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  الميزانية

 2006ديسمبر  31

      2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني    إيضاح  األصول

  2.924.868.315    3.556.450.934    8  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي

  3.709.891.339    7.249.541.768    9  أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية

  5.273.887.472    4.794.917.969    10  ت المرابحةعمليا عقود تمويل

  43.349.091    16.498.140    12  استثمارات عقود المضاربة 

  1.337.490.050    1.429.019.519    14  استثمارات في عقود المشاركة 

  125.176.324    81.058.505    16  إجارة منتهية بالتمليك 

  523.383.058    468.178.292      االستثمارات المقيدة

  22.617.775    291.502.233    17  حق انتفاع

  200.449.000    312.802.250    18  زميلة اتفي شرك اتاستثمار

  493.847.985    657.197.723    19  أرصدة مدينة و أصول أخرى

  213.564.770    212.505.905    20  أصول ثابتة

  14.868.525.179    19.069.673.238      إجمالي األصول

     ق أصحاب حسابات االستثمارات وحقوق المساهمينااللتزامات وحقو

            االلتزامات

  8.157.778.144    12.531.170.202    21  الحسابات الجارية و الودائع األخرى

  4.990.930    6.029.150    22  أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف و المؤسسات المالية

  1.545.194.256    1.052.544.420    23  أرصدة دائنة والتزامات أخرى  

  267.887.967    286.559.789    24  مخصصات 

  9.975.851.297    13.876.303.561      إجمالي االلتزامات

  1.726.109.670    1.388.193.576    25  حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة

  11.701.960.967    15.264.497.137      مجموع االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة

  523.383.058    468.178.292      حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المقيدة

            حقوق المساهمين

  2.672.000.000    3.307.500.000    26  راس المال  

  23.666.144    29,497,809      االحتياطي القانوني

  )52.484.990(    ---      المتراكمة )الخسائر/(األرباح 

  2.643.181.154    3,336,997,809      مينإجمالي حقوق المساه

 14.868.525.179   19,069,673,238  مجموع االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات وحقوق المساهمين

            التزامات عرضية وارتباطات

  30.143.526.748    28.106.405.298    36  أخرى تضمان واعتمادات مستنديه وارتباطاالتزامات مقابل خطابات 

  

  أحمد أبو بكر بازرعة/ األخ    عامر طوقان /األخ    خالد بامطرف/ األخ

 رئيس مجلس اإلدارة  المدير العام  المدير المالي

  .جزء متمم لهذه البيانات المالية 41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان الدخل

  2006ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

  

      2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني    احإيض  

            

  289.456.563    378.231.261      عمليات المرابحة عقود إيرادات تمويل

  89.857.779    118.632.352    29  إيرادات من االستثمارات المشتركة األخرى 

            يخصم

  )118.560.168(    )156.846.313(    30  ات المطلقةرعائد أصحاب حسابات االستثما

 260.754.174  340.017.300  صرف من إيرادات المرابحات واالستثمارات المشتركةنصيب الم

  91.475.959    53.863.085    31  الذاتية هدخل المصرف من استثمارات

  1.637.427    2.282.865     المقيدة ستثماراتالادخل المصرف من  نصيب

  240.427.818    225.171.442    32  إيرادات عموالت وأتعاب الخدمات المصرفية

  127.437.005    40.537.483    33  أرباح عمليات النقد األجنبي

  2.809.138    4.130.245      أرباح أخرى

      666.002.420    724.541.521  

            يخصم

  5.183.041    6.474.648      عموالت وأتعاب الخدمات المصرفية

  122.245.221   156,665,263    34  المخصصات

  314.475.985    402.102.066    35  يةمصروفات إدارية وعموم

      565,241,977   441.904.247  

  282.637.274    100,760,443      أرباح السنة

  )45.975.829(    )42.443.788(      مخصص الزكاة

  236.661.445   58,316,655      السنة  ارباحصافي 

  

  .جزء متمم لهذه البيانات المالية 41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان التدفقات النقدية

  2006ديسمبر  31ة في يللسنة المنته
    2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني  إيضاح  

          التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  236.661.445   58,316,655    السنة ربحصافي 

          :تعديالت

  61.185.481    55.263.614  20  اإلهالك

  122.245.221   156.665.263  34  المخصصات 

  ---     450.073  خسائر من بيع اصول ثابثة

  420.092.147    270.695.605  ربح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات المستخدمة في أنشطة التشغيل

  )709.608.120(    )294.432.840(    في األرصدة لدى البنك المركزي ) الزيادة(

  178.885.767    )163.349.738(    ة واألصول األخرى في األرصدة المدين) الزيادة( 

  1.100.246.213    )492.649.836(    في األرصدة الدائنة وااللتزامات األخرى  )النقص( 

  989.616.007    )679.736.809(    أنشطة التشغيل) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

          التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

  )2.316.405.762(    341.629.380  10   عمليات المرابحة عقود تمويل في النقص

 )43.786.960(   27.122.173    في استثمارات في عقود المضاربة  النقص

 )1.351.000.050(   )92.454.009(    استثمارات في عقود المشاركة  في )ادةيالز(

 )136.555.991(   44.117.819    في اجارة منتهية بالتمليك النقص

 )707.945(   )268.884.458(    في حق االنتفاع ) الزيادة (

  )64.299.000(    )112.353.250(    في استثمار في شركات زميلة ) الزيادة(

  2.803.929    2.424.546    متحصالت من بيع أصول ثابتة

  )99.094.760(    )57.079.368(  20  مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

  )4.009.046.539(    )115.477.167(    أنشطة االستثمار) خدمة فيالمست(صافي التدفقات النقدية

 ���� �� أ���� ا������          ا��� ��ت ا�

  513.724.148    )337.916.094(    في حسابات االستثمارات المطلقة الزيادة) النقص(

  1.350.928.575    4.373.392.058    الزيادة في الحسابات الجارية والودائع األخرى 

  )832.964.732(    1.038.220    في األرصدة المستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية  الزيادة

  672.000.000    635.500.000    الزيادة في رأس المال 

  1.703.687.991    4.672.014.184    صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

  )1.315.742.541(    3.876.800.208    ةصافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل السن

  5.365.320.035    4.049.577.494    رصيد النقدية وما في حكمها في أول السنة

  4.049.577.494    7.926.377.702    رصيد النقدية وما في حكمها في آخر السنة

          :وتتمثل النقدية وما في حكمها في آخر السنة فيما يلي

  339.686.155    676.835.934  8  مركزي بخالف أرصدة االحتياطينقدية وأرصدة لدى البنك ال

