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 ارة واالستثمار )ش.م.ي(بنك اليمن والكويت للتج

 المجمع بيان المركز المالي
 م2111 ديسمبر 31 في كما

 

 (3صفحة )

  
 ديسمبر 13

  م1033
 ديسمبر 31

 م2111
 ألف لاير يمني   يمنيألف لاير إيضاح الموجودات

 734313444  565,16122 4 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني
 731483637  62,56023, 5 صافي 3األرصدة لدى البنوك

 2635153145  1161926,12 6 صافي 3أذون الخزانة
بعد  3المقدمة للعمالء ةيسالماإلية التمويل نشطةاألو  القروض والتسهيالت االئتمانية

 1235753526  316,236,53 7 المخصصات
 2113173  10,69,0 8 االستثمارات 

 535683783  2602,6159 7 األرصدة المدينة والموجودات األخرى
 7443218  3613,6210 11 بعد االستهالك المتراكم 3العقارات واآلالت والمعدات

 6131853118  5169226,11  إجمالي الموجودات

     المطلوبات وحقوق الملكية
     المطلوبات

 131573768  - 11 األرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
 4838783135  2163,36132 12 ودائع العمالء

 335463862  ,162116,0 13 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى
 1113531  1236,13 14 تالمخصصا

 -  ,152621 15 ضريبة الدخل
 5336163476  2,63056392  إجمالي المطلوبات

     حقوق الملكية
 631113111  60006000, أ-16 رأس المال
 5683522  91,6,21 ب-16 ي القانونياالحتياط
 -  25162,3  المستبقاة األرباح

 635683522  26,51,,96  لي حقوق الملكيةإجما
 6131853118  5169226,11  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

     الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى6 صافي
 1332583115  692260,0, 17 االلتزامات مقابل خطابات اعتماد وخطابات ضمان وأخرى3 صافي

 3(2و  1سابات المستقلين مرفق )صفحة الح مدققيتقرير 

 .المالية المجمعة( جزءًا ال يتجزأ  من هذه البيانات 41( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )
 

 حسين محمد المسوري  بسام عبد اهلل جابر  الربيعيعلي صادق 
 رئيس مجلس اإلدارة  المدير العام  المدير المالي



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 بيان الدخل الشامل المجمع
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 (4صفحة ) 

 م2111  م1033  
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألف إيضاح تشغيلإيرادات ال
 137773411  36,016021 18 المقدمة للعمالء واألرصدة لدى البنوك القروض والتسهيالت االئتمانيةالفوائد من 

 432673726  563536901  الفوائد من أذون الخزانة
 632473137  62516922,  إجمالي إيرادات الفوائد

 (431623383)  (,,265,060) 17 ة الودائعتكلف
 231843754  ,161916,5  صافي إيرادات الفوائد

 -  516991 21 واألرصدة لدى البنوكالمقدمة للعمالء المرابحات والتمويالت من  اإليرادات
 (-)  (,31602) 21 العائد على أصحاب الودائع االستثمارية واإلدخارية

 -  206,92  يةسالمتمويلية واالستثمارية اإلال نشطةيرادات األإصافي 
 3623717  10161,1 22 العموالت ورسوم الخدمات المصرفية

 33417  96,09 23 يرادات من االستثماراتاإل
 (123447)  (9363,3) 24 العمليات بالعمالت األجنبية خسائر

 873137  2036323 25 إيرادات التشغيل األخرى
 236253762  1655263,1  لصافي إيرادات التشغي

     مصاريف التشغيل
 63588  136399  العموالت ورسوم الخدمات المصرفيةمصاريف 

 131713451  3116012 26 المخصصاتأعباء 
 133273175  36,9563,3 27 المصاريف العمومية واإلدارية

 235153234  1603,61,1  إجمالي مصاريف التشغيل

 1213528  365156,00  قبل الزكاة وضريبة الدخلالسنة  حرب
 (1213528)  (3556111) 28 الزكاة 

 -  361,065,9  بعد الزكاة وقبل ضريبة الدخلالسنة ربح 

 (-)  (,152621) أ-15 ضريبة الدخل للسنة لقاء مخصص ال
 -  363136313  السنة بعد الزكاة وضريبة الدخلربح 

     الدخل الشامل اآلخر
 -  -  خر للسنةالدخل الشامل اآل

 -  363136313  للسنة الشامل إجمالي الدخل

 ( لاير يمني-)  لاير يمني ,,.,3 27 األساسي للسهم  الربح

.المالية المجمعة( جزءًا ال يتجزأ  من هذه البيانات 41( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )



 واالستثمار )ش.م.ي( بنك اليمن والكويت للتجارة

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 (5صفحة ) 

 
 

 المال رأس
  أ(-,3)إيضاح 

 القانوني طياالحتيا
  ب(–,3إيضاح )

 األرباح
 اإلجمالي  المستبقاة

 يمني ألف لاير  يمني ألف لاير  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 
 61316229,  21565,3  6511,,5  2690,6232 م2111يناير  1الرصيد في 

        الدخل الشامل
 -  -  -  - السنة ربح

 -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة
 -  -  -  - الشامل الربحإجمالي 

        المعامالت مع المالك
 -  (7353561)  -  7353561 لزيادة رأس المالالمحول 

 3553525  -  -  3553525 المبالغ المدفوعة نقدًا لزيادة رأس المال
 3553525  (7353561)  -  132713186 إجمالي المعامالت مع المالك

 635683522  -  5683522  631113111 م2111بر ديسم 31الرصيد في 
        الدخل الشامل

 363136313  363136313  -  - السنةربح 
 -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة

 363136313  363136313  -  - إجمالي الدخل الشامل
        المعامالت مع المالك

 -  (6390,,3)  6390,,3  - المحول إلى االحتياطي القانوني
 -  -  -  - توزيعات األرباح المقترحة

 -  (6390,,3)  6390,,3  - إجمالي المعامالت مع المالك
 26,51,,96  25162,3  91,6,21  60006000, م2111ديسمبر  31الرصيد في 

م برفع رأس مال البنك الى ستة 2114( لسنة 12كزي اليمني رقم )دارة البنك المر إقرار مجلس تنفيذ م3 2111ديسمبر  31كما في استكمل البنك 
  . لاير يمني للسهم الواحد 111الف سهم بقيمة اسمية قدرها  613111مليار لاير يمني  موزع على 

 .المالية المجمعة( جزءًا ال يتجزأ  من هذه البيانات 41( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 بيان التدفقات النقدية المجمع
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 (6صفحة ) 

 م2111  م1033  
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني إيضاح التشغيلية شطةناأل 

 1213528  365156,00  الزكاة وضريبة الدخل قبلالسنة  ربح
والحسابات النظامية المحملة على ية سالماإل التمويلية نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانيةالمخصص لقاء خسائر 

 بيان الدخل الشامل 
 

3116012  131673262 
والحسابات النظامية المستردة إلى بيان  التمويلية نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانيةصص لقاء خسائر المخ

 الدخل الشامل 
 

(,,,61,2)  (623471) 
 43187  2265,2  على بيان الدخل الشاملالمحمله  األخرى اتالمخصص
 (133586)  (16312,)  خالل السنة من المخصصات المستخدم 

 (23817)  (96,09)  الزميلةبالشركة حقوق الملكية دة في الزيا
 (13787)  -  إعادة تقييم االستثمارات المتوفرة للبيع

 (43671)  321  اآلالت والمعدات المستبعدات من العقارات و  خسائر
 (4773741)  -  الضريبة المدفوعة
 (1213528)  (16115,)  الزكاة المدفوعة 

 1273716  3,96205  واآلالت والمعداتاستهالك العقارات 
 7143164  06,13,,  التشغيل أنشطةالمستخدمة في البنكية أرباح التشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

     :البنكية التغيرات في الموجودات
 (8173227)  161116122  في االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني  )الزيادة(النقصان / 
 5673318  612,62,2,  في أذون الخزانة بتواريخ استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر النقصان 
قبل  3المقدمة للعمالءية سالماإلالتمويلية  نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانية)الزيادة( في / النقصان 

 المخصصات وبعد الفوائد المعلقة 
 

2216,51  (235573675) 
 (4163381)  ,365106,1  في األرصدة المدينة والموجودات األخرى  يادة()الز النقصان / 

 (332173775)  3069116133  البنكية في الموجودات/ )الزيادة( صافي النقصان
     :البنكية التغيرات في المطلوبات

 7313778  (,,3605262)  في األرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية / الزيادة )النقصان(
 238313674  (5693,6,13)  في ودائع العمالء  / الزيادة )النقصان(
 813711  (363116922)  في األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  / الزيادة )النقصان(

 338443563  (962006511)  البنكية في المطلوبات / الزيادة صافي )النقصان(
 133513632  169316122  (1التشغيلية ) نشطةة من األصافي التدفقات النقدي

     االستثمارية نشطةاأل 
 (1453712)  (9,26230)  معدات الالت و اآلعقارات و الشراء 

 73854  196320  إيرادات المستبعدات من العقارات واآلالت والمعدات
 (1353858)  (9,16190)  (2االستثمارية ) نشطةاأل )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

     التمويلية نشطةاأل 
 3553525  -  المبالغ المدفوعة نقدًا لزيادة رأس المال

 (677)  (530)  للمالكمدفوعة توزيعات 
 3543848  (530)  (3)التمويلية  نشطةاأل/ من  (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 135673622  162506532  (1+1+3صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية )
 2531623538  2637323161  يناير  1النقدية وشبه النقدية في 

 2637323161  16,92,,126 27 ديسمبر 13النقدية وشبه النقدية في 

 .ةالمجمع ( جزءًا ال يتجزأ  من هذه البيانات المالية41( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )



 .م.ي(بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش

 اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (7صفحة )    

 التأسيس والنشاط  3

م 1777أسس بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار)ش.م.ي( )البنك( في صنعاء3 الجمهورية اليمنية3 شركة مساهمة يمنية بتاريخ أول يناير ت
( لسنة 38م وتعديالته والقانون رقم )1777( لسنة 22م وطبقًا لقانون الشركات التجارية رقم )1777( لسنة 58بموجب قرار مجلس القيادة رقم )

 (. 342/21م بشأن البنوك. وهو مسجل بسجل تجاري رقم )1778

 عدنو  صنعاءكل من في  ةمكاتب منتشر  3فرعًا و 11المركز الرئيس للبنك في مدينة صنعاء و خالل منالتجارية يمارس البنك أعماله المصرفية 
بموجب  يةسالمة الفروع اإلادار  -من والكويت للتجارة واالستثمارية من خالل فرع بنك اليإسالمخدمات مصرفية كما يقدم البنك  .المكالو  الحديدةو  تعزو 

 27بشأن ذلك بتاريخ  النهائيةشراف هيئة الرقابة الشرعية. وقد حصل البنك على موافقة البنك المركزي اليمني إية وتحت سالماحكام الشريعة اإل
  .م2111 ديسمبر

 صنعاء في الجمهورية اليمنية. 3(784عنوانه البريدي هو ص ب )و  3صنعاء 3الزبيريفي شارع للبنك تقع اإلدارة العامة 

 موظفًا(. 321 م2111ديسمبر  31موظًفا ) 387م 2111ديسمبر  31كان لدى البنك كما في 

 السياسات المحاسبية الهامة 1
بثبات حاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئة الممعايير و طبقت السياسات المحاسبية التالية والتي تلتزم بمعايير التقارير المالية الدولية 

 في التعامل مع البنود التي تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات المالية للبنك: 

 بيان االلتزام أ-1
لمحاسبة الدولية وتفسيرات على أساس االستمرارية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المقرة من مجلس معايير ا المجمعة أعدت هذه البيانات المالية

درة من البنك المركزي لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية التابعة للمجلس ومتطلبات القوانين واللوائح الحالية المطبقة والقواعد والتعليمات الصا
 أن عرض البيانات المالية.  م بش2112( لسنة 2اليمني بما فيها التعليمات الواردة في منشور البنك المركزي اليمني رقم )

 المجمعةأساس إعداد البيانات المالية  ب-1

باستثناء االستثمارات في الشركة التابعة المحتفظ بها بالقيمة العادلة عبر الربح أو وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية  المجمعة أعدت هذه البيانات المالية
 المبالغ في البيانات المالية ألقرب ألف لاير يمني إال إذا أشير إلى خالف ذلك.  الخسارة والمعاد قياسها بالقيمة العادلة. تعرض 

 المالية.األدوات ب( إدارة مخاطر -3يتم اإلفصاح عن مخاطر األدوات المالية وعرضها في اإليضاح رقم )
التمويلية.   نشطةاالستثمارية واأل نشطةالتشغيلية واأل نشطةيظهر بيان التدفقات النقدية التغيرات في النقدية وشبه النقدية الناتجة خالل السنة من األ

( في أي بند من بنود بيان المركز المالي ُتدرج النقدية وشبه 31تتضمن النقدية وشبة النقدية االستثمارات العالية السيولة.  يظهر اإليضاح رقم )
 النقدية. 

للسنة تعدل ببنود غير نقدية مثل أو الخسائر ام الطريقة غير المباشرة3 ولذلك فإن األرباح التشغيلية باستخد نشطةيتم تحديد التدفقات النقدية من األ
اإليرادات  أرباح وخسائر القياس3 والتغيرات في المخصصات باإلضافة إلى التغيرات في المدينين والدائنين.  باإلضافة إلى ذلك3 ال يؤخذ بجميع بنود

 االستثمارية أو التمويلية.  وتصنف الفوائد المستلمة أو المدفوعة كتدفقات نقدية تشغيلية. نشطةائدة لألوالمصروفات من المعامالت النقدية الع

االستثمارية والتمويلية باستخدام الطريقة المباشرة. يعتمد إسناد البنك للتدفقات النقدية إلى فئة التشغيل  نشطةيتم تحديد التدفقات النقدية من األ
 على نموذج تشغيل للبنك )منهاج اإلدارة(. واالستثمار والتمويل

 )و / أو السنوات السابقة(: ةالجاريسنة أ(     المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة اإللزامية للمرة األولى المؤثرة على المبالغ المعلنة في ال

. إن المجمعة وقد أثرت على المبالغ الواردة في هذه البيانات المالية ةاريالجسنة الجديدة والمنقحة التالية في ال تم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية
خرى المطبقة في هذه البيانات المالية ولم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية األمنقحة الجديدة و الدولية المالية التقارير التفاصيل معايير 

 )ب(: البندموضحة في المجمعة 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (8صفحة )    

 )تتمة(بية الهامة السياسات المحاس 1

 )تتمة(المجمعة أساس إعداد البيانات المالية  ب-1

 ( (: عرض البيانات المالية )كجزء من التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية الصادرة 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
 م(2111في عام 

أن المنشأة قد تختار اإلفصاح عن تحليل الدخل الشامل اآلخر بالبند في بيان التغيرات في  (1معيار المحاسبة الدولي رقم )توضح التعديالت على 
  .المجمعة اإليضاحات حول البيانات الماليةفي حقوق الملكية أو 

 :المجمعة يةالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة اإللزامية للمرة األولى والمطبقة لكن بدون تأثير جوهري على البيانات المال ب( 

هذه البيانات المالية. لم يكن لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية على تم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمنقحة التالية3 أيضًا3 
 المحاسبة للمعامالت والترتيبات المستقبلية. الجديدة والمنقحة هذه أي تأثير جوهري على المبالغ المعلنة للسنوات الجارية والسابقة ولكن قد تؤثر على 

 ( إفصاحات ال24معيار المحاسبة الدولي رقم :) (م2117 سنةالعالقة )كما عدل في ي ذطرف 
 ( )المعدل في24معيار المحاسبة الدولي رقم )م( في الجانبين التاليين: )أ( غير 2117( )المعدل في عام 24عيار المحاسبة الدولي رقم )معديل تم ت
م( إعفاًء جزئيًا من متطلبات 2117( )المعدل في عام 24معيار المحاسبة الدولي رقم )العالقة و)ب( يقدم ي م( تعريف الطرف ذ2117عام 

 اإلفصاح للمنشآت المرتبطة بحكومة.

