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  بنك اليمن الدولي

 ( شركة مساهمة يمنية)
 

 
 الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 
 المتحفظ  الرأي

 
المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  الدولي )شركة مساهمة يمنية(  لقد  اليمن  التابعة    لبنك  وشركته 

  م 2019ديسمبر    31معاً بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  ليهما  إ)ويشار  
الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة    الملكيةوبيان الدخل الشامل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق  

السياسات   وملخص،  (42-1)  الموحدة  واإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية،  مالية المنتهية في ذلك التاريخال
 المحاسبية الهامة. 

 
التأثيرات المحتملة إن وجدت، كما هو موضح في فقرة أساس الرأي المتحفظ، فإن البيانات   وفي رأينا، بإستثناء

، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد "للمجموعة" ةعادل   بصورةالمالية الموحدة المرفقة تعرض  
لسنة المالية المنتهية في ذلك  وتدفقاتها النقدية الموحدة ل  ،م، وأدائها المالي الموحد2019ديسمبر    31كما في  

 ً ً   منييال  المركزي  البنك  عن  الصادرة  مات يوالتعل  ةيالمال  ريالتقار  إلعداد  ةيالدول  رييللمعا  التاريخ، وفقا   ووفقا
 . ةيالسار ةيمنيال واللوائح نيللقوان
 

 أساس الرأي المتحفظ 
 

في    للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  في  ظهر  والذي   األخرى،  المخصصات  بند  تضمن ديسمبر   31كما 
تم    ، مخصصألف لاير يمني(  57,824,758م:  2018)ألف لاير يمني    75,681,448  وقدره  بمبلغ  م2019

  لمواجهة الخسائر المتعلقة بإنكشاف مراكز العمالت األجنبية بمبلغ   تكوينه وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني
)  62,204,166  وقدره يمني  لاير  يمني(  47,346,610م:  2018ألف  لاير  بذلك    ألف  اإلعتراف  إن 

ينتج عنه عملية دفع، كما أنه ال يمكن    أنالمخصص والذي لم يظهر نتيجة لحدث سابق، وليس من المحتمل  
األرباح  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ونتيجة لذلك، فقد ظهرت  ب  عدم إلتزام قياسه بموثوقية، يمثل  

ألف لاير يمني(    47,346,610م:  2018ألف لاير يمني )    62,204,166بأقل مما يجب بمقدار    المتراكمة
م:  2018ألف لاير يمني )  62,204,166ظهرت المخصصات األخرى بأكثر مما يجب بمقدار  في المقابل  

كما أن أرباح السنة ظهرت بأقل مما يجب بمقدار المخصص المكون خالل   ألف لاير يمني(   47,346,610
العمالت   مراكز  إنكشاف  خسائر  لمواجهة  وقدره  السنة  يمني  14,857,556بمبلغ  لاير  م:  2018)  ألف 

 .ألف لاير يمني(  24,891,321
 

 

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح اليمنية السارية ذات العالقة.  
إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية  

وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد   الموحدة" من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة
السلوك للمحاسبين المهنيين" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة في  

 ً التدقيق لهذه المتطلبات. ونعتقد بأن أدلة    الجمهورية اليمنية. هذا وقد إلتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا
 التي حصلنا عليها تعد كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا المتحفظ.

 
 
 
 
 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 



 

 تابع تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 

   السادة المساهمين :إلى
 بنك اليمن الدولي 

 )شركة مساهمة يمنية( 
 

 -ب  -
 محاسبون قانونيون ومستشارون  

 742ترخيص رقم   - شركة تضامنية مهنية
 جرانت ثورنتون الدوليـة  عضو في

 

  تأكيديةفقرات 
 

 : التالي إلى نتباهاإلنود أن نلفت 
 
 

( من البيانات المالية الموحدة والذي يشير إلى األحداث التي أدت إلى ظهور 12اإليضاح رقم )ما ورد في  .1
من  التابعة"(  )"الشركة  المحدودة  والتنمية  لإلستثمار  بريز  أوشن  شركة  تمكن  ال  قد  جوهرية  مؤشرات 
د اإلستمرار كون الشركة التابعة لم تتمكن حتى تاريخ هذا التقرير من الحصول على عقد حق اإلنتفاع أو عق

تمليك األرض التي كان من المفترض أن يقام عليها النشاط والمقدمة من الهيئة العامة لألراضي والمساحة  
والتخطيط العمراني بمدينة عدن. إن هذه األحداث وما لها من أثر على تقرير مدقق الحسابات الذي إمتنع  

،  م2019ديسمبر    31مالية المنتهية في  فيه عن إبداء الرأي حول البيانات المالية للشركة التابعة للسنة ال
  صول ٪ من مبلغ حق اإلنتفاع )"األ100ستدعى إدارة المجموعة إلى اإلعتراف بخسارة إنخفاض بما نسبته  ا

 غير الملموسة"(.
البيانات المالية الموحدة،    (3.33)االيضاح رقم  ما ورد في   .2 والخاص بتعرض المجموعة لمخاطر حول 

 أسعار صرف العمالت األجنبية وأثرها على مراكز العمالت األجنبية الهامة. 
( من اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة، والخاص باألزمة السياسية 39ما ورد في اإليضاح رقم ) .3

نية حيث يشير ذلك إلى وجود حالة من  والوضع اإلقتصادي واألحداث األمنية الجارية في الجمهورية اليم
وهذا يشكل تحدياً أمام قدرة إدارة المجموعة عدم اليقين من إمكانية تحسن األوضاع السياسية واإلقتصادية  

 . على التنبؤ بأنماط التدفقات النقدية المستقبلية ونتائجها
إلى تأثير 40اإليضاح رقم )في  ما ورد   .4 الموحدة والذي يشير  المالية  للبيانات  المتممة  ( من اإليضاحات 

م، مسبباً اضطرابات لألنشطة اإلقتصادية واألعمال 2020العام    في(  19-تفشي فيروس كورونا )كوفيد
حول العالم مما قد يؤثر على إستثمارات ومعامالت المجموعة في حال توقف األعمال في الجمهورية اليمنية 

نشاطها. ترى إدارة المجموعة بأنه ال يوجد حتى اآلن أي أثر جوهري    المجموعةي الدول التي تمارس  وف
أو تقدير كمي لألثار المحتملة على البيانات المالية المستقبلية في هذه المرحلة. إن اإلدارة والمسؤولين عن  

بالتطورات   المصالح  أصحاب  وتزويد  الوضع  مراقبة  في  سيستمرون  األنظمة الحوكمة  تتطلبه  لما  وفقاً 
واللوائح في حال حدوث أي تغيرات جوهرية في الظروف الحالية أو إقرار أي تعديالت في البيانات المالية  

 للمجموعة للفترات الالحقة. إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن. 
 

 فيما يتعلق بالفقرات أعاله. معدلإن رأينا غير 
 

 خــرىأ أمور
 

من قبل مدقق   م2018ديسمبر    31تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في   •
، فيما يتعلق بإحتساب  م2020  يونيو  30  حول تلك البيانات في تاريخ  متحفظ  حسابات آخر والذي أبدى رأي

العمال مراكز  بإنكشاف  المتعلقة  الخسائر  لمواجهة  محتملة  إلتزامات  وقدره مخصص  بمبلغ  األجنبية  ت 
 . ألف لاير يمني والذي يمثل خروج عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 47.346,610

  بشأن م  2019  ديسمبر  23  بتاريخ  الصادر(  5257)  رقم  اليمني  المركزي  البنك  تعميم  إلى  اإلشارة  نود •
  تطبيق   بتأجيل  فيه  يقضي  والذي ( األدوات المالية  9)  رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  تطبيق
 م. 2021 يناير 1 من إبتداءً  المعيار يطبق بحيث( 9) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

 

 الموحدة  المالية البيانات والمكلفين بالحوكمة حول اإلدارة مسؤوليات
 

المالية   البيانات  إعداد  الدولية  إن اإلدارة مسؤولة عن  المحاسبة  لمعايير  الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً 
للتقارير المالية وتعليمات البنك المركزي اليمني ووفقاً للقوانين واللوائح اليمنية السارية، كما أن اإلدارة مسؤولة  

ية، سواًء كانت عن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من التحريفات الجوهر
 ناتجة عن االحتيال أو الخطأ. 

 
 



 

 تابع تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 

   السادة المساهمين :إلى
 بنك اليمن الدولي 

 )شركة مساهمة يمنية( 
 

 -ج  -
 محاسبون قانونيون ومستشارون  

 742ترخيص رقم   - شركة تضامنية مهنية
 جرانت ثورنتون الدوليـة  عضو في

 
وتشمل مسؤولية اإلدارة عند إعداد البيانات المالية الموحدة تقييم قدرة المجموعة على االستمرارية، واإلفصاح، 
حيث أمكن، عن المسائل المتعلقة بإستمرارية المجموعة وإستخدام مبدأ اإلستمرارية في المحاسبة مالم تنوي 

 ا بديالً واقعياً عن ذلك. اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها، أو لم يكن لديه
 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المجموعة. 
 

 
 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات 
الجوهرية، سواًء كانت بسبب اإلحتيال أو التحريفات، وإصدار تقرير تدقيق والذي يتضمن رأينا حولها. ويعتبر  

تدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ال تضمن  التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، غير أن عملية ال
دائماً إكتشاف التحريفات الجوهرية، حتى إن وجدت. ويمكن أن تنشأ التحريفات من اإلحتيال أو الخطأ، وتعتبر  
البيانات   القرارات االقتصادية لمستخدمي  إذا كانت منفردة أو مجتمعة، قد تؤثر بشكل معقول على  جوهرية 

 . ةالمتخذة على أساس هذه البيانات المالية الموحد الموحدةالمالية 
 

 ً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني   وكجزء من عملية التدقيق وفقا
 خالل عملية التدقيق. وكما نقوم بما يلي:

 

أو   • االحتيال  الموحدة، سواًء كانت بسبب  المالية  البيانات  الجوهرية في  التحريفات  تحديد وتقييم مخاطر 
الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  

الحتيال أعلى من ذلك الناتج لتوفر أساساً لرأينا. ويعتبر خطر عدم إكتشاف تحريفات جوهرية ناتجة عن ا
عن الخطأ، إذ أن االحتيال قد يشمل التواطؤ والتزوير أو الحذف المتعمد والتحريفات، أو التجاوز لنظام 

 .الرقابة الداخلية

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل   •
 .غرض إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعةالظروف القائمة وليس ل

السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة    ئمةتقييم مدى مال •
 .التي قامت بها إدارة المجموعة

إلى أدلة  داً  المحاسبة، واستنا  التوصل إلى إستنتاج عن مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية في •
التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك شك جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير 

 ً كبيرة حول مقدرة المجموعة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة. فإذا توصلنا بأن هناك شك جوهري،   شكوكا
تدقيقن تقرير  في  اإلنتباه  بلفت  مطالبون  في فنحن  الواردة  الصلة  ذات  اإلفصاحات  إلى  المالية   ا    البيانات 

الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. إن إستنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي  
تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى  

 .كمنشأة مستمرة اتمرار المجموعة في أعمالهعدم اس

تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات حولها، وفيما إذا   •
 كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل. 

 
 

ولقد قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت عملية التدقيق ومالحظات التدقيق المهمة التي 
 تتضمن أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية والتي تم إكتشافها خالل تدقيقنا.

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 

ما تم ذكره في فقرة أساس الرأي المتحفظ، فلقد حصلنا من اإلدارة على البيانات واإليضاحات التي   بإستثناء
رأيناها الزمة ألغراض التدقيق، وتمسك المجموعة سجالت حسابات منتظمة، كما أن البيانات المالية الموحدة 

مخالفات ألحكام قانون البنوك رقم المرفقة متفقة مع ما هو وارد بتلك السجالت. لم يرد إلى علمنا وجود أي  
اليمني رقم )1998( لسنة  38) التجارية  المركزي  1997( لسنة  22م وقانون الشركات  البنك  م أو تعليمات 

 اليمني يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أنشطة المجموعة أو مركزها المالي، بإستثناء ما يلي:
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 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 نبذة عامة  .1
 
الدولي )ش م ي( )"البنك"( كشركة مساهمة يمنية  تأسس   اليمن  اليمنية في  بنك    م 1979يناير    14مسجلة في الجمهورية 

( لسنة  38ويزاول نشاطه المصرفي طبقاً ألحكام قانون البنوك التجارية رقم )  ، م1979( لسنة  4بموجب القرار الجمهوري رقم )
ولي نشاطه في الجمهورية اليمنية من خالل المركز الرئيسي في مدينة صنعاء  والئحته التنفيذية. ويمارس بنك اليمن الد  م1998

ً   (25)وفروعه المنتشرة في الجمهورية اليمنية وعددها     ، ةوالحديدذمار،  وسيئون،  والمكال،  وتعز،  وعدن،  وفي صنعاء،    فرعا
 تريم.وإب، والقطن، و مأرب،و
 
)يشار  ا   يلي  كما  وبياناتها  اليمنية  الجمهورية  داخل  التابعة  وشركته  للبنك  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  ً معليهما  إعدت   ا

 : بـ"المجموعة"(

 بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 
 النشاط 
 الرئيسي 

مال   س أر
 الشركة  
 ألف  

 دوالر أمريكي 
سنة  

 التأسيس 

 نسبة الملكية 

 م 2018 م 2019

ز  رـي ـب ــن  أوشـــ ــركــة  شـــ
مــار ـث ـــت إلســـ يــة  ـل ـم ـن ـت واـل

 المحدودة

إقامة المشاريع اإلستثمارية   الجمهورية اليمنية  
في المجاالت السياحية  

 ً  والعمرانية والتجارية عموما
 ٪ 80 ٪ 80 م 2009 4,400

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  .2
 

 المالية الجديدة والمعدلة السارية والتي لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة المعايير الدولية للتقارير  1.2
 

تم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية المفعول بالنسبة للفترات المحاسبية التي تبدأ في   
 .  م في هذه البيانات المالية الموحدة2019أو بعد يناير 

 

 ( )اإليجارات(. 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 الحالية االرشادات محل الجديد المعيار يحل ."اإليجار عقود(16رقم )   المالي للتقرير الدولي المعيار بتطبيق  قامت المجموعة
 تفسيرات لجنة عن الصادر (4والتفسير رقم ) ،"اإليجار "عقود (17الدولي رقم ) المحاسبة في معيار والواردة يجاراإل لعقود

 لجنة عن  الصادر  (15رقم ) والتفسير ،"إيجار  عقد على  ينطوي ترتيب ما كان  إذا  فيما التأكد" المالي  للتقرير الدولية المعايير
 الدولية التفسيرات لجنة عن  الصادر (27رقم ) والتفسير ،"الحوافز  – التشغيلية اإليجارات عقود"  السابقة الدولية التفسيرات
 .اإليجار"  لعقد القانوني الشكل تأخذ التي المعامالت جوهر تقويم "السابقة

 

 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على المعيار ويطبق م 2019 يناير في  (16المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار صدر
 عموماً داخل اثباتها يجب بها المرتبطة  التعاقدية واإللتزامات والحقوق اإليجار عقود جميع أن على  المعيار وينص م2019 يناير
 فإن القيمة، وبالتالي منخفضة ألصول  اإليجار عقد  أن  أو  أقل أو  شهراً  12  اإليجار فترة تكن مالم للبنك، المالي المركز بيان

 بالنسبة الغاؤه يتم تمويلية أو تشغيلية إيجارات إلى  "اإليجارات (17الدولي رقم ) المحاسبة معيار  بموجب اإللتزام التصنيف
 رسملة يتم المقابل، في في المستقبل، سيتكبدها التي اإللتزامات إثبات  المستأجر على يجب إيجار، عقد لكل للمستأجرين. بالنسبة

 مباشرةً  التكاليف المتكبدة إلى ضافةباإل المستقبلية اإليجار لمدفوعات الحالية القيمةاً  عموم يعادل ما وهو اإلستخدام، حق أصل
 .اإلنتاجي العمر مدى على إطفاؤها يتم والتي

   م2019 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 عند (16)   المالي رقم للتقرير الدولي المعيار به يسمح والذي معدل رجعي بأثر التطبيق طريقة قامت المجموعة باستخدام
 قياس تم التشغيلي، اإليجار عقود على (16)  رقم  المالي للتقرير الدولي للمعيار التطبيق األولي عند الجديد. المعيار تطبيق
ً  المؤجرة لألصول اإلستخدام حق  .األولي التطبيق  وقت العمولة معدل بإستخدام اإليجار إلتزام بمبلغ عموما

 
ملت حيث (17الدولي رقم ) المحاسبة معيار حسب اإليجار عقود عن بالمحاسبة البنك قام م، 2019 يناير 1 قبل  دفعات ح 

 .اإليجار عقد فترة مدى على القسط الثابت أساس على الموحد الشامل الدخل بيان على التشغيلية اإليجار عقود بموجب اإليجار
 

المجموعة ً  تحديدها تم التي العقود على المعيار تطبيق إختارت  الدولي رقم   المحاسبة معيار عليها  ينطبق إيجار كعقود سابقا
المعيار  بتطبيق تقوم المجموعة لم وبالتالي ،المالي للتقرير الدولية المعايير تفسيراتعن لجنة  درالصا (4والتفسير رقم ) (17)

 التفسير أو (17الدولي رقم ) المحاسبة معيار عليها ينطبق على العقود التي لم يتم تحديدها سابقاً بأنها تنطوي على عقود إيجار
 .المالي للتقرير الدولية المعايير تفسيرات لجنة عن  الصادر (4رقم )
 
التطبيق  تاريخ من شهر عشر إثنى خالل مدتها تنتهي التي اإليجار عقود على المعيار في المقترحة اإلعفاءات بتطبيق البنك قام

 .القيمة منخفضة األصول  إيجاروعقود  األولي،
 
( " أرصدة  17ضمن إيضاح رقم ) اإليجار إلتزامات بإثبات ت المجموعةقام (16رقم )   المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق عند

وقدره   بمبلغ  أخرى"  وإلتزامات  يمني،  702,775دائنة  وقدره  وحق ألف لاير  بمبلغ  العالقة  ذات  إستخدام أصول مستأجرة 
المبرمة  ( "ح14المثبتة ضمن اإليضاح رقم )و ألف لاير يمني  682,878 بالعقود  ق إستخدام أصول مستأجرة"، فيما يتعلق 

( تم قياس أصول حق اإلستخدام ذات العالقة بنفس مبلغ 16كعقود إيجار بموجب مبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
المركز المالي الموحد    بيان  إلتزامات اإليجار، معدلة بأي دفعات إيجار مدفوعة مقدماً أو مستحقة تتعلق بعقد إيجار تم إثباته في

 م.  2019ديسمبر  31كما في 
 

والتي لم يتم تبنيها من قبل  ن  اآلالمعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية وغير سارية المفعول حتى   2.2
   المجموعة

 

تم إصدار معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة على المعايير الحالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكنها غير سارية 
، ولم يتم تبنيها من قبل المجموعة. أدناه معلومات عنها والتي يتوقع أن تكون ذات الموحدة  الماليةالمفعول حتى تاريخ البيانات  

 .لمجموعةل  الموحدة المالية بياناتالبعالقة 

 تاريخ التفعيل  موضوع المعيار أو التفسير  المعيار 

التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار 
( رقم  م(  2014)  (9المالية 

والمعايير  المعيار  على  والتعديالت 
األخرى ذات العالقة معيار المحاسبة 

( "األدوات المالية" 39الدولي رقم )
الدولي اإلعتراف والقياس والمعيار  

( رقم  المالية  التقارير  ( 7إلعداد 
اإلفصاحات  المالية"  "األدوات 

 ة  المتعلقة بتعديل سعر الفائد

المعيار  ال األدوات المالية  على  تعديالت 
التقارير   إلعداد  الدولي 

( رقم  والمعايير 9المالية   )
العالقة   ذات  إليها  المشار 
  1سارية المفعول من تاريخ  

تم  م2019يناير   ولكن   ،
تأجيل المعيار وتعديالته من  
اليمني   المركزي  البنك  قبل 

تاريخ   يناير    1حتى 
 م.  2021

إلعداد  تعديالت على المعيار الدولي 
 (3التقارير المالية رقم )

 م 2020يناير  1 إندماج األعمال بتعريف األعمال 

المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
 (  1،8الدولية رقم )

 م 2020يناير  1 تعريف المواد

رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
(17) 

 م 2020يناير  1 عقود التأمين

الدولي  المعيار  على  تعديالت 
 (  10للتقارير المالية رقم )

تاريخ التطبيق مؤجل ألجل  المالية الموحدة  البيانات
 غير مسمى
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 تاريخ التفعيل  موضوع المعيار أو التفسير  المعيار 

المحاسبي  المعيار  على  تعديالت 
   (28الدولي )

مشتركة  ومشاريع  زميلة  شركات  في  اإلستثمارات 
( والمتعلقة بمعالجة بيع األصول أو المساهمة  2011)

المستثمر في الشركة الزميلة أو المشروع   بها من قبل
 المشترك

تاريخ التطبيق مؤجل ألجل 
 غير مسمى

 
سيتم تطبيق جميع تلك المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة    تتوقع إدارة المجموعة  بأنه

(  9التقارير المالية رقم ) المعيار الدولي إلعدادعدا  )، وأن تطبيق تلك المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سريانهاعند بدء 
 على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي. ةجوهري  اتتأثير الهكون ال ت (وتعديالته

 
 ( "األدوات المالية": 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 
م متطلبات جديدة لتصنيف وقياس األصول المالية. تم 2009( الصادر في نوفمبر  9يقدم معيار التقارير المالية الدولية رقم )
م لكي يتضمن متطلبات تصنيف وقياس اإللتزامات المالية  2010( الحقاً في أكتوبر 9تعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم )

م لكي يتضمن المتطلبات الجديدة لمحاسبة التحوط العامة. صدرت نسخة معدلة أخرى من  2013  وإلغاء اإلدراج، وفي نوفمبر
تعديالت   متطلبات إنخفاض قيمة األصول المالية )ب( م لكي تتضمن: )أ(2014( يوليو  9معيار التقارير المالية الدولية رقم )

دلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى" كفئة قياس لبعض  محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل تقييم "القيمة العا
 أدوات الدين البسيطة. 