  3.709.891.339    7.249.541.768  9  ةالمالي تمؤسسالدى البنوك والمصارف وال أرصدة 

    7.926.377.702    4.049.577.494  

     .جزء متمم لهذه البيانات المالية 41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  المساهمين        بيان التغير في حقوق

   2006ديسمبر 31في للسنة المنتهية 

  

 )الخسائر/(األرباح    القانوني االحتياطي   رأس المال   

 المتراكمة

  اإلجمالي  

  ريال يمني    ريال يمني    ريال يمني    ريال يمني  

  1.734.519.709   )265.480.291(    ---     2.000.000.000   رأس المال

  672.000.000   ---     ---     672.000.000   زيادة رأس المال

  236.661.445    236.661.445    ---     ---     صافي أرباح السنة

  ---     )23.666.144(    23.666.144    ---     المحول الى االحتياطيات

 2.643.181.154   )52.484.990(  23.666.144   2.672.000.000     2005 ديسمبر 31الرصيد في 

  635.500.000   ---    ---     635.500.000    زيادة رأس المال 

 58.316.655   58.316.655    ---     ---     صافي أرباح السنة

  ---     )5.831.665(    5.831.665    ---     المحول إلى االحتياطيات

  3.336.997.809    ---     29.497.809    3.307.500.000      2006ديسمبر  31الرصيد في 

  

  

.لهذه البيانات الماليةجزء متمم  41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان التغير في االستثمارات المقيدة

  2006ديسمبر 31في للسنة المنتهية 

    

  استثماريةمحافظ       

      2006    2005  

  ريال يمنى    ريال يمني      

            

  306.598.468    523.383.058      يناير 1في  الرصيد

  437.801.000    27.161.000      إبداعات

  )242.477.098(    )104.776.493(      مسحوبات

  23.098.115    24.693.592      أرباح السنة

  )1.637.427(    )2.282.865(      نصيب البنك من دخل االستثمارات المقيدة

  523.383.058    468.178.292      ديسمبر31في الرصيد 

  

  

  .هذه البيانات الماليةل تممجزء م 41إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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   إيضاحات حول البيانات المالية

  2006ديسمبر  31

  النشاط   1

 17كمصـرف إسـالمي بتـاريـــخ ) شركة مساهمة يمنيـة مقفـلة(تأسس مصرف اليمن البحرين الشـامل 

بشان  1997لسنة ) 22(بشأن المصارف اإلسالمية والقانون رقم  1996لسنة  21طبقا ألحكام القانون رقم  2002فبراير

المصرفية والمالية  المصرف بكافة األعمال بشان البنوك ويقوم 1998لسنة ) 38(والقانون رقم  وتعديالته كات التجاريةالشر

والتجارية وأعمال االستثمار وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية االقتصادية والعمران والمساهمة فيها في داخل البالد 

من خالل مركزه الرئيسي في صنعاء  في الجمهورية اليمنية يباشر المصرف نشاطه .وخارجها وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية

  .و المكال ه في مدينة صنعاء وعدنعووفر

  

 إطار إعداد البيانات المالية  2
   

ومعايير تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

 .المحاسبة الدولية وفي ضوء القوانين المحلية السارية والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني
  

  أهم السياسات المحاسبية المتبعة    3

  المعامالت بالعمالت األجنبية   1- 3

السنة المالية على أساس أسعار  يتم إعداد حسابات المصرف بالريال اليمني وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل
الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت 

الناتجة في بيان  تالفرو قاأسعار الصرف السارية في ذلـك التاريخ وتثبت  سفي نهاية السنة المالية على أسا االجنبية
  .الدخل

 
  ���� ا���ادات      3-2
  

  المرابحات  
  

تثبت أرباح عقود المرابحة على أساس االستحقاق حيث تثبت كافة األرباح عند إتمام عقد المرابحة كإيرادات مؤجلة 
وترحل لبيانات الدخل أو لحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة أو كالهما على أساس نسبة التمويل وذلك بطريقة 

  .على مدار فترة العقد دللجزء غير المسد بت القسط الثا
 

تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف إثبات أرباح عقود المرابحة غير المنتظمة في بيان الدخل وعندما يعامل 
نتظم يتم حساب على أساس عدم االستحقاق فإن كافة األرباح المتعلقة بالثالثة أشهر السابقة على اعتبار الحساب غير م

  األرصدة ب األحوال و تدرج ضمن الدائنين واستبعادها من بيان الدخل وكذا من حقوق أصحاب حسابات االستثمار حس

  .األخرى باعتبارها إيرادات معلقةالدائنة           
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  إيضاحات حول البيانات المالية

 2006ديسمبر  31
  

  

 ) تتمه(هم السياسات المحاسبية المتبعة أ  3
  

  اربات والمشاركاتالمض  
  

تثبت أرباح عمليات تمويل المضاربات والمشاركات التي تنشأ وتنتهي خالل السنة المالية ببيان الدخل في تاريخ تصفية 
  .ةعقد المضاربة أو المشارك

 تثبت أرباح عمليات تمويل المضاربة والمشاركات التي تستثمر ألكثر من فترة مالية وذلك في حدود األرباح الموزعة
  .نقدا من هذه العمليات خالل الفترة المالية

  

  اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك
  

  .يتم إثبات إيرادات اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك وفقا للفترة الزمنية وعلى مدى عمر عقد اإليجار
  

  استثمار في شركات زميله 
  

كما هو موضح في  مام إعداد القوائم المالية لتلك الشركاتيتم إثبات إيرادات االستثمارات في شركات زميلة عند إت
  )3/8(إيضاح رقم 

 
  تقييم تمويل عقود عمليات المرابحة    3- 3

  

خالل الفترة ما قبل إتمام عقد المرابحة تثبت قيمة األصول المتاحة للبيع عند اقتنائها بالتكلفة التاريخية ويكون المخصص 
مة العادلة لتلك األصول عن قيمتها الدفترية في نهاية كل سنة مالية وذلك على أساس كل الالزم لها في حالة انخفاض القي

بعد خصم المخصص المتعلق  عمليات المرابحة عقود تمويلوتظهر تلك األصول بالميزانية ضمن بند . أصل على حدة
  . بها

 