 ( اندماج األعمال3التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم : ) 
( لتوضيح أن خيار 3معيار التقارير المالية الدولي رقم )م3 تم تعديل 2111سنة تقارير المالية الدولية الصادرة في كجزء من التحسينات على معايير ال

مسيطرة بتاريخ الحيازة متوفر فقط بالنسبة للحصص غير المسيطرة التي هي حصص ملكية حالية والتي تؤهل الحصص غير الالقياس فيما يتعلق ب
بقيمتها العادلة في األخرى في موجودات المنشأة في حالة التصفية. يتم قياس جميع أنواع الحصص غير المسيطرة حامليها لحصص نسبية من صا

يقدم ( ل3معيار التقارير المالية الدولي رقم )تاريخ الحيازة3 ما لم يكن أساس آخر للقياس مطلوب من قبل معايير أخرى. باإلضافة إلى ذلك3 تم تعديل 
ات بشأن محاسبة مكافآت الدفع القائم على الحصة المحتفظ بها لدى الموظفين الحائزين. على وجه التحديد3 تحدد التعديالت أن من التوجيه اً مزيد

صة" (: "الدفع القائم على الح2التقارير المالية الدولي رقم )لمعيار  معامالت الدفع القائم على الحصة للحائز التي لم يتم استبدالها ال بد أن تقاس وفقاً 
 في تاريخ  الحيازة )"المقياس القائم على السوق"(.

 ( تصنيف قضايا الحقوق32تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم :) 
وق أو تتناول التعديالت تصنيف قضايا حقوق معينة مقيمة بالعملة األجنبية كأدوات حقوق ملكية أو كمطلوبات مالية. بموجب التعديالت تصنف الحق

مبلغ ثابت من أي عملة لمنشأة للحاملين للحصول على عدد محدد من أدوات حقوق الملكية للمنشأة للحصول من قبل و األوامر الصادرة الخيارات أ
من أدوات الطبقة الموجودين من نفس  هاعلى أساس تناسبي لكل مالك كأدوات حقوق ملكية في البيانات المالية للمنشأة شريطة أن يكون العرض بناءً 

( كانت الحقوق أو الخيارات أو األوامر للحصول على عدد 32معيار المحاسبة الدولي رقم )ية غير المشتقة الخاصة بها. قبل التعديالت على الملك
 محدد من أدوات حقوق الملكية للمنشأة لقاء مبلغ ثابت بالعمالت األجنبية تصنف كمشتقات. تتطلب التعديالت تطبيقًا بأثر رجعي.

 المدفوعات لمتطلبات تمويل أقل (14رقم )ايير التقارير المالية الدولية تفسير لجنة مع : 
عتبار مبالغ مستردة أو تخفيضات في مساهمات مستقبلية كون من الواجب اعندما ي( 14رقم )تفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية يتناول 

تخفيضات اللحد األدنى من متطلبات التمويل على توافر أن يؤثر ا(3 وكيف يمكن 17رقم )معيار المحاسبة الدولي ( من 58كمتوفرة وفقًا للفقرة رقم )
تعطي متطلبات الحد األدنى من التمويل ارتفاعًا للمطلوبات.  تسمح التعديالت اآلن باالعتراف ببند يمكن أن في المساهمات المستقبلية3 ومتى 

 دفوعة مقدمًا.موجودات في شكل مساهمات الحد األدنى من التمويل م



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (7صفحة )    

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   1

 )تتمة( المجمعة أساس إعداد البيانات المالية ب-1
 :المجمعة )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة اإللزامية للمرة األولى والمطبقة لكن بدون تأثير جوهري على البيانات المالية ب( 
  (: إطفاء المطلوبات المالية مع أدوات حقوق الملكية17لمالية الدولي رقم )معيار التقارير اتفسير لجنة 

معيار التقارير المالية الدولي يقدم التفسير توجيهات بشأن المحاسبة إلطفاء مطلوبات مالية بإصدار أدوات حقوق الملكية. على وجه التحديد3 بموجب 
ب مثل هذه الترتيبات بقيمتها العادلة3 ويتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات (3 يتم قياس أدوات حقوق الملكية الصادرة بموج17رقم )

 المالية المطفأة واالعتبار المدفوع في الربح أو الخسارة.
 تطبق مبكراً:سارية المفعول بعد ولم الجديدة والمعدلة المصدرة ولكن ليست والتفسيرت المعايير     ج( 

م وليست 2111ديسمبر  31المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي صدرت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية قبل لتجنب الشك3 فإن 
 :اً سارية المفعول بعد3 لم تطبق في مبكر 

 ( 7التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم :)الموجودات الماليةتحويالت  -اإلفصاحات 
الموجودات المالية. تحويل ( من متطلبات اإلفصاح عن المعامالت المنطوية على عمليات 7معيار التقارير المالية الدولي رقم )لى تزيد التعديالت ع

حول التعرض للمخاطر عند أكبر ذه التعديالت توفير شفافية يقصد من هم. 2111يوليو  1وهي سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
تكون تحويالت إفصاحات حيث  يحتفظ بمستوى من التعرض المستمر في الموجودات. تتطلب التعديالت أيضاً ناقل موجودات مالية3 لكن التحويل 

 لموجودات المالية غير متساوية التوزيع خالل الفترة.ا
ر كبير على إفصاحات البنك. ومع ذلك3 إذا دخل البنك في ( تأثي7معيار التقارير المالية الدولية رقم )على لتعديالت هذه اال تتوقع اإلدارة أن يكون ل

 . اإلفصاحات بشأن هذه التحويالتقد تتأثر أنواع أخرى من تحويالت الموجودات المالية في المستقبل ف
 ( األدوات المالية7معيار التقارير المالية الدولي رقم :) 

عيار التقارير متضمن م متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. ي2117مبر الصادر في نوف (7معيار التقارير المالية الدولي رقم )يقدم 
م متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية ولعكس االعتراف. يمكن وصف المتطلبات الرئيسية 2111المعدل في أكتوبر (7المالية الدولي رقم )
 على النحو التالي: (7المالية الدولي رقم )

معيار المحاسبة قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق أن يتم  (7التقارير المالية الدولي رقم ) معياريتطلب  -
بسعر التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. على وجه التحديد3 فإن استثمارات 3 الحقًا األدوات المالية: االعتراف والقياس(: 37الدولي رقم )
جمع التدفقات النقدية التعاقدية3 والتي تحتوي على تدفقات نقدية تعاقدية هي فقط مدفوعات لفظ بها ضمن نموذج عمل يهدف الديون المحت

ألخرى أصل الدين والفائدة القائمة تقاس بشكل عام بسعر التكلفة المطفأة في نهاية الفترة المحاسبية الالحقة. تقاس جميع استثمارات الديون ا
 ق الملكية بقيمتها العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة.واستثمارات حقو 

لتغيرات في القيمة العادلة لبشأن تصنيف وقياس المطلوبات المالية بالمحاسبة  (7معيار التقارير المالية الدولي رقم )يتعلق أهم تأثير ل -
غيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات. على وجه تلمنسوبة للللمطلوبات المالية )تسمى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( ا

فإنه بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  (7معيار التقارير المالية الدولي رقم )الخصوص3 بموجب 
ة للتغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات المالية في بيان الخسارة3 يعرض مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوب

اآلخر إال إذا كان االعتراف آلثار التغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو الشامل الدخل 
تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة للمخاطر االئتمانية لمطلوبات في الربح أو الخسارة. ال يتم إعادة تصنيف ال ييضخم عدم تطابق محاسب

3 كان كامل مبلغ التغير في القيمة العادلة (37)معيار المحاسبة الدولي رقم مالية إلى الربح أو الخسارة3 الحقًا. فيما سبق3 وبموجب 
 ض في الربح أو الخسارة. محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يعر المالية اللمطلوبات ل

 3 ويسمح بالتطبيق المبكر. م2115يناير عام  1ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  (7معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -
 ينظر البنك في اآلثار المترتبة على المعيار3 وأثره على البنك وتوقيت تطبيقه من قبل البنك.



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (11صفحة )    

 )تتمة(حاسبية الهامة السياسات الم 1

 )تتمة( المجمعة أساس إعداد البيانات المالية ب-1

 المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المصدرة ولكن ليست فعالة حتى اآلن ولم تطبق مبكراً )تتمة(: ج( 

 معايير التجميع وترتيبات االشتراك والمؤسسات الشريكة واإلفصاحات  

معيار التقارير المالية متضمنة من خمسة معايير للتجميع وترتيبات االشتراك والمؤسسات الشريكة واإلفصاحات م3 صدرت مجموعة 2111في مايو 
(: 12معيار التقارير المالية الدولي رقم )و (: الترتيبات المشتركة11معيار التقارير المالية الدولي رقم )و(: البيانات المالية المجمعة 11الدولي رقم )

معيار المحاسبة و م(: البيانات المالية المنفصلة2111)المعدل في عام  27معيار المحاسبة الدولي رقم و صالح في منشآت أخرىإلفصاح عن الم
 موضح أدناه المتطلبات الرئيسية لهذه المعايير. م(: االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة2111)المعدل في عام  28الدولي رقم 

 :الخمسة

التي تتناول : البيانات المالية المجمعة والمنفصلة (27معيار المحاسبة الدولي رقم )محل أجزاء ( 11معيار التقارير المالية الدولي رقم )ل يح -
معيار التقارير المالية الدولي رقم منشآت األغراض الخاصة عند إصدار  –التجميع  12لمجمعة. تم سحب إس آي سي االبيانات المالية 

معيار التقارير هناك أساس واحد للتجميع3 وهو السيطرة. باإلضافة إلى ذلك يضم  (11معيار التقارير المالية الدولي رقم )بموجب . (11)
عائدات ل تعريفًا جديدًا للسيطرة يتضمن ثالثة عناصر هي: )أ( السلطة على المستثمر فيها3 )ب( التعرض أو الحقوق (11المالية الدولي رقم )

مشاركتها مع المستثمر3 و)ج( القدرة على استخدام قوتها على المستثمر للتأثير على مبلغ عائدات المستثمر. أضيفت توجيهات متغيرة من 
 للتعامل مع سيناريوهات معقدة.( 11معيار التقارير المالية الدولي رقم )مكثفة في 

معيار التقارير يتناول . (: المصالح في المشاريع المشتركة31لي رقم )معيار المحاسبة الدو محل  (11معيار التقارير المالية الدولي رقم )يحل  -
 13-كيف يجب أن تصنف ترتيبات مشروع مشترك بين طرفين أو أكثر لهم سيطرة مشتركة. تم سحب إس آي سي (11المالية الدولي رقم )

. (11معيار التقارير المالية الدولي رقم )إصدار  المساهمات غير النقدية من قبل المشتركين عند - المسيطر عليها باالشتراكالمنشآت 
تصنف الترتيبات المشتركة كعمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة بناًء على حقوق والتزامات ( 11معيار التقارير المالية الدولي رقم )بموجب 

من الترتيبات المشتركة: المنشآت الخاضعة  (3 هناك ثالثة أنواع31معيار المحاسبة الدولي رقم )أطراف الترتيبات. في المقابل3 بموجب 
 للسيطرة المشتركة3 والموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة والعمليات الخاضعة للسيطرة المشتركة.

أن تأخذ باالعتبار استخدام طريقة حقوق ( 11معيار التقارير المالية الدولي رقم )باإلضافة إلى ذلك3 يطلب من المشاريع المشتركة بموجب  -
( باستخدام 31معيار المحاسبة الدولي رقم )الملكية في المحاسبة3 في حين يمكن محاسبة المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة بموجب 

 .طريقة حقوق الملكية للمحاسبة أو المحاسبة النسبية

الح في شركات تابعة3 وترتيبات مشتركة3 هو معيار إفصاح ويطبق على المنشآت التي لديها مص( 12معيار التقارير المالية الدولي رقم )إن  -
أكثر هي  (12معيار التقارير المالية الدولي رقم )وشركات زميلة و/أو منشآت منظمة غير مجمعة. بشكل عام3 فإن متطلبات اإلفصاح في 

 عمقًا من تلك الموجودة في المعايير الحالية.

