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( فلةقية ماهمة يمن شركة مسلشامل )البحرين امصرف اليمن      

 

   المالية البيانات حول تاحاإيض

 النشاط طبيعة .1
 

اليمن  مصتأسس   ارف  مسمل  لشاالبحرين  يمني)شركة  مقفلة(اهمة  المصرف  هذا  م،  2002اير  فبر  17  بتاريخ  ة  ويزاول 
دن  موةودة في مال وعهروفين ستلاارع ش – ء انعص ينةدمب يسيئرلا عن طريق مركزهنشاطه المصرفي في الةمهورية اليمنية 

مال  ويباشر المصرف أع  ،ربسيئون ومأو  زالحديدة وتعو  المكلو  الشيخ عيمانوعدن  و  (هشارع تعز، حد  ،وباء )شع عصن
ا للشريعة اإلسلمية. تيمارسواالالتمويل   والخدمات المصرفية وفقا

 
 : ةياللتة ايراةالت ةطنشه الخصوص باألويقوم المصرف على وة 

 

 ية. ارلةا باتساحلفتح ا •

 اإلسلمية.كام الشريعة لمملوكة للمصرف وإستيمارها وفقاا ألحلمطلقة ودمةها مغ تلك ايمار اتساإل فتح حسابات •

وإس • أموإدارة  األتيمار  اال  مصرطراف  أنشطة  في  ا  مضاربا بصفته  أو  يابتة  رسوم  مقابل  وكيلا  بصفته  فية  ألخرى 
 مية. سلإلا ة يعلشرا  ماأحك فلخاأخرى ال ت

التي قد  من خلل الشركات    .. إلخ، إما بصورة مباشرة أووالزراعية،ية  التةار  العماعية واأل ة الصنشطناألرس  يما •
 رف شراء أسهم فيها.كات التي يةوز للمصمصرف أو الشرها الينشئ 

 تأةير وشراء األراضي وبناء المباني وتأةيرها.  •

   .ةصراف لا  لياتمعو بيةنألبالنقد االتعامل  •
 

 يةالمال تبياناال دس إعداسأ .2
 

 م زالتبيان اإل 1.2
 

إ ه  عدادتم  عن  الصادرة  المحاسبة  لمعايير  ا  وفقا المالية  المحاسبةالبيانات  ل   يئة  اإلسلم لمؤسسوالمراةعة  المالية  ية ات 
(AAOIFI  ووفقاا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسلمية )ادرة  لصا  تاعليمتلارف وصم للة  عيالشر  رقابةهيئة ال  حسب ما تقرره

 . علقةمات المحلية ذات الالتعليون انيوالقو ليمنيركزي امنك اللبا  عن
 

للسن المالية  البيانات  إعتماد  فتم  المنتهية  مةلس    م2020ديسمبر    31ي  ة  قبل  بتاريخ    مصرفلا  إدارةمن  أبريل    27وذلك 
 (.50)إيضا) رقم  م2021

 
كما   (.19-)كوفيد  ناورويمني بخصوص وباء كلكزي امرلاالبنك    عنة  يمظيتنت  ةراءاي إأر  دا إصيتم    مل  م2020خلل العام  

 . المستقبلية ماليةلة على البيانات الالمحتم لآلياركمي تقدير ري أو ترى بأنه ال يوةد حتى أي أير ةوه المصرفإدارة أن 
 

 اإلعداد  أساس 2.2
 

ا    ماراتكاستي ةنفلمصغرض المتاةرة واب ا هفظ بحتملا ماراتتيسالا اءتينباسخية رياتال ةلفتكلا ألمبديتم إعداد البيانات المالية وفقا
 العادلة.  لقيمةتم قياسها باالعقارية والتي ي االستيماراتمالية متاحة للبيغ وكذا 

 
 
 
 

م 2020مبر ديس  31ي تهية فلسنة المنل  
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 العملة الوظيفية 3.2
 

 تمللمعاا  مظمعتم  ي تملة التلعا   يوه(  رفمصلل  تم إعداد وعرض البيانات المالية للمصرف باللاير اليمني )العملة الوظيفية
 لخلف ذلك(.   يمني )إال إذا أشيرألف لاير  ربأق مقربة إلىبها والة تةاريلا
 

 ة  حاسبية الهامالتقديرات واألحكام الم 4.2
 

البياإإن   وإ  يتطلب   الماليةنات  عداد  وتقديرات  أحكام  وضغ  اإلدارة  تطمن  في  أير  ذات  وكذابفتراضات  السياسات  ى ل ع  يق 
المالية، وكذلانالبي  خيراتفي  ية  مالال   تامتزاول واإللصاألة  صدأر النتائج   والمصروفات  يراداتقيم اإل  لىك عات  وقد تختلف 

 . يراتالفعلية عن هذه التقد
 

اةعة بصورة مستمرة، كما يتم إيبات التغيرات في التقديرات المحاسبية ت للمرلق بها من إفتراضاديرات وما يتعالتق  وتخضغ
 . ييرتتأير بذلك التغ يةستقبلمت ارية فتأ فيو رتغيال حدث فيها يلتا رةلفتا يف
 

الم بالسيمال  علوماتإن  الهامة والمطبقة  والتقديرات  المحاسب تعلقة باألحكام  لهااسات  تظهر هام على األرصدة    تأيير  ية والتي 
 . (24  ،21 ،19 ،16 ، 15، 13،  11 12.3،9،3، 8.3،  7.3،  5.3رقم )مالية باإليضاحات بالبيانات ال

 
 لمصرف في إعداد هذه البيانات المالية:ن قبل إدارة اتبعة ممالو ةمالمحاسبية الها اترتقديلوا تاضافتراالي لا ييمفو
 

   االستمراريةمبدأ  1.4.2
 

لقدرة   تقييم  بعمل  اإلدارة  مبدأالمصرف  قامت  أساس  على  المواصلة  بأن    االستمرارية  على  مقتنعة  لديه   مصرفالوهي 
  استمرارية التدابير اللزمة لدعم    تتخذ  رةداوة على ذلك، فقن اإلوعل  .ورظنلمستقبل االمفي    في أعماله   تمرارسللر  داصمال
 اإلستمرارية. على أساس مبدأ  تم إعداد البيانات المالية ،. ولذلكصرفمال
 

 مارات  اإلستثتصنيف  2.4.2
 

ديون  ار فيمتيسإه كأدوات نيفإما بتص إستيمارأي ء راد شنع ةة للمصرف، تقرر اإلداريبالسياسات المحاس خلل عملية تطبيق
بال  المساهمةل  من خلدلة  العاة  القيمب  هروتظ اأو  تقرر تصنيفتكلفة  أو  في حلمطفأة،  إستيمار  كأدوات  الملكية وتظهر ه  قوق 

ل إستيمار لمعاملة ك  ضغخيو  رستيمادارة تةاه هذا اإلل إستيمار نية اإلصنيف كلدخل. يعكس تخلل بيان ا  بالقيمة العادلة من
 . (3-3)  إيضا غةرا) يفهتصن على ءا بنا  تلفةية مخباسمح

 
 ض قيمة األصول نخفاصص إخم 3.4.2
 

المصرف تقدير    حكمه  يمارس  اإلنخفي  تمخصص  منهةية  تم عرض  وقد  المالية،  األصول  قيمة  في  اإلنخفافاض  ض قدير 
 . اهندالهامة أ بيةة في السياسات المحاسينمبلاو ةلماليلية واألصول غير اقيمة األصول الما إنخفاضضمن سياسة 

  
 مالية تراثمااستة ميق  في خفاضناال 4.4.2

 

 في أدوات حقوق الملكية استثمار •
 
األمد )فرضي(    طويلهام أو    انخفاضسهم حقوق الملكية المتاحة للبيغ كمضمحلة عندما يكون هناك  أفي    االستيماراتتعامل  

  مصرف لا  ةارإد ، تقوم  ة إلى ذلكفإلضاا، بلاالضمحل  يبتل موضوعي آخر ييدل  ةدو  ذا إ  وأ  أدنى من تكلفتها في القيمة العادلة 
في سعر السهم ألسهم حقوق الملكية المسعرة والتدفقات النقدية المستقبلية   االعتياديةبتقييم عوامل أخرى بما في ذلك التقلبات  

 ة غير المسعرة.حساب القيمة الحالية ألسهم حقوق الملكيوعوامل 
 

 نقدي  غيردين نقدي و أدوات  يف  ارتثمسإ •
 

على بيان    الفروقيتم تحميل  و  ة الية يتم تقييمها بالقيمة العادلالم  القوائمتكلفة، وفي تاريخ  لاب  ناءاالقتعند    ماراتستي االك  لت  تب تي
ا لنموذج األعمال    الدخل  ل عقود التمويمغ  ى  اشيتم  امبوخصائص التدفقات النقدية وأو بالقيمة العادلة من خلل حقوق الملكية وفقا
 .ميةسلاإل
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 ير المسعرة العقارية غ واالستثمارات صةاخة اليلكحقوق الم أسهم اتمارتثاسم ييتق 5.4.2
 

 إلى إحدى الطرق التالية:  المذكورة أعله عادةا  االستيماراتيستند تقييم 
 

 ن؛تقييم من قبل ميمنين مستقلين خارةيي •

 ؛ةمعاملت بالسوق دون شروط تفضيليأحدث  •

 ؛رة أساسيةا بصولهة ليأخرى مما داةالعادلة الحالية أل ةيمالق •

ألدواتل  ة يلحالاة  القيم • الحالية  بالمعدالت  المخصومة  المتوقعة  النقدية  وخصائص    لتدفقات  الشروط  نفس  تحمل 
 المخاطر؛

 نماذج تقييم أخرى. •
 

تقنلا  إدارةتحدد   أقييم  الت  ياتمصرف  دعلى  ويفحساس  بق  صلحيتهاص  وري  اعاسأ  امخدتسإما  السوق  معاملت  ة  لي حالر 
 يرة بالملحظة.سوق ةدمتوفرة في الخرى أ اتانيب ة لنفس األداء أوملحظالب ةرالةدي

 
 والمعداتللممتلكات األعمار اإلنتاجية  6.4.2
 

 قدر.ي المنتاةمر اإلالع ساس ات على أدعلميتم إحتساب اإلهلك لتنزيل تكلفة الممتلكات وا
 

 هية بالتمليك نتلما رةاجإستهالك أصول اإلب نس 7.4.2
 
أو مدة عقد اإليةار أيهما   قدرالملعمر اإلنتاةي  أساس ا التمليك على ب  ةيهمنتالة ركلفة أصول اإلةازيل تتنل  كهلساب اإلإحتيتم  
 أقل. 
 

 أهم السياسات المحاسبية المتبعة .3
 

لل عرض  يلي  المحاساسيفيما  السبيات  ت  والتيهامة  ة  عتم  إعداد طبيقها  البيا  ند  الليماالت  انهذه  هذه  تطبيق  تم  ات ساسية. 
السياساغ  م  ةاسقتنوم  ل المصرفم من قبتظاقنب  يةبسالمحا المحاتلك  التي تم تطبيت  الماسبية  العام  ضي، بقستيناء تلك  قها في 
 إلسلمية.لمالية امؤسسات اعة لللمراةبة وا محاسال قبل هيئة نم تغيرات الناتةة من مراةعة أو إصدار معايير ةديدةال
 

سيراتها وتف الجديدة  المحاسبيةر ييمعالا  
 

 م 2020يناير  1ا من فعولهمة التي يسري يددجلت ارا سيفت والت والتعديال اييرمعال  .1
 

معايير يق الن تطبنتج علم ية. ت الماليانياالسنة طبق المصرف المعايير والتعديلت على المعايير التالية في إعداد هذه الب خلل
 . قاا سابرف المعلن عنها المص يةملك أو حقوق  حبر ية تغييرات في صافياللتا يريات على المعالتعديلو

 
 ة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية ض القيم: انخفا(30)رقم  لماليةالمحاسبة اار معي •

 

وا المحاسبة  هيئة  للا رلمأصدرت  المؤسساةعة  اليمات  اة  معيار  الماليةإلسلمية  القيمة    انخفاضحول    (30)م  قر   لمحاسبة 
عداد  لمبادئ الخاصة بقوضغ ا  ار إلىذا المعي. يهدف هم 2017ي سنة  ف  يةلاعر الطامخذات ال  زاماتلتواال  ةنيامتئاالخسائر  وال

وبعض    واالستيماريةة التمويلية  لميساإلدات  موةولختلف امل  االئتمانيةالقيمة والخسائر    انخفاضتقارير محاسبية ومالية حول  
عالية من  ذات المخاطر ال  اتتزاماالل  مقابل  اتوتكوين مخصص  (اتمؤسسلا)ة  يمية اإلسلمالللمؤسسات ال  األخرىت  داةومولا

البيانات  مكين مستأةل ت ة  صل ت الية ذامستقبللاة  المالية على وةه الخصوص من تقييم المبالغ الخاصة بالتدفقات النقديخدمي 
 ار معي  حلم  (30)الية رقم  ة المسبحاملعيار ال مسيح  ولها بصورة عادلة.ح  وكشكالو  وتوقيتها  عاملتت والمبتلك الموةودا

اللمحا رقم  اسبة  بالمخصص  (11)مالية  وأةزاواالحتياطياتات  الخاص  رقم  ،  المالية  المحاسبة  معيار  من  حول    (25)ء 
  .القيمة بانخفاض ممايلة فيما يتعلقالة ليماالت دوام واألهسألفي الصكوك وا االستيمار

 

  خاطر التي ة المطبيع  ستناداا إلىإئات  ث فلإلى ي  طرالتعرضات للمخاوودات  وةالم  (30)رقم    ليةر المحاسبة الماعيام  فنيص
دات  موةوال  هذه   فئات  ن م  ويُحدد يلث طرق لتقييم خسائر كل فئة  (والمخاطر األخرى  االئتمانميل مخاطر  )  (يهاتنطوي عل

 .القيمةفاض خنإ ةقيطر (3)قق لتحلقابلة لي القيمة اافص قةريط (2) االئتمانيةطريقة الخسائر  (1)
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المر2020  سطأغس  27  تاريخب البنك  ا م أصدر  المعيار  3407رقم )تعميم    ليمنيكزي  بتأةيل تطبيق    انخفاض (  30رقم ) ( 
 م. 2021العام  بدايةإلى   ة اليالع اطرلمخا تاذ وااللتزامات االئتمانيةالقيمة والخسائر 

 

 تثمار باالسة الكوال ستثماراالوكالة  (31) ة رقمياللما بةسامعيار المح •
 

سبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسلمية المحا  عن هيئة  كما صدر  (31)المحاسبة المالي رقم  ار  ق معييبتطب  رفالمصقام  
تدرج هذه  ء، ولعمالن  وم  كين البنو ال من سوق ما بة لةمغ األمولل الوكايكه  فرمصليستخدم ا.  م2020يناير    1إعتباراا من  

بندموااأل ضمن  المااعات  يداإل  ل  المؤسسات  ا  ساتسؤموال  ةليمن  ا غير  على  واألفراد  كلمالية  في  لتوالي  بر ديسم  31ما 
 . م2019

 

يطلق لة والتي  هيكل الوكا  ستخدامابم ةمعها  ي تتال  (، فقن ةميغ األموال الةديدة31بعد تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ) 
ا   اهعلي يتمدوق  ن"ص  معا صنمز  الوكالة"،  مغ  على    مصرفالموال  أ  يقداةها  الالمضا  قيةافاتبناء  يتم  رربة    استيمار ئيسية. 
 غ ضمناسبة، وبدون و  مصرفةة هذه في مةموعات مشتركة من األصول وبالطريقة التي يراها الممزوموال الةموعة األم
ميقي  أ على  من  اكود  والغرض  وكيفية  األ  استيمارن  الوكاإدرام  تي  ل.وامهذه  حقوق  لة  ج صندوق  ت  حساباب  حاصأضمن 

ضمن بند العائد على حقوق أصحاب حسابات ود  هذه العقوعة على  تسةيل األربا) المدف، ويتم  رالدخااوة  قلمطال  االستيمارات
 .واالدخارالمطلقة  االستيمارات

 
ا لألحك تي تم ت الملعامللى ايار عع لما  هذاعدم تطبيق    نشأةلما  ارتخ(، قد ت31محاسبة المالي رقم )يار العلم  اليةقاالنت   ماوفقا
م. بالرغم من ذلك،  2020ديسمبر    31ة قبل  تعاقدية أصلي  اقاستحقرات  م والتي لها فت2020يناير    1اريخ  ت  بلق  تنفيذها فعلا 
 م. 2021بداية العام لى إ ة ائمقاملت اللمعاغ يمتطبيق المعيار على ة مصرففقد أختار ال

 
 ة لثاسهم واألدوات الممواأل وكصكلااالستثمار في  (33)مالية رقم اسبة الحلما رايعم •

 
المالي رقم   المحاسبة  الممايلةهم واألدوساألكوك والص  في  االستيمار  (33)معيار  فترفعال    ات  السنويمن  المالية  البيانات  ة ة 

في   تبدأ  ال  . م2021يناير    1التي  الممعيا  مصرفطبق  الحاسبر  رة  ع   ( 33)  مق مالي  راةعة  والم  ة سبحاالم  هيئةن  الصادر 
إعتالما  اتسسؤملل اإلسلمية  بأي  م.2020يناير    1  نماا  رابلية  للتطبيق  قابل  فقن   ن م  رغمبالي.  عرة  رالمعيار  األير    ذلك 

إالمترا وةدكم،  لحقوق  ن  المنسوب  أصحاب  الملكية،  سابقة،علقة  المت  دخارواالالمطلقة    االستيمارات، وحقوق  م يتس  بفترات 
 المصلحة ذات الصلة.  بل فئة أصحابق نة ملومدات المموةوبال ةلقتعملا للستيماراتلة غ القيمة العادم لهديتع

 
، وتصنيف، وقياس  باحتسابة المتعلقة،  ت في السياسات المحاسبيغييراإلى تأدى    (33)  بة المالي رقمسالمحامعيار    يقبطإن ت

أي    (33)  مة المالي رقمحاسبالر  ايق مع يكن لتطبيلم  ذلك،    رغم من، وباللةايممال  تسهم واألدواوك واأل في الصك  تاالستيمارا
ا     .م2019ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا  مصرفللالمالية  اتنيابلا فيأير ةوهري على أي مبالغ معلنة سابقا

 
 : ةرة الحاليفتالي  ف ( المطبقة33ي رقم )سبة المال تفاصيل السياسات المالية المحددة لمعيار المحا فيما يلي

 
 ية  سبحاملت افي السياساات التغيير .1
 

 ف ينصالفئات والت •
 

)حي رقم  المالي  المحاسبة  معيار  وقياس  يصنتة  يةنهم  ( على33توي  الملصكوك  لف  واألدوات  تعكس واألسهم  والتي  مايلة، 
ل ف ك، يةب تصنيذا المعياره  ةب موب  النقدية المعنية.ت قاص التدف، وخصائاالستيماراتالذي تدار فيه ميل هذه لعمل وذج انم

 في:  رتيماسا أنه على استيمار
 

 يةكمل قوقح تأدوا .أ
 أدوات الدين، بما في ذلك:  .ب

 ة. يدنقن أدوات دي .1
 ة. ر نقدييت دين غواأد .2
 خرى أ استيماريةأدوات  .ج
 

 يةب على   ر،يامعال  نم  10رقم    في الفقرةوص عليها  المبدئية غير القابلة للنقض المنص  االحتسابرات  مالم يتم ممارسات خيا
ت قيي  كما  االستيماراتف  صنيالمؤسسة  ا تم  )إم  اسها الحقا )ف(  1ا  المطفأة  أدوات حقوقبالتكلفة  عدا  بالقي2)،  (يةكللما  يما  ة  م( 

 ي:لل بيان الدخل، إستناداا على كلا مما يل من خ عادلة( بالقيمة ال3لكية، )دلة من خلل حقوق المالعا
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 . اراتميتسال ا إلدارة مصرفالعمل  نموذج .1
 .سلمية المعنيةاإل لتموي لا شى مغ عقوديتما ما، برللستيماقدية الن تدفقاتص الخصائ .2
 
 ية  هرام الةوحكألات ويراقدالتغييرات على الت .2
 

   االستيماراتتصنيف  .أ
 

دين أو  أداة  إما    ليمت   رامللستيدية  ط التعاقانت الشرو، وتقييم ما إذا كاالستيماراتتم من خلل إدارة  تقييم نموذج العمل الذي ي
 معقول.  لكبش  هدديتحال يمكن ئد فععات اذ أخرى  ماريةتياس ةأدا
 

   وق الملكيةة العادلة من خلل حقالقيمب المصنفةة كيلالموق حق استيماراتمة على  القي انخفاض .ب
 

  اضنخفاال  عادلة، فقنبالقيمة ال  اهسياق  لكية والتي يتمالم  حقوقخلل  كية التي تظهر بالقيمة العادلة من  ات حقوق الملبالنسبة ألدو
 مة. يلقا انخفاضيعتبر دليل موضوعي على لتكلفة ا رعمن س  قل العادلة بأقيمة الفي   الةوهري

 
ميذإ وةد  الدليل،  ل  ا  اهذا  الخسائر  المحفقن  ا  لمتراكمة  سابقا التغتسبة  بيان  الملكية  في  حقوق  في  منيرات  حذفها  حقوق   يتم 

ملكية يتم عكسها  ال  قحقو  ترااستيماعلى  لدخل  ا  انيبلمحتسبة في  ا  مةيقال  انخفاض  . خسائردخلال  انيب  في  واحتسابهاة،  لكيالم
 .كيةلملا الحقاا من خلل حقوق

 

 في أوراق مالية استيمارات استصنيف وقي .3
 

لخصائص    ل يلحت  ءاة، باإلضافة إلةرليماوراق الفي األ  باالستيماراتالعمل الخاصة  مفصل لنماذج    بقةراء تحليل  مصرفقام ال
 األوراق المالية.  يف اترماتياالسنيف في تصر يي غت . ال يوةد أيليةااتها المفقتد
 