األرباح  ويلة األجل بالتكلفة مضافاً إليهاسواء كانت قصيرة أو ط عمليات المرابحة عقود تمويلتثبت الديون المتعلقة ب
المرابحة أو  المتفق عليها بعقود المرابحة وتطبيقاً لتعليمات البــنك المركزي اليمني يتم تكوين مخصص لعقود

االلتزامات العرضية بذاتها في حالة عدم االنتظام بالسداد باإلضافة إلى نسبة مئوية لمواجهة المخاطر العامة تحسب من 
وع عقود المرابحة وااللتزامات العرضية األخرى مستبعداً منها األرصدة المغطاة بودائع أو كفاالت مصرفية صادرة مجم

عن بنوك خارجية ذات مالءة ويكون المخصص في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة عقود المرابحات  
  :وااللتزامات العرضية وذلك طبقاً للنسب التالية كحد أدنى
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  إيضاحات حول البيانات المالية

2006ديسمبر  31
  

  )تتمه(هم السياسات المحاسبية المتبعة أ  3

  )تتمه(تقييم تمويل عقود عمليات المرابحة    3- 3
  

  %1     متضمنة الديون تحت المراقبة ةالديون المنتظم

            : الديون غير المنتظمة

  %15                ديون دون المستوى 
  %45              تحصيلها  ديون مشكوك في

  %100                ديون رديئة                    
 

في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة حيالها لتحصيلها أو بناء  عمليات المرابحة عقود تمويليتم إعدام الديون المتعلقة ب
يقوم بها وذلك خصماً على المخصص  على التعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني في ضوء أعمال الفحص التي

  . الذي تضاف إليه المتحصالت من الديون التي سبق إعدامها
 

عمليات المرابحة سواء كانت قصيرة أو طويلة األجل بالميزانية  عمليات المرابحة عقودتظهر الديون المتعلقة بتمويل 

المنتظمة و مخصص المخاطر العامة على مخصص الديون غير (بقيمتها الصافية بعـد خصم المخصصات المتعلقة بها

  . المؤجلة والمعلقة  وفقا للبيانات في تاريخ الميزانية توكذا بعد خصم رصيد اإليرادا) الديون المنتظمة
  

   المضاربات والمشاركاتتقييم تمويل عقود عمليات    4- 3

  
في حين . ةس مال المضاربة أو المشاركتثبت قيمة عقود المضاربة والمشاركة النقدية على أساس المبلغ المدفوع لرأ

تثبت قيمة عقود المضاربة والمشاركة العينية على أساس القيمة المتفق عليها بين البنك والعميل أو الشريك على أن تثبت 

  . أية فروق بين تلك القيمة الدفترية كأرباح أو خسائر ترحل إلى قائمة الدخل

عقود المضاربات والمشاركات بذاتها التي تحقق خسائر ني يتم تكوين مخصص لوتطبيقاً لتعليمات البــنك المركزي اليم
األخرى المضاربات والمشاركات باإلضافة إلى نسبة مئوية لمواجهة المخاطر العامة تحسب من مجموع عقود في نتائجها 

ة ويكون المخصص في مستبعداً منها األرصدة المغطاة بودائع أو كفاالت مصرفية صادرة عن بنوك خارجية ذات مالء
  :وذلك طبقاً للنسب التالية كحد أدنى المضاربات والمشاركاتضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة عقود 

  %1     متضمنة الديون تحت المراقبة ةالديون المنتظم

            : الديون غير المنتظمة

  %15                ديون دون المستوى 

   %45              ديون مشكوك في تحصيلها 
                                     %100                ديون رديئة 

  



  م. ي. م. ش) مصرف إسالمي ( مصرف اليمن البحرين الشامل  

 11 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006ديسمبر  31

  ) تتمه(أهم السياسات المحاسبية المتبعة   3

   )تتمة(المضاربات والمشاركات تقييم تمويل عقود عمليات    4- 3

  

ال المضاربة والمشاركة بقيمة الخسائر التي لحقت براسمالها وتحمل هذه في نهاية كل فترة مالية يتم تخفيض رأس م
  .الخسائر على بيان الدخل

  

تظهر أرصدة عقود المضاربة والمشاركة بالميزانية بالقيمة الدفترية التي تتمثل في التكلفة ناقصا الخسائر المحققة 
  ).خاطر العامة على الديون المنتظمةمخصص الديون غير المنتظمة ومخصص الم( والمخصصات المتعلقة بها

  

  اإلجارة المنتهية بالتمليك   5- 3

تثبت األصول المقتناة  بغرض اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك بالتكلفة التاريخية ناقصا مجمع اإلهالك وأي انخفاض 

  .على مدى عمر التأجير - فيما عدا األراضي- ويتم إهالكها، في قيمتها
  

إلجارة تنتقل ملكية األصول المؤجرة إلى المستأجر شريطة أن يكون المستأجر قد سدد جميع أقساط في نهاية مدة ا
  .اإلجارة

  

  تقييم االستثمارات المقيدة    6- 3
  

االستثمارات المقيدة على نفس أسس التقييم المذكورة أعاله على أن  اتيتم تقييم عمليات المرابحات الممولة من حساب

العمليات لحساب أصحاب حسابات االستثمارات المقيدة بعد خصم  هوالمخصصات المتعلقة بهذ) سائرالخ(/ترحل األرباح
  .نصيب البنك مقابل إدارة هذه االستثمارات

 

  حق انتفاع 7- 3

  

في قيمة حق االنتفاع ويتم ) إن وجد ( وأي انخفاض ناقصا مجمع االستهالك  تكلفة االقتناءحق االنتفاع ب إثباتيتم 
  . ك على مدار مدة عقد حق االنتفاعاالستهال

  

  في شركات زميلة تاالستثماراتقييم   8- 3

  

في الشركات الزميلة التي للبنك تأثير جوهري عليها بتكلفة االقتناء وفي تاريخ إعداد القوائم المالية يتم  تتثبت االستثمارا
وذلك طبقا للقوائم ق الملكية للشركة الزميلة ك في حقوتعديل قيمة تلك االستثمارات بالزيادة أو النقص حسب نصيب البن

  .المالية المعتمدة لهذه الشركات ويتم إثبات قيمة هذا التغير بقائمة الدخل
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  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006ديسمبر  31

  

  )تتمه(أهم السياسات المحاسبية المتبعة   3
 
 االلتزامات العرضية واالرتباطات    9- 3

  

