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 تقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

لمصرف اليمن البحرين الشامل )شركة مساهمة يمنية مقفلة(  لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة
م، وكل من بيان الدخل، وبيان التغيرات 2019ديسمبر  31المركز المالي كما في  )المصرف( والمكونة من بيان

في حقوق المساهمين، وبيان التدفقات النقدية، وبيان مصادر وإستخدامات أموال صندوق القرض الحسن للسنة 
(. 51-1) ىالمنتهية في ذلك التاريخ، وملخص حول السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخر

إن إعداد هذه البيانات المالية وإلتزام المصرف بالعمل وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والتعليمات 
الصادرة عن البنك المركزي اليمني هو من مسؤولية اإلدارة. إن مسؤوليتنا هي إبداء راي حول هذه البيانات 

 ا.المالية إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا به
 

لقد تمت أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئةة المحاسةبة والمراةعةة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية. وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق من أةل الحصول علةى 

 ةوهرية. تحريفاتعلى  تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية ال تحتوي
 

تشتمل أعمال التدقيق على فحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية، 
كما تشتمل على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي إستندت إليها اإلدارة وكذلك تقييم العرض 

 العام للبيانات المالية.
 

 وفي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعد كافية ومالئمة لتكون أساساً معقوالً لرأينا المتحفظ.
 

 أساس الرأي المتحفظ
 

لم تقم إدارة المصرف بإثبات قيمة اإلنخفاض لبعض اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع بمبلغ وقدره 
للبيانات  المرفقة( من اإليضاحات 1.16اإليضاح رقم ) لاير يمني وذلك كما هو مبين في 742,591,237

المالية وذلك بموةب تعليمات البنك المركزي اليمني، وبالتالي فإن صافي أرباح العام وحقوق المساهمين 
 م.2019ديسمبر  31لاير يمني كما في  742,591,237 تظهران بأكبر مما يةب مبلغ وقدره

 
 الرأي المتحفظ 

 
اء أثر ما تمت اإلشارة إليه في الفقرة السابقة، فإن البيانات الماليةة تعطةي صةورة صةادقة وعادلةة في راينا، بإستثن

م ولنتةائ  2019ديسمبر  31من كافة النواحي الةوهرية، المركز المالي لمصرف اليمن البحرين الشامل كما في 
امات أموال صندوق القةرض الحسةن ، ومصادر وإستخدالمساهمين عملياته وتدفقاته النقدية، والتغيرات في حقوق

عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصةادرة عةن هيئةة المحاسةبة والمراةعةة 
للمؤسسةات الماليةة اإلسةالمية ووفقةاً ألحكةام ومبةادئ الشةةريعة حسةب مةا تقةرره هيئةة الرقابةة الشةرعية للمصةةرف 

 نك المركزي اليمني.والتعليمات الصادرة عن الب
 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 إستشارات. ضرائب  .تدقيق 

 جرانت ثورنتون يمن
 شارع الجزائر 

 ورية اليمنيةالجمه –صنعاء 
 18045: ب.ص

 +  967-1-5/465024: هاتف
 + 967-1-465026:فاكس
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  المالية البيانات حول إيضاحات

 النشاط طبيعة .1
 

ويزاول المصرف هذا م، 2002فبراير  17بتاريخ  اهمة يمنية مقفلة(رف اليمن البحرين الشامل )شركة مسمصتأس  
وعه الموةودة في مدن شارع الستين وفر –مركزه الرئيسي بمدينة صنعاء  نشاطه المصرفي في الةمهورية اليمنية عن طريق

ويباشر المصرف أعمال  ،سيئون ومأربو الحديدة وتعزو المكالو الشيخ عثمانوعدن و (هشارع تعز، حد ،صنعاء )شعوب
 التمويل واإلستثمار والخدمات المصرفية وفقاً للشريعة اإلسالمية.

 
 ص باألنشطة التةارية التالية:ويقوم المصرف على وةه الخصو

 

 .فت  الحسابات الةارية 

 .فت  حسابات اإلستثمار المطلقة ودمةها مع تلك المملوكة للمصرف وإستثمارها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية 

  في أنشطة مصرفية ً إدارة وإستثمار أموال األطراف األخرى بصفته وكيالً مقابل رسوم ثابتة أو بصفته مضاربا
 ى ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.أخر

 من خالل الشركات التي قد  يمار  األنشطة الصناعية واألعمال التةارية والزراعية،..... إلخ، إما بصورة مباشرة أو
 ينشئها المصرف أو الشركات التي يةوز للمصرف شراء أسهم فيها.

 .تأةير وشراء األراضي وبناء المباني وتأةيرها 

 قد األةنبي وعمليات الصرافة.التعامل بالن  
 

 أسس إعداد البيانات المالية .2
 

 بيان اإللتزام 1.2
 

ً لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  تم إعداد البيانات المالية وفقا
(AAOIFI ووفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية )الشرعية للمصرف والتعليمات الصادرة  ةهيئة الرقاب حسب ما تقرره

 .والقوانين والتعليمات المحلية ذات العالقة عن البنك المركزي اليمني
 

أبريل  26م من قبل مةل  إدارة البرنام  وذلك بتاريخ 2019ديسمبر  31تم إعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 (.50)إيضاح رقم  م2020

 
 أساس القياس  2.2

 
غرض المتاةرة والمصنفة كإستثمارات باد البيانات المالية وفقاً لمبداً التكلفة التاريخية بإستثناء اإلستثمارات المحتفظ بها يتم إعد

 مالية متاحة للبيع وكذا اإلستثمارات العقارية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
 

 العملة الوظيفية 3.2
 

العملة التي تتم معظم المعامالت  وهي اليمني )العملة الوظيفية للمصرف( تم إعداد وعرض البيانات المالية للمصرف باللاير
 التةارية بها والمقربة إلى أقرب ألف لاير يمني )إال إذا أشير لخالف ذلك(.

 

م2019بر ديسم 31للسنة المنتهية في   
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 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  4.2
 

يق السياسات وكذا على بت أثر في تطفتراضات ذامن اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإيتطلب  الماليةعداد البيانات إإن 
وقد تختلف النتائ   ت المالية في تاريخ البيانات المالية، وكذلك على قيم اإليرادات والمصروفاتاأرصدة األصول واإللتزام
 .الفعلية عن هذه التقديرات

 
يرات في التقديرات المحاسبية وتخضع التقديرات وما يتعلق بها من إفتراضات للمراةعة بصورة مستمرة، كما يتم إثبات التغ

 .تتأثر بذلك التغيير ية فترات مستقبليةألفترة التي حدث فيها التغير وفي في ا
 

تعلقة باألحكام والتقديرات الهامة والمطبقة بالسياسات المحاسبية والتي لها تأثير هام على األرصدة تظهر مإن المعلومات ال
 .(24 ،21 ،19، 16، 15، 13، 11 12.3،9،3، 8.3، 7.3 ،5.3رقم )بالبيانات المالية باإليضاحات 

 
 وفيما يلي اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة والمتبعة من قبل إدارة المصرف في إعداد هذه البيانات المالية:

 
 تصنيف اإلستثمارات  .أ

 
إما بتصنيفه كأدوات إستثمار  خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف، تقرر اإلدارة عند شراء أي إستثمار

أو بالتكلفة المطفأة، أو تقرر تصنيفه كأدوات إستثمار في حقوق  المساهمةفي ديون وتظهر بالقيمة العادلة من خالل 
الملكية وتظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يعك  تصنيف كل إستثمار نية اإلدارة تةاه هذا اإلستثمار 

 (.3-3)راةع إيضاح  على تصنيفه بناءً محاسبية مختلفة عاملة ويخضع كل إستثمار لم
 

 مخصص إنخفاض قيمة األصول .ب
 

في تقدير مخصص اإلنخفاض في قيمة األصول المالية، وقد تم عرض منهةية تقدير  حكمه يمار  المصرف
ت المحاسبية الهامة اإلنخفاض ضمن سياسة إنخفاض قيمة األصول المالية واألصول غير المالية والمبينة في السياسا

 .أدناه
 

 اإلنخفاض في قيمة إستثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع .ج
 

يعامل المصرف اإلستثمارات في أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع كمضمحلة عندما يكون هناك إنخفاض هام أو 
وعي آخر يثبت اإلضمحالل، طويل األمد )فرضي( في القيمة العادلة أدنى من تكلفتها أو إذا وةد دليل موض

باإلضافة إلى ذلك، يقوم المصرف بتقييم عوامل أخرى بما في ذلك التقلبات اإلعتيادية في سعر السهم ألسهم حقوق 
 الملكية المسعرة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل حساب القيمة الحالية ألسهم حقوق الملكية غير المسعرة.

 
عادة إلى إحدى الطرق  هم حقوق الملكية الخاصة واإلستثمارات العقارية غير المسعرةتقييم إستثمارات أس يستند
 التالية:

 .تقييم من قبل مثمنين مستقلين خارةيين 

 .أحدث معامالت بالسوق دون شروط تفضيلية 

  القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بالمعدالت الحالية ألدوات تحمل نف  الشروط
 ئص المخاطر، أووخصا

 .نماذج تقييم أخرى 
 

إما بإستخدام أسعار معامالت السوق الحالية  صالحيتهاحدد المصرف تقنيات التقييم على أسا  دوري ويفحص ي
 الةديرة بالمالحظة لنف  األداء أو بيانات أخرى متوفرة في السوق ةديرة بالمالحظة.
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 والمعداتللممتلكات األعمار اإلنتاجية  .د
 

 ساب اإلهالك لتنزيل تكلفة الممتلكات والمعدات على أسا  العمر اإلنتاةي المقدر.يتم إحت
 

 نسب إستهالك أصول اإلجارة المنتهية بالتمليك .ه
 

أو مدة عقد  المقدريتم إحتساب اإلهالك لتنزيل تكلفة أصول اإلةارة المنتهية بالتمليك على أسا  العمر اإلنتاةي 
 اإليةار أيهما أقل.

 

 ات المحاسبية المتبعةأهم السياس .3
 

فيما يلي عرض للسياسات المحاسبية الهامة والتي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية. تم تطبيق هذه السياسات 
المحاسبية بإنتظام من قبل المصرف ومتناسقة مع تلك السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في العام الماضي، بإستثناء تلك 

 ناتةة من مراةعة أو إصدار معايير ةديدة من قبل هيئة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.التغيرات ال
 
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 
 

 م2019يناير  1التي يسري مفعولها من النافذة والمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  .1
 

 المرابحة ومبيعات الدفع المؤةل األخرى  :(28)معيار المحاسبة المالية رقم 
 

حول المرابحة ومبيعات  )28(أصدرت هيئة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
بق حول السا )2(معيار المحاسبة المالية رقم  )28(م. يلغي معيار المحاسبة المالية رقم 2017الدفع المؤةل األخرى في سنة 

 حول "مبيعات الدفع المؤةل."  )20(بالنسبة لطالب الشراء" ومعيار المحاسبة المالية رقم  لمرابحةوا" المرابحة 
 

الهدف من هذا المعيار هو النص على مبادئ محاسبة وتقارير مناسبة لالعتراف والقيا  واإلفصاحات التي سيتم تطبيقها فيما 
الدفع المؤةل األخرى بالنسبة للبائعين والمشترين في هذه المعامالت. لم يكن لتطبيق هذا يتعلق بمعامالت المرابحة ومبيعات 

 المعيار أثر على البيانات المالية للمصرف .
 
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ولكن غير نافذة بعد  .2
 

م، مع السماح 2020يناير  1رات المالية التي تبدأ بعد المعايير الةديدة والتعديالت على المعايير التالية هي سارية المفعول للفت
 بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم يقم المصرف بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الةديدة أو المعدلة. 

 

  م2019يناير  1معايير جديدة وتعديالت وتفسيرات صادرة ولكن لم تصبح سارية من  

 
 قيمة الموجودات والخسائر االئتمانية واإللتزامات المحملة بالخسائرنخفاض إ –( 30المحاسبة المالية ) معيار

 
( حول انخفاض القيمة 30أصدرت هيئة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم )

المبادئ الخاصة بإعداد تقارير م. يهدف هذا المعيار إلى وضع 2017في المحملة بالخسائر والخسائر االئتمانية وااللتزامات 
محاسبية ومالية حول انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية لمختلف الموةودات اإلسالمية التمويلية واالستثمارية وبعض 
الموةودات األخرى للمؤسسات المالية اإلسالمية )المؤسسات( وتكوين مخصصات مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالية من 

مستخدمي البيانات المالية على وةه الخصوص من تقييم المبالغ الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة أةل تمكين 
محل معيار  (30)بتلك الموةودات والمعامالت وتوقيتها والشكوك حولها بصورة عادلة. سيحل معيار المحاسبة المالية رقم 

حول  (25)الحتياطيات، وأةزاء من معيار المحاسبة المالية رقم الخاص بالمخصصات وا (11)المحاسبة المالية رقم 
 االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المالية المماثلة فيما يتعلق بانخفاض القيمة. 

 

الموةودات والتعرضات للمخاطر إلى ثالث فئات استناداً إلى طبيعة المخاطر التي  (30)يُصنّف معيار المحاسبة المالية رقم 
عرض لها تلك الموةودات والتعرضات )مثل مخاطر االئتمان والمخاطر األخرى( ويُحدد ثالث طرق لتقييم خسائر كل فئة تت

( طريقة 3( طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق، )2( طريقة الخسائر االئتمانية ، )1من فئات تلك الموةودات والتعرضات: )
 انخفاض القيمة. 
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 . مبكراً م مع السماح بتبنيه 2020يناير  1أو بعد  فيفعول للفترات السنوية التي تبدأ يصب  المعيار ساري الم
 

 ستثمار(اإلستثمار )الوكالة بوكالة اال –( 31معيار المحاسبة المالي رقم )

 
تثمار ( حول وكالة االس31أصدرت هيئة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم )

م. الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية حول 2019)الوكالة باالستثمار( في سنة 
أدوات وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار( والموةودات والمطلوبات ذات الصلة بوةهات نظر كل من الموكل )المستثمر( 

 م مع السماح بتبنيه مبكرا.2020يناير  1ري المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد والوكيل. سيصب  هذا المعيار سا
 
 ( 33معيار المحاسبة المالي رقم )– اإلستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة 

 
سهم واألدوات السابق "االستثمار في الصكوك واأل )25(المحاسبة المالية رقم  معيار 33رقم يلغي معيار المحاسبة المالية 

المماثلة". الهدف من هذا المعيار هو أن يضع مبادئ محسنة للتصنيف واالعتراف والقيا  والعرض واإلفصاح عن 
االستثمارات في الصكوك واألسهم وأدوات االستثمار المماثلة التي تقوم بها المؤسسات المالية اإلسالمية بما يتماشى مع مبادئ 

 بتبنيه مبكرا.  السماحمع وةود  م2020يناير  1ي المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد الشريعة. سيصب  المعيار سار
 

 التصنيف والتبويب 
 

على منه  لتصنيف وقيا  االستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة التي  (33)يحتوي معيار المحاسبة المالية رقم 
مارات والخصائص األساسية للتدفقات النقدية. بموةب هذا المعيار يةب تبويب كل تعك  نموذج العمل الذي تدار فيه هذه االستث

 استثمار كاستثمار في: 
 

 أدوات حقوق ملكية  .أ
 أدوات دين وتتضمن:  .ب

 أدوات دين نقدية  .1
 أدوات دين غير نقدية  .2

 ر أخرى اوأدوات استثم .ج
 

لتصنيف وقياس االستثمارات في الصكوك واألسهم   منهعلى  (33)يحتوي معيار المحاسبة المالية رقم  :التصنيف والتبويب

بموجب هذا . نموذج العمل الذي تدار فيه هذه االستثمارات والخصائص األساسية للتدفقات النقدية تعك واألدوات المماثلة التي 

 : المعيار يجب تبويب كل استثمار كاستثمار في
 

 إلدارة االستثمارات؛ و  لمصرفنموذج أعمال ا .أ
 دفق النقدي المتوقع لالستثمار بما يتماشى مع طبيعة عقود التمويل اإلسالمي األساسية. خصائص الت .ب
 

