
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

  

  لإلنشاء والتعميرالبنك اليمني
  شركة مسامهة عامة

 تقرير جملس اإلدارة السنوي التاسع والثالثون والبيانات املالية
 م املصادق٣١/١٢/٢٠٠١ للسنة املنتهية يف 

  عليهما من اجلمعية العمومية العادية للمسامهني
 صباح   باالجتماع املنعقد

 م٢٠٠٢ أبريل ٢٦يوم اجلمعة املوافق 
 يف املركز الرئيسي للبنك

  اجلمهورية اليمنية– صنعاء – سبتمرب ٢٦شارع 
 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
 א

 م٢٠٠١ ديسمبر ٣١في التǀرير السنǐǍ للسنة المنتهية 
 

 )أ ( صفحة 

 
 احملتويات  الصفحة
 اإلدارة ƭلس أعȒاء  ١
 اإلدارةكلمة رئيس ƭلس   ٢
 اإلدارة ƭلس تقرير  ٥
  احلساباتيتقرير مدقق  ١٠
 م٢٠٠١ ديسمرب ٣١البيانات املالية للسنة املنتهية يف   ١١
   العموميةامليزانية ١١
  بيانا الدخل والتوزيعات ١٢
  بيان التدفقات النقدية ١٣
  بيان التغري يف حقوق املسامهني ١٤
   حول البيانات املاليةإيȒاحات ١٥
  بيان باملناطȨ والفروț التابعة هلا ٣٧
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اإلدارةعȒو ƭلس   ٢ رƮمد سعيد șاف 
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اإلدارةعȒو ƭلس   ٧ سيف ǭابǨ توفيƮ Ȩمد 
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 م٢٠٠١ ديسمبر ٣١في التǀرير السنǐǍ للسنة المنتهية 
 

  )٢( صفحة 

 الكرام   والتعمري ءلإلنشاأعضاء اجلمعية العمومية ملسامهي البنك اليمين / األخوة

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

. م٢٠٠١ ديسمرب  ٣١هي يف    تاسع والثالثون جمللس إدارة البنك، والبيانات املالية املدققة كما         بالتقرير السنوي ال   إليكميسرين أن أتقدم    
م على الصعيد الوطين ويف إطار      ٢٠٠١ العام   حتققت خالل أهم املستجدات واإلƱازات اليت      كما يسرين أن استعرض معكم بإجياز     

 ). والتعمريلإلنشاءالبنك اليمين ( مصرفــكم 

 العمل على تطبيق برنامج اإلصالح اإلقتصادي واملايل واالجتماعي بعد النجاح امللموس الذي شهدته               ر، استم وطينفعلى الصعيد ال  
 معدل النمو احلقيقي لالقتصاد الوطين      استمر تصاعد فقد  .  والنمو لالنطالق الوطين   االقتصاداملراحل األوىل هلذا الربنامج يف هتيئة        
 اإلحتياطي من النقد األجنيب     يفالعامة للدولة وحتقيق فائض يف ميزان املدفوعات، وزيادة ملحوظة          وحتققت السيطرة على عجز املوازنة      

 والنتائج اإلجيابية لربنامج اإلصالح      اليت تتمتع هبا اليمن حالياً     واالقتصادي السياسي   االستقراروقد ساعدت حالة    . لدى البنك املركزي  
ط القطاع التصديري، فضال عن أن استقرار سعر صرف الريال قد ساعد املستثمر               وتنشي االستثماراإلقتصادي على حتسني مناخ     

 مالية عنيفة نتيجة للتقلبات     التعرض هلزات واملستورد على حد سواء على التحديد املسبق ملستوى النشاط والتكاليف واألرباح دون              
 .املؤثرة يف أسعار الصرف

 الوطين من خالل مسامهته يف      االقتصاد مسريته يف خدمة     م مواصلة ٢٠٠١ل عام   وعلى صعيد مصرفكم البنك اليمين فقد استطاع خال       
 اليت استهدفت ترشيد الطلب احمللي على اإلئتمان وحتسني         االئتمانية سياسة السقوف    إƱاحمتويل العجز بأدوات غري تضخمية، ويف       

سائل املمكنة، وكذا حتسني جودة أصول البنك بشكل        نوعية حمفظة القروض والسلفيات ومتابعة حتصيل املديونيات املتعثرة بكل الو         
م بتعاون معايل األخ    ٢٠٠١عام وتوظيفها يف جماالت أكثر رحبية وأقل خماطرة، وعلى هذا الصعيد فقد متكن البنك خالل العام                   

 عقارات مملوكة تستغل  علوي صاſ السالمي نائب رئيس الوزراء وزير املالية، من متابعة عدد من اجلهات احلكومية اليت                 / األستاذ
 ريال، ومت نقل    ٢٤١ر٧٤٣ر٠٠٠وبلغ صايف ما مت حتصيله كتعويضات عن عقارات البنك املستغلة من قبل تلك اجلهات مبلغ                . للبنك

 .م هبذا اخلصوص٢٠٠٠ أغسطس ١٨ملكية العقارات لتلك اجلهات تنفيذا لقرار اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 

 .املصريف اليمين املصرفية بالسوق واخلدماتبنك إىل حتسني وزيادة حصته من الودائع ومن جانب آخر سعى ال

 م خفض النفقات غري التشغيلية مما أدى إىل السيطرة على إمجايل املصروفات العمومية عند               ٢٠٠١كما واصل البنك خالل العام      
ما  ذا البند عن املبلغ املنصرف خالل العام املاضي مل تتجاوز          الزيادة هب  حيث أن مستوى قريب من إمجايل ذلك البند هناية العام املاضي          

م مبلغا  ٢٠٠١ ذلك أدى إىل حتقيق ƴو يف صايف األرباح احملققة من األنشطة املصرفية اليت بلغت خالل العام                   كل%) ١ر٥٤(نسبته  
 اــــدة قدره اـــم أي بزي  ٢٠٠٠ي  ـ العام املاض  ريال خالل  ١٠٣ر٠٨٠ر٠٠٠ مقابل    ريال ٦١٥ر٠٢٣ر٠٠٠وقدره  
 %.٤٩٦ر٦٥م وبنسبة قدرها ٢٠٠٠ريال عن عام  ٥١١ر٩٤٣ر٠٠٠

غ ـم مبل ٢٠٠١ام  ـة الع ـتلك النجاحات جمتمعة أدت إىل تعزيز القاعدة الرأمسالية ملصرفكم، حيث بلغت حقوق املسامهني هناي              
، كما  %)٢٣( و مقدارها م وبنسبة ƴ  ٢٠٠٠ ريال عن العام املاضي      ٤١٨ر٨٥٨ر٠٠٠ ريال بزيادة قدرها     ٢ر٢٣٩ر٩٢٣ر٠٠٠

هناية العام   %) ١٩ر٨(مقـــابل  %) ٢٥(إىل  ) حقوق امللكية إىل أمجايل األصول مرجحة بأوزان املخاطر       ( ارتفعت نسبة املالءة  
 العاملي حنو تدعيم املخصصات قام البنك       االجتاه مع   ومتشياً%). ٨(م يف حني أن متطلبات جلنة بازل الدولية هي           ٢٠٠٠املاضي  
  ريال٥٧٦ر٥٤١ر٠٠٠ خمصصاته يف عام التقرير مببلغ وقدره بتدعيم
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  )٣( صفحة 

 : فقد متاإلداريوعلى الصعيد 

 .مواصلة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنك اليت تشرف على تنفيذها الدولة ممثلة بوزارة املالية -١
اليت ال تزال تعمل بالنظم اليدوية       خطة ملكننة مجيع الفروع      مت إقرار  كما   ممكننة،مت إƱاز مكننة عدد من الفروع اليت مل تكن           -٢

 . اهللابإذنم ٢٠٠٢حبيث يتم إƱاز ذلك قبل هناية العام اجلاري 
 بغرض حتسني كفاءهتم ومهاراهتم الفنية لتقدƇ خدمات          وخارجياً مت خالل العام مواصلة تدريب موظفي البنك داخلياً         -٣

 .متميزة
سابات جديد وفقا ملتطلبات البنك املركزي املستند إىل املعايري         مت التعاقد مع إحدى الشركات االستشارية إلعداد دليل ح         -٤

 إصداراحملاسبية الدولية، ومت تسليم ذلك الدليل لشركة برجمة تقوم حاليا بربجمته مع نظم البنك اآللية مبا ميكن البنك من                      
 . بشكل آيل ودقيقةالتقارير اإلداري

 من مستوى نائب مدير عام      يف البنك دقة مهام واختصاصات املوظفني     مت التعاقد مع شركة استشارية إلعداد الئحة حتدد ب         -٥
 .وحىت رئيس قسم، وأخرى ختتص باملناقصات واملزادات

 : لألمور التاليةاً خاصهتماماًام سيعطي البنك ٢٠٠٢ من العام واعتباراً

 السوق املصرفية اليمنية    يف البنك   وتنويع اخلدمات املصرفية اليت تقدم للمتعاملني مع البنك واحلرص على زيادة حصة            تعزيز -١
 .وتنمية عالقاته املصرفية مع مجيع البنوك املراسلة واملؤسسات املالية على املستوى اإلقليمي واخلارجي

 . املتعثرة بكل الوسائل املمكنةحتصيل املديونياتحتسني نوعية حمفظة القروض والسلفيات ومتابعة  -٢
 مصرفية مرنة   وإجراءات وتبنņي أساليب    ةاملالية واملصرفي ة حتديث وتطوير النظم     استكمال مكننة مجيع فروع البنك ومواصل      -٣

 .ودقيقة ومبا ميكن البنك من تقدƇ خدمات متطورة ومرضية للعمالء
 يف إعداد الكادر الوظيفي املؤهل واملنتج وحتسني مستوى معيشته وتشجيع روح اإلبداع واملنافسة الشريفة               االستثمارمواصلة   -٤

 .ملني مبا يؤدي إىل رفع كفاءهتم املهنية والعلميةلدى العا
 .حتسني مستوى الرحبية وتدعيم رأس مال البنك وموجوداته -٥

 والتطورات اليت حتققت للبنك اليمين كمؤسسة وطنية واليت تعترب جزًءا ال يتجزأ من التطورات اإلقتصادية اليت حتققت                   اإلƱازاتإن  
الفضل فيها بعد اهللا سبحانه وتعاىل للسياسات احلكيمة والتوجيهات الكرمية لقائد التنمية             الوطين ككل يعود    االقتصاد  على مستوى   

حتقيق وحدهتا ودميقراطيتها، ومفجر طاقاهتا البترولية واملعدنية، وباين هنضتها وعمراهنا والذي ربط              األول للجمهورية اليمنية ومعيد   
 .علي عبد اهللا صاſ رئيس اجلمهورية حفظه اهللا/ ضل الوطين اجلسور األخاملاضي التليد باحلاضر اجمليد، فخامة الرئيس املنا

 األستاذ علوي صاſ السالمي، نائب رئيس جملس الوزراء وزير املالية الذي ما فتǜ يواصل               األخونتقدم جبزيل الشكر والعرفان ملعايل      
د عبد الرمحن السماوي، حمافظ البنك املركزي اليمين         أمح/ اجلهود املشكورة حلل مجيع املصاعب اليت تواجه مصرفنا، وملعايل األخ          

 . اجلمهورية اليمنية خدمة للمصلحة العامةيفللجهود اليت يبذهلا يف تنظيم وتطوير والرقابة على أداء اجلهاز املصريف 
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  )٤( صفحة 

ميزة وحنكتهم اإلدارية اليت    ويسرين أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان لألخوة أعضاء جملس اإلدارة وأجدها مناسبة ألشيد جبهودهم املت              
 أعرب عن بالغ شكري للموظفني بكافة        كما. أمثرت عن قرارات وسياسات مكنت البنك من التغلب على كثري من املصاعب             

 املزيد  آمالً منهم .  والتعمري لإلنشاءمستوياهتم اإلدارية على جهودهم املتواصلة وحرصهم الدائم على مصلحة مؤسستهم البنك اليمين             
عطاء والبذل للوصول إىل املستوى املنشود من الرفعة والرقي هلذه املؤسسة الوطنية الرائدة حىت تقوم على خدمة عمالئها على                    من ال 

 . العملية املصرفية املتطورةيف الركيزة األساسية وأخرياً أحسن وجه، فهم أوالً

 سبتمرب، والذكرى األربعني لتأسيس     ٢٦األربعني للثورة اليمنية     بالذكرى   مقدماًاألخوة املسامهون، امسحوا يل أن أهنئكم         أيها وختاماً
 .م١٩٦٢ أكتوبر من ٢٨ والتعمري بتاريخ لإلنشاءمصرفنا البنك اليمين 

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     
   

                                                             عبد اهللا سامل اجلفري
 اإلدارة                          رئيس جملس          
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  )٥( صفحة 

 والتعمري أن يعرض عليكم أهم اإلƱازات والنتائج احملققة من خالل نشاطات البنك للسنة املالية               لإلنشاءسر جملس إدارة البنك اليمين      ي
 :م وعلى النحو التايل٢٠٠١ ديسمرب ٣١ يف املنتهية

 :مقدمøøة

تثنائيـة وانعكاساهتا السلبية على جممل األوضاع اإلقتصادية لبالدنا، إالǎ أن مصرفكم البنك اليمين              بالرغم من الظروف العاملية االس    
 بياناته املالية املعروضة على حضراتكم صورة صادقة        سƱاحاته، وتعك م من مواصلة    ٢٠٠١ خالل العام لإلنشاء والتعمري قد متكن     

 نفيذ خطة إعادة هيكلته اليت تشرف على تنفيذها الدولة ممثلة بوزارة املالية،             للنجاحات املتالحقة اليت حققها البنك منذ بداية ت        
 .م١٩٩٦عتباًرا من العام استكماالً لربنامج إصالح القطاع املصريف الذي بدأت احلكومة بتنفيذه ا

 : وفيما يلي نستعرض معكم البيانات املالية

 امليزانيøøøøة :أوال

 غــمبل ة إىل ـوع امليزاني ـع جمم ـحيث ارتف % ١٤دود  ـودات حب ـايل املوج ـ يف إمج  م ƴًوا ٢٠٠١حقق البنك خالل العام     
 .م٢٠٠٠ ريال خالل العام املاضي ٣٠ر١٥٥ر٨٥١ر٠٠٠  ريال مقابل مبلغ٣٤ر٣٢٣ر٢٧٣ر٠٠٠

 :ألهم بنود امليزانيةالً ونستعرض فيما يلي تفصي

 :السøيولøة -١

دارة البنك على ضمان    إ من    حرصاً أماناً  جماالت أكثر  النقدية يف ار الفوائض   واصل البنك تنفيذ سياسته احلذرة واستمر يف استثم        
 الفوائض املالية املتاحة للبنك يف جماالت آمنة وقابلة للتسييل يف أي وقت             استثمارحقوق املودعني واملالك على حد سواء، وبالتايل فان         

شك للبنك جاهزية أكرب للدخول يف جماالت استثمارية ناجحة         سيتيح وال   وهو ما  أصولهقد أدى إىل دعم مركز البنك وحتسني جودة         
عندما تتهـيņأ الظروف باملستقبل القريب مبشيئة اهللا تعاىل، وتعكس النسب الواردة أدناه مدى متانة املركز املايل وجودة األصول                    

  لإلنشاء والتعمريملصرفكم البنك اليمين

    لـمقاب%) ٧٤ر٣٨(  م٢٠٠١مدة من قبل البنك املركزي هناية ديسمرب         السيولة احملتسبة وفقا لألسس املعت     ةبلغت نسب  -
  %.٢٥ يف حني أن نسبة السيولة وفقا لتعليمات البنك املركزي اليمين هيم،٢٠٠٠هناية العام املاضي  % )٦٠ر٨٦(

%) ٨٩ر٣١( مقابل%) ٩٢ر١١(م  ٢٠٠١ ديسمرب   ٣١كما يف    بلغت نسبة األصول السائلة إىل أمجايل ودائع اجلمهور        -
 .م٢٠٠٠هناية العام املاضي 

هناية %) ٧٩ر٥٨(مقابل  %) ٨٢ر٥٤(م  ٢٠٠١ ديسمرب   ٣١بلغت نسبة األصول السائلة إىل أمجايل املوجودات كما يف           -
 .م٢٠٠٠العام املاضي 

 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
א  )(א

 م٢٠٠١ ديسمبر ٣١في التǀرير السنǐǍ للسنة المنتهية 
 

  )٦( صفحة 

 :القروض والسøلفيات -٢

 اجملمدة بكل الوسائل املمكنة، هذا من       واصل البنك جهوده يف حتسني نوعية حمفظة القروض والسلفيات، ومتابعة حتصيل املديونيات            
ناحية،  ومن ناحية أخرى استكمل البنك توفري املخصصات املطلوبة ملواجهة خسائر حمتملة يف حمفظة القروض والسلفيات وفقا                     

 :والسلفياتم، ويسرنا أن نورد أدناه أهم النسب املتعلقة بالقروض ١٩٩٦ لعام)٦(ملنشور البنك املركزي رقم 

