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 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(

 بياف المركز المالي

 م2010 ديسمبر 31 في كما
 

 (3صفحة )

  

 ديسمبر 53
  ـ4232

 ديسمبر 31
 م2009

 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ إيضاح الموجودات

 13,467,598  35465345:4 4 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 21,433,152  4743:84399 5 صافي ,األرصدة لدى البنوك

 67,781,426  89442643:6 6 صافي ,الخزانةأذون 

 2,307,255  445294477 7 حكوميةالسندات ال
 10,900,580  447:6;3947 8 بعد المخصصات ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء

 604,782  ;62436; 9 صافي ,المتوفرة لمبيعاالستثمارات 

 3,899,800  35;648374 10 األرصدة المدينة والموجودات األخرى

 1,910,114  ;44337467 11 بعد االستيالك المتراكم ,العقارات واآلالت والمعدات
 122,304,707  54325;35545  إجمالي الموجودات

     الممكيةالمطموبات وحقوؽ 

     المطموبات

 341,333  4434969 12 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة لمبنوك

 102,982,648  594392;3324 13 ودائع العمالء
 5,615,007  ;942:84:6 14 األرصدة الدائنة والمطموبات األخرى

 329,624  8;49849 15 المخصصات
 858,858  7924968 17 الدخل المستحقة الدفعضريبة 

 110,127,470  :5452;42;33  إجمالي المطموبات

     حقوؽ الممكية
 9,500,000  3242224222 أ-18 رأس المال
 2,333,500  44:274722 ب-18 ي القانونياالحتياط

 320,000  346424222 ج-18 االحتياطي العام
 23,737  7;9644  األرباح المستبقاة

 12,177,237  7;49;;3644  إجمالي حقوق الممكية

 122,304,707  54325;35545  إجمالي المطموبات وحقوق الممكية

     صافي ,وااللتزامات األخرىالحسابات النظامية 
 23,426,623  4745:24996 19 صافي ,االلتزامات مقابل خطابات اعتماد وخطابات ضمان وأخرى

 ,(2و  1الحسابات المستقمين مرفق )صفحة  مدققيتقرير 

 ( جزءًا ال يتجزأ  من ىذه البيانات المالية.41( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )
 

 ىرىرةحسين فضل محمد   عبد الناصر نعمان الحاج  أمين الصغير محمد
 رئيس مجمس اإلدارة  المدير العام  نائب المدير العام لمشئون المالية واإلدارية



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 الشامؿ بياف الدخؿ
 م2010 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (4صفحة ) 

 م2009  ـ4232  
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ إيضاح إيرادات التشغيؿ

 1,974,391  645684229 20 من القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء واألرصدة لدى البنوك الفوائد
 7,456,574  4274;34436  من أذون الخزانة الفوائد
 310,304  6:848:6  من السندات الحكومية الفوائد

 9,741,269  34965:;384  الفوائدإجمالي إيرادات 
 (4,730,765)  (3247634:94) 21 تكمفة الودائع

 5,010,504  4:93;8465  الفوائدصافي إيرادات 
 832,154  244856; 22 العموالت ورسوم الخدمات المصرفية

 480,260  3;84844 23 يرادات من االستثمارات المتوفرة لمبيعاإل
 124,340  :472475 24 العمميات بالعمالت األجنبيةأرباح 

 225,448  344354:88 25 إيرادات التشغيل األخرى
 6,672,706  46554422;  صافي إيرادات التشغيل

     مصاريؼ التشغيؿ
 217,484  348794764 26 المخصصات

 3,812,407  ;548924:8 27 المصاريف العمومية واإلدارية
 4,029,891  7454:4633  التشغيل إجمالي مصاريف

 2,642,815  4,104,789  قبل الزكاة وضريبة الدخلالسنة ربح 
 (224,735)  (48346:7) 16 الزكاةلقاء مخصص ال

 2,418,080  54:654526  بعد الزكاة وقبل ضريبة الدخلالسنة ربح 

 (858,858)  (9424968) أ-17 ضريبة الدخل لمسنة لقاء مخصص ال
 1,559,222  :54344477  السنةربح 

     الدخؿ الشامؿ اآلخر
 -  -  خر لمسنةالدخل الشامل اآل

 1,559,222  :54344477  إجمالي الدخؿ الشامؿ لمسنة

 795,203  44727;347  %(73.22إجمالي الدخؿ الشامؿ المنسوب إلي حصة مسيطرة )

 764,019  347524275  %(22.;6)غير مسيطرة إجمالي الدخؿ الشامؿ المنسوب إلي حصة 

 لاير يمني 155,92  لاير يمني 534.48 28 الربح األساسي لمسيم 

 ( جزءًا ال يتجزأ  من ىذه البيانات المالية.41( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )

 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(

 بياف التغيرات في حقوؽ الممكية
 م2010 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 
 

 الماؿ رأس
  أ(-39)إيضاح 

 القانوني االحتياطي
  ب(–39إيضاح )

 العاـ االحتياطي
  (ج-39إيضاح )

 األرباح
 اإلجمالي  المستبقاة

 يمني لاير ألؼ  يمني لاير ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ 
 33463:4237  794237  4924222  34222;442  42224222; م2009يناير  1الرصيد في 

          الدخؿ الشامؿ
 4444;3477  4444;3477  -  -  - السنةربح 

 -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر لمسنة
 4444;3477  4444;3477  -  -  - إجمالي الدخل الشامل

          المالؾالمعامالت مع 
 -  (44722;4)  724222  4644722  - المحول إلى االحتياطي القانوني واالحتياطي العام

 -  (7224222)  -  -  7224222 المحول إلى رأس المال
 (224222:)  (224222:)  -  -  - توزيعات األرباح المقترحة

 (224222:)  (44722;347)  724222  4644722  7224222 إجمالي المعامالت مع المالك
 3443994459  454959  5424222  445554722  47224222; م2009ديسمبر  31الرصيد في 

          الدخؿ الشامؿ
 :54344477  :54344477  -  -  - السنةربح 

 -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر لمسنة
 7;49;;3744  7;5436844  5424222  445554722  47224222; إجمالي الدخل الشامل

          المعامالت مع المالؾ
 -  (347944222(  343224222  6944222  - المحول إلى االحتياطي القانوني واالحتياطي العام

 -  (7224222)  -  -  7224222 المحول إلى رأس المال
 (342224222)  (342224222)  -  -  - توزيعات األرباح المقترحة

 (342224222)  (542944222)  343224222  6944222  7224222 المعامالت مع المالك إجمالي
 7;49;;3644  7;9644  346424222  44:274722  32.222.222 م2010ديسمبر  31الرصيد في 

ـ رفع رأس ماؿ البنؾ إلى عشرة مميار لاير يمني مع بقاء عدد األسيـ المصدرة عشػرة مميػوف سػيـ و لػؾ :422مارس  :4أقر المساىموف في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 
 عمى النحو التالي:

 العاـ إلى حساب رأس الماؿ. االحتياطيإجراء رفع فوري لرأس الماؿ إلى سبعة مميار وخمسمائة مميوف لاير يمني بتحويؿ مبمغ مميار وخمسمائة مميوف لاير يمني مف حساب  -
إلى مبمػغ عشػرة مميػار لاير يمنػي باسػتخداـ األربػاح التػي سػيتـ تحقيقيػا خػالؿ  تفويض مجمس اإلدارة باتخا  القرارات التنفي ية لرفع رأس الماؿ مف مبمغ سبعة مميار وخمسمائة مميوف لاير يمني -

 وما بعده. ,ـ:422 سنةال
 .  تعديؿ القيمة اإلسمية لمسيـ مع كؿ زيادة لرأس الماؿ يقرىا مجمس إدارة البنؾ حتى بموغ رأس ماؿ البنؾ إلى مبمغ عشرة مميار لاير يمني -

 تالية:االجراءات ال ةدار عاله اتخ  مجمس اإلأ ةالعمومي ةلقرار الجمعي تنفي اً 

مػغ  ـ مب:422ديسػمبر  53 كمػا فػيالبنػؾ صبح رأس ماؿ أوب لؾ  ,ـ;422مارس  3 اجتماعو المنعقد بتاريخفي ـ :422ربح سنة لاير مف  3472242224222رفع رأس الماؿ بمبمغ  إقرار  -
 .يمني لاير 422242224222;

مبمػغ    ـ;422ديسػمبر  53 كمػا فػي البنػؾ  ليصػبح رأس مػاؿـ 4232أبريػؿ  9 اجتماعو المنعقػد بتػاريخفي  ـ;422ربح سنة مف يمني  لاير 72242224222رفع رأس الماؿ بمبمغ  إقرار  -
 يمني. لاير 472242224222;

ـ مبمػغ  4232ديسػمبر  53كمػا فػي البنػؾ ليصبح رأس مػاؿ  ـ4233مارس  ;4 اجتماعو المنعقد بتاريخفي ـ 4232ربح السنة مف يمني لاير  72242224222رفع رأس الماؿ بمبمغ  إقرار  -
 يمني.لاير  32422242224222

سػيـ  324222.222لػى عشػرة مميػار لاير مػوزع عمػى إس المػاؿ أـ برفػع ر :422مػارس  :4يكوف مجمس االدارة قد استكمؿ تنفي  قرار الجمعية العمومية غير العادية لممساىميف الصادر فػي  لؾ وب
 لمسيـ الواحد.يمني لاير  34222قدرىا يمة اسمية بق

 ( جزءًا ال يتجزأ  مف ى ه البيانات المالية.63( إلى )3تشكؿ اإليضاحات المرفقة مف )



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(

 بياف التدفقات النقدية
 م2010 ديسمبر 31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 م2009  ـ4232  
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ إيضاح األنشطة التشغيمية

 2,642,815  ;:6432649  ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 112,647  348284374    الدخل الشاملالمخصص لقاء خسائر القروض والسمفيات والحسابات النظامية المحممة عمى بيان 
 (184,955)  (8:44753)    الدخل الشاملالمخصص لقاء خسائر القروض والسمفيات والحسابات النظامية المستردة إلى بيان 

 82,676  4264;8  فروق إعادة تقييم المخصص لقاء خسائر القروض والسمفيات
 (51,970)  (4649;7)  بالشركة التابعةحقوق الممكية الزيادة في 

 (9,152)  (6564267)  اآلالت والمعدات المستبعدات من العقارات و أرباح 
 (801,071)  (:3422:4:7)  ضريبة الدخل المدفوعة

 (225,170)  (4564957)  الزكاة المدفوعة 
 318,495  5634:86  استيالك العقارات واآلالت والمعدات

 1,884,315  549244473  المستخدمة في أنشطة التشغيلالبنكية أرباح التشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطموبات 
     :البنكية التغيرات في الموجودات

 (1,450,508)  2;45;6  )الزيادة( في االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني النقصان / 
 (16,273,476)  745:444:8  في أذون الخزانة بتواريخ استحقاق تزيد عن ثالثة أشير  )الزيادة(النقصان / 

 (2,664,616)  (7;9495946)  المعمقة  الفوائدقبل المخصصات وبعد  ,)الزيادة( في القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء
 (786,530)  (9384335)  في األرصدة المدينة والموجودات األخرى  )الزيادة(النقصان / 

 (21,175,130)  (54;542434)  البنكية صافي النقصان في الموجودات
     :البنكية التغيرات في المطموبات

 296,470  (47:8;33)  في األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية/ الزيادة )النقصان( 
 18,455,224  764744;94  الزيادة في ودائع العمالء 

 1,334,646  :493;3435  الزيادة في األرصدة الدائنة والمطموبات األخرى 
 20,086,340  964876;4:  البنكية صافي الزيادة في المطموبات

 795,525  95;48764;  (1صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية )

     التدفقات النقدية مف األنشطة االستثمارية
 (588,143)  (4;77742)  معدات الالت و اآلعقارات و الشراء 

 (2,680)  (62;4974)  أغراض المتاجرةشراء استثمارات لغير 
 14,835  :4;6634  إيرادات المستبعدات من العقارات واآلالت والمعدات  

 (575,988)  (4326;:5)  (2األنشطة االستثمارية ) )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

     التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة التمويمية
 (603,468)  (64848;8)  األرباح المدفوعة توزيعات 

 (603,468)  (64848;8)  (3)األنشطة التمويمية  (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 
 (383,931)  47934465:  (5+4+3في النقدية وشبو النقدية )/ )النقصاف( صافي الزيادة 

 76,452,039  :98428:432  يناير  1النقدية وشبو النقدية في 
 76,068,108  4573;6485: 29 ديسمبر 53النقدية وشبو النقدية في 

 ( جزءًا ال يتجزأ  من ىذه البيانات المالية.41( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 اإليضاحات حوؿ البيانات المالية

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 التأسيس والنشاط  3
م بممكية مختمطة بين حكومة 1962 سنةشركة مساىمة عامة في  ,الجميورية اليمنية ,تأسس البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )البنك( في صنعاء

 (. 1وىو مسجل بسجل تجاري رقم )% من رأس المال المدفوع لكل منيما عمى التوالي. 49 % و51 الجميورية اليمنية والقطاع الخاص بنسبة

وتقع  في أنحاء الجميورية اليمنية. همنتشر ومكتبين فرع  42يمارس البنك أعمالو المصرفية من المركز الرئيس لمبنك في مدينة صنعاء ومن خالل 
 صنعاء في الجميورية اليمنية. ,(541وعنوانو البريدي ىو ص ب ) ,عاءصن ,سبتمبر 26اإلدارة العامة في ميدان التحرير شارع 

 موظفًا(. 1,462م: 2009ديسمبر  31موظًفا ) 1,384م 2010ديسمبر  31بمغ عدد موظفي البنك كما في 

 السياسات المحاسبية اليامة 4
 أساس إعداد البيانات المالية  أ-4

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

 خالف ذلك.

 ب( إدارة المخاطر المالية.-3يتم اإلفصاح عن مخاطر األدوات المالية وعرضيا في اإليضاح رقم )
نشطة التمويمية.  يظير بيان التدفقات النقدية التغيرات في النقدية وشبو النقدية الناتجة خالل السنة من األنشطة التشغيمية واألنشطة االستثمارية واأل

( في أي بند من بنود بيان المركز المالي ُتدرج النقدية وشبو 29االستثمارات العالية السيولة.  يظير اإليضاح رقم ) تتضمن النقدية وشبة النقدية
 النقدية. 

ولذلك فإن األرباح لمسنة تعدل ببنود غير نقدية مثل أرباح  ,يتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية باستخدام الطريقة غير المباشرة
ال يؤخذ بجميع بنود اإليرادات  ,والتغيرات في المخصصات باإلضافة إلى التغيرات في المدينين والدائنين.  باإلضافة إلى ذلك ,ائر القياسوخس

 المستممة أو المدفوعة كتدفقات نقدية تشغيمية. الفوائدوالمصروفات من المعامالت النقدية العائدة لألنشطة االستثمارية أو التمويمية.  وتصنف 

ى فئة التشغيل يتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويمية باستخدام الطريقة المباشرة. يعتمد إسناد البنك لمتدفقات النقدية إل
 واالستثمار والتمويل عمى نموذج تشغيل لمبنك )منياج اإلدارة(.

 بيان االلتزام
ية المفعول كما في تعد البيانات المالية عمى أساس االستمرارية طبقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المقرة من مجمس معايير المحاسبة الدولية السار 

 ,م2010مبر ديس 31م وتفسيرات لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية التابعة لممجمس السارية المفعول كما في 2010ديسمبر  31
اردة في منشور ومتطمبات القوانين والموائح المحمية الحالية المطبقة والقواعد والتعميمات الصادرة من البنك المركزي اليمني بما فييا التعميمات الو 

 م بشأن عرض البيانات المالية.2002( لسنة 2البنك المركزي اليمني رقم )

 م ولم تطبق مبكراً 2010يناير  1والتفسيرات الجديدة والمعدلة اإلجبارية لممرة األولى لمسنة المالية المبتدئة في  المعايير أ( 
 م2010يناير  1ترات المحاسبية لميتك المبتدئة في أو بعد الفتطبيق عمى التم نشر المعايير والتعديالت عمى المعايير القائمة التالية وىي إجبارية 

يذه المعايير عالقة حاليًا بعمميات البنك )رغم أنيا قد تؤثر عمى ليست ل طبيقيا في وقت مبكر. بنك تمللم يسبق  وإال أن ,التاليةترات الفأو 
 الحسابات لممعامالت واألحداث المستقبمية(.

