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 تقریر حول تدقیق البیانات المالیة 
 

) مقفلة لمصرف الیمن البحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة لقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة المرفقة
م، وكل من بیان الدخل، وبیان التغیرات ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱من بیان المركز المالي كما في  المكونةو(المصرف) 
وبیان مصادر وإستخدامات أموال صندوق القرض الحسن للسنة  ،التدفقات النقدیةوبیان  المساھمین،في حقوق 

 .)٥۰-۱( ة األخرىیوضیحتالالمنتھیة في ذلك التاریخ، وملخص حول السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات 
ً وإلتزام المصرف بالعمل  المالیة البیاناتإن إعداد ھذه  الشریعة اإلسالمیة والتعلیمات  ألحكام ومبادئ وفقا

ھي إبداء راي حول ھذه البیانات  مسؤولیتنااإلدارة. إن  مسؤولیةالصادرة عن البنك المركزي الیمني ھو من 
 یق التي قمنا بھا.إلى أعمال التدق إستناداً المالیة 

 
لقد تمت أعمال التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق للمؤسسات المالیة اإلسالمیة الصادرة عن ھیئ�ة المحاس�بة والمراجع�ة 

التدقیق من أجل الحصول عل�ى  ةللمؤسسات المالیة اإلسالمیة. وتتطلب ھذه المعاییر أن نقوم بتخطیط وتنفیذ عملی
 أخطاء جوھریة. ال تحتوي على لمالیةالبیانات ا بأنتأكیدات معقولة 

 
تشتمل أعمال التدقیق على فحص اختباري للمستندات المؤیدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة في البیانات المالیة، 

ستندت إلیھا اإلدارة وكذلك تقییم العرض إكما تشتمل على تقییم للمبادئ المحاسبیة المتبعة والتقدیرات الھامة التي 
 نات المالیة.العام للبیا

 
 وفي اعتقادنا أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا تعد كافیة ومالئمة لتكون أساساً معقوالً لرأینا المتحفظ.

 
 أساس الرأي المتحفظ

 
لم تقم إدارة المصرف بإثبات قیمة اإلنخفاض لبعض اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع بمبلغ وقدره 

) من اإلیضاحات المتممة للبیانات ۱٫۱٥ما ھو مبین في اإلیضاح رقم (لایر یمني وذلك ك ٥۲٦٬۱۰۹٬۸۹٤
المالیة وذلك بموجب تعلیمات البنك المركزي الیمني، وبالتالي فإن صافي أرباح العام وحقوق المساھمین 

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر یمني كما في  ٥۲٦٬۱۰۹٬۸۹٤ تظھران بأكبر مما یجب مبلغ وقدره
 

 الرأي المتحفظ 
 

راینا، بإستثناء أثر ما تمت اإلشارة إلیھ في الفقرة السابقة، فإن البیانات المالی�ة تعط�ي ص�ورة ص�ادقة وعادل�ة في 
م ولنت�ائج ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي لمصرف الیمن البحرین الشامل كما في 

صادر وإستخدامات أموال صندوق القرض الحسن ع�ن عملیاتھ وتدفقاتھ النقدیة، والتغیرات في حقوق الملكیة، وم
الس��نة المنتھی��ة ف��ي ذل��ك الت��اریخ، وذل��ك وفق��اً لمع��اییر المحاس��بة المالی��ة الص��ادرة ع��ن ھیئ��ة المحاس��بة والمراجع��ة 
للمؤسس�ات المالی�ة اإلس�المیة ووفق�اً ألحك�ام ومب�ادئ الش��ریعة حس�ب م�ا تق�رره ھیئ�ة الرقاب�ة الش�رعیة للمص��رف 

 .ادرة عن البنك المركزي الیمنيوالتعلیمات الص
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  المالیة البیانات حول إیضاحات

 النشاط طبیعة .۱
 

ویزاول المصرف ھذا م، ۲۰۰۲فبرایر  ۱۷بتاریخ  اھمة یمنیة مقفلة)رف الیمن البحرین الشامل (شركة مسمصتأسس 
وعھ الموجودة في مدن شارع الستین وفر –نشاطھ المصرفي في الجمھوریة الیمنیة عن طریق مركزه الرئیسي بمدینة صنعاء 

ویباشر المصرف أعمال  ،سیئون ومأربو الحدیدة وتعزو المكالو لشیخ عثماناوعدن و )هشارع تعز، حد ،صنعاء (شعوب
 التمویل واإلستثمار والخدمات المصرفیة وفقاً للشریعة اإلسالمیة.

 
 ویقوم المصرف على وجھ الخصوص باألنشطة التجاریة التالیة:

 
 فتح الحسابات الجاریة. •
 وكة للمصرف وإستثمارھا وفقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة.فتح حسابات اإلستثمار المطلقة ودمجھا مع تلك الممل •
ً في أنشطة مصرفیة  • إدارة وإستثمار أموال األطراف األخرى بصفتھ وكیالً مقابل رسوم ثابتة أو بصفتھ مضاربا

 أخرى ال تخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة.
من خالل الشركات التي قد  ا بصورة مباشرة أویمارس األنشطة الصناعیة واألعمال التجاریة والزراعیة،..... إلخ، إم •

 ینشئھا المصرف أو الشركات التي یجوز للمصرف شراء أسھم فیھا.
 تأجیر وشراء األراضي وبناء المباني وتأجیرھا. •
  التعامل بالنقد األجنبي وعملیات الصرافة. •
 

قرار بإقتراح المصادقة الوصدر  م۲۰۱۹بریل أ ۳۰ تم إعتماد البیانات المالیة للمصرف من قبل مجلس اإلدارة وذلك بتاریخ
 علیھا من الجمعیة العامة للمساھمین. 

 
 أسس إعداد البیانات المالیة .۲
 

 بیان اإللتزام ۱٫۲
 

تم إعداد البیانات المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
)AAOIFIالشرعیة للمصرف والتعلیمات الصادرة  ھیئة الرقابة حسب ما تقررهبادئ الشریعة اإلسالمیة ) ووفقاً ألحكام وم

 عن البنك المركزي الیمني.
 

 أساس القیاس  ۲٫۲
 

ً لمبداً التكلفة التاریخیة بإستثناء اإلستثمارات المحتفظ بھا لغیر غرض المتاجرة والمصنفة  یتم إعداد البیانات المالیة وفقا
 ة متاحة للبیع وكذا اإلستثمارات العقاریة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.كإستثمارات مالی

 
 العملة الوظیفیة ۳٫۲

 
العملة التي تتم معظم المعامالت  وھيتم إعداد وعرض البیانات المالیة للمصرف باللایر الیمني (العملة الوظیفیة للمصرف) 

 ذا أشیر لخالف ذلك).التجاریة بھا والمقربة إلى أقرب ألف لایر یمني (إال إ
 

م۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
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 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ٤٫۲
 

یق السیاسات وكذا على بفتراضات ذات أثر في تطمن اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وإیتطلب  المالیةعداد البیانات إإن 
وقد تختلف النتائج  روفاتت المالیة في تاریخ البیانات المالیة، وكذلك على قیم اإلیرادات والمصاأرصدة األصول واإللتزام
 .الفعلیة عن ھذه التقدیرات

 
وتخضع التقدیرات وما یتعلق بھا من إفتراضات للمراجعة بصورة مستمرة، كما یتم إثبات التغیرات في التقدیرات المحاسبیة 

 .تتأثر بذلك التغییر یة فترات مستقبلیةألفترة التي حدث فیھا التغیر وفي في ا
 

قة باألحكام والتقدیرات الھامة والمطبقة بالسیاسات المحاسبیة والتي لھا تأثیر ھام على األرصدة تظھر تعلمإن المعلومات ال
 ).۲٥٬۲۳٬۲۱٬۱۹٬۱٥٬۱۳٬۱۱( بالبیانات المالیة باإلیضاحات رقم

 
 مالیة:وفیما یلي اإلفتراضات والتقدیرات المحاسبیة الھامة والمتبعة من قبل إدارة المصرف في إعداد ھذه البیانات ال

 
 تصنیف اإلستثمارات  .أ

 
خالل عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمصرف، تقرر اإلدارة عند شراء أي إستثمار إما بتصنیفھ كأدوات إستثمار 

أو بالتكلفة المطفأة، أو تقرر تصنیفھ كأدوات إستثمار في حقوق  المساھمةفي دیون وتظھر بالقیمة العادلة من خالل 
یمة العادلة من خالل بیان الدخل. یعكس تصنیف كل إستثمار نیة اإلدارة تجاه ھذا اإلستثمار الملكیة وتظھر بالق

 ).۳-۳(راجع إیضاح  محاسبیة مختلفة بناءاً على تصنیفھویخضع كل إستثمار لمعاملة 
 

 مخصص إنخفاض قیمة األصول .ب
 

تم عرض منھجیة تقدیر في تقدیر مخصص اإلنخفاض في قیمة األصول المالیة، وقد  حكمھ یمارس المصرف
اإلنخفاض ضمن سیاسة إنخفاض قیمة األصول المالیة واألصول غیر المالیة والمبینة في السیاسات المحاسبیة الھامة 

 .أدناه
 

 اإلنخفاض في قیمة إستثمارات أسھم حقوق الملكیة المتاحة للبیع .ج
 

حلة عندما یكون ھناك إنخفاض ھام أو یعامل المصرف اإلستثمارات في أسھم حقوق الملكیة المتاحة للبیع كمضم
طویل األمد (فرضي) في القیمة العادلة أدنى من تكلفتھا أو إذا وجد دلیل موضوعي آخر یثبت اإلضمحالل، 
باإلضافة إلى ذلك، یقوم المصرف بتقییم عوامل أخرى بما في ذلك التقلبات اإلعتیادیة في سعر السھم ألسھم حقوق 

 ت النقدیة المستقبلیة وعوامل حساب القیمة الحالیة ألسھم حقوق الملكیة غیر المسعرة.الملكیة المسعرة والتدفقا
 

عادة إلى إحدى الطرق  تقییم إستثمارات أسھم حقوق الملكیة الخاصة واإلستثمارات العقاریة غیر المسعرة یستند
 التالیة:

 تقییم من قبل مثمنین مستقلین خارجیین. •
 تفضیلیة. أحدث معامالت بالسوق دون شروط •
القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة بالمعدالت الحالیة ألدوات تحمل نفس الشروط  •

 وخصائص المخاطر، أو
 نماذج تقییم أخرى. •

 
إما بإستخدام أسعار معامالت السوق الحالیة  صالحیتھاحدد المصرف تقنیات التقییم على أساس دوري ویفحص ی

 فس األداء أو بیانات أخرى متوفرة في السوق جدیرة بالمالحظة.الجدیرة بالمالحظة لن
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 والمعداتللممتلكات األعمار اإلنتاجیة  .د
 

 یتم إحتساب اإلھالك لتنزیل تكلفة الممتلكات والمعدات على أساس العمر اإلنتاجي المقدر.
 

 نسب إستھالك أصول اإلجارة المنتھیة بالتملیك .ه
 

أو مدة عقد  المقدرة أصول اإلجارة المنتھیة بالتملیك على أساس العمر اإلنتاجي یتم إحتساب اإلھالك لتنزیل تكلف
 اإلیجار أیھما أقل.

 
 أھم السیاسات المحاسبیة المتبعة .۳

 
فیما یلي عرض للسیاسات المحاسبیة الھامة والتي تم تطبیقھا عند إعداد ھذه البیانات المالیة. تم تطبیق ھذه السیاسات 

ن قبل المصرف ومتناسقة مع تلك السیاسات المحاسبیة التي تم تطبیقھا في العام الماضي، بإستثناء تلك المحاسبیة بإنتظام م
 التغیرات الناتجة من مراجعة أو إصدار معاییر جدیدة من قبل ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة.

 

 م:۲۰۱۸ینایر  ۱عتباًرا من إالمعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة ساریة المفعول  .أ
 

ألول وساریة المفعول  ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة جدیدة صادرة عنال توجد معاییر أو تفسیرات 
 م.۲۰۱۸ینایر  ۱للسنة المالیة التي تبدأ في أو بعد یر مادي مرة أو من المتوقع أن یكون لھا تأث

 

 سیرات الجدیدة الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول ولم یتم تبنیھا من قبل المصرفالمعاییر والتعدیالت والتف .ب
 

 "المرابحة وبیوع الدفع المؤجل األخرى" ۲۸رقم  المالیةمعیار المحاسبة 
 

یحدد ھذا المعیار مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر المالیة ومتطلبات المرابحة ومعامالت بیوع الدفع المؤجل والعناصر 
المطبق مسبقاً والمتعلق "بالمرابحة والمرابحة  ۲لمختلفة لتلك المعامالت. یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المالي رقم ا

ینایر  ۱المتعلق " ببیوع الدفع المؤجل" سیصبح ھذا المعیار الزامیاً في أو بعد  ۲۰بأمر الشراء" ومعیار المحاسبة المالي رقم 
 بیق المبكر.م، مع السماح بالتط۲۰۱۹

 

  واإللتزامات المثقلة باألعباء ئتمانیةوالخسائر اإل إنخفاض القیمة  –) ۳۰المحاسبة المالیة ( معیار
 

إنخفاض ) عن "۳۰ر المحاسبة المالیة رقم (معیا ۲۰۱۷في  أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة
المخصصات ") ۱۱المالیة رقم (، وسیحل محل معیار المحاسبة "المثقلة باألعباءواإللتزامات  ئتمانیةوالخسائر اإل القیمة
. الھدف "ستثمار في الصكوك، واألسھم، واألدوات المشابھةاإل") ۲٥المحاسبة المالیة رقم ( معیاروأجزاء من  "حتیاطاتواإل

ئتمانیة على مختلف أنواع والخسائر اإل ضمحالللمالیة في اإلإعداد التقاریر االمعیار ھو وضع مبادئ المحاسبة ومن ھذا 
لتزامات ذات لیة اإلسالمیة، والمخصصات على اإلللمؤسسات الماستثمار، وبعض األصول األخرى اإلسالمي، والتمویل اإل

المخاطر العالیة. یساعد ھذا المعیار على وجھ الخصوص مستخدمي البیانات المالیة إلجراء تقییم عادل للمبالغ والتوقیت 
 شكوك فیما یتعلق بالتدفقات النقدیة المستقبلیة المرتبطة بھذه األصول والعملیات.وال

 

ھا ) بتصنیف الموجودات إلى ثالث فئات بناًء على طبیعة المخاطر التي تنطوي علی۳۰یقوم معیار المحاسبة المالیة رقم (
 ائر لكل من ھذه الفئات:خرى) و یحدد المعیار ثالث طرق لتقییم الخس(كمخاطر االئتمان والمخاطر األ

 

 .ئتماننھج خسائر اإل .۱
 .نھج صافي القیمة البیعیة القابلة للتحقق .۲
 .نخفاض قیمة الموجودات)نھج اإلضمحالل (إ .۳

 

 لغرض المعیار، یجب تصنیف الموجودات كما ھو موضح أدناه: 
 

 ئتمان):نھج خسائر اإلئتمان (تخضع لمخاطر اإللالخاضعة الموجودات  .أ
 

 .الذمم المدینة •
 .التعرض خارج المیزانیة العمومیة •

 

 .المخازن (تخضع لنھج صافي القیمة البیعیة القابلة للتحقق) .ب
ستثناء ضمحالل) بإإلئتمان (نھج اإلالخاضعة لمخاطر غیر مخاطر ا ستثمار االخرىالتمویالت وأصول اإل .ج

 المخزون.
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لعمومیة أسلوب القیاس المزدوج، والذي بموجبھ یقاس والتعرض خارج المیزانیة ا ذمم المدینةئتمان للیستخدم نھج خسائر اإل
 المعیار ساري المفعول ئتمانیة متوقعة طوال العمر.شھراً أو خسارة إ ۱۲متوقعة لمدة  ئتمانیةكخسارة إمخصص الخسارة 

 ویسمح بالتطبیق المبكر. م ۲۰۲۰ینایر  ۱عتباراً من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد إ
 

 ستثمار)اإلوكالة اإلستثمار (الوكالة ب –) ۳۱ة المالي رقم (معیار المحاسب
 

اإلستثمار (الوكالة الھدف من ھذا المعیار ھو وضع السیاسات المحاسبیة وسیاسات إعداد التقاریر المالیة ألدوات وكالة 
ة اإلسالمیة من كال المنظورین لتزامات ذات العالقة، كلما كان قابالً للتطبیق، للمؤسسات المالیواإلالموجودات وستثمار) باإل

ستثمار التي تبرمھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة، معیار على جمیع عقود الوكالة باإلكأصیل (مستثمر) ووكیل. سیتم تطبیق ال
إما كأصیل أو وكیل. یؤثر المعیار على عرض الدخل والمصروفات، بما في ذلك المقابل المتغیر، من ترتیبات الوكالة. یقوم 

ً بتقییم أثر تطبیق ھذا المعیار. سیصبح المعیار ساري المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ من أو بعد ال ینایر  ۱مصرف حالیا
 م، مع السماح بالتطبیق المبكر.۲۰۲۰

 
 اإلستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة –) ۳۳معیار المحاسبة المالي رقم (

 
مبادئ تصنیف واحتساب وقیاس وعرض وإفصاحات االستثمار في الصكوك واألسھم الھدف من ھذا المعیار ھو وضع 

واألدوات المماثلة التي تقوم بھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة. ینطبق ھذا المعیار على إستثمارات المؤسسات سواء كانت في 
) اإلستثمار في الصكوك ۲٥الي رقم (ھیئة أدوات دین، أو أسھم حقوق ملكیة. یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الم

واألسھم واألدوات المماثلة، ویقدم توجیھا معدالً لتصنیف وقیاس االستثمارات، لتتماشى مع الممارسات الدولیة. تعتمد فئات 
ثر التصنیف اآلن على اختبارات نموذج العمل، وسیتم السماح بإعادة التصنیف فقط عند تغییر نموذج العمل، وسیتم تطبیقھ بأ

ً بتقییم أثر  رجعي. أنھ من غیر المتوقع أن یكون لتطبیق ھذا المعیار أي أثر جوھري على المصرف. یقوم المصرف حالیا
م، مع السماح بالتطبیق ۲۰۲۰ینایر  ۱تطبیق ھذا المعیار. سیصبح المعیار ساري المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ من أو بعد 

 المبكر.
 

 حتیاطیات المخاطرإ –) ۳٥رقم ( معیار المحاسبة المالي
 

سیطبق المعیار على احتیاطیات المخاطر التي تنشؤھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة (عدا شركات التكافل التأمین اإلسالمي)، 
للحد من مخاطر كل من اإلئتمان، والسوق، واستثمارات أسھم حقوق الملكیة، والسیولة، ومعدل العائد أو المخاطر التجاریة 

لمرحلة التي یواجھھا أصحاب المصلحة (وبشكل أساسي المستثمرون الذین یتشاركون األرباح ویتحملون الخسائر). من ناحیة ا
أخرى، فإن المخاطر التشغیلیة ھي مسئولیة المؤسسة المالیة اإلسالمیة ذاتھا، لذلك لن یتم تطبیق ھذا المعیار على أي احتیاطي 

م. ۲۰۲۱ینایر  ۱شغیلیة. المعیار ساري المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ من أو بعد مخاطر أنشئ للحد من المخاطر الت
"إنخفاض القیمة،  ۳۰التطبیق المبكر مسموح، فقط إذا قررت المؤسسات المالیة اإلسالمیة تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم 

 والخسائر واالئتمانیة، وااللتزامات المثقلة باألعباء".
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 ت بالعمالت األجنبیةالمعامال ۱٫۳
 

عند إعداد البیانات المالیة للمصرف یتم إثبات المعامالت المالیة للعمالت األخرى غیر العملة الرئیسیة للمصرف  .أ
(العمالت األجنبیة) على أساس أسعار الصرف الساریة في تاریخ تنفیذ المعاملة. وفي نھایة كل فترة مالیة یتم إعادة 

في ذلك التاریخ. یتم تحمیل  الساریةدیة المثبتة بالعمالت األجنبیة وفقاً ألسعار الصرف تقییم أرصدة البنود النق
النقدیة التي تظھر بالقیمة العادلة في حقوق الملكیة كجزء من  غیراألرباح أو الخسائر الناتجة من تحویل البنود 

بالعمالت األجنبیة والتي یتم قیاسھا بالتكلفة  النقدیة المثبتةغیر تسویة القیمة العادلة. وال یتم إعادة تقییم البنود 
یتم إثبات فروق أسعار الصرف على البنود النقدیة كجزء من األرباح أو الخسائر في الفترة التي نشأت  التاریخیة.

فیھا، بإستثناء فروق أسعار الصرف على الدیون بالعمالت األجنبیة المتعلقة باألصول تحت اإلنشاء المنتجة 
األصول عند إعتبارھا تعدیالً لتكالیف ھامش الربح على  ھذهفي المستقبل، والتي تم تضمینھا في تكلفة  لإلستخدام

 تلك الدیون بالعمالت األجنبیة.
بالعملة األجنبیة، كما ال یدخل في عقود الصرف للعمالت  إلتزاماتھال یدخل المصرف في العقود اآلجلة لمواجھة  .ب

 إلتزاماتھملمواجھة  عمالئھتزاماتھ المستقبلیة بالعمالت األجنبیة أو متطلبات األجنبیة لتغطیة مخاطر سداد إل
 بالعمالت األجنبیة الناتجة عن تعامالتھم مع المصرف.

 
 العقود المالیة ۲٫۳

 
تتكون العقود المالیة من أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة والصكوك ومرابحات وإستصناع (بعد خصم 

جلة) ومضاربات ومشاركات وإجارة منتھیة بالتملیك. تدرج األرصدة المتعلقة بھذه العقود بعد خصم مخصصات المؤ األرباح
 اإلنخفاض في القیمة.