 .م٢٠٠٠هناية العام املاضي%) ١٣ر٩٠( مقابل %)١٢ر٤٨(  صايف القروض والسلفيات إىل إمجايل املوجودات ةبلغت نسب -

بلغت نسبة املخصصات املتوفرة لتغطية خسائر القروض والسلفيات مقابل املخصصات املطلوب توفريها ملوجهة خسائر                 -
 .م٢٠٠٠هناية العام املاضي % )٩٨( مقابل) %١٠٠( حمتملة للقروض والسلفيات وفقا لتعليمات البنك املركزي  

هناية العام   ) %٣٩ر٨٢(  مقابل ) %٤٤ر٧٤(   حمفظة القروض والسلفيات   إمجايلبلغت نسبة الديون غري املصنفة إىل        -
 .م٢٠٠٠املاضي 

 :ودائøع اƨمøهور -٣

ريال ) ٣٠ر٧٥٨ر٢٥٦ر٠٠٠( ر إىل مبلغ  م حيث ارتفع أمجايل ودائع اجلمهو     ٢٠٠١ خالل العام  يف ودائع اجلمهور     حقق البنك ƴواً  
ونورد أدناه بعض النسب اخلاصة بودائع      . ريال) ٣ر٨٨٥ر٧٤٥ر٠٠٠( ريال وبزيادة قدرها  ) ٢٦ر٨٧٢ر٥١١ر٠٠٠( مقابل مبلغ 

 -:م مقارنة مع بعض بيانات امليزانية٣١/١٢/٢٠٠١اجلمهور كما يف 

 %)١٤ر٤٦(م تساوي ٢٠٠٠لعام م مقارنة مع ا٢٠٠١الزيادة يف ودائع اجلمهور خالل العام  نسبة -

 .م٢٠٠٠العام املاضي  هناية %)٨٩ر١١(مقابل %) ٨٩ر٦١(بلغت نسبة ودائع اجلمهور إىل إمجايل املوجودات  -

 :حقوق امللكية ونسبة كفاية رأس املال -٤

 نسبة كفاية رأس    ƴوا يف  م٢٠٠١ التنفيذية تعزيز القاعدة الرأمسالية للبنك، وحقق البنك خالل العام            واإلدارة اإلدارةواصل جملس   
%) ٢٥(م٢٠٠١ ديسمرب   ٣١، حيث بلغت نسبة كفاية رأس املال يف         )األصول املرجحة بأوزان املخاطر إىل حقوق امللكيņــة      ( املال

، %)٨( حني أن متطلبات جلنة بازل الدولية هي نسبة قدرها         م يف ٢٠٠٠ ديسمرب   ٣١يف  %) ١٩ر٨(تقريبا مقارنــةً بنسبة قدرها   
م ٢٠٠٠ عام   ريال هناية ) ١ر٨٢١ر٠٦٥ر٠٠٠( إمجالًيا يف حقوق امللكية، إذ ارتفعت حقوق امللكية من مبلغ وقدره           ك ƴًوا البن قوحق
ريال وتوضح النسب   ) ٤١٨ر٨٥٨ر٠٠٠( وبزيادة قدرها  م،٢٠٠١ريال هناية عام التقرير     ) ٢ر٢٣٩ر٩٢٣ر٠٠٠( مبلغ وقدره    إىل

 :م كما يلي٢٠٠١ة العام التالية مدى تطور حقوق امللكية يف مصرفكم هناي

 .م٢٠٠٠ عام  مقارنةً  هناية مقارنة حبقوق امللكية(ĕ٢٣)م٢٠٠١بلغت نسبة الزيادة حبقوق امللكية خالل  -

 م.٢٠٠٠عام )  %٦ر٠٤( مقابل )  %٦ر٥٣(  املوجوداتإمجايلبلغت نسبة حقوق امللكية إىل  -

متطلبات البنك املركزي   ( م٢٠٠٠عام% ) ٦ر٧٨(  مقابل % )٧ر٢٨(   الودائع إمجايلبلغت نسبة حقوق امللكية إىل       -
 %).٥ هياليمين 
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Ǆانياǭ: املالي ǰالنتائøøة 

 ريال مقارنة مبا كان قد      ٦٣٩ر٢٦٢ر٠٠٠ م ƴوا يف الفوائد املقبوضة لذلك العام مببلغ وقدره        ٢٠٠١حقق البنك يف عام      -
وهو ما مكن البنك من حتقيق ƴو يف صايف         ) %٢٥(م وبنسبة ƴو قدرها   ٢٠٠٠ العام املاضي    يفحصل عليه من هذه الفوائد      

و ـ وبنسبة ƴ   م٢٠٠٠ام املاضي   ـه خالل الع  ـ ريال عن ما مت حتقيق      ٥٢٨ر٦٣٨ر٠٠٠غ  ـ الفوائد مببل  إيرادات
م إىل مبلغ   ٢٠٠٠ ريال خالل عام     ١ر٠٥٠ر٢٠٢ر٠٠٠ الفوائد من    إيرادات، حيث ارتفع صايف     %)٥٠ر٣٤( اـمقداره
 يف حتسني   اإلدارة التنفيذية وجملس    اإلدارةم، وذلك نتاجا للجهود اليت بذلتها       ٢٠٠١لعام   ريال خالل ا   ١ر٥٧٨ر٨٤٠ر٠٠٠

 .جودة أصول البنك والتوظيف اجليد هلا

 ريال مقابل مبلغ وقدره     ٤٩٦ر٢٤٢ر٠٠٠م مبلغا وقدره    ٢٠٠١ العموالت من اخلدمات املصرفية للعام       إيراداتبلغت   -
م، أي أن هناك زيادة يف هذا املصدر من اإليرادات          ٢٠٠٠ العام املاضي    يف ريال كان قد حتقق للبنك       ٣٧٥ر٣٦١ر٠٠٠
 .م٢٠٠٠ عام إيراداتمن %) ٣٢ر٢(  ريال أو ما نسبته زيادة قدرها١٢٠ر٨٨١ر٠٠٠م مبلغ وقدره ٢٠٠١لعام 

 ريال  ٦٦٢ر٠٦٢ر٠٠٠ا وقدره   ـم مبلغ ٢٠٠١م من األنشطة املصرفية األخرى لعام        ٢٠٠١بلغت اإليرادات لعام     -
م أي بزيادة قدرها    ٢٠٠٠ ام املاضي ـ الع يف ريال كان قد حتقق للبنك       ٢٦٩ر٩٦٦ر٠٠٠ وقدره   ـغة مع مبل  ـنمقار
 .من اإليرادات احملققة بالعام املاضي%) ١٤٥ر٢٤( ريال أو ما نسبته زيادة قدرها٣٩٢ر٠٩٦ر٠٠٠

 Ʊد أن البنك قد حقق إيـراًدا كليا من          الفوائد والعموالت وإيرادات األنشطة املصرفية املختلفة أعاله       إيراداتوجبمع صايف    -
 ريال خالل   ١ر٦٩٥ر٥٢٩ر٠٠٠ ريال مقابل    ٢ر٧٣٧ر١٤٤ر٠٠٠م مببلغ   ٢٠٠١األنشطة املصرفية خالل عام التقرير      

غـام التقرير مببل  ـراد الكلي من األنشطة املصرفية خالل ع      ـوا إمجاليا يف اإلي   ـم، حمققا بذلك ƴ   ٢٠٠٠ام املاضي   ـالع
 احملققة العام من اإليرادات   %) ٦١ر٤٣(م أو ما نسبته زيادة قدرها     ٢٠٠٠ يال عن العام املاضي    ر ١ر٠٤١ر٦١٥ر٠٠٠
 .املاضي

 التنفيذية الضغط على النفقات غري التشغيلية وعلى الرغم من          اإلدارةوفيما يتعلق باملصاريف العمومية واإلدارية فقد واصلت         -
م مل تتجاوز مبلغا    ٢٠٠١ريف العموميــة واإلدارية خالل العام       املصا يف تكلفة السلع واخلدمات فان الزيادة        ارتفاع

 ريال  ١ر٥٢٢ر١٩٠ر٠٠٠ ريال فقط، حيث ارتفعت املصاريف العمومية واإلدارية من مبلغ             ٢٣ر٣٩٠ر٠٠٠وقدره  
 مل  واإلدارية املصاريف العمومية    يف نسبة النمو    أي أن   ريال ١ر٥٤٥ر٥٨٠ر٠٠٠م إىل مبلغ    ٢٠٠٠خالل العام املاضي    

 .م٢٠٠٠من إمجايل مصروفات العام املاضي %) ١ر٥٤( ما نسبته جاوزتت

م ٢٠٠١م وتعديالته، فقد بلغت املخصصات املطلوب تكوينها خالل العام          ١٩٩٦ لعام   ٦ور البنك املركزي رقم     ش ملن وفقاً -
 .م٢٠٠٠  ريال خالل العام املاضي٧٠ر٢٥٩ر٠٠٠م مقابل مبلغ ٢٠٠١ ريال مت حتميلها أرباح العام ٥٧٦ر٥٤١ر٠٠٠

 النشاط  إيرادات ريال من إمجايل     ٢ر١٢٢ر١٢١ر٠٠٠وبعد خصم املصاريف العمومية واإلدارية واملخصصات البالغة          -
 من النشاط املصريف    اًصافيم رحبا   ٢٠٠١ ريال يكون مصرفكم قد حقق خالل العام         ٢ر٧٣٧ر١٤٤ر٠٠٠املصريف البالغ   

 بصايف م حمققا بذلك ƴواً   ٢٠٠٠ل خالل العام املاضي      ريا ١٠٣ر٠٨٠ر٠٠٠ ريال مقابل مبلغ     ٦١٥ر٠٢٣ر٠٠٠مببلغ  
  %) ٤٩٦ر٦٥( ريال وبنسبة ƴو مقدارها٥١١ر٩٤٣ر٠٠٠اإليرادات من األنشطة املصرفية مببلغ 
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  )٨( صفحة 

ل مبلغ  ـ ريال مقاب  ٢٤١ر٧٤٣ر٠٠٠ م مببلغ ٢٠٠١وبعد إضافة األرباح احملققة من خارج النشاط املصريف خالل العام             -
لضرائب اقبل  (م  ٢٠٠١عام  لم فان صايف األرباح احملققة خالل ا       ٢٠٠٠العام املاضي    ريال خالل    ٥٦٩ر٢٧٥ر٠٠٠
 ريال خــالل العــام املاضي وبزيـــادة       ٦٧٢ر٣٥٥ر٠٠٠ ريال مقابل    ٨٥٦ر٧٦٦ر٠٠٠بلغت  ) والزكاة
غ ـداد مبل ـم س ٢٠٠١ امـ مت خالل الع   د، وق %)٢٧ر٤٣( ريال بنسبة ƴو قــدرها      ١٨٤ر٤١١ر٠٠٠ا  ـمقداره
 ريال ملصلحـــة الضرائب مقابل فوارق ضرائب أعوام سابقة، كما مت احتساب ضرائب األرباح                ٩٢ر١٣٢ر٠٠٠

 . ريال٣٥ر٠٠٠ر٠٠٠ ريال والزكاة مببلغ ٢٦٠ر٧٧٦ر٠٠٠م ٢٠٠١الصناعية والتجارية عن العام 

ريال خالل  ٢١٨ر٨٩٢ر٠٠٠  ريال مقابل  ٣٨٧ر٩٠٨ر٠٠٠ الضرائب والزكاة احململة على صايف الربح أعاله مبلغ           إمجايلليصبح  
غ ـل مبل ـ ريال مقاب  ٤٦٨ر٨٥٨ر٠٠٠مبلـغ  م القابل للتوزيع هو     ٢٠٠١ صايف ربح العام     وبذلك فان م  ٢٠٠٠الـعام املاضي 

 .م٢٠٠٠ ريال خالل العام املاضي ٤٥٣ر٤٦٣ر٠٠٠

Ǆالثاǭ: التوزيعات 

 األرباح القابلة للتوزيع -١

 ريال ٤٦٨ر٨٥٨ر٠٠٠        صايف الربح بعد الضرائب

 ريال ٩٠ر٠٠٠       األرباح احملتجزة من العام املاضي

 ريال ٤٦٨ر٩٤٨ر٠٠٠        إمجايل األرباح القابلة للتوزيع

 

  بالتوزيعاإلدارةمقترح جملس  -٢

 : باملوافقة على توزيع صايف األرباح على النحو التايلاإلدارةيوصي جملس 

 ريال ٧٠ر٣٤٢ر٠٠٠ من قانون البنوك التجارية) أ-١٢(ةا للمادوفقً من صايف الربح% ١٥ قانوين بنسبة احتياطي  -١

 ريال ٣٤٨ر٥٠٠ر٠٠٠     )ملواجهة التزام زيادة رأس املال(  العاملالحتياطي  -٢

 ريال ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠    .عن كل سهم  توزيع أرباح للمسامهني بواقع مخسة ريال -٣

 ريال ١٠٦ر٠٠٠       م٢٠٠٢ أرباح مرحلة للعام القادم  -٤

 ريال ٤٦٨ر٩٤٨ر٠٠٠       ملوصى بتوزيعهاإمجايل األرباح ا
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 :فإذا وافقتم على ما جاء بالتقرير، وعلى احلسابات اخلتامية املعروضة على حضراتكم، فإننا نطلب منكم مايلي

م وتقريري جملس   ٢٠٠١ ديسمرب   ٣١التصديق على امليزانية العمومية وحساب األرباح واخلسائر للسنة املالية املنتهية يف              :أوال
 . ومدقق احلسابات عنهماإلدارةا

 . عن السنة املذكورةبإدارهتم عن كل ما يتعلق اإلدارةإخالء طرف أعضاء جملس  :ثانيا

 . بالتربع يف حدود ما ينص عليه القانوناإلدارة الترخيص جمللس  :ثالثا

 .اإلدارة جملس اقتراح املوافقة على توزيع أألرباح حبسب  :رابعا

 .ققي احلسابات عن السنة املذكورة إبراء ذمة مد :خامسا

 . بدال عن األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهماإلدارة أعضاء جملس انتخاب  :سادسا
 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 جملــــس اإلدارة
 



 
 
 
 

 ) ١٠ (صفحة 

 
 
 

 احملترمني املسامهني السادةتقرير مدققي احلسابات إىل 
 )شركة مسامهة عامة(عن البنك اليمين لإلنشاء والتعمري 

 

 إن إعداد هذه البيانات املالية هي     .  ٣٦  إىل ١١املبينة على الصفحات من     ) البنك) (ع.م.ش(للبنك اليمين لإلنشاء والتعمري     لقد دققنا البيانات املالية املرفقة      
 . وأن مسئوليتنا هي إبداء رأينا حول البيانات املالية استناداً إىل أعمال التدقيق اليت قمنا هبالبنكمن مسئولية إدارة ا

 

خالية من  لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق الدولية اليت تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية                       
ويشتمل التدقيق  .   اليت تتضمنها البيانات املالية على أساس العينة       واإلفصاحاتتشتمل إجراءات التدقيق على فحص األدلة املؤيدة للمبالغ         .  أخطاء جوهرية 

باعتقادنا أن اإلجراءات اليت    .   للبيانات املالية  أيضاً على تقييم املبادئ احملاسبية املعدة والتقديرات اهلامة املطبقة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام                
 .قمنا هبا توفر أساساً معقوالً ميكننا من إبداء رأينا حول البيانات املالية

 

 هدفقاتتو لهعن نتائج أعما  وم  ٢٠٠١ ديسمرب   ٣١ كما يف    بنكعن املركز املايل لل    يف رأينا أن البيانات املالية تعرب بصورة عادلة من كافة النواحي املادية،            
 .حول البيانات املالية واملطبقة على أساس ثابت) ٣(وفقاً للسياسات احملاسبية اهلامة واملبينة يف إيضاح رقم النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ 

 

الية الواردة يف تقرير جملس اإلدارة فيما        وأن البيانات امل   وقد أجري اجلرد وفقاً لألصول املرعية     ، تفظ بسجالت حماسبية منتظمة   لبنك حي ويف رأينا أيًضا أن ا    
 ضرورية ألغراض التدقيق، وحسب     رأيناهالقد حصلنا على مجيع املعلومات واإليضاحات اليت        .  بنكيتعلق بالبيانات املالية تتفق مع السجالت احملاسبية لل       

 على وجه قد يكون له      بنك أو النظام األساسي لل    م١٩٩٧لسنة  ) ٢٢( رقم   علمنا واعتقادنا مل تقع خالل السنة خمالفات ألحكام قانون الشركات التجارية          
 . أو مركزه املايلبنكتأثري مادي على نشاط ال

 
 

 دمحان عوض دمحان
 زميل مجعية احملاسبني القانونيني املعتمدين يف بريطانيا

 ٣٨٤سجل مراقيب احلسابات رقم 
 إم العالمية.إس.آر عضو يف دحــمــــان

 
  اليمنيةاجلمهورية، صنعاء

 م٢٠٠٢  مارس٢يف 
 
 
 