أي أثر  (33)ال يتوقع ألن يكون لمتطلبات التصنيف والتبويب الواردة في معيار المحاسبة المالية رقم المصرف استنادا إلى تقييم 
 .على البيانات المالية 

 
  التقارير المالية لحاملي الصكوك  (34)معيار المحاسبة المالية رقم 
 

التقارير المالية لحاملي  (34)أصدرت هيئة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
ة . الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة والتقارير المالية للموةودات واألعمال األساسيم2019الصكوك في سنة 

ً ة والعادلة لةميع المعنيين وخصوصللصكوك للتأكد من تقديم التقارير الشفاف  الصكوك.حاملي  ا
 

 . مبكراً مع السماح بتبنيه  م2020يناير  1سيصب  هذا المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 الخسائرحتياطيات إ –( 35معيار المحاسبة المالي رقم )

 
" في عام الخسائر( "احتياطيات 35يئة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم )أصدرت ه
 المحملة بالخسائر( انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات 30م. هذا المعيار بةانب معيار المحاسبة المالية رقم )2019

 ( المخصصات واالحتياطيات.11الية رقم )" يلغيان معيار المحاسبة الم
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يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ التقارير المحاسبية والمالية حول احتياطيات الخسائر الموضوعة لتخفيف مختلف المخاطر 
ات المالية التي تواةه المعنيون، وبصفة أساسية المستثمرين المتقبلين للرب  والخسارة لدى المؤسسات المالية اإلسالمية )المؤسس

م مع السماح 2021يناير  1اإلسالمية/ المؤسسات(. سيصب  هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
( انخفاض قيمة الموةودات والخسائر االئتمانية 30مبكرا فقط في حالة تبني البنك المبكر لمعيار المحاسبة المالية رقم ) بتبنيه

 محملة بالخسائر. وااللتزامات ال
 

 .يقوم المصرف حالياً بتقييم أثر هذا المعيار
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 1.3
 

عند إعداد البيانات المالية للمصرف يتم إثبات المعامالت المالية للعمالت األخرى غير العملة الرئيسية للمصرف  .أ
ذ المعاملة. وفي نهاية كل فترة مالية يتم إعادة )العمالت األةنبية( على أسا  أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفي

في ذلك التاريخ. يتم تحميل  الساريةتقييم أرصدة البنود النقدية المثبتة بالعمالت األةنبية وفقاً ألسعار الصرف 
 النقدية التي تظهر بالقيمة العادلة في حقوق الملكية كةزء من غيراألرباح أو الخسائر الناتةة من تحويل البنود 

النقدية المثبتة بالعمالت األةنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة غير تسوية القيمة العادلة. وال يتم إعادة تقييم البنود 
  التاريخية.

 
يتم إثبات فروق أسعار الصرف على البنود النقدية كةزء من األرباح أو الخسائر في الفترة التي نشأت فيها، بإستثناء 

الديون بالعمالت األةنبية المتعلقة باألصول تحت اإلنشاء المنتةة لإلستخدام في فروق أسعار الصرف على 
األصول عند إعتبارها تعديالً لتكاليف هامش الرب  على تلك الديون  هذهالمستقبل، والتي تم تضمينها في تكلفة 

 بالعمالت األةنبية.
 

ألةنبية، كما ال يدخل في عقود الصرف للعمالت بالعملة ا إلتزاماتهال يدخل المصرف في العقود ايةلة لمواةهة  .ب
 إلتزاماتهملمواةهة  عمالئهاألةنبية لتغطية مخاطر سداد إلتزاماته المستقبلية بالعمالت األةنبية أو متطلبات 

 بالعمالت األةنبية الناتةة عن تعامالتهم مع المصرف.
 

 العقود المالية 2.3
 

لمصارف والمؤسسات المالية والصكوك ومرابحات وإستصناع )بعد خصم تتكون العقود المالية من أرصدة لدى البنوك وا
المؤةلة( ومضاربات ومشاركات وإةارة منتهية بالتمليك. تدرج األرصدة المتعلقة بهذه العقود بعد خصم مخصصات  األرباح

 اإلنخفاض في القيمة.
 

 ودائع لدى ومن مؤسسات مالية، ومؤسسات غير مالية، وأفراد -
 

الغ مودعة من وإلى المصرف على هيئة عقود متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. تكون هذه الودائع في تشتمل على مب
 العادة قصيرة األةل وتظهر بتكلفتها المطفأة.

  

 الصكوك -
 

الصكوك هي عبارة عن أوراق مالية مسعرة وغير مسعرة مصنفة كإستثمارات مدرةة بالتكلفة المطفأة وفقاً لمعيار 
 ( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.25لي رقم )المحاسبة الما

 

 مرابحات مستحقة القبض -
 

المرابحة هي عقد بموةبه يقوم أحد األطراف )البائع( ببيع األصل إلى الطرف ايخر )المشتري( بالتكلفة مضافاً إليه 
ألصل على أسا  وعد المشتري بشراء نف  األصل على الرب  على أسا  الدفع المؤةل، بعد قيام البائع بشراء ا

أسا  المرابحة. يشتمل سعر البيع على تكلفة األصل وهامش رب  متفق عليه. يسدد سعر البيع )التكلفة مضافاً إليها 
 الرب ( من قبل المشتري إلى البائع على اقساط على مدى فترة التمويل المتفق عليها. مبلغ
 

مقدم للشراء من قبل المشتري معاملة المرابحة لصال  البائع ملزماً. تدرج المرابحات يعتبر المصرف الوعد ال
 المؤةلة ومخصص اإلنخفاض في القيمة. األرباحالمستحقة القبض بالتكلفة بعد خصم 
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 ستصناعاإل -
 

ً لمواصفات وثم أساسهاإلستصناع هو عقد بين المصرف والعميل، يقوم المصرف على  ن ببيع أصل مطور وفقا
ً منها األرباح المؤةلة ومخصص  ً مع العميل. وتدرج عمليات اإلستصناع بالتكلفة مخصوما متفق عليهما مسبقا

 اإلنخفاض في القيمة.
 

 المضاربة -
 

المضاربة هي عقد بين طرفين، بموةبه يقدم أحدهما األموال ويسمى )برب المال(، حيث يقوم بتوفير مبلغ معين من 
 رأ  مالبإستثمار ثم يقوم المضارب  (. ومنبإلى الطرف ايخر ويسمى )بالمضارالمال )رأسمال المضاربة( 

معين مستخدماً خبرته ومعرفته نظير حصة محددة من األرباح الناتةة متفق عليها نشاط في مؤسسة أو المضاربة 
أو إنتهاك أي من  هفي حال إهمالالخسارة  المضاربالمضاربة. سيتحمل  نشاطمسبقاً. ال يشارك رب المال في إدارة 

بموةب عقد المضاربة  الخسارة. رب المال ، وإال سيتحملبموةب عقد المضاربةالمضاربة شروط أو بنود عقد 
 كمضارب أو رب المال، حسب الحالة. يةوز للمصرف التصرف إما

 
رأ  د مبلغ يتم إثبات المضاربة بالقيمة العادلة ألصول المضاربة بعد خصم مخصص اإلنخفاض، إن وةد، وتم سدا

القيمة الدفترية، فإنه يتم إثبات مثل هذا والمضاربة. إذا أدى تقييم أصول المضاربة إلى فروق بين القيمة العادلة  مال
 الفرق كرب  أو خسارة للمصرف.

 

 المشاركات -
 

 رأ  مالتستخدم عقود المشاركة لتقديم رأ  مال مشترك أو تمويل مشروع. يساهم المصرف والعميل في 
ً لنسبة من المش اركة. ويتم عادة تأسي  شركة ذو غرض خاص أو شراكة للقيام بالمشاركة. يتم تقاسم األرباح وفقا

المال. وقد تكون رأ  على مساهمة كل شريك في  الرب  متفق عليها مسبقاً غير أن الخسارة يتحملها الشركاء بناءً 
المشاركة. تدرج المشاركات بالتكلفة بعد خصم  أو عينية، حسبما تم تقييمها في وقت إبرام المشاركات نقدية

 في القيمة. اإلنخفاض
 

 إجارة منتهية بالتمليك -
 

اإلةارة المنتهية بالتمليك هي إتفاقية يقوم بموةبها المصرف )كمؤةر( بتأةير أصل للعميل )المستأةر( بعد شراء/ 
ب طلب العميل والوعد بالتأةير، مقابل إقتناء األصل المحدد، سواًء من بائع طرف ثالث أو من العميل نفسه، حس

 بعض مدفوعات اإليةارة لمدة تأةير أو فترات تأةير محددة، مستحقة الدفع على أسا  إيةار ثابت أو متغير.
 

لحساب اإليةار وتوقيت دفعات اإليةار  األسا تحدد إتفاقية اإلةارة األصل المؤةر ومدة اإليةار، وكذلك 
يقدم العميل )المستأةر( للمصرف )المؤةر( تعهد بتةديد مدة عقد  .مدة اإليةار ومسؤوليات كال الطرفين خالل

 اإليةار ودفع دفعات اإليةار المتعلقة بذلك حسب الةدول الزمني المتفق عليه والصيغة المطبقة خالل مدة اإليةار.
 

ند الوفاء بكافة اإللتزامات يحتفظ المصرف )المؤةر( بملكية األصل خالل مدة اإليةار. في نهاية مدة التأةير، وع
من قبل العميل )المستأةر( بموةب إتفاقية اإلةارة، يقوم المصرف )المؤةر( ببيع األصل المؤةر للعميل 

المؤةرة  األصول)المستأةر( بقيمة إسمية بناًء على تعهد بالبيع من قبل المصرف )المؤةر(. وعادة ما تكون 
 ومعدات. عقارات سكنية أو عقارات تةارية أو آالت

 
لةميع أصول اإلةارة المنتهية بالتمليك فيما عدا األراضي )التي لي   يتم حساب اإلستهالك على أسا  القسط الثابت

لها عمر محدد(، بمعدالت يتم إحتسابها لشطب التكلفة لكل أصل على مدى أقصر إما من فترة عقد التأةير أو العمر 
 اإلقتصادي لألصل، أيهما أقل.
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 ت في أوراق ماليةإستثمارا 3.3
 

 مالية على إستثمارات في حقوق الملكية وإستثمارات في صكوك )سندات إسالمية(. أوراقتشتمل اإلستثمارات في 
 

 التصنيف .أ
 
 

يصنف المصرف إستثماراته في األوراق المالية إلى أدوات مصنفة كإستثمارات في ديون وأدوات مصنفة 
هي اإلستثمارات التي تكون مدفوعات  ديونمصنفة كإستثمارات في كإستثمارات في حقوق الملكية. األدوات ال

األرباح ورأ  المال فيها ثابتة أو معلومة. األدوات المصنفة كإستثمارات في حقوق الملكية هي اإلستثمارات التي ال 
عد خصم تتوافر فيها مميزات األدوات المصنفة كإستثمارات في ديون والتي تتضمن أدوات لها أصول ذات قيمة ب

 تها.اةميع إلتزام
 
 

 أدوات الدينأوالً: 
 

 يتم تصنيف اإلستثمارات في أدوات مصنفة كإستثمارات في ديون إلى الفئات التالية:
 
 تظهر بالتكلفة المطفأة أو  .1
 بالقيمة العادلة خالل بيان الدخل.  .2
 

ما تتم إدارة هذه األدوات بتعاقدات يتم تصنيف األدوات كإستثمارات في ديون والتي تظهر بالتكلفة المطفأة فقط عند
على أسا  العائد أو عندما ال يتم اإلحتفاظ بها لغرض المتاةرة أو عندما ال تكون ضمن الفئة التي تظهر بالقيمة 
العادلة من خالل بيان الدخل. يتضمن اإلستثمار في أدوات مصنفة كإستثمارات في ديون تظهر بالتكلفة المطفأة على 

 كوك متوسطة وطويلة األةل.إستثمارات في ص
 

تشتمل اإلستثمارات في ديون والتي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على إستثمارات متحفظ بها لغرض 
المتاةرة أو على إستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. عند بداية اإلستثمار، يمكن تعيين 

إدارتها بتعاقدات على أسا  العائد كمصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، إذا  اإلستثمارات في ديون والتي تتم
كان بإمكانها إزالة أي فروقات محاسبية يمكن أن تظهر عند قيا  أصول هذه اإلستثمارات أو إلتزاماتها أو العوائد 

 المتوقعة منها أو الخسائر المترتبة عليها على أس  مختلفة.
 

 ثمارات في حقوق الملكية اإلستثانياً: 
 

 يتم تصنيف اإلستثمارات في أدوات مصنفة كإستثمارات في حقوق الملكية إلى الفئات التالية:
 
 تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أو  .1
 تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، متناسقة مع إستراتيةية اإلستثمار. .2

 
الملكية والتي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على إستثمارات محتفظ بها  تشتمل اإلستثمارات في حقوق

 .لغرض المتاةرة أو إستثمارات تم تعيينها كإستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 

ساً لغرض اإلستفادة يتم تصنيف اإلستثمارت كمحتفظ بها لغرض المتاةرة عندما يتم اإلستحواذ عليها أو إنشاؤها أسا
من التقلبات القصيرة األةل في أسعارها أو الحصول على هامش رب  من المتاةرة. يتم تصنيف أي إستثمارات 

 فعلية قصيرة األةل" كإستثمارات محتفظ بها لغرض المتاةرة". أرباحتشكل ةزءاً من محفظة يغلب عليها نمط 
 

ة غير قابلة للتراةع بإختيار تصنيف ألدوات إستثمار معينة ال عند بداية اإلستثمار يقوم المصرف بصورة نهائي
تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كإستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية وتشتمل على 

 إستثمارات في أوراق مالية مسعرة وغير مسعرة )إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاةرة(.
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 وإلغاء اإلعترافاإلعتراف  .ب
 

يتم اإلعتراف باإلستثمار في أوراق مالية في تاريخ المعاملة وهو التاريخ الذي يقوم المصرف فيه بالتعاقد لشراء أو 
 بيع األصول، أو التاريخ الذي يصب  فيه المصرف طرفاً في شروط تعاقدية لهذه األداة.

 
م التدفقات النقدية من األصول المالية أو عندما يقوم تنعدم حقوق إستال يتم إلغاء اإلعتراف باإلستثمار عندما

 مخاطر وعوائد حقوق الملكية بشكل ةوهري. ةميعبنقل  المصرف
 

 القياس .ج
 

يتم مبدئياً قيا  اإلستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة، وهي قيمة المقابل المدفوع. يتم مبدئياً إحتساب تكاليف 
هر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كمصروف في بيان الدخل. أما اإلستثمارات معامالت اإلستثمارات التي تظ

 األخرى في أوراق مالية، فيتم إدراج تكاليف معامالتها ضمن اإلحتساب المبدئي.
 

ل ، يتم إعادة قيا  اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخبعد اإلحتساب المبدئي
واإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم إحتساب 

من  العادلةاألرباح والخسائر الناتةة عن تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظهر بالقيمة 
يتم إحتساب األرباح والخسائر الناتةة  تغيرات وذلك في بيان الدخل.الفترة التي تنشأ فيها هذه الفي خالل بيان الدخل 

الملكية في بيان  حقوقعن تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل 
من حقوق التغيرات في حقوق الملكية ويتم عرضها ضمن بند منفصل إلحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات ض

الملكية. يراعى عند إحتساب أرباح أو خسائر تغيرات القيمة العادلة الفصل بين الةزء المتعلق بحقوق الملكية 
والةزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار. عند بيع اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظهر بالقيمة العادلة 

، أو عند تحصيلها أو إستبعادها، يتم تحويل أرباح تلك اإلستثمارات من خالل حقوق الملكية، أو عند إنخفاض قيمتها
أو خسائرها المتراكمة والتي تم إحتسابها سابقاً ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية )حقوق المساهمين( إلى بيان 

 الدخل.
 

لكية والتي ال يمكن من كإستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق المالمصنفة يتم إحتساب اإلستثمارات 
خاللها قيا  القيمة العادلة بصورة موثوقة، وذلك ألنها غير مسعرة في السوق أو لعدم وةود طرق مناسبة يمكن من 

 مخصصات اإلنخفاض في القيمة. بعد طرح، بسعر التكلفة موثوقةشتقاق القيمة العادلة بصور ة خاللها إ
 

ارات في ديون والتي ال يتم تصنيفها ضمن اإلستثمارات التي تظهر بالقيمة بعد اإلحتساب المبدئي، يتم قيا  اإلستثم
العادلة من خالل بيان الدخل، بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الرب  الفعلي بعد طرح أي مخصصات إنخفاض في 

 القيمة.
 