 
 ودائع لدى ومن مؤسسات مالیة، ومؤسسات غیر مالیة، وأفراد -

 
ن ھذه الودائع في تشتمل على مبالغ مودعة من وإلى المصرف على ھیئة عقود متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. تكو

 العادة قصیرة األجل وتظھر بتكلفتھا المطفأة.
   

 الصكوك -
 

الصكوك ھي عبارة عن أوراق مالیة مسعرة وغیر مسعرة مصنفة كإستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة وفقاً لمعیار 
 ة.) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمی۲٥المحاسبة المالي رقم (

 
 مرابحات مستحقة القبض -

 
المرابحة ھي عقد بموجبھ یقوم أحد األطراف (البائع) ببیع األصل إلى الطرف اآلخر (المشتري) بالتكلفة مضافاً إلیھ 
الربح على أساس الدفع المؤجل، بعد قیام البائع بشراء األصل على أساس وعد المشتري بشراء نفس األصل على 

البیع على تكلفة األصل وھامش ربح متفق علیھ. یسدد سعر البیع (التكلفة مضافاً إلیھا أساس المرابحة. یشتمل سعر 
الربح) من قبل المشتري إلى البائع على اقساط على مدى فترة التمویل المتفق علیھا. یعتبر المصرف الوعد  مبلغ

رابحات المستحقة القبض بالتكلفة بعد المقدم للشراء من قبل المشتري معاملة المرابحة لصالح البائع ملزماً. تدرج الم
 المؤجلة ومخصص اإلنخفاض في القیمة. األرباحخصم 

 

 ستصناعاإل -
 

ً لمواصفات وثمن  أساسھاإلستصناع ھو عقد بین المصرف والعمیل، یقوم المصرف على  ببیع أصل مطور وفقا
 ً ً مع العمیل. وتدرج عملیات اإلستصناع بالتكلفة مخصوما منھا األرباح المؤجلة ومخصص متفق علیھما مسبقا

 اإلنخفاض في القیمة.
 

 المضاربة -
 

المضاربة ھي عقد بین طرفین، بموجبھ یقدم أحدھما األموال ویسمى (برب المال)، حیث یقوم بتوفیر مبلغ معین من 
بإستثمار رأسمال ثم یقوم المضارب  ). ومنبالمال (رأسمال المضاربة) إلى الطرف اآلخر ویسمى (بالمضار

معین مستخدماً خبرتھ ومعرفتھ نظیر حصة محددة من األرباح الناتجة متفق علیھا نشاط في مؤسسة أو مضاربة ال
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أو إنتھاك أي من  ھفي حال إھمالالخسارة  المضاربالمضاربة. سیتحمل  نشاطمسبقاً. ال یشارك رب المال في إدارة 
بموجب عقد المضاربة  الخسارة. رب المال ل، وإال سیتحمبموجب عقد المضاربةالمضاربة شروط أو بنود عقد 

 كمضارب أو رب المال، حسب الحالة. یجوز للمصرف التصرف إما
 

یتم إثبات المضاربة بالقیمة العادلة ألصول المضاربة بعد خصم مخصص اإلنخفاض، إن وجد، وتم سداد مبلغ 
القیمة الدفتریة، فإنھ یتم إثبات مثل ولعادلة المضاربة. إذا أدى تقییم أصول المضاربة إلى فروق بین القیمة ا لرأسما

 ھذا الفرق كربح أو خسارة للمصرف.
 

 المشاركات -
 
تستخدم عقود المشاركة لتقدیم رأس مال مشترك أو تمویل مشروع. یساھم المصرف والعمیل في رأسمال المشاركة. 

األرباح وفقاً لنسبة من الربح متفق ویتم عادة تأسیس شركة ذو غرض خاص أو شراكة للقیام بالمشاركة. یتم تقاسم 
على مساھمة كل شریك في راس المال. وقد تكون المشاركات  علیھا مسبقاً غیر أن الخسارة یتحملھا الشركاء بناءً 

 أو عینیة، حسبما تم تقییمھا في وقت إبرام المشاركة. تدرج المشاركات بالتكلفة بعد خصم اإلنفخاض في القیمة. نقدیة
 

 ة بالتملیكإجارة منتھی -
 

اإلجارة المنتھیة بالتملیك ھي إتفاقیة یقوم بموجبھا المصرف (كمؤجر) بتأجیر أصل للعمیل (المستأجر) بعد شراء/ 
إقتناء األصل المحدد، سواًء من بائع طرف ثالث أو من العمیل نفسھ، حسب طلب العمیل والوعد بالتأجیر، مقابل 

 ت تأجیر محددة، مستحقة الدفع على أساس إیجار ثابت أو متغیر.بعض مدفوعات اإلیجارة لمدة تأجیر أو فترا
 

تحدد إتفاقیة اإلجارة األصل المؤجر ومدة اإلیجار، وكذلك أسس لحساب اإلیجار وتوقیت دفعات اإلیجار ومسؤولیات 
ار ودفع یقدم العمیل (المستأجر) للمصرف (المؤجر) تعھد بتجدید مدة عقد اإلیج .كال الطرفین خالل مدة اإلیجار

 دفعات اإلیجار المتعلقة بذلك حسب الجدول الزمني المتفق علیھ والصیغة المطبقة خالل مدة اإلیجار.
 

یحتفظ المصرف (المؤجر) بملكیة األصل خالل مدة اإلیجار. في نھایة مدة التأجیر، وعند الوفاء بكافة اإللتزامات 
م المصرف (المؤجر) ببیع األصل المؤجر للعمیل من قبل العمیل (المستأجر) بموجب إتفاقیة اإلجارة، یقو

المؤجرة  األصول(المستأجر) بقیمة إسمیة بناًء على تعھد بالبیع من قبل المصرف (المؤجر). وعادة ما تكون 
 عقارات سكنیة أو عقارات تجاریة أو آالت ومعدات.

 
بالتملیك فیما عدا األراضي (التي لیس  لجمیع أصول اإلجارة المنتھیة یتم حساب اإلستھالك على أساس القسط الثابت

لھا عمر محدد)، بمعدالت یتم إحتسابھا لشطب التكلفة لكل أصل على مدى أقصر إما من فترة عقد التأجیر أو العمر 
 اإلقتصادي لألصل، أیھما أقل.

 
 إستثمارات في أوراق مالیة ۳٫۳

 
 ة وإستثمارات في صكوك (سندات إسالمیة).مالیة على إستثمارات في حقوق الملكی أوراقتشتمل اإلستثمارات في 

 
 التصنیف .أ

 
 

یصنف المصرف إستثماراتھ في األوراق المالیة إلى أدوات مصنفة كإستثمارات في دیون وأدوات مصنفة 
ھي اإلستثمارات التي تكون مدفوعات  دیونكإستثمارات في حقوق الملكیة. األدوات المصنفة كإستثمارات في 

ھا ثابتة أو معلومة. األدوات المصنفة كإستثمارات في حقوق الملكیة ھي اإلستثمارات التي ال األرباح ورأس المال فی
تتوافر فیھا ممیزات األدوات المصنفة كإستثمارات في دیون والتي تتضمن أدوات لھا أصول ذات قیمة بعد خصم 

 تھا.اجمیع إلتزام
 

 أدوات الدینأوالً: 
 

 فة كإستثمارات في دیون إلى الفئات التالیة:یتم تصنیف اإلستثمارات في أدوات مصن
 
 تظھر بالتكلفة المطفأة أو  .۱
 بالقیمة العادلة خالل بیان الدخل.  .۲
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یتم تصنیف األدوات كإستثمارات في دیون والتي تظھر بالتكلفة المطفأة فقط عندما تتم إدارة ھذه األدوات بتعاقدات 

غرض المتاجرة أو عندما ال تكون ضمن الفئة التي تظھر بالقیمة على أساس العائد أو عندما ال یتم اإلحتفاظ بھا ل
العادلة من خالل بیان الدخل. یتضمن اإلستثمار في أدوات مصنفة كإستثمارات في دیون تظھر بالتكلفة المطفأة على 

 إستثمارات في صكوك متوسطة وطویلة األجل.
 

ن خالل بیان الدخل على إستثمارات متحفظ بھا لغرض تشتمل اإلستثمارات في دیون والتي تظھر بالقیمة العادلة م
المتاجرة أو على إستثمارات محددة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. عند بدایة اإلستثمار، یمكن تعیین 
 اإلستثمارات في دیون والتي تتم إدارتھا بتعاقدات على أساس العائد كمصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، إذا

كان بإمكانھا إزالة أي فروقات محاسبیة یمكن أن تظھر عند قیاس أصول ھذه اإلستثمارات أو إلتزاماتھا أو العوائد 
 المتوقعة منھا أو الخسائر المترتبة علیھا على أسس مختلفة.

 
 اإلستثمارات في حقوق الملكیة ثانیاً: 

 
 الملكیة إلى الفئات التالیة: یتم تصنیف اإلستثمارات في أدوات مصنفة كإستثمارات في حقوق

 
 تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل أو  )۱
 تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، متناسقة مع إستراتیجیة اإلستثمار. )۲

 
تشتمل اإلستثمارات في حقوق الملكیة والتي تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل على إستثمارات محتفظ بھا 

 .غرض المتاجرة أو إستثمارات تم تعیینھا كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلل
 

یتم تصنیف اإلستثمارت كمحتفظ بھا لغرض المتاجرة عندما یتم اإلستحواذ علیھا أو إنشاؤھا أساساً لغرض اإلستفادة 
ن المتاجرة. یتم تصنیف أي إستثمارات من التقلبات القصیرة األجل في أسعارھا أو الحصول على ھامش ربح م

 فعلیة قصیرة األجل" كإستثمارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة". أرباحتشكل جزءاً من محفظة یغلب علیھا نمط 
 

عند بدایة اإلستثمار یقوم المصرف بصورة نھائیة غیر قابلة للتراجع بإختیار تصنیف ألدوات إستثمار معینة ال 
ن خالل بیان الدخل كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة وتشتمل على تظھر بالقیمة العادلة م

 إستثمارات في أوراق مالیة مسعرة وغیر مسعرة (إستثمارات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة).
 

 اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف .ب
 

اریخ الذي یقوم المصرف فیھ بالتعاقد لشراء أو یتم اإلعتراف باإلستثمار في أوراق مالیة في تاریخ المعاملة وھو الت
 بیع األصول، أو التاریخ الذي یصبح فیھ المصرف طرفاً في شروط تعاقدیة لھذه األداة.

 
تنعدم حقوق إستالم التدفقات النقدیة من األصول المالیة أو عندما یقوم  یتم إلغاء اإلعتراف باإلستثمار عندما

 حقوق الملكیة بشكل جوھري. مخاطر وعوائد جمیعبنقل  المصرف
 

 القیاس .ج
 

یتم مبدئیاً قیاس اإلستثمارات في أوراق مالیة بالقیمة العادلة، وھي قیمة المقابل المدفوع. یتم مبدئیاً إحتساب تكالیف 
معامالت اإلستثمارات التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل كمصروف في بیان الدخل. أما اإلستثمارات 

 ى في أوراق مالیة، فیتم إدراج تكالیف معامالتھا ضمن اإلحتساب المبدئي.األخر
 

، یتم إعادة قیاس اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل بعد اإلحتساب المبدئي
مة العادلة. یتم إحتساب واإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة بالقی

من  العادلةاألرباح والخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة العادلة لإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظھر بالقیمة 
یتم إحتساب األرباح والخسائر الناتجة  الفترة التي تنشأ فیھا ھذه التغیرات وذلك في بیان الدخل.في خالل بیان الدخل 

الملكیة في بیان  حقوقلعادلة لإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل عن تغیرات القیمة ا
التغیرات في حقوق الملكیة ویتم عرضھا ضمن بند منفصل إلحتیاطي القیمة العادلة لإلستثمارات ضمن حقوق 

الجزء المتعلق بحقوق الملكیة الملكیة. یراعى عند إحتساب أرباح أو خسائر تغیرات القیمة العادلة الفصل بین 
والجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار. عند بیع اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة 
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من خالل حقوق الملكیة، أو عند إنخفاض قیمتھا، أو عند تحصیلھا أو إستبعادھا، یتم تحویل أرباح تلك اإلستثمارات 
مة والتي تم إحتسابھا سابقاً ضمن بیان التغیرات في حقوق الملكیة (حقوق المساھمین) إلى بیان أو خسائرھا المتراك

 الدخل.
 

كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة والتي ال یمكن من المصنفة یتم إحتساب اإلستثمارات 
رة في السوق أو لعدم وجود طرق مناسبة یمكن من خاللھا قیاس القیمة العادلة بصورة موثوقة، وذلك ألنھا غیر مسع

 مخصصات اإلنخفاض في القیمة. بعد طرح، بسعر التكلفة موثوقةشتقاق القیمة العادلة بصور ة خاللھا إ
 

بعد اإلحتساب المبدئي، یتم قیاس اإلستثمارات في دیون والتي ال یتم تصنیفھا ضمن اإلستثمارات التي تظھر بالقیمة 
ل بیان الدخل، بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الربح الفعلي بعد طرح أي مخصصات إنخفاض في العادلة من خال

 القیمة.
 

 القیاس مبادئ .د
 

 قیاس التكلفة المطفأة -
 

التكلفة المطفأة ألصول أو إلتزامات مالیة ھي المبلغ الذي تم قیاس األصول أو اإللتزامات المالیة بھ عند اإلحتساب 
مدفوعات المبلغ األساسي، وإضافة أو طرح اإلطفاء المتراكم بإستخدام معدل الربح الفعلي ألي  المبدئي، بعد طرح

ً منھ أي إنخفاض (بصورة مباشرة أو عن طریق  ً ومبلغ اإلستحقاق، مخصوما فرق بین المبلغ المحتسب مبدئیا
فعلي على جمیع الرسوم إستخدام حساب مخصصات) في القیمة أو عدم إمكانیة التحصیل. یشتمل معدل الربح ال

 المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر جزءاً أساسیاً من معدل الربح الفعلي.
 

 قیاس القیمة العادلة -
 

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم إستالمھ لبیع األصل أو الذي سیتم سداده لنقل إلتزام في معاملة منتظمة بین 
أفضل سوق یكون متاحاً  – عدم وجوده في حالة –لسوق الرئیسي أو المشاركین في السوق في تاریخ القیاس في ا

للمصرف في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لإللتزام مخاطر عدم الوفاء باإللتزام. یتم قیاس القیمة العادلة 
یتم اإلعتراف  مدرجةال غیرلإلستثمارات المدرجة بسعر السوق كما في تاریخ البیانات المالیة. بالنسبة لإلستثمارات 

عند وجود مؤشرات موثوقة تدعم ھذه الزیادة. ھذه المؤشرات الموثوقة محددة بأحدث  بأیة زیادة في القیمة العادلة
معامالت لإلستثمار أو إلستثمارات مماثلة تمت بالسوق على أساس تجاري بین أطراف راغبة ومطلعة لیس لدیھا أیة 

في غیاب قیاس یعتمد علیھ  بالتكلفة بعد خصم قیمة اإلنخفاض راج اإلستثمارردود أفعال قد تؤثر على السعر. یتم إد
 للقیمة العادلة.

 
 اإلستثمارات في شركات تابعة ٤٫۳

 
تثبت اإلستثمارات في الشركات التابعة (بالبیانات المستقلة للمصرف) بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلنخفاض في القیمة ویتم تحمیل 

 الدخل.قیمة ھذا اإلنخفاض في بیان 
 

 اإلنخفاض في قیمة األصول المالیة ٥٫۳
 

یتم عمل تقییم بتاریخ المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي یثبت وجود إنخفاض أصل مالي محدد. األدلة 
الموضوعیة على اإلنخفاض في قیمة األصول المالیة (بما في ذلك اإلستثمارات في أوراق مالیة) یمكن أن تشكل عجز أو 
ً من قبل المصرف بشروط ال یعتبرھا المصرف  تأخر المقترض في السداد، أو إعادة ھیكلة التمویل أو المبلغ المدفوع مقدما
مثالیة في ظروف أخرى، أو وجود مؤشرات على أن المقترض أو المصدر سیعلن إفالسھ، أو الركود في سوق نشطة ألوراق 

من األصول كتغیرات سلبیة في وضع مدفوعات المقترضین. إذا وجد مثل  الحظة تتعلق بمجموعةمالیة، أو أي معلومات مُ 
 ھذا الدلیل، فإنھ یتم إحتساب أیة خسارة لإلنخفاض ضمن بیان الدخل.

  
 اض كما یلي:فخویتم تحدید اإلن

 
 ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة. اإلنخفاضاألصول المدرجة بالقیمة العادلة، فإن  -
بالتكلفة المطفأة، یتم تحدید اإلنخفاض بناءاً على القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة على أساس األصول المدرجة  -

 سعر الربح الفعلي األصلي.
األصول المدرجة بالتكلفة، فإن اإلنخفاض یحسب بناءاً على القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة على أساس معدل  -

 صل مالي مماثل.العائد الحالي في السوق أل
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 عملیات تمویل المرابحات واإلستصناع تقییم -
 

تثبت الدیون المتعلقة بعملیات تمویل المرابحة واإلستصناع سواء كانت قصیرة أو طویلة األجل بالتكلفة مضافاً إلیھا  .أ
یتم تكوین (الیمني وتطبیقاً لمنشورات وتعلیمات البنك المركزي  ،األرباح المتفق علیھا بعقود المرابحة أو اإلستصناع

أو اإللتزامات العرضیة بذاتھا باإلضافة إلى نسبة مئویة  عقود عملیات المرابحة أو اإلستصناعلتمویل  مخصص
. مستبعداً )تمویل المرابحة واإلستصناع واإللتزامات العرضیة األخرى إجماليلمواجھة المخاطر العامة تحسب من 

مصرفیة صادرة عن بنوك خارجیة ذات مالءة، ویكون المخصص في  منھا األرصدة المغطاة بودائع أو كفاالت
ألرصدة تمویل عقود عملیات المرابحات واإلستصناع واإللتزامات العرضیة  الدوریةضوء الدراسات التفصیلیة 

ً وذلك   للنسب التالیة كحد أدنى: طبقا
  دیون عملیات تمویل المرابحات واإلستصناع المنتظمة متضمنة 

 %۲ یوم) ۹۰المراقبة (إستحقاق لفترة أقل من  الدیون تحت
  

  الدیون غیر المنتظمة
 %۱٥ یوم) ۱۸۰یوم وأقل من  ۹۰دیون دون المستوى (مستحقة لفترة أكثر من 

 %٤٥ یوم) ۳٦۰یوم وأقل من  ۱۸۰دیون مشكوك في تحصیلھا (مستحقة لفترة أكثر من 
 %۱۰۰ یوم) ۳٦۰دیون ردیئة (مستحقة لفترة أكثر من 

 
یتم إعدام الدیون المتعلقة بتمویل عملیات المرابحة واإلستصناع في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة حیالھا  .ب

لتحصیلھا، أو بناء على التعلیمات الصادرة من البنك المركزي الیمني في ضوء أعمال الفحص التي یقوم بھا. وذلك 
 دیون التي سبق إعدامھا.المتحصالت من ال لیھإخصماً على المخصص الذي یضاف 

 
تظھر الدیون المتعلقة بتمویل عملیات المرابحة واإلستصناع سواء كانت قصیرة أو طویلة األجل ببیان المركز المالي  .ج

بقیمتھا الصافیة بعد خصم المخصصات المتعلقة بھا (مخصص الدیون غیر المنتظمة ومخصص المخاطر العامة 
 رصید اإلیرادات المؤجلة والمعلقة في تاریخ البیانات المالیة. على الدیون المنتظمة) وكذا بعد خصم

 
 تقییم اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة -

 
لراس مال المضاربة أو  النقدیة على أساس المبلغ المدفوعتثبت قیمة اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة  .أ

المضاربة والمشاركة العینیة على أساس القیمة المتفق علیھا المشاركة. في حین تثبت قیمة اإلستثمارات في عقود 
على أن تثبت أیة فروق بین تلك القیمة الدفتریة كأرباح أو خسائر ترحل إلى بیان  ،بین المصرف والعمیل أو الشریك

اربة یتم تكوین مخصص لإلستثمارات في عقود المض ،الدخل. وتطبیقاً لمنشورات وتعلیمات البنك المركزي الیمني
والمشاركات بذاتھا التي تحقق خسائر في نتائجھا باإلضافة إلى نسبة مئویة لمواجھة المخاطر العامة تحسب من 

اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة األخرى مستبعداً منھا األرصدة المغطاة بودائع أو كفاالت  إجمالي
في ضوء الدراسات التفصیلیة الدوریة ألرصدة  مصرفیة صادرة من بنوك خارجیة ذات مالءة، ویكون المخصص

 اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة وذلك طبقاً للنسب التالیة كحد أدنى:
  عقود المضاربة والمشاركة المنتظمة متضمنة العقود تحت المراقبة

 %۲ یوم) ۹۰أقل من  لفترة(مستحقة 
  

  الدیون غیر المنتظمة
 %۱٥ یوم) ۱۸۰یوم وأقل من  ۹۰تحقة لفترة أكثر من دیون دون المستوى (مس

 %٤٥ یوم) ۳٦۰یوم وأقل من  ۱۸۰دیون مشكوك في تحصیلھا (مستحقة لفترة أكثر من 
 %۱۰۰ یوم) ۳٦۰دیون ردیئة (مستحقة لفترة أكثر من 

 
أسمالھا. وتحمل ھذه في نھایة كل سنة مالیة یتم تخفیض رأس مال المضاربة والمشاركة بقیمة الخسائر التي لحقت بر .ب

 الخسائر على بیان الدخل.
 

