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  قائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠٠٨  ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية يف عن 

  
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  إيضاح  
  ريال ميينألف   ريال ميينألف   رقم  البيان

        التدفقات النقدية من انشطة التشغيل

  -    ١٥٥ ١٦٥    العامنتيجة / أرباح صايف 
        

 مع التدفقات النقدية العامنتيجة ـ صايف أرباح  تعديالت لتسوية
  نشطة التشغيلمن أ

      

  ٦٦ ٨٣٤  ٧٤ ٠٢٢    إهالك املمتلكات الثابتة 

  ٤٤ ٩٢١  ٢٢ ٤٦١    لتأجريإهالك أصول مقتناة بغرض ا

  ٢٠٧ ٥٤١  ٣٢٥ ٧٦٦  )٣٥(   مكونة خالل العامخمصصات

  )    ٤٢ ٤٤٤(   )    ٥١ ٥٠٢(     املستخدم من املخصصات

  )    ٤٢(   )    ٣٥ ٠٢٤(     بيع املمتلكات الثابتة) أرباح ( صايف 

  ١ ٩٢٤  ١ ٣٩٢    متاحة للبيعمالية خسائر تقييم إستثمارات 

  -    )    ٨٤٥(     بالعمالت األجنبيةمالية فروق إعادة تقييم إستثمارات 

    ٢٣٤ ٣٥٧    ٢٨٩ ٨٢٣     واإلدخارعائد أصحاب حسابات االستثمارات املطلقة

  ٥١٣ ٠٩١  ٧٨١ ٢٥٨    أرباح التشغيل قبل التغري يف األصول وااللتزامات املستخدمة يف التشغيل
        

  ٨٩٨ ٨٨٣  ٦٠٨ ٠٢١    طييف أرصدة لدى البنك املركزي اليمين يف إطار نسبة اإلحتياالنقص 

  )    ٢٣٢ ٥٦٠(   )    ٥١٩ ٢٤٥(     يف األرصدة املدينة واألصول األخرى)  الزيادة (

  )    ٧٤٦ ٦٣٢(     ٣٥٥ ٨٢٦     األخرىواإللتزامات يف األرصدة الدائنة ) النقص (الزيادة 

    ٤٣٢ ٧٨٢    ١ ٢٢٥ ٨٦٠    )١(صايف التدفقات النقدية املتاحة من أنشطة التشغيل 
        

        دفقات النقدية من انشطة االستثمارالت

  )    ٢٥ ٥٤٠(   )    ٧١(     يف استثمارات مالية متاحة للبيع)  الزيادة (

  )    ٢ ٠٧٧ ٩١٥(   )    ٢ ٢٦٠ ٣٦٠(     يف عقود متويل املراحبات )  الزيادة (

  ٥٧٦ ٨٣٤  ١٠٠ ٤٨٥    ستثمارات عقود املشاركةيف إالنقص 

  )    ٣ ٣٣٥(   ١٠ ٠٠٠    ستثمارات عقود املضاربة يف إالنقص)  الزيادة (النقص 

  ٣٤٢ ٢٣٣  )    ١ ٧٢٨ ١١٦(      يف الودائع اإلستثماريةالنقص)  الزيادة (

  )    ١٥٢ ٣٥٢(     ٢٥٤ ٨٧١    لشراء ممتلكات ثابتةنقدية ) مدفوعات ( مقبوضات صايف 

  )    ١ ٣٤٠ ٠٧٥(   )    ٣ ٦٢٣ ١٩١(     )٢(انشطة االستثمار ) املستخدمة يف ( صايف التدفقات النقدية 
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  للقوائم املاليةإيضاحات متممة 
  ٢٠٠٨  ديسمرب٣١السنة املالية املنتهية يف عن 

 
   املصرفنبذة عامة عن  - ١

 ، هذا ويزاول ٢٠٠٢ فرباير ١٧بتاريخ ) مقفلة شركة مسامهة مينية  ( مصرف اليمن البحرين الشاملتأسس 
اخلمسة وفروعه مبدينة صنعاء  نشاطه املصريف يف اجلمهورية اليمنية عن طريق مركزه الرئيسي املصرف

 أعمال التمويل واالستثمار رفاملصويباشر واحلديدة وعدن واملكال ) حدة ومشيلة ( يف مدن صنعاء املوجودة 
  .واخلدمات املصرفية وفقاً للشريعة اإلسالمية 

من القانون ) ٢٦(متيازات واإلعفاءات الواردة يف قانون االستثمار طبقاً للمادة  بكافة اإلاملصرفهذا ويتمتع 
  . بشأن املصارف اإلسالمية ١٩٩٦لسنة ) ٢١(رقم 
  

   أسس إعداد القوائم املالية - ٢
 بإستثناء اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع وكذا ـد القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية مت إعدا  -أ

، ويف ضوء معايري احملاسبة _ تظهر بالقيمة العادلة ) األصول وااللتزامات املالية ( األدوات املالية 
ة الصادرة وكذا يف ضوء القواعد للمؤسسات املالية اإلسالمية والقوانني والتعليمات احمللية الساري

  .والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي اليمين 
إىل إال إذا أشري ( عرض البيانات املالية بالريال اليمين وتظهر كل القيم ألقرب ألف ريال ميين ومت إعداد   -ب

   .) ذلك خالف
ألحكام القوانني والتعليمات احمللية الصادرة وإستثناًء من معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية وتطبيقاً 

عن البنك املركزي اليمين يتم معاجلة فروق تقييم إستثمارات مالية متاحة للبيع وفقاً ملا هو وارد باإليضاح رقم 
  .ضمن اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ) ٣/٦(

  

  التقديرات واألحكام احملاسبية اهلامة
يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات ذات أثر يف تطبيق السياسات إن إعداد القوائم املالية 

 وكذلك على قيم اإليرادات  ،أرصدة األصول واإللتزامات املالية يف تاريخ القوائم املاليةعلى وكذا 
يدة عوامل أخرى عدعلى و، وتستند تلك التقديرات واإلفتراضات على اخلربة السابقة للبنك . واملصروفات 

واليت تشكل نتائجها األساس عند إختاذ القرار بشأن قيم .. يعتربها البنك معقولة يف ظل الظروف السائدة 
 .لذلك قد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات و  .األصول واإللتزامات
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  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 
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كما يتم إثبات التغريات يف ، وختضع التقديرات وما يتعلق ا من إفتراضات للمراجعة بصورة مستمرة 
  .أية فترات مستقبلية يف التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت حدث فيها التغيري و

 تأثري هام على إن املعلومات املتعلقة باألحكام والتقديرات اهلامة واملطبقة بالسياسات احملاسبية واليت هلا
  ) . ٢٥ ، ٢٣ ، ١٥ ، ١٣ ، ١١ ، ٤( األرصدة تظهر بالقوائم املالية باإليضاحات رقم 

 
    املتبعةأهم السياسات احملاسبية - ٣

  املعامالت بالعمالت األجنبية   ٣/١
وتثبت املعامالت  ) للمصرفالعملة الوظيفية (  بالريال اليمين املصرفمتسك حسابات   -أ 

خالل السنة املالية على أساس أسعار الصرف السارية يف تاريخ تنفيذ بالعمالت األخرى 
املعاملة ، ويتم ترمجة أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى 
يف اية السنة املالية على أساس أسعار الصرف السارية يف ذلك التاريخ ، وتثبت الفروق 

 .الناجتة بقائمة الدخل 
 يف العقود اآلجلة ملواجهة التزاماته بالعملة األجنبية ، كما ال يدخل يف املصرف يدخل ال  -ب

 .عقود الصرف للعمالت األجنبية لتغطية خماطر سداد التزاماته املستقبلية بالعملة األجنبية 
  

  حتقق اإليراد  ٣/٢
  متويل عمليات عقود املراحبات   -أ 

حيث تثبت كافة األرباح عند .  االستحقاق تثبت أرباح عقود املراحبة على أساس  ١/أ
إمتام عقد املراحبة كإيرادات مؤجلة وترحل لقائمة الدخل على أساس نسبة التمويل 

 .وذلك بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد 
تطبيقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين يتم إيقاف إثبات أرباح عقود املراحبة غري   ٢/أ

 .مة الدخل املنتظمة بقائ
  

  االستثمارات يف عقود املضاربات واملشاركات -ب 
تثبت أرباح اإلستثمارات يف عقود املضاربات واملشاركات اليت تنشأ وتنتهي خالل   ١/ب

 . املالية بقائمة الدخل يف تاريخ تصفية عقد املضاربة أو املشاركة الفترة
واملشاركات اليت تستمر ألكثر تثبت أرباح اإلستثمارات يف عقود متويل املضاربات   ٢/ب

من سنة مالية وذلك يف حدود األرباح املوزعة نقداً من هذه العمليات خالل الفترة 
 .املالية 
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  اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك  - ج
وعلى مدى عمر عقد .. يتم إثبات إيرادات اإلجارة املنتهية بالتمليك وفقاً للفترة الزمنية 

  .التأجري 
  

  إلستثمارات املالية املتاحة للبيعا  -د 
يتم إثبات إيرادات اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع يف حدود األرباح املوزعة نقداً من هذه 

   .العام املايلاإلستثمارات خالل 
  

  تقييم عمليات متويل املراحبات   ٣/٣
طويلة األجل بالتكلفة تثبت الديون املتعلقة بعمليات متويل املراحبة سواء كانت قصرية أو   -أ 

مضافاً إليها األرباح املتفق عليها بعقود املراحبة ، وتطبيقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين يتم 
تكوين خمصص لتمويل عقود عمليات املراحبة أو االلتزامات العرضية بذاا باإلضافة إىل 

ة وااللتزامات العرضية نسبة مئوية ملواجهة املخاطر العامة حتسب من جمموع متويل املراحب
األخرى مستبعداً منها األرصدة املغطاة بودائع أو كفاالت مصرفية صادرة عن بنوك 
خارجية ذات مالءة ويكون املخصص يف ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة متويل 

 :لتزامات العرضية وذلك طبقاً للنسب التالية كحد أدىن واإلعقود عمليات املراحبات 
  

    ون عمليات متويل املراحبات دي
  %  ١  املنتظمة متضمنة الديون حتت املراقبة

    الديون غري املنتظمة
  %  ١٥  ديون دون املستوى

  %  ٤٥  ديون مشكوك يف حتصيلها
  %  ١٠٠  ديون رديئة

  

يتم إعدام الديون املتعلقة بتمويل عمليات املراحبة يف حالة عدم جدوى اإلجراءات املتخذة   -ب 
 لتحصيلها أو بناء على التعليمات الصادرة من البنك املركزي اليمين يف ضوء أعمال حياهلا

الفحص اليت يقوم ا وذلك خصماً على املخصص الذي يضاف إليه املتحصالت من 
 .الديون اليت سبق إعدامها 

يزانية تظهر الديون املتعلقة بتمويل عمليات املراحبة سواء كانت قصرية أو طويلة األجل بامل  - ج 
خمصص الديون غري املنتظمة وخمصص ( بقيمتها الصافية بعد خصم املخصصات املتعلقة ا 

يف واملعلقة وكذا بعد خصم رصيد اإليرادات املؤجلة ) املخاطر العامة على الديون املنتظمة 
 .تاريخ امليزانية 
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  ١١