 القياس مبادئ .د
 

 قيا  التكلفة المطفأة -
 

المبلغ الذي تم قيا  األصول أو اإللتزامات المالية به عند اإلحتساب التكلفة المطفأة ألصول أو إلتزامات مالية هي 
المبدئي، بعد طرح مدفوعات المبلغ األساسي، وإضافة أو طرح اإلطفاء المتراكم بإستخدام معدل الرب  الفعلي ألي 

ً منه أي إنخفاض )بصورة مباشرة أو ع ً ومبلغ اإلستحقاق، مخصوما ن طريق فرق بين المبلغ المحتسب مبدئيا
إستخدام حساب مخصصات( في القيمة أو عدم إمكانية التحصيل. يشتمل معدل الرب  الفعلي على ةميع الرسوم 

 المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر ةزءاً أساسياً من معدل الرب  الفعلي.
 

 قيا  القيمة العادلة -
 

تم سداده لنقل إلتزام في معاملة منتظمة بين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه لبيع األصل أو الذي سي
أفضل سوق يكون متاحاً  – عدم وةوده في حالة –المشاركين في السوق في تاريخ القيا  في السوق الرئيسي أو 

للمصرف في ذلك التاريخ. تعك  القيمة العادلة لإللتزام مخاطر عدم الوفاء باإللتزام. يتم قيا  القيمة العادلة 
مدرةة يتم اإلعتراف ال غيرالمدرةة بسعر السوق كما في تاريخ البيانات المالية. بالنسبة لإلستثمارات لإلستثمارات 

عند وةود مؤشرات موثوقة تدعم هذه الزيادة. هذه المؤشرات الموثوقة محددة بأحدث  بأية زيادة في القيمة العادلة
  تةاري بين أطراف راغبة ومطلعة لي  لديها أية معامالت لإلستثمار أو إلستثمارات مماثلة تمت بالسوق على أسا
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في غياب قيا  يعتمد عليه  بالتكلفة بعد خصم قيمة اإلنخفاض ردود أفعال قد تؤثر على السعر. يتم إدراج اإلستثمار
 للقيمة العادلة.

 

 اإلستثمارات في شركات تابعة 4.3
 

ف( بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلنخفاض في القيمة ويتم تحميل تثبت اإلستثمارات في الشركات التابعة )بالبيانات المستقلة للمصر
 قيمة هذا اإلنخفاض في بيان الدخل.

 
 اإلنخفاض في قيمة األصول المالية 5.3

 
يتم عمل تقييم بتاريخ المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت وةود إنخفاض أصل مالي محدد. األدلة 

قيمة األصول المالية )بما في ذلك اإلستثمارات في أوراق مالية( يمكن أن تشكل عةز أو  الموضوعية على اإلنخفاض في
ً من قبل المصرف بشروط ال يعتبرها المصرف  تأخر المقترض في السداد، أو إعادة هيكلة التمويل أو المبلغ المدفوع مقدما

ن إفالسه، أو الركود في سوق نشطة ألوراق مثالية في ظروف أخرى، أو وةود مؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيعل
الحظة تتعلق بمةموعة من األصول كتغيرات سلبية في وضع مدفوعات المقترضين. إذا وةد مثل مالية، أو أي معلومات مُ 

 هذا الدليل، فإنه يتم إحتساب أية خسارة لإلنخفاض ضمن بيان الدخل.
  

 اض كما يلي:فخويتم تحديد اإلن
 

 هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة. اإلنخفاضلقيمة العادلة، فإن األصول المدرةة با -

على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة على أسا   بناءً األصول المدرةة بالتكلفة المطفأة، يتم تحديد اإلنخفاض  -
 سعر الرب  الفعلي األصلي.

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة على أسا  معدل على  بناءً األصول المدرةة بالتكلفة، فإن اإلنخفاض يحسب  -
 العائد الحالي في السوق ألصل مالي مماثل.

 
 عمليات تمويل المرابحات واإلستصناع تقييم 1.5.3
 

تثبت الديون المتعلقة بعمليات تمويل المرابحة واإلستصناع سواء كانت قصيرة أو طويلة األةل بالتكلفة مضافاً إليها  .أ
يتم تكوين )وتطبيقاً لمنشورات وتعليمات البنك المركزي اليمني  ،فق عليها بعقود المرابحة أو اإلستصناعاألرباح المت
أو اإللتزامات العرضية بذاتها باإلضافة إلى نسبة مئوية  عقود عمليات المرابحة أو اإلستصناعلتمويل  مخصص

. مستبعداً (ناع واإللتزامات العرضية األخرىتمويل المرابحة واإلستص إةماليلمواةهة المخاطر العامة تحسب من 
منها األرصدة المغطاة بودائع أو كفاالت مصرفية صادرة عن بنوك خارةية ذات مالءة، ويكون المخصص في 

ألرصدة تمويل عقود عمليات المرابحات واإلستصناع واإللتزامات العرضية  الدوريةضوء الدراسات التفصيلية 
ً وذلك   كحد أدنى: للنسب التالية طبقا

  ديون عمليات تمويل المرابحات واإلستصناع المنتظمة متضمنة 
 %2 يوم( 90الديون تحت المراقبة )إستحقاق لفترة أقل من 

  
  الديون غير المنتظمة

 %15 يوم( 180يوم وأقل من  90ديون دون المستوى )مستحقة لفترة أكثر من 
 %45 يوم( 360يوم وأقل من  180من  ديون مشكوك في تحصيلها )مستحقة لفترة أكثر

 %100 يوم( 360ديون رديئة )مستحقة لفترة أكثر من 
 

يتم إعدام الديون المتعلقة بتمويل عمليات المرابحة واإلستصناع في حالة عدم ةدوى اإلةراءات المتخذة حيالها  .ب
أعمال الفحص التي يقوم بها. وذلك لتحصيلها، أو بناء على التعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني في ضوء 

 المتحصالت من الديون التي سبق إعدامها. ليهإخصماً على المخصص الذي يضاف 
 

تظهر الديون المتعلقة بتمويل عمليات المرابحة واإلستصناع سواء كانت قصيرة أو طويلة األةل ببيان المركز المالي  .ج
مخصص الديون غير المنتظمة ومخصص المخاطر العامة بقيمتها الصافية بعد خصم المخصصات المتعلقة بها )

 على الديون المنتظمة( وكذا بعد خصم رصيد اإليرادات المؤةلة والمعلقة في تاريخ البيانات المالية.
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 تقييم اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة 2.5.3
 

مال المضاربة أو  لرأ  مبلغ المدفوعالنقدية على أسا  التثبت قيمة اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة  .أ
المشاركة. في حين تثبت قيمة اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة العينية على أسا  القيمة المتفق عليها 

على أن تثبت أية فروق بين تلك القيمة الدفترية كأرباح أو خسائر ترحل إلى بيان  ،بين المصرف والعميل أو الشريك
 الدخل. 

ً لمنشورات وتعليمات البنك المركزي اليمنيوتطبيق يتم تكوين مخصص لإلستثمارات في عقود المضاربة  ،ا
والمشاركات بذاتها التي تحقق خسائر في نتائةها باإلضافة إلى نسبة مئوية لمواةهة المخاطر العامة تحسب من 

رصدة المغطاة بودائع أو كفاالت اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة األخرى مستبعداً منها األ إةمالي
مصرفية صادرة من بنوك خارةية ذات مالءة، ويكون المخصص في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة 

 اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة وذلك طبقاً للنسب التالية كحد أدنى:

  ةعقود المضاربة والمشاركة المنتظمة متضمنة العقود تحت المراقب
 %2 يوم( 90أقل من  لفترة)مستحقة 

  
  الديون غير المنتظمة

 %15 يوم( 180يوم وأقل من  90ديون دون المستوى )مستحقة لفترة أكثر من 
 %45 يوم( 360يوم وأقل من  180ديون مشكوك في تحصيلها )مستحقة لفترة أكثر من 

 %100 يوم( 360ديون رديئة )مستحقة لفترة أكثر من 
 
. وتحمل برأ  مالنهاية كل سنة مالية يتم تخفيض رأ  مال المضاربة والمشاركة بقيمة الخسائر التي لحقت في  .ب

 هذه الخسائر على بيان الدخل.
 

تظهر أرصدة اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة ببيان المركز المالي بالقيمة الدفترية التي تتمثل في التكلفة  .ج
والمخصصات المتعلقة بها )مخصص الديون غير المنتظمة ومخصص المخاطر العامة على  ناقصاً الخسائر المحققة
 الديون المنتظمة(.

 
 اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك 3.5.3

 
صاً مةمع اإلهالك وأي فة التاريخية ناقلكاإلةارة المنتهية بالتمليك بالتتثبت األصول المقتناة بغرض اإلةارة و .أ

 بطريقة القسط الثابت وذلك على مدى عمر عقد التأةير. -فيما عدا األراضي  -إهالكها  إنخفاض في قيمتها، ويتم

المستأةر قد سدد ةميع أقساط ؤةرة إلى المستأةر شريطة أن يكون في نهاية مدة اإلةارة تنتقل ملكية األصول الم .ب
 اإلةارة.

 
 تقييم األصول التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون بعض العمالء 4.5.3

 
ج األصول التي آلت ملكيتها للمصرف ببيان المركز المالي ضمن بند "أرصدة مدينة وأصول أخرى" وفقاً تدر

ً أي أنخفاض في قيمتها في تاريخ  لتعلميات البنك المركزي اليمني وذلك بالقيمة التي آلت بها للمصرف ناقصا
، وفي حالة إرتفاع قيمة تلك األصول يضاف إن وةدت، ويتم تحميل هذا اإلنخفاض على بيان الدخل ،البيانات المالية

 خالل الفترة المالية السابقة. بيان الدخل في حدود ما سبق تحميلهالفرق ب
 

 تحقق اإليراد 6.3
 
 تمويل عمليات عقود المرابحة واإلستصناع .أ

 

قد المرابحة ح عقود المرابحة واإلستصناع على أسا  اإلستحقاق، حيث يتم إثبات كافة األرباح عند إتمام عابتثبت أر -
 على مدار فترة العقدوفقاً لطريقة القسط  المتناقص كإيرادات مؤةلة، وترحل لبيان الدخل على أسا  نسبة التمويل 

 .وذلك وفقاً لفتوى هيئة الرقابة الشريعة

 تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني يتم التوقف عن إثبات أرباح العقود غير المنتظمة ببيان الدخل. -
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 اإلستثمارات في عقود المضاربات والمشاركات .ب
 

اإلستثمارات في عقود المضاربات والمشاركات التي تنشآ وتنتهي خالل السنة المالية في بيان الدخل في أرباح تثبت  -
 تاريخ تصفية عقد المضاربة أو المشاركة.

كثر من سنة مالية وذلك في حدود تثبت أرباح اإلستثمارات في عقود تمويل المضاربات والمشاركات التي تستمر أل -
 األرباح الموزعة نقداً من هذه العمليات خالل الفترة المالية.

 
 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع .ج

 

األرباح الموزعة نقداً من هذه اإلستثمارات خالل  ديتم إثبات إيرادات اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع في حدو -
 السنة.

 
 كات تابعةاإلستثمارات في شر .د
 

ثبات إيرادات اإلستثمارات في شركات تابعة بالقوائم المستقلة للمصرف عند إقرار حق المصرف بإستالم إيتم 
 التوزيعات.

 
 جارة المنتهية بالتمليكاإل .ه
 

 يتم إثبات إيرادات اإلةارة المنتهية بالتمليك بما يتناسب مع الفترات المالية على مدى فترة اإليةار.
 

 سوم والعموالتإيرادات الر .و
 

تعتبر إيرادات الرسوم والعموالت ةزءاً رئيسياً من معدل الرب  الفعلي لألدوات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة ويتم 
عند قيا  معدل الرب  الفعلي لهذه األصول المالية، يتم إثبات إيرادات الرسوم والعموالت عند تأدية الخدمات  إضافتها

 المرتبطة بها.
 
 ادات الصكوك والودائع إير .ز

 
يتم إحتساب إيرادات الصكوك وكذا إيرادات وتكاليف الودائع بإستخدام معدل الرب  الفعلي على مدى الفترة الزمنية التي 

 تغطيها هذه األدوات.
 
 المخصصات المستردة )إنتفى الغرض منها( .ح
 

ً لتعليمات يتم إثبات المخصصات المستردة )إنتفى الغرض منها( ضمن بند إيرادات ع مليات أخرى ببيان الدخل وذلك وفقا
 البنك المركزي اليمني.

 
 اإلستثمارات العقارية  7.3
 

اإلستثمارات العقارية عبارة عن العقارات المحتفظ بها ألغراض تأةيرها أو بيعها في المستقبل بسعر أفضل )متضمنة 
ً لمعيار اللكليهماالعقارات تحت اإلنشاء لذات الغرض(، أو  ، يتم إثبات اإلستثمار العقاري (26محاسبة المالي رقم ). ووفقا

ً بناءاً على النية ما إذا كان اإلحتفاظ باإلستثمار العقاري لغرض اإلستخدام أو البيع.  ً بالتكلفة ويتم قياسه الحقا  يقومومبدئيا
 المصرف بتطبيق نموذج القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية.

 
لة يتم إثبات أي مكاسب غير محققة مباشرة في حقوق الملكية. يتم تعديل أي خسائر غير محققة في بموةب نموذج القيمة العاد

يتم  فإنه المحققة الرصيد المتوفر في حقوق الملكية، حقوق الملكية إلى حد الرصيد الدائن المتوفر. عندما تتةاوز الخسائر غير
فإنه يتم إثبات تم إثباتها في بيان الدخل في الفترة المالية السابقة  إثباتها في بيان الدخل. في حالة وةود خسائر غير محققة

 المكاسب غير المحققة للفترة المالية الحالية في بيان الدخل إلى حد عمل رصيد دائن للخسائر السابقة في بيان الدخل. 
 

ً  عند إستبعاد العقار، فإنه يتم تحويل  ي القيمة العادلة للعقارات إلى بيان الدخل.إلى إحتياط األرباح المتراكمة المحولة سابقا
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 الممتلكات والمعدات وإهالكاتها 8.3
 

 اإلعتراف والقياس .أ
 

 – إن وةد –تثبت الممتلكات والمعدات بتكلفتها التاريخية ناقصاً مةمع اإلهالك وخسائر اإلنخفاض في قيمة تلك الممتلكات 
صل. كما تتضمن تكلفة الممتلكات التي تم إنشائها ذاتياً تكلفة المواد وتشمل التكلفة ةميع التكاليف المنسوبة مباشرة لشراء األ

حالة التشغيلية التي تمكنه من تحقيق الغرض الواألةور وأية مواد مستهلكة من التكاليف المنسوبة مباشرة لوضع األصل في 
ً التكاليف الالزمة لفك األصل وإعادة ترميم ال موقع. والبرمةيات التي يتم شراؤها الذي تم بناؤه من أةله كما تشمل أيضا

 باعتبار أنها ضرورية لتمكين المعدات من أداء الغرض المطلوب منها يتم رسملتها كةزء من تكلفة تلك المعدات.
 

أةزاء من الممتلكات والمعدات ذات أعمار إفتراضية مختلفة يتم إدراةها كبنود مستقلة )المكونات الرئيسية(  عندما تكون
 ات والمعدات.ضمن الممتلك

 
يتم إستبعاد األصل الثابت عند التخلص منه أو عندما يكون من المتوقع عدم الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية متوقع 

األصل، يتم إدراج الرب  أو الخسارة الناتةة من تحققها من إستمرار إستخدام هذا األصل، وفي العام الذي تم فيه إستبعاد 
المتحقق من عملية البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل( ببيان الدخل ضمن رق بين صافي قيمة اإلستبعاد الف) عملية اإلستبعاد

 بند إيرادات ومصاريف أخرى.
 

