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  (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

 الربح أو الخسارة الموحدبيان 

  2015ديسمبر  31في للسنة المالية المنتهية 

 المالية الموحدة وتقرأ معهاال يتجزأ من هذه البيانات  اً جزء( 39)إلى ( 1)من اإليضاحات المرفقة تشكل 

 47من  4

  إيضاح  2015  2014

    ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
      

 إئتمانية وأرصدة لدى البنوكإيرادات فوائد عن تسهيالت  21  6.172.496  6.772.393

 عن إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  فوائدإيرادات  22  38.872.903  39.157.245

 إجمالي إيرادات الفوائد   45.045.399  45.929.638
      

 ودائع وإقتراضتكلفة  23  (22.238.425)  (24.650.772)

 صافي إيرادات الفوائد   22.806.974  21.278.866
      

 إيرادات وعموالت خدمات مصرفية 24  1.311.178  1.236.528

 مصرفيةمصاريف عموالت وأتعاب خدمات    (337.830)  (378.620)

 أرباح عمليات نقد أجنبي 25  1.384.489  299.938

 مالية متاحة للبيعإستثمارات إيرادات    15.000  22.500

 إيرادات أخرى 26  717.184.3  1.210.149

 إجمالي الدخل   28.364.528  23.669.361
      

 مخصصات تم تكوينها خالل السنةصافي  27  (4.090.990)  (2.815.164)

 تكاليف موظفين 28  (1.470.327)  (1.293.837)

 مصاريف إدارية وعمومية  29  (2.945.342)  (3.005.425)

 ضرائب الدخل فريضة الزكاة الشرعية وربح السنة قبل خصم    19.857.869  16.554.935
      

 فريضة الزكاة الشرعية 15-2  (1.211.607)  (1.067.008)

 دخل السنةضرائب  15-1  (3.531.528)  (2.999.580)

 ربح السنة    15.114.734  12.488.347
      
 :ويعود إلى     

 المجموعةمساهمي    480.117.15  014.496.12

 غير المسيطرينحقوق    (746.2)  (7.667)

 اإلجمالي   734.114.15  347.488.12
      

 (لاير يمني) المجموعةالربح للسهم الواحد العائد لمساهمي  30  100.78  83.31

 
 



  (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدبيان 

  2015ديسمبر  31في للسنة المالية المنتهية 

 المالية الموحدة وتقرأ معهاال يتجزأ من هذه البيانات  اً جزء( 39)إلى ( 1)من اإليضاحات المرفقة تشكل 

 47من  5

2014  2015    

    يمنيألف لاير   ألف لاير يمني
      

 الربح للسنة   15.114.734  12.488.347
      
 بنود الدخل الشامل اآلخر     

 :البنود التي قد تصنف مستقبالً إلى الربح أو الخسارة     

 فروقات ُعملة عن ترجمة أنشطة بعمالت أجنبية    -  -

 إجمالي الدخل الشامل للسنة    15.114.734  12.488.347
      
 :ويعود إلى     

 المجموعةمساهمي    -  -

 غير المسيطرينحقوق    -  -

 اإلجمالي   -  -

 



 (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

 الملكية الموحد قوقفي ح اتالتغيربيان 

  2015 ديسمبر 31المالية المنتهية في للسنة 

 المالية الموحدة وتقرأ معهاال يتجزأ من هذه البيانات  اً جزء( 39)إلى ( 1)من اإليضاحات المرفقة تشكل 

 47من  6

 

 
 رأس المال 

 المدفوع
 

 إحتياطي قانوني
تقييم إحتياطي  

 عمله أجنبية
 

 أرباح محتجزة 
حقوق الملكية إجمالي  

(المجموعةمساهمي )  
غير حقوق  

 المسيطرين
 

 اإلجمالي

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

              5201سنة 

 32.833.243  178.161  32.655.082  10.974.224  (553)  6.681.411  15.000.000  2015يناير  1 الرصيد في
              

 15.114.734  (2.746)  480.117.15  480.117.15  -  -  -  لسنةلربح ال

 -  -  -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة

 15.114.734  (2.746)  15.117.480  15.117.480  -  -  - الدخل الشامل للسنةإجمالي 
              

 -  -  -  (2.269.270)  -  2.269.270  - اتحتياطيالمحول إلى اإل

 (10.500.000)  -  (10.500.000)  (10.500.000)       (19إيضاح رقم ) توزيعات أرباح

 37.447.977  175.415  37.272.562  13.322.434  (553)  8.950.681  15.000.000 2015ديسمبر  31الرصيد في 

              

              2014سنة 

 26.344.896  185.828  26.159.068  6.357.212  (553)  4.802.409  15.000.000  2014يناير  1 فيالرصيد 
              

 12.488.347  (7.667)  014.496.12  014.496.12  -  -  -  لسنةلربح ال

 -  -  -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة

 12.488.347  (7.667)  12.496.014  12.496.014  -  -  - الدخل الشامل للسنةإجمالي 
              

 -  -  -  (1.879.002)  -  1.879.002  - اتحتياطيالمحول إلى اإل

 (6.000.000)  -  (6.000.000)  (6.000.000)  -  -  - (19إيضاح رقم )توزيعات أرباح 

 32.833.243  178.161  32.655.082  10.974.224  (553)  6.681.411  15.000.000 2014ديسمبر  31الرصيد في 



 (م ي ش) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

  الموحد التدفقات النقديةبيان 

   2015 ديسمبر 31المالية المنتهية في للسنة 

 المالية الموحدة وتقرأ معهاال يتجزأ من هذه البيانات  اً جزء( 39)إلى ( 1)من اإليضاحات المرفقة تشكل 

 47من  7

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   

 قبل الضريبة ومخصص الزكاةلسنة لربح ال 19.857.869  16.554.935
    
 :تعديالت لتسوية الربح   

 إهالك الممتلكات والمعدات    508.300  479.769

 تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأةالمسترد من مخصص    (2.249.299)  (1.016.375)

 تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأةمن مخصص  مستخدمال   (81.196)  (920.473)

 ات أخرىمن مخصص المسترد   (895.723)  -

 ات أخرىمن مخصص مستخدمال   (20)  -

 فروق إعادة تقييم العمالت األجنبية   (11.946)  -

 ات تم تكوينها خالل السنة مخصص   4.090.990  2.815.164

 مالية متاحة للبيعإستثمارات إيرادات    (15.000)  (22.500)

 أرباح بيع ممتلكات ومعدات   (4.941)  (72)

17.890.448  21.199.034  

 :في رأس المال العامل التغيرات   

 أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة اإلحتياطي الزيادة في    (2.144.770)  (27.533)

 أذونات خزينة لدى البنك المركزي    -  11.580.721

 قروض وسلفيات ممنوحة للعمالءالنقص في    7.351.800  5.106.156

 أرصدة مدينة وموجودات أخرىفي  الزيادة   (1.209.869)  (374.105)

 أرصدة مستحقة لبنوكالزيادة في  /( النقص)   (7.650.934)  23.461.773

 ودائع عمالءالزيادة في    34.094.356  13.053.205

 أرصدة دائنة ومطلوبات أخرىالزيادة في    45.559  122.920

 العملياتمن صافي النقد المتأتي  51.685.176  70.813.585
    
 من ضريبة الدخل  المدفوع (2.999.580)  (2.939.867)

 من فريضة الزكاة الشرعيةالمدفوع  (671.975)  (793.543)

 صافي التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التشغيلية  48.013.621  67.080.175

    

 يةستممارالتدفقات النقدية من األنشطة اإل   

 ممتلكات ومعداتالمدفوع لشراء  (225.567)  (587.914)

 ممتلكات ومعداتمتحصالت من بيع  24.329  13.145

 الزيادة في ودائع ألجل لدى البنوك محجوزة بضمان  (1.601.176)  (1.356.073)

 يةستمماراألنشطة اإل في صافي التدفقات النقدية المستخدمة (1.802.414)  (1.930.842)



 (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

 (تابع) الموحد التدفقات النقديةبيان 

   2015 ديسمبر 31المالية المنتهية في للسنة 

 المالية الموحدة وتقرأ معهاال يتجزأ من هذه البيانات  اً جزء( 39)إلى ( 1)من اإليضاحات المرفقة تشكل 

 47من  8

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

 (19إيضاح رقم )توزيعات أرباح للمساهمين  (150.741)  (238.090)

 سداد دائنو التوزيعات (5.761.910)  -

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية  (5.912.651)  (238.090)
    

 صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة  40.298.556  64.911.243
    

 يناير  1رصيد النقد وما في حكمه كما في  014.800.324  771.888.259

 ديسمبر  31رصيد النقد وما في حكمه كما في  365.098.570  324.800.014

    

 :يشتمل النقد وما في حكمه في آخر السنة على ما يلي   

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي  44.193.364  35.210.677

 البنوك أرصدة لدى 69.728.581  64.602.094

 لحين اإلستحقاق أذونات خزينة 086.009.283  253.073.758

 محجوزة بضمان البنوك ودائع لدى (5.284.879)  (3.683.703)

 أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة اإلحتياطي (26.547.582)  (24.402.812)

 ديسمبر  31رصيد النقد وما في حكمه كما في  365.098.570  324.800.014

 
 



 (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

   2015 ديسمبر 31المالية المنتهية في للسنة 

 47من  9

 نبذة عامة .1

 1979يناير  4مسجلة في الجمهورية اليمنية في  يمنيةشركة مساهمة ك"( البنك( )"م ي ش)بنك اليمن الدولي تأسس 

( 38)طبقاً ألحكام قانون البنوك التجارية رقم  ويزاول نشاطه المصرفي 1979لسنة  (4)القرار الجمهوري رقم  بموجب

ينة في مد الرئيسي من خالل المركز نشاطه في الجمهورية اليمنية ويمارس بنك اليمن الدولي. والئحته التنفيذية 1998لسنة 

عشرون فرعا في صنعاء، عدن، تعز، المكال، سيئون، واثنان الجمهورية اليمنية وعددها في  المنتشرة صنعاء وفروعه

 .، تريمذمار، الحديده، القطن، إب

 :التابعة له التالية البيانات المالية للشركةوللبنك المالية البيانات المالية الموحدة على  البياناتتشتمل 

  بلد التأسيس  التابعة الشركةاسم 
نسبة الملكية 

 النشاط الرئيسي  والتصويت
       

 لإلستثمار  شركة أوشن بريز

 والتنمية المحدودة  

إقامة المشاريع اإلستثمارية في المجاالت   ٪80  الجمهورية اليمنية 

 السياحية والعمرانية والتجارية عموماً 

 الجديدة والمعدلةتطبيق معايير التقارير المالية الدولية  .2

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية والتي ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة 2-1

تم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية المفعول بالنسبة للفترات السنوية التي تبدأ في 

إن تطبيقها لم يكن له أي تأثير جوهري على المبالغ المقرر عنها . الموحدة المالية البيانات، في هذه 2015يناير  1أو بعد 

 .للسنة الحالية أو لسنوات سابقة، ولكنها قد تؤثر على احتساب التعامالت أو الترتيبات المستقبلية

  والتي تتضمن تعديالت على معيار التقارير  2012 – 2010التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية

ومعيار التقارير  8الدولية رقم  المالية ومعيار التقارير 3الدولية رقم  المالية ومعيار التقارير 2المالية الدولية رقم 

ر المحاسبي والمعيا 24والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16والمعيار المحاسبي الدولي رقم  13الدولية رقم المالية 

 .38الدولي رقم 

  والتي تتضمن تعديالت على معيار التقارير  2013 – 2010التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية

والمعيار المحاسبي  12ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  3ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  1المالية الدولية رقم 

 .40الدولي رقم 

  منافع الموظفين لتوضيح المتطلبات المتعلقة بكيفية ربط المساهمات : 19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 .المقدمة من الموظفين أو أطراف اخرى والمرتبطة بالخدمات بفترات الخدمة

 



 (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

 (تابع)الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية

   2015 ديسمبر 31المالية المنتهية في للسنة 

 47من  10

 (تابع)تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  .2

 اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعدالمعايير والتفسيرات تحت  2-2

 :بعد المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد المجموعةلم تطبق 

يطبق للفترات  

السنوية التي تبدأ 

 في أو بعد

  معايير جديدة والتعديالت ذات الصلة

 2016يناير  1 .المؤجلة التنظيميةالحسابات : 14معيار التقارير المالية الدولية رقم 
  

 2016يناير  1 .عرض القوائم المالية والمتعلق بمبادرة اإلفصاح: 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

الترتيبات المشتركة والمتعلق بالمحاسبة عن : 11تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .مشتركةحيازة مصالح في عمليات 

 2016يناير  1

  

الممتلكات واآلالت والمعدات والمعيار المحاسبي : 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .والمتعلق بتصنيف األساليب المقبولة لإلستهالك واإلطفاء الملموسةاألصول غير : 38الدولي رقم 

 2016يناير  1

  

الممتلكات واآلالت والمعدات والمعيار المحاسبي : 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .الزراعة والمتعلق بالنباتات المثمرة: 41الدولي رقم 

 2016يناير  1

  

المالية المنفصلة والمتعلق بحسابات  البيانات: 27تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

االستثمار في شركات شقيقة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة بحيث تتم المحاسبة عنها بشكل 

 .المالية المنفصلة البياناتإختياري بإستخدام طريقة حقوق الملكية في 

 2016يناير  1

  

القوائم المالية الموحدة ومعيار التقارير المالية : 10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

: 28 اإلفصاح عن المصالح في شركات اخرى والمعيار المحاسبي الدولي رقم: 12الدولية رقم 

اإلستثمار في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة والمتعلق بتطبيق إستثناء التوحيد على شركات 

 .اإلستثمار

 2016يناير  1

  

والتي تغطي التعديالت  2014 – 2012سنوية على معايير التقارير المالية الدولية التعديالت ال

والمعيار المحاسبي  7ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  5على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .34والمعيار المحاسبي الدولي رقم  19الدولي رقم 

 2016يناير  1

  



 (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

 (تابع)الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية

   2015 ديسمبر 31المالية المنتهية في للسنة 
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 (تابع)تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  .2

 (تابع)المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد  2-2

يطبق للفترات  

السنوية التي تبدأ 

 في أو بعد

 2010و 2009النسخ المعدلة في سنة ) األدوات المالية: 9الدولية رقم المالية معيار التقارير 

 .(2014و 2013و

متطلبات جديدة لتصنيف وقياس  2009الصادر في نوفمبر  9يقدم معيار التقارير المالية الدولية رقم 

ً في أكتوبر  9تم تعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم . المالية الموجودات لكي  2010الحقا

لكي  2013وفي نوفمبر يتضمن متطلبات تصنيف وقياس اإللتزامات المالية وإلغاء اإلدراج، 

صدرت نسخة معدلة اخرى من معيار التقارير . يتضمن المتطلبات الجديدة لمحاسبة التحوط العامة

متطلبات إنخفاض قيمة األصول المالية و ( أ: )لكي يتضمن 2014في يوليو  9المالية الدولية رقم 

 القيمة العادلة من خالل"تعديالت محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل تقديم ( ب)