 ( 5معيار التقارير المالية الدولي رقم)  لمبيع والعمميات غير المستمرة" )المعدل( "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بيا 
معيار التقارير أن متطمبات اإلفصاح في معايير التقارير المالية الدولية إضافة إلى  (5معيار التقارير المالية الدولي رقم )توضح التعديالت في 
ال تنطبق عمى الموجودات غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( المصنفة كمحتفظ بيا لغرض البيع أو العمميات  (5المالية الدولي رقم )

أ( إفصاحات محددة فيما يتعمق بالموجودات غير المتداولة )أو مجموعات : )لدولية ىذهغير المستمرة إال إذا طمبت معايير التقارير المالية ا
إفصاحات عن قياس  االستبعاد( المصنفة كمحتفظ بيا لغرض البيع أو العمميات غير المستمرة أو )ب(
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 ( 5معيار التقارير المالية الدولي رقم)  "تتمة( )المعدل( "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بيا لمبيع والعمميات غير المستمرة( 
( وأن 5الموجودات والمطموبات ضمن مجموعة استبعاد ليست ضمن نطاق متطمبات القياس لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ) 

 اإلفصاحات ليست متوفرة في البيانات المالية المجمعة.

متزم البنك بخطة يالبيع عندما ال بد أن تصنف كافة الموجودات والمطموبات لمنشأة تابعة كمحتفظ بيا لغرض  ويوضح التعديل أيضًا أن 
حتفظ بحصة غير مسيطرة في المنشأة يبغض النظر عن ما إذا كان البنك سوف  ,بيع مرتبطة بخسارة السيطرة عمى ىذه المنشأة التابعة

 التابعة بعد البيع.

 ( عرض البيانات المالية"1معيار المحاسبة الدولي رقم")المعدل( ) 
( أن التسوية الكامنة ألحد المطموبات بإصدار حقوق الممكية ال تتعمق بتصنيفو 1اسبة الدولي رقم )توضح التعديالت في معيار المح

 كمتداول أو غير متداول. 

 ( بيان التدفقات النقدية"7معيار المحاسبة الدولي رقم" )المعدل( ) 
( أن المصاريف الناتجة عن موجودات معترف بيا في بيان المركز المالي ىي فقط 7تحدد التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم )

( تغير في 7يمكن تصنيفيا كنشاطات استثمارية في بيان التدفقات النقدية. لقد نتج عن تطبيق التعديالت لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
( "الموجودات الممموسة 38نقدية فيما يتعمق بتكاليف التطوير والتي ال تمبي المعايير في معيار المحاسبة الدولي رقم )عرض التدفقات ال

 لمرسممة كجزء من موجودات ممموسة مولدة داخميًا".

 ( اندماج األعمال"3معيار التقارير المالية الدولي رقم" )المراجع( ) 
( 3م تم تعديل معيار التقارير المالية الدولي رقم )2010ارير المالية الدولية الصادرة في كجزء من التحسينات عمى معايير التق 
الحصص غير  فيم( لتوضيح أن خيار القياس فيما يتعمق بالحصص غير المسيطرة في تاريخ الحيازة )أنظر أعاله( متوفر فقط 2008)

من صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية. تقاس نسبية  سيمالمسيطر عمييا والتي ىي حصص ممكية حالية وتمكن حاممييا من أ
إال إذا كان أساس قياس آخر مطموبًا من قبل معيار  ,كافة أنواع الحصص غير المسيطرة األخرى بقيمتيا العادلة في تاريخ حيازتيا

 آخر.   

م, فقد تم تعديل معيار التقارير المالية 2010الصادرة في باإلضافة إلى ذلك, وكجزء من التحسينات عمى معايير التقارير المالية الدولية  
مكافآت المدفوعات القائمة عمى األسيم المحتفظ بيا من قبل الموظفين الأكثر حول محاسبة إرشادات ( ليعطي 2008()3الدولي رقم )
عمى األسيم لمحائز عمييا التي لم تستبدل ال بد أن تقاس معامالت المدفوعات القائمة  ووبشكل خاص, تحدد التعديالت أن  الحائزين ليا.

 ( المدفوعات القائمة عمى األسيم في تاريخ الحيازة )القياس القائم عمى السوق(.2وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )

 ( البيانات المالية الموحدة والمنفصمة"27معيار المحاسبة الدولي رقم" )المراجع( ) 
( المراجع أنو عند فقدان السيطرة عمى منشأة تابعة كنتيجة لمعاممة أو حدث أو أي ظرف آخر, 27الدولي رقم )يحدد معيار المحاسبة  

المعيار المراجع  من البنك عكس االعتراف بكل الموجودات والمطموبات والحصص غير المسيطر عمييا بقيمتيا الدفترية  يطمب
يعترف بيا بقيمتيا العادلة و وتفقد أي حصص محتفظ بيا في المنشأة التابعة السابقة ه, لما سيتم استرداد واالعتراف بيا بقيمتيا العادلة

 الناتج كربح أو خسارة في الربح أو الخسارة. ارقالففي تاريخ السيطرة عمييا. ويعترف ب
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 مبكراً م ولم تطبق 2010يناير  1والتفسيرات الجديدة والمعدلة اإلجبارية لممرة األولى لمسنة المالية المبتدئة في  المعايير أ(
 )تتمة(

 ( 28معيار المحاسبة الدولي رقم)  ( االستثمارات في الشركات الزميمة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم" )( "الحصص في 31)المراجع
 منشآت مشتركة"

( 2008()28م تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم )2010لتحسينات عمى معايير التقارير المالية الدولية الصادرة في كجزء من ا
تأثيرًا ميمًا عمى وذلك عندما يفقد المستثمر  فيما يتعمق بالمعامالت, أنو (28لتوضيح أن التعديالت عمى معيار المحاسبة الدولي رقم )

 تطبق مستقباًل. المنشأة الشريكة يجب أن 

 ( التطبيق ألول مرة لمعايير التقارير المالية الدولية"1معيار التقارير المالية الدولي رقم" )المعدل( ) 
توفر التعديالت إعفاءين عند تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة ذات عالقة لمموجودات النفطية والغازية وتحديد ما إذا  

 . اً تتضمن تأجير كانت الترتيبات 

 ( معامالت المدفوعات القائمة عمى الحصص ذات التسوية النقدية لممجموعة"2معيار التقارير المالية الدولي" )المعدل( ) 
( باإلضافة إلى محاسبة تعامالت المدفوعات القائمة عمى الحصص ذات 2توضح التعديالت نطاق معيار التقارير المالية الدولي ) 

ردية( ألي منشأة تستمم البضائع أو الخدمات عندما يكون لدى مجموعة أو الفالتسوية النقدية لممجموعة في البيانات المالية المنفصمة )أو 
 التزام لتسوية المكافأة. منشأة أو مساىم 

 ( األدوات المالية: االعتراف والقياس"39معيار المحاسبة الدولي رقم" ) 
 توفر التعديالت إيضاحات حول جانبين لمحاسبة الحماية: تحديد التضخم كمخاطر أو جزء حماية, والحماية مع الخيارات.   

 ( "توزيع موجودات غير نقدية عمى المالك"17م )تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رق 
 يوفر التفسير إرشادًا لممعالجة المحاسبية المالئمة عندما توزع مِنشأة موجودات أخرى ليست نقدية كتوزيعات أرباح لمساىمييا.  

 ( تحويالت الموجودات من العمالء"18تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم" ) 
العقارات واآلالت والمعدات من عمالء, ويخمص إلى أنو عندما ينطبق عمى بند من قبل المستممين لتحويالت  يتناول التفسير المحاسبة

العقارات واآلالت والمعدات المحول تعريف الموجودات من منظور المستمم, فإن عمى المستمم أن يعترف بو بقيمتو العادلة في تاريخ 
    ( "اإليرادات". 18كإيراد وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )اف باالعتماد التحويل مع االعتر 

 ( إعادة تقييم المشتقات المدرجة9تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم" ) ( األدوات 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم" )
  المالية: االعتراف والقياس"
( من المنشأة تقييم ما إذا كان ينبغي فصل مشتق 9تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم )يتطمب ىذا التعديل عمى 

عقد استضافة عندما تعيد المنشأة تصنيف موجودات مالية ىجينة خارج فئة "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". يتم مدرج من 
ف القائمة فيما بعد التاريخ الذي أصبحت فيو المنشأة طرفًا في العقد وتاريخ أي تعديالت في العقد إجراء ىذا التقييم بناًء عمى الظرو 

ًا تغير بشكل كبير التدفقات النقدية لمعقد. إذا لم تكن المنشأة قادرة عمى إجراء ىذا التقييم فال بد أن يظل بند الموجودات اليجين مصنف
 ارة في الكل.    كما في قيمة عادلة خالل الربح أو الخس
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  ( "حماية صافي االستثمار في عمميات أجنبية"16المالية الدولية رقم )تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير 

يبين ىذا التفسير أنو في حماية صافي استثمار في عممية أجنبية, قد يتم االحتفاظ بأدوات حماية مؤىمة من قبل أي منشأة أو منشآت 
( 39عالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم )الفديد والتوثيق و ضمن البنك, ومن ضمنيا العممية األجنبية ذاتيا, ما دامت تمبي متطمبات التح

وثق البنك بوضوح سياستو لمحماية بسبب إمكانية تحديدات مختمفة في يذات العالقة بحماية صافي استثمار. وبشكل خاص ال بد أن 
 مستويات مختمفة في المجموعة. 

 ( الموجودات الممم38معيار المحاسبة الدولي رقم" )م2010يناير  1وسة" ساري المفعول من تاريخ ( )التعديل 
يوضح ىذا التعديل اإلرشادات في قياس القيمة العادلة لمموجودات الممموسة المقتناة في إندماج األعمال ويسمح بتجميع الموجودات 

 الممموسة كبند موجودات واحد إذا كان كل بند موجودات يممك نفس العمر اإلنتاجي. 
  ( "انخفاض الموجودات"36لي رقم )معيار المحاسبة الدو 

نقدية )أو مجموعة وحدات( التي يجب تخصيص السمعة حوليا لغرض اختبار االنخفاض تعد -يوضح التعديل أن أكبر وحدة توليد
القطاعات ميع ( "القطاعات التشغيمية" )أي, قبل تج8( من معيار التقارير المالية الدولي رقم )5قرة رقم )الفقطاعًا تشغيميًا بحسب تعريف 

  ذات المواصفات االقتصادية المتشابية(.
 ولم تطبق مبكراً. 2010يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة لكنيا ليست سارية المفعول لمسنة المالية التي تبدأ في  ب( 

م وليست سارية 2010ديسمبر  31الشك, فإن المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية, والتي أصدرىا مجمس معايير المحاسبة الدولي قبل  لتجنب
 المفعول بعد, لم تطبق مبكرًا: 

 ( األدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم :)-  تصنيف والقياس"ل: ا1الجزء 
م ويحل محل األجزاء ذات العالقة بتصنيف وقياس األدوات المالية في 2009( في نوفمبر 9معيار التقارير المالية الدولي رقم ) صدر

 (. ومواصفاتو الرئيسية كما يمي:39معيار المحاسبة الدولي رقم )
لعادلة, وتمك التي سوف تقاس الحقًا ال بد من تصنيف األدوات المالية إلى فئتي قياس: تمك التي سوف تقاس الحقًا بالقيمة ا -

بسعر التكمفة المطفأة. يتم تحديد القرار عند االعتراف األولي. يعتمد التصنيف عمى نموذج نشاط المنشأة إلدارة أدواتيا المالية 
 وخصائص التدقفات النقدية التعاقدية لألداة.

ة دين وكان كل من ىدف نموذج نشاط المنشأة االحتفاظ ببند يتم قياس األداة الحقًا بسعر التكمفة المطفأة فقط إذا كانت أدا -
الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية, وكانت التدفقات النقدية التعاقدية لبند الموجودات تمثل فقط مدفوعات األصل 

 خالل الربح أو الخسارة.ائدة )أي أن ليا مواصفات قرض أساسية(. تقاس جميع أدوات الدين األخرى بالقيمة العادلة الفو 
يتم قياس جميع أدوات حقوق الممكية الحقًا بالقيمة العادلة. تقاس أدوات حقوق الممكية المحتفظ بيا لغرض المتاجرة بالقيمة  -

العادلة خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة ألدوات حقوق الممكية األخرى, يمكن إجراء اختيار غير مسترد عند االعتراف األولي, 
عتراف بأرباح وخسائر القيمة العادلة المحققة وغير المحققة من خالل الدخل الشامل اآلخر وليس عبر الربح أو الخسارة. ال لال

تعرض   ألداة.-يوجد إعادة استخدام ألرباح وخسائر القيمة العادلة لمربح أو الخسارة.  يمكن إجراء ىذا االختيار عمى أساس أداة
 الربح أو الخسارة ما دامت تمثل إيرادًا من االستثمار. توزيعات األرباح في

 م, فإنو يسمح بالتطبيق المبكر2013يناير  1( إجباري ابتداًء من تاريخ 9في حين أن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -
 .لو

 درس البنك تأثيرات المعيار وأثرىا عمى البنك وموعد التطبيق من قبل البنك. ي
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 ولم تطبق مبكراً  2010يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة لكنيا ليست سارية المفعول لمسنة المالية التي تبدأ في  ( ب
 )تتمة(

 ( إفصاحات24معيار المحاسبة الدولي رقم" :)الطرف ذي العالقة"  ( )المراجع 
(: "إفصاحات الطرف ذي العالقة" 24م وىو يتفوق عمى معيار المحاسبة الدولي رقم )2009( في نوفمبر 24صدر معيار المحاسبة الدولي رقم )

يوضح ويبسط  ي.م, ويسمح بتطبيق مبكر, جزئي أو كم2011يناير  1ترات التي تبدأ في أو بعد الفم, وتطبيقو إجباري لكل 2003الصادر في سنة 
 المعيار المراجع تعريف الطرف ذي العالقة ويزيل المتطمبات لممنشآت ذات العالقة بالحكومة لإلفصاح عن تفاصيل كل المعامالت مع الحكومة

حتاج يالمعيار المراجع, سم. وعند تطبيق 2011يناير  1طبق البنك المعيار المراجع ابتداًء من تاريخ يوالمنشآت ذات العالقة بالحكومة األخرى.  س
 فصح عن أي معاممة بين منشآتيا التابعة والزميمة.يالبنك إلى أن 

  ليس منشأة ذات عالقة بالحكومة.و م( عمى البنك ألن2009( )كما روجع في 24ال تؤثر إعفاءات اإلفصاح التي يقدميا معيار المحاسبة الدولي رقم )
رف ذي العالقة واألرصدة في ىذه البيانات المالية قد تتأثر عند تطبيق النسخة المراجعة من المعيار ومع ذلك, فإن اإلفصاحات حول معامالت الط

 ترات المحاسبية المستقبمية ألن بعض األطراف النظيرة والتي لم تمبي تعريف طرف ذي عالقة قد تأتي ضمن نطاق المعيار.الففي 
  م2009( الصادر في أكتوبر 32رقم تصنبف أمور الحقوق )تعديل لمعيار المحاسبة الدولي 

م, ويسمح بالتطبيق المبكر. يتناول التعديل المحاسبة ألمور الحقوق المقيمة 2010فبراير  1ترات السنوية التي تبدأ في أو بعد الفينطبق التعديل عمى 
ه كحقوق ممكية بغض النظر عن العممة التي قيمت بعممة ليست العممة الوظيفية لممصدر. بناًء عمى تمبية شروط معينة, يتم تصنيف أمور الحقوق ىذ

( 8التعديل بأثر رجعي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )ىذا ينطبق  كان يجب أن تؤخذ ىذه األمور باالعتبار كمطموبات مشتقة. .  بيا سابقاً 
 "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية".

 البنك.بذا المعيار ال يتعمق تطبيق ى

 ( إطفاء مطموبات مالية بأدوات حقوق ممكية"19تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم" ) 
 م. يوضح التفسير المحاسبة من قبل منشأة2010يوليو  1( ابتداًء من 19يبدأ سريان مفعول تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم )

وبات عند إعادة التفاوض بشأن شروط مطموبات مالية وينتج عن ذلك إصدار المنشأة أدوات حقوق ممكية لدائن لممنشأة إلطفاء كل أو جزء من المطم
مة الدفترية المالية )دين لتبادل حقوق الممكية(. وىو يطمب أن يكون االعتراف بالربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة, والتي تقاس كفارق بين القي

المصدرة لممطموبات المالية والقيمة العادلة ألدوات حقوق الممكية المصدرة. إذا كان من غير الممكن قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الممكية 
يناير  1سير ابتداًء من طبق البنك التفيبموثوقية, فال بد من قياس أدوات حقوق الممكية لتعكس القيمة العادلة لممطموبات المالية المطفأة. سوف 

 م.      2011
 ال يتوقع أن يكون ليذا التفسير أي أثر عمى البيانات المالية لمبنك.