تظھر أرصدة اإلستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة ببیان المركز المالي بالقیمة الدفتریة التي تتمثل في التكلفة  .ج
ناقصاً الخسائر المحققة والمخصصات المتعلقة بھا (مخصص الدیون غیر المنتظمة ومخصص المخاطر العامة على 

 المنتظمة). الدیون
 



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۱٦   

 

 اإلجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك -
 

صاً مجمع اإلھالك وأي فة التاریخیة ناقلكاإلجارة المنتھیة بالتملیك بالتتثبت األصول المقتناة بغرض اإلجارة و .أ
 بطریقة القسط الثابت وذلك على مدى عمر عقد التأجیر. -فیما عدا األراضي  -إنخفاض في قیمتھا، ویتم إھالكھا 

المستأجر قد سدد جمیع أقساط ؤجرة إلى المستأجر شریطة أن یكون ي نھایة مدة اإلجارة تنتقل ملكیة األصول المف .ب
 اإلجارة.

 
 تقییم األصول التي آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون بعض العمالء -

 
خرى" وفقاً تدرج األصول التي آلت ملكیتھا للمصرف ببیان المركز المالي ضمن بند "أرصدة مدینة وأصول أ

ً أي أنخفاض في قیمتھا في تاریخ  لتعلمیات البنك المركزي الیمني وذلك بالقیمة التي آلت بھا للمصرف ناقصا
إن وجدت، ویتم تحمیل ھذا اإلنخفاض على بیان الدخل، وفي حالة إرتفاع قیمة تلك األصول یضاف  ،البیانات المالیة

 ل الفترة المالیة السابقة.خال بیان الدخل في حدود ما سبق تحمیلھالفرق ب
 
 تحقق اإلیراد ٦٫۳

 
 تمویل عملیات عقود المرابحة واإلستصناع .أ
 
ح عقود المرابحة واإلستصناع على أساس اإلستحقاق، حیث یتم إثبات كافة األرباح عند إتمام عقد المرابحة ابتثبت أر -

 القسط الثابت على مدار فترة العقد.كإیرادات مؤجلة، وترحل لبیان الدخل على أساس نسبة التمویل وفقاً لطریقة 
 تطبیقاً لتعلیمات البنك المركزي الیمني یتم التوقف عن إثبات أرباح العقود غیر المنتظمة ببیان الدخل. -
 

 اإلستثمارات في عقود المضاربات والمشاركات .ب
 
في بیان الدخل في تاریخ تثبت اإلستثمارات في عقود المضاربات والمشاركات التي تنشآ وتنتھي خالل السنة المالیة  -

 تصفیة عقد المضاربة أو المشاركة.
تثبت أرباح اإلستثمارات في عقود تمویل المضاربات والمشاركات التي تستمر ألكثر من سنة مالیة وذلك في حدود  -

 األرباح الموزعة نقداً من ھذه العملیات خالل الفترة المالیة.
 
 اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع .ج

 
األرباح الموزعة نقداً من ھذه اإلستثمارات خالل  دثبات إیرادات اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع في حدویتم إ -

 السنة.
 
 اإلستثمارات في شركات تابعة .د
 

ثبات إیرادات اإلستثمارات في شركات تابعة بالقوائم المستقلة للمصرف عند إقرار حق المصرف بإستالم إیتم 
 التوزیعات.

 
 لمنتھیة بالتملیكجارة ااإل .ه
 

 یتم إثبات إیرادات اإلجارة المنتھیة بالتملیك بما یتناسب مع الفترات المالیة على مدى فترة اإلیجار.
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 إیرادات الرسوم والعموالت .و
 

تعتبر إیرادات الرسوم والعموالت جزءاً رئیسیاً من معدل الربح الفعلي لألدوات المالیة التي تظھر بالتكلفة المطفأة ویتم 
عند قیاس معدل الربح الفعلي لھذه األصول المالیة، یتم إثبات إیرادات الرسوم والعموالت عند تأدیة الخدمات  إضافتھا

 المرتبطة بھا.
 
یتم إحتساب إیرادات الصكوك وكذا إیرادات وتكالیف الودائع بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنیة  .ز

 التي تغطیھا ھذه األدوات.
م إثبات المخصصات المستردة (إنتفى الغرض منھا) ضمن بند إیرادات عملیات أخرى ببیان الدخل وذلك وفقاً یت .ح

 لتعلیمات البنك المركزي الیمني.
 

 اإلستثمارات العقاریة  ۷٫۳
 

اإلستثمارات العقاریة عبارة عن العقارات المحتفظ بھا ألغراض تأجیرھا أو بیعھا في المستقبل بسعر أفضل (متضمنة 
ً لمعیار المحاسبة المالي رقم ( ، یتم إثبات اإلستثمار العقاري )۲٦العقارات تحت اإلنشاء لذات الغرض)، أو لكلیمھا. ووفقا

ً بناءاً على النیة ما إذا كان اإلحتفاظ باإلستثمار العقاري لغرض اإلستخدام أو البیع. قام  ً بالتكلفة ویتم قیاسھ الحقا مبدئیا
 قیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة.المصرف بتطبیق نموذج ال

 
بموجب نموذج القیمة العادلة یتم إثبات أي مكاسب غیر محققة مباشرة في حقوق الملكیة. یتم تعدیل أي خسائر غیر محققة في 

یتم  فإنھ المحققة الرصید المتوفر في حقوق الملكیة، حقوق الملكیة إلى حد الرصید الدائن المتوفر. عندما تتجاوز الخسائر غیر
فإنھ یتم إثبات إثباتھا في بیان الدخل. في حالة وجود خسائر غیر محققة تم إثباتھا في بیان الدخل في الفترة المالیة السابقة 

المكاسب غیر المحققة للفترة المالیة الحالیة في بیان الدخل إلى حد عمل رصید دائن للخسائر السابقة في بیان الدخل. عند 
ً  فإنھ یتم تحویلإستبعاد العقار،   إلى إحتیاطي القیمة العادلة للعقارات إلى بیان الدخل. األرباح المتراكمة المحولة سابقا

 
 الممتلكات والمعدات وإھالكاتھا ۸٫۳

 
 اإلعتراف والقیاس .أ
 

 – وجدإن  –تثبت الممتلكات والمعدات بتكلفتھا التاریخیة ناقصاً مجمع اإلھالك وخسائر اإلنخفاض في قیمة تلك الممتلكات 
وتشمل التكلفة جمیع التكالیف المنسوبة مباشرة لشراء األصل. كما تتضمن تكلفة الممتلكات التي تم إنشائھا ذاتیاً تكلفة المواد 

حالة التشغیلیة التي تمكنھ من تحقیق الغرض الواألجور وأیة مواد مستھلكة من التكالیف المنسوبة مباشرة لوضع األصل في 
ً التكالیف الالزمة لفك األصل وإعادة ترمیم الموقع. والبرمجیات التي یتم شراؤھا الذي تم بناؤه من أجل ھ كما تشمل أیضا

 باعتبار أنھا ضروریة لتمكین المعدات من أداء الغرض المطلوب منھا یتم رسملتھا كجزء من تكلفة تلك المعدات.
 

فة یتم إدراجھا كبنود مستقلة (المكونات الرئیسیة) أجزاء من الممتلكات والمعدات ذات أعمار إفتراضیة مختل عندما تكون
 ضمن الممتلكات والمعدات.

 
یتم إستبعاد األصل الثابت عند التخلص منھ أو عندما یكون من المتوقع عدم الحصول على منافع إقتصادیة مستقبلیة متوقع 

یتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة من  األصل،تحققھا من إستمرار إستخدام ھذا األصل، وفي العام الذي تم فیھ إستبعاد 
المتحقق من عملیة البیع وصافي القیمة الدفتریة لألصل) ببیان الدخل ضمن الفرق بین صافي قیمة اإلستبعاد ( عملیة اإلستبعاد

 بند إیرادات ومصاریف أخرى.
  

 الالحقةالتكالیف  .ب
 

لمعدات كجزء من تكلفة ھذا األصل، وتتم رسملة التكالیف الالحقة تتم رسملة التكالیف المتعلقة بإستبدال جزء من الممتلكات وا
الممتلكات ویمكن  المستقبلیة لھذه على الممتلكات والمعدات فقط عندما تؤدي ھذه التكالیف إلى زیادة في القیمة اإلقتصادیة

ف الیومیة لخدمة الممتلكات والمعدات قیاس ھذه التكالیف بصورة جیدة، ویتم إستبعاد القیمة الدفتریة للجزء المستبعد. التكالی
 تسجل في بیان الدخل عند إستحقاقھا.
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۱۸   

 

 اإلھالك .ج
 

 (إن وجدت). التخریدیةیحسب اإلھالك بناًء على تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصاً قیمتھا 
 

اقي مكونات األصل یتم تقدیر العمر اإلنتاجي لكل جزء من األصل الثابت وإذا كان لھذا الجزء عمر إنتاجي مختلف عن ب
 فسوف یتم إھالكھ بشكل منفصل.

 
بطریقة القسط الثابت وتحمیل مبلغھ على بیان الدخل وعلى مدى العمر  –فیما عدا األراضي  –ویتم إھالك ھذه الممتلكات 

 اإلنتاجي المقدر لھا.
 

 وفیما یلي بیان باألعمار اإلنتاجیة المقدرة لتلك الممتلكات ألغراض إحتساب اإلھالك:
 العمر اإلنتاجي المقدر بالسنوات البیان

 ة سن ٤۰ مباني 
 سنوات أو فترة اإلیجار أیھما أقل ۱۰ تحسینات مباني مستأجرة

 سنوات ۱۰ –سنوات  ٤ ومعدات آالت
 سنوات  ٥ وسائل نقلوسیارات 

 سنوات  ۱۰ ومفروشاتثاث أ
 سنوات  ٥ أجھزة ومعدات كمبیوتر 

 
في  كخردةدارة المصرف في كل من طریقة اإلھالك والعمر اإلنتاجي المقدر وكذلك القیم المقدرة ویعاد النظر سنویاً بمعرفة إ

 .نھایة العمر اإلنتاجي المقدر لألصول (إن وجدت)
 

 اإلنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة ۹٫۳
 

المؤشر،  ھذاقیمة. في حال وجود تتم مراجعة القیم الدفتریة في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على إنخفاض ال
یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لإلسترداد. تتمثل القیمة القابلة لإلسترداد ألحد األصول أو وحدة منتجة للنقد بالقیمة الحالیة 

ة المستقبلیة إلى المستخدمة وقیمتھ العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما أكبر. عند تقییم قیمة اإلستخدام، یتم خصم التدفقات النقدی
قیمھا الحالیة بإستخدام معدل الخصم الذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر الخاصة بھذا األصل. 
ویتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض القیمة ضمن بیان الدخل إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة المرحلة ألصل قیمتھ القابلة 

 لإلسترداد.
 

 اإللتزامات العرضیة واإلرتباطات ۱۰٫۳
 

 –بعد خصم التأمینات المحصلة عنھا  –تظھر اإللتزامات العرضیة التي یدخل فیھا المصرف طرفاً خارج بیان المركز المالي 
 رتباطات" بإعتبارھا ال تمثل أصوالً أو إلتزامات فعلیة في تاریخ البیانات المالیة.إتحت بند" إلتزامات عرضیة و

 
 وما في حكمھا النقدیة ۱۱٫۳

 
ألغراض إعداد بیان التدفقات النقدیة یتضمن بند النقدیة وما في حكمھا أرصدة النقدیة واألرصدة لدى البنوك والمصارف 

 والمؤسسات اإلسالمیة بخالف أرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني والتي تستحق خالل ثالثة أشھر.
 

 مخصصات أخرى  ۱۲٫۳
 

عندما یكون لدى المصرف إلتزام حالي، قانوني أو إستنتاجي، یمكن تقدیره بصورة موثوقة نتیجة  یتم اإلعتراف بمخصص ما
ث سابق، ویكون من المحتمل أن یستلزم تدفقات خارجة للمنافع اإلقتصادیة لتسویة اإللتزام. وإذا كان تأثیر القیمة الزمنیة لحد

فقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة والذي للمبالغ جوھریاً، یتم تحدید المخصصات من خالل خصم التد
 یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمبالغ، عندما یكون مناسباً، والمخاطر المتعلقة باإللتزامات.
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 مخصص الضمان اإلجتماعي ۱۳٫۳
 

) لسنة ۲٦ت اإلجتماعیة الیمنیة رقم (دفع موظفو المصرف حصتھم لقاء الضمان اإلجتماعي بحسب قانون التأمینای -
م بشأن التأمینات اإلجتماعیة، ویتم سداد اإلشتراكات للمؤسسة العامة للتأمینات اإلجتماعیة قبل الیوم العاشر من ۱۹۹۱

 الشھر التالي. تحمل مساھمة المصرف في بیان الدخل.
 لق بحقوق ترك الخدمة.تطبق أحكام قانون التأمینات اإلجتماعیة على موظفي المصرف فیما یتع -

 
 المقاصة ۱٤٫۳

 
تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالیة وإظھار صافي المبلغ في بیان المركز المالي فقط إذا كان ھناك حق شرعي أو قانوني 

للتنفیذ لمقاصة المبالغ المثبتة وأن المصرف یعتزم إما السداد على أساس صافي المبلغ أو یعتزم تحقیق األصل وسداد قابل 
 اإللتزام في الوقت ذاتھ.

 
 عقود اإلیجار ۱٥٫۳

 
تصنف العقود كعقود إیجار تمویلي عندما تنقل شروط العقد جمیع المخاطر والمنافع الناتجة عن الملكیة إلى المستأجر. 

س اإلیجارات المستحقة الدفع بحكم ھذه العقود على بیان الدخل على أسا وتُحملوتصنف بقیة عقود اإلیجار كعقود تشغیلیة، 
 .القسط الثابت وعلى مدى فترة اإلیجار

 
 العائد على األسھم ۱٦٫۳

 
یحتسب العائد األساسي للسھم بقسمة األرباح (الخسائر) العائدة لحاملي األسھم العادیة بالمصرف على عدد األسھم أو المتوسط 

 المرجح لعدد األسھم القائمة خالل العام.
 

 أرقام المقارنة ۱۷٫۳
 

 رقام المقارنة فیما عدا ما تسمح بھ المعاییر أو التفسیرات المحاسبیة.یتم إدراج كافة المبالغ مع أ
 

 الضرائب ۱۸٫۳
 

ً لقانون ضرائب الدخل رقم ( م، ویتم تكوین مخصص ۲۰۱۰) لسنة ۱۷یتم إحتساب الضرائب المستحقة على المصرف طبقا
على الربح الضریبي للسنة، إذ یختلف لإللتزامات الضریبیة بعد إجراء الدراسة الالزمة. وتحتسب الضریبة المستحقة بناءاً 

الربح الضریبي للسنة عن الربح المحاسبي المسجل في بیان الدخل، وذلك نتیجة إلستبعاد بنود إیرادات أو مصاریف تعتبر 
 خاضعة أو غیر خاضعة للضریبة بشكل مؤقت أو نھائي وبإستخدام المعدالت الضریبیة الساریة في تاریخ بیان المركز المالي.

 
 للشریعة المخالفةإلیرادات ا ۱۹٫۳

 
یقوم المصرف بتسجیل اإلیرادات المخالفة للشریعة اإلسالمیة ضمن بند األرصدة الدائنة واإللتزامات األخرى ویتم الصرف 

 منھا في األوجھ التي تقرھا ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة للمصرف.
 

 حسابات جاریة للعمالء ۲۰٫۳
 

جاریة (غیر اإلستثماریة) عند إستالمھا من قبل المصرف. یتم قیاس المعامالت بالقیمة یتم إحتساب األرصدة في الحسابات ال
تحقیقھا وإستالمھا من قبل المصرف بتاریخ التعاقد. یتم قیاس ھذه الحسابات بقیمتھا الدفتریة في نھایة الفترة النقدیة المتوقع 

 المحاسبیة.
 

 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار ۲۱٫۳
 

سابات اإلستثمار أمواالً یحتفظ بھا المصرف في حسابات إستثمار غیر مقیدة ولھ حریة التصرف في تمثل حقوق أصحاب ح
إستثمارھا. یخول أصحاب حسابات اإلستثمار المصرف بإستثمار أموالھم بالطریقة التي یراھا مناسبة من غیر وضع قیود من 

 حیث المكان والطریقة والغرض من إستثمار ھذه األموال.
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ید العائد المستحق على حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار على أساس عقد المضاربة الذي یتم بموجبھ اإلتفاق على یتم تحد
 المشاركة في الربح والخسارة الناتجة عن المعامالت اإلسالمیة المختلفة خالل الفترة المالیة.

 
 إشراف البنك المركزي الیمني .٤

 
ً للقوانین المنظمة لعمل البنوك بالجمھوریة الیمنیة وكذلك ما یخضع نشاط المصرف إلشراف البنك الم ركزي الیمني وفقا

 یخص نشاط البنوك اإلسالمیة.
 

 ة الفتوى والرقابة الشرعیة ھیئ .٥
 

 للمصرف وتنحصر یخضع المصرف إلشراف ھیئة شرعیة مكونة من ثالثة أعضاء أو أكثر تعینھم الجمعیة العامة العادیة
 اط المصرف طبقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة.شنالجوانب الشرعیة ل اتھم في رقابةمسئولی

 

 الزكاة .٦
 

) منھا %۷٥إحتساب الزكاة طبقاً لفتوى الھیئة الشرعیة بالمصرف ویتم تحصیل الزكاة من المساھمین وتورید ما نسبتھ (یتم 
ً لمصارفھا الشرعیة وا یتم صرفھا بمعرفة  )%۲٥لباقي (إلى الجھة الحكومیة المختصة والتي تقرر أوجھ صرفھا طبقا

 المصرف.
 

 والحسابات األخرى ھي من مسئولیة أصحاب ھذه الحسابات. اإلستثماراتإن إخراج الزكاة من أصحاب حسابات 
 
 األدوات المالیة وإدارة المخاطر المتلعقة بھا .۷

 

 األدوات المالیة ۱٫۷
 

واألرصدة  وتتضمن األصول المالیة أرصدة النقدیةتتمثل األدوات المالیة للمصرف في األصول واإللتزامات المالیة،  .أ
بھا حتى تاریخ اإلستحقاق  المحتفظوالحسابات الجاریة والصكوك  لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة

في أوراق مالیة واإلجارة المنتھیة  وكذا اإلستثماراتات وعقود المضاربات والمشاركات بحوتمویل عملیات المرا
الحسابات الجاریة للعمالء وإلتزامات مالیة أخرى إللتزامات المالیة ، وتتضمن امالیة أخرى لیك وأصولبالتم

كما تتضمن األدوات  وإلتزامات مالیة أخرى والودائع األخرى وحسابات أصحاب اإلستثمارات المطلقة واإلدخار
 رتباطات.إالمالیة الحقوق والتعھدات المدرجة ضمن بند التزامات عرضیة و

 
 

) من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة السیاسات المحاسبیة بشأن أسس إثبات وقیاس أھم ۳یضاح رقم (اإلن ویبی
 یرتبط بھا من إیرادات ومصروفات. األدوات المالیة وما

 
 رج القیمة العادلةتدَ  .ب

 
مدى أھمیة المدخالت المستخدمة في التالي للقیمة العادلة والذي یعكس التدرج یقوم المصرف بقیاس القیمة العادلة بإستخدام 

 ھذا القیاس:
 

 صول مماثلة في أسواق فعالة.سعار المتداولة (غیر المعدلة) ألاألول للقیمة العادلة ویمثل األ ىالمستو -
یتم مالحظتھا  يتتداولة ضمن المستوى األول والالمستوى الثاني للقیمة العادلة یمثل العناصر األخرى بخالف األسعار الم -

تشمل ھذه الفئة على األدوات التي  ھا من األسعار).) أو بشكل غیر مباشر (یتم إشتقاقمباشر (من خالل األسعار بشكل
تقییمھا بإستخدام أسعار السوق المدرجة في اسواق نشطة ألدوات مماثلة، أو أسالیب تقییم أخرى بحیث تكون جمیع 

 .باشرة من بیانات السوقالمدخالت الھامة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر م
بإستخدام مدخالت غیر قابلة للمالحظة وتشتمل ھذه الفئة على جمیع  التقییمأسالیب  المستوى الثالث للقیمة العادلة ویمثل -

األدوات التي تستند أسالیب تقییمھا على مدخالت غیر قابلة للمالحظة بحیث یكون للمدخالت غیر القابلة للمالحظة أثراً 
 .قییم األداةكبیراً في ت

 
ألف لایر یمني كمستوى ثالث من تدرج القیمة  ۱٬۳۳۷٬٥٦٦ وتشمل القیمة العادلة لإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع مبلغ

وال توجد م) ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ألف لایر یمني كما في  ۱٬۳۱٤٬۲٤۱ وقدره م (مبلغ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في العادلة 
 ول والثاني إلفصاحات القیمة العادلة.إستثمارات تندرج تحت المستوى األ

  



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۲۱   

 

 م لم یكن ھناك أي تحویالت بین مستویات قیاس القیمة العادلة.۲۰۱۷م و۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱وخالل السنتین المنتھیتین في 
 

 األدوات المالیة التي تقارب قیمتھا العادلة القیمة الدفتریة .ج
 

فترة إستحقاق أقل من ثالثة أشھر وتكون قیمتھا الدفتریة مقاربة لقیمتھا  وھي األصول واإللتزامات المالیة النقدیة أو التي لھا
 العادلة. 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة .د

 
تتمثل القیمة العادلة لألصول المالیة المتداولة بالسعر المعلن عنھ عند إقفال العمل بتاریخ البیانات المالیة في األسواق المالیة 

)Bid Price وفي حالة عدم توفر أسعار معلنة لبعض األصول المالیة، یتم تقدیر قیمتھا العادلة بمقارنتھا بالقیمة السوقیة .(
اض عندما ال یتوفر لھا تقدیر موضوعي یعتمد فخبعد خصم قیمة اإلنالحالیة ألداه مالیة مشابھة لھا، أو یتم إدراجھا بالتكلفة 

 علیھ لتحدید قیمتھا العادلة.
 