مع اعتبار أن يكون تطبيق م. ويسمح بالتطبيق المبكر 2113يناير  1في أو بعد هذه المعايير الخمسة فعالة للفترات السنوية التي تبدأ إن  -
 في نفس الوقت. جميع هذه المعايير الخمسة بشكل مبكر 

 . المجمعة الية للبنكتعتقد اإلدارة أنه نظرَا ألن البنك لديه استثمارات في شركة تابعة 3 فإنه قد يكون لهذه المعايير والتعديالت تأثير على البيانات الم



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (11صفحة )    

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  1

 )تتمة( المجمعة أساس إعداد البيانات المالية ب-1

 المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المصدرة ولكن ليست فعالة حتى اآلن ولم تطبق مبكراً )تتمة(: ج( 

 ( قياس القيمة العادلة13معيار التقارير المالية الدولي رقم :) 
لقيمة العادلة. يحدد المعيار القيمة ا ات عن قياسفصاحالقيمة العادلة واإلوحيدًا لتوجيه قياسات  اً ( مصدر 13معيار التقارير المالية الدولي رقم ) يمثل

( 13الدولي رقم )العادلة ويضع إطار العمل لقياس القيمة العادلة3 ويتطلب إفصاحات عن قياسات القيمة العادلة. إن نطاق معيار التقارير المالية 
قياسات األخرى تتطلب أو تسمح لها معايير التقارير المالية الدولية  واسع3 وينطبق على كل من بنود األداة المالية وبنود األدوات غير المالية والتي

فصاحات عن قياسات القيمة العادلة3 إال في ظروف محددة.  يار التقارير المالية الدولي رقم بشكل عام3 فإن متطلبات اإلفصاح في مع قيمة عادلة وا 
ثي ( هي أكثر اتساعًا من تلك المطلوبة في المعايير الحالية. على سبيل المثال3 اإلفصاحات الكمية والنوعية3 على أساس التسلسل الهرمي ثال13)

(: 'األدوات المالية: اإلفصاحات" سيتم 7ية الدولي رقم )مطلوبة حاليا بالنسبة لألدوات المالية فقط تحت معيار التقارير المالالالمستويات للقيمة العادلة 
 ( لتغطية جميع الموجودات والمطلوبات التي تدخل في نطاقه.13توسيعه من قبل معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 م3 ويسمح بالتطبيق المبكر.2113يناير  1( ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 13معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 نات المالية.تتوقع اإلدارة أن يؤثر تطبيق المعيار الجديد على المبالغ المعلن عنها في البيانات المالية وينتج عنه إفصاحات أكثر اتساعا في البيا

 ( عرض 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم :) الدخل الشامل اآلخربنود 
في بيان واحد أو في بيانين إما ( بخيار عرض الربح أو الخسارة3 والدخل الشامل اآلخر 1على معيار المحاسبة الدولي رقم )تحتفظ التعديالت 

إفصاحات إضافية في قسم الدخل الشامل إجراء ( تتطلب 1منفصلين ولكن على التوالي. ومع ذلك3 فإن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
تجميع بنود الدخل الشامل اآلخر هذه في فئتين: )أ( البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت الحق إلى الربح أو الخسارة3 و )ب(  اآلخر بحيث يتم

نود الدخل الشامل على بضريبة الدخل يتطلب توزيع البنود التي سيعاد تصنيفها في وقت الحق إلى الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط معينة. 
 نفس األساس.اآلخر على 

م. سيتم تعديل عرض بنود الدخل 2112يوليو  1( سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ستقبلية.الشامل اآلخر وفقًا لذلك عندما يتم تطبيق التعديالت في الفترات المحاسبية الم

 استرداد الموجودات األساسية -(: الضرائب المؤجلة 12بة الدولي رقم )التعديالت على معيار المحاس 

( بأن قياس الموجودات الضريبية 12( استثناًء للمبادئ العامة في معيار المحاسبة الدولي رقم )12تقدم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
الضريبية التي ستتبع من الطريقة التي تتوقع المنشأة استرداد القيمة الدفترية لبند  المؤجلة والمطلوبات الضريبية المؤجلة يجب أن تعكس النتائج

اسبة الموجودات. على وجه الخصوص3 بموجب التعديالت3 يفترض أن عقارات االستثمار المقاسة باستخدام نموذج القيمة العادلة وفقًا لمعيار المح
 البيع ألغراض قياس الضرائب المؤجلة3 ما لم يتم دحض االفتراض في ظروف معينة. تسترد من خالل 3(: عقار االستثمار41الدولي رقم )

م. ومع ذلك3 فإن اإلدارة ال 2112يناير  1( سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ة للبنك.تعتقد أن هذه التعديالت ستؤثر على البيانات المالي

 ( 2111( )المعدل في عام 17معيار المحاسبة الدولي رقم :) الموظفينمنافع 
نهاء و منافع ( محاسبة خطط ال17تغير التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) لمحاسبة للتغيرات في في اأهم تغير يتعلق الخدمة المحددة. ا 

 وجودات الخطة. منافع ومالتزامات ال
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  (12صفحة )    

 )تتمة(محاسبية الهامة السياسات ال 1

 )تتمة(المجمعة أساس إعداد البيانات المالية  ب-1

 المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المصدرة ولكن ليست فعالة حتى اآلن ولم تطبق مبكراً )تتمة(: ج( 

 ( 2111( )المعدل في عام 17معيار المحاسبة الدولي رقم :) تتمة( الموظفينمنافع( 
وفي القيمة العادلة لموجودات الخطة عند وقوعها3 لذلك يلغى "منهج الممر" المسموح به منافع ت االعتراف بالتغيرات في التزامات التتطلب التعديال

( ويسرع االعتراف بتكاليف الخدمات السابقة. تتطلب التعديالت أن يتم االعتراف بكافة 17بموجب النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
في بيان المركز المالي المعترف بها مطلوبات التقاعد  وأصافي موجودات لتعكس خالل الدخل الشامل اآلخر من اسب والخسائر االكتوارية فورًا المك

 القيمة الكاملة للعجز والفائض للخطة.    

م وتتطلب التطبيق بأثر رجعي 2113يوليو  1أو بعد  للفترات السنوية التي تبدأ فيالمفعول  ة( ساري17التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 أن التعديالت ستؤثر على البيانات المالية للبنك.  مع استثناءات معينة. ال تعتقد اإلدارة 

 هي كما يلي: إن االستثناءات من معايير التقارير المالية الدولية إلتزامًا بأحكام القوانين واللوائح المحلية الصادرة عن البنك المركزي اليمني
غير المنتظمة وفقا لتعليمات البنك اإلسالمية  التمويلية نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانيةاستخدام حد أدنى لنسب مئوية لقاء خسائر  (أ 

 م17783( لسنة 5م وتعديالته الصادرة في المنشور رقم )1776( لعام 6المركزي اليمني الصادرة بالمنشور الدوري رقم )
غير المنتظمة اإلسالمية التمويلية  نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانيةاج المخصص العام لقاء المخاطر المحتسبة على عدم إدر  (ب 

 ضمن حقوق الملكية3
االعتراف والقياس والخاصة باالعتراف بتقييم االستثمارات  -(: االدوات المالية 37عدم تطبيق بعض احكام معيار المحاسبة الدولي رقم ) (ج 

 لمتوفرة للبيع وفقا لقيمها العادلة إال إذا كانت تلك االستثمارات مدرجة في سوق مالية منتظمة3ا
 م.2111ديسمبر  31غير جوهري كما في المجمعة إن تأثير هذه االستثناءات على البيانات المالية للبنك 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة ج-1

تعديالت وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات ومبالغ الموجودات إجراء من اإلدارة القيام مجمعة اليتطلب إعداد البيانات المالية 
ومبالغ اإليرادات والمصروفات المعلنة خالل الفترة المالية موضع التقرير.  تتكون المجمعة والمطلوبات المالية المعلنة في تاريخ البيانات المالية 

القروض دارة البنك أنها تحمل مخاطر جوهرية للتعديالت المادية في الفترات الالحقة3 بشكل أساسي3 من مخصص لقاء انخفاض التقديرات التي ترى إ
 .والتسهيالت االئتمانية

والمطلوبات ية اإلسالمالتمويلية  نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانيةيأخذ البنك3 بعين االعتبار3 العوامل التالية عند تحديد المخصصات لقاء 
 المحتملة:

 المركز المالي للعميل ككل؛ 
 ربحية في مجال عمله وتحصيل دخل كافي يمكنه من سداد المديونية؛ أنشطةنسبة المخاطرة3 أي قدرة العميل على القيام ب 
 مكانية تحويل ملكيتها إلى البنك؛ و  قيمة الضمانات المقدمة وا 
 .تكلفة تسوية المديونية 

 تقديرات اإلدارة
لتي تشكل ستند التقديرات واالفتراضات المصاحبة على خبرة البنك السابقة وعوامل أخرى متعددة يعتقد البنك أنها معقولة في ظل الظروف السائدة وات

الفعلية عن نتائجها أساس األحكام التي يصدرها بشأن قيم الموجودات والمطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة من مصادر أخرى3 لذلك قد تختلف النتائج 
 تلك التقديرات.  

ا كان التعديل تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري ويعترف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذ
 ل من الفترات الحالية والمستقبلية.يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على ك
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  (13صفحة )    

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  1

 األساسيةملخص السياسات المحاسبية  د-1

 المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد
بشراء األصل. إن المشتريات يعترف بجميع المشتريات والمبيعات "االعتيادية" للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة3 أي التاريخ الذي يلتزم فيه البنك 

لوائح أو المبيعات "االعتيادية" هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب استالم األصل خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه في ال
 التنظيمية أو حسب أعراف السوق.

 العمالت األجنبية
 ظيفيًا وعرضًا.يحتفظ البنك بسجالته باللاير اليمني3 وهي عملة البنك و  (أ 
ي تاريخ يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية أو يتطلب سدادها بعمالت أجنبية3 مبدئيًا باللاير اليمني وفقًا لسعر الصرف السائد ف (ب 

لى اللاير اليمني بسعر المعامالت.  تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ بيان المركز المالي إ
ر الصرف السائد في ذلك التاريخ. وتدرج الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي تقاس على أساس تكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية بسع

ات االستثمارية في الصرف السائد في تاريخ المعاملة وتحول معامالت البنود غير النقدية التي تقاس على أساس القيمة العادلة مثل األدو 
األرباح األسهم المتوفرة للبيع باستخدام أسعار الصرف السائدة عندما يتم تحديد القيمة العادلة واالعتراف بها ضمن حقوق الملكية.  تدرج كافة 

 والخسائر الناتجة من إعادة التقييم في بيان الدخل الشامل.
 ال يتعامل البنك بعقود صرف العمالت المستقبلية. (ج 

 قدية وشبه النقديةالن
باستثناء لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية3 تشتمل النقدية وشبه النقدية على كل من النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنك المركزي اليمني3 

لدى البنوك األخرى باستثناء تلك أرصدة االحتياطيات3 وأذون الخزانة بتواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ بيان المركز المالي واألرصدة 
 التي تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر.

 األرصدة المستحقة من البنوك ومعامالت األسواق المالية األخرى
تعرض الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك بسعر التكلفة بعد حسم أي مبالغ شطبت وأي انخفاض في قيمها.  تظهر جميع معامالت األسواق 

 لمالية وودائع العمالء بسعر التكلفة المعدل بالمبالغ المطفأة.ا

 أذون الخزانة
ق( من تاريخ تظهر أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية بقيمتها االسمية ناقصًة الخصم غير المطفأ )غير المستح

وفقًا لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزانة3 التي تستحق خالل فترة ال ط الثابت. الشراء إلى تاريخ االستحقاق على أساس طريقة القس
 تزيد عن ثالثة أشهر3 جزءًا من الموجودات النقدية وشبه النقدية.

 محتملةالالمطلوبات و ية سالماإل التمويلية نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانيةلقاء خسائر  مخصصال
 قروضلقاء  مخصصات تكوين يتمم 1778( لسنة 5والمنشور رقم ) م1776 لسنة( 6) رقم بالمنشور الصادرة اليمني المركزي البنك تعليماتبالتزامًا 

القروض والتسهيالت  إجمالي من تحتسب العامة للمخاطر مئوية نسبة إلى باإلضافةمطلوبات محتملة خاصة و إسالمية تمويلية  أنشطةو  وسلفيات
 خارجية بنوك من صادرة صرفيةضمانات مو  بودائع المغطاة األرصدة منها مستبعداً  3محتملةال توالمطلوباية سالماإلالتمويلية  نشطةواأل االئتمانية

 طبقاً  المخصص تكوين يتم عليه3 وبناءً  .محتملةالالمطلوبات و  القروض والتسهيالت االئتمانيةمحافظ ل الدوريةشاملة ال الدراسات ضوء في وذلك
 :أدنى كحد لتاليةمعدالت الل
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  (14صفحة )    

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   1

 )تتمة(ساسية ملخص السياسات المحاسبية األ  د-1

 )تتمة(محتملة الالمطلوبات و ية سالماإل التمويلية نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانيةلقاء خسائر  مخصصال
 تحت المراقبةالحسابات المنتظمة3 متضمنًة ية سالماإل ليةالتموي نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانية 
 االلتزامات المحتملة المنتظمة 

1  % 
1  %  

 وااللتزامات المحتملة غير المنتظمة:ية سالماإل التمويلية نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانية   
  %15 الديون دون المستوى -
  %45 الديون المشكوك في تحصيلها -
  %111 لرديئةالديون ا -

 أعمال ضوء في اليمني المركزي البنك منبتوجيه  أو لتحصيلها المتخذة اإلجراءات جدوى دمعند ع 3يةسالماإل نشطة التمويليةواأل القروضشطب  يتم
والتسهيالت  القروض تظهر. شطبها سبق التي القروض من المحصلة المبالغ إليه تضاف الذي المخصص من حسماً  وذلك 3بها يقوم التي الفحص
 عملة بنفس المخصصات قيدالمعلقة وت والفوائد المخصص حسم بعد بيان المركز المالي يف للعمالءالمقدمة ية سالماإل التمويلية نشطةواأل االئتمانية

 .مطلوبات المحتملةوالية سالمالتمويلية اإل نشطةاألو  القروض والتسهيالت االئتمانية

 الفوائد المعلقة

الفوائد على القروض والتسهيالت االئتمانية غير المنتظمة وفقًا لتعليمات البنك المركزي اليمني والتي يعترف بها كإيرادات عند لمعلقة الفوائد امثل ت
( 38( من قانون البنوك رقم )85بموجب أحكام المادة رقم ) جزء من المخصص المجنب لقاء الديون المشكوك في تحصيلها وهي .تحصيلها فقط

 .م2111( لسنة 17( من قانون ضرائب الدخل رقم )14م والفقرة )أ( من المادة رقم )1778لسنة 
 االستثمارات
االمتالك كما في تاريخ تكاليف عملية شاملة 3 اقابلهدفوع مالم للعوضالتكلفة3 وهي القيمة العادلة سعر مبدئيًا ب هذه االستثماراتجميع يعترف ب

 المتوفرة للبيع كما يلي:  البيانات المالية.  تصنف االستثمارات
 درجة:الم غير الزميلة الشركة أ(

خر بيانات مالية بناًء على آ النسبية 3 تبعًا لطريقة حقوق الملكية)ش.م.ي(" مينأللت أمانشركة الزميلة "قيمة االستثمار في الشركة االعتراف بيتم 
 .ةتلك الشركفي مدققة ومعتمدة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين 

 :المتوفرة للبيع األخرى االستثمارات ب(
حتسب على يمخصص ألي انخفاض دائم التاريخية بعد حسم استثمارات طويلة األجل3 بسعر التكلفة وهي المحلية 3 المتوفرة للبيع  االستثماراتتظهر 

 أساس فردي.

 غير منتظمة لديون وفاءً  للبنكملكيتها  آلت التي والضمانات العقارات
م 1778لسنة  (38)وفقًا لقانون البنوك رقم في بعض األحيان على عقارات وفاءًا لقروض وتسهيالت تعثر المدينون في سداد قيمتها. و  يحصل البنك

ضمن بند "األرصدة من عمالء سدادًا لقروض في بيان المركز المالي ملكيتها للبنك الموجودات التي تئول وتعليمات البنك المركزي اليمني تدرج 
في القيمة على بيان الدخل  انخفاضفي قيمتها.  ويتم تحميل أي   انخفاضناقصًة أي  ة والموجودات األخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنكالمدين

 الشامل.