 ( (14المدفوعات مقدمًا لمتطمبات التمويل األقل )التعديالت عمى تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم) 
السقف  -(19( "معيار المحاسبة الدولي رقم )14غير مقصودة لتفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ) تصحح التعديالت نتيجة

بدون التعديالت, ال يسمح لممنشآت باالعتراف بأن بعض المدفوعات مقدمًا  لبند موجودات ذي منفعة محددة, المتطمبات األقل لمتمويل وتفاعميا". 
(, وقد 14د الموجودات لمساىمة تمويمية أقل. ىذا لم يكن مقصودًا عند إصدار تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم )التطوعية ألح

م, ويسمح بالتطبيق المبكر. ال بد من تطبيق التعديالت 2011 يناير 1لمفترات السنوية التي تبدأ في ذلك. تطبق التعديالت  صححت التعديالت
ال يتوقع  م. 2011يناير  1طبق البنك ىذه التعديالت لمفترات المالية التي ستبدأ في يبأثر رجعي ألقدم فترات مقارنة معروضة. سوف 

 البيانات المالية لمبنك. ىأن يكون ليذا التعديل أي أثر عم
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 ولم تطبق مبكراً  2010يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة لكنيا ليست سارية المفعول لمسنة المالية التي تبدأ في   ب( 
 )تتمة(

 ( عرض البيانات المالية"1معيار المحاسبة الدولي رقم" )التعديل( ) 
( أنو يمكن لممنشأة أن تختار عرض التحميل المطموب لبنود الدخل الشامل اآلخر 1توضح التعديالت عمى معيار المحاسبة الدولي رقم )

عرض البنك التفاصيل في بيان التغيرات في حقوق يإما في بيان التغيرات في حقوق الممكية أو في اإليضاحات حول البيانات المالية. 
 الممكية ذاتو.  

 ي كما يمي:إن االستثناءات من معايير التقارير المالية الدولية إلتزامًا بأحكام القوانين والموائح المحمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني ى

ور استخدام حد أدنى لنسب مئوية لمخسائر لقاء القروض والسمفيات غير المنتظمة وفقا لتعميمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنش ( أ
 م,1998سنة ( ل5م وتعديالتو الصادرة في المنشور رقم )1996( لعام 6الدوري رقم )

 عدم إدراج المخصص العام لقاء المخاطر المحتسبة عمى القروض والسمفيات غير المنتظمة ضمن حقوق الممكية, ( ب

لقياس والخاصة باالعتراف بتقييم االعتراف وا –(: االدوات المالية 39عدم تطبيق بعض احكام معيار المحاسبة الدولي رقم ) ( ت
 االستثمارات المتوفرة لمبيع وفقا لقيميا العادلة إال إذا كانت تمك االستثمارات مدرجة في سوق مالية منتظمة,

التغيرات في  بيان% من رأس المال كحقوق أقمية في كل من بيان المركز المالي و 49عدم إظيار حقوق القطاع الخاص البالغ نسبتيا  ( ث
  حقوق الممكية. 

 م.2010ديسمبر  31عمى البيانات المالية لمبنك غير مادي كما في ات االستثناءه إن تأثير ىذ

 المحاسبية اليامةواألحكاـ التقديرات  ب-4

مطموبات تؤثر عمى تطبيق السياسات ومبالغ الموجودات وال وافتراضاتتقديرات تعديالت و إجراء من اإلدارة القيام  يتطمب إعداد البيانات المالية
تتكون التقديرات التي ترى إدارة   ترة المالية موضع التقرير.الفخالل المعمنة ومبالغ اإليرادات والمصروفات  في تاريخ البيانات الماليةالمعمنة المالية 

 والسمفيات. انخفاض القروضلقاء بشكل أساسي, من مخصص ترات الالحقة, الففي  ماديةمتعديالت الل جوىريةتحمل مخاطر البنك أنيا 

 القروض والسمفيات والمطموبات المحتممة:لقاء مخصصات اليأخذ البنك, بعين االعتبار, العوامل التالية عند تحديد 
 المركز المالي لمعميل ككل؛ 
 المخاطرة, أي قدرة العميل عمى القيام بأنشطة ربحية في مجال عممو وتحصيل دخل كافي يمكنو من سداد المديونية؛ نسبة 
 مكانية تحويل ممكيتيا إلى البنك؛ و  قيمة الضمانات المقدمة وا 
 .تكمفة تسوية المديونية 

 تقديرات اإلدارة
التي السائدة و معقولة في ظل الظروف أنيا البنك قد يعتتعددة السابقة وعوامل أخرى مالبنك خبرة المصاحبة عمى  واالفتراضاتتستند التقديرات 
تختمف النتائج  , لذلك قدمن مصادر أخرىالموجودات والمطموبات التي قد ال تكون ظاىرة بشأن قيم األحكام التي يصدرىا  استشكل نتائجيا أس

  عمية عن تمك التقديرات. الف

إذا كان التعديل التقدير  يتم فييا تعديلترة التي الفالتقديرات المحاسبية في دوري ويعترف بالتعديالت عمى بشكل  واالفتراضاتلتقديرات تتم مراجعة ا
 ات الحالية والمستقبمية.تر الفكل من عمى يؤثر تعديل الإذا كان مستقبمية ترات الالفالتعديل و في فترة ترة أو الفتمك عمى يؤثر فقط 
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والتي تمتزم بمعايير التقارير المالية الدولية بثبات واستمرار وذلك لمعالجة البنود التي تعتبر مادية  السياسات المحاسبية اليامة التاليةاتبعت اإلدارة 
 بالنسبة لمبيانات المالية لمبنك: 

 المتاجرة والسدادالمحاسبة في تاريخ 
 . إنيعترف بجميع المشتريات والمبيعات "االعتيادية" لمموجودات المالية في تاريخ المتاجرة, أي التاريخ الذي يمتزم فيو البنك بشراء األصل
عميو المشتريات أو المبيعات "االعتيادية" ىي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطمب استالم األصل خالل اإلطار الزمني المنصوص 

 .في الموائح التنظيمية أو حسب أعراف السوق

 العمالت األجنبية
 ًا.يحتفظ البنك بسجالتو باللاير اليمني, وىي عممة البنك وظيفيًا وعرض أ(

الصرف السائد في سعر ل باللاير اليمني وفقاً مبدئيًا  أو يتطمب سدادىا بعمالت أجنبية, يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية ب (
ي إلى اللاير اليمني لبالعمالت األجنبية في تاريخ بيان المركز الماالنقدية المسجمة الموجودات والمطموبات أرصدة تحول   تاريخ المعامالت.

غير النقدية التي تقاس عمى أساس تكمفتيا التاريخية بالعممة األجنبية  تفي ذلك التاريخ. وتدرج الموجودات والمطموبا الصرف السائدبسعر 
دوات االستثمارية بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاممة وتحول معامالت البنود غير النقدية التي تقاس عمى أساس القيمة العادلة مثل األ

فة في األسيم المتوفرة لمبيع باستخدام أسعار الصرف السائدة عندما يتم تحديد القيمة العادلة واالعتراف بيا ضمن حقوق الممكية.  تدرج كا
 .بيان الدخل الشاملمن إعادة التقييم في الناتجة  األرباح والخسائر

 .ال يتعامل البنك بعقود صرف العمالت المستقبمية ( ج
 االعتراف باإليرادات

 والقروض االلتزاماتعترف بإيرادات رسوم وياألصمي.  لمبمغلممتبقي من ا االستحقاق مبدأ أساس مىع والمدفوعة المقبوضة الفوائديعترف ب ( أ
 سنةل( 6) رقم بالمنشور الصادرة اليمني المركزي البنك تعميماتالتزاًما بو   .المطبق ائدةالف سعرعمى أساس و  استحقاقيا عند المقدمة
حتى يتم  أكثر أو يوماً  90 استحقاقيا عمى مضى التي المنتظمة غير والسمفيات القروض عمى الفوائد يراداتعترف بإيُ  ال م1996

 .استحقاقيا عندالشامل  بيان الدخل ضمن األخرى والعموالت الرسوم تدرجفي حين  فعاًل, تحصيميا
 سنةل( 2) رقم بالمنشور الصادرة اليمني المركزي البنك لتعميمات وفقاً  "األخرى التشغيل إيرادات" بند ضمن المستردة المخصصاتتدرج   ب(

  .م2002
من  األرباحالممكية, في حين يعترف بتوزيعات  قوقطريقة ح أساس عمى درجةالم غير التابعة الشركة في االستثمار رباحيعترف بأ ج(

 .عنيا اإلعالن عنداألخرى  لمبيعالمتوفرة  الستثماراتا

 النقدية وشبو النقدية
 )        اليمني المركزي البنك لدى واألرصدة الصندوق في النقدية من كل مىع النقدية وشبو النقديةتشتمل  النقدية, التدفقات بيان إعداد لغرض

 وشياداتوالسندات الحكومية  يلبيان المركز الما تاريخ من أشير ثالثة من أقل استحقاق بتواريخ الخزانة وأذون ( االحتياطيات أرصدةباستثناء 
 .أشير ثالثة عن تزيد فترة خالل تستحق التي تمكاألخرى باستثناء  البنوك لدى واألرصدة اليمني المركزي البنك لدى اإليداع

 الخزانة أذون
 ن)غير المستحق( م المطفأ غير الخصم ناقصةً  االسمية بقيمتيا المالية وزارة عن نيابة اليمني المركزي البنك يصدرىا التي الخزانة أذون تظير
 . الثابت القسط طريقة أساس عمى االستحقاق تاريخ إلى الشراء تاريخ
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 األرصدة المستحقة من البنوك ومعامالت األسواق المالية األخرى
الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك بسعر التكمفة بعد حسم أي مبالغ شطبت وأي انخفاض في قيميا.  تظير جميع معامالت األسواق  تعرض

 المالية وودائع العمالء بسعر التكمفة المعدل بالمبالغ المطفأة.

 اليمني المركزي البنك لدى اإليداع شيادات
 البنك لدى ودائع تمثل كونيا "البنوك لدى األرصدة" بند ضمن إدراجيا ويتم االسمية بقيمتيااليمني  المركزي البنك لدى اإليداع شيادات تظير

 .اليمني المركزي

 الحكومية السندات
 السندات الحكومية التي أصدرىا البنك المركزي اليمني نيابًة عن وزارة المالية لسداد ديون بعض مؤسسات الدولة لمبنك بسعر التكمفة. تظير

 المتوفرة لمبيع االستثمارات
االمتالك كما في تاريخ عممية تكاليف شاممة , اقابميدفوع مالم لمعوضالتكمفة, وىي القيمة العادلة سعر مبدئيًا ب ىذه االستثماراتجميع يعترف ب

 البيانات المالية.  تصنف االستثمارات المتوفرة لمبيع كما يمي: 
 درجة:الم غير التابعة الشركة أ(

خر بيانات مالية بناًء عمى آ, تبعًا لطريقة حقوق الممكية )ش.م.ي(" مينأشركة مأرب اليمنية لمتالتابعة "قيمة االستثمار في الشركة االعتراف بيتم 
 .ةتمك الشركفي مدققة ومعتمدة من قبل الجمعية العمومية لممساىمين 

 :المتوفرة لمبيع األخرى االستثمارات ب(
مخصص ألي التاريخية بعد حسم استثمارات طويمة األجل, بسعر التكمفة وىي , األخرى المحمية والخارجيةالمتوفرة لمبيع  االستثماراتتظير 

 حتسب عمى أساس فردي.يانخفاض دائم 

 محتممةالالمطموبات و  والسمفيات القروضلقاء خسائر  مخصصال
لقاء  مخصصات تكوين يتمم 1998( لسنة 5والمنشور رقم ) م1996 لسنة( 6) رقم بالمنشور الصادرة اليمني المركزي البنك تعميماتالتزامًا ب
 توالمطموبا والسمفيات القروض إجمالي من تحتسب العامة لممخاطر مئوية نسبة إلى باإلضافةمطموبات محتممة خاصة و  وسمفيات قروض

محافظ ل الدوريةشاممة ال الدراسات ضوء في وذلك خارجية بنوك من صادرة صرفيةضمانات مو  بودائع المغطاة األرصدة منيا مستبعداً  ,محتممةال
 :أدنى كحد لتاليةمعدالت الم طبقاً  المخصص تكوين يتم عميو, وبناءً  .محتممةالالمطموبات و  والسمفيات القروض

عمى مراجعة دورية شاممة لمحفظة االئتمان والمطموبات المحتممة. وبناًء عميو, يتم تكوين المخصصات طبقًا لمنسب  يتم تحديد المخصصات بناءً 
 التالية:

 القروض المنتظمة, متضمنًة القروض تحت المراقبة 
 المحتممة المنتظمة, متضمنًة الحسابات تحت المراقبة االلتزامات 

1  % 
1  %  

 :القروض وااللتزامات المحتممة غير المنتظمة   
  %15 الديون دون المستوى -
  %45 الديون المشكوك في تحصيميا -
  %100 الديون الرديئة -
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 )تتمة(محتممة الالمطموبات و  والسمفيات القروضلقاء خسائر  مخصصال
 ,بيا يقوم التي حصالف أعمال ضوء في اليمني المركزي البنك منبتوجيو  أو لتحصيميا المتخذة اإلجراءات جدوى دمعند ع ,القروضشطب  يتم

 يف لمعمالءالمقدمة  والسمفيات القروض تظير.  شطبيا سبق التي القروض من المحصمة المبالغ إليو تضاف الذي المخصص من حسماً  وذلك
 .مطموبات المحتممةوال والسمفيات القروض عممة بنفس المخصصات قيدالمعمقة وت الفوائدو  المخصص حسم بعد بيان المركز المالي

 المعداتاآلالت و العقارات و 
روع والمكاتب.  تظير جميع العقارات والمعدات واآلالت التي يستخدميا البنك بالتكمفة التاريخية ناقصًة الفتشمل األراضي والمباني بشكل رئيسي 

القيمة االستيالك المتراكم.  تتضمن التكمفة التاريخية المصاريف ذات الصمة المباشرة بحيازة كل بند من البنود.  ُتدرج المصاريف الالحقة في 
بيا كبند ُمنفصل, كما ىو مالئم, فقط, عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى البنك منافع اقتصادية مرتبطة بذلك الدفترية لكل بند أو ُيعترف 

صيانة األخرى إلى البند وتكون تكمفتو قابمة لمقياس بموثوقية.  يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية لمجزء المستبدل.  ُتحمل جميع تكاليف الترميم وال
 ترة المالية التي تكبدت فييا.الفشغيل األخرى خالل مصاريف الت

 االستيالك
  االستيالك المتراكم. ةً ناقصبسعر التكمفة أو مبالغ إعادة التقييم األخرى فتظير عقارات واآلالت أما الالممموكة,  ال تستيمك األراضي

ممموكة, بمعدالت تحتسب لشطب سعر التكمفة أو مبمغ إعادة تقييميا لكل العقارات واآلالت والمعدات, باستثناء األراضي اليتم احتساب االستيالك 
باستخدام طريقة القسط الثابت اإلنتاجي  هعمى مدى عمر ناقصة القيمة المتبقية المقدرة بناء عمى األسعار السائدة في تاريخ االمتالك لكل أصل 

 بالمعدالت المبينة أدناه: 
4%  المباني عمى األراضي الممموكة 

25%  السيارات 
25%  والخزائن األثاث والمعدات 
25%  الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر 

 التحسينات عمى العقارات المستأجرة  .عمى مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي أييما أقل
إن المبمغ القابل   القيمة الدفترية لبند الموجودات فورًا إلى مبمغو القابل لالسترداد إذا زادت القيمة الدفترية عن المبمغ التقديري القابل لالسترداد. تُنزل

والمعدات واآلالت كما لالسترداد ىو أعمى قيمة عادلة لبند الموجودات ناقصة تكمفة بيعو وقيمة استخدامو.  لم ينخفض أي بند من بنود العقارات 
 (.يوجدم: ال 2009م )2010ديسمبر  31في 

ن مصاريف ُتحدد األرباح والخسائر عمى بنود العقارات والمعدات واآلالت المستبعدة بمقارنة مبالغ البيع المحصمة مع القيمة الدفترية, وُتدرج ضم
 .الشامل التشغيل األخرى في بيان الدخل

 عقود اإليجار
دات تصنف العقود كعقود إيجار تمويمي عندما تنقل شروط العقد جميع المخاطر والمنافع الناتجة عن ممكية الموجودات سواًء كانت ممكية الموجو 

 إن جميع العقود التي أبرميا البنك ىي عقود إيجار فعمية أو ال. وتصنف بقية عقود اإليجارات غير عقود اإليجار التمويمي كعقود تشغيمية. 
 تشغيمي. 