  ة واملشاركقييم استثمارات يف عقود املضاربةت  ٣/٤
ثمارات يف عقود املضاربة واملشاركة النقدية على أساس املبلغ املدفوع تثبت قيمة االست  -أ 

يف حني تثبت قيمة االستثمارات يف عقود املضاربة . لرأس مال املضاربة أو املشاركة 
 والعميل أو الشريك على أن املصرفواملشاركة العينية على أساس القيمة املتفق عليها بني 

 .إىل قائمة الدخلالقيمة الدفترية كأرباح أو خسائر ترحل والقيمة تثبت أية فروق بني تلك 
  

وتطبيقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين يتم تكوين خمصص لالستثمارات يف عقود 
املضاربات واملشاركات بذاا اليت حتقق خسائر يف نتائجها باإلضافة إىل نسبة مئوية ملواجهة 

ت يف عقود املضاربات واملشاركات األخرى املخاطر العامة حتسب من جمموع االستثمارا
مستبعداً منها األرصدة املغطاة بودائع أو كفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات 
مالءة ، ويكون املخصص يف ضوء الدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة االستثمارات يف 

  :عقود املضاربات واملشاركات وذلك طبقاً للنسب التالية كحد أدىن 
  

  %  ١   كات املنتظمة متضمنة املضاربات واملشارعقود
    العقود حتت املراقبة
    الديون غري املنتظمة

  %  ١٥  ديون دون املستوى
  %  ٤٥  ديون مشكوك يف حتصيلها

  %  ١٠٠  ديون رديئة
 

يف اية كل سنة مالية يتم ختفيض رأس مال املضاربة واملشاركة بقيمة اخلسائر اليت حلقت   -ب 
 .هلا وحتمل هذه اخلسائر على قائمة الدخل برأمسا

تظهر أرصدة االستثمارات يف عقود املضاربة واملشاركة بامليزانية بالقيمة الدفترية اليت و  - ج 
خمصص الديون غري ( تتمثل يف التكلفة ناقصاً اخلسائر احملققة واملخصصات املتعلقة ا 

 ) .  مة املنتظمة وخمصص املخاطر العامة على الديون املنتظ
  

   املنتهية بالتمليكواإلجارة اإلجارة   ٣/٥
تثبت األصول املقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك بالتكلفة التارخيية ناقصاً   -أ 

بطريقة القسط الثابت وذلك على جممع اإلهالك وأي إخنفاض يف قيمتها ، ويتم إهالكها 
   .مدى عمر عقد التأجري

ة اإلجارة تنتقل ملكية األصول املؤجرة إىل املستأجر شريطة أن يكون املستأجر يف اية مد  -ب 
  .قد سدد مجيع أقساط اإلجارة 
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  ١٢

   تقييم اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع  ٣/٦
تثبت اإلستثمارات يف األصول املالية املتاحة للبيع عند اإلقتناء بالتكلفة ، ويف تاريخ القوائم املالية 

قائمة ه ، ويتم حتميل الفروق على ا بالقيمة العادلة وذلك بالنسبة لكل استثمار على حديتم تقييمه
  . وفقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين"  فروق تقييم استثمارات مالية "الدخل ببند 

ويف حالة تعذر احلصول على تقدير ميكن اإلعتماد عليه للقيمة العادلة هلذه اإلستثمارات وذلك 
أو عدم وجود إستقرار ملموس يف قيمة تلك اإلستثمارات دم وجود أسعار سوقية معلنة هلا لعسواًء 

  .فإنه يتم تسجيل هذه اإلستثمارات بالتكلفة 
  

  تقييم االستثمارات املقيدة  ٣/٧
ستثمار ابات اإل املمولة من حس اإلستثمارية واإلستثمارات األخرىيتم تقييم عمليات املراحبة

 على أن ترحل )٣/٤(، ) ٣/٣(باإليضاح رقم سس التقييم املذكورة املقيدة على نفس أ
واملخصصات املتعلقة ذه العمليات حلساب أصحاب حسابات )  اخلسائر (األرباح 

 . ستثمارات  مقابل إدارة هذه اإلاملصرفاالستثمارات املقيدة بعد خصم نصيب 
  

   رتباطاتاإللتزامات العرضية واإل  ٣/٨
 طرفاً خارج امليزانية ـ بعد خصم التأمينات املصرفلعرضية اليت يدخل فيها لتزامات اتظهر اإل

لتزامات إعتبارها ال متثل أصوالً أو بإ" إلتزامات عرضية وإرتباطات " احملصلة عنها ـ حتت بند 
   . القوائم املاليةفعلية يف تاريخ 

  

   النقدية وما يف حكمها  ٣/٩
 أرصدة النقدية واألرصدة د النقدية وما يف حكمهاألغراض إعداد قائمة التدفقات يتضمن بن

 ـحتياطي اإل خبالف األرصدة املودعة لدى البنك املركزي اليمين يف إطار نسبة ـلدى البنوك 
  .وأرصدة احلسابات اجلارية لدى البنوك 

  

   املمتلكات الثابتة وإهالكاا  ٣/١٠
  خنفاض يف قيمة إع اإلهالك وأي تظهر املمتلكات الثابتة بتكلفتها التارخيية ناقصاً جمم

ـ فيما عدا األراضي ـ  ويتم إهالك هذه املمتلكات الثابتة ) إن وجد (تلك املمتلكات الثابتة 
لتلك  املقدر اإلنتاجيوحتميله على قائمة الدخل على مدى العمر بطريقة القسط الثابت 

  .املمتلكات 
طريقة اإلهالك والعمر اإلنتاجي املقدر  يف كل من املصرفويعاد النظر سنوياً مبعرفة إدارة 

   .)إن وجدت ( وكذلك القيم املقدرة كخردة يف اية العمر اإلنتاجي لألصول 
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  ١٣

  :وفيما يلي بيان بالعمر اإلنتاجي املقدر لتلك املمتلكات 
  بالسنوات املقدرالعمر اإلنتاجي البيــان

   سنة٤٠  مباين
  سنة٤ – سنوات ١٠  آالت ومعدات

  سنوات٥  سيارات
  سنوات٨ -  ٥   أثاث ومفروشات

   سنوات٥  أجهزة ومعدات كمبيوتر
   سنوات أو فترة اإلجيار أيهما أقل١٠  حتسينات مباين مستأجرة

  

   االخنفاض يف قيمة األصول  ٣/١١
 ـ أمهيتها النسبية حسب ـ بإعادة دراسة وفحص لألرصدة الدفترية لألصول املصرفيقوم 

   من أجل حتديد ما إذا كان هناك مؤشر لالخنفاض يف قيمة تلك يةالقوائم املاليف تاريخ 
ويف حالة وجود هذا املؤشر يتم تقدير القيمة اإلستردادية لتلك األصول ومقارنتها ، األصول 

 يف قيمة األصل فيما إذا اإلخنفاض يفحتميل قائمة الدخل بأي خسارة ، ويتم بالقيمة الدفترية 
  . لقيمة اإلستردادية زادت القيمة الدفترية عن ا

 بقيمة الزيادة يف األصول ، واليت سبق ختفيضها ، بقائمة الدخل حبيث ال اإلعترافكما يتم 
  . تؤدي تلك الزيادة إىل زيادة قيمة األصل عن قيمته الدفترية قبل االخنفاض 

  

   الضرائب  ٣/١٢
 ية يف اجلمهورية طبقاً للقوانني واللوائح والتعليمات السار املصرفحتسب الضرائب على 

 بشأن املصارف اإلسالمية ١٩٩٦لسنة ) ٢١(من القانون رقم ) ٢٦(وطبقاً للمادة  .اليمنية 
وما زال املصرف مينح اإلمتيازات واإلعفاءات الواردة يف قانون اإلستثمار ،  املصرففإن 

  .  )٢٠٠٢ فرباير ١٧(  يتمتع باإلعفاء ملدة سبع سنوات من تاريخ بدء النشاط الفعلي
  

   اإليرادات املخالفة للشريعة  ٣/١٣
الفوائد اليت مينحها البنك (  بتسجيل اإليرادات املخالفة للشريعة اإلسالمية املصرفيقوم 

ضمن بند األرصدة الدائنة واإللتزامات ) املركزي على اإلحتياطي اإللزامي احملتجز لديه 
   .للمصرفالرقابة الشرعية و وىيف األوجه اليت تقرها هيئة الفتاألخرى ويتم الصرف منها 
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  ١٤

  اليمين  إشراف البنك املركزي - ٤
قوانني املنظمة لعمل البنوك باجلمهورية اليمنية لل إلشراف البنك املركزي اليمين وفقاً املصرفخيضع نشاط 

  .وكذلك ما خيص نشاط البنوك اإلسالمية 
  

    الشرعيةهيئة الفتوى والرقابة - ٥
 للمصرفاجلمعية العامة العادية تعينهم  ثالثة أعضاء أو أكثرمكونة من شرعية إلشراف هيئة املصرف خيضع 

  . طبقاً ألحكام الشريعة  اإلسالمية املصرفوتنحصر مسئوليام يف رقابة اجلوانب الشرعية لنشاط 
  

   الزكــاة - ٦
ريدها إىل ويتم حتصيل الزكاة من املسامهني وتو،  باملصرفيتم احتساب الزكاة طبقاً لفتوى اهليئة الشرعية 

  . اجلهة احلكومية املختصة واليت تقرر أوجه صرفها طبقاً ملصارفها الشرعية 
  

   األدوات املالية وإدارة املخاطر املتعلقة ا  - ٧
  

   األدوات املالية ٧/١
 يف األصول وااللتزامات املالية ، وتتضمن األصول املالية للمصرفتتمثل األدوات املالية   -  أ

ابات اجلارية واإليداعات لدى البنوك وعمليات متويل املراحبات أرصدة النقدية واحلس
واملضاربات واملشاركات وكذا اإلجارة املنتهية بالتمليك واإلستثمارات املالية املتاحة للبيع ، 
وتتضمن االلتزامات املالية احلسابات اجلارية للعمالء والودائع األخرى وحسابات أصحاب 

ار واملستحق للبنوك كما تتضمن األدوات املالية احلقوق االستثمارات املطلقة واالدخ
 .والتعهدات املدرجة ضمن بند التزامات عرضية وارتباطات 

من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية السياسات احملاسبية بشأن أسس ) ٣( إيضاح رقم ويبني
  .إثبات وقياس أهم األدوات املالية وما يرتبط ا من إيرادات ومصروفات 

 

  القيمة العادلة لألدوات املالية  -  ب
تتمثل القيمة العادلة لألصول املالية املتداولة بالسعر املعلن عنها عند إقفال العمل بتاريخ القوائم 

ويف حالة عدم توفر أسعار معلنة لبعض األصول  ) . Bid Price( املالية يف األسواق املالية 
قارنتها بالقيمة السوقية احلالية ألداة مالية مشاة هلا ، أو يتم تقدير قيمتها العادلة مب.. املالية 

  .يتم إدراجها بالتكلفة عندما ال يتوفر هلا تقدير موضوعي يعتمد عليه لقيمتها العادلة 
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  ١٥

  إدارة املخاطر املتعلقة باألدوات املالية ٧/٢
 املختلفة من خالل رفاملصأنشطة وعمليات ب واملتعلقة) املتأصلة ( تتم إدارة املخاطر الضمنية 

