ لدى اإليداع شيادات
 البنؾ لدى ودائع تمثؿ كونيا "البنوؾ لدى األرصدة" بند امف إدراجيا ويتـ االسمية بقيمتيااليمني  المركزي البنؾ لدى اإليداع شيادات تظير

 .اليمني المركزي

 الحكومية السندات
 ات الدولة لمبنؾ بسعر التكمفة.تظير السندات الحكومية التي أصدرىا البنؾ المركزي اليمني نيابًة عف وزارة المالية لسداد ديوف بعض مؤسس

 المتوفرة لمبيع االستثمارات
كما في تاريخ  االمتالؾتكاليؼ عممية شاممة ، اقابميدفوع مالم لمعوضالتكمفة، وىي القيمة العادلة سعر مبدئيًا ب االستثماراتىذه جميع يعترؼ ب

 تصنؼ االستثمارات المتوفرة لمبيع كما يمي:  . البيانات المالية
 درجة:الم غير التابعة شركةال أ(

خر بيانات مالية بناًء عمى آ، تبعًا لطريقة حقوؽ الممكية )ش.ـ.ي(" ميفأشركة مأرب اليمنية لمتالتابعة "قيمة االستثمار في الشركة االعتراؼ بيتـ 
 .ةتمؾ الشركفي مدققة ومعتمدة مف قبؿ الجمعية العمومية لممساىميف 

 :األخرىالمتوفرة لمبيع  االستثمارات ب(
مخصص ألي انخفاض التاريخية بعد حسـ استثمارات طويمة األجؿ، بسعر التكمفة وىي ، األخرى المحمية والخارجيةالمتوفرة لمبيع  االستثماراتتظير 

 حتسب عمى أساس فردي.يقيمتيا دائـ في 

 محتممةالالمطموبات و  والسمفيات القروضلقاء خسائر  مخصصال
 لقروض مخصصات تكويف يتــ 1998( لسنة 5والمنشور رقـ ) ـ1996 لسنة( 6) رقـ بالمنشور الصادرة اليمني لمركزيا البنؾ تعميماتالتزامًا ب
 ،محتممةال توالمطموبا والسمفيات القروض إجمالي مف تحتسب العامة لممخاطر مئوية نسبة إلى باإلاافةمطموبات محتممة خاصة و  وسمفيات
 القروضمحافظ ل الدوريةشاممة ال الدراسات اوء في وذلؾ خارجية بنوؾ مف صادرة صرفيةامانات مو  ائعبود المغطاة األرصدة منيا مستبعداً 

 :أدنى كحد لتاليةمعدالت الم طبقاً  المخصص تكويف يتـ عميو، وبناءً  .محتممةالالمطموبات و  والسمفيات

 1 (راقبةالم تحت لحساباتا متامنةً ) المنتظمة محتممةالالمطموبات و  والسمفيات القروض  % 
 المنتظمة غيرمحتممة الالمطموبات و  والسمفيات القروض:  

 % 15 المستوى دوف الديوف   -
 % 45 تحصيميا في المشكوؾ الديوف   -
 % 100 الرديئة الديوف   -

 ،بيا يقـو التي الفحص ماؿأع اوء في اليمني المركزي البنؾ مفبتوجيو  أو لتحصيميا المتخذة اإلجراءات جدوى دـعند ع ،القروضشطب  يتـ
بياف  يف لمعمالءالمقدمة  والسمفيات القروض تظير.  شطبيا سبؽ التي القروض مف المحصمة المبالغ إليو تااؼ الذي المخصص مف حسماً  وذلؾ

 .ةمطموبات المحتمموال والسمفيات القروض عممة بنفس المخصصات قيدالمعمقة وت والفوائد المخصص حسـ بعد المركز المالي

 ، بعد االستيالؾ المتراكـالمعداتاآلالت و العقارات و 

ناقصًة  تشمؿ األرااي والمباني بشكؿ رئيسي الفروع والمكاتب.  تظير جميع العقارات والمعدات واآلالت التي يستخدميا البنؾ بالتكمفة التاريخية
رة بحيازة كؿ بند مف البنود.  ُتدرج المصاريؼ الالحقة في القيمة االستيالؾ المتراكـ.  تتامف التكمفة التاريخية المصاريؼ ذات الصمة المباش

بذلؾ البند  الدفترية لكؿ بند أو ُيعترؼ بيا كبند ُمنفصؿ، كما ىو مالئـ، فقط، عندما يكوف مف المحتمؿ أف تتدفؽ إلى البنؾ منافع اقتصادية مرتبطة
القيمة الدفترية لمجزء المستبدؿ.  ُتحمؿ جميع تكاليؼ الترميـ والصيانة األخرى إلى وتكوف تكمفتو قابمة لمقياس بموثوقية.  يتـ إلغاء االعتراؼ ب
 مصاريؼ التشغيؿ األخرى خالؿ الفترة المالية التي تكبدت فييا.
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 )تتمة( ؾ المتراكـ، بعد االستيالالمعداتاآلالت و العقارات و 

  االستيالؾ المتراكـ. ةً ناقصبسعر التكمفة أو مبالغ إعادة التقييـ األخرى فتظير عقارات واآلالت أما الالممموكة،  ال تستيمؾ األرااي

مبمغ إعادة تقييميا  لكؿ العقارات واآلالت والمعدات، باستثناء األرااي الممموكة، بمعدالت تحتسب لشطب سعر التكمفة أويتـ احتساب االستيالؾ 
باستخداـ طريقة القسط الثابت اإلنتاجي  هعمى مدى عمر ناقصة القيمة المتبقية المقدرة بناء عمى األسعار السائدة في تاريخ االمتالؾ لكؿ أصؿ 

 بالمعدالت المبينة أدناه: 

 المباني   سنة 25
 اآلالت واألجيزة المكتبيةاألثاث و    سنوات 4
 السيارات   سنوات 4

 التحسينات عمى العقارات المستأجرة   عمى مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي أييما أقؿ 

ترداد.  إف المبمغ القابؿ تُنزؿ القيمة الدفترية لبند الموجودات فورًا إلى مبمغو القابؿ لالسترداد إذا زادت القيمة الدفترية عف المبمغ التقديري القابؿ لالس
ة عادلة لبند الموجودات ناقصة تكمفة بيعو وقيمة استخدامو.  لـ ينخفض أي بند مف بنود العقارات والمعدات واآلالت كما في لالسترداد ىو أعمى قيم

 ـ: ال شيء(.2008ـ )2009ديسمبر  31

فترية، وُتدرج امف مصاريؼ ُتحدد األرباح والخسائر عمى بنود العقارات والمعدات واآلالت المستبعدة بمقارنة مبالغ البيع المحصمة مع القيمة الد
 التشغيؿ األخرى في بياف الدخؿ.

 عقود اإليجار
دات تصنؼ العقود كعقود إيجار تمويمي عندما تنقؿ شروط العقد جميع المخاطر والمنافع الناتجة عف ممكية الموجودات سواًء كانت ممكية الموجو 

 إف جميع العقود التي أبرميا البنؾ ىي عقود إيجار تشغيمي.  مويمي كعقود تشغيمية. فعمية أو ال. وتصنؼ بقية عقود اإليجارات غير عقود اإليجار الت
 ُتحتسب مدفوعات عقود اإليجار التشغيمي كمصروفات في بياف الدخؿ عمى أساس القسط الثابت عمى مدى فترة اإليجار.

 غير منتظمة لديوف وفاءً  لمبنؾممكيتيا  آلت التي والامانات العقارات

 المدينة األرصدة" بند امف لمبنؾ ممكيتيا آلت التي العقارات تدرج اليمني المركزي البنؾ وتعميمات ـ1998 لعاـ( 38) رقـ البنوؾ نوفلقا وفقاً 
، كما في انخفاضأي  قيمة تحميؿ يتـقيمتيا.   في انخفاض أي ةً ناقص لمبنؾىذه الموجودات  بيا آلت التي لقيمةباستخداـ ا" األخرى والموجودات

 .الدخؿ بياف عمى، ماليبياف المركز اليخ تار 

 محتممةال وااللتزامات المطموبات
حيث " وااللتزامات األخرى ةالحسابات النظامي" بند تحت بياف المركز المالي خارج فييا، طرًفا البنؾ يكوف والتيمحتممة ال وااللتزامات المطموبات تظير
 .بياف المركز المالي تاريخ في امفعمية ك مطموبات أوفعمية  موجودات تمثؿ الأنيا 

 الاماف االجتماعي
ـ. وتحمؿ 1991( لسنة 25يدفع موظفو البنؾ حصتيـ لقاء الاماف االجتماعي بحسب قانوف التأمينات االجتماعية لمجميورية اليمنية رقـ )

 المساىمة السنوية لمبنؾ عمى بياف الدخؿ.

 الدخؿ اريبة
( لسنة 12تعديالتو في القرار الجميوري بقانوف رقـ )و  ـ1991( لسنة 31الدخؿ رقـ )ارائب بموجب قانوف  الدخؿ اريبة مخصص يحتسب
 . ـ1998لسنو  (38)رقـ البنوؾ مف قانوف  (85) المادة رقـوأحكاـ ـ 1999



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (16صفحة ) 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  9

  )تتمة(ممخص السياسات المحاسبية الهامة   9-1

 لزكاةا
 ـ إلى اإلدارة العامة لمواجبات الزكوية والتي تقرر توزيعيا طبًقا لمصاريفيا الشرعية.1999( لسنة 2اة وفقًا لقانوف الزكاة رقـ )يقـو البنؾ بدفع الزك

 العالقة ذوي األطراؼالمعامالت مع 
أفراد عائالتيـ والشركات ر المدراء و كأعااء مجمس اإلدارة وكباالمعامالت التي تمت مع األطراؼ ذوي العالقة  عف المالية البيانات في اإلفصاح يتـ

% أو أكثر مف 5وأياًا كبار المساىميف، غير الحكومة، ممف يمتمكوف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة  التي يعتبروف فييا المالكيف الرئيسيف
 القوة التصويتية.

وجوىري عمى عممية اتخاذ القرارات المالية والتشغيمية لمبنؾ.   يعتبر الطرؼ ذو عالقة عندما يكوف لو القدرة عمى التحكـ أو ممارسة تأثير ميـ
مركزي اليمني يتعامؿ البنؾ مع األطراؼ ذوي العالقة بنفس األسس التي يتعامؿ بيا مع الغير، التزامًا بأحكاـ القانوف والقرارات التفسيرية لمبنؾ ال

 ـ. 1999( لسنة 4الصادرة بالمنشور رقـ )

 نةاألما برسـ الموجودات
  .المالية البيانات ىذه امف ُتدرج لـ لذلؾ ،مبنؾل موجوداتك األمانة برسـ البنؾ بيا يحتفظ التي الموجوداتال ُتعامؿ 

 يمة الموجوداتانخفاض ق

الخصوص  أي داللة في ىذاإذا وجدت ما.  أصؿانخفاض  احتماؿبتقييـ ما إذا كانت ىناؾ داللة عمى  بياف مركز مالي،في تاريخ كؿ  ،يقـو البنؾ
أعمى ىو لالسترداد القابؿ األصؿ مبمغ لالسترداد. إف القابؿ األصؿ مبمغ بتقدير البنؾ يقـو األصؿ السنوي النخفاض فحص الأو في حالة وجوب 

إال إذا ة أصؿ عمى حدلكؿ ناقصة تكمفة البيع وقيمتو المستخدمة والمحددة  توليد النقدقيمة عادلة لألصؿ ناقصة تكمفة البيع أو القيمة العادلة لوحدة 
  مموجودات األخرى أو موجودات البنؾ.تمؾ لكاف األصؿ ال يولد تدفقات نقدية داخمة مستقمة إلى حد كبير عف 

خسائر لالسترداد.  ُيعترؼ بالقابؿ  ولى مبمغلالسترداد يعتبر األصؿ منخفاًا ويتـ خفاو إالمبمغ المرحؿ لألصؿ عف مبمغو القابؿ عندما يتجاوز 
أي ما إذا كانت ىناؾ فيبيانات مالية تقييـ في تاريخ كؿ متسقة مع وظيفة األصؿ المنخفض. يتـ إجراء  نشطة المستمرة في بياف الدخؿض األانخفا

ذا وجدت ىذه الداللةانخفاض سبؽ االعتراؼ بيا. أو نقصاف خسائر عدـ وجود داللة عمى    .لالسترداد لألصؿمبمغ القابؿ اليتـ تقدير  وا 

 االعتراؼمنذ  لالستردادالقابؿ األصؿ فقط إذا كاف ىناؾ تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبمغ سابقًا لمعترؼ بيا االنخفاض اارة عكس خست
بمغ المالزيادة ال يمكف أف تتجاوز ىذه و لالسترداد، إلى مبمغو القابؿ المرحؿ لألصؿ مبمغ الزيادة يتـ  ،الحالةفي ىذه  االنخفاض.خسارة في  بآخر

 المرحؿ الذي تـ تحديده، بعد االستيالؾ، لو أنو لـ يتـ االعتراؼ بخسارة انخفاض األصؿ في السنوات السابقة. 