  عمى أساس القسط الثابت عمى مدى فترة اإليجار. بيان الدخل الشاملُتحتسب مدفوعات عقود اإليجار التشغيمي كمصروفات في 
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 غير منتظمة لديون وفاءً  لمبنكممكيتيا  آلت التي والضمانات العقارات
 المدينة األرصدة" بند ضمن لمبنك ممكيتيا آلت التي العقارات تدرج اليمني المركزي البنك وتعميمات م1998 سنةل( 38) رقم البنوك لقانون وفقاً 

, كما في انخفاضأي  قيمة تحميل يتمقيمتيا.   في انخفاض أي ةً ناقص لمبنكىذه الموجودات  بيا آلت التي لقيمةباستخدام ا" األخرى والموجودات
 .بيان الدخل الشامل عمىتاريخ بيان المركز المالي, 

 محتممةال وااللتزامات المطموبات
" وااللتزامات األخرى ةالحسابات النظامي" بند تحت بيان المركز المالي خارج فييا, طرًفا البنك يكون والتيمحتممة ال وااللتزامات المطموبات تظير

 .بيان المركز المالي تاريخ في مافعمية ك مطموبات أوفعمية  موجودات تمثل الحيث أنيا 

 الضمان االجتماعي
م. وتحمل 1991( لسنة 25يدفع موظفو البنك حصتيم لقاء الضمان االجتماعي بحسب قانون التأمينات االجتماعية لمجميورية اليمنية رقم )

 . بيان الدخل الشاملالمساىمة السنوية لمبنك عمى 

 لزكاةا
 م إلى اإلدارة العامة لمواجبات الزكوية والتي تقرر توزيعيا طبًقا لمصاريفيا الشرعية.1999( لسنة 2يقوم البنك بدفع الزكاة وفقًا لقانون الزكاة رقم )

 الدخل ضريبة

 اليمنية.طبقًا لمقوانين والموائح والتعميمات الضريبية السارية في الجميورية بنك تحتسب الضريبة المستحقة عمى ال

لدخل نظرًا لطبيعة المحاسبة الضريبية في الجميورية اليمنية فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب المؤجمة في معيار المحاسبة الدولي عن ضرائب ا
ت ال تدرج إال ال ينشأ عنو عادًة التزامات ضريبية مؤجمة. وفي حالة نشوء موجودات ضريبية مؤجمة نتيجة لتطبيق ىذا المعيار فإن ىذه الموجودا

 .عندما تكون ىناك مؤشرات كافية عمى أنيا ستتحقق في المستقبل المنظور

 العالقة ذوي األطرافالمعامالت مع 
أفراد عائالتيم كأعضاء مجمس اإلدارة وكبار المدراء و المعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة  عن المالية البيانات في اإلفصاح يتم

% 5وأيضًا كبار المساىمين, غير الحكومة, ممن يمتمكون, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, نسبة  يعتبرون فييا المالكين الرئيسينوالشركات التي 
 أو أكثر من القوة التصويتية.

والتشغيمية لمبنك.   يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون لو القدرة عمى التحكم أو ممارسة تأثير ميم وجوىري عمى عممية اتخاذ القرارات المالية
مركزي اليمني يتعامل البنك مع األطراف ذوي العالقة بنفس األسس التي يتعامل بيا مع الغير, التزامًا بأحكام القانون والقرارات التفسيرية لمبنك ال

 م. 1999( لسنة 4الصادرة بالمنشور رقم )

 األمانة برسم الموجودات
  .المالية البيانات ىذه ضمن ُتدرج لم لذلك ,مبنكل موجوداتك األمانة برسم البنك بيا يحتفظ التي الموجوداتال ُتعامل 

 الموجوداتانخفاض 
أي داللة في ىذا الخصوص إذا وجدت ما.  أصلانخفاض  احتمالبتقييم ما إذا كانت ىناك داللة عمى  بيان مركز مالي,في تاريخ كل  ,يقوم البنك

أعمى ىو لالسترداد القابل األصل مبمغ لالسترداد. إن القابل األصل مبمغ بتقدير البنك يقوم األصل السنوي النخفاض حص الفأو في حالة وجوب 
إال إذا ة لكل أصل عمى حدناقصة تكمفة البيع وقيمتو المستخدمة والمحددة  توليد النقدقيمة عادلة لألصل ناقصة تكمفة البيع أو القيمة العادلة لوحدة 

  مموجودات األخرى أو موجودات البنك.تمك لال يولد تدفقات نقدية داخمة مستقمة إلى حد كبير عن كان األصل 
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خسائر لالسترداد.  ُيعترف بالقابل  ولى مبمغلالسترداد يعتبر األصل منخفضًا ويتم خفضو إالمبمغ المرحل لألصل عن مبمغو القابل عندما يتجاوز 
ما إذا كانت فيبيانات مالية تقييم في تاريخ كل متسقة مع وظيفة األصل المنخفض. يتم إجراء  بيان الدخل الشاملنشطة المستمرة في انخفاض األ

ذا وجدت ىذه الداللةنخفاض سبق االعتراف بيا. اأو نقصان خسائر عدم وجود داللة عمى أي ىناك    .لالسترداد لألصلمبمغ القابل اليتم تقدير  وا 

 االعترافمنذ  لالستردادالقابل األصل فقط إذا كان ىناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبمغ سابقًا لمعترف بيا االنخفاض اعكس خسارة ت
المبمغ الزيادة ال يمكن أن تتجاوز ىذه و لالسترداد, إلى مبمغو القابل المرحل لألصل مبمغ الزيادة يتم  ,الحالةفي ىذه  االنخفاض.خسارة في  بآخر

 المرحل الذي تم تحديده, بعد االستيالك, لو أنو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض األصل في السنوات السابقة. 

مى أنو زيادة في مة العكس عيجب معامذا رحل األصل بمبمغ إعادة تقييم, وفي ىذه الحالة إال إ بيان الدخل الشامليتم االعتراف بيذا العكس في 
قيمتو المتبقية  ناقصةترات المستقبمية لتخصيص القيمة المرحمة المعدلة لألصل الففي  االستيالكعديل تكمفة تم تعكس يىذا الإعادة التقييم. بعد 

 بقي. المت عمره اإلنتاجيعمى أساس منتظم عمى مدى 

 مقاصة الموجودات والمطموبات المالية
حق قابل لمتنفيذ قانونيًا وجود  عند في بيان المركز الماليالرصيد الناتج صافي الموجودات المالية والمطموبات المالية فقط, ويظير مقاصة  ىر تج

   .في نفس الوقت مبمغ االلتزاماألصل وتسديد تممك سديد عمى أساس صافي المبمغ أو التممبالغ المعترف بيا وينوي البنك إما لإلجراء مقاصة 

 األدوات المالية  5

النقدية والحسابات الجارية والودائع أرصدة تشتمل الموجودات المالية عمى .  والمطموبات الماليةالمالية دوات المالية لمبنك في الموجودات تتمثل األ
  .والقروض والسمفيات المقدمة لمعمالء واالستثمارات لدى البنك المركزي اليمني والسندات الحكومية شيادات اإليداعو  البنوك وأذون الخزانة لدى

 الحقوق والتعيدات المدرجة ضمن بندأيضًا,  ,األدوات الماليةتتضمن  وتشتمل المطموبات المالية عمى ودائع العمالء واألرصدة المستحقة لمبنوك. 
 ."األخرى وااللتزامات ةالحسابات النظامي"

 القيمة العادلة لألدوات المالية أ-5

, ال تختمف القيم العادلة لألدوات المالية جوىريًا عن البيانات الماليةإلى تقييم موجودات ومطموبات البنك كما تظيرىا اإليضاحات حول  استناداً 
 .(ج-9( و )ب-9) ينقيميا العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي باستثناء ما ىو مبين في اإليضاح

 إدارة مخاطر األدوات المالية ب-5

دارة تمك المخاطر مينيًا.  إن الوظائف الرئيسة إلدارة مخاطر البنك ىي التعرف عمى جمي ع تتضمن أنشطة البنك اتخاذ مخاطر بأسموب ىادف وا 
دارة مراكز المخاطر وتحديد توزيع رأس المال. يراجع البنك باستمرار سياساتو وأنظمتو إلدارة  المخاطر التي تؤثر عمى البنك وقياس تمك المخاطر وا 

تقميل المخاطر لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات في السوق. وييدف البنك إلى تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعائد و 
ر عمى أنيا إمكانية تكبده لخسائر أو فقدان ربحية قد تتسبب بيا عناصر التأثيرات السمبية المحتممة عمى األداء المالي لمبنك. يعرف البنك المخاط

 داخمية أو خارجية.

يد المخاطر من قبل إدارة خزينة مركزية )خزينة البنك(, وذلك بموجب سياسات صادق عمييا مجمس اإلدارة.  تقوم إدارة الخزينة المركزية بتحد تدار
الشاممة ر وتقييم وحماية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل األخرى في البنك.  يوفر مجمس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاط

ائدة ومخاطر االئتمان, واستخدام األدوات المالية الفويضع سياسات مكتوبة تغطي مجاالت معينة مثل مخاطر الصرف األجنبي, ومخاطر سعر 
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إلى ذلك, نقع عمى إدارة التدقيق الداخمي مسئولية القيام بمراجعات مستقمة تشمل إدارة المخاطر  المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. باإلضافة
 والبيئة الرقابية. 

وأدوات رقابية ة مستمرة تخضع لحدود المخاطر مراقبوقياس و  تحديدمن خالل عممية  اإدارتييتم  والمخاطر متأصمة في األنشطة البنكية, إال أنتعد 
عن المخاطر الواقعة مسئولية كل فرد في البنك تحمل مبنك, ويربحية مستمرة لذات أىمية بالغة لضمان ىذه تعتبر عممية إدارة المخاطر و  أخرى. 

  في إطار مسؤولياتو.

 .أسعار الصرفائدة ومخاطر الفمخاطر سعر و مخاطر السيولة, و , االئتمانلمخاطر يتعرض البنك 

 مخاطر االئتمان
ة تجاه مخاطر االئتمان ىي مخاطر تكبد خسارة مالية إذا ما أخفق أحد عمالء البنك أو األطراف المنافسة في السوق بالوفاء بالتزاماتو التعاقدي إن

تجة من البنك.  تنشأ مخاطر االئتمان, في األساس, من القروض والسمفيات التجارية واالستيالكية, وبطاقات االئتمان, والتزامات القروض والنا
انات أنشطة اإلقراض تمك كما يمكن أن تنشأ ىذه المخاطر من تحسينات اإلقراض الموفرة مثل مشتقات االئتمان )مبادالت اإلخفاق الدائنة( والضم

 المالية وخطابات الضمان والتوثيقات والقبوالت.

األخرى الناتجة عن األنشطة التجارية  تواالنكشافايتعرض البنك أيضًا لمخاطر ائتمان أخرى ناتجة عن االستثمارات في أدوات الدين, 
التجارية(, بما فييا المتاجرة في محفظة موجودات في غير أداة ممكية, والمشتقات وأرصدة السداد مع األطراف النظيرة في السوق  ت)االنكشافا

 وقروض إعادة الشراء العكسية.  

نك, ولذلك يقوم البنك بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان بحرص شديد.  إن إدارة مخاطر إن مخاطر االئتمان ىي أكبر المخاطر منفردة لنشاط الب
منتظمة.  ورقابة االئتمان مكمف بيا فريق إدارة مخاطر االئتمان والذي يقدم تقاريره إلى مجمس اإلدارة ولكل رئيس وحدة عمل في البنك وذلك بصورة

معايير محددة لغرض بم المتعمق بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان, يمتزم البنك 1997( لسنة 10قم )ولغرض االلتزام بتعميم البنك المركزي اليمني ر 
 إدارة مخاطر االئتمان بطريقة مالئمة.

 باإلضافة إلى المعايير المنصوص عمييا في التعميم المذكور أعاله, يطبق البنك إجراءات إضافية, لتقميل مخاطر االئتمان, وىي ما يمي:

 ؛راسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معيم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منيمإعداد د 

 ؛الحصول عمى ضمانات كافية لتقميل التعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي تواجو العمالء أو البنوك 

 ؛غير المنتظمة م مراكزىم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطموب لمقروضالمتابعة والمراجعة الدورية لمعمالء والبنوك لغرض تقيي 

 .توزيع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك عمى قطاعات متنوعة لتقميل تركزات مخاطر االئتمان 
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قبل  يظير الجدول أدناه الحد األعمى لمتعرض لمخاطر االئتمان المتعمقة بمكونات بيان المركز المالي.  يظير الحد األعمى لممخاطر باإلجمالي
 العوامل المخففة من تأثير المخاطر باستخدام اتفاقيات الضمانات: 

 
 ديسمبر 53

  ـ4232
 ديسمبر 31

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ الموجودات:

 9,248,068  :489:;43; أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 
 21,433,152  4743:84399 األرصدة لدى البنوك, صافي 

 67,781,426  89442643:6 أذون الخزانة, صافي
 2,307,255  445294477 السندات الحكومية

 10,900,580  447:6;3947 المخصصات  القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء, بعد
 604,782  ;62436; االستثمارات المتوفرة لمبيع, صافي

 3,899,800  35;648374 األرصدة المدينة والموجودات األخرى 
 116,175,063  62;34942664 إجمالي الموجودات

 23,426,623  4745:24996 الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى
 139,601,686  37446474936 التعرض لمخاطر االئتمانإجمالي 

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

 مخاطر السيولة
 تقوملمحد من ىذه المخاطر و .  في الظروف الطبيعية استحقاقياالمالية عند عمى الوفاء بالتزاماتو البنك عدم قدرة  مخاطر السيولة ىي مخاطرإن 
ومراقبة التدفقات المالية  ,االعتبار السيولة المطموبةبإدارة الموجودات آخذة بعين  ,األساسيةودائع القاعدة اعتمادىا عمى باإلضافة إلى  ,البنك إدارة

 .تنظم مصادر تمويل متنوعةو بشكل يومي والسيولة المستقبمية 

 ُيظير الجدول التالي تحميل االستحقاق لممطموبات المالية التي تظير االستحقاقات التعاقدية المتبقية:
  --------------------  ـ4232 ديسمبر 53كما في  ------------------- 

  اإلجمالي
 أكثر مف

  سنة واحدة
 أشير 8مف 

  إلى سنة واحدة
 إلى 5مف 

  أشير 8
 أقؿ مف

  أشير 5
 المطموبات لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ

 المالية والمؤسساتاألرصدة المستحقة لمبنوك  4434969  -  -  -  4434969
 ودائع العمالء  ;4496;244:  9;:3246574  42442:4746  -  594392;3324

 المستحقة الدفعضريبة الدخل  -  7924968  -  -  7924968
 إجمالي المطموبات 8;2473646:  3342284865  42442:4746  -  4885;333494



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 )تتمة(األدوات المالية   5
 )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية  ب-5

 )تتمة(مخاطر السيولة 
  -----------------------  م2009 ديسمبر 31كما في  ---------------------

  اإلجمالي
 أكثر من

  سنة واحدة
 أشير 6من 

  إلى سنة واحدة
 إلى 3من 
  أشير 6

 أقل من
 أشير 3

 

 المطموبات لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف
 والمؤسسات الماليةاألرصدة المستحقة لمبنوك  341,333  -  -  -  341,333

 ودائع العمالء  69,627,000  11,859,000  21,496,648  -  102,982,648
 المستحقة الدفعضريبة الدخل  -  858,858  -  -  858,858

 إجمالي المطموبات 69,968,333  12,717,858  21,496,648  -  104,182,839

 بين االثنين. الفجوة( تحميل االستحقاق لمموجودات والمطموبات وصافي 31ُيظير اإليضاح ) ,باإلضافة إلى ما ورد أعاله

 ائدةالفمخاطر سعر 
عمى التدفقات النقدية المستقبمية أو عمى قيمة األدوات المالية. ائدة سوف تؤثر الفائدة من احتمال أن التغيرات في أسعار الفتنشأ مخاطر سعر 

 يمارس البنك عددًا من اإلجراءات لمحد من تأثير تمك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق:

  ائدة عمى المبالغ المقرضة؛الفائدة عمى المبالغ المقترضة بأسعار الفربط أسعار 
  ائدة؛الفاألخذ بعين االعتبار أسعار الخصم لمختمف العمالت عند تحديد أسعار 

 .ضبط مقابمة تواريخ االستحقاق لمموجودات والمطموبات المالية 

 :ائدةالفُيظير الجدول التالي تعرض البنك إلى مخاطر سعر 
  ---------------------------  ـ4232 ديسمبر 53كما في   ---------------------------

  اإلجمالي
 غير متأثر

 ائدةالفب
 أكثر مف 

  سنة واحدة
 أشير 8مف 

  إلى سنة واحدة
 إلى 5مف 

  أشير 8
 أقؿ مف

  أشير 5
 الموجودات لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ

35465345:4  35465345:4  -  -  -  - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 

 المركزي اليمني
 صافي  ,األرصدة لدى البنوك 947794633    -  -  39484:4988  4743:84399
 صافي ,أذون الخزانة  7744424692  848784379  745494779  -    89442643:6
 السندات الحكومية -  445294477  -  -  -  445294477