 القبوالت
دينة والموجودات األخرى" ( )المعدل( يفصح عن القبوالت على صدر بيان المركز المالي في بند "األرصدة الم37وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 ركز المالي.ويفصح عن المبلغ الدائن المقابل في بند "األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى". نتيجة لذلك ال توجد التزامات للقبوالت خارج بيان الم
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   1

 )تتمة(ساسية ملخص السياسات المحاسبية األ  د-1

 المعداتت و اآلالالعقارات و 
ناقصًة  تشمل األراضي والمباني بشكل رئيسي الفروع والمكاتب.  تظهر جميع العقارات والمعدات واآلالت التي يستخدمها البنك بالتكلفة التاريخية

يف الالحقة في القيمة الدفترية االستهالك المتراكم.  تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف ذات الصلة المباشرة بحيازة كل بند من البنود.  ُتدرج المصار 
ند وتكون لكل بند أو ُيعترف بها كبند ُمنفصل3 كما هو مالئم3 فقط3 عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى البنك منافع اقتصادية مرتبطة بذلك الب

مصاريف على يع تكاليف الترميم والصيانة األخرى تكلفته قابلة للقياس بموثوقية.  يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل.  ُتحمل جم
 التشغيل األخرى خالل الفترة المالية التي تكبدت فيها.

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
لمدينة في "األرصدة ابسعر التكلفة التقرير3 ويتم قيدها كما في تاريخ بعد مل تُتمثل المشاريع الرأسمالية التي بدأ العمل بها ولكنها لم تكهذه 

 . عندما تصبح جاهزة لالستخدامالعقارات واآلالت والمعدات ويحتسب لها االستهالك تحول إلى والموجودات األخرى". و 

 االستهالك
  االستهالك المتراكم. ةً ناقصبسعر التكلفة أو مبالغ إعادة التقييم األخرى فتظهر عقارات واآلالت أما الالمملوكة3  ال تستهلك األراضي

لكل العقارات واآلالت والمعدات3 باستثناء األراضي المملوكة3 بمعدالت تحتسب لشطب سعر التكلفة أو مبلغ إعادة تقييمها ساب االستهالك يتم احت
باستخدام طريقة القسط الثابت اإلنتاجي  هعلى مدى عمر ناقصة القيمة المتبقية المقدرة بناء على األسعار السائدة في تاريخ االمتالك لكل أصل 

 بالمعدالت المبينة أدناه: 
  م2111 م2111

2% 2.5%  المباني على األراضي المملوكة 
- 21%  التحسينات على العقارات 

12.5% 25%  اآلالت والمعدات 
11% 21- 25%   والمفروشاتاألثاث 
21% 21- 25 %  وبرامج الكمبيوتر أجهزة 
21% 21%  ووسائل النقل السيارات 

بل لبند الموجودات فورًا إلى مبلغه القابل لالسترداد إذا زادت القيمة الدفترية عن المبلغ التقديري القابل لالسترداد.  إن المبلغ القاتُنزل القيمة الدفترية 
كما في ت لالسترداد هو أعلى قيمة عادلة لبند الموجودات ناقصة تكلفة بيعه وقيمة استخدامه.  لم ينخفض أي بند من بنود العقارات والمعدات واآلال

 (.يوجد: ال م2111) م2111ديسمبر  31

ن مصاريف ُتحدد األرباح والخسائر على بنود العقارات والمعدات واآلالت المستبعدة بمقارنة مبالغ البيع المحصلة مع القيمة الدفترية3 وُتدرج ضم
 التشغيل األخرى في بيان الدخل الشامل.

 عقود اإليجار
عندما تنقل شروط العقد جميع المخاطر والمنافع الناتجة عن ملكية الموجودات سواًء كانت ملكية الموجودات تصنف العقود كعقود إيجار تمويلي 

 إن جميع العقود التي أبرمها البنك هي عقود إيجار تشغيلي.  فعلية أو ال. وتصنف بقية عقود اإليجارات غير عقود اإليجار التمويلي كعقود تشغيلية. 
 إليجار التشغيلي كمصروفات في بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.ُتحتسب مدفوعات عقود ا



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (16صفحة )    

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  1

 )تتمة(ساسية ملخص السياسات المحاسبية األ  د-1

 االعتراف باإليرادات
 والقروض االلتزاماتعترف بإيرادات رسوم وياألصلي.  لمبلغمن ا للمتبقي االستحقاق مبدأ أساس لىع والمدفوعة المقبوضة الفوائديعترف ب ( أ

 م1776 لسنة( 6) رقم بالمنشور الصادرة اليمني المركزي البنك تعليماتالتزاًما بو   .المطبق الفائدة سعرعلى أساس و  استحقاقها عند المقدمة
حتى يتم  أكثر أو يوماً  71 استحقاقها على مضى التي تظمةالمن غير القروض والتسهيالت االئتمانية على الفوائد يراداتعترف بإيُ  ال

 .استحقاقها عندالشامل  بيان الدخل ضمن األخرى والعموالت الرسوم تدرجفي حين  فعاًل3 تحصيلها
الخل  تثبت أرباح عقود المرابحة على أساس اإلستحقاق حيث تثبت كافة األرباح عند اتمام عقد المرابحة كإيرادات مؤجله وترحل لبيان ( ب

ن الشامل على أساس نسبة التمويل وذلك بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد تطبيقًا لتعليمات البنك المركزي اليمني3 يتم التوقف ع
 إثبات أرباح عقود المرابحة غير المنتظمة ببيان الدخل الشامل.

 لسنة( 2) رقم بالمنشور الصادرة اليمني المركزي البنك لتعليمات وفقاً  "األخرى التشغيل إيرادات" بند ضمن المستردة المخصصاتتدرج   (ج
  .م2112

من  األرباحالملكية3 في حين يعترف بتوزيعات  قوقطريقة ح أساس على درجةالم غير الزميلة الشركة في االستثمار رباحيعترف بأ (د
 .عنها اإلعالن عنداألخرى  للبيعالمتوفرة  الستثماراتا

 محتملةال تزاماتواالل المطلوبات
حيث " وااللتزامات األخرى ةالحسابات النظامي" بند تحت بيان المركز المالي خارج فيها3 طرًفا البنك يكون والتيمحتملة ال وااللتزامات المطلوبات تظهر
 .بيان المركز المالي تاريخ في مافعلية ك مطلوبات أوفعلية  موجودات تمثل الأنها 

 الضمان االجتماعي
م. وتحمل المساهمة 1771( لسنة 26وظفو البنك حصتهم لقاء الضمان االجتماعي بحسب قانون التأمينات االجتماعية للجمهورية اليمنية رقم )يدفع م

 السنوية للبنك على بيان الدخل الشامل. 

 لزكاةا
 بات الزكوية والتي تقرر توزيعها طبًقا لمصاريفها الشرعية.م إلى اإلدارة العامة للواج1777( لسنة 2يقوم البنك بدفع الزكاة وفقًا لقانون الزكاة رقم )

 الدخل ضريبة
 طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات الضريبية السارية في الجمهورية اليمنية. البنكتحتسب الضريبة المستحقة على 

 العالقة ذوي األطرافالمعامالت مع 
الطرف ذي إفصاحات (: "24معيار المحاسبة الدولي رقم )طراف ذوي عالقة وفقًا لما يتضمنه أينفذ البنك معامالت مع  3في سياق نشاطه االعتيادي

يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير مهم وجوهري على عملية اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية العالقة". 
ن المعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة كأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء وأفراد عائالتهم يتم اإلفصاح في البيانات المالية عللبنك. 

% أو أكثر من قوة 5من يمتلكون3 بصورة مباشرة أو غير مباشرة3 نسبة  وأيضًا كبار المساهمين% أو أكثر من رأسمالها 25يملكون والشركات التي 
 التصويت.  

اف ذوي العالقة بنفس األسس التي يتعامل بها مع الغير3 التزامًا بأحكام القانون والقرارات التفسيرية للبنك المركزي اليمني يتعامل البنك مع األطر 
 يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة البنك.م. 1777( لسنة 4الصادرة بالمنشور رقم )
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  (17صفحة )    

 )تتمة(امة السياسات المحاسبية اله 1

 )تتمة(ساسية ملخص السياسات المحاسبية األ  د-1

 األمانة برسم الموجودات
  .المجمعة المالية البيانات هذه ضمن ُتدرج لم لذلك 3لبنكل موجوداتك األمانة برسم البنك بها يحتفظ التي الموجوداتال ُتعامل 

 الموجوداتانخفاض 
أي داللة في هذا الخصوص إذا وجدت ما.  أصلانخفاض  احتمالتقييم ما إذا كانت هناك داللة على ب بيان مركز مالي3في تاريخ كل  3يقوم البنك

 أعلى هو لالسترداد القابل األصل مبلغ لالسترداد. إن القابل األصل مبلغ بتقدير البنك يقوم األصل السنوي النخفاض حص الفأو في حالة وجوب 

إال إذا ة لكل أصل على حدناقصة تكلفة البيع وقيمته المستخدمة والمحددة  توليد النقدلقيمة العادلة لوحدة قيمة عادلة لألصل ناقصة تكلفة البيع أو ا
  لموجودات األخرى أو موجودات البنك.تلك لكان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن 

خسائر لالسترداد.  ُيعترف بالقابل  هلى مبلغد يعتبر األصل منخفضًا ويتم خفضه إلالسترداالمبلغ المرحل لألصل عن مبلغه القابل عندما يتجاوز 
ما إذا كانت فيبيانات مالية تقييم في تاريخ كل متسقة مع وظيفة األصل المنخفض. يتم إجراء  المستمرة في بيان الدخل الشامل نشطةانخفاض األ

ذا وجدت هذه الداللةاالعتراف بها.  انخفاض سبقوجود نقصان أوخسائر عدم داللة على أي هناك    .لالسترداد لألصلمبلغ القابل اليتم تقدير  وا 

 االعترافمنذ  لالستردادالقابل األصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ سابقًا لمعترف بها االنخفاض اعكس خسارة ت
المبلغ الزيادة ال يمكن أن تتجاوز هذه و لالسترداد3 إلى مبلغه القابل المرحل لألصل مبلغ الادة زييتم  3الحالةفي هذه  االنخفاض.خسارة في  بآخر

 المرحل الذي تم تحديده3 بعد االستهالك3 لو أنه لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض األصل في السنوات السابقة. 

لى أنه زيادة في لة العكس عيجب معاممبلغ إعادة تقييم3 وفي هذه الحالة يتم االعتراف بهذا العكس في بيان الدخل الشامل إال إذا رحل األصل ب
قيمته المتبقية على  ناقصةفي الفترات المستقبلية لتخصيص القيمة المرحلة المعدلة لألصل  االستهالكعديل تكلفة تم تعكس يهذا الإعادة التقييم. بعد 

 المتبقي.  عمره اإلنتاجيأساس منتظم على مدى 

 موجودات والمطلوبات الماليةمقاصة ال
حق قابل للتنفيذ قانونيًا وجود  عند في بيان المركز الماليالرصيد الناتج صافي الموجودات المالية والمطلوبات المالية فقط3 ويظهر مقاصة  ىر تج

   .في نفس الوقت مبلغ االلتزامديد األصل وتستملك سديد على أساس صافي المبلغ أو التلمبالغ المعترف بها وينوي البنك إما لإلجراء مقاصة 

 األدوات المالية  1

النقدية والحسابات الجارية والودائع أرصدة تشتمل الموجودات المالية على .  والمطلوبات الماليةالمالية دوات المالية للبنك في الموجودات تتمثل األ
وتشتمل المطلوبات المالية   واالستثمارات. المقدمة للعمالءالتمويلية اإلسالمية واألنشطة والقروض والتسهيالت االئتمانية  البنوك وأذون الخزانة لدى

وااللتزامات  ةالحسابات النظامي" الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بندأيضًا3  3األدوات المالية. تتضمن ءدائع العمالوو  على األرصدة المستحقة للبنوك
 ."األخرى

 ةالقيمة العادلة لألدوات المالي أ-1

3 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية جوهريًا عن قيمها البيانات الماليةإلى تقييم موجودات ومطلوبات البنك كما تظهرها اإليضاحات حول  استناداً 
 (.8) باستثناء ما هو مبين في اإليضاحالعادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي 

 إدارة مخاطر األدوات المالية ب-1

دارة تلك المخاطر مهنيًا.  إن الوظائف الرئيسة إلدارة مخاطر البنك هي التعرف على جميع  أنشطة تتضمن البنك اتخاذ مخاطر بأسلوب هادف وا 
دارة مراكز المخاطر وتحديد توزيع رأس المال.   المخاطر التي تؤثر على البنك وقياس تلك المخاطر وا 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(
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  (18صفحة )    

 )تتمة(األدوات المالية   1

 )تتمة(األدوات المالية  إدارة مخاطر ب-1

إلى  يراجع البنك باستمرار سياساته وأنظمته إلدارة المخاطر لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات في السوق. ويهدف البنك
البنك المخاطر على أنها إمكانية تكبده تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعائد وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك. يعرف 

 لخسائر أو فقدان ربحية قد تتسبب بها عناصر داخلية أو خارجية.

بتحديد  تدار المخاطر من قبل إدارة خزينة مركزية )خزينة البنك(3 وذلك بموجب سياسات صادق عليها مجلس اإلدارة.  تقوم إدارة الخزينة المركزية
ية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل األخرى في البنك.  يوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر الشاملة وتقييم وحماية المخاطر المال

ويضع سياسات مكتوبة تغطي مجاالت معينة مثل مخاطر الصرف األجنبي3 ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر االئتمان3 واستخدام األدوات المالية 
على إدارة التدقيق الداخلي مسئولية القيام بمراجعات مستقلة تشمل إدارة المخاطر  تقعغير المشتقة. باإلضافة إلى ذلك3 المشتقة واألدوات المالية 

 والبيئة الرقابية.

قابية وأدوات ر ة مستمرة تخضع لحدود المخاطر مراقبوقياس و  تحديدمن خالل عملية  اإدارتهيتم  هالبنكية3 إال أن نشطةالمخاطر متأصلة في األتعد 
عن المخاطر الواقعة في مسئولية كل فرد في البنك تحمل لبنك3 ويربحية مستمرة لذات أهمية بالغة لضمان هذه تعتبر عملية إدارة المخاطر و  أخرى. 

  إطار مسؤولياته.

 .أسعار الصرفمخاطر سعر الفائدة ومخاطر و مخاطر السيولة3 و 3 االئتمانلمخاطر يتعرض البنك 

 مخاطر االئتمان
دية تجاه ن مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية إذا ما أخفق أحد عمالء البنك أو األطراف المنافسة في السوق بالوفاء بالتزاماته التعاقإ

3 وبطاقات اإلسالمية التمويلية نشطةواأل التجارية واالستهالكية القروض والتسهيالت االئتمانيةالبنك.  تنشأ مخاطر االئتمان3 في األساس3 من 
اإلقراض تلك كما يمكن أن تنشأ هذه المخاطر من تحسينات اإلقراض الموفرة مثل مشتقات االئتمان  أنشطةاالئتمان3 والتزامات القروض والناتجة من 

 )مبادالت اإلخفاق الدائنة( والضمانات المالية وخطابات الضمان والتوثيقات والقبوالت.