 
) و رقم  الدولية  المالية  التقارير  لمعيار  النهائية  النسخة  المعيار 9تستبدل  المالية،  لألدوات  المحاسبة  متطلبات  تتضمن  والتي   )

  ضمن المعيار متطلبات في المجاالت التالية:يتواألدوات المالية: اإلدارج والقياس   –( 39المحاسبي الدولي رقم )
 

المالية  • تدفقاتها  وخصائص  فيه  المحتجزة  العمل  نموذج  إلى  بالرجوع  المالية  األصول  تصنيف  يتم  والقياس:  التصنيف 
املة  ( فئة "القيمة العادلة من خالل اإليرادات الش9م من معيار التقارير المالية الدولية رقم )2014التعاقدية. تقدم نسخة  

(،  39األخرى" لبعض أدوات الدين. يتم تصنيف اإللتزامات المالية بطريقة مماثلة تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم )
 إال أن هناك إختالفات في متطلبات تطبيق قياس مخاطر اإلئتمان الخاصة بالبنك.

( نموذج "خسارة اإلئتمان المتوقعة" لقياس إنخفاض 9م من معيار التقارير المالية رقم )2014  ة نسخإنخفاض القيمة: تقدم   •
 قيمة األصول المالية. لذا لم يعد ضرورياً وقوع حدث إئتماني قبل إدراج خسارة اإلئتمان.

قيام المنشآت بأنشطة إدارة  محاسبة التحوط: تقدم نموذجاً جديداً لمحاسبة التحوط تم تصميمه ليكون أكثر اتساقاً مع كيفية   •
 عند التحوط من التعرض للمخاطر المالية وغير المالية.  المخاطر

 (. 39إلغاء اإلدراج: تم ترحيل متطلبات إلغاء إدراج األصول واإللتزامات المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم )  •
 

تأجيل تطبيق المعيار وتعديالته م فقد تم  2019ديسمبر    23بتاريخ    5257وبموجب تعليمات البنك المركزي اليمني تعميم رقم  
 م. 2021يناير  1حتى تاريخ 

 

 أهم السياسات المحاسبية المتبعة  .3
 

 التاريخ  ذلك بعد أو م2019 يناير 1 في المطبقة السياسات 1.3
   

 حق إستخدام أصول مستأجرة   1.1.3
 

تعترف المجموعة بحق إستخدام األصول المستأجرة  في تاريخ بدء اإليجار )أي التاريخ الذي تكون فيه األصول األساسية متاحة 
يتم قياس حق إستخدام أصول مستأجرة بالتكلفة ناقص اإلهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة، ويتم تعديلها عند   .)لإلستخدام

إعادة قياس إلتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة حق إستخدام أصول مبلغ إلتزامات اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة 
تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة، ما لم تكن المجموعة على   األولية المتكبدة ومدفوعات اإليجار التي

فيتم إهالك أصول حق اإلستخدام    اإليجار،  نهاية مدة  المؤجر في  أنها ستحصل على ملكية األصل  يقين بصورة معقولة من 
أيهما أقصر. يخضع حق إستخدام    – ة اإليجار  المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو مد

  682,878بلغ حق إستخدام أصول مستأجرة مبلغ وقدره وم،   2019يناير  1األصول المستأجرة لإلنخفاض في القيمة بدًء من 
 . م2019ديسمبر   31كما في  لاير يمني ألف
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 إلتزامات عقود اإليجار   2.1.3
 

اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم على مدى مدة   في تاريخ بدء اإليجار، تعترف المجموعة بالتزامات
تتضمن مدفوعات اإليجار المبالغ الثابتة )بما فيها دفعات ثابتة جوهرية( ناقصاً حوافز اإليجار القابلة لإلستالم ومدفوعات    .اإليجار

دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات    اإليجار المتغيرة الذي يعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع
اإليجار أيضاً سعر ممارسة خيار الشراء الذي يكون هناك يقين معقول بأن المجموعة ستستخدمه، ومدفوعات الغرامات جراء 

عات اإليجار المتغيرة  إلغاء عقد اإليجار، في حال كان عقد اإليجار يعكس ممارسة المجموعة لخيار اإللغاء. يتم االعتراف بمدفو
 .التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات في الفترة التي يقع فيها حدث أو ظرف يستدعي القيام بالدفع

 
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة التكلفة الداخلية لألموال كمعدل اقتراض إضافي في تاريخ بدء  

لعقود اإليجار بالعملة األجنبية( إذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد اإليجار   ٪ 4إليجار باللاير اليمني، لعقود ا ٪ 20اإليجار )
ليعكس مدفوعات  الفائدة وينخفض  ليعكس تزايد  اإليجار  إلتزامات  البدء، يزداد مبلغ  تاريخ  الفور بعد  للتحديد على  قابل  غير 

أو تغيير في مدة   إعادة قياس القيمة الدفترية إللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديلاإليجار التي تمت. وباإلضافة إلى ذلك، يتم  
عقود  األساسية. تدرج إلتزامات    صول اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة الجوهرية أو تغيير في التقييم لشراء األ

 لاير يمني.  ألف   702,775مبلغ وقدره ضمن أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى وبلغت هذه اإللتزامات   اإليجار
 

 القيمة  منخفضة صولاأل ذات اإليجار وعقود األجل قصيرة اإليجار عقود 3.1.3
 

 مدة لها التي اإليجار عقود أي)   األجل قصيرة عقودها على األجل قصيرة اإليجار بعقود اإلعتراف إعفاء المجموعة طبقت
ً  تطبق كما الشراء(. خيار على تحتوي وال اإليجار بدء تاريخ من أقل أو " شهر12لـ"  إيجار  اإليجار بعقود اإلعتراف إعفاء أيضا
 صولاأل ذات اإليجار وعقود األجل  قصيرة اإليجار عقود على  اإليجار بمدفوعات اإلعتراف  يتم .القيمة األصول منخفضة ذات

 .اإليجار مدة مدى  على الثابت القسط أساس على القيمة كمصروف منخفضة
 

 األحكام الجوهرية لتحديد مدة اإليجار للعقود التي تملك خيار التجديد  4.1.3
 

تحدد المجموعة مدة اإليجار كمدة غير قابلة لإللغاء إضافة ألي فترات يغطيها خيار تمديد العقد، إذا كان هناك يقين معقول بأن  
الخيار لن يتم  إذا كان هناك يقين معقول بأن هذا  إلغاء عقد اإليجار،  الخيار سيتم إستخدامه، أو أي فترات يغطيها خيار  هذا 

 إستخدامه. 
 

لفترات إضافية تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.    صولخيار، بموجب بعض عقود اإليجار، بأن تؤجر األ  لدى المجموعة
تطبق المجموعة األحكام لتقييم ما إذا كانت على يقين معقول بأنها ستمارس خيار التجديد، وتضع في االعتبار جميع العوامل  

سة خيار التجديد. بعد تاريخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقييم فترة ذات الصلة التي تتسبب في وجود حوافز اقتصادية لها لممار
اإليجار إذا كان هناك حدث جوهري أو تغير في الظروف تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( 

 خيار التجديد )أي التغير في إستراتيجية العمل(.
 

 بيان اإللتزام  2.3
 

إعداد   الموحدةتم  المالية  المالية أعلى    للمجموعة  البيانات  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  ووفقاً  االستمرارية  مبدأ  ساس 
 "(IFRS وتعديالت البنك المركزي اليمني بشأن االعتراف والقياس واالفصاح لألدوات المالية، بموجب تعميم البنك المركزي )"

لة في الجمهورية اليمنية والذي ينص على "تأجيل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير الى جميع البنوك العام  هاليمني الموج
 "، وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح اليمنية السارية ذات العالقة. م2021 سنة"األدوات المالية" حتى بداية – (9)المالية رقم 

 
  األصول بشأن تصنيف    م 2015( لسنة  8ورقم )  م1998( لسنة  5)  ورقم   م 1996( لسنة  6وعليه يتم إتباع تعليمات المنشور رقم )

تكوين مخصص  واإللتزامات يتم  وال. كما  للمخاطر    سلفياتالقروض  مئوية  نسبة  إلى  باإلضافة  بذاتها  العرضية  واإللتزامات 
العرضية األخرى مستبعداً منها األرصدة المغطاة بودائع وكفاالت    واإللتزاماتالسلفيات  والعامة تحسب من مجموع القروض  

القروض   الدورية ألرصدة  التفصيلية  الدراسات  في ضوء  وذلك  مالءة  ذات  خارجية  بنوك  من  والسلفيات  مصرفية صادرة 
 .اليمني واإللتزامات العرضية والنسب المحددة في تعليمات البنك المركزي
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اإل ومخصص  المنتظمة  الديون  على  المحتسب  العامة  المخاطر  مخصص  إدراج  يتم  ضمن  وبالتالي  العرضية  لتزامات 
 من إدراجه ضمن حقوق الملكية.  المخصصات األخرى بدالً 

 
 س اإلعداد اأس 3.3

 
تي تم قياسها على أساس قيمتها  تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية ال

التاريخية   التكلفة  مبدأ  أدناه. ويستند  المحاسبية  السياسات  في  تلك    إلى العادلة، كما هو موضح  مقابل  المدفوعة  العادلة  القيمة 
 . صولاأل

 
في إطار تعامالت منظمة بين مشاركين    لتزامإتدفع لتحويل    القيمة  تمثل القيمة العادلة القيمة التي يتم استالمها مقابل بيع أصل أو

خرى. أساليب تقييم  أفي السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان السعر ممكن تحديده بشكل واضح أو تقديره بإستخدام  
اركين في  لتزام إذا كان المشصل أو اإللتزام، تأخذ المجموعة في عين االعتبار خصائص األإعند تقييم القيمة العادلة ألصل أو  

لتزام في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة  صل أو اإلعتبار عند تسعير األالسوق سيأخذون تلك الخصائص في عين اال
ساس فيما عدا معامالت المدفوعات المشتركة على ذلك األ ألغراض القياس و/أو االفصاح في هذه البيانات المالية الموحدة بناءً 

والقياسات التي تتشابه فيما يتعلق   (17)، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  (2)التقارير المالية الدولية رقم  التي في إطار معيار  
أو    (2)بالقيمة العادلة ولكنها ليست بالقيمة العادلة ومثال على ذلك صافي القيمة القابلة للتحقق في معيار المحاسبة الدولي رقم  

 . (36)لدولي رقم القيمة المستخدمة في معيار المحاسبة ا
 

على الدرجة التي    بناءً   3و    2و    1باإلضافة إلى أنه ألغراض التقارير المالية يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إلى المستوى  
تكون عندها مدخالت قياس القيمة العادلة ممكن مالحظتها ودرجة أهمية هذه المدخالت في قياس القيمة العادلة في مجملها،  

 والتي يمكن وصفها كما يلي:
 

بهة  لتزامات متشاإ سواق نشطة ألصول أو  أعندما تكون المدخالت عبارة عن أسعار مدرجة )غير معدلة( في    –  1المستوى  
 والتي ال تزال المجموعة تسيطر عليها في تاريخ القياس. 

 
والتي يمكن مالحظتها لألصل    (1)عندما تكون المدخالت هي مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى    –  2المستوى  

 لتزام بشكل مباشر أو غير مباشر. أو اإل
 

 لتزام. مالحظتها لألصل أو اإل عندما تكون المدخالت عبارة عن مدخالت ال يمكن – 3المستوى 
 

 

 أسس توحيد البيانات المالية  4.3
 

التابعة له الخاضعة لسيطرته. وتتحقق السيطرة عندما يتوفر لدى البنك العناصر    والشركةتتضمن البيانات المالية الموحدة للبنك  
 التالية: 

 

 التابعة. الشركةتوفر النفوذ على  •

 التابعة.  الشركةيتعرض البنك لمخاطر أو له الحق في عائدات متغيرة نتيجة لعالقته مع  •

 التابعة. الشركة منلدى البنك القدرة على إستخدام نفوذه لتغيير العائدات  •
 

أكثر من عناصر  أوالتابعة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى تغير أحد   الشركةيقوم البنك بإعادة تقدير مدى سيطرته على 
 التحكم المذكورة أعاله. 

 
التابعة بشكل   للشركةالبنك القدرة التصويتية الكافية التي تمنحه القدرة العملية على إدارة وتوجيه األنشطة الرئيسية    عند إمتالك

  الشركة التابعة، حتى وإن لم تمثل القدرة التصويتية نسبة األغلبية ضمن    الشركة فردي ومستقل، فهنا يتوفر لدى البنك النفوذ على  
 التابعة.
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التابعة كافة الحقائق   الشركة ك يأخذ في الحسبان عند دراسته لمدى كفاية القدرة التصويتية ومدى منحها النفوذ على  علماً بأن البن
 والظروف والتي تتضمن التالي: 

 

مقدار القدرة التصويتية المملوكة من قبل البنك وتركزها إلى القدرة التصويتية المتبقية لدى المالك اآلخرين ومقدار توزعها   •
 م.لديه

 مقدار القدرة التصويتية المتوقعة والمحتملة للبنك إلى القدرة التصويتية التي ستتبقى للمالك واألطراف األخرى.  •

 أية حقوق ظهرت أو قد تظهر نتيجة لترتيبات تعاقدية أخرى. •

التابعة م • للوحدة  الرئيسية  األنشطة  إدارة وتوجيه  البنك في  إلى مقدرة  قد تشير  ن عدمها في  أية حقائق وظروف أخرى 
 األوقات التي تتطلب صنع وإتخاذ القرار، ويتضمن هذا، منهجية التصويت التي إتبعها المالك في إجتماعاتهم الماضية.

 

التابعة ويتوقف عن    الشركةالتابعة مع بيانات البنك المالية عند تحقق السيطرة على    للشركة يقوم البنك بتوحيد البيانات المالية  
أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها   ةالمقتناالتابعة    الشركةتلك السيطرة. وبالتحديد، فإن مصاريف وإيرادات    توحيدها عند فقدان

 التابعة.   الشركة الموحد من تاريخ تحقق السيطرة وحتى تاريخ فقدان البنك لتلك السيطرة على  الدخل الشامل في بيان 
 

الدخل الشامل األخرى لمساهمي البنك ومالك الحصص غير الم سيطرة )حصة األقلية(.  يعود الربح أو الخسارة وكافة عناصر  
يعود إجمالي الدخل الشامل للوحدة التابعة إلى مالك البنك ومالك الحصص غير الم سيطرة )حصة األقلية(. حتى لو أدى هذا  

 إلى تكوين عجز في حقوق مالك الحصص غير الم سيطرة.

 

التابعة لغرض    للشركةالخاصة بالبيانات المالية    ت الضرورية، وأينما لزم ذلك، على السياسات المحاسبيةتم إجراء كافة التعديال
 توحيدها مع السياسات المحاسبية للمجموعة. 

 

والتدفقات النقدية الناتجة عن    والدخل الشاملوحقوق الملكية    واإللتزامات  األصول تم إلغاء أثر كافة الحسابات المتقابلة لجميع  
 التابعة عند توحيد هذه البيانات المالية.وكافة التعامالت بين البنك 

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية  5.3
 

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. يتم تحويل  
الدخل الخسائر في بيان    البنود النقدية بإستخدام السعر السائد بتاريخ إعداد البيانات المالية الموحدة، ويتم اإلعتراف باألرباح/

تحويل البنود غير النقدية والمثبتة في السجالت بالتكلفة التاريخية بإستخدام السعر السائد في تاريخ إجراء  . يتم  الشامل الموحد
،  صولالعملية. يتم تحويل البنود غير النقدية والمثبتة في السجالت بالقيمة العادلة بإستخدام السعر السائد في تاريخ تقييم تلك األ

 ييم كجزء من تلك القيمة العادلة.خسائر التق ويتم اإلعتراف بأرباح/
 

ن وجدت( عن عملة البيانات إ الشركة التابعة والمعدة بعملة مختلفة )  وإلتزامات  أصولعند توحيد البيانات المالية يتم ترجمة  
ن تقييم صافي  المالية الموحدة وفقاً لألسعار الوسيطة للعمالت في تاريخ البيانات المالية الموحدة. أما فروقات العملة الناجمة ع

 .الدخل الشامل الموحداإلستثمار في الشركة التابعة فتظهر ضمن بنود 
 

الذي تعمل    الرئيسيةتعرض البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة باللاير اليمني، وهي عملة السوق اإلقتصادي  
 المجموعة ضمنه مقرباً إلى أقرب ألف، فيما عدا ما يتم اإلشارة إليه بخالف ذلك. 

 
 األدوات المالية  6.3

 

إثبات   المالية، فيما    واإللتزامات  األصوليتم  في عالقة تعاقدية في األداة  المجموعة طرفاً  مشتريات عدا  المالية عندما تكون 
 المعتادة" والتي يتم اإلعتراف بها على أساس تاريخ التسوية." طرق االعتيادية المالية والتي تتم بال صولومبيعات األ

 

األ مباشرةً   لتزاماتواإل  صولتقاس  المنسوبة  المعاملة  تكاليف  العادلة.  بالقيمة  مبدئياً  حيازة  إ  المالية  األألى  إصدار    صول و 
، إن وجدت( تضاف إلى األرباح أو الخسائرالمالية بالقيمة العادلة من خالل    لتزاماتواإل  صولعن األ عدا  المالية )  لتزاماتواإل
عند االدراج المبدئي. تكاليف المعاملة    –عندما يكون ذلك مالئماً    – المالية    لتزاماتأو اإل  صولتخصم من القيمة العادلة لأل   أو

بيان الدخل  رباح والخسائر تدرج فوراً في  عادلة من خالل األالمالية بالقيمة ال  لتزاماتأو اإل  صولإلى حيازة األةً  مباشرالمنسوبة  
 . الموحد الشامل
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 المالية صولاأل 7.3
 

المعتادة" في تاريخ المتاجرة. إن المشتريات "المالية والتي تتم بالطرق االعتيادية    صوليتم تسجيل جميع المشتريات والمبيعات لأل
خالل اإلطار الزمني الذي تحدده التشريعات    صولالمالية التي تتطلب تسليم األ  صولأو المبيعات المعتادة هي تلك التي تتعلق باأل

 أو القوانين أو حسب أعراف السوق.
 

ً   صول يتم قياس كل األ   صول على تصنيف األ  في مجملها إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة بناءً   المالية المعترف بها الحقا
 المالية. 