 بعد المخصصات ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء 546744829  ;54448466  ;:7445:49  7;44:2947  44:894366  447:6;3947
 صافي ,االستثمارات المتوفرة لمبيع -  -  -  -  ;62436;  ;62436;

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  7:;364  -  -  -  :4;648224  35;648374
 إجمالي الموجودات 8844674695  4:83;:3443  3247884568  7;44:2947  ;468:458;5  35344994866

 المطموبات وحقوؽ الممكية           
   والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة لمبنوك -  -  -  -  4434969  4434969

 ودائع العمالء  6245434656  47824692;  3:46794892  -  8;947;6447  594392;3324
 الدائنة والمطموبات األخرى  األرصدة ;62:4:3  -  -  -  8489:4252  ;942:84:6

 المخصصات -  -  -  -  8;49849  8;49849
 المستحقة الدفع ضريبة الدخل -  -  -  -  7924968  7924968

 حقوق الممكية -  -  -  -  7;49;;3644  7;49;;3644
 المطموبات وحقوق الممكية إجمالي 6249524475  47824692;  3:46794892  -  8648664932  54325;35545

 ائدةالففجوة التأثر بسعر  4747374442  3;45;4484  (34546;:94)  7;44:2947  (4743984563)  (;44337467)



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 )تتمة(األدوات المالية  5

 )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية  ب-5

 )تتمة(ائدة الفمخاطر سعر 
  --------------------------------م  2009 ديسمبر 31كما في   ------------------------------

  اإلجمالي
 غير متأثر

 ائدةالفب
 أكثر من 

  سنة واحدة
 أشير 6من 

  إلى سنة واحدة
 إلى 3من 
  أشير 6

 أقل من
 أشير 3

 
 

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

13,467,598  13,467,598  -  -  -  - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 

 المركزي اليمني
 األرصدة لدى البنوك, صافي  7,937,199  -  -  -  13,495,953  21,433,152
 أذون الخزانة, صافي  50,415,426  15,648,000  1,718,000  -  -  67,781,426
 السندات الحكومية 2,307,255  -  -  -  -  2,307,255

 القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء, بعد المخصصات 139,000  264,000  9,458,303  -  1,039,277  10,900,580
 االستثمارات المتوفرة لمبيع, صافي -  -  -  -  604,782  604,782

 المدينة والموجودات األخرى  األرصدة -  -  -  -  3,899,800  3,899,800
 إجمالي الموجودات 60,798,880  15,912,000  11,176,303  -  32,507,410  120,394,593

 المطموبات وحقوؽ الممكية           
 والمؤسسات الماليةاألرصدة المستحقة لمبنوك  -  -  -  -  341,333  341,333

 ودائع العمالء  24,737,000  11,859,000  21,496,648  -  44,890,000  102,982,648
 الدائنة والمطموبات األخرى  األرصدة -  -  -  -  5,615,007  5,615,007
 المخصصات -  -  -  -  329,624  329,624
 الضرائب -  -  -  -  858,858  858,858

 ةحقوق الممكي -  -  -  -  12,177,237  12,177,237
 إجمالي المطموبات وحقوق الممكية 24,737,000  11,859,000  21,496,648  -  64,212,059  122,304,707

 ائدةالففجوة التأثر بسعر  36,061,880  4,053,000  (10,320,345)  -  (31,704,649)  (1,910,114)

ديسمبر  31المنتيية في  السنةائدة عمى الموجودات والمطموبات المطبق خالل الف( متوسط سعر 32ُيظير اإليضاح ) ,باإلضافة إلى ما سبق
 م2009ديسمبر  31م والسنة المنتيية في 2010

 مخاطر أسعار الصرف
ويحرص البنك عمى المحافظة  ,يتعامل البنك بمختمف العمالت األجنبية وعميو فإنو معرض لمخاطر أسعار الصرف ,بسبب طبيعة نشاطات البنك

أن ال تتجاوز مراكز م والذي يحدد 1998( لسنة 6في المنشور رقم ) البنك المركزي اليمنيعمى مراكز متوازنة لمعمالت األجنبية التزامًا بتعميمات 
وأن ال يتجاوز إجمالي المركز المفتوح لجميع العمالت عن  ,% من رأس مال البنك واحتياطياتو15العمالت األجنبية كل عمى حدة عن نسبة 

 % من رأس مال البنك واحتياطياتو.  25
ائضة بالعمالت الفاكز العمالت األجنبية لديو ويقوم ببيع المبالغ م يراقب البنك دوريًا مر 1998( لسنة 6والتزامًا بمنشور البنك المركزي اليمني رقم )

 .البنكىم مراكز العمالت األجنبية في ( أ36) يبين اإليضاحاألجنبية إلى البنك المركزي اليمني باألسعار السائدة في تاريخ البيع. و 
 :بمغ صافي تعرض البنك لمعمالت األجنبية كالتالي

   -------------------------  ـ4232 ديسمبر 53كما في   ------------------------
   دوالر أمريكي  جنيو إسترليني  يورو  لاير سعودي  عمالت أخرى  اإلجمالي

   لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ
 الموجودات  48498:4729  7;68447  343484454  444524683  9544:4  5248834299

 المطموبات   (4844:94843)  (66442:5)  (2:;343824)  (3485:4:22)  (4483;)  (475:4967;4)
 صافي مراكز العمالت  8::6:24  424734  (:56496)  34883;7  864243  343444554

 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 )تتمة(األدوات المالية  5

 )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية  ب-5

 )تتمة(ائدة الفمخاطر سعر 
   --------------------------------م  2009 ديسمبر 31كما في   -----------------------------

   دوالر أمريكي  جنيو إسترليني  يورو  لاير سعودي  عمالت أخرى  اإلجمالي
   لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف

 الموجودات  24,277,524  544,737  1,310,633  1,367,318  42,612  27,735,631
 المطموبات   (24,126,247)  (455,150)  (1,292,822)  (1,342,390)  (18,158)  (26,930,072)

 صافي مراكز العمالت  151,277  89,587  17,811  24,928  24,454  805,559

 إدارة رأس الماؿ ج-5

بتصنيف وأن البنك يحتفظ متطمبات رأس المال المفروضة خارجيًا بالبنك التزام ضمان في مرأس المال لمن إدارة البنك  ةاألساسيتتمثل األىداف 
تقنيات تستند عمى التعميمات  باستخدامبشكل ربع سنوي من قبل إدارة البنك رأس المال تتم مراقبة كفاية   نسب رأس مال صحيحة.و قوي  ائتماني

 تحفظ المعمومات المطموبة في ممف لدى البنك المركزي اليمني عمى أساس ربع سنوي.و  . إشرافيةالمقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض 

أو أعمى من  إلى موجودات مرجحة بأوزان المخاطر يساويمالي رأس المال بأن يحتفظ بنسبة من إجفي اليمن يمزم البنك المركزي اليمني كل بنك 
ودائع العمالء إلى % التي تمثل الحد األدنى المتفق عميو دوليًا. باإلضافة إلى ذلك يتطمب من البنك أن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال 8

 %.5يساوي أو أعمى من 

 إلى فئتين:البنك ُيقسم إجمالي رأس مال 

 العام. واالحتياطيالقانوني  واالحتياطي رأس المالوتتضمن  :ئة األولىفال

 المتوفرة لمبيع. لالستثماراتفي القيمة العادلة  اتتغير أي الناتجة عن  حققةمالير غ رباحاألو  إعادة التقييم وتتضمن احتياطيات :ئة الثانيةالف

ئة الفإلى لمقروض والسمفيات ُيضاف رصيد المخصصات العامة و  األولى والثانيةئة الففي أي بنك محمي أو شركة مالية من  االستثمارستقطع ي
 األولى والثانية.

ًا لمخاطر وتعكس تقدير ة سمم مدرج مكون من أربعة مستويات لممخاطر مصنفة وفقًا لطبيع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر باستخدامقاس تُ 
إجراءات مماثمة  تتبعت  .أو كفاالت مالئمة ضماناتأي  االعتبارمع األخذ بعين  ,لكل أصل ونظيرهالسوق والمخاطر األخرى المصاحبة االئتمان و 

 ة األكثر احتمالية لمخسائر الممكنة. طبيعلتعكس المع بعض التعديالت  بيان المركز الماليلمخاطر البنود خارج 
 خارجيًا الخاضع ليا. يعمل البنك وفقًا لجميع متطمبات رأس المال المفروضة

  



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 )تتمة(األدوات المالية   5

 )تتمة( إدارة رأس الماؿ ج-5

 :يتم احتساب كفاية رأس المال كالتالي

 
 ديسمبر 53

  ـ4232
 ديسمبر 31

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ 

 9,500,000  3242224222 رأس المال
 2,653,500  644474722 االحتياطيات

 23,737  7;9644 المستبقاة األرباح
 12,177,237  7;49;;3644 إجمالي حقوق الممكية

 329,624  8;49849 المخصص لقاء خسائر المطموبات المحتممة 
 (557,742)  (8;84242) االستثمارات في البنوك أو الشركات المالية المحمية

 11,949,119  7;7846;354 إجمالي رأس المال العامل
    المرجحة بأوزان المخاطر:الموجودات 

 16,752,000  374222;424 في بيان المركز المالي 
 11,615,000  344:984222 خارج بيان المركز المالي 

 28,367,000  34222;5549 إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر
    نسبة كفاية رأس المال:
 %42.12  %63.52 إجمالي رأس المال

 في الصندوؽ وأرصدة االحتياطيات لدى البنؾ المركزي اليمني النقدية 6

 
 ديسمبر 53

4232  
 ديسمبر 31

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ 

 4,219,530  644544926 النقدية في الصندوق 
    أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني: 

 4,760,221  74659;:54 بالعممة المحمية 
 4,487,847  745254463 بالعمالت األجنبية 

 9,248,068  :489:;43; إجمالي أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني
 13,467,598  35465345:4 إجمالي النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

م عمى البنك أن يحتفظ بودائع قانونية لدى البنك المركزي اليمني بنسبة محددة عمى العممة 1998( لسنة 38أحكام قانون البنوك رقم ) بموجب
 والودائع ألجل والودائع األخرى لديو.   المحمية وعمى العمالت األجنبية لمودائع تحت الطمب

  



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 صافي  ,األرصدة لدى البنوؾ 7

 المركزي اليمني والبنوك المحمية األخرىاألرصدة لدى البنك 
 ديسمبر 53

  ـ4232
 ديسمبر 31

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ األرصدة لدى البنك المركزي اليمني:

 6,439,162  747744997 الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني 
 (5,000)  (74222) البنود المعمقة قاء المخصص ل

 6,434,162  747694997 الحسابات لدى البنك المركزي اليمنيصافي 

 27,066  - األرصدة لدى البنوك المحمية األخرى
 6,461,228  747694997 صافي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحمية األخرى

    األرصدة لدى البنوك األجنبية
 7,035,715  3442:34589 الحسابات الجارية وتحت الطمب  

 (990)  (598) المخصص لقاء البنود المعمقة
 7,034,725  3;;3442:24 صافي الحسابات الجارية وتحت الطمب

 7,937,199  947794633 الودائع ألجل
 14,971,924  485:4624;3 صافي األرصدة لدى البنوك األجنبية 

 21,433,152  4743:84399 صافي األرصدة لدى البنوك 

 صافي ,أ وف الخزانة 8

 
 ديسمبر 53

  ـ4232
 ديسمبر 31

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ القيمة االسمية ألذون الخزانة المشتراة والمستحقة:  

 51,000,000  62;7847934 يوم  90خالل 
 16,000,000  943224222 يومًا  182إلى  91من 
 1,800,000  44:72;843 يومًا  364إلى  183من 

 68,800,000  2;4:8649;8 إجمالي أذون الخزانة المشتراة
 (1,018,574)  (448824828) الخصم غير المطفأ المستحق

 67,781,426  89442643:6 الخزانة ألذونصافي القيمة الدفترية 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 السندات الحكومية 9

 
 ديسمبر 53

  ـ4232
 ديسمبر 31

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ 

 2,307,255  445294477 السندات الحكومية

م تحممت الحكومة الديون المستحقة لمبنك من 1997أغسطس  6م المؤرخ في 1997 سنة( ل152رقم )الموقر بناًء عمى قرار مجمس الوزراء 
أصدر البنك المركزي اليمني نيابة عن الحكومة سندات تستحق السداد في  ,مؤسسات حكومية معينة.  ووفقًا لالتفاق المبرم بين وزارة المالية والبنك

أغسطس  6م لتستحق في 2007أغسطس  6م.  جددت ىذه السندات الحكومية بنفس المبمغ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 2007أغسطس  6
فوائد ىذه السندات وتضاف . تحتسب م2011أغسطس  6م لتصبح مستحقة بتاريخ 2009أغسطس  6بتاريخ . وجددت لسنتين أخريين م2009

 عند االحتساب. السارية الخزانة أذونعمى  الفوائد أسعارمتوسط  أساسشير عمى أ ثالثةالبنك المركزي كل لدى لحساب البنك 

 بعد المخصصات ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء :

 
 ديسمبر 53

  ـ4232
 ديسمبر 31

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ 

 12,050,399  3946324232 حسابات السحب عمى المكشوف 
 2,636,398  ::48;7438 القروض القصيرة األجل والكمبياالت 

 108,323  984435 أوراق تجارية مخصومة
 394,841  3824:48 القروض والسمفيات المقدمة لمموظفين 

 15,189,961  444:384959 إجمالي القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء
 (3,921,141)  (54254::64) ب( -8)إيضاح  غير المنتظمةالمخصص لقاء خسائر القروض والسمفيات حركة 
 (368,240)  (5634343) (ج -8 المعمقة )إيضاح الفوائد

 (4,289,381)  (744464375) المعمقة الفوائدمخصصات لقاء خسائر القروض والسمفيات و ال
 10,900,580  447:6;3947 القروض والسمفيات المقدمة لمعمالءصافي 

عالقة الأرصدة القروض والسمفيات التي قدميا البنك لألطراف ذوي   ,م2010ديسمبر  31كما في تتضمن القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء 
 (.30كما ىو مبين في اإليضاح رقم ) ال يوجد(: م2009ديسمبر  31) لاير يمني ألف 12,198قدرىا ضمن نشاطو االعتيادي و 

 صافي مخاطر الديوف غير المدرة لمدخؿ وفقًا لمتقييـ الدوري المستند عمى توجييات البنؾ المركزي اليمني  أ-:
  ---------- ـ 4232ديسمبر  53 ----------  ------------ م2009ديسمبر  31 ------------

 صافي
  المخاطر

 الضمانات
  النقدية

 إجمالي
غير  القروض

  المدرة لمدخل 
 صافي

  المخاطر
 الضمانات

  النقدية

 إجمالي
غير  القروض

  المدرة لمدخؿ
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف

 دون المستوى ديون 4425548:6  -  4425548:6  1,120,480  12,980  1,107,500
 الديون المشكوك في تحصيميا 342594789  -  342594789  157,943  -  157,943

 الديون الرديئة 645:34543  -  645:34543  3,950,625  -  3,950,625
 اإلجمالي 946744794   -  946744794  5,229,048  12,980  5,216,068



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 )تتمة( بعد المخصصات ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء :

 )تتمة(صافي مخاطر الديوف غير المدرة لمدخؿ وفقًا لمتقييـ الدوري المستند عمى توجييات البنؾ المركزي اليمني      أ-:

ويتم تنفيذ تمك الدراسة وفقًا لألسس والمبادئ المحددة بالمنشور  ,تقوم إدارة البنك بإجراء دراسة تقييمية ألرصدة القروض والسمفيات كل ثالثة أشير
م 2010يسمبر د 31والتعاميم الالحقة لو.  وكانت نتائج الدراسة المنفذة كما في نك المركزي اليمني الصادر عن الب 1998لسنة  (5رقم )الدوري 

 كما يمي: 

 .بضمانات نقدية مغطاةيمني لاير  ألف 8,239,000 وسمفيات بمبمغ اً قروض أعالهتتضمن القروض والسمفيات المصنفة منتظم وتحت المراقبة 

 المخصص لقاء خسائر القروض والسمفيات غير المنتظمةحركة  ب-:
  --------ـ 4232ديسمبر  53-------  ---------م2009ديسمبر  31-------

  خاص  عاـ  إجمالي  خاص  عاـ  إجمالي
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ

 يناير 1الرصيد في  54:434754  ;482;;  434363;54  3,943,626  72,297  4,015,923
 السنة  إعادة تقييم أرصدة أول  :8:496  6;4  4264;8  82,336  340  82,676
 (26المكون خالل السنة )إيضاح  348284374  -  348284374  -  49,853  49,853

 (25المسترد خالل السنة )إيضاح  (8254:57)  (:474:8)  (4925;84)  (184,955)  -  (184,955)
 خالل العام المخصصحركة  9;447;:64  964257  884854;64  3,841,007  122,490  3,963,497