 الصكوك  مالية لحامليالالتقارير  (34)قم ة رليمعيار المحاسبة الما •
 

والمرا   رتأصد المحاسبة  الماليةهيئة  للمؤسسات  المحاسبة  ةعة  معيار  لحاملي    ةيلمالاالتقارير  (  34)رقم  المالية    اإلسلمية 
ة  يساسل األماات واألعة والتقارير المالية للموةودسباحالم  ئادهو وضغ مب   معيارالا  ذه. الهدف من  م2019  ك في سنةالصكو

ا نيين وخصوصوالعادلة لةميغ المع افةلشفرير اكد من تقديم التقاتأصكوك لللل  حاملي الصكوك.   ا
 
 م 2020ر يناي 1من  عولفية الما لم تصبح ساره نكلوة ر دالجديدة المص يالت والتفسيرات المعايير والتعد .2
 

    رة: اإلجا(32)رقم  ماليةال اسبةالمح معيار •
 

.  م2020" في عام  ةةار"اإل  (32)رقم    ية أصدرت هيئة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسلمية معيار المحاسبة المال
 "  يك.تمللبا ةارة واإلةارة المنتهيةإل"ا (8)لمالية رقم ر المحاسبة ايامعهذا المعيار يحل محل 

 

بما  ةارة،  أصل اإل)اإلةارة  اس وعرض واإلفصا) لمعاملت  ياب وق وإحتستصنيف    ئدامب  ضغو  وهالمعيار  هذا    منف  دهال
  ا ذه  فدستأةر. يهوم  اإلسلمية كمؤةرالمؤسسات المالية    خلت فيهادي  الت(  مليك تبالهية  المنت  ارةةإلفي ذلك األشكال المختلفة ل

باإلضافة    ، لتقارير الماليةاإعداد  ة وحاسببالمعلق  يتما  يفلمي  إلسالتمويل اقطاع  ا  ةههاوي  التي  لسائمال  ةمعالةليد  معيار الةدلا
 أ لمالية التي تبدلمفعول للفترات اار ساري اعيلمهذا اصبح  ي. سةولي الدارسات  ممبما يتماشى مغ الطرق المعالةة الحالية  سين  تحل

 مبكر.ال قبيط تالمغ السما) ب م2021 ريينا 1أو بعد  من
 

   طراحتياطيات المخا  :(35) رقملية الما حاسبةلما رامعي •
 

 في   مخاطر" ال  تيااط حتي"ا  (35)رقم    يةأصدرت هيئة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسلمية معيار المحاسبة المال
ت  رتباطا واالة  نيا متئاالوالخسائر    يمةق"انخفاض ال  (30)  رقم  ةيلالما  محاسبةيار الر، بةانب مع . يلغي هذا المعيام2019م  عا
ئ  "المخصصات واالحتياطيات". يهدف هذا المعيار إلى وضغ مباد   (11)   محاسبة المالية رقمالعالية" معيار الر  طاالمخ  تذا

والتالمحاسبة   للامال  قاريرعن  يتماطيحتيلية  التي  لتخف  ات  مختلتكوينها  المخيف  الف  بصف ههةاوي  يتاطر  وهم  المعنيون،    ة ا 
المستاأس يسلذا  نويمرسية  التهدين  بالمؤسسات    ونلمويتح  ربحفون  هذالمخاطر  سيصبح  اإلسلمية.  ساري المالية  المعيار  ا 

 ت مبكرفي وق  فقط لو طبق المصرف  مبكراا   يقهتطب ا) بالسم  مغ  م 2021يناير    1أو بعد    فيالمفعول للفترات المالية التي تبدأ  
ا قوم اي  ".المخاطر العالية  تت ذااطان واالرتبئتمااالئر  اسوخة  ض القيمانخفا"   (30)  المالية رقم   ةبساحلما  معيار   لمصرف حاليا

  المعيار.بتقييم أير هذا 
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   حوطر وت وخيا عد: و(38)محاسبة المالية رقم معيار ال •
 

في وتحوط "    ،رياخ  ،وعد" (  38)لية رقم  املا  بةسامعيار المحة  ميسسات المالية اإلسلللمؤ  ةعةمراسبة والحاملاهيئة  أصدرت  
الم2020  ماع المحاسبة    تحديدهو    معيارال  هذامن  هدف  .  المناسبة،  إطريقة  ومبادئ  التقارير  ،  القياس،  الحتساباعداد 

يتعلق   فيما  البتواإلفصاحات،  الشقفواالمت   ار والتحوطوعد والخيرتيبات  لريعة مغ  ال ة  اإللمؤسسات    رايالمع  اهذ  .ةسلميمالية 
 م. 2022يناير  1 و بعدأ في أدتبلية التي لمات االمفعول للفترساري ا

 
 ار إلى فئتين كما يلي:يخمعيار يصنف ترتيبات الوعد والال هذا

 

للمنتج" والذي يت .أ التابغ  الخيار  اعل"الوعد أو    واإلةارة المرابحة،    ميلى،  ةات أخرنتم  باستخداملتي تتم  لمعاملة اق بهيكل 
 ؛ ذلك، وما إلى كيلملت ابتهية المن

 .اإلسلميةالشريعة  مبادئفق مغ اومته، ذاتم بترتيب قائخدم كستذي يلواوالخيار" عد الو "منتج .ب
 

ار  لخيوا  ت الوعدةاتمنة من  لبناءة الناتة قوق اوالح  ناءةلبا  لللتزاماتباإلضافة لذلك، ينص المعيار على المعالةة المحاسبية  
 بذاتها.القائمة 

 

ا حالي فمصرال يقوم  ار.معيال ايم أير تطبيق هذبتقي ا
 

 ة األجنبي عمالتالت بالعامالم 1.3
 

إالبيان  دداإع  عند .أ يتم  للمصرف  المالية  األخرى غات  للعملت  المالية  المعاملت  للمصرف  يبات  الرئيسية  العملة  ير 
ة يتم إعادة مالي  ةترف  لكنهاية    وفي  تنفيذ المعاملة.اريخ  ي تة فالساري  رفصالسعار  لى أساس أةنبية( علعملت األ)ا
البنود  صدأر  متقيي االعملب  تةيبملاة  يدقالنة  ا فوة  نبيألةت  الصرف    قا ذ  الساريةألسعار  ال في  تحميل لك  يتم  تاريخ. 

البنود   تحويل  من  الناتةة  الخسائر  أو  تظ  النقدية  رغياألربا)  بالقيمةالتي  حقوق  ف  ةدلالعا  هر  كلكيالمي  من  ةزة  ء 
القي اتسوية  البنود  إعا  متي  الو  لعادلة. مة  تقييم  المنقالر  يغدة  باايق  يتمتي  والألةنبية  ا  لتمعلاب  ةيبتدية  لفة لتكسها 
نشأت  ترة التي  ئر في الفسابات فروق أسعار الصرف على البنود النقدية كةزء من األربا) أو الخإي  يتم  التاريخية.

بقسفيها أ  اء نتي،  اسعافروق  بالعلصرف  ر  الديون  اإلنشا  ةقلتعلما  األةنبية  ملتعلى  تحت  منتةة ال  ءباألصول 
لتكاألصول عند إعتب  هذهتكلفة    في  مينهاتم تضتي  الل، وستقبمال  في  مستخدالإل الربح على  ارها تعديلا  اليف هامش 

 تلك الديون بالعملت األةنبية.
ا .ب اآللمصرف في  ال يدخل  للعملت   فرصال د  و قيدخل في ع  ا اللة األةنبية، كمبالعم  هتاماإلتزهة  اةولمةلة  العقود 

ل إمخاطر    ةيغطتاألةنبية  الماتامزتلسداد  األبالعملية  ستقبله  متطلبات  ةت  أو   إلتزاماتهم  اةهةلمو  عملئهنبية 
 بالعملت األةنبية الناتةة عن تعاملتهم مغ المصرف.

 

 مالية العقود ال 2.3
 

)بعد   عانتصسوإومرابحات    والوكالة  ككولصا وت المالية  ؤسساك والمصارف والمالبنودى  ة لن أرصدمة  يالد المتتكون العقو
ومؤةللما  با)راألخصم   وم ضارة(  تدوإ  تشاركابات  بالتمليك.  منتهية  خصم ةارة  بعد  العقود  بهذه  المتعلقة  األرصدة  رج 

 .في القيمة  االنخفاضمخصصات 
 

 دفراوأ ية،غير مالت اسس، ومؤسسات ماليةى ومن مؤودائع لد 1.1.3
 

عل مبالتشتمل  وإلغ موى  اإلسالشريع  غمة  قيئة عقود متوافعلى ه  فرمصال  ىدعة من    ة د لعاا  في ائغ  ودلاهذه    تكون.  يةملة 
 ا المطفأة.ة األةل وتظهر بتكلفتهقصير

 

 واالدخار المطلقة  االستثماراتحقوق أصحاب حسابات  2.1.3
 

مقيدة، ر  غي  راتاماستيحسابات  ي  ف   رفالمص يحتفظ بها  أمواالا   واالدخار لقة  طلما  االستيماراتب حسابات  احقوق أصح يلتم
حرية   حسحاأص  لوخي  .تيمارهاسافي    رفصتالوله  أموالهم    باستيمار  مصرفال  واالدخارالمطلقة    اتراتيمساالت  اباب 

حيث من  قيود  وضغ  غير  من  مناسبة  يراها  التي  والا  بالطريقة  من  طريلمكان  والغرض  تسب  حياألموال.    هذه  استيمارقة 
إدارة    مصرفال علالمضاربم  )رسورسوم  مدخارواال  قةطلملا  االستيماراتحسابات    باأصح  ى(  اةمإ  ن.   من   إليرادالي 

بعد    اردخواالالمطلقة    االستيماراتتخصيص اإليراد العائد إلى حسابات أصحاب  تم  ، يواالدخارالمطلقة    ستيماراتالابات  حسا
األراعم  احتياطي )  واالحتياطياتالمخصصات،  فير  تو ال)  طر  بعدو  (االستيمار  طر خام  واحتياطيبا)  دلة    مصرف حصة 

موةب شروط حسابات  األربا) المسمو) بها ب  مشاركة  ددون حضم  فمصرارة البل إدق  من  األربا)تخصيص    تمي  كمضارب.
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الواالدخارالمطلقة    االستيمارات  يتحمل  اإلداوفالمصر  مصرف.  المتيرات  هذه  ة  بقدارة  يتماألعلقة  وال  على لتحمي  موال  ها 
 . واالدخار ةقمطللا االستيماراتات أصحاب حساب

 
 واالدخارالمطلقة    االستيماراتات  ب حسابوق أصحاقح  ة منممولال  وةوداتة الموعمةمب من  تس المك  خللدا  يتم تخصيص

 .االستيماراتفقط بين حاملي األسهم وأصحاب حسابات 
 
الدفترية    واالدخارالمطلقة    االستيماراتات  حساب  أصحابت  هر حسابا ظت اوتشمبقيمتها  المبالغ   احتياطياتفي  ها  ب   ظحتفملل 

من إيرادات    مصرف ي يخصصه اللة األربا) هو المبلغ الذمعاد  يتياطحات.  وةد، إن  تيماراستالاخاطر  وم)  رباألا  ةلمعاد
وذلك المضارب،  رسوم  إحتساب  قبل  المحا ب  المضاربة،  على  هدف  افظة  من  معين  ألصحاب  ولعمستوى  من   ودائغلاائد 

د عب،  راتتيماسالاابات  اب حسصح أ   تراداإي  من  مصرف اليخصصه ذي  لو المبلغ اه  مارستي الا  طرخام  احتياطي.  االستيمارات
ينتج عن  .تاالستيمارايتعرض لها أصحاب حسابات لغرض تعويض أي خسائر مستقبلية قد إحتساب رسوم المضارب، وذلك 

 . واالدخار لقةطالم اتاالستيماربات احس بحاصأعلقة بحقوق ت المتابفي المطلو ةديازحتياطيات اال إنشاء هذه
 

 الصكوك  3.1.3
 

ا لمعيار المحاسبة كقستيمارات مدرةة بفعرة مصن سم  وغيرعرة  مس  مالية  أوراق ن  ع   ةهي عبارالصكوك   ة  التكلفة المطفأة وفقا
 .ةة اإلسلمييلمالعة للمؤسسات اة والمراةة المحاسبيئ( الصادر عن ه25المالي رقم )

 
 ض قبلامرابحات مستحقة  4.1.3
 

ا  تكللاري( بلمشت)ا  اآلخر  رفالط  ى لإ  غ األصلبائغ( ببيم أحد األطراف )الويق  هوةببم  ابحة هي عقدمرلا الربح    إليهافة مضافا
  . حة المرابلى أساس  س األصل عبشراء نف  ريشراء األصل على أساس وعد المشتأساس الدفغ المؤةل، بعد قيام البائغ بعلى  

سعر   على  لايشتمل  األبيغ  عليش  اموهل  صتكلفة  متفق  السع  ديسده.  ربح  مضر  )التكلفة  إليهبيغ  ا  منربال  مبلغا  افا قبل    ح( 
 تمويل المتفق عليها. على مدى فترة ال  أقساطئغ على  ابللى ا ري إمشتال

 
ال المصرف  المشيعتبر  قبل  من  للشراء  المقدم  معاملة  تروعد  البائغ  المرابحة  ي  ا ملزملصالح  الا تدرج  الرم.  مستحقة ابحات 

 مة. ض في القيلة ومخصص اإلنخفامؤةال )ربااألد خصم لفة بعتكالب ضبقلا
 

 ناعصتسإلا 5.1.3
 

ا لمواصف  أساسه على  والعميل، يقوم المصرف  المصرف    نيقد بهو ع  اعاإلستصن ات ويمن متفق عليهما  ببيغ أصل مطور وفقا
ا مغ ا لكلتات اإلستصناع بدرج عمليالعميل. وتا مسبقا  .يمةالقاإلنخفاض في ص خصومة لةبا) المؤمنها األر  فة مخصوما
 

 مضاربةلا 6.1.3
 

المالسمى )بريو  موال األ  هماقدم أحدةبه يموب  ، طرفين  ي عقد بينالمضاربة ه المال  (، حيث يقوم بتب  وفير مبلغ معين من 
المض  )رأس إلى الطرف اآلخر ويسمى  مال  المضارب    ومن  (.بلمضارا)باربة(  في    مضاربةلا  رأس مال  باستيماريم يقوم 
ا   ينمع   اطنشو  أ  مؤسسة النمن األرب  فته نظير حصة محددةرعوم   رتهخب  مستخدما   ك ربراال يش  اا.سبقعليها مفق  متة  ةتاا) 

المضاربة    بنود عقد  أوأو إنتهاك أي من شروط    هإهمال في حال  الخسارة    المضاربسيتحمل    اربة. المض  نشاطالمال في إدارة  
  رب أو كمضا  تصرف إماصرف الللم  وزةية  مضاربعقد الب  ةومب  ة. راالخس  رب المال   لمح، وإال سيتةباربموةب عقد المض

 ة. الحالب سح ل،المارب 
 

المضا  ةبرمضاالبات  إي  يتم العادلة ألصول  وبالقيمة  وةد،  إن  اإلنخفاض،  بعد خصم مخصص  مبلغ  ربة  سداد  مال تم    رأس 
فرق كربح ا الهذ  لمي  باتفقنه يتم إي  ة،ريفتلدا  القيمةوالعادلة    ةبين القيم  قوفرول المضاربة إلى  تقييم أصإذا أدى    .ةالمضارب
 . رة للمصرفأو خسا

 
 ت كاراشالم 7.1.3

 

المشاركة. ويتم   لرأس ماشروع. يساهم المصرف والعميل في  ديم رأس مال مشترك أو تمويل مقتل  اركةالمشود  دم عقتختس
ا م األرباساكة. يتم تقرامشبالشراكة للقيام  خاص أو    غرض   تاذة  كشرعادة تأسيس   ا بقسما  ليهلربح متفق عمن ا  ةسبلن  ) وفقا   ا

أو عينية، حسبما   يةالمال. وقد تكون المشاركات نقد  سرأفي  ريك  ل شكساهمة  على م  ءا انب  ركاءحملها الشأن الخسارة يتغير  
 .ةمقيفي ال اإلنخفاضم ة بعد خصبالتكلف تكاإبرام المشاركة. تدرج المشار تم تقييمها في وقت
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 التمليك هية بتنإجارة م 8.1.3
 
بالتملنلما  ارةةإلا ياتفإ  هيك  يتهية  القية  بموةبها  )كمؤقوم  بتأمصرف  ل أصر  يةةر(  )لعمل  إقتناء   دبعر(  ستأةالميل  شراء/ 

دفوعات  بل بعض مةير، مقاأ لتسه، حسب طلب العميل والوعد باطرف يالث أو من العميل نف  اءا من بائغالمحدد، سو  األصل
 غير. أو مت بت يا ريةاس إدفغ على أسالا قةتحمس ،ر محددةرات تأةيتفتأةير أو  ةدلم اإليةارة

 
وليات كل  ت دفعات اإليةار ومسؤلحساب اإليةار وتوقي  األساسلك  ذكوار،  إليةة اؤةر ومدل الم صألارة  إلةاية اإتفاقتحدد  
 رةاياإلت  اعودفغ دف  اإليةار  دديد مدة عقةتب  للمصرف )المؤةر( تعهدةر(  )المستأ  لمييقدم الع  .ن خلل مدة اإليةارالطرفي

 ار.يةاإل مدة خلل قةبطيغة المعليه والصول الزمني المتفق ةدال بحس ذلكالمتعلقة ب
 

ال  مصرف )المؤةر( بملكية األصلال  ظيحتف نهاية مدة  اإليةار. في  اإللتتأخلل مدة  الوفاء بكافة   لقبات من  مزاةير، وعند 
ءا إسمية بناستأةر( بقيمة  )الم  لميعلل  ةر ؤميغ األصل البب  (رةمؤ لا)المصرف  ة، يقوم  رافاقية اإلةتإب  العميل )المستأةر( بموة

أو آالت رة عقارات سكنية أو عقارات تةارية  مؤةال  األصول(. وعادة ما تكون  ةرؤم)ال  فالمصر بل  ن قغ مبيبال  دهععلى ت
 ومعدات. 

 
  مر ع  اهس للي  ألراضي )التيا  ادع  مايفمنتهية بالتمليك  لال اإلةارة  وصأ  لةميغ  القسط اليابتأساس    هلك علىتسيتم حساب اإل

بمعدالت  م إحتساحدد(،  ليتم  أصكلفة  لتا  شطببها  علكل  مدل  أقصلى  ف  ر ى  من  ا تإما  أو  التأةير  عقد    اإلقتصادي لعمر  رة 
 لألصل، أيهما أقل. 