 .كفئة قياس لبعض أدوات الدين البسيطة" اإليرادات الشاملة االخرى

والتي تتضمن متطلبات المحاسبة  9تستبدل النسخة النهائية لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

يتضمن . ساإلدراج والقيا: األدوات المالية – 39لألدوات المالية، المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 :المعيار متطلبات في المجاالت التالية

 مصنفة الالمالية بالرجوع إلى نموذج العمل  الموجوداتيتم تصنيف  :التصنيف والقياس

من معيار التقارير المالية  2014تقدم نسخة . وخصائص تدفقاتها المالية التعاقدية ضمنه

لبعض أدوات " الشاملة االخرىالقيمة العادلة من خالل اإليرادات "فئة  9الدولية رقم 

ولي المعيار المحاسبي الدفي إطار المالية بطريقة مماثلة  المطلوباتيتم تصنيف . الدين

، إال أن هناك إختالفات في متطلبات تطبيق قياس مخاطر اإلئتمان الخاصة 39 رقم

 .بالشركة

 خسارة "نموذج  9من معيار التقارير المالية رقم  2014تقدم نسخة  :إنخفاض القيمة

ً وقوع . المالية الموجوداتلقياس إنخفاض قيمة " اإلئتمان المتوقعة لذا لم يعد ضروريا

 .حدث إئتماني قبل إدراج خسارة اإلئتمان

 تقدم نموذجاً جديداً لمحاسبة التحوط تم تصميمه ليكون أكثر إتساقاً مع  :محاسبة التحوط

التحوط من التعرض للمخاطر المالية  كيفية قيام الشركات بأنشطة إدارة المخاطر عند

 .وغير المالية

 المالية من المعيار  الموجودات والمطلوباتتم ترحيل متطلبات إلغاء إدراج  :إلغاء اإلدراج

 .39المحاسبي الدولي رقم 

 2018يناير  1

اإلفصاحات حول التطبيق : األدوات المالية: 7تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .9المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

عند تطبيق معيار 

التقارير المالية 

للمرة  9الدولية رقم 

 األولى
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 (تابع)تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  .2

 (تابع)المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد  2-2

يطبق للفترات السنوية  

 التي تبدأ في أو بعد

اإلفصاحات المتعلقة بإفصاحات إضافية : األدوات المالية: 7معيار التقارير المالية الدولية رقم 

وط في بمحاسبة التح صتقديم الفصل الخا عنالناتجة ( والتعديالت الالحقة)لمحاسبة التحوط 

 .9معيار التقارير المالية الدولية رقم 

عند تطبيق معيار 

التقارير المالية الدولية 

 للمرة األولى 9رقم 
  

 .اإليرادات من العقود مع العمالء: 15معيار التقارير المالية الدولية رقم 

وأنشأ نموذجاً واحداً شامالً لكي  15، صدر معيار التقارير المالية الدولية رقم 2014في مايو 

سوف يحل . اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالءتستخدمه الشركات في المحاسبة عن 

محل دليل اإلعتراف باإليرادات المضمن في المعيار  15معيار التقارير المالية الدولية رقم 

عقود المقاوالت : 11اإليرادات والمعيار المحاسبي الدولي رقم : 18المحاسبي الدولي رقم 

 .عولوالتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري المف

هو أنه ينبغي على الشركة اإلعتراف  15المبدأ األساسي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

باإليرادات لوصف نقل البضائع والخدمات إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع الشركة 

على وجه التحديد، يقدم المعيار منهجاً مكوناً من . الحصول عليه عن تلك البضائع أو الخدمات

 :خطوات لإلعتراف باإليرادات 5

 مع العمالء( العقود)تحديد العقد : الخطوة األولى. 
 تحديد إلتزامات األداء في العقد: الخطوة الثانية. 
 تحديد سعر المعاملة: الخطوة الثالثة. 
 ألداء في العقدتخصيص سعر المعاملة إلى إلتزامات ا: الخطوة الربعة. 
 تستوفي الشركة إلتزام األداء( أو كلما)اإلعتراف باإليرادات عندما : الخطوة الخامسة. 

يتم إستيفاء ( أو كلما)، تعترف الشركة عندما 15معيار التقارير المالية الدولية رقم  في إطار

اء ليها إلتزام أدعلى البضائع أو الخدمات التي يقوم ع" السيطرة"عند نقل : إلتزام األداء، أي

 15تمت إضافة إرشادات أكثر تقييداً في معيار التقارير المالية الدولية رقم . معين إلى العميل

 .للتعامل مع سيناريوهات محددة

 .إفصاحات واسعة 15باإلضافة إلى ذلك، يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 2018يناير  1

  

المالية الموحدة والمعيار  البيانات: 10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

( 2011)اإلستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة : 28المحاسبي الدولي رقم 
أو المساهمة بها من قبل المستثمر في الشركة الشقيقة أو  الموجوداتوالمتعلق بمعالجة بيع 

 .كالمشروع المشتر

تاريخ التطبيق مؤجل 

 ألجل غير 

 تتوقع اإلدارة بأنه سوف يتم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة في البيانات المالية للبنك للسنة التي تبدأ في

ارير قأو عندما تكون قابلة للتطبيق، وأن تطبيق تلك المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، عدا معيار الت 2016يناير  1 

، لن يكون له تأثيراً جوهرياً على البيانات المالية للشركة في 15ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  9المالية الدولية رقم 

 فترة التطبيق األولي.

في البيانات  15ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  9تتوقع اإلدارة بأنه سوف يتم تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

ومعيار التقارير المالية  9. قد يكون لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 2018يناير  1المالية للبنك للسنة التي تبدأ في 

ً على المبالغ المقرر عنها واإلفصاحات التي تمت في البيانات المالية للبنك فيما يتعلق  15الدولية رقم  تأثيراً جوهريا

ً تقديم تقديرات باإليرادا ت من العقود المبرمة مع العمالء واألصول واإللتزامات المالية للبنك. مع ذلك، فإنه ليس عمليا

 معقولة حول تأثير تطبيق هذه المعايير إلى أن يجري البنك مراجعة تفصيلية.
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 السياسات المحاسبية الهامة  .3

 لتزام بمعايير التقارير المالية الدوليةمدى اإل

وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح اليمنية "( IFRS)"وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  الموحدة البيانات الماليةتم إعداد 

 .السارية ذات العالقة

 أسس اإلعداد

اس قيمتها العادلة سوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األدوات المالية التي تم قياسها على أالموحدة تم إعداد البيانات المالية 

تمثل التكلفة التاريخية بشكل عام القيمة العادلة مقابل  .في نهاية كل فترة مالية، كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه

 .سلع وخدماتالحصول على 

ن مشاركين تعامالت منظمة بيطار إأو تدفع لتحويل التزام في صل أتمثل القيمة العادلة القيمة التي يتم استالمها مقابل بيع 

كان السعر ممكن تحديده بشكل واضح أو تقديره بإستخدام اساليب تقييم ذا إفي السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما 

في عين االعتبار خصائص االصل أو االلتزام إذا كان  مجموعةالأخذ تعند تقييم القيمة العادلة ألصل أو التزام، . اخرى

يتم تحديد  .السوق سيأخذون تلك الخصائص في عين االعتبار عند تسعير االصل أو االلتزام في تاريخ القياسالمشاركين في 

بناء على ذلك االساس فيما عدا معامالت  الموحدة أو االفصاح في هذه البيانات المالية/القيمة العادلة ألغراض القياس و

والقياسات التي  17، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 2لمالية الدولية رقم معيار التقارير اطار إالمدفوعات المشتركة التي في 

تتشابه فيما يتعلق بالقيمة العادلة ولكنها ليست بالقيمة العادلة ومثال على ذلك صافي القيمة القابلة للتحقق في معيار المحاسبة 

 .36أو القيمة المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي رقم  2الدولي رقم 

بناء على الدرجة التي  3 و 2 و 1إلضافة إلى أنه ألغراض التقارير المالية يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إلى المستوى با

تكون عندها مدخالت قياس القيمة العادلة ممكن مالحظتها ودرجة أهمية هذه المدخالت في قياس القيمة العادلة في مجملها، 

 :والتي يمكن وصفها كما يلي

في اسواق نشطة ألصول أو التزامات متشابهة ( غير معدلة)عندما تكون المدخالت عبارة عن أسعار مدرجة  – 1 المستوى

 .سيطر عليها في تاريخ القياست مجموعةالزال توالتي ال 

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

 االلتزام بشكل مباشر أو غير مباشر، لألصل أو

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

 :تتمثل السياسات المحاسبية االساسية في التالي

  أسس توحيد البيانات المالية

السيطرة حقق وتت. لسيطرتهالتابعة له الخاضعة  ةوالشرك للبنك الموحدة الماليةالبيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات 

 :عندما يتوفر لدى البنك العناصر التالية

 توفر النفوذ على الشركة التابعة. 

  أو له الحق في عائدات متغيرة نتيجة لعالقته مع الشركة التابعةلمخاطر يتعرض البنك. 

  الشركة التابعة لتغيير العائدات مننفوذه لدى البنك القدرة على إستخدام. 
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  .3

 (تابع) أسس توحيد البيانات المالية

يقوم البنك بإعادة تقدير مدى سيطرته على الشركة التابعة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى تغير أحد او أكثر من 

 .عناصر التحكم المذكورة أعاله

الكافية التي تمنحه القدرة العملية على إدارة وتوجيه األنشطة الرئيسية للشركة التابعة  عند إمتالك البنك القدرة التصويتية

بشكل فردي ومستقل، فهنا يتوفر لدى البنك النفوذ على الشركة التابعة، حتى وإن لم تمثل القدرة التصويتية نسبة األغلبية 

 .ضمن الشركة التابعة

دراسته لمدى كفاية القدرة التصويتية ومدى منحها النفوذ على الشركة التابعة كافة علماً بأن البنك يأخذ في الحسبان عند 

 :الحقائق والظروف والتي تتضمن التالي

  مقدار القدرة التصويتية المملوكة من قبل البنك وتركزها نسبة إلى القدرة التصويتية المتبقية لدى المالك اآلخرين

 .ومقدار توزعها لديهم

 ىتصويتية المتوقعة والمحتملة للبنك إلى القدرة التصويتية التي ستتبقى للمالك واألطراف اآلخرمقدار القدرة ال. 

 أية حقوق ظهرت أو قد تظهر نتيجة لترتيبات تعاقدية أخرى. 

  في دمها من علشركة التابعة الرئيسية لنشطة األأية حقائق وظروف أخرى قد تشير إلى مقدرة البنك في إدارة وتوجيه

 .التي تتطلب صنع وإتخاذ القرار، ويتضمن هذا، منهجية التصويت التي إتبعها المالك في إجتماعاتهم الماضية األوقات

يقوم البنك بتوحيد البيانات المالية للشركة التابعة مع بيانات البنك المالية عند تحقق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف 

الل السنة أو المستبعدة خالمقتناه التابعة  ةمصاريف وإيرادات الشركوبالتحديد، فإن . عن توحيدها عند فقدان تلك السيطرة

 تحققالموحد من تاريخ اآلخر الشامل الربح أو الخسارة والدخل الموحد وبيان الربح أو الخسارة يتم إدراجها في بيان 

 . فقدان البنك لتلك السيطرة على الشركة التابعةتاريخ السيطرة وحتى 

حصة ) سيطرةمُ الومالك الحصص غير البنك اآلخرى لمساهمين الدخل الشامل الربح أو الخسارة وكافة عناصر  يعود

. (حصة األقلية) سيطرةمُ الومالك الحصص غير يعود إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة إلى مالك الشركة . (األقلية

 .سيطرةمُ المالك الحصص غير في حقوق أدى هذا إلى تكوين عجز حتى لو 

التابعة  ةالمالية للشركالخاصة بالبيانات  على السياسات المحاسبيةأينما لزم ذلك، وضرورية، التعديالت كافة التم إجراء 

 .للمجموعةالسياسات المحاسبية مع  هالغرض توحيد

ت النقدية والتدفقاواألرباح والخسائر تم إلغاء أثر كافة الحسابات المتقابلة لجميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية 

 .البيانات الماليةهذه التابعة عند توحيد  ةشركالو البنكبين عن كافة التعامالت الناتجة 

 المعامالت بالعمالت األجنبية

 يتم. تإجراء المعامالفي تاريخ تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة يتم 

الخسائر في بيان /تحويل البنود النقدية بإستخدام السعر السائد بتاريخ إعداد البيانات المالية الموحدة، ويتم اإلعتراف باألرباح

ي فيتم تحويل البنود غير النقدية والمثبتة في السجالت بالتكلفة التاريخية بإستخدام السعر السائد . الموحدالربح أو الخسارة 

ي تاريخ فيتم تحويل البنود غير النقدية والمثبتة في السجالت بالقيمة العادلة بإستخدام السعر السائد  .ليةإجراء العمتاريخ 

 .خسائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة/تقييم تلك الموجودات، ويتم اإلعتراف بأرباح
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 (تابع)الهامة السياسات المحاسبية  .3

 (تابع) المعامالت بالعمالت األجنبية

عند توحيد البيانات المالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الشركة التابعة والمعدة بعملة مختلفة عن عملة البيانات المالية 

ً لألسعار الوسيطة للعمالت في تاريخ البيانات المالية الموحدة أما فروقات العملة الناجمة عن تقييم صافي . الموحدة وفقا

 .فتظهر ضمن بنود الدخل الشامل األخرى الموحداإلستثمار في الشركة التابعة 

الذي  اإلقتصادي الرئيسي السوقعملة  ي، وهاليمنيبالريال للمجموعة  الموحدة المالية البياناتفي تعرض البنود المدرجة 

 .فيما عدا ما يتم اإلشارة إليه بخالف ذلك، إلى أقرب ألف اً ضمنه مقربوشركته التابعة يعمل البنك 

 الماليةاألدوات 

 .األداة المالية فيطرفاً في عالقة تعاقدية المجموعة كون تيتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية عندما 

ً بالقيمة العادلة تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة الى حيازة او إصدار . تقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا

ن ، إالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائرعدى عن )الموجودات والمطلوبات المالية 

ً  –او تخصم من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية لى إتضاف ( وجدت  عند االدراج – عندما يكون ذلك مالئما

ات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح حيازة الموجودات أو المطلوبلى إتكاليف المعاملة المنسوبة مباشره . المبدئي

 .الربح او الخسارةوالخسائر تدرج فوراً في 

 الموجودات المالية

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، وإستثمارات مالية : المالية ضمن الفئات التاليةالمجموعة موجوداتها صنف ت

باإلعتماد  األولي عند اإلدراجالموجودات المالية تحديد تصنيف يتم و. بالتكلفة المطفأةتسهيالت إئتمانية مباشرة متاحة للبيع، 

  .على طبيعة الموجودات المالية والهدف من إقتناءها

المتاجرة، وهو  في تاريخ" المعتادة"يتم تسجيل جميع المشتريات والمبيعات للموجودات المالية والتي تتم بالطرق االعتيادية 

إن المشتريات أو المبيعات المعتادة . من الطرف المعني/استالم الموجودات إلى/بتحويلالمجموعة فيه قوم تذي التاريخ ال