 المبمغ المستخدم خالل السنة   (;2465:)  (54383)  (54822:)  (19,475)  (22,881)  (42,356)
 ديسمبر   31الرصيد في  :64:34437  924:96  54254::64  3,821,532  99,609  3,921,141

 .%( لمقابمة المخاطر العامة لمحفظة القروض والسمفيات1م: 2009) م2010في  %1قامت إدارة البنك بتجنيب مخصصات عامة بنسبة 

 المعمقة الفوائد ج-:
عمى القروض والسمفيات غير المنتظمة وفقًا لتعميمات البنك المركزي اليمني والتي يعترف بيا كإيرادات عند تحصيميا  الفوائدالمعمقة  الفوائدمثل ت

( لسنة 38( من قانون البنوك رقم )85بموجب أحكام المادة رقم ) جزء من المخصص المجنب لقاء الديون المشكوك في تحصيميا . وىيفقط
والتي تنص عمى استثناء مخصصات البنوك مقابل  ,م2010( لسنة 17( من قانون ضرائب الدخل رقم )14قم )قرة )أ( من المادة ر الفم و 1998

 . من النفقات غير القابمة لمخصماليمني لمنظم والتعميمات الصادرة عن البنك المركزي  الديون المشكوك في تحصيميا المكونة وفقاً 

 
 ديسمبر 53

  ـ4232
 ديسمبر 31

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ 

 7,411,978  :354:3:483 القروض والسمفيات المنتظمة 
 2,548,934  347674769 القروض والسمفيات تحت المراقبة 

 9,960,912  3745864387 القروض والسمفيات المدرة لمدخلإجمالي 
 1,120,480  4425548:6 القروض والسمفيات دون المستوى

 157,943  342594789 القروض والسمفيات المشكوك في تحصيميا
 3,950,625  645:34543 القروض والسمفيات الرديئة 

 5,229,048  946744794 المدرة لمدخل غير القروض والسمفياتإجمالي 
 15,189,960  444:384959 إجمالي القروض والسمفيات



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 )تتمة( بعد المخصصات ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء :

 )تتمة( المعمقة الفوائد ج-:
 ديسمبر 31

  م2009
 ديسمبر 53

  ـ4232
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 يناير  1الرصيد في  58:4462  367,325
 إعادة تقييم الرصيد في بداية السنة 74  57

 السنة  المضافة خالل الفوائد -  858
 ( 20مستردة إلى اإليرادات )إيضاح المقبوضة ال الفوائد (494393)  -

 ديسمبر 31الرصيد في  5634343  368,240

 صافي  ,االستثمارات المتوفرة لمبيع ;

 
 ديسمبر 53

  ـ4232
 ديسمبر 31

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ 

 249,640  4289;52 أ(-9إيضاح جة "شركة مأرب اليمنية لمتأمين" )ر االستثمار في الشركة التابعة غير المد
 346,996  5;54245 ب(-9)إيضاح  صافي  ,االستثمارات في الشركات المحمية
 8,146  894844 ج(-9صافي )إيضاح  ,االستثمارات في الشركات الخارجية

 -  4654289 د(-9)إيضاح  جدة( –أبحر)مؤقتة في مشاريع  ةمشارك
 604,782  ;62436; صافي االستثمارات المتوفرة لمبيع

 "شركة مأرب اليمنية لمتأميف" االستثمار في الشركة التابعة غير المدرجة أ-;
وفقًا لمسياسات المحاسبية المطبقة في البنك عمى أساس ثابت . % من رأس مال شركة مأرب اليمنية لمتأمين )ش.م.ي(53.37يمتمك البنك نسبة 

 استنادًا إلى آخر بيانات مالية مدققة متاحة.  ,التابعة بطريقة حقوق الممكية النسبيةتتم المحاسبة عمى االستثمار في الشركة 
 م تم احتساب صافي حصة البنك في حقوق الممكية لمشركة عمى النحو التالي: 2009ديسمبر  31وفقًا آلخر بيانات مالية مدققة لمشركة كما في 

 ديسمبر 53 
  ـ4232

 ديسمبر 31
 م2009

 عمى أساس المركز المالي  
  ـ;422سنة ل مشركةل

عمى أساس المركز المالي 
 م2008سنة ل مشركةل

 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ 
 1,637,955  444984:97 إجمالي الموجودات 
 (1,170,202)  (94994;348) إجمالي المطموبات 

 467,753  4325;79 حقوق الممكية 
 (218,113)  (492.258) حقوق األقمية 

 249,640  4289;52 حصة البنك في حقوق الممكية في الشركة التابعة



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 )تتمة(صافي  ,االستثمارات المتوفرة لمبيع ;

 )تتمة( "شركة مأرب اليمنية لمتأميف" االستثمار في الشركة التابعة غير المدرجة  أ-;

 إن أثر تطبيق طريقة حقوق الممكية النسبية عمى حسابات النتائج مبين فيما يمي :

 
 ديسمبر 53

  ـ4232
 ديسمبر 31

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ 

 197,670  4862;46 يناير 1حقوق الممكية كما في 
 249,640  4289;52 ديسمبر 31حقوق الممكية كما في 

 51,970  4649;7 الممكيةالزيادة في حقوق 
 21,348  4848:7 األرباح النقدية المستممة خالل السنةتوزيعات 

 73,318  84334: (23)إيضاح  الدخل الشاملالدخل المرحل لبيان 

 صافي ,االستثمارات في الشركات المحمية ب-;
 ديسمبر 31

  م2009
 ديسمبر 53

  ـ4232
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 الشركة اليمنية لمفنادق )ش.م.ي( تحت التصفية  94222  7,000
 فندق اليمن السعيد )ش.م.ي( تحت التصفية 44722  2,500
نتاج وسائل التعبئة ومشتقاتيا )ش.م.ي(  34835  1,613  شركة تيامة لصناعة وا 
 المركز اليمني لمتحكيم  422  200

 (1-ب-9)إيضاح واالستثمار )ش.م.ي(  بنك اليمن والكويت لمتجارة  4734792  248,643
 (2-ب-9)إيضاح شركة التبغ والكبريت الوطنية )ش.م.ي(   6;645  4,394
  الشركة اليمنية لتكرير وتعميب الممح :;947  7,598
 الشركة اليمنية لمبطاريات 44522  2,300

 (3-ب-9إيضاح )الشركة اليمنية الكويتية لمتنمية العقارية )ش.م.ي(  564722  34,500
 شركة الخدمات المالية اليمنية )ش.م.ي( ;467;7  59,459

 إجمالي االستثمارات في الشركات المحمية 5934356  368,207
 نخفاض االالمخصص لقاء  (724963)  (21,211)

 صافي االستثمارات في الشركات المحمية 5;54245  346,996

 المحمية أعاله ال تختمف اختالفًا جوىريًا عن القيمة المسجمة في سجالت البنك باستثناء ما يمي: إن القيمة العادلة لالستثمارات

 بنك اليمن والكويت لمتجارة واالستثمار )ش.م.ي( 1-ب-9

 31في  بيانات مالية مدققة )لمسنة المنتييةخر يبمغ صافي حقوق الممكية لبنك اليمن والكويت لمتجارة واالستثمار )ش.م.ي( وفقًا آل
وتساوي حصة البنك فيو كما  ,لاير يمني( ألف 4,570,894م: 2008ديسمبر  31لاير يمني ) ألف 6,212,997 م( مبمغ2009ديسمبر 

لاير يمني مساىمات نقدية  ألف 2,927لاير يمني زائدًا مبمــغ  ألف 652,737% أي مبمــغ 10.506م مقدار 2010ديسمبر  31في 
 لاير يمني(. ألف 408,218م: 2008م )2010سنة الخالل 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

 (29صفحة ) 

 )تتمة(صافي  ,االستثمارات المتوفرة لمبيع ;
 )تتمة(صافي  ,االستثمارات في الشركات المحمية ب -;
 شركة التبغ والكبريت الوطنية )ش.م.ي( 2-ب-9

ديسمبر  31مالية مدققة )أي لمسنة المنتيية في  بياناتخر صافي حقوق الممكية لشركة التبغ والكبريت الوطنية )ش.م.ي( وفقًا آليبمغ 
لاير يمني( وتساوي حصة البنك فييا مقدار  ألف 8,572,216م: 2008ديسمبر  31لاير يمني ) ألف 9,005,886 م( مبمغ2009
 لاير يمني(. ألف1,170,107م: 2008لاير يمني ) ألف 1,229,303 %  أي مبمغ13.65

 لمتنمية العقارية )ش.م.ي(الشركة اليمنية الكويتية  3-ب-9
 31بيانات مالية مدققة )لمسنة المنتيية في خر يبمغ صافي حقوق الممكية لمشركة اليمنية الكويتية لمتنمية العقارية )ش.م.ي( وفقًا آل

ا لاير يمني( وتساوي حصة البنك فيي ألف 1,528,410م: 2008ديسمبر  31لاير يمني ) ألف 1,711,467م( مبمغ  2009ديسمبر 
 لاير يمني(.  ألف 191,051م: 2008لاير يمني ) ألف 213,933% أي مبمغ 12.50مقدار 

 المستثمر بيا   مشركةل ةمصدر  ةميزاني خرآبكما ىي  الدفترية القيمة أساسعمى  والمحسوبةمقارنة القيم العادلة لالستثمارات المحمية  
 م2009 ديسمبر 31  -----------ـ 4232ديسمبر  53 ---------- 
 القيمة العادلة 

 لاير يمني ألؼ
 القيمة الدفترية 

 لاير يمني ألؼ
 الفارؽ 

 لاير يمني ألؼ
 الفارق 

 لاير يمني ألف

 290,361  6;62642  (4734792)  8774886 بنك اليمن والكويت لمتجارة واالستثمار
 1,165,713  ;2;344464  (6;645)  4525;3444 والكبريت الوطنية شركة التبغ

 156,551  4655;39  (564722)  55;4354 الكويتية لمتنمية الشركة اليمنية
 1,612,625  34:2:4658  (24686;4)  22;4:;442 اإلجمالي

االعتراف والقياس وذلك التزامًا -(: األدوات المالية39بقيميا العادلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )المحمية لم يقم البنك بتقييم االستثمارات 
تقييم ىذه بتوجييات البنك المركزي اليمني المستندة إلى أن أسيم ىذه االستثمارات ال يجري تداوليا في أسواق مالية معترف بيا.  ولو قام البنك ب

 31لاير يمني ) ألف 1,808,436م بمبمغ 2010ديسمبر  31لعادلة الرتفع رصيد االستثمارات المحمية وحقوق الممكية كما في االستثمارات بقيميا ا
 لاير يمني(. ألف 1,612,625م: 2009ديسمبر 

 صافي  ,االستثمارات في الشركات الخارجية ج -;
 ديسمبر 31

  م2009
 ديسمبر 53

  ـ4232
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 بنك اليوباف كاراكاو  4537;  9,315
  ( 1-ج-9)إيضاح بنك اليوباف ىونج كونج  :6499  4,778

 البحرين  -بنك اليوباف العربي الدولي 4699;7  59,477
 (2-ج-9)إيضاح جيبوتي  -بنك التجارة والصناعة 34685  1,463
 (3-ج-9)إيضاح البحرين   –شركة الخدمات المالية العربية 567  345

 (4-ج-9)إيضاح تونس  -بنك تونس العالمي ;3477  1,559
 إجمالي االستثمارات في الشركات الخارجية 59;984  76,937

 نخفاضاالالمخصص لقاء  (4537;)  (68,791)
 صافي االستثمارات في الشركات الخارجية 894844  8,146



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

  (41صفحة )    

 )تتمة(صافي  ,االستثمارات المتوفرة لمبيع ;

 )تتمة(صافي  ,االستثمارات في الشركات الخارجية ج -;

 إن القيمة العادلة لالستثمارات الخارجية أعاله ال تختمف اختالفًا جوىريًا عن القيمة المسجمة في سجالت البنك باستثناء:
 ىونج كونج بنك اليوباف 1-ج-9

م( مبمغ 2009ديسمبر  31بيانات مالية مدققة )لمسنة المنتيية في خر وفقًا آل ,ىونج كونج-بنك اليوبافيبمغ صافي حقوق الممكية ل  
% أي ما يعادل 2دوالر أمريكي(.  وتساوي حصة البنك فيو  ألف 44,651م 2008ديسمبر  31دوالر أمريكي )أي  ألف 46,446

 لاير يمني(. ألف 185,132م: 2008) لاير يمني ألف 198,603مبمغ 
 جيبوتي -بنك التجارة والصناعة  2-ج-9

ديسمبر  31بيانات مالية مدققة )لمسنة المنتيية في خر وفقًا آل ,جيبوتي -بنك التجارة والصناعةليبمغ صافي حقوق الممكية   
فرنك جيبوتي( وتساوي حصة البنك فيو  ألف 2,301,757م: 2008ديسمبر  31فرنك جيبوتي ) ألف 2,331,560 م( مبمغ2009

 لاير يمني(. ألف 424,275م: 2008لاير يمني ) ألف 374,924 % أي مبمغ16

 البحرين -شركة الخدمات المالية العربية  3-ج-9
ديسمبر  31بيانات مالية مدققة )لمسنة المنتيية في خر وفقًا آل ,البحرين -شركة الخدمات المالية العربية يبمغ صافي حقوق الممكية ل  

دوالر أمريكي( وتساوي حصة البنك فييا  ألف 54,268م: 2008ديسمبر  31دوالر أمريكي )أي  ألف 56,801م( مبمغ 2009
 لاير يمني(.  ألف 19,126م:  2008لاير يمني ) ألف 20,645% أي مبمغ 0.17

 تونس -بنك تونس العالمي 4-ج-9
م( 2009ديسمبر  31بيانات مالية مدققة )لمسنة المنتيية في خر وفقًا آل ,تونس -بنك تونس العالميليبمغ صافي حقوق الممكية   

دوالر أمريكي( وتساوي حصة البنك فيو أكثر من  ألف 76,890م: 2008ديسمبر  31دوالر أمريكي )أي  ألف 82,636 مبمغ
 لاير يمني(. ألف 355,463م: 2009لاير يمني ) ألف 393,987% أي مبمغ 2.23

 المستثمر بيا    مشركةل ةمصدر  ةميزاني خرآبكما ىي  الدفترية القيمة أساسعمى  والمحسوبة  الخارجيةمقارنة القيم العادلة لالستثمارات 
 م2009ديسمبر  31  ------------ـ 4232ديسمبر  53 ----------- 
 القيمة العادلة 

 لاير يمني ألؼ
 القيمة الدفترية 

 لاير يمني ألؼ
 الفارؽ 

 لاير يمني ألؼ
 الفارق 

 لاير يمني ألف
 180,354  54:47;3  (:6499)  4825:;3 ىونج كونج بنك اليوباف

 422,812  5954683  (34685)  46;5964 جيبوتي -بنك التجارة والصناعة

 18,781  424522  (567)  424867 البحرين -شركة الخدمات المالية العربية

 353,904  :4464;5  (;3477)  9:;54;5 تونس -العالمي بنك تونس
 975,851  24236:;  (4367:)  ;437::; اإلجمالي

االعتراف والقياس التزامًا  -(: األدوات المالية39بقيميا العادلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )الخارجية  لم يقم البنك بتقييم االستثمارات
تقييم ىذه بتوجييات البنك المركزي اليمني المستندة إلى أن أسيم ىذه االستثمارات ال يجري تداوليا في أسواق مالية معترف بيا.  ولو قام البنك ب

 31لاير يمني ) ألف 980,014م بمبمغ 2010 ديسمبر 31لة الرتفع رصيد االستثمارات الخارجية وحقوق الممكية كما في االستثمارات بقيميا العاد
 لاير يمني(. ألف 975,851م: 2009ديسمبر 

  جدة( -أبحر)في مشاريع مؤقتة  ةمشارك د-;
 -لاير سعودي( مساىمة البنك في الشراكة مع بنك التضامن اإلسالمي 4,127,000 ألف لاير يمني )ما يعادل مايعادل 243,067يمثل المبمغ 

المتوقع أن  المممكة العربية السعودية بيدف تطوير المشروع وبيعو بعد ذلك. ومن -اليمن في إمتالك مشروع لمبناء في منطقة أبحر بمدينة جدة 
 يستغرق المشروع ثالث سنوات, عمى األكثر, من وقت التممك حتى البيع.  