" التزامات عرضية وارتباطات" لعرضية التي يدخل فيها المصرف طرفاً خارج الميزانية تحت بند تظهر االلتزامات ا

  .باعتبارها ال تمثل أصوالً أو التزامات فعلية في تاريخ الميزانية
   

  النقدية وما في حكمها     10- 3
لنقدية واألرصدة لدى البنك المركزي  ألغراض إعداد بيانات التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها أرصدة ا

  . بخالف األرصدة المودعة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي  وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك
  
� وا�ه�ك    3-11��  ا%$#ل ا! �

  

  صول ويتم    تظهر األصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ناقصاً مجمع اإلهالك وأي انخفاض في قيمـة تلك األ

إهالك هذه األصول وتحميله على بيان الدخل بطريقة القسط الثابت وعلى مدى العمر اإلنتاجي المقدر طبقاً للمعدالت 

  :التالية 
  معدل اإلهالك األصل

  سنوات 8  تحسينات في مكاتب البنك المستأجرة
  سنة 33إلى  5من   أجهزة ومعدات ونظم

  سنوات 5  سيارات
  سنوات 8إلى  5من   أثاث وتركيبات

  

  انخفاض في قيمة األصول    12- 3
 

يقوم المصرف بإعادة دراسة وفحص لألرصدة الدفترية لألصول في تاريخ الميزانية من أجل تحديد ما إذا كان هناك مؤشر 

نتها بالقيمة لالنخفاض في قيمة تلك األصول وفي حالة وجود هذا المؤشر يتم تقدير القيمة اإلستردادية لتلك األصول ومقار
الدفترية وتحميل بيان الدخل بأي خسارة في االنخفاض في قيمة األصل فيما إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة 

  . اإلستردادية
  

كما يتم االعتراف بقيمة الزيادة في األصول والتي سبق تخفيضها ببيان الدخل بحيث ال تؤدي تلك الزيادة إلى زيادة قيمة 
 . الدفترية قبل االنخفاض األصل عن قيمته
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  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006ديسمبر  31

  

  )تتمه(أهم السياسات المحاسبية المتبعة   3
  

  

  لضرائبا 13– 3
 

  .تحسب الضرائب المستحقة على المصرف طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية في الجمهورية اليمنية
 

 مارات المقيدة بيان التغير في االستث   3-14
  

يعبر بيان التغير في االستثمارات المقيدة عن االستثمارات التي تم تمويلها بالكامل من األموال التي تسلمها البنك من 

ويقوم البنك . أصحاب االستثمارات المقيدة أو نتيجة إلصدار وحدات استثمارية بدون اشتراك البنك فيها بموارده الذاتية
المصرف في نتائج  كالمقيدة، بما في ذلك محافظ الوحدات االستثمارية بصفته وكيال بأجر وال يشاربإدارة االستثمارات 

  .االستثمار، وتظهر حركة االستثمارات المقيدة ببيان التغير في االستثمارات المقيدة

  
  للشريعة اإلسالميةاإليرادات والمصروفات المخالفة  15- 3

  

مخالفة للشريعة اإلسالمية في حساب يدرج ضمن بند األرصدة الدائنة يتم إثبات صافي اإليرادات والمصروفات ال

  .وااللتزامات األخرى بالميزانية ويتم الصرف منه على المساعدات والتبرعات
  

  عموالت خطابات الضمان واالعتمادات المستندية    3-16
  

  .تخدام األساس النقديقوم المصرف بإثبات الدخل من خطابات الضمان واالعتمادات المستندية باسي     
 

 عائد أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة   3-17
 

المستثمرة من صافي الربح  لفي نهاية كل سنة مالية يتم احتساب عائد لكل وديعة بنسبة مبلغ الوديعة إلى إجمالي األموا
  .وبصفته مضارباً يخصم المصرف نصيبه من هذه األرباح. المحقق خالل السنة

  

  هة الرقابيةإشراف الج 4

  

يخضع نشاط المصرف إلشراف البنك المركزي اليمني وفقا للتعليمات والقوانين المنظمـة لعمل البنوك بالجمهورية اليمنية 

مثل تحديد نسب االحتياطي الملزم إيداعه لدى البنك المركزي وأسس تصنيف الديون وااللتزامات العرضية وكـذلك  مـا   

  .نشاط البنوك اإلسالمية صيخ
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  ضاحات حول البيانات الماليةإي

  2006ديسمبر  31
 

  الهيئة الشرعية  5

  

يخضع نشاط المصرف إلشراف هيئة الرقابة الشرعية المكونة من ثالثة أعضاء أو أكثر  تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة 

بة الجوانب الشرعية و يتم اختيارهم من بين علماء الشرع  وتنحصر مسؤلياتهم في رقا. بناء على توصية مجلس اإلدارة
لنشاط المصرف طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وإصدار تقرير سنوي  يعرض في اجتماع الجمعية العامة للمصرف تبدي 

  .فيه الهيئة رأيها في المعامالت التي أجراها المصرف خالل السنة المالية

    

  الزكــــــــاة   6
  

بالمصرف ويتم تحصيل الزكاة من المساهمين وذلك نيابة عن الجهة  ةالشرعي يتم احتساب الزكاة طبقاً لفتوى هيئة الرقابة

  . الحكومية المختصة ويتم توريد المبالغ المحصلة للجهة المشار إليها التي تقرر أوجه صرفها طبقاً لمصارفها الشرعية

 
    

  األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها   7
    

7-1    �  ا%دوات ا!'�!&
  

تتمثل األدوات المالية للمصرف في األصول وااللتزامات المالية وتتضمن األصول المالية أرصـدة النقـدية والحسابات  )أ 
والديون المتعلقة بها وتتضمن االلتزامات المالية الحسابات  عمليات المرابحة عقود تمويل الجارية واإليداعات لدى البنوك و

حسابات أصحاب حسابات االستثمار والمستحق للبنوك كما تتضمن األدوات المالية الجارية للعمالء وحسابات التوفير و
  .الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بند التزامات عرضية وارتباطات

  

  وقياس أهمالمحاسبية المتبعة بشان أسس ثبات من اإليضاحات حول البيانات المالية السياسات ) 3(ويتضمن إيضاح رقم 
  .ما يرتبط بها من إيرادات ومصروفاتاألدوات المالية و 
  

حول البيانات المالية  فإن القيم  تطبقاً ألسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات المصرف والواردة باإليضاحا)  ب 
  . العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية

 
  مخاطر المتعلقة باألدوات المالية إدارة ال    7-2

  