 
ها المالية ضمن الفئات المحددة التالية: إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، قروض وسلفيات  أصولتصنف المجموعة 

 صولالمالية عند اإلدراج األولي باإلعتماد على طبيعة األ  صولوإستثمارات مالية متاحة للبيع. ويتم تحديد تصنيف األ  العمالء
 .هائإقتناالمالية والهدف من 

 
 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 1.7.3
 

األ الرغبة    صولتصنف  وللمجموعة  تحديدها  يمكن  التي  أو  الثابتة  اإلستحقاق  الدفعات وتواريخ  ذات  المطفأة  بالتكلفة  المالية 
  الخزانة   أذون، مثال على ذلك  والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 المكتتب بها عن طريق البنك المركزي اليمني. الخزانة أذونلحين اإلستحقاق، وهي 
 

 تكاليف المعاملة لكافة األصول المالية.  مضافاً إليهايتم قياس األدوات المالية بشكـل مبدئـي بالقيمة العادلة 
 

مطروحاً  ستحقاق بالتكلفة المطفأة وذلك بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي  تم تسجيل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإل
 خسائر إنخفاض القيمة، ويسجل الدخل على أساس الناتج الفعلي.  منها

 
بالتكلفة المطفأة، فإن مبلغ   إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

يمثل الفارق بين القيمة األسمية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  والموحد    الشامل   الخسارة يتم اإلعتراف به في بيان الدخل 
 المستقبلية المتوقعة، مخصومة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي. 

 
خذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. لذلك يتم  حتساب التكلفة المطفأة مع األإيتم  

 ستقطاع خصم اإلصدار كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة. إبالقيمة اإلسمية بعد  الخزانةاإلعتراف بأذون 
 
 يات قروض وسلف 2.7.3

 

مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط ومن المتوقع    أصول هي    ياتالقروض والسلف
القروض والسلف )بما في ذلك   أن يتم استرداد جميع االستثمارات األولية بشكل جوهري بخالف تدهور االئتمان. يتم قياس 

ً ء، واألرصدة المدينة واألصول األخرى( مبدئيالتسهيالت االئتمانية المباشرة للعمالء، والقروض والسلفيات للعمال بالقيمة العادلة    ا
بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، بعد قاً  الحباإلضافة إلى أي تكاليف معامالت منسوبة إليها مباشرةً، ويتم قياسها  

أو عالوة عند الشراء والرسوم والتكاليف   حتساب التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أي خصمإخصم مخصص إنخفاض القيمة. يتم  
 .الموحد  الشامل  نخفاض القيمة في بيان الدخلإال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات الخسائر الناتجة من    ءاً التي تشكل جز

 
 إستثمارات مالية متاحة للبيع 3.7.3

 
مالية متاحة للبيع أو ليست مصنفة ضمن الفئات   أصولمالية غير مشتقة تم تصنيفها ك  أصول المالية المتاحة للبيع هي    صولاأل

 التي تلك هي للبيع المتاحة المالية  صولالتالية: )أ( قروض وسلفيات، )ب( إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. األ
 أو الفائدة معدالت في التغيرات أو السيولة بمتطلبات ءبيعها للوفا ويمكن الزمن من محددة غير لفترة بها لإلحتفاظ النية تتجه
 .األسهم  أسعار أو الصرف  أسعار

 
حيازة الإلى  ةً  مباشربالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة المنسوبة   للبيع المتاحة المالية  صوليتم اإلعتراف األولي باأل
 ً  بالقيمة العادلة.  والتي يتم قياسها الحقا

 



)شركة مساهمة يمنية(  اليمن الدولي بنك    

   

14  

 

على األسعار الحالية. اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع    المالية المدرجة في سوق نشط بناءً   صول يتم تحديد القيمة العادلة لأل 
نخفاض في القيمة، ما لم تكون القيمة العادلة في  بالتكلفة بعد خصم اإل  تحددمدرجة والتي ال يتم تداولها في سوق نشط،    الغير

 هاية كل فترة تقرير يمكن قياسها بموضوعية.ن
 

إذا ما كان هناك إنخفاض في قيمة االستثمارات المالية المتاحة للبيع، تتم إزالة الخسارة المتراكمة، التي تقاس على أنها الفرق  
لمدرج سـابقاً في الربح أو  بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ناقصاً خسارة اإلنخفاض بالقيمة على ذلك األصل المالي ا 

 الخسارة من بيان حقوق الملكية وتدرج في بيان الدخل الشامل الموحد.
 

ويتم تسجيلها في التغيرات   الموحديتم إثبات األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل  
ستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف  إنخفاض القيمة، والفائدة المحتسبة بإالتراكمية للقيمة العادلة بإستثناء خسائر  

ستثمار  ستبعاد اإلإالموحد. عند    الشامل  في بيان الدخل  على األصول النقدية والتي يتم االعتراف بها مباشرةً   العمالت األجنبية
ً أو عند إنخفاض قيمته، يتم إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابق في حقوق الملكية في التغيرات المتراكمة في    ا

 الموحد للسنة.  الشامل القيمة العادلة في بيان الدخل 
 
 طريقة الفائدة الفعلية  4.7.3
 

حتساب التكلفة المطفأة لألصل المالي وتخصيص إيرادات الفوائد على الفترة الزمنية المحددة  إ تتمثل طريقة الفائدة الفعلية في  
كافة الرسوم  ستخدام معدل سعر الفائدة في خصم التدفقات المستقبلية المتوقع الحصول عليها )ويتضمن اإلحتساب  إلألصل. يتم  

والنقاط المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وكافة  
القيمة   أقصر من صافي  فترة زمنية  مناسباً( على  ذلك  يكون  أو )عندما  األصل  األخرى( خالل عمر  والخصومات  األقساط 

 مبدئي.الدفترية عند االدراج ال
 

المالية المتاحة للبيع يتم إدراجها في    صوليتم إحتساب إيرادات الفوائد باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي والتوزيعات من األ
المالية في بيان الدخل الشامل الموحد وكذلك في إحتياطي    صولبيان الدخل الموحد. ويتم إدراج أية تغيرات أخرى في قيمة األ

القيمة العادلة لإلستثمارات. تتحقق إيرادات الفوائد من خالل تطبيق سعر الفائدة الفعلي، بإستثناء القروض والذمم المدينة قصيرة  
 األجل عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري. 

 
ً المالية أو عند اإلع صولعندما يتم بيع األ   تراف بإنخفاض قيمها، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر والتي تم تجميعها سابقا

 في إحتياطي إعادة القيمة العادلة لإلستثمارات في األرباح أو الخسائر.
 

األي إدراج توزيعات األرباح من  إستالم    صولتم  للمجموعة في  الخسائر عند نشوء حق  أو  للبيع في األرباح  المتاحة  المالية 
 التوزيعات. 
 
 المالية  صولإنخفاض قيمة األ 5.7.3
 

مالي أو    أصلتقوم المجموعة في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة  
المـالـية ويتم تكبد خسارة اإلنخفاض في القيمة إذا،    صولالمالي أو مجموعة األ  األصل مالية. تنخفض قيمة    أصول مجموعة  

)"حدث خسارة"( ويوجد لحدث   لألصل وإذا فقط، كان هناك دليل موضوعي نتيجة لحـدث أو أكثر من حدث بعد اإلدراج األولي  
المالية والتي يمكن   صولالمالي أو مجموعة األ  لألصلالمستقبلية المتوقعة    الخسارة ذلك )أو األحداث( أثر على التدفقات النقدية

 تقديرها بشكل يعتمد عليه.
 

المالية بيانات قابلة للمراقبة والتي ترد إلى    صولالمالي أو مجموعة األ  األصليتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة  
 عناية المجموعة حول أحداث الخسارة:

 

 وهرية للمصدر أو الملتزم. صعوبة مالية ج •

 مخالفة العقد، مثل العجز عن الدفع أو عدم دفع الفوائد أو دفعات أصل المبالغ المستحقة. •

منح المجموعة  تنازالً للمقترض ألسباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترض، والتي في غيابها ال ينظر  •
 المقرض بموضوع ذلك التنازل. 

 من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية جوهرية. أن يصبح  •
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 المالي بسبب صعوبات مالية. األصلإختفاء سوق نشط لذلك  •

مالية منذ اإلدراج األولي لتلك    صولبيانات قابلة للمراقبة تشير إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرة أل •
 المالية الفردية متضمنة:  صولبالرغم من عدم إمكانية تحديد اإلنخفاض لأل صولاأل
 تغييرات عكسية في موقف السداد للمقترضين في المجموعة، أو  -
 وطنية أو محلية تتزامن مع عجز عن الدفع بأصول في المجموعة.  ظروف إقتصادية -

 
مالية يكون كل منها جوهرياً بحد ذاته،  أصولبتقييم ما إذا وجد دليل موضوعي منفرد على إنخفاض قيمة   تقوم المجموعة أوالً 
ً ومنفرداً أو مجتمع عدم وجود دليل موضوعي على    مالية ال يكون كل منها جوهرياً بحد ذاته. إذا حددت المجموعة  صولأل  ا
مالية لها نفس خصائص   أصولفي مجموعة    األصلمالي مقيم فردياً، سواًء جوهرياً أو ال، فإنه يضم    ألصلإنخفاض القيمة  

 .ةمخاطر اإلئتمان وتقوم بتقييم إنخفاض قيمتها مجتمع
 

رة إنخفاض في القيمة لها، ال تدرج ضمن التقييم  التي تم تقييم إنخفاض قيمتها فردياً ويتم إدراج أو يستمر إدراج خسا  صولاأل
 الجماعي لإلنخفاض في القيمة. 

 
إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة إنخفاض في القيمة على القروض والسلفيات مدرجة بالتكلفة المطفأة، يقاس مبلغ  

ات النقدية المستقبلية المقدرة )بإستثناء خسائر اإلئتمان  الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفق
المستقبلية التي لم يتم تكبدها( المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي. تخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل  

الموحد. إذا كان للقرض معدل فائدة متغير، يكون معدل  الدخل الشاملإستخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة في بيان 
الخصم لقياس أي خسارة إنخفاض في القيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد. وكوسيلة عملية، قد تقيس 

 المجموعة إنخفاض القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة بإستخدام سعر سوق قابل للمراقبة. 
 
ال في مجموعة  تقدر  المستقبلية  النقدية  النقدية    أصولتدفقات  التدفقات  أساس  على  بشكل جماعي  قيمتها  إنخفاض  لتقييم  مالية 

لأل لأل  صولالتعاقدية  التاريخية  الخسارة  حول  والخبرة  المجموعة  لتلك   صولفي  المشابهة  اإلئتمان  مخاطر  ذات خصائص 
لتاريخية على أساس البيانات الحالية القابلة للمراقبة لتعكس آثار الظروف  الموجودة في المجموعة. تتم تسوية خبرة الخسارة ا 

الحالية التي لم تؤثر على الفترة التي إرتكزت عليها الخبرة حول الخسارة التاريخية وإلزالة آثار الظروف المرتبطة بالفترة 
 التاريخية والتي لم تعد موجودة حالياً.

 
التدفق التقديرات في  المستقبلية لمجموعات األيجب أن تعكس  النقدية  القابلة   صولات  البيانات  التغيرات في  بحيث تتوافق مع 

للمراقبة ذات العالقة من فترة ألخرى )على سبيل المثال، التغيرات في معدالت البطالة، أسعار العقار، وضع الدفع أو العوامل  
 حجمها(. األخرى التي تشير لتغيرات في إحتماالت الخسائر في المجموعة و

 
مالي مضمون يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن حجز    ألصليتم إحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  

الرهن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيعها سواًء كان حجز الرهن محتمالً أم ال. تتم مراجعة المنهجية واإلفتراضات 
قات بين تقديرات الخسارة وخبرة  المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم من قبل المجموعة لتقليل أية فرو

 الخسارة الفعلية. 
 

المالية على أساس خصائص مخاطر اإلئتمان المشابهة )أي    صولألغراض إجراء تقييم جماعي إلنخفاض القيمة، يتم تجميع األ
مانة، وضع  على أساس عملية تصنيف المجموعة التي تأخذ في اإلعتبار نوع األصل، مجال العمل، الموقع الجغرافي، نوع الض

 اإلستحقاق السابق وعوامل أخرى ذات عالقة(.  
 

كونها تشير إلى مقدرة المدين على دفع    صولتلك الخصائص تتعلق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات من تلك األ
 التي يتم تقييمها.  صول كافة المبالغ المستحقة حسب الشروط التعاقدية لأل

 
ل للتحصيل، وتم إتباع كافة اإلجراءات القانونية الضرورية وحددت الخسارة النهائية، يتم شطبه مقابل  إذا كان قرض ما غير قاب

المخصص المرتبط بإنخفاض قيمة القرض. وتشطب مثل تلك القروض بعد إستكمال كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ  
  الدخل الشامل اً تخفض مبلغ مخصص اإلنخفاض بالقيمة في بيان  الخسارة. يتم إدراج التحصيالت الالحقة للمبالغ المشطوبة سابق

 الموحد.
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أما بالنسبة للقروض، فإذا إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة في فترة الحقة ويمكن أن يعزى اإلنخفاض بشكل موضوعي 
فإن للمدين(  التصنيف اإلئتماني  القيمة )مثل حدوث تحسن في  ه يتم رد خسارة اإلنخفاض  إلى حدث وقع بعد إدراج إنخفاض 

 الموحد.  الدخل الشاملبالقيمة المدرجة سابقاً عن طريق تسوية حساب المخصص. يدرج مبلغ العكس في بيان 
 

المالية إلى أقل من تكلفتها عند تحديد ما إذا كان هناك    صولوفي حالة اإلنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة العادلة لأل 
المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تتم    صولوإذا وجد مثل ذلك الدليل بالنسبة لأل .  األصلإنخفاض في قيمة  

إزالة الخسارة المتراكمة، التي تقاس على أنها الفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ناقصاً خسارة اإلنخفاض في القيمة  
بالربح أو الخسارة الموحد من بيان التغير في حقوق    األصلعلى ذلك   الموحد وتدرج في بيان   الملكيةالمالي المدرج سـابقاً 

 الموحد.  الدخل الشامل
 
 مخصص القروض والسلفيات الممنوحة للعمالء واإللتزامات العرضية 6.7.3
 

( لسنة  5ورقم )  م1996( لسنة  6بالمنشور رقم )باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، وتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة  
)   م1998 لسنة  8ورقم  األ  م2015(  تصنيف  تكوين مخصص  لتزاماتواإل  صولبشأن  يتم  وسلفيات،   واإللتزامات  قروض 

واإللتزامات العرضية األخرى  والسلفيات  العرضية بذاتها باإلضافة إلى نسبة مئوية للمخاطر العامة تحسب من مجموع القروض  
الدراسات   في ضوء  وذلك  ذات مالءة  خارجية  بنوك  من  وكفاالت مصرفية صادرة  بودائع  المغطاة  األرصدة  منها  مستبعداً 

 واإللتزامات العرضية.  ات والسلفيالتفصيلية الدورية ألرصدة القروض 
 
 عليه يتم تكوين المخصص طبقاً للنسب التالية كحد أدنى:  وبناءً 

 النسبة  البيان 

  قروض وسلفيات وإلتزامات عرضية منتظمة 
 ٪2 قروض وتسهيالت منتظمة )متضمنةً حسابات تحت المراقبة( 

 ٪1 عرضية منتظمة )متضمنةً حسابات تحت المراقبة(  إلتزامات
  قروض وسلفيات وإلتزامات عرضية غير منتظمة 

 ٪ 15 وإلتزامات عرضية دون المستوى   قروض وسلفيات
 ٪ 45 قروض وسلفيات وإلتزامات عرضية مشكوك في تحصيلها  

 ٪ 100 قروض وسلفيات وإلتزامات عرضية رديئة 

 
للعمالء في بيان المركز المالي الموحد بعد خصم مخصص القروض والسلفيات والفوائد    الممنوحةتظهر القروض والسلفيات  

بناءً )المجنبة(  المعلقة أو  لتحصيلها  المتخذة  القروض والسلفيات في حالة عدم جدوى اإلجراءات  إعدام  يتم  التعليمات    .  على 
وء الفحص الذي يقوم به. يتم قيد المبالغ المحصلة من القروض والسلفيات التي سبق  الصادرة من البنك المركزي اليمني في ض

 الموحد ضمن بند "إيرادات أخرى".  الدخل الشاملإعدامها في بيان 
 

(، والذي يشير إلى  8أصدر البنك المركزي اليمني منشور دوري رقم )م  2015ديسمبر    31خالل السنة المالية المنتهية في  
 ٪. 2٪ إلى 1المخصص على القروض والسلفيات المباشرة المنتظمة من تعديل نسبة 

 
 إلغاء إدارج األصول المالية  7.7.3

 
المالية أو عند    صولالمالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك األ  صولتقوم المجموعة بإلغاء إدراج األ 

. إذا لم تقم المجموعة بتحويل تلك  أخرطرف    إلىالمالية    صولتحويلها وبالتالي جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية األ
بالسيطرة عليها فإن المجموعة    توإستمر  ابشكل كامل أو لم يتم االحتفاظ بجميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكيته  صولاأل

 ذات الصلة المتوجب عليها سدادها.  لتزاماتالمالي باإلضافة إلى اإل األصلف بمصالحها المستبقاة في عتراتقوم باإل
 

جمالي القيم المستلمة  إولألصول  المالية المثبت بالتكلفة المطفأة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية    صوليقاس الغاء إدراج أحد األ
 الموحد. الدخل الشامل يان لى الذمم المدينة، وتدرج في بإباإلضافة 
 

 المالية لتزاماتاإل 8.3
 

 المالية األخرى(. لتزاماتالمالية بالتكلفة المطفأة فقط )اإل لتزاماتها المالية إلى اإلإلتزاماتتصنف المجموعة 
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 المالية األخرى لتزاماتاإل 1.8.3
 

األخرى( مبدئياً    لتزاماتالمالية األخرى )متضمنة أرصدة مستحقة لبنوك، ودائع العمالء، واألرصدة الدائنة واإل  لتزاماتتقاس اإل
 بالقيمة العادلة والمتمثلة في التكلفة في تاريخ المعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  

 
المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها.   لتزاماتتساب التكلفة المطفأة لإلحإتتمثل طريقة الفائدة الفعلية في  

يتم إستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي في خصم المدفوعات المستقبلية المتوقع دفعها )ويتضمن اإلحتساب كافة الرسوم والنقاط 
ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وكافة األقساط  المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون جزءاً  

المالية أو )عندما يكون ذلك مناسباً( على فترة زمنية أقصر من صافي    لتزاماتوالخصومات األخرى( خالل العمر المتوقع لإل
 القيمة الدفترية عند اإلدراج المبدئي.

 
الفائدة الفعلي، فيما عدا الذمم الدائنة قصيرة األجل التي تكون عندها الفائدة   حتساب مصروف الفائدة من خالل تطبيق معدلإيتم  

 المالية للمجموعة ذات طبيعة قصيرة األجل.  لتزاماتليست ذات أهمية. إن جميع اإل
 
 المالية  لتزاماتإلغاء إدراج اإل 2.8.3

 
المالية فقط عندما يتم التخلي عنها أو إلغائها أو إنتهاء صالحيتها أو سدادها. تدرج    لتزاماتتقوم المجموعة بإلغاء إدراج اإل

عتبارات المدفوعة والدائنين في بيان األرباح إدراجه وبين مجموع اإلالملغي  المالي    لإللتزامالفروقات الناتجة بين القيمة الدفترية  
 أو الخسائر الموحد. 