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

  (41صفحة )    

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى 32
 ديسمبر 31

  م2009
 ديسمبر 53

  ـ4232
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 مستحقة ال الفوائد 7:;364  3,115
  مصروفات المدفوعة مقدماً ال 4:68;38  133,137
 مقدمة تحت الحساب لشراء موجودات ثابتةالدفعات ال ;7:476  54,291

 التزامات العمالء عن كمبياالت واعتمادات ;64423489  3,589,632
 عقارات آلت ممكيتيا لمبنك وفاًء لقروض غير منتظمة 3844357  110,569

 بعد المخصصات ,األخرىمدينة الرصدة األ ;493:  9,056
 إجمالي األرصدة المدينة والموجودات األخرى 35;648374  3,899,800

 31لاير يمني ) ألف 111,437قدره بمبمغ  تحصيميا ألرصدة المشكوك فيقاء امخصص لالتظير األرصدة المدينة المتنوعة بالصافي بعد حسم 
 لاير يمني(. ألف 89,577م: 2009ديسمبر 

 بعد االستيالؾ المتراكـ ,العقارات واآلالت والمعدات 33

  المباني  األراضي 

اآلالت و األثاث 
واألجيزة 
  السيارات  المكتبية

 أجيزة
  الكمبيوتر

التحسينات عمى 
العقارات 
 اإلجمالي  المستأجرة

 لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف لتكمفةا

 84:43;547  :97496  ;34464489  52446:3  8224363  82:4974  9894242 م2010يناير  1في 
 4;77742  4288;3  37:4953  524898  98;694  4865:;4  - لإلضافات

 (4347;5)  -  -  (9;948)  (958)  (69;4;4)  (967) لإلستبعادات خالل السنة

 ::6433449  64:36;  346234632  5474682  86945:3  :99466:  9884497 م2010ديسمبر  31في 

 3,045,982  56,546  774,709  282,469  556,486  608,752  767,020  م2009يناير  1في 
 588,142  19,202  467,970  57,315  43,655  -  - لإلضافات خالل السنة

 (37,303)  -  -  (37,303)  -  -  - لإلستبعادات خالل السنة

 3,596,821  75,748  1,242,679  302,481  600,141  608,752  767,020 م2009ديسمبر  31في 

              ؾاالستيال 
 348:84929  734475  94748:9  4274347  6:54682  44343:4  - م2010يناير  1في 

 5634:86  3349:5  ;4422;3  654737  23;834  544878  - المحمل لمسنة
 (534464)  -  -  (:9454)  (958)  (:45439)  - لإلستبعادات خالل السنة

 ;9454;;34  854258  8;3948;  4634534  7664847  4524882  - م2010ديسمبر  31في 

 1,399,832  40,633  563,088  189,874  412,195  194,042  - م2009يناير  1في 
 318,495  10,620  162,599  46,871  71,265  27,140  - المحمل لمسنة

 (31,620)  -  -  (31,620)  -  -  - لإلستبعادات خالل السنة

 1,686,707  51,253  725,687  205,125  483,460  221,182  - م2009ديسمبر  31في 

              القيمة الدفتريةصافي 

 ;44337467  :53499  6:54936  :6436:  3244978  ::86849  9884497 م2010ديسمبر  31في 

 1,910,114  24,495  516,992  97,354  116,681  387,570  767,020 م2009ديسمبر  31في 

 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

  (41صفحة )    

 األرصدة المستحقة لمبنوؾ والمؤسسات المالية  34
 ديسمبر 31

  م2009
 ديسمبر 53

  ـ4232
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 الحسابات الجارية المستحقة لمبنوك المحمية  4434969  341,333
 إجمالي األرصدة المستحقة لمبنوك والمؤسسات المالية 4434969  341,333

 ودائع العمالء 35

 ديسمبر 31
  م2009

 ديسمبر 53
  ـ4232

  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف
 الحسابات الجارية وتحت الطمب  4664::5348  35,204,749
 حسابات التوفير  49734587;5  35,889,491
 الودائع القصيرة األجل  39;4;:5442  22,203,447
 المستندية وخطابات الضمان التأمينات النقدية عن االعتمادات  8495244:6  6,533,114
 الودائع األخرى 8994384  3,151,847

 إجمالي ودائع العمالء 594392;3324  102,982,648

 مقابل االلتزامات لممراسمين بالخارجعبارة عن تأمينات نقدية ىو لاير يمني  ألف 1,019,603مبمغًا قدره  هعالأتتضمن التأمينات النقدية الموضحة 
 .(14)إيضاح  عن كمبياالت

 األرصدة الدائنة والمطموبات األخرى 36

 
 ديسمبر 53

 ـ4232
 ديسمبر 31 

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ 

 238,949  ;62:4:3 المستحقة  الفوائد
 -  764:68 مقدماً  ةمحصم إيرادات

 234,184  4:44539 المصروفات المستحقة 
 102,501  5794545 األرصدة الدائنة األخرى 

 74,735  32346:7 الزكاة 
 3,589,632  ;64423489 عن كمبياالت بالخارج لممراسمين  االلتزامات

 1,375,006  348:245:2 أ(-14توزيعات األرباح المستحقة لممساىمين )إيضاح 
 5,615,007  ;942:84:6 إجمالي األرصدة الدائنة والمطموبات األخرى

 
  



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

  (41صفحة )    

 )تتمة( الدائنة والمطموبات األخرى األرصدة 36

 توزيعات األرباح المستحقة لممساىميف أ-36

 
 ديسمبر 53

 ـ4232
 ديسمبر 31 

 م2009
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ 

 1,178,474  345974228 يناير  1الرصيد في 
 800,000  342224222 المقترح توزيعو لمسنة
 (603,468)  (64848;8) المدفوع خالل السنة

 1,375,006  348:245:2 ديسمبر 31الرصيد في 

 المخصصات 37
 ديسمبر 31

  م2009
 ديسمبر 53

  ـ4232
 :المخصص لقاء خسائر المطموبات المحتممة لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 يناير  1الرصيد في  4846;54  266,830
 (26المكون خالل السنة )إيضاح  -  62,794

 (25المسترد خالل السنة )إيضاح  (:744:4)  -
 إجمالي المخصصات 8;49849  329,624

 الزكاةلقاء مخصص ال 38
 م2009  ـ4232  
 لاير يمني  لاير يمني  

 75,170  964957  يناير 1الرصيد في 
 224,735  48346:7  المكون خالل السنة 
 (225,170)  (4564957)  المدفوع خالل السنة

 74,735  32346:7  ديسمبر 31الرصيد في 

 جاري الحصول عمى مخالصة نيائية من اإلدارة العامة لمواجبات الزكوية. 

 ضريبة الدخؿ  39
 ديسمبر 31

  م2009
 ديسمبر 53

  ـ4232
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 يناير  1الرصيد في  :7:4:7:  801,071
 أ(-17)إيضاح عمى بيان الدخل الشامل لمسنة والمحمل خصص الم 9424968  858,858

 م2009سنة لقاء الضريبة ل – خالل السنةالمدفوع  (:7:4:7:)  (801,071)
 م2009سنة لقاء الضريبة ل –المدفوع خالل السنة  (3724222)  -

 ديسمبر  31في الرصيد  7924968  858,858



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

  (41صفحة )    

 )تتمة( ضريبة الدخؿ المستحقة الدفع 39

 لمسنة ضريبة الدخؿلقاء مخصص ال أ-39

 لسنة وعمى النحو التالي:ا%( من ربح 35م: 2009% )20عمى أساس  لمسنةالضريبة لقاء مخصص الاحتساب  تم

 ديسمبر 31
  م2009

 ديسمبر 53
 ـ4232

 

  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف
 السنة بعد الزكاة وقبل ضريبة الدخلربح  54:654526  2,418,080

 إيرادات االستثمارات المحمية % من10 -  19,299
 مبالغ أخرى معادة لموعاء 574  209,492

 اإلجمالي 54:654878  2,646,871
 إيرادات االستثمارات المحمية (48;4;45)  (192,991)

 اإلجمالي (48;4;45)  192,991
  األرباح الخاضعة لضريبة الدخل لمسنة 548254952  2,453,880
 لمسنة ضريبة الدخلالمخصص لقاء  9424968  858,858

 ـ;422 سنة( ل53قانوف ضرائب الدخؿ رقـ )وفؽ المخصصات المجنبة  ب-39

 باالعترافقضي يم والذي 1991سنة ( ل31رقم )ضرائب الدخل قانون يحل محل م والذي 2010سنة ( ل17رقم )ضرائب الدخل قبل صدور قانون 
والتي خضعت لضريبة  كان لدى البنك المخصصات التالية ,من المخصصات تعتبر تكاليف واجب خصميا عند احتساب الوعاء األعباءبأن 

 الدخل:
  -------ـ4232ديسمبر  53-----  -------م2009ديسمبر  31-------

 إجمالي
  المخصصات

 المخصصات التي
  خضعت لمضريبة

إجمالي 
  المخصصات

 المخصصات التي
  لمضريبةخضعت 

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

 لقروض والسمفياتقاء االمخصص ل -  54254::64  -  3,921,141
 المعمقة الفوائد 74249;4  5634343  295,027  368,240
 إللتزامات المحتممةلقاء االمخصص  -  8;49849  -  329,624
 الستثماراتقاء االمخصص ل 424472  724963  20,250  90,002
 لبنود المعمقة مع البنوكقاء االمخصص ل -  74598  -  5,990

 لموجودات األخرىقاء االمخصص ل 424263  3334658  20,041  89,577
 ديسمبر 31الرصيد في   :557453  7488:4724  335,318  4,804,574

تم سداد ضرائب عنيا  ام وما قبمي2007سنة مخصصات تم تكوينيا خالل يمني يمثل  لاير الف 335,318 ًا قدرهعاله مبمغأالمخصصات تضمن ت
قبل  ةلتكرار سداد الضرائب عن ىذه المخصصات المكون لن يتم احتساب ضرائب عنيا تجنباً  تمك المخصصات لاليرادات مستقبالً  ةعادإوعند 

الخصم عند احتساب  ةالتي تقضي باعتبار مخصصات البنوك لقاء الديون المشكوك في تحصيميا من التكاليف الواجب صدور التعديالت الضريبيو
 .ةوعاء الضريب

  



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

  (41صفحة )    

 حقوؽ الممكية :3

 رأس الماؿ المصرح بو والمدفوع أ-:3

 ---م 2009ديسمبر  31 ---   ---ـ4232ديسمبر  53 ---   

 رأس المال 
 عدد األسيـ

 سيـ ألؼ
 السيـقيمة  

 لاير يمني
 اإلجمالي 

 لاير يمني ألؼ
 قيمة السيم 

 لاير يمني
 اإلجمالي 

 لاير يمني ألف
 9,500,000  950  10,000,000  1,000  10,000 المصرح بو والمدفوع

 القانوني  االحتياطي ب-:3

% من صافي األرباح لمسنة إلى حساب االحتياطي 15م بشأن البنوك يتم تحويل 1998( لسنة 38( من القانون رقم )1-12لنص المادة ) وفقاً 
القانوني حتى يبمغ رصيد ىذا االحتياطي ضعف رأس المال.  ال يمكن لمبنك أن يستخدم ىذا االحتياطي دون الحصول عمى موافقة مسبقة من 

 مني.البنك المركزي الي

 االحتياطي العاـ ج-:3
 يمكن استخدام رصيد ىذا االحتياطي في األغراض التي يقررىا البنك.

 صافي ,الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى ;3
  ---------------ـ 4232ديسمبر  53 ------------

 صافي
  االلتزامات

 اليامش المغطى
  بتأميف نقدي

 إجمالي
 االلتزامات

 

  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ
 خطابات االعتماد المستندية 74952::334  (:44334439)  49954774;

 العمالء  -خطابات الضمان :;445;3947  (5473:4:48)  3642954794
 البنوك المراسمة  -خطابات الضمان 54454::  -  54454::
 اآلجمةالشيكات  6;95242  (4898;9)  :872463

 اإلجمالي 34676;5342  (7493248:2)  4745:24996
  

  -----------------م 2009ديسمبر  31 --------------
 صافي

  االلتزامات
 اليامش المغطى

  بتأمين نقدي
 إجمالي

 االلتزامات
 

  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف
 خطابات االعتماد المستندية 10,265,317  (1,604,021)  8,661,296

 العمالء  -خطابات الضمان 16,626,651  (3,704,882)  12,921,769
 البنوك المراسمة  -خطابات الضمان 1,028,571  -  1,028,571
 الشيكات اآلجمة 1,015,814  (200,827)  814,987

 اإلجمالي 28,936,353  (5,509,730)  23,426,623
  



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

  (41صفحة )    

 مف القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء واألرصدة لدى البنوؾ الفوائد 42
  ـ4232  م2009
 من القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء:   الفوائد لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 من حسابات السحب عمى المكشوف الفوائد 34467;:  257,340
 من الحسابات المدينة  الفوائد 24937;545  1,375,338

 من القروض والسمفيات األخرى الفوائد 345  25,683
 ج(  -8مستردة )إيضاح المعمقة المقبوضة و ال الفوائد 494393  -

 من القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء الفوائدإجمالي  4476;6452  1,658,361

 من األرصدة لدى البنوك:  الفوائد   
 من شيادات اإليداع لدى البنك المركزي اليمني  الفوائد -  264,206
 من اإليداعات لدى البنوك الخارجية   الفوائد 584975  51,824

 من األرصدة لدى البنوك الفوائدإجمالي  584975  316,030
 من القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء واألرصدة لدى البنوك الفوائدإجمالي  645684229  1,974,391

 تكمفة الودائع  43
   ـ4232  م2009
 عمى ودائع العمالء:  الفوائد  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 حسابات التوفير   742684335  2,872,910
 الودائع ألجل   4:;743984  1,607,871
 خرى  األودائع ال  38944:6  132,890

 عمى ودائع العمالء الفوائدإجمالي   ;2459;3245  4,613,671
 عمى األرصدة المستحقة لمبنوك  الفوائد  55;4;  4,765

 المصرفية المدفوع لمؤسسة ضمان الودائع  3634782  112,329
 إجمالي تكمفة الودائع  3247634:94  4,730,765

 العموالت ورسـو الخدمات المصرفية 44
  ـ4232  م2009
 : من العموالت لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 خطابات االعتماد المستندية  4974286  215,506
 خطابات الضمان  4584554  272,794
 التحويالت  4373;42  83,691
 الشيكات  47;854  79,429

 أخرى   24378:  102,284
 إجمالي العموالت :86484:  753,704
 رسوم الخدمات المصرفية  5:4228  78,450

 العموالت ورسوم الخدمات المصرفية إجمالي 244856;  832,154



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
 )تتمة(اإليضاحات حوؿ البيانات المالية 

 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

  (41صفحة )    

 اإليرادات مف االستثمارات المتوفرة لمبيع 45
 م2009
  لاير يمني ألف

 ـ4232
 االستثمارات المحمية من يرادات اإل لاير يمني ألؼ

 أ(  -9اليمنية لمتأمين" )ش.م.ي( )إيضاح  من تقييم المساىمة في الشركة التابعة "شركة مأرباإليرادات  4649;7  51,970
 :مناألرباح الموزعة    

 أ(-9اليمنية لمتأمين" )ش.م.ي( )إيضاح  الشركة التابعة "شركة مأرب 4848:7  21,348
 شركة التبغ والكبريت الوطنية )ش.م.ي( 3584786  102,423
 )ش.م.ي(الشركة اليمنية الكويتية لمتنمية العقارية  394472  17,250

 إجمالي اإليرادات من االستثمارات المحمية 48;4;45  192,991
  يرادات من االستثمارات الخارجيةاإل   
 :مناألرباح الموزعة    

 ىونج كونج -بنك يوباف  ;;344  1,172
 جيبوتي –بنك التجارة والصناعة  ;4;5784  262,972

 البحرين -شركة الخدمات المالية العربية 34289  793
 تونس –بنك تونس العالمي  474395  22,332

 البحرين –بنك اليوباف العربي الدولي  9;:34  -
 إجمالي إيرادات االستثمارات الخارجية 5:84587  287,269
 إجمالي اإليرادات من االستثمارات المتوفرة لمبيع 3;84844  480,260

 أرباح العمميات بالعمالت األجنبية 46
  ـ4232  م2009
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 األرباح من إعادة تقييم أرصدة العمالت األجنبية   45449:6  117,631
 األرباح من العمميات بالعمالت األجنبية   394976  6,709

 إجمالي أرباح العمميات بالعمالت األجنبية :472475  124,340

 إيرادات التشغيؿ األخرى 47
  ـ4232  م2009
 المخصصات المستردة من: لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 ب(-8المخصص لقاء خسائر القروض والسمفيات  )إيضاح  4925;84  184,955
 (15المخصص لقاء خسائر المطموبات المحتممة )إيضاح  :744:4  -

  أخرى 4698;7  9,152
 إيرادات اإليجارات 594:36  31,341

 والمعدات واآلالتمن بيع العقارات  رباحاأل 6564267  -
 إجمالي إيرادات التشغيل األخرى 344354:88  225,448

 م تدرج أي مخصصات مستردة في "إيرادات التشغيل األخرى.1999 سنة( ل8وفقًا لمتعميمات الواردة في منشور البنك المركزي اليمني رقم )
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 م2010ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