  أ         ,+� ا*(�'�ن 

والديون المتعلقة بها وكذا أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك  عمليات المرابحة عقود تمويليعتبر 
والحقوق والتعهدات من الغير من األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان المتمثل في عدم قدرة المدينين على 

  .سداد جزء أو كل المستحق عليهم في تواريخ االستحقاق
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  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006بر ديسم 31
 

  )تتمه ( األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها   7

  
بشأن مخاطر االئتمان فإن  1997لسنة  10وتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم 

  .المصرف يلتزم بحد أدنى من المعايير وذلك إلمكان تحقيق إدارة أفضل لمخاطره االئتمانية
  

و ) 3-3(رف بإتباع تعليمات البنك المركزي من تكوين مخصص لديون المرابحات كما ورد بالفقرة  ويقوم المص
  : في سبيل ذلك يقوم المصرف باإلجراءات التالية 

 

إعداد الدراسات االئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد معدالت الخطر االئتماني المتعلقة  - 
  .بذلك

 . الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوكالحصول على  - 

المتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية و االئتمانيـة وتقـدير المخصصـات     -
  . المطلوبة للديون واألرصدة غير المنتظمة

 

 . قطاعات مختلفة تالفياً لتركيز المخاطر توزيع العمليات واالستثمارات على - 
                

من اإليضاحات حول البيانات المالية توزيع األصول وااللتزامات وكذا ) 34(ويبين اإليضاح  رقم 
  . االلتزامات العرضية واالرتباطات في تاريخ الميزانية

  

  ب    خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 
  

صرف في عدد من العمالت األجنبية طبقا لطبيعة نشاطه فإن ذلك األمر قد يعرضه لخطر نظراً لتعامل الم 

التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية وألغراض تخفيض ذلك الخطر إلى الحد األدنى فإن المصرف يراعي 

لسنة   6منشور رقم  التوازن في مركز العمالت األجنبية وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني بال
من رأسمال المصرف واحتياطياته % 15بحيث ال يزيد الفائض في مركز كل عملة على حدة عن  1998

من رأسمال المصرف % 25باإلضافة إلى أن الفائض في المركز المجمع لكافة العمالت ال يجب أن يزيد عن 
  . واحتياطياته
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  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006 ديسمبر 31

 
8  ./�&��3=�� وأر$=ة !=ى ا!1;: ا!'�آ8ي 6. إ/�ر 123� ا*0  

 

  2006  2005  

  ريال يمني  ريال يمني 

 339.686.155 676.835.934 نقدية بالصندوق 

 2.585.182.160 2.879.615.000 أرصدة لدى البنك المركزي 

 3.556.450.934 2.924.868.315 

  
  وا!'2AB�ت ا!'�!&� أر$=ة !=ى ا!1;#ك وا!'@�رف  9

     
 2006  2005 
  ريال يمني    ريال يمني 

    البنك المركزي   )     أ ( 

 463.156.979  621.875.127  حسابات جارية              

      بنوك محلية)    ب ( 

 2.221.202  18.459.923  حسابات جارية            

      بنوك خارجية)   ج ( 

 2.675.363.818  6.082.566.940  ات جارية حساب          

 383.141.347  386.206.261  ودائع األجل في بنوك إسالمية           

 186.007.993  140.433.517  بنوك إسالمية محافظ استثمارات          

  6.609.206.718  3.244.513.158 

  7.249.541.768    3.709.891.339  
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  البيانات المالية إيضاحات حول

  2006ديسمبر  31
 

  تمويل عقود عمليات المرابحة   10
  

 2006  2005 
  ريال يمني    ريال يمني 

 5.514.937.913  5.195.887.758 عقود عمليات المرابحة 

 )71.966.208(  )209.306.331(  )11إيضاح (مخصص عمليات المرابحة 

  4.986.581.427  5.442.971.705 

  )3.638.563(   )26.404.011(  المعلقةاإليرادات 
 )165.445.670(  )165.259.447(  اإليرادات المؤجلة  

  4.794.917.969   5.273.887.472 
 

  مخصص تمويل عقود عمليات المرابحة   11
  

 2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني 

  93.706.956    71.966.208  2006يناير 1الرصيد في 

  )21.740.748(    137.340.123  المكون خالل السنة 

  71.966.208    209.306.331  )10إيضاح (  2006ديسمبر 31الرصيد في 

  

  عقود المضاربة  استثمارات 12

  
 2006  2005 
  ريال يمني    ريال يمني 

 43.786.960  16.664.787  شركة تاج سقطرى لألسماك المحدودة 

 )437.869(  )166.647(  )13إيضاح ( المضاربة استثمارات عقودمخصص 

  16.498.140  43.349.091 
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  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006ديسمبر  31

  

  عقود المضاربة  استثماراتمخصص   13
  

 2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني 

  ---     437.869  2006يناير 1الرصيد في 
  437.869    )271.222(   تخفيض المخصص

  437.869    166.647   2006ديسمبر 31الرصيد في 

  

  استثمارات في عقود المشاركة        14

  
 2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني 

  1.351.000.050    1.443.454.059  عقود المشاركة

  )13.510.000(    )14.434.540(  )15إيضاح (مخصص عمليات المشاركة 

  1.337.490.050    1.429.019.519    2006ديسمبر  31الرصيد في 

  

  

  

  المشاركة  عقود استثمارت في مخصص      15
    

 2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني 
  ---     13.510.000  2006يناير 1الرصيد في 

  13.510.000    924.540  المكون خالل السنة 

  13.510.000    14.434.540   2006ديسمبر 31الرصيد في 
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  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006ديسمبر  31

  

  إجارة منتهية بالتمليك         16

  
 2006    2005  
  ريال يمني    ريال يمني 

  136.555.991    136.555.991  التكلفة اإلجمالية 

  )11.379.667(    )55.497.486(  مخصص اإلهالك المتراكم 

  81.058.505    125.176.324  

  

 حق انتفاع  17
 

سنة بمحافظة لحج باسم أحد  30فدان لمدة  238رض زراعية مساحتها يتمثل الرصيد في مقابل الحصول على حق انتفاع أل
  .أعضاء مجلس اإلدارة وجاري استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة لتسجيل حق االنتفاع باسم المصرف

 258.134.458لغ بومبنى  بميمني  ريال 10.750.000منطقة الشحر بمبلغ وخالل هذا العام قام البنك بشراء أرض في 