 تالتجارية )االنكشافا نشطةاألخرى الناتجة عن األ تأخرى ناتجة عن االستثمارات في أدوات الدين3 واالنكشافايتعرض البنك أيضًا لمخاطر ائتمان 
ادة التجارية(3 بما فيها المتاجرة في محفظة موجودات في غير أداة ملكية3 والمشتقات وأرصدة السداد مع األطراف النظيرة في السوق وقروض إع

 الشراء العكسية.  

االئتمان هي أكبر المخاطر منفردة لنشاط البنك3 ولذلك يقوم البنك بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان بحرص شديد.  إن إدارة مخاطر  إن مخاطر
منتظمة.  ورقابة االئتمان مكلف بها فريق إدارة مخاطر االئتمان والذي يقدم تقاريره إلى مجلس اإلدارة ولكل رئيس وحدة عمل في البنك وذلك بصورة

معايير محددة لغرض بم المتعلق بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان3 يلتزم البنك 1777( لسنة 11غرض االلتزام بتعميم البنك المركزي اليمني رقم )ول
 إدارة مخاطر االئتمان بطريقة مالئمة.

 لتقليل مخاطر االئتمان3 وهي ما يلي:باإلضافة إلى المعايير المنصوص عليها في التعميم المذكور أعاله3 يطبق البنك إجراءات إضافية3 
 ؛إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منهم 
 ؛الحصول على ضمانات كافية لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي تواجه العمالء أو البنوك 
  التمويلية  نشطةاألو  المراجعة الدورية للعمالء والبنوك لغرض تقييم مراكزهم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطلوب للقروضالمتابعة و

 ؛غير المنتظمةية سالماإل
 توزيع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك على قطاعات متنوعة لتقليل تركزات مخاطر االئتمان. 
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  (17صفحة )    

 )تتمة(األدوات المالية   1

 )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية  ب-1

 )تتمة(مخاطر اإلئتمان 
قبل  يظهر الجدول أدناه الحد األعلى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بمكونات بيان المركز المالي.  يظهر الحد األعلى للمخاطر باإلجمالي

 العوامل المخففة من تأثير المخاطر باستخدام اتفاقيات الضمانات: 
 م2111  م1033 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني الموجودات
 537313128  2,,162096 أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 731483637  62,56023, األرصدة لدى البنوك3 صافي 
 2635153145  1161926,12 أذون الخزانة3 صافي

 1235753526  316,236,53 المقدمة للعمالء3 بعد المخصصاتية سالماإلالتمويلية  نشطةاألو  القروض والتسهيالت االئتمانية
 2113173  10,69,0 االستثمارات 

 535683783  2602,6159 األرصدة المدينة والموجودات األخرى 
 5737373474  5061136521 إجمالي الموجودات

 1332583115  692260,0, 6 صافيألخرىالحسابات النظامية وااللتزامات ا
 7137773517  5963106,11 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

( توزيع األدوات المالية على 32يدير البنك تركزات المخاطر بتوزيع المحفظة على قطاعات اقتصادية ومواقع جغرافية متنوعة.  ُيظهر اإليضاح )
 ( توزيع األدوات المالية بحسب المواقع الجغرافية.33يضاح )القطاعات االقتصادية المختلفة ويظهر اإل

 مخاطر السيولة
 تقومللحد من هذه المخاطر و .  في الظروف الطبيعية استحقاقهاالمالية عند على الوفاء بالتزاماته البنك عدم قدرة  مخاطر السيولة هي مخاطرإن 
ومراقبة التدفقات المالية  3بإدارة الموجودات آخذة بعين االعتبار السيولة المطلوبة 3األساسيةودائع القاعدة اعتمادها على باإلضافة إلى البنك3  إدارة

 .تنظم مصادر تمويل متنوعةو بشكل يومي والسيولة المستقبلية 

 ُيظهر الجدول التالي تحليل االستحقاق للمطلوبات المالية التي تظهر االستحقاقات التعاقدية المتبقية:
  ---------------------------  م1033 ----------------------- 

  اإلجمالي
 أكثر من

  سنة واحدة
 أشهر ,من 

  إلى سنة واحدة
 إلى 1من 

  أشهر ,
 أقل من

  أشهر 1
 المطلوبات لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف
 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة للبنوك -  -  -  -  -

 ودائع العمالء  1569536203  ,611,,69,  365,5,,  -  2163,36132
 المستحقة الدفعضريبة الدخل  -  ,152621  -  -  ,152621

 إجمالي المطلوبات 1569536203  9601969,2  365,5,,  -  2162206950



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (21صفحة )    

 ة()تتماألدوات المالية   1

 )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية  ب-1

 )تتمة(مخاطر السيولة 
  ----------------------------  م2111 -----------------------------

  اإلجمالي
 أكثر من

  سنة واحدة
 أشهر 6من 

  إلى سنة واحدة
 إلى 3من 
  أشهر 6

 أقل من
 أشهر 3

 

 المطلوبات لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  يمني لاير ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف
 والمؤسسات الماليةاألرصدة المستحقة للبنوك  7143575  1553373  -  -  131573768

 ودائع العمالء  4234883173  534373675  7713267  -  4838783135
 المستحقة الدفعضريبة الدخل  -  -  -  -  -

 إجمالي المطلوبات 4333723768  535753168  7713267  -  4737583113

 ( تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات وصافي الفجوة بين االثنين.34ُيظهر اإليضاح ) 3باإلضافة إلى ما ورد أعاله

 مخاطر سعر الفائدة
المستقبلية أو على قيمة األدوات المالية. يمارس تنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن التغيرات في أسعار الفائدة سوف تؤثر على التدفقات النقدية 

 البنك عددًا من اإلجراءات للحد من تأثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق:

 ربط أسعار الفائدة على المبالغ المقترضة بأسعار الفائدة على المبالغ المقرضة؛ 
 يد أسعار الفائدة؛األخذ بعين االعتبار أسعار الخصم لمختلف العمالت عند تحد 

 .ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية 

 :ائدةالفُيظهر الجدول التالي تعرض البنك إلى مخاطر سعر 
  ------------------------------------  م1033  ------------------------------

  اإلجمالي
 غير متأثر

 ائدةالفب
 أكثر من 

  سنة واحدة
 أشهر ,من 

  إلى سنة واحدة
 إلى 1من 

  أشهر ,
 أقل من

  أشهر 1
 الموجودات لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف

565,16122  565,16122  -  -  -  - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي 

 اليمني
 األرصدة لدى البنوك3 صافي  6211,,560  -  -  -  3623,6302  62,56023,

 أذون الخزانة3 صافي  1063,16019  360,26522  160116051  -  -  1161926,12

316,236,53  ,2,6122  -  161,1611,  16252601,  5601,6151 
ية سالمالتمويلية اإل نشطةاألو  القروض والتسهيالت االئتمانية

 مقدمة للعمالء3 بعد المخصصاتال
 االستثمارات  -  -  -  -  10,69,0  10,69,0

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  -  -  -  -  2602,6159  2602,6159
 العقارات واآلالت والمعدات3 بعد االستهالك المتراكم -  -  -  -  3613,6210  3613,6210

 إجمالي الموجودات 1061596131  5601,6595  5612,61,3  -  2,,3161016  5169226,11

 المطلوبات وحقوق الملكية           
   والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة للبنوك -  -  -  -  -  -

 ودائع العمالء  1,60336353  6112,,69,  365,5,,  -  969206122  2163,36132
 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى    -  -  -  ,162116,0  ,162116,0

 المخصصات -  -  -  -  1236,13  1236,13
 المستحقة الدفع ضريبة الدخل -  -  -  -  ,152621  ,152621

 حقوق الملكية -  -  -  -  26,51,,96  26,51,,96
 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 1,60336353  6112,,69,  365,5,,  -  3,615169,9  5169226,11

 فجوة التأثر بسعر الفائدة 1612,60,3  (369126952)  ,26,12692  -  (563536301)  -



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (21صفحة )    

 )تتمة(األدوات المالية   1
 )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية  ب-1

 )تتمة(مخاطر سعر الفائدة 
 

  -----------------------------------  م1030   -------------------------------

  اإلجمالي
 غير متأثر

 بالفائدة
 أكثر من 

  سنة واحدة
 أشهر ,من 

  إلى سنة واحدة
 إلى 1من 

  أشهر ,
 أقل من

  أشهر 1
 الموجودات يمنيألف لاير   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني -  -  -  -  734313444  734313444
 األرصدة لدى البنوك3 صافي  434243658  -  -  -  237233781  731483637

 أذون الخزانة3 صافي  1738823215  436743563  337583277  -  -  2635153145

1235753526  132383217  -  138753688  231253778  733353851 
ية سالمالتمويلية اإل نشطةاألو  القروض والتسهيالت االئتمانية

 المقدمة للعمالء3 بعد المخصصات
 االستثمارات  -  -  -  -  2113173  2113173

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  -  -  -  -  535683783  535683783
 العقارات واآلالت والمعدات3 بعد االستهالك المتراكم -  -  -  -  7443218  7443218

 إجمالي الموجودات 2736423714  638113341  538333765  -  1737173778  6131853118

 المطلوبات وحقوق الملكية           
   والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة للبنوك 7143575  1553373  -  -  -  131573768

 ودائع العمالء  2636183517  534373675  7713267  -  1538673666  4838783135
 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  -  -  -  -  335463862  335463862
 المخصصات -  -  -  -  1113531  1113531

 المستحقة الدفع الدخل ضريبة -  -  -  -  -  -
 حقوق الملكية -  -  -  -  635683522  635683522

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 2735233112  535753168  7713267  -  2631763581  6131853118
 فجوة التأثر بسعر الفائدة 231173612  132153273  438633678  -  (831883583)  -

ديسمبر  31المنتهية في  السنة( متوسط سعر الفائدة على الموجودات والمطلوبات المطبق خالل 35ضافة إلى ما سبق3 ُيظهر اإليضاح )باإل
 م.2111ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2111

 مخاطر أسعار الصرف
ض لمخاطر أسعار الصرف3 ويحرص البنك على المحافظة بسبب طبيعة نشاطات البنك3 يتعامل البنك بمختلف العمالت األجنبية وعليه فإنه معر 

م والذي يحدد أن ال تتجاوز مراكز 1778( لسنة 6في المنشور رقم ) البنك المركزي اليمنيعلى مراكز متوازنة للعمالت األجنبية التزامًا بتعليمات 
% 25 يتجاوز إجمالي المركز المفتوح لجميع العمالت عن % من رأس مال البنك واحتياطياته3 وأن ال15العمالت األجنبية كل على حدة عن نسبة 

 :بلغ صافي تعرض البنك للعمالت األجنبية كالتاليمن رأس مال البنك واحتياطياته.  
   --------------------------------  م1033  ---------------------------------------

   دوالر أمريكي  ه إسترلينيجني  يورو  لاير سعودي  عمالت أخرى  اإلجمالي
   لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف

 الموجودات  3969216052  ,,21,60  ,36221691  3936921  116,30  26232,,326
 المطلوبات   (3960126010)  (1,163,1)  (362126150)  (,,,2196)  (6,21,)  (32639,6,91)

 صافي مراكز العمالت  9316012  3,56201  ,52619  (1,56215)  ,,1563  ,21652,

م يراقب البنك دوريًا مراكز العمالت األجنبية لديه ويقوم ببيع المبالغ الفائضة بالعمالت 1778( لسنة 6التزامًا بمنشور البنك المركزي اليمني رقم )
 .البنكهم مراكز العمالت األجنبية في ( أ36) يبين اإليضاحكزي اليمني باألسعار السائدة في تاريخ البيع. األجنبية إلى البنك المر 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (22صفحة )    

 )تتمة(األدوات المالية   1
 )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية  ب-1

 )تتمة( مخاطر أسعار الصرف
   --------------------------------------  م1030  ---------------------------------

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

 الموجودات  1532753841  133113578  235883151  135163254  363155  2137373877
 المطلوبات   (1634763671)  (132553115)  (235663382)  (132233771)  (113565)  (2135333443)
 صافي مراكز العمالت  (131813851)  563583  213668  2823463  243571  (7753546)

 إدارة رأس المال ج-1

بتصنيف وأن البنك يحتفظ متطلبات رأس المال المفروضة خارجيًا ب البنكالتزام ضمان في من إدارة البنك لرأس المال  ةاألساسيتتمثل األهداف 
تقنيات تستند على التعليمات  باستخدامبشكل ربع سنوي من قبل إدارة البنك رأس المال تتم مراقبة كفاية   نسب رأس مال صحيحة.و قوي  ائتماني

 طلوبة في ملف لدى البنك المركزي اليمني على أساس ربع سنوي.تحفظ المعلومات المو  . إشرافيةالمقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض 

أو أعلى من  إلى موجودات مرجحة بأوزان المخاطر يساويبأن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال في اليمن يلزم البنك المركزي اليمني كل بنك 
يساوي ودائع العمالء إلى البنك أن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال % التي تمثل الحد األدنى المتفق عليه دوليًا. باإلضافة إلى ذلك يتطلب من 8

 %.5أو أعلى من 

 .واالرباح المستبقاة القانوني واالحتياطي رأس المالإلى  البنكُيقسم إجمالي رأس مال 

 .للمطلوبات المحتملةُيضاف رصيد المخصصات العامة و في أي بنك محلي أو شركة مالية  االستثمارستقطع ي

ًا لمخاطر وتعكس تقدير  تهاسلم مدرج مكون من أربعة مستويات للمخاطر مصنفة وفقًا لطبيع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر باستخدامقاس تُ 
 إجراءات مماثلة تتبع  .أو كفاالت مالئمة ضماناتأي  االعتبارالسوق والمخاطر األخرى المصاحبة لكل أصل ونظيره3 مع األخذ بعين االئتمان و 

 ة األكثر احتمالية للخسائر الممكنة. طبيعلتعكس المع بعض التعديالت  بيان المركز الماليلمخاطر البنود خارج 
 يعمل البنك وفقًا لجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجيًا الخاضع لها.