لتبقى يف إطار إجراءات مستمرة لتحديدها وقياسها ومراقبتها باإلضافة ألساليب الرقابة األخرى 
وتعترب عملية إدارة املخاطر من العمليات ذات األمهية لضمان استمرارية حتقيق . احلدود املسموح ا 
ة يف إطار مسئولياته الستمرارية رحبية  املخاطر الواقعباملصرفويتحمل كل فرد . املصرف  لألرباح 

 ، ويتم مراقبة املخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة احلدود املسموح ا لكل نوع من املصرف
 وعوامل السوق املختلفة احمليطة املصرفأنواع املخاطر ، وتعكس هذه احلدود إستراتيجية عمل 

 على قطاعات مالية معينة ، حيث يتم مجع املعلومات باإلضافة إىل مستوى املخاطر املقبول مع التركيز
.  وحتليلها للتعرف املبكر على املخاطر املتوقعة اليت قد تنجم عنها للمصرفمن اإلدارات املختلفة 

وجلنة املراجعة )  املسئول عن حتديد ومراقبة املخاطر (وتعرض هذه املعلومات على جملس اإلدارة 
 ملخاطر املصرفرة من إدارات العمل ذات العالقة ، هذا ويتعرض وكذا الرئيس املباشر لكل إدا

 وخماطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية وكذا العائداإلئتمان وخماطر السيولة وخماطر سعر 
  .وبعض املخاطر األخرى خماطر التشغيل 

  

 خماطر االئتمان  -  أ
ارة املنتهية بالتمليك والديون تعترب عمليات متويل املراحبات واملضاربات واملشاركات واإلج

املتعلقة ا وكذا أرصدة احلسابات اجلارية لدى البنوك واالستثمارات املالية واحلقوق 
والتعهدات من الغري من األصول املالية املعرضة خلطر االئتمان املتمثل يف عدم قدرة املدينني 

 .على سداد جزء أو كل املستحق عليهم يف تواريخ االستحقاق 
 بشأن ١٩٩٧لسنة ) ١٠(طبيقاً لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم وت

 يلتزم حبد أدىن من املعايري وذلك إلمكان حتقيق إدارة أفضل املصرفخماطر االئتمان فإن 
  : باإلجراءات اآلتية املصرفملخاطره االئتمانية ، ويف سبيل ذلك يقوم 

  

عن العمالء والبنوك وحتديد معدالت اخلطر االئتماين املتعلقة إعداد الدراسات االئتمانية   _ 
  .بذلك قبل التعامل معهم 

احلصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم املخاطر اليت قد تنشأ يف حالة تعثر   _ 
  .العمالء أو البنوك 

مانية وتقدير املتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك دف تقييم مراكزهم املالية واالئت  _ 
  .املخصصات املطلوبة للديون واألرصدة غري املنتظمة 
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  ١٦

  .توزيع العمليات واالستثمارات على قطاعات خمتلفة تالفياً لتركيز املخاطر   _
  

واجلدول التايل يوضح احلد األقصى للتعرض ملخاطر اإلئتمان ملكونات امليزانية العمومية 
ون األخذ يف اإلعتبار العوامل املخففة من تأثري ويظهر احلد األقصى للمخاطر باإلمجايل د

  :) قبل خصم أي ضمانات ( املخاطر باستخدام إتفاقيات الضمانات 
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ريال ميينألف   ريال ميينألف   انـالبي
      

  ١ ٩٨٠ ٩٣١  ١ ٣٧٢ ٧١١  نقدية وأرصدة لدى البنك املركزي اليمين يف إطار نسبة
     )ية بالصندوق والصراف اآليل النقدال تتضمن(االحتياطي 

  ٣ ٩٠٢ ٥١٣  ٤ ٤١٥ ٥٠٦  أرصدة لدى البنوك واملصارف واملؤسسات املالية 
  ٦ ٩٠٤ ٥١٨  ٩ ٠٩٠ ٩٩٥  )بالصايف ( متويل عمليات املراحبة 

  ٨٥٧ ٩٥٤  ٧٥٤ ٩٣٤  )بالصايف ( استثمارات يف عقود املشاركة 
  ١٩ ٨٠٠  ٩ ٩٠٠  )بالصايف ( استثمارات يف عقود املضاربة 

  ٢٢ ٤٦١  -    إجارة منتهية بالتمليك
  ٣٣٦ ٤١٨  ٣٣٥ ٩٤٢  استثمارات مالية متاحة للبيع

  ٧٤٨ ١٦٢  ٣ ١٤٦ ٢٢٧  إستثمارات مقيدة
    ٧٠٩ ٥٨٤    ٩٧٩ ٨٦٨  )بالصايف(أرصدة مدينة وأصول أخرى 

  ١٥ ٤٨٢ ٣٤١  ٢٠ ١٠٦ ٠٨٣  
   ١٨ ٨٤٥ ٦٦٨   ١٣ ٠٥٦ ٠١٣  التزامات عرضية وارتباطات

   ٣٤ ٣٢٨ ٠٠٩   ٣٣ ١٦٢ ٠٩٦   ملخاطر االئتمانإمجايل التعرض
  

 بإدارة تركزات املخاطر من خالل توزيع عمليات التمويل واإلستثمار على املصرفويقوم 
من اإليضاحات املتممة ) ٣٩(ويبني اإليضاح رقم . قطاعات إقتصادية ومواقع جغرافية خمتلفة 

تزامات العرضية واإلرتباطات يف تاريخ للقوائم املالية توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإلل
من ) ٤٠(القوائم املالية على القطاعات اإلقتصادية املختلفة ، كما يبني اإليضاح رقم 

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية توزيع تلك األدوات املالية على املناطق اجلغرافية يف تاريخ 
  .القوائم املالية 
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  ١٧

  خماطر السيولة   -  ب
 على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ اإلستحقاق املصرفر السيولة يف عدم مقدرة تتمثل خماط

املناسب باإلضافة للمخاطر الناجتة عن عدم القدرة على تسييل بعض األموال بأسعار معقولة 
 بالعمل على تنويع املصرفوللحد من تلك املخاطر تقوم إدارة . ويف إطار زمين مناسب 

دام أدوات عديدة من بينها ودائع العمالء مع مراقبة تواريخ أسس التمويل من خالل استخ
وكذا مراقبة التدفقات النقدية ، اإلستحقاق للتأكد من اإلحتفاظ بالسيولة الكافية واملطلوبة 

  .املستقبلية بشكل يومي باإلضافة للقيام بالعمل على ترتيب مصادر متويل متنوعة وكافية 
قاقات اإللتزامات املالية واليت توضح اإلستحقاقات واجلدول التايل يوضح حتليل باستح

  .التعاقدية املتبقية 
  

  ٢٠٠٨  
    إستحقاقات   إستحقاقات من  إستحقاقات من   إستحقاقات خالل  
  اإلمجايل  أكثر من سنة   أشهر إىل سنة٦   أشهر٦ أشهر إىل ٣   أشهر٣  

   ريال ميينمليون   ريال ميينليونم   ريال ميينمليون   ريال ميينمليون   ريال ميينمليون  اإللتزامات
  ٣٤٦  -    -    -    ٣٤٦  أرصدة مستحقة للبنوك 

  ٧ ٩٧١  -    -    -    ٧ ٩٧١  والودائع األخرىاجلارية احلسابات 
            حقوق أصحاب حسابات 

    ٣ ٧٥٤    -      ١ ٨٢٧    ٨٤    ١ ٨٤٣  واإلدخاراملطلق ستثمار اإل
    ١٢ ٠٧١   -      ١ ٨٢٧      ٨٤    ١٠ ١٦٠  إمجايل اإللتزامات

  
  ٢٠٠٧  
    إستحقاقات   إستحقاقات من  إستحقاقات من   إستحقاقات خالل  
  اإلمجايل  أكثر من سنة   أشهر إىل سنة٦   أشهر٦ أشهر إىل ٣   أشهر٣  

   ريال ميينمليون   ريال ميينمليون   ريال ميينمليون   ريال ميينمليون   ريال ميينمليون  اإللتزامات
  ٤٣٧        ٤٣٧  أرصدة مستحقة للبنوك 

  ٨ ٢٦٥  -     -    -    ٨ ٢٦٥  والودائع األخرىاجلارية سابات احل
            حقوق أصحاب حسابات 

    ٢ ٨٣٧    -       ١ ٤٠٦    ٩٣    ١ ٣٣٨  املطلق واإلدخارستثمار اإل
    ١١ ٩٥٣   -       ١ ٤٠٦      ٩٣    ١٠ ٠٤٠  إمجايل اإللتزامات

  

واريخ إستحقاقات من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية بيان بت) ٣٨(ويبني اإليضاح رقم 
األصول واإللتزامات املالية وصايف الفارق بينهما يف تاريخ القوائم املالية خالل العام مقارنة 

  . بالعام املاضي 



  )ش م ي ( مصرف اليمن البحرين الشامل 
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  ١٨

   خطر سعر العائد  -  ج
يتم حتديد العائد املستحق على حسابات االستثمار املطلقة واالدخار على أساس عقد املضاربة 

 خالل املصرف املشاركة يف الربح واخلسارة الناجتة عن أعمال الذي يتم مبوجبه االتفاق على
فإن أي تغيري يف مستوى الرحبية سوف حيدد نسبة الربح اليت ميكن .. وعليه . الفترة املالية 

 غري املصرفللبنك أن يدفعها ألصحاب حسابات االستثمار املطلقة واالدخار وبناء عليه فإن 
  .يري يف سعر العائد معرض بطريقة مباشرة ملخاطر التغ

من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية متوسط نسبة العائد املوزع ) ٢٧(ويبني اإليضاح رقم 
  . واإلدخار خالل العام مقارنة بالعام املاضي املطلقةألصحاب حسابات اإلستثمار 

 
   خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية    -د 

عمالت األجنبية طبقاً لطبيعة نشاطه فإن ذلك األمر قد يف عدد من الاملصرف نظراً لتعامل 
وألغراض ختفيض ذلك اخلطر إىل . يعرضه خلطر التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية 

يراعي التوازن يف مراكز العمالت األجنبية وفقاً للتعليمات الصادرة املصرف احلد األدىن فإن 
 حبيث ال يزيد الفائض يف مركز كل ١٩٩٨لسنة ) ٦(عن البنك املركزي اليمين باملنشور رقم 

واحتياطياته ، باإلضافة إىل أن الفائض يف املصرف من رأمسال  % ١٥عملة على حدة عن 
  .واحتياطياته املصرف من رأمسال % ٢٥املركز امع لكافة العمالت ال جيب أن يزيد عن 

 يعمل ١٩٩٨لسنة ) ٦(نشور رقم ومن أجل اإللتزام بتعليمات البنك املركزي والواردة بامل
دورياً على مراقبة مراكز العمالت األجنبية والتصرف يف الفائض من العمالت املصرف 

  .األجنبية بأسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ 
  :ويوضح اجلدول التايل صايف التعرض للعمالت األجنبية خالل العام مقارنة بالعام املاضي 

    ٢٠٠٨  
  اإلمجايل  أخرى  درهم إمارايت  جنيه استرليين  ريال سعودي  يورو  يدوالر أمريك  
  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  انـالبي
                

  ٧ ٦١٧ ١٠٨  ١٤ ٤٢١  ٢ ٩٧٩  ١٨ ٠٥٩  ٤٧١ ٧٩٨  ٢٢٧ ٢٠٤  ٦ ٨٨٢ ٦٤٧  األصول
   ) ٦ ٤١٠ ٥٤٢  (   )  ١٠ ٣٢٣  (   )  ٢ ٤٧٥  (   )  ١٦ ٨٦٨  (   )  ٣٨٧ ٤٦٣  (   )  ٢١ ١٣٢  (   )  ٥ ٩٧٢ ٢٨١  (  اإللتزامات