 
 في أوراق مالية  استثمارات 3.3

 

 . ةلكيق موات حقوفي أد  تارامتيساالدين و عة أدواتيبدوات ذات طأ فيالمالية على استيمارات  تاستيمارالا تشمل
 

 التصنيف  1.2.3
 

ستيمار على إيتم تصنيف كل  ك واألسهم واألدوات الممايلة"  وكصال   فييمار  ست"اال  (33)قم  ر  ةيبة المالالمحاس  ارمعيبموةب  
   في: ستيمارإأنه 
 
 حقوق ملكية أدوات  .أ
 النقدية( رغيمنة أدوات الدين النقدية وتضين )مدات ودأ .ب
 ىخرأ استيماراتدوات أو .ج
 
مملم    ام خارستتم  غي  عترافال ات  ايارة  لالمبدئي  قابلة  اإلر  علنصمللغاء  فيوص  ي  من  10فقرة  ال  يها  علالمعيار   ىةب 

  أو   دلة من خلل حقوق الملكية؛اة العيملقا  (2)بالتكلفة المطفأة؛    (1)على أنها مقاسة إما    اا الحق  االستيماراتالمؤسسة تصنيف  
 :من  كل ساس ذلك على أل ودخال ن ياب من خللعادلة لاالقيمة  (3)
 
 .اترااالستيم  إلدارة رفمصنموذج أعمال ال .أ
 .سلمي األساسيةطبيعة عقود التمويل اإلبما يتماشى مغ  للستيماروقغ تمدي الالنق دفقالتئص خصا .ب

 

 المطفأة التكلفة  •
 

 :لتاليينان طيالشر كل استيفاءحالة ي ف المطفأة ةفتكلالعادلة من خلل ال قيمةبال ماري تسإيةب قياس 
 
عة متوق بغرض تحصيل تدفقات نقدية   راستيمالاا  هذ  بميل  اظحتفالا  ىلهدف إ ي  ال وذج أعمضمن نم  باالستيمار  ظتفاحاالم  تي .أ

 .األداة استحقاقتى تاريخ ح
 . دديتحقابل لل لومعقمعدل عائد فعلي رى لها يمار أختسإ إما أداة دين أو أداة االستيماريميل  .ب
 

 ةل حقوق الملكيخالن م ةلالقيمة العاد •
 
 :طين التاليينالشر لكاء يفستإ الةية في حكالملق وقخلل ح لعادلة منستيمار بالقيمة اإس قيا يةب
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 . رامستياال توقعة وبيغقدية المفقات الندلتحتفاظ باالستيمار ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه بتحصيل كل من ا اال يتم .أ
 .لتحديدول قابل ل فعلي معق عائد ا معدلله ىخرأار ستيمإداة و أأ يةنقد  ريغ إما أداة دين االستيمارل ميي .ب
 

 الدخل نايل بن خاللعادلة ما ةقيملا •
 

قياس   بالتكلف  االستيماريةب  قياسه  يتم  لم  الدخل ما  بيان  العادلة من خلل  أ  ةبالقيمة  القيمة  المطفأة    حقوق  لخلالعادلة من  و 
 .بدئيلما فا عترااللغاء عند لإل ل ابالق ريغ ة أو لو كان قد تم التصنيفيلكالم
 

 اف المبدئي رتعاال ند ع لإللغاء القابل نيف غيرتصال •
 

 :األولي كون أن االعترافمحدد عند   استيمارلإللغاء لتخصيص  ير قابلغ باختيار مصرفالم وقيقد 
 
 لةدعالا  ةقيمحقة في الللا  اتيرغيتلعرض ا لدخل  ن خلل بيان الادلة ملعا  بالقيمة  ساتق  نت بخلف ذلكملكية كااة حقوق  دأ .أ

 . يةالملكحقوق لل من خ
يخفض    القيمة العادلة من خلل بيان الدخل لو كان القيام بذلك يزيل أوبمقاسة    ، ىر أخرستيماإة  أو أدادية  قن  ر يأداة دين غ .ب

  ذات الصلة أو   تماتزالالا صول أو  ألاقد ينشأ بخلف ذلك من قياس    االعتراف أو    ياسفي الق  االنسةامدم  كبير ع  حون  ىلع
 .ةفلتئر منها على أسس مخالخسا) أو رباباأل افرتعاال

 
 ف اراالعتتراف وإلغاء عاال 2.2.3

 
الت  باالستيماراتتراف  االعيتم   الميال،  سبيل  على  المتاةرة،  تاريخ  في  ايراالمالية  فيه  عتيلذي  خ  بي  راءلش  مصرفالاقد  غ أو 
  اء هتنا  المالية عند  االستيماراتاء تحقيق  إلغم  تي، وداةدية لأللتعاقا   امحكألا  في   اا طرف  ف رمصالصبح  يذلك التاريخ  ي  وفد  ةومو
ئد ر وعواخاطم  غبتحويل ةزء كبير من ةمي  مصرفقوم اليات المالية أو عندما  ةودقدية من الموات النقفدالت  ماستلقوق في  لحا

 .لكيةالم
 

 س القيا 3.2.3
 

 ئي بدقياس الملا •
 

للس المبدئي  القياس  المي تيتم  ا افضمالعادلة    مةقيالب  يةلامارات  ت هليإ  ا الما  الماعكلفة  تكلفة  باستيناء  يتم  الت  ةلماعملة  في  ي تكبدها 
  . الدخلن يااستيمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل والتي يتم تحميلها على ب على حواذتساال
 

 القياس الالحق  •
 

 خل د ادلة من خالل بيان الالع مةقيارات بالثمستاإل
   

 اس في بيانادة القيعإ ة عن  الخسارة الناتة  أوح  ربلاب  االعترافويتم  ز المالي  ريخ المركتا  في  ةدللعاالقيمة اسها بياق  ادةعإ  يتم
ريقة معدل الربح  ط باستخدامفأة لمطبالتكلفة ا المصنفة تستيماراالا  المبدئي تقاس االعتراففي الفترة التي تنشأ فيها. بعد  الدخل

ا االفعلي ن من    شئةناالاء وتلك  اإلطفلية  مع  نمالناشئة    الخسائربا) أو  يغ األرةم ب  افعتراالتم  في القيمة. ي  اضخفاالن  ةخسار  قصا
 .في بيان الدخل االستيماراتفي قيمة  االنخفاضأو خسارة   االعترافاء إلغ
 

 ق الملكيةحقولعادلة من خالل يمة ابالق تاارثماالست
 

دلة عاالا  هتمي قبية  حقوق الملكمن خلل    ة العادلةملقيبا  ترايمايعاد قياس االست  :(33)  ممعيار رقلسياسة المطبقة قبل إصدار الا
نهاية   فتفي  ويت  ةركل  العادل  االعترافم  تقرير  القيمة  في  التغيير  عن  الناتةة  الخسائر  أو  بيان    اتللستيمارة  باألربا)  في 

في في    مستقللا  الملكية  وقحق  التغيرات  عرضها  عالم  قوحق  العادلة ضمن   للقيمة  لصفمني  ط ايحتاويتم  يتم  لكية.  بيغ ندما 
خللالعاديمة  ق لاب  المصنفة  ستيماراتاال من  أو  الم  حقوق  لة  طريقة إلكية  بأي  منها  التخلص  أو  تحصيلها  أو  قيمتها  نخفاض 

تحويل   يتم  أو  األأخرى،  اربا)  المعالخسائر  سابق  ترفلمتراكمة  ا بها  حقوق  في  ا في  التغيرات  بيان    المستقلة  ملكيلا  بيان  إلى 
 .لستقملال  خالد

. 
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العادلة  ملكية بقيمتهاادلة من خلل حقوق البالقيمة الع  تارتيمااالسيعاد قياس    :(33)  مقرد إصدار المعيار  طبقة بعاسة المسيال
تقرير فترة  كل  نهاية  الخسائر    رافاالعتم  يتو  في  أو  الالنباألربا)  عن  اييتغاتةة  في  العر  بيان  في    اتارتيمسللادلة  لقيمة 

 .لكيةملقوق ادلة ضمن حة العاللقيم لصفمنحتياطي اتم عرضها في يو المستقلالملكية  قوقحي فالتغيرات 
 

ق ستيمارات في أدوات حقو إلاية بعض  لك لمعرض ضمن القيمة العادلة في بيان التغيرات في حقوق ايأن    مصرفار التخيقد  
 ء. اغلإلغير قابل ل اختياري وهو المبدئ افاالعتر عنددة اة منفرأد  لعلى أساس ك االختيار متي ة. رةللمتا اتفظ بهيحي لملكية التا
 
والخسا  مناألربا)  ال  ئر  حقوق  الحق  ملكيةأدوات  تصنيفها  يعاد  ال  ا المذكورة  بيان    ا في  اإلطلق    ذلك ضمن  يتو  الدخل،على 

مدورة ألربا) الها إلى اويلتح  ة العادلة يتمقيمال  تاحتياطيافي  ا  به   فرتالمعة  كمالمترار  ائربا) والخساأل. مغ ذلك فقن  االستبعاد
اخسا   راميت االس  استبعاد  عند القيمةئر  انخفاضخس  ورد)  نخفاض  التغييرات    ال  (القيمة  ائر  من  منفصلة  بصورة  عنها  يعلن 

الدخل  بيان    في  ابه  .عترافالا، يستمر  اتماريتساال  لكت  على  اا عائديل  ألربا)، عندما تمزيعات ادلة. توعاالاألخرى في القيمة  
بها في بيان التغيرات    االعترافة يتم  ل اه الح، ففي هذتيمارساالة  فلكت  لةزء من  اا ستردادإاضحة  ويل بصورة  ، ما لم تمتقلالمس
الملكية  في بالنسبة    .حقوق  أدوطبيع  اتذ  اتللستيماربينما  باة  والمصنفة  دين  م  مةلقيات  اوقحن خلل  العادلة  يتللمق  م  كية، 
ا بها سابقالمعترف  ةاكملمترأو الخسائر اا) بويل األرتح  .المستقلدخل لا بيانإلى  المستقلية الملك قوقفي بيان التغيرات في ح ا
 

  القياس مبادئ 4.2.3
 

 قياس التكلفة المطفأة  •
 

 اا خصومي مئالمبد  ترافعاالعند  ي  الالم  مالتزاإل  ه األصل أوب  قاسالمالي هو المبلغ الذي ي  لتزاماإلو  التكلفة المطفأة للموةود أ
ا إليه أو    اا مضافة  صلي األ  دادالسات  منه مدفوع لفعلي ألي فرق بين  عدل الربح ا م  ةقطري  مباستخداتراكم  لماء افط إلامنه    مخصوما

ح ربال  لعدم  حتساب إما يتضمن  ك   مة.في القي  االنخفاضلخسارة  ض  فيتخ  أي  اا صناق  االستحقاقالمبدئي المعترف به ومبلغ  المبلغ  
ا مم مت ل ةزءا لتي تشكوا لمةأو المست  لمدفوعةم اولرسغ اةميلي الفع  . لمعدل الربح الفعلي ا

 

 العادلةلقيمة اس ايق  •
 

وراغبين في معاملة  عين  مطل  ( شتريومبائغ  )لتزام بين طرفين  إمبادلة موةود أو سداد  لمبلغ الذي يمكن به  ادلة هي االع  ةالقيم
  لسوق لتلك األداة. قفال اسعر إ دامستخابرة عس لما ستيماراتلللة عادليمة القا مصرفالقيس يو دية.ايعتاإل من األنشطةض ريةتةا
ل  ستيمارللة  سبلناب لدالذي  إلى  بالسوق،متداول    سعر  هي يس  الرةوع  العادلة من خلل  للقيمة  معقول  تقرير  تحديد  ة  لقيما  يتم 

  ف مصرحدد اليلية.  تقبلمسدفقات النقدية اتلا  ملى تقييع  ناءا أو ب  ر،بيك  حد  ىلها إلهي ممايلة  ي  التة بالسوق ألداة أخرى، واليالح
الحالية لعقود ذات شروط أو مخاطر   على معدالت الربح  ة المستقبليةيدنقال  التدفقاتيق خصم  طر  عند  قنلقيم البنود الممايلة ل

 .ممايلة
 

 تابعةركات في ش اراتثماالست 4.3
 

ميل ة ويتم تحفي القيم  اإلنخفاضر  ائاقصاا خسالتكلفة ن( بفللمصرة  مستقلات النيالب)با  ةعالتاب  في الشركات  تاراتيبت اإلستيم
 يان الدخل. ي بض فافخنإلقيمة هذا ا

 
 صول الماليةقيمة األفي  ضانخفإلا 5.3

 

  ة ل . األد مالي محدد  لصض أوعي ييبت وةود إنخفا ل موضك دليهنا  انيتم عمل تقييم بتاريخ المركز المالي لتحديد ما إذا ك
أوراإلستيمارفي ذلك    ما)بالمالية  ة األصول  قيم  اض في خفاإلن  وعية علىوضلما أو   عةزكل  تش  نأ  اق مالية( يمكنات في 

ا من قبل المصرف بشروطالسداد، أو    ي ترض فتأخر المق رف  المص  تبرها يعال  إعادة هيكلة التمويل أو المبلغ المدفوع مقدما
وراق ق نشطة ألسوي  الركود فلسه، أو  إف نسيعل  درالمص  مقترض أوالن  أ   ىلشرات عأو وةود مؤ  ، خرىميالية في ظروف أ

وضغ مدفوعات المقترضين. إذا وةد ميل   ات سلبية فيريل كتغبمةموعة من األصوعلق  تت  ةظلحمعلومات مُ   ية، أو أيمال
 دخل. اض ضمن بيان الإلنخفارة لة خسأي، فقنه يتم إحتساب هذا الدليل

  
 :ليما يك  اضفخنحديد اإلم تتيو
 

 لفة والقيمة العادلة. لتكن ا فرق بيهو ال خفاضناإل، فقن ة العادلةقيملةة بادرل الماألصو -

ساس  أ  على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة على  بناءا اإلنخفاض    ، يتم تحديدةأ المطفةة بالتكلفة  لمدرول ا صألا -
 الفعلي األصلي. لربح سعر ا

دل  ى أساس معلمقدرة عللنقدية اا  اتية للتدفقمة الحاللقياعلى    ءا بناب  اض يحسخفنإلا ن  ق فلفة،  كتمدرةة باللاول  األص -
 يل.صل مالي مماوق ألالس  يف ي لالعائد الحا



 احات حول البيانات المالية يضإ

 م2020 ديسمبر 31ة المنتهية في للسن 

  

17 
 

مقفلة(  ةمساهمة يمني  شامل )شركةن اليحرلب ن امصرف اليم     
  

 

 واإلستصناعالمرابحات  تمويل  عمليات ييمقت 1.5.3
 

إليها   فاا مضا  ةفبالتكل  ويلة األةلط  أو  اع سواء كانت قصيرةستصنة واإلرابحلمتيبت الديون المتعلقة بعمليات تمويل ا .أ
ا  وتطب  ،ناعو اإلستصأ  حةالمراب  ليها بعقودق عف) المتبااألر  نويتك  يتم)ليمني  ركزي االم  كنبلالمنشورات وتعليمات  يقا

اإلستصناعل  لتموي  مخصص أو  المرابحة  عمليات  بذاتها    عقود  العرضية  اإللتزامات  إلإلضاباأو  نسبفة  مئوية ى  ة 
مستبعداا  .  (ألخرىا  يةت العرضواإللتزامااع  ناإلستصو  ابحةل المرويتم  ليامةإسب من  العامة تح  طرمخالمواةهة ال
األر بومنها  المغطاة  ك  غئادصدة  خارة   رة عن ة صادمصرفيفاالت  أو  في    يةبنوك  المخصص  ويكون  ذات ملءة، 

التفصيلية   الدراسات  واإلسات  عملي   عقود  مويلت  ألرصدة  الدوريةضوء  العرواإللتزام  اعتصنالمرابحات   ة يضات 
ا  لكوذ  أدنى: كحد لتاليةا سبلنل طبقا

 ةالنسب البيان 
  العقود تحت المراقبة نةمتضمظمة تنملاستصناع ابحات واإلمرت تمويل الديون عمليا

 % 2 يوم(  90لفترة أقل من مستحقة منتظمة )ديون 
  

  الديون غير المنتظمة
 % 15 (يوم 180يوم وأقل من  90من  أكير فترةل ديون دون المستوى )مستحقة

 % 45 يوم(  360يوم وأقل من  180ن ير مة أكترة لفها )مستحقصيلحفي ت مشكوكديون 
 % 100 يوم( 360ن قة لفترة أكير محمست) ئةيدديون ر

 
إعد .ب ال يتم  المتعلقيدام  المرابحةون  عمليات  بتمويل  ال  ة  اإلةراءات  ةدوى  عدم  حالة  في  ا حيالهخذة  متواإلستصناع 

بها. وذلك    مال الفحص التي يقومء أعي ضوف  يمنيزي اللمركا  كندرة من البليمات الصاتعال  ى لعصيلها، أو بناء  لتح
 مها. ادبق إعمن الديون التي س حصلتتلما  ليهإذي يضاف الصص  مخال  ىصماا علخ

ي  لامببيان المركز الألةل يلة او طوأ ن المتعلقة بتمويل عمليات المرابحة واإلستصناع سواء كانت قصيرةالديوتظهر  .ج
الصامي قب بعد خصيفتها  المنتظ  )مخصص بها    ةتعلقالم  خصصاتمال  م ة  المالديون غير  المة ومخصص    مة اعخاطر 
 لقة في تاريخ البيانات المالية. ؤةلة والمعملدات اد خصم رصيد اإليراذا بعوك ديون المنتظمة(اللى ع

 
 شاركةوالم اربةمضتقييم اإلستثمارات في عقود ال 2.5.3
 

أو  المضاربة    الم  لرأس  مبلغ المدفوعالس  اى أسية علالنقدة  ركامشة والبرعقود المضا  في  ترامايت تيبت قيمة اإلس .أ
المضارستبت قيمة اإلن تيي حيف.  ةكالمشار المتفق عليها العينية عل  اركةشموال  ة بيمارات في عقود  ى أساس القيمة 

بيان  ى  إل   حلئر تراسأربا) أو خ ك  ةيرفتلدا  ق بين تلك القيمةة فروبت أين تيأ   على   ،بين المصرف والعميل أو الشريك
 الدخل.  

وتعليمايقطب تو لمنشورات  ا  المرا البنك  اليمنت  مخصتك   تمي  ،يكزي  لإلستوين  المضاربة  يماص  عقود  في  رات 
التي  اكرمشاالو بذاتها  المخاط ت  لمواةهة  مئوية  نسبة  إلى  باإلضافة  نتائةها  في  خسائر  من  سب  تح  مةالعار  تحقق 

مسخاأل  كة لمشاراوالمضاربة    دوقع  فيت  اراإلستيما  إةمالي منرى  بودائاألا  هتبعداا  المغطاة  كفاالت  رصدة  أو  غ 
لدورية ألرصدة  سات التفصيلية اار ء الدءة، ويكون المخصص في ضوملوك خارةية ذات  نمن بة  رد مصرفية صا

ا اإلستيمارات في عقود المضاربة والمشاركة وذلك طب  ة كحد أدنى: لتالينسب ا للقا

 ةسبالن ن االبي
  راقبةمود تحت اللعقمة متضمنة انتظملة ااركمشالوبة عقود المضار

 % 2 ( يوم 90من  قلأ رةتفل)مستحقة  منتظمةديون 
  

  الديون غير المنتظمة
 % 15 يوم( 180قل من يوم وأ 90ير من كأفترة المستوى )مستحقة ل دون ونيد

 % 45 يوم(  360من  لأق و يوم 180ن م ديون مشكوك في تحصيلها )مستحقة لفترة أكير
 % 100 وم(ي 360أكير من ة ترفل ة )مستحقةئردي ونيد

 

  ل م. وتحبرأس مالئر التي لحقت  اسلخمشاركة بقيمة اضاربة والس مال المفيض رأتخ  يتمة  ليامفي نهاية كل سنة   .ب
 ى بيان الدخل. ه الخسائر عل هذ

 كلفة تلا فيلتي تتميل ة ايترفلدالمالي بالقيمة ا زركلمن ا ايبة بركفي عقود المضاربة والمشا االستيماراتتظهر أرصدة  .ج
ا ال مة على  االعومخصص المخاطر  المنتظمة  ديون غير  خصص ال )م  بهاة  لقعتحققة والمخصصات المخسائر المناقصا

 ة(.الديون المنتظم
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 المنتهية بالتمليكجارة واإلجارة إلا 3.5.3
 
و .أ اإلةارة  بغرض  المقتناة  األصول  بالتليملتباية  هت نالمة  اإلةارتيبت  التالكك  اقنا  خيةريفة  مةمغ   وأي  كهلإلصاا 

 عقد التأةير.مر ت وذلك على مدى عط اليابقة القسريبط -ي راضاألا عد افيم -ويتم إهلكها قيمتها،  إنخفاض في
اط  سقأيغ  ةمالمستأةر قد سدد  ؤةرة إلى المستأةر شريطة أن يكون  ة األصول الملكي ةارة تنتقل مإلمدة افي نهاية   .ب

 رة.اةاإل
 

 العمالء لديون بعض وفاء فصرلمملكيتها ل  تآل لتيا تقييم األصول 4.5.3
 

التي   األصول  ال  للمصرفها  كيتملت  لآ تدرج  الماببيان  "أرمركز  بند  ضمن  وفق  صدةلي  أخرى"  وأصول  ا  مدينة  ا
المرات  يملعلت أي  البنك  ا  ناقصا للمصرف  بها  آلت  التي  بالقيمة  وذلك  اليمني  قيف  ضفانخإكزي  تامتها  ي   خير في 
ل يضاف  األصو  تلكمة  قيع  افلدخل، وفي حالة إرتلى بيان اهذا اإلنخفاض ع  لميتحويتم  ةدت،  ون  إ  ،المالية  بياناتال
 ية السابقة.لاة المخلل الفتر سبق تحميله ما بيان الدخل في حدود فرق بال

 
 اإليراد  ققتح 6.3

 
 تمويل عمليات عقود المرابحة واإلستصناع 1.6.3

 

أستاإل بحة واالمر  ودعق)  ابرأ  تيبت • يح ستساس اإلصناع على  كبي إ  تمقاق، حيث  األرباات  إتمافة  عند  ام عقد ) 
كق ا، وترحةلةمؤ  ات ادريالمرابحة  لبيان  التملدخل على  ل  نسبة  القسط  ويلأساس  لطريقة  ا  على    صناقمتال  وفقا
ا لفتوى هيئة الرقابة الشريعة لعقدمدار فترة ا  . وذلك وفقا

ا تطبيق •  ن الدخل. نتظمة ببياالم ريغ ودأربا) العق اتتوقف عن إيبيتم الني ميلكزي االمر لبنكا تما ليعتل ا
 

 اركاتوالمش باتضارلما دواإلستثمارات في عق 2.6.3
 

فيأربا)    بتتي • والمعق  اإلستيمارات  المضاربات  التشاركاود  خل  تنشأ   يت  بيان وتنتهي  في  المالية  السنة  ل 
 ركة. مشالا  وأ بةارمضلاالدخل في تاريخ تصفية عقد 

ي  ف  لكذوكير من سنة مالية  تستمر أل  يشاركات التوالم  تباارتمويل المض  ودفي عق  اإلستيماراتا)  ربتيبت أ •
 ل الفترة المالية.خل ن هذه العملياتة نقداا ما) الموزعاألرب دودح

 
 احة للبيعمالية المتات الراتثمساإل 3.6.3

 

المالية   - اإلستيمارات  إيرادات  إيبات  نقداا  الم)  األربا  د حدوفي    يغبللة  احمتلايتم  هذه وزعة   لخلستيمارات  إلا  من 
 . السنة

 
 ركات تابعةش ارات فياإلستثم 4.6.3

 
في  إلستياات  رادإيت  ابيإيتم   تابمارات  العشركات  بالقوائم  إ مستة  عند  للمصرف  حقلة  المقرار  بقستلم رصق    ف 
 يعات. التوز

 
 جارة المنتهية بالتمليك اإل 5.6.3

 

 إليةار.رة اتفى مدمالية على لا تمغ الفترا  يتناسبما ب كلتمليية بامنته ال رةةاإلا تايتم إيبات إيراد
 

 لرسوم والعموالت رادات ايإ 6.6.3
 

روالعموال   رسومالات  رادإير  بت تع ةزءاا  معدلئيت  من  لألدال  سياا  الفعلي  المربح  بالاالية  وات  تظهر  ويتم  لتكلتي  المطفأة  فة 
الفعلي   إضافتها الربح  معدل  قياس  إابيإ  يتملية،  المال  وصاأله  هذل  عند  وا   يراداتت  تمعلالرسوم  عند  ات دملخ ا  يةأدوالت 
 بها.  المرتبطة
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 رادات الوكالةيإ 7.6.3
 

