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الرؤية: أن نكون مصرفك األول.

الرســالة: تقديــم خدمــات مصرفيــة إســامية محليــًا و دوليــًا بفريــق 
عمــل فاعــل و متميــز مســتخدمين برامــج عمــل وتقنيــات تواكــب العصــر 
وتطوراتــه تحقيقــًا لتطلعــات عمائنــا ومســاهمينا وموظفينــا وتجســيدًا 

لقيــم المســئولية اإلجتماعيــة.

األهداف / الغايات االستراتيجية:
المصرفيــة واإلســتثمارية 	  الخدمــات والحلــول  تقديــم أفضــل 

اإلســامية.
بنــاء وتطويــر كادر مصرفــي محتــرف وتطبيــق أحــدث األنظمــة 	 

والتقنيــات.
بنــاء عاقــات إســتراتيجية مــع العمــاء والمؤسســات الماليــة 	 

المختلفــة. والمصرفيــة 
المساهمة في تعزيز المسئولية المجتمعية.	 

تحقيق أعلى العوائد للمساهمين والمودعين.	 

من قيمنا: 
التميز:

نتجــاوز توقعــات عمائنــا ونعمــل علــى تنميــة وتمكيــن موظفينــا وننجــز 
عملياتنــا بجــودة عاليــة تعتمــد علــى المعياريــة فــي البنــاء واالنســيابية، 

ونصنــع بهــذا التميــز قيمــة مضافــة لمجتمعنــا.

اإللتزام:     
وتكافــؤ  وبالعدالــة  تجــاه عمائنــا،  والشــفافية   بالمصداقيــة  نلتــزم 
الفــرص لموظفينــا، وبإنجــاز عملياتنــا وفــق أحــكام الشــريعة، ونســهم 

بترســيخ الوعــي المصرفــي اإلســامي.

المسئولية:
نحفــظ حقــوق عمائنــا، ونحمــي ونرعــى موظفينــا، ونوثــق عملياتنــا 

بمهنيــة، ونســهم بفاعليــة فــي التنميــة المســتدامة لمجتمعنــا.

روح الفريق:
نبــادل عماءنــا الــود ونشــاركهم النجــاح، ونصنــع بتناغــٍم فرقــا فــي 
األداء يضمــن الكفــاءة واالســتمرارية لعملياتنــا، وبهــذا نقــدم أنموذجــا 

ــا. ــر فــي مجتمعن ــاء القيــم وتــرك األث يســهم فــي إحي

اإلبداع والتطوير:
نحفــز موظفينــا ونشــجعهم إلطــاق مواهبهــم، لنجعــل مــن الخيــال 
ــرة ونســهم فــي رقــي  ــوال مبتك ــا، ونقــدم حل ــا يلمســه عماؤن واقع

مجتمعنــا.

التواصل:
نســعى لبنــاء شــراكة متينــة وعاقــة دائمــة مــع عمائنــا بــروح األســرة 
الواحــدة ، ونجعــل مــن التواصــل أداة للتنســيق التام والتدفق المســتمر 

لعملياتنــا، ونمــد منــه جســورا للتفاعــل واإلندمــاج مــع مجتمعنــا.
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لجنة الحوكمة والترشيح والمكافآت.	 

لجنة المراجعة.	 

لجنة المخاطر.	 

وأســندت لهــا المهــام التــي تتوافــق مــع 

ــات الحوكمــة المؤسســية. متطلب

إدارة  مجلــس  اهتمــام  مــع   وتماشــيًا 

البنــك بالتطبيــق لدليــل حوكمــة البنــوك 

اليمنيــة ،تــم رفــد مجلــس اإلدارة بأعضــاء 

مجلــس  أداء  تقييــم  وتــم  مســتقلين، 

اإلدارة، وكانــت النتائــج إيجابية، ونوقشــت 

ضمــن  التقييــم  ذلــك  ونتائــج  مخرجــات 

.2019 العــام  اجتماعــات المجلــس فــي 

بضــرورة  اإلدارة   مجلــس  أوصــى  كمــا 

االمتثــال  تحقيــق  متطلبــات  اســتكمال 

الكلــي ببنــود وعناصــر التقييــم المخصص 

لبيــان مســتوى تطبيق متطلبــات الحوكمة 

علــى مســتوى البنــك؛ علــى أن تتولــى 

اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارات 

إتمــام  التنفيذيــة  واإلدارة  الرقابيــة 

الجهــود؛ بمــا يحقــق الشــفافية واإلفصــاح 

فــي  متقدمــة  درجــة  لتحقيــق  وصــواًل 

ووفقــًا  المؤسســية،  الحوكمــة  معاييــر 

الممارســات.  ألفضــل 

الحوكمة المؤسسية
ســعى بنــك التضامــن منــذ التأســيس إلرســاء أســس الحوكمــة المؤسســية مــن خــال 

التزامــه بقانــون الشــركات المســاهمة، وقانــون المصــارف اإلســامية، ومــا أن صــدر 

ــق  ــوك الســباقة فــي تطبي ــن البن ــك مــن بي ــة ، كان البن ــوك اليمني ــل حوكمــة البن دلي

متطلبــات الحوكمــة، وأصــدر المجلــس قــرارات  تشــكيل اللجــان المنبثقــة عنــه وهــي:
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كلمـــة رئيـــس مجلـــس اإلدارة
عـــن أعمـــال البنـــك 
للعـــام المالي 2019
عبدالجبار هائل سعيد
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التقريــر  هــذا  فــي  معكــم  أســتعرض  أن  يســعدني 

ــه  ــه ونتائج ــن مجمــل انجازات ــك التضامــن ع الســنوي لبن

خــال العــام المنصــرم 2019، آمــا أن أســتطيع - فــي 

المنجــزات  أهــم  اختــزال   - المختصــرة  الســطور  هــذه 

ومخرجــات األعمــال االســتراتيجية المحققــة فــي البنــك 

وأثرهــا علــى النتائــج الماليــة محــور اجتماعنــا لهــذا اليــوم.

فبالرغــم مــن اســتمرار تواتــر األحــداث المحيطــة بشــكل 

ســلبي، وتوقــف جميــع المعطيــات التــي كانــت ُتبــذل 

ــة،  ــرة الماضي ــان الفت ــة إب لحــل األزمــة السياســية اليمني

مــن   - اللــه  مــن  بتوفيــق   – التضامــن  بنــك  اســتطاع 

المحيطــة  المصاعــب  جملــة  وتجــاوز  جهــوده  تكثيــف 

ــه والمتراكمــة عامــا بعــد آخــر. فقــد تمكــن البنــك مــن  ب

ومســتهدفاته  االســتراتيجية  توجهاتــه  فــي  المضــي 

محققــًا مجموعــة متميــزة مــن اإلنجــازات التــي انعكســت 

وبحمــد اللــه بمخرجاتهــا اإليجابيــة علــى األرقــام والنتائــج 

الخارجيــة  الظــروف  مــن  بالرغــم   2019 للعــام  الماليــة 

المحيطــة بنــا.

 فعلــى الصعيــد المحلــي، وبرغــم محــاوالت رأب الصــدع 

التــي كانــت تســير برعايــة األمــم المتحــدة للوصــول الــى 

حــل بيــن األطــراف المتنازعــة، إال أن التعقيــدات علــى 

األطــراف  بيــن  تفاهمــات  ابــرام  وعــدم  الواقــع  ارض 

أدت إلــى تقليــص النشــاط االقتصــادي بمقــدار الربــع 

تقريبــا وانخفــاض الدخــل القومــي فــي جميــع بنــوده 

علــى  أثــر  ممــا  االســتثمار(،  االدخــار،  )االســتهاك، 

عجلــة االقتصــاد وعلــى قــدرة الدولــة علــى القيــام 

بواجباتهــا األساســية.

مــن  الفــرد  نصيــب  انخفــاض  مــع  و 

أســعار  شــهدت  المحلــي،  الناتــج 

الســلع الغذائيــة ارتفاعــًا وصــل إلــى 

اليمنيــة  المحافظــات  بحســب   15%

مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي العــام 2018. 

ويعــزى ذلــك االرتفــاع إلــى زيــادة الرســوم 

الجمركيــة ورســوم نقــل الســلع داخليــًا بيــن المحافظــات. 

ومــن المتوقــع زيــادة االرتفــاع للفتــرة المقبلــة، إذا مــا 

مؤشــرات  علــى  ســلبًا  المؤثــرة  العوامــل  اســتمرت 

االقتصــادي. النشــاط 

فــي  تعقيــدًا  ســيزداد  الوضــع  أن  عليكــم  يخفــى  وال 

النقــد األجنبــي، وانعــدام  احتياطــي  نفــاد  ظــل قــرب 

المســاندة الماليــة الخارجيــة بســبب جائحــة كورونــا. األمــر 

الــذي ســوف يحــد مــن قــدرة األفــراد علــى االدخــار ويحــد 

ارتفــاع  الشــركات علــى االســتمرار بســبب  مــن قــدرة 

أســعار الســلع األساســية المســتوردة، وتضــاؤل القــدرة 

الشــرائية لألســر، وزيــادة التكاليــف التشــغيلية لمنشــآت 

األعمــال.

أمــا علــى النطــاق الدولــي، فقــد تأثــر االقتصــاد اليمنــي 

مــن انخفــاض تدفــق حــواالت المغتربيــن، والتــي تعــد 

ــة. حيــث أنكمــش  ــة األجنبي ــر العمل ــًا لتوفي مصــدرًا حيوي

التعــاون  مجلــس  دول  فــي  االقتصــادي  النشــاط 

الخليجــي منعكســًا بآثــاره الســلبية علــى فــرص تشــغيل 

ــه  ــذي ألقــى بتبعات ــر ال ــرة، األم ــة المهاج ــة اليمني العمال

علــى معيشــة األســر المعتمــدة علــى إعالــة مداخيــل 

أبنائهــا العامليــن فــي الخــارج. 

ومــن جملــة هــذه المصاعــب يبــدو واضحــا أنــه بــدون 

فــإن  والمســتدام،  والعــادل  العاجــل  الســام  تحقيــق 

بيــن  والفجــوة  للتزايــد  مرشــحة  االقتصاديــة  الخســائر 

فــي  ستســتمر  والعالــم  المنطقــة  وبلــدان  اليمــن 

إلــى  المتحــدة  األمــم  تقاريــر  وتشــير  حيــث  االتســاع. 

وجــود توقعــات بازديــاد الفجــوة خــال الفتــرة القريبــة 

القادمــة.

المحلــي  الصعيديــن  علــى  التأثيــرات  تبايــن  وبرغــم 

ــة المعيقــة  ــرة األحــداث الداخلي ــاك وتي والعالمــي، وارتب

ــك  ــاد، إال أن البن ــدم النشــاط االقتصــادي فــي الب لتق

أســتمر فــي التركيــز علــى مســتهدفاته ســواء بعيــدة 

المــدى: بالبنــاء والتطويــر والتجهيــز للمراحــل القادمــة، 
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مــن  التــي  المشــاريع  بتنفيــذ  المــدى:  وقصيــرة 

ــه  ــة واســتجابة مكونات ــز مســتوى مرون شــأنها تعزي

للتفاعــل مــع المتغيــرات المحيطــة بشــكل إيجابــي 

ورفــع  المتاحــة  الفــرص  اســتغال  يضمــن  بمــا 

اإلنتاجيــة. مســتوى 

كمــا نجــح البنــك بحمــد اللــه فــي تحقيــق مــا نســبته 

للعــام  االســتراتيجية  خطتــه  إجمالــي  مــن   92%

بحجــم  مقارنــة  ضئيلــة  انحــراف  بنســبة   2019

ــه خــال هــذا  ــي أحاطــت ب ــرات الســلبية الت المتغي

العــام.

ــك يعمــل فــي األســاس ضمــن  ــه البن ــون توج وك

البنــك  اســتمر  المصرفيــة،  الحوكمــة  منظومــة 

غســل  ومكافحــة  االمتثــال  متطلبــات  دعــم  فــي 

البنــك  تقييــم  نســبة  ارتفعــت  حيــث  األمــوال، 

فــي إجــراءات العنايــة الواجبــة إلــى %98.7 فــي 

 ،2018 العــام  %94.7 فــي  2019 مقابــل  العــام 

بمعــدل زيــادة %4. كمــا تــم التحــول مــن النظــام 

ــى  ــة إل ــر االعتيادي ــات غي ــة العملي ــي لمراقب المكتب

الرقابــة وضمــان  إجــراءات  نظــام ويــب لتســهيل 

اســتمرارية رقابــة االمتثــال علــى عمليــات البنــك 

ــه فــي ظــل أصعــب الظــروف. و بالتــوازي،  وأعمال

تــم اســتحداث مجموعــة مــن السياســات المحكمــة 

لتطبيــق االمتثــال فــي البنــك كـــ : سياســة مكافحــة 

الرشــوة والفســاد واالحتيــال المصرفــي، سياســة 

سياســة  الدوليــة،  العقوبــات  لتطبيــق  االمتثــال 

مكافحــة االحتيــال علــى العمــاء.

مــن جهــة أخــرى، عــزز البنك إجراءاتــه الداخلية لخفض 

مســتوى تأثيــر المخاطــر والهــدر، مطبقــا العديــد 

علــى  التحكمــات  فــي  الممارســات  أفضــل  مــن 

المســتوى اإلجرائــي والتقنــي. حيــث عمــل البنــك 

وبشــكل تصاعــدي خــال فتــرة خطتــه االســتراتيجية 

الماضيــة للفتــرة مــن 2018 وحتــى 2020، علــى 

تعزيــز قــوة وأمــان البنيــة التحتيــة للبنــك لضمــان 

اســتمرارية األعمــال تحــت أي ظــروف قــد تحــدث 

ــة.  ــاس والتوقــع أو مفاجئ ــه للقي ــت قابل ســواء كان

شــملت هــذه التحســينات تعديــات فــي هيــكل 

البنــك التنظيمــي وإعــادة توزيــع الــكادر فــي اإلدارة 

العامــة بمــا يعمــل علــى تعزيــز مرونــة وحداتــه و 

يضمــن تطويــر مســار اإلنتاجيــة مــع خفــض الهــدر 

واإلشــراف  الموافقــة  مســتويات  تعــدد  فــي 

ــة لخدمــة العمــاء.  ــة الفاعل ــى اإلنتاجي ــز عل والتركي

ــة  ــم تكــن البني ــة، ل ــة المرون ــى منهجي وبالتطــرق إل

التحتيــة للبنــك بمنــأى عــن التحســين، فقــد ُدشــنت 

ــك  ــة للبن ــة التحتي ــز البني ــد مــن مشــاريع تعزي العدي

مــن خــال: 

الرئيســي  الموقــع  وتطويــر  وتشــغيل  تجهيــز 

والمواقــع البديلــة للبنــك بمــا يضمــن عــدم توقــف 

األعمــال أيــًا كانــت الظــروف المحيطــة والمعوقــات; 

تطويــر شــبكات فــروع البنــك باألليــاف الضوئيــة 

للتدريــب  داخلــي  مركــز  إنشــاء  الهــدف;  لنفــس 

والتأهيــل فــي البنــك.

تــم تنفيــذ مشــروع متكامــل  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

إلدارة منظومــة إنــذار الســرقة ومنظومــات الرقابــة 

بالكاميــرات علــى أعلــى مســتوى مــن المواصفــات 

فــي كافــة فــروع البنــك وفــق اشــتراطات الشــركات 

البنــك  ومتطلبــات  للتأميــن  المعيــدة  الخارجيــة 

المركــزي اليمنــي.

إال أن تعزيــز البنيــة التحتيــة للبنــك لــم يقتصــر علــى 

ــة فقــط، وإنمــا شــمل ليغطــي  ــكات المادي الممتل

ــكادر  ــك األساســي العامــل وهــو ال ــال البن رأس م

شــريحة  مهــارات  تطويــر  تــم  والــذي  البشــري. 

