
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
א  )(א

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في التقرير السنوي للسنة المنتهية 
 

 

  لإلنشاء والتعميرالبنك اليمني
  شركة مسامهة عامة

 تقرير جملس اإلدارة السنوي التاسع والثالثون والبيانات املالية
 م املصادق٣١/١٢/٢٠٠٢ للسنة املنتهية يف 

  عليهما من اجلمعية العمومية العادية للمسامهني
 صباح   باالجتماع املنعقد

 م٢٠٠٣ أبريل ١٨يوم اجلمعة املوافق 
  املركز الرئيسي للبنكيف

  اجلمهورية اليمنية– صنعاء – سبتمرب ٢٦شارع 
 
 



 
 
 
 

 ) ١٠ (صǶȦة 

 
 
 

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

 

 Ǚن Ǚعداد ȻǾȽ البيانات املالية Ƚي     .  ٣Ē  ƂǙ ١١املبينة علɂ الصǶȦات من     ) البنك) (ع.م.ȇ(للبنك اليمƗ لɌنȊاء والتعمƘ     لقد دȩقنا البيانات املالية املرفقة      
 . وأن مسǞوليتنا Ƚي Ǚبداء رأينا ǵوȯ البيانات املالية استناداƂǙ Ǆ أعماȯ التدȩيق الȩ Ɣمنا ŏالبنكمن مسǞولية Ǚدارة ا

 

ǹالية من  لقد Ź تدȩيقنا وفقاǄ ملعايƘ التدȩيق الدولية الƔ تتȖلǢ أن نقوم بتȖǺيȔ وتنȦيǾ أعماȯ التدȩيق للǶصوȯ علɂ تǖكيدات معقولة بǖن البيانات املالية                       
ويȊتمل التدȩيق  .   الƔ تتȒمنها البيانات املالية علɂ أساȃ العينة       واإلفصاǵاتتȊتمل Ǚجراءات التدȩيق علɂ فȌǶ اɉدلة املǘيدة للمبالȠ         .  أȖǹاء جوȽرية 

باعتقادنا أن اإلجراءات الƔ    .   للبيانات املالية  أيȒاǄ علɂ تقييȴ املبادǛ اǂاسبية املعدة والتقديرات اƬامة املȖبقة من ȩبل اإلدارة وكǾلك تقييȴ العرȏ العام                
 .ȩمنا ŏا توفر أساساǄ معقوالȮƹ Ǆننا من Ǚبداء رأينا ǵوȯ البيانات املالية

 

            Ûي املاديةǵلل    يف رأينا أن البيانات املالية تعرب بصورة عادلة من كافة النوا ƃأعما  وم  ٢٠٠٢ ديسمرب   ٣١ كما يف    بنكعن املركز املا ǰعن نتائȼدفقاتتو لȼ 
 Ǹلك التاريǽ النقدية للسنة املنتهية يف ȴȩاح رȒيǙ امة واملبينة يفƬاسبية اǂللسياسات ا Ǆ٣(وفقا (Ǩثاب ȃأسا ɂبقة علȖالبيانات املالية وامل ȯوǵ. 

 

الية الواردة يف تقرير جملس اإلدارة فيما        وأن البيانات امل   وȩد أجري اجلرد وفقاǄ لɊصوȯ املرعية     Û تȘȦ بسǲالت Ʈاسبية منتȚمة   لبنك Ʒ ويف رأينا أيńȒا أن ا    
 ȑرورية ȡɉراȏ التدȩيقÛ وǵسǢ     رأيناȽالقد ǵصلنا علƤ ɂيع املعلومات واإليȒاǵات الƔ        .  بنكيتعلق بالبيانات املالية تتȦق مع السǲالت اǂاسبية لل       

 علɂ وجȩ ȼد يȮون لȼ      بنك أو النȚام اɉساسي لل    م١ĔĔĒلسنة  ) ٢٢( رȴȩ   علمنا واعتقادنا Ɓ تقع ǹالȯ السنة ƯالȦات Ȯǵɉام ȩانون الȊركات التǲارية          
 . أو مركزȻ املاƃبنكتǖثƘ مادي علɂ نȊاȓ ال

 
 

 دمحان عوض دمحان
 ȁميل Ƥعية اǂاسبني القانونيني املعتمدين يف بريȖانيا

 ȴȩسابات رƩا Ƒȩل مراǲ٣٨سď 
 إم العالمية.إس.آر عȒو يف دحــمــــان

 
  اليمنيةاجلمهوريةÛ صنعاء

 م٢٠٠٣  مار٢Đȃيف 
 
 
 
 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
 الميزانية العمومية

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في 
 

 ) ١١ (صǶȦة 

 
   م   ٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل ȯريا Ȥاح ألȒيǙ  املوجودات  
ďÛ٢٨٣Û٠ĒĐ ďÛ٦ď٣Û٨ĐĐ Đ  Ɨالبنك املركزي اليم Ɂامية لدȚيات النȕتياǵالنقدية يف الصندوق وأرصدة اال  
١ďÛ٢Đ٢ÛĔ١Đ ١ĐÛ٠Đ١ÛĒ٣Ē ٦ ȫالبنو Ɂرصدة لدɉصايف ا Û 
ĒÛď٨٨Û١٠Ē ١٢Û٠Ĕ١ÛĐ٨Ĕ Ē  صايف Ûزانةƪون اǽأ  
٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ ٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ سندات  ال ٨ƩوميةاȮ 
ďÛ٢٨٢ÛĔ٣ ٣٠ÛĔ٠ĔÛ٨Ē٢ Ĕ  صصاتǺبعد امل Ûيات املقدمة للعمالءȦوالسل ȏالقرو  
٣٠٦Û٣ ٣١٠Đ٦Ûصايف  ١٠ ٠٠٢ Ûاملتاجرة ƘȢا لŏ ȘȦتǂاالستثمارات ا  
ď٨١Û٣ĐĔ ď١٠Ûď٦Đ رصدة املدينة واملوجو ١١ɉا  Ɂرǹɉدات ا 
Ĕ٢١Û٣٢٢ Ĕ٢٦Û١٢ ٢٢٢  ȴاملتراك ȫبعد االستهال Ûالت واملعداتɇالعقارات وا  

٣ďÛ٣٢٣Û٢Ē٣ ٣ĔÛ٦Ĕ٦ÛĔĔĒ  املوجودات ƃاƤǙ 

  املطلوبات وحقوق املسامهني    
  املطلوبات    

Đď٣Û١٣ ٠٨٨ĒÛ٠٠ď ١٣  ȫقة للبنوǶرصدة املستɉا  
٣٠ÛĒĐ٨Û٢Đ٣ ٦ĐÛĔĐ٦Û١Đ١ ٠ď ع العمالء   ودائ 

ďďĐÛ٨Ĕ١ ĐĒ٦Û١Ē١ ٦Đ  Ɂرǹɉلوبات اȖرصدة الدائنة واملɉا  
ĒĐÛ١٣ ٣١٢ďÛصصات   ١٦ ٢٨٠Ǻامل  
٢٦٠Û١٣ ٨٠٣ĔÛ٨٦Đ ١Ē   ارية والصناعيةǲرباح التɉريبة اȑ  

٣٢Û٠٨٣Û٣Đ٣٦ ٠ÛĔď٣ÛďĒĐ  لوباتȖامل ƃاƤǙ 
  حقوق املسامهني    

٢Û٠٠٠Û٢ ٠٠٠Û٠٠٠Ûاملا ١٨ ٠٠٠ ȃرأ  ȯ 
٢٣ĔÛ٨١Ē ٦Đ٣Û٣Ē١٨ ٣ ȕتياǵات ي اال 

١٠٠ ١٠٦Û١ďĔ رباح املستبقاة  ١٨ɉا  
٢Û٢٣ĔÛĔ٢ ٢٣ÛĒĐ٣ÛĐقوق املسامهني  ٢٢ǵ ƃاƤǙ 
٣ďÛ٣٢٣Û٢Ē٣ ٣ĔÛ٦Ĕ٦ÛĔĔĒ  قوق املسامهنيǵلوبات وȖامل ƃاƤǙ 

  االلتزامات العرضية واالرتباطات    
ďÛ٨٠٠ÛĒ٢Đ ĔÛ٠Ē٨ÛĔĒ١ ٣Ĕ صايف  االلتزامات مقا ÛɁرǹمان وأȑ اباتȖǹعتمادات وǙ بل 

 
 

 بيانات املالية جزءăا من ȻǾȽ ال ٣٨ ƂǙ ١من املرفقة تȮȊل اإليȒاǵات 
Ûسابات مرفقƩقي اȩتقرير مد 

 
 

 ǹالد عبد العزيز نعمان  ǵسني فȒل Ʈمد  عبد اǃ ساƁ اجلȦري
 الية للǞȊون املنائǢ املدير العام  املدير العام  رئيس جملس اإلدارة



)ع.م.ش (يرالبنك اليمني لإلنشاء والتعم   
 بيانا الدخل و التوزيعات

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 
 

 ) ١٢ (صǶȦة 

   م ٢٠٠٢   م ٢٠٠١ 
 ȯريا Ȥأل    ȯريا Ȥاح  ألȒيǙ  بيان الدخل  

١Û٨ď٢Û٦ĐĔ  ١Û٨٨ĒÛ٢٠ ٦٠١ ȫالبنو Ɂرصدة لدɉيات املقدمة للعمالء واȦوالسل ȏوائد من القروȦيرادات الǙ 
١Û٠ĐĒÛ٢ĒĒ  ١Û٣٠٦Ûزانة  ٠٣٣ƪون اǽوائد من أȦيرادات الǙ 
٢Ĕ٦Û٢٦١  ٦٠٦ÛĐĒوائد  ٨Ȧيرادات الǙوميةȮƩمن السندات ا  

٣Û١Ĕ٦ÛĐď٣  ٢ÛďĐĐÛوائد  ٢١٢Ȧيرادات الǙ ƃاƤǙ 
١Û٦١ĒÛĒ١  ٠٢Û٨١ĔÛ٢Ēة الودائع ٢١ ١ȦلȮت 
١ÛĐĒ٨Û٨ď١  ٠Û٦٣ĐÛĔďوائد  ١Ȧصايف ال 
ďĔ٦Û٢ď٦٢٠  ٢Û٠١Ē ٢٢ Ɂرǹɉدمات املصرفية اƪيرادات العموالت واǙ 
١٦١Û٠Ē١  ٢ďĒÛ٣ĐĐ يرادات االستثمارات ٢٣Ǚ 

-  ďÛاملتاجرة  ٢٨٢ ƘȢا لŏ ȘȦتƮ يمة استثماراتȩ صيلƠ ققة منƮ أرباح 
Ē٣Ûď٢ď  ٢٠٣Û٢Ē٢ ٦ď Ƒجنɉأرباح عمليات النقد ا 
ď٢ĒÛĐ٣  ٦٦ĔďÛ٢ ٣٢٢Đ Ɂرǹɉيل اȢȊيرادات التǙ 

٢ÛĒ٣ĒÛ١ďď  ٣Û٠٠ĐÛ١Ĕيرادات العمليات املصرفيةصايف   ٣Ǚواالستثمارية  
ĐĒ٦ÛĐď٣٦٦  ١Û٠ďĔ صصات ٢٦Ǻامل 

١ÛĐďĐÛĐ١  ٨٠Û٦٢٠Û٨ďĔ ٢Ē اإلدارية والعمومية Ȥاملصاري 
٦١ĐÛ١  ٠٢٣Û٠١٨Û٢ĔĐ  أرباح العمليات املصرفية واالستثمارية 
٢ď١ÛĒďاملصريف ٢٨ -  ٣ ȓاȊمتعلقة بالن Ƙȡ أرباح 
٨Đ٦ÛĒ١  ٦٦Û٠١٨Û٢ĔĐ  صايف أرباح السنة قبل الزكاة وضرائب األرباح التجارية والصناعية 
(٣ĐÛ٠٠٠)  (٣ĐÛ٠٠٠) ٢Ĕ الزكاة 
٨٢١ÛĒ٦٦  Ĕ٨٣Û٢ĔĐ  صايف أرباح السنة بعد الزكاة وقبل ضرائب األرباح التجارية والصناعية 

(٢٦٠ÛĒĒ٦)  (٢٨ĔÛ٨٣Ĕ) ١Ē  ارية والصناعيةǲرباح التɉا Ǣرائȑ-اليةƩللسنة ا  
(Ĕ٢Û١٣٢)  (٢ĔÛ٨ĐĒ) ١Ē  ارية والصناعيةǲرباح التɉا Ǣرائȑ-للسنوات السابقة  
ď٦٨Û٨Đ٦٦٣  ٨ÛĐĔĔ  صايف أرباح السنة 

     

ď٦,٨Ĕ ȯ٦٦,٣٦  رياȯربح السهم ٣٠  ريا 
     

Ĕا يف   ١٠٦  ٠ŏ ȘȦتǂرباح اɉيناير١رصيد ا  
ď٦٨Û٨Đ٦٦٣  ٨ÛĐĔĔ  صايف أرباح السنة 
ď٦٨ÛĔď٦٦٣  ٨ÛĒ٠Đ  يعȁرباح القابلة للتوɉا 

  بيان التوزيعات     
Ē٠Û٣ď٢  ĔĔÛĐĐ٦  ȕتياǵاإل ƂǙ ȯوǂا  Ɔي القانو 
٣ď٨ÛĐ٣١  ٠٠ďÛي العام   ٠٠٠ȕتياǵاإل ƂǙ ȯوǂا  
Đ٠Û١  ٠٠٠Đ٠Ûيعها   ٠٠٠ȁرباح املقترح توɉا  

١٠٠  ١٠٦Û١ďĔ   ا يفŏ ȘȦتǂرباح اɉديسمرب ٣١ رصيد ا  
ď٦٨ÛĔď٦٦٣  ٨ÛĒ٠Đ   ƃاƤاإل  

 
 بيانات املالية جزءăا من ȻǾȽ ال ٣٨ ƂǙ ١من املرفقة تȮȊل اإليȒاǵات 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
 التدفقات النقديةبيان 

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة
 

 ) ١٣ (صǶȦة 

 
 بيانات املاليةجزءăا من ȻǾȽ ال ٣٨ ƂǙ ١من املرفقة تȮȊل اإليȒاǵات 

   م٢٠٠٢ م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل ȯريا Ȥاألنشطة املصرفية   أل  
٨Đ٦ÛĒ١ ٦٦Û٠١٨Û٢ĔĐ   ارية والصناعيةǲرباح التɉا Ǣرائȑبل الزكاة وȩ صايف أرباح السنة  
ĐĒ٦ÛĐď٣٦٦ ١Û٠ďĔ   السنة ȯالǹ ونةȮصصات املǺامل  

(ď٠٣Û١٣١) (٣٦ĐÛ٨Ē٣)   صصات مستردةƯ  
(٦٢Û٢ĔĔ) (Đ٣Û٣Ē٨)  ركة التابعة  الزيȊصة البنك يف القيمة الدفترية بالƩ ادة 

(٢٨٦Û٠٢ď) (ďď٠Û٦٣ď)   مدفوعة Ǣرائȑ  
(٣ĐÛ٠٠٠) (١ĐÛ٠٠٠)   كاة مدفوعةȁ  
١٢٦Û٦ĐĐ ١٣٢ÛďĐĒ  جلةǘقات اإليرادية املȦالت واملعدات والنɇالعقارات وا ȫاستهال  
ĒĒ٣ÛĐ٦ ٠٨ď١ÛĔيف املو  ١٦ ƘȢبل التȩ يلȢȊيلأرباح التȢȊة التȖȊدمة يف أنǺلوبات املستȖجودات و امل 

 يف املوجودات ) الزيادة/ ( النقص    
(ďď٨Û٠ďď) (ďĔĔÛď٦٨)   Ɨالبنك املركزي اليم Ɂامية لدȚيات النȕتياǵاال  
٢Û٢٢ĒÛĐ١ ٣٠Ĕ١Û٠٠١   ȫالبنو Ɂأرصدة الودائع لد  
٣Ûď١ĒÛ١ĒĔ -  قاق تزيد عن ثǶاست Ǹزانة بتواريƪون اǽالثة أشهر  أ 
(٣Ĕ٦Û٠٢٣) ĐĒďÛĐĔصصات   ٦Ǻبعد امل Ûيات املقدمة للعمالءȦوالسل ȏالقرو  
ď٣ĐÛĐ٨٨ (ĐĒÛĔďď)   Ɂرǹɉرصدة املدينة واملوجودات اɉا  