                 مراكزصايف 
   ١ ٢٠٦ ٥٦٦    ٤ ٠٩٨    ٥٠٤    ١ ١٩١    ٨٤ ٣٣٥    ٢٠٦ ٠٧٢    ٩١٠ ٣٦٦  العمالت األجنبية

  
    ٢٠٠٧  
  ايلاإلمج  أخرى  درهم إمارايت  جنيه استرليين  ريال سعودي  يورو  دوالر أمريكي  
  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  انـالبي
                

  ٩ ٨٤٣ ٦٧٠  ٥٣ ٤٦٥  ٥٢٧  ٣ ٣٦٨  ٢٨٤ ٨٨٨  ٣٨٩ ١٢٢  ٩ ١١٢ ٣٠٠  األصول
   ) ٩ ٥٠٧ ٣٧٤  (   ) ٦٢٧ ٥٠٨  (   )  ٥ ٦١٧  (   )  ١٠ ٩٦٨  (   )  ٢٩٤ ٩٤٢  (   )  ٤٦ ١٨١  (   )  ٨ ٥٢٢ ١٥٨  (  اإللتزامات

                 مراكزصايف 
    ٣٣٦ ٢٩٦   ) ٥٧٤ ٠٤٣  (   )   ٥ ٠٩٠   (   )  ٧ ٦٠٠  (  )  ١٠ ٠٥٤  (   ٣٤٢ ١٩٤    ٥٩٠ ١٤٢  العمالت األجنبية
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  ١٩

 من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية مراكز العمالت األجنبية اهلامة )٤١(ويبني إيضاح رقم 
  . مقارنة بالعام املاضي م املالية والقائمة يف تاريخ القوائ

  

   خماطر التشغيل  -هـ 
 معني ناتج قصورتتمثل خماطر التشغيل يف خماطر حدوث خسائر مباشرة أو غري مباشرة نتيجة 

على التقليل من املصرف عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو أخطاء املوظفني ، ويعمل 
لسياسات واإلجراءات لتقييم ومراقبة وإدارة هذه حدوث هذه املخاطر من خالل إطار من ا

املخاطر ، وذلك من خالل العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحيات وإجراءات 
  .املطابقة ، باإلضافة إىل زيادة وعي املوظفني ذه املخاطر وطرق تقييمها 

  
   خماطر أخرى   -و 

خاطر القانونية وخماطر   الرقابية واملتشمل املخاطر األخرى خماطر عدم الوفاء باملتطلبات
ويتم السيطرة على خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية من خالل إطار من . السمعة 

السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلنضباط واملتابعة ، ويتم إدارة املخاطر القانونية من خالل 
 ، ويتم إدارة خماطر املصرفارج التطبيق الفعال لتوصيات املستشارين القانونيني داخل وخ
 باإلضافة إلصدار تعليمات املصرفالسمعة من خالل فحص منتظم للعوامل املتعلقة بسمعة 

  .وسياسات خاصة حيث ما كان ذلك مالئماً 
  

 إدارة رأس املال - ٨
عن  لرأس املال هو التأكد من اإللتزام مع متطلبات رأس املال الصادرة املصرفاهلدف األساسي من إدارة 

حيتفظ مبعدل تصنيف إئتماين قوي املصرف أن التأكد من البنك املركزي اليمين وتعليمات إتفاقية بازل ، و
مبراقبة كفاية املصرف ويقوم . وكذا نسبة كفاية رأس مال جيدة وأعلى من احلد األدىن الواجب اإلحتفاظ به 

 هذا الشأن وذلك باستخدام أساليب وفقاً رأس املال وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك املركزي اليمين يف
 ٣كل (بإعداد تقارير دورية املصرف ويقوم . للمعايري املطبقة من البنك املركزي اليمين ألغراض الرقابة 

   .١٩٩٧لسنة ) ٢(بنسبة كفاية رأس املال وذلك طبقاً ملنشور البنك املركزي اليمين رقم ) شهور
نوك العاملة يف اليمن اإلحتفاظ بنسبة إمجايل رأس املال إىل األصول ويطلب البنك املركزي اليمين من الب

 أن حيتفظ املصرف ، كما أنه على كحد أدىن)  % ٨( املرجحة بأوزان املخاطر بنسبة معترف ا دولياً تبلغ 
   .كحد أدىن % ) ٥( دائع العمالء تبلغ بنسبة من إمجايل رأس املال إىل و
 املال مبقارنة مكونات رأس املال األساسي واملساند بإمجايل أصول وإلتزامات ويتم إحتساب نسبة كفاية رأس

  : واملوضحة يف القوائم املالية بعد ترجيحها بأوزان املخاطر كما يلي املصرف
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  ٢٠

  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  مليون ريال ميين  مليون ريال ميين    

  ٣ ٨٤٩  ٥ ٥٨٦  رأس املال األساسي
    ٢٤٣    ٢٠٩  رأس املال املساند

    ٤ ٠٩٢    ٥ ٧٩٥  ايل رأس املال إمج
      

      األصول واإللتزامات املرجحة بأوزان املخاطر
    ١١ ٥٥٦  ٢٤ ٧٤٣  إمجايل األصول 

    ٨ ٤٤٧    ٦ ٤٠٩  إللتزامات العرضية واإلرتباطات ا
    ٢٠ ٠٠٣    ٣١ ١٥٢  إمجايل األصول واإللتزامات املرجحة بأوزان املخاطر 

     %٥,٢٠     %٦,١٨  نسبة كفاية رأس املال
  

بعد (  املرحلة )اخلسائر  ( ويتكون رأس املال األساسي من رأس املال املدفوع واإلحتياطيات واألرباح
استبعاد املسامهات يف رأس مال أي بنك حملي أو شركة مالية حملية ، أما رأس املال املساند فيتكون من 

من  % ٢وحبيث ال يزيد عن  % ١ املصرف على الديون املنتظمة بنسبةاليت يكوا املخصصات العامة 
   .األصول املرجحة بأوزان املخاطر

 
 نسبة االحتياطي نقدية وأرصدة لدى البنك املركزي اليمين يف إطار - ٩

 
  

  
  انالبي

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

  ٣٠٣ ٩٩١  ٥٩١ ٨٥٣  نقدية بالصندوق والصراف اآليل ـ عملة حملية
    ٩٥٢ ٧٧٠    ٧٧٤ ٩١٩  يل ـ عمالت أجنبيةنقدية بالصندوق والصراف اآل

  ١ ٢٥٦ ٧٦١    ١ ٣٦٦ ٧٧٢    
      

  ٣٠٢ ٤٥٤  ٣١٢ ٤٨٧  إحتياطي إلزامي لدى البنك املركزي اليمين ـ عملة حملية
    ١ ٦٧٨ ٢٧٨    ١ ٠٦٠ ٢٢٤  إحتياطي إلزامي لدى البنك املركزي اليمين ـ عملة أجنبية

  ١ ٩٨٠ ٧٣٢    ١ ٣٧٢ ٧١١    
    ٩١٩    -    شيكات مشتراه

  ٣ ٢٣٧ ٦٩٢    ٢ ٧٣٩ ٤٨٣    
  

تتمثل األرصدة لدى البنك املركزي اليمين يف إطار نسبة االحتياطي يف احلد األدىن الواجب االحتفاظ به لدى 
 ) ٢٠٠٧عام  % ١٠مقابل ( )  % ٧  (البنك املركزي اليمين مقابل حسابات العمالء بالريال اليمين بنسبة

، وهذا الرصيد غري متاح لالستخدام  ) ٢٠٠٧عام  % ٢٠مقابل (  ) % ٢٠  (والعمالت األجنبية بنسبة
  . اليومي للبنك 
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  ٢١

 أرصدة لدى البنوك واملصارف واملؤسسات املالية  -١٠
  

  البيان
٢٠٠٨  

  ريال ميينألف 
٢٠٠٧  

  ريال ميينألف 
      البنك املركزي اليمين) أ 

  ١ ٥٨٦ ٣١٣  ١ ٦١٥ ٧٧٢  حسابات جارية ـ عملة حملية
    ٥٢٦ ٦١٠    ١٢٦ ٥٠١   عملة أجنبيةحسابات جارية ـ

  ٢ ١١٢ ٩٢٣    ١ ٧٤٢ ٢٧٣    
      بنوك حملية) ب 

  ٢٢ ٢٢٦  ٢ ٨٩١  حسابات جارية ـ عملة حملية
    ٥ ٣٢٧    ٢٣٨ ٤٤٠  حسابات جارية ـ عملة أجنبية

  ٢٧ ٥٥٣    ٢٤١ ٣٣١    
      بنوك خارجية) ج 

  ١ ٥٧٧ ٦٣٠  ٥١٩ ٣٧٩  حسابات جارية
    ١٨٤ ٤٠٧    ١ ٩١٢ ٥٢٣  ودائع إستثمارية 

  ١ ٧٦٢ ٠٣٧    ٢ ٤٣١ ٩٠٢    
  ٣ ٩٠٢ ٥١٣    ٤ ٤١٥ ٥٠٦    

  
 )بالصايف ( متويل عمليات املراحبة  -١١

  

  

  البيان
  إيضاح
  رقم

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

        
  ٧ ٤٨٣ ٣٠١  ٩ ٩٩٤ ٧٧٦    متويل عمليات املراحبات احمللية

 )    ١٧٧ ٦٢١(  )   ٢٥١ ٥٠٤(   )١٢(  خمصص متويل عمليات املراحبة: خيصم 
 )    ١١ ٠٥٢(  )   ١١ ٠٣٦(     إيرادات جمنبة: خيصم 
 )    ٣٩٠ ١١٠(  )   ٦٤١ ٢٤١(     إيرادات مؤجلة: خيصم 

    ٦ ٩٠٤ ٥١٨    ٩ ٠٩٠ ٩٩٥    
  

بعد (  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١ألف ريال ميين يف / ٣٩٨ ٥٨٥/ عمليات املراحبة غري املنتظمة متويلتبلغ قيمة 
  : وبياا كما يلي ٢٠٠٧ ديسمرب ٣١ يف ألف ريال ميين/ ٤٦٨ ٢٤٥/ مبلغ مقابل) خصم اإليرادات انبة 

  
  البيان

  ٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

  ٣٠٧ ٨٣٨  ١٨٩ ٤٢٤    متويالت دون املستوى
  ٤٨ ٦٨٣  ١٣٤ ٩٤٩    متويالت مشكوك يف حتصيلها

    ١١١ ٧٢٤    ٧٤ ٢١٢    متويالت رديئة
    ٤٦٨ ٢٤٥    ٣٩٨ ٥٨٥    
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  ٢٢

  )منتظمة وغري منتظمة ( خمصص متويل عمليات املراحبة  -١٢
  

 ٢٠٠٧   ٢٠٠٨  
 إمجايل عام حمدد  إمجايل عام حمدد 

 ميينألف ريال  ميينألف ريال  ميينألف ريال   ميينألف ريال  ميينألف ريال  ألف ريال ميين البيان
 ٢٠٩ ٣٠٦ ٣٨ ٠٣٠ ١٧١ ٢٧٦ ١٧٧ ٦٢١ ٦٨ ١٦٤ ١٠٩ ٤٥٧ الرصيد يف بداية العام