 
 ا وما في حكمه ةالنقدي 9.3

 
النقد بند  يتضمن  الموحد  النقدية  التدفقات  بيان  في حكمه  يةألغراض  البنك   اوما  لدى  واألرصدة  الصناديق  في  النقد  أرصدة 

في إطار نسبة اإلحتياطي( وأرصدة الحسابات الجارية   اليمني )بخالف األرصدة المودعة لدى البنك المركزي اليمني المركزي
 وشهادات اإليداع التي تستحق خالل ثالثة أشهر. زانةأذون الخلدى البنوك إضافة إلى أرصدة  

 
 قياس القيمة العادلة 10.3

 
إلتزام الذي يمكن إستالمه نظير بيع أصل أو دفعة نظير تحويل  العادلة هي عبارة عن المبلغ  في معاملة منتظمة بين    القيمة 

المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو في حالة عدم توفر سوق رئيسية، في السوق األكثر نفعاً للبنك 
باستخدام أسلوب أخر من يره  أو تقد  في ذلك التاريخ في ظل السوق الحالية بغض النظر عن إمكانية مالحظة السعر مباشرةً 

 بهذا اإللتزام.  ء. إن القيمة العادلة ألي إلتزام تعكس مخاطر عدم الوفاالتقييم بأسالي
 

السوق عتبر  يلتلك األداة.    طيقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألداة، عندما ينطبق ذلك، باستخدام السعر المعلن في السوق النش
منتظمة ومالئمة من حيث الحجم بما يكفي لتحديد بيانات األسعار  عندما تكون المعاملة المتعلقة باألصل أو اإللتزام    اً سوقاً نشط

 على أساس مستمر.
 

التقييم التي تعمل على   بفي حالة عدم وجود سعر معلن في سوق نشط. يقوم البنك حينها بتحديد القيمة العادلة باستخدام أسالي
بالمال الجديرة  الصلة  ذات  التقييم  معطيات  من  القصوى  االستفادة  الجديرة  تحقيق  غير  المعطيات  استخدام  من  الحد  مع  حظة 

يستخدمها المشاركون في تحديد سعر المعاملة. ويتم ذلك    أن بالمالحظة. يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل التي يمكن  
 بإحدى الطرق التالية: 

 مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها لحد كبير. •

 قات النقدية المتوقعة. خصم التدف •

 نماذج تسعير الخيارات. •
 

العوامل السوقية وأية    تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات المشاركين في السوق وتأخذ باإلعتبار
مخاطر أو منافع متوقعة عند التقدير للقيمة العادلة وفي حالة تعذر قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة أو  

 التكلفة المطفأة.
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 ملموسة الالموجودات غير  11.3
 

ناقصاً مجمع اإلهالك وأي إنخفاض في القيمة،    اوالذي يظهر بتكلفة الحصول عليه  ملموسة في حق اإلنتفاعالتتمثل األصول غير  
 ويتم إهالك حق اإلنتفاع على مدار مدة عقد حق اإلنتفاع.

 

يتم إلغاء إدراج بند حق اإلنتفاع عند اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع نشوء منافع إقتصادية من إستمرار إستخدام األصول. يتم إظهار  
أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد األصل أو اإلستغناء عنه والتي تتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومتحصالت   األرباح

 الموحد. الدخل الشامل البيع ضمن بيان 
 

 الممتلكات والمعدات   12.3
 

 اإلعتراف والقياس  1.12.3
 

وتشمل    -إن وجد  - تثبت الممتلكات والمعدات بتكلفتها التاريخية ناقصاً مجمع اإلهالك وخسائر اإلنخفاض في قيمة تلك الممتلكات  
التكلفة جميع التكاليف المنسوبة مباشرةً لشراء األصل. كما تتضمن تكلفة الممتلكات التي تم إنشائها ذاتياً تكلفة المواد واألجور 

من التكاليف المنسوبة مباشرةً لوضع األصل في الحالة التشغيلية التي تمكنه من تحقيق الغرض الذي تم بناؤه    وأية مواد مستهلكة
من أجله كما تشمل أيضاً التكاليف الالزمة لفك األصل وإعادة ترميم الموقع. والبرمجيات التي يتم شراؤها بإعتبار أنها ضرورية 

 منها يتم رسملتها كجزء من تكلفة تلك المعدات. لتمكين المعدات من أداء الغرض المطلوب 
 

عندما تكون أجزاء من الممتلكات والمعدات ذات أعمار إفتراضية مختلفة يتم إدراجها كبنود مستقلة )المكونات الرئيسية( ضمن  
 الممتلكات والمعدات. 

 

األصل الثابت عند التخلص منه أو عندما يكون من المتوقع عدم الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية متوقع تحققها    يتم إستبعاد
من إستمرار إستخدام هذا األصل، وفي السنة التي تم فيها إستبعاد األصل، يتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة من عملية اإلستبعاد 

ضمن بند   الموحد  اد المتحقق من عملية البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل( ببيان الدخل الشامل)الفرق بين صافي قيمة اإلستبع
إيرادات ومصاريف أخرى. إذا تم إستبعاد أي أصل معاد تقييمه فإن ما يخص األصل من فائض إعادة التقييم يتم ترحيله إلى 

 األرباح المرحلة.  
 

 التكاليف الالحقة 2.12.3
 

لمتعلقة بإستبدال جزء من الممتلكات والمعدات كجزء من تكلفة هذا األصل، وتتم رسملة التكاليف الالحقة تتم رسملة التكاليف ا
على الممتلكات والمعدات فقط عندما تؤدي هذه التكاليف إلى زيادة في القيمة اإلقتصادية المستقبلية لهذه الممتلكات ويمكن قياس  

يمة الدفترية للجزء المستبعد. التكاليف اليومية لخدمة الممتلكات والمعدات تسجل في هذه التكاليف بصورة جيدة، ويتم إستبعاد الق
 عند إستحقاقها.  بيان الدخل الشامل الموحد

 

 اإلهالك    3.12.3
 

 . -إن وجدت  -يحسب اإلهالك بناًء على تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمتها التخريدية 
 

األصل الثابت وإذا كان لهذا الجزء عمر إنتاجي مختلف عن باقي مكونات األصل فسوف  يتم تقدير العمر اإلنتاجي لكل جزء من  
 يتم إهالكه بشكل منفصل.

 

بطريقة القسط الثابت وتحميل مبلغه على بيان الدخل الشامل الموحد وعلى    -فيما عدا األراضي    -ويتم إهالك هذه الممتلكات  
   مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها.

 

 يلي بيان باألعمار اإلنتاجية المقدرة لتلك الممتلكات ألغراض إحتساب اإلهالك:وفيما 
 العمر اإلنتاجي المقدر بالسنوات  البيان 

 سنة  50 –سنوات  5 مباني وإنشاءات  
  سنوات 10 –سنوات  5 أثاث وتركيبات  
 سنة  20 –سنوات  5 أالت ومعدات 

 سنوات 10 –سنوات  5 سيارات ووسائل نقل 
  سنوات 5  –سنتين  أجهزة حاسب آلي  

 

ويعاد النظر سنوياً بمعرفة إدارة المجموعة في كل من طريقة اإلهالك والعمر اإلنتاجي المقدر وكذلك القيم المقدرة كخردة في  
 نهاية العمر اإلنتاجي المقدر لتلك الممتلكات )إن وجدت(.



)شركة مساهمة يمنية(  اليمن الدولي بنك    

   

19  

 

 وغير الملموسة  الملموسة صولقيمة األ  انخفاض 13.3
 

  اً ها الملموسة من أجل تحديد ما إذا كان هناك مؤشر صولتقوم المجموعة في تاريخ كل بيان مركز مالي بمراجعة القيم الدفترية أل
من أجل    صوللإلنخفاض في قيمة تلك األصول. وفي حالة وجود أي مؤشر على ذلك، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لتلك األ

)إن وجدت(. في حالة عدم مقدرة المجموعة على تقدير القيمة القابلة لإلسترداد    صولتحديد مدى اإلنخفاض في قيمة تلك األ
ألي أصل بشكل فردي تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد على أساس الوحدة المنتجة للنقد التابعة لألصل. عندما 

ع ثابت ومعقول فإنه يتم أيضاً توزيع األصول على الوحدات المنتجة للنقد، أو فيما عدا ذلك  يكون من الممكن تحديد أساس توزي
 فإنه يتم توزيعها ألصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد والتي من الممكن أن يتم تحديد أساس ثابت ومعقول لها. 

 
و القيمة المستخدمة أيهما أكبر. عند تقدير القيمة المستخدمة، يتم القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أ

خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتصل إلى القيمة الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات  
يرات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية لها لم  السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل والتي تكون التقد

 يتم تسويتها. 
 

ة إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد والتي تم تقديرها لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( أقل من قيمتها الحالية فإنه يتم تخفيض القيم
الدخل    بيان  على  داد. يتم تحميل خسارة إنخفاض القيمة مباشرةً الحالية لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة القابلة لإلستر

 ما لم تكن قيمة األصل المدرجة معاد تقييمها وفي هذه الحالة تعامل خسارة القيمة كإنخفاض في إعادة التقييم. الشامل الموحد
 

القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد(، إلى أن تصل    ما تم الحقاً عكس خسارة إنخفاض  ةفي حال
تكون الزيادة أكبر من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في قيمة األصل أن ال  للقيمة المقدرة القابلة لالسترداد على  

على بيان الدخل الشامل    رة اإلنخفاض في القيمة يتم تسجيله مباشرةً )أو الوحدة المنتجة للنقد( في السنوات السابقة. إن عكس خسا
 ما لم تكن قيمة األصل المدرجة معاد تقييمها وفي هذه الحالة تعامل خسارة القيمة كزيادة في إعادة التقييم. الموحد

 
 التي آلت ملكيتها للمجموعة وفاءاً لديون بعض العمالء  صولاألتقييم  14.3

 
المركز المالي الموحد ضمن بند "أرصدة مدينة وأصول أخرى" وفقاً لتعليمات بيان    في تدرج األصول التي آلت ملكيتها للمجموعة  

البنك المركزي اليمني وذلك بالقيمة التي آلت بها للمجموعة ناقصاً أي انخفاض في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ـ إن وجد ـ،  
 اإلنخفاض على بيان الدخل الشامل الموحد. ويتم تحميل قيمة هذا 

 
 وإرتباطات  عرضيةإلتزامات  15.3

 
)بعد خصم التأمينات المحتجزة عنها( والتي تكون المجموعة طرفاً فيها خارج بيان   تظهر اإللتزامات العرضية واإلرتباطات

فعلية كما في تاريخ   إلتزاماتأو    أصولالمركز المالي الموحد ضمن بند "إلتزامات عرضية وإرتباطات" باعتبار أنها ال تمثل  
 المركز المالي الموحد. 

 
 أخرى  مخصصات 16.3

 

تدرج المخصصات في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون لدى المجموعة إلتزام قانوني أو إستداللي نتيجة لحدث سابق 
والذي من المحتمل أن يتطلب تدفقاً نقدياً خارجاً لمنافع اقتصادية تم تقدير مبلغها بشكل يعتمد عليه لسداد ذلك اإللتزام. يتم تحديد  

ا جوهرياً، بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بإستخدام معدل يعكس التقديرات الحالية للسوق المخصصات، إذا كان أثره
 الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بهذا اإللتزام، متى كان ذلك مالئماً.  والقيمة

 

 المقاصة 17.3
 

المالية والتقرير عن صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد عند وجود   لتزاماتالمالية واإل صول يتم إجراء مقاصة بين األ
حق قانوني يتطلب إجراء مقاصة بين المبالغ المتحققة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي، أو عندما يتم تحقق األصل وسداد 

 في نفس الوقت.  االلتزام
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 صافي إيراد الفوائد  1.17.3
 

  بيان الدخل الشامليتم اإلعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد في "صافي دخل الفوائد" "كإيرادات فوائد" و"مصاريف فوائد" في  
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألداة    الموحد

المالية   صولنسب، إلى صافي القيمة الدفترية لأل ألعمر المتوقع لألداة المالية أو على مدى فترة أقصر، أيهما  المالية على مدى ا
حتساب إالمالية. يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع األخذ باإلعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة. يتضمن    لتزاماتأو اإل

 الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون بشكل متزايد والتي تعود مباشرةً معدل الفائدة الفعلي جميع 
لأل بالنسبة  الخصومات األخرى.  أو  العالوات  المعاملة، وجميع  تكاليف  المحددة،  بالقيمة    صولإلى ترتيبات اإلقراض  المالية 

 عتراف بتكاليف المعامالت في الربح أو الخسارة عند اإلعتراف المبدئي. ن وجدت(، يتم اإلإالعادلة من خالل الربح أو الخسارة )
 

الديون غير    -ويتم قيد الفوائد على الديون التي مضى على إستحقاقها ثالثة أشهر)األصول المالية ذات القيمة اإلئتمانية المنخفضة
معلقة وال يتم تعليتها على الحسابات المدينة وال يتم    العاملة( ولم تدفع هامشياً ضمن األرصدة الدائنة األخرى باعتبارها فوائد

 إال عند تحصيلها وبعد أن يكون قد تم تحصيل أصل الدين. لبيان الدخل الشامل الموحد إضافتها 
 

 صافي إيراد العموالت والخدمات المصرفية 2.17.3
 

ال يتجزأ من إيرادات الفائدة   ءاً تشمل إيرادات ومصروفات العموالت والخدمات المصرفية على رسوم غير تلك التي تشكل جز
الموحد للمجموعة، من بين األمور األخرى،   الدخل الشاملالفعلية )انظر أعاله(. تشمل الرسوم المدرجة في هذا الجزء من بيان  
القرض عندما يكون من غير المحتمل أن تؤدي  بإلتزامات  رسوم مفروضة على خدمة القرض ورسوم عدم االستخدام المتعلقة  

 إلى ترتيب إقراض معين.
 

 تحتسب إيرادات العموالت فيما يتعلق بالخدمات عند تلقي الخدمات.
 

 األرباح إيرادات توزيعات 3.17.3
 

ستالم المدفوعات. وهو تاريخ توزيع األرباح السابقة لألوراق المالية المدرجة  إتتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق  
 التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على توزيع أرباح ألسهم الملكية غير المدرجة. )إن وجد(، وعادةً ما يكون 

 
 اإلستثمارات في الشركات الزميلة 4.17.3

 
يتم إثبات إيرادات اإلستثمارات في الشركات الزميلة طبقاً لحصة المجموعة في أسهم هذه الشركات ووفقاً للبيانات المالية المعتمدة  

 لهذه الشركات.
 

 التقاعد والتأمين االجتماعيمخصص  18.3
 

( لسنة  26اليمنية رقم )  يدفع موظفي المجموعة حصتهم لقاء الضمان اإلجتماعي بحسب قانون التأمينات اإلجتماعية . أ
م بشأن التأمينات والمعاشات ويتم سداد اإلشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات  1991( 25م وكذا القانون رقم )1991

اإلجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قبل اليوم العاشر من الشهر التالي. تحمل مساهمة المجموعة في بيان  
 . الموحد الدخل الشامل

 تطبق أحكام قانون التأمينات اإلجتماعية على موظفي المجموعة فيما يتعلق بحقوق ترك الخدمة.  .ب
 

 ضريبة الدخل  19.3
 

ً إيتم     لتزامات ، ويتم تكوين مخصص لإل2010( لسنة  17لقانون ضرائب الدخل رقم )  حتساب الضرائب المستحقة على البنك وفقا
 الضريبية بعد إجراء الدراسة الالزمة.
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 ضريبة الدخل الحالية  1.19.3
 
ضريبة الدخل الحالية هي الضريبة المتوقع دفعها على الربح الضريبي للسنة وذلك بإستخدام المعدالت الضريبية السائدة في  

 تاريخ التقرير.
 

 ضريبة الدخل المؤجلة  2.19.3
 

ألغراض التقارير المالية    لتزاماتواإل  صول الضرائب المؤجلة وذلك لجميع الفروقات المؤقتة بين المبالغ الدفترية لأل  يتم إعتماد
والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة الدخل. ت حسب الضرائب المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية المتوقعة خالل فترة  

 الضريبي على الفروقات المؤقتة مدرج كضرائب مؤجلة.   تحقق األصل أو تسوية اإللتزام. إن التأثير
 

فقط إلى الحد الذي يتيح إحتمال توفر أرباح ضريبية مستقبلية تّمكن من إستغالل   صوليتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة لأل 
عه إستغالل المنافع الخسائر والمنافع الضريبية غير المستخدمة. يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن م

 الضريبية المرتبطة بها.
 

يتم اإلعتراف بالضرائب المؤجلة الناتجة عن إعادة تقييم اإلستثمارات، إن وجدت، كتسوية على الفائض/)العجز( الناتج عن  
 إعادة التقييم. 

 
 المساهمين حقوقالزكاة المستحقة على  20.3

 
الزكاة المستحقة على المجموعة وفقاً للقوانين والتعليمات السارية في الجمهورية اليمنية ويتم تكوين مخصص لفريضة    تحتسب

والتي تقرر توزيعها طبقاً  الزكاة المستحقة، كما تقوم المجموعة بتوريد فريضة الزكاة المستحقة إلى الجهة الحكومية المختصة  
 .  لمصارفها الشرعية

 
 برسم األمانة صولاأل 21.3

 
 ها ولذلك فهي ال تدرج ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة. أصولالتي تحتفظ بها المجموعة برسم األمانة من    صولال تعد األ

 
 التقارير المالية لقطاع األعمال  22.3

 
 

قطاع العمل( أو بتقديم المنتجات  القطاع هو أحد مكونات المجموعة القابلة للتمييز والذي يعنى إما بتقديم المنتجات أو الخدمات )
والخدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة )القطاع الجغرافي( والذي تكون له مخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات  
اإلدارة   هيكل  على  بناًء  العمل  قطاعات  هو  بالمجموعة  الخاص  القطاعات  معلومات  عن  للتقرير  الرئيسي  النموذج  األخرى. 

 الداخلية. قطاع العمل الرئيسي الخاص بالمجموعة هو قطاع الخدمات البنكية لألفراد والشركات والبنوك. والتقارير 
 

 توزيعات األرباح لألسهم العادية 23.3
 

بمعرفة المساهمين. يتم التعامل   في الفترة التي يتم إعتمادها  الملكيةيتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق  
 األرباح للسنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد في إيضاح مستقل.  توزيعاتمع 

 

 العائد على السهم  24.3
 

المتوسط أو  األسهم  عدد  على  بالبنك  العادية  األسهم  لحاملي  العائدة  )الخسائر(  األرباح  بقسمة  للسهم  األساسي  العائد    ي حتسب 
 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 

 
 أرقام المقارنة  25.3

 
 يتم إدراج كافة المبالغ مع أرقام المقارنة فيما عدا ما تسمح به المعايير أو التفسيرات المحاسبية.
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 معلومات الشركة األم   26.3
 

للشركة األم المفصح عنهما ضمن اإليضاحات المتممة للبيانات المالية   الدخل الشامل الموحد  يتم إعداد بيان المركز المالي وبيان
 المحاسبية المذكورة أعاله.  السياساتبإتباع نفس 

 

 

 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة   .4
 

 لتزاماتواإل  صول ر على األيتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من إدارة المجموعة القيام بإعداد تقديرات وإفتراضات تؤث
المالية الظاهرة في تاريخ البيانات المالية الموحدة والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة خالل السنة. هذه  
التقديرات مبنية على إفتراضات تتضمن العديد من العوامل التي تختلف درجة التأكد منها، ويؤدي إختالف النتائج الفعلية عن 

 المستقبلية المقدرة. صولواأل لتزاماتتقديرات اإلدارة إلى تغيرات في اإل
 

بشكل مستمر، وهي تقوم أساساً على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، متضمنة توقعات األحداث   يتم تقييم التقديرات واإلجتهادات
 المستقبلية التي ي عتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. 

 

 وفيما يلي التقديرات المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة: 
 

 تصنيف اإلستثمارات   1.4
 

 مالية متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. أصولتقرر اإلدارة عند الحيازة متى يمكن تصنيف اإلستثمار ك
 

 مالية متاحة للبيع أصول 1.1.4
 

المعيار رقم   المبينة في  الدولية، األ  (39)تتبع اإلدارة االرشادات  المحاسبة  إثبات وقياس وتصنيف  من معايير  المالية:  دوات 
 مالية متاحة للبيع. أصولالمالية غير المشتقة ك لتزاماتواإل صولاأل

 

 ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقإ 2.1.4
 

المالية غير المشتقة ذات الدفعات المالية الثابتة   صولحول تصنيف األ  (39)يتبع البنك متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  
أو المحددة بفترات إستحقاق ثابتة على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق. يتطلب هذا التصنيف إجراء تقديرات هامة. من أجل  

ى تاريخ اإلستحقاق. إذا أخفقت القيام بهذه التقديرات، تقوم المجموعة بتقييم إعتزامها وقدرتها على اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حت
، عدا في حاالت محددة منها على سبيل المثال بيع مبلغ غير هام  هاالمجموعة في اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ إستحقاق

العادلة    بنهاية فترة اإلستحقاق، يتطلب تصنيف الفئة بأكملها على أنها متاحة للبيع. لذا يمكن أن يتم قياس اإلستثمارات بالقيمة
 وليس بالتكلفة المطفأة. 