مى أنو زيادة في إعادة مة العكس عيجب معاميتـ االعتراؼ بيذا العكس في بياف الدخؿ إال إذا رحؿ األصؿ بمبمغ إعادة تقييـ، وفي ىذه الحالة 
قيمتو المتبقية عمى أساس  ناقصةفي الفترات المستقبمية لتخصيص القيمة المرحمة المعدلة لألصؿ  االستيالؾعديؿ تكمفة تـ تكس يعىذا الالتقييـ. بعد 

 المتبقي.  عمره اإلنتاجيمنتظـ عمى مدى 

 مقاصة الموجودات والمطموبات المالية

حؽ قابؿ لمتنفيذ قانونيًا وجود  عند في بياف المركز الماليرصيد الناتج الصافي الموجودات المالية والمطموبات المالية فقط، ويظير مقاصة  ىر تج
 في نفس الوقت. مبمغ االلتزاـاألصؿ وتسديد تممؾ سديد عمى أساس صافي المبمغ أو التممبالغ المعترؼ بيا وينوي البنؾ إما لإلجراء مقاصة 
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 األدوات المالية  1

النقدية والحسابات الجارية والودائع أرصدة تشتمؿ الموجودات المالية عمى .  والمطموبات الماليةالمالية ات دوات المالية لمبنؾ في الموجودتتمثؿ األ
  .والقروض والسمفيات المقدمة لمعمالء االستثماراتو  السندات الحكوميةلدى البنؾ المركزي اليمني و  شيادات اإليداعو  البنوؾ وأذوف الخزانة لدى

 الحقوؽ والتعيدات المدرجة امف بندأياًا،  ،األدوات الماليةتتامف  ية عمى ودائع العمالء واألرصدة المستحقة لمبنوؾ. وتشتمؿ المطموبات المال
 ."وااللتزامات األخرى ةالحسابات النظامي"

 القيمة العادلة لألدوات المالية 1-3

، ال تختمؼ القيـ العادلة لألدوات المالية جوىريًا عف قيميا يانات الماليةالبإلى تقييـ موجودات ومطموبات البنؾ كما تظيرىا اإليااحات حوؿ  استناداً 
 .ج( -10ب( و ) -10يااحات )باستثناء ما ىو مبيف في اإل يلبياف المركز الماالعادلة كما في تاريخ 

 ألدوات الماليةاإدارة مخاطر  1-9

دارة تمؾ المخاطر  مينيًا.  إف الوظائؼ الرئيسة إلدارة مخاطر البنؾ ىي التعرؼ عمى جميع تتامف أنشطة البنؾ اتخاذ مخاطر بأسموب ىادؼ وا 
دارة مراكز المخاطر وتحديد توزيع رأس الماؿ. يراجع البنؾ باستمرار سياساتو وأنظم تو إلدارة المخاطر التي تؤثر عمى البنؾ وقياس تمؾ المخاطر وا 

رسات في السوؽ. وييدؼ البنؾ إلى تحقيؽ توازف مالئـ بيف المخاطر والعائد وتقميؿ المخاطر لتعكس التغيرات في األسواؽ والمنتجات وأفاؿ المما
عمى أنيا إمكانية تكبده لخسائر أو فقداف ربحية قد تتسبب بيا عناصر  يعرؼ البنؾ المخاطر التأثيرات السمبية المحتممة عمى األداء المالي لمبنؾ.

 داخمية أو خارجية.

زينة مركزية )خزينة البنؾ(، وذلؾ بموجب سياسات صادؽ عمييا مجمس اإلدارة.  تقـو إدارة الخزينة المركزية بتحديد تدار المخاطر مف قبؿ إدارة خ
ر الشاممة وتقييـ وحماية المخاطر المالية بالتعاوف الوثيؽ مع وحدات التشغيؿ األخرى في البنؾ.  يوفر مجمس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاط

وبة تغطي مجاالت معينة مثؿ مخاطر الصرؼ األجنبي، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر االئتماف، واستخداـ األدوات المالية وياع سياسات مكت
رة المخاطر المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. باإلاافة إلى ذلؾ، نقع عمى إدارة التدقيؽ الداخمي مسئولية القياـ بمراجعات مستقمة تشمؿ إدا

 ابية. والبيئة الرق

وأدوات رقابية ة مستمرة تخاع لحدود المخاطر مراقبوقياس و  تحديدمف خالؿ عممية  اإدارتييتـ  والمخاطر متأصمة في األنشطة البنكية، إال أنتعد 
مخاطر الواقعة في عف المسئولية كؿ فرد في البنؾ تحمؿ مبنؾ، ويربحية مستمرة لذات أىمية بالغة لاماف ىذه تعتبر عممية إدارة المخاطر و  أخرى. 

  إطار مسؤولياتو.

 .أسعار الصرؼمخاطر سعر الفائدة ومخاطر و مخاطر السيولة، و ، االئتمافلمخاطر يتعرض البنؾ 

 مخاطر االئتماف

عاقدية تجاه إف مخاطر االئتماف ىي مخاطر تكبد خسارة مالية إذا ما أخفؽ أحد عمالء البنؾ أو األطراؼ المنافسة في السوؽ بالوفاء بالتزاماتو الت
ة مف البنؾ.  تنشأ مخاطر االئتماف، في األساس، مف القروض والسمفيات التجارية واالستيالكية، وبطاقات االئتماف، والتزامات القروض والناتج

ائنة( والامانات أنشطة اإلقراض تمؾ كما يمكف أف تنشأ ىذه المخاطر مف تحسينات اإلقراض الموفرة مثؿ مشتقات االئتماف )مبادالت اإلخفاؽ الد
 المالية وخطابات الاماف والتوثيقات والقبوالت.

 تاألخرى الناتجة عف األنشطة التجارية )االنكشافا تيتعرض البنؾ أياًا لمخاطر ائتماف أخرى ناتجة عف االستثمارات في أدوات الديف، واالنكشافا
ة، والمشتقات وأرصدة السداد مع األطراؼ النظيرة في السوؽ وقروض إعادة التجارية(، بما فييا المتاجرة في محفظة موجودات في غير أداة ممكي

 الشراء العكسية.  

طر إف مخاطر االئتماف ىي أكبر المخاطر منفردة لنشاط البنؾ، ولذلؾ يقـو البنؾ بإدارة التعرض لمخاطر االئتماف بحرص شديد.  إف إدارة مخا
 الئتماف والذي يقدـ تقاريره إلى مجمس اإلدارة ولكؿ رئيس وحدة عمؿ في البنؾ وذلؾ بصورة منتظمة.ورقابة االئتماف مكمؼ بيا فريؽ إدارة مخاطر ا

معايير محددة لغرض بـ المتعمؽ بإدارة التعرض لمخاطر االئتماف، يمتـز البنؾ 1997( لسنة 10ولغرض االلتزاـ بتعميـ البنؾ المركزي اليمني رقـ )
 مة.إدارة مخاطر االئتماف بطريقة مالئ
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 )تتمة(األدوات المالية   1

 )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية  1-9

 )تتمة(مخاطر االئتماف 

 باإلاافة إلى المعايير المنصوص عمييا في التعميـ المذكور أعاله، يطبؽ البنؾ إجراءات إاافية، لتقميؿ مخاطر االئتماف، وىي ما يمي:
  ؛قبؿ التعامؿ معيـ وتحديد نسبة مخاطر االئتماف لكؿ منيـإعداد دراسات ائتمانية عف العمالء والبنوؾ 
 ؛الحصوؿ عمى امانات كافية لتقميؿ التعرض لمخاطر االئتماف التي قد تنتج مف المصاعب المالية التي تواجو العمالء أو البنوؾ 
  ؛غير المنتظمة المخصص المطموب لمقروضالمتابعة والمراجعة الدورية لمعمالء والبنوؾ لغرض تقييـ مراكزىـ المالية ودرجة االئتماف و 
 .توزيع محفظة االئتماف واألرصدة مع البنوؾ عمى قطاعات متنوعة لتقميؿ تركزات مخاطر االئتماف 

قبؿ  يظير الجدوؿ أدناه الحد األعمى لمتعرض لمخاطر االئتماف المتعمقة بمكونات بياف المركز المالي.  يظير الحد األعمى لممخاطر باإلجمالي
 عوامؿ المخففة مف تأثير المخاطر باستخداـ اتفاقيات الامانات: ال

 

 ديسمبر 13
  م9002 

 ديسمبر 31
 ـ2008

 ألؼ لاير يمني  ألف لاير يمني الموجودات:

 767976560  249،14071 أرصدة االحتياطيات لدى البنؾ المركزي اليمني 

 5068016490  934،1143،9 األرصدة لدى البنوؾ، صافي 

 2269276975  7646134،97 ف الخزانة، صافيأذو 

 263076255  ،،9410649 السندات الحكومية

 861836538  3042004،10 بعد المخصصات  القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء،

 5506132  70،4619 االستثمارات المتوفرة لمبيع، صافي

 361126682  141224100 األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

 9566806632  337436،4071 إجمالي الموجودات

 1765606867  914،974791 الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى
 11362416499  31247034717 إجمالي التعرض لمخاطر االئتماف

( توزيع األدوات المالية عمى 33ااح )يدير البنؾ تركزات المخاطر بتوزيع المحفظة عمى قطاعات اقتصادية ومواقع جغرافية متنوعة.  ُيظير اإلي
 ( توزيع األدوات المالية بحسب المواقع الجغرافية.34القطاعات االقتصادية المختمفة ويظير اإليااح )

 مخاطر السيولة

 تقـوف ىذه المخاطر لمحد مو .  في الظروؼ الطبيعية استحقاقياالمالية عند عمى الوفاء بالتزاماتو البنؾ عدـ قدرة  مخاطر السيولة ىي مخاطرإف 
ومراقبة التدفقات المالية  بإدارة الموجودات آخذة بعيف االعتبار السيولة المطموبة، األساسية،ودائع القاعدة اعتمادىا عمى باإلاافة إلى البنؾ،  إدارة

 .تنظـ مصادر تمويؿ متنوعةو بشكؿ يومي والسيولة المستقبمية 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (19صفحة ) 

 )تتمة(األدوات المالية   1

 )تتمة(اطر األدوات المالية إدارة مخ 1-9

 )تتمة(مخاطر السيولة 

 ُيظير الجدوؿ التالي تحميؿ االستحقاؽ لممطموبات المالية التي تظير االستحقاقات التعاقدية المتبقية:

  اإلجمالي
 أكثر من

  سنة واحدة
 أشهر 7من 

  إلى سنة واحدة
 إلى 1من 

  أشهر 7
 أقل من

 أشهر 1
 ـ9200 ديسمبر 31ما في ك
 

 المطموبات ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ف لاير يمنيأل
 األرصدة المستحقة لمبنوؾ  1،3,111  -  -  -  1،3,111

 ودائع العمالء  72,796,000  33,1،2,000  27,7،1،,93  -  309,219,7،1

  الدخؿاريبة  -  1،1,1،1  -  -  1،1,1،1

 إجمالي المطموبات 72,271,111  39,636,1،1  27,7،1،,93  -  319,112,،30
 

  اإلجمالي
 أكثر مف

  سنة واحدة
 أشير 6مف 

  إلى سنة واحدة
 إلى 3مف 
  أشير 6

 أقؿ مف
 أشير 3

 ـ2008ديسمبر  31ما في ك

 المطموبات ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني
 األرصدة المستحقة لمبنوؾ  446863  -  -  -  446863