أو  الذي تحدده التشريعاتوهي تلك التي تتعلق بالموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني 

 .القوانين أو حسب أعراف السوق

 الفعليةطريقة الفائدة 

تتمثل طريقة الفائدة الفعلية في احتساب التكلفة المطفأة لألصل المالي وتخصيص إيرادات الفوائد على الفترة الزمنية المحددة 

ساب كافة ويتضمن اإلحت)يتم استخدام معدل سعر الفائدة في خصم التدفقات المستقبلية المتوقع الحصول عليها . لألصل

معاملة من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف ال أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون جزءاً ال يتجزالرسوم والنقاط المدفوعة أ

ً )خالل عمر األصل أو ( وكافة األقساط والخصومات األخرى على فترة زمنية أقصر من صافي ( عندما يكون ذلك مناسبا

 .القيمة الدفترية عند االدراج المبدئي

 تاريخ اإلستحقاق إستثمارات محتفظ بها حتى

ى الرغبة والقدرة عل مجموعةأو التي يمكن تحديدها ولل الثابتةاإلستثمارات ذات الدفعات وتواريخ اإلستحقاق تصنف 

تاريخ اإلستحقاق، مثال على ذلك اذونات الخزينة لحين حتى اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كإستثمارات محتفظ بها 

رصيد بعاد اإلسمية بعد إستبالقيمة  المكتتب بها عن طريق البنك المركزي اليمني نةيالخز اتأذونيتم إثبات إذ  اإلستحقاق،

  .البيانات المالية الموحدةفي تاريخ كما خصم اإلصدار 

اً قصتاريخ اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة وذلك بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناحتى يتم تسجيل اإلستثمارات المحتفظ بها 

 .الفعليخسائر إنخفاض القيمة، ويسجل الدخل على أساس الناتج 
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 إستثمارات مالية متاحة للبيع

مصنفة  وليست تم تصنيفها كموجودات مالية متاحة للبيعر مشتقة يهي موجودات مالية غ الموجودات المالية المتاحة للبيع

، تحقاقت محتفظ بها حتى تاريخ االسوإستثمارا( ب) ،تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة( أ) :ضمن الفئات التالية

  .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (ج)

 للوفاء بيعها ويمكن الزمن من محددة غير لفترة بها لإلحتفاظ النية تتجه التي تلك هي للبيع المتاحة الماليةالموجودات 

 .األسهم أسعار أو الصرف أسعار أو الفائدة معدالت في التغيرات أو السيولة بمتطلبات

على أنها موجودات ( إن وجدت)والمتاجر بها في سوق نشط المجموعة متلكها تيتم تصنيف أسهم الشركات المدرجة التي 

ثمارات في أسهم غير مدرجة في سوق نشط ولكنها تأيضأ إسالمجموعة ملك ت. مة العادلةمالية متاحة للبيع وتدرج بالقي

 .(قياس قيمتها العادلة بشكل موثوقنظراً إلمكانية )ة للبيع وتدرج بالقيمة العادلة مصنفة على أنها موجودات مالية متاح

عات يتم إحتساب إيرادات الفوائد باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي والتوزيو العادلة على النحو المبين أدناه، يتم تحديد القيمة

يمة أية تغيرات أخرى في ق إدراجويتم . الموحدالربح أو الخسارة بيان في يتم إدراجها ومن الموجودات المالية المتاحة للبيع 

عندما  .القيمة العادلة لإلستثماراتفي إحتياطي  الموحد وذلكاآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة واإلستثمارات في بيان 

سابقا دراجها إالتي تم والخسائر  وأتم إعادة تصنيف األرباح ي ،عند اإلعتراف بإنخفاض قيمهايتم بيع الموجودات المالية أو 

 .الخسائر وأاألرباح إلى لقيمة العادلة لإلستثمارات افي إحتياطي 

ي إستالم فللمجموعة يتم إدراج توزيعات األرباح من الموجودات المالية المتاحة للبيع في األرباح أو الخسائر عند نشوء حق 

 . التوزيعات

يد وقياس نشط والتي ال يمكن تحدفي سوق والتي ليست مدرجة ( أسهم ملكية)أما بالنسبة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 

 .ناقصاً أية خسائر ناتجة عن إنخفاض القيمةبالتكلفة كل موثوق، فإنها تدرج في تاريخ التقارير قيمتها العادلة بش

  تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

مالية غير مشتقة ولها دفعات محددة أو قابلة للتحديد وهي غير موجودات هي  (السلفالقروض و)التسهيالت اإلئتمانية 

إلئتمانية افي التسهيالت وتتمثل بها، لمتاجرة ابدون نية المجموعة عليها حصل تأو نشئها توهي أما أن مدرجة في سوق نشط 

ويتم قياس هذا النوع من الموجودات  .واألرصدة المدينة والموجودات األخرى عمالءممنوحة للال (قروض وسلف)المباشرة 

 .ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة الفعلي الفائدةالمالية بالتكلفة المطفأة وذلك بإستخدام معدل 

التي ال والذمم المدينة قصيرة األجل القروض و فيما عدا، خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي يتم احتساب إيرادات الفائدة من

 .ينتج عن خصمها أثر جوهري

 المالية الموجوداتإنخفاض قيمة 

د موجوبتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة موحد  بيان مركز ماليكل تاريخ في المجموعة قوم ت

ية ويتم تكبد خسارة ـالـمالموجودات المالي أو مجموعة الموجود التنخفض قيمة . ماليةموجودات مالي أو مجموعة 

ود للموجدث أو أكثر من حدث بعد اإلدراج األولي ـ، كان هناك دليل موضوعي نتيجة لحفقط إذاوإذا، القيمة في اإلنخفاض 

لمالي أو اللموجود أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ( أو األحداث)ك لذويوجد لحدث الخسارة "( حدث خسارة)"

 .المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليهالموجودات مجموعة 
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مالية بيانات قابلة للمراقبة والتي الموجودات المالي أو مجموعة الموجود اليتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة 

 :حول أحداث الخسارةالمجموعة ترد إلى عناية 

 صعوبة مالية جوهرية للمصدر أو الملتزم. 

 لغ المستحقةامخالفة العقد، مثل العجز عن الدفع أو عدم دفع الفوائد أو دفعات أصل المب. 

  تنازالً للمقترض ألسباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترض، والتي في غيابها ال المجموعة منح

 .ينظر المقرض بموضوع ذلك التنازل

 في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية جوهرية أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض. 

  المالي بسبب صعوبات ماليةالموجود إختفاء سوق نشط لذلك. 

  مالية منذ ات موجودمجموعة لبيانات قابلة للمراقبة تشير إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرة

ة المجموعفي المالية الفردية للموجودات نية تحديد اإلنخفاض بالرغم من عدم إمكاالموجودات اإلدراج األولي لتلك 

 :متضمنة

 أو ،المجموعةفي  ينتغييرات عكسية في موقف السداد للمقترض -

 .الدفع بأصول في المجموعةعن ظروف إقتصادية وطنية أو محلية تتزامن مع عجز  -

مالية يكون كل منها جوهرياً موجودات أوالَ بتقييم ما إذا وجد دليل موضوعي منفرد على إنخفاض قيمة المجموعة قوم ت

عدم وجود دليل المجموعة  تإذا حدد. مالية ال يكون كل منها جوهرياً بحد ذاتهلموجودات بحد ذاته، ومنفرداً أو مجتمعاَ 

موجودات في مجموعة الموجود مالي مقيم فردياً، سواًء جوهرياً أو ال، فإنه يضم لموجود موضوعي على إنخفاض القيمة 

قيمتها  التي تم تقييم إنخفاضالموجودات . قوم بتقييم إنخفاض قيمتها مجتمعةً تمالية لها نفس خصائص مخاطر اإلئتمان و

 .لقيمةافي التقييم الجماعي لإلنخفاض لها، ال تدرج ضمن لقيمة في افردياً ويتم إدراج أو يستمر إدراج خسارة إنخفاض 

جة مدر (سلفياتقروض و)تسهيالت إئتمانية على القيمة في إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة إنخفاض 

، يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المطفأةبالتكلفة 

تخفض . المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي( بإستثناء خسائر اإلئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها)لمقدرة ا

إذا كان  .الموحد الربح أو الخسارةبيان في القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة 

دد هو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحالقيمة في لقرض معدل فائدة متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي خسارة إنخفاض ل

إنخفاض القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة بإستخدام سعر سوق المجموعة قيس توكوسيلة عملية، قد . بموجب العقد

 .قابل للمراقبة

د تنتج عن مالي مضمون يعكس التدفقات النقدية التي قلموجود إحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة يتم 

 .حجز الرهن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيعها سواًء كان حجز الرهن محتمالً أم ال

المالية على أساس خصائص مخاطر اإلئتمان  الموجوداتغراض إجراء تقييم جماعي إلنخفاض القيمة، يتم تجميع أل

نوع األصل، مجال العمل، الموقع الجغرافي، اإلعتبار في التي تأخذ المجموعة أي، على أساس عملية تصنيف )المشابهة 

 (. نوع الضمانة، وضع اإلستحقاق السابق وعوامل أخرى ذات عالقة
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قدرة المدين على م إلىتشير كونها الموجودات تلك الخصائص تتعلق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات من تلك 

 .التي يتم تقييمها للموجوداتدفع كافة المبالغ المستحقة حسب الشروط التعاقدية 

لنقدية تقييم إنخفاض قيمتها بشكل جماعي على أساس التدفقات المالية  موجوداتدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة تقدر الت

ذات خصائص مخاطر اإلئتمان المشابهة لتلك للموجودات وخبرة الخسارة التاريخية في المجموعة للموجودات التعاقدية 

تتم تسوية خبرة الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية القابلة للمراقبة لتعكس آثار الظروف . وعةمالمجفي الموجودة 

الفترة بالمرتبطة الحالية التي لم تؤثر على الفترة التي إرتكزت عليها خبرة الخسارة التاريخية وإلزالة آثار الظروف 

ً لم تعد موجودة التي والتاريخية   .حاليا

ي البيانات مع التغيرات فبحيث تتوافق الموجودات تقديرات في التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات يجب أن تعكس ال

على سبيل المثال، التغيرات في معدالت البطالة، أسعار العقار، وضع الدفع )القابلة للمراقبة ذات العالقة من فترة ألخرى 

ت تتم مراجعة المنهجية واإلفتراضا(. الخسائر في المجموعة وحجمهاأو العوامل األخرى التي تشير لتغييرات في إحتماالت 

رات الخسارة لتقليل أية فروقات بين تقديالمجموعة المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم من قبل 

 .وخبرة الخسارة الفعلية

 شطبه تمي النهائية، الخسارة وحددت الضرورية القانونية اإلجراءات كافةباع إت وتم للتحصيل، قابل غير ما قرض كان إذا

 روريةالض اإلجراءات كافةإستكمال  بعد القروض تلك مثل وتشطب. المرتبط بإنخفاض قيمة القرض مخصصال مقابل

ً ساب المشطوبة للمبالغ الالحقة التحصيالتيتم إدراج . الخسارة مبلغ وتحديد  في بالقيمة اإلنخفاض مخصص مبلغ تخفض قا

 .الموحد الربح أو الخسارةبيان 

 شكلب اإلنخفاض يعزى أن ويمكن الحقة فترة في بالقيمة اإلنخفاض خسارة مبلغ إنخفض إذاف ،بالنسبة للقروضأما 

 خسارة رد ميتفإنه ( للمدين يناإلئتما التصنيف في تحسن حدوث مثل) القيمة إنخفاض إدراج بعد وقع حدث إلى موضوعي

ً ساب المدرجة بالقيمة اإلنخفاض  ةالربح أو الخساربيان في العكس  مبلغ يدرج. المخصص حساب تسوية طريق عن قا

 .الموحد

ادلة العالقيمة في اإلنخفاض الجوهري أو المطول إلعتبار في االمصنفة كمتاحة للبيع، يؤخذ اإلستثمارات وفي حالة 

وإذا وجد مثل ذلك الدليل . الموجودقيمة في إذا كان هناك إنخفاض ما المالية إلى أقل من تكلفتها عند تحديد للموجودات 

 ع، تتم إزالة الخسارة المتراكمة، التي تقاس على أنها الفرق بين تكلفة الحيازة والقيمةـيـة للبـالمالية المتاحللموجودات بالنسبة 

من حد الموابقاً بالربح أو الخسارة ـالمدرج سالمالي الموجود على ذلك القيمة في العادلة الحالية ناقصاً خسارة اإلنخفاض 

 .الموحد الربح أو الخسارةبيان في وتدرج الموحد الملكية بيان حقوق 

 واإللتزامات العرضية تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأةمخصص 

( 5)ورقم  1996لسنة ( 6)تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم إلى ما ذكر أعاله، وباإلضافة 

يتم تكوين مخصص تسهيالت إئتمانية مباشرة  الموجودات والمطلوبات،بشأن تصنيف  2015لسنة ( 8)ورقم  1998لسنة 

تحسب من مجموع القروض للمخاطر العامة نسبة مئوية باإلضافة إلى بذاتها عرضية واإللتزامات ال بالتكلفة المطفأة

األرصدة المغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك مستبعداً منها عرضية األخرى والتسهيالت واإللتزامات ال

 يةعرضوالتسهيالت واإللتزامات الخارجية ذات مالءة وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة القروض 

 :م تكوين المخصص طبقاً للنسب التالية كحد أدنىوبناءاً عليه يت
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 ( مراقبةالمتضمنة حسابات تحت )منتظمة وسلفيات قروض    - 2٪

 ( مراقبةالمتضمنة حسابات تحت )عرضية منتظمة إلتزامات    - 1٪
  

 

15٪ 

45٪ 

100٪ 

 عرضية غير منتظمةوسلفيات وإلتزامات قروض    -

 عرضية دون المستوىقروض وسلفيات وإلتزامات 

 عرضية مشكوك في تحصيلها قروض وسلفيات وإلتزامات 

 عرضية رديئةقروض وسلفيات وإلتزامات 

 بعد خصم مخصص القروض والسلفيات والفوائدالموحد تظهر القروض والسلفيات المقدمة للعمالء في بيان المركز المالي 

يتم إعدام القروض والسلفيات في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيلها أو بناءاً على التعليمات الصادرة . المعلقة

يتم قيد المبالغ المحصلة من القروض والسلفيات التي سبق . الذي يقوم بهمن البنك المركزي اليمني في ضوء الفحص 

 ".إيرادات أخرى"الموحد ضمن بند الربح أو الخسارة إعدامها في بيان 

إلى يشير والذي ، (8)أصدر البنك المركزي اليمني منشور دوري رقم  2015ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في 

 .٪2إلى  ٪1من  المنتظمة على القروض والسلفيات المباشرةنسبة المخصص تعديل 

 إلغاء إدراج الموجودات المالية 

بإلغاء إدراج الموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الموجودات المالية المجموعة  قومت

مجموعة القم تإذا لم . بملكية الموجودات المالية الى طرف اخرأو عند تحويلها وبالتالي جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة 

بالسيطرة  تبملكيتها وإستمر ةالمتعلقجميع المكاسب والمخاطر االحتفاظ بيتم بتحويل تلك الموجودات بشكل كامل او لم 