  -    -    ٧٣ ٨٨٣ ١٩ ٩٨٧ ٥٣ ٨٩٦  العاماملكون خالل 
 -     ٣٠ ١٣٤  )  ٣٠ ١٣٤  ( -    -   -      احملول من احملدد إىل العام
  )  ٣١ ٦٨٥  (        )  ٣١ ٦٨٥  (   -     -     -      املدينةاحملول إىل خمصص األرصدة 

  ١٧٧ ٦٢١   ٦٨ ١٦٤   ١٠٩ ٤٥٧  ٢٥١ ٥٠٤   ٨٨ ١٥١   ١٦٣ ٣٥٣  العامالرصيد يف اية 

  
 
 )بالصايف  ( إستثمارات يف عقود املشاركة -١٣

  

  
  البيان

  إيضاح
  رقم

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

  ٨٦٦ ٦٢٠  ٧٦٦ ١٣٥    داخليةـ مشاركات مع الغري 
  )   ٨ ٦٦٦(   )   ١١ ٢٠١(   )١٤(  عقود املشاركة إستثمارات يف خمصص : خيصم 

    ٨٥٧ ٩٥٤    ٧٥٤ ٩٣٤    
 

ألف ريال ميين كما يف / ٣ ٥٧٦/ عقود املشاركة غري املنتظمة واملصنفة رديئة مبلغ مة اإلستثمارات يفتبلغ قي
 . ٢٠٠٧ ديسمرب ٣١مقابل ال شيء يف  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١

  
 )وغري منتظمة منتظمة  ( إستثمارات يف عقود املشاركةخمصص  -١٤

 
    ٢٠٠٧      ٢٠٠٨   

 إمجايل عام حمدد إمجايل عام حمدد 
 ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين نالبيا

 ١٤ ٤٣٤ ١٤ ٤٣٤ -   ٨ ٦٦٦ ٨ ٦٦٦ -   الرصيد يف بداية العام

 -   -   -   ٢ ٥٣٥ -   ٢ ٥٣٥  املكون خالل العام

 -   -   -   -    )  ١ ٠٤١  ( ١ ٠٤١  احملول للمخصص احملدد

  )   ٣٤  (  )   ٣٤  ( -    -   -   -     املضاربةاحملول إىل خمصص عقود

  )  ٥ ٧٣٤  (  )  ٥ ٧٣٤  (   -     -     -     -    احملول ملخصص األرصدة املدينة

   ٨ ٦٦٦   ٨ ٦٦٦   -     ١١ ٢٠١   ٧ ٦٢٥   ٣ ٥٧٦  الرصيد يف اية  العام

  



  )ش م ي ( مصرف اليمن البحرين الشامل 
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  ٢٣

  )بالصايف ( ستثمارات يف عقود املضاربة إ -١٥
  
  انالبي

  إيضاح
  رقم

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

  ٢٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    عقود مضاربة داخلية
  )   ٢٠٠(   )   ١٠٠(   )١٦(  عقود املضاربة إستثمارات يف خمصص : خيصم 

    ١٩ ٨٠٠    ٩ ٩٠٠    

  
  
 )منتظمة ( ارات يف عقود املضاربة خمصص استثم -١٦

  

    ٢٠٠٧      ٢٠٠٨   
 إمجايل عام حمدد إمجايل عام حمدد 

 ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين يال ميينألف ر ألف ريال ميين البيان

 ١٦٦ ١٦٦ -   ٢٠٠ ٢٠٠ -    الرصيد يف بداية  العام

 ٣٤ ٣٤ -   -    -   -     خمصص عقود  املشاركةاحملول من

   -     -     -    )  ١٠٠ (  )  ١٠٠ (   -    األرصدة املدينةاحملول إىل خمصص 

   ٢٠٠   ٢٠٠   -     ١٠٠   ١٠٠   -    الرصيد يف اية  العام

  
 
 إجارة منتهية بالتمليك -١٧

  
  البيان

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

  ١٣٤ ٧٦٤  -    إمجايل التكلفة
  )   ١١٢ ٣٠٣(   )   -    (  جممع اإلهالك: خيصم 

   ٢٢ ٤٦١   -    صايف القيمة الدفترية
  

  إجارة منتهية بالتمليكعقد مبوجب الشحردينة  للغري يف مر مؤجمعمل حتضري األمساكتتمثل التكلفة يف قيمة 
  . ٢٠٠٨مت سداده خالل العام 
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  ٢٤

 مالية متاحة للبيعإستثمارات  -١٨
  

  البيان
٢٠٠٨  

  ريال ميينألف 
٢٠٠٧  

  ريال ميينألف 
  ٣٩ ٦١١  ٤٠ ٠٠٠  للتأمنياليمنية الشركة اإلسالمية 

  ١٤٤ ٦٤٥  ١٤٥ ٠٥٨  الشركة العربية للحديد والصلب
  ٥٩ ٧١٥  ٥٩ ٤١٢  مات املاليةلخداليمن لشركة 

  ٩٠ ٤٤٧  ٨٩ ٤٧٢  شركة بروم للصيد البحري
    ٢ ٠٠٠    ٢ ٠٠٠  الشركة العقارية الرائدة

  ٣٣٦ ٤١٨    ٣٣٥ ٩٤٢    
  

لتعذر احلصول على تقدير ميكن حملية ، ونظراً مالية تتمثل اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع يف إستثمارات 
 تسجيلهالعدم وجود أسعار سوقية معلنة فقد مت وذلك  إلستثمارات احملليةبعض ال اإلعتماد عليه للقيمة العادلة

  .بالتكلفة 
 
 )بالصايف ( أرصدة مدينة وأصول أخرى  -١٩

  
  انالبي

  إيضاح
  رقم

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

 ٥٤٦ ٦٣١ ٨٨٧ ٩٩٤   حسابات مكشوفة

  ٣٤ ٩١٥  -      مدينو إجارة منتهية بالتمليك

  ٤٢ ٨٧٣  ٣٣ ٠١٩    د موظفنيسلف وعه

  -    ١٠٦ ٥٢٨    إيرادات مستحقة

  ٥١ ٢٣٧  ٨٩ ٠٠٨    مصروفات مدفوعة مقدماً

  ٧ ٥٦٤  ١٠ ٢١٤    خمزون قرطاسية ومطبوعات

  -    ٦١ ٣٦٠    مشروعات قيد التنفيذ

    ٣٤٠ ٠١٧    ٣٥٤ ٣٥٩    ذمم مدينة خمتلفة

    ١ ٠٢٣ ٢٣٧  ١ ٥٤٢ ٤٨٢  
  )   ٣١٣ ٦٥٣(   )   ٥٦٢ ٦١٤(   )٢٠(  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها: خيصم 

    ٧٠٩ ٥٨٤    ٩٧٩ ٨٦٨    
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  ٢٥

  لألرصدة املدينة واألصول األخرىخمصص ديون مشكوك يف حتصيلها -٢٠
 

  
  البيان

  إيضاح
  رقم

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

  -    ٣١٣ ٦٥٣     العامالرصيد يف بداية 
  ١٥٦ ٠٣٩  ١٩٥ ٧٩٩  )٣٥(  )قائمة الدخل  ( املكون خالل العام
  ٣١ ٦٨٥  -    )١٢(   املراحبةعمليات متويل احملول من خمصص

  ٥ ٧٣٤  -    )١٤(  ستثمارات يف عقود املشاركةاإلاحملول من خمصص 
  -    ١٠٠  )١٦(  احملول من خمصص اإلستثمارات يف عقود املضاربة

    ١٢٠ ١٩٥    ٥٣ ٠٦٢  )٢٥(  احملول من خمصصات أخرى
    ٣١٣ ٦٥٣    ٥٦٢ ٦١٤    الرصيد يف اية العام
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  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 

 
 
 

  ٢٦

 ) بالصايف ( املمتلكات الثابتة  -٢١
  

  صايف القيمة الدفترية  صايف القيمة الدفترية  جممع اإلهالك  جممع إهالك  إهالك  جممع اإلهالك يف  التكلفة يف  اإلستبعادات  ضافاتاإل  التكلفة يف  
  ١٢/٢٠٠٧ /٣١يف   ١٢/٢٠٠٨ /٣١يف   ٣١/١٢/٢٠٠٨يف   اإلستبعادات  العام  ١/١/٢٠٠٨ ٣١/١٢/٢٠٠٨  خالل العام  خالل العام  ١/١/٢٠٠٨  

  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  ألف ريال ميين  البيان

  ٤٤ ٧٣٨  ٢٤ ٨٣٨  -  -  -  -  ٢٤ ٨٣٨    )١٩ ٩٠٠  (  -  ٤٤ ٧٣٨  أراضي

  ٢٦٧ ١٥١  -  - )  ٦ ١٧٥  (  ٦ ١٧٥  -  -  )٢٦٧ ١٥١  (  -  ٢٦٧ ١٥١  مباين

  ٩٢ ٧٦٧  ٩٨ ٨٢٣  ٦١ ٧٣٨  )  ٣ ٧٢٤  (  ١٩ ٣١٤  ٤٦ ١٤٨  ١٦٠ ٥٦١      )٤ ٢٠٩  (  ٢٥ ٨٥٥  ١٣٨ ٩١٥  آالت ومعدات

  ٤ ٦٠٥  ١ ٨٣٣  ٢٤ ٤١٠  -  ٢ ٧٧٢  ٢١ ٦٣٨  ٢٦ ٢٤٣  -  -  ٢٦ ٢٤٣  سيارات

  ٦٣ ٤٩٩  ٧٣ ١٧١  ٤٩ ٨٠٦  -  ١٦ ١٠٧  ٣٣ ٦٩٩  ١٢٢ ٩٧٧  -  ٢٥ ٧٧٩  ٩٧ ١٩٨  أثاث ومفروشات

  ٤٥ ٥٦٩  ٣٤ ٧٧٩  ١١٦ ١٢٢  )  ٣١٨  (  ٢٠ ٦٦٣  ٩٥ ٧٧٧  ١٥٠ ٩٠١         )٣٤٤  (  ٩ ٨٩٩  ١٤١ ٣٤٦  أجهزة ومعدات كمبيوتر

  ١٨ ٨١٨  ٩ ٨٣٤  ٦٢ ١٠٦  -  ٨ ٩٩١  ٥٣ ١١٥  ٧١ ٩٤٠  -  ٧  ٧١ ٩٣٣  حتسينات مباين

  ٥٣٧ ١٤٧  ٢٤٣ ٢٧٨  ٣١٤ ١٨٢  )  ١٠ ٢١٧  (  ٧٤ ٠٢٢  ٢٥٠ ٣٧٧  ٥٥٧ ٤٦٠  )٢٩١ ٦٠٤  (  ٦١ ٥٤٠  ٧٨٧ ٥٢٤  اإلمجايل
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  ٢٧

  الودائع األخرىواحلسابات اجلارية  -٢٢
  

  
  انالبي

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

     

  ١ ٧٠٠ ٨١٨  ٢ ٥٥٦ ٤٨٥  حسابات جارية ـ عملة حملية
    ٤ ١٤٤ ٩١٣    ٣ ٥٩٧ ١٣٧  حسابات جارية ـ عملة أجنبية