 
 تقدير القيمة العادلة  2.4

 
المركز المالي الموحد. إذا لم تتوفر أسعار سوق مدرجة، يتم تقدير   بيان  السوق المدرجة في تاريخ  أسعارتعتمد القيم العادلة على  

 خرى. على التدفقات النقدية المخصومة وطرق التقييم األ  اً عتمادإالقيمة العادلة 
 

المخصوم هو   اإلدارة والمعدل  تقديرات  أفضل  النقدية على  التدفقات  المخصومة، تعتمد  النقدية  التدفقات  استخدام طريقة  عند 
 دل المتاح في السوق ألدوات مماثلة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. المع

 
 خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلفيات 3.4
 

القروض   المطلوب ألرصدة  المخصص  للعمالء هي تحديد  االئتمانية  المحفظة  الغاية من مراجعة    لتزاماتواإلالسلفيات  وإن 
 العرضية والتعهدات ويتم دراستها تماشياً مع القوانين والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي اليمني. 

 
( رقم  اليمني منشور  المركزي  البنك  الصادرة من  والتعليمات  القوانين  إلى  لسنة  6إضافة  بعين م  1996(  باألخذ  البنك  يقوم 

 االعتبار العوامل التالية في الدراسة: 
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والتدفقات النقدية المقدمة من العمالء باإلضافة إلى حركة      على البيانات المالية  اً التحليلية لوضع العمالء المالي بناء  الدراسة •
 حساباتهم مع المجموعة. 

 الحد االئتماني للعميل.  •

 . تحليل نسبة المخاطرة، أي قدرة العميل على تنفيذ تجارة مربحة وتحصيل نقد كافي لسداد المبلغ المقترض •

 قيمة الرهن واحتمالية إعادة تملكه.   •

 تكلفة استرداد الدين.   •

 لتزامات العميل مع مصلحة الضرائب ومؤسسة الضمان االجتماعي.  إ •
 

القيمة للتسهيالت باإلضافة إلى تقييم دوري للرهونات   نخفاضإإن سياسة المجموعة تتطلب مراجعة دورية ومنتظمة لمخصصات  
عتبر تحصيل أوالتأكد من إمكانية تحصيلها. يستمر تصنيف القروض كقروض متعثرة إال إذا تم إعادة تصنيفها كقروض جارية و

 الموحد.  الدخل الشاملدراجه في بيان إحتسابه وإالفائدة ومبلغ القرض األساسي مرجحاً. إن مخصص خسائر القروض يتم 
 

 المالية المتاحة للبيع  صولخسائر إنخفاض قيمة األ 4.4
 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألسهم قد إنخفضت عندما يكون هناك    صولتحدد المجموعة أن قيمة األ
جل يتطلب كلفتها. إن تحديد ما هو جوهري أو طويل األجل في القيمة العادلة إلى دون مستوى تإنخفاض جوهري أو طويل األ

 بين عوامل أخرى، التقلب اإلعتيادي في سعر السهم. بالتقييمتقديراً. عند إجراء هذا التقدير، تقوم اإلدارة 
 

للمستثمر به وأداء وباإلضافة إلى ذلك، قد يكون اإلنخفاض في القيمة مالئماً عندما يكون هناك دليل على تردي الحالة المالية  
 مجال العمل والقطاع والتغييرات في التدفقات النقدية التقنية والتشغيلية والتمويلية. 

 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  5.4
 

على أساس العمر اإلنتاجي المقدر. يتم إحتساب العمر اإلنتاجي المقدر وفقاً لتقييم   صوليتم إحتساب اإلهالك لتنزيل تكلفة األ
على عدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك بإستخدام أفضل    بناءً   المجموعةإدارة  

 التقديرات.
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 إدارة رأس المال  .5
 

المركزي   البنك  الصادرة عن  المال  التأكد من اإللتزام بمتطلبات رأس  المال هو  لرأس  المجموعة  إدارة  الهدف األساسي من 
اليمني، والتأكد من أن المجموعة تحتفظ بمعدل تصنيف إئتماني متميز وكذا نسبة كفاية رأس مال جيدة وأعلى من الحد األدنى  

بمراقبة كفاية رأس المال وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني في هذا الشأن    الواجب اإلحتفاظ به. وتقوم المجموعة
وذلك بإستخدام أساليب وفقاً للمعايير المطبقة من البنك المركزي اليمني ألغراض الرقابة. وتقوم المجموعة بإعداد تقارير دورية  

 م. 1997( لسنة 2البنك المركزي اليمني رقم ) أشهر( بنسبة كفاية رأس المال وذلك طبقاً لمنشور 3)كل 
 

ويطلب البنك المركزي اليمني من البنوك العاملة في اليمن اإلحتفاظ بنسبة إجمالي رأس المال إلى األصول المرجحة بأوزان  
ال إلى ودائع  ( كحد أدنى، كما أنه على البنك أن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس الم٪8المخاطر بنسبة معترف بها دولياً تبلغ )

 ( كحد أدنى.٪5العمالء تبلغ )
 

ويتم إحتساب نسبة كفاية رأس المال طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني بمقارنة مكونات رأس المال األساسي والمساند بإجمالي  
 أصول وإلتزامات البنك والموضحة في البيانات المالية بعد ترجيحها بأوزان المخاطر كما يلي:

يتكون رأس المال األساسي من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات واألرباح المرحلة )بعد إستبعاد المساهمات في رأس مال أي بنك محلي  
  ٪ 2وبحيث ال يزيد عن   ٪1أو مجموعة مالية محلية(، أما رأس المال المساند فيتكون من المخصصات العامة على الديون المنتظمة بنسبة  

 جحة بأوزان المخاطر. من األصول المر 
 
 
 

 

 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني  .6
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  م 2019 م 2018

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
   

 نقد في الصناديق والصرافات اآللية   

 أرصدة بالعملة المحلية  5,104,533 9,448,631

 أرصدة بعمالت أجنبية  4,253,265 3,685,220

13,133,851 9,357,798  
   

 * في إطار نسبة اإلحتياطي  اليمني   أرصدة لدى البنك المركزي  

 أرصدة بالعملة المحلية   21,000,642 21,602,436

 أرصدة بعمالت أجنبية   18,251,659 17,242,473

38,844,909 39,252,301  
   

51,978,760 48,610,099    

م بنسبة  2019إلزامي لدى البنك المركزي اليمني خالل السنة المالية    وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني يتم اإلحتفاظ بإحتياطي  *
٪ من  7٪ و10م:  2018٪ من إجمالي ودائع العمالء بالعملة المحلية )7٪ من إجمالي ودائع العمالء بالعمالت األجنبية و  10

ى التوالي(. وال يحصل البنك على أية فائدة  إجمالي ودائع العمالء بالعمالت األجنبية ومن إجمالي ودائع العمالء بالعملة المحلية عل
 من أرصدة اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني. 

  م 2019 م 2018
  لاير يمني  مليون لاير يمني مليون   

    

 رأس المال األساسي   52,469 44,939
 رأس المال المساند  136 250

 إجمالي رأس المال   52,605 45,189

    
 األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر:    

 إجمالي األصول   63,104 63,931
 رتباطات واالالعرضية  لتزامات اال  8,695 16,391

 إجمالي األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر   71,799 80,322

 نسبة كفاية رأس المال   73.27% 56,26%
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 بنوك لدى  أرصدة .7
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  إيضاحات  م 2019 م 2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 أرصدة لدى بنوك محلية    

 ودائع آلجل    7,216,413 10,868,613

 حسابات جارية     3,753,750 –

10,868,613 10,970,163     

 أرصدة لدى بنوك خارجية    

 ودائع آلجل     73,660,899 47,436,277

 حسابات جارية     32,607,624 30,789,790

78,226,067 106,268,523     

 حسابات جارية   اليمني   أرصدة لدى البنك المركزي   

 أرصدة بعمالت أجنبية      10,695,101 12,693,733

 أرصدة بالعملة المحلية     5,000,710 9,838,074

22,531,807 15,695,811     

    

 البنوك إجمالي األرصدة لدى     132,934,497   111,626,487

    

 أرصدة لدى البنوك  إنخفاض مخصص  يخصم: 1.7 ( 6,717,894) –

111,626,487 126,216,603     

دة.  تحمل حسابات ودائع آلجل لدى البنوك الخارجية والمحلية أسعار فائدة متغيرة، بينما ال تحمل الحسابات الجارية لدى تلك البنوك أية فائ 
مبلغ   خارجية  بنوك  لدى  بضمان  المحجوزة  الودائع  في    4,001,036بلغت  كما  يمني    بلغ م  :م2018)م  2019ديسمبر    31ألف لاير 

 لاير يمني(. ألف  5,045,190
 

 أرصدة لدى البنوك  إنخفاضمخصص  1.7

  

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  م 2019 م 2018
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 المحول من مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات  38,457 –

 *  السنةالمكون خالل  6,679,437 –

 السنة رصيد المخصص نهاية  6,717,894 –

في جمهورية لبنان ونظامها المصرفي المحلي إلى درجة كبيرة من حالة عدم اليقين وعدم الوضوح    لقد تعرض الوضع اإلقتصادي *
اللبناني والقطاع المصرفي،   تم تكوين مخصص  حداث  األلتلك    ونتيجةالحالي عن حجم األثار السلبية المحتملة على اإلقتصاد 

أرصدة البنوك    من  ٪15بيروت والبنوك اللبنانية األخرى بنسبة  إنخفاض في القيمة على األرصدة البنكية المستحقة لدى بنك أوف  
باإلضافة إلى أرصدة البنوك األخرى   ،م2021فبراير  9بتاريخ   ( 805)رقم   اليمني البنك المركزي  موافقة بموجب المشار إليها 

 . متحركة من سنة إلى أخرى الغير 
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 بها حتى تاريخ اإلستحقاق  محتفظ إستثمارات  .8
 

)سندات دين( صادرة عن البنك المركزي اليمني بالنيابة    الخزانة  أذونفي      اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقتتمثل  
 عن وزارة المالية في الجمهورية اليمنية وتنطبق عليها أسعار فائدة مختلفة. إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

  م 2019 م 2018

  لاير يمني ألف  ألف لاير يمني 

   

ً  90يوماً حتى  31تستحق من  515,773,200 452,800,000  يوما

452,800,000 515,773,200  

   

 خصم اإلصدار   يخصم: (11,061,927) ( 9,441,695)

443,358,305 504,711,273  

: ما  م2018) م2019ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في  ٪ 16.99٪ إلى 16.24 أسعار فائدة تتراوح ما بين الخزانةتحمل أذون 
ً 16.61٪ إلى  16.58بين   والتي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر    الخزانة لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون    ٪(. وفقا

 . جزءاً من النقدية وما في حكمها
 

 العمالء قروض وسلفيات  .9
 

 ديسمبر: 31مما يلي كما في يتكون هذا البند 

  إيضاحات  م 2019 م 2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 سحب على المكشوف   -جاري مدين   61,592,129 74,815,549

 قروض عمالء   3,583,277 5,054,783

 سلف وقروض الموظفين  98,298 48,601

79,918,933 65,273,704   

 : يخصم   

(45,937,266) (44,911,635) 1.9 
منتظمة وغير  )  مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات

   (منتظمة

 فوائد مجنبة   2.9 ( 1,116,875) ( 1,089,896)

32,891,771 19,245,194   

 ً   (، 14)  رقم   المادة   2010  لسنة (  17)  رقم   الدخل   ضرائب   قانون   وكذلك(  85)  رقم   مادة   1998  لسنة (  38)  رقم   البنوك  قانون  ألحكام  طبقا
ً   المكونة   المخصصات   كافة   فإن   ة معفا  تكون  العرضية   واإللتزامات  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  عن  اليمني  المركزي   البنك  لتعليمات  طبقا
   الدخل. لضريبة الخضوع من
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  76,355,311:  م2018)م  2019ديسمبر    31ألف لاير يمني في   59,795,451  غير المنتظمة مبلغ  السلفياتوبلغت قيمة القروض  
الممنوحة    ألف  والسلفيات  القروض  مقابل  نقدية  وتأمينات  تتمثل في ضمانات عقارية  متنوعة  جيدة  بضمانات  البنك  يحتفظ  يمني(،  لاير 

:  م2018ألف لاير يمني ) 10,905,203  مبلغ   م2019ديسمبر    31للعمالء. بلغت التأمينات النقدية مقابل تسهيالت مصرفية وأخرى كما في  
 :وتأميناتها النقديةوالسلفيات  يمني(، وفيما يلي بيان لتلك القروضألف لاير   21,556,979

   م 2019 

 التأمينات النقدية  الصافي 
 قيمة القروض 

  والسلفيات  
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 قروض وسلفيات دون المستوى  198,692 (22,172)  176,520

 قروض وسلفيات مشكوك في تحصيلها 394,759 (92,382)  302,377

 قروض وسلفيات رديئة 59,202,000 (9,002,069)  50,199,931

50,678,828   (9,116,623 ) 59,795,451  

    

 قروض وسلفيات منتظمة  5,478,253 (1,788,580)  3,689,673

54,368,501 (10,905,203 ) 65,273,704   

 
  م 2018

 التأمينات النقدية  الصافي 
 قيمة القروض 

  والسلفيات  
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 قروض وسلفيات دون المستوى  2,042,841 (27,070) 2,015,771

 قروض وسلفيات مشكوك في تحصيلها 4,594,580 ( 751,003) 3,843,577

 وسلفيات رديئةقروض  69,717,890 (19,918,658) 49,799,232

55,658,580 (20,696,731 ) 76,355,311  

    

 قروض وسلفيات منتظمة  3,563,622 ( 860,248) 2,703,374

58,361,954 (21,556,979 ) 79,918,933      
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1.9  

 )منتظمة وغير منتظمة( القروض والسلفيات قيمة  انخفاضمخصص  1.9

  

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

   م 2019
  إيضاحات  محدد  عام  إجمالي 

   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

     

 يناير 1الرصيد في   45,883,182 54,084 45,937,266

 تسوية على المخصص اإلفتتاحي     ( 203,201) – ( 203,201)

 المكون خالل السنة  يضاف: 27 – – –

 المستخدم خالل السنة  يخصم:  (22,456) – (22,456)

(746,538 ) – (746,538 ) 
26 

الغرض    يخصم: إنتفى  مخصصات 

 السنة   خالل منها

 المحول للمخصص المحدد   37,949 (37,949) –

(38,457) – (38,457) 
 

لمخصص إنخفاض أرصدة  ول  حالم

 لدى بنوك 

 أجنبية  فروق إعادة تقييم عمالت  (14,979) – (14,979)

 ديسمبر   31الرصيد في    44,895,500 16,135 44,911,635

 
   م 2018

  إيضاحات  محدد  عام  إجمالي 
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

     

 يناير 1الرصيد في   43,697,339 156,866 43,854,205

 المكون خالل السنة يضاف: 27 2,885,112 – 2,885,112

 المستخدم خالل السنة يخصم:  ( 699,767) – ( 699,767)

(52,367) – (52,367) 
26 

ــيخ ــى  م:صـــ ــات إنتفـــ مخصصـــ

 الغرض منها خالل السنة

 المحول للمخصص المحدد  102,782 ( 102,782) –

(49,917) – (49,917)  

ــالت  ــيم عمــ ــادة تقيــ ــروق إعــ فــ

 اجنبية

 ديسمبر  31الرصيد في   45,883,182 54,084 45,937,266

محددة   غير  ومخصصات  محددة  مخصصات  إلى  اإلئتمانية  التسهيالت  مخصصات  تصنيف  اليمني  المركزي  البنك  لتعليمات  وفقاً  يتم 
٪ من كافة التسهيالت  1يتم أخذ مخصص بواقع    اليمني  على تعليمات البنك المركزي  اً )مخصص عام للديون والتسهيالت منتظمة(. بناء

 اإلئتمانية المباشرة المنتظمة والتسهيالت غير المباشرة بعد خصم التأمينات النقدية. 
 

(، والذي يشير إلى تعديل نسبة  8أصدر البنك المركزي اليمني منشور دوري رقم )  م2015ديسمبر    31خالل السنة المالية المنتهية في  
 ٪.2٪ إلى 1المخصص على القروض والسلفيات المنتظمة المباشرة من 

 

لية على  الما  صول نخفاض القيمة للتسهيالت اإلئتمانية واأل(، فإنه يمكن تطبيق طريقة القياس إل39وفقاً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم )
المالية التي تم    صول نخفاض في القيمة على مجموعات التسهيالت اإلئتمانية واألأساس المجموعات وذلك عن طريق تطبيق دراسة لإل

، وال  ةنخفاض القيمة في مجموعات مشابهإدراستها وتحليلها بشكل فردي وثبت أنها غير منخفضة القيمة، في حين توجد مؤشرات على  
 نخفاض في القيمة لكل أصل على حده ضمن تلك المجموعة.  د اإليمكن أن يتم تحدي 
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 الفوائد المجنبة 2.9
 

غير المنتظمة، وتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني، فإن   القروض والسلفياتتمثل الفوائد المجنبة قيمة الفوائد المستحقة على  
 هذه الفوائد ال تعتبر إيرادات إال عند تحصيلها فعلياً.

 
 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  م 2019 م 2018

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 يناير   1رصيد  1,089,896 1,066,439

 الزيادة خالل السنة  26,979 23,457

 ديسمبر    31رصيد  1,116,875 1,089,896

 
   مالية متاحة للبيع إستثمارات  .10
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 م 2019 م 2018
  نسبة

 إيضاحات  المساهمة 
 

   % ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

     

 شركة الخدمات المالية اليمنية    % 30 33,736 33,736

  الشركة اليمنية القطرية للتأمين  % 60 120,000 120,000

153,736 153,736     

     

(33,736) (33,736) 

 

1.10 

اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية   يخصم:

 المتاحة للبيع

120,000 120,000    

في إستثمارات محلية )غير مدرجة(. ونظراً لتعذر الحصول على تقدير يمكن اإلعتماد عليه للقيمة    اإلستثمارات المالية المتاحة للبيعتتمثل 
م تسجيل  العادلة لهذه اإلستثمارات، وذلك لعدم وجود أسعار سوقية معلنة لها، وكذا لعدم إمكانية تحديد التدفقات النقدية المستقبلية لذا فقد ت 

 هذه اإلستثمارات بالتكلفة. 
 

لكامل قيمة اإلستثمار في شركة الخدمات المالية اليمنية، نظراً لعدم وجود توزيعات من ذلك اإلستثمار خالل السنوات    اإلنخفاضتم إحتساب  
 الماضية وكذا عدم توقع إستالم أية توزيعات خالل السنوات القادمة. 