المتوجب  ذات الصلةبات المطلوتقوم باالعتراف بمصالحها المستبقاة في الموجود المالي باإلضافة إلى المجموعة ن إفعليها 

 .سدادها اعليه

القيم اجمالي وللموجود يقاس الغاء إدراج أحد الموجودات المالية المثبت بالتكلفة المطفأة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية 

 .الموحد الربح أو الخسارةالى الذمم المدينة، وتدرج في بيان  باإلضافةالمستلمة 

 المطلوبات المالية

 (.المطلوبات المالية األخرى)المالية بالتكلفة المطفأة فقط المطلوبات المالية إلى  امطلوباتهالمجموعة صنف ت

 المطلوبات المالية األخرى

 (متضمنة أرصدة مستحقة لبنوك، ودائع العمالء، واألرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى)تقاس المطلوبات المالية األخرى 

 . دة الفعليةوتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائ المعاملةوالمتمثلة في التكلفة في تاريخ العادلة  ةقيمالمبدئياً ب

تتمثل طريقة الفائدة الفعلية في احتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة 

كافة الرسوم  ويتضمن اإلحتساب)في خصم المدفوعات المستقبلية المتوقع دفعها  ستخدام معدل سعر الفائدة الفعليإيتم . بها

ة من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وكاف أوالنقاط المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون جزءاً ال يتجز

ً )خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو ( األقساط والخصومات األخرى ر على فترة زمنية أقص( عندما يكون ذلك مناسبا

 .دراج المبدئيمن صافي القيمة الدفترية عند اإل
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 (تابع)المطلوبات المالية 

 (تابع) المطلوبات المالية األخرى

دها الدائنة قصيرة األجل التي تكون عنفيما عدا الذمم الفائدة من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي،  مصروفيتم احتساب 

 .ذات طبيعة قصيرة األجلللمجموعة المالية إن جميع المطلوبات . أهمية ذاتليست  الفائدة

 إلغاء إدراج المطلوبات المالية

تدرج  .اهبإلغاء إدراج المطلوبات المالية فقط عندما يتم التخلي عنها أو إلغائها أو إنتهاء صالحيتها أو سدادالمجموعة قوم ت

بيان ي ف وبين مجموع االعتبارات المدفوعة والدائنين إدراجهالفروقات الناتجة بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي الملغى 

 .الموحد الخسائر وأاألرباح 

 النقد وما في حكمه

مركزي رصدة لدى البنك الاألوالصناديق في يتضمن بند النقد وما في حكمه أرصدة النقد ألغراض بيان التدفقات النقدية 

ضافة إجارية لدى البنوك الحسابات الوأرصدة  (اإلحتياطيبخالف األرصدة المودعة لدى البنك المركزي في إطار نسبة )

 .أشهرالتي تستحق خالل ثالثة وشهادات اإليداع نة يخزال اتأرصدة أذونإلى 

 الموجودات غير الملموسة

اإلنتفاع والذي يظهر بتكلفة الحصول عليه ناقصاً مجمع اإلهالك وأي إنخفاض  في حقتتمثل الموجودات غير الملموسة 

 .في القيمة، ويتم إهالك حق اإلنتفاع على مدار مدة عقد حق اإلنتفاع

يتم  .عند اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع نشوء منافع إقتصادية من إستمرار إستخدام األصولحق اإلنتفاع يتم إلغاء إدراج بند 

إظهار األرباح أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد األصل أو اإلستغناء عنه والتي تتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 

 .الموحد الربح أو الخسارةضمن بيان ومتحصالت البيع 

 وغير الملموسة قيمة الموجودات الملموسةإنخفاض 

تحديد  من أجلوغير الملموسة  لموجوداتها الملموسةفي تاريخ كل بيان مركز مالي بمراجعة القيم الدفترية  المجموعةتقوم 

وفي حالة وجود أي مؤشر على ذلك، يتم تقدير القيمة القابلة . الموجوداتما إذا كان هناك مؤشر لإلنخفاض في قيمة تلك 

في حالة عدم مقدرة . (إن وجدت) ض في قيمة تلك الموجوداتنخفالإلسترداد لتلك الموجودات من أجل تحديد مدى اإل

على  بتقدير القيمة القابلة لإلستردادالمجموعة على تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألي أصل بشكل فردي تقوم المجموعة 

ضاً توزيع نه يتم أيإفعندما يكون من الممكن تحديد أساس توزيع ثابت ومعقول . أساس الوحدة المنتجة للنقد التابعة لألصل

األصول على الوحدات المنتجة للنقد، أو فيما عدا ذلك فإنه يتم توزيعها ألصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد والتي 

 .من الممكن أن يتم تحديد أساس ثابت ومعقول لها

مة المستخدمة، عند تقدير القي. دمة أيهما أكبرالقيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة المستخ

يبة والذي يعكس قبل الضرما  معدل خصمستخدام إيتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتصل إلى القيمة الحالية ب

لتدفقات النقدية اتقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل والتي تكون التقديرات المتعلقة ب

 .المستقبلية لها لم يتم تسويتها

تخفيض  أقل من قيمتها الحالية فإنه يتم( أو الوحدة المنتجة للنقد)إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد والتي تم تقديرها لألصل 

 .إلى القيمة القابلة لإلسترداد( أو الوحدة المنتجة للنقد)القيمة الحالية لألصل 
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 (تابع) قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسةإنخفاض 

ما لم تكن قيمة األصل المدرجة معاد تقييمها وفي هذه االرباح والخسائر  نخفاض القيمة مباشرة علىإيتم تحميل خسارة 

 . الحالة تعامل خسارة القيمة كإنخفاض في إعادة التقييم

ى أن تصل إل( أو الوحدة المنتجة للنقد)نخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إفي حال ما تم الحقاً عكس خسارة 

ض في قيمة نخفاإلقيمة المقدرة القابلة لالسترداد على أال تكون الزيادة أكبر من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك إلى ا

الرباح انخفاض في القيمة يتم تسجيله مباشرة في إن عكس خسارة اإل. في السنوات السابقة( للنقدأو الوحدة المنتجة )األصل 

  .ما لم تكن قيمة األصل المدرجة معاد تقييمها وفي هذه الحالة تعامل خسارة القيمة كزيادة في إعادة التقييموالخسائر 

 الممتلكات والمعدات 

بتكلفتها التاريخية ناقصاً مجمع اإلهالك وأي خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في قيمة تلك تظهر الممتلكات والمعدات الثابتة 

فيما عدا األراضي المملوكة واألعمال تحت التنفيذ، يتم إهالك الممتلكات والمعدات الثابتة وفقاً لطريقة القسط . الممتلكات

 . الثابت وعلى مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها

 مركز مالي بيانتتم مراجعة القيمة المتبقية لألصل واألعمار اإلنتاجية المقدرة، وتتم تسويتها عند الضرورة، بتاريخ كل 

تخفض القيمة الدفترية لألصل فوراً إلى قيمته القابلة للتحصيل إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته القابلة . موحد

 .كبرأتحصيل هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة اإلستخدام أيهما القيمة القابلة لل. للتحصيل

يتم إظهار األرباح أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد األصل أو اإلستغناء عنه والتي تتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 

ات بمصروفالموحد  الربح أو الخسارةتحميل بيان يتم . الموحد الربح أو الخسارةومتحصالت البيع وتدرج في بيان 

تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع اإلقتصادية المستقبلية المضمنة . والتجديدات عند تكبدهااإلصالحات 

 .دهاتكبكمصروفات عند  الموحد الربح أو الخسارةيتم إدراج أية نفقات أخرى في بيان . في بند الممتلكات والمعدات

يتم إلغاء إدراج بند الممتلكات والمعدات عند اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع نشوء منافع إقتصادية من إستمرار إستخدام 

يتم إظهار األرباح أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد األصل أو اإلستغناء عنه والتي تتمثل في الفرق بين القيمة . األصول

 .الموحد الربح أو الخسارةضمن بيان يع الدفترية لألصل ومتحصالت الب

 وفاءاً لديون بعض العمالء للمجموعةتقييم الموجودات التي آلت ملكيتها 

عاد ي. للمجموعةوذلك بالقيمة التي آلت بها " موجودات أخرى"ضمن بند إلى المجموعة تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها 

حيث  رديفوبشكل ( مطروحاً منها تكاليف البيع)بالقيمة العادلة  الموحد الماليتقييم هذه الموجودات في تاريخ بيان المركز 

يان الربح أو بويتم تسجيل الزيادة الالحقة في  الموحد الربح أو الخسارةيتم تسجيل التدني في قيمتها كخسارة في بيان 

ً الموحد الخسارة   .إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم قيده سابقا

 وإرتباطاتعرضية لتزامات إ

ً فيها خارجالمجموعة كون توالتي ( بعد خصم التأمينات المحتجزة عنها)تظهر اإللتزامات العرضية واإلرتباطات   طرفا

باعتبار أنها ال تمثل موجودات أو مطلوبات فعلية " إلتزامات عرضية وإرتباطات"ضمن بند الموحد بيان المركز المالي 

 .الموحد المالي كما في تاريخ المركز
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 مخصصات 

ابق ستداللي نتيجة لحدث سإلتزام قانوني أو إالمجموعة عندما يكون لدى الموحد بيان المركز المالي في  اتدرج المخصصت

يتم . إللتزاماخارجاً لمنافع اقتصادية تم تقدير مبلغها بشكل يعتمد عليه لسداد ذلك نقدياً والذي من المحتمل أن يتطلب تدفقاً 

ً  ،تحديد المخصصات  لتقديراتاستخدام معدل يعكس إبخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ب ،إذا كان أثرها جوهريا

ً  اإللتزام،المخاطر المرتبطة بهذا و للقيمة الزمنية للنقودوالحالية للسوق   . متى كان ذلك مالئما

 المقاصة 

 عندلموحد ابيان المركز المالي المالية والتقرير عن صافي المبلغ في المطلوبات والمالية  الموجوداتيتم إجراء مقاصة بين 

حقق تإجراء مقاصة بين المبالغ المتحققة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي، أو عندما يتم  يتطلبحق قانوني وجود 

 .في نفس الوقت اإللتزاماألصل وسداد 

 االعتراف باإليرادات 

لسنة ( 6)رقم ر المنشوفي تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة و. يتم االعتراف باإليراد وفقاً لمبدأ اإلستحقاق

بشأن أسس تصنيف الموجودات والمطلوبات، يتم إيقاف اإلعتراف بالفوائد المتعلقة بالقروض والسلفيات غير  1996

 .التي تسبق تصنيف الحساب كحساب غير منتظمأشهر المنتظمة ويتم استبعادها من إيرادات الفوائد وذلك بدءاً من الثالثة 

  .عند تحققهاالرسوم والعموالت  اتبإيراد االعترافيتم 

 اإليجارات

يعرف عقد اإليجار التمويلي بأنه ذلك العقد الذي ينقل بشكل أساسي جميع المخاطر والمنافع الناتجة عن ملكية الموجودات 

ار قل، بينما عقد اإليجار التشغيلي هو أي عقد إيجار خالفاً لعقد اإليجتسواءاً انتقلت ملكية الموجودات فعلياً في النهاية أو لم تن

 .التمويلي

ويتم تحميل مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف على هي عقود إيجار تشغيلية المجموعة ها تإن جميع العقود التي أبرم

أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، بإستثناء عند وجود أساس نظامي أخر يعبر بشكل أفضل عن نمط الفترة التي 

 .إثبات مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في نفس الفترة التي ظهرت فيهايتم . سيتم فيها إستهالك المنافع اإلقتصادية

 مخصص التقاعد والتأمين االجتماعي

 .في برنامج مؤسسة التأمينات االجتماعية العامة وفقاً ألحكام قانون التأمينات االجتماعية اوموظفيهالمجموعة ساهم ت

 ضريبة الدخل

، ويتم تكوين مخصص 2010لسنة ( 17)قانون ضرائب الدخل رقم ل وفقا جموعةالمالضرائب المستحقة على يتم احتساب 

 .الضريبية بعد إجراء الدراسة الالزمة للمطلوبات

 ضريبة الدخل الحالية

 لسائدةاضريبة الدخل الحالية هي الضريبة المتوقع دفعها على الربح الضريبي للسنة وذلك بإستخدام المعدالت الضريبية 

 .في تاريخ التقرير
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 (تابع) ضريبة الدخل

 ضريبة الدخل المؤجلة

يتم إعتماد الضرائب المؤجلة وذلك لجميع الفروقات المؤقتة بين المبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير 

تُحسب الضرائب المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية المتوقعة . المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة الدخل

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

كن من مّ يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة للموجودات فقط إلى الحد الذي يتيح إحتمال توفر أرباح ضريبية مستقبلية ت

يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن معه . إستغالل الخسائر والمنافع الضريبية غير المستخدمة

 .إستغالل المنافع الضريبية المرتبطة بها

اتج الن( العجز/)يتم اإلعتراف بالضرائب المؤجلة الناتجة عن إعادة تقييم اإلستثمارات، إن وجدت، كتسوية على الفائض

 .عن إعادة التقييم

 الشرعية الزكاة فريضة 

للقوانين والتعليمات السارية في الجمهورية اليمنية ويتم تكوين مخصص  وفقا المجموعةتحتسب الزكاة المستحقة على 

ة المستحقة إلى الجهة الحكوميالشرعية الزكاة فريضة بتوريد المجموعة قوم تلفريضة الزكاة الشرعية المستحقة، كما 

 .المختصة

 الموجودات برسم األمانة

لموحدة ا درج ضمن البيانات الماليةت الولذلك فهي  اموجوداتهمن  برسم األمانةالمجموعة حتفظ بها تالموجودات التي ال تعد 

 .للمجموعة

 التقارير المالية لقطاعات األعمال

ديم أو بتق( قطاع العمل)القابلة للتمييز والذي يعنى إما بتقديم المنتجات أو الخدمات المجموعة القطاع هو أحد مكونات 

والذي تكون له مخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة ( القطاع الجغرافي)قتصادية محددة إالمنتجات والخدمات ضمن بيئة 

ى عل اً و قطاعات العمل بناءـهبالمجموعة النموذج الرئيسي للتقرير عن معلومات القطاعات الخاص . بالقطاعات األخرى

 هو قطاع الخدمات البنكية لألفراد والشركاتبالمجموعة قطاع العمل الرئيسي الخاص . هيكل اإلدارة والتقارير الداخلية

 .والبنوك

  اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة .4

القيام بإعداد تقديرات وإفتراضات تؤثر على الموجودات المجموعة يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من إدارة 

المالية الظاهرة في تاريخ البيانات المالية الموحدة والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة المطلوبات و

ختالف التأكد منها، ويؤدي إ هذه التقديرات مبنية على إفتراضات تتضمن العديد من العوامل التي تختلف درجة. خالل السنة

 .والموجودات المستقبلية المقدرةالمطلوبات النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة إلى تغيرات في 

يتم تقييم التقديرات واإلجتهادات بشكل مستمر، وهي تقوم أساساً على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، متضمنة توقعات 