  ٥ ٨٤٥ ٧٣١    ٦ ١٥٣ ٨٥٦    
  ١٧٠ ٥٩٢  ٢٦٠ ٣٣٨  لة حمليةتأمينات نقدية ـ عم

    ٢ ٠٣٨ ٦٥٠    ١ ٤٦٥ ٨٤٤  تأمينات نقدية ـ عملة أجنبية
  ٢ ٢٠٩ ٢٤٢    ١ ٧٢٥ ٧٨٦    

    ٢١٠ ٢٠٥    ٩١ ٥٤٩  ودائع أخرى
  ٨ ٢٦٥ ١٧٨    ٧ ٩٧١ ١٩١    

 
 أرصدة دائنة والتزامات أخرى -٢٣

 
  

  البيان
  إيضاح
  رقم

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

        

  ٧ ٧٧٣  ٢٥ ٩٩٦    حقةمصروفات مست
 ٢٢ ٤٦١ -     دائنو اإلجارة املنتهية بالتمليك

 ٤١ ٦٧٠ ٣٩ ٨٣٨ )٢٤(  إيرادات خمالفة للشريعة اإلسالمية 
    ٢٥٨ ٦٩٤    ٦٢٠ ٨٤٢   دائنون وأرصدة دائنة أخرى

    ٣٣٠ ٨٥٠    ٦٨٦ ٦٧٦    

  
   إيرادات خمالفة للشريعة اإلسالمية  -٢٤

) املتمثلة بصفة رئيسية يف عوائد البنك املركزي اليمين(اإلسالمية بات اإليرادات املخالفة للشريعة تم إثي
ضمن بند أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى ويتم التصرف فيها يف األوجه اليت تقرها هيئة الفتوى والرقابة 
 الشرعية بالبنك ، ويوضح البيان التايل اإليرادات الناجتة عن املعامالت املخالفة للشريعة اإلسالمية خالل

  :العام وأوجه التصرف فيها 
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  ٢٨

  

  
  البيان

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

      

  ١٨ ١٨٤  ٤١ ٦٧٠  أرصدة أول العام
      املصادر

     ٤٠ ٠٢٠    ٨ ٨٤٥  اإليرادات من الكسب املخالف للشريعة اإلسالمية
  ٥٨ ٢٠٤  ٥٠ ٥١٥  جمموع املتاح خالل العام

      اإلستخدامات
  )   ١٦ ٥٣٤(   )   ١٠ ٦٧٧(   يةإعانات وتربعات خري

      :أرصدة آخر العام وتتمثل يف 
    ٤١ ٦٧٠    ٣٩ ٨٣٨  أموال متاحة للتربعات واإلعانات

  
  

   خمصصات أخرى -٢٥
 ٢٠٠٨  
 الرصيد يف   خمصصاحملول إىل املستخدم  املكون  الرصيد يف  
  العاماية   أرصدة مدينة  العامخالل   العامخالل   العامأول   

 ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين ريال ميينألف  البيان
  ١١٣ ٣٠٢   )  ٥٣ ٠٦٢  (  -    -    ١٦٦ ٣٦٤ خمصص التزامات عرضية

   ٥٣ ٥٤٩    -       )  ٥١ ٥٠٢ (    ٥٣ ٥٤٩   ٥١ ٥٠٢   حمتملةمطالباتات خمصص
  ١٦٦ ٨٥١   )  ٥٣ ٠٦٢  (   )  ٥١ ٥٠٢ (    ٥٣ ٥٤٩  ٢١٧ ٨٦٦   

  
  

 ٢٠٠٧  
 الرصيد يف   خمصصاحملول إىل املستخدم  املكون   الرصيد يف 
  العاماية   أرصدة مدينة  العامخالل   العامخالل   العامأول   

 ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين ألف ريال ميين البيان
  ١٦٦ ٣٦٤  )   ٣٧ ٩٤٩  (  -     -    ٢٠٤ ٣١٣ خمصص التزامات عرضية

   ٥١ ٥٠٢   )  ٨٢ ٢٤٦  (   )  ٤٢ ٤٤٤ (    ٥١ ٥٠٢  ١٢٤ ٦٩٠   حمتملةمطالباتات خمصص
  ٢١٧ ٨٦٦   )١٢٠ ١٩٥  (   )  ٤٢ ٤٤٤ (    ٥١ ٥٠٢  ٣٢٩ ٠٠٣   
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  ٢٩

 واإلدخار حقوق أصحاب حسابات االستثمارات املطلقة -٢٦
  

  البيان
٢٠٠٨  

  ريال ميينألف 
٢٠٠٧  

  ريال ميينألف 
  ٥٢٣ ٣٣١  ٧٩٤ ٤٦١  عملة حملية ـ إستثماريةودائع 

    ١ ٤٠٦ ٣١٧    ١ ٨٢٧ ٢٦٦  ئع إستثمارية ـ عملة أجنبيةودا

  ١ ٩٢٩ ٦٤٨    ٢ ٦٢١ ٧٢٧    

  ٢٤٠ ٥٨٤  ٤٧٥ ٢٠٨  ودائع إدخار إستثماري ـ عملة حملية

    ٦٦٦ ٦٧٦    ٦٥٧ ١٣٧  ودائع إدخار إستثماري ـ عملة أجنبية

  ٩٠٧ ٢٦٠    ١ ١٣٢ ٣٤٥    

  ٢ ٨٣٦ ٩٠٨    ٣ ٧٥٤ ٠٧٢    

  
  
  املطلقة واإلدخارعائد أصحاب حسابات اإلستثمارات -٢٧

يتم حتديد نصيب أصحاب حسابات اإلستثمارات املطلقة واإلدخار وحصة املصرف من صايف الدخل 
الناتج عن عمليات اإلستثمار والعمليات التجارية املختلفة على أساس العقد املربم مع العميل عند ربط 

  .الوديعة أو فتح حساب اإلدخار 
 :ما يلي وقد بلغت نسبة عائد اإلستثمار ك

    ٢٠٠٧     ٢٠٠٨   
  ريال سعودي    ريال سعودي    
  ودوالر أمريكي  ريال ميين  ودوالر أمريكي  ريال ميين  

    %     %     %     %    البيان

  ٥  ١٥  ٥,٠٥  ١٥,٢٥  لسنةملدة الودائع املستثمرة 
  ٤  ١١  ٤  ١١  ستة أشهرملدة الودائع املستثمرة 
 ٣  ١٠ ٣  ١٠  ثالثة أشهرملدة الودائع املستثمرة 
  ٢  ٩  ٢  ٩  شهرملدة الودائع املستثمرة 
  ٢  ٩  ٢  ٩   اإلستثماريودائع اإلدخار
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  ٣٠

   رأس املال -٢٨
بقيمة ، مليون سهم ) ٦(مليار ريال ميين موزعة على عدد / ٦ / به مبلغاملصدر واملصرحال امليبلغ رأس 

   للمسامهني بتاريخ عاديةال غري العامةلقرار اجلمعية  طبقاً وذلكإمسية للسهم الواحد ألف ريال ميين 
 البنك جملس إدارةتنفيذاً لقرار وذلك  ٢٠٠٩ تسدد على مخس سنوات تنتهي يف عام ٢٠٠٥ مايو ٢٤

  . ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(املركزي اليمين رقم 
  : ٢٠٠٨  ديسمرب٣١كما يف والتايل بيان رأس املال املدفوع 

  

  ريال ميينألف   البيان
 ٤ ٤١٠ ٧٣٣  ٢٠٠٨رأس املال املدفوع يف أول يناير 

    ١ ٠٤٩ ٨٥٧  مبالغ مسددة خالل العام

    ٥ ٤٦٠ ٥٩٠  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١رأس املال املدفوع يف 

  
  اإلحتياطي القانوين -٢٩

 األرباح السنوية طبقاً للقوائم املالية السنوية املعتمدةمن صايف % ١٥يتم إحتجاز وفقاً ألحكام القانون 
 . املال املدفوع رأسضعفي لتغذية اإلحتياطي القانوين حىت يساوي 

 
 )بالصايف  ( طاتارتبإلتزامات عرضية وإ -٣٠

 

  ٢٠٠٨  
  صايف قيمة اإللتزام  التأمني احملتجز  إمجايل قيمة اإللتزام  

  ريال ميينألف   ريال ميينألف   ريال ميينألف   البيان
  ٥ ٠٧٦ ٧٤٧  )    ٨٧٤ ٢٣٢  (  ٥ ٩٥٠ ٩٧٩  إعتمادات مستندية
   ٦ ٢٥٣ ٤٨٠  )    ٨٥١ ٥٥٤  (    ٧ ١٠٥ ٠٣٤  خطابات ضمان

  ١١ ٣٣٠ ٢٢٧  )    ١ ٧٢٥ ٧٨٦  (    ١٣ ٠٥٦ ٠١٣   
  

  ٢٠٠٧  
  صايف قيمة اإللتزام  التأمني احملتجز  إمجايل قيمة اإللتزام  

  ريال ميينألف   ريال ميينألف   ريال ميينألف   البيان
  ٩ ٥١٧ ٦٠٧  )    ١ ٢٣٥ ٦٦٢  (  ١٠ ٧٥٣ ٢٦٩  إعتمادات مستندية
   ٧ ١١٨ ٨١٩  )    ٣٩٧ ٥٨٠  (   ٨ ٠٩٢ ٣٩٩  خطابات ضمان

  ١٦ ٦٣٦ ٤٢٦  )    ٢ ٢٠٩ ٢٤٢  (   ١٨ ٨٤٥ ٦٦٨   
 



  )ش م ي ( مصرف اليمن البحرين الشامل 
  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 

 
 
 

  ٣١

  إيرادات من اإلستثمارات املشتركة األخرى -٣١
  

  البيان
  ٢٠٠٨  

  ريال ميينألف 
٢٠٠٧  

  ريال ميينألف 
        

  ١٣٥ ٨٣٨  ١٥٢ ٢٦٣    ودائع إستثماريةإيرادات 
  ٨ ٩٧١  ٥٠ ٥٠٨    إستثمارات عقود املشاركةإيرادات 
  -    ١ ٧٧٢    رات عقود املضاربةإستثماإيرادات 

  ٤٨ ٣٢٥  ٢٧ ٥٨٢    إيرادات إجارة منتهية بالتمليك 
    -      ٧ ٨٥٧    إيرادات إستثمارات أخرى

    ١٩٣ ١٣٤    ٢٣٩ ٩٨٢    

  
  

  إيرادات عموالت وأتعاب خدمات مصرفية -٣٢
  

  البيان
٢٠٠٨  

  ريال ميينألف 
٢٠٠٧  

  ريال ميينألف 
      

  ٧٧ ٨٦٨  ١٣٠ ٤١٦  عموالت عن اإلعتمادات املستندية
  ٧٥ ١٦٧  ٨٦ ٣٦٧  عموالت عن خطابات الضمان
  ١١ ٦٧١  ٢٠ ٤٢٧  عموالت عن حتويالت نقدية

    ٩٧ ٢٩٧    ٣١ ٧٠٩   مصرفية أخرىعموالت خدمات
  ٢٦٢ ٠٠٣    ٢٦٨ ٩١٩    

  
  

 عمليات النقد األجنيب ) خسائر (  -٣٣
  

  البيان
٢٠٠٨  

  ريال ميينألف 
٢٠٠٧  

  ريال ميينألف 
      

  ٣٦ ٦٨٧  ٢٣ ٧٤٥  لعمالت األجنبيةأرباح التعامل يف ا
  )   ٦٠ ٧٣٢  (  )   ٤٤ ٤٤٧  (  جنبيةاألعمالت بال إعادة تقييم األرصدة) خسائر ( 
  )  ٢٤ ٠٤٥  (  )   ٢٠ ٧٠٢   (  