ĐÛ٢٣٦Û٨ ٢٣٠Đ٠Ûيف املوجودات  ١٠١ Ȍصايف النق 

 يف املطلوبات ) النقص/ ( الزيادة    
(٢١ďÛ١٢Ē) (ď٠٦Û٠٨ď)  رصدة املسɉا  ȫقة للبنوǶت 
٣Û٨٨ĐÛĒďĐ ĐÛ١ĔĒÛ٨Ĕď   ودائع العمالء  
(٢٠Û٣٢٨) (ďÛď٨ď)   Ɂرǹɉلوبات اȖرصدة الدائنة و املɉا  
٣Û٦Đ١Û٢Ĕ٠ ďÛĒ٨ĒÛلوبات  ٣٢٦Ȗصايف الزيادة يف امل 
٨Û٨٨ĒÛĐ٢٠ ĐÛ٦٣ĒÛď٢Ē   ة املصرفيةȖȊنɉ١(صايف التدفقات النقدية من ا( 

  األنشطة االستثمارية    
(٢٠Û٦٦٨) -   املتاجرة ƘȢا لŏ ȘȦتƮ شراء استثمارات  

- ١١Đ  املتاجرة ƘȢا لŏ ȘȦǶاستبعاد استثمارات مت  
(١ď٠Û٠Ē٨) (١٢ĔÛ٢Đ٠)   الت ومعداتǓشراء عقارات و  
١٦ÛĐĐ١٦ ٣Đ    الت واملعداتɇصايف املستبعدات من العقارات و ا  

(١ďďÛ١Ĕ٣) (١٢٨ÛĔĒ٠)  دمة يف(لنقدية صايف التدفقات اǺاملست ( ة االستثماريةȖȊنɉا)٢( 

  األنشطة التمويلية    
(١ÛĔĔ١) (٣ĐÛ٢٣١)    عة املدفوعةȁرباح املوɉا  
(١ÛĔĔ١) (٣ĐÛ٢٣١)   دمة يف(صايف التدفقات النقديةǺاملست ( ة التمويليةȖȊنɉا)٣( 

٨ÛĒď١Û٣٣٦ ĐÛďĒ٣Û٣+٢+١(ة صايف الزيادة يف النقدية وشبه النقدي  ٢٢٦( 
١١Û٣Ĕ٠ÛĐ٢٠ ٨٢Û١٣١ÛĔالنقدية يف بداية السنة   ١٨ ȼالنقدية وشب  
٢٠Û١٣١ÛĔ٢ ١٨ĐÛ٦٠ĐÛ١ďď   اية السنةŒ النقدية يف ȼالنقدية وشب  

 :  تتمثل يف   
ďÛ٢٨٣Û٠ĒĐ ďÛ٦ď٣Û٨ĐĐ   Ɨالبنك املركزي اليم Ɂامية لدȚيات النȕتياǵالنقدية يف الصندوق وأرصدة اال  
١ďÛ٢Đ٢ÛĔ١Đ ١ĐÛ٠Đ١ÛĒ٣Ē    ȫالبنو Ɂرصدة لدɉا  
ĔÛĒĔĐÛ١ ٣٦٢ďÛ٣Ĕ٨Û٨ďď   وميةȮǵ زانة وسنداتƪون اǽأ  

(٣Û٠ĐďÛĒĐĒ) (٢Û٨ďĐÛ١ďĒ)   ȫالبنو Ɂأرصدة الودائع لد  
(٢Û٨٣ĒÛď٢٢) (٣Û٣٣٦Û٨Ĕ٠)   Ɨالبنك املركزي اليم Ɂامية لدȚيات النȕتياǵأرصدة اال  
(٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ) (٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ)   ومةȮƩقاق تزيد عن ثالثة أشهر وسندات اǶاست Ǹزانة بتواريƪون اǽأ  
٢٠Û١٣١ÛĔ٢ ١٨ĐÛ٦٠ĐÛ١ďď   اية السنةŒ النقدية يف ȼالنقدية وشب  



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
  في حقوق المساهميناتبيان التغير

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة
 

 ) ١ď (صǶȦة 

 

ƃاƤاإل 
ɉرباحا 
 ستبقاةامل

 املقترح اɉرباح
 العام تياȕياالǵ  توȁيعها

 االǵتياȕي
 Ɔالقانو ȃرأ ȯاملا  

Ȥأل ȯريا Ȥأل ȯريا Ȥأل ȯريا Ȥأل ȯريا Ȥأل ȯريا Ȥأل ȯريا  
١Û٨٢١Û٠٦Đ Ĕ٠ - ď٠٦Û٦ď١٦ ٦ďÛ٣٢Ĕ ١Û٢Đ٠Ûم٢٠٠١ يناير ١ يف الرصيد ٠٠٠ 

(Ĕ٠) (Ĕ٠) - - - - ȯوǂيعاتاȁالتو ǡساƩ  
ď٦٨ÛĔď١٠٦ ٨ Đ٠Û٣ ٠٠٠ď٨ÛĐ٠٠ Ē٠Û٣ď٢ - ȯوǂيعاتاȁالتو ǡساǵ من  
(Đ٠Û٠٠٠) - (Đ٠Û٠٠٠) - - - رباحɉيعهااȁاملقترح تو  

- - - (ĒĐ٠Û٠٠٠) - ĒĐ٠Û٠٠٠ ȯوǂا ƂǙȯاملا ȃرأ  
٢Û٢٣ĔÛĔ١٠٦ ٢٣ - ĐÛ١ď٢٣ ٦ďÛ٦Ē٢ ١Û٠٠٠Ûم٢٠٠١ ديسمرب ٣١ يف الرصيد ٠٠٠ 

(١٠٦) (١٠٦) - - - - ȯوǂاا ǡساƩ يعاتȁلتو 
٦٦٣ÛĒ٠Đ ١٠٠Û١ďĔ ١Đ٠Û٣١ ٠٠٠ďÛ٠٠٠ ĔĔÛĐĐ٦ - ȯوǂيعاتاȁالتو ǡساǵ من  

(١Đ٠Û٠٠٠) - (١Đ٠Û٠٠٠) - - - رباحɉيعهااȁاملقترح تو  
٢ÛĒĐ٣ÛĐ١٠٠ ٢٢Û١ďĔ - ٣١ĔÛ١ď٣٣ ٦ďÛ٢٢Ē ٢Û٠٠٠Ûم٢٠٠٢ ديسمرب ٣١ يف الرصيد ٠٠٠ 

 
)  عȊر Ʀسة (١Đتوȁيع أرباح علɂ املسامهني ƞبلȠ       ب م التوصية ƂǙ اجلمعية العمومية العادية     ٢٠٠٣  مار٢Đ ȃ  بتاريǸ  جملس Ǚدارة البنك ƛلستȼ املنعقدة     ȩرر 

ȴل سهȮل ȯريا)  Ǹلة بتاريǲي مسȽ م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١كما.( 
 
 

 بيانات املالية جزءăا ال يتǲزأ من ȻǾȽ ال ٣٨ ƂǙ ١من املرفقة تȮȊل اإليȒاǵات 
 



)ع.م.ش (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير  
 إيضاحات حول البيانات المالية

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ١Đ (صǶȦة 

 نكالتأسيس ونشاط الب ١

           Ƙتعمøاء والøȊنɌل Ɨيمøنك الøس البøسǖنك (تøنعاء  ) البøيف صÛاجلمهورية اليمنية Û ركة مسامهة عامة يف عامȊ١ كĔة ٦٢ȖتلƯ يةȮلƞ م
ƹارȃ   . لȮل منهما علɂ التواƃ     املدفوع من رأȃ املاďĔ  %   ȯو % Đ١بøني Ȯǵومøة اجلمهوريøة اليمنøية والقøȖاع اøƪاȋ بنسøبة               

يعمل لدɁ   . فرعاǄ منتȊراǄ يف أƲاء اجلمهورية اليمنية      ٣٦املركøز الرئيس للبنك يف مدينة صنعاء ومن ǹالȯ          البøنك أعمالȼø املصøرفية مøن         
 ). موȦșا١ÛĒ٨١Ǆ -م٢٠٠١. (م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١ موǄȦșا كما يف ١Û٦Ĕ٨البنك 

 .م البيانات املالية للبنك٢٠٠٣ مار٢Đ ȃاعتمد جملس Ǚدارة البنك يف جلستȼ املنعقدة بتاريǸ لقد 

 أسس إعداد البيانات املالية  ٢
 الصادرة من جملس معايƘ اǂاسبة الدولية واللǲنة الدائمة لتȦسƘ معايƘ اǂاسبة الدولية التابعة               ملعايƘ اǂاسبة الدولية   ȕبقاǄعøد البøيانات املالية      ت

لعام ) ٢( من البنك املركزي اليمƗ باملنȊور رȴȩ        لøلمǲلس واملتȖلøبات القانونøية يف اجلمهورية اليمنية وكǾلك القواعد والتعليمات الصادرة            
 :واستثناءă من معايƘ اǂاسبة الدولية وتȖبيقǄا Ȯǵɉام القوانني والتعليمات اǂلية يتȴ معاجلة كل من. م٢٠٠٢

ركزي اليمƗ  اسøتǺدام ǵد أدƅ لنسǢ مǞوية الǵتساǡ املǺصصات لقاء القروȏ والسلȦيات Ƙȡ املنتȚمة وفقǄا لتعليمات البنك امل                 )أ 
 ȴȩور الدوري رȊ١لعام ) ٦(الصادرة باملنĔĔ٦Üȼقة لǵم والتعديالت الال 

 ǡ( قوق املسامهنيǵ منȑ مةȚاملنت Ƙȡ ياتȦوالسل ȏالقرو ɂتسبة علǂر العامة اȕاǺامل ȌصƯ ǯدراǙ عدم. 
 ǯ(              ȴȩر ƃاسبة الدوǂام معيار اøȮǵأ Ȑøيق بعøبȖدم تøع)٣Ĕ (– دوات املاليةɉوالقي– ا ȣاالعترا  ȴبتقيي ȣاصة باالعتراƪوا ȃا

 .االستثمارات املتوفرة للبيع وفقاǄ لقيمها العادلة Ǚال ǽǙا كانǨ تلك االستثمارات مدرجة يف سوق مالية منتȚمة
 العقارات واɇالت واملعدات املتعلقة بتقييȴ العقارات اململوكة واالعتراȣ   –) ١٦(عدم تȖبيق بعȐ أȮǵام معيار اǂاسبة الدوƃ رȴȩ          )د 

 .ȦائǙ Ȑعادة التقييȑ ȴمن ǵقوق املسامهنيب
 لسياسات احملاسبية اهلامةا ٣

 . البنك املركزي اليمƗ والسياسات اǂاسبية اƬامة التالية املȖبقة علɂ أساȃ ثابǨنȊوراتأعدت البيانات املالية وفقاǄ مل
 العرȣ اǂاسƑ )أ 

 .تعد البيانات املالية وفقǄا ملبدأ التȮلȦة التارƸية
 ǡ( جنبيةالعمالɉت ا 

١(     Ɨاليم ȯبالريا ȼالتǲالبنك بس ȘȦتƷ  .      السائدة يف ȣسعار الصرɉ اǄوفق Ɨاليم ȯجنبية بالرياɉبالعمالت ا ȴتت Ɣيد املعامالت الȩ ريƶ
 الرياȯ  بالعمالت اɉجنبية يف تاريǸ امليزانية العمومية ƂǙ      النقدية املسǲلة   Ơوȯ املوجودات واملȖلوبات    .  تøاريǸ استǶقاق املعامالت   

 Ɨالسائدةباليم ȣسعار الصرǖǸلك التاريǽ ة يف بيان  يفƟسائر الناƪرباح واɉا ǯل وتدرǹالد. 
 .ال يتعامل البنك يف عقود الصرȣ املستقبلية )٢

 ǯ( قق اإليراداتƠ 
١( łالرسوم                   ت Ǩتثبي ȴاملتبقي ويت Ƞصل املبلɉ Ɨقاق الزمǶمبدأ االست ȃأسا ɂة واملدفوعة علøȑد املقبوøوائȦال Ǩøااللتزاماتوعوائد  ثب 

 الصادرة باملنȊور   وفقǄا لتعليمات البنك املركزي اليمƗ     ولȮن   .قروȏ املقدمة املستǶقة الدفع عند استǶقاȩها وسعر الȦائدة املȖبقة        لاو
  ȴȩ١لعام  ) ٦(رĔĔ٦           Ǭيǵ مةȚاملنت Ƙȡ ياتȦوالسل ȏالقرو ɂوائد علȦيرادات الǙ Ǩتثبي ȴوائد القابلة للقب    م ال يتȦتستبعد ال   Ɣال Ȑ

أكثر من اإليرادات ǵ ƂǙني Ơصيلها فعالÛǄ بينما تدرǯ الرسوم والعموالت اǹɉرȑ Ɂمن               يوماǄ أو  Ĕ٠مɂøȒ عøلɂ اسøتǶقاȩها       
  .اإليرادات عند استǶقاȩها



)ع.م.ش (ء والتعميرالبنك اليمني لإلنشا  
 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ١٦ (صǶȦة 

 )تتمة (لسياسات احملاسبية اهلامةا ٣
ǯ( قق اإليراداتƠ) تتمة( 

ȑمن بند  ) املستردة(م يتǙ ȴدراǯ املǺصصات املستعادة      ٢٠٠٢لعام  ) ٢( رȴȩ   وفقاǄ لتعليمات البنك املركزي اليمƗ الصادرة باملنȊور       )٢
"Ɂرǹɉيل اȢȊيرادات التǙ." 

تدرǯ كما   . يف الȊركة التابعة Ƙȡ املوǵدة ȑمن نتائǰ أعماȯ السنة علɂ أساȃ مبدأ ǵقوق املسامهني              االستثماراتتøدرǯ أرباح     )٣
 Ɂرǹɉاإليرادات اɉعةرباحمن اȁعند اإلعالن عنهااملتوفرة للبيعلالستثمارات   املو . 

 أǽون اƪزانة )د 
      Ɣزانة الƪون اǽر أøهȚيت               ǖȦȖامل Ƙȡ ȴصƪصة اȩية ناƧارة املالية بقيمتها االȁنيابة عن و Ɨا البنك املركزي اليمȽق (صدرǶاملست Ƙȡ (  Ǹمن تاري

Ǩالثاب Ȕريقة القسȕ ȃأسا ɂقاق علǶاالست Ǹتاري ƂǙ راءȊال.  
 Ȼ( شهادات اإليداع لدƗالبنك املركزي اليم Ɂ 

تȚهر شهادات اإليداع لدɁ البنك املركزي بقيمتها االƧية ويتǙ ȴدراجها ȑمن بند اɉرصدة لدɁ البنوȫ كوŒا Ƣثل ودائع لدɁ البنك املركزي                     
Ɨاليم. 

 السندات اȮƩومية )و 
 .بسعر التȮلȦة لسداد ديون بعȐ مǘسسات الدولة للبنك عن وȁارة املالية  السندات اȮƩومية الƔ أصدرȽا البنك املركزي اليمƗ نيابةǄتȚهر

 ȁ( االستثمارات 
 الȊركة التابعة Ƙȡ املوǵدة )١

من رأȃ ماƬاÛ تبعاĔĔ %     ǄرĐ يف الȊركة اليمنية لالستثمار والتمويل اǂدودةÛ والƹ Ɣتلك البنك           االستثماراتيøتǙ ȴثøبات ȩيمة      
 .مالية مدȩقة ومعتمدة من ȩبل اجلمعية العمومية للمسامهني يف تلك الȊركةلȖريقة ǵقوق امللȮية النسبية وعلɂ أساǹǓ ȃر بيانات 

 

 . سبǢ عدم توǵيد البيانات املالية للȊركة التابعة يف البيانات املالية للبنك ƂǙ التƘǹǖ الȖويل يف Ǚصدار تلك البيانات املاليةيعود

  اǹɉرɁ اǂلية واƪارجيةاالستثمارات )٢
 بسعر التȮلȦة ويتȴ تȮوين Ưصɉ Ȍي اȦƳاȏ دائȴ يف          Û باعتبارȽا استثمارات ȕويلة اɉجل    Ûية واƪارجية تȚهر اإلستثمارات اǂل  

Ȼدǵ ɂكل استثمار عل ȃأسا ɂالقيمة عل. 