 .بأنها معقولة وفقاً للظروفمستقبلية التي يُعتقد الحداث األ

 :وفيما يلي التقديرات المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة
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 تصنيف اإلستممارات

 .تحقاقاإلستاريخ  حتى به محتفظستثمار كإستثمار متاح للبيع او اإل تصنيف يمكن متى الحيازة عند اإلدارة تقرر

 اإلستثمارات المتاحة للبيع 

 وتصنيف وقياس إثبات: المالية االدوات ،الدولية المحاسبة معايير من ٣9 رقم المعيارفي  المبينة االرشادات اإلدارة تتبع

 . للبيع متاحة كإستثمارات المشتقة غير الماليةالمطلوبات والموجودات 

  اإلستحقاقإستثمارات محتفظ بها لتاريخ 

المالية غير المشتقة ذات الدفعات الموجودات حول تصنيف  39المعيار المحاسبي الدولي رقم  متطلباتالمجموعة تبع ت

إجراء تقديرات  يتطلب هذا التصنيف. فترات إستحقاق ثابتة على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاقبالمالية الثابتة أو المحددة 

تاريخ تى حبتلك اإلستثمارات  على اإلحتفاظ اوقدرته ابتقييم إعتزامهالمجموعة قوم تمن أجل القيام بهذه التقديرات، . هامة

عدا في حاالت محددة منها على  ،في اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ إستحقاقالمجموعة  تإذا أخفق. اإلستحقاق

لذا يمكن أن يتم  .يتطلب تصنيف الفئة بأكملها على أنها متاحة للبيع ،إلستحقاقسبيل المثال بيع مبلغ غير هام بنهاية فترة ا

 .قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المطفأة

 تقدير القيمة العادلة 

 تمي مدرجة، سوق أسعار تتوفر لم إذا. الموحد المالي المركز تاريخفي  المدرجة السوق اسعار على العادلة القيم تعتمد

 . االخرى التقييم وطرق المخصومة النقدية التدفقات على اعتمادا العادلة القيمة تقدير

 المخصوم والمعدل اإلدارة تقديرات فضلأ على النقدية التدفقات تعتمد المخصومة، النقدية التدفقات طريقة استخدام عند

 .الموحد المالي المركزبيان  تاريخفي  مماثلة دواتأل السوقفي  المتاح المعدل هو

 (القروض والسلف)التسهيالت اإلئتمانية خسائر إنخفاض قيمة 

إن الغاية من مراجعة المحفظة االئتمانية للعمالء هي تحديد المخصص المطلوب ألرصدة القروض والسلف وااللتزامات 

 . المركزي اليمني العرضية والتعهدات ويتم دراستها تماشياً مع القوانين والتعليمات الصادرة من قبل البنك

باألخذ  المجموعةقوم ت 1996لسنة ( 6)إضافة إلى القوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني منشور رقم 

 : الدراسةبعين االعتبار العوامل التالية في 

افة إلى المقدمة من العمالء باإلضةةوالتدفقات النقدية  على البيانات المالية بناءاالدراسةةة التحليلية لوضةةع العمالء المالي  -

 . المجموعةهم مع اتحركة حساب

 . 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 -

 . مصلحة الضرائب ومؤسسة الضمان االجتماعي التزامات العميل مع -

تتطلب مراجعة دورية ومنتظمة لمخصصات انخفاض القيمة للتسهيالت باإلضافة إلى تقييم دوري  المجموعةإن سياسة 

يستمر تصنيف القروض كقروض متعثرة إال إذا تم إعادة تصنيفها كقروض جارية . للرهونات والتأكد من إمكانية تحصيلها

ً واعتبر ت لربح اإن مخصص خسائر القروض يتم احتسابه وادراجه في بيان . حصيل الفائدة ومبلغ القرض األساسي مرجحا

 .الموحد أو الخسارة
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 خسائر إنخفاض قيمة اإلستممارات المتاحة للبيع

 طويل أو جوهري إنخفاض هناك يكون عندما إنخفضت قد ألسهم للبيع المتاحة اإلستثمارات قيمة أنالمجموعة  حددت

 هذا ءإجرا عند. اً تقدير يتطلباآلجل  طويل أو جوهري هو ما تحديد إن. تكلفتها مستوى دون إلى العادلة القيمة فياآلجل 

 اإلنخفاض كوني قد ذلك، إلى وباإلضافة. السهم سعر في اإلعتيادي التقلب أخرى، عوامل بين بتقييم، اإلدارة تقوم التقدير،

 في راتوالتغيي والقطاع العمل مجال وأداء به للمستثمر المالية الحالة تردي على دليل هناك يكون عندمااً مالئم القيمةفي 

 .والتمويلية والتشغيلية التقنية النقدية التدفقات

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

قاً يتم إحتساب العمر اإلنتاجي المقدر وف. لتنزيل تكلفة الموجودات على أساس العمر اإلنتاجي المقدريتم إحتساب اإلهالك 

بناء على عدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك المجموعة لتقييم إدارة 

 .بإستخدام أفضل التقديرات

 المركزيالنقد واألرصدة لدى البنك  .5

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 اآلليةق والصرافات يدانقد في الصن   

 أرصدة بالعملة المحلية - 2.530.695  4.042.889
 أرصدة بعمالت أجنبية - 15.115.087  6.764.976

10.807.865  17.645.782  

 :المركزي في إطار نسبة اإلحتياطيأرصدة لدى البنك    
 أرصدة بالعملة المحلية  - 15.577.233  13.149.023
 أرصدة بعمالت أجنبية  - 10.970.349  11.253.789
24.402.812  26.547.582  
35.210.677  44.193.364  

ً لتعليمات البنك المركزي اليمني  جمالي من إ ٪10بإحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي اليمني بنسبة يتم اإلحتفاظ وفقا

ودائع  جماليمن إ ٪7و ٪10: 2014)ودائع العمالء بالعملة المحلية  جماليمن إ ٪7ودائع العمالء بالعمالت األجنبية و

ائدة على أية فالمجموعة حصل توال  (.ودائع العمالء بالعملة المحلية على التوالي جماليالعمالء بالعمالت األجنبية ومن إ

 .لزامي لدى البنك المركزي اليمنياإلحتياطي أرصدة اإلمن 

 األرصدة لدى البنوك .6

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

 :أرصدة لدى بنوك محلية   
 حسابات جارية - 251  -

 ائع آلجلود - 5.578.990  10.744.500
10.744.500  5.579.241  

 :أرصدة لدى بنوك خارجية   
 حسابات جارية - 36.360.804  21.394.348
 ائع آلجلود - 10.784.274  16.116.554
37.510.902  47.145.078  

 :حسابات جارية أرصدة لدى البنك المركزي   
 أرصدة بالعملة المحلية  - 11.752.930  13.059.547
 أرصدة بعمالت أجنبية  - 5.251.332  3.287.145

16.346.692  17.004.262  
64.602.094  69.728.581  
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 (تابع) األرصدة لدى البنوك .6

أسعار فائدة متغيرة، بينما ال تحمل الحسابات الجارية لدى تلك  البنوك الخارجية والمحلية تحمل حسابات ودائع آلجل لدى

 ألف لاير يمني كما في  5.284.879 بلغت الودائع المحجوزة بضمان لدى بنوك خارجية مبلغ .أية فائدة البنوك

 (.ألف لاير يمني 3.683.703: 2014) 2015ديسمبر  31

 حتى تاريخ اإلستحقاقمحتفظ بها الستممارات اإل .7

ليمني صادرة عن البنك المركزي ا (سندات دين)أذونات خزينة في  حتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقالمستثمارات تتمثل اإل

 :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي .بالنيابة عن وزارة المالية في الجمهورية اليمنية وتنطبق عليها أسعار فائدة مختلفة

2014  2015  

  ألف لاير يمني  لاير يمني ألف
    

ً  90يوماً حتى  31تستحق من  289.200.000  258.713.280  يوما
 خصم اإلصدار: ينزل (6.190.914)  (5.639.522)

253.073.758  283.009.086  

 2015ديسمبر  31هية في تالمالية المنالسنة خالل  ٪16.10إلى  ٪16.06بين  ماتتراوح تحمل أذون الخزينة أسعار فائدة 

 .(٪16.09إلى  ٪16.04بين ما : 2014)

ر جزءاً من النقدية أشه ثالثةالتي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ووفقا لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزينة 

 . وما في حكمها

 مباشرة بالتكلفة المطفأةالئتمانية اإلتسهيالت ال .8

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 سحب على المكشوف -حسابات تمويل  55.266.911  56.922.135
 للعمالء قروض  12.014.019  17.704.510

 إعتمادات مستنديةتسهيالت  15.492  12.833
 وقروض الموظفينسلف  25.118  19.564

 التسهيالت اإلئتمانيةإجمالي  67.321.540  74.659.042
    ً  :ناقصا
 ( 1-8إيضاح ) تدني تسهيالت إئتمانية منتظمة وغير منتظمةمخصص  (33.734.609)  (33.260.260)
 (2-8إيضاح ) مجنبةفوائد  (979.862)  (965.564)

40.433.218  32.607.069  

 :2014) 2015ديسمبر  31ألف لاير يمني في  44.856.922 بلغت قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة مبلغ

يحتفظ البنك بضمانات جيدة متنوعة تتمثل في ضمانات عقارية وتأمينات نقدية مقابل  ،(ألف لاير يمني 45.528.290

 2015ديسمبر  31بلغت التأمينات النقدية مقابل تسهيالت مصرفية وأخرى كما في  .القروض والسلفيات الممنوحة للعمالء

 والسلفياتروض قال، وفيما يلي بيان لتلك (ألف لاير يمني 24.453.338 :2014) ألف لاير يمني 15.540.703مبلغ 

 .وتأميناتها النقدية
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2015   

  التأمينات النقدية  الصافي
قيمة القروض 

   والسلفيات

   ألف لاير يمني  يمنيألف لاير   ألف لاير يمني
       

 قروض وسلفيات دون المستوى  1.794.477  (503.672)  1.290.805
 قروض وسلفيات مشكوك في تحصيلها  3.471.556  (14.777)  3.456.779

 قروض وسلفيات رديئة  39.590.889  (2.031.338)  37.559.551

42.307.135  (2.549.787)  44.856.922   

 قروض وسلفيات منتظمة  22.464.618  (12.990.916)  9.473.702

51.780.837  (15.540.703)  67.321.540    

 

2014   

  التأمينات النقدية  الصافي
قيمة القروض 

   والسلفيات

   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
       

 قروض وسلفيات دون المستوى  3.574.744  (3.515)  3.571.229
 قروض وسلفيات مشكوك في تحصيلها  1.547.666  (99.528)  1.448.138

 قروض وسلفيات رديئة  40.405.880  (3.478.262)  36.927.618

41.946.985  (3.581.305)  45.528.290   
 قروض وسلفيات منتظمة  29.130.752  (20.872.033)  8.258.719

50.205.704  (24.453.338)  74.659.042    

 .خالل العام التالي تتم سدادات الحقةفي االعتبار األخذ تم إحتساب المخصصات لتلك الديون  عند

 (منتظمة وغير منتظمة)تدني تسهيالت إئتمانية مخصص  8-1

2015  

  محدد  عام  إجمالي

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
      

 يناير 1الرصيد في  33.147.631  112.629  33.260.260

 المكون خالل السنة 2.739.941  76.849  2.816.790

 خالل السنة المستخدم (81.196)  -  (81.196)

 المسترد من المخصص (2.249.299)  -  (2.249.299)

 فروق إعادة تقييم عمالت (11.946)  -  (11.946)

 ديسمبر  31الرصيد في  33.545.131  189.478  33.734.609
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 (تابع) (منتظمة وغير منتظمة)تدني تسهيالت إئتمانية مخصص  8-1

2014  

  محدد  عام  إجمالي

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
      

 يناير 1الرصيد في  32.542.083  82.957  32.625.040
 المكون خالل السنة 2.542.396  29.672  2.572.068

 خالل السنة المستخدم (920.473)  -  (920.473)

 المسترد من المخصص (1.016.375)  -  (1.016.375)
 فروق إعادة تقييم عمالت -  -  -

 ديسمبر  31الرصيد في  33.147.631  112.629  33.260.260

ً لتعليمات البنك المركزي اليمني تصنيف مخصصات  ات إلى مخصصات محددة ومخصصالتسهيالت اإلئتمانية يتم وفقا

 ٪2بناًء على تعليمات البنك المركزي يتم أخذ مخصص بواقع (. تسهيالت منتظمةالديون ولمخصص عام ل) غير محددة

 .ت غير المباشرة بعد خصم التأمينات النقديةالمنتظمة والتسهيالالتسهيالت اإلئتمانية المباشرة من كافة 

إلى يشير والذي ، (8)أصدر البنك المركزي اليمني منشور دوري رقم  2015ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في 

 .٪2إلى  ٪1المباشرة من  المنتظمةتعديل نسبة المخصص على القروض والسلفيات 

للتسهيالت اإلئتمانية يمكن تطبيق طريقة القياس النخفاض القيمة  إنه، ف(39)وفقاً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 

الت التسهيالمالية على أساس المجموعات وذلك عن طريق تطبيق دراسة لالنخفاض في القيمة على مجموعات الموجودات و

رات وثبت أنها غير منخفضة القيمة، في حين توجد مؤش فرديتها وتحليلها بشكل المالية التي تم دراسالموجودات واإلئتمانية 

على انخفاض القيمة في مجموعات مشابهه، وال يمكن أن يتم تحديد االنخفاض في القيمة لكل أصل على حده ضمن تلك 

 . المجموعة

 المجنبةالفوائد  8-2

 ك المركزي اليمني،، وتطبيقاً لتعليمات البنتظمةنغير المالتسهيالت اإلئتمانية تمثل الفوائد المجنبة قيمة الفوائد المستحقة على 

ً فإن هذه الفوائد ال تعتبر إيرادات   .إال عند تحصيلها فعليا

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 يناير  1رصيد  965.564  985.504

  خالل السنة أو المحصلة الفوائد المجنبة صافي  14.298  35.996

 فوائد مستردة خالل السنة -  (55.936)

 ديسمبر  31رصيد  979.862  965.564
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 اإلستممارات المالية المتاحة للبيع  .9

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

  شركة الخدمات المالية اليمنيةفي المجموعة مساهمة  22.284  22.284

  الشركة اليمنية القطرية للتأمينفي المجموعة مساهمة  120.000  105.000

127.284  142.284   

 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيعاإلنخفاض في قيمة : يخصم (22.284)  (22.284)

105.000  120.000  

ونظراً لتعذر الحصول على تقدير يمكن (. غير مدرجة)تتمثل اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع في إستثمارات محلية 

اإلعتماد عليه للقيمة العادلة لهذه اإلستثمارات، وذلك لعدم وجود أسعار سوقية معلنة لها، وكذا لعدم إمكانية تحديد التدفقات 

 .سجيل هذه اإلستثمارات بالتكلفةالنقدية المستقبلية لذا فقد تم ت

شركة الخدمات المالية اليمنية، نظراً لعدم وجود توزيعات من ذلك اإلستثمار تم إحتساب إنخفاض لكامل قيمة اإلستثمار في 