 ودائع العمالء  5961696197  861996160  1761596067  -  8465276424

  الدخؿاريبة  -  8016071  -  -  8016071

 إجمالي المطموبات 5962146060  960006231  1761596067  -  8563736358

 ( تحميؿ االستحقاؽ لمموجودات والمطموبات وصافي الفجوة بيف االثنيف.31) باإلاافة إلى ما ورد أعاله، ُيظير اإليااح

 مخاطر سعر الفائدة

مالية. تنشأ مخاطر سعر الفائدة مف احتماؿ أف التغيرات في أسعار الفائدة سوؼ تؤثر عمى التدفقات النقدية المستقبمية أو عمى قيمة األدوات ال
 مف تأثير تمؾ المخاطر إلى الحد األدنى وذلؾ عف طريؽ:يمارس البنؾ عددًا مف اإلجراءات لمحد 

 ربط أسعار الفائدة عمى المبالغ المقتراة بأسعار الفائدة عمى المبالغ المقراة؛ 
 األخذ بعيف االعتبار أسعار الخصـ لمختمؼ العمالت عند تحديد أسعار الفائدة؛ 

 .ابط مقابمة تواريخ االستحقاؽ لمموجودات والمطموبات المالية 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (20صفحة ) 

 )تتمة(األدوات المالية   1
 )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية  1-9

 )تتمة(مخاطر سعر الفائدة 
 ظير الجدوؿ التالي تعرض البنؾ إلى مخاطر سعر الفائدة:يُ 

  اإلجمالي 
 غير متأثر

 بالفائدة
 أكثر من 

  سنة واحدة
 أشهر 7من 

  إلى سنة واحدة
 إلى 1من 

  أشهر 7
 أقل من

 أشهر 1
 ـ2009ديسمبر  31ي ما فك
 

 الموجودات ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

31,،76,،21  31,،76,،21  -  -  -  - 

النقدية في الصندوؽ وأرصدة االحتياطيات 
 لدى البنؾ المركزي اليمني

 األرصدة لدى البنوؾ، صافي  6,216,322  -  -  -  2،1,،2،,31  11,3،9،,93
 أذوف الخزانة، صافي  97،,،3،,0،  7،1,000,،3  3,631,000  -  -  97،,76,613

 السندات الحكومية ،،9,106,9  -  -  -  -  ،،9,106,9

30,200,،10  3,012,966  -  2,،،1,101  97،,000  312,000 

القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء، بعد 
 تالمخصصا

 االستثمارات المتوفرة لمبيع، صافي -  -  -  -  619,،70  619,،70
 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  -  -  -  -  1,122,100  1,122,100

 إجمالي الموجودات 70,621,110  239,000,،3  33,367,101  -  194،064،30  390412،4،21

 المطموبات وحقوق الممكية           
 األرصدة المستحقة لمبنوؾ  -  -  -  -  1،3,111  1،3,111

 ودائع العمالء  616,000,،9  33,1،2,000  27,7،1،,93  -  120,000,،،  309,219,7،1

 األرصدة الدائنة والمطموبات األخرى  -  -  -  -  006,،73,،  006,،73,،

 المخصصات -  -  -  -  ،192,79  ،192,79
 إجمالي المطموبات وحقوؽ الممكية  616,000,،9  33,1،2,000  27,7،1،,93  -  ،3436،427،  302,971,739

 فجوة التأثر بسعر الفائدة 17,073,110  0،1,000,،  (،،30,190,1)  -  (،،،,31,771)  213,،33,39
 

  اإلجمالي
 غير متأثر

 بالفائدة
 أكثر من 

  سنة واحدة
 أشهر 7من 

  إلى سنة واحدة
 إلى 1من 

  شهرأ 7
 أقل من

 أشهر 1
 ـ2008ديسمبر  31ما في ك
 

 الموجودات ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

1166126658  1166126658  -  -  -  - 

النقدية في الصندوؽ وأرصدة االحتياطيات 
 لدى البنؾ المركزي اليمني

 األرصدة لدى البنوؾ، صافي  4064706162  -  -  -  1063316328  5068016490
 أذوف الخزانة، صافي  2168356451  5796300  5136224  -  -  2269276975

 السندات الحكومية 263076255  -  -  -  -  263076255

861836538  1366576  562646560  163916201  2456506  161456695 

لمقدمة لمعمالء، بعد القروض والسمفيات ا
 المخصصات

 االستثمارات المتوفرة لمبيع، صافي -  -  -  -  5506132  5506132
 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  2096014  -  -  -  269036668  361126682

 إجمالي الموجودات 6569676577  8246806  169046425  562646560  25،534،362  99،495،730

 المطموبات وحقوق الممكية           
 األرصدة المستحقة لمبنوؾ  -  -  -  -  446863  446863

 ودائع العمالء  764386413  1768946456  1666186092  -  4265766463  8465276424

 األرصدة الدائنة والمطموبات األخرى  2206590  -  -  -  368636086  460836676

 المخصصات -  -  -  -  2666830  2666830
 إجمالي المطموبات وحقوؽ الممكية  766596003  1768946456  1666186092  -  46،751،242  88،922،793
 فجوة التأثر بسعر الفائدة 5863086574  (1760696650)  (1467136666)  562646560  (21،216،880)  10،572،938



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (21صفحة ) 

 )تتمة(األدوات المالية   1
 )تتمة(طر األدوات المالية إدارة مخا 1-9

 )تتمة(مخاطر سعر الفائدة 

ديسمبر  31المنتيية في  السنة( متوسط سعر الفائدة عمى الموجودات والمطموبات المطبؽ خالؿ 32باإلاافة إلى ما سبؽ، ُيظير اإليااح )
 ـ.2008ديسمبر  31ـ والسنة المنتيية في 2009

 مخاطر أسعار الصرؼ
ؾ، يتعامؿ البنؾ بمختمؼ العمالت األجنبية وعميو فإنو معرض لمخاطر أسعار الصرؼ، ويحرص البنؾ عمى المحافظة بسبب طبيعة نشاطات البن

ـ والذي يحدد أف ال تتجاوز مراكز 1998( لسنة 6في المنشور رقـ ) البنؾ المركزي اليمنيعمى مراكز متوازنة لمعمالت األجنبية التزامًا بتعميمات 
% 25% مف رأس ماؿ البنؾ واحتياطياتو، وأف ال يتجاوز إجمالي المركز المفتوح لجميع العمالت عف 15مى حدة عف نسبة العمالت األجنبية كؿ ع

 مف رأس ماؿ البنؾ واحتياطياتو.  
بالغ الفائاة بالعمالت ـ يراقب البنؾ دوريًا مراكز العمالت األجنبية لديو ويقـو ببيع الم1998( لسنة 6والتزامًا بمنشور البنؾ المركزي اليمني رقـ )

 .البنؾىـ مراكز العمالت األجنبية في ( أ36) يبيف اإليااحاألجنبية إلى البنؾ المركزي اليمني باألسعار السائدة في تاريخ البيع. و 

 بمغ صافي تعرض البنؾ لمعمالت األجنبية كالتالي:
 ـ9200ديسمبر  31كما في   كيدوالر أمري  جنيه إسترليني  يورو  لاير سعودي  عمالت أخرى  اإلجمالي

   ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 الموجودات  ،9،,966,،9  4616،،،  3,130,711  3,176,131  9,739،  ،9,19،،,96

 المطموبات   (397,9،6,،9)  (43،0،،،)  (3,929,199)  (3,1،9,120)  (31,3،1)  (676,،96,91)
 صافي مراكز العمالت  3،3,966  16،,12  36,133  291,،9  ،،،,،9  101,0،6

 
 ـ8200ديسمبر  31كما في   دوالر أمريكي  جنيو إسترليني  يورو  لاير سعودي  عمالت أخرى  اإلجمالي

   ألؼ لاير يمني    يمنيألؼ لاير  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني
 الموجودات  2262256025  165796894  165966801  163566986  766172  2668346878

 المطموبات   (2261156679)  (165256786)  (165756691)  (161816082)  (186780)  (2664176018)
 عمالتصافي مراكز ال  1096346  546108  216110  1756904  576392  4176860

 إدارة رأس المال 1-1

بتصنيؼ وأف البنؾ يحتفظ متطمبات رأس الماؿ المفرواة خارجيًا بالبنؾ التزاـ اماف في مرأس الماؿ لمف إدارة البنؾ  ةاألساسيتتمثؿ األىداؼ 
تقنيات تستند عمى التعميمات  اـباستخدبشكؿ ربع سنوي مف قبؿ إدارة البنؾ رأس الماؿ تتـ مراقبة كفاية   نسب رأس ماؿ صحيحة.و قوي  ائتماني

 تحفظ المعمومات المطموبة في ممؼ لدى البنؾ المركزي اليمني عمى أساس ربع سنوي.و  . إشرافيةالمقرة مف البنؾ المركزي اليمني ألغراض 

أو أعمى مف  المخاطر يساوي إلى موجودات مرجحة بأوزافبأف يحتفظ بنسبة مف إجمالي رأس الماؿ في اليمف يمـز البنؾ المركزي اليمني كؿ بنؾ 
ودائع العمالء إلى % التي تمثؿ الحد األدنى المتفؽ عميو دوليًا. باإلاافة إلى ذلؾ يتطمب مف البنؾ أف يحتفظ بنسبة مف إجمالي رأس الماؿ 8

 %.5يساوي أو أعمى مف 

 إلى فئتيف:البنؾ ُيقسـ إجمالي رأس ماؿ 

 العاـ. واالحتياطيالقانوني  واالحتياطي رأس الماؿوتتامف  :الفئة األولى
 المتوفرة لمبيع. لالستثماراتفي القيمة العادلة  اتتغير أي الناتجة عف  حققةمالير غ رباحاألو  إعادة التقييـ وتتامف احتياطيات :الفئة الثانية

إلى لمقروض والسمفيات لعامة ُيااؼ رصيد المخصصات او  فئة األولى والثانيةالفي أي بنؾ محمي أو شركة مالية مف  االستثمارُيستقطع 
 فئة األولى والثانية.ال
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 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (22صفحة ) 

 )تتمة(األدوات المالية   1

 ()تتمة إدارة رأس المال 1-1

ًا لمخاطر وتعكس تقدير ة سمـ مدرج مكوف مف أربعة مستويات لممخاطر مصنفة وفقًا لطبيع الموجودات المرجحة بأوزاف المخاطر باستخداـقاس تُ 
إجراءات مماثمة  تتبعت  .أو كفاالت مالئمة اماناتأي  االعتباراألخرى المصاحبة لكؿ أصؿ ونظيره، مع األخذ بعيف  السوؽ والمخاطراالئتماف و 

 ة األكثر احتمالية لمخسائر الممكنة. طبيعلتعكس المع بعض التعديالت  بياف المركز الماليلمخاطر البنود خارج 
 اة خارجيًا الخااع ليا.يعمؿ البنؾ وفقًا لجميع متطمبات رأس الماؿ المفرو 

 يتـ احتساب كفاية رأس الماؿ كالتالي:

 

 ديسمبر 13
  م9002 

 ديسمبر 31
 ـ2008 

 مميوف لاير يمني  مميون لاير يمني 

 96000  24،00 رأس الماؿ

 26361  ،،947 االحتياطيات

 57  ،9 األرباح المستبقاة

 116418  394361 إجمالي حقوؽ الممكية

 267  110 ديسمبر 31سائر المطموبات المحتممة كما في لقاء خمخصص ال
 (249)  (9،2) االستثمارات في البنوؾ أو الشركات المالية المحمية

 116436  3949،2 إجمالي رأس الماؿ العامؿ

    الموجودات المرجحة بأوزاف المخاطر:
 156543  3746،9  ماليبياف المركز الفي 

 76239  ،33473  ماليبياف المركز الخارج 
 226782  914176 إجمالي الموجودات المرجحة بأوزاف المخاطر

    نسبة كفاية رأس الماؿ:
 %50.20  %1.99، إجمالي رأس الماؿ

 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني ،

 

 ديسمبر 13
9002  

 ديسمبر 31
 ـ2008

 نيألؼ لاير يم  ألف لاير يمني 

 368156098  49324،10، النقدية في الصندوؽ 
     :أرصدة االحتياطيات لدى البنؾ المركزي اليمني