 

 . غير مصنفة من قبل شركات التصنيف العالمية اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع جميع
 

  اإلستثمارات المالية المتاحة للبيعنخفاض في قيمة اإل 1.10
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  م 2019 م 2018
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 الرصيد بداية السنة  33,736 33,736

 المكون خالل السنة  – –

 الرصيد نهاية السنة  33,736 33,736
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  مدينة وأصول أخرى أرصدة .11
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 
 

  إيضاحات  م 2019 م 2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 أصول آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون بعض العمالء     811,415 811,415

 فوائد مستحقة غير مقبوضة      415,700 319,003

198,285 146,494     ً  مصاريف مدفوعة مقدما

 أرصدة مدينة أخرى    2,276,634 3,030,880

4,359,583 3,650,243     

 يخصم:    

(1,577,157 ) 
             

(3,057,999 ) 1.11 

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة  

 واألصول األخرى  

2,782,426 592,244     

 

 األخرى صولمشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة واألالديون المخصص  1.11

 
 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  إيضاحات  م 2019 م 2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 رصيد بداية السنة    1,577,157 3,138,599

 المكون خالل السنة    يضاف: 27 1,480,842 –

 المستخدم خالل السنة  يخصم:  – –

 الغرض منها خالل السنة  نتفى إمخصصات  يخصم: 26 – ( 1,561,442)

 الرصيد نهاية السنة   3,057,999 1,577,157
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 غير ملموسة  أصول .12
 

 ديسمبر: 31مما يلي كما في يتكون هذا البند 

  م 2019 م 2018
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 حق إنتفاع   

 أراضي بمدينة عدن  1,085,517 1,085,517

 تكاليف الدراسات واإلستشارات  127,995 127,995

 بعمالت أجنبية صول أفروق إعادة تقييم  249,512 249,512

 إجمالي تكلفة حق اإلنتفاع  1,463,024 1,463,024

   

 غير ملموسة   أصول خسائر إنخفاض قيمة  ( 1,463,024) ( 1,463,024)

– –  

في قيمة األرض المتنازل عنها للمجموعة من قبل أحد الشركاء في الشركة التابعة    غير الملموسة في حق اإلنتفاع  صولتتمثل األ •
متر مربع )بدون مقابل(    26181والمقدمة من الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمدينة عدن بمساحة وقدرها  

اإلست  المشروع  بناء  وإقامة  الشوارع  لتحديد  مؤقت  تسليم  بموجب محضر  )وذلك  رقم  في  م264/2010ثماري  وفق  22(  ً ديسمبر    ا
 عدن.  - للشروط التي بموجبها تم تسليم األرض لشركة أوشن بريز من قبل الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني 

دوالر أمريكي أو    إذا كانت التكلفة اإلستثمارية للمشروع تقل عن عشرة ماليين  سنة   99سيتم منح شركة أوشن بريز عقد إيجار لمدة   •
 . أمريكي منح عقد تمليك بدون مقابل إذا كانت التكلفة اإلستثمارية للمشروع تزيد عن عشرة ماليين دوالر 

من تاريخ إستالم    اً شهر  24على توجيهات السلطة المحلية بمدينة عدن تم منح شركة أوشن بريز فترة زمنية لتنفيذ المشروع وهي    بناءً  •
 التراخيص، ما لم فيحق لهيئة األراضي والمساحة والتخطيط العمراني إستعادة األرض وما عليها من أعمال بناء. 

في الفترات الالحقة لم تتمكن المجموعة من الحصول على عقد حق اإلنتفاع أو عقد تمليك لألرضية المقدمة من الهيئة العامة لألراضي   •
  31ألف لاير يمني كما في    1.463.024    غير ملموسة بمبلغ وقدره   أصولالعمراني بمدينة عدن والمثبتة ك  والمساحة والتخطيط

ألف لاير يمني(، وذلك لعدم استكمال إجراءات الترخيص في تنفيذ المشروع منذ إستالم    1.463.024:  م2018)م  2019ديسمبر  
والذي ال يعتبر حجة للملكية. هذه األرضية ممنوحة بدون مقابل    م2010ديسمبر    22على محضر التسليم المؤرخ في    اً األرضية بناء

 لشركة أوشن بريز لإلستثمار والتنمية المحدودة )الشركة التابعة(. 

األحداث المذكورة أعاله تعد بمثابة مؤشرات جوهرية قد تؤدي إلى عدم تمكن شركة أوشن بريز لإلستثمار والتنمية المحدودة من   •
شركة لم تتمكن حتى تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة من الحصول على عقد حق اإلنتفاع أو عقد تمليك األرض.  اإلستمرار كون ال

إنخفاض قيمة األ إلى اإلعتراف بخسارة  المجموعة  إدارة  نسبته    صول إن هذه األحداث إستدعت  ٪ من مبلغ حق اإلنتفاع  100بما 
 غير الملموسة"(.  صول )"األ 
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 ومعدات  ممتلكات  .13
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 
 ومعدات الت آ وتركيبات أثاث  مباني وإنشاءات  أراضي 

 سيارات 
 ووسائل نقل 

 أجهزة  
 إجمالي  حاسب آلي 

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

        

        التكلفة  

   6,540,710   1,689,169   476,995   2,075,309   489,058   1,364,126   446,053 م 2019يناير  1رصيد 

 552,861 465,367 4,503 63,927 19,064 – – إضافات  

 (6,582) – (6,534) ( 48) – – – إستبعادات  

 7,086,989 2,154,536 474,964 2,139,188 508,122 1,364,126 446,053 م 2019ديسمبر    31رصيد 

        

        المتراكممجمع اإلهالك  

   4,656,024   1,310,170   455,479   1,865,952   405,215   619,208 – م 2019يناير  1رصيد 

 200,290 68,807 2,846 44,969 17,636 66,032 – إهالك السنة 

 (6,582) – (6,534) ( 48) – – – إستبعادات  

 (80,400) – – (9,790) – (70,610) – السنة التسويات خالل 

   4,769,332   1,378,977   451,791   1,901,083   422,851 614,630 – م 2019ديسمبر    31رصيد 

        

   2,317,657   775,559   23,173   238,105   85,271   749,496   446,053 م 2019ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

        

 –   % 50- %20   % 20- %10 % 20-%5   % 20- %10   %20-%2 – نسب اإلهالك المستخدمة 
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 ومعدات الت آ أثاث وتركيبات  مباني وإنشاءات  أراضي 

 سيارات 
 ووسائل نقل 

 أجهزة  
 إجمالي  حاسب آلي 

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

        

        التكلفة  

 6,211,083 1,622,941 460,483 1,930,046 471,373 1,280,187 446,053 م 2018يناير  1رصيد 

 331,373 66,228 16,512 147,009 17,685 83,939 – إضافات  

 (1,746) – – (1,746) – – – إستبعادات  

 6,540,710 1,689,169 476,995 2,075,309 489,058 1,364,126 446,053 م 2018ديسمبر    31رصيد 

        

        مجمع اإلهالك المتراكم

 4,333,793 1,232,504 398,975 1,751,977 377,798 572,539 – م 2018يناير  1رصيد 

 323,977 77,666 56,504 115,721 27,417 46,669 – إهالك السنة 

 (1,746) – – (1,746) – – – إستبعادات  

   4,656,024   1,310,170   455,479   1,865,952   405,215   619,208 – م 2018ديسمبر    31رصيد 

        

   1,884,686   378,999   21,516   209,357   83,843   744,918   446,053 م 2018ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

        

 –   % 50- %20   % 20- %10 % 20-%5   % 20- %10   %20-%2 – نسب اإلهالك المستخدمة 
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 حق إستخدام أصول مستأجرة   .14
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 
 للبنوك  أرصدة مستحقة  .15
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  م 2019 م 2018
  لاير يمني ألف  ألف لاير يمني 

   

 حسابات جارية   

 أرصدة بالعملة المحلية  34,070,436 9,422,701

 أرصدة بعمالت أجنبية   168,880 2,531,404

11,954,105 34,239,316  

 ودائع ألجل   

 أرصدة بالعملة المحلية   24,179,970 27,808,187

 أرصدة بعمالت أجنبية   – 314,150

28,122,337 24,179,970  

   

 إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك    58,419,286 40,076,442

 تحمل الحسابات الجارية والودائع ألجل المستحقة للبنوك معدالت فائدة مختلفة. 
 

 

 

 

 

   م 2019
   ألف لاير يمني 

   
 التكلفة    

 م 2019يناير التكلفة في   751,033
  السنة إضافات حق إستخدام أصول مستأجرة خالل   62,730

    السنة إنتهاء حق إستخدام أصول مستأجرة خالل   –
  فروقات إعادة تقييم عمالت أجنبية  –

813,763   
   
 مجمع اإلهالك المتراكم  
 م2019يناير  1مجمع اإلهالك في   –

 إهالك العام  130,885
 السنة  إهالك حق إستخدام أصول مستأجرة منتهية خالل   –
 فروقات إعادة تقييم عمالت أجنبية  –

130,885   
   

 م2019ديسمبر   31صافي حق إستخدام أصول كما في    682,878
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 ودائع العمالء  .16
 

ً  العمالء ودائع 1.16  للنوع  وفقا
 

 ديسمبر: 31البند مما يلي كما في يتكون هذا 

  م 2019 م 2018

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 حسابات جارية وتحت الطلب   239,509,291 223,278,127

 ودائع ألجل   219,938,852 227,889,925
 حسابات توفير  23,930,981 22,846,998

 مستندية وخطابات ضمان وما في حكمها  تأمينات نقدية، واعتمادات  7,059,154 8,903,267
 ودائع أخرى  5,657,325 6,122,949

489,041,266 496,095,603  

الودائع   الوديعةوحسابات  المربوطة  ألجل  تحمل  فترة  ثابتة خالل  فائدة  أسعار  الن التوفير  والتأمينات  الجارية  الحسابات  تحمل  قدية  ، وال 
 . أية فائدةوالودائع االخرى 

 

 10,905,203م تتضمن مبالغ محجوزة مقابل تسهيالت إئتمانية مباشرة وغير مباشرة بمبلغ وقدره  2019ديسمبر    31ودائع العمالء كما في  
 م(.2018ديسمبر  31لاير يمني في  ألف 21,556,979لاير يمني )مقابل مبلغ  ألف
 

 ودائع العمالء وفقاً للقطاعات  2.16
 

 ديسمبر: 31مما يلي كما في يتكون هذا البند 

   م 2019 م 2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 الشركات    193,477,285 167,283,457
 القطاع العام والمختلط   158,750,593 176,392,398
 األفراد   69,453,385 35,950,391
 أخرى   74,414,340 109,415,020

489,041,266 496,095,603   
 

  لتزامات أخرىإأرصدة دائنة و .17
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  إيضاحات  م 2019 م 2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 ضرائب الدخل   1.17 8,012,788 4,122,594
 الزكاة   2.17 4,150,019 2,684,765
 فوائد مستحقة    4,044,122 3,411,401

   عقود االيجار إلتزامات 3.17 702,775 – 
 مصاريف مستحقة    411,857 273,633
ً  ة محصلإيرادات   33,112 57,485  مقدما

 أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى   2,457,688 2,280,665
12,830,543 19,812,361   
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 ضرائب الدخل  1.17

 
 ٪( من صافي الربح السنوي المعدل لألغراض الضريبية.  20:  م 2018٪ )20بنسبة  م2019لعام   حتساب ضرائب الدخلإيتم 

 وفيما يلي حركة مخصص ضرائب الدخل: 

  م 2019 م 2018

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 الرصيد بداية السنة   4,122,594 3,515,552

 المكون خالل السنة  6,513,317 4,265,982

 المدفوع خالل السنة  ( 2,623,123) ( 3,658,940)

4,122,594 8,012,788  

    
 الزكاة   2.17

 
وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة  والمقررة  من الوعاء الزكوي بموجب طريقة النمو المعدل،    ٪2.5775حتساب الزكاة بنسبة  إيتم  

 ، بشأن دليل اإلحتساب الزكوي. م2018( لسنة 41للزكاة رقم )

      ديسمبر: 31كما في   الزكاةوفيما يلي حركة 

  م 2019 م 2018

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 الرصيد بداية السنة   2,684,765 2,049,980

 المكون خالل السنة  2,827,686 2,028,222

 المدفوع خالل السنة  ( 1,362,432) ( 1,393,437)

2,684,765 4,150,019  

 

   االيجار عقودإلتزامات  3.17
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  م 2019

  ألف لاير يمني 

  

 الرصيد بداية السنة    751,033

 المكون خالل السنة    62,730

 الفوائد المدينة    44,837

 المدفوع خالل السنة    ( 155,825)

 ديسمبر   31الرصيد في   702,775
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   مخصصات أخرى .18
 

 ديسمبر: 31يلي كما في يتكون هذا البند مما 

  م 2019

 جمالي اإل

مخصص لمواجهة  
خسائر تقلبات أسعار  
الصرف وأثرها على  

مراكز العمالت  
 األجنبية المكشوفة 

مخصص  
 محتملة  إلتزامات 

مخصص  
التزامات  
 عرضية 

  إيضاحات 

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

 الرصيد في بداية السنة    196,238 10,281,910 47,346,610 57,824,758

 المكون خالل السنة  يضاف: 27 – 3,283,607 14,857,556 18,141,163

 المستخدم خالل السنة   يخصم:  – ( 208,302) – ( 208,302)

(76,171) – – (76,171) 26 

الغرض   مخصصات إنتفى يخصم:

 منها خالل السنة  

 الرصيد في نهاية السنة   120,067 13,357,215 62,204,166 75,681,448

 
  م 2018

 مالي جاإل

مخصص لمواجهة  
خسائر تقلبات أسعار  
الصرف وأثرها على  

مراكز العمالت  
 األجنبية المكشوفة 

مخصص  
 محتملة  إلتزامات 

مخصص  
التزامات  
 عرضية 

  إيضاحات 

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

 الرصيد في بداية السنة    145,278 4,794,732 22,455,289 27,395,299

 المكون خالل السنة  يضاف: 27 50,960 5,919,672 24,891,321 30,861,953

 المستخدم خالل السنة   يخصم:  – ( 432,494) – ( 432,494)

– – – – 26 

مخصصات إنتفى الغرض   يخصم:

 منها خالل السنة  

 الرصيد في نهاية السنة   196,238 10,281,910 47,346,610 57,824,758

العرضية بعد خصم التأمينات المحتجزة واألرصدة المغطاة بودائع    من إجمالي اإللتزامات   ٪1مخصص اإللتزامات العرضية يمثل   ( أ)
 وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة. 

(، وبموجب توجيهات البنك المركزي اليمني لكافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية التي تقضي  3.33كما هو مبين في اإليضاح )  ( ب )
من واقع سعر الصرف في    الموحدة   ة عن أثر تذبذب العمالت األجنبية على البيانات المالية بضرورة إعداد وعرض تحليل حساسي 

بيان الدخل الشامل األخر، ويتوجب على البنوك التي تحتفظ بمواقف مالية قصيرة لمراكز   السوق الموازي وبيان أثر التغير على 
المحت  الخسائر  لمواجهة  بتكوين مخصصات  القيام  األجنبية  لمراكز  العمالت  األجل  القصيرة  المواقف  قيمة  بين  بالفارق  المتعلقة  ملة 

لنشرة البنك المركزي اليمني وقيمتها بموجب متوسط سعر الصرف وفقاً لسعر السوق   العمالت األجنبية بموجب سعر اإلقفال وفقاً 
 الموازي.  
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 رأس المال  .19
 

في   والمنعقدة  للبنك  العادية  غير  العامة  الجمعية  لقرار  عدد  م2016أغسطس    8وفقاً  بتوزيع  المال  رأس  زيادة  تم  فقد   ،
سهم، كأسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل مالك عشرة أسهم، وذلك كتحويل من األرباح المتراكمة، وبحيث   15.000.000

لاير يمني   100سهم بقيمة اسمية قدرها    165.000.000والمقسم إلى     مليون لاير يمني،  16.500يصبح رأس المال بمبلغ  
للسهم الواحد. لم يقم البنك بعد باستكمال إجراءات تعديل النظام األساسي والسجل التجاري بالزيادة في رأس المال الذي تم خالل  

 . م2016ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في تاريخ 
 

 قانوني   إحتياطي .20
 

٪ من صافي ربح السنة لتغذية  15يتم احتجاز    1998( لسنة  38( من قانون البنوك التجارية رقم )1-12وفقاً ألحكام المادة )
اإلحتياطي القانوني. يحق إلدارة المجموعة التوقف في االحتجاز وذلك عند بلوغ اإلحتياطي القانوني ضعفي رأس المال المدفوع.  

  خالل  البنك  ن البنك المركزي اليمني. لقد قامام اإلحتياطي قبل الحصول على موافقة مسبقة مال يمكن إلدارة المجموعة إستخد
ألف لاير يمني( من صافي   1,335,203:  م2018ألف لاير يمني )  2,355,299  وقدره  مبلغ  بتحويلم  2019  المالية  السنة

 ربح السنة إلى اإلحتياطي القانوني.
 

   إلتزامات عرضية وإرتباطات .21
 

 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

 م 2018 م 2019 

 
إجمالي قيمة  

 اإللتزام 
قيمة التأمين  

 المحتجز 
صافي قيمة  

 اإللتزام 
إجمالي قيمة  

 اإللتزام 
قيمة التأمين  

 المحتجز 
صافي قيمة  

 اإللتزام 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  

       

 4,041,247 ( 2,449,382) 6,490,629 4,141,197 ( 2,403,197) 6,544,394 إعتمادات مستندية

 15,582,490 ( 5,345,627) 20,928,117 7,866,463 ( 4,655,957) 12,522,420 خطابات ضمان 

 19,066,814 (7,059,154 ) 12,007,660 27,418,746 (7,795,009 ) 19,623,737 

 
 الفوائد إيرادات  .22

 
 ديسمبر: 31في  للسنة المنتهيةيتكون هذا البند مما يلي 

  م 2019 م 2018
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 فوائد من القروض والسلفيات  5,838,317 6,630,897

 فوائد عن األرصدة لدى البنوك 1,557,766 912,159

7,543,056 7,396,083  
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 مصروفات الفوائد  .23
 

 ديسمبر: 31في  للسنة المنتهيةيتكون هذا البند مما يلي 

 
 خدمات مصرفية وعموالت رسوم  إيرادات  .24

 
 ديسمبر: 31في  للسنة المنتهيةيتكون هذا البند مما يلي 

  م 2019 م 2018
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 حواالت واردة وبوالص تحصيل عموالت    1,017,114 608,080

 عموالت فيزا كارد    309,937 477,615

 خطابات ضمانعموالت     101,517 133,188

 اعتمادات مستندية عموالت    50,378 99,900

 مصرفية أخرى رسوم وعموالت خدمات    632,690 180,275

1,499,058 2,111,636    

 
 أرباح عمليات النقد األجنبي  .25

 
 ديسمبر: 31في  للسنة المنتهيةيتكون هذا البند مما يلي 

 
  م 2019 م 2018

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 أرباح معامالت بعمالت أجنبية  5,529,389 11,124,534

 أرباح ناتجة عن إعادة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية  )خسائر(  (1,031) 5,749

11,130,283 5,528,358  

 
  

  م 2019 م 2018

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 مصاريف فوائد على ودائع العمالء   

 ودائع ألجل   27,026,972 27,477,021

 حسابات توفير  2,997,638 2,687,862

 أخرى  112,882 126,548

30,291,431 30,137,492  

 مصاريف فوائد على األرصدة المستحقة للبنوك   

 ودائع ألجل للبنوك  3,638,781 3,742,586

34,034,017 33,776,273  
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   إيرادات أخرى .26
 

 ديسمبر: 31في  للسنة المنتهيةيتكون هذا البند مما يلي 

 
 

 )المخصصات(  المالية  األصولإنخفاض القيمة على   .27
 

 ديسمبر: 31في  للسنة المنتهيةيتكون هذا البند مما يلي 

  إيضاحات  م 2019 م 2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 البنوك لدى  أرصدة  إنخفاض مخصص  1.7 6,679,437 –

2,885,112 – 1.9 
مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات )منتظمة وغير  

 منتظمة( 

– 
                   
1,480,842  1.11 

المدينة   لألرصدة  تحصيلها  في  مشكوك  ديون  مخصص 
 واألصول األخرى  

 مخصصات أخرى   18   18,141,163 30,861,953

33,747,065 26,301,442     

  
 تكاليف الموظفين  .28

 

 ديسمبر: 31في  للسنة المنتهيةيتكون هذا البند مما يلي 
 

  م 2019 م 2018
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   

 وبدالت وحوافزمرتبات  1,795,471 1,654,260

 إشتراكات التأمينات االجتماعية 110,810 110,751

 مصاريف طبية 87,289 117,879

1,882,890 1,993,570  

 

  

  إيضاحات  م 2019 م 2018
   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    
 مخصصات إنتفى الغرض منها    

52,367 746,538 1.9 
مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات )المنتظمة وغير  

 المنتظمة( 

1,561,442 – 1.11 
المدينة   لألرصدة  تحصيلها  في  مشكوك  ديون  مخصص 

 واألصول األخرى 

 مخصصات أخرى  18 76,171 –

1,613,809 822,709   
    

 إيرادات إيجار عقارات مملوكة   48,763 46,585

 إيرادات أخرى   143,986 4,253

1,664,647 1,015,458   
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 مصروفات أخرى .29
 