كبيــرة منــه مــن خــال تقديــم 139 برنامــج تدريبــي 

25 موظــف  عــدد  1323 متــدرب وتأهيــل  شــمل 

وذلــك  دوليــة  مهنيــة  شــهادات  علــى  للحصــول 

ضمــن مســتهدفات البنــك لرفــع الكفــاءة والقــدرات 

المؤسســية. عــاوة علــى ذلــك، وبهــدف تحســين 

البنــك،  فــي  القــرار  اتخــاذ  و  اإلشــراف  قــدرات 

تــم تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن مشــروع تطويــر 

ــم كفــاءة ومهــارات  ــه تقيي ــم في ــذي ت ــادات وال القي

الصــف األول والثانــي فــي البنــك فــي جوانــب 

المهــارات القياديــة واإلشــرافية، حيث سيســتهدف 

فــي مراحلــة الاحقــة تعزيزهــم بالبرامــج المطــورة 

علــى  يعمــل  بمــا  المطلوبــة  المهــارات  لجوانــب 

فــي  القــرار  واتخــاذ  اإلشــراف  تحســين مســتوى 

البنــك. 

إلــى  الماضيــة  الفتــرة  خــال  البنــك  توجــه  كمــا 
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تخفيــض مســتوى االعتمــاد علــى مزوديــن خارجييــن 

مــن اســتحداث  البنــك  للخدمــات. فقــد اســتطاع 

داخليــة  بحهــود  والبرامــج  األنظمــة  مــن  العديــد 

وكان مــن أهــم هــذه األنظمــة )نظــام المحفظــة 

ــة(. حيــث تمكــن فريــق العمــل الداخلــي  اإللكتروني

ــرة فــي النظــام  ــن متوف ــم تك ــا ل ــة مزاي مــن إضاف

العالمــي الــذي كنــا قــد تعاقدنــا عليــه ســابقًا، ولعــل 

أهــم هــذه اإلضافــات: خدمــة الســداد والتحويــل 

بــدون انترنــت offline mode والــذي تــم تطويــره 

اإلنترنــت  علــى مشــاكل ضعــف شــبكة  للتغلــب 

فــي اليمــن. األمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع أعــداد 

العمــاء الجــدد فــي خدمــة محفظتــي للربــع األخيــر 

إجمالــي  تقريبــًا  تــوازي  بنســبة   2019 عــام  مــن 

العمــاء المشــتركين خــال الثــاث األربــاع األولــى 

مــن نفــس العــام وبنســبة نمــو )63%(.

ولــم تقتصــر التطويــرات التقنيــة علــى األنظمــة 

التــي تخــدم العمــاء الخارجييــن و ربطهــا بشــكل 

آلــي بالنظــام البنكــي الرئيســي لتخفيــض مســتوى 

األخطــاء البشــرية وتســهيل اســتخدامها مــن قبــل 

العمــاء فقــط، بــل تخطــى ذلــك إلــى مــا يلــي:

تدشــين وإطــاق نظــام المــوارد البشــرية 	 

يعمــل  الــذي   ،365 مايكروســوفت  الجديــد 

علــى قيــاس وإظهار فجــوات األداء المطلوب 

ردمهــا علــى مســتوى إنتاجيــة كادر البنــك. 

اســتكمال ربــط النظــام البنكــي مــع منتــج 	 

 GPI العالمــي  المدفوعــات  نظــام  تطويــر 

المقــدم مــن قبــل شــركة ســويفت، والــذي 

تنفيــذ  تقــدم  مســتوى  بتعقــب  يســمح 

المراســلة  البنــوك  شــبكات  بيــن  الحــواالت 

النهائــي. المســتفيد  إلــى  وصــوال 

وأخيــرا وليــس آخــرًا التحــول إلــى التخزيــن 	 

للبريــد   )Cloud Service( الســحابي 

يشــمل  بمــا  بالبنــك  الخــاص  اإللكترونــي 

والخارجيــة. الداخليــة  البنــك  مراســات 

ــد المســاهمة فــي رفــع مســتوى  ــى صعي ــا عل أم

ــدأ الوصــول للعميــل أينمــا  الشــمول المالــي ومب

كان، تــم اســتئناف افتتــاح العديــد مــن نقــاط تقديــم 

خدمــة جديــدة للبنــك فــي مناطــق لــم يتواجــد فيهــا 

ــاح )5(  ــم افتت ــث ت ــل حي الجهــاز المصرفــي مــن قب

مراكــز خدمــة. وليــس ذلــك فحســب، بــل تــم تعزيــز 

تمثيــل البنــك لــدى شــبكة واســعة مــن الــوكاء 

للوصــول إلــى عمائنــا فــي المناطــق التــي لــم 

نســتطع التواجــد فيهــا بشــكل مباشــر حيــث وصــل 

عــدد وكاء البنــك إلــى 850 وكيــل فــي نهايــة الربــع 

الرابــع مــن العــام 2019. وتوافــق هــذا النمــو فــي 

االنتشــار و متطلبــات تعزيــز اســتقطاب واســتقبال 

ــق نســبة نمــو فــي  ــى تحقي ــة إل ــواالت الخارجي الح

فــي   25% ال  تجــاوزت  الــواردة  الحــواالت  حجــم 

العــام 2019 مقابــل العــام 2018.

 وفــي اإلطــار المعلوماتــي االلكترونــي وتماشــيا 

مــع متطلبــات العصــر، نجــح البنــك فــي تحقيــق 

نســبة نمــو وصلــت ل %26 مقابــل العــام 2018 

فــي إدراج عمــاءه تحــت نطــاق التعامــل المالــي 

المختلفــة  اإللكترونيــة  خدماتــه  عبــر  اإللكترونــي 

والتــي مــن أبرزهــا: خدمــة االنترنــت المصرفــي 

للشــركات، خدمــة االنترنــت المصرفــي والموبايــل 

المصرفــي وخدمــات البطائــق المصرفيــة لألفــراد 

ــذا خدمــة  ــك، وك لمــن لديهــم حســابات طــرف البن

محفظتــي للعمــاء الذيــن يتعــذر عليهــم توفيــر 

متطلبــات فتــح الحســابات المصرفيــة. 

التطويريــة  المشــاريع  تبنــي  البنــك  اعتــاد  وكمــا 

بشــكل ســباق فــي الســوق المصرفــي اليمنــي 

وتقديــم  عمائــه  خدمــة  لتعزيــز  دومــًا  متوجهــًا 

الخدمــات األفضــل لهــم، تــم إطاق مشــروع الكول 

ســنتر فــي البنــك. حيــث تــم خدمــة مــا يقــارب الربــع 

ــل خــال العــام الماضــي فقــط عقــب  ــون عمي ملي

استفســارات  مــع  والتجــاوب  المشــروع  تدشــين 

العمــاء وتلبيــة احتياجاتهــم عبــر اتصــال هاتفــي 

مــدار  علــى  اليــوم  فــي  ســاعة   16 عمــل  بآليــة 

جميــع أيــام األســبوع وفــي أيــام العطــل الرســمية 

مــع  الســريع  التفاعــل  يضمــن  بمــا  واألعيــاد 

احتياجــات عمائنــا أينمــا كانــوا وفــي أي وقــت كان.

وعلــى مســتوى الشــركات التابعــة، و بعــد توقــف 

نشــاط الســوق العقــاري و لمــدة ثــاث ســنوات 

بســبب ظــروف البــاد،  قامــت شــركة التضامــن 

ــك التضامــن  ــاري لبن ــر العق ــة - ذراع التطوي العقاري
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- بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه العمــاء بإنهــاء أعمــال 

ــة التضامــن  ــة االولــى مــن مشــروع مدين المرحل

الســكنية وتســليم العمــاء المبانــي الســكنية 

مــرت  التــي  المعوقــات  رغــم  بهــم  الخاصــة 

ــن  ــر مــن العمــاء ع ــر الكثي ــم تعث ــاد ورغ ــا الب به

الســداد.

كمــا عملــت شــركة التضامــن العقاريــة - مدعومــة 

بالتوجــه االســتثماري لبنــك التضامــن فــي مجــال 

التطويــر العقــاري- الى اســتئناف كافة المشــاريع 

التــي توقفــت بســبب الحــرب فــي المحافظــات 

المختلفــة. ولــم تقتصــر الشــركة علــى اســتئناف 

توجهــت  وإنمــا  ســابقًا،  المتوقفــة  المشــاريع 

ــر العقــاري و تدشــين  ــى التوســع فــي التطوي إل

مشــاريع جديــدة فــي محافظــات أخــرى واإلعــداد 

ــة التضامــن الســكنية  ــة مــن مدين ــة الثاني للمرحل

صنعــاء وفتــح آفــاق لمشــاريع مماثلــة.

الصغيــر  للتمويــل  التضامــن  برنامــج  نجــح  كمــا 

مقارنــة  أداءه  مســتوى  رفــع  مــن  واألصغــر 

ضمــن   2019 العــام  ســبقت  التــي  باألعــوام 

خطــة ممنهجــة ومعتمــدة، ممــا انعكــس علــى 

حجــم التمويــات الممنوحــة مــن قبلــه للمشــاريع 

ألــف   4 الـــ  متجــاوزًا  والمتوســطة  الصغيــرة 

وعمــل  المســتهدفة،  لألســر  إنتاجــي  تمويــل 

البرنامــج علــى تخفيــض نســبة مخاطــر المحفظــة 

التمويليــة إلــى أقــل مــن %3 والتــي تعتبــر مــن 

الصناعــة  مســتوى  علــى  المؤشــرات  أفضــل 

الصغيــر  التمويــل  قطــاع  فــي  المصرفيــة 

اليمــن. فــي  واألصغــر 

بالتــوازي، قــام البرنامــج بتحســين مســاره فــي 

خــال  مــن   - المؤسســي  والبنــاء  التطويــر 

الدخــول فــي شــراكات نوعيــة مــع مجموعــة مــن 

المجتمــع  منظمــات  و  الدوليــة  المؤسســات 

مــن  حيــث حصــل  المانحــة.  والجهــات  المدنــي 

خــال هــذه الشــراكات علــى دعــم فــي تطويــر 

بيئــة العمــل وتطويــر المنتجــات، ، وتقديم الدعم 

الفنــي وتطويــر الســوق ضمــن عــدة مشــاريع 

فــي  الكهربــاء  إلــى  الوصــول  مشــروع  مثــل 

اليمــن مــن خــال تمويــل امتــاك منظومــات 

الطاقــة الشمســية ومشــروع دعــم رواد األعمــال 

والشــركات الصغيــرة الناشــئة، وكــذا دعــم تطويــر 

و تدريــب وتأهيــل عمــاء و موظفــي البرنامــج.

والواجهــة  الترويجــي  الصعيــد  علــى  أمــا 

التســويقية، تــم إطــاق الهويــة الجديــدة للبنــك 

باإلســم الجديــد )بنــك التضامــن( محافظًا بشــكل 

توجهــه  علــى  للمســاومة  قابــل  غيــر  ضمنــي 

إدارتــه المصرفيــة، متماشــيًا  اإلســامي فــي 

مــع عامتــه التســويقية والترويجيــة مــع تطــورات 

يصبــو  الــذي  اإلقليمــي  المصرفــي  القطــاع 

فيــه ضمــن  الفارقــة  البنــك بصمتــه  يضــع  أن 

اســتراتيجيًا.  المــدى  بعيــدة  أهدافــه 

لــم  المجتمعيــة،  المســئولية  صعيــد  وعلــى 

يومنــا  وحتــى  إنشــائه  منــذ  البنــك  يتوقــف 

هــذا عــن المســاهمة الفاعلــة فــي خدمــة أبنــاء 

ــك فــي لعــب دوره  ــث يســتمر البن المجتمــع. حي

كشــريك مالــي مــع المنظمــات الدوليــة بتقديــم 

اإلعانــات  مــن  للمســتفيدين  الحــواالت  خدمــة 

اإلنســانية عبــر خدمــة تضامــن بــاي مــن ناحيــة 

اســتمرارية  الازمــة لضمــان  الســيولة  وتوفيــر 

بذلــك  معــززًا  المنظمــات،  هــذه  تشــغيل 

تنفيــذ  واســتمرارية  ضمــان  فــي  مســاهمته 

مشــاريع اإلغاثــة وإعــادة اإلعمــار فــي مختلــف 

أنحــاء البــاد. كمــا عمــق البنــك شــراكته القائمــة 

منــذ العــام 2016 فــي ممارســة دوره المالــي 

والتمويلــي إلنقــاذ ودعــم المشــاريع الصغيــرة 

واألصغــر فــي اليمــن، مــن خــال مشــروع بريــف 

بالتنســيق  والثالثــة،  والثانيــة  األولــى  المرحلــة 

للتنميــة  اإلســامي  البنــك  مــع  والشــراكة 

لتنميــة   SMEPS وكالــة  المحلــي  والشــريك 

والمتوســطة. الصغيــرة  المنشــئات 

بعــد هــذا العــرض الموجــز لمســيرة البنــك خــال 

العــام الماضــي.. أتطــرق فيما يأتي الســتعراض 

للســنة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  نتائــج  أهــم 

الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31م للوقــوف 

علــى مســتوى أداء البنــك خــال عــام 2019م.

حجم الميزانية: 
بلــغ حجــم الميزانيــة الموحــدة نهايــة عــام 2019م 

مبلــغ 547 مليــار ريــال مقابــل مبلــغ 542.6  مليــار 

ريــال نهايــة عــام 2018م بزيــادة مبلــغ وقــدره 4.4 

مليــار ريــال تقريبــا وبنســبة ارتفــاع قدرهــا %1 

تقريبــًا.

نتائج األداء المالي
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ودائع وحسابات العمالء: 
ارتفعــت أرصــده ودائــع وحســابات العمــاء نهايــة عــام 

2019م إلــى مبلــغ 428.4 مليــار ريــال، مقابــل مبلــغ 

411.4 مليــار ريــال نهايــة عــام 2018م، بزيــادة مبلــغ 17 

مليــار ريــال تقريبــا وبنســبه ارتفــاع قدرهــا %4. 

أرباح الودائع االستثمارية واالدخار:
فــي مســعى البنــك الدائــم علــى بــذل كل جهــد ممكــن 

لحمايــة أمــوال المودعيــن وتحقيــق أفضــل العوائــد 

عليهــا فقــد تمكــن البنــك وبحمــد اللــه مــن توزيــع أربــاح 

للعــام   %29 نســبته  مــا  تجــاوزت  للمودعيــن  مجزيــة 

ــاح  ــع أرب ــم توزي ــث ت ــة بالعــام 2018م ؛ حي 2019 مقارن

بمبلــغ 12.3 مليــار ريــال نهايــة العــام 2019م ، مقابــل 

مبلــغ 9.5 مليــار ريــال نهايــة عــام 2018م، األمــر الــذي 

انعكــس إيجابــا علــى ســمعة البنــك وعــزز مكانتــه لــدى 

كافــة قطاعــات المســتثمرين.

االستثمارات والتمويالت: 
بلغــت صافــي االســتثمارات والتمويــات فــي نهايــة 

ــغ  ــال، مقابــل مبل ــار ري ــغ 368.6 ملي العــام 2019م مبل

384.9 مليــار ريــال نهايــة العــام 2018م، بنقــص مبلــغ 

16.3 مليــار ريــال تقريبــا وبنســبة انخفــاض قدرهــا 4%؛ 

حيــث يعكــس هــذا االنخفــاض سياســة مجلــس إدارة 

البنــك فــي تخفيــض االســتثمارات الخارجيــة بتوجهــات 

مدروســة ومحكمــة. 

قائمة الدخل: 
تمكــن البنــك مــن تحقيــق ارتفــاع فــي صافــي أرباحــه 

 %369 بلغــت  زيــادة  بنســبة  2019م  العــام  نهايــة 

ــاح  ــث بلغــت صافــي األرب ــة بالعــام 2018م ، حي مقارن

ريــال  2.4 مليــار  2019م مبلغــا وقــدره  العــام  نهايــة 

مقارنــة بصافــي خســائر محققــة فــي نهايــة العــام 

893 مليــون ريــال تقريبــا. 2018م والتــي بلغــت 

ــاح  ــر المســيطرين مــن صافــي األرب ــل حقــوق غي وتمث

  15.2 وقــدره  مبلغــا  2019م  العــام  نهايــة  المحققــة 

مليــون ، كمــا تــم تجنيــب احتياطــي قانوني من صافي 

األربــاح للعــام بمبلــغ 238.5 مليــون ريــال والتــي مثلــت 

إضافــة علــى حقــوق الملكيــة لمســاهمي البنــك.