 366656108  46704993، بالعممة المحمية 

 461326452  4،1641،6، بالعمالت األجنبية 
 767976560  249،14071 إجمالي أرصدة االحتياطيات لدى البنؾ المركزي اليمني

 1166126658  314،764،21 نقدية في الصندوؽ وأرصدة االحتياطيات لدى البنؾ المركزي اليمنيإجمالي ال

بنسبة محددة عمى العممة لدى البنؾ المركزي اليمني قانونية  بودائع البنؾ أف يحتفظعمى ـ 1998( لسنة 38رقـ )أحكاـ قانوف البنوؾ  بموجب
 لديو.   والودائع ألجؿ والودائع األخرى طمبمودائع تحت الالمحمية وعمى العمالت األجنبية ل
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 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (23صفحة ) 

  األرصدة لدى البنوك4 صافي ،

 األرصدة لدى البنؾ المركزي اليمني والبنوؾ المحمية األخرى
 ديسمبر 13

  م9002

 ديسمبر 31
 ـ2008

 ألؼ لاير يمني  ألف لاير يمني :األرصدة لدى البنؾ المركزي اليمني

 367726751  74،124379 كزي اليمني الحسابات الجارية لدى البنؾ المر 

 (-)  (4000،) معمقة البنود المخصص لمواجية ال

 367726751  74،1،4379 صافي الحسابات الجارية لدى البنؾ المركزي اليمني

 3160006000  - يوماً  91 -شيادات اإليداع لدى البنؾ المركزي اليمني

 3467726751  74،1،4379 (1صافي األرصدة لدى البنؾ المركزي اليمني )

    :األرصدة لدى البنوؾ المحمية األخرى

 166390  964077 جارية لدى البنوؾ المحمية الحسابات ال

 (-)  (-) معمقة البنود المخصص لمواجية ال

 166390  964077 (2)األخرى لدى البنوؾ المحمية األرصدة صافي 

 34،789،141  74،734991 (2+1=)3نوؾ المحمية األخرى صافي األرصدة لدى البنؾ المركزي اليمني والب

    األرصدة لدى البنوؾ األجنبية

 665436174  ،6401،463 الحسابات الجارية وتحت الطمب  
 (987)  (220) معمقة البنود المخصص لمواجية ال

 6،542187  ،69,،6,01  صافي الحسابات الجارية وتحت الطمب

 964706162  642164322 جؿألودائع ال

 16،012،349  ،263,29,،3 (4صافي األرصدة لدى البنوؾ األجنبية )

 5068016490  934،1143،9 (4+3=5(صافي األرصدة لدى البنوؾ 

ة %(، في حيف ال تحمؿ الحسابات الجاري 5.00% إلي  0.04تحمؿ الحسابات الجارية والودائع ألجؿ لدى البنوؾ األجنبية أسعار فوائد متغيرة )
 لدى البنؾ المركزي اليمني والبنوؾ المحمية األخرى أي فوائد.

 أذون الخزانة4 صافي 7

 

 ديسمبر 13
  م9002

 ديسمبر 31
 ـ2008

 ألؼ لاير يمني  ألف لاير يمني  المشتراة والمستحقة:  خزانةالالقيمة االسمية ألذوف 

 1668386520  340004000، يـو  90خالؿ 

 5796300  3740004000 يومًا  182إلى  91مف 

 6006000  341004000 يومًا  364إلى  183مف 

 1860176820  7141004000 إجمالي أذوف الخزانة المشتراة

 562526904  - يـو 90خالؿ المستحقة المعاد شراؤىا و خزانة الالقيمة االسمية ألذوف 
 2362706724  71,100,000 ألذوف الخزانة  سميةاالالقيمة إجمالي 

 (342،749)  (،340314،6) لخصـ غير المطفأ المستحؽ:ا

 2269276975  97،,76,613 صافي القيمة الدفترية الذوف الخزانة



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (24صفحة ) 

 )تتمة( أذون الخزانة4 صافي 7

% 13.97ـ: 2008ديسمبر  31% )15.41الى %12.54فائدة تتراوح بيف المعاد شراؤىا أسعار أذوف الخزانة تحمؿ أذوف الخزانة و 
جزءًا مف النقدية وشبو وفًقا لتعميمات البنؾ المركزي اليمني تعتبر أذوف الخزانة التي تستحؽ خالؿ فترة ال تزيد عف ثالثة أشير   %(.15.92الى

 النقدية.
 السندات الحكومية 6

 

 ديسمبر 13
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 ديسمبر 31
 ـ2008

 ألؼ لاير يمني  ألف لاير يمني 

 263076255  ،،9,106,9 السندات الحكومية

 مف مؤسسات حكوميةلمبنؾ ـ تحممت الحكومة الديوف المستحقة 1997أغسطس  6ـ المؤرخ في 1997( لعاـ 152رقـ )الموقر بناًء عمى قرار مجمس الوزراء 
جددت ىذه   ـ.2007أغسطس  6تستحؽ السداد في  سنداتالحكومة .  ووفقًا لالتفاؽ المبـر بيف وزارة المالية والبنؾ، أصدر البنؾ المركزي اليمني نيابة عف معينة

ـ، بموجب مذكرة وزارة المالية إلى البنؾ المركزي 2009أغسطس  6لتستحؽ في ـ 2007 أغسطس 6السندات الحكومية بنفس المبمغ لمدة سنتيف ابتداء مف تاريخ 
ـ تـ تجديد ىذه 2009أغسطس  6ثة أشير، وبتاريخ % تدفع كؿ ثال15ال تتجاوز سنوية تحمؿ ىذه السندات فائدة ـ.  2007أغسطس  22اليمني الصادرة بتاريخ 

 ـ.2011أغسطس  6مستحقة بتاريخ السندات لمدة سنتيف لتصبح 

 القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء4 بعد المخصصات 1

 

 ديسمبر 13
  م9002

 ديسمبر 31
 ـ2008

 ألؼ لاير يمني  ألف لاير يمني 

 1065216608  39,0،0,122 السحب عمى المكشوؼ حسابات 

 166266580  9,717,121 القروض القصيرة األجؿ والكمبياالت 

 2236087  301,191 أوراؽ تجارية مخصومة

 1956511  1،3,،12 القروض والسمفيات المقدمة لمموظفيف ومشتركي مشروع اإلسكاف 

 1265666786  312,273,،3 إجمالي القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء

 (460156923)  (1,293,3،3) (ب -8 ) إيااح غير المنتظمة القروض والسمفياتئر خسامخصص لقاء ال
 (3676325)  (171,9،0) (ج -8 الفوائد المعمقة )إيااح

 (463836248)  (912,113,،) القروض والسمفيات والفوائد المعمقةخسائر إجمالي مخصصات لقاء 

 861836538  10،,30,200 القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء صافي

ديسمبر  31) لاير يمني صفر القروض والسمفيات التي قدميا البنؾ لألطراؼ ذوي عالقة امف نشاطو االعتيادي والبالغة ةأرصد القروض والسمفيات المقدمة لمعمالءتتامف 
 (.30)رقـ ألؼ لاير يمني( كما ىو مبيف في اإليااح  36935: ـ2007

  اليمني البنك المركزي وجيهاتدرة لمدخل وفقًا لمتقييم الدوري المستند عمى تصافي مخاطر الديون غير الم (أ-1
  ------------م 9002ديسمبر  13------------  ------------ـ2008ديسمبر  31------------

 صافي
  المخاطر

 الامانات 
  النقدية

 إجمالي 
  القروض

 صافي
  المخاطر

 الضمانات 
  النقدية

 إجمالي 
  القروض

  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  ألف لاير يمني  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  ألؼ لاير يمني

 ديوف دوف المستوى 10،,3,390  394210  343064،00  160466000  -  160466000

 الديوف المشكوؾ في تحصيميا 3،6,2،1  -  3،6,2،1  2496000  116470  2376530

 الديوف الرديئة ،1,2،0,79  -  ،1,2،0,79  460426000  526490  369896510

562736040  636960  563376000  ،49374071  394210  ،499240،2  



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (25صفحة ) 

 القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء4 بعد المخصصات 1

 اليمني صافي مخاطر الديون غير المدرة لمدخل وفقًا لمتقييم الدوري المستند عمى توجيهات البنك المركزي  أ(-1

منشور ويتـ تنفيذ تمؾ الدراسة وفقًا لألسس والمبادئ المحددة بال ،تقـو إدارة البنؾ بإجراء دراسة تقييمية ألرصدة القروض والسمفيات كؿ ثالثة أشير
ـ 2009 ديسمبر 31في كما كانت نتائج الدراسة المنفذة و   .والتعاميـ الالحقة لو ـ1999يونيو  2 بتاريخاليمني الدوري الصادر عف البنؾ المركزي 

  كما يمي:
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 ديسمبر 31
 ـ2008

 لاير يمنيألؼ   لاير يمنيألف  
 167006786  33,261،,6 القروض والسمفيات المنتظمة 

 565296000  ،1,21،،,9 القروض والسمفيات تحت المراقبة 

 762296786  969,069,9 مجموع القروض والسمفيات المدرة لمدخؿ

 160466000  10،,3,390 القروض والسمفيات دوف المستوى
 2496000  3،6,2،1 القروض والسمفيات المشكوؾ في تحصيميا

 460426000  ،1,2،0,79 القروض والسمفيات الرديئة 
 563376000  992,0،2,، المدرة لمدخؿ غير مجموع القروض والسمفيات

 1265666786  312,273,،3 إجمالي القروض والسمفيات

 غير المنتظمة والسمفيات ضخسائر القرو لقاء مخصص ال (ب-1
لفقرة )ـ( اـ، و 1998ديسمبر  27تاريخ في أصبح ساري المفعوؿ ـ والذي 1998لسنة  (38) رقـقانوف البنوؾ مف ( 85رقـ )لمادة بموجب أحكاـ ا
ـ، فإف أي مخصص 1999سنة ل( 12)قرار الجميوري بقانوف رقـ بالالمعدؿ  ،ـ1991لسنة  (31)رقـ الدخؿ ارائب قانوف مف  (9)مف المادة رقـ 

ارائب الدخؿ عند احتساب الوعاء حكاـ أي قانوف لأل اً لتعميمات البنؾ المركزي اليمني ال يكوف خااع وفقاً يكونو البنؾ لقروض والسمفيات خسائر ال
شطوبة الديوف الملقاء مف المخصص المجنب جزءًا الفوائد المعمقة البنؾ المركزي اليمني تعتبر وجييات وبموجب ت . الاريبي لاريبة الدخؿ

 .المشكوؾ في تحصيمياو 

 :كما يميكانت  السنةخالؿ  غير المنتظمة مقروض والسمفياتلإف تفاصيؿ حركة المخصص 
  ------------م 9002ديسمبر  13------------  ------------ـ2008ديسمبر  31------------

  خاص  عام  إجمالي  اصخ  عاـ  إجمالي

  لاير يمنيألف   لاير يمنيألف   لاير يمنيألف   لاير يمنيألؼ   لاير يمنيألؼ   لاير يمنيألؼ 

 يناير 1الرصيد في  1,2،1,797  69,926  291,،03,،  368506237  646060  369146297

 ة  السن إعادة تقييـ أرصدة أوؿ 19,117  1،0  19,767  66668  27  66695

 (25 )إيااح السنة المكوف خالؿ -  2,1،1،  2,1،1،  7276438  266982  7546420
 (24 )إيااح السنةؿ خال تردالمس (،،2,،31)  -  (،،2,،31)  (4426594)  -  (4426594)

462326818  916069  461416749  1,271,،26  399,،20  1,1،3,006  
 السنة   المستخدـ خالؿالمبمغ  (،6،,32)  (99,113)  (9,1،7،)  (1986123)  (186772)  (2166895)

 ديسمبر   31الرصيد في  19،,1,193  22,702  1,293,3،3  369436626  726297  460156923

 .%( لمقابمة المخاطر العامة لمحفظة القروض والسمفيات1: ـ2008% )1مخصصات عامة بنسبة  جنيببتالبنؾ قامت إدارة 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (26صفحة ) 

 )تتمة(  سمفيات المقدمة لمعمالء4 بعد المخصصاتالقروض وال 1

 الفوائد المعمقة (ج-1
 ط.فقحصيميا إيرادات عند تبيا كعترؼ والتي ي لتعميمات البنؾ المركزي اليمني فقاً و الفوائد عمى القروض والسمفيات غير المنتظمة ىذه تمثؿ 