المقدرباإليراد  رافعتالا  يتم أساس  ات  على  الوكالة  من  الفترة    قتحقاسالاة  مدار  تععلى  ع  باإليراداتلها  يدمغ  ند الفعلية 
 ل.الوكيقبل ن م ارقرإلا خي. ويتم إحتساب الخسائر في تارلمهااست
 

  ك والودائعالصكو داتيراإ 8.6.3
 
إحتساب وكذا  ا  اتاديرإ  يتم  بقسإيرادات  لصكوك  الودائغ  امعدم  داختوتكاليف  ا ل  علىلربح  الفت  لفعلي  التمدى  الزمنية  ي  رة 

 .غطيها هذه األدواتت
 

 ى الغرض منها( ردة )إنتف المست تصصامخال 9.6.3
 

)إنتفى المستردة  المخصصات  إيبات  بض  ا(نهم  رضلغا  يتم  إيمن  أخرىلياعم  اترادند  الد  ت  ا   لخ ببيان  وفقا ت ماليتعل  وذلك 
 ي.منزي اليالمرك البنك

 
 ة رياقالع االستثمارات 7.3
 
العقاريستيماراإلا الم  ةت  العقارات  عن  أحتفعبارة  تأةيرها  ألغراض  بها  بظ  ب  اهيعو  المستقبل  )متضمنة في  أفضل  سعر 

الغرض( لذات  اإلنشاء  لم ووفق.  همايلكل  أو  ،العقارات تحت  ا  المحاسالمر  يا عا ) بة  رقم  إيبات  ،(26الي  العقاري ايمست إلا  يتم  ر 
بامب ا  الدئيا قياسه  ويتم  ا قحلتكلفة  اءاا بنا  ا على  إ  ما  النية  كان  باإلستيذا  اإلس  مارإلحتفاظ  لغرض  أوتخداالعقاري   يقوم وبيغ.  لا   م 
 ة. يربتطبيق نموذج القيمة العادلة لإلستيمارات العقاصرف الم
 
ي  ف  قةقحير مديل أي خسائر غم تعة. يتلملكيقوق ا في ح  ةشرباير محققة مغب  يبات أي مكاسيتم إ  لة ادعالمة  القي  موذجن   وةبمب
يتم    فقنه  ر في حقوق الملكية،لرصيد المتوفة اققالمح  خسائر غيردما تتةاوز العن  ن المتوفر.لدائالرصيد ا  ية إلى حد لكالم  قوقح

الدخ بيان  بيان  إيبا  مت  قةقمحير  ائر غد خسةوو  لة حاي  ف  . لإيباتها في  الفتدالتها في  إقفبقة  السا  اليةملا   رةخل في  يتم  يبات نه 
 في بيان الدخل.   سابقةئن للخسائر الل رصيد داعم إلى حد ن الدخل  ية في بيالية الحالة المافترلل قةحقملسب غير االمكا
 

ا سابقة ولمحالة كماراألربا) المت عند إستبعاد العقار، فقنه يتم تحويل  ل. خدالن ات إلى بيارقاالقيمة العادلة للعاطي حتياى إل ا
 

 وإهالكاتهاوالمعدات الممتلكات  8.3
 
 سقياالو فااالعتر 1.8.3

 

 –  إن وةد  –ة تلك الممتلكات  نخفاض في قيماإل  رخسائوة ناقصاا مةمغ اإلهلك  يخيمعدات بتكلفتها التاروالات  لممتلكتيبت ا
ا ئها ذإنشا  مت  تيممتلكات اللا  األصل. كما تتضمن تكلفة  اءلشر  رةاشة مبوباليف المنستكالغ  مية  وتشمل التكلفة مواد ة التكلف  اتيا
 من تحقيق الغرض  هني تمكحالة التشغيلية الت الي  ل ف لوضغ األص  اشرةمنسوبة مبتكاليف الالمن    لكةستهم  ادومأية  واألةور و

ال ا  أيضا تشمل  كما  أةله  من  بناؤه  تم  ا زللا  يفالكتالذي  لفك  وألمة  ال  مميتر  ةادإعصل  والبرمةيات  شراؤها   تيالموقغ.    يتم 
 . داتة تلك المعتكلف كةزء من  م رسملتهايتنها ب مطلولما ضرالغ لمعدات من أداءين التمك روريةنها ضار أبتاعب
 

تكون من  عندما  والمعداتلتالمم  أةزاء  إدرذا  كات  يتم  مختلفة  إفتراضية  أعمار  كبنوت  ا)  لةتقمس  داةها   ة( ئيسيلرالمكونات 
 تلكات والمعدات.ملمن امض
 

التخلص منت عيابالل  األص  استبعاد  يتم المتوقغ  ه أو عنند  إقتصادعلى منال  صوحلا م  دعدما يكون من  ستقبلية متوقغ ية مفغ 
هذا  ا متحققه إستخدام  إستمرار  الذ   وفي  ،األصلن  إستبعاد  العام  فيه  تم  أوي  الربح  إدراج  يتم  لناتةة من ا  رةسالخا  األصل، 
ل ضمن  خ الدن  ياببيمة الدفترية لألصل(  افي القعملية البيغ وص  قق منالمتحبعاد  تساإلالفرق بين صافي قيمة  )  دبعاتساإللية  عم
 ف أخرى. ومصاري د إيراداتبن
 

 الحقةلاف التكالي 2.8.3
 

حقة لال  ليفاكالت  لةسمل، وتتم رصاألا  هذ  ةمن تكلفال ةزء من الممتلكات والمعدات كةزء  متعلقة بقستبدلااليف  تتم رسملة التك
وال الممتلكات  عندمدامععلى  فقط  إالتك  هذه  تؤدي  ات  زيااليف  ادلى  القيمة  في  لهذهبستقلم ا  ة يإلقتصادة  ويمكن الممتلكا  لية  ت 

معدات الو  اتلكتملةزء المستبعد. التكاليف اليومية لخدمة المرية لمة الدفتيقاد الإستبعبصورة ةيدة، ويتم  يف  ياس هذه التكالق
 د إستحقاقها.نعخل الد نبيا فيتسةل 
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 اإلهالك  3.8.3
 

ا قيمتهتلكات ولى تكلفة الممع بناءا  اإلهلك سبيح  دت(. )إن وة ةيريدتخال  االمعدات ناقصا
 

لتق  يتم اإلنتاةي  العمر  اليابت وإكل  دير  الةزء عمله  نا كاذةزء من األصل  باقي مكونات األصل ذا  إنتاةي مختلف عن  ر 
 .بشكل منفصل كهلإهم تيفسوف 

 

  عمر ال  دىم  ى للدخل وعغه على بيان الميل مببت وتح اليا  لقسطقة ايربط  –راضي  األا  فيما عد  –ه الممتلكات  هذ  كهلإ  مويت
 ر لها.اةي المقداإلنت

 

 راض إحتساب اإلهلك:ات ألغالممتلك  كلة لتمقدرعمار اإلنتاةية الباألوفيما يلي بيان 

 لسنوات بار قدلما العمر اإلنتاجي البيان 
 ة  سن 40   نيمبا
 هما أقلأير ةاية اإلأو فترت واسن 10 ينات مباني مستأةرة سحت

 سنوات 10 –سنوات  4 ومعدات  آالت
 سنوات  5 وسائل نقل وت راايس
 ت سنوا 10 ومفروشات ياث أ

 ت اوسن 5 أةهزة ومعدات كمبيوتر  
ا بمعرفة إدارة المصرف في كل من طرنظر سنويويعاد ال في    ةردكخكذلك القيم المقدرة  و در  المق  تاةينك والعمر اإللهاإلة  قيا
 . )إن وةدت(ألصول اةي المقدر لنتمر اإلعلنهاية ا

 
 المالية ل غيروألصة ايمق  يف  االنخفاض 9.3
 

  ؤشر، ملا هذامؤشر على إنخفاض القيمة. في حال وةود  إذا كان هناك ام ديدفي تاريخ كل تقرير لتح ريةتتم مراةعة القيم الدفت
قيمةتقد  تمي القي  بلةالقا  ألصلا  ير  تتميل  لإلا  مةلإلسترداد.  األألحرداد  تسلقابلة  أو  د  مصول  باوحدة  للنقد  النتةة  ة  لي ا حلقيمة 
ا يمته العادمة وقستخالم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى  ستخدام، يتم  إليمة ا. عند تقييم قيهما أكبر، أالبيغ   تكاليفدلة ناقصا

ذا األصل.  اصة بهاطر الخوالمخال  ة للمينلقيمة الزمل  ية س تقديرات السوق الحالكيع  الذي  لخصما  ستخدام معدلبقة  ليحالاقيمها  
اإلعترويت اإن  ائرخسب  فام  الد  لقيمة ضمنخفاض  ابيان  إلى  الخل  تتةاوزذي  لحد  ا  ال  القيمة  ا  ةلمرحلفيه  قيمته  لقابلة  ألصل 

 لإلسترداد. 
 

 ت طاباترواالالعرضية  االلتزامات 10.3
 

 –عنها  مينات المحصلةم التأبعد خص –الي الممركز لاخارج بيان  فاا ي يدخل فيها المصرف طرتال ضيةرعت الماتظهر اإللتزا
 ت المالية.بياناتاريخ ال  يية ففعل التزامات أصوالا أويل ال تم باعتبارها" طات تباوار عرضية  التزاماتد" بنت حت
 

 النقدية وما في حكمها  11.3
 

بيتضم  قديةلنا  التدفقات  انبيد  داع إألغراض   في حكمه  ندن  وما  النقديةصرأا  النقدية  اصدة  واألر  دة  رف  والمصالبنوك  لدى 
 ر.خلل يلية أشهي تستحق التمني ومركزي اليالبنك ال لدىتياطي حاالة رصدف ألبخ ةاإلسلمي والمؤسسات
 

 صصات أخرى  خم 12.3
 

يةة ت نة  كن تقديره بصورة مويوق، يم نتاةيستإ  وأي  نوإلتزام حالي، قان  رفمصالى  دلم اإلعتراف بمخصص ما عندما يكون  تي
الزمنية    يمةوإذا كان تأيير القزام.  وية اإللتادية لتسصتقاإلغ  فالزم تدفقات خارةة للمنأن يستمن المحتمل  كون  ، ويقباث سلحد

ا يللمبالغ ةوهر يا المخصتحد  مت،  النقديةيد  التدفقات  المتوقعة بمعدل  ليقبستلما  صات من خلل خصم  ي  والذ ريبة  لضا   لبق  امة 
ا، وال  ا يكونغ، عندملمبالة لالزمني لية للقيمةاحاليعكس تقييمات السوق   .تزاماتإللبا قةعلتممخاطر المناسبا

 
 اإلجتماعيلضمان مخصص ا 13.3

 

المصرفوظفدفغ مي • ال  و  لقاء  الي  ةتماعي بحسبإلاضمان  حصتهم  التأمينات اإلةتماعية    ( لسنة 26)   قمر  يةنمقانون 
شر من بل اليوم العااعية قاإلةتم ميناتلتأامة لعلللمؤسسة ا تااكعية، ويتم سداد اإلشترةتمات اإلناميأتن الم بشأ1991

 . ان الدخلصرف في بيساهمة المتحمل مي. تالالر هشال

 ة.مدالمصرف فيما يتعلق بحقوق ترك الخة على موظفي يعةتماون التأمينات اإلكام قانأح تطبق •
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 اصةمقال 14.3
 

نوني  حق شرعي أو قاهناك    إذا كان فقط    اليز المكري بيان المف  لغالية وإظهار صافي المبالم  زاماتلتإلاوصول  تتم مقاصة األ
ا  فيذتنلل  لقاب اللمقاصة  يق األصل وسداد  زم تحق أو يعت  غبلالمفي  السداد على أساس صا   إماأن المصرف يعتزم  ميبتة ولمبالغ 

 . ته ذا تاإللتزام في الوق
 
 

 عقود اإليجار  15.3
 

إكع د  وقالع  تصنف شر  يةارقود  تنقل  عندما  ةميغ  ا  وطتمويلي  الناتلمنافوا  مخاطرلالعقد  عن  غ  اةة  إلى    لمستأةر. الملكية 
ان الدخل على أساس  العقود على بي  م هذهستحقة الدفغ بحكرات الميةااإل  وتُحملية،  قود تشغيلإليةار كععقود اية  بق   نفتصو

 .يةارترة اإل ف دىم لىعوالقسط اليابت 
 

 سهمألا ىل ئد عالعا 16.3
 

المتوسط  سهم أواألدد  ع  لى ع  بالمصرف   ألسهم العاديةاملي اائدة لح( العائر)الخس  )سمة األرباقبم  ب العائد األساسي للسهيحتس
 ام. خلل الع ئمةم القادد األسهالمرةح لع

 
 

 ةمقارنأرقام ال 17.3
 

 بية.محاسات اليرفستلأو ا ا تسمح به المعاييرم داع مايفمغ أرقام المقارنة  افة المبالغيتم إدراج ك
 
 

 الضرائب 18.3
 

الاد  ات المصرفيلعمتخضغ   ا للقوانين  للضرا  ية اليمنيةةمهورخل  يتم إحتساب    يثلسارية. حريبية الضا  تما ليعتوالئب طبقا
ا ا  لمسالضرائب  الدخل  ضر  نقانولتحقة على المصرف طبقا لتزامات إلل  صصمخ  نم، ويتم تكوي2010( لسنة  17رقم )ائب 
يختلف الربح الضريبي   نة، إذضريبي للسربح العلى ال بناءا تحقة سمالزمة. وتحتسب الضريبة الل   دراسةال ءارعد إةالضريبية ب

خاضعة أو غير    اريف تعتبرمص  وات أديةة إلستبعاد بنود إيرانت  في بيان الدخل، وذلك  سةلحاسبي المبح المالرعن  ة  سنلل
 المالي.  زكمرارية في تاريخ بيان الالس ريبيةلض ا تلمعدالنهائي وبقستخدام ا أوت ؤقم لكخاضعة للضريبة بش

 
 ريعةللش المخالفةات يرادإلا 19.3

 
الصرف    مترى وي ة واإللتزامات األخدائنال  من بند األرصدةسلمية ضلشريعة اإلالفة للمخت اداراييقوم المصرف بتسةيل اإل

 ة الشرعية للمصرف.ابرقالو ىوفي األوةه التي تقرها هيئة الفتمنها 
 

 ء عمالية للارج  تاحساب 20.3
 

يمة  ملت بالقاالمع  ياسم قيت.  فرالمص  إستلمها من قبل  اإلستيمارية( عندر  )غيارية  ةلالحسابات ا  ي ف  يتم إحتساب األرصدة
الالنقد ة الفترة في نهاية  ريفتلدا  يتم قياس هذه الحسابات بقيمتها  ريخ التعاقد.اتصرف بلمها من قبل الما وإستيقهتحقمتوقغ  ية 
 .ةمحاسبيال
 

 االستثمارحسابات  صحابوق أقح 21.3
 
صرف في  ية التدة وله حرر غير مقييماتسإ  تافظ بها المصرف في حسابيمار أمواالا يحتستاإلات  ابسححاب  قوق أصح  يلتم

قيود من  غير وضغ    منة  سبنام  أموالهم بالطريقة التي يراها   قستيمارر المصرف بتيمات اإلسإستيمارها. يخول أصحاب حسابا
 ل.اومغرض من إستيمار هذه األوال طريقةوال انيث المكح

يتم بموةبه اإلتفاق على ي  بة الذقد المضارأساس ع  على  دخارإلت اإلستيمار المطلقة والمستحق على حسابائد اعاد اليديتم تح
 لية. بح والخسارة الناتةة عن المعاملت اإلسلمية المختلفة خلل الفترة الماالمشاركة في الر
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 يليمنكزي امرالالبنك إشراف  .4
 

إل المصرف  نشاط  المركزي  ا رشيخضغ  البنك  للقوانين    نياليمف  ا  البوفقا لعمل  باالمنظمة  اليمنية  نوك  ما لةمهورية  وكذلك 
 ك اإلسلمية.البنواط يخص نش

 

 بة الشرعية رقاة الفتوى والهيئ .5
 

أ الةمعيةكير تع يخضغ المصرف إلشراف هيئة شرعية مكونة من يلية أعضاء أو  االع  ينهم   للمصرف وتنحصر   يةلعادامة 
 ة اإلسلمية.رف طبقاا ألحكام الشريعاط المصشنشرعية لانب ال في رقابة الةو همتا ليمسئو

 

 كاةالز .6
 

ا لفتوى الهيئة الشرعية با  إحتسابيتم   ( منها %75رف ويتم تحصيل الزكاة من المساهمين وتوريد ما نسبته )لمصالزكاة طبقا
ا لمصارفقرر والتي ت عامة للزكاةالهيئة الإلى   المصرف. يتم صرفها بمعرفة  (%25) الشرعية والباقي ها أوةه صرفها طبقا

 

 الحسابات.ذه ه أصحابؤولية مسالحسابات األخرى هي من و يماراتاإلست اة من أصحاب حسابات إن إخراج الزك
 

 بها المتعلقةاألدوات المالية وإدارة المخاطر  .7
 

 المالية األدوات  1.7
 

واألرصدة   النقديةول المالية أرصدة صن األمت المالية، وتتضمازامصرف في األصول واإللتللالمالية ت تتميل األدوا .أ
والمؤسساا  لدى والمصارف  المالبنوك  والصكوك    يةلت  الةارية  اإلستحقاق    ابه  المحتفظوالحسابات  تاريخ  حتى 

المرا المضاربات والمشابحوتمويل عمليات  أوراق ماف  اإلستيمارات  وكذاركات  ات وعقود  المنتهيةي   لية واإلةارة 
مالتمالب وأصول  أخيليك  ارىة  وتتضمن  المالإللتزام،  أخرى  م  وإلتزاماتية  ات  الةاالية  للالحسابات  ملء عرية 

اإلس أصحاب  األخرى وحسابات  واإلدخارتوالودائغ  المطلقة  أخرى  يمارات  مالية  األدوات   وإلتزامات  تتضمن  كما 
الحقوالما والتعهدات  لية  ضمن  الق  عرضية  مدرةة  التزامات  )ر  ضا)ي اإلويبين  ،  وارتباطاتبند  من  3قم   )

تبط بها ري  أسس إيبات وقياس أهم األدوات المالية وما  ة بشأنلية السياسات المحاسبيماللبيانات ال  قةالمرف  اإليضاحات
 من إيرادات ومصروفات. 

 رج القيمة العادلة تد   .ب
 

  المدخلت المستخدمة في   يةأهم والذي يعكس مدى    ة لدالتالي للقيمة العادرج  التخدام  تالعادلة بقسقياس القيمة  يقوم المصرف ب
 القياس: هذا 

 

 ة في أسواق فعالة. لصول ممايسعار المتداولة )غير المعدلة( ألاأل ويميل األول للقيمة العادلة ىالمستو -

حظتها  لم  ميت  يتالمستوى األول والولة ضمن  اتدسعار المخرى بخلف األالمستوى الياني للقيمة العادلة يميل العناصر األ -
لفئة على األدوات التي  ال هذه  تشم  ها من األسعار(.ققامباشر )يتم إشت  ل غير( أو بشكخلل األسعار  ن)مشر  بشكل مبا

أسع بقستخدام  أخراتقييمها  تقييم  أساليب  أو  ممايلة،  ألدوات  نشطة  اسواق  في  المدرةة  السوق  تكون  ر  بحيث  ةميغ ى 
 . يانات السوقبن ة مرة أو غير مباشرشابمقابلة للملحظة بصورة  ت الهامةالمدخل

ئة على ةميغ فام مدخلت غير قابلة للملحظة وتشتمل هذه الدبقستخ  التقييمأساليب    ويميلة  ث للقيمة العادلاليالالمستوى   -
  اا رير القابلة للملحظة أيمدخلت غلبحيث يكون للة للملحظة  األدوات التي تستند أساليب تقييمها على مدخلت غير قاب

 .ةاداأل كبيراا في تقييم
 

القيمة   ألف لاير يمني كمستوى يالث من تدرج 1,338,264  وقده   ة المتاحة للبيغ مبلغليالما  لستيماراتلدلة  وتشمل القيمة العا
في  العادلة   )مبلغ2020ديسمبر    31كما  كمألف لاير    1,337,566  وقدره م  في  يمني  توةد    والم(  2019بر  ديسم  31ا 

 العادلة.  إلفصاحات القيمة  ياليانو المستوى األول تحتتندرج  استيمارات
 

حويلت بين مستويات قياس  تهناك أي    لم يكن  م 2019ديسمبر    31وكذا    م2020ر  ديسمب  31ين المنتهيتين في  نتوخلل الس
 القيمة العادلة. 
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 دفترية ة اللعادلة القيماها يمت األدوات المالية التي تقارب ق .ج
 

  القيمتهن قيمتها الدفترية مقاربة  كوية أشهر وتأقل من يلها فترة إستحقاق  لالتي  و  لية النقدية أاملا هي األصول واإللتزامات  و
 العادلة.  