  .في صنعاء يمني ريال
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  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006ديسمبر  31
  

 
  زميلة اتفي شرك اتاستثمار 18

   
 2006 2005 
  نسبة  ريال يمني 

  المساهمة

 نسبة  ريال يمني

  المساهمة

  %10 20.000.000 %10 20.000.000 )ي.م.ش(الشركة اإلسالمية اليمنية للتأمين 

  %5 121.925.000 %5 143.919.750  )ي.م.ش(شركة العربية للحديد والصلب ال

  %10 58.524.000 %10 59.553.000  شركة الخدمات المالية اليمنية 

 ---   ---  %4.5 89.329.500  شركة بروم للصيد البحري المحدودة

 312.802.250  200.449.000  

  

  

  أرصدة مدينة وأصول أخرى 19

  
 2006 2005 
  ريال يمني  ريال يمني 

 58.253.459 50.856.276 إيرادات مستحقة

 22.312.407 28.484.805 مصروفات مقدمة

 30.274.536 48.789.198  سلف وعهد الموظفين

 5.746.822 6.380.189 مخزون مطبوعات وقرطاسية

  131.362.648  358.104.025  حسابات جارية 

  30.993.728  ---   مرابحات قيد التنفيذ

 214.904.385 164.583.230  مدينون متنوعون

  657.197.723 493.847.985 
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  إيضاحات حول البيانات المالية              

    2006ديسمبر  31             

  

 أصول ثابتة    20       

  
تحسينات في مكاتب  

 ا لمستأجرة  البنك

 اإلجمالي    عما ل تحت التنفيذا    أثاث وتركيبات   سيارات   أجهزة ومعدات ونظم  

  ريال يمني        ريال يمني    ريال يمني    ريال يمني    ريال يمني 

                       التكلفة   

  350.590.093    ---     38.276.141   34.066.533   206.314.251    71.933.168  2006يناير  1الرصيد 

  57.079.368    52.420.997   1.424.821   ---     3.233.550    ---   اإلضافات

  )10.391.352(    ---     ---     )7.822.990(    )2.568.362(    ---   االستبعادات 

  397.278.109    52.420.997    39.700.962   26.243.543   206.979.439    71.933.168  2006ديسمبر 31الرصيد في 

                        مجمع اإلهالك

  137.025.322    ---     13.062.682    16.201.857    75.558.645    32.202.138  2006يناير 1الرصيد في  

  55.263.614    ---     6.032.960   6.291.774    33.947.235    8.991.645  اإلهالك  للسنة

  )7.516.732(    ---     ---     )5.606.476(    )1.910.256(    ---   االستبعادات

  184.772.204    ---     19.095.642    16.887.155    107.595.624    41.193.783   2006ديسمبر 31الرصيد في 

                ���� ا���� ا������
  

 

 ��31  ���� 212.505.905    52.420.997   20.605.320   9.356.388    99.383.815    30.739.385  2006د�

  213.564.770    ---    25.213.459   17.864.675    130.755.606    39.731.030  2005د����� �31
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  إيضاحات حول البيانات المالية 

  2006ر ديسمب 31
 

  الحسابات الجارية والودائع األخرى  21
  

 2006  2005 
  ريال يمني    ريال يمني 

 4.273.000.890  9.451.149.998 حسابات جارية 

  320.254.004    384.110.466  حسابات االدخار 

 3.564.523.250  2.695.909.738  تأمينات نقدية

  12.531.170.202  8.157.778.144 

  

  حقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية أرصدة مست  22
  

 2006  2005 
  ريال يمني    ريال يمني 

      بنوك خارجية

  4.911.352   4.389.035  حسابات جارية 

       :بنوك محلية 

  79.578   1.640.115  حسابات جارية 

  6.029.150   4.990.930  

  

  أرصدة دائنة والتزامات أخرى   23

  
 2006  2005 
  ريال يمني    نيريال يم 

 2.238.228  1.653.186 مصروفات مستحقة 

 45.975.829  42.443.788 الزكاة المستحقة

  439.594    494.268  مستحقات موظفين

  60.961.702    45.277.960  شيكات تحت التسوية

 57.700.348  55.503.999  أرباح مستحقة غير مدفوعة

  1.063.794.914    397.840.698  بوالص اعتمادات مستندية

  314.083.641    509.330.521  أرصدة دائنة أخرى

  1.052.544.420    1.545.194.256  

   

  إيضاحات حول البيانات المالية 
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  2006ديسمبر  31
  

  مخصصات   24
  

  الرصيد في البيان

 2006يناير  1

            الرصيد في   المكون خالل السنة  

 2006ديسمبر  31
  يال يمنير    ريال يمني    ريال يمني 

 204.313.017   21.336.240   182.976.777 مخصص التزامات عرضية 

 82.246.772   )2.664.418(   84.911.190 مخصصات أخرى 

 267.887.967   18.671.822   286.559.789 
  

  حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة   25
  

  2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني  

 1.190.699.145  958.332.283 ودائع لمدة سنة 

 70.478.314  70.416.485  ودائع لمدة ستة شهور

 396.802.713  307.317.308  ودائع لمدة ثالثة شهور 

 68.129.498  52.127.500  ودائع لمدة شهر واحد 

  1.388.193.576    1.726.109.670  
  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إيضاحات حول البيانات المالية



  م. ي. م. ش) مصرف إسالمي ( مصرف اليمن البحرين الشامل  

 24

  2006ديسمبر  31

  

  ر أس المال و االحتياطيات  26

  

  ل أ    رأس الما

  

                                                                       

  2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني  

 2.000.000.000  2.672.000.000 رأس المال المدفوع

 672.000.000  635.500.000  فوع لزيادة رأس المالدالم المبلغ

  3.307.500.000    2.672.000.000  

 المالأ    رأس 
                   

مليار ريال  2: 2004( مليار ريال يمني  2يبلغ رأس مال المصرف المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
  .موزعا على اثنين مليون سهم القيمة االسمية للسهم الواحد ألف ريال يمني) يمني 

         2005مايو  24بتاريخ للمساهمين العادية  البنك وفقا لقرارا الجمعية العامة غير  قام السابق العام في خالل

وتم  اليمني نك المركزيبناء على قرار البسنوات  ال يمني تسدد على خمسمليار ري6بزيادة راس المال البنك الى 
 635.5وهذا العام تم سداد مبلغ.من مساهمين جدد 2005السابق  مليون ريال يمني خالل العام 672سداد مبلغ 
  .يمني مليون ريال