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (23صفحة )    

 )تتمة(األدوات المالية   1

 )تتمة( إدارة رأس المال ج-1

 :التالييتم احتساب كفاية رأس المال ك
 م2111  م1033 
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألف 

 631113111  60006000, رأس المال
 5683522  91,6,21 االحتياطيات

 -  25162,3 األرباح المستبقاة
 635683522  26,51,,96 إجمالي حقوق الملكية

 1123771  56232, المخصص لقاء خسائر المطلوبات المحتملة 
 (2113173)  (10,69,0) االستثمارات في البنوك أو الشركات المالية المحلية

 634713141  6121,,965 إجمالي رأس المال العامل
    الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر:

 1731313282  326,216531 في بيان المركز المالي 
 737643173  169126251 خارج بيان المركز المالي 

 2437753355  116,1162,5 لي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطرإجما
    نسبة كفاية رأس المال:

 %26.28  %32.5 إجمالي حقوق الملكية 
 %25.7  %32 إجمالي رأس المال العامل 

 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 2
 م2111  1033 
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألف :نقدية في الصندوقال

 6113611  2196019 بالعملة المحلية 
 131773716  369196111 بالعمالت األجنبية 

 1635261,0  137113316 
    أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني: 

 231173774  369536595 بالعملة المحلية 
 337213334  36,5,6102 بالعمالت األجنبية 

 537313128  2,,162096 إجمالي أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني
 734313444  565,16122 إجمالي النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 على البنك أن يحتفظ بودائع قانونية لدى البنك المركزي اليمني نيوتعليمات البنك المركزي اليم م1778( لسنة 38بموجب أحكام قانون البنوك رقم )
  .العمالت األجنبيةب% 11العملة المحلية ونسبة ب% 7بنسبة  للودائع تحت الطلب والودائع ألجل والودائع األخرى لديه



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (24صفحة )    

 األرصدة لدى البنوك 5

 المحلية األخرى األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
 م2111  م1033

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
    الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني:

 132733176  35162,2 بالعملة المحلية 
 2823471  35263,1 بالعمالت األجنبية 

 135553666  ,,13163 إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني
    المحليةات المالية األرصدة لدى البنوك والمؤسس

 -  5006000 الودائع ألجل
 135553666  ,,3163, المحلية األخرى األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

    األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األجنبية
 131683315  363026221 أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب

 434243658  6211,,265 الودائع ألجل

 535723773  56,936,95 إجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األجنبية

 731483637  62,56023, إجمالي األرصدة لدى البنوك

 صافي 6أذون الخزانة ,
 م2111  م1033 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 2738533117  ,,12611,63 أ(-6)إيضاح  أذون الخزانة المشتراة
 (133383162)  (25,6552) ب(-6)إيضاح  المستحقغير الخصم غير المطفأ 

 2635153145  1161926,12 3 صافيذون الخزانةإجمالي أ

 %(.22.778إلى % 12.75م: 2111ديسمبر  31% )22.78إلى  %22.43فائدة تتراوح بين تحمل أذون الخزانة أسعار 

 المشتراة أذون الخزانة أ-6
 م2111  م1033 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني االستحقاق خالل:
 1833713627  ,,10691,63 يوماً  71

 531113111  361006000 يوماً  182
 434613481  161006000 يوماً  364

 2738533117  ,,12611,63 إجمالي أذون الخزانة المشتراة



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (25صفحة )    

 )تتمة( صافي 6أذون الخزانة ,

 المستحقغير خصم غير المطفأ ال ب-,
 م2111  م1033 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني خالل:
 (5173422)  (59,63,3) يوماً  71

 (3253437)  (3356253) يوماً  182
 (5133213)  (6229,,1) يوماً  364

 (133383162)  (25,6552) اجمالي الخصم غير المطفأ غير المستحق

 بعد المخصصات 6المقدمة للعمالءية سالماإلالتمويلية  نشطةواأل  ئتمانيةالقروض والتسهيالت اال  9
 م2111  م1033 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 1235753526  3161216521 أ(-7)إيضاح  القروض والتسهيالت االئتمانية
 -  2,6102, (ب-7)إيضاح ية سالماإلالتمويلية  نشطةاأل

 يةسالمالتمويلية اإل نشطةاألو  الئتمانيةالقروض والتسهيالت ااجمالي 
 1235753526  316,236,53 بعد المخصصات 3المقدمة للعمالء

 القروض والتسهيالت االئتمانية أ-9
 م2111  م1033 

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني المقدمة للعمالء:  القروض والتسهيالت االئتمانية
 1137733145  30631,6350 نةالحسابات الجارية المدي
 437183735  263326,22 القروض القصيرة األجل

 1383181  15,6,21 المقدمة للموظفين القروض والتسهيالت االئتمانية
 763175  956911 أخرى

 1537163255  3265,96,12 (1-أ-7)إيضاح المقدمة للعمالء  القروض والتسهيالت االئتمانيةإجمالي 
 (331373648)  (161106211) (2-أ-7غير المنتظمة )إيضاح  القروض والتسهيالت االئتمانيةالمخصص لقاء خسائر 
 (733181)  (31163,0) (3-أ-7الفوائد المعلقة  )إيضاح 

 (331313727)  (1612260,1) غير المنتظمة والفوائد المعلقة القروض والتسهيالت االئتمانيةإجمالي المخصص لقاء خسائر 
 1235753526  3161216521 بعد المخصصات  3المقدمة للعمالء القروض والتسهيالت االئتمانيةإجمالي 

 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (26صفحة )    

 )تتمة( المقدمة للعمالء6 بعد المخصصاتية سالمالتمويلية اإل نشطةواأل القروض والتسهيالت االئتمانية  9
 المقدمة للعمالء القروض والتسهيالت االئتمانية 3-أ-9

  المنتظمة كما في نهاية السنة كما يلي:غير  القروض والتسهيالتصافي مخاطر بلغ 
  ------------- م 1033 ------------  ------------- م2111 -------------

 صافي
  المخاطر

 الضمانات
  النقدية

 لقروض إجمالي
والتسهيالت غير 

  المنتظمة
 صافي

  المخاطر
 الضمانات

  النقدية

 القروض إجمالي
والتسهيالت غير 

  المنتظمة
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 ديون دون المستوىال 2,16215  (263,9)  ,252692  7273754  (763476)  8513478
 الديون المشكوك في تحصيلها ,121691  -  ,121691  8863637  (5683821)  3173817

 الديون الرديئة 16,216,23  (360016021)  ,2652,,36  536573711  (235863166)  331733845
 اإلجمالي 16,226102  (360316110)  96092,,16  734743514  (332313362)  432433142

 غير المنتظمة التسهيالت االئتمانيةالقروض و المخصص لقاء خسائر  1-أ-9

 غير المنتظمة خالل السنة على النحو التالي:المخصص لقاء خسائر القروض والتسهيالت االئتمانية كانت حركة 
  ---------------م1033 --------------  -------------- م2111 --------------

  خاص  عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

 يناير 1الرصيد في  331373648  -  331373648  138133777  813173  138833772
 (26)إيضاح  المخصص للسنة -  2,,30,6  2,,30,6  131673262  -  131673262

 المستخدم للسنةالمخصص  (16102,)  -  (16102,)  (133586)  -  (133586)
 (25)إيضاح  المسترد خالل السنة (,1620,,)  -  (,1620,,)  -  -  -
 التسويات خالل السنة -  -  -  813173  (813173)  -

 السنة الرصيد في نهاية ,16331601  2,,30,6  161106211  331373648  -  331373648

القروض والتسهيالت ( لمقابلة المخاطر العامة لمحفظة الشيءم: 2111) م2111في  %1قامت إدارة البنك بتجنيب مخصصات عامة بنسبة 
 .االئتمانية

 م2111  م1033 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني :المنتظمة القروض والتسهيالت االئتمانية

 435633751  ,62,9600,  الجيدة
 336683111  162036132 تحت المراقبة 

 832313751  6110,,,306 المنتظمةإجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية 
    المنتظمة: غير القروض والتسهيالت االئتمانية

 7273754  2,16215 دون المستوى
 8863637  ,121691 المشكوك في تحصيلها

 536573711  16,216,23 الرديئة 
 734743514  16,226102 المنتظمة غير إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية
 1537163255  3265,96,12 المقدمة للعمالء إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (27صفحة )    

 )تتمة( بعد المخصصات 6المقدمة للعمالءواألنشطة التمويلية اإلسالمية القروض والتسهيالت االئتمانية  9

 المعلقة الفوائد 1-أ-9
  م1033  م2111
  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف

 يناير  1الرصيد في  2160,3  1433138
 إعادة تقييم الرصيد في بداية السنة -  515

 السنة  خالل المكون 116531  273367
 المستخدم خالل السنة (16212)  (773731)

 ديسمبر 31الرصيد في  31163,0  733181

 يةمسالالتمويلية اإل نشطةاأل  ب-9
 م2111  م1033 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 -  156222, المرابحةعقود عمليات 
 -  3,6,52 قيد التنفيذ تمويل اعتمادات
 (-)  (6522,) (1-ب-7)إيضاح ية سالمالتمويلية اإل نشطةاألانخفاض المخصص لقاء 

 -  2,6102, بعد المخصصات  3اإلسالمية التمويلية نشطةاألإجمالي 

 اإلسالمية التمويلية نشطةانخفاض األ المخصص لقاء   3-ب-9

الجيدة قررت اإلدارة تكوين مخصص  -نظرًا لحداثة نشاط إدارة الفروع اإلسالمية في البنك وكون أرصدة المرابحات والتمويالت ضمن الفئة المنتظمة 
 %.  1للمرابحات والتمويالت بمقدار 

 االستثمارات ,
 م2111  م1033  
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  

 1323676  3206101  أ(-8)إيضاح  في شركات زميلةاالستثمارات 
 683477  6299,,  ب(-8)إيضاح   االستثمارات المتوفرة للبيع3 صافي

 2113173  10,69,0  إجمالي االستثمارات

 في شركات زميلةاالستثمارات  أ-,
 م2111  م1033 
 لاير يمنيألف   ألف لاير يمني 

 1323676  3206101 شركة مساهمة يمنية غير مدرجة -شركة أمان للتأمين 
 1323676  3206101 في شركات زميلةاالستثمارات إجمالي 

بة تتم المحاس 3على أساس ثابت 3وفقًا للسياسات المحاسبية المطبقة في البنك. للتأمين )ش.م.ي( أمان% من رأس مال شركة 31يمتلك البنك نسبة 
 بطريقة حقوق الملكية النسبية3 استنادًا إلى آخر بيانات مالية مدققة متاحة.  الزميلةعلى االستثمار في الشركة 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (28صفحة )    

 )تتمة(االستثمارات  ,

 )تتمة(في شركات زميلة االستثمارات  أ-,

 حقوق الملكية للشركة على النحو التالي: م تم احتساب صافي حصة البنك في 2111ديسمبر  31وفقًا آلخر بيانات مالية مدققة للشركة كما في 
 م2111  م1033 

 على أساس المركز المالي  
  م1033سنة ل لشركةل

على أساس المركز المالي 
 م2111سنة ل لشركةل

 لاير يمني ألف  لاير يمني ألف 
 131673147  361026535 إجمالي الموجودات 
 (6263831)  (236,20,) إجمالي المطلوبات 

 4423317  2,96,95 الملكيةحقوق 
 %31  %31  نسبة حصة البنك

 1323676  3206101 الزميلةحصة البنك في حقوق الملكية في الشركة 

 :لى حسابات النتائج مبين فيما يليإن أثر تطبيق طريقة حقوق الملكية النسبية ع
 م2111  م1033 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 1273887  ,3116,2 يناير 1حقوق الملكية كما في 
 1323676  3206101 ديسمبر 31حقوق الملكية كما في 

 23817  96,09 الزيادة في حقوق الملكية
 611  - األرباح النقدية المستلمة خالل السنةتوزيعات 

 33417  96,09 (24الدخل المرحل لبيان الدخل الشامل )إيضاح 

 االستثمارات المتوفرة للبيع6 صافي  ب-,
 م2111  م1033 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 653477  56299, (1-ب-8)إيضاح  اليمن –شركة الخدمات المالية اليمنية 
 33111  33111 (2-ب-8)إيضاح  اليمن -بنك األمل للتمويل األصغر

 683477  6299,, صافي االستثمارات المتوفرة للبيع
  اليمن – شركة الخدمات المالية اليمنية 1-ب-8

ققة للشركة3 )أي تم احتساب القيمة العادلة لالستثمار في شركة الخدمات المالية اليمنية على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقًا آلخر بيانات مالية مد
 .دوالر أمريكي للسهم( 111م: 2117والر أمريكي للسهم )د 111مبلغ م( والتي بلغت 2111ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  اليمن -بنك األمل للتمويل األصغر 2-ب-8
ألف لاير يمني بإجمالي قدره  111وتبلغ قيمة السهم الواحد  3اليمن -األمل للتمويل األصغربنك سهم في  31م بـما قدره 2115اكتتب البنك في سنة 

 مليون لاير يمني. 3



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (27صفحة )    

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى 2
  م1033  م2111

  ألف لاير يمني  نيألف لاير يم
 أ(-7)إيضاح  الفوائد المستحقة القبض 3,,126  551

 مقدمًا  ةالمدفوعالمصروفات  30262,2  473112
 ب(-7)إبضاح  قيد التنفيذ األعمال الرأسمالية 2,6212  6143476

 ج(-7)إيضاح  آلت ملكيتها للبنك وفاًء لقروض غير منتظمةالتي عقارات ال 36,216223  138333711
 مخزون األدوات المكتبية والقرطاسية 356322  113742
 عهد وسلف الموظفين ,1622  133771

 قبوالت العمالء 36,226,13  237783838
 األرصدة المدينة األخرى 3,06213  753261

 إجمالي األرصدة المدينة والموجودات األخرى 6232,,260  535873541
 المخصص لقاء الديون المشكوك في تحصيلها (3,6559)  (183557)

 صافي األرصدة المدينة والموجودات األخرى 2602,6159  535683783

  الفوائد المستحقة القبض أ-2

 يتمثل هذا المبلغ بالفوائد المستحقة غير المحصلة على الودائع لدى البنوك األجنبية والفوائد على قروض العمالء والموظفين.

 ألعمال الرأسمالية قيد التنفيذا ب-2

صالحات لفرع 38يتمثل هذا المبلغ في دفعة من قيمة النظام البنكي الجديد ومصاريف متعلقة ببدء تشغيله )إيضاح  (3 إضافة إلى أعمال ترميم وا 
 المكال. 

 آلت ملكيتها للبنك وفاًء لقروض غير منتظمةالتي عقارات ال ج-2
. يجري تقييم هذه هم للبنكعمالء تعثروا في سداد ميونياتلراضي ومباني أي قيمة فات التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء3 العقار هذا المبلغ بقيمة يتمثل 

   العقارات وفقًا لتعليمات البنك المركزي اليمني.