 

 الية ت المالقيمة العادلة لألدوا .د
 

ية  ل املت المالية في األسواق اخ البياناتاريقفال العمل بإ ند  ع  اعنهتتميل القيمة العادلة لألصول المالية المتداولة بالسعر المعلن  
(Bid Price.)    بمقارنتها بالقيمة السوقية    ة العادللمالية، يتم تقدير قيمتها  ا  بعض األصولار معلنة لالة عدم توفر أسعحوفي

تمد موضوعي يعدير  يتوفر لها تق  ال  دمااض عنفخبعد خصم قيمة اإلناه مالية مشابهة لها، أو يتم إدراةها بالتكلفة  ة ألدالحالي
 ادلة. علا عليه لتحديد قيمتها

 

ا  قن للبيانات المالية ف  المرفقةيضاحات  دة باإلمات المالية للمصرف والوارزاصول واإللتتقييم األ  تقييم المتبعة فيلسس األ  وطبقا
 لمالية. ات اتاريخ البيان في  ريةقيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف إختلفاا ةوهرياا عن قيمتها الدفتال
 

مق التالي  الةدول  المصرف  ةنراويوضح  فئل  تصنيف  األصول    ةكل  وقيمتالم  تزاماتوااللمن  بالدفترية    هاالية  القيمة  مقارنة 
 يانات المالية. بالب لألدوات المالية بالمصرف والمدرةة  ةالعادل

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

 

 

 
 

 العادلة قيمة ال
 جمالي إ

 المرحلة القيمة  
 كلفة  تلا

 م2020يسمبر د 31ما في ك المتاحة للبيع   األخرى  المطفأة/
  ألف لاير يمني  لاير يمني  فأل مني يألف لاير  ألف لاير يمني 

     

 ألصول المالية ا    
 اليمني  المركزي  لبنكلدى ا حتياطياال  دةنقدية بالصندوق وأرص – 20,020,626 20,020,626 20,020,626
 ة  ليؤسسات الما مصارف والمدة لدى البنوك والأرص – 35,752,504 35,752,504 35,752,504
 ناع اإلستص تمويل عمليات المرابحة وعقود  – 2,464,227 2,464,227 2,464,227

 إةارة منتهية بالتمليك  – 19,957 19,957 19,957
 ك إسلمية وصك  في ماراتاستي – – – –

 ة مالي  استيمارات 1,338,264 – 1,338,264 1,338,264

59,595,578 59,595,578 58,257,314 1,338,264  

     
 لمالية ا  اماتااللتز    

 لبنوك والمصارف والمؤسسات المالية تحقة ل أرصدة مس  – 3,563,392 3,563,392 3,563,392
 غ أخرى ئ ارية ووداة ت اباحس – 38,846,017 38,846,017 38,846,017
 واالدخارة لمطلقا  االستيمارحسابات  ق أصحابوحق – 12,683,177 12,683,177 12,683,177

55,092,586 55,092,586 55,092,586 –  

 مة العادلة لقيا
 إجمالي 

 حلة المر القيمة  
 لفة  التك

 م2019ديسمبر  31كما في  المتاحة للبيع المطفأة/ األخرى  
  يمني  ألف لاير ألف لاير يمني  ني ف لاير يمأل ي يمنألف لاير 

     

 ية ول المالصاأل    
 بنك المركزي اليمني  لدى ال االحتياطيأرصدة الصندوق و ب  نقدية – 17,040,970 17,040,970 17,040,970
 المالية  أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات  – 24,416,256 24,416,256 24,416,256
 ع  رابحة واإلستصنا ملا تمويل عمليات – 2,920,231 2,920,231 2,920,231
 تهية بالتمليك إةارة من – 118,718 118,718 118,718

 في صكوك إسلمية   اراتاستيم – – – –
 مالية  ستيماراتا 1,337,566 – 1,337,566 1,337,566

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

     
 المالية  تاماااللتز    

 ارف والمؤسسات المالية أرصدة مستحقة للبنوك والمص – 3,495,535 3,495,535 3,495,535
 أخرى  حسابات ةارية وودائغ – 27,464,951 27,464,951 27,464,951
 واالدخارلقة المط   االستيمارحقوق أصحاب حسابات  – 13,591,887 13,591,887 13,591,887

44,552,373 44,552,373 44,552,373 –  
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 دوات المالية ة باألالمخاطر المتعلق ةراإد 2.7
 

 المخاطر إدارة إطار  1.2.7
 

المخا إدارة  )اتتم  الضمنية  المصرف  (  ةلمتأصلطر  بأنشطة وعمليات  إةراءات مستمرالمتعلقة  لتحديدهالمختلفة من خلل  ا ة 
ومراقبتها ألسال  ،وقياسها  األخرى  باإلضافة  الرقابة  إطار    لتبقىيب  بها  ودلحدا في  وتالمسمو)  المخاطر    ربت ع.  من  إدارة 

إسعال ذات األهمية لضمان  المصرف لألمليات  إطار  با  كل فردربا). ويتحمل  تمرارية تحقيق  الواقعة في  المخاطر  لمصرف 
 رف. سئولياته إلستمرارية ربحية المصم
 

 ة إدارة المخاطرعملي 2.2.7
 

ة عن إدارة  لمسئو ك توةد عدة ةهاتلذ نغم ممخاطر، وبالرالبة قحديد ومراللمصرف هو المسئول عن ت يعتبر مةلس اإلدارة
 ومنها: المخاطر بالمصرف

 

 اخل المصرف. مراقبة عملية إدارة المخاطر ككل د نئولة ع، وهي المسيذيةللجنة التنفا -

طر للمةلس  خامالتقارير  م  ر ومراقبة المحافظ وتقديي هو إختيار وتنفيذ نظم إدارة المخاطرها الرئيس، ودولجنة المخاطر -
 ملت اإلئتمانية.افة إلعتماد مراقبة المعاإلضبا دارة التنفيذيةإلاوين لمنظموا

ا - واإللتزالجنة  وماتألصول  تقوملا،  إل  تي  واألهداف  السياسات  لبيابوضغ  واإللتزامات  األصول  ادارة  المركز  لمالي  ن 
 ية. بحرالها على  ير، المخاطر والعوائد وتأيللمصرف من حيث الهيكل، التوزيغ

الت - من  يتلوا  ،دقيقلجنة  تعيينها  مقب  يتم  أعضال  تضم  وهي  اإلدارة  أعضاءةلس  من  تنفيذيين  غير  إدارة    ء  مةلس 
علاعستمصرف.  ال اإلدارة  مةلس  التدقيق  لةنة  يتعلد  فيما  بمسئولياته  القيام  ةى  بتقييم  المالية ق  التقارير  وسلمة  ودة 

التقارير وسلمة الضوتدقيق   الداواتلك  المخاطر ومقاريي قس تم قيابالمصرف ونظاة  يخلبط    ي الرأس مالالمركز  ا بنته م 
 السياسات الرقابية والداخلية. و ألنظمةم بالقوانين واوأساليب مراقبة اإللتزا  للمصرف

الشرعيةهيئ - الرقابة  تتولة  والتي  مسئولية  ،  واى  بالقواعد  المصرف  إلتزام  من  معاملالتأكد  في  الشرعية  ه تلمبادئ 
 .تهوأنشط

 

 قياس المخاطر  3.2.7
 

هذه الحدود    سكر، وتع ن أنواع المخاطد المسمو) بها لكل نوع ميها من خلل مراقبة الحدوعل  طرةة المخاطر والسيبقامر  يتم
عمل   المحي  فالمصرإستراتيةية  المختلفة  السوق  باإلضافوعوامل  التطة  مغ  المقبول.  المخاطر  مستوى  إلى  على ة  ركيز 
م مالية  حيثعي قطاعات  المعلومام  تي   نة،  من  ةمغ  للمراداإلت  المختلفة  علىوت  صرفات  المبكر  للتعرف  المخاطر   حليلها 
  سعر العائدالسيولة ومخاطر السوق )مخاطر    رض المصرف لمخاطر اإلئتمان ومخاطرعت هذا ويقد تنةم عنها،  المتوقعة التي  

 األخرى. طرامخوبعض الل نبية( وكذا مخاطر التشغيومخاطر تقلبات سعر صرف العملت األة
 
 

 االئتمانخاطر م .أ
 

وكذا    والديون المتعلقة بهاع  ا ناإلستصوهية بالتمليك  واإلةارة المنتلمشاركات  والمضاربات وا  المرابحات  ويلتم  تعتبر عمليات
البنوأرصد لدى  الةارية  الحسابات  واإلستيماة  الك  من  والتعهدات  والحقوق  المالية  ارات  المالية  األصول  من  عرضة  لمغير 

 في تواريخ اإلستحقاق.  ةزء أو كل المستحق عليهم دادى سدرة المدينين علق  معد ميل فيإلئتمان المتا خطرل
 

 ئتمانإدارة مخاطر اإل
 

داخلي   نظام  بقستخدام  المصرف  الةداريقوم  لتقييم  المخاطر  اإلئتمانيلتصنيف  يشتمل  ة  المقابلة.  للمقترض واألطراف  نظام ة 
الم يامستو  5المخاطر على   العاملة )مندلاق بي يتعلاألول واليانى  ستوت،  المراقبة( والمستويات ة وتظميون  اليالث    تحت  من 
 لبات البنك المركزي اليمني.بيان خاص بالتصنيف يتلئم مغ متط اهلكل منون غير عاملة وللخامس هي دي

 معيار التصنيف  الفئة لدرجة ا
من   ديون دون المستوى 3 ألكير  السداد  الخسائر  هروتظيوم،    90متأخرة  قد  ماولع  نتيةة  بعض  سلبية  ل 

 د. سداال تعوق
ا  يوم، و  180من    متأخرة السداد ألكير لها ديون مشكوك في تحصي 4 ن  معطيات فقن تحصيل كامل المبلغ يكوللوفقا

 ض. ةزء من القر خسارةلمشكوك فيه مما يؤدي 
 مبلغ. ي أ  دإستردام يوم، وقد ال يت 360ر من متأخرة السداد ألكي ديون رديئة 5
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إ  وفيما ال  يلةمايلي  الديون  تصنيفات  لة  عاممحفظة  أساس  على  )بدونللمصرف  الداخلية  اإلع  اإلئتمان  في  قاألخذ  ة  م يتبار 
 يون(:الضمانات النقدية مقابل تلك الد

 

ا لتبتطوك  افة لذلباإلض فقن   ناماالئت  م بشأن مخاطر1997( لسنة  10لمنشور رقم )لمركزي اليمني الصادرة باك البنعليمات ايقا
المصرف    خاطره اإلئتمانية، وفي سبيل ذلك يقومدارة أفضل لملمعايير وذلك إلمكان تحقيق إالمصرف يلتزم بحد أدنى من ا

 ية: باإلةراءات اآلت
 

 ل معهم. بذلك قبل التعام لمتعلقةاعدالت الخطر اإلئتمانية د محديلبنوك وتملء واع العن تمانية لدراسات اإلئا دادإع -

 لبنوك. العملء أو االتي قد تنشأ في حالة تعير  مانات الكافية لتخفيض حةم المخاطرضلعلى ا  الحصول -

ديون  لل  وبةات المطلالمخصص  رديوتقتمانية  لمالية واإلئا  زهميم مراكلعملء والبنوك بهدف تقي المتابعة والدراسة الدورية ل  -
 مة.واألرصدة غير المنتظ

ا لتركز المخاطر.  خمطاعات ستيمارات على قتوزيغ العمليات واإل  -  تلفة تلفيا
 

يووا التالي  األقلةدول  الحد  لمضح  للتعرض  االصى  الماليخاطر  المركز  لمكونات  للمخ  ئتمان  األقصى  الحد  اطر  ويظهر 
  أي ضمانات(:قيات الضمانات )قبل خصم ير المخاطر بقستخدام إتفاتأيمن  ةالمخففلعوامل ار تبافي اإلعي دون األخذ لاةمباإل

 

 م 2020 م 2019
جة الدر الفئة   ألف لاير يمني   يمني ألف لاير 

    

 2-1 قبة حت المرامنتظمة وت  2,645,906 3,363,190

   م 2020 م 2019
   ني ألف لاير يم ألف لاير يمني  
    

3,601,421 4,301,139 

المركبزي اليمنبي )ال لبدى البنبك    االحتيباطيالصندوق وأرصدة  نقدية ب  
 ي(اف اآلللصندوق والصراب ية ن النقدتتضم

 ف والمؤسسات الماليةأرصدة لدى البنوك والمصار  35,752,504 24,416,256
 اع مويل عمليات المرابحة واإلستصن ت د وعق  2,464,227 2,920,231
 ليكمنتهية بالتمإةارة   19,957 118,718

 مالية استيمارات  1,338,264 1,337,566
 ت عقاريةرايماإست   979,376 1,236,810

 الحسن رضالق  – –
 ةشركات تابع في استيمارات  500,000 1,601,641
 بعد خصم المدفوعات المقدمة –ى رينة وأصول أخصدة مدأر  2,121,208 1,993,831

37,226,474 47,476,675   
    

 وارتباطاتة عرضي  لتزاماتا  8,999,887 6,718,964

 ئتمانإلاطر عرض لمخالتي اإجمال  56,476,562 43,945,438
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انات )تركز الحد  معد خصم أية ضقبل وباع  ية واإلرتباطات حسب القطزامات العرضيل لألصول المالية واإللتتحللي  وفيما ي
 ئتمان حسب القطاع(:األقصى لمخاطر اإل

 م 2019 م 2020 

 ن البيا 
 إجمالي الحد  

 مخاطر األقصى لل
 صافي الحد  

 للمخاطر  األقصى 
 د الح مالي إج

 ر طمخاألقصى للا 
 حد  صافي ال

 خاطر للمصى األق
 ي يمنألف لاير  ألف لاير يمني  لاير يمني  ألف  ألف لاير يمني  
     

 –   20,428,434 – 22,603,642 حكومي 
  7,729,708  7,729,708 15,247,285 15,247,285 مالي

  2,712,102  2,712,102 1,365,022 1,365,022 صناعي 
  1,220,823  1,220,823 3,600,597 3,600,597 تةاري 

  4,261,507  4,261,507 3,340,748 3,340,748 والت مقا
   126,290   126,290 97,472 97,472 ي  زراعي وسمك

   747,610   747,610 1,221,909 1,221,909 أخرى 

 47,476,675 24,873,033 37,226,474 16,798,040 
     

 4,713,112 6,718,964 4,746,482 8,999,887 وارتباطات عرضية  التزامات

 56,476,562 29,619,515 43,945,438 21,511,152 

افية مختلفة.  دية ومواقغ ةغرإلستيمار على قطاعات إقتصامن خلل توزيغ عمليات التمويل وا  رطاخركزات الم دارة ت بق  ويقوم المصرف
  باطات واإلرت إللتزامات العرضية  ا اكذوول واإللتزامات  صألغ الية توزي لمااات  لبيان ل  المرفقةت  ( من اإليضاحا42ا) رقم )ويبين اإليض

ية توزيغ  للبيانات المال المرفقة ( من اإليضاحات 43المختلفة، كما يبين اإليضا) رقم ) اديةصت ت اإلقلقطاعاى اريخ البيانات المالية علفي تا
 لمالية. ت اايان خ الب فية في تاري الية على المناطق الةغراتلك األدوات الم

 

 السيولة  راطمخ .ب
 

حيث العملة والحةم وفترات   ال تتوافق منوالتي  ات،  تج من األصول واإللتزامدية التي تنالسيولة من التدفقات النقطر  خامتنشأ  
الحاةة  اقاإلستحق عليه  يترتب  تمويل  مما  توفر  به   إلى  القيام  يمكن  أ  والتي ال  أعلى  تكاليف  تكبد  تكاليدون  أية  أخ و    . رى ف 

الناتةة  مخاطر ة للب باإلضافناسستحقاق المي تاريخ اإللتزاماته فعلى الوفاء بق  صرف لماي عدم مقدرة  ة ف ليوالسيل مخاطر  تم ت
  ني مناسب.أسعار معقولة وفي إطار زمدم القدرة على تسييل بعض األموال بعن ع 

 

 رة مخاطر السيولة إدا •
 

إ على  تقوم  بالعمل  المصرف  ادارة  أسس  إستخدخ  منيل  لتمو تنويغ  بينوأدام  لل  من  عديدة  مراقبة وداا  هات  مغ  العملء  ئغ 
لقيام لية بشكل يومي باإلضافة للوبة وكذا مراقبة التدفقات المستقبلكافية والمطيولة ابالساق للتأكد من اإلحتفاظ  ريخ اإلستحقتوا

 عة وكافية.ى ترتيب مصادر تمويل متنوبالعمل عل
 

السيولة    د بلغت نسبة. وق%25السيولة بحد أدنى بة نس  م1997( لعام 3)  مرق ري  نشور الدولمباني  اليمنك المركزي وقد حدد الب
 . م2019 سمبردي 31كما في  %79مقابل ما نسبته  % 87 ما نسبته م2020مبر ديس 31كما في 

 
 ية:متبق ال ةقديالتعا حقاقاتاالستلمالية والتي توضح حقاقات اإللتزامات اتس بقالي يوضح تحليل والةدول الت

 م2020 

 
 إستحقاقات  

 شهر أ 3الل خ
  3 إستحقاقات من

 أشهر  6 أشهر إلى
  6 قاقات منإستح 

 ة أشهر إلى سن 
 ات  ستحقاقإ

 اإلجمالي  نة أكثر من س 
 يمني  لاير  فأل يمني  لاير  لفأ يمني  لاير  ألف يمني  لاير  ألف يمني  لاير  ألف 
      
      لتزامات اإل

 ارفص المحقة للبنوك وأرصدة مست 
 3,563,392 – – – 3,563,392 ية ماللمؤسسات اوال

 38,846,017 – – – 38,846,017 خرى والودائغ األ الحسابات الةارية 
أصحاب   حسابات  حقوق 

 12,683,177 7,013,126 – 207,573 5,462,478 ار واالدخالمطلقة  االستيمارات
 2,826,874 656,673 – – 2,172,201 أخرى   اماتوالتزأرصدة دائنة 

 57,921,460 7,669,799 – 207,573 50,044,088 مات االلتزا مالي إج
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 م2019 

 
 تحقاقات  إس
 أشهر  3خالل 

  3من قاقات  ستح إ
 أشهر  6 أشهر إلى

  6إستحقاقات من 
 نة أشهر إلى س

 إستحقاقات  
 اإلجمالي  ة أكثر من سن

 ني يم  لايرألف    يمني ألف لاير ألف لاير يمني  ني ألف لاير يم  ف لاير يمني أل 
      
      زامات لتإلا
للبنوك والمصارف   تحقةرصدة مسأ

 3,495,535 – – – 3,495,535 سات المالية والمؤس 
 27,464,951 – – – 27,464,951 والودائغ األخرى ابات الةارية الحس

ح  أصحاب  سابات  حقوق 
 13,591,887 7,657,632 – 375,009 5,559,246 واالدخار المطلقة  اتاالستيمار

 2,160,450 631,028 – – 1,529,422 أخرى   اتوالتزامائنة دة دأرص 

 46,712,823 8,288,660 – 375,009 38,049,154 االلتزامات ي إجمال

  لفارق ا  وصافي   المالية   لتزاماتواإل  األصول   ستحقاقات إ  خبتواري   بيان  لية الما  بياناتلل  المتممة   ات اإليضاح  من  ( 41)  رقم  اإليضا)  ويبين
 . لعام الماضياب  ةمقارن م اخلل الع ليةلماا بياناتلا يختار في بينهما

 
 وق السمخاطر  .ج

 

مخ األستتميل  تغير  في  السوق  كمعدعاراطر  )الر،  العائد  صل  وأسعار  الملكية،  حقوق  وأسعار  األةنبية، بح(  العملت  رف 
والوها اإلئتمان  إيرادامش  على  تأيير  لها  النتي  تدفقاته  أو  المصرف  المستقبت  ملمااأدواته    قيمة أو    ليةقدية  تتكون  اطر خلية. 
إدارة    مخاطر السوق هو  لهدف من إدارة. إن ابح(مخاطر معدل العائد )الرف العملت، ون مخاطر تقلبات أسعار صروق مالس

 مةزية على هذه المخاطر.  المقبولة مغ تحقيق عوائدخاطر في الحدود تعرض المصرف لميل هذه الموالتحكم في 
 

 سوق الر إدارة مخاط •
 

ف  المصر  لدىير المتاةرة. ال يوةد اةرة وأخرى لغللمت أحدهمابين محفظتين سوق مخاطر الصل تعرضاته لبف فوم المصريق
متاةر أو    ةمراكز  الملكية  حقوق  أسهم  او  السلغفي  للمخاطر  الرئيسي  الالمصدر  لها  يتعرض  تعرضات لتي  هي  مصرف 

 يدخل بالعملة األةنبية، كما الاته  ة إلتزامآلةلة لمواةهد اوفي العق  مصرفال  خليد)الربح(. ال  األةنبية ومعدل العائد    للعملت
 ملئه علة األةنبية أو متطلبات  سداد إلتزاماته المستقبلية بالعم  رمخاط  لتغطيةة  ألةنبيت افي عقود الصرف للعمل  المصرف
إل األةلمواةهة  بالعملت  تعاملتتزاماتهم  عن  الناتةة  المصرفنبية  مغ  إبق  ةالخزين  ة إداروم  تق.  هم  ةميغ  يرادات حتساب 

الناخسائو األةنبية  العملت  تعاملر  عن  تقييشئة  وإعادة  العملء  ات  فألصول  م  وتقغ    يواإللتزامات  المالي.  المركز  بيان 
ن  اا ع كلية ولبالمصرف مسئ دارة األصول واإللتزاماتارة الخزينة. إن لةنة إاطر أيضاا على إدة متابعة وإدارة هذه المخمسئولي
عن المتابعة   مسئولةية  ن إدارة الرقابة المالتصة( في حين أعتماد من قبل الةهة المخواإل  لمراةعةل اطر )خاضعة  لمخاإدارة  

 ليومية لتنفيذ هذه السياسات. ا
 

 سعر العائد  طرامخ •
 

المستحق    يتم تحديد المضارلمطلقة واإلدخار على أساا  اتعلى حسابات اإلستيمارالعائد  يال   بةس عقد  فاق تإلاتم بموةبه  ذي 
المش في  على  الناتةة  الرباركة  والخسارة  أح  المصرفعن  المالية.  عمال  الفترة  ف  فقن  يمومن    خلل  تغيير  مستوى   يأي 