 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א א  א

 م٢٠٠١ ديسمبر ٣١في 
 

 ) ١١ (صفحة 

 
   م   ٢٠٠١  م ٢٠٠٠ 

  املوجودات   إيضاح   ألف ريال   ألف ريال 
  النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين   ٥ ٤،٢٨٣،٠٧٥     ٣،٦٤٠،٩٠٩    
 ك   األرصدة لدى البنو  ٦ ٨،٦٣٢،٩١٥     ١٠،٢٣٢،٧٩٦   
  أذون اخلزانة، صايف   ٧ ٧،٤٨٨،١٠٧     ٧،٨١٧،٨٢١    

 االستثمارات بغرض املتاجرة  ٨ ٥،٦٢٠،٠٠٠     - 
  سندات حكومية   ٩ ٢،٣٠٧،٢٥٥     ٢،٣٠٧،٢٥٥    
  القروض والسلفيات املقدمة للعمالء، بعد املخصصات   ١٠  ٤،٢٨٢،٩٣٠     ٤،١٩٠،٨٣٠    

  االستثمارات بغرض االحتفاظ، صايف   ١١  ٣٠٦،٣١٠   ٢٢٤،٩٥٦  
  األرصدة املدينة واملوجودات األخرى   ١٢  ٤٨١،٣٥٩   ٧٢٤،٠٦١  

  العقارات واآلالت واملعدات، بعد االستهالك املتراكم   ١٣  ٩٢١،٣٢٢   ١،٠١٧،٢٢٣    
 إمجايل املوجودات   ٣٤،٣٢٣،٢٧٣   ٣٠،١٥٥،٨٥١   

 وبات وحقوق املسامهني  املطل    

  املطلوبات     
  األرصدة املستحقة للبنوك   ١٤  ٥٤٣،٠٨٨   ٧٥٧،٢١٥  

  ودائع العمالء    ١٥  ٣٠،٧٥٨،٢٥٦   ٢٦،٨٧٢،٥١١   
  األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرى   ١٦  ٤٤٥،٨٩١   ٤١٨،٢١٠  

  املخصصات    ١٧  ٧٥،٣١٢  ٩٢،٩٣١ 
  ضريبة األرباح التجارية والصناعية    ١٨  ٢٦٠،٨٠٣   ١٩٣،٩١٩  

 إمجايل املطلوبات  ٣٢،٠٨٣،٣٥٠   ٢٨،٣٣٤،٧٨٦   

  حقوق املسامهني     
  رأس املال   ١٩  ٢،٠٠٠،٠٠٠     ١،٢٥٠،٠٠٠    

 ات ي االحتياط  ١٩  ٢٣٩،٨١٧   ٥٧٠،٩٧٥  
  األرباح املستبقاة   ١٩  ١٠٦  ٩٠  

 إمجايل حقوق املسامهني   ٢،٢٣٩،٩٢٣     ١،٨٢١،٠٦٥    
 إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني   ٣٤،٣٢٣،٢٧٣   ٣٠،١٥٥،٨٥١   

  االلتزامات العرضية واالرتباطات     
  االلتزامات مقابل إعتمادات وخطابات ضمان وأخرى، صايف   ٢٠  ٤،٨٠٠،٧٢٥     ٥،٤٤٩،٧٧٥    

 
 

 بيانات املالية جزًءا من هذه ال ٣٩ إىل ١من املرفقة حات تشكل اإليضا
 تقرير املدقق مرفق

 
 

 خالد عبد العزيز نعمان  حسني فضل حممد  عبد اهللا سامل اجلفري
  للشئون املاليةنائب املدير العام  املدير العام  رئيس جملس اإلدارة



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير   
א  א

 م٢٠٠١بر  ديسم٣١في للسنة المنتهية 
 

 ) ١٢ (صفحة 

 
   م ٢٠٠١  م ٢٠٠٠ 

 بيان الدخل    إيضاح   ألف ريال   ألف ريال 
  إيرادات الفوائد من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء واألرصدة لدى البنوك   ٢١  ١،٨٤٢،٦٥٩     ١،٢٥٧،٣٢٧   
  إيرادات الفوائد من أذون اخلزانة والسندات احلكومية    ٢٢  ١،٣٥٣،٨٨٣     ١،٢٩٩،٩٥٣   
 الفوائد  إمجايل إيرادات   ٣،١٩٦،٥٤٢     ٢،٥٥٧،٢٨٠   
  تكلفة الودائع    ٢٣  ١،٦١٧،٧٠٢     ١،٥٠٧،٠٧٨   
  صايف الفوائد   ١،٥٧٨،٨٤٠     ١،٠٥٠،٢٠٢   

  إيرادات العموالت واخلدمات املصرفية األخرى    ٢٤  ٤٩٦،٢٤٢   ٣٧٥،٣٦١ 
  إيرادات االستثمارات بغرض االحتفاظ    ٢٥  ١٦١،٠٧٢   ٥٥،٠٧٠

  أرباح عمليات النقد األجنيب    ٢٦  ٧٣،٤٢٤  ١٤١،٤٢٢ 
  إيرادات التشغيل األخرى    ٢٧  ٤٢٧،٥٦٦   ٧٣،٤٧٤

   ٢،٧٣٧،١٤٤     ١،٦٩٥،٥٢٩   
  املخصصات  ٢٨  ٥٧٦،٥٤١   ٧٠،٢٥٩

  املصاريف اإلدارية والعمومية   ٢٩  ١،٥٤٥،٥٨٠     ١،٥٢٢،١٩٠   
 شاط املصريف واالستثمار  أرباح الن  ٦١٥،٠٢٣   ١٠٣،٠٨٠ 
  أرباح غري متعلقة بالنشاط املصريف   ٣٠  ٢٤١،٧٤٣   ٥٦٩،٢٧٥ 
  صايف أرباح السنة قبل الزكاة وضرائب األرباح التجارية والصناعية   ٨٥٦،٧٦٦   ٦٧٢،٣٥٥ 

  الزكاة    ٣١  (٣٥،٠٠٠)    (٢٥،٠٠٠)  
  الزكاة وقبل ضرائب األرباح التجارية والصناعية   صايف أرباح السنة بعد  ٨٢١،٧٦٦   ٦٤٧،٣٥٥ 

  للسنة احلالية  - ضرائب األرباح التجارية والصناعية   ١٨  (٢٦٠،٧٧٦)  (١٨٩،٥٥٠)
  للسنوات السابقة - ضرائب األرباح التجارية والصناعية   ١٨  (٩٢،١٣٢)    (٤،٣٤٢) 
  صايف أرباح السنة   ٤٦٨،٨٥٨   ٤٥٣،٤٦٣ 

  نصيب السهم من صايف األرباح    ٣٢   ريال٤٦,٨٩ ريال٤٥,٣٥ 
        

  يناير ١ رصيد األرباح احملتفظ هبا يف   ٩٠    ٥٧  
  صايف أرباح السنة    ٤٦٨،٨٥٨   ٤٥٣،٤٦٣ 
  األرباح القابلة للتوزيع    ٤٦٨،٩٤٨   ٤٥٣،٥٢٠ 

  بيان التوزيعات     
 ل إىل اإلحتياطي القانوين  احملو ١٩ ٧٠،٣٤٢  ٦٨،٠٢٩

  احملول إىل اإلحتياطي العام   ٣٤٨،٥٠٠   ٣٨٥،٤٠١ 

  األرباح املقترح توزيعها   ٥٠،٠٠٠  - 
  ديسمرب ٣١ رصيد األرباح احملتفظ هبا يف   ١٠٦  ٩٠  

  اإلمجايل   ٤٦٨،٩٤٨   ٤٥٣،٥٢٠ 
 

 بيانات املالية  الجزًءا من هذه ٣٩ إىل ١من املرفقة تشكل اإليضاحات 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  א

 م٢٠٠١ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 
 

 ) ١٣ (صفحة 

 
   م ٢٠٠١  م ٢٠٠٠ 

  األنشطة املصرفية    ألف ريال   ألف ريال 
  صايف أرباح السنة قبل الزكاة وضرائب األرباح التجارية والصناعية    ٨٥٦،٧٦٦            ٦٧٢،٣٥٥       
  املخصصات املكونة خالل السنة    ٥٧٦،٥٤١            ٧٠،٢٥٩         

  خمصصات مستردة   (٤٠٣،١٣١)         (٥٤،٥٣٧)        
  الزيادة حلصة البنك يف القيمة الدفترية بالشركة التابعة   (٦٢،٢٩٩)           (٤٦،٩٠٤)        
  ضرائب مدفوعة   (٢٨٦،٠٢٤)         (٣٧٩،٤٢٦)      
  زكاة مدفوعة   (٣٥،٠٠٠)           (٢٥،٠٠٠)        
  استهالك العقارات واآلالت واملعدات والنفقات اإليرادية املؤجلة   ١٢٦،٦٥٥            ١٣٠،٤٩٦       
  أرباح التشغيل قبل التغري يف املوجودات و املطلوبات املستخدمة يف أنشطة التشغيل    ٧٧٣،٥٠٨            ٣٦٧،٢٤٣       

 يف املوجودات ) الزيادة/ ( صايف النقص     
  االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين   (٤٤٨،٠٤٤)          ٧٣٠،٦٩٧       
  أرصدة الودائع لدى البنوك    ٢،٢٢٧،٥٣٠       (٢،٣٣٨،٠٨٥)  
  أذون اخلزانة بتواريخ استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر   (٣،٥٣٨،٢٠٦)      (١،٥٥١،٧٣٣)  

  القروض والسلفيات املقدمة للعمالء، بعد املخصصات   (٣٩٦،٠٢٣)         (٤٧٨،١٢٦)      
  األرصدة املدينة واملوجودات األخرى    ٤٣٥،٥٨٨           (١١٩،٥٤٩)      
 يف املوجودات) الزيادة(صايف   (٩٤٥،٦٤٧)         (٣،٣٨٩،٥٥٣)  

 يف املطلوبات ) النقص/ ( صايف الزيادة     
  األرصدة املستحقة للبنوك   (٢١٤،١٢٧)          ٣١١،٢٩٣       
  ودائع العمالء    ٣،٨٨٥،٧٤٥        ٥،٦١٥،٦٦٦    

  األرصدة الدائنة و املطلوبات األخرى   (٢٠،٣٢٨)           (١٤٣،٦٩٦)      
 صايف الزيادة يف املطلوبات   ٣،٦٥١،٢٩٠        ٥،٧٨٣،٢٦٣    
 ) ١( التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  صايف   ٢،٧٠٥،٦٤٣        ٢،٣٩٣،٧١٠    

  األنشطة االستثمارية     
  شراء استثمارات بغرض االحتفاظ   (٢٠،٦٦٨)            -                   
  شراء عقارات وآالت ومعدات   (١٤٠،٠٧٨)         (٢٦٦،١٩٦)      
 عدات من العقارات و اآلالت واملعدات   صايف املستب   ١٦،٥٥٣              ٨،٨٣٣           
 ) ٢( صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية   (١٤٤،١٩٣)         (٢٥٧،٣٦٣)      

  األنشطة التمويلية     
  األرباح املوزعة املدفوعة    (١،٩٩١)             (٢،٩٥٧)          
 ) ٣( صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية   (١،٩٩١)             (٢،٩٥٧)          

 ) ٣+٢+١( صايف الزيادة يف النقدية وشبه النقدية    ٢،٥٥٩،٤٥٩        ٢،١٣٣،٣٩٠    
  النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة    ١١،٣٩٠،٥٨٢      ٩،٢٥٧،١٩٢    
 ة يف هناية السنة  النقدية وشبه النقدي   ١٣،٩٥٠،٠٤١      ١١،٣٩٠،٥٨٢  

 :  تتمثل يف    
  النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين    ٤،٢٨٣،٠٧٥        ٣،٦٤٠،٩٠٩    
  األرصدة لدى البنوك     ٨،٦٣٢،٩١٥        ١٠،٢٣٢،٧٩٦  
 داع وسندات حكومية  أذون اخلزانة وشهادات اإلي   ١٥،٤١٥،٣٦٢      ١٠،١٢٥،٠٧٦  
  أرصدة الودائع لدى البنوك   (٣،٠٥٤،٧٥٧)      (٥،٢٦٧،٨٩٥)  
  أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين   (٢،٨٣٧،٤٢٢)      (٢،٣٨٩،٣٧٨)  
 حلكومة  أذون اخلزانة بتواريخ استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر وسندات ا  (٨،٤٨٩،١٣٢)      (٤،٩٥٠،٩٢٦)  
  النقدية وشبه النقدية يف هناية السنة    ١٣،٩٥٠،٠٤١      ١١،٣٩٠،٥٨٢  

 
 بيانات املاليةجزًءا من هذه ال ٣٩ إىل ١من املرفقة تشكل اإليضاحات 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  א

 م٢٠٠١ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة
 

 ) ١٤ (صفحة 

 

   أرباح مستبقاة    اإلمجايل 

 األرباح املقترح 
   رأس املـال   االحتياطي القانوين    االحتياطي العام    توزيعها

   ألف ريال    ألف ريال    ألف ريال    ألف ريال    ألف ريال    ألف ريال 
 م ٢٠٠٠ يناير ١ الرصيد يف   ١،٠٠٠،٠٠٠    ٩٦،٣٠٠      ٢٧١،٢٤٥     -   ٥٧   ١،٣٦٧،٦٠٢ 

  احملول حلساب التوزيعات    -    -    -    -  (٥٧)    (٥٧)    
  احملول من حساب التوزيعات    -    ٦٨،٠٢٩      ٣٨٥،٤٠١     -   ٩٠   ٤٥٣،٥٢٠    

  احملول حلساب رأس املال   ٢٥٠،٠٠٠       -   (٢٥٠،٠٠٠)    -   -    -  
م ٢٠٠٠ ديسمرب ٣١ الرصيد يف   ١،٢٥٠،٠٠٠    ١٦٤،٣٢٩    ٤٠٦،٦٤٦     -   ٩٠   ١،٨٢١،٠٦٥ 

 لتوزيعات   احملول حلساب ا  -     -       -    (٩٠)    (٩٠)    
  احملول من حساب التوزيعات    -     ٧٠،٣٤٢      ٣٤٨،٥٠٠     ٥٠،٠٠٠       ١٠٦    ٤٦٨،٩٤٨    

  األرباح املقترح توزيعها   -     -       -  (٥٠،٠٠٠)      -    (٥٠،٠٠٠)

  احملول إىل رأس املال   ٧٥٠،٠٠٠       -      (٧٥٠،٠٠٠)    -   -     -  
م ٢٠٠١ ديسمرب ٣١ الرصيد يف   ٢،٠٠٠،٠٠٠    ٢٣٤،٦٧١    ٥،١٤٦    -   ١٠٦    ٢،٢٣٩،٩٢٣ 

 
ل ميين  اي ر ٢٠٠م التوصية إىل اجلمعية العمومية غري العادية برفع القيمة االمسية للسهم إىل مبلغ              ٢٠٠٢ مارس   ٢  جملس إدارة البنك جبلسته املنعقدة بتاريخ      قرر

 .  ألف ريال وذلك بالتحويل من حساب االحتياطي العام٧٥٠،٠٠٠لغ وذلك بزيادة رأس مال البنك مبب
 

 ديسمرب  ٣١كما هي مسجلة بتاريخ      (رياالت لكل سهم  ) مخسة (٥توزيع أرباح على املسامهني مببلغ       ب  التوصية إىل اجلمعية العمومية العادية      قرر أيضاًً   كما
 ).م٢٠٠١

 
 

 بيانات املالية يتجزأ من الجزًءا ال  ٣٩ إىل ١من املرفقة تشكل اإليضاحات 
 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  א

 م٢٠٠١ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ١٥ (صفحة 

 التأسيس ونشاط البنك ١
م مبلكية خمتلطة بني حكومة     ١٩٦٢ كشركة مسامهة عامة يف عام       ، يف اجلمهورية اليمنية   ،يف صنعاء ) البنك(تأسس البنك اليمين لإلنشاء والتعمري      

ميارس البنك أعماله املصرفية من       .منهما على التوايل   لكل    املدفوع من رأس املال   %  ٤٩و % ٥١اجلمهوريـة اليمنية والقطاع اخلاص بنسبة       
 . فرعاً منتشراً يف أحناء اجلمهورية اليمنية٣٦املركز الرئيس للبنك يف مدينة صنعاء ومن خالل 

 أسس إعداد البيانات املالية  ٢
ة السارية والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي        يري احملاسبة الدولية ويف ضوء القوانني والتعليمات احمللي       اتعد البيانات املالية طبقاً ملع    

 .اليمين
  :يري احملاسبة الدولية وتطبيقاً ألحكام القوانني والتعليمات احمللية يتم معاجلة كل منا من معواستثناًء

 

 . حساب توزيع األرباح بدالً من حتميلها على بيان الدخلحسًما منمكافأة أعضاء جملس اإلدارة  )أ 
 )٦( باملنشور رقم    ةام حد أدىن لنسب تكوين خمصص الديون غري املنتظمة وذلك طبقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادر               استخد )ب 

 .م١٩٩٨لعام ) ٥( واملنشور رقم م١٩٩٦لسنه 
 ضمن  إدراجه  املخاطر العامة احملتسب على الديون املنتظمة ضمن املخصص العام للقروض والسلفيات بدالً من              لقاء خصصامل إدراج )ج 

 .حقوق املسامهني
 بني البنك املركزي اليمين     االتفاق بناًء على    - والقياس االعتراف -األدوات املالية   ) ٣٩(تأجـيل العمـل مبعيار احملاسبة الدولية رقم          )د 

 .ومكاتب تدقيق حسابات البنوك اليمنية حىت يتم دراسة مدى إمكانية تطبيقه يف اجلمهورية اليمنية
 

 م٢٠٠١ ديسمرب ٣١يف للسنة املنتهية املالية البيانات االختالفات غري جوهري على  هذه إن تأثري
 

 السياسات احملاسبية اهلامة ٣
 . على أساس ثابتاملطبقةأعدت البيانات املالية وفقاً لتعاميم البنك املركزي اليمين والسياسات احملاسبية اهلامة التالية 

 العرف احملاسيب )أ
 .ية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخييةتعد البيانات املال

 

 العمالت األجنبية )ب
 قيد املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية بالريال اليمين وفقاً ألسعار الصرف السائدة يف              ىجير. حيتفظ البنك بسجالته بالريال اليمين    

ية السنة إىل الريال اليمين حسب متوسط أسعار        احتول املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية يف هن        .تاريخ استحقاق املعامالت  
 .الصرف السائدة يف تاريخ امليزانية العمومية وتدرج األرباح واخلسائر الناجتة يف بيان الدخل

 

 حتقق اإليرادات )ـج
 االلتزاماتوائد  تثبـت الفوائـد املقبوضة واملدفوعة على أساس مبدأ االستحقاق الزمين ألصل املبلغ املتبقي ويتم تثبيت الرسوم وع                 

( باملنشور رقم    وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين      ولكن    .قروض املقدمة املستحقة الدفع عند استحقاقها وسعر الفائدة املطبقة        لاو
ى  تستبعد الفوائد القابلة للقبض اليت مض      م ال يتم تثبيت إيرادات الفوائد على القروض والسلفيات غري املنتظمة حيث           ١٩٩٦لعام  ) ٦

أكثر من اإليرادات إىل حني حتصيلها فعالً، بينما تدرج الرسوم والعموالت األخرى ضمن اإليرادات                يوماً أو  ٩٠عـلى استحقاقها    
 .عند استحقاقها

 

 يف الشركة التابعة غري املوحدة ضمن نتائج أعمال السنة على أساس مبدأ حقوق املسامهني وتدرج                االسـتثمارات تـدرج أربـاح     
 . عند اإلعالن عنهااالستثماراتخرى من اإليرادات األ

 

إيرادات "ضمن بند ) املستردة(م يتم إدراج املخصصات املستعادة   ١٩٩٩لعام  ) ٨(وفقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين باملنشور رقم        
 ).التشغيل األخرى
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 ) ١٦ (صفحة 

 )تتمة (السياسات احملاسبية اهلامة ٣
  كوميةوالسندات احلوشهادات اإليداع أذون اخلزانة  )د

 . اخلصم غري املستحقاً ناقصالمسيةتظهر أذون اخلزانة اليت أصدرها البنك املركزي اليمين نيابة عن وزارة املالية بقيمتها ا
 

م، تظهر شهادات اإليداع اليت يودعها البنك لدى البنك املركزي اليمين ضمن بند             ١٩٩٩لعام  ) ٨(طبقاً ملنشور البنك املركزي رقم      
 .وتظهر بسعر التكلفة" رض املتاجرةاستثمارات بغ"
 

أمـا السندات احلكومية اليت أصدرها البنك املركزي اليمين نيابة عن وزارة املالية لسداد ديون بعض مؤسسات الدولة للبنك فتظهر                    
 .بسعر التكلفة

 

 االستثمارات )هـ
 الشركة التابعة غري املوحدة )ا

من رأس ماهلا، تبعاً     % ٩٩ر٥ة لالستثمار والتمويل احملدودة، واليت ميتلك البنك         يف الشركة اليمني   االستثماراتيـتم إثـبات قيمة      
 .لطريقة حقوق امللكية النسبية وعلى أساس آخر بيانات مالية مدققة ومعتمدة من قبل اجلمعية العمومية للمسامهني يف تلك الشركة

 

 .ت املالية للبنك إىل التأخري الطويل يف إصدار تلك البيانات املالية سبب عدم توحيد البيانات املالية للشركة التابعة يف البيانايعود
 

  احمللية واخلارجيةاالستثمارات )٢
 بسعر التكلفة ويتم تكوين خمصص ألي اخنفاض دائم يف          ، باعتبارها استثمارات طويلة األجل    ،تظهر اإلستثمارات احمللية واخلارجية   

 .القيمة على أساس كل استثمار على حده
 

 قروض والسلفيات املشكوك يف حتصيلهالخمصص ا )و
سس أبشأن  م  ١٩٩٨لعام  ) ٥(واملنشور رقم   م  ١٩٩٦ لسنه   )٦(تطبـيقاً لتعلـيمات البـنك املركزي اليمين الصادر باملنشور رقم            

مئوية  إىل نسبة    ةضافاإلعرضية ب ال املقدمة وااللتزامات تسهيالت  القروض و لل يتم تكوين خمصص     وااللـتزامات تصـنيف األصـول     
 بودائع  املغطاة العرضية األخرى مستبعداً منها األرصدة       املقدمة وااللتزامات للمخاطر العامة حتسب من جمموع القروض والتسهيالت        

املقدمة قروض والتسهيالت   لوكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذوي مالءة يف ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة ا              
 .ة العرضيوااللتزامات

 

 : يتم تكوين املخصص طبقاً للنسب التالية كحد أدىنه عليوبناًء
  

  العرضية املنتظمة متضمنة احلسابات حتت املراقبة وااللتزاماتالقروض والتسهيالت  %١
 القروض والتسهيالت واإللتزامات العرضية غري املنتظمة  
١٥% o  الديون دون املستوى 
٤٥% o  الديون املشكوك يف حتصيلها 
١٠٠% o  الديون الرديئة 

 

 على التعليمات الصادرة من البنك      يف حالة عدم جدوى اإلجراءات املتخذة حيال حتصيلها وبناءً        والسلفيات   القروض   إعـدام يـتم   
 .املخصص من حسًمالفحص اليت يقوم هبا وذلك اعمال أاملركزي اليمين على ضوء 

 

 . املخصص والفوائد املعلقةحسمبعد نية العمومية يف امليزااملقدمة للعمالء والسلفيات تظهر القروض 
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 ) ١٧ (صفحة 

 )تتمة (السياسات احملاسبية اهلامة ٣
 العقارات واآلالت واملعدات )ز

تشتمل التكلفة على مثن الشراء وأية        .يتم قيد مجيع العقارات واآلالت واملعدات يف السجالت احملاسبية بتاريخ الشراء بسعر التكلفة            
 .ئهامصروفات ناجتة عن اقتنا

 

تستهلك تكلفة    . املتراكم االستهالكأمـا املوجودات الثابتة األخرى فتظهر بالتكلفة ناقصة منها مبلغ             .ال تسـتهلك األراضـي    
 . أيهما أقلاالنتفاع منهامده  جيار اخلاصة هبا أواإلالتحسينات على العقارات املستأجرة على مدى فترة عقود 

 

لعقارات واآلالت واملعدات بعد طرح القيمة التقديرية املتبقية هلا باستعمال طريقة القسط             لشطب تكلفة ا   االستهالك احتسابيـتم   
أما التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة فال تعدل إىل قيمها احلالية يف تقرير املبالغ   .الثابـت عـلى مـدى العمر اإلنتاجي املتوقع هلا      

 .املستردة لبنود العقارات واآلالت واملعدات
 

 األصول اليت آلت ملكيتها سداداً ملديونيات العمالء )ح
م ووفقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين تدرج األصول اليت آلت ملكيتها للبنك ضمن بند              ١٩٩٨لعام  ) ٣٨(وفقاً لقانون البنوك رقم     

 البنك املركزي اليمين يتم تقييم هذه       وطبقاً ملتطلبات . وذلك بالقيمة اليت آلت هبا للبنك     " األرصـدة املديـنة واملوجودات األخرى     "
األصـول يف الـتاريخ اليت آلت فيه تلك األصول للبنك مع تكوين املخصص الالزم ملقابلة أي اخنفاض يف قيمة تلك األصول طبقاً                       

 .لقيمةلنتائج التقييم عن قيمتها اليت آلت هبا للبنك كما يتم تعديل املخصص أوالً بأول ملواجهة أي اخنفاض آخر يف تلك ا
 

  واالرتباطات العرضية االلتزامات )ط
 عن عقود الصرف اآلجلة وعقود سعر الفائدة وغريها         االرتباطاتباإلضافة إىل   فيها   العرضية اليت يدخل البنك طرفاً       االلتزاماتتظهر  

  فعلية يف تاريخ امليزانية     التزامات متثل أصوالً أو   ال باعتبارها   "واالرتباطات العرضية   االلتزامات"حتت بند   العمومية  خـارج امليزانـية     
 .العمومية

 

   وشبه النقديةالنقدية )ي
لغـرض إعداد بيان التدفقات النقدية تشتمل النقدية وشبه النقدية على كل من النقدية يف الصندوق، واألرصدة لدى البنك املركزي                    

ن اخلزانة اليت ال تزيد تواريخ استحقاقها عن ثالثة أشهر          الـيمين فيما عدا أرصدة االحتياطيات النظامية، والودائع لدى البنوك وأذو          
 .وشهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين

 

 الدخلضرائب  )ك
من ) ٨٥ (املادةله وأحكام     والتعديالت الالحقة  الدخلحيتسب خمصص ضرائب األرباح التجارية والصناعية مبوجب قانون ضرائب          

 . واألنظمة ذات الصلة يف اجلمهورية اليمنيةن البنوكم، بشا١٩٩٨لسنه ) ٣٨(القانون رقم 
 

 الزكاة )ل
 إىل اجلهة احلكومية املختصة واليت تقرر توزيعها طبقاً ملصارفها          احملتسبة وفقًا للقوانني املرعية،    ،يقـوم البنك بتوريد الزكاة املستحقة     

 .الشرعية
 

 اجلهات ذوي العالقة )م
لجهات ذوي العالقة واخلاصة بأعضاء جملس اإلدارة والشركات اليت         املقدمة ل  القروض والسلفيات    يتم اإلفصاح يف البيانات املالية عن     

 .من رأس املال % ٢٥ميلكون فيها ما يزيد عن 
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 )تتمة (السياسات احملاسبية اهلامة ٣
 املوجودات برسم الضمان  )ن

 .ت البنك ولذلك فهي مل تدرج ضمن هذه البيانات املاليةإن املوجودات اليت حيتفظ هبا البنك برسم الضمان ال تعترب ضمن موجودا
 

 األدوات املالية وإدارة املخاطر املتعلقة هبا ٤
 

 األدوات املالية  ١/ ٤
تشتمل املوجودات املالية على النقدية واحلسابات اجلارية والودائع        . إن األدوات املالـية للبنك تتمثل يف املوجودات واملطلوبات املالية          )أ(

وتشتمل .  البنوك واملؤسسات املالية واالستثمارات، وأذون اخلزانة، وشهادات اإليداع، والقروض والسلفيات املقدمة للعمالء            لـدى 
كما أن األدوات املالية تتضمن احلقوق والتعهدات املدرجة ضمن         . املطلوبـات املالية على ودائع العمالء واألرصدة املستحقة للبنوك        

 . واالرتباطاتبند االلتزامات العرضية
 

 القيمة العادلة لألدوات املالية )ب(
طبقاً ألسس التقييم املتبعة يف تقييم أصول والتزامات البنك كما تظهرها اإليضاحات حول البيانات املالية فإن القيم العادلة لألدوات                   

 والعقارات واملعدات   ت واآلال  االستثمارات باستثناءاملالـية ال ختتلف اختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية يف تاريخ امليزانية العمومية              
 .ات حول البيانات املاليةاليت تظهر قيمها العادلة كما يف تاريخ امليزانية العمومية يف اإليضاح

 

  العقود اآلجلة )ـج(
 .يدخل البنك حالياً يف أية عقود آجلة تتعلق بشراء وبيع العمالت األجنبية ال
  

 ملتعلقة باألدوات املالية إدارة املخاطر ا  ٢/ ٤
 

  سعر الفائدة خماطر )أ(
ميارس البنك عدداً من اإلجراءات لتقييد      . تنشاء خماطر سعر الفائدة من احتمال تأثري التغري يف أسعار الفائدة على قيمة األدوات املالية              

 :تأثري تلك املخاطر وذلك عن طريق
 املبالغ املقرضة؛ أسعار الفائدة املقترضة بأسعار الفائدة على ربط -
 األخذ بعني اإلعتبار أسعار اخلصم ملختلف العمالت عند حتديد أسعار الفائدة؛ -
 .ضبط مقابلة تواريخ اإلستحقاق للموجودات واملطلوبات املالية -

 

 طر االئتمان اخم )ب(
قوق والتعهدات من الغري من     تعتـرب القـروض والتسـهيالت املقدمة للعمالء وأرصدة احلسابات اجلارية والودائع لدى البنوك واحل              

األصـول املالية املعرضة خلطر االئتمان املتمثل يف عدم قدرة تلك األطراف على سداد جزء أو كل املبالغ املستحقة منهم يف تواريخ                      
 .االستحقاق

 

 البنك حبد أدىن من     لتزم، ي  بشأن خماطر االئتمان   م١٩٩٧ لسنة   )١٠(وتطبيقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم         
 .يري وذلك إلمكان حتقيق إدارة أفضل ملخاطره االئتمانيةااملع

 

 :يري الواردة باملنشور املشار إليه فإن البنك يقوماباإلضافة للمع
 

 . املتعلقة بذلكةطر االئتمانياخإعداد الدراسات االئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وحتديد معدالت املب -
 .كأو البنواحلصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم املخاطر اليت قد تنشأ يف حاله تعثر العمالء ب -
 والدراسة الدورية للعمالء هبدف تقييم مراكزهم املالية واالئتمانية وتقدير املخصصات املطلوبة للديون واألرصدة              باملتابعة -

 .غري املنتظمة
 .رصدة لدى البنوك على قطاعات خمتلفة تالفياً لتركيز املخاطرقروض والسلفيات واأللتوزيع حمفظة ا -
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 )تتمة( األدوات املالية وإدارة املخاطر املتعلقة هبا ٤
 

 )تتمة(إدارة املخاطر املتعلقة باألدوات املالية   ٢/ ٤ 
 

 طر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبيةاخم )ـج(
 طبقاً لطبيعة نشاطه مما قد يعرضه خلطر التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية              نظراً لتعامل البنك يف عدد من العمالت األجنبية       

وألغـراض ختفيض ذلك اخلطر إىل احلد األدىن يراعي البنك التوازن يف مراكز العمالت األجنبية وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك                    
من رأمسال البنك   % ١٥ئض يف مركز كل عمله على حده عن         م حبيث ال يزيد الفا    ١٩٩٨لسنه  ) ٦(املركـزي اليمين باملنشور رقم      

 .من رأمسال البنك واحتياطياته% ٢٥واحتياطياته وأن ال يزيد الفائض يف املركز اجملمع لكافة العمالت عن 
 

 األجنيبنقد   يقوم البنك دورياً مبراجعة مراكز العمالت األجنبية لديه وبيع أية أرصدة متاحة من ال              هذه التعليمات ألغـراض تنفـيذ     
 .للبنك املركزي اليمين باألسعار السائدة بتاريخ البيع

 

 . العموميةهم مراكز العمالت األجنبية يف تاريخ امليزانيةأ )٣٨ (ويبني اإليضاح



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  )(א

 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٢٠ (صفحة 

 النظامية لدى البنك املركزي اليميناالحتياطيات النقدية يف الصندوق وأرصدة  ٥
 

    م٢٠٠١  م٢٠٠٠
     ألف ريال   ألف ريال

  النقدية يف الصندوق    ١،٤٤٥،٦٥٣  ١،٢٥١،٥٣١
      

  احلد األدىن لودائع االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين     
 العملة احمللية    ٢،٢٨٧،٩٨٣  ١،٩٠٧،٦٨٦
   العمالت األجنبية   ٥٤٩،٤٣٩    ٤٨١،٦٩٢

 الحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين  إمجايل أرصدة ا  ٢،٨٣٧،٤٢٢    ٢،٣٨٩،٣٧٨
  إمجايل النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين   ٤،٢٨٣،٠٧٥  ٣،٦٤٠،٩٠٩

عمالء املتمثلة يف الودائع حتت الطلب   مبوجب أحكام قانون البنوك جيب على كل بنك أن حيتفظ بودائع لدى البنك املركزي اليمين بنسب مقررة من ودائع ال                   
 .حتمل الودائع بالريال اليمين فوائد حمددة من قبل البنك املركزي اليمين. والودائع ألجل والودائع األخرى

 

 األرصدة لدى البنوك ٦
 

   م٢٠٠١  م٢٠٠٠
   األخرىالبنك املركزي اليمين والبنوك احمللية ) أ    ريال ألف    ريال ألف 

 ارية لدى البنك املركزي اليمين اجل ساباتاحل   ٢،٧٩٤،٠٤٤   ٢،٠١٥،٦٠٧  
 اجلارية احلسابات بنود معلقة يفخمصص ملواجهة : ناقصاً   (٣٠،٦٠٨)    (٣٠،٦٠٨)  

  لدى البنك املركزي اليمين  اجلاريةساباتاحل صايف   ٢،٧٦٣،٤٣٦   ١،٩٨٤،٩٩٩  
 ية لدى البنوك احمللية  جارحسابات   ٢٠،٨٥٣     ٤٥،١٢٠   

  احمللية األخرى والبنوك األرصدة لدى البنك املركزي اليمين إمجايل   ٢،٧٨٤،٢٨٩   ٢،٠٣٠،١١٩  

 بنوك خارجية ) ب     
 ارية وحتت الطلب  اجل ساباتاحل   ٢،٧٩٣،٨٦٩   ٢،٩٤٩،١٧٤  

  )×( سابات اجلارية بنود معلقة يف احلخمصص ملواجهة: ناقصاً   -      (١٤،٣٩٢)  
 ارية وحتت الطلب  اجلسابات احل صايف   ٢،٧٩٣،٨٦٩   ٢،٩٣٤،٧٨٢  
  ألجلودائع   ٢،٦٧٦،٦١٥   ٤،٦٣٧،٣٨٦  

 ) ودائع خمصصة( نقدية تأمينات   ٣٧٨،١٤٢   ٦٣٠،٥٠٩  
  األرصدة لدى البنوك اخلارجية إمجايل   ٥،٨٤٨،٦٢٦   ٨،٢٠٢،٦٧٧  
  األرصدة لدى البنوك إمجايل   ٨،٦٣٢،٩١٥   ١٠،٢٣٢،٧٩٦

) ٢٧إيضاح  ( احلاجة هلذا املخصص ومت حتويله إىل حساب إيرادات التشغيل األخرى            انتفتنتيجةً لتصفية مجيع البنود املعلقة مع البنوك اخلارجية          )×
 .م١٩٩٩لعام ) ٨(ات البنك املركزي باملنشور رقم موفقاً لتعليوذلك 
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 ) ٢١ (صفحة 

 صايف، ةأذون اخلزان ٧
    م٢٠٠١  م٢٠٠٠

 :  القيمة االمسية ألذون خزانة تستحق    ألف ريال   ألف ريال
  يوماً ٩٠ خالل     ١،٣٩٣،٤٧٧     ٥،٢٨٢،٣٣٦
  يوماً ١٨٢ إىل ٩١ من     ٦،٢٠٣،٢٢١     ٦٥٤،٣٦٠

  يوماً ٣٦٤ إىل ١٨٣ من     -      ٢،٠٤٤،٥٨٧
  يوماً بالقيمة األمسية ٩٠ذون اخلزانة للفترات اليت تزيد عن  إمجايل أ    ٦،٢٠٣،٢٢١    ٢،٦٩٨،٩٤٧
  إمجايل أذون اخلزانة بالقيمة األمسية     ٧،٥٩٦،٦٩٨   ٧،٩٨١،٢٨٣
 ) غري املطفأ(اخلصم غري املستحق :  ناقصاًَ   (١٠٨،٥٩١)    (١٦٣،٤٦٢)
  صايف القيمة الدفترية    ٧،٤٨٨،١٠٧    ٧،٨١٧،٨٢١

 

ووفقاً %) ١٧إىل  % ١٣،٢٣ بني   -م  ٢٠٠٠% (١٤إىل  % ١٣ شهًرا وحتمل فائدة تتراوح بني       ١٢زانة خالل فترة من ثالثة أشهر إىل        تستحق أذون اخل  
 .لتعليمات البنك املركزي اليمين تعترب أذون اخلزانة اليت تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من األصول النقدية

 االستثمارات بغرض املتاجرة ٨
    م٢٠٠١  م٢٠٠٠

     ألف ريال   ألف ريال
  يوم ٩١ تستحق خالل - شهادات إيداع لدى البنك املركزي     ٥،٦٢٠،٠٠٠        -         

 

نك وفقاً لتعليمات الب  %. ١٤تقـوم إدارة البنك بإيداع مبالغ لدى البنك املركزي اليمين تستحق خالل فترات تقل عن ثالث شهور وبفائدة سنوية قدرها                     
 .املركزي اليمين مت تصنيف هذه اإليداعات كاستثمارات مالية بغرض املتاجرة

 سندات حكومية ٩
 

.  م حتملت احلكومة الديون املستحقة من بعض املؤسسات احلكومية        ١٩٩٧ أغسطس   ٦م واملؤرخ يف    ١٩٩٧لعام  ) ١٥٢(بناًء على قرار جملس الوزراء رقم       
. م٢٠٠٧ أغسطس   ٦لية والبنك، أصدر البنك املركزي اليمين نيابة عن وزارة املالية سندات حكومية تستحق السداد يف                ووفقاً لالتفاق املربم بني وزارة املا     

 .حتمل هذه السندات فائدة حسب سعر متوسط الفائدة على أذون اخلزانة لثالثة أشهر وتدفع يف تواريخ االستحقاق
 

 ، بعد املخصصات املقدمة للعمالءالقروض والسلفيات ١٠
    م ٢٠٠١  م٢٠٠٠

     ألف ريال   ألف ريال
  السحب على املكشوف     ٩،٦٨٨،١٠٥         ٩،٣٩٩،٠٦٢        
  القروض القصرية األجل والكمبياالت     ٨٦٥،٦٢٥            ٨٣٥،٦٤٥           
 ومشتركي مشروع اإلسكان  القروض والسلفيات املقدمة للموظفني    ١٠١،٨٠٣            ١٣٥،١٧٢           

  إمجايل القروض والسلفيات    ١٠،٦٥٥،٥٣٣       ١٠،٣٦٩،٨٧٩
 ) أ-١٠إيضاح ( خمصص لقاء القروض والسلفيات املقدمة للعمالء   (٥،٢٠٥،١٩٧)       (٤،٨٤٣،٨٣٣)
 ) ب-١٠إيضاح ( خمصص الفوائد املعلقة    (١،١٦٧،٤٠٦)       (١،٣٣٥،٢١٦)

  إمجايل املخصصات والفوائد املعلقة   (٦،٣٧٢،٦٠٣)       (٦،١٧٩،٠٤٩)       
  صايف القروض والسلفيات    ٤،٢٨٢،٩٣٠         ٤،١٩٠،٨٣٠        

 

 ١٣،١٥٩( ألف ريال    ٣،٠٤٤تتضـمن املبالغ أعاله أرصده القروض والسلفيات اليت قدمها البنك لألطراف ذوي عالقة ضمن نشاطه االعتيادي والبالغة                  
 ).٣٣(كما هو مبني يف اإليضاح رقم ) م٢٠٠٠ عام - ريال ألف
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 ) ٢٢ (صفحة 

 )تتمة(، بعد املخصصات  املقدمة للعمالءالقروض والسلفيات ١٠
  القروض والسلفيات املقدمة للعمالءخمصص )أ (

  م ٢٠٠١ 
   خمصص عام    خمصص حمدد   اجملموع

   ألف ريال    ألف ريال   ألف ريال
 م ٢٠٠١ يناير ١ الرصيد يف   ٣٧،٣٣٧              ٤،٨٠٦،٤٩٦         ٤،٨٤٣،٨٣٣        
 ) ٢٨إيضاح ( املكون خالل السنة   -          ٥٧٤،٩٢٨            ٥٧٤،٩٢٨           
  فروق إعادة التقييم ألرصدة املخصصات بالعمالت األجنبية  -          ١٨٠،١٩٠            ١٨٠،١٩٠           

 )٢٧إيضاح ( املخصص املستعاد خالل السنة  (٥،٨٤٢)              (٣٦٥،٢٧٨)          (٣٧١،١٢٠)          
٣١،٤٩٥              ٥،١٩٦،٣٣٦         ٥،٢٢٧،٨٣١   

  املستخدم خالل السنة   -         (٢٢،٦٣٤)            (٢٢،٦٣٤)            
 م ٢٠٠١ ديسمرب ٣١ رصيد املخصص يف   ٣١،٤٩٥              ٥،١٧٣،٧٠٢         ٥،٢٠٥،١٩٧

      

  م ٢٠٠٠ 
   خمصص عام    خمصص حمدد   اجملموع

   ألف ريال    ألف ريال   ألف ريال
 م ٢٠٠٠ يناير ١ الرصيد يف   ١٨٧،٣٥١            ٤،٥٣٠،٨٩٠         ٤،٧١٨،٢٤١

 ) ٢٨إيضاح (ل السنة   املكون خال -          ٦٠،٧٢٨              ٦٠،٧٢٨
  فروق إعادة التقييم ألرصدة املخصصات بالعمالت األجنبية  -          ١٣٥،١٢٣            ١٣٥،١٢٣

  احملول ملخصص حمدد   (١٥٠،٠١٤)           ١٥٠،٠١٤           -         
٣٧،٣٣٧              ٤،٨٧٦،٧٥٥         ٤،٩١٤،٠٩٢   
  املستخدم خالل السنة   -         (٧٠،٢٥٩)            (٧٠،٢٥٩)
 م ٢٠٠٠ ديسمرب ٣١ رصيد املخصص يف   ٣٧،٣٣٧              ٤،٨٠٦،٤٩٦         ٤،٨٤٣،٨٣٣

 

 %).١ -م ٢٠٠٠( ملقابلة املخاطر العامة حملفظة القروض والسلفيات% ١قامت اإلدارة بتكوين خمصصات عامة بنسبة 
 خمصص الفوائد املعلقة )ب(

السلفيات اجملمدة واحملددة وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمين واليت يتم قيدها ضمن اإليرادات عند تسلمها               القروض و متـثل هذه املبالغ الفوائد املعلقة على        
 .فقط

    م  ٢٠٠١   م٢٠٠٠
     ألف ريال   ألف ريال

  يناير ١ الرصيد يف     ١،٣٣٥،٢١٦         ١،٢٥٢،٨١٥
  الفوائد املضافة خالل السنة     ٥٣،٧٥٣              ٩٠،٨٧٩

 ) ٢١إيضاح ( فوائد مستلمة معادة إىل اإليرادات    (١٨٦،٠٢٦)          -         
  مبالغ مت شطبها خالل السنة    (٣٥،٥٣٧)        (٨،٤٧٨)

  ديسمرب ٣١ الرصيد يف     ١،١٦٧،٤٠٦         ١،٣٣٥،٢١٦
 

 . ألف ريال إىل إيرادات الفوائد واليت متثل فوائد معلقة مت استالمها١٨٦،٠٢٦ استعادة مبلغ مت خالل السنة
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  صايف،  بغرض االحتفاظاالستثمارات ١١
    م ٢٠٠١  م٢٠٠٠

     ألف ريال   ألف ريال
 )  أ-١١( الشركة التابعة      ٢٤٠،٤٥٥            ١٧٨،١٥٦

 : تفاظ أوراق مالية أخرى بغرض االح     
 ) ١ - ب-١١( شركات حملية      ٥٨،٣٦٨              ٣٩،٣١٣
 ) ٢ - ب-١١( شركات خارجية      ٧،٤٨٧                ٧،٤٨٧

  إمجايل االستثمارات بغرض االحتفاظ    ٣٠٦،٣١٠            ٢٢٤،٩٥٦

 تابعةالشركة ال )أ(
تثمار والتمويل احملدودة ومتثل البيانات املالية التالية ملخصاً ملا تضمنته آخر بيانات مالية مدققة              من رأس مال الشركة اليمنية لالس      % ٩٩ر٥ميـتلك البنك    

 :م، وهى على النحو التايل٢٠٠٠م و١٩٩٩ ديسمرب ٣١للشركة للسنتني املنتهيتني يف 
 

    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠
 عـلى أســـاس 
 البيـانـات املاليـة

  م ١٩٩٩ لعام 

 عـلى أســـاس 
 لبيـانـات املاليـةا

    م ٢٠٠٠ لعام 
     ألف ريال   ألف ريال

  إمجايل املوجودات     ٣٢١،٩٨٩            ٢٣١،٣١١       
  إمجايل املطلوبات    (٨٠،٣٢٦)            (٥٢،٢٦٠)        
  حقوق  املسامهني     ٢٤١،٦٦٣            ١٧٩،٠٥١       

 حقوق األقلية :  ناقصاً   (١،٢٠٨)              (٨٩٥)            
  حصة البنك يف حقوق املسامهني يف الشركة التابعة     ٢٤٠،٤٥٥            ١٧٨،١٥٦        

 .م١٩٩٩لعام ) ١٤٧(تتمثل حقوق األقلية يف الشركة التابعة مبسامهة البنك الصناعي اليمين اخلاضع للتصفية وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم 
 أوراق مالية أخرى بغرض االحتفاظ  )ب(

  شركات حملية -١   م ٢٠٠١  م ٢٠٠٠
     ألف ريال   ألف ريال
حتت التصفية .) ي.م.ش( الشركة اليمنية لإلنشاء والتعمري    ١٢،٧٥٠              ١٢،٧٥٠  
 حتت التصفية .) ي.م.ش( الشركة اليمنية للفنادق     ٥،٠٠٠                ٥،٠٠٠
 حتت التصفية .) ي.م.ش( فندق اليمن السعيد     ٢،٥٠٠                ٢،٥٠٠
.) ي.م.ش( هتامة لصناعة وإنتاج وسائل التعبئة ومشتقاهتا    ١،٦١٣                ١،٦١٣  
  املركز اليمين للتحكيم     ٢٠٠                   ٢٠٠

 .) ي.م.ش(لكويت للتجارة واالستثمار  بنك اليمن وا    ٥٨،١٦٨              ٣٧،٥٠٠
  إمجايل االستثمارات يف الشركات احمللية     ٨٠،٢٣١              ٥٩،٥٦٣             

  خمصص لقاء االخنفاض يف القيمة     (٢١،٨٦٣)            (٢٠،٢٥٠)
 حمللية   صايف االستثمارات يف الشركات ا   ٥٨،٣٦٨              ٣٩،٣١٣             

ميـثل املخصـص أعاله املبلغ الذي مت تكوينه يف السنوات السابقة ملواجهة اخلسائر احملتملة يف مسامهات البنك يف كل من الشركة اليمنية لإلنشاء والتعمري                         
 شركة هتامة لصناعة وإنتاج     ومت خالل السنة إضافة خمصص لالستثمار يف      ) ي.م.ش(وفندق اليمن السعيد    ) ي.م.ش(والشـركة اليمنية للفنادق     ) ي.م.ش(

حصة البنك يف زيادة رأس مال      ) ي.م.ش( متثل الزيادة يف االستثمارات يف بنك اليمن والكويت          ).٢٨(إيضاح رقم   ) ي.م.ش(وسـائل التعبـئة ومشتقاهتا      
 .ذلك البنك خالل السنة



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  )(א

 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٢٤ (صفحة 

 )تتمة( صايف،  بغرض االحتفاظاالستثمارات ١١
 

 )تتمة(فاظ أوراق مالية أخرى بغرض االحت )ب(
  شركات خارجية  -٢   م ٢٠٠١  م ٢٠٠٠

     ألف ريال   ألف ريال
  بنك اليوباف كرياساو     ٩،٣١٥                ٩،٣١٥
  بنك اليوباف هونج كونج     ٤،٧٧٨                ٤،٧٧٨
  بنك اليوباف العريب الدويل البحرين     ٣،٣٧٠                ٣،٣٧٠
  البنك األهلي للتجارة والصناعة، جيبويت      ٢،٠٩٧                ٢،٠٩٧
  شركة اخلدمات املالية العربية، البحرين     ٤٦٠                   ٤٦٠

  بنك تونس الدويل      ١،٥٥٩                ١،٥٥٩
  اخلارجية  إمجايل االستثمارات يف الشركات    ٢١،٥٧٩              ٢١،٥٧٩             

  خمصص لقاء االخنفاض يف القيمة    (١٤،٠٩٢)            (١٤،٠٩٢)
  صايف االستثمارات يف الشركات اخلارجية     ٧،٤٨٧                ٧،٤٨٧               

 

 عادلةالقيمة ال إن  . ليوباف هونج كونج  مت تكويـن املخصـص أعاله ملواجهة خسائر حمتملة يف مسامهات البنك يف كل من بنك اليوباف كرياساو وبنك ا                   
 : أن مبلغ حقوق امللكية يفيف سجالت البنك باستثناءعن القيمة املسجلة ختتلف اختالفاً جوهرياً   اخلارجية أعاله اللالستثمارات

 :جيبويت، البنك األهلي للتجارة والصناعة )أ (
أي مبلغ  % ١٦ ألف فرنك جيبويت وتساوي حصة البنك فيه         ٣،٨٢٦،٨٨٦و  م ه ٢٠٠٠ ديسمرب   ٣١حسـب البيانات املالية للسنة املنتهية يف        

  ). ألف ريال ميين٦٢٧،٩٣٠ بلغت حصة البنك مبلغ وقدره -م ٢٠٠٠ (؛ ألف ريال ميين٥٩١،٠٥٠
 :، البحريناخلدمات املالية العربيةشركة   )ب(

أي مبلغ   % ٠،١٧ر أمريكي وتساوي حصة البنك فيه        ألف دوال  ٧٠،٨٤٥م هو   ٢٠٠٠ ديسمرب   ٣١حسـب البيانات املالية للسنة املنتهية يف        
  ). ألف ريال ميين٢٠،٤٠٠ بلغت حصة البنك مبلغ وقدره -م ٢٠٠٠ (؛ ألف ريال ميين٢٠،٨٦٨

 :بنك تونس العاملي )جـ(
أي مبلغ   % ٢،٢٣ ألف دوالر أمريكي وتساوي حصة البنك فيه         ٣٦،٩٢٣م هو   ٢٠٠٠ ديسمرب   ٣١حسـب البيانات املالية للسنة املنتهية يف        

 ). ألف ريال ميين١٣٥،٤٩٠ بلغت حصة البنك مبلغ وقدره -م ٢٠٠٠ (؛ ألف ريال ميين١٤٢،٦٦٧
  األخرىملوجوداتاألرصدة املدينة وا ١٢

 
    م ٢٠٠١  م ٢٠٠٠

     ألف ريال   ألف ريال
  إيرادات مستحقة     ٨٤،٦٨٣              ١٤،٣٩١             
  مصروفات مدفوعة مقدماً     ١٦،١٦٠              ١٦،٢٤٢             
  دفعات مقدمة حتت حساب شراء أصول ثابتة      ٩٣،٧٢٩              ١٨،١٢٧             
)٢٩إيضاح ( ألف ريال ٧،٨٣٥ نفقات إيرادية مؤجلة بعد خصم إستهالك قدره     ٢١،٨٦٣              ٤،٦٩٤               

  أصول آلت إىل ملكية البنك سداداً لديون العمالء    ١٠٠،١١٥           -         
  أرصدة مدينة متنوعة      ١٦٤،٨٠٩            ٦٧٠،٦٠٧
  إمجايل األرصدة املدينة واملوجودات األخرى    ٤٨١،٣٥٩            ٧٢٤،٠٦١

 ). ألف ريال ميين٣٥،٤٦٣ مبلغ  -م ٢٠٠٠( ألف ريال ميين ٣٥،٤٦٣شكوك فيها مببلغ تظهر األرصدة املدينة املتنوعة بالصايف بعد حسم خمصص لألرصدة امل



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  )(א

 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٢٥ (صفحة 

 بعد االستهالك املتراكم ،العقارات واآلالت واملعدات ١٣
 :كالتايل  هواالستهالكإن العمر اإلنتاجي املتوقع للموجودات لغرض احتساب 

 

 املباين :  سنة٥٠
 اآلالت واألجهزة املكتبية :  سنوات٤
 السيارات :   سنوات٤

 التحسينات على العقارات املستأجرة : نتاجي أيهما أقل إل ارأو العمجيار إلعلى مدى فترة ا
 

  اإلمجايل 

 التحسينات 
على العقارات

  األثاث املكتيب   السيارات   أجهزة كمبيوتر   املستأجرة 
  اآلالت

والعدد املكتبية    األراضي   املباين  
  ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال  ريال  ألف 

  التكلفة               
 م ٢٠٠١ يناير ١ يف  ٥٤٣،٦٥٦   ٢٦٥،٤٦١   ١٢٩،٩٨٩   ١٠٨،٧٢٥   ٩٤،٢٢٦  ٣٢٤،٥٣٦   ٨،٠١٧  ١،٤٧٤،٦١٠
  لإلضافات  ٧٤١           -         ٨،٤٧١     ١٢،٦٧٩      ١٢،٦٦١    ٢١،٣٩٨    ٧،٠٥٧  ٦٣،٠٠٧   
  للمستبعدات  (٧،٨٧٢)      (٦،٤٦٢)  (١،٤٦٤)    (١،٣٣٣)      (٨،٧٤٢)    (٢٦،٤٥٠)   -        (٥٢،٣٢٣) 
م ٢٠٠١ ديسمرب ٣١ يف  ٥٣٦،٥٢٥    ٢٥٨،٩٩٩  ١٣٦،٩٩٦    ١٢٠،٠٧١    ٩٨،١٤٥    ٣١٩،٤٨٤   ١٥،٠٧٤  ١،٤٨٥،٢٩٤

  االستهالك               
 م ٢٠٠١ يناير ١ يف  -  ٧٢،٩٩١  ٩٢،٥٥٣    ٧٦،٣١٢      ٧٠،٢٣٥    ١٤٠،٧٥٨   ٤،٥٣٨  ٤٥٧،٣٨٧ 
  للسنة  -  ٥،٤٤٨  ١٧،٩٧٤    ١٥،٠٦٦      ١٥،١٣٢    ٦٣،٢٧٢   ١،٩٢٨  ١١٨،٨٢٠ 
  للموجودات املستبعدة  -  (٢،٧٦٤)   (١،٧٤٠)  (١،٣٨٩)      (٣،٤٢٧)    (٢،٩١٥)   -        (١٢،٢٣٥) 
م ٢٠٠١ ديسمرب ٣١ يف  -  ٧٥،٦٧٥  ١٠٨،٧٨٧   ٨٩،٩٨٩      ٨١،٩٤٠    ٢٠١،١١٥   ٦،٤٦٦  ٥٦٣،٩٧٢ 

  القيمة الدفترية                
م ٢٠٠١ ديسمرب ٣١ يف   ٥٣٦،٥٢٥    ١٨٣،٣٢٤  ٢٨،٢٠٩   ٣٠،٠٨٢       ١٦،٢٠٥    ١١٨،٣٦٩   ٨،٦٠٨  ٩٢١،٣٢٢ 

               
م ٢٠٠٠ ديسمرب ٣١ يف   ٥٤٣،٦٥٦    ١٩٢،٤٧٠  ٣٧،٤٣٦   ٣٢،٤١٣       ٢٣،٩٩١    ١٨٣،٧٧٨   ٣،٤٧٩ ١،٠١٧،٢٢٣

 

 ويبني اجلدول التايل القيمة السوقية والقيمة الدفترية        )عدن(قبل اجملموعة اهلندسية اليمنية     م من   ١٩٩٩ يف يونيو العام  مت تقييم األراضي واملباين اململوكة للبنك       
 م٢٠٠١م و٢٠٠٠وفائض إعادة التقييم لتلك األراضي واملباين اخلاضعة للتقيم يف ذلك التاريخ خبالف األراضي واملباين اليت مت إستبعادها خالل األعوام 

فائض إعادة 
  التقييم

القيمة 
  القيمة السوقية  دفتريةال

  ألف ريال  ألف ريال  ألف ريال
 األراضي ٤،٢٨٧،٠٠٠  ١٨٩،٠٥٣  ٤،٠٩٧،٩٤٧
 املباين ١،٧١٩،١٠٤  ١٢٧،٥٦٣  ١،٥٩١،٥٤١
 اإلمجايل ٦،٠٠٦،١٠٤  ٣١٦،٦١٦  ٥،٦٨٩،٤٨٨

 
نك اليت كانت مستغلة من قبل بعض اجلهات احلكومية واليت مت حتويل   إن املـبالغ املسـتبعدة من بند األراضي واملباين متثل القيمة الدفترية لبعض عقارات الب              

 ). ٣٠(ملكيتها للحكومة خالل السنة كما هو مبني يف اإليضاح رقم 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  )(א

 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٢٦ (صفحة 

 األرصدة املستحقة للبنوك ١٤
 

    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 
     ألف ريال    ألف ريال 

 لية  األرصدة املستحقة للبنك املركزي اليمين والبنوك احمل     
  حسابات جارية  للبنوك احمللية     ١٣٦،٩٠٧           ٩١،٩٠٨          
  ودائع للبنوك احمللية     ٣٠٥،٧٠٦           ٤٧٠،٢٤١        
  إمجايل األرصدة املستحقة للبنك املركزي اليمين والبنوك احمللية األخرى    ٤٤٢،٦١٣           ٥٦٢،١٤٩        

 دة املستحقة للبنوك اخلارجية  األرص     
  حسابات جارية      ١٠٠،٤٧٥           ١٩٥،٠٦٦        
  إمجايل األرصدة املستحقة للبنوك اخلارجية    ١٠٠،٤٧٥           ١٩٥،٠٦٦        
  إمجايل األرصدة املستحقة للبنوك    ٥٤٣،٠٨٨           ٧٥٧،٢١٥        

 

 ودائع العمالء ١٥
 

    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 
     ألف ريال    ألف ريال 

  حسابات جارية حتت الطلب     ١١،٩١٩،٣٢٤      ٩،٤٩٦،٥٧٥     
  حسابات توفري     ١٣،٢٦٠،٣٩٧      ١١،٤٧١،٢٤٢   
  ودائع قصرية األجل     ٣،١٧١،٠٢٧        ٣،٣١٠،٣٦٨     
دية عن إعتمادات مستنديه وخطابات ضمان  تأمينات نق    ١،٨٣٦،٧٤٨        ٢،٠٣٢،٠٣٣     
  ودائع أخرى      ٥٧٠،٧٦٠           ٥٦٢،٢٩٣        
  إمجايل ودائع العمالء    ٣٠،٧٥٨،٢٥٦      ٢٦،٨٧٢،٥١١   

 

  األخرىاملطلوباتاألرصدة الدائنة و ١٦
 

    م ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 
  األرصدة الدائنة     ألف ريال    ألف ريال 

  فوائد مستحقة الدفع     ١٧٩،٨٥٥        ١٩٩،٧٣٤     
  إيرادات حمصلة مقدماً     ١،٨٦٧           ١،٧٨١         
  مصروفات مستحقة الدفع     ١٠٩،٠٧٣        ١٢٠،٥٧٥     

  دائنون متنوعون     ٧٠،١٩٥          ٥٩،٢٢٨        
 رصدة الدائنة   إمجايل األ   ٣٦٠،٩٩٠        ٣٨١،٣١٨       

  توزيعات األرباح املستحقة للمسامهني      
  يناير ١ الرصيد يف     ٣٦،٨٩٢         ٣٩،٨٤٩      

  املقترح توزيعه خالل العام     ٥٠،٠٠٠      -      
  املدفوع خالل العام     (١،٩٩١)       (٢،٩٥٧)      
  ديسمرب ٣١ الرصيد يف    ٨٤،٩٠١       ٣٦،٨٩٢       
  إمجايل األرصدة الدائنة واملطلوبات األخرى    ٤٤٥،٨٩١       ٤١٨،٢١٠      

 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  )(א

 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٢٧ (صفحة 

 املخصصات  ١٧
 

    م ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 
  خمصص االلتزامات العرضية     ألف ريال    ألف ريال 

  يناير ١ الرصيد يف     ٩٢،٩٣١             ٨٣،٤٠٠          
 ) ٢٨إيضاح ( املكون خالل السنة     -         ٩،٥٣١            

 ) ٢٧إيضاح ( املسترد خالل السنة    (١٧،٦١٩)           -      
  ديسمرب  ٣١ الرصيد يف     ٧٥،٣١٢             ٩٢،٩٣١          

 

 ضريبة األرباح التجارية والصناعية ١٨
 

    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 
     ألف ريال    ألف ريال 

  يناير ١ الرصيد املستحق ملصلحة الضرائب يف     ١٩٣،٩١٩           ٣٧٩،٤٥٣        

  الضرائب احململة على بيان الدخل      
  للسنة احلالية - خمصص ضرائب األرباح التجارية والصناعية     ٢٦٠،٧٧٦           ١٨٩،٥٥٠        
  للسنوات السابقة -ئب األرباح التجارية والصناعية اإلضافية  ضرا    ٩٢،١٣٢             ٤،٣٤٢            
  إمجايل ضرائب األرباح التجارية والصناعية احململة على بيان الدخل    ٣٥٢،٩٠٨           ١٩٣،٨٩٢        
  إمجايل ضرائب األرباح التجارية والصناعية املستحقة    ٥٤٦،٨٢٧           ٥٧٣،٣٤٥        

  ضرائب األرباح التجارية والصناعية املدفوعة خالل السنة    (٢٨٦،٠٢٤)         (٣٧٩،٤٢٦)       
  ديسمرب ٣١ الرصيد املستحق ملصلحة الضرائب يف     ٢٦٠،٨٠٣           ١٩٣،٩١٩        

 

 : السنوات السابقة–خمصص ضرائب األرباح التجارية والصناعية  ) أ
 ألف ريال ميين ملصلحة الضرائب كفوارق       ٩٢،١٣٢تسديد مبلغ    قام البنك ب   م،٢٠٠١ أكتوبر   ٣٠ املؤرخة    مصلحة الضرائب  رسالةمبوجـب   

 .م١٩٩٩ ديسمرب ٣١للسنة املالية املنتهية يف على البنك ضرائب األرباح التجارية والصناعية 
 

 رأي اإلدارة أن الضريبة املستحقة على البنك هي          الفحص الضرييب ويف   قيدم  ٢٠٠٠ ديسمرب   ٣١ال يـزال اإلقـرار الضـرييب للسنة املنتهية يف           
 . الضرييب لتلك السنة لن يزيد عن ذلكااللتزامحسب اإلقرار املقدم من البنك وأن 

 

 : السنة احلالية–خمصص ضرائب األرباح التجارية والصناعية  ) ب
 :م كما يلي٢٠٠١يسمرب  د٣١مت احتساب ضرائب األرباح التجارية والصناعية للسنة املالية املنتهية يف 

   ألف ريال
 صايف أرباح السنة بعد الزكاة قبل ضرائب األرباح التجارية والصناعية   ٨٢١،٧٦٦ 

 :ناقصاً  
 )٢٥إيضاح (إيرادات االستثمارات احمللية   (٦٢،٢٩٩)  
 )ب-٦إيضاح (خمصص البنود املعلقة يف حسابات البنوك اخلارجية   (١٤،٣٩٢)  
 ايف أرباح السنة اخلاضعة للضرائبص   ٧٤٥،٠٧٥ 
 %٣٥ضرائب األرباح التجارية والصناعية بنسبة   ٢٦٠،٧٧٦

 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  )(א

 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٢٨ (صفحة 

 )تتمة( ضريبة األرباح التجارية والصناعية ١٨
 ):تتمة( السنة احلالية –خمصص ضرائب األرباح التجارية والصناعية  ) ب
 :م١٩٩١لعام ) ٣١(املخصصات اجملنبة قبل صدور تعديل قانون ضرائب الدخل رقم  -

 :م واليت خضعت لضرائب الدخل١٩٩١لعام ) ٣١(كان لدى البنك املخصصات التالية قبل صدور تعديل قانون ضرائب الدخل رقم 
    ------م٢٠٠١ -------  ------م٢٠٠٠ -------

 إمجايل رصيد
   املخصصات

 املخصصات اليت
 خضعت للضرائب

 إمجايل رصيد 
   املخصصات

 املخصصات اليت
    خضعت للضرائب

     ألف ريال    ألف ريال    ألف ريال    ألف ريال 
 خمصصات القروض والسلفيات   ١،٠٩٠،٦٦٠   ٥،٢٠٥،١٩٧   ١،٠٩٠،٦٦٠   ٤،٨٤٣،٨٣٣ 
 خمصصات االلتزامات العرضية   -   ٧٥،٣١٢        -   ٩٢،٩٣١      
 صصات الفوائد املعلقةخم   ١،١٤٠،٧٨١   ١،١٦٧،٤٠٦   ١،١٤٠،٧٨١   ١،٣٣٥،٢١٦ 
 خمصصات املوجودات األخرى    ٨٦،٣٢١         ١٠٢،٠٢٦       ١٠٠،٧١٣       ١١٤،٨٠٥    
  ديسمرب  ٣١ الرصيد يف     ٢،٣١٧،٧٦٢    ٦،٥٤٩،٩٤١    ٢،٣٣٢،١٥٤    ٦،٣٨٦،٧٨٥ 

م فإنه  ١٩٩١لعام  ) ٣١(ت قانون ضرائب الدخل رقم      جتنباً لتكرار إخضاع املخصصات اليت سبق إخضاعها لضرائب الدخل قبل صدور تعديال           
 .لن يتم احتساب أية ضرائب على تلك املخصصات عند استعادهتا يف املستقبل

 رأس املال واإلحتياطيات ١٩
  بهصرحرأس املال امل )أ(

 .ثالثـمائة ريال ميين) ٣٠٠( سهم قيمة السهم االمسية مليون ١٠ ريال ميين موزع على مليار) ثالثة (٣يبلغ رأس املال املصرح به 
 رأس املال املصدر واملدفوع )ب(

مائتني ريال ميين ويبلغ    ) ٢٠٠( سهم قيمة السهم االمسية      مليون ١٠ موزع على     ميين  ريال مليار) أثنني (٢ يـبلغ رأس املال املصدر واملكتتب به      
 . ريال ميينمليار) أثنني (٢ رأس املال املدفوع

 االحتياطيات )ـج(
ـ    من صايف األرباح وحتويلها إىل حساب االحتياطي       % ١٥م يتم حتويل    ١٩٩٨لعام  ) ٣٨(من قانون البنوك رقم     ) ١-١٢(نص املـادة    وفقـاً ل
 .القانوين

 واالرتباطات العرضية تااللتزاما ٢٠
 صايف االلتزامات

)اجلزء غري املغطى(   

 اجلزء املغطى
 م ٢٠٠١ ديسمرب ٣١) أ( إمجايل التزام  بتأمني نقدي

ف ريالأل       ألف ريال    
  خطابات إعتمادات مستندية  ٢،٣٤٣،٥١٧        ٦٣٣،٩٥٣           ١،٧٠٩،٥٦٤     
  كمبياالت إعتمادات    ٩٦٠،١٥٩           ٣٥٧،٢٩٥           ٦٠٢،٨٦٤        
  العمالء - خطابات ضمان  ٢،٥٣٧،١٦١        ٨١٢،٥٢٧           ١،٧٢٤،٦٣٤     
  البنوك املراسلة - خطابات ضمان  ٧١٤،٢٠٥          -         ٧١٤،٢٠٥        
  شيكات آجلة  أو سياحية   ٨٢،٤٣١             ٣٢،٩٧٣             ٤٩،٤٥٨          
     ٦،٦٣٧،٤٧٣        ١،٨٣٦،٧٤٨        ٤،٨٠٠،٧٢٥   



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
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 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٢٩ (صفحة 

 )تتمة(واالرتباطات  العرضية تااللتزاما ٢٠
زاماتصايف االلت  

)اجلزء غري املغطى(   

 اجلزء املغطى
 م ٢٠٠٠ ديسمرب ٣١) ب ( إمجايل التزام  بتأمني نقدي

     ألف ريال    ألف ريال 
  خطابات إعتمادات مستندية  ٣،١٦٧،٣٤٣        ٩٨٣،١٤٠           ٢،١٨٤،٢٠٣     
 إعتمادات   كمبياالت   ٦٦٥،٤١٢           ٢٢٣،٣٦٥           ٤٤٢،٠٤٧        
  العمالء - خطابات ضمان  ٢،٤٥٩،٢٩٥        ٨١٦،٧٧٠           ١،٦٤٢،٥٢٥     
  البنوك املراسلة - خطابات ضمان  ١،١٦٢،٦١٧       -         ١،١٦٢،٦١٧     
  شيكات آجلة  أو سياحية   ٢٧،١٤١             ٨،٧٥٨               ١٨،٣٨٣          
     ٧،٤٨١،٨٠٨        ٢،٠٣٢،٠٣٣        ٥،٤٤٩،٧٧٥   

 

 ٣١ للبنوك املراسلة كما يف       اليمين  ألف ريال ميين واليت متثل مبالغ التزامات البنك املركزي         ٢،٢٨١،٦٠٣ال تتضمن االلتزامات العرضية واالرتباطات مبلغ       
 ).م٢٠٠٠ ديسمرب ٣١ ألف ريال ميين كما يف ٢،١٩٦،١٨٣مبلغ  (م ٢٠٠١ديسمرب 

 

 لعمالء واألرصدة لدى البنوك لاملقدمة والسلفيات لقروض ا منيرادات الفوائد إ ٢١
    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 

  الفوائد من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء      ألف ريال    ألف ريال 
  فوائد من القروض والسلفيات     ١٣٤،٦٧٢           ١٤٣،٧٢٢        
  الفوائد من حسابات السحب على املكشوف    ٦٠٦،٨٣٥           ٤٦٤،٤٢٤        
        ٧٤١،٥٠٧           ٦٠٨،١٤٦     

 ) ب-١٠إيضاح ( فوائد قروض وسلفيات معلقة مستعادة     ١٨٦،٠٢٦          -      
  إمجايل الفوائد من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء    ٩٢٧،٥٣٣           ٦٠٨،١٤٦        

  الفوائد من اإليداعات لدى البنوك      

  الفوائد من شهادات اإليداع لدى البنك املركزي اليمين     ٤٢١،٧٦٨          -      
  الفوائد من ودائع االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين     ٢٧٠،٣٥٩           ٣١٦،٨٠٦        
  الفوائد من اإليداعات لدى البنوك اخلارجية      ٢٢٢،٩٩٩           ٣٣٢،٣٧٥        
  إمجايل الفوائد عن اإليداعات لدى البنوك    ٩١٥،١٢٦           ٦٤٩،١٨١        
  إمجايل إيرادات الفوائد من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء واألرصدة لدى البنوك    ١،٨٤٢،٦٥٩        ١،٢٥٧،٣٢٧     

 

 ةيسندات احلكومال أذون اخلزانة ومنالفوائد ات إيراد ٢٢
    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 

     ألف ريال    ألف ريال 
  الفوائد من أذون اخلزانة      ١،٠٥٧،٢٧٧        ٩٧٩،٠٧١        
  الفوائد من السندات احلكومية      ٢٩٦،٦٠٦           ٣٢٠،٨٨٢        
  إمجايل الفوائد من أذون اخلزانة والسندات احلكومية    ١،٣٥٣،٨٨٣        ١،٢٩٩،٩٥٣     
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 تكلفة الودائع ٢٣
    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 

  الفوائد على ودائع العمالء     ألف ريال    ألف ريال 
  الفوائد على حسابات التوفري     ١،٢٣٤،٥٣٧        ١،٠٩٥،٣٥٤     
 لفوائد على الودائع ألجل  ا    ٣٤٩،٥٦٩           ٣٨٢،٢٧١        
  الفوائد على ودائع أخرى      ١٤،٨٦٧             ١٠،٧٤٧          
  إمجايل الفوائد على ودائع العمالء    ١،٥٩٨،٩٧٣        ١،٤٨٨،٣٧٢     

  الفوائد على األرصدة املستحقة للبنوك      
ى األرصدة املستحقة للبنوك   الفوائد عل    ١٨،٧٢٩             ١٨،٧٠٦          
  إمجايل الفوائد على األرصدة املستحقة للبنوك    ١٨،٧٢٩             ١٨،٧٠٦          
  إمجايل تكلفة الودائع    ١،٦١٧،٧٠٢        ١،٥٠٧،٠٧٨     

 إيرادات العموالت واخلدمات املصرفية األخرى ٢٤
    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 

    يال  ألف ر   ألف ريال 
  إيرادات العموالت      

 إيرادات العموالت من خطابات االعتمادات املستندية     ٥٦،٥٩١             ٦٠،٧٩٨          
  إيرادات العموالت من خطابات الضمان     ٥٦،٠٢٣             ٤٩،٦٣٤          
 ويالت  العموالت من التح    ٣٨،٤٢١             ٤٤،٧٩٥          
  إيرادات عموالت من الشيكات     ٨١،٥٥٠             ٦٤،٠٦٩          
  عموالت خمتلفة      ١٢٣،١٧٤           ٣٩،٠٠٤          
  إمجايل إيرادات العموالت    ٣٥٥،٧٥٩           ٢٥٨،٣٠٠        

  إيرادات اخلدمات املصرفية األخرى       
  إيرادات اخلدمات املصرفية  األخرى     ١٤٠،٤٨٣           ١١٧،٠٦١        
  إمجايل إيرادات اخلدمات املصرفية األخرى    ١٤٠،٤٨٣           ١١٧،٠٦١        
  إمجايل إيرادات العموالت واخلدمات املصرفية األخرى    ٤٩٦،٢٤٢           ٣٧٥،٣٦١        

 إيرادات اإلستثمارات بغرض االحتفاظ  ٢٥
    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 

     ألف ريال    ألف ريال 
 ) أ-١١إيضاح ( إيرادات االستثمارات احمللية     ٦٢،٢٩٩             ٤٦،٩٠٤          
  إيرادات االستثمارات اخلارجية      ٩٨،٧٧٣             ٨،١٦٦            
 ات االستثمارات بغرض االحتفاظ  إمجايل إيراد   ١٦١،٠٧٢           ٥٥،٠٧٠          

 جنيبألأرباح عمليات النقد ا ٢٦
    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 

     ألف ريال    ألف ريال 
 أرباح ناجتة من إعادة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية      ٦٢،٦٩٠             ١٤١،٤٢٢        

 الت بالعمالت األجنبية   أرباح ناجتة من املعام    ١٠،٧٣٤            -      
  إمجايل أرباح  عمليات النقد األجنيب    ٧٣،٤٢٤             ١٤١،٤٢٢        
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 ) ٣١ (صفحة 

 إيرادات التشغيل األخرى  ٢٧
   م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 

 خمصصات مستردة   ألف ريال    ألف ريال 

 )ب-٦إيضاح (خمصصات بنود معلقة يف احلسابات اجلارية لدى البنوك اخلارجية   ١٤،٣٩٢  -

 )أ-١٠إيضاح (خمصصات القروض والسلفيات   ٣٧١،١٢٠  -

 )١٧إيضاح (خمصص االلتزامات العرضية   ١٧،٦١٩  -
 خمصص األرصدة املدينة املتنوعة  -   ٥٤،٥٣٧          
 إمجايل خمصصات مستردة   ٤٠٣،١٣١           ٥٤،٥٣٧          
  إيرادات إجيارات   ٢١،٠١٤             ١٦،٦٨٨          
  إيرادات مبيعات أصول ثابتة    ٣،٤٢١               ٢،٢٤٩            
  إمجايل إيرادات التشغيل األخرى    ٤٢٧،٥٦٦           ٧٣،٤٧٤          

 . بند إيرادات التشغيل األخرىم يتم إدراج املخصصات املستردة ضمن١٩٩٩لعام ) ٨(وفقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين باملنشور رقم 
 املخصصات ٢٨

    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 
     ألف ريال    ألف ريال 

 ) أ- ١٠إيضاح ( خمصص لقاء الديون املشكوك يف حتصيلها     ٥٧٤،٩٢٨           ٦٠،٧٢٨          
 ) ١٧إيضاح ( خمصص لقاء االلتزامات العرضية    -         ٩،٥٣١            

 ) ١-ب-١١إيضاح ( خمصص لقاء اخنفاض يف قيم االستثمارات     ١،٦١٣              -      
  إمجايل مصاريف املخصصات    ٥٧٦،٥٤١           ٧٠،٢٥٩          

 ف اإلدارية والعموميةارياملص ٢٩
    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 

     ألف ريال    ألف ريال 
  الرواتب واألجور وملحقاهتا     ١،٠٩١،١٦٨        ١،٠٣٠،٩٣٦     
  أدوات مكتبية ومطبوعات      ٢٦،٧٢٠             ٣٢،٤٣١          
  بريد وهاتف وفاكس     ٣٤،٢٦٧             ٣١،٩٢٢          
  كهرباء ومياه وإنارة      ٢٣،٤٠٩             ١٩،٦٠٤          
  نقل وانتقالت      ٤٣،٤٩٣             ٥٣،٨٤٨          
  إعالن ونشر      ١٣،١٦٣             ١٦،٤٥٦          
  مصاريف التدريب      ١٠،٥٨٣             ٢٤،٩٥٤          
  إصالح وصيانة وترميمات     ٥٧،٢٨٤             ٢٩،٨٧٧          
 ) ١٣إيضاح (ت واملعدات  استهالك العقارات واآلال    ١١٨،٨٢٠           ١٢٨،٢٣٢        
 ) ١٢إيضاح ( استهالك النفقات اإليرادية املؤجلة     ٧،٨٣٥               ٢،٢٦٤            
  رسوم حكومية وضرائب حملية     ١،٢٤١               ١٣٥               
  تربعات     ١٠،١٠٧             ٧،٢٠١            
  إجيارات      ٣٥،٨٤٥             ٣٥،٢٤٩          
  مصاريف عمومية وإدارية أخرى     ٧١،٦٤٥             ١٠٩،٠٨١        
  إمجايل املصروفات اإلدارية والعمومية    ١،٥٤٥،٥٨٠        ١،٥٢٢،١٩٠     

 ).وعامالً موظفاً ١،٨١٢: م٢٠٠٠. ( موظفاً وعامال١،٧٨١ًم ٢٠٠١ ديسمرب ٣١بلغ عدد موظفي البنك كما يف 
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 أرباح غري متعلقة بالنشاط ٣٠
    م  ٢٠٠١   م  ٢٠٠٠ 

     ألف ريال    ألف ريال 
  صايف الربح احملقق من بيع خملفات املشروع السكين    -        ٥٢،١٢٩
 ات احلكومية صايف الربح احملقق من مبيعات البنك لبعض عقاراته املستخدمة من قبل بعض اجله  ٢٤١،٧٤٣          ٥١٧،١٤٦

   إمجايل األرباح غري املتعلقة بالنشاط     ٢٤١،٧٤٣           ٥٦٩،٢٧٥        
 

من القيمة السوقية لعقارات البنك املنقول ملكيتها إىل احلكومة خالل السنة           ، بعد حسم مصاريف البيع وضرائب املبيعات العقارية      ، بلـغ صايف الربح احملقق    
 ). ألف ريال ميين٥١٧،١٤٦ مبلغ وقدره -م ٢٠٠٠. (ين ألف ريال مي٢٤١،٧٤٣مبلغ 

 

 ةزكاال ٣١
    م  ٢٠٠١   م  ٢٠٠٠ 

     ألف ريال    ألف ريال 
  مصاريف الزكاة املستحقة عن سنوات سابقة     ٥،٠٠٠              -      

  السنة احلالية  مصاريف الزكاة املستحقة  واملدفوعة عن    ٣٠،٠٠٠             ٢٥،٠٠٠          
  إمجايل مصاريف الزكاة    ٣٥،٠٠٠             ٢٥،٠٠٠          

 

 نصيب السهم من حصة املسامهني يف صايف األرباح ٣٢
    م  ٢٠٠١   م  ٢٠٠٠ 

     ألف ريال    ألف ريال 
  صايف أرباح السنة     ٤٦٨،٨٥٨           ٤٥٣،٤٦٣        

      
  متوسط عدد األسهم خالل السنة    سهم ١٠،٠٠٠،٠٠٠    سهم١٠،٠٠٠،٠٠٠ 

      
  نصيب السهم من صايف األرباح     ريال٤٦,٨٩  ريال٤٥,٣٥ 

 

 املعامالت مع األطراف ذوي العالقة ٣٣
 

ئويل البنك الرئيسيني وأفراد عائالهتم     هـذه متـثل املعـامالت اليت متت مع األطراف ذوي العالقة واملسامهني الرئيسيني غري احلكومة، وجملس اإلدارة ومس                  
 .يتم اعتماد شروط هذه املعامالت من قبل إدارة البنك  .والشركات اليت يعتربون فيها املالكني الرئيسني، الذين كانوا عمالء البنك خالل السنة

 

 :إن املعامالت اهلامة مع األطراف ذوي العالقة اليت تتضمنها البيانات املالية هي
    م  ٢٠٠١   م ٢٠٠٠ 

     ألف ريال    ألف ريال 
  أعضاء جملس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة هبم      

  القروض والسلفيات املقدمة للعمالء     ٢،١٦٢               ١٢،٦٤٥          
  فوائد إيرادية     ٨٨٢                  ٥١٤               
  إمجايل املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة و األطراف ذوي العالقة هبم    ٣،٠٤٤               ١٣،١٥٩          



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  )(א

 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٣٣ (صفحة 

 استحقاق األصول واإللتزامات  ٣٤
 م٢٠٠١ ديسمرب ٣١كما يف ) أ(

  اإلمجايل 
  استحقاق أكثر

  من سنة  
 استحقاق خالل

  سنة  
 استحقاق خالل

  شهور ٩ 
 استحقاق خالل

  شهور ٦ 
 الل استحقاق خ

   شهور ٣ 
  ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال 

  املوجودات - أ           
  أرصدة لدى البنوك   ٨،٦٠٣،٦٦٤    ٢٩،٢٥١       -  -  -  ٨،٦٣٢،٩١٥  
 أذون اخلزانة، صايف  ١،٣٠٦،٢٣٠    ٦،١٨١،٨٧٧   -  -  -  ٧،٤٨٨،١٠٧  
  شهادات اإليداع  ٥،٦٢٠،٠٠٠    -  -  -  -  ٥،٦٢٠،٠٠٠  
  سندات حكومية   ٢،٣٠٧،٢٥٥    -  -  -  -  ٢،٣٠٧،٢٥٥  
  القروض املقدمة للعمالء   ١،٢٦٥،١٦٩    ١،٢٠٠،٢٦٥   ٦٠،٤٣٧       ٦٣٠،٠٣٣      ١،١٢٧،٠٢٦   ٤،٢٨٢،٩٣٠  
 استثمارات مالية بغرض االحتفاظ   -    -  -  -  ٣٠٦،٣١٠      ٣٠٦،٣١٠     
 ١٩،١٠٢،٣١٨   ٧،٤١١،٣٩٣   ٦٠،٤٣٧       ٦٣٠،٠٣٣      ١،٤٣٣،٣٣٦   ٢٨،٦٣٧،٥١٧  

  املطلوبات - ب           
  أرصدة مستحقة للبنوك   ٥٤٣،٠٨٨       -  -  -  -  ٥٤٣،٠٨٨     
  ودائع العمالء   ١٧،٨٤١،٥١٩   ٤،٢٢٧،٧٦٩   ٣،٢٧٨،٩٨٢   ٤،٧٥٦،٨٧٧   ٦٥٣،١٠٩      ٣٠،٧٥٨،٢٥٦ 
 ١٨،٣٨٤،٦٠٧   ٤،٢٢٧،٧٦٩   ٣،٢٧٨،٩٨٢   ٤،٧٥٦،٨٧٧   ٦٥٣،١٠٩      ٣١،٣٠١،٣٤٤  

 م٢٠٠٠ ديسمرب٣١كما يف ) ب(

  اإلمجايل 
  استحقاق أكثر

  من سنة  
 استحقاق خالل

  سنة  
 استحقاق خالل

  شهور ٩ 
ق خالل استحقا

  شهور ٦ 
  استحقاق خالل

   شهور ٣ 
  ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال 

  املوجودات - أ           
  أرصدة لدى البنوك   ١٠،٠٢٢،٩٢٠   -  -  ٢٠٩،٨٧٦      -  ١٠،٢٣٢،٧٩٦ 
 أذون اخلزانة، صايف  ٥،٢٣٥،٩٤٥    ٦٤٧،١٥٤      -  ١،٩٣٤،٧٢٢   -  ٧،٨١٧،٨٢١  
  سندات حكومية   ٢،٣٠٧،٢٥٥    -  -  -  -  ٢،٣٠٧،٢٥٥  
  القروض املقدمة للعمالء   ١،٠٠٧،٤٦٥    ٧٣،١٤٧       ١٠٠،٠٨٩      ١،٢١٧،١٤٦   ١،٧٩٢،٩٨٣   ٤،١٩٠،٨٣٠  
الية بغرض االحتفاظ   استثمارات م -    -  -  -  ٢٢٤،٩٥٦      ٢٢٤،٩٥٦     
 ١٨،٥٧٣،٥٨٥   ٧٢٠،٣٠١      ١٠٠،٠٨٩      ٣،٣٦١،٧٤٤   ٢،٠١٧،٩٣٩   ٢٤،٧٧٣،٦٥٨  

  املطلوبات - ب           
  أرصدة مستحقة للبنوك   ٦٧٩،١٩٣       -  -  -  ٧٨،٠٢٢       ٧٥٧،٢١٥     
  ودائع العمالء   ١٣،٤٢٨،٥٧١   ٣،٣٤٢،٨٧٨   ٣،١١٨،٥٦٨   ٣،٦٤٣،٠٨٢   ٣،٣٣٩،٤١٢   ٢٦،٨٧٢،٥١١ 
 ١٤،١٠٧،٧٦٤   ٣،٣٤٢،٨٧٨   ٣،١١٨،٥٦٨   ٣،٦٤٣،٠٨٢   ٣،٤١٧،٤٣٤   ٢٧،٦٢٩،٧٢٦  

 

 .ولا سندات قابلة للتدها باعتبار أشهر٣ خاللها على أهنا تستحق مت تصنيفوقد م ٦/٨/٢٠٠٧تاريخ يف سندات احلكومة تستحق 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  )(א

 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٣٤ (صفحة 

 لفترةاار الفائدة املطبقة خالل متوسط أسع ٣٥
 

 م٢٠٠١معدالت الفوائد على املوجودات واملطلوبات ) أ
مارك أملاين  جنية إسترليين  يورو  ريال ميين  دوالر أمريكي 

%  %  %  %  %  

  املوجودات      
 أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين %١٣,٠٠  -  -  -  -  
 سندات احلكومة %١٢,٨٦  -  -  -  -  

 أرصدة لدى البنوك 
٤,٠٠%  ٢,٦٤  %٣,٠٠  %٣,٥٠% -  احلسابات اجلارية
٤,١٨%  ٣,٩٦  %٤,٢٢  %٤,٧٣% -  الودائع ألجل

 أذون اخلزانة، صايف  %١٣,٥٠  -  -  -  -  
 شهادات اإليداع %١٤,٠٠  -  -  -  -  
  -  -  -  ١٧,٠٠ %٨,٠٠%  القروض والسلفيات املقدمة للعمالء
  املطلوبات        
 أرصدة مستحقة للبنوك %١٣,٠٠ -  -  -  -  

 ودائع العمالء
٢,٩٨%  حسابات التوفري %١٣,٠٠ %٢,٤٨  -  %٢,٩٨ 
٣,٢٠%  الودائع ألجل %١٣,٠٠  %٢,٧٠  -  %٣,٢٠ 

 
 م٢٠٠٠لفوائد على املوجودات واملطلوبات معدالت ا) ب

أخرى جنية إسترليين مارك أملاين دوالر أمريكي ريال ميين
% % % % %  
  املوجودات      
 أرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين %١٥,٣٣  -  -  -  -  
 سندات احلكومة %١٣,٩١  -  -  -  -  
 أرصدة لدى البنوك          

٣,٩٧%  احلسابات اجلارية -  %٥,٦٣  %٤,٠٨  %٣,٩٨ 
٤,٠٢%  الودائع ألجل -  %٦,٥٣  %٤,١٦  %٥,٨٧ 

 أذون اخلزانة، صايف  %١٥,١٢  -  -  -  -
 القروض والسلفيات املقدمة للعمالء، بعد املخصصات %١٨,٠٠  %١٠,٠٠  -  -  -

 لوبات  املط         
 أرصدة مستحقة للبنوك %١٣,٠٠  -  -  -  -

 ودائع العمالء           
٣,٩٥%  حسابات التوفري   %١٣,٠٠  %٣,٤٥  -  %٣,٩٥ 
٤,٥١%  الودائع ألجل   %١٤,٠٠  %٤,٠١  -  %٤,٥١ 

 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  )(א

 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٣٥ (صفحة 

 املوجودات واملطلوبات حبسب القطاعات االقتصاديةتوزيع  ٣٦
 م٢٠٠١ ديسمرب ٣١كما يف ) أ(

  أخرى   اإلمجايل 
  االسترياد 
  الزراعة  والتصدير 

  التجارة
  والصناعة 

  البناء 
   شخصي   التمويل  والتشييد 

  ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال 
  املوجودات - أ               

  أرصدة لدى البنوك   -  ٨،٦٣٢،٩١٥  -  -  -  -  -  ٨،٦٣٢،٩١٥ 
 أذون اخلزانة، صايف  -  ٧،٤٨٨،١٠٧   -  -  -  -  -  ٧،٤٨٨،١٠٧ 
  استثمارات مالية بغرض البيع  -  ٥،٦٢٠،٠٠٠   -  -  -  -  -  ٥،٦٢٠،٠٠٠ 
 ت حكومية   سندا -  ٢،٣٠٧،٢٥٥   -  -  -  -    ٢،٣٠٧،٢٥٥

 ٣٦٨،٧٤٩   -   ٦٠٣،٧٨٩   ٢،٦٥٦،٧٩٢  ١٥٧،٣٧٠  ٤٥٥،٥٤٢  ٤٠،٦٨٨   ٤،٢٨٢،٩٣٠ 
 القروض املقدمة للعمالء، بعد 

 املخصصات 
 استثمارات مالية بغرض االحتفاظ   -  ٣٠٦،١١٠   -  -  -  -  ٢٠٠   ٣٠٦،٣١٠ 

٣٦٨،٧٤٩   ٢٤،٣٥٤،٣٨٧  ٦٠٣،٧٨٩   ٢،٦٥٦،٧٩٢  ١٥٧،٣٧٠  ٤٥٥،٥٤٢  ٤٠،٨٨٨   ٢٨،٦٣٧،٥١٧  

  املطلوبات - ب               
  أرصدة مستحقة للبنوك   -  ٥٤٣،٠٨٨   -  -  -  -  -  ٥٤٣،٠٨٨ 

  ودائع العمالء   ١٩،١٧٤،٦٢١  -   ١،٤٢٣،٥٦٤  ٥،٩١٣،٨٢٩  ٣٩،٧٦٦  ١،٩٩١،٢٤٨  ٢،٢١٥،٢٢٨  ٣٠،٧٥٨،٢٥٦ 
 ١٩،١٧٤،٦٢١  ٥٤٣،٠٨٨   ١،٤٢٣،٥٦٤  ٥،٩١٣،٨٢٩  ٣٩،٧٦٦  ١،٩٩١،٢٤٨  ٢،٢١٥،٢٢٨  ٣١،٣٠١،٣٤٤  

 
 م٢٠٠٠ ديسمرب ٣١كما يف ) ب(

  أخرى   اإلمجايل 
  االسترياد 
  الزراعة  والتصدير 

  التجارة
  والصناعة 

  البناء 
     شخصي   التمويل  والتشييد 

ف ريالأل   ألف ريال    ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   ألف ريال   
  املوجودات - أ               

  أرصدة لدى البنوك   -  ١٠،٢٣٢،٧٩٦   -  -  -  -  -  ١٠،٢٣٢،٧٩٦ 
 أذون اخلزانة، صايف  -  ٧،٨١٧،٨٢١  -  -  -  -  -  ٧،٨١٧،٨٢١

  سندات حكومية   -  ٢،٣٠٧،٢٥٥  -  -  -  -    ٢،٣٠٧،٢٥٥  

 ٣٥٤،٦٧٩  -   ٥٩٠،٣٥٨  ٢،٦٣٤،٥٧٤  ١٥٥،٤٥٠  ٤١٦،٤٦٦  ٣٩،٣٠٣  ٤،١٩٠،٨٣٠ 
 القروض املقدمة للعمالء، بعد 

 املخصصات 
    استثمارات مالية بغرض االحتفاظ -  ٢٢٤،٧٥٦  -  -  -  -  ٢٠٠    ٢٢٤،٩٥٦

 ٣٥٤،٦٧٩  ٢٠،٥٨٢،٦٢٨  ٥٩٠،٣٥٨  ٢،٦٣٤،٥٧٤  ١٥٥،٤٥٠   ٤١٦،٤٦٦  ٣٩،٥٠٣   ٢٤،٧٧٣،٦٥٨  

  املطلوبات - ب               
  أرصدة مستحقة للبنوك   -  ٧٥٧،٢١٥   -  -  -  -  -  ٧٥٧،٢١٥  

  ودائع العمالء   ١٧،١٧٧،٠٧٨  -   ٩٠٥،٤٥٨  ٦،٣٥٧،٧٨١  ٢٧،٥٧٦   ١،٢٠٦،٥٠٥  ١،١٩٨،١١٣  ٢٦،٨٧٢،٥١١ 
 ١٧،١٧٧،٠٧٨  ٧٥٧،٢١٥   ٩٠٥،٤٥٨  ٦،٣٥٧،٧٨١  ٢٧،٥٧٦   ١،٢٠٦،٥٠٥  ١،١٩٨،١١٣  ٢٧،٦٢٩،٧٢٦  

 

 أنشطة األمانة ٣٧
 ). ن-٣( إيضاح يانه يفمت بباستثناء ما عنها بالنيابة  طراف أخرى أوأيقوم البنك بأية أنشطة تتعلق حبفظ وإدارة أصول حلساب ال 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
א  )(א

 م٢٠٠١مبر  ديس٣١ 
 

 ) ٣٦ (صفحة 

  التالية بالعمالت األجنبيةااللتزاماتكان لدى البنك  ٣٨
    م  ٢٠٠١   م  ٢٠٠٠ 

     ألف ريال    ألف ريال 
  دوالر أمريكي     ١،٤٧٢،٦٤٢        ٣،٣٥٨،٦٩٥       

  جنيه إسترليين     ٢٦٨،٩٣١            ٨٣٩،٥٠٤           
  فرنك فرنسي     -                      (١،٤٦٤)             
  يورو     ٣٧١،٣٨٤            ٥٨،٣٠٩             
  لرية إيطايل     -                       ٦،٢٠٠               
  ريال سعودي     ١٦،٧٨٥              ٨٣،٤٨٨             
 أخرى      ١٠،٧٤٩              ٢٣٥،٥٦١           

 
قامـت إدارة البـنك باستبدال ما لديها من عمالت الدول األوروبية املشاركة يف عملة اليورو وحتويل ما لديها من حسابات أو ودائع لدى البنوك احمللية                          

 .، كما مت أيضاً حتويل حسابات ودائع العمالء بتلك العمالت إىل عملة اليوروواألجنبية بتلك العمالت إىل عملة اليورو
 

 ). ريال لكل دوالر١٦٥,٥٣يساوي  -م ٢٠٠٠(،  ريال لكل دوالر١٧٣,٢٧م يساوي ٢٠٠١ ديسمرب ٣١كان سعر صرف الدوالر األمريكي يف 
 

 اإللتزامات الرأمسالية ٣٩
 

  ديسمرب ٣١ جمموع االلتزامات الرأمسالية يفتبلغ
    م  ٢٠٠١   م  ٢٠٠٠ 

     ألف ريال    ألف ريال 
 شراء أراضي   ٦٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠
 شراء وإنشاء مباين   ٣٥٠،٠٠٠  ٢٠٠،٠٠٠
 شراء آالت ومعدات   ١١٣،٠٠٠  ٧٨،٠٠٠
 إمجايل االلتزامات الرأمسالية   ٥٢٨،٠٠٠  ٣٠٣،٠٠٠

 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
א  א

 م٢٠٠١ ديسمبر ٣١في التǀرير السنǐǍ للسنة المنتهية 
 

   )٣٧( صفحة 

 

 منطقة صنعاء

 ١ فرع صنعاء  صنعاء   سبتمرب ٢٦شارع 
 ٢ فرع الزبريي  صنعاء  شارع الزبريي 

 ٣ فرع الصليحي  صنعاء  شارع تعز 
 ٤ غين فرع على عبد امل صنعاء  شارع سيف بن ذي يزن 

 ٥ فرع حده  صنعاء  شارع حده 
 ٦ فرع شعوب  صنعاء  شارع شعوب 
 ٧ اجلامعة فرع  صنعاء  شارع اجلامعة 

 ٨ فرع احلصبة  صنعاء   احلصبة
 ٩ فرع املغتربني  صنعاء  شارع الزبريي 

 ١٠ فرع صعده  صعده  مدينة صعده 
 ١١ فرع عمران  عمران  مدينة عمران 

 ١٢ فرع مخر  مخر  مدينة مخر 
 ١٣ فرع احملويت  احملويت  مدينة احملويت 

 ١٤ فرع حجة  حجة  مدينة حجة 
ǔرب  رب حمافظة مǔرب  مǔ١٥ فرع م 

    
 منطقة احلديدة 

 ١ فرع احلديدة الرئيسي  احلديدة  الشارع الرئيسي 
 ٢ فرع شارع صنعاء  احلديدة  شارع صنعاء 

 ٣ فرع املطراق  احلديدة  شارع املطراق 
 ٤ فرع باجل  باجل  مدينة باجل 

 ٥ فرع بيت الفقيه  بيت الفقيه  مدينة بيت الفقيه 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
א  )(א

 م٢٠٠٠ ديسمبر ٣١في التǀرير السنǐǍ للسنة المنتهية 
 

   )٣٨( صفحة 

  طقة تعزمن

 ١ فرع تعز الرئيسي  تعز  شارع مجال عبد الناصر 
 ٢  سبتمرب ٢٦فرع  تعز   سبتمرب ٢٦شارع 

 ٣ فرع حوض األشراف تعز شارع حوض اإلشراف 
 ٤ فرع التربة  التربة  )احلجرية (مدينة التربة 
 ٥ فرع املخاء  املخاء  مدينة املخاء 
 ٦ فرع هجدة  هجدة مدينة هجدة

 

  إب منطقة

 ١ فرع إب إب الشارع الرئيسي 
 ٢ لقاعدةفرع ا القاعدة مدينة القاعدة
Ƈمدينة ير Ƈير  Ƈ٣ فرع ير 
 ٤ فرع السدة السدة  مدينة السدة

    

 منطقة ذمار 

 ١ فـرع ذمـار  ذمار  مدينة ذمار 
 ٢ فرع رداع  رداع  مدينة رداع 
 ٣ فـرع البيضـاء  البيضاء مدينة البيضاء

    

 عøدن 

 ١ فرع السعيدة  عدن  كريتر شارع امللك سليمان
    

 حȒرموت 

 ١ فرع املكال املكال مدينة املكال
    

 سيǞون

 ١ فرع سيئون  سيئون  مدينة سيئون
 

 للبنك اليمين مراسلون يف مجيع أحناء العامل
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