 

  (41صفحة )    

 المخصصات 48
  ـ4232  م2009
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 ب( -8المخصص لقاء خسائر القروض والسمفيات غير المنتظمة )إيضاح  348284374  49,853
 (15المخصص لقاء خسائر المطموبات المحتممة )إيضاح  -  62,794

 أخرى 2;7345  104,837
 إجمالي المخصصات 348794764  217,484

 المصاريؼ العمومية واإلدارية 49
  ـ4232  م2009
  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف

 ذات العالقةالمصاريف الرواتب واألجور و  444844647  2,294,090
 القرطاسية والمطبوعات   :7:423  134,683
 اكس الفالبريد والياتف و  4:52;8  42,132
 الكيرباء والمياه    4235;:  80,077

 المواصالت   33:4329  153,466
 اإلعالن والنشر   864765  55,216
 التدريب   8;;444  14,887

 اإلصالحات والصيانة 4;38746  150,976
 ( 11استيالك العقارات واآلالت والمعدات  )إيضاح  5634:86  318,495
 الرسوم الحكومية والضرائب المحمية  :9438  12,691
 التبرعات  34:28;  64,954
 اإليجارات 96;4:;  84,026
 تكمفة العموالت ورسوم الخدمات المصرفية ::4:45  45,364

 المصاريف العمومية واإلدارية األخرى  4744467  361,350
 إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية ;548924:8  3,812,407

  الربح األساسي لمسيـ  :4
   ـ4232  م2009

 ربح السنة  لاير يمني ألف :54344477  4444;3477
 متوسط عدد األسيم خالل السنة  أسيم 3242224222  3242224222

 الربح األساسي لمسيم  لاير يمني 534.48  4;.377
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  (41صفحة )    

 النقدية وشبو النقدية  ;4
 م2009  ـ4232  
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألؼ  

 13,467,598  35465345:4  (4النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني )إيضاح 
 21,433,152  4743:84399  (5األرصدة لدى البنوك )إيضاح 

 67,781,426  89442643:6  (6أذون الخزانة  )إيضاح 
 (9,248,068)  (:489:;43;)  ( 4أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني )إيضاح 

 (17,366,000)  (54936:;334)  بعد الخصم غير المطفأ  ,أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشير
 76,068,108  4573;6485:  إجمالي النقدية وشبو النقدية

 المعامالت مع األطراؼ  وي العالقة 52
 فيما يمي: المعامالت الرئيسية مع األطراف ذوي العالقة التي تتضمنيا البيانات المالية تتمثل 

 ديسمبر 31
  م2009

 ديسمبر 53
  ـ4232

 أعضاء مجمس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بيم لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألف
 الموجودات واإليرادات:   
 القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء :;3443  -

 السنةمقبوضة خالل ال الفوائد 6:;74  1,025
 المطموبات والمصاريف:   

 دائنةالرصدة األودائع و ال   5;34647  101,705
 مدفوعة خالل السنةال الفوائد   4;4346  3,865

 الشركة التابعة   
 المطموبات والمصاريف:   

 الودائع واألرصدة الدائنة   5684:55  175,641
 مدفوعة خالل السنةال الفوائد   774946  37,980
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  (41صفحة )    

 استحقاقات الموجودات والمطموبات   53
  -------------------------ـ 4232ديسمبر  53 -------------------------- 

  أشير 5 خالؿ  أشير 8 خالؿ  أشير ; خالؿ  سنة خالؿ  مف سنة أكثر  اإلجمالي
 الموجودات  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ

35465345:4  -  -  -  -  35465345:4 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 

 لدى البنك المركزي اليمني 
 صافي  ,رصدة لدى البنوكاأل 4743:84399    -  -  -  4743:84399
 صافي  ,أذون الخزانة 7744424692  848784379  9249:2;34  545784999  -  89442643:6
 حكومية  السندات ال 445294477  -  -  -  -  445294477

3947;447:6  44:2947;7  44:534468  446294765  54448466;  8453;4973 
بعد  ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء

 المخصصات
 صافي  ,االستثمارات المتوفرة لمبيع -  -  -  -  ;62436;  ;62436;

 إجمالي الموجودات 32446874257  44828::4;  6459:4545  4245::843  549694966  34848834953
 المطموبات            

4434969  -  -  -  -  4434969 
والمؤسسات  األرصدة المستحقة لمبنوك

 المالية
 ودائع العمالء    :4496;244:  9;:3246574  3242464624  3243:64345  -  594392;3324
 إجمالي المطموبات 7;2473646:  9;:3246574  3242464624  3243:64345  -  39;333437:4
 الفجوةصافي  724762;434  (3;77544)  (;74868429)  (84322;;54)  549694966  3747244:36

            
  ------------------------------م 2009ديسمبر  31 ----------------------------

  أشير 3 خالل  أشير 6 خالل  أشير 9 خالل  سنة خالل  من سنة أكثر  اإلجمالي
 الموجودات  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف

13,467,598  -  -  -  -  13,467,598 
الحتياطيات االنقدية في الصندوق وأرصدة 
 لدى البنك المركزي اليمني 

 صافي  ,رصدة لدى البنوكاأل 17,177,410  4,255,742  -  -  -  21,433,152
 صافي  ,أذون الخزانة 50,415,426  15,648,000  -  1,718,000  -  67,781,426
 حكومية  السندات ال 2,307,255  -  -  -  -  2,307,255

10,900,580  939,668  9,557,912  -  264,000  139,000 
بعد  ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء

 المخصصات
 صافي  ,االستثمارات المتوفرة لمبيع -  -  -  -  604,782  604,782

 إجمالي الموجودات 83,605,689  20,167,742  -  11,275,912  1,544,450  116,494,793
 المطموبات            

 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة لمبنوك 341,333  -  -  -  -  341,333
 ودائع العمالء    69,627,000  11,859,000  8,972,000  12,524,648  -  102,982,648
 إجمالي المطموبات 69,968,333  11,859,000  8,972,000  12,524,648  -  103,323,981

 الفجوةصافي  17,794,098  4,053,000  (8,972,000)  (1,248,736)  1,544,450  13,170,812

لتعميمات البنك المركزي  فقاً و   %(.15.41إلى % 12.54م: 2009ديسمبر  31% )22.985إلى  %12.97فائدة تتراوح بين تحمل أذون الخزانة أسعار 
 جزءًا من الموجودات النقدية وشبو النقدية. ,التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشير ,اليمني تعتبر أذون الخزانة

أشير باعتبارىا  3عمى أنيا تستحق خالل  ,وفقًا لتعميمات البنك المركزي اليمني ,م وقد تم تصنيفيا2011أغسطس  6ة في تاريخ يسندات الحكومالتستحق 
 تبعاد تمك السندات من جدول النقدية وشبو النقدية.أدوات قابمة لمتداول عمما انو تم اس
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  (41صفحة )    

 عمى الموجودات والمطموبات الفوائدمتوسط أسعار  54
  --------------------ـ 4232ديسمبر  53 ---------------------

 يورو
%  

 جنيو إسترليني
%  

 لاير سعودي
%  

 دوالر أمريكي
%  

 لاير يمني
 الموجودات  %

-  -  -  -  - 
االحتياطيات لدى البنك المركزي أرصدة 

 اليمني
 السندات الحكومية :;.44  -  -  -  -
 لدى البنوك الخارجية الودائع ألجل -  2.54  2.37  -  -
 صافي ,أذون الخزانة :;.44  -  -  -  -

-  -  -  32.22  49.22 
بعد  ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء

 المخصصات

 المطموبات          
 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة لمبنوك   -  -  -  -

 ودائع العمالء 42.22  2.47  2.42  2.42  2.42
          

  ---------------------م 2009ديسمبر  31 ----------------------
 يورو
%  

 جنيو إسترليني
%  

 لاير سعودي
%  

 دوالر أمريكي
%  

 لاير يمني
 الموجودات  %

 أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني -  -  -  -  -
 السندات الحكومية 8;.34  -  -  -  -
 لدى البنوك الخارجية الودائع ألجل -  -  -  -  -
 صافي  ,أذون الخزانة 8;.34  -  -  -  -

-  -  -  32.22  3:.22 
بعد  ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء

 المخصصات

 المطموبات          
 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة لمبنوك -  -  -  -  -

 ودائع العمالء 32.22  2.37  2.32  2.32  2.32
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  (41صفحة )    

 توزيعات الموجودات والمطموبات بحسب القطاعات االقتصادية    55
  -------------------------------ـ 4232ديسمبر  53 ------------------------------

  شخصي  التمويؿ  البناء والتشييد  التجارة والصناعة  الزراعة  أخرى  اإلجمالي
 الموجودات  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ  لاير يمني ألؼ

 صافي ,رصدة لدى البنوكاأل -  4743:84399  -  -  -  -  4743:84399
 صافي ,أذون الخزانة -  89442643:6  -  -  -  -  89442643:6
 حكوميةالسندات ال -  445294477  -  -  -  -  445294477

3947;447:6  3664;:6  94744;7  344;8848:3  4493;4;99  -  342574869 
 ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء

 بعد المخصصات
 صافي ,االستثمارات المتوفرة لمبيع -  ;62436;  -  -  -  -  ;62436;

 الموجودات إجمالي 342574869  748594987;  99;4;4493  8848:3;344  7;94744  6:;3664  ;3354452456

 المطموبات             

4434969  -  -  -  -  4434969  - 
 األرصدة المستحقة لمبنوك

 والمؤسسات المالية
 ودائع العمالء 34;4;63437  -  48744278;  ;564947442  549944293  44;4348494  594392;3324
 المطموبات إجمالي 34;4;63437  4434969  48744278;  ;564947442  549944293  44;4348494  39;333437:4

            
 
  

  -----------------------------------م 2009ديسمبر  31 ---------------------------------
  شخصي  التمويل  البناء والتشييد  التجارة والصناعة  الزراعة  أخرى  اإلجمالي

 الموجودات  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف
 صافي ,رصدة لدى البنوكاأل -  21,433,152  -  -  -  -  21,433,152
 صافي ,أذون الخزانة -  67,781,426  -  -  -  -  67,781,426
 حكوميةالسندات ال -  2,307,255  -  -  -  -  2,307,255

10,900,580  87,129  436,019  7,957,345  1,635,194  -  784,893 
 ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء

 بعد المخصصات
 صافي ,االستثمارات المتوفرة لمبيع -  604,782  -  -  -  -  604,782

 الموجودات إجمالي 784,893  92,126,615  1,635,194  7,957,345  436,019  87,129  103,027,195

 المطموبات             

341,333  -  -  -  -  341,333  - 
 األرصدة المستحقة لمبنوك

 والمؤسسات المالية
 ودائع العمالء 38,208,627  -  8,959,975  32,235,311  3,501,598  20,077,137  102,982,648
 المطموبات إجمالي 38,208,627  341,333  8,959,975  32,235,311  3,501,598  20,077,137  103,323,981
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 توزيع الموجودات والمطموبات بحسب المناطؽ الجغرافية 56
  -----------------------------ـ 4232 ديسمبر 53 -----------------------------

  أوروبا  َآسيا  إفريقيا  اإلجمالي
الواليات المتحدة 

  األمريكية
 الجميورية

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

 أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني :489:;43;  -  -  -  -  :89:;43;
 صافي ,األرصدة لدى البنوك 747774:25  45:4;6475  :459;;3245  647544739  9;42;37  4743:84399
 صافي  ,أذون الخزانة 89442643:6  -  -  -  -  89442643:6
 السندات الحكومية 445294477  -  -  -  -  445294477

3947;447:6  -  -  -  -  3947;447:6 
بعد  ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء

 المخصصات
 الموجودات  إجمالي 3234:7:4726  45:4;6475  :459;;3245  647544739  9;42;37  :4:9::34346

 المطموبات            
 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة لمبنوك 4434969  -  -  -  -  4434969

 ودائع العمالء 594392;3324  -  -  -  -  594392;3324
 المطموبات إجمالي 39;333437:4  -  -  -  -  39;333437:4

 
 
 

  -----------------------------م 2009ديسمبر  31 -----------------------------

  أوروبا  َآسيا  إفريقيا  اإلجمالي
الواليات المتحدة 

  األمريكية
 الجميورية

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

9,248,068  -  -  -  -  9,248,068 
أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي 

 اليمني
 صافي ,األرصدة لدى البنوك 6,460,307  1,526,996  9,865,639  3,184,635  395,575  21,433,152
 صافي  ,أذون الخزانة 67,781,426  -  -  -  -  67,781,426
 السندات الحكومية 2,307,255  -  -  -  -  2,307,255

10,900,580  -  -  -  -  10,900,580 
بعد  ,القروض والسمفيات المقدمة لمعمالء

 المخصصات
 الموجودات إجمالي 96,697,636  1,526,996  9,865,639  3,184,635  395,575  111,670,481

 المطموبات           
 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة لمبنوك 341,333  -  -  -  -  341,333

 ودائع العمالء 102,982,648  -  -  -  -  102,982,648
 المطموبات إجمالي 103,323,981  -  -  -  -  103,323,981

 أنشطة األمانة 57
دارة موجودات لحساب أطراف أخرى أو بالنيابة عنيا باستثناء ما تم بيانو في إيضاح )  (.ج-2ال يقوم البنك بأية أنشطة تتعمق بحفظ وا 

 



 البنك اليمني لإلنشاء والتعمير )ش.م.ع(
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  (41صفحة )    

 العمالت األجنبيةمراكز  58

سقوفًا لمراكز العمالت األجنبية لكل عممة عمى حـدة باإلضـافة إلـى سـقف إلجمـالي كـل  ,م1998( لسنة 6يحدد منشور البنك المركزي اليمني رقم )
 الية:% من رأس المال واالحتياطيات. كان لدى البنك مراكز العمالت األجنبية الميمة الت25% و15العمالت. ىذه السقوف ىي نسبة 

  ---ـ4232ديسمبر  53---  ----م2009ديسمبر 31-----
  %  لاير يمني ألؼ  %  لاير يمني ألف

 دوالر أمريكي  5.58  8::6:24  1.24  151,277
 لاير سعودي  6.36  34883;7  0.20  24,928
 جنيو إسترليني  2.37  424734  0.73  89,587
 يورو  (2.47)  (:56496)  0.15  17,811
 أخرى  2.67  864243  0.20  24,454

 إجمالي مراكز العمالت األجنبية الميمة 7:.9  343444554  2.52  308,057

لاير  207.31م: 2009ديسمبر  31لاير يمني لكل دوالر أمريكي, ) 213.80م يساوي 2010 ديسمبر 31بمغ سعر صرف الدوالر األمريكي في 
 يمني لكل دوالر أمريكي(.

 الموجودات والمطموبات المحتممة 59

عدم سداد رفع البنك عددًا من القضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة التجارية االبتدائية ضد موظفين سابقين وعمالء بشأن مبالغ مختمسة و 
إدارة البنك بتقديم مخصصات كاممة أو المديونيات المستحقة, عمى التوالي. وحيث توجد قضايا مرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة, قامت 

في حين ال تزال  جزئية ليذه الحاالت في البيانات المالية.  بالنسبة لبعض القضايا, وبالرغم من أنو قد ُحكم فييا لصالح البنك, إال أنيا لم تنفذ بعد,
 القضايا األخرى تنتظر دورىا أمام المحاكم.

 االلتزامات الرأسمالية :5

 .ال يوجد(: 2009ديسمبر  31) م2010ديسمبر  31التزامات رأسمالية كما في ال توجد 

 أرقاـ المقارنة ;5
لمبنـك مـع باستثناء الحاالت التي يسمح أو يطمب معيار أو تفسير غير ذلك, توحد جميع المبالغ المدرجة أو يتم اإلفصاح عنيا فـي البيانـات الماليـة 

 معمومات مقارنة.  

  الالحقة اإلحداث        62
 ةدار إحســين فضــل محمــد ىرىــره  رئيســا لمجمــس األســتاذ م بتعيــين األخ/ 2011ســنة ( ل23القــرار الجميــوري رقــم )م صــدر 2011فبرايــر  6 بتــاريخ
فبرايــر  14بتــاريخ  ةدار لقــرار مجمــس اإل اً تنفيــذ (22)لقــرار اإلداري رقــم ة البنــك ادار إأصــدر األخ/ رئــيس مجمــس  م2011فبرايــر  20. وبتــاريخ البنــك

 لمبنك. عاماً  الناصر نعمان محمد الحاج  مديراً  عبداألستاذ م بتعيين األخ/ 2011

 اعتماد البيانات المالية 63

م ىذه البيانات المالية, وقرر عرضيا عمى الجمعية العمومية لممصادقة عمييا 2011مارس29اعتمد مجمس إدارة البنك في جمستو المنعقدة بتاريخ 
 م.2011مايو12 فيوالمحدد في تاريخ انعقادىا 

   
  