 ƯصȌ القروȏ والسلȦيات وƯصȌ االلتزامات الȖارئة )ح 
           ȴȩور رȊالصادرة باملن Ɨيمات البنك املركزي اليمøا لتعلǄيقøبȖ١لسنة  ) ٦(تĔĔن ٦ǖȊوين       م بȮت ȴيت Ûاملوجودات وااللتزامات Ȥأسس تصني 

Ưصصøات ǹاصøة للقروȏ والسلȦيات وااللتزامات الȖارئة باإلȑافة ƂǙ نسبة مǞوية للمǺاȕر العامة ƠتسǢ من ƤǙاƃ القروȏ والسلȦيات                   
ية ǽات مالءة وǽلك يف ȑوء الدراسات       وااللøتزامات الȖارئةÛ مستبعدńا منها اɉرصدة املȖȢاة بودائع وكȦاالت مصرفية صادرة من بنوǹ ȫارج             

 :وبناءă عليÛȼ يتȴ تȮوين املǺصȕ ȌبقǄا للنسǢ التالية كǶد أدƅ.  التȦصيلية الدورية ɉرصدة القروȏ والسلȦيات وااللتزامات الȖارئة
 )متȒمنةǄ للǶسابات ǨƠ املراȩبة(القروȏ والسلȦيات وااللتزامات الȖارئة املنتȚمة  •  % ١
 • Ȧوالسل ȏمةالقروȚاملنت Ƙȡ ارئةȖيات وااللتزامات ال: 
١Đ%   Ɂالديون دون املستو 
ďĐ%   صيلهاƠ يف ȫوȮȊالديون امل 
 الديون الرديǞة   %١٠٠

 



)ع.م.ش (ء والتعميرالبنك اليمني لإلنشا  
 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ١Ē (صǶȦة 

 )تتمة (لسياسات احملاسبية اهلامةا ٣
 )تتمة(ƯصȌ القروȏ والسلȦيات وƯصȌ االلتزامات الȖارئة  )ح

املتǾǺة ǵياƬا لتǶصيلها أو بناءă علɂ التعليمات الصادرة من البنك املركزي اليمƗ يف ȑوء              يتǙ ȴعدام القروȏ يف ǵالة عدم جدوɁ اإلجراءات         
تȚهر القروȏ  .  أعمøاȯ الȌøǶȦ الƔø يقوم ŏا وǽلك ǵسمńا من املǺصȌ الǾي تȒاǙ ȣليȼ املبالȠ اǂصلة من القروȏ الƔ سبق Ǚعدامها                     

 ǵسȴ املǺصȌ والȦوائد املعلقة ويتȩ ȴيد املǺصصات بنȦس عملة القروȏ والسلȦيات            والسøلȦيات للعمøالء والبنوȫ يف امليزانية العمومية بعد        
 .وااللتزامات الȖارئة

 ȓ( الت والعقارات وɇاملعداتاȴاملتراك ȫبعد االستهال Û 
الȊراء وأية مصروفات   تȊتمل التȮلȦة علƣ ɂن       .يتȩ ȴيد Ƥيع العقارات واɇالت واملعدات يف السǲالت اǂاسبية بتاريǸ الȊراء بسعر التȮلȦة            

  .ناƟة عن اȩتنائها
تستهلك تȮلȦة التǶسينات     . املتراكȴ االستهالȫأما املوجودات الثابتة اǹɉرɁ فتȚهر بالتȮلȦة ناȩصة منها مبلȠ            . اململوكة ال تستهلك اɉراȑي  

 لǢȖȊ تȮلȦة   االستهالȫ اǵتساǡيتȴ   .هما أȩل  أي االنتȦاع منها مدƶ   Ȼار اƪاصة ŏا أو   اإلعøلɂ العقøارات املسøتǖجرة علɂ مدɁ فترة عقود           
أما   .العقøارات واɇالت واملعøدات بعد ȕرح القيمة التقديرية املتبقية Ƭا باستعماȕ ȯريقة القسȔ الثابǨ علɂ مدɁ العمر اإلنتاجي املتوȩع Ƭا                    

Ơ الية يفƩيمها اȩ ƂǙ ȯعة فال تعدȩاديدالتدفقات النقدية املستقبلية املتو Ƞالت واملعدات املبالɇملستردة لبنود العقارات وا. 
 العقارات والȒمانات الǓ ƔلǨ للبنك وفاءă لديون )ي 

     ȴȩر ȫلقانون البنو Ǆاø١لعام ) ٣٨(وفقĔĔ٨ ǯتدر Ɨلتعليمات البنك املركزي اليم Ǆماناتم ووفقاȒمن العقارات والȑ يتها للبنكȮمل ǨلǓ Ɣال 
 ناȩصاǄ أي اȦƳاȏ يف تاريǙ Ǹعداد البيانات املالية ويتƠ ȴميل ȩيمة            ǽلك بالقيمة الǓ Ɣلŏ Ǩا للبنك     و" اɉرصدة املدينة واملوجودات اǹɉرɁ   "بند  

 .االȦƳاȏ علɂ بيان الدǹل
 ȫ( اتȕية واالرتباȑااللتزامات العر 

Œɉا ال  " امات العرȑية واالرتباȕات  االلتز" تȚهر املȖلوبات وااللتزامات الȖارئة والƔ يȮون البنك ȕرفǄا فيهاǹ Ûارǯ امليزانية العمومية ǨƠ بند               
 .Ƣثل موجودات للبنك أو مȖلوبات منȼ كما يف تاريǸ امليزانية العمومية

 ȯ( النقدية ȼالنقدية وشب 
لدɁ البنك املركزي اليمƗ اɉرصدة  تȊتمل علɂ كل من النقدية يف الصندوقÛ و        النقدية وشبȼ النقدية  لøȢرǙ ȏعداد بيان التدفقات النقديةÛ فǚن        

 عøدا أرصøدة االǵتياȕيات النȚاميةÛ وأǽون اƪزانة بتواريǸ استǶقاق أȩل من ثالثة أشهر من تاريǙ Ǹصدار امليزانية العمومية وشهادات          فøيما 
 .اإليداع لدɁ البنك املركزي اليمƗ واɉرصدة لدɁ البنوȫ عدا تلك الƔ تستǶق ǹالȯ فترة تزيد عن ثالثة أشهر

 ةȑريبة اɉرباح التǲارية والصناعي )م 
 املادةلȼ وأȮǵام   والتعديالت الالǵقةم١ĔĔ١لعام ) ٣١(الدǹل رȴȩ  اɉرباح التǲارية والصناعية ƞوجȩ Ǣانون ȑرائǢ        يبةƷتسƯ Ǣصȑ Ȍر  

)٨Đ ( ȴȩمن القانون ر)٣٨ ( ȼ١لسنĔĔ٨Ȋم بǖȫات الصلة يف اجلمهورية اليمنيةن البنوǽ مةȚنɉوا . 
 الزكاة )ن 

 .وفقǄا للقوانني املعنية ƂǙ اجلهة اȮƩومية املǺتصة والƔ تقرر توȁيعها ȕبقǄا ملصاريȦها الȊرعيةيقوم البنك بتوريد الزكاة اǂتسبة 
 ȃ( ةȩوي العالǽ ȣراȕɉا 

                     Ɣركات الȊاء جملس اإلدارة والȒديد أعǶة وبالتȩوي العالǽ ȣراȕɉا ƂǙ قدمةǊيات املȦوالسل ȏاح يف البيانات املالية عن القروøاإلفص ȴتøي
 .أو أكثر من رأƧاƬا% ƹ٢ĐلȮون فيها 

 املوجودات برسȴ اɉمانة )ع 
łت Ɓ لك فهيǾمانة ال تعترب من موجودات البنك ولɉا ȴا البنك برسŏ ȘȦتƷ Ɣن املوجودات الǙالبيانات املالية ȻǾȽ منȑ ǯدر. 



)ع.م.ش (ء والتعميرالبنك اليمني لإلنشا  
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 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ١٨ (صǶȦة 

 األدوات املالية وإدارة املخاطر ذات الصلة ٤

 األدوات املالية ١-٤

تȊتمل املوجودات املالية علɂ النقدية واƩسابات اجلارية والودائع لدɁ البنوȫ          وتتمثل يف املوجودات واملȖلوبات املالية      Ǚن اɉدوات املالية للبنك      )أ
Û والقروȏ والسلȦيات    لدɁ البنك املركزي اليمÛ    Ɨ وأǽون اƪزانةÛ وشهادات اإليداع     اǂتŏ ȘȦا لƘȢ املتاجرة    واملǘسسات املالية واالستثمارات  

كما أن اɉدوات املالية تتȒمن اƩقوق والتعهدات       . وتȊتمل املȖلوبات املالية علɂ ودائع العمالء واɉرصدة املستǶقة للبنوȫ        . عمالءاملقدمة لل 
 ."العرȑية واالرتباȕات االلتزامات" املدرجة ȑمن بند

ǡ( دوات املاليةɊالقيمة العادلة ل 

كما تȚهرȽا اإليȒاǵات ǵوȯ البيانات املالية فǚن القيȴ العادلة لɊدوات املالية           Ȗلوبات للبنك   املوجودات وامل   تقييȕ ȴبقاɉ Ǆسس التقييȴ املتبعة يف    
 والعقارات ت اǂتŏ ȘȦا لƘȢ املتاجرة واɇال االستثماراتباستثناءال øơتلȤ اøǹتالفاǄ جوøȽرياǄ عن ȩيمتها الدفترية يف تاريǸ امليزانية العمومية       

 .ات ǵوȯ البيانات املاليةدلة كما يف تاريǸ امليزانية العمومية يف اإليȒاǵالƔ تȚهر ȩيمها العاواملعدات 
øجلة )جɇالعقود ا 

 .ال يتعامل البنك ǵالياǄ يف أي عقود Ǔجلة لȊراء أو بيع عمالت أجنبية 

 إدارة املخاطر ذات الصلة ٢-٤

 Ưاȕر سعر الȦائدة )أ

ƹارȃ البنك عددńا من اإلجراءات لتقليل      .  ر الȦائدة سوȣ يǘثر علȩ ɂيمة اɉدوات املالية       تنƯ ǖȊاȕر سعر الȦائدة من اǵتماȯ أن التƘȢ يف أسعا          
 :تǖثƘ تلك املǺاȕر ƂǙ اƩد اɉدƅ وǽلك عن ȕريق

- Üةȑاملقر Ƞاملبال ɂائدة علȦسعار الǖة بȑاملقتر Ƞاملبال ɂائدة علȦأسعار ال Ȕرب 
 د Ơديد أسعار الȦائدةÜاǾǹɉ بعني االعتبار أسعار اƪصȴ ملǺتلȤ العمالت عن -
 .ȑبȔ مقابلة تواريǸ االستǶقاق للموجودات واملȖلوبات املالية -

ǡ( ȼر االئتمان وتركزاتȕاƯ 

تłعتøرب القøروȏ والسلȦيات املقدمة للعمالءÛ واƩسابات اجلارية والودائع لدɁ البنوȫ واƩقوق وااللتزامات من اǹɇرين أدواتą مالية معرȑة                    
ولȢرȏ االلتزام بتعميȴ البنك    .  تȊتمل Ưاȕر االئتمان علɂ عدم مقدرة تلك اȕɉراȣ علɂ الوفاء بالتزاماȴő عند استǶقاȩها            .  ملǺاȕر االئتمان 

      ȴȩر Ɨيمøزي الø١لعام  ) ١٠(املركĔĔĒ               ريقةȖر االئتمان بȕاƯ دارةǙ ȏرȢددة لǂا Ƙاملعاي Ȑيلتزم البنك ببع Ûر االئتمانȕاƯ دارةǚم املتعلق ب
 .مالئمة

 :باإلȑافة ƂǙ تلك املعايƘ املنصوȋ عليها يف التعميȴ املǾكورÛ فǚن البنك ولتقليل Ưاȕر االئتمانÛ يȖبق اإلجراءات اإلȑافية التالية 

- Üȴل منهȮر االئتمان لȕاƯ ديد نسبةƠو ȴبل التعامل معهȩ ȫعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوǙ 
 ȕر االئتمان الȩ Ɣد تنتǰ من املصاعǢ املالية الƔ يواجهها العمالء أو البنوÜȫاƩصوȯ علȑ ɂمانات كافية لتقليل Ưا -
- ÜمةȚاملنت Ƙȡ ȏللقرو ǡلوȖامل ȌصǺاملالية ودرجة االئتمان وامل ȴȽمراكز ȴتقيي ȏرȢل ȫاملتابعة واملراجعة الدورية للعمالء والبنو 
 .لتقليل تركزات Ưاȕر االئتمانتوȁيع ȚȦƮة االئتمان واɉرصدة مع البنوȫ علȖȩ ɂاعات متنوعة  -

øج( ȣر أسعار الصرȕاƯ 

بسبȕ Ǣبيعة نȊاȓ البنكÛ يتعامل البنك ǺƞتلȤ العمالت اɉجنبية وعليȼ فǚنȼ معرȏ ملǺاȕر أسعار الصرÛȣ وƠرǙ ȋدارة البنك يف اǂافȚة                      
م والǾي  ١ĔĔ٨لعام  ) ٦( ومتȖلبات املنȊور الدوري رȴȩ      يمƗالبنك املركزي ال  علɂ مراكز متواȁنة يف العمالت اɉجنبية وǽلك التزاماǄ بتعليمات          

من رأȃ ماȯ البنك واǵتياȕياتȼ وبǖن ال يتǲاوƤǙ ȁاƃ املركز املȦتوح جلميع العمالت عن              % Ʒ١Đدد مراكز كل عملة أجنبية علǵ ɂدة بنسبة         
٢Đ %ȼياتȕتياǵالبنك وا ȯما ȃاح. من رأȒويبني اإلي ȴȩمراكز العمالت أ )٣٦( ر ȴȽامليزانية Ǹجنبية يف تاريɉالعموميةا . 
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 ) ١Ĕ (صǶȦة 

 النظامية لدى البنك املركزي اليميناالحتياطيات النقدية يف الصندوق وأرصدة  ٥

    م٢٠٠٢ م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل ȯريا Ȥأل    

١ÛďďĐÛ٦Đ١ ٣Û٣٠٦ÛĔ٦Đ    النقدية يف الصندوق 
     
 Ɨ أرصدة االǵتياȕيات النȚامية لدɁ البنك املركزي اليم   

٢Û٢٨ĒÛĔ٢ ٨٣Û٦٢٢Ûلية   ٨٠١ǂبالعملة ا 
ĐďĔÛď٣Ĕ Ē١ďÛ٠٨Ĕ   جنبيةɉبالعمالت ا 

٢Û٨٣ĒÛď٣ ٢٢Û٣٣٦Û٨Ĕ٠  Ɨالبنك املركزي اليم Ɂامية لدȚيات النȕتياǵأرصدة اال ƃاƤǙ 
ďÛ٢٨٣Û٠ĒĐ ďÛ٦ď٣Û٨ĐĐ  البنك املرك Ɂامية لدȚيات النȕتياǵالنقدية يف الصندوق وأرصدة اال ƃاƤǙƗزي اليم 

Ǣوجƞ      كل ɂعل Ǣƶ ȫانون البنوȩ امȮǵأ        ȘȦتƠ العاملة يف اجلمهورية اليمنية أن ȫامية   بودائع  البنوȚيات نȕتياǵمقررة        ا Ǣبنس Ɨالبنك املركزي اليم Ɂلد 
ǢلȖال ǨƠ من ودائع العمالء املتمثلة يف الودائع Ɂرǹɉجل والودائع اɉ مل الودائع .  والودائعƠǂليةبالعملة اƗبل البنك املركزي اليمȩ ددة منƮ فوائد . 