 الالحقةالتكاليف  .ب
 

تتم رسملة التكاليف المتعلقة بإستبدال ةزء من الممتلكات والمعدات كةزء من تكلفة هذا األصل، وتتم رسملة التكاليف الالحقة 
الممتلكات ويمكن  المستقبلية لهذه على الممتلكات والمعدات فقط عندما تؤدي هذه التكاليف إلى زيادة في القيمة اإلقتصادية

قيا  هذه التكاليف بصورة ةيدة، ويتم إستبعاد القيمة الدفترية للةزء المستبعد. التكاليف اليومية لخدمة الممتلكات والمعدات 
 تحقاقها.تسةل في بيان الدخل عند إس

 
 اإلهالك .ج

 
 )إن وةدت(. التخريديةيحسب اإلهالك بناًء على تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمتها 

 
يتم تقدير العمر اإلنتاةي لكل ةزء من األصل الثابت وإذا كان لهذا الةزء عمر إنتاةي مختلف عن باقي مكونات األصل 

 فسوف يتم إهالكه بشكل منفصل.
 

بطريقة القسط الثابت وتحميل مبلغه على بيان الدخل وعلى مدى العمر  –فيما عدا األراضي  –ممتلكات ويتم إهالك هذه ال
 اإلنتاةي المقدر لها.

 
 وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاةية المقدرة لتلك الممتلكات ألغراض إحتساب اإلهالك:

 العمر اإلنتاجي المقدر بالسنوات البيان
 ة سن 40 مباني 
 سنوات أو فترة اإليةار أيهما أقل 10 مباني مستأةرة تحسينات
 سنوات 10 –سنوات  4 ومعدات آالت

 سنوات  5 وسائل نقلوسيارات 
 سنوات  10 ومفروشاتثاث أ

 سنوات  5 أةهزة ومعدات كمبيوتر 
 

في  كخردةالقيم المقدرة  ويعاد النظر سنوياً بمعرفة إدارة المصرف في كل من طريقة اإلهالك والعمر اإلنتاةي المقدر وكذلك
 .نهاية العمر اإلنتاةي المقدر لألصول )إن وةدت(
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 اإلنخفاض في قيمة األصول غير المالية 9.3
 

المؤشر،  هذاتتم مراةعة القيم الدفترية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض القيمة. في حال وةود 
سترداد. تتمثل القيمة القابلة لإلسترداد ألحد األصول أو وحدة منتةة للنقد بالقيمة الحالية يتم تقدير قيمة األصل القابلة لإل

المستخدمة وقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبر. عند تقييم قيمة اإلستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى 
قديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بهذا األصل. قيمها الحالية بإستخدام معدل الخصم الذي يعك  ت

ويتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة ضمن بيان الدخل إلى الحد الذي ال تتةاوز فيه القيمة المرحلة ألصل قيمته القابلة 
 لإلسترداد.

 
 اإللتزامات العرضية واإلرتباطات 10.3

 
 –بعد خصم التأمينات المحصلة عنها  –دخل فيها المصرف طرفاً خارج بيان المركز المالي تظهر اإللتزامات العرضية التي ي
 رتباطات" بإعتبارها ال تمثل أصوالً أو إلتزامات فعلية في تاريخ البيانات المالية.إتحت بند" إلتزامات عرضية و

 
 النقدية وما في حكمها 11.3
 

نقدية وما في حكمها أرصدة النقدية واألرصدة لدى البنوك والمصارف ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية يتضمن بند ال
 والمؤسسات اإلسالمية بخالف أرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني والتي تستحق خالل ثالثة أشهر.

 
 مخصصات أخرى  12.3

 

قديره بصورة موثوقة نتيةة يتم اإلعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى المصرف إلتزام حالي، قانوني أو إستنتاةي، يمكن ت
ث سابق، ويكون من المحتمل أن يستلزم تدفقات خارةة للمنافع اإلقتصادية لتسوية اإللتزام. وإذا كان تأثير القيمة الزمنية لحد

للمبالغ ةوهرياً، يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي 
 ك  تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمبالغ، عندما يكون مناسباً، والمخاطر المتعلقة باإللتزامات.يع
 

 مخصص الضمان اإلجتماعي 13.3
 

( لسنة 26دفع موظفو المصرف حصتهم لقاء الضمان اإلةتماعي بحسب قانون التأمينات اإلةتماعية اليمنية رقم )ي -
ويتم سداد اإلشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات اإلةتماعية قبل اليوم العاشر من  م بشأن التأمينات اإلةتماعية،1991

 الشهر التالي. تحمل مساهمة المصرف في بيان الدخل.

 تطبق أحكام قانون التأمينات اإلةتماعية على موظفي المصرف فيما يتعلق بحقوق ترك الخدمة. -
 

 المقاصة 14.3
 

وإظهار صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط إذا كان هناك حق شرعي أو قانوني  تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالية
للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة وأن المصرف يعتزم إما السداد على أسا  صافي المبلغ أو يعتزم تحقيق األصل وسداد قابل 

 اإللتزام في الوقت ذاته.
 

 عقود اإليجار 15.3
 

لي عندما تنقل شروط العقد ةميع المخاطر والمنافع الناتةة عن الملكية إلى المستأةر. تصنف العقود كعقود إيةار تموي
اإليةارات المستحقة الدفع بحكم هذه العقود على بيان الدخل على أسا   وتُحملوتصنف بقية عقود اإليةار كعقود تشغيلية، 

 .القسط الثابت وعلى مدى فترة اإليةار
 

 العائد على األسهم 16.3
 

ائد األساسي للسهم بقسمة األرباح )الخسائر( العائدة لحاملي األسهم العادية بالمصرف على عدد األسهم أو المتوسط يحتسب الع
 المرة  لعدد األسهم القائمة خالل العام.

 

 أرقام المقارنة 17.3
 

 يتم إدراج كافة المبالغ مع أرقام المقارنة فيما عدا ما تسم  به المعايير أو التفسيرات المحاسبية.
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 الضرائب 18.3
 

ً للقوانين والتعلميات الضريبية السارية. حيث  يتم إحتساب تخضع عمليات المصرف داخل الةمهورية اليمنية للضرائب طبقا
ً لقانون ضرائب الدخل رقم ) م، ويتم تكوين مخصص لإللتزامات 2010( لسنة 17الضرائب المستحقة على المصرف طبقا

على الرب  الضريبي للسنة، إذ يختلف الرب  الضريبي  بناءً وتحتسب الضريبة المستحقة  الضريبية بعد إةراء الدراسة الالزمة.
للسنة عن الرب  المحاسبي المسةل في بيان الدخل، وذلك نتيةة إلستبعاد بنود إيرادات أو مصاريف تعتبر خاضعة أو غير 

 في تاريخ بيان المركز المالي.خاضعة للضريبة بشكل مؤقت أو نهائي وبإستخدام المعدالت الضريبية السارية 
 

 للشريعة المخالفةاإليرادات  19.3
 

يقوم المصرف بتسةيل اإليرادات المخالفة للشريعة اإلسالمية ضمن بند األرصدة الدائنة واإللتزامات األخرى ويتم الصرف 
 منها في األوةه التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.

 
 حسابات جارية للعمالء 20.3

 
م إحتساب األرصدة في الحسابات الةارية )غير اإلستثمارية( عند إستالمها من قبل المصرف. يتم قيا  المعامالت بالقيمة يت

تحقيقها وإستالمها من قبل المصرف بتاريخ التعاقد. يتم قيا  هذه الحسابات بقيمتها الدفترية في نهاية الفترة النقدية المتوقع 
 المحاسبية.

 
 ات اإلستثمارحقوق أصحاب حساب 21.3

 
تمثل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار أمواالً يحتفظ بها المصرف في حسابات إستثمار غير مقيدة وله حرية التصرف في 
إستثمارها. يخول أصحاب حسابات اإلستثمار المصرف بإستثمار أموالهم بالطريقة التي يراها مناسبة من غير وضع قيود من 

 ن إستثمار هذه األموال.حيث المكان والطريقة والغرض م
 

يتم تحديد العائد المستحق على حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار على أسا  عقد المضاربة الذي يتم بموةبه اإلتفاق على 
 المشاركة في الرب  والخسارة الناتةة عن المعامالت اإلسالمية المختلفة خالل الفترة المالية.

 

 إشراف البنك المركزي اليمني .4
 
ً للقوانين المنظمة لعمل البنوك بالةمهورية اليمنية وكذلك ما يخ ضع نشاط المصرف إلشراف البنك المركزي اليمني وفقا

 يخص نشاط البنوك اإلسالمية.
 

 ة الفتوى والرقابة الشرعية هيئ .5
 

 مصرف وتنحصرلل يخضع المصرف إلشراف هيئة شرعية مكونة من ثالثة أعضاء أو أكثر تعينهم الةمعية العامة العادية
 اط المصرف طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.شناتهم في رقابة الةوانب الشرعية لمسئولي

 

 الزكاة .6
 

( منها %75إحتساب الزكاة طبقاً لفتوى الهيئة الشرعية بالمصرف ويتم تحصيل الزكاة من المساهمين وتوريد ما نسبته )يتم 
ً لمصارفها الشرعية والباقي )إلى الةهة الحكومية المختصة والتي تقرر أوةه  يتم صرفها بمعرفة  (%25صرفها طبقا

 المصرف.
 

 والحسابات األخرى هي من مسئولية أصحاب هذه الحسابات. اإلستثماراتإن إخراج الزكاة من أصحاب حسابات 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتلعقة بها .7
 

 األدوات المالية 1.7
 

واألرصدة  في األصول واإللتزامات المالية، وتتضمن األصول المالية أرصدة النقدية تتمثل األدوات المالية للمصرف .أ
بها حتى تاريخ اإلستحقاق  المحتفظوالحسابات الةارية والصكوك  لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية

واإلةارة المنتهية في أوراق مالية  وكذا اإلستثماراتات وعقود المضاربات والمشاركات بحوتمويل عمليات المرا
الحسابات الةارية للعمالء وإلتزامات مالية أخرى إللتزامات المالية ، وتتضمن اليك وأصول مالية أخرىبالتم

كما تتضمن األدوات  وإلتزامات مالية أخرى والودائع األخرى وحسابات أصحاب اإلستثمارات المطلقة واإلدخار
 رتباطات.إالتزامات عرضية والمالية الحقوق والتعهدات المدرةة ضمن بند 

 
 

للبيانات المالية السياسات المحاسبية بشأن أس  إثبات وقيا  أهم  المرفقة( من اإليضاحات 3يضاح رقم )اإلويبين 
 يرتبط بها من إيرادات ومصروفات. األدوات المالية وما

 
 رج القيمة العادلةتد   .ب
 

لتالي للقيمة العادلة والذي يعك  مدى أهمية المدخالت المستخدمة في االتدرج يقوم المصرف بقيا  القيمة العادلة بإستخدام 
 هذا القيا :

 

 صول مماثلة في أسواق فعالة.سعار المتداولة )غير المعدلة( ألاألول للقيمة العادلة ويمثل األ ىالمستو -

يتم مالحظتها  يتوى األول والتداولة ضمن المستالمستوى الثاني للقيمة العادلة يمثل العناصر األخرى بخالف األسعار الم -
تشمل هذه الفئة على األدوات التي  ها من األسعار(.( أو بشكل غير مباشر )يتم إشتقاقبشكل مباشر )من خالل األسعار

تقييمها بإستخدام أسعار السوق المدرةة في اسواق نشطة ألدوات مماثلة، أو أساليب تقييم أخرى بحيث تكون ةميع 
 .ة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوقالمدخالت الهامة قابل

بإستخدام مدخالت غير قابلة للمالحظة وتشتمل هذه الفئة على ةميع  التقييمأساليب  المستوى الثالث للقيمة العادلة ويمثل -
قابلة للمالحظة أثراً األدوات التي تستند أساليب تقييمها على مدخالت غير قابلة للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غير ال

 .كبيراً في تقييم األداة
 

ألف لاير يمني كمستوى ثالث من تدرج القيمة  1,337,566 وتشمل القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع مبلغ
وال توةد م( 2018ديسمبر  31ألف لاير يمني كما في  1,337,566 وقدره م )مبلغ2019ديسمبر  31كما في العادلة 

 إستثمارات تندرج تحت المستوى األول والثاني إلفصاحات القيمة العادلة.
 

هناك أي تحويالت بين مستويات قيا   لم يكن م2018ديسمبر  31وكذا م 2019ديسمبر  31وخالل السنتين المنتهيتين في 
 القيمة العادلة.

 

 األدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية .ج
 

وهي األصول واإللتزامات المالية النقدية أو التي لها فترة إستحقاق أقل من ثالثة أشهر وتكون قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها 
 العادلة. 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .د
 

انات المالية في األسواق المالية عند إقفال العمل بتاريخ البي عنهاتتمثل القيمة العادلة لألصول المالية المتداولة بالسعر المعلن 
(Bid Price وفي حالة عدم توفر أسعار معلنة لبعض األصول المالية، يتم تقدير قيمتها العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية .)

يعتمد  اض عندما ال يتوفر لها تقدير موضوعيفخبعد خصم قيمة اإلنالحالية ألداه مالية مشابهة لها، أو يتم إدراةها بالتكلفة 
 عليه لتحديد قيمتها العادلة.

 

للبيانات المالية فإن  المرفقةوطبقاً ألس  التقييم المتبعة في تقييم األصول واإللتزامات المالية للمصرف والواردة باإليضاحات 
 .القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف إختالفاً ةوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ البيانات المالية
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القيمة مقارنة بويوض  الةدول التالي مقارنة تصنيف المصرف لكل فئة من األصول واإللتزامات المالية وقيمتها الدفترية 
 العادلة لألدوات المالية بالمصرف والمدرةة بالبيانات المالية.

 )ال يحتوي الةدول على القيمة العادلة لألصول واإللتزامات غير المالية(:

 

 
 إدارة المخاطر المتعلقة باألدوات المالية  2.7
 

 إدارة المخاطرإطار  1.7.2
 

تتم إدارة المخاطر الضمنية )المتأصلة( المتعلقة بأنشطة وعمليات المصرف المختلفة من خالل إةراءات مستمرة لتحديدها 
في إطار الحدود المسموح بها. وتعتبر إدارة المخاطر من  لتبقىباإلضافة ألساليب الرقابة األخرى  ،راقبتهاوقياسها وم

العمليات ذات األهمية لضمان إستمرارية تحقيق المصرف لألرباح. ويتحمل كل فرد بالمصرف المخاطر الواقعة في إطار 
 مسئولياته إلستمرارية ربحية المصرف.

 
 اطرعملية إدارة المخ 2.7.2

 
يعتبر مةل  اإلدارة للمصرف هو المسئول عن تحديد ومراقبة المخاطر، وبالرغم من ذلك توةد عدة ةهات مسئولة عن إدارة 

 المخاطر بالمصرف ومنها:
 
 

 دلةالقيمة العا
 إجمالي

 القيمة الدفترية 
 التكلفة 

 م2019ديسمبر  31كما في  المتاحة للبيع المطفأة/ األخرى 
  ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني

     

 األصول المالية    
 ركزي اليمني نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك الم – 17,040,970 17,040,970 17,040,970
 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية  – 24,416,256 24,416,256 24,416,256
 )بالصافي تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع  – 2,920,231 2,920,231 2,920,231
 إةارة منتهية بالتمليك – 118,718 118,718 118,718

 إستثمارات في صكوك إسالمية  – – – –
 إستثمارات في أوراق مالية 1,337,566 – 1,337,566 1,337,566

45,833,741 45,833,741 44,496,175 1,337,566  

     
 اإللتزامات المالية    

 أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية – 3,495,535 3,495,535 3,495,535
 ارية وودائع أخرىحسابات ة – 27,464,951 27,464,951 27,464,951
 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار – 13,591,887 13,591,887 13,591,887

44,552,373 44,552,373 44,552,373 –  

 القيمة العادلة
 إجمالي

 القيمة الدفترية 
 التكلفة 

 م2018ديسمبر  31كما في  المتاحة للبيع المطفأة/ األخرى 
  ألف لاير يمني ألف لاير يمني ف لاير يمنيأل ألف لاير يمني

     

 األصول المالية    
 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني  – 11,702,502 11,702,502 11,702,502
 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية  – 28,272,313 28,272,313 28,272,313
 تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع  – 2,914,273 2,914,273 2,914,273
 إةارة منتهية بالتمليك – 411,681 411,681 411,681

 إستثمارات في صكوك إسالمية – 1,000,000 1,000,000 1,000,000
 إستثمارات في أوراق مالية 1,337,566 – 1,337,566 1,337,566

45,638,335 45,638,335 44,300,769 1,337,566  

     
 اإللتزامات المالية    

 أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية – 4,025,601 4,025,601 4,025,601
 حسابات ةارية وودائع أخرى – 30,138,975 30,138,975 30,138,975
 ب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخارحقوق أصحا – 12,359,681 12,359,681 12,359,681

46,524,257 46,524,257 46,524,257 –  
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 ، وهي المسئولة عن مراقبة عملية إدارة المخاطر ككل داخل المصرف.للجنة التنفيذيةا -

تنفيذ نظم إدارة المخاطر ومراقبة المحافظ وتقديم تقارير المخاطر للمةل  ، ودورها الرئيسي هو إختيار ولجنة المخاطر -
 والمنظمين واإلدارة التنفيذية باإلضافة إلعتماد مراقبة المعامالت اإلئتمانية.