وبنــاء علــى ذلــك فقــد ناقــش مجلــس اإلدارة هــذه 

النتائــج مقترحــا توزيــع أربــاح للمســاهمين بنســبة %10 

ــال. ــار ري ــغ 2 ملي وبإجمالــي مبل
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تقرير هيئة 
الرقابة الشرعية
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الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه..

اســتنادا إلــى مــا ورد فــي النظــام األساســي للبنــك بخصــوص تشــكيل هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك وبنــاء 

علــى مــا جــاء فــي قانــون المصــارف اإلســامية اليمنيــة الــذي ينــص علــى تشــكيل هيئــة رقابــة شــرعية 

ــن مــدى  ــر ســنوي ع ــم تقري ــه وتقدي ــه وتصرفات ــة معامات ــغ المصــرف ومراجع ــرار صي ــي بوضــع وإق تعن

التــزام المصــرف بتطبيــق الصيــغ الشــرعية والتزامــه بتوجيهــات الهيئــة، فإننــا نقــدم التقريــر اآلتــي:  

قامــت الهيئــة مــن خــال اجتماعاتهــا ومن خــال الرقابة الشــرعية الداخلية بمراجعــة ومتابعة المعامات 	 

والعقــود المنفــذة فــي البنــك، واســهمت فــي وضــع حلــول لإلشــكاالت التــي ظهــرت عنــد التطبيق.  

قامــت الهيئــة بالــرد علــى االستفســارات التــي عرضــت عليهــا مــن قبــل إدارة البنــك والموظفيــن 	 

والمتعامليــن مــع البنــك.  

تقــع مســئولية تنفيــذ عمليــات البنــك طبقــًا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية علــى عاتــق اإلدارة 	 

التنفيذيــة بالبنــك، وتنحصــر مســئوليتنا فــي إبــداء رأي مســتقل بنــاء علــى مراقبتنــا ألعمــال البنــك 

وفــي إعــداد تقريــر لكــم. 

وفي رأينا:
أن العقــود والمعامــات التــي أبرمهــا البنــك خــال الســنة الماليــة المنتهية فــي 2019/12/31م والتي 	 

اطلعــت عليهــا الهيئــة قــد تمــت وفقــًا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية، وقــرارات وتوصيــات 

الهيئــة الشــرعية.                

أن أرباح البنك تحققت من مصادر وبوسائل تتوافق مع الشريعة االسامية. 	 

أن توزيــع األربــاح وتحميــل الخســائر علــى حســاب االســتثمار يتفــق مــع الضوابــط واألســس المعتمــدة 	 

وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية.  

أن االيــرادات التــي تحققــت مــن مصــادر أو بطــرق ال تتوافــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية 	 

قــد تــم تجنيبهــا لتصــرف فــي األغــراض الخيريــة.  

أن احتســاب الــزكاة تــم وفقــا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة االســامية، وال يقــوم البنــك بإخــراج الــزكاة عــن 	 

المودعيــن.  

وفــي الختــام فالهيئــة تشــكر اللــه تعالى علــى توفيقه، وتقدر لــإلدارة العليــا واإلدارة التنفيذية والموظفين 

تعاونهــم معهــا فــي تنفيــذ مهامهــا وااللتــزام بقراراتهــا، ونســأل اللــه العلــي القديــر أن يوفــق القائميــن 

علــى البنــك لخدمــة ديننــا الحنيــف ووطننــا العزيــز وان يحقــق للجميــع الرشــاد والســداد. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

خالد محمد قاضي
المراقب الشرعي - عضو الهيئة

د. غالب عبدالكافي القرشي
عضو هيئة الفتوى

أ . د. محمد سنان الجالل
رئيس هيئة الفتوى
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البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق 
الحسابات المستقل عليها

بنك التضامن )شــركة مســاهمة يمنية(
المنتهيــة  الســنة  عــن 
في 31 ديســمبر 2019

  

علیھاالمستقلالحساباتمدققوتقریرالموحدةالمالیةالبیانات
(شركة مساھمة یمنیة)بنك التضامن 

م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱عن السنة المنتھیة في 
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المحتويات:

تقرير مدقق الحسابات المستقل

بيان المركز المالي الموحد

بيان الدخل الموحد

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

بيان التدفقات النقدية الموحد

بيان مصادر واستخدامات أموال القرض الحسن الموحد

بيان التغيرات في االستثمارات المقيدة الموحد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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ضرائب . إستشاراتتدقیق .
جرانت ثورنتون یمن

شارع الجزائر 
الجمھوریة الیمنیة–صنعاء 
۱۸۰٤٥ص.ب: 
+ ۹٦۷-۱-٥/٤٦٥۰۲٤ھاتف: 
+۹٦۷-۱-٤٦٥۰۲٦فاكس:

 www.gtyemen.com 

محاسبون قانونیون ومستشارون 
۷٤۲ترخیص رقم شركة تضامنیة مھنیة

جرانت ثورنتون الدولیـةفيعضو

تقریر مدقق الحسابات المستقل

المساھمین/السادةإلى:
)(شركة مساھمة یمنیةبنك التضامن 

الیمنیةالجمھوریـة-صنعاء 

البیانات المالیة الموحدةحولتقریر

(یشار ةالتابع) وشركاتھ البنك(شركة مساھمة یمنیة) (لبنك التضامن یة الموحدة المرفقةلقد قمنا بتدقیق البیانات المال
، وكل من بیان الدخل م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱والتي تتألف من بیان المركز المالي الموحد كما في إلیھما معاً بــــ"المجموعة")

الملكیة الموحد، وبیان التدفقات النقدیة الموحد وبیان مصادر وإستخدامات أموال صندوق الموحد، وبیان التغیرات في حقوق 
القرض الحسن الموحد وبیان التغیرات في اإلستثمارات المقیدة الموحد للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وملخص حول 

ھذا البیانات المالیة الموحدة وإلتزام . إن إعداد)٥۰-۱(السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التوضیحیة األخرى
المجموعة بالعمل وفقاً لمبادئ وقواعد الشریعة اإلسالمیة والتعلیمات الصادرة عن البنك المركزي الیمني ھو من مسئولیة 

.ي حول ھذه البیانات المالیة الموحدة إستنادا إلى أعمال التدقیق التي قمنا بھاإلدارة. إن مسئولیتنا ھي إبداء رأا

لقد تمت أعمال التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق للمؤسسات المالیة اإلسالمیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
الصادرة عن ھیئة الرقابة الشرعیة والتعلیمات الصادرة عن البنك المركزي الیمني والقوانین والتعلیمات المالیة اإلسالمیة

تطلب ھذه المعاییر أن تقوم بتخطیط وتنفیذ عملیة التدقیق من أجل الحصول على تأكیدات معقولة وتالمحلیة ذات العالقة.
جوھریة.خطاء التحتوي على  أنات المالیة الموحدة یاالبن بأ

ما كختباري للمستندات المؤیدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة في البیانات المالیة الموحدة، إتشتمل أعمال التدقیق على فحص 
تشتمل على تقییم للمبادئ المحاسبیة المتبعة والتقدیرات الھامة التي إستندت إلیھا اإلدارة، وكذلك تقییم العرض العام للبیانات 

المالیة الموحدة.

.لخاص بناي التدقیق اأونعتقد بأن إجراءات التدقیق التي قمنا بھا تعطي أساساً معقوالً لر

الرأي 

دیسمبر ۳۱ینا أن البیانات المالیة الموحدة تعطي صورة صادقة وعادلة للمركز المالي الموحد للمجموعة كما في في رأ
وعن نتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة الموحدة، والتغیرات في حقوق الملكیة الموحدة، ومصادر وإستخدامات أموال م۲۰۱۹

فقاً ریخ، وذلك وتثمارات المقیدة الموحدة عن السنة المنتھیة في التاصندوق القرض الحسن الموحدة، والتغیرات في اإلس
ة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، ووفقاً ألحكام ومبادئ الشریعة لمعاییر المحاسب

حلیة والقوانین والتعلیمات المكزي الیمنياإلسالمیة الصادرة عن ھیئة الرقابة الشرعیة والتعلیمات الصادرة عن البنك المر
.ذات العالقة

فقرات تأكید

:ھتمام إلى ما یلينوجھ اإل

مخاطر أسعار من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة والذي یشیر إلى ج)-۳٫۲٫۷(ما ورد في اإلیضاح رقم •
صرف العمالت األجنبیة وأثرھا على مراكز العمالت األجنبیة الھامة. حیث تم اإللتزام بسعر اإلقفال الصادر من البنك 
المركزي الیمني في إثبات المعامالت بالعمالت األجنبیة خالل العام وكذا في تقییم األصول واإللتزامات ذات الطبیعة 

. ال یعد رأینا متحفظاً في ھذا األمر.م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ا في النقدیة بالعمالت األجنبیة كم
ر إلى تأثیر إستمرار حالة عدم للبیانات المالیة الموحدة والذي یشیالمتممة) من اإلیضاحات ٤۸ما ورد باإلیضاح رقم (•

لھا، إن ھذه النھائيوالتي ال یمكن التنبؤ بالحل یةالیمنالجمھوریة قتصادي واإلضطرابات السیاسیة فياإلستقرار اإل
قتصاد الیمني وعملیات المجموعة. ال یعد رأینا متحفظاً في ھذا األمر.حداث یمكن أن تؤثر سلباً على اإلاأل
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

۸

الموحدةالمالیةالبیاناتحولإیضاحات

نبذة عامة عن البنك .۱

ي الوزاریمنیة) بموجب القرارستثمار والتنمیة (شركة مساھمة سم البنك اإلسالمي الیمني لإلاتحت بنك التضامن (البنك) تأسس 
م۱۹۹٦لسنة۱٦۹البنك الى بنك التضامن اإلسالمي بموجب القرار الوزاري رقم اسم وقد تم تعدیل م ۱۹۹٥لسنة۱٤۷رقم 

سم البنك لیصبح "بنك التضامن اإلسالمي إتغییر م۲۰۰۲مارس ۲۰ھذا وقد قررت الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ 
الجمعیة العامة غیر العادیة تغییر اسم البنك لیصبح "بنك التضامن"م قررت ۲۰۱۹سبتمبر ۲۹وفي تاریخ ،الدولي"

للبنك التي النظام األساسيمن)٤رقم (یباشر البنك أعمال التمویل واالستثمار والخدمات المصرفیة وبما یتفق مع نص المادة
وأعمالھ بمراعاة أحكام الشریعة اإلسالمیة.نصت على أن یلتزم البنك في جمیع أغراضھ 

) فرع ۲٦م ویمارس نشاطھ حالیاً من خالل المركز الرئیسي بمدینة صنعاء وعدد (۱۹۹٦یولیو ۲۰وقد بدأ البنك نشاطھ في 
.تشرة في أنحاء الجمھوریة الیمنیةمن

التابعة لھ داخل وخارج الجمھوریة الیمنیة (یشار إلیھما تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للبنك والشركات 
معا بــ"المجموعة") وبیانھا كما یلي:

نسبة الملكیة
ةأالمنشنشاط عة یطب م۲۰۱۸م۲۰۱۹إسم الشركة التابعة

تطویر عقاري%۹٥%۹٥الجمھوریة الیمنیة–شركة التضامن العقاریة المحدودة 
شركة خدمات مالیة%۹۹٫۹%۹۹٫۹مملكة البحرین–شركة التضامن كابیتال 

ایضةقشركة %۹۹%۹۹مملكة البحرین –شركة یم القابضة المحدودة 
إدارة إستثمارات عقاریة%۱۰۰%۱۰۰اإلمارات العربیة المتحدة–شركة جرین الند ریالتي المحدودة 

عقاريوتملك تجارة عامة %۱۰۰%۱۰۰اإلمارات العربیة المتحدة–شركة التضامن إنفستمنت المحدودة 
إدارة إستثمارات عقاریة%۱۰۰%۱۰۰اإلمارات العربیة المتحدة–شركة تي أي أي بي جروب المحدودة 

الموحدةالبیانات المالیة أسس إعداد .۲
             

اإللتزامبیان۱٫۲

ً لمعاییر المحاسبة • الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقا
ووفقاً ألحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة الصادرة عن ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك والتعلیمات )AAOIFIاإلسالمیة (

العالقة ة ذاتالصادرة عن البنك المركزي الیمني، كما تقوم المجموعة بإتباع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالی
وذلك في الحاالت التي ال یوجد لھا معیار محاسبي صادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة.

.م۲۰۲یونیو ۲٥تم إعتماد البیانات المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ•

أساس اإلعداد۲٫۲

الملكیة المدرجة حقوقأسھمتم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة بإستثناء اإلستثمارات العقاریة وأدوات 
اة وأدوات أسھم حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل والتي یتم قیاسھیبالقیمة العادلة من خالل حقوق الملك

العادلة.بالقیمة

م۲۰۱۹دیسمبر۳۱للسنة المنتھیة في 
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

۹

العملة الوظیفیة۳٫۲

تم إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة باللایر الیمني (العملة الوظیفیة للمجموعة) وھي العملة التي تتم معظم المعامالت 
التجاریة بھا والمقربة إلى أقرب ألف لایر یمني (إال إذا أشیر لخالف ذلك).

أسس التوحید٤٫۲

البیانات . وقد تم إعداد م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱المالیة للبنك وشركاتھ التابعة كما في البیانات المالیة الموحدة على البیانات تشتمل 
دة والمعامالت كما تم إستبعاد جمیع األرص.المالیة للشركات التابعة لنفس السنة المالیة للبنك بإستخدام سیاسات محاسبیة متوافقة

خسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت البینیة بالكامل عند التوحید.والدخل والمصروفات واألرباح وال

رة. توحیدھا حتى تاریخ إیقاف السیطرویستمالتابعة بالكامل من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة الشركاتیتم توحید 
ویتم غیلیة للمؤسسة لإلنتفاع من أنشطتھا.وتتحقق السیطرة عندما تكون لدى المجموعة القوة على إدارة السیاسات المالیة والتش

اء أو لغایة من تاریخ اإلقتنبیان الدخل الموحد أو المستبعدة خالل السنة، إن وجدت، في المقتناةتضمین نتائج الشركات التابعة 
فقدان السیطرة تنتج عنھاتاریخ اإلستبعاد، أیھما أنسب. كما یتم إحتساب التغیرات في حصة الملكیة في الشركة التابعة التي ال 

كمعاملة أسھم حقوق.

ة فظ بھا من قبل المجموعتحتمثل حقوق األقلیة (الحقوق غیر المسیطرة) جزء من الربح أو الخسارة وصافي األصول غیر الم
لة عن وبصورة منفصبیان المركز المالي الموحدوضمن حقوق الملكیة في بیان الدخل الموحدویتم عرضھا كبند منفصل في 
.)البنكحقوق مساھمي الشركة األم (

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٥٫۲

إن إعداد البیانات المالیة الموحدة یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وإفتراضات ذات أثر في تطبیق السیاسات وكذا 
المالیة وكذلك على قیم اإلیرادات والمصروفات وقد تختلف النتائج الفعلیةأرصدة األصول واإللتزامات المالیة في تاریخ البیانات 

عن ھذه التقدیرات.

اسبیة في التغیرات في التقدیرات المحثباتإوما یتعلق بھا من إفتراضات للمراجعة بصورة مستمرة كما یتم وتخضع التقدیرات
ة والمطبقة بذلك التغییر. والمعلومات المتعلقة باألحكام والتقدیرات الھامثر أفترات مستقبلیة تتةالتغییر وأیفیھاحدثالفترة التي 

، ۱۰٫۳، ۹٫۳، ٥٫۳(المالیة الموحدة باإلیضاحات رقمبالسیاسات المحاسبیة والتي لھا تأثیر ھام على األرصدة تظھر بالبیانات
۱۳٫۳ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱٥ ،۱۷ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۲ ،۲۳(.