 ، صايفاألرصدة لدى البنوك ٦

   م٢٠٠٢ م٢٠٠١
Ȥألȯريا   Ȥألȯاألخرىالبنك املركزي اليمين والبنوك احمللية األرصدة لدى     ريا 

    Ɨالبنك املركزي اليم Ɂرصدة لدɉا  
٢ÛĒĔďÛ٠ďď  ١Û٠Ē١ÛďĒ٨   Ʃالبنك ااجل ساباتا Ɂارية لد Ɨملركزي اليم 
(٣٠Û٦٠٨)  (٣٠Û٦٠٨)   Ǆصاȩملواجهة : نا ȌصƯسابات بنود معلقة يفƩاجلارية ا 
٢ÛĒ٦٣Ûď١  ٣٦Û٠ď٠Û٨Ēصايف   ٠ Ʃاجلاريةساباتا  Ɨالبنك املركزي اليم Ɂلد  
ĐÛ٦٢٠Û٠٠٠ ĒÛ٠Đ٠Û٠٠٠   Ɨالبنك املركزي اليم Ɂشهادات اإليداع لد – ȯالǹ قǶتست Ĕ١Ǆيوما  
٨Û٣٨٣Ûď٨  ٣٦Û٠Ĕ٠Û٨Ē٠   Ɨالبنك املركزي اليم Ɂرصدة لدɉ١(صايف ا( 

    Ɂرǹɉلية اǂا ȫالبنو Ɂرصدة لدɉا  
٢٠Û٨Đ٨  ٣ÛĔسابات   ١٨ǵ ليةǂا ȫالبنو Ɂجارية لد  

-  (١Û٣١Ē)   Ǆصاȩملواجهة: نا ȌصƯسابات اجلاريةƩاح (  بنود معلقة يف اȒيǙ٢٦( 
٢٠Û٨Đ٣  ĒÛ٦٠١  Ʃليةاجل ساباتصايف اǂا ȫالبنو Ɂ٢ (ارية لد( 

٨Ûď٠ďÛ٢٨Ĕ  ٨Û٠Ĕ٨ÛďĒصايف  ١ Ɨالبنك املركزي اليم Ɂرصدة لدɉا ȫوالبنوɁرǹɉلية اǂ٢+١ = ٣ ( ا( 

  األرصدة لدى البنوك األجنبية    
٢ÛĒĔ٣Û٨٦Ĕ  ďÛ٠١١Û١٠٨   Ʃاجل ساباتا  ǢلȖال ǨƠارية و 

-  (١ĒÛ٢Ĕ٢)   Ǆصاȩملواجهة: نا ȌصƯسابات اجلارية بنود معلقةƩاح (  يف اȒيǙ٢٦( 
٢ÛĒĔ٣Û٨٦Ĕ  ٣ÛĔĔ٣Ûصايف   ٨١٦ Ʃاجلسابات ا  ǢلȖال ǨƠارية و 
٢Û٦Ē٦Û٦١Đ  ٢Û٨ďĐÛ١ďĒ   جلا ودائعɉ 
٣Ē٨Û١ď١١  ٢ďÛمينات   ٣٠٣ǖصصة( نقدية تƯ ودائع ( 

ĐÛ٨ď٨Û٦  ٦٢٦ÛĔĐ٣Ûصايف  ٢٦٦ɉا ȫالبنو Ɂرصدة لدɉجنبية  ا)ď( 
١ďÛ٢Đ٢ÛĔ١Đ  ١ĐÛ٠Đ١ÛĒ٣Ē  صايفȫالبنو Ɂرصدة لدɉا ) Đ = ٣+ď( 
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 ، صايفأذون اخلزانة ٧

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥية   ألƧقالقيمة االǶتست Ɣا والȽǗزانة املعاد شراƪون اǽɉ : 

ĒÛĐĔ٦Û٦Ĕ١٢  ٨Û٢Ē٦ÛĒĔ٠    ȯالǹ Ĕ١ Ǆيوما  
ĒÛĐĔ٦Û٦Ĕ١٢  ٨Û٢Ē٦ÛĒĔزانة   ٠ƪون اǽɉ يةƧالقيمة اال ƃاƤǙ اȽǗاملعاد شرا 
(١٠٨ÛĐĔ١)  (١٨ĐÛ٢٠١)  ăǈصاȩق :  ناǶاملست Ƙȡ ȴصƪا)ǖȦȖامل Ƙȡ ( 
ĒÛď٨٨Û١٠Ē  ١٢Û٠Ĕ١ÛĐ٨Ĕ  صايف القيمة الدفترية 

وفقǄا لتعليمات %).  ƂǙ١ď  % ١٣ -م  ٢٠٠١% (ƂǙ١ď  % ǹ١٣الȯ فترة ثالثة أشهر وƠمل فائدة تتراوح بني         املعاد شراȽǗا    أǽون اøƪزانة     تسøتǶق 
 .ȑمن النقدية وشبȼ النقديةبنك املركزي اليمƗ تعترب أǽون اƪزانة الƔ تستǶق ǹالȯ فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من ال

 السندات احلكومية ٨

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    

٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ  ٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ  وميةȮǵ سندات  
٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ  ٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ  وميةȮƩالسندات ا ƃاƤǙ 

 

.  م ƠملǨ اȮƩومة الديون املستǶقة من بعȐ املǘسسات اȮƩومية        ١ĔĔĒ أȡسȖس   ٦م واملǘرǷ يف    ١ĔĔĒلعام  ) ١Đ٢(اءă علȩ ɂرار جملس الوȁراء رȴȩ       بن
. م٢٠٠Ē أȡسȖس   ٦ووفقاǄ لالتȦاق املربم بني وȁارة املالية والبنكÛ أصدر البنك املركزي اليمƗ نيابة عن وȁارة املالية سندات Ȯǵومية تستǶق السداد يف                     

 .Ơمل ȻǾȽ السندات فائدة ǵسǢ سعر متوسȔ الȦائدة علɂ أǽون اƪزانة لثالثة أشهر وتدفع يف تواريǸ االستǶقاق

  املقدمة للعمالء، بعد املخصصاتالقروض والسلفيات ٩

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
Ȥألȯريا   Ȥألȯريا     

ĔÛ٦٨٨Û١٠Đ  ĔÛ٢ĒĔÛď٦Ē    ȣوȊȮامل ɂعل ǢǶالس  
٨٦ĐÛ٦٢Đ  ٨٠٣Ûمبياالت    ٦٦٠Ȯجل والɉة اƘالقص ȏالقرو  
١٠١Û٨٠٣  Ĕ٠ÛĒ٢Ĕ    انȮروع اإلسȊتركي مȊني ومȦșيات املقدمة للموȦوالسل ȏالقرو 

١٠Û٦ĐĐÛĐ١٠  ٣٣Û١Ē٣Û٨Đيات املقدمة للعمالء  ٦Ȧوالسل ȏالقرو ƃاƤǙ 
(ĐÛ٢٠ĐÛ١ĔĒ)  (ĐÛ١١١Û٦Ē٢)  Țاملنت Ƙȡ ياتȦوالسل ȏصصات لقاء القروǺاح( مة   املȒيǙ-أ ( 
(١Û١٦ĒÛď٠٦)  (١Û١Đ٢Û٣١٢)                                           وائد املعلقةȦاح( الȒيǙ-ǡ ( 
(٦Û٣Ē٢Û٦٠٣)  (٦Û٢٦٣ÛĔ٨ď)  وائد املعلقةȦمة والȚاملنت Ƙȡ ياتȦوالسل ȏصصات لقاء القروǺامل ƃاƤǙ 
ďÛ٢٨٢ÛĔ٣  ٣٠ÛĔ٠ĔÛ٨Ēيات املق  ٢Ȧوالسل ȏدمة للعمالءصايف القرو 

 

 -م  ٢٠٠١( ألȤ رياȯ    ١ÛĒ٠٣تتøȒمن املبالȠ أعالȻ أرصدȻ القروȏ والسلȦيات الȩ Ɣدمها البنك لȕɊراǽ ȣوي عالȩة ȑمن نȊاȼȕ االعتيادي والبالȢة                  
٣Û٠ďďȯريا Ȥأل  ( ȴȩاح رȒو مبني يف اإليȽ كما)٣١.( 
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 )تتمة( املقدمة للعمالء، بعد املخصصات القروض والسلفيات ٩

 Ǻصصات لقاء القروȏ والسلȦيات Ƙȡ املنتȚمةامل )أ

) م(مÛ ووفقǄا للȦقرة    ١ĔĔ٨ ديسمرب   ٢Ēم بǖȊن البنوȫ والǾي Ź العمل بȼ ابتداء من تاريǸ           ١ĔĔ٨لعام  ) ٣٨(من القانون رȴȩ    ) ٨Đ(ملادة  ƞوجǢ أȮǵام ا  
    ȴȩمن املادة ر)Ĕ (      ȴȩمن القرار اجلمهوري بقانون ر)١٢ (  ١لعامĔĔĔ    لقانون ȯم املعد  Ǣرائȑ  لǹالد  ȴȩر)١لعام  ) ٣١ĔĔ١     ȏللقرو ȌصƯ ن أيǚف Ûم

.  والسلȦيات االئتمانية الǾي يتȴ اǵتسابȼ وفقǄا لتعليمات البنك املركزي اليمƗ ال يȮون ǹاȑعńا لȒرائǢ الدǹل عند اǵتساǡ الوعاء الȒريƑ لȒريبة الدǹل            
 Ɨتعليمات البنك املركزي اليم Ǣوجƞوائد املعلقة من تعترب وȦصيلهاالƠ يف ȫوȮȊنبة مقابل الديون املعدومة واملŎصصات اǺامل. 

 : Ƚي كما يليالȦترة ǹالƘȡ  ȯ املنتȚمة تȦاصيل ǵركة املǺصصات علɂ القروȏ والسلȦياتǙن

  ------------م ٢٠٠٢ -------------- -----------م ٢٠٠١ -------------
ƃاƤǙ  دد  عامƮ  ƃاƤǙ  دد  عامƮ  
  ألȤ رياȯ  ألȤ رياȯ  ألȤ رياȯ  ألȤ رياȯ  ألȤ رياȯ  اȯألȤ ري

ďÛ٨ď٣Û٣  ٨٣٣ĒÛ٣٣Ē  ďÛ٨٠٦ÛďĔ٦  ĐÛ٢٠ĐÛ١ĔĒ  ٣١ÛďĔĐ  ĐÛ١Ē٣ÛĒيناير١الرصيد يف  ٠٢  
١٨٠Û١Ĕ١٨٠  -  ٠Û١Ĕ١٣١  ٠ÛĒ١٣١  -  ١١ÛĒالسنة ١١ ȯأرصدة أو ȴعادة تقييǙ 
ĐĒďÛĔ٢٨  -  ĐĒďÛĔ٢٦  ٢٨ďÛďĐ١٦  ٠Û٢  ٦٠٣ďĒÛ٨ďĒ  ونȮالسنة امل ȯالǹ) احȒيǙ٢٦( 

(٣Ē١Û١٢٠)  (ĐÛ٨ď٢)  (٣٦ĐÛ٢Ē٨)  (٣٦ĐÛ٨Ē٣)  -  (٣٦ĐÛ٨Ē٣)  السنة ȯالǹ اح (املستعادȒيǙ٢Đ(
ĐÛ٢٢ĒÛ٣١  ٨٣١ÛďĔĐ  ĐÛ١Ĕ٦Û٣٣٦  ĐÛ٢٣ĐÛď٨Đ  ď٨Û٠Ĕ٨  ĐÛ١٨ĒÛ٣٨Ē  
(٢٢Û٦٣ď)  -  (٢٢Û٦٣ď)  (١٢٣Û٨١٣)  (١٦Û٦٦Đ)  (١٠ĒÛ١ď٨) السنة ȯالǹ دمǺاملست 
ĐÛ٢٠ĐÛ١ĔĒ  ٣١ÛďĔĐ  ĐÛ١Ē٣ÛĒ٠٢  ĐÛ١١١Û٦Ē٣١  ٢Ûď٣٣  ĐÛ٠٨٠Û٢٣Ĕ  ديسمرب٣١الرصيد يف  

 .ملقابلة املǺاȕر العامة ȚȦǂة القروȏ والسلȦيات%) ١ -م ٢٠٠١% (ȩ١امǨ اإلدارة بتȮوين Ưصصات عامة بنسبة 

ǡ( وائد املعلقةȦال 

ة واǂددة وفقǄا لتعليمات البنك املركزي اليمƗ والƔ يتȩ ȴيدȽا ȑمن اإليرادات عند              Ƣثل ȻǾȽ املبالȠ الȦوائد املعلقة علɂ القروȏ والسلȦيات Ƙȡ املنتȚم          
Ȕتسلمها فق. 

   م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل  

١Û٣٣ĐÛ١  ٢١٦Û١٦ĒÛďيناير ١ الرصيد يف  ٠٦  
Đ٣ÛĒĐ١٠٣  ٣ÛĒĔالسنة  ٦ ȯالǹ افةȒوائد املȦال  

(١٨٦Û٠٢٦)  (Ē٨Û٢ďď)  اإليرادات  فوائد مستلمة ƂǙ اح (معادةȒيǙ٢٠ ( 
(٣ĐÛĐ٣Ē)  (ď٠Û٦ď٦)  السنة ȯالǹ بهاȖش Ź Ƞمبال  
١Û١٦ĒÛď١  ٠٦Û١Đ٢Ûديسمرب ٣١ الرصيد يف  ٣١٢  

 ȯريا Ƞالسنة استعادة مبل ȯالǹ ŹĒ٨Û٢ďď ȯريا Ȥ١٨٦ -م ٢٠٠١( ألÛ٠٢٦ȯريا Ȥاستالمها)  أل Ź ثل فوائد معلقةƢ Ɣوائد والȦيرادات الǙ ƂǙ. 

 



)ع.م.ش (ء والتعميرالبنك اليمني لإلنشا  
 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ٢٢ (صǶȦة 

  صايف، احملتفظ هبا لغري املتاجرة االستثمارات ١٠

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
٢ď٠ÛďĐĐ  ٢Ĕ٣Ûركة التابعة     ٨٣٣Ȋاح (    الȒيǙ-أ  ( 

      Ɂرǹأوراق مالية أ  
Đ٨Û٣٦٨  Đ٨Ûلية     ١٦٨Ʈ اح (   شركاتȒيǙ-ǡ - ١ ( 
ĒÛď٨Ē  ďÛارجية    ٠٠١ǹ ا(   شركاتȒيǙ ح-ǡ - ٢ ( 

٣٠٦Û٣  ٣١٠Đ٦Ûصايف  ٠٠٢ Ûاملتاجرة ƘȢا لŏ ȘȦتǂاالستثمارات ا ƃاƤǙ 
 تابعةالȊركة ال )أ

من رأȃ ماȯ الȊركة اليمنية لالستثمار والتمويل اǂدودة وƢثل البيانات املالية التالية ملǺصاǄ ملا تȒمنتǹǓ ȼر بيانات               % ĔĔرøƹĐتلك البøنك     
 :مÛ وɂȽ علɂ النǶو التا٢٠٠١ƃم و٢٠٠٠ ديسمرب ٣١تني املنتهيتني يف مالية مدȩقة للȊركة للسن

 

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȃاøأس ɂلøع 
 البيانات املالية

  م٢٠٠٠لعام 

ȃاøأس ɂلøع 
 البيانات املالية

    م٢٠٠١لعام 
ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
٣٢١ÛĔ٨Ĕ  ٣٦ďÛاملوجودات    ٨٣١ ƃاƤǙ  
(٨٠Û٣٢٦)  (٦ĔÛĐ٢١)    ƃاƤǙ  لوباتȖامل 
٢ď١Û٢  ٦٦٣ĔĐÛقوق  املسامهني    ٣١٠ǵ  
(١Û٢٠٨)  (١ÛďĒĒ)   Ǆصاȩلية :  ناȩɉقوق اǵ 
٢ď٠ÛďĐĐ  ٢Ĕ٣Ûركة التابعة    ٨٣٣Ȋقوق املسامهني يف الǵ صة البنك يفǵ  

 .م١ĔĔĔلعام ) ١ďĒ(لس الوȁراء رȴȩ تتمثل ǵقوق اȩɉلية يف الȊركة التابعة ƞسامهة البنك الصناعي اليمƗ اƪاȑع للتصȦية وفقاǄ لقرار جم

ǡ( Ɂرǹأوراق مالية أ  
  شركات Ʈلية -١    م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
١٢ÛĒĐ١٢  ٠ÛĒĐ٠   Ƙاء والتعمȊنɌركة اليمنية لȊال )ȇ.ية .) ي.مȦالتص ǨƠ 
ĐÛ٠٠٠  ĐÛنادق   ٠٠٠Ȧركة اليمنية للȊال )ȇ.ية .) ي.مȦالتص ǨƠ 
٢ÛĐ٢  ٠٠ÛĐفندق اليمن السعيد    ٠٠ )ȇ.ية .) ي.مȦالتص ǨƠ 
١Û١  ٦١٣Ûا   ٦١٣őتقاȊة ومǞوسائل التعب ǯنتاǙامة لصناعة وő شركة )ȇ.ي.م (. 
٢٠٠  ٢٠٠    ȴيȮǶللت Ɨاملركز اليم  

Đ٨Û١٦٨  Đ٨Ûارة واالستثمار   ١٦٨ǲللت ǨويȮبنك اليمن وال )ȇ.ي.م (. 
٨٠Û٨٠  ٢٣١Ûاالستثمارات   ٢٣١ ƃاƤǙ   ليةǂركات اȊيف ال 

(٢١Û٨٦٣)  (٢٢,٠٦٣)    يف القيمة ȯالǶمȑلقاء اال ȌصƯ   ) احȒيǙ–أ ( 
Đ٨Û٣٦٨  Đ٨Ûلية  ١٦٨ǂركات اȊصايف االستثمارات يف ال  

 



)ع.م.ش (ء والتعميرالبنك اليمني لإلنشا  
 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ٢٣ (صǶȦة 

