












 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبالغ
 اسم الحساب

 المبالغ
 اسم الحساب

 تحلیلي جزئي كلي تحلیلي جزئي كلي

 االحتیاطیات والفائض   526,979,586,676 االستثمارات   440,456,788,602

 االحتیاطیات  445,902,755,979  في أوراق مالیة استثمار  376,400,000,000 

 احتیاطي التجدیدات 137,707,817   سندات حكومیة 376,400,000,000  

 احتیاطیات أخرى 5,317,600,228   في شركات قابضة استثمار  1,152,629,885 

 المال االحتیاطي للعملیات التأمینیة 440,447,447,934   الشركة الیمنیة اللیبیة القابضة 1,152,629,885  

 الفائض  81,076,830,697  في القطاع المختلط استثمارات  38,116,770,576 

 فائض أموال التأمینات 81,076,830,697   شركة الملح 12,500,000  

 المخصصات   1,156,826,786 شركة یمن موبایل 1,986,970,200  

 مخصصات اإلھالك  1,156,826,786  لیمنیة للغازالشركة ا 32,920,986,588  

 مخصص إھالك المباني 144,797,042   مشروع الرئیس الصالح 3,196,313,788  

 مخصص إھالك اآلالت والمعدات 64,332,997   حصص في شركات خاصة  18,600,444,250 

 النقل مخصص إھالك وسائل 161,510,666   الشركة الیمنیة للفنادق 7,000,000  

 مخصص إھالك األثاث 245,427,319   الجامعة الیمنیة األردنیة 10,059,250  

 مخصص إھالك استثمارات ثابتة 307,161,663   شركة أساس العقاریة 12,676,825,000  

 مخصص إھالك أخرى ومختلفة 78,380   لتكریر السكر الیمنیةالشركة  432,000,000  

 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 233,518,720   مكال للحدید والصلبشركة ال 3,763,760,000  

 خصوم متداولة   768,484,432 شركة حضرموت للطاقة الكھربائیة 1,710,800,000  

 دائنو عملیات تأمینیة    في ودائع استثمار  - 

 دائنو احتیاطیات تأمینیة محولة    ودائع محلیة بالدوالر -  

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  614,930,401  قروض متوسطة األجل  3,464,704,676 

 تأمینات المقاولین 41,252,856   قروض أصحاب المعاش 2,661,755,991  

ً  302,881,853   قروض العاملین 791,152,406    إیرادات محصلة مقدما

 مصروفات مستحقة 270,795,692   قروض أخرى 11,796,278  

 أرصدة دائنة أخرى  153,554,031  العقاریة االستثمارات  2,722,239,216 

 دائنون متنوعون 22,623,843   أراضي 40,518,800  

 ذمم دائنة أخرى 60,988,668   مباني 2,681,720,416  
 السلف الدائنة -   األصول المتداولة   80,894,934,512

 توقیفات أخرى 1,558,000   النقدیة  33,120,646,240 

 أخرى ومختلفة 68,383,520   نقدیة بالصندوق -  

     نقدیة بالبنك 33,060,085,521  
     شیكات تحت التحصیل 60,560,720  
     المخزون  39,812,051 
     مخزون المستلزمات السلعیة 35,891,936  

     مخزون األثاث 3,920,116  

     مدینو عملیات تأمینیة  6,433,298,820 

     جاري جھات العمل ج . إداري 554,891,781  

     جاري جھات العمل ق . عام 5,869,961,691  

     جاري أفراد 8,445,348  

     المدینون واألرصدة المدینة  41,275,989,325 

     مدینون متنوعون 45,626,222  

     سلف وعھد مؤقتة ومستدیمة 4,055,749,423  

     تأمینات مجمدة 2,671,926  
     سلف العاملین 171,766,836  

  26,227,943  ً      مصروفات مدفوعة مقدما

     إیرادات وفوائد مستحقة 36,973,946,975  

     أرصدة مدینة أخرى  25,188,076 

     وزارة المالیة التزامات -  

     أخرىمدینة  انتقالیةحسابات  25,188,076  
     األصول الثابتة   7,553,174,780

     أراضي  198,015,855 

     مباني وإنشاءات  989,292,672 

     أجھزة حاسب آلي  131,803,567 

     آالت ومعدات وأجھزة  141,674,408 
     وسائل النقل واالنتقال  163,966,026 

     أثاث وتجھیزات  209,562,327 

     ات (أصول) تحت التنفیذمشروع  5,718,859,925 
 إجمالي المطالیب   528,904,897,894 إجمالي الموجودات   528,904,897,894

 