واإلدخار وبناء عليه  المطلقة    اتبات اإلستيماردفعها ألصحاب حساأن ي  للمصرف بح التي يمكن  الربحية سوف يحدد نسبة الر
 .عائدالي سعر طر التغيير فخاملة مباشرة قبطريرض معالمصرف غير  فقن

 

  ارات االستيمائد الموزع ألصحاب حسابات  عوسط نسبة اللية متالما  احات المتممة للبيانات( من اإليض33ين اإليضا) رقم )ويب
 بالعام الماضي. ل العام مقارنة خل واالدخارالمطلقة 

 

 جنبية  لبات سعر صرف العمالت األتق  مخاطر •
  
من   أتنشوف العملت األةنبية،  ير أسعار صردوات المالية نظراا لتغر األقلب أسعابية بمخاطر تةنألالعملت ا  خاطرل مميتت
المالياأل ا  ةدوات  إن  األةنبية،  بالعملت  المعتمدةالمقومة  التشغيلية  االمصرف  لدى    لعملة  لتعهي  ونظراا  اليمني،  امل للاير 

الالمصرف   من  عدد  األةنفي  ا  طب  ةبيعملت  نشقا األم  طهالطبيعة  ذلك  يعرضفقن  قد  لر  أسعار صره  في  التقلبات  ف  خطر 
ا تخفيالعملت  وألغراض  ذلألةنبية.  ا   الخطر  كض  الحد  فقن  ألإلى  مراعاة  المصرف  دنى  على  مراكز  يعمل  في  التوازن 
ا    العملت د الفائض  ييز  م بحيث ال1998نة  سل  (6شور رقم )نك المركزي اليمني بالمنللتعليمات الصادرة عن الباألةنبية وفقا

عفي   كل  عن    ملةمركز  حده  ا   %15على  رأس  ا ياطيات  حتواال لمال  من  أن  إلى  ال  ضلفائإضافة  المةمغفي  لكافة    مركز 
 .واحتياطياتالمصرف المال من رأس  %25العملت يةب أن ال يزيد عن 
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بتعليمات    ومن اإللتزام  المركزيأةل  بااردلووا  اليمني  البنك  )شولمنة  رقم  لسنة  6ر  المصرف  م  1998(  عيعمل  لى  دورياا 
 السائدة في ذلك التاريخ.   فبأسعار الصر ةنبيةت األف في الفائض من العملةنبية والتصرراقبة مراكز العملت األم
 

 مالية: ية في تاريخ البيانات اللي صافي التعرض للعملت األةنب الةدول التا ويوضح

 م2020 
 لي اإلجما أخرى  يني لجنيه إستر  سعوديلاير ويور يكي مر دوالر أ 

 لاير يمني  ألف ني  يمألف لاير ألف لاير يمني  ف لاير يمني أل ألف لاير يمني   يمني لاير ألف 
       

 42,243,916 481,805 151,580 6,988,515 610,530 34,011,486 األصول
 )41,126,526( )67,909( )149,317( )11,654,179( ( 609,236) ( 28,645,885) إللتزامات ا

,2632 ( 4,665,664) 1,294 5,365,601 ة جنبيمالت األ الع صافي مراكز  413,896 1,117,390 

 

 م2019 
 اإلجمالي  رى أخ جنيه إسترليني  لاير سعودي وروي يكي والر أمر د 

 ي يمن ألف لاير ألف لاير يمني  يمني  ألف لاير ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  
       
 36,017,687 438,319 187,115 3,350,910 852,494 31,188,849 ألصولا

 ( 34,492,966) ( 312,075) ( 188,171) ( 7,630,880) ( 817,437) ( 25,544,403) االلتزامات 

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

 
 ية( سملة )تحليل الحساللعادلة ي القيمة العير ف لتغأثر ا

 
 اضي: لعام المة بامقارن ية الهامة نهاية العاملت األةنبار صرف العمالتالي أسع ل لةدويوضح ا

 ازي. ق المووسط سعر الصرف في السو لتحديد مت  دارة المصرف قامت بها إ  تاملى آخر مععل دتم اإلعتما *

 
لدوالر يمنية بأن سعر اإلقفال لمصارف العاملة في الةمهورية الة للبنوك والمات البنك المركزي اليمني الموةهي تعل  وبحسب

نهاية شهر  المالية في  يم مراكزهم  يم تق وعليه يتكي  يي/ للدوالر األمريمنلاير    250.25م هو  2020بر  ديسم   لشهر األمريكي  
له2020ديسمبر   ا  وفقا السم  قامعر،  ذا  بموةبرإدا   تفقد  األسعار  باستخدام  المصرف  أسعار    ة  لشهر  نشرة  الشهري  اإلقفال 
 . م2019 ، م2020ديسمبر  31 تاريخت األةنبية بعملال  مركزي اليمني لتقييم مراكزم الصادرة من البنك ال2020ديسمبر 

 
الموار الصرف في  ة متوسط أسعاراعومغ م التي تمر  السوق  الازي والظروف  ال  بلدبها  التالي    فترةخلل  الةدول  الحالية، 
ان الدخل ى بيعل  ات العلقة واألير المتوقغقابل العملت األةنبية ذنخفاض سعر صرف اللاير اليمني مال  األيرصيل  يبين تفا

 ى يابتة: عوامل األخرلة ابقاء كاف مغ ،خر وحقوق الملكيةاآلامل الش

ية مقارنة  القائمة في تاريخ البيانات المالوامة نبية الهاألةعملت  انات المالية مراكز المتممة للبي اإليضاحات ال( من  44قم )را)  ويبين إيض
 لعام الماضي. با

 

 متوسط سعر الصرف وفقا  
 الموازي*  وقلسعر الس  

   سعر اإلقفال وفقا  لنشرة أسعار 
 البنك المركزي اليمني 

 

  م2020ديسمبر   31 م2019ديسمبر   31 م2020بر  ديسم  31 م2019ديسمبر   31
 لة العم يمني  معادل اللاير   يمني  عادل اللايرم  يمني  معادل اللاير   ييمن  ل اللايرعاد م
     

 يكي دوالر أمر 250.25 250.25 643.50 582
   يورو أوروبي 306.96 280.68 789.32 652
 لاير سعودي  66.72 66.73 169.50 153
 يلين إستر ةنيه 341.87 329.05 879.09 765

 على بيان    ثر المتوقعاأل
 ص( النقيادة )الدخل بالز

  

   م 2020 م 2019
    

 يكي دوالر أمر  8,431,659 7,471,420
 ي  يورو أوروب   2,033 46,411

 لاير سعودي   ( 7,187,304) ( 5,533,239)
 نيةنية إسترلي   3,556 (1,398)

 ى رأخ  295,639 167,107
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 مخاطر التشغيل  .د
 

 ةية التكنولو  قاتيين ناتج عن التطبمع  قصورباشرة نتيةة  ير مو غمخاطر حدوث خسائر مباشرة أتتميل مخاطر التشغيل في  
العمليات ال  أو  أخطاء  ويأو  التقلي موظفين،  على  المصرف  حعمل  من  المخدوث  ل  خلل  ماطر  هذه  السياسات ن  من  إطار 

و واإلةرا لتقييم  وذءات  المخاطر،  هذه  وإدارة  ال  لك من خللمراقبة  على  للواةبات  العمل  الفعال  ءات  إةرا  لمن خلفصل 
 تقييمها.   لمخاطر وطرقاذه موظفين بهال يافة إلى زيادة وع إلض، باالمطابقة

 

 مخاطر أخرى  .ه
 

المخا األخرىطتشمل  القانونتبالمء  الوفا  عدم  مخاطر  ر  والمخاطر  الرقابية  الطلبات  ومخاطر  على  ية  السيطرة  ويتم  سمعة. 
الوفاء بالمتطلبات امخاطر   إابعتاط والمبة باإلنضعلقالمتواإلةراءات    اساتلسي لرقابية من خلل إطار من اعدم   ة دارة، ويتم 

ال خالمخاطر  من  التطبيقانونية  المسلل  لتوصيات  الفعال  مخا  داخل انونيين  الق  تشارينق  إدارة  ويتم  المصرف،  طر  وخارج 
ما كان  حيث  صة  إلصدار تعليمات وسياسات خابسمعة المصرف باإلضافة    وامل المتعلقةل فحص منتظم للعالسمعة من خل

 اا.لئمذلك م
 

  لإدارة رأس الما .8
 

األسا ال  اسي لهدف  إدارة  المن  لرأس  التمصرف  البات رأمتطلبأكد من اإللتزام  مال هو  الصاس  المركزي  عدرة  مال  البنك  ن 
أن  ررات  اليمني ومق والتأكد من  المصرفي،  لإلشراف  بازل  بمعدل تصنيلةنة  يحتفظ  إئتمانالمصرف  نسبة وي وي قف  كذا 

ا للتعليمات اية رأس الف بمراقبة كفويقوم المصر  به.اإلحتفاظ  ةب  االحد األدنى الو  من   مال ةيدة وأعلىة رأس  يفاك مال وفقا
المن    لصادرةا الشأن وذلك    يمركزالبنك  البنبقستخاليمني في هذا  المطبقة من  للمعايير  ا  أساليب وفقا اليمني دام  المركزي  ك 

والرقابة  ألغراض بق  يقوم.  )كل  عدالمصرف  دورية  تقارير  كفاية  شه  3اد  بنسبة  وذلأس  رور(  طالمال  لمنشور  بك  ا  البنك قا
اظ بنسبة إةمالي رأس  إلحتفالعاملة في اليمن ا   البنوك  نني مكزي اليمالمر  البنكم. ويطلب  1997( لسنة  2)ي اليمني  مركزال

ا تبلغ )دول  بهاة معترف  ةحة بأوزان المخاطر بنسبالمال إلى األصول المر المصرف أن يحتفظ لى  ( كحد أدنى، كما أنه ع %8يا
إلرلي  من إةما  ةنسبب المال  العمأس  تبلغ )ى ودائغ  أدنى. ويتم إح%5لء  الكفاية رأسبة  تساب ن( كحد  لتعليمات مس  ا  ال طبقا

المال األساسي    مركزيال  البنك   في والموضحة    مصرفال  إلتزاماتوالمساند بقةمالي أصول واليمني بمقارنة مكونات رأس 
  كما يلي: اطرخةيحها بأوزان المتر البيانات المالية بعد

في رأس  ات  مالمساه  استبعادد  )بعواألربا) المرحلة نونية والعامة  القا   ياطياتت االحوع  أس المال المدفو مال األساسي من رويتكون رأس ال
العامة التي يكونها    ند فيتكون من المخصصاتساالم  المال   لمخصصات، أما رأس محلية( وكذا العةز با  و شركة مالية نك محلي أب   ي مال أ

 وزان المخاطر. المرةحة بأ لألصو ن ا م %2ال يزيد عن وبحيث  %1بنسبة  لمصرف على الديون المنتظمةا

   م 2020 م 2019
   ن لاير يمني مليو  ن لاير يمني مليو 

    

 ألساسي ا رأس المال   7,714 6,122
 دلمسان رأس المال ا  33 31

 س المال  إجمالي رأ   7,747 6,153

      
 أوزان المخاطر: ت المرجحة با تزامإللاألصول وا      

 الي األصول إةم  16,957 14,052
 واإلرتباطات العرضية   اتماإللتزا  2,225 2,715

 بأوزان المخاطر  حةمرج لامات ا ي األصول واإللتزإجمال  19,182 16,767

 رأس المال   نسبة كفاية  % 40.39 % 36.70
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 نييملنك المركزي االب لدىحتياطي االدة أرصنقدية بالصندوق و .9
 

 بر:ديسم 31ما يلي كما في هذا البند م يتكون

أر احتياطي  اال  صدة تتميل  الي   بنكللدى  الحد    نيمالمركزي  الواةفي  الب األدنى  لدى  به  اإلحتفاظ  اب  المركزي  مقاب ليمن نك  ات  اب حس  لي 
 خدام اليومي للمصرف.  ست غير متا) لإل  درصي ال ة )بدون عائد(، وهذاالعملء باللاير اليمني والعملت األةنبي 

 

 أرصدة لدى البنوك والمصارف المؤسسات المالية .10
 

 يسمبر:د 31يلي كما في ما ميتكون هذا البند 

 

 

   م 2020 م 2019
   لاير يمني  ألف  يمني  لاير  فأل  

    
 حلية ة م عمل –لصرافات اآللية  نقدية بالصندوق وا  6,117,123 3,877,688
 عملة أةنبية –  والصرافات اآللية نقدية بالصندوق   9,602,364 9,561,861

13,439,549 15,719,487   
    

 ة محلية مل ع –ي ن ي اليملدى البنك المركز إلزامي حتياطي ا  1,106,948 872,695
 يةأةنب  عملة – يمنيزامي لدى البنك المركزي الإلحتياطي ا  3,194,191 2,728,726

3,601,421 4,301,139   
    

17,040,970 20,020,626   

   م 2020 م 2019
   لاير يمني ألف   ألف لاير يمني  
    
 يمني ال  البنك المركزيدى ل   صدةرأ   

 حلية م عملة  –حسابات ةارية   12,246,581 7,915,821
 عملة أةنبية –ة حسابات ةاري   6,055,923 8,911,190

16,827,011 18,302,504   

    
 محلية وك ن أرصدة لدى ب   

 عملة أةنبية –ية حسابات ةار  585,357 1,280,525
 ملة محلية ع –ة ي ات ةارحساب   655,081 1,736

1,282,261 1,240,438   
    
 ية خارجيةلأرصدة لدى بنوك ومؤسسات ما    

 عملة أةنبية –ت ةارية حسابا  16,115,965 6,212,624
 ةعملة أةنبي  –ةل غ ألودائ   50,050 50,050
 لية محعملة  –ية سابات ةارح  43,547 44,310

6,306,984 16,209,562   
    

24,416,256 35,752,504   
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 اع مويل عمليات المرابحة واإلستصنتد عقو .11
 
 ديسمبر: 31في  يلي كمامما كون هذا البند يت

 
 

 

ا ألحكام بقط - لدخل رقم  ( من قانون ضرائب ا14)قم م، وكذلك المادة ر1998( لسنة 38البنوك رقم )( من قانون 85دة رقم )الماا
ا لتعليما المخصص  كافةم، فقن  2010نة  ( لس17) لضريبة  وع  من الخض  معفاةكون  ات البنك المركزي اليمني ت ت المكونة طبقا

 . الدخل 

قلتب  - عمغ  تمويل  المرابحليايمة  وقدره  غير  واإلستصناعة  ت  مبلغ  يمن أل  1,761,721  المنتظمة  ديسمبر    31في    يف لاير 
ديسمبر    31في  ألف لاير يمني، وكما    1,510,872  درهنقدية بمبلغ وقبودائغ وضمانات    د خصم األرصدة المغطاةبع  م2020
ق  م2019 التبلغ  تمويل عمليات  مبلغ  ير غاع  بحة واإلستصن مرايمة  بعد خصم    ألف لاير 3,686,696وقدره    المنتظمة  يمني 

 ح ذلك: وفيما يلي بيان يوض ألف لاير يمني،  1,576,593قدية بمبلغ وقدره ن   ئغ وضمانات المغطاة بودااألرصدة 

 
 ة(ة وغير منتظمنتظم)م واإلستصناع مخصص تمويل عمليات المرابحة .12

 
 

 ديسمبر: 31ي كما في لا يد ممالبنيتكون هذا 

 

 

  إيضاحات  م 2020 م 2019
   ي ألف لاير يمن  مني ألف لاير ي 
    

 بحة رامليات المل عتموي   5,388,280 6,825,960
 ستصناع تمويلت عقود اإل   1,210 245,585

7,071,545 5,389,490   
    
 ستصناع واإل  مليات المرابحةمخصص تمويل عصم: يخ 12 ( 2,569,098) ( 3,734,939)
 إيرادات مؤةلة  يخصم:  ( 228,114) ( 335,292)
 نبة إيرادات مة: خصمي  ( 128,051) (81,083)

2,920,231 2,464,227   

   م 2020 م 2019
   يمني  ألف لاير   لف لاير يمني أ 
    

  تمويلت رديئة  1,725,257 3,561,929
   في تحصيلها  كتمويلت مشكو  6,491 33,911
   ى ستوتمويلت دون الم   29,973 90,856

3,686,696 1,761,721   

  إيضاحات  م 2020
 إجمالي 

 ف لاير يمني أل
 عام 

 ي  يمنلاير ألف 
 د حدم

  يمني لاير ف أل
  

     

93,734,93  105,874 0653,629,  العام الرصيد في بداية   
 ل العام خل المكون 37 – – –
(841,651,1 )  – (841,651,1 )  خلل العام  تخدمالمس  
 م لعال اد خل المستر  – – –

982,569,0  الرصيد في نهاية العام   2,463,224 105,874 

  إيضاحات  م 2019
 ي المجإ

 مني ألف لاير ي
 ام ع

 ألف لاير يمني 
 محدد 
 ي  يمنألف لاير

  

     

 م العاالرصيد في بداية   3,611,092 96,151 3,707,243
27,696 9,723 7,9731  العام  لل ون خالمك 37 

 ام المسترد خلل الع  – – –

 ية العام ها ن  الرصيد في  3,629,065 105,874 3,734,939
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 تهية بالتمليكمن جارةإ .13
 

 بر:ديسم 31لي كما في ما يلبند ميتكون هذا ا

 .منتهية بالتمليكبموةب عقود إةارة غير ةرة للوعقارات مؤ  ت ومعدا  آالت يمة ق ي فة فتتميل التكل
 

 

 إسالمية كوك مارات في صثتاس .14
 

 :ديسمبر 31كما في يلي لبند مما يتكون هذا ا

اإلسلمي   إسلمية محلية  ك وفي صك  االستيمارات - الصكوك  وحدة  باصادرة عن  المركزة  )غير  لبنك  اليمني    غ وتبل  ة( مدرة ي 
م 2019ديسمبر    31لاير يمني كما في    فر صم )مبلغ وقدره  2020ديسمبر    31مني كما في  لاير ي   صفرك  القيمة اإلسمية للص

 الواحد(.  كلصل

البنك   المالية ارة  ، وفوضت وزاستحقاقهافي تواريخ    مان هذه الصكوكضب   التزمتالية  وزارة المفي  يلة  مم  ليمنيةاة  ري مهوالة -
 زي اليمني. ة المالية لدى البنك المركخها من حساب وزارفي تواري   ستحقاق االصم بخمني المركزي الي 

 

 في أوراق مالية راتثمااست .15
 

 ر:بسمدي 31ا يلي كما في مم يتكون هذا البند

ا - المامستي إلتتميل  الالي رات  للبيغ  مة  في  تاحة  )  استيماراتفي    م2019و  م2020سمبر  ي د  31كما  محلية  مدرةة(  غير  مالية 
وقية معلنة  ر س لعدم وةود أسعاوذلك    االستيماراتلة لتلك  ه للقيمة العادعلي   االعتماديمكن    تقدير  ىل علظراا لتعذر الحصوون 

 . اإلنخفاض ة مي بعد خصم ق ها بالتكلفةلتسةي تم ية فقد لب مستقلفقات النقدية ادت وكذا لعدم إمكانية تحديد ال

اإل  تم - لبعض  القيمة  إنخفاض  الماستيمإحتساب  المتاحة  ارات  وةوددلع  غللبي لية  تلك   م  من  توزيعات  خ  أي  لل  اإلستيمارات 
 ي توزيعات منها خلل السنوات القادمة. م أعدم توقغ إستلالسنوات الماضية وكذا 

 تصنيف عالمية.  تا من قبل شركغير مصنفة  غللبي حة ة المتاي لالما فة اإلستيماراتاك -
 
 
 

   م 2020 م 2019
   لف لاير يمني أ  ي لاير يمن فأل  
    

 لعام ي بداية االتكلفة ف  1,695,386 2,195,886
 إلضافات خلل العاما  – –
 ل العام اإلستبعادات خل   ( 481,562) ( 500,500)

 ي نهاية العام ف ةتكلفال  1,213,824 1,695,386

    
 في بداية العام  مةمغ اإلهلك  1,576,668 1,784,205
 ك العامإهل  98,761 292,963

 ات  غ إهلك اإلستبعادمةم  ( 481,562) ( 500,500)

 ام مجمع اإلهالك في نهاية الع  1,193,867 1,576,668
    

 ة ريت صافي القيمة الدف  19,957 118,718

    م 2020 م 2019
   الصكوك عدد  يمني ألف لاير   ف لاير يمني ل أ 
  

   

 جة( )غير مدرالمطفأة ي ديون صكوك بالتكلفة ف  تكاستثمارا مصنفة أدوات    
 ية حلم –ة ي إسلمصكوك    – –

– –    

  يضاحات إ م 2020 م 2019
   ي ألف لاير يمن  ي نألف لاير يم 
    

 
 

ة  لالعاد  ة لقيموق الملكية تظهر با ت في حق مارا أدوات مصنفة كإستث 
 حقوق الملكية  من خالل بيان 

 غير مدرةة  –احة للبيغ مت  ستيمارات ماليةإ 1.15 1,338,264 1,337,566

1,337,566 1,338,264   
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 مالية متاحة للبيع استثمارات 1.15
 

 :رديسمب 31في بند مما يلي كما ون هذا اليتك

 
 المتاحة للبيع ةالمالي تارااالستثممة في قي  االنخفاض 1.1.15

 
 :ديسمبر 31مما يلي كما في  ذا البنديتكون ه

ا   * بيبغ ولببعض ة للحبتاليبة المماات التيمارقيمة اإلسي فاض فرف تدعيم اإلنخمصوةب على الت ي  كزي اليمني،لمريمات البنك التعلطبقا
ا بدءاا من عام   %20رات بنسبة  امستي اإل د أي توزيعات مبن تلبك ولعدم وة ذلك يمني ولاير 458,705,689 غيبل وبما م2016سنويا