 .خالل السنوات الماضية وكذا عدم توقع إستالم أية توزيعات خالل السنوات القادمة

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى .10
 

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

80.652  53.879  ً  مصاريف مدفوعة مقدما

 فوائد مستحقة غير مقبوضة  118.595  190.692

 موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون بعض العمالء 811.415  811.212

 أرصدة مدينة أخرى 2.367.329  1.058.793

2.141.349  3.351.218  

    ً  :ناقصا

(1.148.510)  (1.719.285) 

 لألرصدة المدينة والموجودات مشكوك في تحصيلها الديون المخصص 

 (1-10)إيضاح األخرى    

992.839  1.631.933  

 12ل بيعها خال من المتوقعوفاءاً لديون بعض العمالء والتي المجموعة يتم تصنيف الموجودات التي تؤول ملكيتها إلى 

 . كموجودات ثابتة متاحة للبيعالموحد المركز المالي بيان شهراً من تاريخ 

 لألرصدة المدينة والموجودات األخرى ديون مشكوك في تحصيلهامخصص   10-1

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 يناير  1رصيد  1.148.510  1.040.087

 المكون خالل السنة 570.775  108.423

 ديسمبر  31رصيد  1.719.285  1.148.510
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 الموجودات غير الملموسة .11

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

 حق إنتفاع   

 أراضي بمدينة عدن 1.085.517  1.085.517

 تكاليف الدراسات واإلستشارات 127.995  127.995

 تقييم اصول بعمالت أجنبيةفروق إعادة  42.788  42.788

 إجمالي تكلفة حق اإلنتفاع 1.256.300  1.256.300
    
 خسائر إنخفاض قيمة موجودات غير ملموسة  (1.005.040)  (1.005.040)

251.260  251.260  

  ي فأحد الشركاء من قبل  للمجموعةتتمثل الموجودات غير الملموسة في حق اإلنتفاع في قيمة األرض المتنازل عنها

 26181والمقدمة من الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمدينة عدن بمساحة وقدرها الشركة التابعة 

وذلك بموجب محضر تسليم مؤقت لتحديد الشوارع وإقامة بناء المشروع اإلستثماري رقم ( بدون مقابل)متر مربع 

سمبر وفقا للشروط التي بموجبها تم تسليم األرض لشركة أوشن بريز من قبل الهيئة العامة دي 22في ( 264/2010)

 .عدن -لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني 

  عاما إذا كانت التكلفة اإلستثمارية للمشروع تقل عن عشرة ماليين  99سيتم منح شركة أوشن بريز عقد إيجار لمدة

 .بدون مقابل إذا كانت التكلفة اإلستثمارية للمشروع تزيد عن عشرة ماليين دوالر دوالر أمريكي أو منح عقد تمليك

  شهرا  24بناءا على توجيهات السلطة المحلية بمدينة عدن تم منح شركة أوشن بريز فترة زمنية لتنفيذ المشروع وهي

ي إستعادة األرض وما عليها من من تاريخ إستالم التراخيص، ما لم فيحق لهيئة األراضي والمساحة والتخطيط العمران

 .أعمال بناء

  هيئة المقدمة من ال لألرضيةنتفاع أو عقد تمليك اإلعلى عقد حق من الحصول المجموعة في الفترات الالحقة لم تتمكن

بمبلغ وقدره كموجودات غير ملموسة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمدينة عدن والمثبتة 

، وذلك لعدم استكمال (يمني ألف لاير 1.256.300: 2014) 2015ديسمبر  31كما في يمني ألف لاير  1.256.300

 إجراءات الترخيص في تنفيذ المشروع منذ إستالم األرضية بناءا على محضر التسليم المؤرخ في 

هذه األرضية ممنوحة بدون مقابل لشركة أوشن بريز لإلستثمار . والذي ال يعتبر حجة للملكية 2010ديسمبر  22

 (.الشركة التابعة)لمحدودة اوالتنمية 

  لإلستثمار والتنمية  شركة أوشن بريزتمكن تؤدي إلى عدم مؤشرات جوهرية قد أعاله تعد بمثابة  المذكورةاألحداث

من الحصول على عقد حق  الموحدة نات الماليةهذه البيامن اإلستمرار كون الشركة لم تتمكن حتى تاريخ  المحدودة

إلى اإلعتراف بخسارة إنخفاض قيمة  المجموعةإدارة  تإن هذه األحداث إستدع. األرضاإلنتفاع أو عقد تمليك 

والذي يعادل نسبة مساهمة البنك في "( الموجودات غير الملموسة)"من مبلغ حق اإلنتفاع  ٪80موجودات بما نسبته 

 .(ألف لاير يمني 1.005.040: 2014)ألف لاير يمني  1.005.040الشركة التابعة والبالغ 
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 الممتلكات والمعدات .12
 

  آالت ومعدات  أثاث وتركيبات  مباني وإنشاءات  أراضي
 سيارات

  ووسائل نقل
 أجهزة 

 إجمالي  حاسب آلي

 يمنيألف لاير   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
              التكلفة 
 4.869.393  1.076.623  242.485  1.455.471  381.200  1.271.912  441.702 2014يناير  1رصيد 

 587.914  84.654  178.203  271.992  36.964  11.750  4.351 إضافات 

 (73.073)  (19.982)  (506)  (15.781)  (16.066)  (20.738)  - إستبعادات 

 -  -  -  -  -  -  - إعادة تصنيف

 -  -  -  -  -  -  - تسويات

 5.384.234  1.141.295  420.182  1.711.682  402.098  1.262.924  446.053 2015يناير  1رصيد 

 225.567  66.756  17.647  95.487  16.444  29.233  - إضافات 

 (131.945)  (25.320)  (11.707)  (60.221)  (8.630)  (26.067)  - إستبعادات 

 -  9.412  -  (9.350)  (62)  -  - إعادة تصنيف

 506  -  506  -  -  -  - تسويات

 5.478.362  1.192.143  426.628  1.737.598  409.850  1.266.090  446.053 2015ديسمبر  31رصيد 
              

              مجمع اإلهالك المتراكم
 2.654.709  854.656  154.023  937.417  290.180  418.433  - 2014يناير  1رصيد 

 479.769  140.149  39.676  210.325  28.579  61.040  - إهالك السنة

 (60.000)  (18.948)  (75)  (13.154)  (11.415)  (16.408)  - إستبعادات 

 -  -  -  -  -  -  - إعادة تصنيف

 -  -  -  -  -  -  - تسويات

 3.074.478  975.857  193.624  1.134.588  307.344  463.065  - 2015يناير  1رصيد 

 508.300  133.615  72.232  223.258  29.794  49.401  - إهالك السنة

 (112.557)  (23.273)  (8.026)  (53.138)  (7.233)  (20.887)  - إستبعادات 

 -  7.673  -  (7.642)  (31)  -  - إعادة تصنيف

 506  -  506  -  -  -  - تسويات 

 3.470.727  1.093.872  258.336  1.297.066  329.874  491.579  - 2015ديسمبر  31رصيد 
              

ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

2015 446.053  774.511  79.976  440.532  168.292  98.271  2.007.635 
              

 2.309.756  165.438  226.558  577.094  94.754  799.859  446.053 2014ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 
              

   ٪50- ٪20  ٪20 - ٪10  ٪20 - ٪5  ٪20 - ٪10  ٪20 - ٪2  - المستخدمةنسب اإلهالك 
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 األرصدة المستحقة للبنوك .13

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 حسابات جارية   

 أرصدة بالعملة المحلية - - 7.327.679  1.177.104

 أرصدة بعمالت أجنبية  - - 11.951.473  389.062

1.566.166  19.279.152  

 ودائع ألجل   

 أرصدة بالعملة المحلية  - - 9.919.163  29.695.943

 أرصدة بعمالت أجنبية  - - -  5.587.140

35.283.083  9.919.163 -  

 إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك - 29.198.315  36.849.249

 .المستحقة للبنوك معدالت فائدة مختلفةالحسابات الجارية والودائع ألجل تحمل 

 ودائع العمالء .14

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
          

 حسابات جارية 163.925.831  133.720.413

  ألجلودائع  153.593.184  150.504.385

 حسابات توفير  17.675.508  18.097.967

 وما في حكمها  وضماناتاعتمادات، وتأمينات نقدية،  5.814.356  5.491.497

 ودائع أخرى 6.437.414  5.537.675

313.351.937  347.446.293  

جل أسعار فائدة ثابتة خالل فترة الوديعة بينما تحمل حسابات التوفير فائدة متغيرة وفقا لتعليمات ألالمربوطة ودائع التحمل 

 . والودائع االخرى أية فائدة والتأمينات النقدية الحسابات الجاريةال تحمل والبنك المركزي، 

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  .15

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 (1-15) ضرائب الدخل 528.531.3  580.999.2

 (2-15)مخصص فريضة الزكاة الشرعية  1.606.640  1.067.008

 فوائد مستحقة  2.015.269  2.493.548

 مصاريف مستحقة  76.201  62.867

 حصله مقدماإيرادات م 120.114  54.872

 أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى 1.035.777  590.515

7.268.390  8.385.529  
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 (تابع)األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  .15

 ضرائب الدخل 15-1

 يلي وفيما .من صافي الربح السنوي المعدل لألغراض الضريبية( ٪20: 2014) ٪20يتم احتساب ضرائب الدخل بنسبة 

 :حركة مخصص ضرائب الدخل

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 يناير  1الرصيد في  2.999.580  2.939.867

 المكون خالل السنة 3.531.528  2.999.580

 المدفوع خالل السنة (2.999.580)  (2.939.867)

 ديسمبر 31الرصيد في  3.531.528  2.999.580

 الموقف الضريبي

  المحدد حسب القانون وكذلك سداد مبلغ الضريبية المستحق من في الموعد  2007تم تقديم اإلقرار الضريبي عن سنة

بالفروق الضريبية عن ضريبة األرباح  2011كما قامت مصلحة الضرائب بإخطار البنك خالل . واقع اإلقرار الضريبي

ط ألف لاير يمني وذلك طبقا لنموذج الرب 312.975بمبلغ وقدره  2007التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل عن 

، وقد قام البنك بالتحفظ بشأن اإلختالف في تطبيق قواعد اإلعفاء على الفوائد المحصلة من القروض الممنوحة (5)رقم 

 .ألف لاير يمني 118.623لقانون اإلستثمار بواقع ضريبة مستحقة وقدرها  وفقاللشركات 

  طبقا لنماذج الربط الواردة من مصلحة الضرائب 2010، 2009تمت المحاسبة الضريبية وسداد الضريبة عن سنة. 

  بالغ بعدم ظهور فوارق )مراجعة  2بنموذج  2014سبتمبر  29وتم إشعارنا في  2011تم التحاسب الضريبي للعام

ربط والذي اوضح الفوارق في ضريبة  3نموذج وكذا ( أرباح)ضريبية ناتجة عن مراجعة وتدقيق إقرار ضرائب الدخل 

 .لاير ولم يتم الدفع حتى االن 8.088.200لاير وفوارق في االوعية المستقلة  63.872.815المرتبات 

  حتى تاريخ في المواعيد القانونية ولم يستلم البنك  2014و 2013و 2012عن األعوام تم تقديم االقرارات الضريبية

 .ضريبيةفوارق أي أي اشعارات من قبل مصلحة الضرائب بوجود البيانات المالية الموحدة 

 فريضة الزكاة الشرعية 15-2

 الموقف الزكوي

  تم سداد  2015ديسمبر  31نهاية السنة المالية المنتهية في ، وحتى  2014قامت المجموعة بتقديم إقرار الزكاة لسنة

بمبلغ  رةمباشمن قبل البنك إلى المستخدم باإلضافة  .ألف لاير يمني لفروع مكاتب الواجبات الزكوية 405.223مبلغ 

 .ألف لاير يمني 266.752

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    
 الرصيد في ا يناير  1.067.008  793.543

 المكون خالل السنة 1.211.607  1.067.008

 المدفوع خالل السنة (671.975)  (793.543)

 ديسمبر 31الرصيد في  1.606.640  1.067.008
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 األخرى اتمخصصال .16

 2015ديسمبر  31 

 
 التزامات مخصص

 عرضية
مخصص مطالبات  

 محتملة
 

 إجمالي

 يمني ألف لاير  يمني ألف لاير  يمني ألف لاير 
      

 913.873  346.987  566.886  السنة بداية في الرصيد

 703.425  136.539  566.886 (27إيضاح ) السنة خالل المكون

 (20)  (20)  -  السنة المستخدم خالل

 (895.723)  -  (895.723) (26إيضاح )مخصصات إنتفى الغرض منها 

 721.555  483.506  238.049 الرصيد في نهاية السنة

 

 2014ديسمبر  31 

 

 التزامات مخصص
 عرضية

مخصص مطالبات  

 محتملة
 

 إجمالي

 يمني ألف لاير  يمني ألف لاير  يمني ألف لاير 
      

 779.200  240.862  538.338  السنة بداية في الرصيد

 134.673  106.125  28.548 (27إيضاح ) السنة خالل المكون

 -  -  -  السنة المستخدم خالل

 -  -  - (26إيضاح )مخصصات إنتفى الغرض منها 

 913.873  346.987  566.886 الرصيد في نهاية السنة

 رأس المال .17

ً وفق بالتحويل من األرباح تم زيادة رأس المال فقد ، 2013 يونيو 6والمنعقدة في لبنك للقرار الجمعية العامة غير العادية  ا

سهم بقيمة اسمية  150.000.000 مقسم إلىوال 2013ديسمبر  31مليون لاير يمني كما في  15.000 مبلغ إلى المتراكمة

 .للسهم الواحد يمني لاير 100قدرها 

 اإلحتياطي القانوني .18

من صافي ربح السنة لتغذية  ٪15يتم احتجاز  1998لسنة ( 38)من قانون البنوك التجارية رقم  (1-12)وفقاً ألحكام المادة 

في االحتجاز وذلك عند بلوغ اإلحتياطي القانوني ضعفي رأس المال  التوقف المجموعةيحق إلدارة . اإلحتياطي القانوني

لقد  .إستخدام اإلحتياطي قبل الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني المجموعةال يمكن إلدارة . المدفوع

من صافي ربح السنة ( ألف لاير يمني 1.879.002: 2014)ألف لاير يمني  2.269.270بتحويل مبلغ المجموعة  تقام

 .إلى اإلحتياطي القانوني

 التوزيعاتدائنوا  .19

بواقع  2014تمت الموافقة على توزيع أرباح العام ، 2015 سبتمبر 15بناء على قرار الجمعية العمومية العادية بتاريخ 

ألف لاير  10.500.000 بلغإجمالي بو( لاير للسهم الواحد 40: 2014) (لاير للسهم الواحد 70)من رأس المال  70٪

سبق خالل بأنه علماً  .2016تم قيد تلك التوزيعات للمساهمين خالل العام ، و(ألف لاير يمني 6.000.000 :2014) يمني

 (ألف لاير يمني 238.090: 2014) ألف لاير يمني 150.741 سداد مبلغ 2015ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

ً ا ألحد  .على ذمة تلك التوزيعات ،لمساهمين مقدما
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 القائمة اإللتزامات العرضية واإلرتباطات .20

 2015 2014 

 