 ديسمبر: 31في  للسنة المنتهيةيتكون هذا البند مما يلي 

  م 2019 م 2018
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

   
 الزكاة    2,827,686  2,028,222
 بدالت أعضاء مجلس اإلدارة   1,390,547 1,068,872
 تبرعات ومساعدات إنسانية   1,285,003 707,457
 تأمين    805,021 606,970
 وقود وزيوت وصيانة    699,398 596,669
 مصروفات عقود خدمات    567,055 616,194
 إيجارات    273,297 261,469
 مصاريف اتصاالت    232,905 217,464
 إعالنات ونشر    173,421 45,518
 ومطبوعات أدوات مكتبية    137,738 74,538
 كهرباء ومياة   126,179 52,465
 مصاريف تسويق    121,119 348,775
 أتعاب قانونية ومهنية   110,639 39,011
 نقل وانتقاالت    100,604 116,873

 تكاليف تمويل حق إستخدام أصول مستأجرة    44,837 –
 تدريب   44,636 28,602
 اشتراكات    1,560 6,888

 مصاريف أخرى متنوعة    560,023 524,008
7,339,995 9,501,668    

 
 عائد السهم من صافي أرباح السنة   .30

 
 ديسمبر: 31يتكون هذا البند مما يلي كما في 

  م 2019 م 2018

   

 األرباح )ألف لاير يمني(   حصة مساهمي البنك في صافي 15,701,995 8,899,914

 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف سهم( 165,000 165,000

 عائد السهم من صافي أرباح السنة )لاير يمني( 95.16 53.94
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   معامالت مع أطراف ذات عالقة .31
 

 تتمثل أرصدة األطراف ذات العالقة الظاهرة في البيانات المالية الموحدة فيما يلي:

 م 2018 م 2019 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  
   

   الودائع
 5,640,386 3,035,231 يناير  1الرصيد في 

 – – يضاف خالل السنة 
 ( 2,605,155) ( 1,136,495) يخصم خالل السنة 

 – – فروق أسعار الصرف

 3,035,231 1,898,736 ديسمبر 31الرصيد في 

   
   قروض وسلفيات

 28,251,317 28,757,327 يناير  1الرصيد في 
 506,010 – يضاف خالل السنة 
 – ( 3,345,715) يخصم خالل السنة 

 – – فروق أسعار الصرف
 28,757,327 25,411,612 ديسمبر 31الرصيد في 

   
   الفوائد

 1,540,833 1,269,267 فوائد وعموالت محصلة
 568,325 ( 353,237) فوائد مدفوعة

 2,109,158 916,030 ديسمبر 31الرصيد في 

   
   األشخاص في اإلدارة العليا مكافأت

رواتب ومكافأة وبدل جلســات ألعضــاء مجلس اإلدارة والمدراء الرئيســيين 
 1,718,872 2,019,425 خالل السنة

 1,718,872 2,019,425 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 القيمة العادلةمعلومات  .32

 
المركز بيان    فيأن القيم العادلة لكافة األدوات المالية الواردة    المجموعة إستناداً إلى طريقة التقييم الموضحة أدناه، تعتبر إدارة  

 ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية.  م2019ديسمبر  31وخارجه كما في  الموحد المالي 
 

 تقدير القيم العادلة 1.32

 
 وسلفيات العمالء قروض  1.1.32

 

تم حساب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة لألصل والفوائد. تم افتراض حدوث سداد  
نطبق ذلك. بالنسبة للقروض التي ليس لها فترات سداد محددة أو تلك التي تخضع  إالقروض في تواريخ السداد التعاقدية متى  

تحصيل يتم تقدير السداد على أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما كانت معدالت الفائدة بمستويات مماثلة للمستويات  لمخاطر ال
الحالية، بعد تعديلها بأي فروق في توقعات معدل الفائدة. يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر  

االعتبار.  يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ألي تصنيفات قروض متماثلة على أساس المحفظة    على االنخفاض في القيمة في
ويتم خصمها بالمعدالت الحالية للقروض المماثلة المقدمة للمقترضين الجدد ذوي مالمح االئتمان المماثلة.  تعكس القيم العادلة  

ديم القروض كما تعكس التغيرات في معدالت الفائدة في حالة القروض ذات  المقدرة التغيرات في مركز االئتمان منذ تاريخ تق
 معدالت الفائدة الثابتة. 
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 اإلستثمارات    2.1.32

 
. في حالة عدم وجود سعر مدرج للسوق الموحد  تستند القيمة العادلة على األسعار المدرجة بالسوق في تاريخ بيان المركز المالي

باستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة وأية طرق أخرى للتقييم. عند استخدام أساليب التدفقات يتم تقدير القيمة العادلة  
النقدية المخصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية على أفضل تقديرات اإلدارة ومعدل الخصم هو معدل سائد بالسوق بالنسبة 

 . الموحد ألداة مالية مماثلة في تاريخ بيان المركز المالي
 

 أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح/من البنوك 3.1.32

 
تم إعتبار أن القيمة الدفترية ألرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح/من البنوك، تعد بمثابة تقدير مناسب للقيمة العادلة نظراً  

 لطبيعتها قصيرة األجل.
 

 الودائع البنكية وودائع العمالء   4.1.32

 
للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق معلومة يتم اعتبار أن القيمة العادلة هي المبلغ المستحق  بالنسبة  

. تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات اإلستحقاق الثابتة، على  الموحد  السداد عند الطلب في تاريخ بيان المركز المالي
باستخدام معدالت الفائدة المعروضة حالياً للودائع ذات فترات اإلستحقاق الباقية المماثلة. ال يتم أخذ  التدفقات النقدية المخصومة

 قيمة العالقات طويلة األجل مع المودعين في اإلعتبار عند تقدير القيم العادلة. 
 

 الموحد المركز الماليبيان  فيأدوات مالية أخرى  2.32

 
 مقاربة لقيمها الدفترية. الموحد المركز الماليبيان  فيتعتبر القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى 

 
 الموحد  أدوات مالية خارج بيان المركز المالي 3.32

 
والمتعلقة باالئتمان، والتي تتضمن ارتباطات   الموحد  ال يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج بيان المركز المالي 

لتقديم االئتمان واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان سارية المفعول ألن اإليرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس جوهرياً  
 مان واستحقاق مماثلين. التفاقيات ذات ائت الموحد األتعاب والعموالت التعاقدية المحملة بالفعل في تاريخ بيان المركز المالي
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 القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية 4.32

 
 . الموحد  المالية تعادل تقريباً قيمتها الدفترية كما هو مبين في بيان المركز المالي لتزاماتواإل صول القيمة العادلة لأل

 
  ات يمستو  یإل  عهايتجم  تميو  العادلة،   مةيبالق  المبدئي  االعتراف  بعد  اسهايق  تمي  التي   ة يالمال  لألدوات  الً ييوضح الجدول التالي تحل

مدى إمكانية مالحظة مدخالت قياس القيمة العادلة ودرجة أهميتها بالنسبة لعملية قياس القيمة العادلة في    یعل  ءاً بنا  3  یإل   1  من
 مجملها: 

 
 م2019 القيمة الدفترية  1المستوى  2المستوى  3المستوى  اإلجمالي 

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

      
 صولاأل      

 أرصدة لدى بنوك  126,216,603 – 126,216,603 – 126,216,603
 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 504,711,273 – 504,711,273 – 504,711,273

 إستثمارات مالية متاحة للبيع  120,000 – 120,000 – 120,000
 وسلفيات العمالء قروض  19,245,194 – 19,245,194 – 19,245,194

      
 اإللتزامات      

 أرصدة مستحقة للبنوك 58,419,286 – 58,419,286 – 58,419,286
 ودائع العمالء  496,095,603 – 496,095,603 – 496,095,603

 
 م2018 القيمة الدفترية  1المستوى  2المستوى  3المستوى  اإلجمالي 

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

      
 صولاأل      

 أرصدة لدى بنوك  111,626,487 – 111,626,487 – 111,626,487
 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 443,358,305 – 443,358,305 – 443,358,305

 للبيع إستثمارات مالية متاحة  120,000 – 120,000 – 120,000
 العمالء قروض وسلفيات  32,891,771 – 32,891,771 – 32,891,771

      
  لتزاماتاإل      

 لبنوكل أرصدة مستحقة  40,076,442 – 40,076,442 – 40,076,442
 ودائع العمالء  489,041,266 – 489,041,266 – 489,041,266

 

 إدارة المخاطر .33
 

بإدارة مخاطرها المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتيجية شاملة موضوعة تحدد المخاطر وسبل    تقوم المجموعة
، لتزاماتواإل  صول تشمل مجلس اإلدارة، والمدير العام، ولجنة إدارة األبنك  مواجهتها وتخفيفها. إن أجهزة إدارة المخاطر في ال

مخاطر والذين يخضعون لإلشراف الدائم من قبل اإلدارة العامة للمجموعة. وفيما والمدير المالي، ومدير الخزينة، ومدير إدارة ال
 يلي موجز حول كيفية إدارة المخاطر:
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 مخاطر االئتمان 1.33

 

تعرف مخاطر االئتمان بأنها احتمال عدم مقدرة العميل أو الطرف المقابل على الوفاء بإلتزاماته المالية المتعاقد عليها مما يؤدي 
 اإلعسار و/أو خسائر مالية. وتنتج مخاطر االئتمان في سياق األعمال العادية للمجموعة. إلى 
 

السياق   هذا  المجموعةوفي  األطر  تقوم  السياسات   بتعزيز  وتطوير  تحديث  خالل  من  االئتمان  إدارة  تحكم  التي  المؤسسية 
 واإلجراءات بشكل مستمر.

 
الي البنك  بنك  طبق  تعليمات  بشأن مخاطر االئتمان. وتلتزم    1997( لسنة  10الصادرة بالمنشور رقم )  اليمني  المركزيأيضاً 

 اإلدارة بحد أدنى من المعايير إلدارة مخاطرها االئتمانية. تشتمل إجراءات إدارة وخفض المخاطر االئتمانية على ما يلي: 
 

 المخاطر االئتمانية المتعلقة بذلك.إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء قبل التعامل معهم وتحديد معدالت  •

 الحصول على ضمانات كافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء. •

 القيام بزيارات ميدانية وإعداد دراسات دورية للعمالء بهدف تقييم مراكزهم المالية واالئتمانية. •

 تكوين المخصصات المطلوبة للديون واألرصدة غير المنتظمة. •

 توزيع محفظة القروض والسلفيات على قطاعات مختلفة تالفياً لتركز المخاطر وضمن سقوف محددة لكل قطاع. •
 

لتزامات العرضية واالرتباطات في تاريخ بيان المركز المالي  المالية، واإل  لتزاماتواإل  صوليتم اإلفصاح عن توزيع أرصدة األ
ً الم  عمال كما يلي: لقطاع األ وحد وفقا
 

 حسب العمالءالتركز  1.1.33

 إلتزامات  أصول  

 أرصدة لدى البنوك  
قروض وسلفيات  

 العمالء 
أرصدة مستحقة  

 بنوك لل
 ودائع  
 العمـالء 

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

     م2019ديسمبر   31
 69,453,385 – 2,501,875 – أفراد 

 426,642,218 – 16,743,319 – شركات 
 – 58,419,286 – 126,216,603 بنوك

 126,216,603 19,245,194 58,419,286 496,095,603 

     
     م2018ديسمبر   31
 35,950,391 – 3,289,199 – أفراد 

 453,090,875 – 29,602,572 – شركات 
 – 40,076,442 – 111,626,487 بنوك

 111,626,487 32,891,771 40,076,442 489,041,266 
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 قطاع األعمال حسب التركز 2.1.33

 م2018 م2019 

 اإللتزامات األصول 
إلتزامات عرضية 

 اإللتزامات األصول وإرتباطات
إلتزامات عرضية 

 وإرتباطات

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

 17,424,410 343,675,672 29,602,572 10,591,697 352,227,878 16,743,319 وتجاري صناعي 
 2,199,327 109,415,203 – 1,415,963 74,414,340 – خدمي
 – 40,076,442 607,083,552 – 58,419,286 679,657,975 مالي 
 – 106,605,692 6,071,625 – 164,947,194 3,094,119 أخرى 

 19,623,737 599,773,009 642,757,749 12,007,660 650,008,698 699,495,413 اإلجمالي 

 
 ة الجغرافي المواقع حسب التركز 3.1.33

 م2019 
 اإلجمالي  أفريقيا آسيا  أوروبا أمريكا  الجمهورية اليمنية  
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  
       

       األصول 
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي 

   48,610,099 – – – –   48,610,099 لدى البنك المركزي اليمني
   126,216,603 – 34,078,483 51,748,807 –   40,389,313 أرصدة لدى بنوك 

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
   504,711,273 – – – –   504,711,273 اإلستحقاق 

   19,245,194 – – – –   19,245,194 ء قروض وسلفيات العمال
  120,000 – – – –  120,000 إستثمارات مالية متاحة للبيع  

       
       اإللتزامات

   58,419,286 – – – –   58,419,286 أرصدة مستحقة للبنوك 
   496,095,603 – – – –   496,095,603 ودائع العمالء  

،  وارتباطاتعرضية  التزامات
     12,007,660 –   1,657,870   2,422,668 –   7,927,122 صافي 

 

 م2018 
 اإلجمالي  أفريقيا آسيا  أوروبا أمريكا  الجمهورية اليمنية  
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  
       

       األصول 
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي 

   51,978,760 – – – –   51,978,760 لدى البنك المركزي اليمني
   111,626,487 –   31,649,000   47,473,500 –   32,503,987 أرصدة لدى بنوك 

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
   443,358,305 – – – –   443,358,305 اإلستحقاق 

   32,891,771 – – – –   32,891,771 ء قروض وسلفيات العمال
  120,000 – – – –  120,000 إستثمارات مالية متاحة للبيع  

       
       اإللتزامات

   40,076,442 – – – –   40,076,442 أرصدة مستحقة للبنوك 
   489,041,266 – – – –   489,041,266 ودائع العمالء  

إلتزامات عرضية وإرتباطات،  
   19,623,737 –   3,631,377   4,907,367 –   11,084,993 صافي  
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 بدون األخذ في اإلعتبار الضمانات المحتفظ بها  االئتمانلتعرض لمخاطر ا 4.1.33

 م 2018 م 2019 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  

   
   بنود المركز المالي الموحد

 111,626,487 126,216,603 البنوكأرصدة لدى 
 32,891,771 19,245,194 قروض وسلفيات العمالء

 2,782,426 592,244 أرصدة مدينة وأصول أخرى
 120,000 120,000 مالية متاحة للبيع استثمارات

 147,420,684 146,174,041 الموحد المالي المركز بنود

   
 19,623,737 12,007,660 بنود خارج المركز المالي الموحد

 
 مخاطر السيولة   2.33

 
عند إستحقاقها، وتنشأ هذه المخاطر عند عدم   على الوفاء بإلتزاماتها مستقبالً  المجموعةمخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة 

األ  المجموعةقدرة   في  الزيادة  أو  الودائع  في  النقص  لمواجهة  السيولة  توفير  السيولة    المجموعة تراقب  .  صولعلى  مخاطر 
األ استحقاقات  تقرير  طريق  عن  بها  األواإل  صولالخاصة  جميع  بتصنيف  وتقوم  داخلياً،  إعداده  يتم  الذي   صوللتزامات 

عملية التحكم ومراقبة مخاطر السيولة  بنك  الخزينة في ال  إدارةلى سنة أو أكثر. يتولى  إإلى فترات زمنية تصل    لتزاماتواإل
 .  المجموعةلتلك المخاطر وفي نفس الوقت كيفية تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من أموال بنك لوضمان عدم تعرض ا

 

 : م2019ديسمبر  31المالية كما في  المجموعة إلتزاماتو أصوليبين الجدول التالي استحقاق 

 اإلجمالي 
 استحقاقات

 أكثر من سنة 
  6استحقاقات من 

 إلى سنة  أشهر
  3من  استحقاقات

 أشهر  6إلى 
 استحقاقات

  أشهر  3من  أقل
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

      
 صولاأل      

48,610,099 – – – 48,610,099 
نقدية بالصــندوق وأرصــدة اإلحتياطي 

 لدى البنك المركزي اليمني
 أرصدة لدى البنوك  126,216,603 – – – 126,216,603

504,711,273 – – – 504,711,273 
اريخ  ا حتى ـت ارات محتفظ بـه إســـــتثـم

 اإلستحقاق
 إستثمارات مالية متاحة للبيع – – – 120,000 120,000

 قروض وسلفيات العمالء 13,471,636 962,260 2,116,971 2,694,327 19,245,194

698,903,169 2,814,327 2,116,971 962,260 693,009,611  

      
 اإللتزامات       

 أرصدة مستحقة للبنوك   58,419,286 – – – 58,419,286
 ودائع العمالء 322,462,142 99,219,121 74,414,340 – 496,095,603

554,514,889 – 74,414,340 99,219,121 380,881,428  
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 : م2018ديسمبر   31المالية كما في بنك ال إلتزاماتو أصوليبين الجدول التالي استحقاق 

 اإلجمالي 
 استحقاقات

 أكثر من سنة 
  6استحقاقات من 

 إلى سنة   أشهر
 استحقاقات

 أشهر 6إلى  3من 
 استحقاقات

  أشهر 3 أقل

  لاير يمني ألف  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
      
 صولاأل      

51,978,760 – – – 51,978,760 
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي  

 لدى البنك المركزي اليمني
 أرصدة لدى البنوك  111,626,487 – – – 111,626,487

443,358,305 – – – 443,358,305 
ــتثمارات محتفظ بها حتى تاريخ   إســ

 اإلستحقاق
 إستثمارات مالية متاحة للبيع – – – 120,000 120,000

 قروض وسلفيات العمالء 24,339,911 986,753 2,631,342 4,933,765 32,891,771

639,975,323 5,053,765 2,631,342 986,753 631,303,463  

      
  لتزاماتاإل      

 أرصدة مستحقة للبنوك   40,076,442 – – – 40,076,442
 ودائع العمالء  283,643,934 146,712,380 58,684,952 – 489,041,266

529,117,708 – 58,684,952 146,712,380 323,720,376  

 

 مخاطر السوق     3,33

 

 مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية    1,3,33

 
لتغير أسعار صرف العمالت األجنبية، وتنشأ من   تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً 
 األدوات المالية المقيمة بالعمالت األجنبية، إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة هي اللاير اليمني، ونظراً لتعامل المجموعة 

األجنبية طبقاً لطبيعة نشاطها فإن ذلك األمر قد يعرضها لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. في عدد من العمالت  
وألغراض تخفيض ذلك الخطر إلى الحد األدنى فإن المجموعة تعمل على مراعاة التوازن في مراكز العمالت األجنبية وفقاً 

م بحيث ال يزيد الفائض في مركز كل عملة على  1998( لسنة  6ر رقم )للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني بالمنشو
   م، 2019ديسمبر    4بتاريخ  (  الصادر من البنك المركزي اليمني  4975من قاعدة رأس المال حسب التعميم رقم )  ٪15حده عن  

المال المشار إليها حسب من قاعدة رأس    ٪25إضافة إلى أن الفائض في المركز المجمع لكافة العمالت يجب أن ال يزيد عن  
 التعميم. 