 .أي توزيعات منها خلل السنوات القادمة مستلاا توقغ عدم خلل السنوات السابقة وكذ االستيمارات

 
 إستثمارات عقارية .16

 
 بر:مسدي 31يلي كما في مما  ندهذا البن يتكو

 
 
 
 
 
 

  احات إيض م 2020 م 2019
   ألف لاير يمني    يمني ألف لاير  
    

 الشركة العقارية الرائدة  648,200 648,200
 ب  لوالصيد ية للحدب رالع ة الشرك  525,123 525,124
 بحري بروم للصيد ال ة كشر  90,917 90,917
 الية للخدمات المة يمني ال الشركة   90,452 89,753
 للتأمين ركة اإلسلمية اليمنيةشال  50,000 50,000
 مار ستي العقاري واإلالشامل للتطوير   – 50,000

1,453,994 1,404,692   
    

(116,428 ) (66,428) 1.1.15 
 صم:  يخ
 حة للبيغالمالية المتا تايماري قيمة اإلست اض ف فنخائر اإلخس

1,337,566   1,338,264   

   م 2020 م 2019
   ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  
    

 م عاداية الب  يد في الرص  116,428 116,428
 خلل العام*   ضنخفااإليضاف:   – –
 يغب تاحة للمال المالية اتاالستيمارقيمة   في  ضاالنخفا المستخدم من   (50,000) –

 هاية العام صيد في ن الر  66,428 116,428

   م 2020 م 2019
   يمني لاير  ألف  لاير يمني  ألف 
    

 محلية   –ات عقارية رإستيما  1,022,689 1,236,810
1,236,810 1,022,689   

    
 ) غير محققة( اب غير في القيمة العادلة )أرالت   – –
– –   
    
 ة  ت الياب ول صة للعقارات المحولة لأل القيمة العادل احتياطي م:يخص  (43,313) –

1,236,810 979,376     
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 يما يلي: العقارية ف ستيماراتالايل وتتم 

بمبلغ   باإلضافة إلى شقه  يمني  لاير   ألف  249,451بمبلغ وقدره    رف صمللت ملكيتها  آل ية  أرض  تبعادات في تحويل تتميل قيمة االس *
 .  صرففي نشاط الم الستخدامها ذلك ول اليابتة ضمن األصووالمباني ضي  را ساب األح  إلىألف لاير يمني  7,983وقدره 

 

 نسحالقرض ال .17
 

 مبر:ديس 31 مما يلي كما فيهذا البند  نيتكو

 

 في شركات تابعة إستثمارات .18
 

 ديسمبر: 31مما يلي كما في  ا البنديتكون هذ

 

   م 2020 م 2019
   ألف لاير يمني   ف لاير يمني أل  
    

 صيد في بداية العام الر  1,236,810 2,462,603
 اإلضافات خلل العام  – –
 * لل العام خت ادااإلستبع  ( 214,121) ( 1,225,793)

 الي التكلفة إجم  1,022,689 1,236,810
    
 ة ت الياب صول حولة لأل رات الم لعادلة للعقا القيمة ا احتياطي م:صخي  (43,313) –

1,236,810 979,376   

   م 2020 م 2019
   لف لاير يمني أ   يمني لاير  ألف 
    

 بنوك والمصارف والمؤسسات المالية نوحة للقروض حسنة مم  – –
 ملء المصرف  لعسنة ممنوحة قروض ح   101,852 101,852

101852 101,852   
    
 ية للعملء رات الةاحساب ى ال إل  دالسدا م:يخص  – –
 مخصص القرض الحسن  يخصم:  ( 101,852) ( 101,852)

– –   

 م 2019
 نسبة  
 ة المساهم

 م 2020 م 2019
نسبة  

 اهمة لمسا

  م 2020

 ني يم ألف لاير ي من يألف لاير
 

     

 غير مدرةة( ألحمر )مصنغ الشامل للطوب ا 500,000 % 100 1,601,641 % 100
 411,61,60   500,000  
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 ول أخرىصدة مدينة وأصأر .19
 

 ديسمبر: 31بند مما يلي كما في هذا ال يتكون

 

 
 دينة واألصول األخرىا لألرصدة المكوك في تحصيلهمش مخصص ديون .20

 

 ديسمبر: 31لبند مما يلي كما في ن هذا ايتكو

 

  ت إيضاحا م 2020 م 2019
   يمني لف لاير أ   يمني لاير ألف  
    

 مصرف*ا لليتهكآلت ملل أصو  1,690,096 1,689,596
 مليكية بالت مدينو اإلةارة المنته  1,213,824 1,281,056
 مكشوفة  ةارية ساباتح  756,328 1,141,802
 ينهد موظفسلف وع  181,195 144,398
ا   102,995 91,715  مصروفات مدفوعة مقدما
 ومطبوعات يةمخزون قرطاس  86,067 80,997
 ت ادفع – يذالتنفيد مشروعات ق  17,483 17,483

 ت مستحقةاداإير  284 711
 وعوننون متن مدي   524,475 507,651

4,955,409 4,572,747   
    

(2,852,380 ) (2,331,061 ) 20 
مشبكوك فبي تحصبيلها لألرصبدة المدينبة ص ديبون  مخصبيخصم:  

 واألصول األخرى

2,103,029 2,241,686   

 * ة. الحكومي ها للمصرف لدى الةهات آلت ملكيت تي الل ألصو ا بعض ود قعميد علت زمة اللالقانونية  ات ةاري إستكمال اإلةراء

  ات إيضاح  م 2020 م 2019
   ف لاير يمني أل   ألف لاير يمني  
    

 عام لية ابدا صيد في لرا   2,852,380 2,828,466
 بيةص بالعملت األةن ة المخص فروق إعادة ترةمة أرصد  4,103 (7,168)

 العام المكون خلل  37 – 31,082
 خلل العام  خدمالمست   ( 525,422) –

 عام الرصيد في نهاية ال  2,331,061 2,852,380
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  ممتلكات ومعدات .21
 
 يسمبر:د 31في ما ك ليد مما يا البنيتكون هذ

 سيارات  دات معو آالت  مباني  اضي أر 
أثاث  

 ومفروشات 
  أجهزة ومعدات

 ركمبيوت
تحسينات مباني  

 اإلجمالي  أجرة مست

 لاير يمني ألف   ني يمألف لاير  ني ألف لاير يم ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  لف لاير يمني أ ي ألف لاير يمن  لف لاير يمني أ 
         
         ل مرحال غ  ي المبلإجمال
 3,927,519 54,662 841,037 403,144 126,937 613,059 431,453 1,457,227 م 2020  نايري 1 في
 350,632 – 17,510 2,403 15,262 33,218 32,788 249,451 افات إض

 ( 45,990) – ( 15,502) ( 2,617) ( 12,678) ( 15,193) – – إستبعادات 

 4,232,161 54,662 843,045 402,930 129,521 631,084 464,241 1,706,678 م 2020ديسمبر   31 الرصيد في 

         
         مجمع اإلهالك 

 1,671,969 33,930 800,807 271,951 110,254 433,658 21,369 – م 2020ير  ينا 1في 
 100,176 4,561 15,014 19,702 6,001 45,890 9,008 – إهلكات السنة 

 ( 44,676) – ( 15,187) ( 2,526) ( 12,061) ( 14,902) – – إستبعادات 

 1,727,469 38,491 800,634 289,127 104,194 464,646 30,377 – م 2020 بر سمدي  31 في الرصيد 

 2,504,692 16,171 42,411 113,803 25,327 166,438 433,864 1,706,678 م2020ديسمبر   31ل في  المبلغ المرح

         
         لي المبلغ المرحل جما إ

 3,375,390 51,151 839,377 429,125 116,860 592,480 431,453 914,944 م 2019يناير   1في 
 594,123 3,511 6,270 2,681 10,077 29,301 – 542,283 فات إضا

 ( 41,994) – ( 4,610) ( 28,662) – ( 8,722) – – إستبعادات 

 3,927,519 54,662 841,037 403,144 126,937 613,059 431,453 1,457,227 م 2019سمبر دي  31 الرصيد في 
         

         ك المجمع اإله
 1,594,843 29,364 777,171 280,116 103,602 391,975 12,615 – م 2019يناير   1في 

 118,767 4,566 28,150 20,453 6,652 50,192 8,754 – إهلكات السنة 
 ( 41,641) – ( 4,514) ( 28,618) – ( 8,509) – – ادات بعإست

 1,671,969 33,930 800,807 271,951 110,254 433,658 21,369 – م 2019ديسمبر   31 الرصيد في 

 2,255,550 20,732 40,230 131,193 16,683 179,401 410,084 1,457,227 م2019يسمبر  د 31في  ل مرحالمبلغ ال

 
  ماليةت المصارف والمؤسساالمستحقة للبنوك وأرصدة  .22

 
 يسمبر:د 31ي مما يلي كما فد البن يتكون هذا

 

   م 2020 م 2019
   ني يم ألف لاير   ي يمن لاير ف أل  

    
 حليةلمك ا أرصدة مستحقة للبنو    

 ملة محلية ع –بات ةارية حسا  3,561,715 3,448,165
 عملة أةنبية –بات ةارية حسا  1,677 21,797

3,469,962 3,563,392   
    
 جية الخار ؤسسات الماليةلموك وا أرصدة مستحقة للبن   

 نبيةأةملة ع – ية ةار  اتحساب   – 25,573

73,525  –   
    

3,495,535 3,563,392   
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 أخرىودائع ارية وجسابات ح .23
 

 مبر:ديس 31البند مما يلي كما في  يتكون هذا
 

 نوعللالحسابات الجارية والودائع األخرى وفقا    1.23
  

 
 لقطاعاتئع األخرى وفقا  لوالودا  يةالحسابات الجار 2.23
 

 

 ى رأخرصدة دائنة وإلتزامات أ .24
 

 ديسمبر: 31يلي كما في  كون هذا البند ممايت

 

   م 2020 م 2019
   مني  يلايرألف  لاير يمني ألف  

    
 ية محل ةعمل  –ةارية   باتحسا  11,151,897 8,011,524
 ةنبيةعملة أ  – حسابات ةارية   21,662,516 17,170,400

25,181,924 32,814,413   
    

 عملة محلية  –نات نقدية أمي ت   179,842 236,827
 أةنبية عملة  –نقدية  ميناتتأ  4,256,317 1,660,977

1,897,804 4,436,159   
    

 ى رودائغ أخ  1,595,445 385,223

27,464,951 38,846,017   

   م 2020 م 2019
   لف لاير يمني أ  ألف لاير يمني  

    

 ري تةا  4,116,852 8,130,908
 صناعي   3,494 4,941,227
 سماك وصيد أاعي زر  906 193,832

 وأخرى   رادأف  34,724,765 14,198,984

27,464,951 38,846,017   

  احات إيض م 2020 م 2019
   ألف لاير يمني  ف لاير يمني أل  

    

 يذلتنفقيد ا  مرابحات  981,858 810,931
 ى ائنة أخر أرصدة د  972,001 942,006
 تحقة ت مسوفا مصر  448,832 285,865
 ليك دائنو اإلةارة المنتهية بالتم  19,957 118,718
 م عاضرائب الدخل عن ال 1.24 404,226 2,930

2,160,450 2,826,874   
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 ل عن العامالدخ ةبضري 1.24
 

 مبر:ديس 31 ما يلي كما فييتكون هذا البند م

    م  2020  م 2019

     ين يملاير  منيلاير ي 

    

 حيفتتااال  صيدالر  2,930 2,748

 العام  خلل  المكون  404,226 2,930

 خلل العام  المسدد  (2,930) (2,748)

 العام  نهاية  رصيدال   404,226 2,930

 
 أخرى مخصصات .25

 

 ديسمبر: 31 يتكون هذا البند مما يلي كما في

 م 2020 

 
 الرصيد  
 أول العام 

  ل ن خالكو الم
 العام 

خدم خالل  المست
 م عاال

مخصصات  
ض  ى الغر تفإن

 نها م
ي  د في الرص
 عام ال نهاية 

 ي ألف لاير يمن ألف لاير يمني  ألف لاير يمني   يمني ألف لاير مني ف لاير يأل 
      
 36,667 – – 334 36,333 ية  رضع التزاماتخصص م

 10,798 – – – 10,798 ات محتملة  ب مخصص مطال

 13147,  343  – – 7,4654  

 
 م 2019 

 
أول  د  الرصي 

 العام 
ل  كون خاللما

 م العا
  خالل  مدتخ سمال

 عام ال

ات  مخصص
الغرض   نتفىإ

 ا منه
د في  الرصي 

 نهاية العام 
 ألف لاير يمني   يمني ف لايرأل  يمني ألف لاير يمني  ألف لاير ألف لاير يمني  

      
 36,333 (24,048) – – 60,381 عرضية   زاماتالت مخصص 

 10,798 – – – 10,798 تملة  البات محص مطخصم

 71,179 – – (24,048 ) 47,131 
 

  واالدخارالمطلقة  تثماراتاالسات أصحاب حسابحقوق  .26
 

 وفقا  للنوع   االدخاروة المطلق اراتاالستثمبات  حقوق أصحاب حسا 1.26
 

 . يةفي األصول بطريقة إسلم  واالستيمارللتمويل  خدامهااست ف ويتم ال المصرة مغ أموتلطمخ الستيماراات حساب اب  وق أصححقأموال  
 

   م 2020 م 2019
    يمني ف لاير أل   لف لاير يمني أ 

    
   عملة محلية – استيماريةودائغ   2,271,555 2,599,712
 نبيةعملة أة –يمارية إست دائغ و  5,301,963 5,847,454

8,447,166 7,573,518   
    

 محليةلة عم –تيماري ئغ إدخار إسودا  1,658,284 1,981,145
 بيةأةن  عملة  –إستيماري  ودائغ إدخار   3,451,375 3,163,576

5,144,721 5,109,659   
    

13,591,887 12,683,177     
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 ت  وفقا  للقطاعا واالدخارالمطلقة  ستثماراتاال  حاب حساباتحقوق أص 2.26
 

 
 المدفوع  لرأس الما .27
 

ديسمبر   31في  ي  مليار لاير يمن   6  )مبلغ  م2020  برديسم  31 يمني كما في  لاير  مليار  6  وقدره  لغفوع مب در والمدلمصمال اال  يبلغ رأس
بقيمة    6دد  ع  لى عزع  مو  (م2019 سهم،  الواحدمليون  للسهم  لاير  إسمية  لقرارألف  ا  طبقا وذلك  يمني  غ    العامة  العادي الةمعية  ة  ير 
يادة رأس المال  م بشأن ز2004ة  ( لسن 12زي اليمني رقم )مركإدارة البنك الس ار مةللقر يذاا تنفوكذا م 2005مايو  24بتاريخ  نللمساهمي 

 .يمني مليار لاير 6غ بللي 
 

 القانوني ي تياطحاال .28
 

م وكذا النظام األساسي  2009ة  ( لسن16)م والمعدل بالقانون رقم  1996( لسنة  21)ية رقم  اإلسلموفقاا ألحكام قانون المصارف  
لل نسبة  احتةاز  يتممصرف  المعدل  عن  يقل  ال  األ  %10  بما  رصيد   االحتياطي  ةغذيلت  ربا)من صافي  يساوي  حتى  القانوني 
  في رأس المال المدفوع.ضع االحتياطي

 

القانوني كما    االحتياطيقد بلغ  و  اليمنيالمسبقة من البنك المركزي  موافقة  دون الحصول على ال  ياالحتياطذلك    استخدام  يمكنال  
ديسمبر   31كما في    ألف لاير يمني  210,987  وقدره   غمبل  ،لاير يمنيألف    455,022  وقدره  مبلغ  م 2020ديسمبر    31في  

 . م2019
 

 القيمة العادلةحتياطي ا .29
 

لى  إارات العقارية  ةزء من االستيملتحويل    نظراا   ءيش  ال  م2020ديسمبر    31في    امالعقارية ك  يماراتللست لقيمة العادلة  ا  احتياطي  بلغ
 ارية بالقيمة العادلة. العق اتاالستيمارتيةة إعادة تقييم ن  (م2019ديسمبر  31ييمني كما ف ألف لاير  43,313 رهوقد مبلغ)  اليابتة األصول

 

 باطاتوارتضية عر التزامات .30
 

 :سمبردي 31ي يلي كما فد مما ون هذا البنيتك

 

   م 2020 م 2019
   يمني  ألف لاير   ألف لاير يمني  

    
 تةاري   204,224 2,170,510
  ياعصن   125,470 212,720
 سماك  ي وصيد أزراع  1,102 29,864

 أفراد وأخرى   12,352,381 11,178,793

13,591,887 12,683,177   

 م 2020

 المحتجز  التأمين زام اإللت  ةمصافي قي
إجمالي قيمة  

 تزامات اإلل
 

   يمني لاير ألف   لف لاير يمني أ  ألف لاير يمني  
    

 يةستندم تاعتمادا 5,619,409 ( 3,598,864) 2,020,545
 مان ات ضخطاب  3,380,478 ( 654,541) 2,725,937

4,746,482 (4,253,405 ) 8,999,887  

 م 2019

 التأمين المحتجز  ام إللتزة ا في قيماص
مة  يإجمالي ق

 االلتزامات 
 

  يمني  ألف لاير   ي ألف لاير يمن  يمني ألف لاير  
    

 مستندية ماداتاعت  3,238,487 ( 1,136,279) 2,102,208
 طابات ضمان خ 3,347,303 ( 761,525) 2,585,778
4,687,986 (1,897,804 ) 6,585,790  
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 ناعستصواإلمرابحة الت عمليايل يرادات تموإ .31
 

 ديسمبر:  31للسنة المنتهية في  مما يلي يتكون هذا البند

 
 خرىاأل ةتركالمش االستثماراتادات من إير .32

 
  سمبر:دي 31لمنتهية في اي للسنة د مما يلبنيتكون هذا ال

 

 دخاراإلو ةمطلقالات اإلستثمارات عائد أصحاب حساب .33
 

م إةمالي العائد  تقسيام بخلل العلمحقق  عائد اإلستيمار ااإلدخار من  و  لقةت اإلستيمارات المطاب حسابا أصح  صيبتحديد نم  يت
لى  م عم يتم توزيغ نصيب العملء فيما بينهمساهمين يى بين العملء والاألخرالمشتركة  ت  ستيماراويلت المختلفة واإلالتم  من

  المصرف بناء على   من مةلس إدارةء  أربا) ودائغ العمل  نسب حصص  تمادإع  اد ويتمعدألبا ةحة  مر  كةرلمشاسبة اأساس ن
 شاركة.ونسب الم ألعداد الخاصة بهاية واة واألةنبليلة المحالغ المستيمرة بالعمالمب التي تقوم بقحتساب انيةلميز) لةنة ا إقترا
 

 كما يلي: اراالستيموقد بلغت نسبة عائد 

 

   م 2020 م 2019
   ني لاير يملف أ  مني ي ألف لاير  

    
 لمرابحات إيرادات تمويل عمليات ا  310,628 312,155

 ود اإلستصناع ت تمويل عقراداإي   9,220 591

312,746 319,848   

   م 2020 م 2019
   لاير يمني لف أ  يمني  ألف لاير  

    
 ة والمؤسسات المالينوك  الب  إيرادات من األرصدة لدى    
 ة  لوكالا إيرادات صكوك  165,764 –

– 165,764   
 مالية  استثمارات رادات  إي   

 تمليكهية بالإةارة منت إيرادات   10,461 30,112
  لبيغة لح متالية ما استيمارات ت إيرادا  10,000 –

 استيماريةيرادات ودائغ إ    1,375 9,063
 عقارية  استيمارات إيرادات   – 43,737
 إسلمية  دات صكوك إيرا  – 27,055

 أخرى   ارات رادات إستيمإي   – –

109,967 21,836   

109,967 187,600   

  م 2020 م 2019
ي  يمنلاير  ي يكمرأ والر د   لاير يمني   يكي والر أمرد 

% % % %  
     
 مدة سنة واحدة رة لستيمدائغ المالو 6.50 2.50 4.50 2,00
 ر  ة أشهدة ست ة لممرالمستي  الودائغ 4.25 1.50 3.25 1.25
 ودائغ المستيمرة لمدة يلية أشهر  ال 3.00 1.25 2.50 1,00
 ي ستيماراال ر االدخاات اب سح 2.75 1.25 2.40 1,00
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 وم وعموالترادات رسإي .34
 

  ديسمبر: 31في  ي للسنة المنتهيةالبند مما يل هذايتكون 

 
 بيعمليات النقد األجنباح أر .35

 
  ديسمبر: 31في  المنتهية نةيلي للستكون هذا البند مما ي

 

 يات أخرىت عملإيرادا .36
 

  بر:ديسم 31منتهية في نة الا يلي للسممالبند  يتكون هذا

 
 ى بيان الدخلمخصصات محملة عل .37
 

  :رسمبيد 31ي ة فمنتهييلي للسنة الون هذا البند مما يتك

   م 2020 م 2019
   ألف لاير يمني   يمني  ألف لاير  

    
 ت النقديةموالت عن التحويلع  246,191 184,665
 أخرى ت مصرفية دماعموالت وأتعاب خ  157,484 104,308
 ندية ات المست تمادإلعت عن ا والعم  66,665 93,864
 بات الضمانعموالت عن خطا  41,193 65,266

448,103 511,533   

   م 2020 م 2019
   ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  

    
 األةنبيةالعملت دة ب رصرةمة األت  دة عاوق إفر  3,685,344 1,525,043

 يةاألةنب عامل في العملت أربا) الت   98,204 16,206

1,541,249 3,783,548   

  إيضاحات  م 2020 م 2019
   ي لاير يمن ألف  ألف لاير يمني  

    
 ا: منه الغرض   فىنت أ صصات مخ   
    

 رى خمخصصات أ  25 – 24,048
24,048 –   

    