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 
       

 7.559.978 (1.945.436) 9.505.414 6.824.253 (1.150.472) 7.974.725 إعتمادات مستندية

 35.778.729 (2.974.676) 38.753.405 16.931.949 (4.131.665) 21.063.614 خطابات ضمان

 29.038.339 (5.282.137) 23.756.202 48.258.819 (4.920.112) 43.338.707 

 واألرصدة لدى البنوكالتسهيالت اإلئتمانية إيرادات الفوائد عن  .21

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 :التسهيالت اإلئتمانيةإيرادات فوائد عن    

  التسهيالت الممنوحة للعمالء عن - 4.516.775  4.833.706
 القروضعن  - 1.212.772  1.723.317

6.557.023  5.729.547  

 :رصدة لدى البنوكاألإيرادات فوائد عن    
 بنوك خارجيةعن ودائع ألجل لدى  - 870.312  192.904
 بنوك محليةعن ودائع ألجل لدى  - 079.130  22.466

215.370  442.949  

6.772.393  6.172.496  

 اإلستممارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  عن فوائدال إيرادات .22

 تكلفة الودائع واإلقتراض .23

 

  

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 أذونات خزينة لحين اإلستحقاقإيرادات فوائد عن  38.872.903  37.036.248
 أذونات خزينة ضمن نظام عقود إعادة الشراءإيرادات فوائد عن  -  2.120.997

39.157.245  38.872.903  

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 :مصاريف فوائد على ودائع العمالء   

 ودائع ألجل  - 20.183.233  22.681.390
 حسابات توفير - 1.953.734  1.933.043

 أخرى - 101.458  36.339

24.650.772  22.238.425  
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 عموالت الخدمات المصرفيةوإيرادات  .24

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 ةاعتمادات مستندي 39.689  105.550
 خطابات ضمان 170.364  248.802
 عموالت فيزا كارد 741.501  393.820
 حواالت واردة وبوالص تحصيل 284.958  392.032
 أخرى 74.666  96.324

1.236.528  1.311.178  

 أرباح عمليات النقد األجنبي .25
 

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 أرباح معامالت بعمالت أجنبية 1.310.137  304.078
 ناتجة عن إعادة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية (خسائرأرباح/) 74.352  (4.140)

299.938  1.384.489  

 خرىاأليرادات اإل .26
 

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 (1-8)المسترد من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  2.249.299  1.016.375
 (16)المخصصات األخرى المسترد من  895.723  -

  إيجارات 30.334  44.727
 بيع ممتلكات ومعدات أرباح 4.941  72

 إيرادات أخرى 4.420  148.975

1.210.149  3.184.717  

 ةالسنخصصات تم تكوينها خالل م .27

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 (1-8)مخصص القروض والسلفيات  2.816.790  2.572.068
 (1-10)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  570.775  108.423
 (16) أخرى اتمخصص 703.425  134.673

2.815.164  4.090.990  

 تكاليف الموظفين .28
 

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 وأجور مرتبات 1.340.556  1.164.522
 اشتراكات التأمينات االجتماعية 72.522  73.243
 مصاريف طبية 57.249  56.072

1.293.837  1.470.327  

 (.موظف وموظفة 484: 2014)موظف وموظفة  474خالل السنة المجموعة بلغ متوسط عدد الموظفين في 
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 المصاريف اإلدارية والعمومية  .29

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 (12)إيضاح  إهالك ممتلكات ومعدات 508.300  479.769
 عقود خدمات 310.375  281.445
 إيجارات 184.258  166.377

 اشتراكات ورسوم 7.907  7.361
 صيانة 105.651  136.340
 أدوات مكتبية ومطبوعات 72.690  101.978
 مصاريف اتصاالت 93.869  158.206
  بدالت أعضاء مجلس اإلدارة 628.963  505.303
 كهرباء ومياه 39.149  67.063
 إعالنات ونشر 68.181  94.302
 نقل وانتقاالت 168.439  42.788

 تأمين 412.562  378.776
 تدريب 6.960  55.932

 ومساعداتتبرعات  82.175  153.116
 ومهنيةأتعاب قانونية  20.699  38.571

 مصاريف أخرى متنوعة 235.164  338.098

3.005.425  2.945.342  

 العائد على السهم من صافي أرباح السنة .30

2014  2015  

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    

 حصة المساهمين في صافي األرباح  15.117.480  12.496.014
 (ألف سهم)عدد األسهم  150.000  150.000

 لاير يمني –العائد األساسي على السهم  100.78  83.31

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .31

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

 2015  2014 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    الودائع
 13.923.559  5.480.454 يناير  1 الرصيد في

 117.907.470  103.340.802 خالل السنة  يضاف
 (126.350.575)  (102.256.248) خالل السنة  يخصم

 5.480.454  6.565.008 ديسمبر 31الرصيد في 
 

 2015  2014 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    وقروض تتمويال
 28.100.108  28.777.250 يناير  1 الرصيد في

 20.669.993  22.613.115 خالل السنة  يضاف
 (19.992.851)  (26.287.640) خالل السنة  يخصم

 28.777.250  25.102.725 ديسمبر 31الرصيد في 
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 (تابع) معامالت مع أطراف ذات عالقة .31

 2015  2014 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    الفوائد

 1.677.365  1.367.896 وعموالت محصلهفوائد 

 992.420  312.050 مدفوعةفوائد 

 مكافاءات االشخاص في اإلدارة العليا

 :خالل السنة كانت كما يلي أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء الرئيسيينرواتب 

 2015  2014 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

 548.962  749.816 ومكافآت وبدل جلسات رواتب

 القيمة العادلةمعلومات  .32

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

 .ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية 2015ديسمبر  31وخارجها كما في الموحد المركز المالي 

 تقدير القيم العادلة

 الممنوحة للعمالء  (القروض والسلفيات)التسهيالت اإلئتمانية 

م افتراض حدوث ت. تم حساب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة لألصل والفوائد

تلك التي  رات سداد محددة أوبالنسبة للقروض التي ليس لها فت. سداد القروض في تواريخ السداد التعاقدية متى انطبق ذلك

تخضع لمخاطر التحصيل يتم تقدير السداد على أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما كانت معدالت الفائدة بمستويات 

لية بوضع يتم تقدير التدفقات النقدية المستقب. مماثلة للمستويات الحالية، بعد تعديلها بأي فروق في توقعات معدل الفائدة

ات يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ألي تصنيف .االئتمان وأي مؤشر على االنخفاض في القيمة في االعتبارمخاطر 

قروض متماثلة على أساس المحفظة ويتم خصمها بالمعدالت الحالية للقروض المماثلة المقدمة للمقترضين الجدد ذوي 

رة التغييرات في مركز االئتمان منذ تاريخ تقديم القروض كما تعكس تعكس القيم العادلة المقد .مالمح االئتمان المماثلة

 .التغييرات في معدالت الفائدة في حالة القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة

 اإلستثمارات 

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

استخدام أساليب  عند. للسوق يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة وأية طرق أخرى للتقييم

سائد المعدل لاالتدفقات النقدية المخصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية على أفضل تقديرات اإلدارة ومعدل الخصم هو 

 .الموحد ة مماثلة في تاريخ بيان المركز الماليبالنسبة ألداة ماليالسوق في 

 من البنوك/أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح

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

 .نظراً لطبيعتها قصيرة األجل
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 (تابع) العادلةمعلومات القيمة  .32

 (تابع) تقدير القيم العادلة

 الودائع البنكية وودائع العمالء 

السداد عند  المبلغ المستحقبللودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق معلومة يتم اعتبار القيمة العادلة 

المقدرة للودائع ذات فترات اإلستحقاق الثابتة، على تستند القيمة العادلة . الموحد الطلب في تاريخ بيان المركز المالي

ال يتم  .التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة المعروضة حالياً للودائع ذات فترات اإلستحقاق الباقية المماثلة

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

 الموحد المركز الماليبيان في ية أخرى أدوات مال

 .مقاربة لقيمها الدفتريةالموحد المركز المالي بيان في تعتبر القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى 

 الموحد أدوات مالية خارج بيان المركز المالي

من والمتعلقة باالئتمان، والتي تتضالموحد بيان المركز المالي ال يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج 

ارتباطات لتقديم االئتمان واالعتمادات المستندية وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن اإليرادات المستقبلية المرتبطة 

ات ائتمان التفاقيات ذالموحد لي بها تعكس جوهرياً األتعاب والعموالت التعاقدية المحملة بالفعل في تاريخ بيان المركز الما

 . واستحقاق مماثلين

 إدارة المخاطر .33

المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتيجية شاملة موضوعة تحدد المخاطر وسبل  ابإدارة مخاطرهالمجموعة قوم ت

العام، ولجنة إدارة الموجودات تشمل مجلس اإلدارة، والمدير المجموعة إن أجهزة إدارة المخاطر في . مواجهتها وتخفيفها

امة اإلدارة العون لإلشراف الدائم من قبل عوالمطلوبات، والمدير المالي، ومدير الخزينة، ومدير إدارة المخاطر والذين يخض

 :وفيما يلي موجز حول كيفية إدارة المخاطر .للمجموعة

 مخاطر االئتمان

لتزاماته المالية المتعاقد عليها مما إل أو الطرف المقابل على الوفاء بالعمي عدم مقدرةأنها احتمال بتعرف مخاطر االئتمان 

 .للمجموعةوتنتج مخاطر االئتمان في سياق األعمال العادية . أو خسائر مالية/اإلعسار ولى إيؤدي 

اسات السيبتعزيز األطر المؤسسية التي تحكم إدارة االئتمان من خالل تحديث وتطوير المجموعة قوم توفي هذا السياق 

 .واإلجراءات بشكل مستمر

وتلتزم . بشأن مخاطر االئتمان 1997لسنة ( 10)أيضاً تعليمات البنك المركزي الصادرة بالمنشور رقم المجموعة طبق ت

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

  دراسات ائتمانية عن العمالء قبل التعامل معهم وتحديد معدالت المخاطر االئتمانية المتعلقة بذلكإعداد. 

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

 نيةالقيام بزيارات ميدانية وإعداد دراسات دورية للعمالء بهدف تقييم مراكزهم المالية واالئتما. 

 تكوين المخصصات المطلوبة للديون واألرصدة غير المنتظمة. 

 توزيع محفظة القروض والسلفيات على قطاعات مختلفة تالفياً لتركز المخاطر وضمن سقوف محددة لكل قطاع. 
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 (تابع) إدارة المخاطر .33

 (تابع) مخاطر االئتمان

يتم اإلفصاح عن توزيع أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية، وااللتزامات العرضية واالرتباطات في تاريخ بيان المركز 

 : كما يلي( صناعي، زراعي، خدمات، مالي، مقاوالت، عقارات وأخرى)وفقا لقطاع االعمال الموحد المالي 

 التركز حسب العمالء
 مطلوبات  موجودات 

 البنوكأرصدة لدى  
إجمالي القروض 

 والسلف
أرصدة مستحقة  

 لبنوك
 ودائع 
 العمـالء

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

      5201ديسمبر  31

 25.541.084 -  6.036.088 - أفراد

 321.905.209 -  26.570.981 - شركات

 - 29.198.315  - 69.728.581 بنوك

 69.728.581 32.607.069  29.198.315 347.446.293 

      4201ديسمبر  31

 2٣.0٣4.777 -  7.484.8٣٣ - أفراد

 290.٣17.160 -  ٣2.948.٣85 - شركات

  ٣6.849.249  - 64.602.094 بنوك

 64.602.094 40.4٣٣.218  ٣6.849.249 ٣1٣.٣51.9٣7 

 قطاع األعمال

 2015 2014 

 المطلوبات الموجودات 
التزامات عرضية 

 المطلوبات الموجودات وارتباطات
التزامات عرضية 

 وارتباطات

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

 38.289.128 222.253.768 24.145.751 21.366.536 247.841.330 19.472.162 صناعي وتجاري

 5.049.579 70.107.737 8.674.733 2.389.666 77.735.831 6.995.674 خدمات

 - 36.849.249 353.119.430 - 29.198.315 397.154.176 مالي

 - 34.934.605 8.477.672 - 41.325.475 7.668.021 أخرى

 43.338.707 364.145.359 394.417.586 23.756.202 396.100.951 431.290.033 اإلجمالي

 التعرض لمخاطر اإلئتمان بدون األخذ في اإلعتبار الضمانات المحتفظ بها

 2015  2014 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

    الموحد بنود المركز المالي

 64.602.094  69.728.581 أرصدة لدى البنوك

 105.000  120.000 للبيع متاحةإستثمارات مالية 

 40.433.218  32.607.069 تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 992.839  1.631.933 أرصدة مدينة وموجودات أخرى
    

 43.338.707  23.756.202 الموحد بنود خارج المركز المالي



 (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

 (تابع)الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
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 (تابع) إدارة المخاطر .33

 مخاطر السيولة

وتنشأ هذه المخاطر عند  ،عند إستحقاقهامستقبال  ابإلتزاماته على الوفاءالمجموعة عدم مقدرة مخاطر مخاطر السيولة هي 

ر مخاطالمجموعة  براقت. الموجوداتالسيولة لمواجهة النقص في الودائع أو الزيادة في على توفير المجموعة عدم قدرة 

جميع  بتصنيفقوم توتم إعداده داخلياً، يوااللتزامات الذي الموجودات عن طريق تقرير استحقاقات  االسيولة الخاصة به

مراقبة عملية التحكم وفي المجموعة يتولى قسم الخزينة . الموجودات والمطلوبات إلى فترات زمنية تصل الى سنة أو أكثر

س الوقت كيفية تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من أموال لتلك المخاطر وفي نفالمجموعة مخاطر السيولة وضمان عدم تعرض 

 . المجموعة

 :2015ديسمبر  31المالية كما في  المجموعةبين الجدول التالي استحقاق موجودات ومطلوبات ي

 اإلجمالي
 استحقاقات

 أكمر من سنة

 استحقاقات
 شهور 10من 

 إلى سنة

 استحقاقات
 9إلى  7من 

 شهور

 استحقاقات
 6إلى  4من 

 شهور
 استحقاقات

  شهور 3خالل 
  ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني

 الموجودات      

44.193.364 - - - - 44.193.364 

 نقد وأرصدة لدى 

 البنك المركزي   

 أرصدة لدى البنوك  69.728.581 - - - - 69.728.581

283.009.086 - - - - 283.009.086 

 أذونات خزينة 

 لحين اإلستحقاق   

120.000 120.000 - - - - 

 إستثمارات مالية 

 متاحه للبيع  

32.607.069 - 2.693.986 3.904.511 274.964 25.733.608 

 تسهيالت إئتمانية  

 بالتكلفة المطفأة  

429.658.100 120.000 2.693.986 3.904.511 274.964 422.664.639  

 المطلوبات       

29.198.315 - - - - 29.198.315 

 أرصدة مستحقة 

 للبنوك    

 ودائع العمالء 187.333.611 125.405.898 - 34.706.784 - 347.446.293

 دائنوا توزيعات 10.349.259 - - - - 10.349.259

386.993.867 - 34.706.784 - 125.405.898 226.881.185  

 

  



 (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
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 (تابع) المخاطرإدارة  .33