  )ش م ي ( مصرف اليمن البحرين الشامل 
  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 

 
 
 

  ٣٢

 إيرادات عمليات أخرى  -٣٤
  

  البيان
٢٠٠٨  

  ريال ميينألف 
٢٠٠٧  

  ريال ميينألف 
      

  ٤٢  ٣٥ ٠٢٤  أرباح بيع ممتلكات ثابتة
    ٢٨ ٧٤٨    ١ ٨١٢  أخرى

  ٢٨ ٧٩٠    ٣٦ ٨٣٦    

  
  
 خمصصات حمملة على قائمة الدخل  -٣٥

  
  البيان

  إيضاح
  رقم

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

  -    ٧٣ ٨٨٣  )١٢(  خمصص متويل عمليات املراحبة
  -    ٢ ٥٣٥  )١٤(  خمصص إستثمارات يف عقود املشاركة

        ديون مشكوك يف حتصيلها خمصص 
  ١٥٦ ٠٣٩  ١٩٥ ٧٩٩  )٢٠(   )أرصدة مدينة وأصول أخرى( 

    ٥١ ٥٠٢    ٥٣ ٥٤٩  )٢٥(  مطالبات حمتملةخمصص 
    ٢٠٧ ٥٤١    ٣٢٥ ٧٦٦    

  



  )ش م ي ( مصرف اليمن البحرين الشامل 
  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 

 
 
 

  ٣٣

 مصروفات إدارية وعمومية وإهالك  -٣٦
  

  
  انالبي

 إيضاح
  رقم

٢٠٠٨  
  ريال ميينألف 

٢٠٠٧  
  ريال ميينألف 

  ٢٦٧ ٣٣٥  ٢٦٦ ٣٥٢   وما يف حكمها اجور ومرتبات
  ٦٦ ٨٣٤  ٧٤ ٠٢٢ )٢١(  إهالك ممتلكات ثابتة

  ٤٤ ٩٢١  ٢٢ ٤٦١   إهالك إجارة منتهية بالتمليك
 ١٧ ٠٠٦ ١٠ ١٨٤    قرطاسية وأدوات مكتبية

  ٢٦ ٤٨٢  ٣٢ ٨٧٥   إتصاالت 
  ٥ ٥٥٥  ٨ ٣٦٢   مياه وكهرباء

  ٣٦ ١١٤  ٤٨ ٢٢٣   إجيارات 
  ١٠ ٢٨٧  ٧ ١٧٤    صيانة

  ٢ ٦٦٨  ٣ ٧٥٢    وقود وزيوت
  ١٥ ٨٦٥  ٤٠ ٢٠٥    دعاية وإعالن
  ١١ ٤٥١  ١٦ ٣٧٨   نقل وانتقاالت

  ٥ ٥٣٢  ٣ ٠٨٨    تدريب
  ٤ ٩٠٨  ٢ ٨٨٠   ضيافة واستقبال
  ٤١٣  ١ ٢١٨   تربعات وإعانات

  ٤ ٧٧٨  ٤ ٥٩٤    نظافة
  ٧ ٣٦٤  ٢٦ ٤٥١    زكاة

  ٣ ٦٧٤  ٤ ٤٧٦     وإستشاراتأتعاب مهنية
  ٦ ٩١٨  ١٥ ٦٤٣    رسوم حكومية واشتراكات
    ٣١ ٤٩٩    ٢٣ ٣٨٦    مصاريف أخرى ومتنوعة

    ٥٦٩ ٦٠٤    ٦١١ ٧٢٤    

  
  
  يف صايف أرباح العام املسامهني حصة مننصيب السهم  -٣٧

 

    ٢٠٠٧      ٢٠٠٨      البيان
  -    ١٥٥ ١٦٥    )ألف ريال ميين ( نتيجة العام / صايف أرباح 

    -      ٤ ٩٣٦    )ألف سهم ( املتوسط املرجح لعدد األسهم 
    -      ٣١,٤٣  )ريال ميين ( نصيب السهم من حصة املسامهني يف صايف األرباح 

 



  )ش م ي ( مصرف اليمن البحرين الشامل 
  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 

 
 
 

  ٣٤

  لتزاماتإستحقاقات األصول واإل -٣٨
 ٢٠٠٨  
    إستحقاقات إستحقاقات  أشهر٣من إستحقاقات  ستحقاقاتإ 

  اإلمجـايل  أكثر من سنة  أشهر إىل سنة٦من   أشهر٦إىل   أشهر٣خالل   البيان
  مليون ريال  مليون ريال مليون ريال مليون ريال مليون ريال  األصول

          البنك املركزينقدية باخلزينة وأرصدة لدى
  ٢ ٧٣٩  -   -    -    ٢ ٧٣٩  يف إطار نسبة اإلحتياطي

  ٤ ٤١٥ -   ٢٠٦ ٢ ٤٦٩  ١ ٧٤٠ أرصدة لدى البنوك واملصارف واملؤسسات املالية
  ٩ ٠٩١ ٢ ٩٢٠ ١ ٤٤٢ ١ ٣٢٤ ٣ ٤٠٥  ) بالصايف (عقود عمليات املراحبات 

  ٧٥٤  ٧٥١ -    -    ٣  )بالصايف ( إستثمارات يف عقود املشاركات 
  ١٠ ١٠  -    -    -    )بالصايف ( إستثمارات يف عقود املضاربات 

  -           إجارة منتهية بالتمليك
  ٣٣٦ ٣٣٦  -    -    -    إستثمارات مالية متاحة للبيع

  ٨٨٢  -    -    -   ٨٨٢  حسابات مكشوفة

  ١٨ ٢٢٧ ٤ ٠١٧ ١ ٦٤٨ ٣ ٧٩٣ ٨ ٧٦٩  
       اإللتزامات

 ٣٤٦  -    -    -   ٣٤٦  أرصدة مستحقة للبنوك
 ٧ ٩٧١ -    -    -   ٧ ٩٧١  سابات اجلارية والودائع األخرىاحل

  ٣ ٧٥٤ -   ١ ٨٢٧ ٨٤ ١ ٨٤٣ حسابات اإلستثمارات املطلقة واإلدخار
 ١٢ ٠٧١ -   ١ ٨٢٧ ٨٤ ١٠ ١٦٠  

  ٦ ١٥٦ ٤ ٠١٧ )  ١٧٩ ( ٣ ٧٠٩    )١ ٣٩١  ( الصايف

  
  

 ٢٠٠٧  
    إستحقاقات إستحقاقات  أشهر٣من إستحقاقات  إستحقاقات 

  اإلمجـايل  أكثر من سنة  أشهر إىل سنة٦من   أشهر٦إىل   أشهر٣خالل   البيان
  مليون ريال  مليون ريال مليون ريال مليون ريال مليون ريال  األصول

         نقدية باخلزينة وأرصدة لدى البنك املركزي
  ٣ ٢٣٧  -    -    -    ٣ ٢٣٧  يف إطار نسبة اإلحتياطي

  ٣ ٩٠٢  ٣١٥  ٦١٦ ٨٣٢  ٢ ١٣٩ ملاليةأرصدة لدى البنوك واملصارف واملؤسسات ا
  ٦ ٩٠٤ ١ ٣٧٣ ١ ٣٠٨ ١ ٤٢٩ ٢ ٧٩٤  )بالصايف ( عقود عمليات املراحبات 

  ٨٥٨  -   ٨٥٨  -    -    )بالصايف ( إستثمارات يف عقود املشاركات 
  ٢٠ ٢٠  -    -    -    )بالصايف ( إستثمارات يف عقود املضاربات 

  ٢٢  -   ٢٢  -    -    إجارة منتهية بالتمليك
  ٣٣٦ ٣٣٦  -    -    -    ارات مالية متاحة للبيعإستثم

  ٥٤٦  -    -    -   ٥٤٦  حسابات مكشوفة

  ١٥ ٨٢٥ ٢ ٠٤٤ ٢ ٨٠٤ ٢ ٢٦١ ٨ ٧١٦  
       اإللتزامات

 ٤٣٧  -    -    -   ٤٣٧  أرصدة مستحقة للبنوك
 ٨ ٢٦٥  -    -    -   ٨ ٢٦٥  احلسابات اجلارية والودائع األخرى

  ٢ ٨٣٧ -   ١ ٤٠٦ ٩٣ ١ ٣٣٨ حسابات اإلستثمارات املطلقة واإلدخار
 ١١ ٥٣٩ -   ١ ٤٠٦ ٩٣ ١٠ ٠٤٠  

  ٤ ٢٨٦ ٢ ٠٤٤ ١ ٣٩٨ ٢ ١٦٨    )١ ٣٢٤  ( الصايف

 



  )ش م ي ( مصرف اليمن البحرين الشامل 
  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 

 
 
 

  ٣٥

 وفقاً للقطاعات اإلقتصادية العرضية واالرتباطات اإللتزاماتتوزيع األصول وااللتزامات وكذا  -٣٩
 

 ٢٠٠٨  
 اإلمجايل أفراد و أخرى مايل زراعة وصيد أمساك جتاري صناعي 

 مليون ريال مليون ريال مليون ريال مليون ريال مليون ريال ليون ريالم البيان
        األصول

        نقدية باخلزينة وأرصدة لدى البنك املركزي 
 ٢ ٧٣٩  -   ٢ ٧٣٩  -    -    -    اليمين يف إطار نسبة اإلحتياطي

 ٤ ٤١٥  -   ٤ ٤١٥  -    -    -    أرصدة لدى البنوك واملصارف واملؤسسات املالية
 ٩ ٠٩١ ٣ ٤٧٢  -   ٨٢٥ ٣٦٤ ٤ ٤٣٠ )بالصايف  ( ل عمليات املراحباتمتوي

  ٧٥٤  -    -   ٧٥٤  -    -   )بالصايف  ( استثمارات يف عقود املشاركة
 ١٠  ١٠  -    -    -    -   )بالصايف  ( استثمارات يف عقود املضاربات

  -    -    -    -    -    -    إجارة منتهية بالتمليك
  ٣٣٦ ٤٢ ٥٩ ٩٠  -    ١٤٥  استثمارات مالية متاحة للبيع

 ٣ ١٤٦  -   ٣ ١٤٦  -    -    -    إستثمارات مقيدة
         

       اإللتزامات
  ٣٤٦  -    ٣٤٦  -    -    -    أرصدة مستحقة للبنوك

  ٧ ٩٧١ ٢ ٦٥٧  -    ٢٤١  ٤ ٥٦٥  ٥٠٨  أخرى وودائعحسابات جارية
 ٣ ٧٥٤ ١ ٢٥٥  -   ٦٤٨ ١ ٣٣٦ ٥١٥  واإلدخارحسابات االستثمار املطلقة

        

        امات العرضية واإلرتباطاتاإللتز
 ٦ ٢٥٣ ١ ٨٤٤  -    -   ٢ ١٩٨ ٢ ٢١١  خطابات ضمان

 ٥ ٠٧٦ ٩٣٧  -   ٣١١ ٢ ١٥٢ ١ ٦٧٦  إعتمادات مستندية

  
 ٢٠٠٧  
 اإلمجايل أفراد و أخرى مايل زراعة وصيد أمساك جتاري صناعي 

 ريالمليون  مليون ريال مليون ريال مليون ريال مليون ريال مليون ريال البيان
        األصول