بوضع السياسات واألهداف إلدارة األصول واإللتزامات لبيان المركز المالي  ، والتي تقوملجنة األصول واإللتزامات -
 من حيث الهيكل، التوزيع، المخاطر والعوائد وتأثيرها على الربحية.للمصرف 

، والتي يتم تعيينها من قبل مةل  اإلدارة وهي تضم أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مةل  إدارة لجنة التدقيق -
تقارير المالية د لةنة التدقيق مةل  اإلدارة على القيام بمسئولياته فيما يتعلق بتقييم ةودة وسالمة الالمصرف. تساع

 يالرأ  مالوتدقيق تلك التقارير وسالمة الضوابط الداخلية بالمصرف ونظام قيا  تقييم المخاطر ومقارنتها بالمركز 
 للمصرف وأساليب مراقبة اإللتزام بالقوانين واألنظمة والسياسات الرقابية والداخلية.

زام المصرف بالقواعد والمبادئ الشرعية في معامالته ، والتي تتولى مسئولية التأكد من إلتهيئة الرقابة الشرعية -
 وأنشطته.

 

 قياس المخاطر 3.7.2
 

يتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من أنواع المخاطر، وتعك  هذه الحدود 
لمخاطر المقبول. مع التركيز على وعوامل السوق المختلفة المحيطة باإلضافة إلى مستوى ا المصرفإستراتيةية عمل 

قطاعات مالية معينة، حيث يتم ةمع المعلومات من اإلدارات المختلفة للمصرف وتحليلها للتعرف المبكر على المخاطر 
المتوقعة التي قد تنةم عنها، هذا ويتعرض المصرف لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )مخاطر سعر العائد 

 ت سعر صرف العمالت األةنبية( وكذا مخاطر التشغيل وبعض المخاطر األخرى.ومخاطر تقلبا
 

 ئتمانمخاطر اإل .أ
 

وكذا  والديون المتعلقة بهاواإلستصناع واإلةارة المنتهية بالتمليك والمضاربات والمشاركات  تعتبر عمليات تمويل المرابحات
الحقوق والتعهدات من الغير من األصول المالية المعرضة أرصدة الحسابات الةارية لدى البنوك واإلستثمارات المالية و

 لخطر اإلئتمان المتمثل في عدم قدرة المدينين على سداد ةزء أو كل المستحق عليهم في تواريخ اإلستحقاق.
 

 إدارة مخاطر اإلئتمان
 

طراف المقابلة. يشتمل نظام يقوم المصرف بإستخدام نظام داخلي لتصنيف المخاطر لتقييم الةدارة اإلئتمانية للمقترض واأل
مستويات، المستوى األول والثاني يتعلق بالديون العاملة )منتظمة وتحت المراقبة( والمستويات من الثالث  5المخاطر على 

 للخام  هي ديون غير عاملة ولكل منها بيان خاص بالتصنيف يتالئم مع متطلبات البنك المركزي اليمني.

 فمعيار التصني الفئة الدرجة
يوم، وتظهر بعض الخسائر نتيةة لعوامل سلبية قد  90متأخرة السداد ألكثر من  ديون دون المستوى 3

 تعوق السداد.
ً للمعطيات فإن تحصيل كامل المبلغ يكون  180متأخرة السداد ألكثر من  ديون مشكوك في تحصيلها 4 يوم، ووفقا

 ةزء من القرض. خسارةلمشكوك فيه مما يؤدي 
 أي مبلغ. إسترداديوم، وقد ال يتم  360متأخرة السداد ألكثر من  يئةديون رد 5

وفيما يلي إةمالي محفظة الديون العاملة للمصرف على أسا  تصنيفات اإلئتمان الداخلية )بدون األخذ في اإلعتبار قيمة 
 الضمانات النقدية مقابل تلك الديون(:

 
م بشأن مخاطر اإلئتمان فإن 1997( لسنة 10وتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم )باإلضافة لذلك 

ية، وفي سبيل ذلك يقوم المصرف المصرف يلتزم بحد أدنى من المعايير وذلك إلمكان تحقيق إدارة أفضل لمخاطره اإلئتمان
 باإلةراءات ايتية:

 

 بذلك قبل التعامل معهم. المتعلقةإعداد الدراسات اإلئتمانية عن العمالء والبنوك وتحديد معدالت الخطر اإلئتمانية  -

 الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حةم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك.  -

عة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية واإلئتمانية وتقدير المخصصات المطلوبة للديون المتاب -
 واألرصدة غير المنتظمة.

 م2019 م2018
  يمنيألف لاير ألف لاير يمني الدرجة الفئة

    

 2-1 منتظمة وتحت المراقبة 3,363,190 3,130,698
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 توزيع العمليات واإلستثمارات على قطاعات مختلفة تالفياً لتركز المخاطر.  -
 

لمكونات المركز المالي ويظهر الحد األقصى للمخاطر ئتمان ض  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االوالةدول التالي يو
  من تأثير المخاطر بإستخدام إتفاقيات الضمانات )قبل خصم أي ضمانات(: ةباإلةمالي دون األخذ في اإلعتبار العوامل المخفف

 

حد وفيما يلي تحليل لألصول المالية واإللتزامات العرضية واإلرتباطات حسب القطاع قبل وبعد خصم أية ضمانات )تركز ال
 األقصى لمخاطر اإلئتمان حسب القطاع(:

 م2018 م2019 

 البيان
 إجمالي الحد 

 األقصى للمخاطر
 صافي الحد 

 األقصى للمخاطر
 إجمالي الحد

 األقصى للمخاطر 
 صافي الحد 

 األقصى للمخاطر
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
     

 – 23,517,514 –  20,428,434 حكومي
 8,753,612 8,753,612  7,729,708  7,729,708 مالي

 1,395,053 1,395,053  2,712,102  2,712,102 صناعي 
 2,643,304 2,643,304  1,220,823  1,220,823 تةاري
 583,773 583,773  4,261,507  4,261,507 مقاوالت

 1,028,508 1,028,508  126,290  126,290 زراعي وسمكي 
 7,099,653 7,099,653  747,610  747,610 أخرى

 37,226,474 16,798,040 45,021,417 21,503,903 
     

 7,151,851 9,243,725 4,713,112 6,718,964 إلتزامات عرضية وإرتباطات
 43,945,438 21,511,152 54,265,142 28,655,754 

طر من خالل توزيع عمليات التمويل واإلستثمار على قطاعات إقتصادية ومواقع ةغرافية مختلفة. اخدارة تركزات المويقوم المصرف بإ
 واإلرتباطاتللبيانات المالية توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية  المرفقة( من اإليضاحات 43ويبين اإليضاح رقم )

للبيانات المالية توزيع  المرفقة( من اإليضاحات 44ادية المختلفة، كما يبين اإليضاح رقم )صتلقطاعات اإلقفي تاريخ البيانات المالية على ا
 تلك األدوات المالية على المناطق الةغرافية في تاريخ البيانات المالية.

 
 مخاطر السيولة .ب
 

والتي ال تتوافق من حيث العملة والحةم وفترات تنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية التي تنت  من األصول واإللتزامات، 
 .مما يترتب عليه الحاةة إلى توفر تمويل والتي ال يمكن القيام به دون تكبد تكاليف أعلى أو أية تكاليف أخرى اإلستحقاق

مخاطر الناتةة ب باإلضافة للناسلتزاماته في تاريخ اإلستحقاق المي عدم مقدرة المصرف على الوفاء بإتتمثل مخاطر السيولة ف
  عن عدم القدرة على تسييل بعض األموال بأسعار معقولة وفي إطار زمني مناسب.

 

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
    

3,541,088 3,601,421 

اإلحتيةةاطي لةةدى البنةةك المركةةزي اليمنةةي )ال  نقديةةة بالصةةندوق وأرصةةدة 
 تتضمن النقدية بالصندوق والصراف ايلي(

 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية  24,416,256 28,272,313
 تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع   2,920,231 2,914,273
 إةارة منتهية بالتمليك  118,718 411,681

 صكوك اسالميةإستثمارات في   – 1,000,000
 إستثمارات في أوراق مالية  1,337,566 1,337,566
 إستثمارات عقارية  1,236,810 2,462,603

 القرض الحسن، صافي   – –
 إستثمارات في شركات تابعة  1,601,641 2,301,641
 بعد خصم المدفوعات المقدمة –أرصدة مدينة وأصول أخرى   1,993,831 2,780,252

45,021,417 37,226,474   

    
 إلتزامات عرضية وإرتباطات  6,718,964 9,243,725

 إجمالي التعرض لمخاطر اإلئتمان  43,945,438 54,265,142
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 إدارة مخاطر السيولة 
 

تقوم إدارة المصرف بالعمل على تنويع أس  التمويل من خالل إستخدام أدوات عديدة من بينها ودائع العمالء مع مراقبة 
يولة الكافية والمطلوبة وكذا مراقبة التدفقات المستقبلية بشكل يومي باإلضافة للقيام تواريخ اإلستحقاق للتأكد من اإلحتفاظ بالس

 بالعمل على ترتيب مصادر تمويل متنوعة وكافية.
 

. وقد بلغت نسبة %25م نسبة السيولة بحد أدنى 1997( لعام 3وقد حدد البنك المركزي اليمني بالمنشور الدوري رقم )
 .م2018 ديسمبر 31كما في  %72مقابل ما نسبته  %79 ما نسبته م2019ديسمبر  31السيولة كما في 

 
 حقاقات اإللتزامات المالية والتي توض  اإلستحقاقات التعاقدية المتبقية:تسوالةدول التالي يوض  تحليل بإ

 م2019 

 
 إستحقاقات 

 أشهر 3خالل 
 3 إستحقاقات من

 أشهر 6أشهر إلى 
 6 إستحقاقات من

 أشهر إلى سنة
 حقاقات إست

 اإلجمالي أكثر من سنة
 يمني لاير ألف يمني لاير ألف يمني لاير ألف يمني لاير ألف يمني لاير ألف 
      

      اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف 

 3,495,535 – – – 3,495,535 والمؤسسات المالية
 27,464,951 – – – 27,464,951 الحسابات الةارية والودائع األخرى

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات 
 13,591,887 7,657,632 – 375,009 5,559,246 المطلقة واإلدخار

 2,160,450 631,028 – – 1,529,422 أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى 

 46,712,823 8,288,660 – 375,009 38,049,154 إجمالي اإللتزامات

 
 م2018 

 
 إستحقاقات 

 أشهر 3خالل 
 3قات من إستحقا

 أشهر 6أشهر إلى 
 6إستحقاقات من 
 أشهر إلى سنة

 إستحقاقات 
 اإلجمالي أكثر من سنة

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

      اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف 

 4,025,601 – – – 4,025,601 والمؤسسات المالية
 30,138,975 – – – 30,138,975 الحسابات الةارية والودائع األخرى

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات 
 12,359,681 7,640,852 – 188,157 4,530,672 المطلقة واإلدخار

 2,240,188 687,732 – – 1,552,456 أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى 

 48,764,445 8,328,584 – 188,157 40,247,704 إجمالي اإللتزامات

 الفارق وصافي المالية لتزاماتواإل األصول ستحقاقاتإ بتواريخ بيان المالية بياناتلل المتممة اإليضاحات من (42) رقم اإليضاح ويبين
 .العام الماضيب مقارنةخالل العام  المالية بياناتال تاريخ في بينهما

 
 السوقمخاطر  .ج

 

كمعدل العائد )الرب ( وأسعار حقوق الملكية، وأسعار صرف العمالت األةنبية، تتمثل مخاطر السوق في تغير األسعار، 
وهامش اإلئتمان والتي لها تأثير على إيرادات المصرف أو تدفقاته النقدية المستقبلية أو قيمة أدواته المالية. تتكون مخاطر 

إدارة  إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هوالسوق من مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت، ومخاطر معدل العائد )الرب (. 
 والتحكم في تعرض المصرف لمثل هذه المخاطر في الحدود المقبولة مع تحقيق عوائد مةزية على هذه المخاطر.

 

 إدارة مخاطر السوق 
 

لمصرف للمتاةرة وأخرى لغير المتاةرة. ال يوةد لدى ا أحدهمايقوم المصرف بفصل تعرضاته لمخاطر السوق بين محفظتين 
والمصدر الرئيسي للمخاطر التي يتعرض لها المصرف هي تعرضات  السلعمراكز متاةرة في أسهم حقوق الملكية أو 

للعمالت األةنبية ومعدل العائد )الرب (. ال يدخل المصرف في العقود ايةلة لمواةهة إلتزاماته بالعملة األةنبية، كما ال يدخل 
 عمالئهمخاطر سداد إلتزاماته المستقبلية بالعملة األةنبية أو متطلبات  لتغطيةةنبية المصرف في عقود الصرف للعمالت األ

الخزينة بإحتساب ةميع إيرادات  إدارةلمواةهة إلتزاماتهم بالعمالت األةنبية الناتةة عن تعامالتهم مع المصرف. تقوم 
صول واإللتزامات في بيان المركز المالي. وتقع وخسائر العمالت األةنبية الناشئة عن تعامالت العمالء وإعادة تقييم األ
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مسئولية متابعة وإدارة هذه المخاطر أيضاً على إدارة الخزينة. إن لةنة إدارة األصول واإللتزامات بالمصرف مسئولة كلياً عن 
ئولة عن المتابعة واإلعتماد من قبل الةهة المختصة( في حين أن إدارة الرقابة المالية مس للمراةعةإدارة المخاطر )خاضعة 
 اليومية لتنفيذ هذه السياسات.

 

 خطر سعر العائد 
 

المطلقة واإلدخار على أسا  عقد المضاربة الذي يتم بموةبه اإلتفاق  اتيتم تحديد العائد المستحق على حسابات اإلستثمار
فإن أي تغيير في مستوى  ثمومن عن أعمال المصرف خالل الفترة المالية. على المشاركة في الرب  والخسارة الناتةة 
المطلقة واإلدخار وبناء عليه  اتأن يدفعها ألصحاب حسابات اإلستثمار للمصرفالربحية سوف يحدد نسبة الرب  التي يمكن 

 العائد.ة مباشرة لمخاطر التغيير في سعر فإن المصرف غير معرض بطريق
 

 اتة متوسط نسبة العائد الموزع ألصحاب حسابات اإلستثمار( من اإليضاحات المتممة للبيانات المالي34ين اإليضاح رقم )ويب
 المطلقة واإلدخار خالل العام مقارنة بالعام الماضي.