 ديسمبر 31
  ـ2008

 ديسمبر 13
  م9002

  نيلاير يمألف   لاير يمنيألؼ 
 يناير  1الرصيد في  ،176,19  4286323

 السنةالرصيد في بداية إعادة تقييـ  6،  9
 السنة  الفوائد الماافة خالؿ 1،1  126174

  (19إلى اإليرادات )إيااح  ستردةمالمقبواة الفوائد ال -  (736181)

 ديسمبر 31الرصيد في  171,9،0  3676325

 صافي  4المتوفرة لمبيعاالستثمارات  2

 

 ديسمبر 13
  م9002

 ديسمبر 31
 ـ2008

 ألؼ لاير يمني  ألف لاير يمني 
 1976670  9،2,7،0 أ(-9" )إيااح لمتأميفاليمنية أرب جة "شركة مر االستثمار في الشركة التابعة غير المد

 2886210  1،7,227 ب(-9)إيااح  ، صافي محميةالشركات االستثمارات في ال

 646252  1,3،7 ج(-9)إيااح  ، صافي خارجيةالشركات ال االستثمارات في

 5506132  619,،70 المتوفرة لمبيعاالستثمارات  صافي

 "شركة مأرب اليمنية لمتأمين" جةر االستثمار في الشركة التابعة غير المد (أ-2

 تتـ المحاسبية المطبقة في البنؾ عمى أساس ثابت وفقًا لمسياسات .مف رأس ماؿ شركة مأرب اليمنية لمتأميف )ش.ـ.ي( %53.37 ةيمتمؾ البنؾ نسب
 آخر بيانات مالية مدققة متاحة. إلى استنادًا النسبية، في الشركة التابعة بطريقة حقوؽ الممكية  االستثمارالمحاسبة عمى 

 شركة عمى النحو التالي: ملمكية مالحقوؽ  فيتـ احتساب صافي حصة البنؾ  ـ2008ديسمبر  31يانات مالية مدققة لمشركة كما في آلخر بوفقًا 

 ديسمبر 13 
  م9002

 ديسمبر 31
 ـ2008

المركز  عمى أساس 
لعام  الشركةالمالي 
  م9001

المركز عمى أساس 
 لعاـ الشركةالمالي 
 ـ2007

 لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف 

 163036161  ،،3,716,2 إجمالي الموجودات 

 (9326785)  (3,360,909) إجمالي المطموبات 

 3706376  76,6،1،  مكيةحقوؽ الم

 (1726706)  (931,331) حقوؽ األقمية 

 1976670  9،2,7،0 في الشركة التابعة مكيةحصة البنؾ في حقوؽ الم



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (27صفحة ) 

 صافي  4المتوفرة لمبيعاالستثمارات  2

 "شركة مأرب اليمنية لمتأمين" االستثمار في الشركة التابعة غير المدرجة أ(-2

 طبيؽ طريقة حقوؽ الممكية النسبية عمى حسابات النتائج مبيف فيما يمي :إف أثر ت

 

 ديسمبر 31
  ـ2009

 ديسمبر 31
 ـ2008

 ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني 

 1646907  326,760 يناير 1حقوؽ الممكية كما في 

 1976670  9،2,7،0 ديسمبر 31حقوؽ الممكية كما في 

 326763  3,260، الزيادة في حقوؽ الممكية

 136342  93,1،1 األرباح النقدية المستممة خالؿ السنة
 466105  61,131 (22الدخؿ المرحؿ لبياف الدخؿ )إيااح 

 
 صافي 4محميةالشركات الاالستثمارات في  (ب-2

 ديسمبر 31
  ـ2008 

 ديسمبر 13
  م9002

  لاير يمنيألف   لاير يمنيألؼ 

 تحت التصفية  (نادؽ )ش.ـ.يالشركة اليمنية لمف 6,000  76000

 تحت التصفية (فندؽ اليمف السعيد )ش.ـ.ي 00،,9  26500

نتاج وسائؿ التعبئة ومشتقاتيا )ش.ـ.ي 3,731  16613   (شركة تيامة لصناعة وا 

 المركز اليمني لمتحكيـ  900  200

  بنؾ اليمف والكويت لمتجارة واالستثمار )ش.ـ.ي(  9،1,7،1  1896857

   شركة التبغ والكبريت الوطنية )ش.ـ.ي( ،12,،  46394

 الشركة اليمنية لتكرير وتعميب الممح 21،,6  76598

 الشركة اليمنية لمبطاريات 9,100  26300

  )ش.ـ.ي( الشركة اليمنية الكويتية لمتنمية العقارية 00،,،1  346500

 شركة الخدمات المالية اليمنية )ش.ـ.ي( 2،،,2،  596459
 محميةالشركات الإجمالي االستثمارات في  171,906  3096421

  القيمةنخفاض مخصص لقاء اال (93,933)  (216211)

 محميةالشركات الصافي االستثمارات في  1،7,227  2886210

 باستثناء ما يمي:المحمية أعاله ال تختمؼ اختالفًا جوىريًا عف القيمة المسجمة في سجالت البنؾ  ف القيمة العادلة لالستثماراتإ

 (بنؾ اليمف والكويت لمتجارة واالستثمار )ش.ـ.ي 1-ب-9

لمسنة المنتيية في مدققة )بيانات مالية خر آل وفقاً حقوؽ الممكية لبنؾ اليمف والكويت لمتجارة واالستثمار )ش.ـ.ي( يبمغ صافي 
تساوي حصة ألؼ لاير يمني(، و  365326348ـ: 2007ديسمبر  31) يمني ألؼ لاير 465706894مبمغ  ـ(2008ديسمبر  31

الؼ لاير  586786 مبمغ زائداً  ألؼ لاير يمني 4806218أي مبمغ  %10.50 ـ مقدار2009ديسمبر  31 كما في البنؾ فيو
 (.ألؼ لاير يمني 3086908 ـ:2007)ـ 2009سنة يمني مساىمات نقدية خالؿ 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (28صفحة ) 

 )تتمة( صافي 4المتوفرة لمبيعاالستثمارات  2
 )تتمة(مارات في الشركات المحمية4 صافي االستث ب( -2

 ()ش.م.ي شركة التبغ والكبريت الوطنية 9-ب-2
 31لمسنة المنتيية في مدققة )أي بيانات مالية خر آل وفقاً )ش.ـ.ي(  حقوؽ الممكية لشركة التبغ والكبريت الوطنيةصافي يبمغ 

وتساوي حصة  ألؼ لاير يمني(  860786141ـ: 2007ديسمبر  31) ألؼ لاير يمني 865726216 مبمغ ـ(2008ديسمبر 
 ألؼ لاير يمني(.161026666 ـ:2008ألؼ لاير يمني )161706107 أي مبمغ %13.65 مقدار البنؾ فييا

 ()ش.ـ.ي شركة اليمنية الكويتية لمتنمية العقاريةال 3-ب-9

لمسنة المنتيية في مدققة )بيانات مالية خر آل وفقاً )ش.ـ.ي(  حقوؽ الممكية لمشركة اليمنية الكويتية لمتنمية العقارية يبمغ صافي
وتساوي حصة  ألؼ لاير يمني( 166166549ـ: 2007ديسمبر  31) ألؼ لاير يمني 165286410مبمغ  ـ(2008ديسمبر  31

 ألؼ لاير يمني(.  2026069 ـ:2008ألؼ لاير يمني ) 1916051 أي مبمغ% 12650 مقدار البنؾ فييا

 قيـ الدفترية لالستثمارات المحمية مقارنة القيـ العادلة بال

  اإلجمالي

 الشركة اليمنية
الكويتية لمتنمية  

  العقارية

 شركة التبغ 
  والكبريت الوطنية

بنؾ اليمف والكويت 
   لمتجارة واالستثمار

  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 م9002 ديسمبر 13كما في  عادلةالقيمة ال ،12,00،  3,360,306  323,0،3  3,200,379

 ـ2009 ديسمبر 31كما في  دفتريةالقيمة ال 2486643  46394  346500  2876537

 الدفترية العادلة والقيمة الفرؽ بيف القيمة  2906361  161656713  1566551  166126625

االعتراؼ والقياس وذلؾ التزامًا بتوجييات -(: األدوات المالية39الدولي رقـ )لمحاسبة الـ يقـ البنؾ بتقييـ االستثمارات بقيميا العادلة وفقًا لمعيار 
االستثمارات  البنؾ المركزي اليمني المستندة إلى أف أسيـ ىذه االستثمارات ال يجري تداوليا في أسواؽ مالية معترؼ بيا.  ولو قاـ البنؾ بتقييـ ىذه

ديسمبر  31ألؼ لاير يمني ) 166126625ـ بمبمغ 2009ديسمبر  31ت المحمية وحقوؽ الممكية كما في بقيميا العادلة الرتفع رصيد االستثمارا
 .ألؼ لاير يمني( 1640096768ـ: 2008

  صافي 4خارجيةال شركاتالاالستثمارات في  (ج -2
 ديسمبر 31

  ـ2008

 ديسمبر 13
  م9002

  ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

  اراكاو ؼ كبنؾ اليوبا ،2,13  96315

  بنؾ اليوباؼ ىونج كونج  661,،  46778

 البحريف  -بنؾ اليوباؼ العربي الدولي 66،,2،  596477

  جيبوتي  -بنؾ التجارة والصناعة 71،,3  16463
   البحريف – شركة الخدمات المالية العربية ،،1  345

 تونس  -بنؾ تونس العالمي 2،،,3   16559
 خارجيةالشركات الالي االستثمارات في إجم 67,216  766937

 القيمة انخفاض مخصص لقاء ال (71,623)  (126685)
 خارجيةالشركات الصافي االستثمارات في  1,3،7   646252



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 )تتمة( صافي 4المتوفرة لمبيعاالستثمارات  2

 )تتمة( الخارجية4 صافي شركاتاالستثمارات في ال ج( -2

 ارات الخارجية أعاله ال تختمؼ اختالفًا جوىريًا عف القيمة المسجمة في سجالت البنؾ باستثناء:إف القيمة العادلة لالستثم
 بنؾ اليوباؼ ىونج كونج  1-ج-9

 ـ(2008ديسمبر  31لمسنة المنتيية في مدققة )بيانات مالية خر آل وفقاً بنؾ اليوباؼ ىونج كونج، حقوؽ الممكية ل يبمغ صافي
% أي 2وتساوي حصة البنؾ فيو   ألؼ دوالر أمريكي(. 436167ـ 2007ديسمبر  31يكي )أي ألؼ دوالر أمر  446651مبمغ 

 ألؼ لاير يمني(. 1726737ـ: 2008) ألؼ لاير يمني 1856132ما يعادؿ مبمغ 
 جيبوتي - بنؾ التجارة والصناعة 2-ج-9

ديسمبر  31لمسنة المنتيية في مدققة )لية بيانات ماخر آل وفقاً ، جيبوتي -بنؾ التجارة والصناعةلحقوؽ الممكية  يبمغ صافي
وتساوي حصة البنؾ  ألؼ فرنؾ جيبوتي( 263016843ـ: 2007ديسمبر  31) ألؼ فرنؾ جيبوتي 263016757 مبمغ ـ(2008
 ألؼ لاير يمني(. 3866710ـ: 2008ألؼ لاير يمني ) 4246275 % أي مبمغ16فيو 

 البحريف - شركة الخدمات المالية العربية 3-ج-9
 31لمسنة المنتيية في مدققة )بيانات مالية خر آل وفقاً ، البحريف - شركة الخدمات المالية العربيةلحقوؽ الممكية  مغ صافييب

وتساوي حصة  ألؼ دوالر أمريكي( 546958ـ: 2007ديسمبر  31)أي  ألؼ دوالر أمريكي 546268مبمغ  ـ(2007ديسمبر 
 ألؼ لاير يمني(.  186693 ـ: 2008مني )ألؼ لاير ي 196126أي مبمغ % 0.17ا البنؾ فيي

 تونس -نؾ تونس العالميب 4-ج-9
 (ـ2008ديسمبر  31لمسنة المنتيية في مدققة )بيانات مالية خر آل وفقاً ، تونس -بنؾ تونس العالميلحقوؽ الممكية  يبمغ صافي