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (31صفحة )    

 بعد االستهالك المتراكم 6العقارات واآلالت والمعدات 30

 والمباني األراضي 
التحسينات على  

  االثاث والمفروشات  االالت والمعدات  العقارات
 وبرامج أجهزة

  الكمبيوتر
ووسائل  السيارات

 اإلجمالي  النقل
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني لتكلفةا

 362336935  3126,22  ,2226,2  1136519  1016311  -  5,,2316 م2111يناير  1في 
 9,26230  196912  ,3096,2  ,301653  36552,  3,6992  ,212622 لإلضافات

 (506395)  (16219)  (20)  (26320)  (216559)  -  (203) لإلستبعادات خالل السنة

 163506250  3,262,3  5516501  1106,51  1216310  3,6992  536930, م2111ديسمبر  31في 

 4183114 م2111يناير  1ي ف
 

-  1863352  1563816  4173364  1213812  132713458 
 1453712  263384  263734  663172  213771  -  43551 لإلضافات

 (253455)  (173512)  (13412)  (13361)  (53171)  -  - لإلستبعادات خالل السنة

 134113715  1273674  4443676  2213527  2133133  -  4123665 م2111ديسمبر  31في 

  االستهالك
  

          

 96509,,  926301  1,36,22  ,,,36,  3326102  -  ,15621 م2111يناير  1في 
 3,96205  ,116,5  ,2,612  ,52603  2,6221  16151  26212 المحمل للسنة

 (116051)  (16219)  (20)  (1,,36)  (3,6,10)  -  (12) لإلستبعادات خالل السنة
 -  (2,)  -  393  -  -  (1,) التحويالت خالل السنة
 3,3  -  3,3  -  -  -  - التسويات خالل السنة

 116010,  226211  2306131  3126393  32265,1  16151  2561,2 م2111ديسمبر  31في 

 5573883  683817  2733575  653375  1113217  -  313717 م2111يناير  1في 
 1273716  173275  673717  173541  173852  -  33527 المحمل للسنة

 (213272)  (133781)  (13411)  (13151)  (33862)  -  (-) لإلستبعادات خالل السنة

 6673517  743112  3613874  813866  1143217  -  353436 م2111ديسمبر  31في 

  القيمة الدفتريةصافي 
  

          

 0,6223, م1033ديسمبر  13 في
 

356213  29652,  3,,6,,1  32161,2  906522  3613,6210 

 7443218  553572  823812  1373661  883724  -  3773227 م2111ديسمبر  31في 

 األرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية  33
  م1033  م2111

 ية وتحت الطلب:الحسابات الجار  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 البنوك المحلية -  283821

 الخارجيةالبنوك  -  4153547
 :مستنديةتمويل اعتمادات    

 الخارجيةالبنوك  -  6153611
 إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية -  131573768

 ودائع العمالء 31
  م1033  م2111

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 الحسابات الجارية  26905,,96  1238613786
 واالدخار حسابات التوفير 96331,,16  337373112

 واالستثمارية الودائع ألجل ,1261356,3  2732873456
 هوامش الودائع األخرى 13,6,22  6123114

 التأمينات النقدية لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها ,,1612362  234153877
 إجمالي ودائع العمالء 2163,36132  4838783135



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (31صفحة )    

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى 31
  م1033  م2111

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 الفوائد المستحقة الدفع 1216013  3153153
 المصروفات المستحقة 26312  413121

 اإليرادات المقبوضة مقدماً  6232,  -
 محصلة مقدماال جلةاآلعتمادات اال 2,  213771

 قبوالت العمالء 36,226,13  237783838
 موزعةالغير  رباحاأل 326311  173633

 إسالمي -مؤجلةالعوائد الرباح و األ 126922  -
 إسالمي -مقدمةالدفعات المؤجلة و الرباح األ 316010  -

 األرصدة الدائنة األخرى 32,6929  1813327
 إجمالي األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  ,162116,0  335463862

 موزعةالغير  األرباح أ-31
 م2111  م1033 
 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

 213311  326,11 يناير  1الرصيد في 
 (677)  (530) المدفوع خالل السنة

 173633  326311 ديسمبر 31الرصيد في 
 المخصصات 32

  م1033  م2111
 المخصص لقاء:  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف

 (أ-14)إيضاح  عرضيةالتزامات لاال 56232,  1123771
 (ب-14)إيضاح  المطلوبات المحتملة 16,21  23722
 (ج-14)إيضاح حقوق العاملين  ,30629  63118

 (28)إيضاح الزكاة لقاء  3216111  -
 إجمالي المخصصات 1236,13  3336513

 عرضيةالتزامات لاال لقاء مخصص ال أ-32
  م1033  م2111

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 يناير 1الرصيد في  3016923  1653281

 (27للسنة والمحمل على بيان الدخل الشامل )إيضاح لمكون ا 6523,  -
 (26خالل السنة )إيضاح إلى بيان الدخل الشامل المسترد  (1162,1)  (623471)

 ديسمبر 31الرصيد في  56232,  1123771

 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (32صفحة )    

 )تتمة( المخصصات 32

 المخصص لقاء المطلوبات المحتملة ب-32
  م1033  م2111

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 يناير  1الرصيد في  16911  -

 (27محمل على بيان الدخل الشامل )إيضاح للسنة والالمكون  -  23722
 خالل السنة  المستخدم (10)  (-)

 ديسمبر 31الرصيد في  16,21  23722

 حقوق العاملينالمخصص لقاء  ج-32
  م1033  م2111

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 يناير  1الرصيد في  ,603,  -

 لدخل الشامل للسنة والمحمل على بيان االمكون  3361,2  73886
 خالل السنة  المستخدم (6202,)  (13868)

 ديسمبر 31الرصيد في  ,30629  63118

 يمثل الرصيد مبالغ يتم تجنيبها لمواجهة مصاريف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

 ضريبة الدخل  35
  م1033  م2111

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 يناير  1الرصيد في  -  4773741

 أ(-15للسنة والمحمل على بيان الدخل الشامل )إيضاح لمكون ا ,152621  -
 لقاء ضريبة الدخل للسنة السابقة: -المدفوع خالل السنة (-)  (4773741)
 ديسمبر  31الرصيد في  ,152621  -

 وفقاً وك في تحصيلها التي تكونها البنوك لقاء ديون القروض والتسهيالت االئتمانية المشك اتمخصصال يتضمن الرصيد أعاله الضريبة على ال
ضرائب الدخل عند احتساب الوعاء الضريبي لضريبة حكام أي قانون لأل ةخاضعأو أرصدة الفوائد المعلقة كونها غير لتعليمات البنك المركزي اليمني 

( 2-أ-14وأحكام المادة )م3 1778ديسمبر  27في  ساري المفعولالم 1778لسنة  (38) رقمقانون البنوك من ( 85رقم )لمادة بموجب أحكام ا الدخل
 م. 2111لسنة  (17)رقم الدخل ضرائب قانون من 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (33صفحة )    

 )تتمة(ضريبة الدخل  35

 للسنة ضريبة الدخللقاء مخصص ال أ-35

الشيء  م:2111)من إجمالي األرباح الخاضعة لضريبة الدخل للسنة % 21على أساس م 2111 للسنةالدخل ضريبة لقاء مخصص الاحتساب  تم
 على النحو التالي:ذلك لعدم وجود ربح للسنة( و 

  م1033  م2111
 األرباح الخاضعة لضريبة الدخل للسنة: ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

 السنة بعد الزكاة وقبل ضريبة الدخلربح  361,065,9  -
 (11مجموع اإلهالكات )إيضاح  3,96205  -
 (23)إيضاح  محليةإيرادات االستثمارات ال (96,09)  -
 اإلهالكات المستوفية للخصم وفق القانون (1,163,2)  -
 3 صافياألرباح الخاضعة لضريبة الدخل للسنةإجمالي  3612963,3  -
 للسنة ضريبة الدخلالمخصص لقاء  ,152621  -

 حقوق الملكية ,3
 رأس المال  أ-,3
 ---------اإلجمالي--------      

 
 عدد األسهم

 همألف س
 قيمة السهم 

 لاير يمني
 م1033 

 ألف لاير يمني
 م2111 

 ألف لاير يمني

 631113111  60006000,  111  613111 المصرح به والمدفوعرأس المال 

 القانوني  االحتياطي ب-,3

سنة إلى حساب االحتياطي % من صافي األرباح لل15م بشأن البنوك يتم تحويل 1778( لسنة 38( من القانون رقم )1-12وفقًا لنص المادة )
نك القانوني حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ضعف رأس المال.  ال يمكن للبنك أن يستخدم هذا االحتياطي دون الحصول على موافقة مسبقة من الب

 (.الشيءم: 2111ديسمبر  31ألف لاير يمني لهذا االحتياطي ) 1683171م تم تحويل مبلغ 2111ديسمبر  31كما في  المركزي اليمني.

 صافي 6الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى 39
  ------------------م 1033 -----------------

 صافي
  االلتزامات

 الهامش المغطى
  بتأمين نقدي

 إجمالي
 االلتزامات

 

  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف
 ماد المستنديةخطابات االعت ,161,9623  (2596,13)  3621265,9
 خطابات الضمان  612,6222,  (363126191)  563596911

 السحوبات التجارية ,,,6,,  (6230,)  ,0625,
 أخرى 3136131  (-)  3136131

 اإلجمالي 62026521,  (163056531)  692260,0,



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (34صفحة )    

 )تتمة( فالحسابات النظامية وااللتزامات األخرى6 صا 39
  --------------------م 2111 --------------

 صافي
  االلتزامات

 الهامش المغطى
  بتأمين نقدي

 إجمالي
 االلتزامات

 

  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف
 خطابات االعتماد المستندية 434713318  (8333881)  336373427
 العمالء  -خطابات الضمان 831723527  (134313777)  636413751

 السحوبات التجارية -  -  -
 أخرى 237783838  (-)  237783838

 اإلجمالي 1535223673  (232643658)  1332583115

 المقدمة للعمالء واألرصدة لدى البنوك القروض والتسهيالت االئتمانيةمن  الفوائد ,3
  م1033  م2111

 المقدمة للعمالء: القروض والتسهيالت االئتمانيةوائد من الف ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 الحسابات الجارية المدينة 363056,12  135743711
 قصيرة األجلالقروض  926219,  3783763

 المقدمة للعمالء  القروض والتسهيالت االئتمانيةإجمالي الفوائد من  ,,369,061  137533473

 :ألرصدة لدى البنوكاالفوائد من    
 الخارجية لدى البنوك الودائع ألجلالفوائد من  ,13699  253738
 األرصدة لدى البنوكالفوائد من إجمالي  ,13699  253738

 واألرصدة لدى البنوك القروض والتسهيالت االئتمانيةإجمالي الفوائد من  36,016021  137773411

 تكلفة الودائع  32
  م1033  م2111

 الفوائد على ودائع العمالء: ألف لاير يمني  لف لاير يمنيأ
 الحسابات الجارية تحت الطلب 3126,12  2413283
 حسابات التوفير 5926,11  4773116

 الودائع ألجل 6111,,,16  333363812
 إجمالي الفوائد على ودائع العمالء 2,,265956  431563211

 :للبنوكالفوائد على األرصدة المستحقة    
 البنوك المحلية 36591  53561
 الخارجيةالبنوك  16,12  611

 الفوائد على األرصدة المستحقة للبنوكإجمالي  26101  63172
 إجمالي تكلفة الودائع ,,265,060  431623383

 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (35صفحة )    

 يةسالمالتمويلية واالستثمارية اإل نشطةيرادات األ إ 10
  م1033  م2111

 اإليرادات من:  يمنيألف لاير  ألف لاير يمني
 ات والتمويالت المقدمة للعمالءالمرابح 136311  -
 ية لدى البنوك المحليةسالمالودائع االستثمارية اإل -األرصدة لدى البنوك 136,12  -
 يةسالمالتمويلية واالستثمارية اإل نشطةاأل ايرادات إجمالي 516991  -

 يةواالدخار  يةاالستثمار ودائع الأصحاب على عائد ال 13
  م1033  م2111

  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 لودائع االستثمارية ا 316021  -
 حسابات اإلدخار ,5  -
 يةواالدخار  يةاالستثمار الودائع أصحاب على عائد ال إجمالي ,31602  -

 العموالت ورسوم الخدمات المصرفية 11
  م1033  م2111
 : من العموالت لاير يمني ألف  نيلاير يم ألف

 خطابات االعتماد المستندية  206022  1643617
 خطابات الضمان  26939,  873346
 التحويالت  96921,  643113
 الشيكات  522  13117

 إجمالي العموالت 1216101  3173173
 رسوم الخدمات المصرفية  5260,3  433814

 إجمالي العموالت ورسوم الخدمات المصرفية 10161,1  3623717
 اإليرادات من االستثمارات  11

 م2111
  ألف لاير يمني

 م1033
 من االستثمار في شركات زميلة اإليرادات ألف لاير يمني

 للتأمين" )ش.م.ي(  أمان"شركة  الزميلةمن تقييم المساهمة في الشركة اإليراد  96,09  23817
 للتأمين" )ش.م.ي(  أمان"شركة  الزميلةالشركة  منالموزعة  األرباح -  611

 إجمالي اإليرادات من االستثمارات  96,09  33417

 العمليات بالعمالت األجنبيةخسائر  12
  م1033  م2111
  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف

 أرباح العمليات بالعمالت األجنبية   326,23  43141
 العمالت األجنبية  برصدة األإعادة تقييم سائر خ (206,91)  (163487)
 إجمالي خسائر العمليات بالعمالت األجنبية (9363,3)  (123447)

 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (36صفحة )    

 إيرادات التشغيل األخرى 15
  م1033  م2111
 :المخصص لقاء لمستردة منا لاير يمني ألف  لاير يمني ألف
 (2-أ-7ح )إيضا  القروض والتسهيالت االئتمانيةخسائر  ,1620,,  -

 (أ-14)إيضاح  االلتزامات العرضيةخسائر  1162,1  623471
 أخرى    

 إيرادات اإليجارات 36911  73864
 األرباح من بيع العقارات واآلالت والمعداتالخسائر/  (321)  43671

 متنوعةإيرادات  3163,1  113174
 إجمالي إيرادات التشغيل األخرى 2036323  873137

 م تدرج أي مخصصات مستردة في "إيرادات التشغيل األخرى.1777 سنة( ل8تعليمات الواردة في منشور البنك المركزي اليمني رقم )وفقًا لل

 المخصصاتأعباء  ,1
  م1033  م2111

 عبء المخصص لقاء خسائر:  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني
 ( 2-أ-7منتظمة )إيضاح القروض والتسهيالت االئتمانية غير ال 2,,30,6  131673262

 (1-أ-7)إيضاح ية سالمالتمويلية اإل نشطةاأل 6522,  -
 (ب-14المطلوبات المحتملة )إيضاح  6523,  23722
 أخرى -  13467

 المخصصاتأعباء إجمالي  3116012  131713451
 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (37صفحة )    

 المصاريف العمومية واإلدارية 19
  م1033  م2111
  لاير يمني ألف  لاير يمني ألف

 واألجور والمصاريف ذات العالقة المرتبات 2,26932  7123678
 العليا دارةمكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإل 126,99  223111
 القرطاسية والمطبوعات   1161,1  213315
 البريد والهاتف والفاكس  1160,2  173774
 الكهرباء والمياه 596111  323531
 المواصالتالسفر و  1162,2  513368
 اإلعالن والنشر 526529  823715
 التدريب 116320  13868

 اإلصالحات والصيانة 106220  313146
 ( 11استهالك العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح  3,96205  1273716
 أ(-27)إيضاح  مساهمة في مؤسسة ضمان الودائع المصرفيةال 2163,5  443154
 الرسوم الحكوميةو  الضرائب 256191  63474

 واالعاناتالتبرعات  3,,6,  183756
 اإليجارات ,23619  423723
 االشتراكات ,31639  123187
 ستشاراتاالمهنية و التعاب األ 5,6053  513121
 التأمين ,1,622  263271
 الضيافة واالستقبال 356010  123827

 (ب-27ابقة )إيضاح مصروفات سنوات س 16115,  -
 أخرى 506593  223111

 إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية 36,9563,3  133273175

 المساهمة في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية أ-19

بشأن مؤسسة ضمان م 2118( لسنة 21)يمثل المبلغ ما تم دفعه خالل السنة مقابل االشتراك في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وفقًا للقانون رقم 
 .الودائع المصرفية

 مصروفات سنوات سابقة ب-19

 م. 2111م لقاء الزكاة لسنة 2111كون خالل السنة الميتمثل هذا المبلغ في المخصص 
 الزكاة ,1

  م1033  م2111
  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني

 يناير  1الرصيد في  -  -
 (ب-27)إيضاح لسنة السابقة والمحمل على بيان الدخل الشامل لمكون لا 16115,  1213528

 المكون للسنة والمحمل على بيان الدخل الشامل  3556111  -
 لقاء الزكاة للسنة السابقة –المدفوع خالل السنة  (16115,)  (1213528)
 المستخدم خالل السنة (316003)  -
 ديسمبر 31الرصيد في  3216111  -

 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (38صفحة )    

 )تتمة(ة الزكا ,1

م3 ودفع المبلغ من واقع اإلقرار 2111تجاري اإلقرار الزكوي لمكتب واجبات األمانة لسنة  -م3 قدم البنك 2111ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 م ولم يبلغ بأي إخطارات ربط إضافية من قبل مكتب الواجبات.2111يوليو  17بتاريخ 

 الربح األساسي للسهم  12
   م1033  م2111

 ربح السنة  ألف لاير يمني 363136313  -
 عدد األسهم خالل السنة المرجح لمتوسط ال ألف سهم 06000,  583222

 الربح األساسي للسهم  لاير يمني ,,.,3  -

 النقدية وشبه النقدية  10
 م2111  م1033  
 لاير يمني ألف  لاير يمني ألف  

 734313444  565,16122  (4لدى البنك المركزي اليمني )إيضاح  النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات
 731483637  62,56023,  (5األرصدة لدى البنوك )إيضاح 

 2635153145  1161926,12  (6أذون الخزانة )إيضاح 
 (537313128)  (2,,162096)  ( 4أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني )إيضاح 

 (836323841)  (1611,6153)  ستحقة بعد ثالثة أشهر3 بعد الخصم غير المطفأ أذون الخزانة الم

 2637323161  16,92,,126  إجمالي النقدية وشبه النقدية

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 13

  م1033  م2111
 ذوي العالقة بهم واألطراف واإلدارة التنفيذية أعضاء مجلس اإلدارة لاير يمني  مليون  لاير يمني  مليون

 الموجودات واإليرادات   
 :التسهيالت االئتمانيةالقروض و    

 بعد المخصصات 3التسهيالت االئتمانيةالقروض و  16022  23187
 3 صافيالتسهيالت غير المباشرة ,,362  23738
 االستثمارات في شركات زميلة 320  131
 لسنةامقبوضة خالل الفوائد والعموالت ال ,52  175

 المطلوبات والمصاريف   
 دائنةالرصدة األودائع و ال 6159,  63382
 مرتبات وأجور اإلدارة التنفيذية 131  171
 اإلدارةمكافآت وبدالت أعضاء مجلس  20  42

 مدفوعة خالل السنةالفوائد ال 112  485

 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (37صفحة )    

 توزيعات الموجودات والمطلوبات بحسب القطاعات االقتصادية    11
  --------------------------------------م 1033 ----------------------------

  التمويل  التجارة  الصناعة  الزراعة  مقاوالت وخدمات  أخرى  اإلجمالي
 الموجودات  يلاير يمن مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون

565,1  -  -  -  -  -  565,1 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى 

 البنك المركزي اليمني
 رصدة لدى البنوك3 صافياأل 62,5,  -  -  -  -  -  62,5,

 أذون الخزانة3 صافي 1161,0  -  -  -  -  -  1161,0

316,21  215  16001  15,  16292  ,6910  - 

 نشطةاألو  ض والتسهيالت االئتمانيةالقرو 
المقدمة للعمالء3 بعد ية سالمالتمويلية اإل
 المخصصات

 االستثمارات -  -  -  -  ,10  -  ,10

 الموجودات إجمالي 156119  6910,  16292  ,15  16130  215  2,6219

 المطلوبات             
 والمؤسسات المالية ستحقة للبنوكاألرصدة الم -  -  -  -  -  -  -

 ودائع العمالء -  326320  0,,16  -  26,29  106132  2163,3

 المطلوبات إجمالي -  326320  0,,16  -  26,29  106132  2163,3

 الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى -  16215  212  -  16592  1,3  6922,

 
  --------------------------------------م 1030 ----------------------------

  التمويل  التجارة  الصناعة  الزراعة  مقاوالت وخدمات  أخرى  اإلجمالي
 الموجودات  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون

73431  -  -   - -  -  73431 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى 

 البنك المركزي اليمني
 رصدة لدى البنوك3 صافياأل 73147  -  - -   -  -  73147

 أذون الخزانة3 صافي 263515  -  - -   -  -  263515

123576  875  13721  324 

 

33711  53737  - 

 نشطةاألو  القروض والتسهيالت االئتمانية
المقدمة للعمالء3 بعد ية سالمالتمويلية اإل
 المخصصات

 االستثمارات  -  -  -  -  211  -  211

 الموجودات إجمالي 413175  53737  33711  324  13721  875  533871

 المطلوبات             

13161  -  -  - 
 

-  -  13161 
والمؤسسات  ستحقة للبنوكاألرصدة الم

 المالية
 ودائع العمالء -  173577  33712  13466  23445  213476  483878
 المطلوبات إجمالي 13161  173577  33712  13466  23445  213476  473758

 الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى -  73742  13177  162  43121  237  133258

 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (41صفحة )    

 وجودات والمطلوبات بحسب المناطق الجغرافيةتوزيع الم 11
  -------------------------م 1033 -----------------------------

  أوروبا  َآسيا  إفريقيا  اإلجمالي
 الواليات المتحدة

  اليمنية الجمهورية  األمريكية 
 الموجودات لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون

 النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 565,1  -  -  -  -  565,1
 األرصدة لدى البنوك3 صافي 31,  ,2  16,22  16291  1  62,5,

 أذون الخزانة3 صافي  1161,0  -  -  -  -  1161,0

316,21  -  -  -  -  316,21 
المقدمة ية سالمالتمويلية اإل نشطةاألو  القروض والتسهيالت االئتمانية

 للعمالء3 بعد المخصصات
 االستثمارات ,10  -  -  -  -  ,10

 إجمالي الموجودات 216955  ,2  16,22  16291  1  2,6219

 المطلوبات           
 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة للبنوك -  -  -  -  -  -

 ودائع العمالء 2163,3  -  -  -  -  2163,3
 إجمالي المطلوبات 2163,3  -  -  -  -  2163,3

 الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى 569,0  393  ,21  1,0  10  6922,
 

  -----------------------------م 2111 -----------------------------

  أوروبا  َآسيا  إفريقيا  اإلجمالي
 الواليات المتحدة

  اليمنية الجمهورية  األمريكية 
 الموجودات لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون

 رصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمنيالنقدية في الصندوق وأ 73431  -  -  -  -  73431
 األرصدة لدى البنوك3 صافي 13556  174  33817  13481  121  73147

 أذون الخزانة3 صافي  263515  -  -  -  -  263515

123576  -  -  -  -  123576 
المقدمة ية سالمالتمويلية اإل نشطةاألو   القروض والتسهيالت االئتمانية

 بعد المخصصات للعمالء3
 االستثمارات  211  -  -  -  -  211

 إجمالي الموجودات 483278  174  33817  13481  121  533871

 المطلوبات           
 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة للبنوك 27  68  332  631  -  13161

 ودائع العمالء 483878  -  -  -  -  483878
 إجمالي المطلوبات 483727  68  332  631  -  473758
 الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى 63642  13748  23151  23422  275  133258

 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (41صفحة )    

 استحقاقات الموجودات والمطلوبات   12
  ------------------------- م1033-----------------------

  أشهر 1 أقل من  أشهر , لىإ 1من   إلى سنة أشهر ,من   من سنة أكثر  اإلجمالي
 الموجودات  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون

 الحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني االنقدية في الصندوق وأرصدة  565,1  -  -  -  565,1
  رصدة لدى البنوك3 صافياأل 62,5,  -  -  -  62,5,

 أذون الخزانة3 صافي  1063,1  360,5  16011  -  1161,0

316,21  ,2,  161,2  16252  5601, 
للعمالء3 ية سالمالتمويلية اإل نشطةاألو  المقدمة القروض والتسهيالت االئتمانية

 بعد المخصصات
 االستثمارات  -  -  -  ,10  ,10

 إجمالي الموجودات 196119  56012  56129  52,  2,6219
 المطلوبات          
 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة للبنوك -  -  -  -  -

 ودائع العمالء    156953  69,2,  3,,  -  2163,3
 إجمالي المطلوبات 156953  69,2,  3,,  -  2163,3

 ةصافي الفجو  ,,362  (36910)  ,26,1  52,  ,5612
 

  -------------------------م 1030-----------------------
  أشهر 3 أقل من  أشهر 6 إلى 3من   إلى سنة أشهر 6من   من سنة أكثر  اإلجمالي

 الموجودات  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون  لاير يمني مليون
 الحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني انقدية في الصندوق وأرصدة ال 73431  -  -  -  73431
 رصدة لدى البنوك3 صافي األ 73147  -  -  -  73147

 أذون الخزانة3 صافي  173882  43675  33758  -  263515
 المقدمة للعمالء3 بعد المخصصات القروض والتسهيالت االئتمانية 83574  23126  13876  -  123576

 االستثمارات       211  211
 إجمالي الموجودات 413136  63811  53834  211  533871

 المطلوبات          
 والمؤسسات المالية األرصدة المستحقة للبنوك 715  155  -  -  13161

 ودائع العمالء    423488  53441  771  -  483878
 وباتإجمالي المطل 433373  53575  771  -  473758

 صافي الفجوة (23357)  13216  43864  211  33713

 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (42صفحة )    

 على الموجودات والمطلوبات الفوائدمتوسط أسعار  15
  -----------------------م 2111 ----------------------

 لاير سعودي
%  

 يورو
%  

 جنيه إسترليني
%  

 دوالر أمريكي
%  

 لاير يمني
 الموجودات  %

-  -  -  -  - 
االحتياطيات لدى البنك المركزي  أرصدة
 اليمني

 األرصدة لدى البنوك:    -  -  -  -
 والودائع  الحسابات الجارية -  1.7  1.7  1.6  1.2
 أذون الخزانة3 صافي 21.1  -  -  -  -

8.1  6.1  6.1  8.5  26.1 
القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة 

 للعمالء3 بعد المخصصات

 لمطلوباتا         
 :ودائع العمالء     -  -  -
 الودائع ألجل 21.1  1.5  1.5  1.5  -
 حسابات توفير 21.1  1.1  -  -  -
 األرصدة المستحقة للبنوك -  -  -  -  -

 
  ----------------------م 2111----------------------

 لاير سعودي
%  

 يورو
%  

 جنيه إسترليني
%  

 دوالر أمريكي
%  

 لاير يمني
 الموجودات  %

-  -  -  -  - 
أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي 

 اليمني
 األرصدة لدى البنوك:          

 والودائع  الحسابات الجارية -  1.4  1.1  1.1  1.2
 أذون الخزانة3 صافي 18.1  -  -  -  -

7.1  6.1  6.1  7.1  24.1 
مقدمة القروض والتسهيالت االئتمانية ال

 للعمالء3 بعد المخصصات

 المطلوبات         
 :ودائع العمالء         

 الودائع ألجل 18.1  3.1  5.1  1.1  1.1
 حسابات توفير 17.1  1.1  -  -  1.5
 األرصدة المستحقة للبنوك -  1.5  -  -  -

 



 بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار )ش.م.ي(

 )تتمة(اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 م2111 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  (43صفحة )    

 مراكز العمالت األجنبية ,1
  -------م1033 -------  -------م2111-------

  %  لاير يمني ألف  %  لاير يمني ألف
 دوالر أمريكي  0.02  9316011  (17.7)  (131813851)

 جنيه إسترليني  0.01  3,56202  1.3  213668
 يورو  0.03  ,52619  4.3  2823463
 لاير سعودي  (0.01)  (1,56215)  1.8  563583
 أخرى  0.00  ,,1563  1.3  243571

 إجمالي مراكز العمالت األجنبية المهمة 0.02  ,21652,  (12.2)  (7753546)

لاير  213.81م: 2111ديسمبر  31لاير يمني لكل دوالر أمريكي3 ) 213.81م يساوي 2111 ديسمبر 31بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي في 
 يمني لكل دوالر أمريكي(.

 األمانة أنشطة 19
دارة موجودات لحساب أطراف أخرى أو بالنيابة عنها تتعلق بحفظ أنشطةال يقوم البنك بأية   .وا 

 االلتزامات الرأسمالية ,1
   م 1033    م2111

   لاير يمني   لاير يمني 
 النظام البنكي  630,6551,,  -

 الرأسمالية االلتزاماتإجمالي   630,6551,,  -

م )إيضاح 2111ديسمبر  31ديد للبنك والذي بدأ تشغيله خالل السنة المنتهية في يمثل الرصيد المبلغ غير المدفوع من قيمة عقد النظام البنكي الج
 ب(.-7

 الموجودات والمطلوبات المحتملة 12

عدم سداد رفع البنك عددًا من القضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة التجارية االبتدائية ضد موظفين سابقين وعمالء بشأن مبالغ مختلسة و 
المستحقة3 على التوالي. وحيث توجد قضايا مرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة3 قامت إدارة البنك بتقديم مخصصات كاملة أو  المديونيات

 في حين ال تزال جزئية لهذه الحاالت في البيانات المالية.  بالنسبة لبعض القضايا3 وبالرغم من أنه قد ُحكم فيها لصالح البنك3 إال أنها لم تنفذ بعد3
 القضايا األخرى تنتظر دورها أمام المحاكم.

 أرقام المقارنة 20
المجمعـة باستثناء الحـاالت التـي يسـمح أو يطلـب معيـار أو تفسـير غيـر ذلـك3 توحـد جميـع المبـالغ المدرجـة أو يـتم اإلفصـاح عنهـا فـي البيانـات الماليـة 

 للبنك مع معلومات مقارنة.  

 اعتماد البيانات المالية 20

3 وقرر عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة المجمعة هذه البيانات المالية _________س إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ اعتمد مجل
 __________. فيوالمحدد عليها في تاريخ انعقادها 