 (تابع) مخاطر السيولة

 :2014ديسمبر  31المالية كما في المجموعة يبين الجدول التالي استحقاق موجودات ومطلوبات 

 اإلجمالي
 استحقاقات

 أكثر من سنة

 استحقاقات
 شهور 10من 

 إلى سنة

 استحقاقات
 9إلى  7من 

 شهور

 استحقاقات
 6إلى  4من 

 شهور

 استحقاقات
  شهور 3خالل 

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

 الموجودات      

٣5.210.677 - - - - ٣5.210.677 

 نقد وأرصدة لدى 

 البنك المركزي   

 أرصدة لدى البنوك  64.602.094 - - - - 64.602.094

25٣.07٣.758 - - - - 25٣.07٣.758 

 أذونات خزينة 

 لحين اإلستحقاق   

105.000 105.000 - - - - 

 إستثمارات مالية 

 متاحه للبيع  

40.4٣٣.218 - ٣.٣40.580 4.841.648 ٣40.959 ٣1.910.0٣1 

 تسهيالت إئتمانية  

 بالتكلفة المطفأة  

٣9٣.424.747 105.000 ٣.٣40.580 4.841.648 ٣40.959 ٣84.796.560  

 المطلوبات       

٣6.849.249 - - - - ٣6.849.249 

 أرصدة مستحقة 

 للبنوك    

 ودائع العمالء 168.950.860 100.015.11٣ - ٣01.062.٣1 - ٣1٣.٣51.9٣7

 دائنوا توزيعات 5.761.910 - - - - 5.761.910

٣55.96٣.096 - ٣1.٣01.062 - 11٣.100.015 211.562.019  

 السوق مخاطر

 . السوق مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية ومخاطر تقلبات معدالت الفائدةتتضمن مخاطر 

 مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية

 وحيث أن(. خاصة التعامالت بالدوالر األمريكي)مخاطر العمالت من التعامالت بالعمالت األجنبية المجموعة لتعرض ت

من جموعة للم الموحدة هي الريال اليمني لذا تتأثر البيانات المالية الموحدة اليةالم ابياناتهالمجموعة ظهر بها تالعملة التي 

للتعامالت بالعمالت األجنبية إلى نشوء المجموعة ويؤدي تعرض . والريال اليمني الدوالرالحركة في أسعار الصرف بين 

 . الموحدالربح أو الخسارة أرباح وخسائر يتم إدراجها في بيان 

ينص على أال يزيد الفائض في مركز الذي و 1998لسنة ( 6)دارة تعليمات البنك المركزي الصادرة بالمنشور رقم اإلتتبع 

مال وإحتياطياته إضافة إلى عدم زيادة الفائض في المركز المجمع لكافة العمالت ال من رأس ٪15كل عملة على حدة عن 

 .مال وإحتياطياتهال من رأس ٪25عن 

دارة تطبق سقف أعلى لكل مركز اإلفإن  1998لسنة ( 6)ت البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم وتطبيقاً لتعليما

عملة على حدة إضافة إلى سقف لمركز العمالت األجنبية مجتمعة، بحيث ال يزيد الفائض في مركز كل عملة على حدة عن 

 . من رأس المال وإحتياطياته ٪25ت األجنبية عن مال وإحتياطياته وأال يزيد المركز المجمع للعمالال من رأس 15٪



 (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
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 (تابع) إدارة المخاطر .33

 (تابع) السوق مخاطر

 :الموحدة يوضح الجدول التالي مراكز العمالت الهامة كما في تاريخ البيانات المالية

 2015  2014 

 
 (العجز) الفائض

النسبة إلى حقوق  

 المساهمين
 

 (العجز) الفائض
النسبة إلى حقوق  

 المساهمين

 ٪  ألف لاير يمني  ٪  ألف لاير يمني 
        

 (٪4.75)  (1.055.968)  ٪16.28  3.899.243 دوالر أمريكي
 (٪0.24)  (53.352)  (٪0.09)  (21.043) يورو

 (٪4.73)  (1.051.069)  (٪8.18)  (1.958.546) لاير سعودي
 (٪0.09)  (19.139)  (٪0.47)  (112.585) جنيه إسترليني
 ٪2.13  473.698  ٪4.15  994.068 درهم اماراتي

 ٪0.61  136.499  ٪0.45  106.831 فرنك سويسري
 (٪0.04)  (12.108)  (٪0.01)  (823) عمالت أخــرى

 2.907.145  12.13٪  (1.581.439)  (7.11٪) 
 

 مخاطر تقلبات معدالت الفائدة

لمطلوبات االتي تجني فوائد والموجودات مخاطر تذبذب سعر الفائدة إلى المدى الذي تصبح فيه المجموعة لعمليات  تتعرض

تهدف أنشطة إدارة المخاطر إلى ترشيد صافي دخل الفوائد شريطة أن . التي تحتسب عنها فائدة مستحقة في أوقات مختلفة

تالفات بمعالجة االخالمجموعة قوم ت. للمجموعة يةمتناسقة مع اإلستراتيجيات التجارالسوق في تكون معدالت سعر الفائدة 

علقة يتم عرض التفاصيل المت. المطلوباتوالموجودات بإتباع إرشادات السياسات وتقليل المخاطر بمقاربة إعادة تسعير 

خالل إجتماعاتها العادية، وتعرض المطلوبات والموجودات ومخاطر معدالت الفائدة على لجنة  تتسعير االختالفابإعادة 

 . المجموعةكذلك على لجنة المخاطر التابعة إلدارة 

 :باإلجراءات التالية لخفض أو الحد من آثار المخاطر الناشئة عن تقلبات أسعار الفائدة إلى الحد األدنىالمجموعة قوم ت

 ربط سعر الفائدة على االقتراض مع سعر الفائدة على اإلقراض. 

 بأسعار الخصم للعمالت المختلفة عند تحديد أسعار الفائدة االسترشاد. 

 مراقبة توافق تواريخ استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية  . 

 متوسط أسعار الفائدة المطبقة خالل السنة

 :ليكما ي 2015ديسمبر  31بلغ متوسط معدالت أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات خالل السنة المنتهية في 

 لاير سعودي يورو دوالر أمريكي لاير يمني البيان

 ٪ ٪ ٪ ٪ 
      الموجودات
 ٪0.35 ٪0.65 ٪3 - البنوك لدى ودائع ألجل

 - - - ٪16.07 أذونات خزينة لحين اإلستحقاق 

     تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

٪13 ٪13 ٪22 حسابات جارية مدينة -  13٪  

٪13 ٪22 قروض -  13٪  13٪ 
     

     المطلوبات

     ودائع العمالء

 - ٪2 ٪2 ٪15 ودائع ألجل -

 - ٪2 ٪2 ٪15 حسابات توفير -

 - - ٪3 ٪15.80 بنوك - ودائع ألجل



 (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
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 (تابع) إدارة المخاطر .33

 (تابع) السوق مخاطر

 :كما يلي 2014ديسمبر  31بلغ متوسط معدالت سعر الفائدة على الموجودات والمطلوبات خالل السنة المنتهية في 

 لاير سعودي يورو دوالر أمريكي لاير يمني البيان

 ٪ ٪ ٪ ٪ 

      الموجودات

 ٪0.4-0.3 ٪0.65 ٪3 - البنوك لدى ودائع ألجل

 - - - ٪16.07 أذونات خزينة لحين اإلستحقاق 

     تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

٪13 ٪13-٪10 ٪22 حسابات جارية مدينة -  13٪  

٪13-٪10 ٪22 قروض -  13٪  13٪ 
     

     المطلوبات

     ودائع العمالء

 - ٪2 ٪2 ٪15 ودائع ألجل -

 - ٪2 ٪2 ٪15 حسابات توفير -

 - - - ٪16-15 بنوك - ودائع ألجل

 مخاطر رأس المالإدارة  .34

ستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمرارية مع زيادة عوائد المساهمين عبر تحسين على اإل الضمان قدرته ارأسمالهالمجموعة دير ت

 . 2014عن السنة للمجموعة سياسة العامة اللم تتغير . حقوق المساهمين ضمن أطر مقبولة لمقابلة العائد مع المخاطر

 .رأس المال المدفوع واإلحتياطيات واألرباح المحتجزة منالمجموعة يتكون رأس مال 

 كفاية رأس المال  .35

اية رأس ويتم إحتساب كف. بمراقبة كفاية رأس ماله وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي اليمنيالمجموعة قوم ت

 يةوالمساند كما هو مبين في البيانات المالالمال طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني بمقارنة مكونات رأس المال األساسي 

بعد ترجيحها بأوزان المخاطر كما  الموحدةالمبينة في البيانات المالية المجموعة بإجمالي موجودات والتزامات  الموحدة

 :يلي

 2015  2014 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
    

501.230.33  37.580.642 رأس المال األساسي والمساند   
    

    مخاطر أوزان الالمرجحة بواإللتزامات األصول 

 35.747.643  18.296.800 االلتزامات العرضية واالرتباطات 

111.687.43  47.777.037 رصيد الموجودات   

754.434.79  66.073.837 المرجحة بمخاطر واإللتزامات مجموع األصول  

٪56.88 نسبة كفاية رأس المال    83.41٪  

رأس المال األساسي من رأس المال واإلحتياطيات واألرباح المحتجزة، أما رأس المال المساند فيتكون من  يتكون

 .المخصصات العامة



 (ش م ي) بنك اليمن الدوليمجموعة 

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
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 التقارير المالية لقطاعات األعمال  .36

 :قطاعات التالية ةضمن الثالثالمجموعة عمل ت

 وحسابات التوفير والودائع ومنتجاتتتضمن خدمات بنكية لألشخاص والحسابات الجارية  -خدمات مصرفية لإلفراد  -أ

 .مدخرات اإلستثمار والحفظ وبطاقات اإلئتمان الدائنة والمدينة وقروض المستهلك وقروض اإلسكان

تتضمن تسهيالت مدينة مباشرة وحسابات جارية وودائع وسحب على المكشوف قروض  -خدمات بنكية للشركات  -ب

 . وتسهيالت إئتمان أخرى وعملة أجنبية

تتمثل األنشطة األخرى بإدارة اإلستثمار والتمويل المؤسسي والتي ال تمثل أي منها قطاعاً  -الخزينة واإلستثمارات  -ج

 .مستقالً يجب التقرير عنه

ً لشروط تجارية عادية األعمالتتم المعامـالت بين قطاعات  يتم تخصيص األموال بشكل عادي بين القطاعات مما . وفقا

كلفة الفوائد المحملة على تلك األموال تستند على ت. تحويالت تكلفة التمويل ضمن إيرادات التشغيل ينتج عنه اإلفصاح عن

 .ال توجد بنود جوهرية أخرى للدخل أو المصروفات بين قطاعات العمل. بالمجموعةرأس المال الخاصة 

تضمن ولكنها ال تالموحد التشغيل وهي غالبية بيان المركز المالي مطلوبات وبموجودات القطاع مطلوبات و موجوداتتتمثل 

 .بنود مثل الضرائب واإلقتراضات

 المطلوبات المحتملة .37

تعتقد إدارة (. يمني لايرمليون  60: 2014) يمني لاير مليون 76بما يقارب  المجموعةلقد تم رفع قضايا مختلفة على 

ينتج من أحكام في تلك القضايا لن يؤثر على عمليات سما ن أ للمجموعةعلى رأي اإلدارة القانونية  اً وبناءالمجموعة 

 .المجموعة

 أرقام المقارنة .38

 .للسنة الحالية الموحدةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية لتتفق مع تبويب البيانات المالية 

 مبدأ اإلستمرارية .39

ي البلد ف ياالمنن حالة عدم التأكد من الوضع إ، فةلنهاية السنة المالي الالحقةواألحداث  الماليةالسنة  خاللنتيجة لألحداث 

ها ير اعمالن لديها الموارد الكافية لتسيأتؤكد  المجموعةإن إدارة . للمجموعةتحديا امام التنبؤ بالتدفقات النقدية والنتائج  تمثل

 .التاليةاالعتيادية خالل االثني عشر شهرا 



 (ش م ي) بنك اليمن الدولي

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

 بيان المركز المالي 

   2015 ديسمبر 31في كما 

 47من  46

 

2014  2015    

    ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

 الموجودات     

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي   44.193.364  35.210.677

 أرصدة لدى بنوك   69.728.581  64.602.094

 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق   283.009.086  253.073.758

 تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة   32.607.069  40.433.218

 إستثمارات مالية متاحة للبيع    120.000  105.000

 أرصدة مدينة وموجودات أخرى   1.627.014  987.916

 ممتلكات ومعدات   2.007.634  2.309.671

 إجمالي الموجودات   433.292.748  396.722.334

      

 الملكيةالمطلوبات وحقوق      

 المطلوبات     

 أرصدة مستحقة لبنوك   29.198.315  36.849.249

 ودائع عمالء   347.446.293  313.351.937

 دائنوا توزيعات   10.349.259  5.761.910

 أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى   8.006.678  6.903.182

 أخرىات مخصص   781.079  973.397

 إجمالي المطلوبات   395.781.624  363.839.675
      
 الملكيةحقوق      

 رأس المال المدفوع    15.000.000  15.000.000

 إحتياطي قانوني   6.681.411  4.802.409

 أرباح محتجزة   701.248  553.569

  صافي ربح السنة   15.128.465  12.526.681

 إجمالي حقوق الملكية   37.511.124  32.882.659

 الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق    433.292.748  396.722.334

      

 إلتزامات عرضية وإرتباطات قائمة    23.756.202  43.338.707

 

 

  



 (ش م ي) بنك اليمن الدولي

 الجمهورية اليمنية -صنعاء 
 

 بيان الدخل الشامل

   2015 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 47من  47

 

2014  2015   

   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
     

 إئتمانية وأرصدة لدى البنوكإيرادات فوائد عن تسهيالت   6.183.715  6.780.371

 عن إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  فوائدإيرادات   38.872.903  39.157.245

 إجمالي إيرادات الفوائد  45.056.618  45.937.616
     
 ودائع وإقتراضتكلفة   (22.238.425)  (24.650.772)

 صافي إيرادات الفوائد  22.818.193  21.286.844
     

 إيرادات وعموالت خدمات مصرفية  1.311.178  1.236.528

 خدمات مصرفيةمصاريف عموالت وأتعاب   (337.830)  (378.620)

 أرباح عمليات نقد أجنبي  1.384.489  299.938

 مالية متاحة للبيعإستثمارات إيرادات   15.000  22.500

 إيرادات أخرى  3.184.717  1.210.149

23.677.339  28.375.747   
     
 مخصصات تم تكوينها خالل السنة  (4.090.990)  (2.815.164)

 تكاليف موظفين  (1.469.821)  (1.274.843)

 مصاريف إدارية وعمومية   (2.943.336)  (2.994.063)

 ضرائب الدخل فريضة الزكاة الشرعية وربح السنة قبل خصم   19.871.600  16.593.269
     
 فريضة الزكاة الشرعية  (1.211.607)  (1.067.008)

 دخل السنةضرائب   (528.531.3)  (580.999.2)

 ربح السنة   15.128.465  12.526.681

     

 إجمالي الدخل الشامل للسنة  15.128.465  12.526.681

 

 

 