 

 تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  مخاطر 
  

ن تتمثل مخاطر العمالت األةنبية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً لتغير أسعار صرف العمالت األةنبية، وتنشأً م
هي اللاير اليمني، ونظراً لتعامل المصرف األدوات المالية المقومة بالعمالت األةنبية، إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى 

ً لطبيعة نشاطه فإن ذلك األمر قد يعرضه لخطر التقلبات في أسعار صرف المصرف  في عدد من العمالت األةنبية طبقا
يعمل على مراعاة التوازن في مراكز المصرف الخطر إلى الحد األدنى فإن العمالت األةنبية. وألغراض تخفيض ذلك 

م بحيث ال يزيد الفائض 1998( لسنة 6العمالت األةنبية وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني بالمنشور رقم )
في المركز المةمع لكافة من رأ  المال واإلحتياطيات إضافة إلى أن الفائض  %15في مركز كل عملة على حده عن 

 .المصرف وإحتياطياتهمن رأ  المال  %25العمالت يةب أن ال يزيد عن 
م يعمل المصرف دورياً على 1998( لسنة 6والواردة بالمنشور رقم ) اليمني ومن أةل اإللتزام بتعليمات البنك المركزي

 نبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.مراقبة مراكز العمالت األةنبية والتصرف في الفائض من العمالت األة
 

 ويوض  الةدول التالي صافي التعرض للعمالت األةنبية في تاريخ البيانات المالية:

 م2019 

 اإلجمالي أخرى جنيه إسترليني لاير سعودي يورو دوالر أمريكي 

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

       
 36,017,687 438,319 187,115 3,350,910 852,494 31,188,849 األصول
 (34,492,966) (312,075) (188,171) (7,630,880) (817,437) (25,544,403) اإللتزامات

(1,056) (4,279,970) 35,057 5,644,446 صافي مراكز العمالت األجنبية  126,244 1,524,721 

 

 م2018 

 اإلجمالي أخرى جنيه إسترليني لاير سعودي يورو دوالر أمريكي 

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

       
 34,050,456 1,675,996 48,097 3,623,296 713,329 27,989,738 األصول
 (32,220,210) (1,374,502) (46,588) (5,253,991) (711,111) (24,834,018) اإللتزامات

  1,830,246  301,494  1,509 (1,630,695)  2,218  3,155,720 صافي مراكز العمالت األجنبية
 

 أثر التغير في القيمة العادلة للعملة )تحليل الحساسية(
 

 ارنة بالعام الماضي:يوض  الةدول التالي أسعار صرف العمالت األةنبية الهامة نهاية العام مق

 ازي.تم اإلعتماد على آخر معامالت قامت بها إدارة المصرف لتحديد متوسط سعر الصرف في السوق المو *

 

 ً  متوسط سعر الصرف وفقا
 الموازي* لسعر السوق 

 سعر اإلقفال وفقاً لنشرة أسعار 
 البنك المركزي اليمني

 

  م2019ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31
 العملة ي معادل اللاير يمن معادل اللاير يمني  معادل اللاير يمني  معادل اللاير يمني 

     

 دوالر أمريكي 250.25 250,25 582 520
 يورو أوروبي  280.68 286,66 652 585,95
 لاير سعودي 66.73 66,73 153 138,25
 ةنيه إسترليني 329.05 319,14 765 595,08
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وبحسب تعليمات البنك المركزي اليمني الموةهة للبنوك والمصارف العاملة في الةمهورية اليمنية بأن سعر اإلقفال للدوالر 
لاير يمني/ للدوالر األمريكي وعليه يتم تقييم مراكزهم المالية في نهاية شهر  250.25م هو 2019ديسمبر  لشهراألمريكي 
ً لهذا الس2019ديسمبر  إدارة المصرف باستخدام األسعار بموةب نشرة أسعار اإلقفال الشهري لشهر  تعر، فقد قامم وفقا
 .م2018،  م2019ديسمبر  31م الصادرة من البنك المركزي اليمني لتقييم مراكز العمالت األةنبية بتاريخ 2019ديسمبر 

 
لبالد خالل الفترة الحالية، الةدول التالي ومع مراعاة متوسط أسعار الصرف في السوق الموازي والظروف التي تمر بها ا

النخفاض سعر صرف اللاير اليمني مقابل العمالت األةنبية ذات العالقة واألثر المتوقع على بيان الدخل  األثريبين تفاصيل 
 الشامل ايخر وحقوق الملكية، مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة:

مالت األةنبية الهامة والقائمة في تاريخ البيانات المالية مقارنة ( من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية مراكز الع45ويبين إيضاح رقم )
 بالعام الماضي.

 
 مخاطر التشغيل .د
 

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيةة قصور معين نات  عن التطبيقات التكنولوةية 
إطار من السياسات من خالل من حدوث هذه المخاطر  أو العمليات أو أخطاء الموظفين، ويعمل المصرف على التقليل
إةراءات  من خاللالعمل على الفصل الفعال للواةبات  واإلةراءات لتقييم ومراقبة وإدارة هذه المخاطر، وذلك من خالل

 المطابقة، باإلضافة إلى زيادة وعي الموظفين بهذه المخاطر وطرق تقييمها. 
 

 مخاطر أخرى .ه
 

طلبات الرقابية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. ويتم السيطرة على تء بالممخاطر عدم الوفار األخرى طتشمل المخا
اط والمتابعة، ويتم إدارة بمخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابية من خالل إطار من السياسات واإلةراءات المتعلقة باإلنض

طر شارين القانونيين داخل وخارج المصرف، ويتم إدارة مخاالمخاطر القانونية من خالل التطبيق الفعال لتوصيات المست
وامل المتعلقة بسمعة المصرف باإلضافة إلصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما كان السمعة من خالل فحص منتظم للع

 ذلك مالئماً.

 األثر المتوقع على بيان 
 )النقص(الدخل بالزيادة 

  

   م2019 م2018
    

 دوالر أمريكي  7,471,420  3,401,620
 يورو أوروبي   46,410  2,316

 لاير سعودي  (5,533,239) (1,747,749)
 ةنية إسترليني  (1,398)  1,305

 أخرى  167,106  249,044
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 إدارة رأس المال .8
 

ات رأ  المال الصادرة عن البنك المركزي متطلببالهدف األساسي من إدارة المصرف لرأ  المال هو التأكد من اإللتزام 
اليمني ومقررات لةنة بازل لإلشراف المصرفي، والتأكد من أن المصرف يحتفظ بمعدل تصنيف إئتماني قوي وكذا نسبة 

مال ةيدة وأعلى من الحد األدنى الواةب اإلحتفاظ به. ويقوم المصرف بمراقبة كفاية رأ  المال وفقاً للتعليمات ة رأ  كفاي
ً للمعايير المطبقة من البنك المركزي اليمني  صادرةال من البنك المركزي اليمني في هذا الشأن وذلك بإستخدام أساليب وفقا

ً لمنشور البنك  3ألغراض الرقابة. ويقوم المصرف بإعداد تقارير دورية )كل  شهور( بنسبة كفاية رأ  المال وذلك طبقا
العاملة في اليمن اإلحتفاظ بنسبة إةمالي رأ   المركزي اليمني من البنوك لبنكام. ويطلب 1997( لسنة 2)مركزي اليمني ال

ً تبلغ ) ( كحد أدنى، كما أنه على المصرف أن %8المال إلى األصول المرةحة بأوزان المخاطر بنسبة معترف بها دوليا
ساب نسبة كفاية رأ  المال طبقاً ( كحد أدنى. ويتم إحت%5من إةمالي رأ  المال إلى ودائع العمالء تبلغ ) بنسبةيحتفظ 

المركزي اليمني بمقارنة مكونات رأ  المال األساسي والمساند بإةمالي أصول وإلتزامات المصرف  البنكلتعليمات 
 والموضحة في البيانات المالية بعد ترةيحها بأوزان المخاطر كما يلي: 

ويتكون رأ  المال األساسي من رأ  المال المدفوع واإلحتياطيات القانونية والعامة واألرباح المرحلة )بعد إستبعاد المساهمات في رأ  
بالمخصصات، أما رأ  المال المساند فيتكون من المخصصات العامة التي يكونها مال أي بنك محلي أو شركة مالية محلية( وكذا العةز 

 من األصول المرةحة بأوزان المخاطر. %2وبحيث ال يزيد عن  %1المصرف على الديون المنتظمة بنسبة 
 

 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني .9
 

 سمبر:دي 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

لمركزي اليمني مقابل حسابات تتمثل أرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني في الحد األدنى الواةب اإلحتفاظ به لدى البنك ا
 العمالء باللاير اليمني والعمالت األةنبية )بدون عائد(، وهذا الرصيد غير متاح لإلستخدام اليومي للمصرف. 

 

 البيان  م2019 م2018
   مليون لاير يمني مليون لاير يمني

    

 رأ  المال األساسي  6,122 6,114
 رأ  المال المساند  31 25

 إجمالي رأس المال   6,153 6,139

     
 األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر:    

 إةمالي األصول  14,052 9,536
 اإللتزامات العرضية واإلرتباطات  2,715 3,092

 الي األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطرإجم  16,767 12,628

 نسبة كفاية رأس المال  36.70% 48,61%

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    
 عملة محلية –نقدية بالصندوق والصرافات ايلية   3,877,688 2,631,431
 عملة أةنبية –نقدية بالصندوق والصرافات ايلية   9,561,861 5,529,983

8,161,414 13,439,549   
    

 عملة محلية –لدى البنك المركزي اليمني  إحتياطي إلزامي  872,695 1,143,943
 عملة أةنبية –إحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي اليمني   2,728,726 2,397,145
3,541,088 3,601,421   

11,702,502 17,040,970   



 رف اليمن البحرين الشامل )شركة مساهمة يمنية مقفلة(مص 

  
 

29   

 

 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية .10
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 

 
 )بالصافي(تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع  .11

 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 
 
 
 

( من قانون ضرائب 14م، وكذلك المادة رقم )1998( لسنة 38( من قانون البنوك رقم )85طبقاً ألحكام المادة رقم ) -
م، فإن كافة المخصصات المكونة طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني تكون معفاه من 2010( لسنة 17الدخل رقم )

 الخضوع لضريبة الدخل.

   م2019 م2018
   يمني ألف لاير  ألف لاير يمني 
    
 البنك المركزي اليمنيأرصدة لدى    

 عملة محلية –حسابات ةارية   7,915,821 8,332,873
 عملة أةنبية –حسابات ةارية   8,911,190 10,643,554

18,976,427 16,827,011   

    
 أرصدة لدى بنوك محلية   

 عملة محلية –حسابات ةارية   1,736 731,960
 عملة أةنبية –حسابات ةارية   1,280,525 762,988

1,494,948  1,282,261   
    
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية خارجية   

 محليهعملة  –حسابات ةارية   44,310 3,224
 عملة أةنبية –حسابات ةارية   6,212,624 7,247,164
 عملة أةنبية –ودائع ألةل   50,050 550,550

7,800,938 6,306,984   

28,272,313 24,416,256   

  إيضاحات م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 تمويل عمليات المرابحة  6,825,960 6,544,566
 ناعتمويالت عقود اإلستص  245,585 474,229

7,018,795 7,071,545   

    
 مخصص تمويل عمليات المرابحة واإلستصناعيخصم:  12 (3,734,939) (3,707,243)
 إيرادات مؤةلة يخصم:  (335,292) (311,376)
 إيرادات مةنبة: يخصم  (81,083) (85,903)

2,914,273 2,920,231   
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 31ألف لاير يمني في  3,686,696 ة مبلغ وقدرهتبلغ قيمة تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع غير المنتظم -
ألف لاير يمني،  1,576,593 بعد خصم األرصدة المغطاة بودائع وضمانات نقدية بمبلغ وقدره م2019ديسمبر 

تبلغ قيمة تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع غير المنتظمة مبلغ وقدره  م2018ديسمبر  31وكما في 
ألف لاير  620,550خصم األرصدة المغطاة بودائع وضمانات نقدية بمبلغ وقدره  ألف لاير يمني بعد 3,668,723

 يمني، وفيما يلي بيان يوض  ذلك:

 
 )منتظمة وغير منتظمة( واإلستصناع مخصص تمويل عمليات المرابحة .12

 
 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 

 

 لتمليكإجارة منتهية با .13
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 .ةرة للغير بموةب عقود إةارة منتهية بالتمليكومعدات وعقارات مؤ آالتتتمثل التكلفة في قيمة 

 

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 تمويالت دون المستوى   90,856  35,591
 تمويالت مشكوك في تحصيلها   33,911  140,346

  تمويالت رديئة  3,561,929  3,492,786

3,668,723 3,686,696   

  إيضاحات م2019
 إجمالي

 ألف لاير يمني
 عام

 ألف لاير يمني
 محدد

 ألف لاير يمني
  

     

 الرصيد في بداية العام  3,611,092 96,151 3,707,243
 المكون خالل العام 38 17,973 9,723 27,696

 المسترد خالل العام  – – –

 الرصيد في نهاية العام  3,629,065 105,874 3,734,939

  إيضاحات م2018  
 إجمالي

 ألف لاير يمني
 عام

 ألف لاير يمني
 محدد

 لف لاير يمنيأ
  

     

 الرصيد في بداية العام  2,772,863 96,151 2,869,014
 المكون خالل العام 38 960,733 – 960,733

 المستخدم خالل العام  (122,504) – (122,504)

 الرصيد في نهاية العام  3,611,092 96,151 3,707,243

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 التكلفة في بداية العام  2,195,886 2,195,886
 اإلضافات خالل العام  – –
 اإلستبعادات خالل العام  (500,500) –

 التكلفة في نهاية العام  1,695,386 2,195,886

    
 مةمع اإلهالك في بداية العام  1,784,205 1,428,119
 إهالك العام  292,963 356,086

 مةمع إهالك اإلستبعادات   (500,500) –

 مجمع اإلهالك في نهاية العام  1,576,668 1,784,205

 صافي القيمة الدفترية  118,718 411,681
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 استثمارات في صكوك إسالمية  .14
 

اإلستثمارات في صكوك إسالمية محلية صادرة عن وحدة الصكوك اإلسالمية بالبنك المركزي اليمني )غير مدرةة(  -
 31م )مبلغ وقدره مليون لاير يمني كما في 2019ديسمبر  31وتبلغ القيمة اإلسمية للصك مليون لاير يمني كما في 

 م للصك الواحد(.2018ديسمبر 

ثلة في وزارة المالية إلتزمت بضمان هذه الصكوك في تواريخ إستحقاقها، وفوضت وزارة الةمهورية اليمنية مم -
 المالية البنك المركزي اليمني بخصم اإلستحقاق في تواريخها من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي اليمني.

 
 إستثمارات في أوراق مالية .15

 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

في إستثمارات مالية محلية )غير  م2019و م2018ديسمبر  31المالية المتاحة للبيع كما في  تتمثل اإلستثمارات -
مدرةة( ونظراً لتعذر الحصول على تقدير يمكن اإلعتماد عليه للقيمة العادلة لتلك اإلستثمارات وذلك لعدم وةود 

فقد تم تسةيلها بالتكلفة بعد خصم قيمة أسعار سوقية معلنة وكذا لعدم إمكانية تحديد التدفقات النقدية المستقبلية 
 .اإلنخفاض

لعدم وةود أي توزيعات من تلك اإلستثمارات  للبيعتم إحتساب إنخفاض القيمة لبعض اإلستثمارات المالية المتاحة  -
 خالل السنوات الماضية وكذا عدم توقع إستالم أي توزيعات منها خالل السنوات القادمة.