– 43,313 
ا  احتياطياتمن    تإيرادا  التقييم  بالعقإعادة  ارات  لخاص 

 تة صول الياب أل محولة لال االستيمارية
 ةارات  إي   13,513 14,289
 دات  صافي أربا) بيغ ممتلكات ومع  6,856 4,839
 أخرى   12,646 43,181

86,357 76,328   

  إيضاحات  م 2020 م 2019
   ني لاير يمألف   ف لاير يمني أل  

    

 ناع ل عمليات المرابحة واإلستصص تموي مخص 12 – 27,696

31,082 – 20 
ل  صو ينة واأل المدها لألرصدة  لديون مشكوك في تحصي مخصص  
 األخرى 

 مخصصات أخرى   334 –
58,778 334   
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 الموظفين تكاليف .38
 

 مبر:يسد 31هية في سنة المنتلليلي  مما ندالب هذاتكون ي

 

 رىأخ مصروفات .39
 

 ر:مبديس 31ي فة نتهيالم لسنة ند مما يلي ليتكون هذا الب

 
 عامئد السهم من صافي أرباح العا .40
 

  :ديسمبر 31في منتهية نة الند مما يلي للسيتكون هذا الب

 

   م 2020 م 2019
   يمني ألف لاير    يمني لاير  ألف 

    
 وبدالت وحوافز  مرتبات  973,902 851,240
 يةالةتماعاات في التأمين  ف حصة المصر  97,230 49,495

900,735 1,071,132   

   م 2020 م 2019
   ي  يمنألف لاير   لاير يمني  لفأ 

    
 منأو  حراسة  202,936 152,516
 زكاة  135,086 61,497
 يةارات  إ  114,063 114,058
 قود وزيوت و  113,757 96,593
 صيانة    86,603 87,649
 إتصاالت   74,107 86,636
 بال  ضيافة وإستق  63,533 60,253
 نالخزائ النقد ويف تأمين مصار  50,012 39,920
 باء  اه وكهرمي   40,619 27,076
 قاالت ل وإنت نق  35,868 19,430
 وفات نظافة مصر  27,373 18,971
 تبية دوات مكية وأقرطاس  24,820 18,394
 ارات  أتعاب مهنية وإستش  21,529 17,192
 تدريب  9,313 11,693
 لن ة وإعدعاي   8,523 12,925
 كات وإشترا وم حكومية رس  6,347 5,381

 ى فات أخر رومص  224,780 247,905

1,078,089 1,239,269   

   م 2020 م 2019
    
 لف لاير يمنيأ –العام  با)أرصافي   1,626,903 9,438
 ألف سهم – األسهمدد ع  6,000 6,000

 لاير يمني   –اح ي األرب افص  من  ائد السهمع  271.15 1.57
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 المالية وااللتزاماتل ت األصوقاقااستح .41
 
 م2020 

 
ات  إستحقاق
 أشهر 3خالل 

  3ن قاقات مإستح
 ر أشه 6أشهر إلى 

  6إستحقاقات من 
 سنة لى أشهر إ

إستحقاقات  
 الي اإلجم أكثر من سنة 

 مليون  
 ي من يلاير

   ونليم
 ي  يمنلاير

 مليون  
 يمني  لاير

 ن  مليو
 مني لاير ي

 ون  ليم
  يمني لاير

      
      األصول:

 20,021 – – – 20,021 لمركزي اليمنيلدى البنك ا اطياالحتية بالصندوق وأرصدة نقدي

 35,753 50 – – 35,703 مالية ال ساتالبنوك والمصارف والمؤس لدىأرصدة 

 2,464 1,795 525 63 81 ع صناتساإلوة بحالمراتمويل عمليات عقود 
 20 20 – – – لتمليك اب نتهيةرة مإةا

 1,338 1,338 – – –   مالية استيمارات
 979 979 – – – عقارية يماراتاست
 – – – – – سن ض الحالقر
 500 500 – – – في شركات تابعة  اتيماراست

 756 756 – – – مكشوفة ةاريةحسابات 

 55,805 63 525 5,438 61,831 
      :اماتااللتز
 3,563 – – – 3,563 الية الم للبنوك والمصارف والمؤسسات ستحقةم دةأرص 

 38,846 – – – 38,846 ودائغ األخرى ت الةارية والالحسابا
 12,683 7,013 – 208 5,462 ر واالدخاالمطلقة   ستيماراتاالحسابات 

 47,871 208 – 7,013 55,092 

         

 6,739 (1,575) 525 (145) 7,934   الصافي

  
 

 م2019 

 
إستحقاقات  

 أشهر 3خالل 
  3ن قاقات مإستح

 أشهر  6أشهر إلى 
  6قاقات من إستح
 هر إلى سنة أش

ت  حقاقاإست
 اإلجمالي  من سنة أكثر 

 مليون  
 لاير يمني 

 مليون  
 يمني  لاير

 مليون  
 لاير يمني 

 مليون  
  يمني لاير

   مليون
 مني ي لاير

      
      ول:األص
   17,041 – – – 17,041 يليمنلدى البنك المركزي ا  حتياطياالة صدأرق وبالصندونقدية 

   24,416 50 – – 24,366 الية ت الممصارف والمؤسسا دى البنوك والأرصدة ل
   2,920 2,663   97 90 70  واإلستصناعحة رابتمويل عمليات المعقود 

   119 119 – – – يك لتمالة بإةارة منتهي
 – – – – – ة ميلسإصكوك في  يماراتاست

   1,338 – – – 1,338 مالية   استيمارات
   1,237 1,237 – – – عقارية استيمارات

 – – – – – ض الحسن القر
   1,602 1,602 – – – ت تابعة ركاش إستيمارات في

   1,142 1,140 – 1 1 مكشوفة ةارية حسابات

 42,816 91  97  6,811 49,815  
      :اللتزاماتا
 3,496 – – –   3,496 المالية سات صدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسأر
 27,465 – – –   27,465 دائغ األخرى ية والوسابات الةارالح
 13,592 7,658 – 375   5,559 دخار وااللقة لمط ا  االستيماراتات بحسا

 36,520  375 – 7,658 44,553 

       

 5,262 (847)  97 (284) 6,296 لصافي  ا
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 ديةاإلقتصا للقطاعات العرضية واإلرتباطات وفقا  تزامات اإللتوزيع األصول واإللتزامات وكذا  .42
 
 م2020 

 تجاري  صناعي 
زراعي  

 مالي مكيوس
أفراد 
 جمالي اإل  وأخرى 

 مليون   
 لاير يمني 

 مليون 
 ي لاير يمن 

 مليون  
 يمني  لاير

   نليوم
 يمني  لاير

 ليون  م
 يمني  لاير

 مليون  
 يمني  لاير

       
       األصول

 20,021 – 20,021 – – – زي اليمنيلدى البنك المرك الحتياطياارصدة وق ونقدية بالصند
 35,753 – 35,753 – – – ليةرف المؤسسات الما المص أرصدة لدى البنوك وا

 2,464 1,359 7 - 84 1014 ع اابحة واإلستصنتمويل عمليات المر عقود 
 20 – – – – 20 ليك التممنتهية ب إةارة

 1,338 648 140 91 – 459 مالية  استيمارات
 979 979 – – – – اريةإستيمارات عق
 – – – – – – القرض الحسن 

 500 – – – – 500 ي شركات تابعة ف تاستيمارا 
 756 – – 5 611 140 مكشوفة ريةةا حسابات

            
            اتمزا لتإل ا

 3,563 – 3,563 – – – نوك والمؤسسات المالية  لبل  ستحقةة مدأرص 
 38,846 34,727 – – 4,116 3 سابات ةارية وودائغ أخرى  ح

 12,683 12,353 – 1 204 125 االدخار وة طلقالم  االستيماراتحسابات 
            

             تباطالعرضية واإلرتاإللتزامات ا
 2,021 252 – – 1,769 – ةديمستن اعتمادات

 2,726 1,676 – – 1,047 3 خطابات ضمان
 

 م2019 

 ري تجا صناعي 
زراعي  
 مالي وسمكي

أفراد 
 اإلجمالي  خرى وأ

 مليون   
 مني  يلاير

 مليون 
 يمني  لاير 

   مليون
 لاير يمني 

 مليون  
 لاير يمني 

   مليون
 لاير يمني 

   ليونم
 ي من يلاير

       
       األصول
 17,041 – 17,041 – – – منيلدى البنك المركزي الي االحتياطية صدوار دوقلصن با نقدية

 24,416 – 24,416 – – – لماليةا  ارف المؤسساتوالمص ى البنوك أرصدة لد
 2,920 514 – – 194 2,212 إلستصناع ليات المرابحة واعم  تمويلعقود 

 119 – – – – 119 يك ملتلبا ةإةارة منتهي
 1,338 582 140 91 – 525 لية ام استيمارات

 1,237 1,237 – – – – إستيمارات عقارية
 – – – – – – القرض الحسن 

 1,602 – – – – 1,602 تابعة ت ارات في شركاإستيم
 1,142 475 – – 619 48 وفةمكش ةارية حسابات

       
       اإللتزامات

 3,496 – 3,496 – – – لية  الما  ؤسساتك والمبنولل  ستحقةم صدةأر
 27,465 14,127 72 194 8,131 4,941 حسابات ةارية وودائغ أخرى  

 13,592 11,035 144 30 2,170 213 ار دخواالالمطلقة   اراتاالستيمحسابات 
       

        واالرتباطاتعرضية ال االلتزامات
 2,586 1,980 – – 606 – خطابات ضمان

 2,102 149 – – 1,953 – نديةت مستتماداإع
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 الجغرافيموقع فقا  للات العرضية واإلرتباطات وإللتزامذا اتوزيع األصول واإللتزامات وك .43
 
 م2020 

 
 الجمهورية  

 اإلجمالي  أفريقيا يا آس اأوروب مريكا أ ة اليمني
 مليون   

  يمني لاير
 ن  مليو
 يمني  لاير

   يونلم
 ني مي لاير

 ن  مليو
 لاير يمني 

 يون  مل
 ي يمنلاير 

 ن  مليو
 يمني  لاير

       
       صولاأل 

بالصندوق   البنك    الحتياطياوأرصدة  نقدية  زي  المرك لدى 
   20,021 – – – –   20,021 اليمني 

   35,753   13   11,747   4,450 –   19,543 ارف والمؤسسات المالية لمص ك واة لدى البنورصدأ
 2,464 – – – – 2,464  ناعتص واإلسلمرابحة مليات اعل ويتم

   20 – – – –   20 يك نتهية بالتملإةارة م
   1,338 – – – –   1,338   استيمارات مالية

   979 – – – –   979 قاريةع اراتاستيم
 – – – – – – حسن ال  لقرضا

   500 – – – –   500 ركات تابعة في ش استيمارات
   756 – – – –   756 فةمكشوةارية حسابات 

             
             تزاماتاإلل

   3,563 – – – –   3,563 المؤسسات المالية  أرصدة مستحقة للبنوك و
   38,846  1   93  3   18   38,731   ىأخر ارية وودائغة حسابات
   12,683  9   64 – –   12,610 واالدخار قة المطل  االستيماراتحسابات 

             
             طاتتباواإلر  امات العرضيةزاإللت

   2,021 – – – –   2,021 خطابات ضمان
   2,726 – – – –   2,726 مستندية اعتمادات

 

 م2019 

 
 ية  الجمهور

 جمالي اإل  أفريقيا يا آس أوروبا أمريكا  ة منيالي
 ون  يمل 

 لاير يمني 
 يون  مل

 لاير يمني 
   يونمل
 ني  يملاير

 مليون  
 لاير يمني 

 مليون  
 يمني لاير 

 ن  ليوم
  يمني لاير

       
       األصول

       
وأرصد بالصندوق  الب  االحتياطية  نقدية  ال لدى  مركزي  نك 

 17,041 – – – – 17,041 مني الي
 24,416 – 3,170 2,022 – 19,224 ت المالية صارف والمؤسسا الملدى البنوك و دةص رأ

 2,920 – – – – 2,920  اعواإلستصنرابحة مليات المعل  ويتمعقود 
 119 – – – – 119 ة منتهية بالتمليك ةارإ

 1,338 – – – – 1,338   استيمارات مالية
 1,237 – – – – 1,237 اريةت عقيمارا إست

 – – – – – – سن الحالقرض 
 1,602 – – – – 1,602 بعة في شركات تا ستيماراتا

 1,142 – – – – 1,142 شوفةمك ةارية حسابات 
          

          زاماتااللت
 3,496 – 26 – – 3,470   ؤسسات الماليةوك والمأرصدة مستحقة للبن

 27,465 1 122 4 2 27,336 ى  خرية وودائغ أرات ةاحساب
 13,592 1 115 – 56 13,420 دخار واالالمطلقة   راتيمااالستحسابات 

          
          واالرتباطاتالعرضية  ماتا لتزاال 
 2,586 – – – – 2,586 نت ضماطاباخ
 2,102 – – – – 2,102 ستنديةم ماداتاعت
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  نبية الهامةجت األاكز العمالمر .44
 

ركز رف وضغ حدود لكل مم فقن على المص 1998( لسنة  6)   بالمنشور رقم  رة صادمركزي اليمني الال  يمات البنكتطبيقا لتعل
لى  ملة عفي مركز كل ع  الفائض  وبناءا عليه ال يزيد  ،ةتمعةلفة م لمختت االعملإةمالي لمركز  ملة على حده فضلا عن حد  ع

س  % من رأ25عن    العملت مةتمعةكز  مر  في   زيد الفائضوبحيث ال يه  حتياطياتاورف  صل الممن رأس ما  % 15  عنحده  
 ة:المالي ة في تاريخ البياناتمنبية الهاز العملت األةكمرا وضح الةدول التاليوي ،حتياطياتهاوف مال المصر

 م2019ديسمبر   31 م2020ديسمبر   31 

 
 فائض )عجز(  

 ني  يملف لايرأ

إلى  مئوية ة النسبلا
سمال المصرف  رأ

 ه ياتحتياطاو
 ائض )عجز(  ف
 ف لاير يمني أل

لمئوية إلى  النسبة ا
  سمال المصرف رأ

 حتياطياته او
     

 % 90.88 5,644,447 % 69.26 5,365,601 ي دوالر أمريك
 % 0.56 35,058 % 0.02 1,294 أوربييورو 

 (%68.91) ( 4,279,970) (%60.22) )4,665,664( لاير سعودي  
 (%0.02) (1,056) % 0.03 2,263 ليني  إستريه ن ة

 % 2.03 126,244 % 5.34 413,896 ى  أخر

 % 24.55 1,524,723 %   14.42 1,117,390 افي الفائض  ص

يسمبر د  31ريخ  المركزي اليمني بتا  قبل البنك  من لمصدرة  نشرة أسعار الصرف ا  رف الدوالر األمريكي بحسبصر  سعبلغ  
 (. م2019ديسمبر   31يمني كما في  لاير 250,25ادل مريكي يعر األاللدو يمني )االلاير لبقام  250.25  هوقدر مبلغ م2020

 

 األطراف ذوي العالقةمع  المعامالت .45
 

ذيعتبر   القدرة  علو  الطرف  له  يكون  عندما  ممارسقة  أو  التحكم  تأييرعلى  وةوهري  ه  ة  مشتركة  ام  سيطرة  له  على  أو 
 .ةغيليشتاللمالية وا  القرارات إتخاذ  رف عندالمص
 

مساهمين المملوكة لعدد من الكات  والشر  تنفيذيةال  ، واإلدارة ء مةلس اإلدارةعضافي أ ة للمصرف  وي العلقاف ذطراألوتتميل  
المصرف    لسمةوأعضاء   ويتعامل  العلاإلدارة،  ذوي  األطراف  بنفمغ  التيس  قة  الغي  األسس  بها مغ  وذلك طيتعامل  ا  ر  بقا

ود  م والتي أقرت حد1999( لسنة  4م )ر رقة بالمنشوني الصادراليمي  ركزالبنك الم  تليماعت و  ك وقواعدنوقانون البحكام  أل
العلتمانية مغ األطراف ذاإلئللمعاملت   المعاملت في عمليات تمذه  يلقة وتتموي  لفة ختأخرى م  ويل مرابحات وعملياته 
 ادي. رف العشاط المصتلك المعاملت ضمن نوتدخل 

 
   مالية:بيانات الخ الريتا معاملت فيلذا اه دةيان بأرصب وفيما يلي

 

   م 2020 م 2019
   يون لاير يمني مل  مليون لاير يمني  

    
 أخرى  غائ ودرية و سابات ةاح  3,368 2,677
 عمليات المرابحة تمويل   697 774
 ابات ضمان خط  765 277

 مستندية اعتمادات  68 –
 أخرى صول أ وة مدين  صدةأر  217 207
 تنفيذية ة الإلدارا ات ةور ومرتب أ  257 230
 ةء مةلس اإلدارت وبدالت أعضاافأمك  27 26
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 الموقف الضريبي  .46
 

المصرف لضريي • اخضغ  التةاألربة  اإلعفاء    ءهاالنت  نظراا م  2009فبراير    17من    إبتداءا والصناعية    ريةبا)  فترة 
 .اراالستيم واردة في قانونال

المن ض  للكاسبة  لمحا  تمت • المرتبات واألذا ضية وكعصناةارية والترائب األربا)  م،  2009،  لألعوام  ةور رائب 
سم  2013م،  2012  ،م2011م،  2010 طبقوتم  الضرائب  لداد  ا  الربط  نماا مصلحة  ضافية  اإلذج  من  الواردة 

 لضرائب. ا

رار  قستحق من وقغ اإلالم  داسدووني  قانال  لميعادام في  2016م،  2015م،  2014لضريبي لألعوام  ا  قراريم اإلتم تقد •
ج الربط لضرائب من واقغ نماذاد اام المصرف بسدوق  لك األعوامن تنماذج ربط إضافية عبرف  المص  رخطاوتم إ

 . ةاإلضافي

 لم يتمداد المستحق من واقغ اإلقرار  قانوني وسلفي الميعاد ا  م2018و  م2017  مالعا  ن ع  الضريبي  اررقديم اإلقتم ت •
اا الضرا  لفحصالنتهاء من  قبل مصلحة  ايلم  و  تاريخهى  ئب حتمن  بأي  بلغ  حتى    فيةإضاإخطارات ربط  لمصرف 

 تاريخه.

الفحص    ملم يتغ اإلقرار وواق  نم  المستحق  د انوني وسدالقا  في الميعاد  م 2019العام  ضريبي عن  القرار  م اإلتم تقدي •
 ية. إضافإخطارات ربط بأي ولم يبلغ المصرف  تاريخهلضرائب حتى مصلحة ا من قبل

  
 

 ي الموقف الزكو .47
 

ا قراراته ال ديم إقبت قوم المصرفي •  رار. داد الزكاة من واقغ اإلقوس زكوية سنويا

ا • الزكاة  صرف  لمقام  نهايةبسداد  اإلقو   وذلك من  م2017عام    حتى  يبل  كويالز  ررااقغ  بأيولم  إخطارات ربط   غ 
 .ن قبل مكتب الواةباتضافية مإ

 .ئيةالصة النهاالمخ ىعل حصل المصرفولم ي ةبهبمووتم السداد  م2018لزكوي لعام  رار اتم تقديم اإلق •

 .النهائية المصرف على المخالصة ولم يحصل  ةبهبمو السداد  وتم م2019رار الزكوي لعام  إلقم اتم تقدي •
 

 منيةورية اليالجارية في الجمهاألحداث  .48
 

التنبؤ   إلدارةى الب ع ن الصعفقنه م   ةالةمهورية اليمني  في   ةرينية الةا مي واألحداث األقتصادلألزمة السياسية والوضغ اإل  ةنتية
سة تأييرات هذه تمرة بدراأن اإلدارة مازالت مسمة، كما  رة القادلي للفتكزه الماومرالمصرف  ى نشاط  عل  ضاعهذه األو  بآيار

 .االستمراريةن  اللزمة لضما االحتياطاتوعمل  صرفمالريب على لمدى القاألزمة على ا
 

 (19-فيروس كورونا )كوفيدء ابو تأثيرات .49
 

ا غرافية حمناطق ة  في عدة  م وتفشيه2020( في مطلغ العام  19-لمستةد )كوفيداكورونا    فيروس  شارتانإن حدث   ول العالم مسببا
.  المعحال توقف األ  فيالخارةية    المصرفومعاملت    اراتماستير على  ا قد يؤيمم  واألعمال  االقتصادية نشطة  رابات لألطاض
األ  رفمصلاد  يعتق من  الحدث  هذا  الواقعةحداأن  وغير  تالبيانا  تاريخ  بعد  ث  لقا  المالية  ونظراا  للتعديل.  وةود بل  أي    عدم 
يوةد حتى اآلن   بأنه ال  صرفالمدارة  إ  ىتر  ،ة اليمنية حتى تاريخهالةمهوري  ي( ف19-كورونا )كوفيدي فيروس  رات لتفشمؤش

ت أو  أير ةوهري  كمي  أي  المستى  لع   ةالمحتمل  رلآلياقدير  المالية  هذهقبلالبيانات  في  اإلدار  ،حلةرالم  ية  والمسؤولين  إن  عن  ة 
ا لاب المصازويد أصحلوضغ وتمراقبة االحوكمة سيستمرون في   وث األنظمة واللوائح في حال حد  ما تتطلبهلح بالتطورات وفقا

 الي حالعام ال  رات اللحقة خللللفت  مصرفلل  ةلينات الماايعديلت في البفي الظروف الحالية أو إقرار أي ت  ةيرات ةوهريأي تغ
 . م2021

 

 ةاليبيانات المال اعتماد .50
 

على    المالية   وصدر القرار بعرض البيانات  م2021أبريل    27  ريخبتاالمصرف  ة  ةلس إدارمل  من قب  ةت الماليتم إعتماد البيانا
 ة العمومية للمصادقة عليها.يالةمع

 
 