أكثر مف تساوي حصة البنؾ فيو و  ألؼ دوالر أمريكي( 696986ـ: 2007ديسمبر  31)أي  ألؼ دوالر أمريكي 766890 مبمغ
 ألؼ لاير يمني(. 3126261ـ: 2008) ألؼ لاير يمني 3556463 أي مبمغ% 2.23

 مقارنة لمقيـ العادلة والقيـ الدفترية لالستثمارات الخارجية:

  اإلجمالي

 بنؾ تونس
  تونس -العالمي

شركة الخدمات 
 -المالية العربية

  البحريف

لتجارة ا بنؾ
  -والصناعة

  يجيبوت

 بنؾ اليوباؼ 
   ىونج كونج

  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 م9002 ديسمبر 13كما في  عادلةالقيمة ال 319,،31  ،96,،9،  32,397  71،,،،1  211,227
 ـ2009 ديسمبر 31كما في  دفتريةالقيمة ال 46778  16463  345  16559  86145

 الدفتريةالعادلة والقيمة الفرؽ بيف القيمة  1806354  4226812  186781  3536904  9756851

البنؾ وجييات االعتراؼ والقياس التزامًا بت -األدوات المالية: (39وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقـ )لـ يقـ البنؾ بتقييـ االستثمارات بقيميا العادلة 
االستثمارات بقيميا ىذه إلى أف أسيـ ىذه االستثمارات ال يجري تداوليا في أسواؽ مالية معترؼ بيا.  ولو قاـ البنؾ بتقييـ  المركزي اليمني المستندة

: ـ2008ديسمبر  31) لاير يمنيألؼ  9756851 بمبمغـ 2009 ديسمبر 31في كما  مكيةالعادلة الرتفع رصيد االستثمارات الخارجية وحقوؽ الم
 (.يمني لايرألؼ  8826256



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (30صفحة ) 

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى 30
 ديسمبر 31

  ـ2008

 ديسمبر 13
  م9002

  ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 مستحقة الفوائد ال ،1,33  2096014

 قدمًا صروفات المدفوعة ممال 311,316  876158

 ثابتةموجودات شراء لحساب المقدمة تحت الدفعات ال 923,،،  4096748
 التزامات العمالء عف كمبياالت واعتمادات 12,719،,1  262676555

 عقارات آلت ممكيتيا لمبنؾ وفاًء لقروض غير منتظمة 72،,330  426390
 ، بعد المخصصاتاألخرىمدينة الرصدة األ 2,0،7  966817

 إجمالي األرصدة المدينة والموجودات األخرى 1,122,100  361126682

: ـ2008ديسمبر  31ألؼ لاير يمني ) 89،577 ينة المتنوعة بالصافي بعد حسـ مخصص لألرصدة المشكوؾ فييا بمبمغتظير األرصدة المد
 .(لاير يمنيألؼ  45،846

 العقارات واآلالت والمعدات4 بعد االستهالك المتراكم 33
 

  المباني  األرااي 

األثاث واآلالت 
واألجيزة 
  السيارات  المكتبية

 أجيزة
  مبيوترالك

التحسينات عمى 
العقارات 
 اإلجمالي  المستأجرة

 ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني لتكمفةا

 2،949،581  56،102  759،685  263،080  507،928  595،576  767،210 ـ 2008ديسمبر 31في 
 133،794  444  15،765  38،217  53،408  25،960  - لسنةلإلاافات خالؿ ا

 (37،393)  -  (741)  (18،828)  (4،850)  (12،784)  (190) ستبعادات خالؿ السنةلإل
 219,،،1,0  7،،,7،  602,،66  72،,919  17،,7،،  701,6،9  676,090 ـ2009يناير  1في 

 11,3،1،  32,909  76,260،  ،6,13،  ،،1,7،  -  - لإلاافات

 (16,101)  -  -  (16,101)  -  -  - لإلستبعادات خالؿ السنة

 27,199،,1  6،1,،6  3,9،9,762  13،,109  700,3،3  701,6،9  676,090 ـ2009ديسمبر  31في 

              االستهالك
 1،179،671  29،106  469،064  153،680  352،617  175،204  - ـ2008ديسمبر 31في 

 247،567  11،527  94،311  49،435  64،209  28،085  - المحمؿ لمسنة
 (27،405)  -  (287)  (13،240)  (4،631)  (9،247)  - لإلستبعادات خالؿ السنة

 3,122,111  0,711،  71,011،  ،312,16  ،39,32،  0،9,،32  - ـ2009يناير  1في 

 ،2،.131  30,790  22،,379  74163،  ،63,97  96,3،0  - المحمؿ لمسنة

 (13,790)      (13,790)       لإلستبعادات خالؿ السنة

 6101,,,6,  3,9،1،  716,،69  ،39,،90  2،،114،  993,319  - ـ2009ديسمبر  31في 

              القيمة الدفترية

 9,,69,06,  ،9،4،2  374229،  ،،2641  3374719  1164،60  676,090 ـ2009ديسمبر  31في 

 166466149  156913  2116621  926594  1446291  4146710  7676020 ـ2008ديسمبر  31في 

 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (31صفحة ) 

 والمؤسسات المالية  األرصدة المستحقة لمبنوك 39
 ديسمبر 31

  ـ2008

 ديسمبر 13
  م9002

  ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 المحمية  لمبنوؾ المستحقةجارية الحسابات ال 1،3,111  446863

 والمؤسسات المالية إجمالي األرصدة المستحقة لمبنوؾ 1،3,111  446863

 ودائع العمالء 31

 ديسمبر 31
  ـ2008

 ديسمبر 13
  م9002

  ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 تحت الطمب و جارية الحسابات ال 6،2,،90,،1  3261666864
 توفير الحسابات  23،,112,،1  3363626998

 قصيرة األجؿ الودائع ال 6،،,99,901  1264666197

 اماف الوخطابات  ةمستنديال االعتماداتنقدية عف التأمينات ال ،11,33،,7  566566067

 خرىاألودائع ال 1,3،3,1،6  8756298

 إجمالي ودائع العمالء 309,219,7،1  8465276424

 موبات األخرىطاألرصدة الدائنة والم ،3

 

 ديسمبر 13
 م9002

 ديسمبر 31 
 ـ2008

 ألؼ لاير يمني  ألف لاير يمني  :األرصدة الدائنة

 2206590  911,2،2 مستحقة الفوائد ال

 2216735  ،31,،91 مستحقة المصروفات ال

 1206152  03،,309  األرصدة الدائنة األخرى

 756170  ،61,،6 الزكاة 

 262676555  12,719،,1 اإللتزامات لممراسميف عف كمبياالت 
 269056202  9،0,003,، إجمالي األرصدة الدائنة

     :توزيعات األرباح المستحقة لممساىميف

 160776051  ،6،,3,361 يناير  1الرصيد في 

 7006000  100,000 لمسنة المقترح توزيعو
 (5986577)  (71،,701) السنة المدفوع خالؿ

 161786474  3416،4007 ديسمبر 31الرصيد في 

 460836676  473،4006، إجمالي األرصدة الدائنة والمطموبات األخرى

 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (32صفحة ) 

 المخصصات ،3

 ديسمبر 31
  ـ2008

 ديسمبر 13
  م9002

 لقاء خسائر المطموبات المحتممةمخصص ال ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 يناير  1الرصيد في  977,110  3826519
 (25)إيااح  السنةالمكوف خالؿ  ،79,62  -
 (24)إيااح المسترد خالؿ السنة  -  (1156689)

 إجمالي المخصصات  ،192,79  2666830

 ة الدفعقالمستح الدخلضريبة  37
 ديسمبر 31

  ـ2008

 ديسمبر 13
  م9002

  لاير يمنيألف   لاير يمنيألؼ 

 يناير  1الرصيد المستحؽ لمصمحة الارائب في  103,063  163676564

  :محممة عمى بياف الدخؿالالدخؿ  اريبة   

 اإلاافية لمسنوات السابقة الدخؿ  اريبة -  -

 (أ-16 لمسنة )إيااح الدخؿ اريبةمخصص  1،1,1،1  162406820

 المحممة عمى بياف الدخؿ الدخؿ اريبةإجمالي  1،1,1،1  162406820

 الدفع المستحقة الدخؿ اريبةإجمالي  3,7،2,292  266086384

  السنة   المدفوعة خالؿ الدخؿ اريبة (103,063)  (168076313)
   ديسمبر 31الرصيد المستحؽ لمصمحة الارائب في  1،1,1،1  8016071

 لمسنة الدخل ضريبةمخصص  (أ-37
 سنة كما يمي:لمالدخؿ  اريبةتـ احتساب 

 ديسمبر 31
  ـ2008

 ديسمبر 13
 م9002

 

  ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني
 الدخؿ اريبةوقبؿ لسنة بعد الزكاة ا أرباح 31,010،,9  368626227

 % مف إيرادات االستثمارات المحمية10 32,922  146867
 مبالغ أخرى معادة لموعاء 29،,902  1926323

 اإلجمالي 9,7،7,163  460696417

 (عنيا اريبةسبؽ سداد مستردة إلى الدخؿ )فوائد معمقة  -  (726296)
 محميةالستثمارات االادات إير  329,223  (1486672)
 ا(عني اريبةسبؽ سداد ) ستردة إلى الدخؿم اتمخصص -  (2156284)
 المشطوب مف المخصصات لقاء ديوف سبؽ اخااعيا لماريبة  -  (786613)
 المسترد مف المخصص لقاء األرصدة  أخرى -  (96351)
 اإلجمالي 329,223  (5246216)

 مسنةل الدخؿ اريبةلالخااعة  رباحاأل 1,110،،,9  365456201
 %35بنسبة الدخؿ  اريبة 1،1,1،1  1،240،820



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

  (34صفحة )    

 )تتمة( دخلضريبة ال 37

 م3223( لعام 13قانون ضرائب الدخل رقم ) تقبل تعديالالمخصصات المجنبة  (ب-37

 :التي خاعت لاريبة الدخؿ، و ـ1991( لعاـ 31قانوف ارائب الدخؿ رقـ ) تتعديالصدور  قبؿ ،كاف لدى البنؾ المخصصات التالية

  -------م9002ديسمبر  13-----  -------ـ2008ديسمبر  31-------

 إجمالي 
  المخصصات

 المخصصات التي
  لماريبةخاعت 

إجمالي 
  المخصصات

 المخصصات التي
  لمضريبةخضعت 

  ألف لاير يمني   ألف لاير يمني   ألؼ لاير يمني   ألؼ لاير يمني 

 مقروض والسمفياتلمخصص ال -  1,293,3،3  -  460156923

 الفوائد المعمقة 096,،92  171,9،0  2956027  3676325
 لإللتزامات المحتممةمخصص ال -  ،192,79  -  2666830

 لالستثماراتمخصص ال 90,9،0  20,009  206250  336896

 المخصص لمبنود المعمقة مع البنوؾ -  220,،  -  987
 مموجودات األخرىلمخصص ال 90,0،3  66،,12  206041  456846

 ديسمبر 31الرصيد في   131,،11  ،6،,،10,،  3356318  467306807

ـ فإنو 1991( لعاـ 31الدخؿ رقـ ) اريبةالدخؿ قبؿ صدور تعديالت قانوف  لاريبةالمخصصات التي سبؽ إخااعيا تمؾ تجنبًا لتكرار إخااع 
 في المستقبؿ. الدخؿإلى  ردادىاؾ المخصصات عند استلف يتـ احتساب أية ارائب عمى تم

 حقوق الممكية 36

 والمدفوع المصرح بهرأس المال  أ-36

ديسمبر  31)لاير يمني  950سيـ قيمة السيـ االسمية  ألؼ 106000لاير يمني موزع عمى  مميوف 96500 والمدفوع رح بويبمغ رأس الماؿ المص
 (.لاير يمني 900سيـ قيمة السيـ االسمية  ألؼ 106000عمى لاير يمني موزع  مميوف 96000ـ: 2008

 االحتياطيات ب-36

 إلى حساب االحتياطي القانوني.ربح السنة % مف 15ـ يتـ تحويؿ 1998( لعاـ 38( مف قانوف البنوؾ رقـ )1-12وفقًا لنص المادة )

 الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى4 صافي 31

 صافي 
  االلتزامات

 ش المغطىالهام
  بتأمين نقدي

 إجمالي 
 االلتزامات

 ـ2009ديسمبر  31كما في 

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

 خطابات االعتماد المستندية 136,،30,97  (093,،3,70)  1,773,927

 العمالء  -خطابات الاماف 37,797,7،3  (119,،1,60)  39,293,672
 البنوؾ المراسمة  -خطابات الاماف 63،,3,091  -  63،,3,091

 الشيكات اآلجمة ،13,،3,03  (900,196)  216,،13

 اإلجمالي  91,217,1،1  (02,610،,،)  97,791،,91

 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

  (34صفحة )    

 )تتمة( تزامات األخرى4 صافيااللالحسابات النظامية و  31

 صافي 
  االلتزامات

 اليامش المغطى
  بتأميف نقدي

 إجمالي 
 اتااللتزام

 ـ8200مبر ديس 31في 

  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 خطابات االعتماد المستندية 965996438  (167886568)  768106870

 العمالء  -خطابات الاماف 1167546645  (269506313)  868046332

 البنوؾ المراسمة  -خطابات الاماف 7306647  -  7306647

 الشيكات اآلجمة 2426621  (276603)  2156018

 اإلجمالي  2263276351  (467666484)  1765606867
 

 الفوائد من القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء واألرصدة لدى البنوك 32
  م9002  ـ2008

   :لفوائد مف القروض والسمفيات المقدمة لمعمالءا ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 بات السحب عمى المكشوؼمف حساالفوائد  9،6,1،0  2656899

  الحسابات المدينةالفوائد مف  111,،3,16  165496569
 الفوائد مف القروض والسمفيات األخرى 711,،9  206516

 ( ج -8مستردة )إيااح الالمقبواة و معمقة الفوائد ال -  736181

 إجمالي الفوائد مف القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء 3,7،1,173  169096165

  :الفوائد مف األرصدة لدى البنوؾ   

 الفوائد مف شيادات اإليداع لدى البنؾ المركزي اليمني  907,،97  168886990

 الفوائد مف ودائع االحتياطيات لدى البنؾ المركزي اليمني  -  1686731

 الفوائد مف اإليداعات لدى البنوؾ الخارجية   ،3,19،  3926179

 إجمالي الفوائد مف األرصدة لدى البنوؾ 137,010  264496900

 إجمالي الفوائد مف القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء واألرصدة لدى البنوؾ 123,،3,26  463596065

 تكمفة الودائع 90
   م9002  ـ2008

  :الفوائد عمى ودائع العمالء  ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 حسابات التوفير  الفوائد عمى  9,169,230  363586342

 ودائع ألجؿ الالفوائد عمى   3,706,163  163156001

 خرى  األودائع الالفوائد عمى   319,120  2496031

 إجمالي الفوائد عمى ودائع العمالء  731,763,،  469226374

 الفوائد عمى األرصدة المستحقة لمبنوؾ   ،67,،  56754

 لودائعالمدفوع لمؤسسة اماف ا  3394192  -

 إجمالي تكمفة الودائع  ،4610467،  469286128

 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

  (35صفحة )    

 الخدمات المصرفيةرسوم العموالت و  93
  م9002  ـ2008

  :العموالت ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 المستندية  االعتمادف خطابات م 07،,،93  2176927

 خطابات الاماف مف  ،969,62  2076713

  التحويالتمف  11,723  826815

 الشيكات مف  92،,62  946598

   مف أخرى ،309,91  896250

 إجمالي العموالت ،6،1,60  6926303

 الخدمات المصرفية  رسـو 0،،,61  1136604

 الخدمات المصرفية رسـو إجمالي العموالت و  ،،119,3  8056907

 من االستثمارات المتوفرة لمبيعيرادات اإل 99
 ـ2008

  ألؼ لاير يمني

 م9002

  :إيرادات االستثمارات المحمية ألف لاير يمني

326763  ،3,260 
)ش.ـ.ي( )إيااح  "اليمنية لمتأميف شركة مأرب"الشركة التابعة في المساىمة تقييـ  مفاإليرادات 

 أ(  -9
 أ(- 9)ش.ـ.ي( )إيااح  "اليمنية لمتأميف شركة مأرب"الشركة التابعة  مف ةموزعاألرباح ال 93,1،1  136342
 )ش.ـ.ي( مف شركة التبغ والكبريت الوطنية ةموزعاألرباح ال 91،,309  886767
 لمتنمية العقارية )ش.ـ.ي( الكويتية ةمف الشركة اليمني ةموزعاألرباح ال 36,9،0  136800
 االستثمارات المحميةمف يرادات اإلإجمالي  329,223  1486672

  :االستثمارات الخارجيةمف يرادات اإل   

 مف بنؾ اليوباؼ ىونج كونج ةموزعاألرباح ال 3,369  1966088
 جيبوتي – مف بنؾ التجارة والصناعة ةموزعاألرباح ال 979,269  336408

 البحريف -مف شركة الخدمات المالية العربية ةموزعاألرباح ال 621  26046

 تونس – مف بنؾ تونس العالمي ةموزعاألرباح ال 99,119  36504

 إجمالي إيرادات االستثمارات الخارجية 916,972  2356046

 إجمالي اإليرادات مف االستثمارات المتوفرة لمبيع 10,970،  3836718

 ةاألجنبيبالعمالت عمميات الأرباح  91
  م9002  ـ2008

  ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني
 ية  رباح مف إعادة تقييـ أرصدة العمالت األجنباأل 336,713  356652

 بالعمالت األجنبية  عمميات رباح مف الاأل 7,602  106577

 ةاألجنبيبالعمالت عمميات الإجمالي أرباح  1،0,،39  466229

 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

  (36صفحة )    

 إيرادات التشغيل األخرى ،9
  م9002  ـ2008

 مف: مستردةالمخصصات ال ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 (ب-8)إيااح   السمفياتالقروض و لقاء خسائر  مخصصال ،،2,،31  4426594

 (15المخصص لقاء خسائر المطموبات المحتممة )إيااح  -  1156689
 أخرى -  106315
 يجاراتاإلإيرادات  13,1،3  306581

  العقارات واآلالت والمعدات  األرباح مف بيع 2,3،9  161826824
 إجمالي إيرادات التشغيؿ األخرى 1،،,،99  167826003

 .إيرادات التشغيؿ األخرى"مستردة في مخصصات  تدرج أيـ 1999( لعاـ 8منشور البنؾ المركزي اليمني رقـ )مات الواردة في ميوفقًا لمتع
 المخصصات ،9

  م9002  ـ2008

  ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 ( ب-8القروض والسمفيات غير المنتظمة )إيااح خسائر مخصص لقاء ال 2,1،1،  7546420

 (15)إيااح لقاء خسائر المطموبات المحتممة مخصص ال ،79462  -

 أخرى 116,،30  126053
 إجمالي المخصصات ،9364،1  7666473

 اإلداريةالعمومية و المصاريف  97

  م9002  ـ2008

  ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 والتكاليؼ ذات العالقةالرواتب واألجور  020,،9,92  260866935

   القرطاسية والمطبوعات 711,،31  386043

 فاكس الياتؼ و البريد و ال 9,319،  226266

 مياه   الكيرباء و ال 10,066  446252

   المواصالت 77،,3،1  1636814

 نشر  العالف و اإل 937,،،  626986

 التدريب   116,،3  186934

 صيانةالو ات صالحاإل 3،0,267  946569

 ( 11)إيااح  قارات واآلالت والمعدات استيالؾ الع ،2،,131  2476567

 محمية الارائب الحكومية و الرسـو ال 39,723  206297

 تبرعات ال ،،2,،7  646796

 اإليجارات 097,،1  746598
 الخدمات المصرفيةورسـو عموالت تكمفة ال ،17,،،  546081

 خرى األدارية اإلعمومية و المصاريؼ ال 173,1،0  2506882

 واإلدارية إجمالي المصاريؼ العمومية 06،,1,139  362446020

 موظفًا(.1،501ـ: 2008ديسمبر  31موظًفا ) 1،462ـ 2009ديسمبر  31كما في  البنؾبمغ عدد موظفي 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

  (37صفحة )    

 الزكاة 96

  م9002  ـ2008

  ألف لاير يمني  ألؼ لاير يمني

 الزكاةخصص م ،61,،99  2156170

 إجمالي الزكاة ،61,،99  2156170

  مسهماألساسي لربح ال 91

  م9002  ـ2008
 

  السنة ربح ألؼ لاير يمني 2,999،،,3  266216406
  السنةمتوسط عدد األسيـ خالؿ  أسيـ 30,000,000  1060006000

  مسيـاألساسي لربح ال لاير يمني 29.،،3  262.14

 النقدية وشبه النقدية  92

 ـ2008  م9002  

  يمنيألؼ لاير  ألف لاير يمني  

 1166126658  314،764،21  (4النقدية في الصندوؽ وأرصدة االحتياطيات لدى البنؾ المركزي اليمني )إيااح 

 5068016490  934،1143،9  (5األرصدة لدى البنوؾ )إيااح 

 2269276975  7646134،97  (6)إيااح  أذوف الخزانة 

 (767976560)  (249،14071)  ( 4اح أرصدة االحتياطيات لدى البنؾ المركزي اليمني )إيا

 (160926524)  (36,177,000)  بعد الخصـ غير المطفأ  أذوف الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشير،

 إجمالي النقدية وشبه النقدية
 67,071,301  7664526039 

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 10

 :كما يمي التي تتامنيا البيانات المالية ىيمع األطراؼ ذوي العالقة رئيسية إف المعامالت ال
 ديسمبر 31

  ـ2008

 ديسمبر 13
  م9002

 بيـأعااء مجمس اإلدارة واألطراؼ ذوي العالقة   لاير يمنيألف    لاير يمنيألؼ 

 :الموجودات واإليرادات   
 لمعمالءالقروض والسمفيات المقدمة  -  -

 السنةخالؿ  مقبواةالفوائد ال ،3,09  597
 المطموبات والمصاريؼ:   

 دائنةالرصدة األودائع و ال ،303,60  756947
 السنةمدفوعة خالؿ الفوائد ال ،1,17  16066

 الشركة التابعة   
 المطموبات والمصاريؼ:   

 الودائع واألرصدة الدائنة 7،3,،36  3336708
 مدفوعة خالؿ السنةالفوائد ال 16,210  226320



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

  (38صفحة )    

  الموجودات والمطموبات  اتاستحقاق 13
 ـ9200ديسمبر  31كما في 

  أشهر 1 خالل  أشهر 7 خالل  أشهر 2 خالل  سنة خالل  من سنة أكثر  اإلجمالي

 الموجودات   لاير يمنيألف     لاير يمنيألف     لاير يمنيألف     لاير يمنيألف     لاير يمنيألف     لاير يمنيألف  

31,،76,،21  -  -  -  -  31,،76,،21 
النقدية في الصندوؽ وأرصدة االحتياطيات 

 لدى البنؾ المركزي اليمني 
  ، صافيرصدة لدى البنوؾاأل 11,3،9،,93  -  -  -  -  11,3،9،,93

 أذوف الخزانة، صافي  97،,،3،,0،  7،1,000,،3  -  3,631,000  -  97،,76,613

 ومية  حكالسندات ال ،،9,106,9  -  -  -  -  ،،9,106,9

30,200,،10  212,771  2,،،6,239  -  97،,000  312,000 
بعد  ،المقدمة لمعمالءوالسمفيات القروض 

 المخصصات

  المتوفرة لمبيع، صافياالستثمارات  -  -  -  -  619,،70  619,،70

 إجمالي الموجودات 13،,16,679  239,000,،3  -  239,،33,96  0،،,،،،,3  621,،2،,337

 المطموبات            

 مستحقة لمبنوؾ  الرصدة األ 1،3,111  -  -  -  -  1،3,111

 ودائع العمالء    72,796.000  33,1،2,000  1,269,000  7،1,،9،,39  -  309,219,7،1
 إجمالي المطموبات 72,271,111  33,1،2,000  1,269,000  7،1,،9،,39  -  301,191,213

 صافي الفجوة 021,،36,62  0،1,000,،  (1,269,000)  (3,9،1,617)  0،،,،،،,3  31,360,139