 
المركزي البنك  بتعليمات  اإللتزام  أجل  )  اليمني  ومن  رقم  بالمنشور  لسنة  6والواردة  رقم )1998(  تعمل  4975م والتعميم   )

المجموعة دورياً على مراقبة مراكز العمالت األجنبية والتصرف في الفائض من العمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في  
 ك التاريخ. ذل
 

 ويوضح الجدول التالي صافي التعرض لمخاطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في تاريخ البيانات المالية: 

 م2019 
 اإلجمالي  عمالت أخرى جنيه إسترليني  لاير سعودي أوروبي  يورو دوالر أمريكي  

 ي ألف لاير يمن ألف لاير يمني  ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  
       

 184,497,085 7,444,884 296,545 1,118,383 10,901,072 164,736,201 األصول 
 231,576,828 3,978,938 295,427 2,944,000 11,132,190 213,226,273 اإللتزامات  

 ( 47,079,743) 3,465,946 1,118 ( 1,825,617) ( 231,118) ( 48,490,072) صافي مراكز العمالت األجنبية 

       
 م2018 

 اإلجمالي  عمالت أخرى جنيه إسترليني  لاير سعودي أوروبي  يورو دوالر أمريكي  
 ي ألف لاير يمن ألف لاير يمني  ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  
       

 303,904,451 3,301,903 887,144 3,818,231 11,123,001 284,774,173 األصول 
 347,828,413 727,641 907,966 6,376,073 11,867,706 327,949,028 اإللتزامات  

 ( 43,923,962) 2,574,262 (20,822) ( 2,557,842) ( 744,705) ( 43,174,855) صافي مراكز العمالت األجنبية 
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 الجدول التالي مراكز العمالت الهامة كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة:يوضح كما 

 م 2018 م 2019 
 

 الفائض )العجز( 
حقوق  النسبة إلى 
 الفائض )العجز(  الملكية 

حقوق  النسبة إلى 
 الملكية 

 % ألف لاير يمني  % ألف لاير يمني  
     

 (146.39) (43,174,855) (92.18) (48,490,072) دوالر أمريكي 

 (0.07) (20,822) – 1,118 جنيه إسترليني

 (2.53) ( 744,705) ( 0.44)  ( 231,118) بي وأور يورو

 (8.67) ( 2,557,842) (3.47) ( 1,825,617) لاير سعودي 

 8.73 2,574,852 6.59 3,464,614 درهم إماراتي

 – (590) – 1,332 عمالت أخــرى 

 (47,079,743 ) (89.50 ) (43,923,962 ) (148.93 ) 

ً البنك  تخطى   الذي ينص على أن تطبق    م1998  ( لسنة  6لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم )  السقوف المحددة وفقا
البنوك سقف أعلى لكل مركز عملة على حدة إضافة إلى سقف لمركز العمالت األجنبية مجتمعة، بحيث ال يزيد الفائض في مركز كل عملة  

  قاعدة٪ من  25ال يزيد المركز المجمع للعمالت األجنبية عن  ن  وأ  (4975قاعدة رأس المال حسب التعميم رقم )٪ من  15على حدة عن  
ً رأس المال حسب التعميم  . . تعمل إدارة البنك خالل الفترة الالحقة على تصحيح الوضع تدريجيا

 
 تحليل الحساسية للعمالت األجنبية

 

 ديسمبر كما يلي: 31بلغت معدالت أسعار الصرف للعمالت المهمة كما في 

  سعر اإلقفال بموجب نشرة البنك المركزي 
 السوق الموازي* متوسط سعر الصرف في  اليمني 

 م 2018 م 2019 م 2018 م 2019 
 لاير يمني  لاير يمني  لاير يمني  لاير يمني  
     

 520 580 250.25 250.25 مريكي أدوالر 
 594.14 649.8 285.93 280.43 بي وورأ يورو 

 138.62 153.5 66.71 66.71 لاير سعودي 
 659.8 760.89 317.53 328.21 جنيه إسترليني

 141.57 154 68.13 68.13 اماراتيدرهم 

 لتحديد متوسط أسعار الصرف في السوق الموازي.  المجموعة ستخدام آخر معامالت قامت بها ادارة إ* تم 

يظهر الجدول التالي تحليل الحساسية لتأثير التغيرات في العملة مقابل اللاير اليمني مع األخذ في االعتبار أسعار الصرف في  

 لتزامات واإل  صول)نتيجة القيمة العادلة لأل  الشامل الموحد  الدخل  بيانالسوق الموازي، مع تثبيت باقي المتغيرات األخرى، على  

 العمالت(.المالية الخاضعة لمخاطر  

 الزيادة/)النقص(  الشامل  الدخل بيان التأثير على  
 م 2018 م 2019 
 ألف لاير اليمني  ألف لاير اليمني  

   

 (46,539,130) (63,894,510) مريكي أدوالر 

 ( 802,734) ( 304,418) بي وورأ  يورو

 ( 2,757,154) ( 2,375,136) لاير سعودي 

 (22,445) 1,474 جنيه إسترليني

 2,775,490 4,366,746 درهم اماراتي

 (637) 1,678 خرى أعمالت 

 (62,204,166 ) (47,346,610 ) 
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بموجب توجيهات البنك المركزي اليمني لكافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والتي تقضي بضرورة إعداد وعرض تحليل  
من واقع سعر الصرف في السوق الموازي وبيان أثر   الموحدة  البيانات الماليةالحساسية عن أثر تذبذب العمالت األجنبية على  

األجل   القصيرة  المواقف  قيمة  بين  بالفارق  المتعلقة  المحتملة  الخسائر  لمواجهة  بتكوين مخصصات  والقيام  األجنبية  العمالت 
وقيمتها بموجب متوسط سعر الصرف وفقاً    لمراكز العمالت األجنبية بموجب سعر اإلقفال وفقاً لنشرة البنك المركزي اليمني

 لسعر السوق الموازي. 
 

 مخاطر تقلبات معدالت الفائدة   2,3,33 
 

التي تحتسب   لتزاماتالتي تجني فوائد واإل  صوللمخاطر تذبذب سعر الفائدة إلى المدى الذي تصبح فيه األ  البنكتتعرض عمليات  
عنها فائدة مستحقة في أوقات مختلفة. تهدف أنشطة إدارة المخاطر إلى ترشيد صافي دخل الفوائد شريطة أن تكون معدالت 

بمعالجة االختالفات بإتباع إرشادات السياسات   تقوم المجموعة.  البنكسعر الفائدة في السوق متناسقة مع اإلستراتيجيات التجارية  
. يتم عرض التفاصيل المتعلقة بإعادة تسعير االختالفات ومخاطر  لتزاماتواإل  صولالمخاطر بمقاربة إعادة تسعير األوتقليل  

 . البنكخالل إجتماعاتها العادية، وتعرض كذلك على لجنة المخاطر التابعة إلدارة    لتزاماتواإل  صولمعدالت الفائدة على لجنة األ
 

 باإلجراءات التالية لخفض أو الحد من آثار المخاطر الناشئة عن تقلبات أسعار الفائدة إلى الحد األدنى:  البنكتقوم إدارة 

 ربط سعر الفائدة على االقتراض مع سعر الفائدة على اإلقراض.  •

 االسترشاد بأسعار الخصم للعمالت المختلفة عند تحديد أسعار الفائدة. •

 المالية.    لتزاماتواإل صولمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األ •
 

 متوسط أسعار الفائدة المطبقة خالل السنة
 

 كما يلي:  م2019ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في  لتزاماتواإل صولبلغ متوسط معدالت أسعار الفائدة على األ

 لاير سعودي  بي وور أ  يورو دوالر أمريكي  لاير يمني  البيان 
 % % % % 

       صول األ

 – 0.10 2 – ألجل لدى البنوك ودائع 

 – – – 16.98 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

 – – 13 22 جاري مدين

 – – 10 22 قروض العمالء 
 

    

     اإللتزامات 

 – – 1.5 15 العمالء  -ودائع ألجل  

 – – 1.5 15 حسابات توفير 

 – – 5 16.42 بنوك – ودائع ألجل 
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 كما يلي: م 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  لتزاماتواإل صول معدالت سعر الفائدة على األبلغ متوسط 

 لاير سعودي  بي وور أ  يورو دوالر أمريكي  لاير يمني  البيان 
 % % % % 

       صول األ

 – 0.10 2.30 – ودائع ألجل لدى البنوك 

 – – – 16.98 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

 – – 13 22 جاري مدين

 – – 10 22 قروض العمالء 
 

    

     لتزامات اإل

 – – 1.5 15 العمالء  -ودائع ألجل  

 – – 1.5 15 حسابات توفير 

 – – 5 16.35 بنوك – ودائع ألجل 
 

 

 التقارير المالية لقطاعات األعمال   .34
 

 قطاعات التالية: ال الثالثةضمن بنك عمل الي

لإلفراد   • ومنتجات    –خدمات مصرفية  والودائع  التوفير  الجارية وحسابات  والحسابات  لألشخاص  بنكية  خدمات  تتضمن 
 مدخرات اإلستثمار والحفظ وبطاقات اإلئتمان الدائنة والمدينة وقروض المستهلك وقروض اإلسكان. 

للشركات   • بنكية  جارية    –خدمات  وحسابات  مباشرة  مدينة  تسهيالت  وقروض تتضمن  المكشوف  على  وسحب  وودائع 
 . وتسهيالت إئتمانية أخرى

تتمثل األنشطة األخرى بإدارة اإلستثمار وتمويل الشركات والتي ال تمثل أي منها قطاعاً مستقالً   –الخزينة واإلستثمارات   •
 يجب التقرير عنه.

 
األموال بشكل عادي بين القطاعات مما ينتج عنه  تتم المعامـالت بين قطاعات األعمال وفقاً لشروط تجارية عادية. يتم تخصيص  

اإلفصاح عن تحويالت تكلفة التمويل ضمن إيرادات التشغيل. الفوائد المحملة على تلك األموال تستند على تكلفة رأس المال 
 . ال توجد بنود جوهرية أخرى للدخل أو المصروفات بين قطاعات العمل.البنكالخاصة ب

 
التشغيل وهي غالبية بيان المركز المالي الموحد ولكنها ال تتضمن بنود مثل    إلتزاماتو  أصولالقطاع ب  إلتزاماتو  أصولتتمثل  

 الضرائب واإلقتراضات. 
 

 المحتملة  لتزاماتاإل .35
 

لاير  مليون    41:  2018)  م 2019ديسمبر    31كما في    مليون لاير يمني  82بما يقارب    المجموعةلقد تم رفع قضايا مختلفة على  
مليون    25م بمبلغ وقدره  2019وتم تكوين مخصص إلتزامات محتملة لمواجهة بعض تلك القضايا خالل السنة المالية    يمني(

تعتقد إدارة المجموعة وبناءاً على رأي اإلدارة القانونية أن ما سينتج من أحكام في تلك القضايا  .  (شي  ال م:  2018)   لاير يمني
 تزامات محتملة لها لن يؤثر على عمليات المجموعة.والتي لم يتم تكوين مخصص إل

 

 الموقف الضريبي   .36
 

    تها الضريبية سنوياً وسداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقرارات. ابتقديم إقرار تقوم إدارة البنك •

  2,428,179,000( بمبلغ  3م طبقاً لنموذج الربط رقم )2010م بإشعار ربط إضافي لسنة  2015خالل سنة    البنكتم إخطار   •
أن ذلك الربط لن   البنكوتم االعتراض على ذلك الربط في الموعد القانوني وترى إدارة خير أت ةلغراملاير يمني باإلضافة 

      يترتب عليه أي إلتزامات إضافية.

م،  2014الصناعية وكذا ضرائب المرتبات واألجور حتى نهاية سنة  ومن ضريبة األرباح التجارية    المحاسبة لكالً تمت   •
      وسداد الضرائب طبقاً لنماذج الربط الواردة من مصلحة الضرائب.
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جور وضريبة الصناعية وكذا ضرائب المرتبات واألوم، تمت المحاسبة لكل من ضريبة األرباح التجارية  2018خالل سنة   •
لاير    35,884,000الصناعية بمبلغ وقدره  وة لألرباح التجارية  يم، وقد كانت الفوارق الضريب2015الوعاء المستقل لسنة  

لاير يمني لكل من ضرائب المرتبات واألجور وضريبة الوعاء المستقل، وذلك    191,312,000يمني، وكذلك بمبلغ وقدره  
   م. 2017د تم أخذها بعين االعتبار في البيانات المالية لسنة وق ،( إضافي3طبقاً لنموذج الربط )

الصناعية وكذا ضرائب المرتبات واألجور وضريبة وم، تمت المحاسبة لكل من ضريبة األرباح التجارية  2018خالل سنة   •
  107,504,000الصناعية بمبلغ وقدره  وة لألرباح التجارية  يم، وقد كانت الفوارق الضريب2016الوعاء المستقل لسنة  

لاير يمني لكل من ضرائب المرتبات واألجور وضريبة الوعاء المستقل، وذلك    239,858,000لاير يمني، وكذلك بمبلغ  
  م.2017تم أخذها بعين االعتبار في البيانات المالية الموحدة لسنة   ،( إضافي3لنموذج الربط ) طبقاً 

م، حيث تم سداد  2016م و2015م،  2014مصلحة الضرائب لألعوام  باستالم مخالصة نهائية من قبل    إدارة البنكقامت   •
 كافة المبالغ والفوارق المحتسبة من قبل المصلحة. 

م بموجب مسودة البيانات  2017بتقديم إقرارها الضريبي في الموعد المحدد وسداد مبلغ اإلقرار لسنة    إدارة البنكقامت   •
من قبل البنك المركزي اليمني الذي تأخر إلى شهر   الموحدة  المالية  ات البيانم، وذلك إلى حين اعتماد  2017المالية لسنة  

بسداد هذه الفوارق   إدارة البنكونتيجة هذا التأخير قامت    البنكم إلصدارها مما نتج عنه فرض غرامه على  2018أكتوبر  
   .أو الغرامات

المعتمدة من قبل البنك    بموجب البيانات المالية  م2018بتقديم إقرارها الضريبي وسداد مبلغ اإلقرار لسنة    إدارة البنكقامت   •
وجاري الفحص من قبل مصلحة الضرائب ولم يبلغ البنك بأي إخطار ربط إضافي حتى  ،  م2018المركزي اليمني لعام  

 تاريخه.

م،  2019م بموجب مسودة البيانات المالية لسنة 2019بتقديم إقرارها الضريبي وسداد مبلغ اإلقرار لسنة  إدارة البنكقامت  •
من قبل البنك المركزي اليمني، وحتى األن لم يتم الفحص من قبل مصلحة    الموحدة  المالية  البياناتوذلك إلى حين اعتماد  

إخطار ربط إضافي من قبل مصلحة الضرائب حتى تاريخ إعتماد   الضرائب والذي الزال تحت المراجعة ولم ي بلغ البنك بأي
 البيانات المالية.

 

 الموقف الزكوي  .37
 

التي تخص األعوام    • الفوارق  تم تسويه  للزكاة حيث  العامة  الهيئة  نهائية مع  إلى مخالصة  المجموعة  م،  2014توصلت 
 م. 2018مارس   28وتم سداد هذه المبالغ في   ، يمنيلاير 206,166,023م بمبلغ إجمالي وقدره 2016م 2015

م وفقاً لبياناتها المالية، تم إخطار المجموعة  2017قامت المجموعة بتقديم إقرارها الزكوي وسداد الزكاة الواجبة الدفع لسنة   •
تم اإلعتراض لاير يمني باإلضافة لغرامة تأخير، و  1,670,365,527  قدره  إضافيبمبلغ    بمذكرةم  2019خالل العام  
 إضافية.   التزامات أي ذلك علىلن يترتب   بأنه المجموعة إدارة وترى ،إدارة المجموعة  قبل منعلى ذلك 

 .الموحدة وفقاً لبياناتها المالية م2019و  م2018قامت المجموعة بتقديم إقرارها الزكوي وسداد الزكاة الواجبة الدفع لسنة  •
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 أرقام المقارنة  .38
 

للسنة الحالية، والتي ليس لها    الموحدة  تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية لتتناسب مع تبويب البيانات الماليةتم إعادة  

ً  الملكيةتأثير على األرباح وصافي حقوق   .التي تم التقرير عنها سابقا

 فيما يلي تفاصيل التصنيفات: 

 

 الجارية في الجمهورية اليمنية األحداث  .39
 

 

نتيجة لألزمة السياسية والوضع اإلقتصادي واألحداث األمنية الجارية في الجمهورية اليمنية فإنه يشكل تحدياً على اإلدارة للتنبؤ  
ادمة، كما أن  بأثار هذه األوضاع على نشاط المجموعة وأنماط التدفقات المستقبلية ونتائجها ومركزها المالي الموحد للفترة الق

اإلدارة مازالت مستمرة بدراسة تأثيرات هذه األزمة على المدى القريب على المجموعة وعمل اإلحتياطيات الالزمة لضمان  
 .اإلستمرارية

 

 

 األحداث الالحقة .40

 

ً   العالم  حول  جغرافية  مناطق  عدة  في  وتفشيه  م2020  العام  في(  19-كوفيد)  المستجد  كورونا   فيروس  إنتشار  حدث  إن  مسببا
.  األعمال  توقف  حال  في  الخارجية  المجموعة  ومعامالت  إستثمارات  على  يؤثر  قد  مما  واألعمال  اإلقتصادية  لألنشطة  اضطرابات

 وترى  للتعديل،  قابل  وغير  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  تاريخ  بعد  الواقعة  األحداث  من  الحدث  هذا  أن  المجموعة  تعتقد
 هذه  في  المستقبلية  المالية  البيانات  على  المحتملة  لألثار  كمي  تقدير  أو  جوهري  أثر  أي  األن  حتى  يوجد  ال  بأنه  المجموعة  إدارة

 . المرحلة
 

 إعتماد البيانات المالية  .41
 

 م. 2021مارس  20بتاريخ تم إقرار هذه البيانات المالية الموحدة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة 

 

 

 مبلغ إعادة التصنيف  م 2018األرصدة المعدلة 
البيانات المالية المدققة  

  م 2018

  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف 
    

 مصروفات أخرى  5,635,750 1,704,245 7,339,995

 إهالك ممتلكات ومعدات  – 323,977 323,977

 الزكاة   2,028,222 ( 2,028,222) –

7,663,972 – 7,663,972  
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 الشركة األم –البيانات المالية المستقلة لبنك اليمن الدولي  .42
            

 بيان المركز المالي 1.42
  

   م 2019 م 2018

   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 صول األ   

 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني  48,610,099 51,978,760

 أرصدة لدى بنوك   126,216,603 111,626,487

 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إستثمارات   504,711,273 443,358,305

 قروض وسلفيات العمالء   19,245,194 32,891,771

 إستثمارات مالية متاحة للبيع  120,000 120,000

 أرصدة مدينة وأصول أخرى   592,244 2,782,426

 ممتلكات ومعدات   2,317,657 1,884,686

 حق إستخدام أصول مستأجرة   682,878 –

 إجمالي األصول   702,495,948 644,642,435

    

 الملكية وحقوق   لتزاماتاإل   

 لتزامات اإل   

 أرصدة مستحقة للبنوك  58,419,286 40,076,442

 ودائع العمالء  496,095,603 489,041,266

 أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى   19,552,054 12,641,237

 مخصصات أخرى   75,681,448 57,824,758

 إجمالي اإللتزامات   649,748,391 599,583,703

    

 الملكيةحقوق    

 رأس المال المدفوع    16,500,000 16,500,000

 إحتياطي قانوني   15,348,121 12,992,822

 أرباح مرحلة   20,899,436 15,565,910

 إجمالي حقوق الملكية   52,747,557 45,058,732

    

 الملكية وحقوق  لتزامات إجمالي اإل     702,495,948 644,642,435

    

 إلتزامات عرضية وإرتباطات     12,007,660 19,623,737
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 ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  الدخل الشاملبيان   2.42

 
   م 2019 م 2018

   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    

 إيرادات الفوائد   7,396,083 7,543,056

 إيرادات فوائد عن إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق   78,406,330 69,048,828

 إجمالي إيرادات الفوائد   85,802,413 76,591,884

    

 مصروفات الفوائد  ( 33,776,273) (34,034,017)

 صافي إيرادات الفوائد   52,026,140 42,557,867

    

 إيرادات رسوم وعموالت خدمات مصرفية   2,111,636 1,499,058

 مصاريف عموالت وأتعاب خدمات مصرفية   ( 350,761) ( 415,630)

 أرباح عمليات النقد األجنبي  5,528,358 11,130,283

 إيرادات إستثمارات مالية متاحة للبيع  12,000 23,040

 إيرادات أخرى   1,015,458 1,663,859

 صافي إيرادات التشغيل   60,342,831 56,458,477

    

 إنخفاض القيمة على األصول المالية )المخصصات(  يخصم:   ( 26,301,442) (33,747,065)

 وحق إستخدام أصول مستأجرة   إهالك ممتلكات ومعداتيخصم:   ( 331,175) ( 323,977)

 تكاليف الموظفينيخصم:   ( 1,993,570) ( 1,882,890)

 مصروفات أخرى  يخصم:   ( 9,499,986) ( 7,337,207)

 السنة قبل الضرائب  أرباح   22,216,658 13,167,338

   
 

 ضرائب الدخل عن السنة   ( 6,513,317) ( 4,265,982)

 صافي أرباح السنة بعد الضرائب   15,703,341 8,901,356

    

 الدخل الشامل اآلخر   – –

 إجمالي الدخل الشامل للسنة     15,703,341 8,901,356

    

 عائد السهم من صافي أرباح السنة )لاير يمني(       95.17 53.95

 
 

  
 
 
 
 

  