  

  ب  االحتياطيات
  

 ���م ا�����ن ��� ����� �����+�*( ا������( ��) �'�وي رأس ا�"�ل % 10و�12 �0�( ار/�ح ا�'-, ا�) ا
  ..ا�"4��ع
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  إيضاحات حول البيانات المالية
31   2006د����

 
  )'�ب %��$�ت ا#"! ��رات ا���������� أ  27

االستثمارات المطلقة وحصة المصرف في صافي الدخل الناتج عن عمليات االستثمار يتم احتساب حصة أصحاب حسابات 
و العمليات التجارية المختلفة على أساس العقد المبرم مع العميل عند ربط الوديعة أو فتح حسابات التوفير وكان متوسط 

  :المطلقة خالل الفترة ما يلي اتحصة حسابات االستثمار
   

 2006 2005 

 عملة أجنية ريال يمني عملة أجنية نيريال يم  

 %3 %13 %3.8 %13.5 ودائع الجل لمدة سنة 

 %2.5 %9 %2.7 %9.5  شهور  6ودائع الجل لمدة 

 %2 %8 %2.4 %8.5  شهور 3ودائع الجل لمدة 

 %1 %7 %1.4 %7.5  شهر  1ودائع الجل لمدة 

 % 1 %6 % 1.4 %7.5  حسابات توفير 

 
28  � �)��*��0�/� ا+".-,�ا+�ادات ا� 

 

  2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني  

 14.505.528   6.602.563  2006يناير  1الرصيد في 

  19.017.308    23.544.192  فوائد من البنك المركزي

  ---     22.283.585  ايرادات اخرى
  )26.920.273(    )34.246.005(  مساعدات خيرية

  18.184.335    6.602.563  

  

   ن االستثمارات المشتركة االخرىايرادات م  29

  

  2006  
 ريال يمني

 2005  
 ريال يمني

 2.041.401  1.942.492  ارباح استثمارات عقود المضاربة  

 74.771.875  103.789.112 ارباح استثمارات عقود المشاركة  

  13.044.503   12.900.748  ارباح استثمارات اخرى 

  118.632.352    89.857.779  
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  حول البيانات الماليةإيضاحات 

  2006ديسمبر  31

  
 

  عائد أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة   30

  

  2006  
 ريال يمني

 2005  
 ريال يمني

 141.219.258  184.012.094  عائد اصحاب حسابات االستثمارات المطلقة 

 )22.659.090(  )27.165.781( نصيب المصرف : يخصم 

  156.846.313    118.560.168  

  
  

  دخل المصرف من استثماراته الذاتية   31
  

 2006  
 ريال يمني

 2005  
 ريال يمني

  54.130.614   38.443.620 أرباح المحافظ اإلستثمارية

  37.345.345   15.419.465  الودائع االستثمارية  أرباح

  53.863.085    91.475.959  
  

  إيرادات عموالت وأتعاب الخدمات المصرفية   32
  

 2006    2005  
  ريال يمني    ريال يمني 

 141.959.210   85.285.123 عموالت عن االعتمادات المستندية  

  75.003.924    88.190.928  عموالت عن خطابات الضمان

  8.088.401    8.360.800  عموالت عن التحويالت النقدية 

  527.941    3.015.396  عموالت عن تحصيل الشيكات 

  13.504.809    39.273.831  أتعاب خدمات مصرفية 

  1.343.533    1.045.364  عموالت شيكات مباعة ومقبولة الدفع 

  225.171.442    240.427.818  
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  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006ديسمبر  31

  
 

  رباح عمليات النقد االجنبي أ  33
  

 2006  
 ريال يمني

 2005  
 ريال يمني

  35.854.679    17.463.058 أرباح التعامل في العمالت االجنبية 

  91.582.326    23.074.425  أرباح ناتجة من إعادة تقييم االرصدة بالعمالت االجنبية 

  40.537.483    127.437.005  
  

 

  المخصصات    34
  

 2006  
 ريال يمني

 2005  
 ريال يمني

  )21.740.748(    137.340.123  عمليات المرابحة عقود تمويلمخصص 

  98.046.905    21.336.240  مخصص التزامات عرضية  

  437.869    )271.222(   المضاربة مخصص عمليات

  13.510.000    924.540  المشاركة مخصص عمليات

  31.991.195    )2.664.418(  مخصصات أخرى

  156.665.263    122.245.221  
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  إيضاحات حول البيانات المالية
31    2006د����

 

  صروفات ادارية و عموميةم  35
 2006  

 ريال يمني
2005 

 ريال يمني

  134.824.314    194.169.088 رواتب و اجور

  4.309.272    5.720.203  قرطاسية

  10.049.587    16.064.385  مياه وكهرباء وتلفون

  13.274.947    11.926.621    انتقاالت

  8.593.275    22.959.850  اعالنات

  6.054.953    5.926.588  تدريب

  9.497.284    8.825.486  وضرائب زكاة

  5.532.724    9.000.437  خدمات مهنية وإستشارات

  22.545.668    30.040.949  ايجار وصيانة

  49.805.814    55.263.614  االهالك

  14.357.369    11.933.896  إستهالك مصروفات التأسيس

  1.515.050    3.193.100  مساعدات وتبرعات

  34.115.728    27.077.849  مصاريف اخرى

  402.102.066    314.475.985  

  التزامات عرضية وارتباطات  36
  

  2006    2005  

  ريال يمني    ريال يمني  

  21.607.081.000    18.615.062.414  )استيراد وتصدير ( اعتمادات مستنديه 

  8.350.526.175    8.969.199.991 خطابات ضمان

  185.919.573    522.142.893  أخرى

  28.106.405.298    30.143.526.748  
 

  الموقف الضريبي  37

لسنة ) 22(من القانون )  أ  - 1 – 20( والمادةبشان المصارف اإلسـالمية  1996لسنة ) 21(من القانون ) 26(طبقا للمادة 

  .فإن المصرف معفي من كافة الضرائب والرسوم للمدة المحددة من تاريخ بدأ النشاط الفعليقانون االستثمار   2002
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  الماليةإيضاحات حول البيانات 

  2006ديسمبر  31

  
 

 مراكز العمالت الهامة   38

فان المصرف يضع حدود لكل  1998لسنة  6تطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم 

مركز عملة على حدة فضالً عن حد إجمالي لمركز العمالت المختلقة مجتمعة وبناء عليه ال يزيد الفائض في 

من رأسمال المصرف واحتياطياته بحيث ال يزيد الفائض في مركزالعمالت % 15حدة عن   مركز كل عملة على
من رأسمال المصرف واحتياطياته ويوضح الجدول التالي مراكز العمالت الهامة في تاريخ % 25مجتمعة عن 

  : الميزانية
  

 النسبة إلى  2005  النسبة إلى  2006 

رأسمال المصرف    )عجز( فائض   

  اتهواحتياطي

رأسمال المصرف     )عجز( فائض  

  واحتياطياته
     ريال يمني      ريال يمني 

  %14.9  377.789.500   %14.80  502.632.589 دوالر امريكي 
 %)،32(  )8.149.804(  %1.10  37.357.827  جنيه استرليني 

  %)7.55(  )191.430.250(   %8.40  286.725.624  يورو 
 %3.31  83.954.131  %)4.40(  )149.637.215(  درهم اماراتي 

 %)0.45(  )11.564.189(  %)3.50(  )118.865.815(  ين ياباني 

  %4.56  115.858.396   %)5.10(  )173.204.473(  ريال سعودي 

  385.008.537  11.30%   366.457.784  14.45%  
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  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006ديسمبر 31  
  

  استحقاقات االصول و االلتزامات      39
 
 

 
 
 
 
 

 2006   استحقاقات  استحقاقات  استحقاقات  استحقاقات  استحقاقات 

  اإلجمالي    اكثر من   خالل سنة   9خالل    6خالل    3خالل  
      سنة      شهور   شهور   شهور 
  ريال يمني    ريال يمني   ريال يمني   ريال يمني   ريال يمني   ريال يمني 

                 االصول   )  أ(

  7.249.541.768    61.429.078   ---    ---    30.925.873   7.157.186.817  والمؤسسات الماليةارصدة لدى البنوك والمصارف 

  5.195.887.758    820.111.072   417.194.432   625.733.356   1.127.831.166   2.205.017.732   عمليات المرابحة عقود تمويل

  468.178.292    ---    19.851.000   218.361.000   ---    229.966.292  لمقيدةاالستثمارات  ا

  9.592.170.841   1.158.757.039   844.094.356   437.045.432   881.540.150    12.913.607.818  

                    االلتزامات )    ب(

  12.531.170.202    ---    96.027.617   96.027.616   96.027.617   12.243.087.352  الحسابات الجارية و االدخار 

  6.029.150    ---    ---    ---    ---    6.029.150  ارصدة مستحقة للبنوك والمصارف و المؤسسات المالية 

  468.178.292   ---    19.851.000   218.361.000   ---    229.966.292  حقوق اصحاب حسابات االستثمارات المقيدة

  1.388.193.576    ---    250.290.109   208.460.915   199.538.953   729.903.599  ةحقوق اصحاب حسابات االستثمارات المطلق

 13.208.986.393   295.566.570   522.849.531   366.168.726   ---    14.393.571.220  
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  إيضاحات حول البيانات المالية

  2006ديسمبر 31  

  

  توزيع األصول واإللتزامات العرضية واإلرتباطات  40

  

  صناعي انالبي
  

  ريال يمني

  زراعي وسمكي
 

 ريال يمني

  تجاري
  

 ريال يمني

  خدمات
  

 ريال يمني

  مالي
  

  ريال يمني

  غير موزع
  

  ريال يمني

2006  
  اإلجمالي
 ريال يمني

        األصول: أوالً

 7.249.541.768  ---  7.249.541.768 ---  ---  ---   ---   و المصارف   أرصدة لدى البنوك

  5.195.887.758  4.123.470.898  3.655.218  ---   810.184.204  6.389.032  252.188.406  المرابحةعمليات  عقود تمويل
  468.178.292  468.178.292  ---   ---   ---   ---   ---   االستثمارات المقيدة

                اإللتزامات : ثانياً
  12.531.170.202  6.342.572.692  21.417.697  49.750.062  5.386.952.401  704.166.815  26.310.535  الحسابات الجارية و اإلدخار

  6.029.150  ---   6.029.150  ---   ---   ---   ---   أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف
  468.178.292  468.178.292  ---   ---   ---   ---   ---   حقوق اصحاب حسابات االستثمارات المقيدة
  1.388.193.576  1.192.947.550  ---   19.652.490  135.632.728  39.702.000  258.808  حقوق اصحاب حسابات االستثمارات المطلقة

                اإللتزامات العرضية: ثالثاُ
  18.615.062.414  13.911.470.133  193.910.495  ---   4.294.924.423  43.414.798  171.342.565  إعتمادات مستندية

  8.969.199.991  5.203.389.331  33.285.269  55.703.900  3.629.973.131  ---   46.848.360  خطابات ضمان
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  2005ديسمبر  31

  

  المعامالت مع االطراف ذوي عالقة    41

  

يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير هام وجوهري على المصرف عند اتخاذه 
اف ذوي العالقة على نفس األسس التي يتعامل بها مع الغير وذلك القرارات المالية والتشغلية ويتعامل المصرف مع االطر

والتي قررت حدوداً  1999لسنة  4تطبيقا ألحكام القانون والقرارات التفسيرية للبنك المركزي اليمني الصادر بالمنشور رقم 

سس والشروط التي يتعامل للمعامالت اإلئتمانية مع االطراف ذوي العالقة باإلضافة إلى ضرورة التزام المصرف بنفس األ
بها مع الغير عند قيامه بالتعامل مع األطراف ذوي العالقة وتتمثل طبيعة أهم المعامالت مع هؤالء األطراف ذوي العالقة 

  : في تاريخ الميزانية في ما يلي
  

 2006  2005 

  ريال يمني    ريال يمني طبيعة المعامالت 

  1.538.484.951    2.197.249.914  عمليات المرابحة عقود تمويل

  11.363.152    26.659  حسابات جارية

  518.661.018    3.899.962.284  الحسابات الجارية وحسابات االدخار 

  331.665.062    717.221.398  ارصدة دائنة والتزامات اخرى 

  39.016.000    ---   حقوق اصحاب حسابات االستثمارات المطلقة 

  3.799.799.178    8.041.924.407  إلتزامات عرضية وارتباطات 

  104.276.057    92.889.354   عمليات المرابحة عقود تمويلإيرادات 

  52.636.535    63.731.731  عموالت عن اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

  1.830.289    3.181.197  عموالت وخدمات مصرفية

       
  

  