 )تتمة( احملتفظ هبا لغري املتاجرة االستثمارات ١٠

ǡ( Ɂرǹأوراق مالية أ) تتمة ( 

 )تتمة(شركات Ʈلية  -١

 أن مبلǵ Ƞقوق امللȮية يف      يف سǲالت البنك باستثناء   عن القيمة املسǲلة    ơتلȤ اǹتالفاǄ جوȽرياǄ      أعالȻ ال  لية اǂ لالستثمارات ادلةعالقøيمة ال  Ǚن  
 ألȤ رياȯ   ١Û٣٨٢Û٦Đ٢م Ƚو   ٢٠٠٢ ديسمرب   ٣١سǢ البيانات املالية للسنة املنتهية يف       Ɯ.) ي.م.ȇ(بنك اليمن والȮويǨ للتǲارة واالستثمار      

  Ɨƹوتسا     ȼصة البنك فيǵ ويĒ,Đ  %   Ƞ١٠٣أي مبلÛ٦ĔĔ   Ɨƹ ȯريا Ȥأل Ü) م  ٢٠٠١-       Ȼدرȩو Ƞصة البنك مبلǵ ǨȢ١٠٢ بلÛďĒď  ȯريا Ȥأل 
Ɨƹ.( 

 ƯصȌ لقاء االȑمǶالȯ يف القيمة )أ

الȊركة اليمنية لɌنȊاء   ƹثل املǺصȌ أعالȻ املبلȠ الǾي Ź تȮوينȼ يف السنوات السابقة ملواجهة اƪسائر اǂتملة يف مسامهات البنك يف كل من                     
  Ƙوالتعم)ȇ.ي.م (    نادقȦركة اليمنية للȊوال)ȇ.(وفندق اليمن السعيد    ) ي.مȇ.ا        و )ي.مőتقاȊة ومǞوسائل التعب ǯنتاǙامة لصناعة وő شركة

)ȇ.ي.م (لالستثمار ȌصƯ افةȑǙ السنة ȯالǹ Źو مبنيوȽ كما ȴيȮǶللت Ɨيف املركز اليم  ȴȩاح رȒيǙ يف )٢٦.( 
 

  شركات أجنبية  -٢    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
ĔÛ٣١Đ  ĔÛ٣١Đ    اكاوƘك ȣبنك اليوبا  
ďÛĒĒ٨  ďÛĒĒ٨    ǰكون ǰونȽ ȣبنك اليوبا  
٣Û٣Ē٣  ٠Û٣Ēرين    ٠Ƕالب ƃالدو Ÿالعر ȣبنك اليوبا  
٢Û٠ĔĒ  ٢Û٠ĔĒ     źجيبو Ûارة والصناعةǲلي للتȽɉاح (  البنك اȒيǙ-أ ( 
ď٣  ٦٠ďĐ    رينǶالب Ûدمات املالية العربيةƪاح (  شركة اȒيǙ-ǡ ( 

١ÛĐĐĔ  ١ÛĐĐĔ   اح (    بنك تونس العامليȒيǙ–ǯ ( 
٢١ÛĐĒĔ  ٢١Ûď٦ď    ارجيةƪركات اȊاالستثمارات يف ال ƃاƤǙ  

(١ďÛ٠Ĕ٢)  (١ĒÛď٦٣)    يف القيمة ȯالǶمȑلقاء اال ȌصƯ  ) احȒيǙ-د ( 
ĒÛď٨Ē  ďÛارجية  صايف اال   ٠٠١ƪركات اȊستثمارات يف ال 

 

 : أن مبلǵ Ƞقوق امللȮية يفيف سǲالت البنك باستثناءعن القيمة املسǲلة ơتلȤ اǹتالفاǄ جوȽرياǄ   اƪارجية أعالȻ اللالستثمارات عادلةالقيمة الǙن 
 جيبوÛź البنك اȽɉلي للتǲارة والصناعة ) أ

أي مبلȠ  % ١٦ ألȤ فرنك جيبوź وتساوي ǵصة البنك في٣Û٨٣٣Û٦٨Ĕ         ȼم Ƚو   ٢٠٠١سمرب   دي ǵ٣١سǢø البيانات املالية للسنة املنتهية يف        
٦١٠Û٣٢٣Ɨƹ ȯريا Ȥأل Ü) م ٢٠٠١- Ȼدرȩو Ƞصة البنك مبلǵ ǨȢبل ĐĔ١Û٠Đ٠Ɨƹ ȯريا Ȥأل .(  

ǡ(  دمات املالية العربيةشركةƪريناǶالب Û 
أي مبل٠Û١Ē %   Ƞ ألȤ دوالر أمريȮي وتساوي ǵصة البنك في٦٨Û٦Đď         ȼم Ƚو   ٢٠٠١ ديسمرب   ǵ٣١سǢø البيانات املالية للسنة املنتهية يف        

٢٠Û٨ĒĒ      Ɨøƹ ȯاøري Ȥøأل Ü) م  ٢٠٠١-       Ȼدرȩو Ƞصة البنك مبلǵ ǨȢ٢٠ بلÛ٨٦٨   Ɨƹ ȯريا Ȥشركة   م٢٠٠٢ يوليو   ١ يف    و ). أل Ǩامȩ
ملالȮي )  دوالر أمريȮي  ١٠والبالȢة  (لسهȴ  من القيمة اƧɉية ل   % ٢Đوȩد Ơ Źصيل    % ٢Đاƪدمøات املالية العربية بتȦǺيȐ رأȃ ماƬا ƞقدار         

ȴسهɉا ȻǾȽ. 
øبنك تونس العاملي )ج 

أي مبلȠ   % ٢Û٢٣ ألȤ دوالر أمريȮي وتساوي ǵصة البنك فيȼ         ď١Û٨١٣م Ƚو   ٢٠٠١ ديسمرب   ǵ٣١سǢø البيانات املالية للسنة املنتهية يف        
١٦٦ÛĒĔ٣Ɨƹ ȯريا Ȥأل Ü) م ٢٠٠١- Ȼدرȩو Ƞصة البنك مبلǵ ǨȢ١ بلĐ٠Û٦Ēď Ɨƹ ȯريا Ȥأل.( 



)ع.م.ش (ء والتعميرالبنك اليمني لإلنشا  
 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ٢ď (صǶȦة 

 )تتمة( احملتفظ هبا لغري املتاجرة االستثمارات ١٠

ǡ( Ɂرǹأوراق مالية أ) تتمة ( 

 )تتمة(شركات أجنبية  -٢

 ƯصȌ لقاء االȑمǶالȯ يف القيمة )د

 بنك اليوباȣ كƘاكاو    منƹثل املǺصȌ أعالȻ املبلȠ الǾي Ź تȮوينȼ يف السنوات السابقة ملواجهة اƪسائر اǂتملة يف مسامهات البنك يف كل                    
   ǰكون ǰونȽ ȣلالستثمار      .وبنك اليوبا ȌصƯ افةȑǙ السنة ȯالǹ Źرين     يف    وǶالب ƃالدو Ÿالعر ȣو مبني   بنك اليوباȽ كما      ȴȩاح رȒيǙ يف )

٢٦.( 

øȽ( الدفترية لالستثمارات ȴالعادلة والقي ȴمقارنة القي 
 لالستثمارات علɂ أساǵ ȃصة البنك من ǵقوق امللȮية يف الȊركات والبنوȫ املستثمر فيها يøبني اجلدوȯ التاƃ مقارنة بني القيȴ العادلة اǂتسبة   

 :وبني القيȴ الدفترية

ƃاƤاإل 
 بنك تونس

 العاملي

شركة 
 اƪدمات

Ûاملالية العربية 
 البǶرين

 البنك اȽɉلي
 للتǲارة 
Ûوالصناعة 
źجيبو    

ȯريا Ȥأل ȯريا Ȥأل ȯريا Ȥأل ȯريا Ȥأل   
ďÛ١ ٠٠١ÛĐĐĔ ٣ďĐ ٢Û٠ĔĒ   م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١القيمة الدفترية كما يف 

ĒĔĒÛĔĔ١٦٦ ٣ÛĒĔ٢٠ ٣Û٨ĒĒ ٦١٠Ûم٢٠٠٢ ديسمرب ٣١القيمة العادلة كما يف   ٣٢٣ 
ĒĔ٣ÛĔĔ١٦ ٢ĐÛ٢٣ď ٢٠ÛĐ٦٠٨ ٣٢Ûرق بني القيمة الدفترية والقيمة العادلة  ٢٢٦Ȧال 

 

ولو ȩام البنك   )  االعتراȣ والقياȃ  –اɉدوات املالية   ) (٣Ĕ( العادلة وفقاǄ ملعيار اǂاسبة الدوƃ رƁ        ȴȩ يقȴø البøنك بتقييȴ االستثمارات بقيمها       
  Ƞبلƞ قوق املسامهنيǵع رصيد االستثمارات وȦاالستثمارات بقيمها العادلة الرت ȴبتقييĒĔ٣ÛĔĔ٢Ɨƹ ȯريا Ȥأل . 

  األخرىملوجوداتاألرصدة املدينة وا ١١

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
٨ďÛ١٢  ٦٨٣Đ,٠١ď    قةǶيرادات مستǙ  
١٦Û٢٨  ١٦٠ÛĒ٨٦    Ǆمصروفات مدفوعة مقدما  
Ĕ٣ÛĒ٢Ĕ  ĔĒÛثابتة     ٢٣٣ ȯشراء أصو ǡساǵ ǨƠ دفعات مقدمة  
٢١Û٣  ٨٦٣ďÛ٦ĐĐ    Ȼدرȩ ȫستهالǙ ȴصǹ جلة بعدǘيرادية مǙ قاتȦ٨ نÛ٢Ē٢ ȯريا Ȥاح ( ألȒيǙ٢Ē( 
١٠٠Û١١Đ  -   لديون العمالء Ǆية البنك سداداȮمل ƂǙ ǨلǓ ȯأصو  
١٦ďÛ٨٠Ĕ  ١٢ďÛĒĒĒ     أرصدة مدينة متنوعة  
ď٨١Û٣ĐĔ  ď١٠Ûď٦Đ  Ɂرǹɉرصدة املدينة واملوجودات اɉا ƃاƤǙ 

 

              Ƞبلƞ فيها ȫوȮȊرصدة املɊل ȌصƯ ȴسǵ رصدة املدينة املتنوعة بالصايف بعدɉر اøهȚتĐĐÛĔ١ď     Ɨƹ ȯريا Ȥم  ٢٠٠١( أل-     Ƞ٣ مبلĐÛď٦٣   ȯريا Ȥأل 
Ɨƹ.( 
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 بعد االستهالك املتراكم ،العقارات واآلالت واملعدات ١٢

 ǡتساǵا ȏرȢع للموجودات لȩن العمر اإلنتاجي املتوǙȫواالستهالȽ  ƃكالتا: 
Đسنة٠  : Ɔاملبا 
ďتبية :  سنواتȮجهزة املɉالت واɇا 
ďالسيارات :   سنوات 

 التǶسينات علɂ العقارات املستǖجرة : نتاجي أيهما أȩل إل ار العمأوƶار إلعلɂ مدɁ فترة ا
 

 ƃاƤاإل  

 التǶسينات 
 ɂعل

 العقارات
 املستǖجرة 

 أجهزة  
  السيارات   كمبيوتر

  ǫثاɉا
ƑتȮامل  

  اɇالت
والعدد 
   اɉراȑي   املباƆ  املȮتبية 

 ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   
 التȮلȦة 

١Ûď٨ĐÛ٢Ĕď ١ĐÛ٠Ēď ٣٢٢Û٦ĐĐ Ĕ٨Û١ďĐ ١١ĒÛ١٣٦ ٠١١Û٨٨Đ ٢ĐĔÛ٠٠٠ Đ٣٦ÛĐ٢ď  م٢٠٠٢ يناير ١يف 
١٢ĔÛ٢Đ١ ٠ď١٦ ١ÛĒ١٨ ٠٦ÛĔ١Ē ٢١ÛĐ١Ē ١ĐÛ١Ēď Đ٦ÛĒĔĐ - افاتȑɌل 
(٨ÛĔ٠Ē) (٢٨) (١٨) (٦ÛĒďĔ) (٦٢Ē) (١Ûď٣Đ) - (Đ٠) للمستبعدات 

١Û٦٠ĐÛ٦٣Ē ١ĐÛ١٨Ē ٣٣ĔÛ٣ď١١٠ ٣Û١٣ ٣١٣ĒÛĔ١ ٠١Đ٠Û٦٢ď ٣١ĐÛĒĔĐ Đ٣٦ÛďĒď 
٢٠٠٢ ديسمرب ٣١يف 
 م

        ȫاالستهال 
Đ٦٣ÛĔĒ٦ ٢Ûď٢٠٣ ٨٨Û٢ĔĒ ٨١ÛĔď٨ ٢ĒÛ٨ďĐ ١٠٨ÛĒ٢Đ ĒĐÛ٦ĒĐ -  م٢٠٠٢ يناير ١يف 
١٢ďÛ١٨Đ ٢Û٨٢٠ ĒďÛĔď٠ ĔÛď١ď ١ĒÛĐĐĒ ١ďÛ٢ď١ ĐÛللسنة - ٢١٣ 
(٨ÛĒď٢) (٢٨) (١٨) (٦Û٦ĐĐ) (٦١١) (١Ûď٣٠) - - للموجودات املستبعدة

٦ĒĔÛď١Đ ĔÛ٢ ٢٨٠Ē٨Û٢١Ĕ ٨ďÛĒ١٠ ٠١ďÛĒĔ١٢١ ١ÛĐ٨٠ ٣٦Û٨٨٨ - 

٢٠٠٢ ديسمرب ٣١يف 
 م

 القيمة الدفترية        

Ĕ٢٦Û٢٢٢ ĐÛĔ٠Ē ٦١Û١٢ď ٢ĐÛ٣٣ ٦١٢Û٢ ١١٠ĔÛ٢٣ ٠٨٨ďÛĔ٠Ē Đ٣٦ÛďĒď 
٢٠٠٢ ديسمرب ٣١يف 
 م

         

Ĕ٢١Û٨ ٣٢٢ÛĐ١١ ٨٦ĔÛ٣Đ١٦ ٨Û٢ ٢٠٣ĔÛ٢٨ ١٦٦Û١٨٣ ١٦٠Û٣٢Đ Đ٣٦ÛĐ٢ď 
٢٠٠١ ديسمرب ٣١يف 
 م
 

 ويبني اجلدوȯ التاƃ القيمة السوȩية والقيمة الدفترية        )نعد(م من ȩبل اŎموعة اƬندسية اليمنية       ١ĔĔĔ يف يونيو عام  Ź تقييȴ اɉراȑي واملباƆ اململوكة للبنك       
ȴالتقيي Ǹتاري Ǿا منȽستبعادǙ Ź Ɣال Ɔي واملباȑراɉا ȣالƝ Ǹلك التاريǽ يف ȴعة للتقيȑاƪا Ɔي واملباȑراɉلتلك ا ȴعادة التقييǙ Ȑوفائ 

فائǙ Ȑعادة 
ȴالتقيي 

  القيمة السوȩية القيمة الدفترية

ȯريا Ȥري  أل Ȥألȯا ȯريا Ȥأل  
ďÛ٠ĔĒÛĔĔĒ ١٨ĔÛ٠٠٣ ďÛ٢٨ĒÛي ٠٠٠ȑراɉا 
١ÛĐĔ١ÛĐď١٢ ١ĒÛĐ١ ٦٣ÛĒ١ĔÛ١٠ď Ɔاملبا 
ĐÛ٦٨ĔÛĐ٣١٦ ٣٨ÛĐ٦ ٦٦Û٠٠٦Û١٠ď ƃاƤاإل 
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. لǨƢ Ɣ يف تلك السنةم ƞوجǢ الدارسة التǺȊيصية للبنك اƁ١ĔĔĔ يعترȣ البنك بقيȴ العقارات اململوكة لȼ بقيمها السوȩيةÛ بناءă للتقييȴ الǾي Ź يف عام  
                ȴȩر ƃاسبة الدوǂملعيار ا Ǆوفقا Ûيةȩالعقارات بقيمها السو ȴنك بتقييøام البøȩ وøالة وجود فارق          ) ١٦(ولǵ العقارات يف ȴتقيي ǡوجو ɂعل Ȍي ينǾوال

 Ƞبلƞ قوق املسامهنيǵالعقارات و ȻǾȽ ع رصيدȦرتɉ Ûيمها الدفتريةȩية وȩيمها السوȩ ري بنيȽجوĐÛ٦٨ĔÛĐ٣٨ Ɨƹ ȯريا Ȥأل. 
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 األرصدة املستحقة للبنوك ١٣
 