 لمتاحة للبيع غير مصنفة من قبل شركات تصنيف عالمية.كافة اإلستثمارات المالية ا -
 

 إستثمارات مالية متاحة للبيع .16
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 
 

    م2019 م2018
   عدد الصكوك ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
     

  
أدوات مصنفة كإستثمارات في ديون صكوك بالتكلفة )غير   

 مدرجة(
 محلية –صكوك إسالمية   1,000 – 1,000,000

1,000,000 – 1,000   

  إيضاحات  م2019 م2018
    ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
     

 
 

أدوات مصنفة كإستثمارات في حقوق الملكية تظهر بالقيمة   
 العادلة من خالل بيان حقوق الملكية 

 غير مدرةة –إستثمارات مالية متاحة للبيع  16  1,337,566 1,337,566

1,337,566 1,337,566    

  إيضاحات م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 الشركة العقارية الرائدة  648,200 648,200
 للحديد والصلب الشركة العربية   525,124 525,124
 شركة بروم للصيد البحري  90,917 90,917
 شركة اليمن للخدمات المالية  89,753 89,753
 الشامل للتطوير العقاري واإلستثمار  50,000 50,000
 الشركة اإلسالمية اليمنية للتأمين  50,000 50,000

1,453,994 1,453,994   
    

(116,428) (116,428) 1.16 
 يخصم: 

 خسائر اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

1,337,566 1,337,566    
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 اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 1.16
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

رف تدعيم اإلنخفاض في قيمةة اإلسةتثمارات الماليةة المتاحةة للبيةع ولةبعض مصوةب على التي لتعليمات البنك المركزي اليمني،طبقاً  *
ألةف لاير يمنةي وذلةك لعةدم وةةود أي توزيعةات   742,591,237 وبما يبلغ م2016ءاً من عام سنوياً بد %20اإلستثمارات بنسبة 

 .من تلك اإلستثمارات خالل السنوات السابقة وكذا توقع عدم إستالم أي توزيعات منها خالل السنوات القادمة

 

 إستثمارات عقارية .17
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 
 وتتمثل اإلستثمارات العقارية فيما يلي:

 

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 الرصيد في بداية العام  116,428 116,428
 اإلنخفاض خالل العام*يضاف:   – –

 الرصيد في نهاية العام  116,428 116,428

  احاتإيض م2019 م2018
   الف لاير يمني   الف لاير يمني  
    

 محلية  –إستثمارات عقارية   1,236,810 2,462,603
2,462,603 1,236,810   

    
 ح غير محققة(ابالتغير في القيمة العادلة )أر  – –
– –   
    
 اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات العقارية يخصم:  – –

2,462,603 1,236,810   

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 الرصيد في بداية العام  2,462,603 2,448,962
 اإلضافات خالل العام  – 13,641

 اإلستبعادات خالل العام  (1,225,793) –

 إجمالي التكلفة  1,236,810 2,462,603
    
 تغير في القيمة العادلة )أرباح غير محققة(ال  – –

2,462,603 1,236,810   
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 )بالصافي( القرض الحسن .18
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 

 إستثمارات في شركات تابعة .19
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 
 )بالصافي( ،أرصدة مدينة وأصول أخرى .20

 

 ديسمبر: 31كما في يتكون هذا البند مما يلي 

 

 

 

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 قروض حسنة ممنوحة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية  –  3,365,414
 قروض حسنة ممنوحة لعمالء المصرف   101,852  101,852

3,467,266 101852   

    
 السداد إلى الحسابات الةارية للعمالء يخصم:  – (3,365,414)
 مخصص القرض الحسن يخصم:  (101,852) ( 101,852)

– –   

 نسبة 
 م2018

 المساهمة

 م2019 م2018
نسبة 

 المساهمة

  م2019

 ألف لاير يمني ألف لاير يمني
 

     

 مصنع الشامل للطوب األحمر )غير مدرةة( 1,601,641 100% 2,301,641 100%

 2,301,641  1,601,641  

  إيضاحات م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 أصول آلت ملكيتها للمصرف*  1,689,596 2,013,768
 مدينو اإلةارة المنتهية بالتمليك  1,281,056 1,619,403
 حسابات مكشوفة   1,141,802 1,190,117
 سلف وعهد موظفين  144,398 143,575
106,442 91,715   ً  مصروفات مدفوعة مقدما
 مخزون قرطاسية ومطبوعات  80,997 83,796
 إيرادات مستحقة  711 76,399
 دفعات  –مشروعات قيد التنفيذ   17,483 27,729
 مدينون متنوعون  507,651 481,662

5,742,891 4,955,409   
    

(2,828,466) (2,852,380) 21 
خصةةص ديةةون مشةةكوك فةةي تحصةةيلها لألرصةةدة المدينةةة ميخصممم: 

 واألصول األخرى

2,914,425 2,103,029   

 * آلت ملكيتها للمصرف لدى الةهات الحكومية.التي ةاري إستكمال اإلةراءات القانونية الالزمة لتعميد عقود بعض األصول 
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 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة واألصول األخرى .21
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 

 )بالصافي( ممتلكات ومعدات .22
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 سيارات آالت ومعدات مباني أراضي 
أثاث 

 ومفروشات
أجهزة ومعدات 

 كمبيوتر
تحسينات مباني 

 اإلجمالي مستأجرة

 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني يألف لاير يمن ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
         

         إجمالي المبلغ المرحل
 3,375,390 51,151 839,377 429,125 116,860 592,480 431,453 914,944 م2019يناير  1في 

 594,123 3,511 6,270 2,681 10,077 29,301 – 542,283 إضافات
 (41,994) – (4,610) (28,662) – (8,722) – – تبعاداتإس

 3,927,519 54,662 841,037 403,144 126,937 613,059 431,453 1,457,227 م2019ديسمبر  31في 
         

         مجمع اإلهالك
 1,594,843 29,364 777,171 280,116 103,602 391,975 12,615 – م2019يناير  1في 

 118,767 4,566 28,150 20,453 6,652 50,192 8,754 – سنةإهالكات ال
 (41,641) – (4,514) (28,618) – (8,509) – – إستبعادات

 1,671,969 33,930 800,807 271,951 110,254 433,658 21,369 – م2019ديسمبر  31في 

 2,255,550 20,732 40,230 131,193 16,683 179,401 410,084 1,457,227 م2019ديسمبر  31المبلغ المرحل في 

         
         إجمالي المبلغ المرحل

 3,215,740 59,122 822,526 428,047 116,056 518,994  356,051 914,944 م2018يناير  1في 
 272,496  144  29,707  80,630  5,155  81,458  75,402 – إضافات
 (112,846) (8,115) (12,856) (79,552) (4,351) (7,972) – – إستبعادات

 3,375,390 51,151 839,377 429,125 116,860 592,480 431,453 914,944 م2018ديسمبر  31في 

         
         مجمع اإلهالك

 1,546,369 29,146 751,748 311,496 100,076 349,511 4,392 – م2018يناير  1في 
 130,684 5,479 37,964 22,262 7,258 49,498 8,223 – السنة إهالكات
 (82,210) (5,261) (12,541) (53,642) (3,732) (7,034) – – إستبعادات

 1,594,843 29,364 777,171 280,116 103,602 391,975 12,615 – م2018ديسمبر  31في 

 1,780,547 21,787 62,206 149,009 13,258 200,505 418,838 914,944 م2018ديسمبر  31المبلغ المرحل في 

 
  مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات الماليةأرصدة  .23

 
 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 

  إيضاحات م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 الرصيد في بداية العام  2,828,466 2,177,939
 فروق إعادة ترةمة أرصدة المخصص بالعمالت األةنبية  (7,168) –

 المكون خالل العام 38 31,082 650,527
 الرصيد في نهاية العام  2,852,380 2,828,466

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    
 أرصدة مستحقة للبنوك المحلية   

 ملة محليةع –حسابات ةارية   3,448,165 3,384,180
 عملة أةنبية –حسابات ةارية   21,797 72

3,384,252 3,469,962   
    
 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الخارجية   

 عملة أةنبية –حسابات ةارية   25,573 641,349

641,349 25,573   

4,025,601 3,495,535   
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 الحسابات الجارية والودائع األخرى  .24
 

 ديسمبر: 31هذا البند مما يلي كما في  يتكون
 

 الحسابات الجارية والودائع األخرى وفقاً للنوع 1.24
  

 
 لودائع األخرى وفقاً للقطاعاتالحسابات الجارية وا 2.24
 

 

 مات أخرى رصدة دائنة وإلتزاأ .25
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 

 الدخل عن العام ضريبية 1.25
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

   إيضاحات م 2019  م2018

   لاير يمني   لاير يمني 

    

201 2,748 
 

 األفتتاحي الرصيد
 العام خالل المكون  2,930 2,748

 المسدد  (2,748) (201)

 العام نهائي الرصيد   2,930 2,748

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني 

    
 عملة محلية –حسابات ةارية   8,011,524 11,162,404
 عملة أةنبية –حسابات ةارية   17,170,400 16,413,508

27,575,912 25,181,924   
    

 عملة محلية –تأمينات نقدية   236,827 205,667
 عملة أةنبية –تأمينات نقدية   1,660,977 1,886,206

2,091,873 1,897,804   
    

 ودائع أخرى  385,223 471,190

30,138,975 27,464,951   

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 تةاري  8,130,908 10,054,250
 صناعي   4,941,227 5,836,017
 زراعي وصيد أسماك  193,832 104,554

 أفراد وأخرى  14,198,984 14,144,154

30,138,975 27,464,951   

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني 

    

 أرصدة دائنة أخرى  942,006 971,415
 مرابحات قيد التنفيذ  810,931 596,009
 مصروفات مستحقة  285,865 258,883
 ليكدائنو اإلةارة المنتهية بالتم  118,718 411,681
 ضرائب الدخل عن العام  2,930 2,748

2,240,736 2,160,450   



 رف اليمن البحرين الشامل )شركة مساهمة يمنية مقفلة(مص 

  
 

36   

 

 مخصصات أخرى .26
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 م2019  

 
الرصيد أول 

 العام
المكون خالل 

 العام
المستخدم خالل 

 العام

مخصصات 
إنتفى الغرض 

 منها
الرصيد في 
 نهاية العام

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

 36,333 (24,048) – – 60,381 مخصص إلتزامات عرضية 
 10,798 – – – 10,798 مخصص مطالبات محتملة 

 71,179 – – (24,048) 47,131 

 
 م2018  

 
الرصيد أول 

 العام
المكون خالل 

 العام
المستخدم خالل 

 العام

مخصصات 
إنتفى الغرض 

 منها
الرصيد في 
 نهاية العام

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

 60,381 (40,107) – – 100,488 مخصص إلتزامات عرضية 
 10,798 – – – 10,798 مخصص مطالبات محتملة 

 111,286 – – (40,107) 71,179 

 

 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار  .27
 

 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار وفقاً للنوع  1.27
 

 .مار مختلطة مع أموال المصرف ويتم إستخدامها للتمويل واإلستثمار في األصول بطريقة إسالميةأموال حقوق أصحاب حسابات اإلستث

 
 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار وفقاً للقطاعات  2.27

 

 
 
 

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    
  عملة محلية –ودائع إستثمارية   2,599,712 2,408,605
 عملة أةنبية –ودائع إستثمارية   5,847,454 5,799,740
8,208,345 8,447,166   

    
 عملة محلية –ودائع إدخار إستثماري   1,981,145 1,492,579
 عملة أةنبية –ودائع إدخار إستثماري   3,163,576 2,658,757

4,151,336 5,144,721   

12,359,681 13,591,887   

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    
 تةاري  2,170,510 2,148,172
 صناعي   212,720 240,081
 زراعي وصيد أسماك   29,864 75,053

 أفراد وأخرى  11,178,793 9,896,375

12,359,681 13,591,887   
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 رأس المال المدفوع  .28
 

ديسمبر  31مليار لاير يمني في  6)مبلغ  م2019ديسمبر  31مليار لاير يمني كما في  6 وقدره يبلغ رأ  المال المصدر والمدفوع مبلغ
ً لقرار الةمعية العامة غير العادية  6دد ( موزع على عم2018 مليون سهم، بقيمة إسمية للسهم الواحد ألف لاير يمني وذلك طبقا

م بشأن زيادة رأ  المال 2004( لسنة 12لقرار مةل  إدارة البنك المركزي اليمني رقم ) م وكذا تنفيذاً 2005مايو  24للمساهمين بتاريخ 
 مليار لاير يمني. 6ليبلغ 
 

 ي القانوني اإلحتياط .29
 

ً ألحكام القانون رقم ) ً للبيانات المالية السنوية  %15م بشأن البنوك يتم إحتةاز 1998( لسنة 38وفقا من صافي األرباح السنوية طبقا
المعتمدة لتغذية اإلحتياطي القانوني حتى يساوي ضعفي رأ  المال المدفوع، وال يمكن إستخدام ذلك اإلحتياطي دون الحصول على 

 فقة المسبقة من البنك المركزي اليمني.الموا
 

 إحتياطي القيمة العادلة .30
 

لاير  ألف 43,313يتكون من قيمة عادلة موةبة بمبلغ وقدره  م2019ديسمبر  31إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية كما في 
 تقييم اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة.نتيةة إعادة  (م2018ديسمبر  31ألف لاير يمني كما في 43,313 وقدره مبلغ)يمني 
 

 إلتزامات عرضية وإرتباطات .31
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 

 
 إيرادات تمويل المرابحة واإلستصناع .32

 
 ديسمبر:  31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 
 
 

 م2019

 التأمين المحتجز صافي قيمة اإللتزام
إجمالي قيمة 

 اإللتزامات
 

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 إعتمادات مستندية 3,238,487 (1,136,279) 2,102,208
 خطابات ضمان 3,347,303 (761,525) 2,585,778
4,687,986 (1,897,804) 6,585,790  

 م2018

 التأمين المحتجز صافي قيمة اإللتزام
إجمالي قيمة 

 اإللتزامات
 

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 عتمادات مستنديةإ 6,556,824 (1,612,643) 4,944,181
 خطابات ضمان 2,686,900 (479,230) 2,207,670
7,151,851 (2,091,873) 9,243,724  

   م2019 م2018
   يمنيألف لاير   ألف لاير يمني 

    
 إيرادات تمويل عمليات المرابحات  286,438 193,858
 إيرادات تمويل عقود اإلستصناع  591 1,773

195,631 287,029   
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 إيرادات من اإلستثمارات المشتركة األخرى .33
 

  ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 

 المطلقة واإلدخارعائد أصحاب حسابات اإلستثمارات  .34
 

 اإلدخار من عائد اإلستثمار المحقق خالل العام بتقسيم إةمالي العائدو يتم تحديد نصيب أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة
من التمويالت المختلفة واإلستثمارات المشتركة األخرى بين العمالء والمساهمين ثم يتم توزيع نصيب العمالء فيما بينهم على 
أسا  نسبة المشاركة مرةحة باألعداد ويتم إعتماد نسب حصص أرباح ودائع العمالء من مةل  إدارة المصرف بناء على 

 ساب المبالغ المستثمرة بالعملة المحلية واألةنبية واألعداد الخاصة بها ونسب المشاركة.إقتراح لةنة الميزانية التي تقوم بإحت
 

 وقد بلغت نسبة عائد اإلستثمار كما يلي:

 

 إيرادات رسوم وعموالت .35
 

  ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 

   م2019 م2018
    يمنيألف لاير  ألف لاير يمني 

    
 مالية  أوراقإيرادات إستثمارات    

 إيرادات صكوك إسالمية  27,055 122,055
 إيرادات إستثمارات مالية متاحة للبيع   38,243 9,000

131,055 65,298   
    

 إيرادات إةارة منتهية بالتمليك  30,112 83,210
 إٍيرادات ودائع إستثمارية  9,063 28,214
 إيرادات إستثمارات عقارية  5,494 186,848
 إيرادات إستثمارات أخرى   25,717 16,203

445,530 135,684   

  م2019 م2018
  لاير يمني  دوالر أمريكي لاير يمني  دوالر أمريكي

% % % %  
     
 الودائع المستثمرة لمدة سنة واحدة 4.50 2,00 4.50 2,00
 الودائع المستثمرة لمدة ستة أشهر  3.25 1.25 3.25 1.25
 الودائع المستثمرة لمدة ثالثة أشهر  2.50 1,00 2.50 1,00
 حسابات اإلدخار اإلستثماري 2.40 1,00 2.40 1,00

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني   يمنيألف لاير 

    
 عموالت عن التحويالت النقدية  184,665 55,059
 عموالت وأتعاب خدمات مصرفية أخرى  104,308 156,321
 عموالت عن اإلعتمادات المستندية  93,864 245,083
 عموالت عن خطابات الضمان  65,266 42,371

498,834 448,103   
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 عمليات النقد األجنبي أرباح .36
 

  ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 

 إيرادات عمليات أخرى .37
 

  ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 
 مخصصات محملة على بيان الدخل .38
 

  ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 

 تكاليف الموظفين .39
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    
 فروق إعادة ترةمة األرصدة بالعمالت األةنبية  1,525,043 2,063,248
 أرباح التعامل في العمالت األةنبية  16,206 706,894

2,770,142 1,541,249   

  إيضاحات م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    
 مخصصات أنتفى الغرض منها:   

 مخصصات أخرى 26 24,048 40,107
40,107 24,048   

    
 إيةارات   14,289 11,887
 صافي أرباح بيع ممتلكات ومعدات   4,839 1,495
 أخرى  43,181 19,429