 ً ألسس التقییم المتبعة في تقییم األصول واإللتزامات المالیة للمصرف والواردة باإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة فإن  وطبقا
 القیم العادلة لألدوات المالیة ال تختلف إختالفاً جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة في تاریخ البیانات المالیة.

 
القیمة مقارنة بلكل فئة من األصول واإللتزامات المالیة وقیمتھا الدفتریة  ویوضح الجدول التالي مقارنة تصنیف المصرف

العادلة لألدوات المالیة بالمصرف والمدرجة بالبیانات المالیة. (ال یحتوي الجدول على القیمة العادلة لألصول واإللتزامات 
 غیر المالیة):

 

 

 القیمة العادلة
 إجمالي

 القیمة الدفتریة 
 التكلفة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  المتاحة للبیع األخرى  المطفأة/
  ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني

     
 األصول المالیة    

 نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني  – ۱۱٬۷۰۲٬٥۰۲ ۱۱٬۷۰۲٬٥۰۲ ۱۱٬۷۰۲٬٥۰۲
 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة  – ۲۸٬۲۷۲٬۳۱۳ ۲۸٬۲۷۲٬۳۱۳ ۲۸٬۲۷۲٬۳۱۳
 تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع  – ۲٬۹۱٤٬۲۷۳ ۲٬۹۱٤٬۲۷۳ ۲٬۹۱٤٬۲۷۳

 إجارة منتھیة بالتملیك – ٤۱۱٬٦۸۱ ٤۱۱٬٦۸۱ ٤۱۱٬٦۸۱
 إستثمارات في أوراق مالیة ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۳۷٬٥٦٦ ۲٬۳۳۷٬٥٦٦ ۲٬۳۳۷٬٥٦٦

٤٥٬٦۳۸٬۳۳٤٥٬٦ ٥۳۸٬۳۳٤ ٥۳٬٦۳۸٬۳۳٥ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰   
     
 اإللتزامات المالیة    

 أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیة – ٤٬۰۲٥٬٦۰۱ ٤٬۰۲٥٬٦۰۱ ٤٬۰۲٥٬٦۰۱
 حسابات جاریة وودائع أخرى – ۳۰٬۱۳۸٬۹۷٥ ۳۰٬۱۳۸٬۹۷٥ ۳۰٬۱۳۸٬۹۷٥
 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار – ۱۲٬۳٥۹٬٦۸۱ ۱۲٬۳٥۹٬٦۸۱ ۱۲٬۳٥۹٬٦۸۱

٤٦٬٥۲٤٬۲٥۷ ٤٦٬٥۲٤٬۲٥۷ ٤٦٬٥۲٤٬۲٥۷ –  

 القیمة العادلة
 إجمالي

 القیمة الدفتریة 
 التكلفة 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  المتاحة للبیع المطفأة/ األخرى 
  یمنيألف لایر  ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني

     
 األصول المالیة    

 نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني  – ٦٬۸٥۲٬۰٤۱ ٦٬۸٥۲٬۰٤۱ ٦٬۸٥۲٬۰٤۱
 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة  – ۲۹٬۹۲۳٬۳۹۸ ۲۹٬۹۲۳٬۳۹۸ ۲۹٬۹۲۳٬۳۹۸
 حة واإلستصناع تمویل عملیات المراب – ۳٬۸٥۲٬۷۳٤ ۳٬۸٥۲٬۷۳٤ ۳٬۸٥۲٬۷۳٤

 إجارة منتھیة بالتملیك – ۷٦۷٬۷٦۷ ۷٦۷٬۷٦۷ ۷٦۷٬۷٦۷
 إستثمارات في أوراق مالیة ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳۱٤٬۲٤۱ ۳٬۳۱٤٬۲٤۱ ۳٬۳۱٤٬۲٤۱

٤٤٬۷۱۰٬۱۸۱ ٤٤٬۷۱۰٬۱۸۱ ٤۲٬۷۱۰٬۱۸۱ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰  
     
 اإللتزامات المالیة    

 أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیة – ۹٬۲٥٦٬۹۱۹ ۹٬۲٥٦٬۹۱۹ ۹٬۲٥٦٬۹۱۹
 حسابات جاریة وودائع أخرى – ۲۸٬۰٥۲٬۰٦۷ ۲۸٬۰٥۲٬۰٦۷ ۲۸٬۰٥۲٬۰٦۷
 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار – ۱۳٬۰۸٦٬۹٥۳ ۱۳٬۰۸٦٬۹٥۳ ۱۳٬۰۸٦٬۹٥۳

٥۰٬۳۹٥٬۹۳۹ ٥۰٬۳۹٥٬۹۳۹ ٥۰٬۳۹٥٬۹۳۹ –  



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۲۲   

 

 إدارة المخاطر المتعلقة باألدوات المالیة  ۲٫۷
 

 إدارة المخاطرإطار 
 

تتم إدارة المخاطر الضمنیة (المتأصلة) المتعلقة بأنشطة وعملیات المصرف المختلفة من خالل إجراءات مستمرة لتحدیدھا 
في إطار الحدود المسموح بھا. وتعتبر إدارة المخاطر من  لتبقىب الرقابة األخرى باإلضافة ألسالی ،وقیاسھا ومراقبتھا

العملیات ذات األھمیة لضمان إستمراریة تحقیق المصرف لألرباح. ویتحمل كل فرد بالمصرف المخاطر الواقعة في إطار 
 مسئولیاتھ إلستمراریة ربحیة المصرف.

 
 عملیة إدارة المخاطر

 
للمصرف ھو المسئول عن تحدید ومراقبة المخاطر، وبالرغم من ذلك توجد عدة جھات مسئولة عن إدارة یعتبر مجلس اإلدارة 

 المخاطر بالمصرف ومنھا:
 
 ، وھي المسئولة عن مراقبة عملیة إدارة المخاطر ككل داخل المصرف.للجنة التنفیذیةا -
مراقبة المحافظ وتقدیم تقاریر المخاطر للمجلس ، ودورھا الرئیسي ھو إختیار وتنفیذ نظم إدارة المخاطر ولجنة المخاطر -

 والمنظمین واإلدارة التنفیذیة باإلضافة إلعتماد مراقبة المعامالت اإلئتمانیة.
بوضع السیاسات واألھداف إلدارة األصول واإللتزامات لبیان المركز المالي  ، والتي تقوملجنة األصول واإللتزامات -

 لمخاطر والعوائد وتأثیرھا على الربحیة.للمصرف من حیث الھیكل، التوزیع، ا
، والتي یتم تعیینھا من قبل مجلس اإلدارة وھي تضم أعضاء غیر تنفیذیین من أعضاء مجلس إدارة لجنة التدقیق -

د لجنة التدقیق مجلس اإلدارة على القیام بمسئولیاتھ فیما یتعلق بتقییم جودة وسالمة التقاریر المالیة المصرف. تساع
التقاریر وسالمة الضوابط الداخلیة بالمصرف ونظام قیاس تقییم المخاطر ومقارنتھا بالمركز الرأسمالي  وتدقیق تلك

 للمصرف وأسالیب مراقبة اإللتزام بالقوانین واألنظمة والسیاسات الرقابیة والداخلیة.
دئ الشرعیة في معامالتھ ، والتي تتولى مسئولیة التأكد من إلتزام المصرف بالقواعد والمباھیئة الرقابة الشرعیة -

 وأنشطتھ.
 

 قیاس المخاطر -
 

یتم مراقبة المخاطر والسیطرة علیھا من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر، وتعكس ھذه الحدود 
على  وعوامل السوق المختلفة المحیطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول. مع التركیز المصرفإستراتیجیة عمل 

قطاعات مالیة معینة، حیث یتم جمع المعلومات من اإلدارات المختلفة للمصرف وتحلیلھا للتعرف المبكر على المخاطر 
المتوقعة التي قد تنجم عنھا، ھذا ویتعرض المصرف لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق (مخاطر سعر العائد 

 ) وكذا مخاطر التشغیل وبعض المخاطر األخرى.ومخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة
 

 ئتمانمخاطر اإل .أ
 

وكذا  والدیون المتعلقة بھاواإلستصناع واإلجارة المنتھیة بالتملیك والمضاربات والمشاركات  تعتبر عملیات تمویل المرابحات
من األصول المالیة المعرضة أرصدة الحسابات الجاریة لدى البنوك واإلستثمارات المالیة والحقوق والتعھدات من الغیر 

 لخطر اإلئتمان المتمثل في عدم قدرة المدینین على سداد جزء أو كل المستحق علیھم في تواریخ اإلستحقاق.
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۲۳   

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان
 

م یقوم المصرف بإستخدام نظام داخلي لتصنیف المخاطر لتقییم الجدارة اإلئتمانیة للمقترض واألطراف المقابلة. یشتمل نظا
مستویات، المستوى األول والثاني یتعلق بالدیون العاملة (منتظمة وتحت المراقبة) والمستویات من الثالث  ٥المخاطر على 

 للخامس ھي دیون غیر عاملة ولكل منھا بیان خاص بالتصنیف یتالئم مع متطلبات البنك المركزي الیمني.
 معیار التصنیف الفئة الدرجة

یوم، وتظھر بعض الخسائر نتیجة لعوامل سلبیة قد  ۹۰خرة السداد ألكثر من متأ دیون دون المستوى ۳
 تعوق السداد.

ً للمعطیات فإن تحصیل كامل المبلغ یكون  ۱۸۰متأخرة السداد ألكثر من  دیون مشكوك في تحصیلھا ٤ یوم، ووفقا
 جزء من القرض. خسارةلمشكوك فیھ مما یؤدي 

 أي مبلغ. إستردادیوم، وقد ال یتم  ۳٦۰ن متأخرة السداد ألكثر م دیون ردیئة ٥
وفیما یلي إجمالي محفظة الدیون العاملة للمصرف على أساس تصنیفات اإلئتمان الداخلیة (بدون األخذ في اإلعتبار قیمة 

 الضمانات النقدیة مقابل تلك الدیون):

 
م بشأن مخاطر اإلئتمان فإن ۱۹۹۷) لسنة ۱۰وتطبیقاً لتعلیمات البنك المركزي الیمني الصادرة بالمنشور رقم (باإلضافة لذلك 

مصرف المصرف یلتزم بحد أدنى من المعاییر وذلك إلمكان تحقیق إدارة أفضل لمخاطره اإلئتمانیة، وفي سبیل ذلك یقوم ال
 باإلجراءات اآلتیة:

 

 بذلك قبل التعامل معھم. المتعلقةإعداد الدراسات اإلئتمانیة عن العمالء والبنوك وتحدید معدالت الخطر اإلئتمانیة  -
 الحصول على الضمانات الكافیة لتخفیض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك.  -
الء والبنوك بھدف تقییم مراكزھم المالیة واإلئتمانیة وتقدیر المخصصات المطلوبة للدیون المتابعة والدراسة الدوریة للعم -

 واألرصدة غیر المنتظمة.
 توزیع العملیات واإلستثمارات على قطاعات مختلفة تالفیاً لتركز المخاطر.  -
 

ظھر الحد األقصى للمخاطر ئتمان لمكونات المركز المالي ویضح الحد األقصى للتعرض لمخاطر االوالجدول التالي یو
  من تأثیر المخاطر بإستخدام إتفاقیات الضمانات (قبل خصم أي ضمانات): ھباإلجمالي دون األخذ في اإلعتبار العوامل المخفف

 

 الدرجة الفئة م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني ألف لایر یمني 

    
 ۲-۱ منتظمة وتحت المراقبة ۳٬۱۳۰٬٦۹۸ ٤٬۳۷۹٬٥۹۸

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني ألف لایر یمني 

    

۳٬۱۸۲٬۳۹۸ ۳٬٥٤۱٬۰۸۸ 
رك��زي الیمن��ي (ال نقدی��ة بالص��ندوق وأرص��دة اإلحتی��اطي ل��دى البن��ك الم 

 تتضمن النقدیة بالصندوق والصراف اآللي)
 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة  ۲۸٬۲۷۲٬۳۱۳ ۲۹٬۹۲۳٬۳۹۸
 تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع   ۲٬۹۱٤٬۲۷۳ ۳٬۸٥۲٬۷۳٤

 إجارة منتھیة بالتملیك  ٤۱۱٬٦۸۱ ۷٦۷٬۷٦۷
 اق مالیةإستثمارات في أور  ۲٬۳۳۷٬٥٦٦ ۳٬۳۱٤٬۲٤۱
 إستثمارات عقاریة  ۲٬٤٦۲٬٦۰۳ ۲٬٤٤۸٬۹٦۲
 القرض الحسن، صافي   – ۳٬۳٦٥٬٤۱٤
 إستثمارات في شركات تابعة  ۲٬۳۰۱٬٦٤۱ ۲٬٦۰۱٬٦٤۱
 بعد خصم المدفوعات المقدمة –أرصدة مدینة وأصول أخرى   ۲٬۷۸۰٬۲٥۲ ۳٬۸٤۳٬۲٤۷

٥۳٬۲۹۹٬۸۰۲ ٤٥٬۰۲۱٬٤۱۷   
    

 إلتزامات عرضیة وإرتباطات  ۹٬۲٤۳٬۷۲٥ ۱٤٬٦٤٤٬٦٤۸
 إجمالي التعرض لمخاطر اإلئتمان  ٥٤٬۲٦٥٬۱٤۲ ٦۷٬۹٤٤٬٤٥۰
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۲٤   

 

وفیما یلي تحلیل لألصول المالیة واإللتزامات العرضیة واإلرتباطات حسب القطاع قبل وبعد خصم أیة ضمانات (تركز الحد 
 األقصى لمخاطر اإلئتمان حسب القطاع):

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 

 البیان
 إجمالي الحد 

 األقصى للمخاطر
 صافي الحد 

 األقصى للمخاطر
 إجمالي الحد

 األقصى للمخاطر 
 صافي الحد 

 األقصى للمخاطر
 ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني 
     

 – ۱۷٬۸۸۹٬٥۰۰ – ۲۳٬٥۱۷٬٥۱٤ حكومي
 ۱٥٬۱۱٥٬۰۸۹ ۱٥٬۱۱٥٬۰۸۹ ۸٬۷٥۳٬٦۱۲ ۸٬۷٥۳٬٦۱۲ مالي

 ٤٬۷٦۲٬۱۱٥ ٤٬۷٦۲٬۱۱٥ ۱٬۳۹٥٬۰٥۳ ۱٬۳۹٥٬۰٥۳ صناعي 
 ٤٬۷٤۳٬۱٤٦ ٤٬۷٤۳٬۱٤٦ ۲٬٦٤۳٬۳۰٤ ۲٬٦٤۳٬۳۰٤ تجاري

 ۳٬۳۲٦٬۷۱۹ ۳٬۳۲٦٬۷۱۹ ٥۸۳٬۷۷۳ ٥۸۳٬۷۷۳ مقاوالت
 ۱۲٥٬٤٦٤ ۱۲٥٬٤٦٤ ۱٬۰۲۸٬٥۰۸ ۱٬۰۲۸٬٥۰۸ زراعي وسمكي 

 ۷٬۳۳۷٬۷٦۹ ۷٬۳۳۷٬۷٦۹ ۷٬۰۹۹٬٦٥۳ ۷٬۰۹۹٬٦٥۳ أخرى
 ٤٥٬۰۲۱٬٤۱۷ ۲۱٬٥۰۳٬۹۰۳ ٥۳٬۲۹۹٬۸۰۲ ۳٥٬٤۱۰٬۳۰۲ 
     

 ۱۰٬۰٦۷٬۷۸۸ ۱٤٬٦٤٤٬٦٤۸ ۷٬۱٥۱٬۸٥۱ ۹٬۲٤۳٬۷۲٥ إلتزامات عرضیة وإرتباطات
 ٥٤٬۲٦٥٬۱٤۲ ۲۸٬٦٥٥٬۷٦ ٥٤۷٬۹٤٤٬٤٥۰ ٤٥٬٤۷۸٬۰۹۰ 
 

ل توزیع عملیات التمویل واإلستثمار على قطاعات إقتصادیة ومواقع طر من خالاخویقوم المصرف بإدارة تركزات الم
) من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة توزیع األصول واإللتزامات وكذا ٤۳جغرافیة مختلفة. ویبین اإلیضاح رقم (

) ٤٤ة، كما یبین اإلیضاح رقم (ادیة المختلفصتفي تاریخ البیانات المالیة على القطاعات اإلق واإلرتباطاتاإللتزامات العرضیة 
 من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة توزیع تلك األدوات المالیة على المناطق الجغرافیة في تاریخ البیانات المالیة.

 
 مخاطر السیولة .ب
 

ملة والحجم وفترات تنشأ مخاطر السیولة من التدفقات النقدیة التي تنتج من األصول واإللتزامات، والتي ال تتوافق من حیث الع
 .مما یترتب علیھ الحاجة إلى توفر تمویل والتي ال یمكن القیام بھ دون تكبد تكالیف أعلى أو أیة تكالیف أخرى اإلستحقاق

ب باإلضافة للمخاطر الناتجة ناسلتزاماتھ في تاریخ اإلستحقاق المي عدم مقدرة المصرف على الوفاء بإتتمثل مخاطر السیولة ف
  ة على تسییل بعض األموال بأسعار معقولة وفي إطار زمني مناسب.عن عدم القدر

 
 إدارة مخاطر السیولة -

 
تقوم إدارة المصرف بالعمل على تنویع أسس التمویل من خالل إستخدام أدوات عدیدة من بینھا ودائع العمالء مع مراقبة 

ا مراقبة التدفقات المستقبلیة بشكل یومي باإلضافة للقیام تواریخ اإلستحقاق للتأكد من اإلحتفاظ بالسیولة الكافیة والمطلوبة وكذ
 بالعمل على ترتیب مصادر تمویل متنوعة وكافیة.

 
. وقد بلغت نسبة %۲٥م نسبة السیولة بحد أدنى ۱۹۹۷) لعام ۳وقد حدد البنك المركزي الیمني بالمنشور الدوري رقم (

 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  %٦۰ا نسبتھ مقابل م %۷۲ ما نسبتھ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱السیولة كما في 
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۲٥   

 

 حقاقات اإللتزامات المالیة والتي توضح اإلستحقاقات التعاقدیة المتبقیة:تسوالجدول التالي یوضح تحلیل بإ
   

 م۲۰۱۸ 

 
 إستحقاقات 

 أشھر ۳خالل 
 ۳ إستحقاقات من

 أشھر ٦أشھر إلى 
 ٦ إستحقاقات من

 أشھر إلى سنة
 إستحقاقات 
 جمالياإل أكثر من سنة

 یمني لایر ألف یمني لایر ألف یمني لایر ألف یمني لایر ألف یمني لایر ألف 
      

      اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف 

 ٤٬۰۲٥٬٦۰۱ – – – ٤٬۰۲٥٬٦۰۱ والمؤسسات المالیة
 ۳۰٬۱۳۸٬۹۷٥ – – – ۳۰٬۱۳۸٬۹۷٥ الحسابات الجاریة والودائع األخرى

ت اإلستثمارات حقوق أصحاب حسابا
 ۱۲٬۳٥۹٬٦۸۱ ۷٬٦٤۰٬۸٥۲ – ۱۸۸٬۱٥۷ ٤٬٥۳۰٬٦۷۲ المطلقة واإلدخار

 ۲٬۲٤۰٬۱۸۸ ٦۸۷٬۷۳۲ – - ۱٬٥٥۲٬٤٥٦ أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى 
 ٤۸٬۷٦٤٬٤٤٥ ۸٬۳۲۸٬٥۸٤ – ۱۸۸٬۱٥۷ ٤۰٬۲٤۷٬۷۰٤ إجمالي اإللتزامات

 
 م۲۰۱۷ 

 
 إستحقاقات 

 أشھر ۳خالل 
 ۳إستحقاقات من 

 ھرأش ٦أشھر إلى 
 ٦إستحقاقات من 
 أشھر إلى سنة

 إستحقاقات 
 اإلجمالي أكثر من سنة

 ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني 
      

      اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف 

 ۹٬۲٥٦٬۹۱۹ – – – ۹٬۲٥٦٬۹۱۹ والمؤسسات المالیة
 ۲۸٬۰٥۲٬۰٦۷ – – – ۲۸٬۰٥۲٬۰٦۷ ائع األخرىالحسابات الجاریة والود

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات 
 ۱۳٬۰۸٦٬۹٥۳ ۸٬۸٤۲٬٦۸۰ – ۲٦۸٬٦۸٥ ۳٬۹۷٥٬٥۸۸ المطلقة واإلدخار

 ۲٬۱۲۲٬۷۸٥ ۷٦۷٬۷٦۷ – – ۱٬۳٥٥٬۰۱۸ أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى 
 ٥۲٬٥۱۸٬۷۲٤ ۹٬٦۱۰٬٤٤۷ – ۲٦۸٬٦۸٥ ٤۲٬٦۳۹٬٥۹۲ إجمالي اإللتزامات

 
 المالیة لتزاماتواإل األصول ستحقاقاتإ بتواریخ بیان المالیة بیاناتلل المتممة اإلیضاحات من )٤۲( رقم اإلیضاح ویبین

 .العام الماضيب مقارنةخالل العام  المالیة بیاناتال تاریخ في بینھما الفارق وصافي
 
 السوقمخاطر  .ج

 
العائد (الربح) وأسعار حقوق الملكیة، وأسعار صرف العمالت األجنبیة،  تتمثل مخاطر السوق في تغیر األسعار، كمعدل

وھامش اإلئتمان والتي لھا تأثیر على إیرادات المصرف أو تدفقاتھ النقدیة المستقبلیة أو قیمة أدواتھ المالیة. تتكون مخاطر 
إدارة  ھدف من إدارة مخاطر السوق ھوالسوق من مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت، ومخاطر معدل العائد (الربح). إن ال

 والتحكم في تعرض المصرف لمثل ھذه المخاطر في الحدود المقبولة مع تحقیق عوائد مجزیة على ھذه المخاطر.
 
 إدارة مخاطر السوق -

 
 للمتاجرة وأخرى لغیر المتاجرة. ال یوجد لدى المصرف أحدھمایقوم المصرف بفصل تعرضاتھ لمخاطر السوق بین محفظتین 

والمصدر الرئیسي للمخاطر التي یتعرض لھا المصرف ھي تعرضات  السلعمراكز متاجرة في أسھم حقوق الملكیة أو 
للعمالت األجنبیة ومعدل العائد (الربح). ال یدخل المصرف في العقود اآلجلة لمواجھة إلتزاماتھ بالعملة األجنبیة، كما ال یدخل 

 عمالئھمخاطر سداد إلتزاماتھ المستقبلیة بالعملة األجنبیة أو متطلبات  لتغطیة المصرف في عقود الصرف للعمالت األجنبیة
الخزینة بإحتساب جمیع إیرادات  إدارةلمواجھة إلتزاماتھم بالعمالت األجنبیة الناتجة عن تعامالتھم مع المصرف. تقوم 

اإللتزامات في بیان المركز المالي. وتقع وخسائر العمالت األجنبیة الناشئة عن تعامالت العمالء وإعادة تقییم األصول و
مسئولیة متابعة وإدارة ھذه المخاطر أیضاً على إدارة الخزینة. إن لجنة إدارة األصول واإللتزامات بالمصرف مسئولة كلیاً عن 

عن المتابعة واإلعتماد من قبل الجھة المختصة) في حین أن إدارة الرقابة المالیة مسئولة  للمراجعةإدارة المخاطر (خاضعة 
 الیومیة لتنفیذ ھذه السیاسات.
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 خطر سعر العائد -
 

المطلقة واإلدخار على أساس عقد المضاربة الذي یتم بموجبھ اإلتفاق  اتیتم تحدید العائد المستحق على حسابات اإلستثمار
أي تغییر في مستوى  فإن ثمومن عن أعمال المصرف خالل الفترة المالیة. على المشاركة في الربح والخسارة الناتجة 

المطلقة واإلدخار وبناء علیھ فإن  اتالربحیة سوف یحدد نسبة الربح التي یمكن للبنك أن یدفعھا ألصحاب حسابات اإلستثمار
 العائد.ة مباشرة لمخاطر التغییر في سعر المصرف غیر معرض بطریق

 
 اتسط نسبة العائد الموزع ألصحاب حسابات اإلستثمار) من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة متو۳۲ین اإلیضاح رقم (ویب

 المطلقة واإلدخار خالل العام مقارنة بالعام الماضي.
 

 تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة  مخاطر -
  

تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالیة نظراً لتغیر أسعار صرف العمالت األجنبیة، وتنشأً من 
ھي اللایر الیمني، ونظراً لتعامل المصرف دوات المالیة المقومة بالعمالت األجنبیة، إن العملة التشغیلیة المعتمدة لدى األ

ً لطبیعة نشاطھ فإن ذلك األمر قد یعرضھ لخطر التقلبات في أسعار صرف المصرف  في عدد من العمالت األجنبیة طبقا
یعمل على مراعاة التوازن في مراكز المصرف إلى الحد األدنى فإن  العمالت األجنبیة. وألغراض تخفیض ذلك الخطر

م بحیث ال یزید الفائض ۱۹۹۸) لسنة ٦العمالت األجنبیة وفقاً للتعلیمات الصادرة عن البنك المركزي الیمني بالمنشور رقم (
مركز المجمع لكافة من رأس المال واإلحتیاطیات إضافة إلى أن الفائض في ال %۱٥في مركز كل عملة على حده عن 

 .المصرف وإحتیاطیاتھمن رأس المال  %۲٥العمالت یجب أن ال یزید عن 
 

م یعمل المصرف دوریاً على ۱۹۹۸) لسنة ٦والواردة بالمنشور رقم ( الیمني ومن أجل اإللتزام بتعلیمات البنك المركزي
 بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاریخ. مراقبة مراكز العمالت األجنبیة والتصرف في الفائض من العمالت األجنبیة

 
 ویوضح الجدول التالي صافي التعرض للعمالت األجنبیة في تاریخ البیانات المالیة:

 م۲۰۱۸ 
 اإلجمالي أخرى جنیھ إسترلیني لایر سعودي یورو دوالر أمریكي 

 لایر یمني ألف ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني 
       

 ۳٤٬۰٥۰٬٤٥٦ ۱٬٦۷٥٬۹۹٦ ٤۸٬۰۹۷ ۳٬٦۲۳٬۲۹٦ ۷۱۳٬۳۲۹ ۲۷٬۹۸۹٬۷۳۸ األصول
 ۳۲٬۲۲۰٬۲۱۰ ۱٬۳۷٤٬٥۰۲ ٤٦٬٥۸۸ ٥٬۲٥۳٬۹۹۱ ۷۱۱٬۱۱۱ ۲٤٬۸۳٤٬۰۱۸ اإللتزامات

  ۱٬۸۳۰٬۲٤٦  ۳۰۱٬٤۹٤  ۱٬٥۰۹ )۱٬٦۳۰٬٦۹٥(  ۲٬۲۱۸  ۳٬۱٥٥٬۷۲۰ صافي مراكز العمالت األجنبیة
 

 م۲۰۱۷ 
 اإلجمالي أخرى جنیھ إسترلیني لایر سعودي یورو أمریكيدوالر  

 ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني 
       

 ۳۳٬۲۳۷٬۹٦۱ ۱٬۷۳۱٬۱۳۱ ۱۷۲٬٦۷۰ ۷۱٦٬۹۲۱ ۳۹٦٬٤۸۳ ۳۰٬۲۲۰٬۷٥٦ األصول
 ۳۲٬۳۳۲٬۹۱۹ ۱٬۱۰۳٬٦٥۳ ۱٦۱٬۹۳٦ ۲٬٤٦٥٬٤٦۲ ۳۹۷٬۳۲٥ ۲۸٬۲۰٤٬٥٤۳ اإللتزامات

  ۹۰٥٬۰٤۲  ٦۲۷٬٤۷۸  ۱۰٬۷۳٤ )۱٬۷٤۸٬٥٤۱( )۸٤۲(  ۲٬۰۱٦٬۲۱۳ صافي مراكز العمالت األجنبیة
 

 أثر التغیر في القیمة العادلة للعملة (تحلیل الحساسیة)
 

 یوضح الجدول التالي أسعار صرف العمالت األجنبیة الھامة نھایة العام مقارنة بالعام الماضي:

 * تم اإلعتماد على آخر معامالت قامت بھا إدارة المصرف لتحدید متوسط سعر الصرف في السوق الموازي.
 

ً متوسط   سعر الصرف وفقا
 الموازي* لسعر السوق 

 سعر اإلقفال وفقاً لنشرة أسعار 
 البنك المركزي الیمني

 

  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 العملة معادل اللایر یمني  معادل اللایر یمني  معادل اللایر یمني  معادل اللایر یمني 

     
 دوالر أمریكي ۲٥۰٬۲٥ ۲٥۰٬۲٥ ٥۲۰ ٤٥۷

 یورو أوروبي  ۲۸٦٬٦٦ ۲۹۱٬۱۷ ٥۸٥٬۹٥ ٥٤۸٬٤۰
 لایر سعودي ٦٦٬۷۳ ٦٦٬۷٤ ۱۳۸٬۲٥ ۱۲۰٬۲۰
 جنیھ إسترلیني ۳۱۹٬۱٤ ۳۳۱٬۱۸ ٥۹٥٬۰۸ ٦۱٦٬۹٥
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ات البنك المركزي الیمني الموجھة للبنوك والمصارف العاملة في الجمھوریة الیمنیة بأن سعر اإلقفال للدوالر وبحسب تعلیم
لایر یمني/ للدوالر األمریكي وعلیھ یتم تقییم مراكزھم المالیة في نھایة شھر  ۲٥۰٫۲٥م ھو ۲۰۱۸دیسمبر  لشھراألمریكي 

ً لھذا السعر، فقد قام۲۰۱۸دیسمبر  المصرف باستخدام األسعار بموجب نشرة أسعار اإلقفال الشھري لشھر  إدارة تم وفقا
 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م الصادرة من البنك المركزي الیمني لتقییم مراكز العمالت األجنبیة بتاریخ ۲۰۱۸دیسمبر 

الجدول التالي ومع مراعاة متوسط أسعار الصرف في السوق الموازي والظروف التي تمر بھا البالد خالل الفترة الحالیة، 
یبین تفاصیل الحساسیة النخفاض سعر صرف اللایر الیمني مقابل العمالت األجنبیة ذات العالقة واألثر المتوقع على بیان 

 الدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكیة، مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة:

 
لقائمة في تاریخ البیانات ) من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة مراكز العمالت األجنبیة الھامة وا٤٥ویبین إیضاح رقم (

 المالیة مقارنة بالعام الماضي.
 

 مخاطر التشغیل .د
 

تتمثل مخاطر التشغیل في مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة قصور معین ناتج عن التطبیقات التكنولوجیة 
إطار من السیاسات خالل  منأو العملیات أو أخطاء الموظفین، ویعمل المصرف على التقلیل من حدوث ھذه المخاطر 

إجراءات  من خاللالعمل على الفصل الفعال للواجبات  واإلجراءات لتقییم ومراقبة وإدارة ھذه المخاطر، وذلك من خالل
 المطابقة، باإلضافة إلى زیادة وعي الموظفین بھذه المخاطر وطرق تقییمھا. 

 
 مخاطر أخرى .ه

 
لبات الرقابیة والمخاطر القانونیة ومخاطر السمعة. ویتم السیطرة على طتء بالمر األخرى مخاطر عدم الوفاطتشمل المخا

اط والمتابعة، ویتم إدارة بمخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابیة من خالل إطار من السیاسات واإلجراءات المتعلقة باإلنض
طر خارج المصرف، ویتم إدارة مخاالمخاطر القانونیة من خالل التطبیق الفعال لتوصیات المستشارین القانونیین داخل و

وامل المتعلقة بسمعة المصرف باإلضافة إلصدار تعلیمات وسیاسات خاصة حیث ما كان السمعة من خالل فحص منتظم للع
 ذلك مالئماً.

 

 األثر المتوقع على بیان 
 الدخل بالزیادة (النقص)

  

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
    

 دوالر أمریكي   ۳٬٤۰۱٬٦۲۰  ۱٬٦٦٥٬۷٤۲
 یورو أوروبي    ۲٬۳۱٦ )۷٤٤(
 لایر سعودي  )۱٬۷٤۷٬۷٤۹( )۱٬٤۰۰٬۸٥۰(

 جنیة إسترلیني   ۱٬۳۰٥  ۹٬۲٦۲
 أخرى   ۲٤۹٬۰٤٤  ٥۱۸٬۳۱۹



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۲۸   

 

 إدارة رأس المال .۸
 

ن البنك المركزي متطلبات رأس المال الصادرة عبالھدف األساسي من إدارة المصرف لرأس المال ھو التأكد من اإللتزام 
الیمني ومقررات لجنة بازل لإلشراف المصرفي، والتأكد من أن المصرف یحتفظ بمعدل تصنیف إئتماني قوي وكذا نسبة 

مال جیدة وأعلى من الحد األدنى الواجب اإلحتفاظ بھ. ویقوم المصرف بمراقبة كفایة رأس المال وفقاً للتعلیمات ة رأس كفای
ً للمعاییر المطبقة من البنك المركزي الیمني  من البنك المركزي الصادرة الیمني في ھذا الشأن وذلك بإستخدام أسالیب وفقا

ً لمنشور البنك  ۳ألغراض الرقابة. ویقوم المصرف بإعداد تقاریر دوریة (كل  شھور) بنسبة كفایة رأس المال وذلك طبقا
العاملة في الیمن اإلحتفاظ بنسبة إجمالي رأس  البنوك المركزي الیمني من البنكم. ویطلب ۱۹۹۷) لسنة ۲(مركزي الیمني ال

ً تبلغ ( ) كحد أدنى، كما أنھ على المصرف أن %۸المال إلى األصول المرجحة بأوزان المخاطر بنسبة معترف بھا دولیا
ال طبقاً ) كحد أدنى. ویتم إحتساب نسبة كفایة رأس الم%٥من إجمالي رأس المال إلى ودائع العمالء تبلغ ( بنسبةیحتفظ 

المركزي الیمني بمقارنة مكونات رأس المال األساسي والمساند بإجمالي أصول وإلتزامات المصرف  البنكلتعلیمات 
 والموضحة في البیانات المالیة بعد ترجیحھا بأوزان المخاطر كما یلي: 

 

ویتكون رأس المال األساسي من رأس المال المدفوع واإلحتیاطیات القانونیة والعامة واألرباح المرحلة (بعد إستبعاد المساھمات في رأس 
ات، أما رأس المال المساند فیتكون من المخصصات العامة التي یكونھا مال أي بنك محلي أو شركة مالیة محلیة) وكذا العجز بالمخصص

 من األصول المرجحة بأوزان المخاطر. %۲وبحیث ال یزید عن  %۱المصرف على الدیون المنتظمة بنسبة 
 
 نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني .۹

 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

اجب اإلحتفاظ بھ لدى البنك المركزي الیمني مقابل حسابات تتمثل أرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني في الحد األدنى الو
 العمالء باللایر الیمني والعمالت األجنبیة (بدون عائد)، وھذا الرصید غیر متاح لإلستخدام الیومي للمصرف. 

 البیان  م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ملیون لایر یمني ملیون لایر یمني

    
 لمال األساسيرأس ا  ٦٬۱۱٤ ٦٬۱۳۷

 رأس المال المساند  ۲٥ ۲۳
 إجمالي رأس المال   ٦٬۱۳۹ ٦٬۱٦۰

    
 األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر:   

 إجمالي األصول  ۹٬٥۳٦ ۱۳٬۱۸۹
 اإللتزامات العرضیة واإلرتباطات  ۳٬۰۹۲ ٤٬٤۹۲

 ول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطرإجمالي األص  ۱۲٬٦۲۸ ۱۷٬٦۸۱
 نسبة كفایة رأس المال  ٤۸٬٦۱% %۳٤٬۸٤

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 عملة محلیة –نقدیة بالصندوق والصرافات اآللیة   ۲٬٦۳۱٬٤۳۱ ۱٬۲۲۱٬۷٥٥
 عملة أجنبیة –نقدیة بالصندوق والصرافات اآللیة   ٥٬٥۲۹٬۹۸۳ ۲٬٤٤۷٬۸۸۸
۳٬٦٦۹٬٦٤۳ ۸٬۱٦۱٬٤۱٤   

      
 عملة محلیة –تیاطي إلزامي لدى البنك المركزي الیمني إح  ۱٬۱٤۳٬۹٤۳ ۱٬۰۲۸٬۷٤٦
 عملة أجنبیة –إحتیاطي إلزامي لدى البنك المركزي الیمني   ۲٬۳۹۷٬۱٤٥ ۲٬۱٥۳٬٦٥۲
۳٬۱۸۲٬۳۹۸ ۳٬٥٤۱٬۰۸۸   
٦٬۸٥۲٬۰٤۱ ۱۱٬۷۰۲٬٥۰۲   



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۲۹   

 

 أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة .۱۰
 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 

 
 تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع  .۱۱

 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 
 
 
 

) من قانون ضرائب الدخل رقم ۱٤م، وكذلك المادة رقم (۱۹۹۸) لسنة ۳۸) من قانون البنوك رقم (۸٥م المادة رقم (طبقاً ألحكا -
ً لتعلیمات البنك المركزي الیمني تكون معفاه من الخضوع لضریبة ۲۰۱۰) لسنة ۱۷( م، فإن كافة المخصصات المكونة طبقا

 الدخل.
دیسمبر  ۳۱ألف لایر یمني في  ۳٬٦٦۸٬۷۲۳ اع غیر المنتظمة مبلغ وقدرهتبلغ قیمة تمویل عملیات المرابحة واإلستصن -

دیسمبر  ۳۱ألف لایر یمني، وكما في  ٦۲۰٬٥٥۰م بعد خصم األرصدة المغطاة بودائع وضمانات نقدیة بمبلغ وقدره ۲۰۱۸
 یمني بعد خصم ألف لایر ۲٬۸۰۲٬۲٥۷م تبلغ قیمة تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع غیر المنتظمة مبلغ وقدره ۲۰۱۷

 ألف لایر یمني، وفیما یلي بیان یوضح ذلك: ٥۲۷٬۸۹۷األرصدة المغطاة بودائع وضمانات نقدیة بمبلغ وقدره 

 

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 البنك المركزي الیمنيأرصدة لدى    

 عملة محلیة –حسابات جاریة   ۸٬۳۳۲٬۸۷۳ ۹٬۲۱۲٬۱٦٤
 عملة أجنبیة –حسابات جاریة   ۱۰٬٦٤۳٬٥٥٤ ۸٬۰٥۲٬۳٥۳

۱۷٬۲٦٤٬٥۱۷ ۱۸٬۹۷٦٬٤۲۷   
     
 أرصدة لدى بنوك محلیة    

 عملة محلیة –حسابات جاریة   ۷۳۱٬۹٦۰ ۱٬۱٦۰٬۱۸۸
 عملة أجنبیة –حسابات جاریة   ۷٦۲٬۹۸۸ ۲٬٤٤۹٬۳٤۱
۳٬٦۰۹٬٥۲۹ ۱٬٤۹٤٬۹٤۸    

    
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة خارجیة   

 عملة أجنبیة –حسابات جاریة   ۷٬۲٥۰٬۳۸۸ ۸٬٤۹۸٬۸۰۲
 عملة أجنبیة –ودائع ألجل   ٥٥۰٬٥٥۰ ٥٥۰٬٥٥۰

۹٬۰٤۹٬۳٥۲ ۷٬۸۰۰٬۹۳۸   
۲۹٬۹۲۳٬۳۹۸ ۲۸٬۲۷۲٬۳۱۳   

  إیضاحات م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 تمویل عملیات المرابحة  ٦٬٥٤٤٬٥٦٦ ٦٬٤٦۸٬۱۱۰

 اعتمویالت عقود اإلستصن  ٤۷٤٬۲۲۹ ٥٦٦٬۸٦٦
۷٬۰۳٤٬۹۷٦ ۷٬۰۱۸٬۷۹٥   

    
 مخصص تمویل عملیات المرابحة واإلستصناعیخصم:  ۱۲ )۳٬۷۰۷٬۲٤۳( )۲٬۸٦۹٬۰۱٤(
)۲٤۱٬۸۷۱(  إیرادات مؤجلة یخصم:  )۳۱۱٬۳۷٦( 
)۷۱٬۳٥۷(  إیرادات مجنبة: یخصم  )۸٥٬۹۰۳( 

۳٬۸٥۲٬۷۳٤ ۲٬۹۱٤٬۲۷۳   

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 تمویالت دون المستوى    ۳٥٬٥۹۱  ٦۱٬٥٦٤

 تمویالت مشكوك في تحصیلھا    ۱٤۰٬۳٤٦  ۱۹۷٬٦۹۱
  تمویالت ردیئة   ۳٬٤۹۲٬۷۸٦  ۲٬٥٤۳٬۰۰۲
۲٬۸۰۲٬۲٥۷ ۳٬٦٦۸٬۷۲۳   



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۳۰   

 

 (منتظمة وغیر منتظمة) واإلستصناع مخصص تمویل عملیات المرابحة .۱۲
 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 

 
 إجارة منتھیة بالتملیك .۱۳

 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 .ومعدات وعقارات مؤجرة للغیر بموجب عقود إجارة منتھیة بالتملیك آالتتتمثل التكلفة في قیمة 

  إیضاحات م۲۰۱۸
 إجمالي

 ألف لایر یمني
 عام

 ألف لایر یمني
 محدد

 ف لایر یمنيأل
  

     
 الرصید في بدایة العام  ۲٬۷۷۲٬۸٦۳ ۹٦٬۱٥۱ ۲٬۸٦۹٬۰۱٤

 المكون خالل العام ۳۸ ۹٦۰٬۷۳۳ – ۹٦۰٬۷۳۳
 المستخدم خالل العام  )۱۲۲٬٥۰٤( – )۱۲۲٬٥۰٤(

 الرصید في نھایة العام  ۳٬٦۱۱٬۰۹۲ ۹٦٬۱٥۱ ۳٬۷۰۷٬۲٤۳

  إیضاحات م۲۰۱۷
 إجمالي

 ألف لایر یمني
 عام

 ألف لایر یمني
 محدد

 ألف لایر یمني
  

     
 الرصید في بدایة العام  ۲٬٥۷۳٬۲٤٦ ۹۲٬۰۷۷ ۲٬٦٦٥٬۳۲۳

 المكون خالل العام ۳۸ ۱۹۹٬٦۱۷ ٤٬۰۷٤ ۲۰۳٬٦۹۱
 المستخدم خالل العام  – – –

 في نھایة العام الرصید  ۲٬۷۷۲٬۸٦۳ ۹٦٬۱٥۱ ۲٬۸٦۹٬۰۱٤

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 التكلفة في بدایة العام  ۲٬۱۹٥٬۸۸٦ ۱٬٥٦۸٬٦۹۷

 اإلضافات خالل العام  – ۸۱۹٬٥۱۱
 اإلستبعادات خالل العام  – )۱۹۲٬۳۲۲(

 التكلفة في نھایة العام  ۲٬۱۹٥٬۸۸٦ ۲٬۱۹٥٬۸۸٦
    

 مجمع اإلھالك في بدایة العام  ۱٬٤۲۸٬۱۱۹ ۱٬۲٤۸٬٥۳٥
 إھالك العام  ۳٥٦٬۰۸٦ ۳۷۱٬۹۰٦

 مجمع إھالك اإلستبعادات   – )۱۹۲٬۳۲۲(
 مجمع اإلھالك في نھایة العام  ۱٬۷۸٤٬۲۰٥ ۱٬٤۲۸٬۱۱۹

 الدفتریة صافي القیمة  ٤۱۱٬٦۸۱ ۷٦۷٬۷٦۷



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۳۱   

 

 إستثمارات في أوراق مالیة .۱٤
 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 
م في إستثمارات مالیة محلیة (غیر مدرجة) ۲۰۱۸م و۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱تتمثل اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع كما في  -

د أسعار سوقیة معلنة ونظراً لتعذر الحصول على تقدیر یمكن اإلعتماد علیھ للقیمة العادلة لتلك اإلستثمارات وذلك لعدم وجو
 .اإلنخفاضوكذا لعدم إمكانیة تحدید التدفقات النقدیة المستقبلیة فقد تم تسجیلھا بالتكلفة بعد خصم قیمة 

لعدم وجود أي توزیعات من تلك اإلستثمارات خالل  للبیعتم إحتساب إنخفاض القیمة لبعض اإلستثمارات المالیة المتاحة  -
 إستالم أي توزیعات منھا خالل السنوات القادمة. السنوات الماضیة وكذا عدم توقع

 كافة اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع غیر مصنفة من قبل شركات تصنیف عالمیة. -
اإلستثمارات في صكوك إسالمیة محلیة صادرة عن وحدة الصكوك اإلسالمیة بالبنك المركزي الیمني (غیر مدرجة) وتبلغ  -

م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر یمني كما في  وقدره م (مبلغ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ یمني كما في القیمة اإلسمیة للصك ملیون لایر
 .)للصك الواحد

الجمھوریة الیمنیة ممثلة في وزارة المالیة إلتزمت بضمان ھذه الصكوك في تواریخ إستحقاقھا، وفوضت وزارة المالیة البنك  -
 وزارة المالیة لدى البنك المركزي الیمني. المركزي الیمني بخصم اإلستحقاق في تواریخھا من حساب

 
 إستثمارات مالیة متاحة للبیع .۱٥

 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 

  إیضاحات  م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   عدد الصكوك ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 
     
كإستثمارات في حقوق الملكیة تظھر بالقیمة  أدوات مصنفة    

 العادلة من خالل بیان حقوق الملكیة 
 غیر مدرجة –إستثمارات مالیة متاحة للبیع  ۱٥ – ۱٬۳۳۷٬٥٦٦ ۱٬۳۱٤٬۲٤۱
۱٬۳۱٤٬۲٤۱ ۱٬۳۳۷٬٥٦٦ –   

     

أدوات مصنفة كإستثمارات في دیون صكوك بالتكلفة (غیر     
 مدرجة)

 محلیة –صكوك إسالمیة   ۱٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۳٬۳۱٤٬۲٤۱ ۲٬۳۳۷٬٥٦٦ –   

  إیضاحات م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 الشركة العقاریة الرائدة  ٦٤۸٬۲۰۰ ٦٤۸٬۲۰۰
 لصلب الشركة العربیة للحدید وا  ٥۲٥٬۱۲٤ ٥۲٥٬۱۲٤
 شركة بروم للصید البحري  ۹۰٬۹۱۷ ۹۰٬۹۱۷
 شركة الیمن للخدمات المالیة  ۸۹٬۷٥۳ ٦٦٬٤۲۸
 الشامل للتطویر العقاري واإلستثمار  ٥۰٬۰۰۰ ٥۰٬۰۰۰
 الشركة اإلسالمیة الیمنیة للتأمین  ٥۰٬۰۰۰ ٥۰٬۰۰۰

۱٬٤۳۰٬٦٦۹ ۱٬٤٥۳٬۹۹٤   
    

)۱۱٦٬٤۲۸( )۱۱٦٬٤۲۸( ۱٫۱٥ 
 یخصم: 

 خسائر اإلنخفاض في قیمة اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع
۱٬۳۱٤٬۲٤۱ ۱٬۳۳۷٬٥٦٦   



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۳۲   

 

 اإلنخفاض في قیمة اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع     ۱٫۱٥
 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

رف تدعیم اإلنخفاض في قیم�ة اإلس�تثمارات المالی�ة المتاح�ة للبی�ع ول�بعض مصوجب على التی لتعلیمات البنك المركزي الیمني،طبقاً  *
ألف لایر یمني وذلك لعدم وجود أي توزیع�ات م�ن تل�ك  ٥۲٦٬۱۱۰وبما یبلغ  م۲۰۱٦سنویاً بدءاً من عام  %۲۰ة اإلستثمارات بنسب

 .اإلستثمارات خالل السنوات السابقة وكذا توقع عدم إستالم أي توزیعات منھا خالل السنوات القادمة
 

 إستثمارات عقاریة .۱٦
 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 
 القرض الحسن .۱۷

 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 
 إستثمارات في شركات تابعة .۱۸

 
 یسمبر:د ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 الرصید في بدایة العام  ۱۱٦٬٤۲۸ ۱۱٦٬٤۲۸

 اإلنخفاض خالل العام*یضاف:   – –
 الرصید في نھایة العام  ۱۱٦٬٤۲۸ ۱۱٦٬٤۲۸

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 الرصید في بدایة العام  ۲٬٤٤۸٬۹٦۲ ۱٬٥۹٤٬۷۹۱

 اإلضافات خالل العام  ۱۳٬٦٤۱ ۸٥٤٬۱۷۱
 اإلستبعادات خالل العام  – –

 إجمالي التكلفة  ۲٬٤٦۲٬٦۰۳ ۲٬٤٤۸٬۹٦۲
      
 یر محققة)التغیر في القیمة العادلة (أرباح غ  – –

۲٬٤٤۸٬۹٦۲ ۲٬٤٦۲٬٦۰۳   

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 قروض حسنة ممنوحة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیة   ۳٬۳٦٥٬٤۱٤  ۳٬۳٦٥٬٤۱٤

 مالء المصرف قروض حسنة ممنوحة لع   ۱۰۱٬۸٥۲  ۱۰۱٬۸٥۲
۳٬٤٦۷٬۲٦٦ ۳٬٤٦۷٬۲٦٦   

    
 السداد إلى الحسابات الجاریة للعمالء یخصم:  )۳٬۳٦٥٬٤۱٤( –
 مخصص القرض الحسن یخصم:  ) ۱۰۱٬۸٥۲( ) ۱۰۱٬۸٥۲(

۳٬۳٦٥٬٤۱٤ –   

نسبة 
 المساھمة

نسبة  م۲۰۱۷
 المساھمة

  م۲۰۱۸
  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

     
 مصنع الشامل للطوب األحمر (غیر مدرجة) ۲٬۳۰۱٬٦٤۱ ۱۰۰% ۲٬٦۰۱٬٦٤۱ ۱۰۰%



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۳۳   

 

 أرصدة مدینة وأصول أخرى  .۱۹
 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 

 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا لألرصدة المدینة واألصول األخرى .۲۰

 

 دیسمبر: ۳۱في  یتكون ھذا البند مما یلي كما

 
 
 
 

  إیضاحات م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني   یمنيألف لایر 
    

 أصول آلت ملكیتھا للمصرف*  ۲٬۰۱۳٬۷٦۸ ۲٬۱٦۰٬٦٤۳
 مدینو اإلجارة المنتھیة بالتملیك  ۱٬٦۱۹٬٤۰۳ ۲٬۰۸۷٬۱۸۳
 حسابات مكشوفة   ۱٬۱۹۰٬۱۱۷ ۱٬۱۰۱٬٥۸۹

 سلف وعھد موظفین  ۱٤۳٬٥۷٥ ۱٤۸٬۸۹٦
۱۳۱٬۳۷۰ ۱۰٦٬٤٤۲   ً  مصروفات مدفوعة مقدما
 مخزون قرطاسیة ومطبوعات  ۸۳٬۷۹٦ ٦٥٬۱۷۷

 إیرادات مستحقة  ۷٦٬۳۹۹ ۱٤٤٬٤۱٥
 دفعات  –مشروعات قید التنفیذ   ۲۷٬۷۲۹ ۱۱۲٬۹٥۱
 مدینون متنوعون  ٤۸۱٬٦٦۲ ۳۱۳٬۲۸۳

٦٬۲٦٥٬٥۰۷ ٥٬۷٤۲٬۸۹۱   
     

)۲٬۱۷۷٬۹۳۹( )۲٬۸۲۸٬٤٦٦( ۲۰ 
لألرص��دة المدین��ة  مخص��ص دی��ون مش��كوك ف��ي تحص��یلھایخص��م: 

 واألصول األخرى
٤٬۰۸۷٬٥٦۸ ۲٬۹۱٤٬٤۲٥   

 * آلت ملكیتھا للمصرف لدى الجھات الحكومیة.التي جاري إستكمال اإلجراءات القانونیة الالزمة لتعمید عقود بعض األصول 

  إیضاحات م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 
    

 الرصید في بدایة العام  ۲٬۱۷۷٬۹۳۹ ۱٬٦۳٤٬۱٦۲
 فروق إعادة ترجمة أرصدة المخصص بالعمالت األجنبیة  – ٤٦٬۱۳۸

 المكون خالل العام ۳۸ ٦٥۰٬٥۲۷ ٤۹۷٬٦۳۹
 الرصید في نھایة العام  ۲٬۸۲۸٬٤٦٦ ۲٬۱۷۷٬۹۳۹



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۳٤   

 

 ممتلكات ومعدات .۲۱
 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 سیارات آالت ومعدات مباني أراضي 
أثاث 

 ومفروشات
أجھزة ومعدات 

 كمبیوتر
تحسینات مباني 

 اإلجمالي مستأجرة
 ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني لف لایر یمنيأ ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني 

         
         إجمالي المبلغ المرحل

 ۳٬۲۱٥٬۷٤۰ ٥۹٬۱۲۲ ۸۲۲٬٥۲٦ ٤۲۸٬۰٤۷ ۱۱٦٬۰٥٦ ٥۱۸٬۹۹٤  ۳٥٦٬۰٥۱ ۹۱٤٬۹٤٤ م۲۰۱۸ینایر  ۱في 
 ۲۷۲٬٤۹٦  ۱٤٤  ۲۹٬۷۰۷  ۸۰٬٦۳۰  ٥٬۱٥٥  ۸۱٬٤٥۸  ۷٥٬٤۰۲ – إضافات

 )۱۱۲٬۸٤٦( )۸٬۱۱٥( )۱۲٬۸٥٦( )۷۹٬٥٥۲( )٤٬۳٥۱( )۷٬۹۷۲( – – إستبعادات
 ۳٬۳۷٥٬۳۹۰ ٥۱٬۱٥۱ ۸۳۹٬۳۷۷ ٤۲۹٬۱۲٥ ۱۱٦٬۸٦۰ ٥۹۲٬٤۸۰ ٤۳۱٬٤٥۳ ۹۱٤٬۹٤٤ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

         
         مجمع اإلھالك

 ۱٬٥٤٦٬۳٦۹ ۲۹٬۱٤٦ ۷٥۱٬۷٤۸ ۳۱۱٬٤۹٦ ۱۰۰٬۰۷٦ ۳٤۹٬٥۱۱ ٤٬۳۹۲ – م۲۰۱۸ینایر  ۱في 
 ۱۳۰٬٦۸٤ ٥٬٤۷۹ ۳۷٬۹٦٤ ۲۲٬۲٦۲ ۷٬۲٥۸ ٤۹٬٤۹۸ ۸٬۲۲۳ – إھالكات السنة

 )۸۲٬۲۱۰( )٥٬۲٦۱( )۱۲٬٥٤۱( )٥۳٬٦٤۲( )۳٬۷۳۲( )۷٬۰۳٤( – – إستبعادات
 ۱٬٥۹٤٬۸٤۳ ۲۹٬۳٦٤ ۷۷۷٬۱۷۱ ۲۸۰٬۱٦٦ ۱۰۳٬٦۰۲ ۳۹۱٬۹۷٥ ۱۲٬٦۱٥ – م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 ۱٬۷۸۰٬٥٤۷ ۲۱٬۷۸۷ ٦۲٬۲۰٦ ۱٤۹٬۰۰۹ ۱۳٬۲٥۸ ۲۰۰٬٥۰٥ ٤۱۸٬۸۳۸ ۹۱٤٬۹٤٤ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المبلغ المرحل في 
         

         إجمالي المبلغ المرحل
 ۲٬۸٤٥٬۳۳۸ ٤٦٬٤۷۸ ۸۲۳٬۲۳۲ ۳۹۱٬۹۰۳ ۱۲۹٬۸٤۱ ٤۷۷٬۰٥۲ ٦٤٬۸۲٤ ۹۱۲٬۰۰۸ م۲۰۱۷ینایر  ۱في 

 ۱۹۳ – – – – ۱۹۳ – – تسویات على الرصید اإلفتتاحي 
 ٤٤۹٬٦۸۱ ۱٦٬٥۱٥ ۱۲٬۱۲٥ ٦۹٬۸٦۹ ٤٬۹٥۱ ٥۲٬۰٥۸ ۲۹۱٬۲۲۷ ۲٬۹۳٦ إضافات

 )۷۹٬٤۷۲( )۳٬۸۷۱( )۱۲٬۸۳۱( )۳۳٬۷۲٥( )۱۸٬۷۳٦( )۱۰٬۳۰۹( – – إستبعادات
 ۳٬۲۱٥٬۷٤۰ ٥۹٬۱۲۲ ۸۲۲٬٥۲٦ ٤۲۸٬۰٤۷ ۱۱٦٬۰٥٦ ٥۱۸٬۹۹٤ ۳٥٦٬۰٥۱ ۹۱٤٬۹٤٤ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

         
         مجمع اإلھالك

 ۱٬٤۹۸٬٥۸۷ ۲٦٬۳۰٤ ۷۲٥٬۹۰۸ ۳۱۲٬۷۸۷ ۱۱۰٬۰۸۱ ۳۲۰٬٤۲۸ ۳٬۰۷۹ – م۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 ۱۹۳ – – ۹٬۸٥٥ – )۹٬٦٦۲( – – تسویات على الرصید اإلفتتاحي 

 ۱۲۰٬٥۷٦ ٦٬۷۱۳ ۳۷٬۷۰۳ ۲۰٬٥٥٤ ۸٬۷۳۲ ٤٥٬٥٦۱ ۱٬۳۱۳ – إھالكات السنة
 )۷۲٬۹۸۷( )۳٬۸۷۱( )۱۱٬۸٦۳( )۳۱٬۷۰۰( )۱۸٬۷۳۷( )٦٬۸۱٦( – – إستبعادات

 ۱٬٥٤٦٬۳٦۹ ۲۹٬۱٤٦ ۷٥۱٬۷٤۸ ۳۱۱٬٤۹٦ ۱۰۰٬۰۷٦ ۳٤۹٬٥۱۱ ٤٬۳۹۲ – م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ۱٬٦٦۹٬۳۷۱ ۲۹٬۹۷٦ ۷۰٬۷۷۸ ۱۱٦٬٥٥۱ ۱٥٬۹۸۰ ۱٦۹٬٤۸۳ ۳٥۱٬٦٥۹ ۹۱٤٬۹٤٤ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المبلغ المرحل في 

 
 



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۳٥   

 

  مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیةأرصدة  .۲۲
 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 
 الحسابات الجاریة والودائع األخرى  .۲۳

 
 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 

 الحسابات الجاریة والودائع األخرى وفقاً للنوع ۱٫۲۳
 

 
 الحسابات الجاریة والودائع األخرى وفقاً للقطاعات ۲٫۲۳
 

 

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 حقة للبنوك المحلیةأرصدة مست   

 عملة محلیة –حسابات جاریة   ۳٬۳۸٤٬۱۸۰ ۷٬٤۸۸٬۱۲۹
 عملة أجنبیة –حسابات جاریة   ۷۲ ۱٬۷٦۸٬۷۸٥
۹٬۲٥٦٬۹۱٤ ۳٬۳۸٤٬۲٥۲   

 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة الخارجیة   
 عملة أجنبیة –حسابات جاریة   ٦٤۱٬۳٤۹ ٥
٤ ٥۹٦٤۱٬۳    

۹٬۲٥٦٬۹۱۹ ٤٬۰۲٥٬٦۰۱   

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 عملة محلیة –حسابات جاریة   ۱۱٬۱٦۲٬٤۰٤ ۹٬٥٤٥٬۸۸۱

 عملة أجنبیة –حسابات جاریة   ۱٦٬٤۱۳٬٥۰۸ ۱۲٬۳۸۹٬۱۱۳
۲۱٬۹۳٤٬۹۹٤ ۲۷٬٥۷٥٬۹۱۲   

     
 عملة محلیة –تأمینات نقدیة   ٤۹۱٬۲۳۹ ۲۲۳٬٦۸۷

 عملة أجنبیة –تأمینات نقدیة   ۲٬۰۷۱٬۸۲٤ ٥٬۳۳۱٬٥٥۰
٥٬٥٥٥٬۲۳۷ ۲٬٥٦۳٬۰٦۳   

     
 دائع أخرىو  – ٥٦۱٬۸۳٦

۲۸٬۰٥۲٬۰٦۷ ۳۰٬۱۳۸٬۹۷٥   

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 تجاري  ۱۰٬۰٥٤٬۲٥۰ ۱۱٬۷۷۱٬۱٥۷
 صناعي   ٥٬۸۳٦٬۰۱۷ ٥٬٥۲۱٬۳٦۷

 زراعي وصید أسماك  ۱۰٤٬۱٥٤ ٦۱٬۸٦۲
 فراد وأخرىأ  ۱٤٬۱٤٤٬۱٥٤ ۱۰٬٦۹۷٬٦۸۱

۲۸٬۰٥۲٬۰٦۷ ۳۰٬۱۳۸٬٥۷٥   



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۳٦   

 

 رصدة دائنة وإلتزامات أخرى أ .۲٤
 

 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 
 مخصصات أخرى .۲٥

 
 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 م۲۰۱۸  

 
الرصید أول 

 العام
المكون خالل 

 العام
ستخدم خالل الم

 العام

مخصصات 
إنتفى الغرض 

 منھا
الرصید في 
 نھایة العام

 ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني 
      

 ٦۰٬۳۸۱ )٤۰٬۱۰۷( – – ۱۰۰٬٤۸۸ مخصص إلتزامات عرضیة 
 ۱۰٬۷۹۸ – – – ۱۰٬۷۹۸ مخصص مطالبات محتملة 

 ۱۱۱٬۲۸٤( – – ٦۰٬۱۰۷( ۷۱٬۱۷۹ 
 

 م۲۰۱۷  

 
الرصید أول 

 العام
المكون خالل 

 العام
المستخدم خالل 

 العام

مخصصات 
إنتفى الغرض 

 منھا
الرصید في 
 نھایة العام

 ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني 
      

 ۱۰۰٬٤۸۸ – – ٤۳٬۷٥۳ ٥٦٬۷۳٥ مخصص إلتزامات عرضیة 
 ۱۰٬۷۹۸ – – – ۱۰٬۷۹۸ مخصص مطالبات محتملة 

 ٦۷٬٥۳۳ ٤۳٬۷٥۳ – – ۱۱۱٬۲۸٦ 
 

 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار  .۲٦
 

 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار وفقاً للنوع  ۱٫۲٦
 

 .أموال حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار مختلطة مع أموال المصرف ویتم إستخدامھا للتمویل واإلستثمار في األصول بطریقة إسالمیة

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 دائنون متنوعون   ۹۷۱٬٤۱٥ ۱٬۰۱٤٬۲۹۰

 دائنو اإلجارة المنتھیة بالتملیك  ٤۱۱٬٦۸۱ ۷٦۷٬۷٦۷
 مرابحات قید التنفیذ  ٥۹٦٬۰۰۹ ۱۸۷٬۰۸٦
 مصروفات مستحقة  ۲٥۸٬۸۸۳ ۱٥۳٬٤٤۱

 ضرائب الدخل عن العام  ۲٬۷٤۸ ۲۰۱
۲٬۱۲۲٬۷۸٥ ۲٬۲٤۰٬۷۳٦   

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ف لایر یمنيأل 

    
 عملة محلیة   –ودائع إستثماریة   ۲٬٤۰۸٬٦۰٥ ۲٬۸۰۳٬۸۷۳
 عملة أجنبیة –ودائع إستثماریة   ٥٬۷۹۹٬۷٤۰ ٦٬٦٦۷٬۳۸۲
۹٬٤۷۱٬۲٥٥ ۸٬۲۰۸٬۳٤٥   

    
 عملة محلیة –ودائع إدخار إستثماري   ۱٬٤۹۲٬٥۷۹ ۲٬۱۸۲٬۱۲۷
 عملة أجنبیة –ودائع إدخار إستثماري   ۲٬٦٥۸٬۷٥۷ ۱٬٤۳۳٬٥۷۱
۳٬٦۱٥٬٦۹۸ ٤٬۱٥۱٬۳۳٦   

۱۳٬۰۸٦٬۹٥۳ ۱۲٬۳٥۹٬٦۸۱   



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۳۷   

 

 
 طلقة واإلدخار وفقاً للقطاعات حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات الم ۲٫۲٦

 

 
 رأس المال المدفوع  .۲۷

 
دیسمبر  ۳۱ملیار لایر یمني في  ٦(مبلغ  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیار لایر یمني كما في  ٦ وقدره رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ یبلغ

ً لقرار الجمعیة العامة غیر العادیة  ٦) موزع على عدد م۲۰۱۷ ملیون سھم، بقیمة إسمیة للسھم الواحد ألف لایر یمني وذلك طبقا
م بشأن زیادة رأس المال ۲۰۰٤) لسنة ۱۲لقرار مجلس إدارة البنك المركزي الیمني رقم ( م وكذا تنفیذاً ۲۰۰٥ مایو ۲٤للمساھمین بتاریخ 

 ملیار لایر یمني. ٦لیبلغ 
 

 اإلحتیاطي القانوني  .۲۸
 

ً ألحكام القانون رقم ( ً للبیانات الم %۱٥م بشأن البنوك یتم إحتجاز ۱۹۹۸) لسنة ۳۸وفقا الیة السنویة من صافي األرباح السنویة طبقا
المعتمدة لتغذیة اإلحتیاطي القانوني حتى یساوي ضعفي رأس المال المدفوع، وال یمكن إستخدام ذلك اإلحتیاطي دون الحصول على 

 الموافقة المسبقة من البنك المركزي الیمني.
 

 إحتیاطي القیمة العادلة .۲۹
 

لایر  ألف ٤۳٬۳۱۳یتكون من قیمة عادلة موجبة بمبلغ وقدره  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱إحتیاطي القیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة كما في 
 نتیجة إعادة تقییم اإلستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة. )م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ألف لایر یمني كما في ٤۳٬۳۱۳ وقدره مبلغ(یمني 

 
 إلتزامات عرضیة وإرتباطات .۳۰

 
 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

 

 

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 تجاري  ۲٬۱٤۸٬۱۷۲ ۲٬۲۷۰٬۸۹۷

 صناعي   ۲٤۰٬۰۸۱ ۲٥۹٬۹۲٥
 زراعي وصید أسماك   ۷٥٬۰٥۳ ۷۱٬۱٤۹

 أفراد وأخرى  ۹٬۸۹٦٬۳۷٥ ۱۰٬٤۸٤٬۹۸۲
۱۳٬۰۸٦٬۹٥۳ ۱۲٬۳٥۹٬٦۸۱   

 م۲۰۱۸

 التأمین المحتجز ي قیمة اإللتزامصاف
إجمالي قیمة 

 اإللتزامات
 

  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 
    

 إعتمادات مستندیة ٦٬٥٥٦٬۸۲٤ )۱٬٦۱۲٬٦٤۳( ٤٬۹٤٤٬۱۸۱
 خطابات ضمان ۲٬٦۸٦٬۹۰۰ )٤۷۹٬۲۳۰( ۲٬۲۰۷٬٦۷۰
۷٬۱٥۱٬۸٥۱ )۲٬۰۹۱٬۸۷٤( ۹٬۲٤۳٬۷۲٤  

 م۲۰۱۷

 التأمین المحتجز صافي قیمة اإللتزام
إجمالي قیمة 

 اإللتزامات
 

  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 
    

 إعتمادات مستندیة ۱۰٬٦۲۸٬۳۷۸ )٥٬۰۲٤٬۲٥٥( ٥٬٦۰٤٬۱۲۳
 خطابات ضمان ٤٬۰۱٦٬۲۷۰ )٥۳۰٬۹۸۱( ۳٬٤۸٥٬۲۸۹
۹٬۰۸۹٬٤۱۲ )٥٬٥٥٥٬۲۳٦( ۱٤٬٦٤٤٬٦٤۸  



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۳۸   

 

 إیرادات تمویل المرابحة واإلستصناع .۳۱
 

  دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 

 
 إیرادات من اإلستثمارات المشتركة األخرى .۳۲

 
  دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 

 
 المطلقة واإلدخارعائد أصحاب حسابات اإلستثمارات  .۳۳

 
اإلدخار من عائد اإلستثمار المحقق خالل العام بتقسیم إجمالي العائد و یتم تحدید نصیب أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة

العمالء والمساھمین ثم یتم توزیع نصیب العمالء فیما بینھم على من التمویالت المختلفة واإلستثمارات المشتركة األخرى بین 
أساس نسبة المشاركة مرجحة باألعداد ویتم إعتماد نسب حصص أرباح ودائع العمالء من مجلس إدارة المصرف بناء على 

 الخاصة بھا ونسب المشاركة. إقتراح لجنة المیزانیة التي تقوم بإحتساب المبالغ المستثمرة بالعملة المحلیة واألجنبیة واألعداد
 

 وقد بلغت نسبة عائد اإلستثمار كما یلي:

 
 

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 إیرادات تمویل عملیات المرابحات  ۱۹۳٬۸٥۸ ۳۱۳٬۹۸۳
 ل عقود اإلستصناعإیرادات تموی  ۱٬۷۷۳ ۲۷٬۸٤۳

۳٤۱٬۸۲٦ ۱۹٥٬٦۳۱   

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 مالیة  أوراقإیرادات إستثمارات    

 ادات صكوك إسالمیةإیر  ۱۲۲٬۰٥٥ ۳۹۳٬۲۸۹
 إیرادات إستثمارات مالیة متاحة للبیع   ۹٬۰۰۰ ۱۲٬٥۰۰

٤۰٥٬۷۸۹ ۱۳۱٬۰٥٥   
    

 إٍیرادات ودائع إستثماریة  ۲۸٬۲۱٤ ٥٥٬٤۲۰
 إیرادات إجارة منتھیة بالتملیك  ۸۳٬۲۱۰ ۸۸٬٤۸۷

 إیرادات إستثمارات عقاریة  ۱۸٦٬۸٤۸ –
 ت إستثمارات أخرى إیرادا  ۱٦٬۲۰۳ ۲٥٬۹۲۰

٥۷٥٬٦۱٤٤٥٬٥ ٦۳۰   

  م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
  لایر یمني  دوالر أمریكي لایر یمني  دوالر أمریكي

% % % %  
     

 الودائع المستثمرة لمدة سنة واحدة ٤٫٥۰ ۲٬۰۰ ٤٬۳۱ ۲٬۰۰
 الودائع المستثمرة لمدة ستة أشھر  ۳٫۲٥ ۱٫۲٥ ۳٬۱۱ ۱٬۲۰
 الودائع المستثمرة لمدة ثالثة أشھر  ۲٫٥۰ ۱٬۰۰ ۲٬٤۰ ۱٬۰٤
 حسابات اإلدخار اإلستثماري ۲٫٤۰ ۱٬۰۰ ۲٬۳۰ ۱٬۰۰



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

۳۹   

 

 إیرادات رسوم وعموالت .۳٤
 

  دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 

 
 أرباح عملیات النقد األجنبي .۳٥

 
  دیسمبر: ۳۱ما یلي للسنة المنتھیة في یتكون ھذا البند م

 
 إیرادات عملیات أخرى .۳٦

 
  دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 

 
 ستثمار في ودائع خارجیةاالخسائر   .۳۷

 
 دیسمبر:  ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 

 

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 عن اإلعتمادات المستندیة عموالت  ۲٤٥٬۰۸۳ ۳٤٥٬۹۷۳
 عموالت عن خطابات الضمان  ٤۲٬۳۷۱ ٤۲٬٤۷۷
 عموالت عن التحویالت النقدیة  ٥٥٬۰٥۹ ۳۳٬۰۷۹
 عموالت وأتعاب خدمات مصرفیة أخرى  ۱٥٦٬۳۲۱ ۸۹٬٥۰۷

٥۱۱٬۰۳٤ ٦۹۸٬۸۳٤   

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 فروق إعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة  ۲٬۰٦۳٬۲٤۸ ۱٬۹۹۳٬۳۰۹

 أرباح التعامل في العمالت األجنبیة  ۷۰٦٬۸۹٤ ٦٬۹۷۷
۲٬۰۰۰٬۲۸٦ ۲٬۷۷۰٬۱٤۲   

  إیضاحات م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 مخصصات أنتفى الغرض منھا:   

 مخصص تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع ۱۲ – –

– – ۲۰ 
المدینة  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا لألرصدة

 واألصول األخرى
 مخصصات أخرى ۲٥ ٤۰٬۱۰۷ –
– ٤۰٬۱۰۷   
    

 إیجارات   ۱۱٬۸۸۷ ۷۰٬۷۷۸
 أخرى  ۲۰٬۹۲٤ ۲۰٬٤۰٥
۹۱٬۱۸۳ ۷۲٬۹۱۸   

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
    یمنيألف لایر  ألف لایر یمني 

    
 خسائر الودیعة لدى بنك أویل في أذربیجان  – ۳٦۸٬۳۲۱
 خسائر الودیعة لدى بنك أمره في أذربیجان  – ۱۸۹٬۷۱۲
٥٥۸٬۰۳۳ –   



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

٤۰   

 

 مخصصات محملة على بیان الدخل .۳۸
 

  دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 

 
 یف الموظفینتكال .۳۹

 
 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 

 
 مصروفات أخرى .٤۰

 
 دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 

 

  إیضاحات م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  لف لایر یمنيأ 

    
 مخصص تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع ۱۲ ۹٦۰٬۷۳۳ ۲۰۳٬٦۹۱

٤۹۷٬٦۳۹ ٦٥۰٬٥۲۷ ۲۰ 
مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا لألرصدة المدینة 

 واألصول األخرى
 مخصصات أخرى ۲٥ – ٤۳٬۷٥۳

۷٤٥٬۰۸۳ ۱٬٦۱۱٬۲٦۰    

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 مرتبات وبدالت وحوافز  ۷۷۹٬۹۷۲ ۷۱٦٬٦٥۲
 حصة المصرف في التأمینات اإلجتماعیة  ۳۷٬۲۲۳ ۳۷٬۱۸٦

۷٥۳٬۸۳۸ ۸۱۷٬۱۹٥   

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ألف لایر یمني  ألف لایر یمني 

    
 حراسة   ۱۳۹٬۳۰٤ ۱۰۹٬۷۱۳
 وقود وزیوت  ۱۰۹٬۷٤٥ ٦۳٬۸۳۷

 إیجارات   ۱۰۸٬۲۳۷ ۱۱٤٬۹۹۰
 إتصاالت  ۸٤٬۷۱۰ ۷۷٬۹۲٦
 زكاة  ۸۲٬۲۸٥ ٤٥٬۷٥۰

 صیانة   ۷٤٬٤۹۲ ۱۳۰٬۲٦۱
 ضیافة وإستقبال   ٦٤٬٦۱۲ ٤۹٬۱۱٤
 مصاریف تأمین النقد والخزائن  ۳۰٬۸۸٦ ۲۷٬٥٥٥
 میاه وكھرباء   ۲٤٬۷۹۱ ۱۳٬۱۲٤
 نقل وإنتقاالت  ۲۱٬۲٥۸ ۱۷٬۷۱۱
 قرطاسیة وأدوات مكتبیة  ۱۹٬۷۸۷ ۱۳٬٦۸۰
 دعایة وإعالن  ۱۸٬۸٥٦ ۲۱٬۳٦۲
 ت أتعاب مھنیة وإستشارا  ۱٦٬۷۷۳ ۲٥٬۰۰۹
 مصروفات نظافة  ۱٦٬٤۰۹ ۱۳٬۸۳۷
 تدریب  ۱۱٬٤٤۸ ۱۰٬۳٤۷
 رسوم حكومیة وإشتراكات  ٥٬۳۹٥ ۳٤٬٤۷۱

 مصروفات أخرى  ۲٦٦٬٥۰۰ ۱۰٦٬٦۰۰
۸۷٥٬۲۸۷ ۱٬۰۹٥٬٤۸۸   



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

٤۱   

 

 عائد السھم من صافي أرباح العام .٤۱
 

  دیسمبر: ۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 
   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷

    
 ألف لایر یمني –صافي رباح العام   ۸٬۲٥۲ ۸۰۳

 ألف سھم –عدد األسھم   ٦٬۰۰۰ ٦٬۰۰۰
 لایر یمني –عائد السھم من صافي األرباح   ۱٫۳۷ ۰٬۱۳



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

٤۲   

 

 

 استحقاقات األصول واإللتزامات المالیة .٤۲
 

 م۲۰۱۸ 

 
إستحقاقات 

 أشھر ۳خالل 
 ۳إستحقاقات من 

 أشھر ٦أشھر إلى 
 ٦إستحقاقات من 
 أشھر إلى سنة

إستحقاقات 
 اإلجمالي أكثر من سنة

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

      
      األصول:

      
 ۱۱٬۷۰۳ – – – ۱۱٬۷۰۳ نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني

 ۲۸٬۲۷۲ ٥٥۱ – – ۲۷٬۷۲۱ أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة
 ۲٬۹۱٤ ۱٬۲٤۳ ۸٤٥ ۲٤٥ ٥۸۱ تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع 

 ۷٦۸ ۷٦۸ – – – إجارة منتھیة بالتملیك
 ۲٬۳۳۸ ۱٬۰۰۰ – – ۱٬۳۳۸ إستثمارات في أوراق مالیة 

 ۲٬٤٦۳ ۲٬٤٦۳ – – – إستثمارات عقاریة
 – - – – – لحسن القرض ا

 ۲٬۳۰۲ ۲٬۳۰۲ – – – إستثمارات في شركات تابعة
 ۱٬۱۹۰ ۱٬۱۹۰ – – – حسابات مكشوفة

 ٤۱٬۳٤۳ ۲٤٥ ۸٤٥ ۹٬٥۱۷ ٥۱٬۹٥۰ 
      

      :اإللتزامات
      

 ٤٬۰۲٦ – – – ٤٬۰۲٦ أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیة
 ۳۰٬۱۳۹ – – – ۳۰٬۱۳۹ الحسابات الجاریة والودائع األخرى

 ۱۲٬۳٦۰ ۷٬٦٤۱ – ۱۸۸ ٤٬٥۳۱ حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار
 ۳۸٬٦۹٦ ۱۸۸ – ۷٬٦٤۱ ٤٦٬٥۲٥ 
      

 ٥٬٤۲٥  ۱٬۸۷٦  ۸٤٥  ٥۷ ۲٬٦٤۷ الصافي 
  

 م۲۰۱۷ 

 
إستحقاقات 

 أشھر ۳خالل 
 ۳إستحقاقات من 

 أشھر ٦أشھر إلى 
 ٦إستحقاقات من 
 أشھر إلى سنة

إستحقاقات 
 اإلجمالي أكثر من سنة

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

      
      األصول:

      
 ٦٬۸٥۲ – – – ٦٬۸٥۲ نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني

 ۲۹٬۹۲۳ ٥٥۱ – – ۲۹٬۳۷۲ أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة
 ۳٬۸٥۳ ۱٬۹٦٤ ٦٥۲ ۱٥۳ ۱٬۰۸٤ تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع 

 ۷٦۸ ۷٦۸ – – – إجارة منتھیة بالتملیك
 ۳٬۳۱٤ ۲٬۰۰۰ – – ۱٬۳۱٤ إستثمارات في أوراق مالیة 

 ۲٬٤٤۹ ۲٬٤٤۹ – – – إستثمارات عقاریة
 ۳٬۳٦٥ ۳٬۳٦٥ – – – القرض الحسن 

 ۲٬٦۰۲ ۲٬٦۰۲ – – – تابعة إستثمارات في شركات
 ۱٬۱۰۲ ۱٬۰٦۱ ٤۱ – – حسابات مكشوفة

 ۳۸٬٦۲۲ ۱٥۳ ٦۹۳ ۱٤٬۷٦۰ ٥٤٬۲۲۸ 
      

      :اإللتزامات
      

 ۹٬۲٥۷ – – – ۹٬۲٥۷ أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیة
 ۲۸٬۰٥۲ – – – ۲۸٬۰٥۲ الحسابات الجاریة والودائع األخرى

 ۱۳٬۰۸۷ ۸٬۸٤۳ – ۲٦۹ ۳٬۹۷٥ حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار
 ٤۱٬۲۸٤ ۲٦۹ – ۸٬۸٤۳ ٥۰٬۳۹٦ 
      

  ۳٬۸۳۲  ٥٬۹۱۷  ٦۹۳ )۱۱٦( )۲٬٦٦۲( الصافي 
 



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

٤۳   

 

 
 توزیع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضیة واإلرتباطات وفقاً للقطاعات اإلقتصادیة .٤۳

 
 م۲۰۱۸ 

 اإلجمالي أفراد وأخرى مالي زراعي وسمكي تجاري صناعي 
 ملیون  

 لایر یمني
ملیون 

 لایر یمني
 ملیون 

 لایر یمني
 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

       
       األصول

 ۱۱٬۷۰۳ – ۱۱٬۷۰۳ – – – نقدیة بالصندوق وارصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني
 ۲۸٬۲۷۲ – ۲۸٬۲۷۲ – – – أرصدة لدى البنوك والمصارف المؤسسات المالیة

 ۲٬۹۱٤ ٤۰۳ – – ۱٬٥۸۰ ۹۳۱ تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع 
 ٤۱۲ – – – – ٤۱۲ إجارة منتھیة بالتملیك

 ۲٬۳۳۸ ۷۲۲ ۱٬۰۰۰ ۹۱ – ٥۲٥ إستثمارات في أوراق مالیة
 ۲٬٤٦۳ ۲٬٤٦۳ – – – – إستثمارات عقاریة

 – – – – – – لقرض الحسن ا
 ۲٬۳۰۲ – – – – ۲٬۳۰۲ إستثمارات في شركات تابعة

 ۱٬۱۹۰ ٤٦۹ – – ٦۷۳ ٤۸ حسابات مكشوفة
       

       اإللتزامات
       

 ٤٬۰۲٦ ٤٬۰۲٦ – – – – أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة 
 ۳۰٬۱۳۹ ۱٤٬۱۰۸ ۳۷ ۱۰٤ ۱۰٬۰٥٤ ٥٬۸۳٦ حسابات جاریة وودائع أخرى 

 ۱۲٬۳٥۹ ۹٬۸۰۹ ۸۷ ۷٥ ۲٬۱٤۸ ۲٤۰ حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار
       

       اإللتزامات العرضیة واإلرتباطات 
       

 ۲٬۲۰۸ ۱٬۷۱٥ – – ٤۷۹ ۱٤ خطابات ضمان
 ٤٬۹٤٤ ۱٬۱۱۷ – – ۳٬۸۲۷ – إعتمادات مستندیة

 
 م۲۰۱۷ 

 اإلجمالي أفراد وأخرى مالي زراعي وسمكي تجاري صناعي 
 ملیون  

 لایر یمني
ملیون 

 لایر یمني
 ملیون 

 لایر یمني
 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

       
       األصول

 ٦٬۸٥۲ – ٦٬۸٥۲ – – – نقدیة بالصندوق وارصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني
 ۲۹٬۹۲۳ – ۲۹٬۹۲۳ – – – أرصدة لدى البنوك والمصارف المؤسسات المالیة

 ۳٬۸٥۳ ٤۰۳ ۲ - ۲٬۳۰۱ ۱٬۱٤۷ تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع 
 ۷٦۸ – – – – ۷٦۸ إجارة منتھیة بالتملیك

 ۳٬۳۱٤ ٦۹۸ ۲٬۰۰۰ ۹۱ – ٥۲٥ إستثمارات في أوراق مالیة
 ۲٬٤٤۹ ۲٬٤٤۹ – – – – إستثمارات عقاریة

 ۳٬۳٦٥ – ۳٬۳٦٥ – – – القرض الحسن 
 ۲٬٦۰۲ – – – – ۲٬٦۰۲ في شركات تابعةإستثمارات 

 ۱٬۱۰۲ ٤٦۳ – – ٥۹۱ ٤۸ حسابات مكشوفة
            

            اإللتزامات
            

 ۹٬۲٥۷ ۹٬۲٥۷ – – – – أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة 
 ۲۸٬۰٥۲ ۱۰٬٦۹۸ – ٦۲ ۱۱٬۷۷۱ ٥٬٥۲۱ حسابات جاریة وودائع أخرى 

 ۱۳٬۰۸۷ ۱۰٬٤۸٥ – ۷۱ ۲٬۲۷۱ ۲٦۰ ات المطلقة واإلدخارحسابات اإلستثمار
       

       اإللتزامات العرضیة واإلرتباطات 
       

 ۳٬٤۸٥ ۲٬۲۲۹ – – ۱٬۲٥٤ ۲ خطابات ضمان
 ٥٬٦۰٤ ۳۸۷ – – ۳٬۹٤۲ ۱٬۲۷٥ إعتمادات مستندیة

 
 



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

٤٤   

 

 للموقع الجغرافيتوزیع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضیة واإلرتباطات وفقاً  .٤٤
 

 م۲۰۱۸ 

 
 الجمھوریة 

 الیمنیة
الوالیات المتحدة 

 اإلجمالي أفریقیا آسیا أوروبا األمریكیة
 ملیون  

 لایر یمني
 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

       
       األصول

       
 ۱۱٬۷۰۳ – – – – ۱۱٬۷۰۳ ة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمنينقدیة بالصندوق وأرصد

 ۲۸٬۲۷۲ – ٤٬۱۳۸ ۱٬۱٤۹ – ۲۲٬۹۸٥ أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة
 ۲٬۹۱٤ – – – – ۲٬۹۱٤ تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع 

 ٤۱۲ – – – – ٤۱۲ إجارة منتھیة بالتملیك
 ۲٬۳۳۸ – – – – ۲٬۳۳۸ إستثمارات في أرواق مالیة 

 ۲٬٤٦۳ – – – – ۲٬٤٦۳ إستثمارات عقاریة
 ۰ – – – – – القرض الحسن 

 ۲٬۳۰۲ – – – – ۲٬۳۰۲ إستثمارات في شركات تابعة
 ۱٬۱۹۰ – – – – ۱٬۱۹۰ حسابات مكشوفة

       
       اإللتزامات

       
 ٤٬۰۲٦ – ۷۱۱ – – ۳٬۳۱٥ أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة 

 ۳۰٬۱۳۹ ۳۳٥ ۱۲۸ ٥ ۲ ۲۹٬٦٦۹ حسابات جاریة وودائع أخرى 
 ۱۲٬۳٦۰ ۱ ۹۱ – ٥٦ ۱۲٬۲۱۱ حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار

       
       اإللتزامات العرضیة واإلرتباطات

       
 ۲٬۲۰۸ – – – – ۲٬۲۰۸ خطابات ضمان

 ٤٬۹٤٤ – – – – ٤٬۹٤٤ إعتمادات مستندیة
 

 م۲۰۱۷ 

 
 جمھوریة ال

 الیمنیة
الوالیات المتحدة 

 اإلجمالي أفریقیا آسیا أوروبا األمریكیة
 ملیون  

 لایر یمني
 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

 ملیون 
 لایر یمني

       
       األصول

       
 ٦٬۸٥۲ – – – – ٦٬۸٥۲ ي الیمنينقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركز

 ۲۹٬۹۲۳ – ۳٬۷٦۳ ۲٬۸٤٦ – ۲۳٬۳۱٤ أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة
 ۳٬۸٥۳ – – – – ۳٬۸٥۳ تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع 

 ۷٦۸ – – – – ۷٦۸ إجارة منتھیة بالتملیك
 ۳٬۳۱٤ – – – – ۳٬۳۱٤ إستثمارات في أرواق مالیة 

 ۲٬٤٤۹ – – – – ۲٬٤٤۹ عقاریةإستثمارات 
 ۳٬۳٦٥ – – – – ۳٬۳٦٥ القرض الحسن 

 ۲٬٦۰۲ – – – – ۲٬٦۰۲ إستثمارات في شركات تابعة
 ۱٬۱۰۲ – ۳ – – ۱٬۰۹۹ حسابات مكشوفة

             
             اإللتزامات

             
 ۹٬۲٥۷ – ۷۱ – – ۹٬۱۸٦ أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة 

 ۲۸٬۰٥۲ ۱ ۳۰۳ ٥ ۲ ۲۷٬۷٤۱ حسابات جاریة وودائع أخرى 
 ۱۳٬۰۸۷ ۲ ۸۲ – ٥٦ ۱۲٬۹٤۷ حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار

             
             اإللتزامات العرضیة واإلرتباطات

             
 ۳٬٤۸٥ – – – – ۳٬٤۸٥ خطابات ضمان

 ٥٬٦۰٤ – – – – ٥٬٦۰٤ إعتمادات مستندیة



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

٤٥   

 

 مراكز العمالت األجنبیة الھامة  .٤٥
 

م فإن على المصرف وضع حدود لكل مركز ۱۹۹۸) لسنة ٦تطبیقا لتعلیمات البنك المركزي الیمني الصادرة بالمنشور رقم (
وبناًء علیھ ال یزید الفائض في مركز كل عملة على  ،عملة على حده فضالً عن حد إجمالي لمركز العمالت المختلفة مجتمعة

من رأس  %۲٥من رأس مال المصرف وإحتیاطیاتھ وبحیث ال یزید الفائض في مركز العمالت مجتمعة عن  %۱٥حده عن 
 ویوضح الجدول التالي مراكز العمالت األجنبیة الھامة في تاریخ البیانات المالیة: ،مال المصرف وإحتیاطیاتھ

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 
 فائض (عجز) 
 ألف لایر یمني

سبة المئویة إلى الن
رأسمال المصرف 

 وإحتیاطیاتھ
 فائض (عجز) 
 ألف لایر یمني

النسبة المئویة إلى 
رأسمال المصرف 

 وإحتیاطیاتھ
     

 %۳۲٬٤۸  ۲٬۰۱٦٬۲۱۳ %٥۰٫٤۷  ۳٬۱٥٥٬۷۲۰ دوالر أمریكي
 )%۰٬۰۱( )۸٤۲( %۰٫۰٤  ۲٬۲۱۸ یورو 

 )%۲۸٬۱۷( )۱٬۷٤۸٬٥٤۱( )%۲٦٫۰۸( )۱٬٦۳۰٬٦۹٥( لایر سعودي 
 %۰٬۱۷  ۱۰٬۷۳٤ %۰٫۰۲  ۱٬٥۰۹ جنیھ إسترلیني 

 %۱۰٬۱۱  ٦۲۷٬٤۷۸ %٤٫۸۲  ۳۰۱٬٤۹٤ أخرى 
 %۱٤٬٥۸  ۹۰٥٬۰٤۲ %۲۹٫۲۷  ۱٬۸۳۰٬۲٤٦ صافي الفائض 

 
دیسمبر  ۳۱بلغ سعر صرف الدوالر األمریكي بحسب نشرة أسعار الصرف المصدرة من قبل البنك المركزي الیمني بتاریخ 

 م).۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لایر یمني كما في  ۲٥۰٬۲٥مقابل اللایر یمني (الدوالر األمریكي یعادل  ۲٥۰٫۲٥ وقدره م مبلغ۲۰۱۸
 

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة .٤٦
 

یعتبر الطرف ذو عالقة عندما یكون لھ القدرة على التحكم أو ممارسة تأثیر ھام وجوھري أو لھ سیطرة مشتركة على 
 الیة والتشغیلیة.المصرف عند إتخاذ القرارات الم

 
وتتمثل األطراف ذوي العالقة للمصرف في أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین والشركات المملوكة لعدد من المساھمین 
وأعضاء مجلس اإلدارة، ویتعامل المصرف مع األطراف ذوي العالقة بنفس األسس التي یتعامل بھا مع الغیر وذلك طبقاً 

م والتي أقرت حدود ۱۹۹۹) لسنة ٤علیمات البنك المركزي الیمني الصادرة بالمنشور رقم (ألحكام قانون البنوك وقواعد وت
للمعامالت اإلئتمانیة مع األطراف ذوي العالقة وتتمثل ھذه المعامالت في عملیات تمویل مرابحات وعملیات أخرى مختلفة 

 وتدخل تلك المعامالت ضمن نشاط المصرف العادي.
 

  ھذا المعامالت في تاریخ البیانات المالیة:وفیما یلي بیان بأرصدة 

 

   م۲۰۱۸ م۲۰۱۷
   ملیون لایر یمني  ملیون لایر یمني 

    
 حسابات جاریة والودائع األخرى  ۲٬۳۳۹ ۳٬۱۹٦
 تمویل عملیات المرابحة  ٦۹٦ ۱٬٤۹٥

 خطابات ضمان، صافي   ۳٥٥ ٤٦۱
 إعتمادات مستندیة، صافي   ۱٬۹۸۷ ۱٬۸٦۰

 مدینة وأصول أخرى أرصدة  ۲۰۷ ۸۲
 أجور ومرتبات اإلدارة التنفیذیة  ۱۷٦ ۱٥۱

 مكافأت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة  ٤۸ ۲



 لبحرین الشامل (شركة مساھمة یمنیة مقفلة)مصرف الیمن ا 
  

 

٤٦   

 

 الموقف الضریبي  .٤۷
 

م نظراً إلنتھاء فترة اإلعفاء ۲۰۰۹فبرایر  ۱۷یخضع المصرف لضریبة األرباح التجاریة والصناعیة إبتداًء من  •
 الواردة في قانون اإلستثمار.

م، ۲۰۰۹، لألعوامسبة لكل من ضرائب األرباح التجاریة والصناعیة وكذا ضرائب المرتبات واألجور تمت المحا •
ً لنماذج الربط م ۲۰۱۳م، ۲۰۱۲، م۲۰۱۱م، ۲۰۱۰ الواردة من مصلحة اإلضافیة وتم سداد الضرائب طبقا

 الضرائب.
قرار وسداد المستحق من وقع اإلني القانو المیعادم في ۲۰۱٦م، ۲۰۱٥م، ۲۰۱٤تم تقدیم اإلقرار الضریبي لألعوام  •

وقام المصرف بسداد الضرائب من واقع نماذج الربط  بنماذج ربط إضافیة عن تلك األعواموتم إخطار المصرف 
تنمیة المھارات لتلك األعوام حیث قام المصرف باإلعتراض صندوق اإلضافیة، فیما عدا المبالغ الخاصة بمساھمة 

 .علیھا
في المیعاد القانوني وسداد المستحق من واقع اإلقرار ولم یتم الفحص  م ۲۰۱۷ ریبي عن العام تم تقدیم اإلقرار الض •

 من قبل مصلحة الضرائب حتى تاریخھ ولم یبلغ المصرف بأي إخطارات ربط إضافیة.
  

 

 الموقف الزكوي  .٤۸
 

 یقوم المصرف بتقدیم إقراراتھ الزكویة سنویاً وسداد الزكاة من واقع اإلقرار. •
 .وذلك من واقع اإلقرار الزكوي م۲۰۱۷د الزكاة حتى نھایة عام تم سدا •

 
 الجاریة في الجمھوریة الیمنیةاألحداث  .٤۹

 
قتصادي واألحداث األمنیة الجاریة في الجمھوریة الیمنیة فإنھ من الصعب على اإلدارة التنبؤ نتیجة لألزمة السیاسیة والوضع اإل

المالي للفترة القادمة، كما أن اإلدارة مازالت مستمرة بدراسة تأثیرات ھذه ومركزه المصرف بأثار ھذه األوضاع على نشاط 
 ستمراریة.وعمل اإلحتیاطات الالزمة لضمان اإل المصرفاألزمة على المدى القریب على 

 
 إعتماد البیانات المالیة .٥۰

 
در القرار بعرض البیانات وص م۲۰۱۹أبریل  ۳۰بتاریخ المصرف تم إعتماد البیانات المالیة من قبل رئیس مجلس إدارة 

 المالیة على الجمعیة العمومیة للمصادقة علیھا.
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	المرابحة هي عقد بموجبه يقوم أحد الأطراف (البائع) ببيع الأصل إلى الطرف الآخر (المشتري) بالتكلفة مضافاً إليه الربح على أساس الدفع المؤجل، بعد قيام البائع بشراء الأصل على أساس وعد المشتري بشراء نفس الأصل على أساس المرابحة. يشتمل سعر البيع على تكلفة الأصل...
	الإستصناع هو عقد بين المصرف والعميل، يقوم المصرف على أساسه ببيع أصل مطور وفقاً لمواصفات وثمن متفق عليهما مسبقاً مع العميل. وتدرج عمليات الإستصناع بالتكلفة مخصوماً منها الأرباح المؤجلة ومخصص الإنخفاض في القيمة.
	المضاربة هي عقد بين طرفين، بموجبه يقدم أحدهما الأموال ويسمى (برب المال)، حيث يقوم بتوفير مبلغ معين من المال (رأسمال المضاربة) إلى الطرف الآخر ويسمى (بالمضارب). ومن ثم يقوم المضارب بإستثمار رأسمال المضاربة في مؤسسة أو نشاط معين مستخدماً خبرته ومعرفته ن...
	يتم إثبات المضاربة بالقيمة العادلة لأصول المضاربة بعد خصم مخصص الإنخفاض، إن وجد، وتم سداد مبلغ رأسمال المضاربة. إذا أدى تقييم أصول المضاربة إلى فروق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، فإنه يتم إثبات مثل هذا الفرق كربح أو خسارة للمصرف.
	تستخدم عقود المشاركة لتقديم رأس مال مشترك أو تمويل مشروع. يساهم المصرف والعميل في رأسمال المشاركة. ويتم عادة تأسيس شركة ذو غرض خاص أو شراكة للقيام بالمشاركة. يتم تقاسم الأرباح وفقاً لنسبة من الربح متفق عليها مسبقاً غير أن الخسارة يتحملها الشركاء بناءً...
	الإجارة المنتهية بالتمليك هي إتفاقية يقوم بموجبها المصرف (كمؤجر) بتأجير أصل للعميل (المستأجر) بعد شراء/ إقتناء الأصل المحدد، سواءً من بائع طرف ثالث أو من العميل نفسه، حسب طلب العميل والوعد بالتأجير، مقابل بعض مدفوعات الإيجارة لمدة تأجير أو فترات تأجير...
	تحدد إتفاقية الإجارة الأصل المؤجر ومدة الإيجار، وكذلك أسس لحساب الإيجار وتوقيت دفعات الإيجار ومسؤوليات كلا الطرفين خلال مدة الإيجار. يقدم العميل (المستأجر) للمصرف (المؤجر) تعهد بتجديد مدة عقد الإيجار ودفع دفعات الإيجار المتعلقة بذلك حسب الجدول الزمني ...
	يحتفظ المصرف (المؤجر) بملكية الأصل خلال مدة الإيجار. في نهاية مدة التأجير، وعند الوفاء بكافة الإلتزامات من قبل العميل (المستأجر) بموجب إتفاقية الإجارة، يقوم المصرف (المؤجر) ببيع الأصل المؤجر للعميل (المستأجر) بقيمة إسمية بناءً على تعهد بالبيع من قبل ا...
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	يصنف المصرف إستثماراته في الأوراق المالية إلى أدوات مصنفة كإستثمارات في ديون وأدوات مصنفة كإستثمارات في حقوق الملكية. الأدوات المصنفة كإستثمارات في ديون هي الإستثمارات التي تكون مدفوعات الأرباح ورأس المال فيها ثابتة أو معلومة. الأدوات المصنفة كإستثمار...
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	يتم تصنيف الأدوات كإستثمارات في ديون والتي تظهر بالتكلفة المطفأة فقط عندما تتم إدارة هذه الأدوات بتعاقدات على أساس العائد أو عندما لا يتم الإحتفاظ بها لغرض المتاجرة أو عندما لا تكون ضمن الفئة التي تظهر بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل. يتضمن الإستثم...
	تشتمل الإستثمارات في ديون والتي تظهر بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل على إستثمارات متحفظ بها لغرض المتاجرة أو على إستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل. عند بداية الإستثمار، يمكن تعيين الإستثمارات في ديون والتي تتم إدارتها بتعاقدات على...
	يتم الإعتراف بالإستثمار في أوراق مالية في تاريخ المعاملة وهو التاريخ الذي يقوم المصرف فيه بالتعاقد لشراء أو بيع الأصول، أو التاريخ الذي يصبح فيه المصرف طرفاً في شروط تعاقدية لهذه الأداة.
	يتم إلغاء الإعتراف بالإستثمار عندما تنعدم حقوق إستلام التدفقات النقدية من الأصول المالية أو عندما يقوم المصرف بنقل جميع مخاطر وعوائد حقوق الملكية بشكل جوهري.
	يتم مبدئياً قياس الإستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة، وهي قيمة المقابل المدفوع. يتم مبدئياً إحتساب تكاليف معاملات الإستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل كمصروف في بيان الدخل. أما الإستثمارات الأخرى في أوراق مالية، فيتم إدراج ت...
	بعد الإحتساب المبدئي، يتم إعادة قياس الإستثمارات المصنفة كإستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل والإستثمارات المصنفة كإستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم إحتساب الأرباح والخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة...
	يتم إحتساب الإستثمارات المصنفة كإستثمارات تظهر بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية والتي لا يمكن من خلالها قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة، وذلك لأنها غير مسعرة في السوق أو لعدم وجود طرق مناسبة يمكن من خلالها إشتقاق القيمة العادلة بصور ة موثوقة، بسع...
	بعد الإحتساب المبدئي، يتم قياس الإستثمارات في ديون والتي لا يتم تصنيفها ضمن الإستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الربح الفعلي بعد طرح أي مخصصات إنخفاض في القيمة.
	التكلفة المطفأة لأصول أو إلتزامات مالية هي المبلغ الذي تم قياس الأصول أو الإلتزامات المالية به عند الإحتساب المبدئي، بعد طرح مدفوعات المبلغ الأساسي، وإضافة أو طرح الإطفاء المتراكم بإستخدام معدل الربح الفعلي لأي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئياً ومبلغ الإ...
	القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستلامه لبيع الأصل أو الذي سيتم سداده لنقل إلتزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو – في حالة عدم وجوده – أفضل سوق يكون متاحاً للمصرف في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة للإلت...
	4.3 الإستثمارات في شركات تابعة
	تثبت الإستثمارات في الشركات التابعة (بالبيانات المستقلة للمصرف) بالتكلفة ناقصاً خسائر الإنخفاض في القيمة ويتم تحميل قيمة هذا الإنخفاض في بيان الدخل.
	5.3 الإنخفاض في قيمة الأصول المالية
	يتم عمل تقييم بتاريخ المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت وجود إنخفاض أصل مالي محدد. الأدلة الموضوعية على الإنخفاض في قيمة الأصول المالية (بما في ذلك الإستثمارات في أوراق مالية) يمكن أن تشكل عجز أو تأخر المقترض في السداد، أو إعادة هيك...
	ويتم تحديد الإنخفاض كما يلي:
	6.3 تحقق الإيراد
	7.3 الإستثمارات العقارية
	الإستثمارات العقارية عبارة عن العقارات المحتفظ بها لأغراض تأجيرها أو بيعها في المستقبل بسعر أفضل (متضمنة العقارات تحت الإنشاء لذات الغرض)، أو لكليمها. ووفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم (26)، يتم إثبات الإستثمار العقاري مبدئياً بالتكلفة ويتم قياسه لاحق...
	بموجب نموذج القيمة العادلة يتم إثبات أي مكاسب غير محققة مباشرة في حقوق الملكية. يتم تعديل أي خسائر غير محققة في حقوق الملكية إلى حد الرصيد الدائن المتوفر. عندما تتجاوز الخسائر غير المحققة الرصيد المتوفر في حقوق الملكية، فإنه يتم إثباتها في بيان الدخل....
	8.3 الممتلكات والمعدات وإهلاكاتها
	تثبت الممتلكات والمعدات بتكلفتها التاريخية ناقصاً مجمع الإهلاك وخسائر الإنخفاض في قيمة تلك الممتلكات – إن وجد – وتشمل التكلفة جميع التكاليف المنسوبة مباشرة لشراء الأصل. كما تتضمن تكلفة الممتلكات التي تم إنشائها ذاتياً تكلفة المواد والأجور وأية مواد مس...
	عندما تكون أجزاء من الممتلكات والمعدات ذات أعمار إفتراضية مختلفة يتم إدراجها كبنود مستقلة (المكونات الرئيسية) ضمن الممتلكات والمعدات.
	يتم إستبعاد الأصل الثابت عند التخلص منه أو عندما يكون من المتوقع عدم الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية متوقع تحققها من إستمرار إستخدام هذا الأصل، وفي العام الذي تم فيه إستبعاد الأصل، يتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة من عملية الإستبعاد (الفرق بين صا...
	تتم رسملة التكاليف المتعلقة بإستبدال جزء من الممتلكات والمعدات كجزء من تكلفة هذا الأصل، وتتم رسملة التكاليف اللاحقة على الممتلكات والمعدات فقط عندما تؤدي هذه التكاليف إلى زيادة في القيمة الإقتصادية المستقبلية لهذه الممتلكات ويمكن قياس هذه التكاليف بصو...
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	يتم تقدير العمر الإنتاجي لكل جزء من الأصل الثابت وإذا كان لهذا الجزء عمر إنتاجي مختلف عن باقي مكونات الأصل فسوف يتم إهلاكه بشكل منفصل.
	ويتم إهلاك هذه الممتلكات – فيما عدا الأراضي – بطريقة القسط الثابت وتحميل مبلغه على بيان الدخل وعلى مدى العمر الإنتاجي المقدر لها.
	وفيما يلي بيان بالأعمار الإنتاجية المقدرة لتلك الممتلكات لأغراض إحتساب الإهلاك:
	ويعاد النظر سنوياً بمعرفة إدارة المصرف في كل من طريقة الإهلاك والعمر الإنتاجي المقدر وكذلك القيم المقدرة كخردة في نهاية العمر الإنتاجي المقدر للأصول (إن وجدت).
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	وبحسب تعليمات البنك المركزي اليمني الموجهة للبنوك والمصارف العاملة في الجمهورية اليمنية بأن سعر الإقفال للدولار الأمريكي لشهر ديسمبر 2018م هو 250.25 ريال يمني/ للدولار الأمريكي وعليه يتم تقييم مراكزهم المالية في نهاية شهر ديسمبر 2018م وفقاً لهذا السع...
	ومع مراعاة متوسط أسعار الصرف في السوق الموازي والظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، الجدول التالي يبين تفاصيل الحساسية لانخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ذات العلاقة والأثر المتوقع على بيان الدخل الشامل الآخر وحقوق الملكية...
	تطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم (٦) لسنة 1998م فإن على المصرف وضع حدود لكل مركز عملة على حده فضلاً عن حد إجمالي لمركز العملات المختلفة مجتمعة، وبناءً عليه لا يزيد الفائض في مركز كل عملة على حده عن ١٥% من رأس مال المصرف وإحتيا...
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	 يخضع المصرف لضريبة الأرباح التجارية والصناعية إبتداءً من 17 فبراير 2009م نظراً لإنتهاء فترة الإعفاء الواردة في قانون الإستثمار.
	 تمت المحاسبة لكل من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وكذا ضرائب المرتبات والأجور للأعوام، 2009م، 2010م، 2011م، 2012م، 2013م وتم سداد الضرائب طبقاً لنماذج الربط الإضافية الواردة من مصلحة الضرائب.
	 تم تقديم الإقرار الضريبي للأعوام 2014م، 2015م، 2016م في الميعاد القانوني وسداد المستحق من وقع الإقرار وتم إخطار المصرف بنماذج ربط إضافية عن تلك الأعوام وقام المصرف بسداد الضرائب من واقع نماذج الربط الإضافية، فيما عدا المبالغ الخاصة بمساهمة صندوق تنم...
	 تم تقديم الإقرار الضريبي عن العام  2017 م في الميعاد القانوني وسداد المستحق من واقع الإقرار ولم يتم الفحص من قبل مصلحة الضرائب حتى تاريخه ولم يبلغ المصرف بأي إخطارات ربط إضافية.
	 يقوم المصرف بتقديم إقراراته الزكوية سنوياً وسداد الزكاة من واقع الإقرار.
	 تم سداد الزكاة حتى نهاية عام 2017م وذلك من واقع الإقرار الزكوي.
	تم إعتماد البيانات المالية من قبل رئيس مجلس إدارة المصرف بتاريخ 30 أبريل 2019م وصدر القرار بعرض البيانات المالية على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.