 ـ2008ديسمبر  31كما في 

  أشير 3 خالؿ  أشير 6 خالؿ  أشير 9 خالؿ  سنة خالؿ  مف سنة أكثر  اإلجمالي

 الموجودات   نيألؼ لاير يم    ألؼ لاير يمني    ألؼ لاير يمني    ألؼ لاير يمني    ألؼ لاير يمني    ألؼ لاير يمني 

1166126658  -  -  -  -  1166126658 
النقدية في الصندوؽ وأرصدة االحتياطيات 

 لدى البنؾ المركزي اليمني 
  ، صافيرصدة لدى البنوؾاأل 5068016490  -  -  -  -  5068016490

 أذوف الخزانة، صافي  2168356451  5796300  -  5136224  -  2269276975

 حكومية  السندات ال 263076255  -  -  -  -  263076255

861836538  564016135  163096366  816835  2456506  161456696 
بعد  ،المقدمة لمعمالءوالسمفيات القروض 

 المخصصات

  المتوفرة لمبيع، صافياالستثمارات  -  -  -  -  5506132  5506132

 إجمالي الموجودات 8767026550  8246806  816835  168226590  569516267  9663836048

 المطموبات            

 مستحقة لمبنوؾ  الرصدة األ 446863  -  -  -  -  446863

 ودائع العمالء    5961696197  861996160  864526742  867066325  -  8465276424

 لي المطموباتإجما 5962146060  861996160  864526742  867066325  -  8465726287

 صافي الفجوة 2668456674  (764846039)  (669616982)  (668846796)  568516629  1163666486

أشير  3عمى أنيا تستحؽ خالؿ  ،اليمني وفقًا لتعميمات البنؾ المركزي ،وقد تـ تصنيفيا ـ2011أغسطس  6ة في تاريخ يسندات الحكومالتستحؽ 
 قابمة لمتداوؿ.أدوات باعتبارىا 

 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

  (39صفحة )    

 أسعار الفوائد عمى الموجودات والمطموباتمتوسط  19
 ـ2009ديسمبر  31كما في 

 يورو
%  

 إسترليني هجني
%  

 لاير سعودي
%  

 دوالر أمريكي
%  

 لاير يمني
 الموجودات  %

-  -  -  -  - 
 المركزي ؾلدى البنحتياطيات اال أرصدة
 اليمني

 ةيسندات الحكومال 39.27  -  -  -  -

 الودائع ألجؿ -  -  -  -  -

 ، صافيأذوف الخزانة 39.27  -  -  -  -

 ىاؤ معاد شراالخزانة الأذوف  39.27  -  -  -  -

-  -  -  30.00  31.00 

، بعد القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء
 المخصصات

 المطموبات          

 األرصدة المستحقة لمبنوؾ -  -  -  -  -

 ودائع العمالء 30.00  ،0.3  0.30  0.30  0.30

 ـ2008ديسمبر  31كما في 

 يورو
%  

 إسترليني وجني
%  

 لاير سعودي
%  

 دوالر أمريكي
%  

 لاير يمني
 الموجودات  %

-  -  -  -  13.00 
 المركزي ؾلدى البنحتياطيات اال أرصدة
 اليمني

 ةيسندات الحكومال 15.00  -  -  -  -

 الودائع ألجؿ 15.15        

 أذوف الخزانة، صافي  15.41  -  -  -  -

 ىاؤ معاد شراالخزانة الأذوف  15.15  -  -  -  -

-  -  -  10.00  19.00 

، بعد القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء
 المخصصات

 المطموبات          

 األرصدة المستحقة لمبنوؾ 13.00  -  -  -  -

 ودائع العمالء 13.00  2.00  1.26  3.50  2.60



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

  (40صفحة )    

 توزيعات الموجودات والمطموبات بحسب القطاعات االقتصادية    11
 ـ9200ديسمبر 31كما في 

  شخصي  التمويل  البناء والتشييد  التجارة والصناعة  الزراعة  أخرى  اإلجمالي

 الموجودات   ألف لاير يمني   يمنيألف لاير     ألف لاير يمني    ألف لاير يمني    ألف لاير يمني    ألف لاير يمني    ألف لاير يمني 

 ، صافيرصدة لدى البنوؾاأل -  11,3،9،,93  -  -  -  -  11,3،9،,93

 أذوف الخزانة، صافي -  97،,76,613  -  -  -  -  97،,76,613

 حكوميةالسندات ال -  ،،9,106,9  -  -  -  -  ،،9,106,9

30,200,،10  16,392  ،17,032  6,2،6,1،،  3,71،,32،  -  61،,121 

المقدمة  توالسمفياالقروض 
 ، بعد المخصصاتلمعمالء

70،,619  -  -  -  -  70،,619  - 
المتوفرة لمبيع، االستثمارات 

 صافي

 جمالياإل 121,،61  ،29,397,73  ،32,،3,71  ،،6,2،6,1  17,032،  16,392  ،301,096,32

 المطموبات             

 مستحقة لمبنوؾالرصدة األ -  1،3,111  -  -  -  -  1،3,111

 ودائع العمالء 11,901,796  -  ،1,2،2,26  133,،19,91  21،,03،,1  90,066,316  309,219,7،1
 جمالياإل 11,901,796  1،3,111  ،1,2،2,26  133,،19,91  21،,03،,1  90,066,316  301,191,213

 ـ2008ديسمبر  31كما في 
  شخصي  التمويؿ  البناء والتشييد  التجارة والصناعة  راعةالز   أخرى  اإلجمالي

 الموجودات   ألؼ لاير يمني   ألؼ لاير يمني    ألؼ لاير يمني    ألؼ لاير يمني    ألؼ لاير يمني    ألؼ لاير يمني    ألؼ لاير يمني 

 ، صافيرصدة لدى البنوؾاأل -  5068016490  -  -  -  -  5068016490

 أذوف الخزانة، صافي -  2269276975  -  -  -  -  2269276975

 حكوميةالسندات ال -  263076255  -  -  -  -  263076255

861836538  656467  3276342  569736983  162276531  -  5896215 

المقدمة  توالسمفياالقروض 
 ، بعد المخصصاتلمعمالء

5506132  -  -  -  -  5506132   

المتوفرة لمبيع، ت االستثمارا
 صافي

 جمالياإل 5896215  7665866852  162276531  569736983  3276342  656467  8467706390

 المطموبات             

 مستحقة لمبنوؾالرصدة األ -  446863  -  -  -  -  446863

 ودائع العمالء 3163596674  -  763536886  2664576084  268736932  1664826848  8465276424
 جمالياإل 3163596674  446863  763536886  2664576084  268736932  1664826848  8465726287

 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

  (41صفحة )    

 توزيع الموجودات والمطموبات بحسب المناطق الجغرافية ،1

   ـ9200ديسمبر  31كما في 

  أوروبا   سياآ    إفريقيا  اإلجمالي

الواليات المتحدة 
  األمريكية

 الجمهورية
  ليمنيةا

 الموجودات ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

2,9،1,071  -  -  -  -  2,9،1,071 

 المركزي ؾلدى البنحتياطيات اال أرصدة
 اليمني

 ةيسندات الحكومال ،،9,106,9  -  -  -  -  ،،9,106,9

 األرصدة لدى البنوؾ، صافي 70,106،,7  97,227،,3  712,،2,17  ،71,،1,31  ،6،,،12  11,3،9،,93
 أذوف الخزانة، صافي  97،,76,613  -  -  -  -  97،,76,613

 ىاؤ معاد شراالخزانة الأذوف  -  -  -  -  -  -

30,200,،10  -  -  -  -  30,200,،10 

، بعد المقدمة لمعمالء توالسمفياالقروض 
 المخصصات

 المطموبات            

 األرصدة المستحقة لمبنوؾ 1،3,111  -  -  -  -  1،3,111

 ودائع العمالء 309,219,7،1  -  -  -  -  309,219,7،1

 ـ8200 ديسمبر 31كما في 

  أوروبا   سياآَ   إفريقيا  اإلجمالي

الواليات المتحدة 
  األمريكية

 الجميورية
  اليمنية

 الموجودات ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني  ألؼ لاير يمني   يمنيألؼ لاير  ألؼ لاير يمني

767976560  -  -  -  -  767976560 

 المركزي ؾلدى البنحتياطيات اال أرصدة
 اليمني

 ةيسندات الحكومال 263076255  -  -  -  -  263076255

 األرصدة لدى البنوؾ، صافي 1666526728  466076695  2569746802  364086780  1576485  5068016490
 أذوف الخزانة، صافي  1766756071  -  -  -  -  1766756071

 ىاؤ معاد شراالخزانة الأذوف  562526904  -  -  -  -  562526904

861836538  -  -  -  -  861836538 

، بعد المقدمة لمعمالء توالسمفياالقروض 
 المخصصات

 وباتالمطم           

 األرصدة المستحقة لمبنوؾ 446863  -  -  -  -  446863

 ودائع العمالء 8465276424  -  -  -  -  8465276424

 أنشطة األمانة ،1
دارة موجودات لحساب أطراؼ أخرى أو بالنيابة عنيا  (.3-2)باستثناء ما تـ بيانو في إيااح  ال يقـو البنؾ بأية أنشطة تتعمؽ بحفظ وا 

 



 البنؾ اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.ـ.ع(

 )تتمة( اإليضاحات حول البيانات المالية

 ـ2009 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

  (42صفحة )    

 األجنبية العمالتز مراك 17

ـ، سقوفًا لمراكز العمالت األجنبية لكؿ عممة عمى حدة باإلاافة إلى سقؼ إلجمالي كؿ 1998( لسنة 6يحدد منشور البنؾ المركزي اليمني رقـ )
 لتالية:% مف رأس الماؿ واالحتياطيات. كاف لدى البنؾ مراكز العمالت األجنبية الميمة ا25% و15العمالت. ىذه السقوؼ ىي نسبة 

  -----م9002ديسمبر  13-----  -----ـ2008رديسمب 31-----

  %   لاير يمنيألؼ   %   لاير يمنيألؼ 

 دوالر أمريكي  3.،9  3،3,966  0.95  1096346
 لاير سعودي  0.90  291,،9  1.54  1756904

 جنيو إسترليني  0.61  16،,12  0.47  546108
 يورو  ،0.3  36,133  0.18  216110

 أخرى  0.90  ،،،,،9  0.50  576392

 إجمالي مراكز العمالت األجنبية الميمة 9،.9  101,0،6  3.64  4176860

لاير  200.08ـ: 2008ديسمبر  31 يمني لكؿ دوالر أمريكي، )لاير 207.31 يساوي ـ2009 ديسمبر 31سعر صرؼ الدوالر األمريكي في بمغ 
 يمني لكؿ دوالر أمريكي(.

 موجودات والمطموبات المحتممةال 16

عدـ سداد رفع البنؾ عددًا مف القاايا أماـ محكمة األمواؿ العامة والمحكمة التجارية االبتدائية اد موظفيف سابقيف وعمالء بشأف مبالغ مختمسة و 
رة البنؾ بتقديـ مخصصات كاممة و/ أو المديونيات المستحقة، عمى التوالي. وحيث توجد قاايا مرفوعة اد البنؾ في المحاكـ المختصة، قامت إدا

في حيف ال تزاؿ  جزئية ليذه الحاالت في البيانات المالية.  بالنسبة لبعض القاايا، وبالرغـ مف أنو قد ُحكـ فييا لصالح البنؾ، إال أنيا لـ تنفذ بعد،
 القاايا األخرى تنتظر دورىا أماـ المحاكـ.

 االلتزامات الرأسمالية 11

 (.صفر : 2008ديسمبر  31)صفر.ـ مبمغ 2009ديسمبر  31ت الرأسمالية كما في بمغت االلتزاما

 أرقام المقارنة 12
لمبنؾ مع باستثناء الحاالت التي يسمح أو يطمب معيار أو تفسير غير ذلؾ، توحد جميع المبالغ المدرجة أو يتـ اإلفصاح عنيا في البيانات المالية 

 معمومات مقارنة.  

 ت الماليةاعتماد البيانا 0،

وقرر عرايا عمى الجمعية العمومية ، البيانات الماليةىذه  ـ2010 أبريؿ 7 بتاريخاعتمد مجمس إدارة البنؾ في جمستو المنعقدة 
 .ـ2010 مايو 15لممصادقة عمييا في تاريخ انعقادىا في 

 
 