        نقدية باخلزينة وأرصدة لدى البنك املركزي 
 ٣ ٢٣٧  -   ٣ ٢٣٧  -    -    -    اليمين يف إطار نسبة اإلحتياطي

 ٣ ٩٠٢  -   ٣ ٩٠٢  -    -    -    أرصدة لدى البنوك واملصارف واملؤسسات املالية
 ٦ ٩٠٤ ٣ ١٤٨  -   ٩٣١ ١ ٨٠٠ ١ ٠٢٥ )بالصايف  ( متويل عمليات املراحبات

 ٨٥٨ ٣  -   ٨٥٥  -    -   )بالصايف  ( استثمارات يف عقود املشاركة
 ٢٠  -   ٢٠  -    -    -   )بالصايف  ( استثمارات يف عقود املضاربات

  ٢٢  -    -   ٢٢  -    -    إجارة منتهية بالتمليك
  ٣٣٦ ٤١ ٦٠ ٩٠  -   ١٤٥  استثمارات مالية متاحة للبيع

 ٧٤٨  -   ٧٤٨  -    -    -    إستثمارات مقيدة
         

       اإللتزامات
  ٤٣٧  -    ٤٣٧  -    -    -    أرصدة مستحقة للبنوك

 ٨ ٢٦٥ ١ ٨٦٥  -   ١ ٦٤٧ ٤ ٠١١ ٧٤٢ ودائع أخرىو حسابات جارية
 ٢ ٨٣٧ ١ ٤٣٦  -   ٤٩٣  ٦٦٢ ٢٤٦  واإلدخارحسابات االستثمار املطلقة

        

        اإللتزامات العرضية واإلرتباطات
 ٧ ١١٨ ٢ ٥٥٥  -    -   ٢ ٤٣٣ ٢ ١٣٠  خطابات ضمان

 ٩ ٥١٧ ٣ ٧٣٢  -   ٥٣١ ٤ ٢٩٣ ٩٦١  إعتمادات مستندية



  )ش م ي ( مصرف اليمن البحرين الشامل 
  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـ : تابع 

 
 
 

  ٣٦

  وفقاً للموقع اجلغرايف واإلرتباطات العرضية اإللتزاماتتوزيع األصول وااللتزامات وكذا  -٤٠
  

 ٢٠٠٨  
 اإلمجايل أفريقيا آسيا أوروبا أمريكا  اجلمهورية اليمنية 

 مليون ريال مليون ريال المليون ري مليون ريال مليون ريال مليون ريال البيان
        األصول

        نقدية باخلزينة وأرصدة لدى البنك املركزي 
 ٢ ٧٣٩ -    -    -   -   ٢ ٧٣٩  اليمين يف إطار نسبة اإلحتياطي

 ٤ ٤١٥ -    ٥٨١  -   -   ٣ ٨٣٤  أرصدة لدى البنوك واملصارف واملؤسسات املالية
 ٩ ٠٩١ -    -    -   -   ٩ ٠٩١ )بالصايف  ( متويل عمليات املراحبات

  ٧٥٤ -    -    -   -   ٧٥٤ )بالصايف  ( استثمارات يف عقود املشاركة
 ١٠ -    -    -   -   ١٠ )بالصايف  ( استثمارات يف عقود املضاربات

  -   -    -    -   -   -    إجارة منتهية بالتمليك
  ٣٣٦ -    -    -   -   ٣٣٦  استثمارات مالية متاحة للبيع

 ٣ ١٤٦ -    -    -   -   ٣ ١٤٦  إستثمارات مقيدة
       اإللتزامات

  ٣٤٦   ٣٤٦      أرصدة مستحقة للبنوك
 ٧ ٩٧١ -    -    -   -   ٧ ٩٧١  وودائع أخرىحسابات جارية

 ٣ ٧٥٤ -    -    -   -   ٣ ٧٥٤  واإلدخارحسابات االستثمار املطلقة
        )بالصايف  ( اإللتزامات العرضية واإلرتباطات

 ٦ ٢٥٣ -    -    -   -   ٦ ٢٥٣  خطابات ضمان
 ٥ ٠٧٦ ٤٨ ٣ ٤٧٩ ٥٥٣ ٩٩٦  -    إعتمادات مستندية

  
 ٢٠٠٧  
 اإلمجايل أفريقيا آسيا أوروبا أمريكا  اجلمهورية اليمنية 

 مليون ريال مليون ريال مليون ريال مليون ريال مليون ريال مليون ريال البيان
        األصول

        نقدية باخلزينة وأرصدة لدى البنك املركزي 
 ٣ ٢٣٧ -    -     -    -     ٣ ٢٣٧   إطار نسبة اإلحتياطياليمين يف

 ٣ ٩٠٢ -   ٣ ٩٠٢  -    -       أرصدة لدى البنوك واملصارف واملؤسسات املالية
 ٦ ٩٠٤ -    -     -    -     ٦ ٩٠٤ متويل عمليات املراحبات

 ٨٥٨ -    -     -    -     ٨٥٨ استثمارات يف عقود املشاركة
 ٢٠ -    -     -    -     ٢٠ استثمارات يف عقود املضاربات

  ٢٢ -    -     -    -     ٢٢  إجارة منتهية بالتمليك
  ٣٣٦ -    -     -    -     ٣٣٦  استثمارات مالية متاحة للبيع

 ٧٤٨ ٧٤٨  -     -    -     -     إستثمارات مقيدة
 ٥٤٦ -    -     -    -     ٥٤٦  حسابات مكشوفة

       اإللتزامات
  ٤٣٧ -    -     ٤٣٧ -     -     أرصدة مستحقة للبنوك

 ٨ ٢٦٥ -    -     -    -     ٨ ٢٦٥  وودائع أخرىحسابات جارية
 ٢ ٨٣٧ -    -     -    -     ٢ ٨٣٧  واإلدخارحسابات االستثمار املطلقة

        )بالصايف  ( اإللتزامات العرضية واإلرتباطات
 ٧ ١١٨ -    -     -    -     ٧ ١١٨  خطابات ضمان

 ٩ ٥١٧ ٦٤٢ ٦ ٧٤٤ ٢ ١٣١ -      -    إعتمادات مستندية
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  ٣٧

 مراكز العمالت األجنبية اهلامة -٤١
 يضع املصرف فإن ١٩٩٨لسنة  ) ٦( تطبيقا لتعليمات البنك املركزي اليمين الصادرة باملنشور رقم 

حدود لكل مركز عملة على حدة فضالً عن حد إمجايل ملركز العمالت املختلفة جمتمعة ، وبناًء عليه ال 
حتياطياته حبيث ال يزيد وإاملصرف من رأمسال  % ١٥ يزيد الفائض يف مركز كل عملة على حده عن

حتياطياته ويوضح اجلدول التايل وإاملصرف من رأمسال  % ٢٥الفائض يف مركز العمالت جمتمعة عن 
  :مراكز العمالت اهلامة يف تاريخ امليزانية 

  
     ٢٠٠٧     ٢٠٠٨   
 النسبة املئوية إىل  النسبة املئوية إىل    
 رأمسال البنك ألف ريال البنكرأمسال  ألف ريال   

 واحتياطياته )عجز(فائض  واحتياطياته )عجز(فائض    البيان
  %  ١٣,٣ ٥٩٠ ١٤٢ %  ١٦,٥ ٩١٠ ٣٦٦   دوالر أمريكي
 %     ٧,٧ ٣٤٢ ٩٤١ %    ٣,٧ ٢٠٦ ٠٧٢    يورو أورويب 
  ) %٠,٢(    )  ١٠ ٠٥٤ ( %    ١,٥  ٨٤ ٣٣٥   ريال سعودي
  ) %٠,٢(    )  ٧ ٦٠٠ ( -    ١ ١٩١    جنيه استرليين
  ) %٠,١(    )  ٥ ٠٩٠ ( -    ٥٠٤    درهم إمارايت

 %  )١٢,٩(   )  ٥٧٤ ٣٠٤ ( %    ٠,١    ٤ ٠٩٨    أخرى
    ٧,٦    ٣٣٦ ٢٩٦ %  ٢١,٨   ١ ٢٠٦ ٥٦٦    % 

  
 
 املعامالت مع األطراف ذوي العالقة -٤٢

له سيطرة كون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثري هام وجوهري أو طرف ذو عالقة عندما ييعترب ال
  . عند إختاذ القرارات املالية والتشغيليةعلى املصرف مشتركة 

 والشركات اململوكة لعدد التنفيذينيوتتمثل األطراف ذوي العالقة للمصرف يف أعضاء جملس اإلدارة 
 مع األطراف ذوي العالقة بنفس األسس اليت املصرفويتعامل ، من املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة 

 ة مع الغري وذلك طبقاً ألحكام قانون البنوك وقواعد وتعليمات البنك املركزي اليمين الصادريتعامل ا
.   حدود للمعامالت اإلئتمانية مع األطراف ذوي العالقةأقرت واليت ١٩٩١ لسنة )٤(باملنشور رقم 

الت ضمن يف عمليات متويل مراحبات وعمليات أخرى خمتلفة وتدخل تلك املعامهذه املعامالت تتمثل و
 .العادي املصرف نشاط 
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  ٣٨

  :وفيما يلي بيان بأرصدة هذه املعامالت يف تاريخ امليزانية 
  

  طبيعة املعامالت
٢٠٠٨  

  ريال ميينمليون 
٢٠٠٧  

  ريال ميينمليون 
  ١ ٦٥٣  ٢ ٧٩٨  عقود متويل املراحبات

  ٧٤٨  -    إستثمارات مقيدة 
  ٤  ١٠١  أرصدة مدينة وأصول أخرى
  ٣ ٨٤١  ٨٥٤   إدخارحسابات جارية وحسابات

  
 املوقف الضرييب -٤٣

مينح املصرف  بشأن املصارف اإلسالمية فإن ١٩٩٦لسنة ) ٢١(من القانون رقم ) ٢٦(طبقاً للمادة 
وما زال املصرف يتمتع باإلعفاء ملدة سبع سنوات اإلمتيازات واإلعفاءات الواردة يف قانون اإلستثمار ، 

  . ) ٢٠٠٢ فرباير ١٧(  من تاريخ بدء النشاط الفعلي
  

 املوقف الزكوي -٤٤
 .وسداد الزكاة من واقع اإلقرار بتقدمي إقراراته الزكوية سنوياً املصرف يقوم  -
وذلك من واقع اإلقرار الزكوي ومل يبلغ املصرف بأي  ٢٠٠٧مت سداد الزكاة حىت اية عام  -

  .إخطارات ربط إضافية من قبل مكتب الواجبات 
  

 أرقام املقارنة -٤٥
وذلك بغرض  مع تبويب القوائم املالية للعام احلايل مبا يتمشى أرقام املقارنة مت إعادة تبويب بعض

عرضها بشكل أفضل ، كما أن إعادة التبويب لتلك األرقام املقارنة مل يؤثر على حقوق املسامهني أو 
  .صايف األرباح 

  
 إعتماد القوائم املالية -٤٦

 وصدر قرار الس ٢٠٠٩  أبريل٢٣ وذلك بتاريخ من قبل جملس اإلدارة للمصرفمت إعتماد القوائم املالية 
   .باقتراح املصادقة عليها من اجلمعية العامة للمسامهني

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ