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥلية    ألǂا ȫوالبنو Ɨقة للبنك املركزي اليمǶرصدة املستɉا  
١٣٦ÛĔ٠Ē  ١٦ÛĔĐلية    ٦ǂا ȫسابات جارية  للبنوǵ  
٣٠ĐÛĒلية    -  ٠٦ǂا ȫودائع للبنو  
ďď٢Û١٦  ٦١٣ÛĔĐرص  ٦ɉا ƃاƤǙليةǂا ȫوالبنو Ɨقة للبنك املركزي اليمǶدة املست 

  اɉرصدة املستǶقة للبنوȫ اƪارجية      
١٠٠ÛďĒĐ  ١٢٠Û٠ďسابات جارية     ٨ǵ  
١٠٠ÛďĒĐ  ١٢٠Û٠ďارجية  ٨ƪا ȫقة للبنوǶرصدة املستɉا ƃاƤǙ 
Đď٣Û١٣  ٠٨٨ĒÛ٠٠ď  ȫقة للبنوǶرصدة املستɉا ƃاƤǙ 

 

 ودائع العمالء ١٤
 

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    

١١ÛĔ١ĔÛ٣٢ď  ١٢Û١Ĕ٨Û٠٦٢    ǢلȖال ǨƠ سابات جاريةǵ  
١٣Û٢٦٠Û٣ĔĒ  ١ĐÛ٨٠١Û٠Đ٢    Ƙسابات توفǵ  
٣Û١Ē١Û٠٢Ē  ďÛĒ٠٣ÛĐďجل    ٢ɉة اƘصȩ ودائع  
١Û٨٣٦ÛĒď٢  ٨ÛĒ١ďÛĔĔمان    ٢ȑ اباتȖǹو ȼعتمادات مستنديǙ مينات نقدية عنǖت  
ĐĒ٠ÛĒ٦٠  Đ٣٨ÛĐ٠٢     Ɂرǹودائع أ  

٣٠ÛĒĐ٨Û٢Đ٣  ٦ĐÛĔĐ٦Û١Đودائع العمالء  ٠ ƃاƤǙ 
 

  األخرىاملطلوباتاألرصدة الدائنة و ١٥
 

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
Ȥألȯريا   Ȥألȯرصدة     رياɉالدائنة ا  

١ĒĔÛ٨ĐĐ  ١٣٨ÛĒďĒ    قة فوائدǶالدفع مست  
١Û٨٦Ē  ١٠Ē    يراداتǙ صلةƮ Ǆمقدما  

١٠ĔÛ٠Ē١٢  ٣ĐÛ٢٣Ē    قة مصروفاتǶالدفع مست  
Ē٠Û١ĔĐ  Ĕ٢Ûď١Đ    متنوعون دائنون  

-   ٢٠Ûالزكاة    ٠٠٠  
٣٦٠ÛĔĔ٣  ٠Ē٦ÛĐ٠٦  ƃاƤǙرصدة الدائنةɉا  

  اɉرباح املستǶقة للمسامهني توȁيعات      
٣٦Û٨Ĕ٨  ٢ďÛĔيناير ١ يف الرصيد    ٠١  
Đ٠Û١  ٠٠٠Đ٠Ûالاملقترح    ٠٠٠ ȯالǹ ȼيعȁنةس تو 
(١ÛĔĔ١)  (٣ĐÛ٢٣١)    املدفوع ȯالǹسنة ال   
٨ďÛĔ١  ٠١ĔĔÛ٦Ēديسمرب ٣١ يف الرصيد   ٠  
ďďĐÛ٨Ĕ١  ĐĒ٦Û١Ē٦  ƃاƤǙɁرǹɉلوبات اȖرصدة الدائنة واملɉا  
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 املخصصات  ١٦
    م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥخمصص االلتزامات العرضية    أل  
Ĕ٢ÛĔ٣١  ĒĐÛيناير  ١ الرصيد يف    ٣١٢ 

-  Đ٨ÛĔالسنة     ٦٨ ȯالǹ ونȮاح ( املȒيǙ٢٦ ( 
(١ĒÛ٦١Ĕ)  -    السنة ȯالǹ اح ( املستردȒيǙ٢Đ ( 
ĒĐÛ١٣  ٣١٢ďÛديسمرب  ٣١ الرصيد يف    ٢٨٠  

 

 ضريبة األرباح التجارية والصناعية ١٧
    م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
١Ĕ٣ÛĔ١Ĕ  ٢٦٠Ûق مل   ٨٠٣Ƕيف  الرصيد املست ǢرائȒة الǶيناير ١صل  

  الȒرائǢ اǂملة علɂ بيان الدǹل      
Ĕ٢Û٢  ١٣٢ĔÛ٨ĐĒ    افيةȑارية والصناعية اإلǲرباح التɉا Ǣرائȑ -  اح (  للسنوات السابقةȒيǙ–أ ( 
٢٦٠ÛĒĒ٢٨  ٦ĔÛ٨٣Ĕ    ارية والصناعيةǲرباح التɉا Ǣرائȑ ȌصƯ - اليةƩاح (  للسنة اȒيǙ–ǡ ( 
٣Đ٢ÛĔ٣١  ٠٨ĔÛ٦Ĕل  ٦ǹبيان الد ɂملة علǂارية والصناعية اǲرباح التɉا Ǣرائȑ ƃاƤǙ 
Đď٦Û٨٢Ē  Đ٨٠ÛďĔĔ  قةǶارية والصناعية املستǲرباح التɉا Ǣرائȑ ƃاƤǙ 

(٢٨٦Û٠٢ď)  (ďď٠Û٦٣ď)    السنة ȯالǹ ارية والصناعية املدفوعةǲرباح التɉا Ǣرائȑ  
٢٦٠Û١٣  ٨٠٣ĔÛ٨٦Đ   ق ملǶيف  الرصيد املست ǢرائȒة الǶديسمرب ٣١صل  

 

  للسنوات السابقة–Ưصȑ ȌرائǢ اɉرباح التǲارية والصناعية  ) أ
        ȴȩر ǢرائȒة الǶمصل ǡاøȖƪ Ǆاø٢وفقĐ٨   Ǹام البنك ب   ٢٠٠٢ سبتمرب   ١١ بتاريȩ Ûم   Ƞ٢تسديد مبلĔÛ٨ĐĒ      ǢرائȒة الǶملصل Ɨƹ ȯريا Ȥأل 

 .م٢٠٠٠ ديسمرب ٣١لسنة املالية املنتهية يف لعلɂ البنك كȦوارق ȑرائǢ اɉرباح التǲارية والصناعية 
 الȌǶȦ الȒريƑ ويف رأي اإلدارة أن الȒريبة املستǶقة علɂ البنك Ƚي ǵسȩ   Ǣيدم  ٢٠٠١ ديسمرب   ٣١ال يزاȯ اإلȩرار الȒريƑ للسنة املنتهية يف        

 . الȒريƑ لتلك السنة لن يزيد عن ǽلكااللتزاماإلȩرار املقدم من البنك وأن 
 

ǡ ( راȑ ȌصƯ ارية والصناعيةǲرباح التɉا Ǣالية–ئƩللسنة ا  
 :م كما يلي٢٠٠٢ ديسمرب Ź٣١ اǵتساȑ ǡرائǢ اɉرباح التǲارية والصناعية للسنة املالية املنتهية يف 

ȯريا Ȥأل   
Ĕ٨٣Û٢ĔĐ  ارية والصناعيةǲرباح التɉا Ǣرائȑ بلȩ صايف أرباح السنة بعد الزكاة 

  Ǆصاȩنا: 
(Đ٨Û١٣٠)   يراداتǙ ليةǂاح (االستثمارات اȒيǙ٢٣( 
(ĔĒÛ٠Đď)   وبة للسنةȖȊن الديون املǖȊعن بȖرار جلنة الȩ ǾيȦ١تنĔĔĔم 
٨٢٨Û١١١  ǢرائȒعة للȑاƪصايف أرباح السنة ا 
٢٨ĔÛ٨٣Ĕ   ارية والصناعية بنسبةǲرباح التɉا Ǣرائȑ٣Đ% 

 

      ȴȩعن رȖلقرار جلنة ال Ǆوفقا)Ĕ (  ق للبنك معاجل    ٢٠٠٢لسنةƷ ȼنǚم ف   Ƞة مبلĔĒÛ٠Đď         وبة يف سنةȖȊباملديونيات امل ȋاƪوا ȯريا Ȥ١ ألĔĔĔ م
 الȒريبية الالǵقة   ȼم ȑمن ȩǙرارات  ١ĔĔĔوالǾøي Ɓ تعتربȽا مصلǶة الȒرائǢ كمصروفات للوصوƂǙ ȯ صايف اɉرباح اƪاȑعة للȒرائǢ لسنة               

 .م١ĔĔĔلسنة 
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 )تتمة (ضريبة األرباح التجارية والصناعية ١٧
ǡ ( Ǣرائȑ ȌصƯ ارية والصناعيةǲرباح التɉالية – اƩللسنة ا )تتمة( 
-  ȴȩل رǹالد Ǣرائȑ انونȩ بل صدور تعديلȩ نبةŎصصات اǺ١لعام ) ٣١(املĔĔم١ 

 ȴȩل رǹالد Ǣرائȑ انونȩ بل صدور تعديلȩ صصات التاليةǺالبنك امل Ɂ١لعام ) ٣١(كان لدĔĔل١ǹالد ǢرائȒل ǨعȒǹ Ɣم وال: 
    ---------م٢٠٠٢ ----------  ---------م٢٠٠١ ----------

 ƤǙاƃ رصيد
   املǺصصات

Ɣصصات الǺامل 
ǢرائȒلل ǨعȒǹ 

 ƤǙاƃ رصيد 
   املǺصصات

Ɣصصات الǺامل 
ǢرائȒلل ǨعȒǹ    

 ȯريا Ȥأل    ȯريا Ȥأل    ȯريا Ȥأل    ȯريا Ȥأل     
 ĐÛ٢٠ĐÛ١ĔĒ   ١Û٠Ĕ٠Û٦٦٠  ĐÛ١١١Û٦Ē١  ٢Û٠Ĕ٠Û٦٦٠   Ȧوالسل ȏصصات القروƯيات 

ĒĐÛ١٣  -  ٣١٢ďÛية   -  ٢٨٠ȑصصات االلتزامات العرƯ 
١Û١٦ĒÛď١  ٠٦Û١ď٠ÛĒ١  ٨١Û١Đ٢Û١  ٣١٢Û١ď٠ÛĒوائد املعلقة   ٨١Ȧصصات الƯ 
١٠٢Û٨٦  ٠٢٦Û١  ٣٢١ďďÛ٦Đ٨٦  ٦Û٣٢١   Ɂرǹɉصصات املوجودات اƯ 

٦ÛĐďĔÛĔď٢   ١Û٣١ĒÛĒ٦   ٦٢ÛĐď٢ÛĔ٢  ٢٠Û٣١ĒÛĒديسمرب  ٣١ الرصيد يف    ٦٢  

                 ȴȩل رǹالد Ǣرائȑ انونȩ بل صدور تعديالتȩ لǹالد ǢرائȒاعها لȒǹǙ سبق Ɣصصات الǺاع املȒǹǙ رارȮلت ǄنباƟ)١لعام  ) ٣١ĔĔ١  ȼنǚم ف
 .لن يتȴ اǵتساǡ أية ȑرائǢ علɂ تلك املǺصصات عند استعادőا يف املستقبل

 رأس املال واإلحتياطيات ١٨

  بȼصرحرأȃ املاȯ امل )أ(
 .ثالثøمائة رياƗƹ ȯ) ٣٠٠( سهȩ ȴيمة السهȴ االƧية مليون ١٠ رياƗƹ ȯ موȁع علɂ مليار) ثالثة (٣رح بȼ يبلȠ رأȃ املاȯ املص

)ǡ( املصدر واملدفوع ȯاملا ȃرأ 
      ȼب ǢتتȮاملصدر وامل ȯاملا ȃرأ Ƞبلøأثنني (٢ ي (مليار ȯريا  Ɨƹ     ɂع علȁية      مليون ١٠ موƧاال ȴيمة السهȩ ȴسه )وي   ) ٢٠٠ Ɨƹ ȯمائتني ريا Ƞبل

 . رياƗƹ ȯمليار) أثنني (٢ رأȃ املاȯ املدفوع
 االǵتياȕيات )øج(

من صايف اɉرباح وƠويلها ǵ ƂǙساǡ االǵتياȕي       % ١Đم يتƠ ȴويل    ١ĔĔ٨لعام  ) ٣٨(من ȩانون البنوȫ رȴȩ     ) ١-١٢(وفقøاǄ لøنȌ املøادة       
Ɔالقانو. 

 واالرتباطات العرضية تااللتزاما ١٩
 صايف االلتزامات

  )ملɂȖȢاجلزء Ƙȡ ا(

ɂȖȢاجلزء امل 
 م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١) أ( ƤǙاƃ التزام  بتǖمني نقدي

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل  
ďÛď٦٣Û٨Đ١  ١Û٣١٨Û٠١٢  ĐÛĒ٨١Ûعتمادات مستندية ٨٦٣Ǚ اباتȖǹ  
٨٦٣Û٢  ٦٠٣ď٣Û٦Ĕď  ١Û١٠ĒÛ٢ĔĒ   عتماداتǙ كمبياالت  

٢ÛĒ١٢Û١  ٨٦٠Û١٢ĔÛĔ٦Ē  ٣Û٨ď٢Û٨٢Ē مانȑ اباتȖǹ -عمالء  ال 
٨Đ٣Û٣Ē٨  -  ١Đ٣Û٣Ēمان ١ȑ اباتȖǹ - املراسلة ȫالبنو  
١٨ĐÛ٢٣  ٢٨٨Û٣١Ĕ  ٢٠٨Û٦٠Ē جلةǓ اتȮشي  

ĔÛ٠Ē٨ÛĔĒ٢  ٣ÛĒ١ďÛĔĔ١١  ٢ÛĒĔ٣ÛĔ٦Đ االلتزاما ƃاƤǙية تȑات العرȕواالرتبا 
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 ) ٣٠ (صǶȦة 

 )تتمة(واالرتباطات  العرضية تااللتزاما ١٩
 صايف االلتزامات

) Ƙȡ اجلزء
ɂȖȢامل(  

 ɂȖȢاجلزء امل
 م ٢٠٠١ ديسمرب ٣١) ب ( ƤǙاƃ التزام  بتǖمني نقدي

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل  
١ÛĒ٠ĔÛĐ٦ď  ٦٣٣ÛĔĐ٢  ٣Û٣ď٣ÛĐ١Ē عتمادات مستنديةǙ اباتȖǹ  
٦٠٢Û٨٦ď  ٣ĐĒÛ٢ĔĐ  Ĕ٦٠Û١ĐĔ   عتماداتǙ كمبياالت  

١ÛĒ٢ďÛ٦٣ď  ٨١٢ÛĐ٢Ē  ٢ÛĐ٣ĒÛمان ١٦١ȑ اباتȖǹ - العمالء  
Ē١ďÛ٢٠Đ  -  Ē١ďÛ٢٠Đ مانȑ اباتȖǹ - املراسلة ȫالبنو  
ďĔÛďĐ٣٢  ٨ÛĔĒ٨٢  ٣Ûďجلة  ٣١Ǔ اتȮشي  

ďÛ٨٠٠ÛĒ٢Đ  ١Û٨٣٦ÛĒď٦  ٨Û٦٣ĒÛďĒااللتزاما ٣ ƃاƤǙية تȑات العرȕواالرتبا 

 لعمالء واألرصدة لدى البنوك لاملقدمة والسلفيات لقروض ا منإيرادات الفوائد  ٢٠

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȯريا Ȥر  أل Ȥألȯيات املقدمة للعمالء     ياȦوالسل ȏوائد من القروȦيرادات الǙ  
٦٠٦Û٨٣Đ  Đ٣ĒÛďĔ٣   ȣوȊȮامل ɂعل ǢǶسابات السǵ وائد منȦال  
١٣ďÛ٦Ē٢  ĒĒÛĐĐ٠   Ɂرǹɉيات اȦوالسل ȏوائد من القروȦال  
Ēď١ÛĐ٠Ē  ٦١ĐÛ٠ď٣    
١٨٦Û٠٢٦  Ē٨Û٢ďď    يات معلقة مستعادةȦوسل ȏروȩ اح ( فوائدȒيǙĔ -ǡ  ( 
Ĕ٢ĒÛĐ٦  ٣٣Ĕ٣Û٢٨Ē  يات املقدمة للعمالءȦوالسل ȏوائد من القروȦيرادات الǙ ƃاƤǙ 

      ȫالبنو Ɂرصدة لدɉوائد من اȦيرادات الǙ  
ď٢١ÛĒ٦٨  Ē٨٣ÛĔ١٨    Ɨالبنك املركزي اليم Ɂوائد من شهادات اإليداع لدȦال  
٢Ē٠Û٣ĐĔ  ٣١ďÛيات الن   ٣٠٣ȕتياǵوائد من ودائع االȦال  Ɨالبنك املركزي اليم Ɂامية لدȚ 
٢٢٢ÛĔĔĔ  Ĕ٦Û٠Ĕارجية     ٣ƪا ȫالبنو Ɂوائد من اإليداعات لدȦال  
Ĕ١ĐÛ١  ١٢٦Û١ĔďÛ٣١ď  ȫالبنو Ɂرصدة لدɉوائد من اȦيرادات الǙ ƃاƤǙ 

١Û٨ď٢Û٦ĐĔ  ١Û٨٨ĒÛ٦٠١   Ɂرصدة لدɉيات املقدمة للعمالء واȦوالسل ȏوائد من القروȦيرادات الǙ ƃاƤǙȫالبنو 

 تكلفة الودائع ٢١

    م٢٠٠٢  م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥودائع العمالء    أل ɂوائد علȦال  

١Û٢٣ďÛĐ٣Ē  ١Ûď٠ďÛ٨Đ١    Ƙسابات التوفǵ ɂوائد علȦال  
٣ďĔÛĐ٦Ĕ  ٣ĐĒÛďĔجل    ٠ɉودائع ا ɂوائد علȦال  
١ďÛ٨٦Ē  ď٢ÛĒ١Ĕ     Ɂرǹودائع أ ɂوائد علȦال  

١ÛĐĔ٨ÛĔĒ١  ٣Û٨٠ĐÛودائع العمالء  ٠٦٠ ɂوائد علȦال ƃاƤǙ 

      ȫقة للبنوǶرصدة املستɉا ɂوائد علȦال 
١٨ÛĒ٢Ĕ  ١ďÛ٢١١     ȫقة للبنوǶرصدة املستɉا ɂوائد علȦال 
١٨ÛĒ٢Ĕ  ١ďÛ٢١١  ȫقة للبنوǶرصدة املستɉا ɂوائد علȦال ƃاƤǙ 

١Û٦١ĒÛĒ١  ٠٢Û٨١ĔÛ٢Ēة الودائع  ١ȦلȮت ƃاƤǙ 
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 ) ٣١ (صǶȦة 

 الت واخلدمات املصرفية األخرىإيرادات العمو ٢٢
    م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
  Ǚيرادات العموالت      

Đ٦ÛĐĔ١  Ē٣Û١ĔĒ    ابات اإلعتمادات املستنديةȖǹ يرادات العموالت منǙ  
Đ٦Û٦٢  ٠٢٣Û٦ďمان    ٣Ȓابات الȖǹ يرادات العموالت منǙ  
٣٨Ûď٣  ٢١ĔÛďيرادات العموالت من ال   ٦٣Ǚ  ويالتǶت 
٨١ÛĐĐ٠  Ē٨ÛĔ٠Ĕ    اتȮيȊيرادات العموالت من الǙ  
١٢٣Û١Ēď  ١Đ٣Û١ĐĒ     ةȦتلǺيرادات العموالت املǙ  
٣ĐĐÛĒĐĔ  ď٠ĒÛ٣٦Ĕ   يرادات العموالتǙ ƃاƤǙ  

       Ɂرǹɉدمات املصرفية اƪيرادات اǙ  
١ď٠Ûď٢١٢  ٨٣Û٦ď٨    Ɂرǹɉدمات املصرفية  اƪيرادات اǙ  
١ď٠Ûď٢١٢  ٨٣Û٦ď٨   Ɂرǹɉدمات املصرفية اƪيرادات اǙ ƃاƤǙ  
ďĔ٦Û٢ď٦٢٠  ٢Û٠١Ē   Ɂرǹɉدمات املصرفية اƪيرادات العموالت واǙ ƃاƤǙ  

 تإيرادات اإلستثمارا ٢٣
   م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل   
  Ǚيرادات االستثمارات اǂلية     

٦٢Û٢ĔĔ  Đ٣Û٣Ē٨  Ȯقوق امللǵ ركة التابعة  الزيادة يفȊية يف ال 
-  ďÛĒĐارة واالستثمار   ٢ǲللت ǨويȮعة من بنك اليمن والȁيرادات أرباح موǙ )ȇ.ي.م(. 

٦٢Û٢ĔĔ  Đ٨Ûلية  ١٣٠ǂيرادات االستثمارات اǙ ƃاƤǙ 

  Ǚيرادات االستثمارات اƪارجية     
Ĕ٠Û٣٠Đ  Ē٨Ûďج  ١٢ Ûارة والصناعةǲعة من بنك التȁيرادات أرباح موǙ źيبو 
١Û٠٠ď  ١Û٠ďĒ  رينǶالب Ûدمات املالية العربيةƪعة من شركة اȁيرادات أرباح موǙ  
ĒÛď٦ď  ĔÛĒتونس  ٦٦ Ûعة من بنك تونس العامليȁيرادات أرباح موǙ  
Ĕ٨ÛĒĒ٨  ٣ĔÛ٢٢Đ  ارجيةƪيرادات االستثمارات اǙ ƃاƤǙ 
١٦١Û٠Ē١  ٢ďĒÛ٣ĐĐ  يرادات االستثماراتǙ ƃاƤǙ 

 جنيبألعمليات النقد اأرباح  ٢٤
    م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
٦٢Û٦Ĕ١٨  ٠ďÛجنبية    ١٨٨ɉرصدة بالعمالت اɉا ȴعادة تقييǙ ة منƟأرباح نا  
١٠ÛĒ٣ď  ١ĔÛجنبية    ٠٨٨ɉة من املعامالت بالعمالت اƟأرباح نا  
Ē٣Ûď٢ď  ٢٠٣Û٢Ē٦  Ƒجنɉأرباح عمليات النقد ا ƃاƤǙ 
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 ) ٣٢ (صǶȦة 

 يرادات التشغيل األخرىإ ٢٥
   م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥصصات مستردة  ألƯ 
١ďÛ٣Ĕارجية   -  ٢ƪا ȫالبنو Ɂسابات اجلارية لدƩصصات بنود معلقة يف اƯ) احȒيǙ٦ -ǡ ( 
٣Ē١Û٣٦  ١٢٠ĐÛ٨Ēيات   ٣Ȧوالسل ȏصصات القروƯ) احȒيǙĔ -أ ( 
١ĒÛ٦١Ĕ  -   يةȑااللتزامات العر ȌصƯ) احȒيǙ١٦( 
ď٠٣Û٣٦  ١٣١ĐÛ٨Ēصصات مستردة  ٣Ư ƃاƤǙ 
٢١Û٠١ď  ١ĔÛارات  ٣٦١ƶǙ يراداتǙ  
٣Ûď٢١  ĔÛثابتة   ٠٨٨ ȯيرادات مبيعات أصوǙ  

ď٢ĒÛĐ٣  ٦٦ĔďÛ٣٢٢   Ɂرǹɉيل اȢȊيرادات التǙ ƃاƤǙ  

 املخصصات ٢٦
    م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
ĐĒďÛĔ٢٦  ٢٨ďÛďĐلقاء ا   ٠ ȌصƯ  مةȚاملنت Ƙȡ ياتȦوالسل ȏاح (لقروȒيǙĔ -أ  ( 

-  ١٨Û٦٠Ĕ   ȫالبنو Ɂسابات اجلارية لدƩبنود معلقة يف ا ȌصƯ) احȒيǙ٦( 

-  Đ٨ÛĔية    ٦٨ȑلقاء اإللتزامات العر ȌصƯ ) احȒيǙ١٦ ( 
١Û٣  ٦١٣ÛĐĒاالستثمارات    ١ ȴيȩ يف ȯالǶمȑلقاء اال ȌصƯ ) احȒيǙ١٠-ǡ  ( 

-  ٢٠ÛďĐصص  ١Ư  Ɂرǹات أ 
ĐĒ٦ÛĐď٣٦٦  ١Û٠ďĔ  صصاتǺامل ƃاƤǙ 

 ف اإلدارية والعموميةارياملص ٢٧
    م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
١Û٠Ĕ١Û١  ١٦٨Û١١١Û٠ĒĒ    اőقاǶجور وملɉوا Ǣالروات  

٢٦ÛĒ٣٦  ٢٠Ûبوعات     ٠٢٣Ȗتبية ومȮأدوات م  
٣ďÛ٢٦Ē  ď٢Ûوفاكس    ٠٨٠ ȤاتȽبريد و  
٢٣Ûď٠Ĕ  ٢٨ÛĐďď     نارةǙو Ȼكهرباء وميا  
ď٣ÛďĔ٣  Đ٢Û٦ĐĐ     نقل وانتقالت  
١٣Û١  ١٦٣ďÛ٨٢Ĕ     رȊعالن ونǙ  
١٠ÛĐ١  ٨٣ďÛ١Ĕ٣     Ǣالتدري Ȥمصاري  
ĐĒÛ٢٨ď  Đ٦ÛĐصالح وصيانة وترميمات    ٢١Ǚ  
١١٨Û١٢  ٨٢٠ďÛ١٨Đ    الت واملعداتɇالعقارات وا ȫاح ( استهالȒيǙ١٢ (
ĒÛ٨٣Đ  ٨Û٢Ēجلة    ٢ǘقات اإليرادية املȦالن ȫاح ( استهالȒيǙ١١ ( 
١Û٢ď١  ١Û١٠Ē    ليةƮ Ǣرائȑومية وȮǵ رسوم  
١٠Û١٠Ē  ١١Ûتربعات    ٨٢٦  
٣ĐÛ٨ďĐ  ď١Û٦٣Đ     اراتƶǙ  
Ē١Û٦ďĐ  ĒĒÛĔ٠٢    Ɂرǹدارية أǙعمومية و Ȥمصاري  

١ÛĐďĐÛĐ١  ٨٠Û٦٢٠Û٨ďĔ  اإلدارية والعمومية Ȥاملصاري ƃاƤǙ 
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 ) ٣٣ (صǶȦة 

 أرباح غري متعلقة بالنشاط ٢٨
    م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ȯريا Ȥأل    
٢ď١ÛĒďومية   -  ٣ȮƩاجلهات ا Ȑبل بعȩ دمة منǺاملست ȼعقارات Ȑقق من مبيعات البنك لبعǂا Ǵصايف الرب 
٢ď١ÛĒď٣ -   ȓاȊاملتعلقة بالن Ƙȡ رباحɉا ƃاƤǙ 

 ةزكاال ٢٩
    م٢٠٠٢  م٢٠٠١

ȯريا Ȥأل  ألȯريا Ȥ    
ĐÛقة عن سنوات سابقة    -  ٠٠٠Ƕالزكاة املست Ȥمصاري  
٣٠Û٣  ٠٠٠ĐÛالية    ٠٠٠Ʃقة  واملدفوعة عن السنة اǶالزكاة املست Ȥمصاري  
٣ĐÛ٣  ٠٠٠ĐÛالزكاة   ٠٠٠ ƃاƤǙ  

 

 ربح السهم ٣٠
    م  ٢٠٠٢   م  ٢٠٠١ 

 ȯريا Ȥأل    ȯريا Ȥأل     
ď٦٨Û٨Đ٦٦٣  ٨ÛĐĔĔ    أرباح السنة  صايف 

      
١٠Û٠٠٠Û٠٠٠ȴ١٠   سهÛ٠٠٠Û٠٠٠ȴالسنة     سه ȯالǹ ȴسهɉعدد ا Ȕمتوس  

      
ď٦,٨Ĕȯ٦٦,٣٦   رياȯريا    ȴالسه Ǵرب 

 

 املعامالت مع األطراف ذوي العالقة ٣١
 

 اإلدارة ومسǞوƃ البنك الرئيسيني وأفراد عائالøƢ ȻǾøȽ       ȴőثل املعøامالت الǨƢ Ɣ مع اȕɉراǽ ȣوي العالȩة واملسامهني الرئيسيني Ƙȡ اȮƩومةÛ وجملس                
 .يتȴ اعتماد شروȻǾȽ ȓ املعامالت من ȩبل Ǚدارة البنك  .والȊركات الƔ يعتربون فيها املالȮني الرئيسنيÛ الǾين كانوا عمالء البنك ǹالȯ السنة

 

 :ȽيǙن املعامالت اƬامة مع اȕɉراǽ ȣوي العالȩة الƔ تتȒمنها البيانات املالية 
    م  ٢٠٠٢   م  ٢٠٠١ 

 ȯريا Ȥأل    ȯريا Ȥأل     
      ȴŏ ةȩوي العالǽ ȣراȕɉاء جملس اإلدارة واȒأع  

٢Û١  ١٦٢Û٦١Ĕ    يات املقدمة للعمالءȦوالسل ȏالقرو  
٨  ٨٨٢ď    يراديةǙ فوائد  

٣Û٠ďď  ١ÛĒوي العال  ٠٣ǽ ȣراȕɉاء جملس اإلدارة و اȒاملعامالت مع أع ƃاƤǙ  ȴŏ ةȩ 
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 ) ٣ď (صǶȦة 

 استحقاق األصول واإللتزامات  ٣٢
 م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١كما يف ) أ(

 ƃاƤاإل  
  استǶقاق أكثر

  من سنة  
ȯالǹ قاقǶاست 

  سنة  
ȯالǹ قاقǶاست 

 Ĕ شهور  
ȯالǹ قاقǶاست 

  شهور ٦ 
ȯالǹ قاقǶاست  

   شهور ٣ 
 ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥري   أل Ȥألȯا    ȯريا Ȥأل  

  املوجودات - أ      
١ĐÛ٠Đ١ÛĒ٣Ē - - - ١٢٠Û٠٨Đ ١ďÛĔ٣١Û٦Đ٢   ȫالبنو Ɂأرصدة لد  
١٢Û٠Ĕ١ÛĐ٨Ĕ - - - - ١٢Û٠Ĕ١ÛĐ٨Ĕ  صايف Ûزانةƪون اǽأ 
٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ - - - - ٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ   وميةȮǵ سندات  
٣ÛĔ٠ĔÛ٨Ē٢ - ď٣٣ÛĒĔ٦ Đ٠Û٢ď١٣ ٨ĐÛ٣ ٢٢١Û٢Ĕ٠Û٦٠Ē   املقدمة للعمالء ȏالقرو  
٣Đ٦Û٣ ٠٠٢Đ٦Ûاالستثمارات   - - - - ٠٠٢  

٣٣ÛĒ١٦ÛďĐĐ ٣Đ٦Û٠٠٢ ď٣٣ÛĒĔ٦ Đ٠Û٢ď٢ ٨ĐĐÛ٣٢ ٣٠٦Û٦٢١Û١٠٣  

  املطلوبات - ب      
١٣ĒÛ٠٠ď - - - - ١٣ĒÛ٠٠ď   ȫقة للبنوǶأرصدة مست  

٣ĐÛĔĐ٦Û١Đ٦ ٠Ē٠Û١ĐĔ ĐÛďĔ١ÛĐ٦Đ ٣Û٦٦١Û٨Ĕ٦ ďÛ١٠٢Û٣٨Đ ٢٢Û٠٣٠Û١ďĐ   ودائع العمالء  
٣٦Û٠Ĕ٣Û١Đď ٦Ē٠Û١ĐĔ ĐÛďĔ١ÛĐ٦Đ ٣Û٦٦١Û٨Ĕ٦ ďÛ١٠٢Û٣٨Đ ٢٢Û١٦ĒÛ١ďĔ  

 م٢٠٠١ ديسمرب ٣١كما يف ) ب(

 ƃاƤاإل  
  استǶقاق أكثر

  من سنة  
ȯالǹ قاقǶاست 

  سنة  
ȯالǹ قاقǶاست 

 Ĕ شهور  
ȯالǹ قاقǶاست 

  شهور ٦ 
  ǹالȯ استǶقاق

   شهور ٣ 
 ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل  

  املوجودات - أ           
١ďÛ٢Đ٢ÛĔ١Đ - - - ٢ĔÛ٢Đ١ ١ďÛ٢٢٣Û٦٦ď   ȫالبنو Ɂأرصدة لد  
ĒÛď٨٨Û١٠Ē - - - - ĒÛď٨٨Û١٠Ē  صايف Ûزانةƪون اǽأ 
٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ - - - - ٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ   وميةȮǵ سندات  
ďÛ٢٨٢ÛĔ١ ٣٠Û١٢ĒÛ٦٣٠ ٠٢٦Û٦٠ ٠٣٣Ûď٣Ē ١Û٢٠٠Û٢٦Đ ١Û٢٦ĐÛ١٦Ĕ   املقدمة للعمالء ȏالقرو  
٣٠٦Û٣٠٦ ٣١٠Ûاالستثمارات   - - - - ٣١٠  