72,918 86,357   

  إيضاحات م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    
 مخصص تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع 12 27,696 960,733

650,527 31,082 21 
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة 

 واألصول األخرى
 مخصصات أخرى  – –

1,611,260 58,778   

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    
 مرتبات وبدالت وحوافز  851,240 779,972
 حصة المصرف في التأمينات اإلةتماعية  49,495 37,223

817,195 900,735   
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 مصروفات أخرى .40
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 
 عائد السهم من صافي أرباح العام .41
 

  ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 

 

   م2019 م2018
   ألف لاير يمني  لاير يمنيألف  

    
 حراسة   152,516 139,304
 إيةارات   114,058 108,237
 وقود وزيوت  96,593 109,745
 صيانة   87,649 74,492
 إتصاالت  86,636 84,710
 زكاة  61,497 82,285
 ضيافة وإستقبال   60,253 64,612
 مصاريف تأمين النقد والخزائن  39,920 30,886
 مياه وكهرباء   27,076 24,791
 نقل وإنتقاالت  19,430 21,258
 مصروفات نظافة  18,971 16,409
 قرطاسية وأدوات مكتبية  18,394 19,787
 أتعاب مهنية وإستشارات   17,192 16,773
 دعاية وإعالن  12,925 18,856
 تدريب  11,693 11,448
 رسوم حكومية وإشتراكات  5,381 5,395

 مصروفات أخرى  247,905 266,500
1,095,488 1,078,089   

   م2019 م2018
    
 ألف لاير يمني –صافي رباح العام   9,438 8,252
 ألف سهم –عدد األسهم   6,000 6,000
 لاير يمني –عائد السهم من صافي األرباح   1.57 1.37
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 استحقاقات األصول واإللتزامات المالية .42
 

 م2019 

 
إستحقاقات 

 أشهر 3خالل 
 3إستحقاقات من 

 أشهر 6أشهر إلى 
 6إستحقاقات من 
 أشهر إلى سنة

إستحقاقات 
 اإلجمالي أكثر من سنة

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
  يمنيلاير

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

      
      األصول:

      

  17,041 – – – 17,041 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
  24,416 50 – – 24,366 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية

  2,920 2,663  97 90 70 تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع 
  119 119 – – – إةارة منتهية بالتمليك

 – – – – – صكوك اسالميهإستثمارات في 
  1,338 – – – 1,338 إستثمارات في أوراق مالية 

  1,237 1,237 – – – إستثمارات عقارية
 – – – – – القرض الحسن 

  1,602 1,602 – – – إستثمارات في شركات تابعة
  1,142 1,140 – 1 1 شوفةحسابات مك

 42,816 91  97  6,811 49,815  
      

      اإللتزامات:
      

 3,496 – – –  3,496 أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية
 27,465 – – –  27,465 الحسابات الةارية والودائع األخرى

 13,592 7,658 – 375  5,559 حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار

 36,520  375 – 7,658 44,553 

       

 5,262 (847)  97 (284) 6,296 الصافي 

  
 م2018 

 
إستحقاقات 

 أشهر 3خالل 
 3إستحقاقات من 

 أشهر 6أشهر إلى 
 6إستحقاقات من 
 أشهر إلى سنة

إستحقاقات 
 اإلجمالي أكثر من سنة

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

      
      األصول:

      

 11,703 – – – 11,703 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
 28,272 551 – – 27,721 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية

 2,914 1,243 845 245 581 تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع 
 768 768 – – – إةارة منتهية بالتمليك

 1,000 1,000 – – – صكوك اسالميهإستثمارات في 
 1,338 – – – 1,338 إستثمارات في أوراق مالية 

 2,463 2,463 – – – إستثمارات عقارية
 – – – – – القرض الحسن 

 2,302 2,302 – – – إستثمارات في شركات تابعة
 1,190 1,190 – – – ات مكشوفةحساب

 41,343 245 845 9,517 51,950 
      

      اإللتزامات:
      

 4,026 – – – 4,026 أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية
 30,139 – – – 30,139 الحسابات الةارية والودائع األخرى

 12,360 7,641 – 188 4,531 حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار

 38,696 188 – 7,641 46,525 

      

 5,425  1,876  845  57 2,647 الصافي 
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 توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات وفقاً للقطاعات اإلقتصادية .43
 

 م2019 

 تجاري صناعي 
زراعي 
 مالي وسمكي

أفراد 
 اإلجمالي وأخرى

 مليون  
 يلاير يمن

 مليون
 لاير يمني 

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

       
       األصول

 17,041 – 17,041 – – – نقدية بالصندوق وارصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
 24,416 – 24,416 – – – أرصدة لدى البنوك والمصارف المؤسسات المالية

 2,920 514 – – 194 2,212 تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع 
 119 – – – – 119 إةارة منتهية بالتمليك

 1,338 582 140 91 – 525 إستثمارات في أوراق مالية
 1,237 1,237 – – – – إستثمارات عقارية
 – – – – – – القرض الحسن 

 1,602 – – – – 1,602 إستثمارات في شركات تابعة
 1,142 475 – – 619 48 حسابات مكشوفة

       
       اإللتزامات

       
 3,496 – 3,496 – – – أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

 27,465 14,127 72 194 8,131 4,941 حسابات ةارية وودائع أخرى 
 13,592 11,035 144 30 2,170 213 حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار

       
       اإللتزامات العرضية واإلرتباطات 

       
 2,586 1,980 – – 606 – خطابات ضمان
 2,102 149 – – 1,953 – إعتمادات مستندية

 

 م2018 

 تجاري صناعي 
زراعي 
 اإلجمالي أفراد وأخرى مالي وسمكي

 مليون  
 لاير يمني

 مليون
 لاير يمني 

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
  يمنيلاير

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

       
       األصول

 11,703 – 11,703 – – – نقدية بالصندوق وارصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني
 28,272 – 28,272 – – – أرصدة لدى البنوك والمصارف المؤسسات المالية

 2,914 403 – – 1,580 931 تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع 
 412 – – – – 412 إةارة منتهية بالتمليك

 2,338 722 1,000 91 – 525 إستثمارات في أوراق مالية
 2,463 2,463 – – – – إستثمارات عقارية
 – – – – – – القرض الحسن 

 2,302 – – – – 2,302 إستثمارات في شركات تابعة
 1,190 469 – – 673 48 حسابات مكشوفة

       
       اإللتزامات

       
 4,026 4,026 – – – – أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

 30,139 14,108 37 104 10,054 5,836 حسابات ةارية وودائع أخرى 
 12,359 9,809 87 75 2,148 240 حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار

       
       اإللتزامات العرضية واإلرتباطات 

       
 2,208 1,715 – – 479 14 خطابات ضمان
 4,944 1,117 – – 3,827 – إعتمادات مستندية
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 توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات وفقاً للموقع الجغرافي .44
 

 م2019 

 
 الجمهورية 

 اليمنية
الواليات المتحدة 

 جمالياإل أفريقيا آسيا أوروبا األمريكية
 مليون  

 لاير يمني
 مليون 

 لاير يمني
 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

       
       األصول

       
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي 

 17,041 – – – – 17,041 اليمني
 24,416 – 3,170 2,022 – 19,224 المالية أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات

 2,920 – – – – 2,920 )بالصافي (تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع 
 119 – – – – 119 إةارة منتهية بالتمليك

 – – – – – – استثمارات في صكوك اسالمية
 1,338 – – – – 1,338 إستثمارات في أرواق مالية 

 1,237 – – – – 1,237 إستثمارات عقارية
 – – – – – – )بالصافي(القرض الحسن 

 1,602 – – – – 1,602 إستثمارات في شركات تابعة
 1,142 – – – – 1,142 حسابات مكشوفة

          
          اإللتزامات

          
 3,496 – 26 – – 3,470 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

 27,465 1 122 4 2 27,336  حسابات ةارية وودائع أخرى
 13,592 1 115 – 56 13,420 حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار

          
          اإللتزامات العرضية واإلرتباطات

          
 2,586 – – – – 2,586 خطابات ضمان
 2,102 – – – – 2,102 إعتمادات مستندية

 

 م2018 

 
 الجمهورية 

 اليمنية
يات المتحدة الوال

 اإلجمالي أفريقيا آسيا أوروبا األمريكية
 مليون  

 لاير يمني
 مليون 

 لاير يمني
 مليون 

 لاير يمني
 مليون 

 لاير يمني
 مليون 
 لاير يمني

 مليون 
 لاير يمني

       
       األصول

       
 11,703 – – – – 11,703 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني

 28,272 – 4,138 1,149 – 22,985 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية
 2,914 – – – – 2,914 ) بالصافي(تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع 

 412 – – – – 412 إةارة منتهية بالتمليك
 1,000 – – – – 1,000 إستثمارات في صكوك إسالمية 

 1,338 – – – – 1,338 مالية  إستثمارات في أرواق
 2,463 – – – – 2,463 إستثمارات عقارية
 – – – – – – )بالصافي( القرض الحسن 

 2,302 – – – – 2,302 إستثمارات في شركات تابعة
 1,190 – – – – 1,190 حسابات مكشوفة

       
       اإللتزامات

       
 4,026 – 711 – – 3,315 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

 30,139 335 128 5 2 29,669 حسابات ةارية وودائع أخرى 
 12,359 1 91 – 56 12,211 حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار

       
       اإللتزامات العرضية واإلرتباطات

       
 2,208 – – – – 2,208 خطابات ضمان
 4,944 – – – – 4,944 إعتمادات مستندية
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 مراكز العمالت األجنبية الهامة  .45
 

م فإن على المصرف وضع حدود لكل مركز 1998( لسنة 6تطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم )
وبناًء عليه ال يزيد الفائض في مركز كل عملة على  ،عملة على حده فضالً عن حد إةمالي لمركز العمالت المختلفة مةتمعة

% من رأ  25% من رأ  مال المصرف وإحتياطياته وبحيث ال يزيد الفائض في مركز العمالت مةتمعة عن 15حده عن 
 ويوض  الةدول التالي مراكز العمالت األةنبية الهامة في تاريخ البيانات المالية: ،مال المصرف وإحتياطياته

 م2018ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 

 
 فائض )عجز( 

 يمنيألف لاير 

النسبة المئوية إلى 
رأسمال المصرف 

 وإحتياطياته
 فائض )عجز( 
 ألف لاير يمني

النسبة المئوية إلى 
رأسمال المصرف 

 وإحتياطياته
     

 %50.47  3,155,720 %90.9 5,644,446 دوالر أمريكي
 %0.04  2,218 %0.56 35,057 يورو 

 (%26.08) (1,630,695) (%68.9) (4,279,970) لاير سعودي 
 %0.02  1,509 %0.02 (1,056) ةنيه إسترليني 

 %4.82  301,494 %2.03 126,244 أخرى 

 %29.27  1,830,246 %24.55 1,524,721 صافي الفائض 

ديسمبر  31بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي بحسب نشرة أسعار الصرف المصدرة من قبل البنك المركزي اليمني بتاريخ 
 (.م2018ديسمبر  31لاير يمني كما في  250,25مقابل اللاير يمني )الدوالر األمريكي يعادل  250.25 وقدره مبلغ م2019

 

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة .46
 

يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير هام وةوهري أو له سيطرة مشتركة على 
 لمالية والتشغيلية.المصرف عند إتخاذ القرارات ا

 
والشركات المملوكة لعدد من المساهمين  التنفيذية ، واإلدارةوتتمثل األطراف ذوي العالقة للمصرف في أعضاء مةل  اإلدارة

وأعضاء مةل  اإلدارة، ويتعامل المصرف مع األطراف ذوي العالقة بنف  األس  التي يتعامل بها مع الغير وذلك طبقاً 
م والتي أقرت حدود 1999( لسنة 4ك وقواعد وتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم )ألحكام قانون البنو

للمعامالت اإلئتمانية مع األطراف ذوي العالقة وتتمثل هذه المعامالت في عمليات تمويل مرابحات وعمليات أخرى مختلفة 
 وتدخل تلك المعامالت ضمن نشاط المصرف العادي.

 
  يان بأرصدة هذا المعامالت في تاريخ البيانات المالية:وفيما يلي ب

 

   م2019 م2018
   مليون لاير يمني  مليون لاير يمني 

    
 حسابات ةارية والودائع األخرى  2,677 2,339
 تمويل عمليات المرابحة  774 696
 خطابات ضمان، صافي   277 355

 إعتمادات مستندية، صافي   – 1,987
 أرصدة مدينة وأصول أخرى  207 207
 أةور ومرتبات اإلدارة التنفيذية  230 176
 مكافأت وبدالت أعضاء مةل  اإلدارة  26 48



 رف اليمن البحرين الشامل )شركة مساهمة يمنية مقفلة(مص 

  
 

45   

 

 الموقف الضريبي  .47
 

  م نظراً إلنتهاء فترة اإلعفاء 2009فبراير  17يخضع المصرف لضريبة األرباح التةارية والصناعية إبتداًء من
 الواردة في قانون اإلستثمار.

 م، 2009، لألعوامت المحاسبة لكل من ضرائب األرباح التةارية والصناعية وكذا ضرائب المرتبات واألةور تم
ً لنماذج الربط م 2013م، 2012، م2011م، 2010 الواردة من مصلحة اإلضافية وتم سداد الضرائب طبقا

 الضرائب.

  قرار وسداد المستحق من وقع اإلالقانوني  الميعادم في 2016م، 2015م، 2014تم تقديم اإلقرار الضريبي لألعوام
وقام المصرف بسداد الضرائب من واقع نماذج الربط  بنماذج ربط إضافية عن تلك األعواموتم إخطار المصرف 

تنمية المهارات لتلك األعوام حيث قام المصرف باإلعتراض صندوق اإلضافية، فيما عدا المبالغ الخاصة بمساهمة 
 .عليها

 في الميعاد القانوني وسداد المستحق من واقع اإلقرار ولم , م2018و  م2017 رار الضريبي عن العامتم تقديم اإلق
 يتم الفحص من قبل مصلحة الضرائب حتى تاريخه ولم يبلغ المصرف بأي إخطارات ربط إضافية.
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 إلقرار.يقوم المصرف بتقديم إقراراته الزكوية سنوياً وسداد الزكاة من واقع ا 

  ولم يبلغ بأي إخطارات ربط  م وذلك من واقع اإلقرار الزكوي2017عام  بسداد الزكاة حتى نهايةقام المصرف
 .إضافية من قبل مكتب الواةبات

  ولم يحصل المصرف على المخالصة النهائيةوتم السداد بموةبة  م2018تم تقديم اإلقرار الزكوي لعام. 
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قتصادي واألحداث األمنية الةارية في الةمهورية اليمنية فإنه من الصعب على اإلدارة التنبؤ نتيةة لألزمة السياسية والوضع اإل
ومركزه المالي للفترة القادمة، كما أن اإلدارة مازالت مستمرة بدراسة تأثيرات هذه المصرف بأثار هذه األوضاع على نشاط 

 ستمرارية.وعمل اإلحتياطات الالزمة لضمان اإل المصرفالقريب على األزمة على المدى 
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وصدر القرار بعرض البيانات  م2020أبريل  26 بتاريخ المصرف تم إعتماد البيانات المالية من قبل رئي  مةل  إدارة 
 المالية على الةمعية العمومية للمصادقة عليها.
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م وتفشيه في عدة مناطق ةغرافية حول العالم 2020( في مطلع العام 19-إن حدث إنتشار فيرو  كورونا المستةد )كوفيد
في حال توقف الخارةية  المصرفإستثمارات ومعامالت مما قد يؤثر على مسبباً اضطرابات لألنشطة اإلقتصادية واألعمال 

ث الواقعة بعد تاريخ البيانات المالية وغير قابل للتعديل. ونظراً لعدم وةود أن هذا الحدث من األحدا المصرف. يعتقد األعمال
بأنه ال يوةد حتى  المصرفإدارة  ترى ،( في الةمهورية اليمنية حتى تاريخه19-أي مؤشرات لتفشي فيرو  كورونا )كوفيد

 .ية في هذه المرحلةعلى البيانات المالية المستقبل اين أي أثر ةوهري أو تقدير كمي لألثار المحتملة
 
 