٢٨Û٦٣ĒÛĐ١Ē ١Ûď٣٣Û٦٣٠ ٣٣٦Û٦٠ ٠٣٣Ûď٣Ē ١Û٢٢ĔÛĐ٢ ١٦ĐÛ٢٨ďÛ١ĔĐ  

  املطلوبات - ب      
Đď٣Û٠٨٨ - - - - Đď٣Û٠٨٨   ȫقة للبنوǶأرصدة مست  

٣٠ÛĒĐ٨Û٢Đ٦ ٦Đ٣Û١٠Ĕ ďÛĒĐ٦Û٨ĒĒ ٣Û٢Ē٨ÛĔ٨٢ ďÛ٢٢ĒÛĒ٦Ĕ ١ĒÛ٨ď١ÛĐ١Ĕ   ودائع العمالء  
٣١Û٣٠١Û٣ďď ٦Đ٣Û١٠Ĕ ďÛĒĐ٦Û٨ĒĒ ٣Û٢Ē٨ÛĔ٨٢ ďÛ٢٢ĒÛĒ٦Ĕ ١٨Û٣٨ďÛ٦٠Ē  

 

 .وȯا سندات ȩابلة للتدȽا باعتبار أشهر٣ ǹالȯعلɂ أŒا تستǶق ها Ź تصنيȦوȩد م ٢٠٠Ē أȡسȖس ٦تاريǸ يف سندات اȮƩومة  تستǶق 



)ع.م.ش (ء والتعميرالبنك اليمني لإلنشا  
 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ٣Đ (صǶȦة 

 لفترةامتوسط أسعار الفائدة املطبقة خالل  ٣٣
 

 م٢٠٠٢معدالت الفوائد على املوجودات واملطلوبات ) أ
جنية إسترليين  يورو ريال سعودي  دوالر أمريكي   ريال ميين 

%  %  %  %  %  

  املوجودات      
  -  -  -  -  ١٣,٠٠% Ɨالبنك املركزي اليم Ɂامية لدȚيات النȕتياǵأرصدة اال
  -  -  -  -  ١١,٣٣%  سندات اȮƩومة

  ȫالبنو Ɂأرصدة لد 
٢,٨٠%  ١,ď٠,٨  -  %١Đ%  -  سابات اجلاريةƩا 
٢,Ē٣%  ٣,Ĕ٢  %٢,ď١,٦  %٠ď%  -  جلɉ الودائع 

-  -  -  -  ١٣,ĔĔ%  أǽون اƪزانةÛ صايف 
-  -  -  -  ١ď,٠٠%  شهادات اإليداع
-  -  -  ٦,Đ١ %٠Ē,٠٠%  القروȏ والسلȦيات املقدمة للعمالء

  املȖلوبات         
-  -  -  - ١٣,٠٠% ȫقة للبنوǶأرصدة مست 

 ودائع العمالء        
٢,٠٠%  ١٣,٠٠ %١,٢٠  -  %٢,٨٠% Ƙسابات التوفǵ 
٢,٠٠%  ١٣,٠٠  %١,٢٠  -  %٢,٨٠%  الودائع ɉجل

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

%  %  %  %  %  

  املوجودات      
 لبنك املركزي اليمƗأرصدة االǵتياȕيات النȚامية لدɁ ا %١٣,٠٠  -  -  -  -  
 سندات اȮƩومة %١٢,٨٦  -  -  -  -  

 ȫالبنو Ɂأرصدة لد 
ď,٠٠%  ٣,Đ٢,٦  %٣,٠٠  %٠ď% - سابات اجلاريةƩا 
ď,١٨%  ď,Ē٣%  ď,٣  %٢٢,Ĕجل - %٦ɉ الودائع 

  -  -  -  -  ١٣,Đصايف  %٠ Ûزانةƪون اǽأ 
  -  -  -  -  ١ď,ات اإليداعشهاد %٠٠ 
  -  -  -  ١ %٨,٠٠Ē,٠٠%  القروȏ والسلȦيات املقدمة للعمالء
  املȖلوبات        
  -  -  -  - ١٣,٠٠% ȫقة للبنوǶأرصدة مست 

 ودائع العمالء
٢,Ĕ٨%  ٢,Ĕ٢  -  %٨,ď١٣,٠٠ %٨% Ƙسابات التوفǵ 
٣,٢٠%  ٢  -  %٣,٢٠,Ēجلالودائع  %١٣,٠٠  %٠ɉ 



)ع.م.ش (ء والتعميرالبنك اليمني لإلنشا  
 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ٣٦ (صǶȦة 

 املوجودات واملطلوبات حبسب القطاعات االقتصاديةتوزيع  ٣٤
 م٢٠٠٢ ديسمرب ٣١كما يف ) أ(

 ƃاƤاإل   Ɂرǹأ  
  االستƘاد 
  الزراعة  والتصدير 

  التǲارة
  والصناعة 

  البناء 
   شǺصي   التمويل  والتȊييد 

 ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   Ȥألȯريا    ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل  
  املوجودات - أ               

١ĐÛ٠Đ١ÛĒ٣Ē - - - - - ١ĐÛ٠Đ١ÛĒ٣Ē -   ȫالبنو Ɂأرصدة لد  
١٢Û٠Ĕ١ÛĐ٨Ĕ - - - - - ١٢Û٠Ĕ١ÛĐ٨Ĕ -  صايف Ûزانةƪون اǽأ 
٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ  - - - - ٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ -   وميةȮǵ سندات  

٣ÛĔ٠ĔÛ٨Ē٢ ď١٢Û٨ď١ ١ď٠Û٠Ē٦ ٠Û٣٠ď ٢ÛĐ٦٦Û٣٢Ĕ ٦Ĕ٣ÛĐ٣ď - Ĕ٠ÛĒĔď 
 القروȏ املقدمة للعمالءÛ بعد

 املǺصصات 
٣Đ٦Û٣ - - - - - ٠٠٢Đ٦Ûاالستثمارات - ٠٠٢  

٣٣ÛĒ١٦ÛďĐĐ ď١٢Û٨ď١ ١ď٠Û٠Ē٦ ٠Û٣٠ď ٢ÛĐ٦٦Û٣٢Ĕ ٦Ĕ٣ÛĐ٣ď ٢ĔÛ٨٠٦ÛĐ٨٣ Ĕ٠ÛĒĔď  

 وبات  املطل- ب        
١٣ĒÛ٠٠ď - - - - - ١٣ĒÛ٠٠ď -   ȫقة للبنوǶأرصدة مست  

٣ĐÛĔĐ٦Û١Đ٣ ٠Û٢١٦ÛĔĔĒ Ē٢٢ÛĒ٦٢ ٢٠Û٢٠ď ĐÛ١ĒďÛ٠٨Ĕ ١Û٠٨٢Û٢ - ٢٨٠ĐÛ٦ĔĒÛودائع العمالء   ٨٦٠  
٣٦Û٠Ĕ٣Û١Đď ٣Û٢١٦ÛĔĔĒ Ē٢٢ÛĒ٦٢ ٢٠Û٢٠ď ĐÛ١ĒďÛ٠٨Ĕ ١Û٠٨٢Û١٣ ٢٨٠ĒÛ٠٠ď ٢ĐÛ٦ĔĒÛ٨٦٠  

 
 م٢٠٠١ ديسمرب ٣١كما يف ) ب(

 ƃاƤاإل   Ɂرǹأ  
  االستƘاد 
  الزراعة  والتصدير 

  التǲارة
  والصناعة 

  البناء 
   شǺصي   التمويل  والتȊييد 

 ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل  
   املوجودات- أ               

١ďÛ٢Đ٢ÛĔ١Đ  -  -  -  -  -  ١ďÛ٢Đ٢ÛĔ١Đ  -   ȫالبنو Ɂأرصدة لد  
 ĒÛď٨٨Û١٠Ē  -  -  -  -  -   ĒÛď٨٨Û١٠Ē  -  صايف Ûزانةƪون اǽأ 
٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ    -  -  -  -   ٢Û٣٠ĒÛ٢ĐĐ  -   وميةȮǵ سندات  

 ďÛ٢٨٢ÛĔ٣٠   ď٠Û٦٨٨  ďĐĐÛĐď١  ٢ĐĒÛ٣Ē٢  ٠Û٦Đ٦ÛĒĔ٦٠٣   ٢ÛĒ٨Ĕ   -   ٣٦٨ÛĒďĔ 

 القروȏ املقدمة 
للعمالءÛ بعد 
 املǺصصات 

 ٣٠٦Û٣٠٦   -  -  -  -  ٢٠٠   ٣١٠Ûاالستثمارات -  ١١٠  
٢٨Û٦٣ĒÛĐ١Ē   ď٠Û٨٨٨  ďĐĐÛĐď١  ٢ĐĒÛ٣Ē٢  ٠Û٦Đ٦ÛĒĔ٦٠٣   ٢ÛĒ٨Ĕ  ٢ďÛ٣ĐďÛ٣٨Ē   ٣٦٨ÛĒďĔ  

  املطلوبات - ب               

 Đď٣Û٠٨٨  -  -  -  -  -   Đď٣Û٠٨٨  - 

 أرصدة مستǶقة 
  ȫللبنو 

 ٣٠ÛĒĐ٨Û٢Đ٢  ٦Û٢١ĐÛ١  ٢٢٨ÛĔĔ١Û٢ď٣  ٨ĔÛĒ٦٦  ĐÛĔ١٣Û٨٢Ĕ  ١Ûď٢٣ÛĐ٦ď   -  ١ĔÛ١ĒďÛودائع العمالء   ٦٢١  
 ٣١Û٣٠١Û٣ďď  ٢Û٢١ĐÛ١  ٢٢٨ÛĔĔ١Û٢ď٣  ٨ĔÛĒ٦٦  ĐÛĔ١٣Û٨٢Ĕ  ١Ûď٢٣ÛĐ٦ď   Đď٣Û١  ٠٨٨ĔÛ١ĒďÛ٦٢١  

 أنشطة األمانة ٣٥
 ). ع-٣( ǙيȒاح Ź بيانȼ يفباستثناء ما عنها بالنيابة  ȕراȣ أǹرɁ أوأ Ʃساǡ موجوداتيقوم البنك بǖية أنȖȊة تتعلق ȘȦƜ وǙدارة ال 



)ع.م.ش (ء والتعميرالبنك اليمني لإلنشا  
 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية 

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ 
 

 ) ٣Ē (صǶȦة 

  التالية بالعمالت األجنبيةااللتزاماتكان لدى البنك  ٣٦

    م  ٢٠٠٢   م٢٠٠١
ȯريا Ȥأل   ȯريا Ȥأل     

١ÛďĒ٢Û٦ď٢  ĐĒ٠Ûďي   ١٦Ȯدوالر أمري  
٢٦٨ÛĔ٣١  ďĐďÛĐ٨٢   ƗسترليǙ ȼجني  
٣Ē١Û٣٨ď  Ĕ٨ĐÛ٦Ēيورو   ١  
١٦ÛĒ٨Đ  ٢ďÛسعودي   ٠٦٨ ȯريا  
١٠ÛĒďĔ  ١١Û٠٨٠   Ɂرǹأ  

لعملة أجنبية واǵدة   % ١Đجنبية أو   من ƤǙاƃ العمالت ا٢Đ %   ɉمÛ للبنك أن ƷتȘȦ بنسبة Ɠǵ       ١ĔĔ٨لسنة  ) ٦( لتعميȴ البنك املركزي اليمƗ رȴȩ       وفقǄا
    ȕتياǵواال ȯاملا ȃرأ ƃاƤǙ اتيمن . Ǆوفقا        ȴȩر Ɨالبنك املركزي اليم ȴ٢٠٠١لعام  ) ١( لتعمي   Ǹمن عملية ا    ٢٠٠٢ يناير   ١م بتاري ǨيȢم ألǡتساǵ  مراكز 

 . يف عملة اليوروƔ دǹلǨالعمالت اɉجنبية تلك العمالت ال
 

 ). رياȯ لȮل دوالر١Ē٣,٢Ēيساوي  -م ٢٠٠١(Û  رياȯ لȮل دوالر١Ē٨,٨٨م يساوي ٢٠٠٢ ديسمرب ٣١ كان سعر صرȣ الدوالر اɉمريȮي يف
 

 اإللتزامات الرأمسالية ٣٧

ȢبلǨالية يفƧديسمرب ٣١ جمموع االلتزامات الرأ  
    م  ٢٠٠٢   م  ٢٠٠١ 

 ȯريا Ȥأل    ȯريا Ȥأل     
٦ĐÛ١  ٠٠٠ďďÛي   ٠٠٠ȑشراء أرا 
٣Đ٠Û١  ٠٠٠Đ٠Û٠٠٠   Ɔاء مباȊنǙشراء و 
١١٣Û٢٠٦  ٠٠٠Ûالت ومعدات   ٠٠٠Ǔ شراء 
Đ٢٨Û٠٠٠  Đ٠٠Ûالية   ٠٠٠Ƨااللتزامات الرأ ƃاƤǙ 

 

 أرقام املقارنة ٣٨

 .أعيد تبويǢ بعȐ أرȩام السنة السابقة لتتناسǢ مع العرȏ اƪاȋ بالسنة اƩالية
 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
א  א

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في التقرير السنوي للسنة المنتهية 
 

   )٣Ē( صǶȦة 

 

 منطقة صنعاء

 ١ فرع صنعاء  صنعاء   سبتمرب ٢٦شارع 
 ٢ فرع الزبƘي  صنعاء  شارع الزبƘي 

 ٣ فرع الصليǶي  صنعاء  شارع تعز 
 ƗȢ ď فرع علɂ عبد امل صنعاء  شارع سيȤ بن ǽي يزن 

 Ȼدǵ صنعاء  شارع  Ȼدǵ فرع Đ 
 ǡصنعاء  شارع شعو  ǡ٦ فرع شعو 
 Ē اجلامعة فرع  صنعاء  شارع اجلامعة 

 ٨ فرع اƩصبة  صنعاء   اƩصبة
 Ĕ فرع املȢتربني  صنعاء  شارع الزبƘي 

 Ȼمدينة صعد  Ȼصعد  Ȼ١٠ فرع صعد 
 ١١ فرع عمران  عمران  مدينة عمران 

 ١٢ فرع Ʀر  Ʀر  مدينة Ʀر 
 Ǩويǂمدينة ا  Ǩويǂا  Ǩويǂ١٣ فرع ا 

 ١ď فرع ǲǵة  ǲǵة  مدينة ǲǵة 
ǔة مȚافƮ ǡر  ǡرǔم  ǡرǔ١ فرع مĐ 

    
 منطقة احلديدة 

 ١ فرع اƩديدة الرئيسي  اƩديدة  الȊارع الرئيسي 
 ٢ فرع شارع صنعاء  اƩديدة  شارع صنعاء 

 ٣ فرع املȖراق  اƩديدة  شارع املȖراق 
 ď فرع باجل  باجل  مدينة باجل 

 ȼقيȦال Ǩمدينة بي  ȼقيȦال Ǩبي  ȼقيȦال Ǩفرع بي Đ 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
א  )(א

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في التقرير السنوي للسنة المنتهية 
 

   )٣٨( صǶȦة 

  طقة تعزمن

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

 ȣاإلشرا ȏوǵ تعز شارع ȣشراɉا ȏوǵ ٣ فرع 
 ď فرع التربة  التربة  )اǲƩرية (مدينة التربة 
 Đ فرع املǺاء  املǺاء  مدينة املǺاء 
 ٦ فرع ǲȽدة  ǲȽدة مدينة ǲȽدة

 

  إب منطقة

 ١ فرع ǡǙ ǡǙ الȊارع الرئيسي 
 ٢ لقاعدةفرع ا القاعدة مدينة القاعدة
Ƈمدينة ير Ƈير  Ƈ٣ فرع ير 
 ď فرع السدة السدة  مدينة السدة

    

 منطقة ذمار 

 ١ فøرع ǽمøار  ǽمار  مدينة ǽمار 
 ٢ فرع رداع  رداع  مدينة رداع 
 ٣ فøرع البيøȒاء  البيȒاء مدينة البيȒاء

    

 عـدن 

 ١ فرع السعيدة  عدن  كريتر شارع امللك سليمان
    

 حضرموت 

 ١ فرع املȮال املȮال مدينة املȮال
    

 سيئون

 ١ فرع سيǞون  سيǞون  مدينة سيǞون
 

Ɓاء العاƲيع أƤ مراسلون يف Ɨللبنك اليم 