:موحدةالمالیة الالبیاناتوفیما یلي اإلفتراضات والتقدیرات المحاسبیة الھامة والمتبعة من قبل إدارة المجموعة في إعداد ھذه 

مبدأ اإلستمراریة.أ

اإلستمراریة وھي مقتنعة بأن المجموعة لدیھا المصادر أجموعة على المواصلة على أساس مبدقامت اإلدارة بعمل تقییم لقدرة الم
،الالزمة لدعم إستمراریة المجموعةالتدابیر على ذلك، فإن اإلدارة تتخذةً الھا في المستقبل المنظور. وعالولإلستمرار في أعم

ولذلك تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ اإلستمراریة.

تصنیف اإلستثمارات.ب

خالل عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، تقرر اإلدارة عند شراء أي إستثمار إما بتصنیفة كأدوات إستثمار في دیون 
تظھر بالقیمةحقوق الملكیة وإستثمارمن خالل حقوق الملكیة أو بالتكلفة المطفأة، أو تقرر تصنیفھ كأدوات وتظھر بالقیمة العادلة

ستثمار إلااإلدارة تجاه ھذا ةنیإستثمار من خالل بیان الدخل. یعكس تصنیف كل ةوالقیمة العادلالعادلة من خالل حقوق الملكیة أ
.)۳-۳على تصنیفھ (راجع إیضاح ار لمعاملة محاسبیة مختلفة بناءً ویخضع كل إستثم

مخصص إنخفاض قیمة األصول.ج

إلنخفاضا، وقد تم عرض منھجیة تقدیر قیمة األصول المالیةاإلنخفاض فيتمارس المجموعة حكمھا في تقدیر مخصص 
.والمبینة في السیاسات المحاسبیة الھامة أدناهسیاسة إنخفاض قیمة األصول المالیة واألصول غیر المالیةضمن 



Annual Report - 2019

www.tadhamonbank.com 28

بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

۱۰

اإلنخفاض في قیمة إستثمارات أسھم حقوق الملكیة المتاحة للبیع.د

ألمد اطویلسھم حقوق الملكیة المتاحة للبیع كمضمحلة عندما یكون ھناك إنخفاض ھام أو أتعامل المجموعة اإلستثمارات في 
أدنى من تكلفتھا أو إذا وجد دلیل موضوعي آخر یثبت اإلضمحالل، باإلضافة إلى ذلك، تقوم (فرضي) في القیمة العادلة

التقلبات اإلعتیادیة في سعر السھم ألسھم حقوق الملكیة المسعرة والتدفقات النقدیة المجموعة بتقییم عوامل أخرى بما في ذلك 
المستقبلیة وعوامل حساب القیمة الحالیة ألسھم حقوق الملكیة غیر المسعرة.

اإلنخفاض في قیمة إستثمارات بغرض المتاجرة.ه

ویتم ة ھا بالقیمة العادلالمالیة یتم تقییمالبیاناتوفي تاریختثبت اإلستثمارات المحتفظ بھا بغرض المتاجرة عند اإلقتناء بالتكلفة،
تحمیل الفروق على بیان الدخل.

تقییم إستثمارات اسھم حقوق الملكیة الخاصة واإلستثمارات العقاریة غیر المسعرة.و

یستند تقییم اإلستثمارات المذكورة أعاله عادة إلى إحدى الطرق التالیة:

مستقلین خارجیین.تقییم من قبل مثمنین •
أحدث معامالت بالسوق دون شروط تفضیلیة.•
.القیمة العادلة الحالیة ألداة أخرى مماثلة لھا بصورة أساسیة•

القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة بالمعدالت الحالیة ألدوات تحمل نفس الشروط وخصائص المخاطر.•
نماذج تقییم أخرى.•

إما بإستخدام أسعار معامالت السوق الحالیة الجدیرة یتھاصالحفحصیونیات التقییم على أساس دوري تقتحدد المجموعة
بالمالحظة لنفس األداة أو بیانات أخرى متوفرة في السوق جدیرة بالمالحظة.

تلكات والمعدات ماإلنتاجیة للماالعمار .ز

أساس العمر اإلنتاجي المقدر.یتم إحتساب اإلھالك لتنزیل تكلفة الممتلكات والمعدات على 

نسب إستھالك أصول اإلجارة المنتھیة بالتملیك.ح

أیھما إلیجارایتم إحتساب اإلھالك لتنزیل تكلفة أصول اإلجارة المنتھیة بالتملیك على أساس العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة عقد 
أقل.

أھم السیاسات المحاسبیة المتبعة .۳

عند إعداد البیانات المالیة الموحدة. وقد تم تطبیق ھذه السیاسات والتي تم تطبیقھافیما یلي عرض للسیاسات المحاسبیة الھامة 
المحاسبیة بإنتظام من قبل المجموعة وبشكل متناسق مع تلك السیاسات المحاسبیة التي تم تطبیقھا في العام الماضي.

الجدیدة المعاییر والتعدیالت والتفسیرات 
 

م۲۰۱۹ینایر ۱الجدیدة النافذة التي یسري مفعولھا من والتفسیراتالمعاییر والتعدیالت .۱

: المرابحة ومبیعات الدفع المؤجل األخرى ۲۸معیار المحاسبة المالیة رقم 

حول المرابحة ومبیعات الدفع )۲۸(أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم 
السابق حول " )۲(معیار المحاسبة المالیة رقم )۲۸(. یلغي معیار المحاسبة المالیة رقم م۲۰۱۷في سنة األخرىالمؤجل 

" المؤجل.حول "مبیعات الدفع )۲۰(بالنسبة لطالب الشراء" ومعیار المحاسبة المالیة رقم المرابحةوالمرابحة 

عیار ھو النص على مبادئ محاسبة وتقاریر مناسبة لالعتراف والقیاس واإلفصاحات التي سیتم تطبیقھا فیما الھدف من ھذا الم
المرابحة ومبیعات الدفع المؤجل األخرى بالنسبة للبائعین والمشترین في ھذه المعامالت. لم یكن لتطبیق ھذا بمعامالتیتعلق 

 .موعةللمجالموحدةالمعیار أثر على البیانات المالیة 
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۱۱

المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة ولكن غیر نافذة بعد .۲

، مع م۲۰۲۰ینایر ۱بعد في أو والتعدیالت على المعاییر التالیة ھي ساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ المعاییر الجدیدة 
بالتطبیق المبكر ألي من المعاییر الجدیدة أو المعدلة.المجموعةقم تمع ذلك، لم اح بالتطبیق المبكر.السم

وتفسیرات تم إصدارھا ولكن غیر ساریة المفعول تعدیالت،معایر جدیدة ، •

) إنخفاض القیمة والخسائر اإلئتمانیة واإللتزامات ذات المخاطر العالیة۳۰معیار المحاسبة المالیة رقم :(

) حول إنخفاض القیمة والخسائر  ۳۰أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم (
م. یھدف ھذا المعیار إلى وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقاریر محاسبیة ۲۰۱۷اإلئتمانیة واإللتزامات ذات المخاطر العالیة في 

والخسائر اإلئتمانیة لمختلف األصول اإلسالمیة التمویلیة واإلستثماریة وبعض األصول األخرى ومالیة حول إنخفاض القیمة
للمؤسسات المالیة  اإلسالمیة (المؤسسات) وتكوین مخصصات مقابل اإللتزامات ذات المخاطر العالیة من أجل تمكین مستخدمي 

الخاصة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة ذات الصلة بتلك األصول والمعامالتالمبالغالبیانات المالیة على وجھ الخصوص من تقییم 
) الخاص ۱۱) محل معیار المحاسبة المالیة رقم (۳۰وتوقیتھا والشكوك حولھا بصورة عادلة. سیحل معیار المحاسبة المالیة رقم (

إلستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات ) حول ا۲٥بالمخصصات واإلحتیاطیات، وأجزاء من معیار المحاسبة المالیة رقم (
) األصول والتعرض للمخاطر في ثالث ۳۰المالیة المماثلة فیما یتعلق بإنخفاض القیمة. یصنف معیار المحاسبة المالیة رقم (

فئات على أساس طبیعة المخاطر المشمولة (مثل مخاطر اإلئتمان ومخاطر أخرى) ویحدد ثالث طرق لقییم خسائر كل فئة من 
ئات األصول:ف

طریقة الخسائر اإلئتمانیة..۱
طریقة صافي القیمة القابلة للتحقق..۲
طریقة إنخفاض القیمة. .۳

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة

) طریقة الخسائر اإلئتمانیة مع نموذج إستشرافي عن "الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة". ۳۰یدخل معیار المحاسبة المالیة رقم (
الخسائر اإلتئمانیة للذمم المدینة والتعرض للمخاطر خارج المیزانیة العمومیة طریقة قیاس مزدوجة، یتم وفقاً لھا تستخدم طریقة 

قیاس مخصص الخسارة إما كخسارة إتئمانیة متوقعة على مدار أثني عشر شھراً أو خسارة إئتمانیة على مدى عمر اإلئتمان. 
ول المالیة التي تتعرض للمخاطر اإلئتمانیة، ویجب إجراء العدید من األحكام سیطبق نموذج إنخفاض القیمة الجدید على األص

الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة مثل:

تحدید معاییر الزیادة الكبیرة في المخاطر اإلئتمانیة.•
انیة المتوقعة.لمناسبة لقیاس الخسائر اإلئتماإختیار النماذج واإلفتراضات •
م والترجیحات النسبیة للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجات/ السوق والمخاطر ارقوضع األ•

المصاحبة للخسائر اإلئتمانیة المتوقعة.
عة.ائر اإلئتمانیة المتوقسإنشاء مجموعة من أصول مالیة متماثلة ألغراض متماثلة ألغراض قیاس الخ•

بمراجعة ووضع المجموعةتقوممبكراً ھیقبم ویسمح بتط۲۰۲۰ینایر ۱ھذا المعیار من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد يیسر
).۳۰النماذج الخاصة بھ لعملیات إحتساب الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وفقاً لمعیار المحاسبة المالیة رقم (

المعامالت بالعمالت األجنبیة۱٫۳

موعةلمجلعند إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة یتم إثبات المعامالت المالیة للعمالت األخرى غیر العملة الرئیسیة 
(العمالت األجنبیة ) على أساس أسعار الصرف الساریة في تاریخ تنفیذ المعاملة. وفي نھایة كل فترة مالیة یتم إعادة تقییم أرصدة 

المثبتة بالعمالت األجنبیة وفقاً ألسعار الصرف الساریة في ذلك التاریخ. یتم تحمیل األرباح أو الخسائر الناتجة من البنود النقدیة 
تحویل البنود غیر النقدیة التي تظھر بالقیمة العادلة في حقوق الملكیة كجزء من تسویة القیمة العادلة. وال یتم إعادة تقییم البنود 

عمالت األجنبیة والتي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة.غیر النقدیة المثبتة بال

إن العمالت المستخدمة من قبل شركات المجموعة ھي إما اللایر الیمني أو الدوالر األمریكي.

ال تدخل المجموعة في العقود اآلجلة لمواجھة إلتزاماتھا بالعملة األجنبیة، كما ال تدخل في عقود الصرف للعمالت األجنبیة 
لتغطیة مخاطر سداد إلتزاماتھا المستقبلیة بالعملة األجنبیة أو متطلبات عمالءھا لمواجھة إلتزاماتھم بالعمالت األجنبیة الناتجة 

عن تعامالتھم من خالل المجموعة.
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العقود المالیة۲٫۳

لمركزي الیمني والوكالةتتكون العقود المالیة من أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة واألرصدة لدى البنك ا
والصكوك ومرابحات وإستصناع (بعد خصم األرباح المؤجلة) ومضاربات ومشاركات وإجارة منتھیة بالتملیك. تدرج أرصدة 

الحسابات المتعلقة بھذه العقود بعد خصم مخصصات اإلنخفاض في القیمة.

ودائع لدى ومن مؤسسات مالیة، ومؤسسات غیر مالیة، وأفراد•

ة . تكون ھذه الودائع في العادة قصیرود متوافقة مع الشریعة اإلسالمیةعلى ھیئة عقالمجموعةتشتمل على مبالغ مودعة من وإلى 
األجل وتظھر بتكلفتھا المطفأة .

الوكالة•

ھذا م بإستثمارالوكالة ھي إتفاق تقوم المجموعة بموجبھ بتقدیم مبلغ محدد من المال إلى مؤسسات مالیة (الوكیل)، الذي یقو
المبلغ بمعامالت تتوافق مع الشریعة اإلسالمیة ووفقاً لشروط محددة مقابل أتعاب محددة (مبلغ مقطوع من المال أو نسبة من 

.)المبلغ المستثمر

الصكوك•

اسبة المحالصكوك ھي عبارة عن أوراق مالیة مسعرة وغیر مسعرة مصنفة كإستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة وفقاً لمعیار 
) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة.۲٥المالي رقم (

مرابحات مستحقة القبض•

ى (المشتري) بالتكلفة مضافاً إلیھ الربح علھي عقد بموجبھ یقوم أحد األطراف (البائع) ببیع األصل إلى الطرف اآلخرالمرابحة
البائع بشراء األصل على أساس وعد المشتري بشراء نفس األصل على أساس المرابحة. یشتمل أساس الدفع المؤجل، بعد قیام 

سعر البیع على تكلفة األصل وھامش ربح متفق علیھ. ویسدد سعر البیع (التكلفة مضافاً إلیھا مبلغ الربح) من قبل المشتري إلى 
البائع على أقساط على مدى فترة التمویل المتفق علیھا. 

ة كما تدرج المرابحات المستحقر المجموعة الوعد المقدم للشراء من قبل المشتري معاملة المرابحة لصالح البائع ملزماً.وتعتب
القبض بالتكلفة بعد خصم األرباح المؤجلة ومخصص اإلنخفاض في القیمة.

اإلستصناع•

ببیع أصل مطور وفقاً لمواصفات وثمن متفق علیھما اإلستصناع ھو عقد بین المجموعة والعمیل ، وتقوم المجموعة على أساسھ 
مسبقاً مع العمیل. وتدرج عملیات اإلستصناع بالتكلفة مخصوماً منھا األرباح المؤجلة ومخصص اإلنخفاض في القیمة.

المضاربة•

ال معین من المالمضاربة ھي عقد بین طرفین، بموجبھ یقدم أحدھما األموال ویسمى (برب المال)، حیث یقوم بتوفیر مبلغ 
(رأسمال المضاربة) إلى الطرف اآلخر ویسمى (بالمضارب). ومن ثم یقوم المضارب بإستثمار رأسمال المضاربة في مؤسسة 
أو نشاط معین مستخدماً خبرتھ ومعرفتھ نظیر حصة محددة من األرباح الناتجة متفق علیھا مسبقاً. وال یشارك رب المال في 

مل المضارب الخسارة في حال إھمالھ أو إنتھاك أي من شروط أو بنود عقد المضاربة، وإال إدارة نشاط المضاربة. سیتح
سیتحمل رب المال الخسارة. وبموجب عقد المضاربة یجوز للبنك التصرف إما كمضارب أو رب المال، حسب الحالة.

. اربة، وتم سداد مبلغ رأسمال المضوجدیتم إثبات المضاربة بالقیمة العادلة ألصول المضاربة بعد خصم مخصص اإلنخفاض، إن
إذا أدى تقییم أصول المضاربة إلى فروق بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة، فإنھ یتم إثبات مثل ھذا الفرق كربح أو خسارة 

للمجموعة.
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المشاركات•

والعمیل في رأسمال المشاركة. ویتم تستخدم عقود المشاركة لتقدیم رأس مال مشترك أو تمویل مشروع. وتساھم المجموعة 
عادة تأسیس شركة ذو غرض خاص أو شراكة للقیام بالمشاركة. یتم تقاسم األرباح وفقاً لنسبة من الربح متفق علیھا مسبقاً غیر 

تم یا مأن الخسارة یتحملھا الشركاء بناًء على مساھمة كل شریك في رأس المال. وقد تكون المشاركات نقدیة أو عینیة، حسب
تقییمھا في وقت إبرام المشاركة. وتدرج المشاركات بالتكلفة بعد خصم اإلنخفاض في القیمة.

إجارة منتھیة بالتملیك•

المنتھیة بالتملیك ھي إتفاقیة تقوم بموجبھا المجموعة (كمؤجر) بتأجیر أصل للعمیل (المستأجر) بعد شراء/ إقتناء األصل اإلجارة
طرف ثالث أو من العمیل نفسھ، حسب طلب العمیل والوعد بالتأجیر، مقابل بعض مدفوعات اإلیجارة المحدد، سواًء من بائع 

لمدة تأجیر أو فترات تأجیر محددة، مستحقة الدفع على أساس إیجار ثابت أو متغیر.

ار ومسؤولیات طرفيتحدد إتفاقیة اإلجارة األصل المؤجر ومدة اإلیجار، وكذلك األسس لحساب اإلیجار وتوقیت دفعات اإلیج
اإلتفاقیة خالل مدة اإلیجار. ویقدم العمیل (المستأجر) للبنك (المؤجر) تعھد بتجدید مدة عقد اإلیجار وسداد دفعات اإلیجار المتعلقة 

بذلك حسب الجدول الزمني المتفق علیھ والصیغة المطبقة خالل مدة اإلیجار.

ة اإلیجار. وفي نھایة مدة التأجیر، وعند الوفاء بكافة اإللتزامات من قبل تحتفظ المجموعة (المؤجر) بملكیة األصل خالل مد
العمیل (المستأجر) بموجب إتفاقیة اإلجارة، تقوم المجموعة (المؤجر) ببیع األصل المؤجر للعمیل (المستأجر) بقیمة إسمیة بناًء 

رة عقارات سكنیة أو عقارات تجاریة أو آالت على تعھد بالبیع من قبل المجموعة (المؤجر). وعادة ما تكون األصول المؤج
ومعدات.

ویتم حساب اإلستھالك على أساس القسط الثابت لجمیع أصول اإلجارة المنتھیة بالتملیك فیما عدا األراضي (التي لیس لھا عمر 
ألصل، مر اإلقتصادي لمحدد)، بمعدالت یتم إحتسابھا لشطب التكلفة لكل أصل على مدى أقصر إما من فترة عقد التأجیر أو الع

أیھما أٌقل.

إستثمارات في أوراق مالیة۳٫۳

(سندات إسالمیة).تشتمل اإلستثمارات في أوراق مالیة على إستثمارات في حقوق الملكیة وإستثمارات في صكوك

التصنیف•

مصنفة كإستثمارات فيتصنف المجموعة إستثماراتھا في األوراق المالیة إلى أدوات مصنفة كإستثمارات في دیون وأدوات 
حقوق الملكیة.

أدوات الدین:

.ورأس المال فیھا ثابتة أو معلومةھي اإلستثمارات التي تكون مدفوعات األرباح 

:یةیتم تصنیف اإلستثمارات في أدوات مصنفة كإستثمارات في دیون إلى الفئات التال

تظھر بالتكلفة المطفأة أو. .۱
الدخل.خالل بیانمن بالقیمة العادلة .۲

یتم تصنیف األدوات كإستثمارات في دیون والتي تظھر بالتكلفة المطفأة فقط عندما تتم إدارة ھذه األدوات بتعاقدات على أساس 
تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الفئة التي ضمنالعائد أو عندما ال یتم اإلحتفاظ بھا لغرض المتاجرة أو عندما ال تكون 

اإلستثمار في أدوات مصنفة كإستثمارات في دیون تظھر بالتكلفة المطفأة على إستثمارات في صكوك وأدوات الدخل. یتضمن 
دین أخرى متوسطة وطویلة األجل.
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۱٤

تشتمل اإلستثمارات في دیون والتي تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل على إستثمارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة أو 
محددة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. عند بدایة اإلستثمار، یمكن تعیین اإلستثمارات في دیون والتي تتم على استثمارات 

بإمكانھا إزالة أي فروقات محاسبیة خالل بیان الدخل، إذا كانبتعاقدات على أساس العائد كمصنفة بالقیمة العادلة منإدارتھا 
المتوقعة منھا أو الخسائر المترتبة علیھا على أسس العوائدتثمارات أو إلتزاماتھا أو یمكن أن تظھر عند قیاس أصول ھذه اإلس

مختلفة.

اإلستثمارات في حقوق الملكیة:

قیمة تتضمن أدوات لھا أصول ذاتوالتي ھي اإلستثمارات التي ال تتوافر فیھا ممیزات األدوات المصنفة كإستثمارات في دیون 
إلتزاماتھا.بعد خصم جمیع 

یتم تصنیف اإلستثمارات في أدوات مصنفة كإستثمارات في حقوق الملكیة إلى الفئات التالیة:

تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل..۱
تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، متناسقة مع إستراتیجة اإلستثمار..۲

من خالل بیان الدخل على إستثمارات محتفظ بھا لغرض ةالعادلظھر بالقیمة تشتمل اإلستثمارات في حقوق الملكیة والتي ت
القیمة العادلة من خالل بیان الدخل.بالمتاجرة أو إستثمارات تم تعیینھا كاستثمارات تظھر 

ً میتم تصنیف اإلستثمارات كمحتفظ بھا لغرض المتاجرة عند من التقلبات لغرض اإلستفادةا یتم اإلستحواذ علیھا أو إنشاؤھا أساسا
من محفظة تشكل جزءً إستثماراتأي تصنیف أو الحصول على ھامش ربح من المتاجرة. یتم القصیرة األجل في أسعارھا 

.بھا لغرض المتاجرة"محتفظنمط أرباح فعلیة قصیرة األجل "كإستثمارات علیھایغلب 

عند بدایة اإلستثمار تقوم المجموعة بصورة نھائیة غیر قابلة للتراجع بإختیار تصنیف ألدوات إستثمار معینة ال تظھر بالقیمة 
راق مالیة في أوإستثماراتالعادلة من خالل بیان الدخل كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة وتشتمل على 

رات محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة).مسعرة وغیر مسعرة (إستثما

اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف•

یع األصول، بالتعاقد لشراء أو بیتم اإلعتراف باإلستثمار في أوراق مالیة في تاریخ المعاملة وھو التاریخ الذي تقوم المجموعة فیھ 
التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في شروط تعاقدیھ لھذه األداة.وأ

عندما تنعدم حقوق إستالم التدفقات النقدیة من األصول المالیة أو عندما تقوم المجموعة بنقل باإلستثماركما یتم إلغاء اإلعتراف 
جمیع مخاطر وعوائد حقوق الملكیة بشكل جوھري.

القیاس •

المدفوع.یتم مبدئیاً قیاس اإلستثمارات في أوراق مالیة بالقیمة العادلة، وھي قیمة المقابل 

یتم مبدئیاً إحتساب تكالیف معامالت اإلستثمارات التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل كمصروف في بیان الدخل. 
أما اإلستثمارات األخرى في أوراق مالیة، فیتم إدراج تكالیف معامالتھا ضمن اإلحتساب المبدئي.

مارات المصنفة كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل بعد اإلحتساب المبدئي، یتم إعادة قیاس اإلستث
واإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة. یتم إحتساب األرباح والخسائر 

ة التي قیمة العادلة من خالل بیان الدخل في الفترالناتجة عن تغیرات القیمة العادلة لإلستثمارات المصنفة كإستثمارات تظھر بال
تنشأ فیھا ھذه التغیرات وذلك في بیان الدخل. یتم إحتساب األرباح والخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة العادلة لإلستثمارات 

ھا ضمن بند ویتم عرضالمصنفة كإستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة
منفصل إلحتیاطي القیمة العادلة لإلستثمارات ضمن حقوق الملكیة. یراعى عند إحتساب أرباح أو خسائر تغیرات القیمة العادلة 
الفصل بین الجزء المتعلق بحقوق الملكیة والجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار. عند بیع اإلستثمارات المصنفة 

تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، أو عند إنخفاض قیمتھا، أو عند تحصیلھا أو إستبعادھا، یتم تحویل كإستثمارات 
.ان الدخلفي حقوق الملكیة إلى بیأرباح تلك اإلستثمارات أو خسائرھا المتراكمة والتي تم إحتسابھا سابقاً ضمن بیان التغیرات
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۱٥

تثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة والتي ال یمكن من خاللھا قیاس یتم إحتساب اإلستثمارات المصنفة كإس
القیمة العادلة بصورة موثوقة، وذلك ألنھا غیر ُمسعرة في السوق أو لعدم وجود طرق مناسبة یمكن من خاللھا إشتقاق القیمة 

قیمة.العادلة بصورة موثوقة، بسعر التكلفة بعد طرح مخصصات اإلنخفاض في ال

یمة العادلة من قبعد اإلحتساب المبدئي، یتم قیاس اإلستثمارات في دیون والتي ال یتم تصنیفھا ضمن اإلستثمارات التي تظھر بال
بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الربح الفعلي بعد طرح أي مخصصات إنخفاض في القیمة .خالل بیان الدخل

القیاس مبادئ •

 المطفأةقیاس التكلفة

التكلفة المطفأة ألصول أو إلتزامات مالیة ھي المبلغ الذي تم قیاس األصول أو اإللتزامات المالیة بھ عند اإلحتساب المبدئي، بعد 
طرح مدفوعات المبلغ األساسي، وإضافة أو طرح اإلطفاء المتراكم بإستخدام معدل الربح الفعلي ألي فرق بین المبلغ المحتسب 

اإلستحقاق، مخصوماً منھ أي إنخفاض (بصورة مباشرة أو عن طریق إستخدام حساب مخصصات) في القیمة أو مبدئیاً ومبلغ
عدم إمكانیة التحصیل. یشتمل معدل الربح الفعلي على جمیع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر جزءاً أساسیاً من معدل 

الربح الفعلي.

قیاس القیمة العادلة

دلة ھي السعر الذي سیتم إستالمھ لبیع األصل أو الذي سیتم سداده لنقل إلتزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في القیمة العا
السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسي أو ـ في حالة عدم وجوده ـ أفضل سوق یكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاریخ . 

الوفاء باإللتزام. یتم قیاس القیمة العادلة لإلستثمارات المدرجة بسعر السوق كما في تعكس القیمة العادلة لإللتزام مخاطر عدم
تاریخ البیانات المالیة. بالنسبة لإلستثمارات الغیر مدرجة یتم اإلعتراف بأیة زیادة في القیمة العادلة عند وجود مؤشرات موثوقة 

امالت لإلستثمار أو إلستثمارات مماثلة تمت بالسوق على أساس تدعم ھذه الزیادة. ھذه المؤشرات الموثوقة محددة بأحدث مع
تجاري بین أطراف راغبة ومطلعة لیس لدیھا أیة ردود أفعال قد تؤثر على السعر. یتم إدراج اإلستثمار بالتكلفة بعد خصم قیمة 

اإلنخفاض في غیاب قیاس یعتمد علیھ للقیمة العادلة.

اإلنخفاض في قیمة األصول المالیة٤٫۳

یتم عمل تقییم بتاریخ المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي یثبت وجود إنخفاض أصل مالي محدد. األدلة 
الموضوعیة على اإلنخفاض في قیمة األصول المالیة (بما في ذلك اإلستثمارات في أوراق مالیة) یمكن أن تشكل عجز أو تأخر 

تمویل أو المبلغ المدفوع مقدماً من قبل المجموعة بشروط ال تعتبرھا المجموعة مثالیة في المقترض في السداد، أو إعادة ھیكلة ال
ظروف أخرى، أو بسبب وجود مؤشرات على أن المقترض أو الُمصدر سیعلن إفالسھ، أو بسبب الركود في سوق نشطة ألوراق 

بیة في وضع مدفوعات المقترضین. إذا وجد مالیة، أو بسبب أي معلومات ُمالحظة تتعلق بمجموعة من األصول كتغیرات سل
إلنخفاض ضمن بیان الدخل.افيیل، فإنھ یتم إحتساب أیة خسارة مثل ھذا الدل

ویتم تحدید اإلنخفاض كما یلي:

األصول المدرجة بالقیمة العادلة، فإن اإلنخفاض ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة.•
عر على القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة على أساس سبناءً مطفأة، یتم تحدید اإلنخفاض األصول المدرجة بالتكلفة ال•

الربح الفعلي األصلي.
على القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة على أساس معدل العائد لتكلفة، فإن اإلنخفاض یحسب بناءً األصول المدرجة با•

.الحالي في السوق ألصل مالي مماثل
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۱٦

عملیات تمویل المرابحات واالستصناعتقییم۱٫٤٫۳

ً إلیھا مبالتكلفةاألجلطویلةأوقصیرةكانتسواءواالستصناعالمرابحةتمویلبعملیاتالمتعلقةالدیونتثبت.أ ضافا
ً لمنشورات وتعلیمات البنك المركزي الیمني یتم تكوین .األرباح المتفق علیھا بعقود المرابحة أو  اإلستصناع، وتطبیقا

مخصص لتمویل عقود عملیات المرابحة أو االستصناع أو االلتزامات العرضیة بذاتھا باإلضافة إلى نسبة مئویة لمواجھة 
موع تمویل المرابحة واالستصناع وااللتزامات العرضیة األخرى. مستبعداً منھا األرصدة المخاطر العامة تحسب من مج

المغطاة بودائع أو كفاالت مصرفیة صادرة عن بنوك خارجیة ذات مالءة، ویكون المخصص في ضوء الدراسات التفصیلیة 
ى:وذلك طبقاً للنسب التالیة كحد أدنالدوریة ألرصدة تمویل عقود عملیات المرابحات واالستصناع وااللتزامات العرضیة

المنتظمة دیون عملیات تمویل المرابحات واالستصناع
۲%یوم)۹۰الدیون تحت المراقبة (استحقاق لفترة أقل من 

الدیون غیر المنتظمة
۱٥%یوم)۱۸۰یوم وأقل من ۹۰دیون دون المستوى (مستحقة لفترة أكثر من 

٤٥%یوم)۳٦۰یوم وأقل من ۱۸۰(مستحقة لفترة أكثر من دیون مشكوك في تحصیلھا 
۱۰۰%یوم)۳٦۰دیون ردیئة (مستحقة لفترة أكثر من 

یتم إعدام الدیون المتعلقة بتمویل عملیات المرابحة واالستصناع في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة حیالھا لتحصیلھا، .ب
المركزي الیمني في ضوء أعمال الفحص التي یقوم بھا. وذلك خصماً على أو بناء على التعلیمات الصادرة من البنك 

المخصص الذي یضاف إلیھ المتحصالت من الدیون التي سبق إعدامھا.
تظھر الدیون المتعلقة بتمویل عملیات المرابحة واإلستصناع سواء كانت قصیرة أو طویلة األجل ببیان المركز المالي .ج

.مخصصات المتعلقة بھابقیمتھا الصافیة بعد خصم ال

(مخصص الدیون غیر المنتظمة ومخصص المخاطر العامة على الدیون المنتظمة) وكذا بعد خصم رصید اإلیرادات المؤجلة 
والمعلقة في تاریخ البیانات المالیة الموحدة.

المضاربة والمشاركةعقود اإلستثمارات فيتقییم ۲٫٤٫۳

المضاربة والمشاركة النقدیة على أساس المبلغ المدفوع لرأس مال المضاربة أو المشاركة. تثبت قیمة االستثمارات في عقود 
وتثبت قیمة االستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة العینیة على أساس القیمة المتفق علیھا بین المجموعة والعمیل أو 

خسائر ترحل إلى بیان الدخل.الشریك. على أن تثبت أیة فروق بین تلك القیمة الدفتریة كأرباح أو 

وتطبیقاً لمنشورات وتعلیمات البنك المركزي الیمني. یتم تكوین مخصص لالستثمارات في عقود المضاربة والمشاركات بذاتھا 
التي تحقق خسائر في نتائجھا باإلضافة إلى نسبة مئویة لمواجھة المخاطر العامة تحسب من مجموع االستثمارات في عقود 

والمشاركة األخرى مستبعداً منھا األرصدة المغطاة بودائع أو كفاالت مصرفیة صادرة من بنوك خارجیة ذات مالءة، المضاربة 
ویكون المخصص في ضوء الدراسات التفصیلیة الدوریة ألرصدة االستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة. وذلك طبقاً 

للنسب التالیة كحد أدنى:

المشاركات المنتظمة متضمنة العقود تحت المراقبة والمضاربات عملیات
%۲یوم)۹۰(مستحقة لفترة أقل من 

الدیون غیر المنتظمة
%۱٥یوم)۱۸۰یوم وأقل من ۹۰دیون دون المستوى (مستحقة لفترة أكثر من 

%٤٥یوم)۳٦۰یوم وأقل من ۱۸۰دیون مشكوك في تحصیلھا (مستحقة لفترة أكثر من 
%۱۰۰یوم)۳٦۰ردیئة (مستحقة لفترة أكثر من دیون 

في نھایة كل سنة مالیة یتم تخفیض رأس مال المضاربة والمشاركة بقیمة الخسائر التي لحقت برأسمالھا. وتحمل ھذه الخسائر 
.بیان الدخل الموحدعلى 

تكلفة بالقیمة الدفتریة التي تتمثل في التظھر أرصدة االستثمارات في عقود المضاربة والمشاركة ببیان المركز المالي الموحد
ً الخسائر المحققة والمخصصات المتعلقة بھا (مخصص الدیون غیر المنتظمة ومخصص المخاطر العامة على الدیون  ناقصا

المنتظمة).  
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۱۷

اإلجارة المنتھیة بالتملیك۳٫٤٫۳

التاریخیة ناقصاً مجمع اإلھالك وأي إنخفاض فيتثبت األصول المقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك بالتكلفة 
قیمتھا، ویتم إھالكھا ـ فیما عدا األراضي ـ على مدى عمر التأجیر.

.في نھایة مدة اإلجارة تنتقل ملكیة األصول المؤجرة إلى المستأجر شریطة أن یكون المستأجر قد سدد جمیع أقساط اإلجارة

لدیون بعض العمالء وعة وفاءً تقییم األصول التي آلت ملكیتھا للمجم٤٫٤٫۳

تدرج األصول التي آلت ملكیتھا للمجموعة ببیان المركز المالي الموحد ضمن بند "أرصدة مدینة وأصول أخرى" وفقاً لتعلیمات 
لموحدة  ـ االبنك المركزي الیمني وذلك بالقیمة التي آلت بھا للمجموعة ناقصاً أي انخفاض في قیمتھا في تاریخ البیانات المالیة 

إن وجدت ـ، ویتم تحمیل ھذا اإلنخفاض على بیان الدخل الموحد، وفي حالة إرتفاع قیمة تلك األصول یضاف الفرق ببیان الدخل 
الموحد في حدود ما سبق تحمیلھ خالل الفترات المالیة السابقة. 

تحقق اإلیراد٥٫۳

تمویل عملیات عقود المرابحة واإلستصناع .أ

المرابحة واإلستصناع على أساس اإلستحقاق، كما یتم إثبات كافة األرباح عند إتمام عقد المرابحة تثبت أرباح عقود -
كإیرادات مؤجلة، وتُرحل لبیان الدخل أو حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات المقیدة على أساس نسبة التمویل وفقاً 

ة الرقابة الشرعیة. لطریقة القسط المتناقص على مدار فترة العقد وذلك وفقاً لفتوى ھیئ
تطبیقاً لتعلیمات البنك المركزي الیمني یتم التوقف عن إثبات أرباح العقود غیر المنتظمة ببیان الدخل.-

اإلستثمارات في عقود المضاربات والمشاركات.ب

وتنتھي خالل السنة المالیة في بیان الدخل الموحد أتنشد المضاربات والمشاركات التي تثبت اإلستثمارات في عقو-
في تاریخ تصفیة عقد المضاربة أو المشاركة.

تثبت أرباح اإلستثمارات في عقود تمویل المضاربات والمشاركات التي تستمر ألكثر من سنة مالیة وذلك في حدود -
.األرباح الموزعة نقداً من ھذه العملیات خالل الفترة المالیة

مارات المالیة المتاحة للبیعاإلستث.ج

یتم إثبات إیرادات اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع في حدود األرباح الموزعة نقداً من ھذه اإلستثمارات خالل السنة.

اإلجارة المنتھیة بالتملیك.د

اإلیجار.یتم إثبات إیرادات اإلجارة المنتھیة بالتملیك بما یتناسب مع الفترات المالیة على مدى فترة

إیرادات الرسوم والعموالت .ه

رئیسیاً من معدل الربح الفعلي لألدوات المالیة التي تظھر بالتكلفة المطفأة ویتم إضافتھا جزءً ر إیرادات الرسوم والعموالت تعتب
.عند قیاس معدل الربح الفعلي لھذه األصول المالیة، یتم إثبات إیرادات الرسوم والعموالت عند تأدیة الخدمات المرتبطة بھا

إیرادات الوكالة.و

. تالمھاباإلیرادات الفعلیة عند إسیتم اإلعتراف باإلیرادات المقدرة من الوكالة على أساس اإلستحقاق على مدار الفترة مع تعدیلھا 
ویتم إحتساب الخسائر في تاریخ اإلقرار من قبل الوكیل.
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۱۸

إیرادات الصكوك و الودائع .ز

الودائع بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنیة التي تغطیھا یتم إحتساب إیرادات الصكوك وكذا إیرادات وتكالیف 
ھذه األدوات.

المخصصات المستردة.ح

یتم إثبات المخصصات المستردة (إنتفى الغرض منھا) ضمن بند إیرادات عملیات أخرى ببیان الدخل وذلك وفقاً لتعلیمات البنك 
المركزي الیمني.

المقیدة حسابات اإلستثمار ٦٫۳

تمثل حسابات اإلستثمار المقیدة أصول مقتناة بواسطة أموال أصحاب ھذه الحسابات المقیدة وما شابھھا حیث تقوم المجموعة 
ي مشاریع ار المقیدة فبصفتھا مدیر إستثمار بإدارتھا إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. ویتم إستثمار أموال حسابات اإلستثم

على توجیھات أصحاب ھذه الحسابات. ال یتم إدراج األصول المحتفظ بھا تحت ھذا التصنیف ضمن أصول المجموعة محددة بناءً 
في البیانات المالیة الموحدة.

ویتم تقییم عملیات المرابحة اإلستثماریة واإلستثمارات األخرى الممولة من حسابات اإلستثمار المقیدة على نفس أسس التقییم 
ه، على أن ترحل األرباح (الخسائر) والمخصصات المتعلقة بھذه العملیات لحساب أصحاب حسابات اإلستثمارات المذكورة أعال

المقیدة بعد خصم نصیب المجموعة مقابل إدارة ھذه اإلستثمارات.

عقاریة الستثمارات اإلم یقیت۷٫۳

اإلستثمارات العقاریة عبارة عن العقارات المحتفظ بھا ألغراض تأجیرھا أو بیعھا في المستقبل بسعر أفضل (متضمنة العقارات 
)، یتم إثبات اإلستثمار العقاري مبدئیاً بالتكلفة ۲٦تحت اإلنشاء لذات الغرض)، أو لكلیھما. ووفقاً لمعیار المحاسبة المالي رقم (

ما إذا كان اإلحتفاظ باإلستثمار العقاري لغرض اإلستخدام أو البیع. وتقوم المجموعة بتطبیق فیعلى النیة اءً بنویتم قیاسھ الحقاً 
نموذج القیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة . 

لملكیة اوبموجبھ یتم إثبات أي مكاسب غیر محققة مباشرة في حقوق الملكیة. كما یتم تعدیل أي خسائر غیر محققة في حقوق 
إلى حد الرصید الدائن المتوفر. وعندما تتجاوز الخسائر غیر المحققة الرصید المتوفر في حقوق الملكیة، فإنھ یتم إثباتھا في بیان 
الدخل الموحد. أما في حالة وجود خسائر غیر محققة تم إثباتھا في بیان الدخل الموحد في الفترة المالیة السابقة، فإنھ یتم إثبات 

ب غیر المحققة للفترة المالیة الحالیة في بیان الدخل الموحد إلى حد عمل رصید دائن للخسائر السابقة في بیان الدخل المكاس
الموحد.

الممتلكات والمعدات وإھالكاتھا ۸٫۳

اإلعتراف والقیاس .أ

ـ ت وجدنإـتثبت الممتلكات والمعدات بتكلفتھا التاریخیة ناقصاً مجمع اإلھالك وخسائر اإلنخفاض في قیمة تلك الممتلكات 
وتشمل التكلفة جمیع التكالیف المنسوبة مباشرة لشراء األصل. كما تتضمن تكلفة الممتلكات التى تم إنشائھا ذاتیاً تكلفة المواد 

مستھلكة من التكالیف المنسوبة مباشرة لوضع األصل في الحالة التشغیلیة التى تمكنھ من تحقیق الغرض واألجور وأیة مواد 
الذى تم بناؤه من أجلھ، كما تشمل أیضاً التكالیف الالزمة لفك األصل وإعادة ترمیم الموقع. والبرمجیات التى یتم شراؤھا باعتبار 

لمطلوب منھا یتم رسملتھا كجزء من تكلفة تلك المعدات.أنھا ضروریة لتمكین المعدات من أداء الغرض ا

عندما تكون أجزاء من الممتلكات والمعدات ذات أعمار إفتراضیة مختلفة یتم إدراجھا كبنود مستقلة (المكونات الرئیسیة) ضمن 
الممتلكات والمعدات.

ع م الحصول على منافع إقتصادیة مستقبلیة متوقویتم إستبعاد األصل الثابت عند التخلص منھ أو عندما یكون من المتوقع عد
تحققھا من إستمرار إستخدام ھذا األصل، وفي العام الذي تم فیھ إستبعاد األصل، یتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة من عملیة 

خل الموحد ضمن یان الد(الفرق بین صافي قیمة اإلستبعاد المتحقق من عملیة البیع وصافي القیمة الدفتریة لألصل) بباإلستبعاد
بند إیرادات ومصاریف أخرى. 
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۱۹

التكالیف الالحقة.ب

تتم رسملة التكالیف المتعلقة بإستبدال جزء من الممتلكات والمعدات كجزء من تكلفة ھذا األصل، وتتم رسملة التكالیف الالحقة 
یاس اإلقتصادیة المستقبلیة لھذه الممتلكات ویمكن قعلى الممتلكات والمعدات فقط عندما تؤدى ھذه التكالیف إلى زیادة في القیمة 

ھذه التكالیف بصورة جیدة، ویتم إستبعاد القیمة الدفتریة للجزء المستبعد. التكالیف الیومیة لخدمة الممتلكات والمعدات تسجل في 
بیان الدخل الموحد عند إستحقاقھا.

اإلھالك.ج

والمعدات ناقصاً قیمتھا التخریدیة (إن وجدت).یحسب اإلھالك بناًء على تكلفة الممتلكات 

یتم تقدیر العمر اإلنتاجي لكل جزء من األصل الثابت وإذا كان لھذا الجزء عمر إنتاجي مختلف عن باقي مكونات األصل فسوف 
یتم إھالكھ بشكل منفصل. 

مبلغھ على بیان الدخل وعلى مدى العمر اإلنتاجيویتم إھالك ھذه الممتلكات ـ فیما عدا األراضي ـ بطریقة القسط الثابت وتحمیل 
المقدر لھا.

وفیما یلي بیان باألعمار اإلنتاجیة المقدرة لتلك الممتلكات ألغراض إحتساب اإلھالك وھي ذات المعدالت المطبقة في السنوات 
المالیة السابقة:

وفیما یلي بیان بالعمر اإلنتاجي المقدر لتلك الممتلكات:
واتنسبالالمقدر العمر اإلنتاجي 

سنة٥۰مباني
سنوات ۱۰آالت ومعدات

سنوات ٥ووسائل نقلسیارات 
واتسن٤-٥أثاث ومفروشات 

سنوات٥أجھزة ومعدات كمبیوتر

ً من قبل اإلدارة في كل من طریقة اإلھالك والعمر اإلنتاجي المقدر وكذلك القیم المقدرة  كخردة في نھایةویعاد النظر سنویا
العمر اإلنتاجي المقدر لألصول (إن وجدت).

اإلنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة۹٫۳

تتم مراجعة القیم الدفتریة في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على إنخفاض القیمة. في حال وجود ھذا المؤشر، 
خدمة القیمة القابلة لإلسترداد ألحد األصول أو وحدة منتجة للنقد بالقیمة الحالیة المستیتم تقدیر قیمة األصل القابلة لإلسترداد. تتمثل 

ة یوقیمتھ العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما أكبر. عند تقییم قیمة اإلستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة إلى قیمھا الحال
لحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر الخاصة بھذا األصل. ویتم اإلعتراف بإستخدام معدل الخصم الذي یعكس تقدیرات السوق ا

بخسائر إنخفاض القیمة ضمن بیان الدخل الموحد إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة المرحلة ألصل قیمتھ القابلة لإلسترداد.

اإللتزامات العرضیة واالرتباطات ۱۰٫۳

ھا المجموعة طرفاً خارج بیان المركز المالي الموحد ـ بعد خصم التأمینات المحصلة تظھر االلتزامات العرضیة التي تدخل فی
عنھا ـ تحت بند" التزامات عرضیة وارتباطات" باعتبارھا ال تمثل أصوالً أو التزامات فعلیة في تاریخ البیانات المالیة الموحدة. 

النقدیة وما في حكمھا ۱۱٫۳

الموحد یتضمن بند النقدیة وما في حكمھا أرصدة النقدیة واألرصدة لدى البنوك والمصارف ألغراض إعداد بیان التدفقات النقدیة
والمؤسسات اإلسالمیة ـ بخالف أرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني والتي تستحق خالل ثالثة أشھر.
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۲۰

مخصصات أخرى ۱۲٫۳

قانوني أو إستنتاجي، یمكن تقدیره بصورة موثوقة نتیجة یتم اإلعتراف بمخصص ما عندما یكون لدى المجموعة إلتزام حالي، 
لحدث سابق، ویكون من المحتمل أن یستلزم تدفقات خارجة للمنافع اإلقتصادیة لتسویة اإللتزام. وإذا كان تأثیر القیمة الزمنیة 

بة والذي یعكس دل ما قبل الضریللمبالغ جوھریاً، یتم تحدید المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمع
تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمبالغ، عندما یكون مناسباً، والمخاطر المتعلقة باإللتزامات. 

مكافأة نھایة الخدمة ۱۳٫۳

فیما یخص موظفي المجموعة في الیمن. یدفع الموظفین حصتھم لقاء الضمان اإلجتماعي بحسب قانون التأمینات •
بشأن التأمینات اإلجتماعیة، ویتم سداد اإلشتراكات للمؤسسة العامة م۱۹۹۱) لسنة ۲٦اإلجتماعیة الیمنیة رقم (

في بیان الدخل الموحد. المجموعةحمل مساھمة للتأمینات اإلجتماعیة قبل الیوم العاشر من الشھر التالي. وت
وتطبق أحكام قانون التأمینات اإلجتماعیة الساري في الجمھوریة الیمنیة لموظفي المجموعة في الیمن وذلك فیما •

یتعلق بحقوق ترك الخدمة.
جتماعي وھوفیما یخص موظفي المجموعة خارج الیمن، تقوم المجموعة بدفع إشتراكات في نظام ھیئة التأمین اإل•

نظام إشتراكات محددة، حیث یتم بموجبھ تحصیل إشتراكات شھریة من المجموعة والموظفین على أساس نسبة مئویة 
ثابتة من الراتب.

.یتم إحتساب مساھمة المجموعة كمصروف في بیان الدخل الموحد متى إستحقت•

لمقاصةا۱٤٫۳

المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط إذا كان ھناك حق شرعي أو تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالیة وإظھار صافي 
قانوني قابل للتنفیذ لمقاصة المبالغ المثبتة وأن المجموعة تعتزم إما السداد على أساس صافي المبلغ أو یعتزم تحقیق األصل 

وسداد اإللتزام في الوقت ذاتھ.

عقود اإلیجار۱٥٫۳

عندما تنقل شروط العقد جمیع المخاطر والمنافع الناتجة عن الملكیة إلى المستأجر. وتصنف تصنف العقود كعقود إیجار تمویلي 
ل اإلیجارات المستحقة الدفع بحكم ھذه العقود على بیان الدخل الموحد على أساس القسط  بقیة عقود اإلیجار كعقود تشغیلیة، وتَُحمَّ

الثابت وعلى مدى فترة اإلیجار.

العائد على األسھم ۱٦٫۳

حتسب العائد األساسي للسھم بقسمة األرباح (الخسائر) العائدة لحاملي األسھم العادیة بالمجموعة على عدد األسھم أو المتوسط یُ 
المرجح لعدد األسھم القائمة خالل العام.

أرقام المقارنة ۱۷٫۳

المحاسبیة.یتم إدراج كافة المبالغ مع أرقام المقارنة فیما عدا ما تسمح بھ المعاییر أو التفسیرات

الضرائب ۱۸٫۳

حیث یتم .تخضع عملیات المجموعة داخل الجمھوریة الیمنیة للضرائب طبقاً للقوانین والتعلیمات الضریبیة الساریة-
م، ویتم تكوین ۲۰۱۰) لسنة ۱۷طبقاً لقانون ضرائب الدخل رقم (المجموعةإحتساب ضرائب الدخل المستحقة على 

مخصص لإللتزامات الضریبیة بعد إجراء الدراسة الالزمة.
وتحتسب الضریبة المستحقة بناءاً على الربح الضریبـي للسنة، إذ یختلف الربح الضریبـي للسنة عن الربح المحاسبي -

بنود إیرادات أو مصاریف تعتبر خاضعة أو غیر خاضعة للضریبة المسجل في بیان الدخل، وذلك نتیجة إلستبعاد
بشكل مؤقت أو نھائي وبإستخدام المعدالت الضریبیة الساریة في تاریخ بیان المركز المالي.

تحتسب الضرائب المستحقة على المجموعة خارج الجمھوریة الیمنیة طبقاً للقوانین والقرارات والتعلیمات الضریبیة -
الدول التي توجد للمجموعة شركات تابعة لھا.الساریة في 
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۲۱

اإلیرادات المخالفة للشریعة ۱۹٫۳

تقوم المجموعة بتسجیل اإلیرادات المخالفة للشریعة اإلسالمیة ضمن بند األرصدة الدائنة واإللتزامات األخرى ببیان المركز 
بة الشرعیة للبنك.المالي الموحد ویتم الصرف منھا في األوجھ التي تقرھا ھیئة الفتوى والرقا

حسابات جاریة للعمالء ۲۰٫۳

یتم إحتساب األرصدة في الحسابات الجاریة (غیر اإلستثماریة) عند إستالمھا من قبل المجموعة. یتم قیاس المعامالت بالقیمة 
ي نھایة الفترة الدفتریة فالنقدیة المتوقع تحقیقھا وإستالمھا من قبل المجموعة بتاریخ التعاقد. ویتم قیاس ھذه الحسابات بقیمتھا 

المحاسبیة.

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار۲۱٫۳

تمثل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار أمواالً تحتفظ بھا المجموعة في حسابات إستثمار غیر مقیدة وللمجموعة حریة التصرف 
التي یراھا مناسبة من غیر وضعفي إستثمارھا حیث یخول أصحاب حسابات اإلستثمار المجموعة بإستثمار أموالھم بالطریقة

قیود من حیث المكان والطریقة والغرض من إستثمار ھذه األموال.

كما یتم تحدید العائد المستحق على حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخار على أساس عقد المضاربة الذي یتم بموجبھ اإلتفاق على 
إلسالمیة المختلفة خالل الفترة المالیة.المشاركة في الربح والخسارة الناتجة عن المعامالت ا

إشراف البنك المركزي الیمني .٤

یخضع نشاط البنك بالجمھوریة الیمنیة إلشراف البنك المركزي الیمني وفقاً للتعلیمات والقوانین المنظمة لعمل البنوك بالجمھوریة 
.الیمنیة وكذلك ما یخص نشاط البنوك اإلسالمیة

الشرعیةوالرقابةالفتوىھیئة.٥

یخضع نشاط البنك إلشراف ھیئة شرعیة مكونة من ثالثة أعضاء تعینھم الجمعیة العامة العادیة وتنحصر مسئولیاتھم في رقابة 
الجوانب الشرعیة لنشاط البنك طبقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة.

الزكاة .٦

ً لفتوى الھیئة الشرعیة ویتم تحصیل الزكاة  نسبتھ من المساھمین وتورید مایتم إحتساب الزكاة طبقا
) یتم صرفھا %۲٥) منھا إلى الجھة الحكومیة المختصة والتي تقرر أوجھ صرفھا طبقاً لمصارفھا الشرعیة والباقي (%۷٥(

بمعرفة البنك. 

إن إخراج الزكاة من اإلستثمارات الغیر مقیدة والحسابات األخرى ھي من مسئولیة أصحاب ھذه الحسابات.

المالیة وإدارة المخاطر المتعلقة بھااألدوات .۷
األدوات المالیة ۱٫۷

تتمثل األدوات المالیة للمجموعة في األصول وااللتزامات المالیة، وتتضمن األصول المالیة أرصدة النقدیة واألرصدة .أ
والمشاركات لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة وتمویل عملیات المرابحات واإلستصناع  والمضاربات 

وكذا اإلجارة المنتھیة بالتملیك واإلستثمارات في أوراق مالیة وأصول مالیة أخرى، وتتضمن اإللتزامات المالیة 
األرصدة المستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیة والحسابات الجاریة للعمالء والودائع األخرى وحسابات 

مات مالیة أخرى كما تتضمن األدوات المالیة الحقوق والتعھدات أصحاب اإلستثمارات المطلقة واإلدخار وإلتزا
المدرجة ضمن بند التزامات عرضیة وإرتباطات.

) من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة السیاسات المحاسبیة بشأن أسس إثبات ۳ویتضمن إیضاح رقم (
وفات.ومصروقیاس أھم األدوات المالیة وما یرتبط بھا من إیرادات 



Annual Report - 2019

www.tadhamonbank.com 40

بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

۲۲

تدرج القیمة العادلة.ب

تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة بإستخدام التدرج التالي للقیمة العادلة والذي یعكس مدى أھمیة المدخالت -
المستخدمة في ھذا القیاس:

المستوى األول للقیمة العادلة ویمثل األسعار المتداولة (غیر المعدلة) ألصول مماثلة في أسواق فعالة.-
المستوى الثاني للقیمة العادلة یمثل العناصر األخرى بخالف األسعار المتداولة ضمن المستوى األول والتي یتم -

مالحظتھا بشكل مباشر (من خالل األسعار) أو بشكل غیر مباشر (یتم إشتقاقھا من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على 
جة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، أو أسالیب تقییم أخرى األدوات التي یتم تقییمھا بإستخدام أسعار السوق المدر

بحیث تكون جمیع المدخالت الھامة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من بیانات السوق.
المستوى الثالث للقیمة العادلة ویمثل أسالیب التقییم بإستخدام مدخالت غیر قابلة للمالحظة وتشتمل ھذه الفئة على -

األدوات التي تستند أسالیب تقییمھا على مدخالت غیر قابلة للمالحظة بحیث یكون للمدخالت غیر القابلة جمیع 
للمالحظة أثراً كبیراً في تقییم األداة.

مدرجة بالقیمة العادلة ضمن بیان المركز المالي الموحد:یل اإلستثمارات في أوراق مالیة یوضح الجدول التالي تحل

بین مستویات قیاس م لم یكن ھناك أیة تحویالت ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱م وكذا السنة المنتھیة في ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱وخالل السنة المنتھیة في 
.القیمة العادلة

التي تقارب قیمتھا العادلة القیمة الدفتریةاألدوات المالیة.ج
وھي األصول واإللتزامات المالیة النقدیة أو التي لھا فترة إستحقاق أقل من ثالثة أشھر وتكون قیمتھا الدفتریة مقاربة 

لقیمتھا العادلة.

القیمة العادلة لألدوات المالیة.د

بالسعر المعلن عنھا عند إقفال العمل بتاریخ القوائم المالیة في األسواق تتمثل القیمة العادلة لألصول المالیة المتداولة 
). وفي حالة عدم توفر أسعار معلنة لبعض األصول المالیة. یتم تقدیر قیمتھا العادلة بمقارنتھا Bid Priceالمالیة (

ر لھا قیمة اإلنخفاض عندما ال یتوفبالقیمة السوقیة الحالیة ألداة مالیة مشابھة لھا، أو یتم إدراجھا بالتكلفة بعد خصم 
تقدیر موضوعي یعتمد علیھ لقیمتھا العادلة.

طبقاً ألسس التقییم المتبعة في تقییم األصول وااللتزامات المالیة للمجموعة والواردة باإلیضاحات المتممة للبیانات 
ة . متھا الدفتریة في تاریخ البیانات المالیالمالیة فإن القیم العادلة لألدوات المالیة ال تختلف اختالفا جوھریاً عن قی

ویوضح الجدول التالي تصنیف المجموعة لكل فئة من األصول واإللتزامات المالیة وقیمتھا المرحلة مقارنة بالقیمة 
.العادلة لألدوات المالیة بالمجموعة والمدرجة بالبیانات المالیة

م۲۰۱۹

اإلجمالي
المستوى
الثالث

المستوى 
الثاني

المستوى
األول

ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني ألف لایر یمني

إستثمارات في أوراق مالیة

۱۲٬٦۸٤٬۷٤٥ ۱۲٬٦۸٤٬۷٤٥ – –
لعادلة من خالل  حقوق أدوات حقوق الملكیة تظھر بالقیمة ا

للبیع)ستثمارات مالیة متاحة الملكیة (إ

۲۲٬۰۱٦٬۷۳٤ ۲۰٬۱۱۱٬٤٤۹ – ۱٬۹۰٥٬۲۸٥
أدوات حقوق الملكیة تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان 

الدخل
۳٤٬۷۰۱٬٤۷۹ ۳۲٬۷۹٦٬۱۹٤ – ۱٬۹۰٥٬۲۸٥

م۲۰۱۸

اإلجمالي
المستوى
الثالث

المستوى 
الثاني

المستوى
األول

ألف لایر یمني لایر یمنيألف  ألف لایر یمني ألف لایر یمني

إستثمارات في أوراق مالیة

۱۰٬٤٥۷٬۱۸۲ ۱۰٬٤٥۷٬۱۸۲ – –
ن خالل  حقوق أدوات حقوق الملكیة تظھر بالقیمة العادلة م

ستثمارات مالیة متاحة للبیع)الملكیة (إ

۲۲٬٦۷۷٬۹٥٦ ۲۰٬۸۱٥٬۹۰۲ – ۱٬۸٦۲٬۰٥٤
بالقیمة العادلة من خالل بیان أدوات حقوق الملكیة تظھر 

الدخل
۳۳٬۱۳٥٬۱۳۸ ۳۱٬۲۷۳٬۰۸٤ – ۱٬۸٦۲٬۰٥٤
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بنك الت

 

۲٤

۳۱
دیسمبر 

۲۰۱۸
م

المتاحة للبیع

مدرجة بالقیمة العادلة
ضمن بیان الدخل

مدرجة
بالقیمة العادلة

ضمن حقوق الملكیة
مدرجة بالتكلفة

المطفأة/ 
األخرى

إجمالي
القیمة المرحلة

القیمة العادلة
لایر یمني

ف 
أل

لایر یمني
ف 

أل
لایر یمني

ف 
أل

لایر یمني
ف 

أل
لایر یمني

ف 
أل

صول المالیة
األ

صدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني
صندوق وأر

نقدیة بال
–

–
٤۳٬۳۹٥٬۱٦۳

٤۳٬۳۹٥٬۱٦۳
٤۳٬۳۹٥٬۱٦۳

صدة لدى
أر

ت المالیة
ف والمؤسسا

صار
البنوك والم

–
–

۱٥٦٬۸۷٥٬۸٤۱
۱٥٦٬۸۷٥٬۸٤۱

۱٥٦٬۸۷٥٬۸٤۱
صناع

ت المرابحة واإلست
تمویل عملیا

،
صافي

–
–

۷۰٬٤٤۹٬٤٦۳
۷۰٬٤٤۹٬٤٦۳

۷۰٬٤٤۹٬٤٦۳
صافي

ت في عقود المشاركة، 
إستثمارا

–
–

۹٬٦۱۸٬٦۳۷
۹٬٦۱۸٬٦۳۷

۹٬٦۱۸٬٦۳۷
صافي 

ضاربة، 
ت في عقود الم

إستثمارا
–

–
۲۹٬٤۰۸٬۰۰٤

۲۹٬٤۰۸٬۰۰٤
۲۹٬٤۰۸٬۰۰٤

صكوك إسالمیة
ت في 

إستثمارا
–

–
۷٬۲۳٥٬۰٦۳

۷٬۲۳٥٬۰٦۳
۷٬۲۳٥٬۰٦۳

ت في أوراق مالیة
إستثمارا

۲۲٬٦۷۷٬۹٥٦
۸۲

۱٬
۱۰٬٤٥۷

۱٬۳۳۱٬۳۳۰
۳٤٬٤٦٦٬٤٦۸

۳٤٬٤٦٦٬٤٦۸
صافي 

مدینو إجارة منتھیة بالتملیك، 
–

–
۲٤۹٬۱۷۰

۲٤۹٬۱۷۰
۲٤۹٬۱۷۰

ض الحسن،
القر

صافي
–

–
۲۲٬٥۸۷

۲۲٬٥۸۷
۲۲٬٥۸۷

۲۲٬٦۷۷٬۹٥٦
۸۲

۱٬
۱۰٬٤٥۷

۳۱۸٬٥۸٥٬۲٥۸
۳٥۱٬۷۲۰٬۳۹٦

۳٥۱٬۷۲۰٬۳۹٦

اإللتزامات المالیة
ت المالیة

ف والمؤسسا
صار

صدة مستحقة للبنوك والم
أر

–
–

۳٥٬۹۸۸٬۱۹۳
۳٥٬۹۸۸٬۱۹۳

۳٥٬۹۸۸٬۱۹۳
ت جاریة وودائع أخرى

حسابا
–

–
۱٤۹٬۷۲۸٬۰۲۰

۱٤۹٬۷۲۸٬۰۲۰
۱٤۹٬۷۲۸٬۰۲۰

ت المطلقة واإلدخار
ت اإلستثمارا

ب حسابا
صحا

حقوق أ
–

–
۲٦۱٬٦۸۳٬۳٥٤

۲٦۱٬٦۸۳٬۳٥٤
۲٦۱٬٦۸۳٬۳٥٤

–
–

٤٤۷٬۳۹۹٬٥٦۷
٤٤۷٬۳۹۹٬٥٦۷

٤٤۷٬۳۹۹٬٥٦۷



Annual Report - 2019

www.tadhamonbank.com43

بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

۲٥

المتعلقة باألدوات المالیةإدارة المخاطر ۲٫۷

طار إدارة المخاطرإ۱٫۲٫۷

تتم إدارة المخاطر الضمنیة (المتأصلة) المتعلقة بأنشطة وعملیات المجموعة المختلفة من خالل إجراءات مستمرة لتحدیدھا 
اطر من إدارة المخوقیاسھا ومراقبتھا. باإلضافة ألسالیب الرقابة األخرى لتبقى في إطار الحدود المسموح بھا. وتعتبر عملیة

العملیات ذات األھمیة لضمان إستمراریة تحقیق المجموعة لألرباح. ویتحمل كل فرد بالمجموعة المخاطر الواقعة في إطار 
مسئولیاتھ الستمراریة ربحیة المجموعة.

عملیة إدارة المخاطر۲٫۲٫۷
توجد عدة جھات مسئولة عن إدارة المخاطر یعتبر مجلس اإلدارة ھو المسئول عن تحدید ومراقبة المخاطر وبالرغم من ذلك 

ومنھا:

اللجنة التنفیذیة، وھي المسئولة عن مراقبة عملیة إدارة المخاطر ككل داخل المجموعة.•
لجنة المخاطر، ودورھا الرئیسي ھو إختیار وتنفیذ نظم إدارة المخاطر ومراقبة المحافظ وتقدیم تقاریر المخاطر للمجلس •

ن واإلدارة التنفیذیة باإلضافة إلعتماد مراقبة المعامالت اإلئتمانیة.ولجان المجلس والمنظمی
لجنة األصول واإللتزامات، والتي تقوم بوضع السیاسات واألھداف إلدارة األصول واإللتزامات لبیان المركز المالي •

للمجموعة من حیث الھیكل، التوزیع، المخاطر والعوائد وتأثیرھا على الربحیة.
، والتي یتم تعیینھا من قبل مجلس اإلدارة وھي تضم أعضاء غیر تنفیذیین من أعضاء مجلس اإلدارة. تساعد لجنة التدقیق•

لجنة التدقیق مجلس اإلدارة على القیام بمسئولیاتھ فیما یتعلق بتقییم جودة وسالمة التقاریر المالیة وتدقیق تلك التقاریر 
تقییم المخاطر وأسالیب مراقبة اإللتزام بالقوانین واألنظمة والسیاسات وسالمة الضوابط الداخلیة بالمجموعة ونظام قیاس 

الرقابیة والداخلیة.
ھیئة الرقابة الشرعیة، وتتولى ھیئة الرقابة الشرعیة مسؤولیة التأكد من اإللتزام بالقواعد والمبادئ الشرعیة في المعامالت •

واألنشطة.

قیاس المخاطر۳٫۲٫۷

علیھا من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر، وتعكس ھذه الحدود یتم مراقبة المخاطر والسیطرة 
إستراتیجیة عمل المجموعة وعوامل السوق المختلفة المحیطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول. مع التركیز على قطاعات 

م وتحلیلھا للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة التي قد تنجمالیة معینة، حیث یتم جمع المعلومات من اإلدارات المختلفة للبنك
عنھا، ھذا وتتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق (مخاطر سعر العائد ومخاطر تقلبات سعر 

صرف العمالت األجنبیة) وكذا مخاطر التشغیل وبعض المخاطر األخرى.

مخاطر اإلئتمان.أ
تمویل المرابحات الممنوحة للعمالء واإلستصناع والمضاربات والمشاركات واإلجارة المنتھیة بالتملیك والدیون تعتبر عملیات 

المتعلقة بھا وكذا األرصدة لدى البنوك واالستثمارات المالیة والحقوق والتعھدات من الغیر من األصول المالیة المعرضة لخطر 
ف على سداد جزء أو كل المستحق علیھم في تواریخ اإلستحقاق.االئتمان المتمثل في عدم قدرة تلك األطرا

إدارة مخاطر اإلئتمان

تقوم المجموعة بإستخدام نظام داخلي لتصنیف المخاطر لتقییم الجدارة اإلئتمانیة للمقترض واألطراف المقابلة. یشتمل نظام 
العاملة (منتظمة وتحت المراقبة) والمستویات من الثالث مستویات، المستوى األول والثاني یتعلق بالدیون ٥المخاطر على 

:للخامس ھي دیون غیر عاملة ولكل منھا بیان خاص بالتصنیف یتالئم مع متطلبات البنك المركزي الیمني

معیار التصنیفالفئةالدرجة
یوم، وتظھر بعض الخسائر نتیجة لعوامل ۹۰متأخرة السداد ألكثر من دیون دون المستوى۳

سلبیة قد تعوق السداد
یوم، ووفقاً للمعطیات فإن تحصیل كامل ۱۸۰متأخرة السداد ألكثر من دیون مشكوك في تحصیلھا٤

المبلغ یكون مشكوك فیھ مما یؤدي لخسارة جزء من القرض 
یوم، وقد ال یتم إسترداد أي مبلغ۳٦۰متأخرة السداد ألكثر من دیون ردیئة ٥
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۲٦

محفظة الدیون العاملة على أساس تصنیفات اإلئتمان الداخلیة (بدون األخذ في اإلعتبار قیمة الضمانات النقدیة وفیما یلي إجمالي 
مقابل تلك الدیون):

م۲۰۱۸م۲۰۱۹
ألف لایر یمنيألف لایر یمنيالفئةالدرجة

۷٦٬۰۱۷٬۰۳۲٥۰٬۲۲٦٬۷۲٥منتظمة وتحت المراقبة۱-۲

م بشأن مخاطر االئتمان فإن ۱۹۹۷) لسنة ۱۰باإلضافة لذلك وتطبیقاً لتعلیمات البنك المركزي الیمني الصادرة بالمنشور رقم (
مجموعةالقوم تئتمانیة، وفي سبیل ذلك اإلالتزم بحد أدنى من المعاییر وذلك إلمكان تحقیق إدارة أفضل لمخاطرھتالمجموعة

باإلجراءات اآلتیة:

راسات االئتمانیة عن العمالء والبنوك وتحدید معدالت الخطر االئتماني المتعلقة بذلك قبل التعامل معھم.إعداد الد-
الحصول على الضمانات الكافیة لتخفیض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك.-
یة واالئتمانیة وتقدیر المخصصات المطلوبة للدیون المتابعة والدراسة الدوریة للعمالء والبنوك بھدف تقییم مراكزھم المال-

واألرصدة غیر المنتظمة.
توزیع العملیات واالستثمارات على قطاعات مختلفة تالفیاً لتركیز المخاطر.-

والجدول التالي یوضح الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان لمكونات المركز المالي ویظھر الحد األقصى للمخاطر باإلجمالي 
دون األخذ في اإلعتبار العوامل المخففة من تأثیر المخاطر باستخدام إتفاقیات الضمانات (قبل خصم أي ضمانات):

م۲۰۱۸م۲۰۱۹
ألف لایر یمنيألف لایر یمني

نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني ال تتضمن 
۳٤٬۹۳۱٬۱٦۱۳۲٬۸٤۰٬۰۲٦النقدیة بالصندوق والصراف اآللي

۱۸٦٬۹٥۸٬۲۸۲۱٥٦٬۸۷٥٬۸٤۱أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة 
٤٦٬٦۱٦٬۲٤٥۷۰٬٤٤۹٬٤٦۳)الصافي(بتمویل عملیات المرابحة واإلستصناع، 

۳٬٦۰۳٬۹۰۷۹٬٦۱۸٬٦۳۷)الصافي(بإستثمارات في عقود المشاركة، 
۲۹٬۳٦٥٬۲۹۰۲۹٬٤۰۸٬۰۰٤)الصافي(بإستثمارات في عقود المضاربة، 
۱٬٤٤۷٬٦۹۸۷٬۲۳٥٬۰٦۳إستثمارات في صكوك إسالمیة

۳٤٬۷۰۱٬٤۷۹۳٤٬٤٦٦٬٤٦۸إستثمارات في أوراق مالیة
۱۸٤٬٦۳۸٬۹۲۱۱۷۷٬۰۳٤٬۷۰۲إستثمارات عقاریة

٦۱٤٬٤۹٤۲٤۹٬۱۷۰)الصافي(بمدینو إجارة منتھیة بالتملیك، 
۱٬۷۱۳۲۲٬٥۸۷)الصافي(بالقرض الحسن، 

٤٬۱۷٤٬۹۹٦٥٬۲٥۷٬۰۸۲ـ بعد خصم المدفوعات المقدمة)الصافي(بأرصدة مدینة وأصول أخرى، 
٥۲۷٬۰٥٤٬۱۸٦٥۲۳٬٤٥۷٬۰٤۳

۳٥٬۲۱٦٬٥۳۷٥٥٬۰٥٦٬۷۱۹إلتزامات عرضیة وإرتباطات
٥٦۲٬۲۷۰٬۷۲۳٥۷۸٬٥۱۳٬۷٦۲إجمالي التعرض لمخاطر اإلئتمان
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۲۷

وفیما یلي تحلیل لألصول المالیة واإللتزامات العرضیة واإلرتباطات حسب القطاع قبل وبعد خصم أیة ضمانات (تركز الحد 
األقصى لمخاطر اإلئتمان حسب القطاع):

م۲۰۱۸م۲۰۱۹
إجمالي

للمخاطراألقصىالحد
صافي الحد

األقصى للمخاطر
إجمالي

للمخاطراألقصىالحد
صافي الحد

األقصى للمخاطر
ألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمني

–۱٦۷٬۱۹٦٬٦۷۱–۱۹۳٬۳۹۳٬۲۸۳حكومي
٥۷٬۷٤۲٬۰۹۲۳۳٬۷۸۷٬۰۰٦٥۹٬۷۷۱٬۰۱۰۳٦٬۱۹۲٬٤۲۷مالي 

۲۲٬۸۲۳٬۸۹۸۲۲٬۷۷٦٬٥۰۳۳۹٬٥۹۲٬۸۲۳۳۹٬٥۳۷٬۸٤۱صناعي
۲٤۰٬۱۳۹٬٥۲۱۱٤۷٬۸٦۷٬٤٥٥۲٤٤٬٦٦٥٬٦٦۰۱٥٦٬۲۰۲٬۷۹۲تجاري

٤٬٦۷٦٬٥۰٦٤٬٦۷٦٬٥۰٦۹٬٦۱۸٬۸۹۹۹٬٦۱۸٬۸۹۹زراعي وصید اسماك
۸٬۲۷۸٬۸۸٦۸٬۲۷۸٬۸۸٦۲٬٦۱۱٬۹۸۰۲٬٦۱۱٬۹۸۰أخرى 

٥۲۷٬۰٥٤٬۱۸٦۲۱۷٬۳۸٦٬۳٥٦٥۲۳٬٤٥۷٬۰٤۳۲٤٤٬۱٦۳٬۹۳۹

٥۳۷٬۲۱٦٬۳٥۱۹٬۰٥۷٬۷٥۹٥٥٬۰٥٦٬۷۱۹۲۱٬۱۸۱٬۳۲۰إلتزامات عرضیة وإرتباطات
٥٦۲٬۲۷۰٬۷۲۳۱۱٥٬٤٤٤٬۲۳٦٥۷۸٬٥۱۳٬۷٦۲۲٦٥٬۳٤٥٬۲٥۹

وتقوم المجموعة بإدارة تركزات المخاطر من خالل توزیع عملیات التمویل واإلستثمار على قطاعات إقتصادیة ومواقع جغرافیة 
) من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة توزیع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات ۳۹رقم (مختلفة. ویبین اإلیضاح

) ٤۰العرضیة واإلرتباطات في تاریخ البیانات المالیة الموحدة على القطاعات اإلقتصادیة المختلفة ، كما یبین اإلیضاح رقم (
المالیة تاریخ البیاناتة توزیع تلك األدوات المالیة على المناطق الجغرافیة فيمن اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحد

.الموحدة

مخاطر السیولة .ب

تنشأ مخاطر السیولة من التدفقات النقدیة التي تنتج من األصول واإللتزامات، والتي ال تتوافق من حیث العملة والحجم وفترات 
توفیر تمویل والتي ال یمكن القیام بھ دون تكبد تكالیف أعلى أو أیة تكالیف أخرى.اإلستحقاق مما یترتب علیھ الحاجة إلى 

تتمثل مخاطر السیولة في عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماتھ في تاریخ اإلستحقاق المناسب باإلضافة للمخاطر الناتجة عن 
مناسب.عدم القدرة على تسییل بعض األموال بأسعار معقولة وفي إطار زمني 

إدارة مخاطر السیولة 

تقوم اإلدارة بالعمل على تنویع أسس التمویل من خالل استخدام أدوات عدیدة من بینھا ودائع العمالء مع مراقبة تواریخ اإلستحقاق 
لقیام بالعمل على لللتأكد من اإلحتفاظ بالسیولة الكافیة والمطلوبة وكذا مراقبة التدفقات النقدیة المستقبلیة بشكل یومي باإلضافة 

ترتیب مصادر تمویل متنوعة وكافیة.

. وقد بلغت نسبة السیولة %۲٥نسبة السیولة بحد أدنى م۱۹۹۷) لعام ۳وقد حدد البنك المركزي الیمني بالمنشور الدوري رقم (
:م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱كما في %۳٦٫۹۰مقابل ما نسبتھ %٤۳٫٥۱ما نسبتھ م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱كما في 
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:االستحقاقات التعاقدیة المتبقیةااللتزامات المالیة والتي توضحستحقاقاتإبوالجدول التالي یوضح تحلیل 

) من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة بیان بتواریخ إستحقاقات األصول واإللتزامات المالیة ۳۹ویبین اإلیضاح رقم (
وصافي الفارق بینھما في تاریخ البیانات المالیة الموحدة خالل العام مقارنة بالعام الماضي. 

مخاطر السوق .ج

كمعدل العائد (الربح) وأسعار أسھم حقوق الملكیة، وأسعار صرف العمالت األجنبیة، تتمثل مخاطر السوق في تغیر األسعار،
وھامش اإلئتمان والتي لھا تأثیر على إیرادات المجموعة أو تدفقاتھ النقدیة المستقبلیة أو قیمة أدواتھ المالیة. تتكون مخاطر السوق 

الربح). إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة والتحكم من مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت، ومخاطر معدل العائد (
في تعرض المجموعة لمثل ھذه المخاطر في الحدود المقبولة مع تحقیق عوائد مجزیة على ھذه المخاطر.

إدارة مخاطر السوق •

المتاجرة.ما للمتاجرة وأخرى لغیر ھتقوم المجموعة بفصل تعرضھا لمخاطر السوق بین محفظتین أحد
 یوجد لدى المجموعة مراكز متاجرة في أسھم حقوق الملكیة أو السلع والمصدر الرئیسي للمخاطر التي تتعرض لھا المجموعة ال

ھي تعرضات للعمالت األجنبیة ومعدل العائد (الربح).

ة رف للعمالت األجنبیال تدخل المجموعة في العقود اآلجلة لمواجھة إلتزاماتھا بالعملة األجنبیة ، كما ال تدخل في عقود الص
لتغطیة مخاطر سداد إلتزاماتھا المستقبلیة بالعملة األجنبیة أو متطلبات عمالئھا لمواجھة التزاماتھم بالعمالت األجنبیة الناتجة عن 

تعامالتھم من خالل المجموعة.

العمالء وإعادة تقییم األصول تقوم إدارة الخزینة بإحتساب جمیع إیرادات وخسائر العمالت األجنبیة الناشئة عن تعامالت 
واإللتزامات في بیان المركز المالي. وتقع مسئولیة متابعة وإدارة ھذه المخاطر أیضاً على إدارة الخزینة.

إن لجنة إدارة األصول واإللتزامات مسئولة كلیاً عن إدارة مخاطر السوق. إن قسم إدارة المخاطر مسئول عن وضع سیاسات 
المخاطر (خاضعة للمراجعة واإلعتماد من قبل الجھة المختصة) في حین أن إدارة الرقابة المالیة مسئولة عن مفصلة إلدارة 

المتابعة الیومیة لتنفیذ ھذه السیاسات.

م۲۰۱۹

اإلجمالي
إستحقاقات

أكثر من سنة
منإستحقاقات 

أشھر إلى سنة٦
إستحقاقات

أشھر٦إلى ۳من 
إستحقاقات خالل

أشھر۳ اإللتزامات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۷٬٦۳۱٬٥٥٦ – – – ۷٬٦۳۱٬٥٥٦
للبنوك والمص���ارف مس���تحقةأرص���دة 

والمؤسسات المالیة 
۱٦٤٬٦۱۰٬٥۸٥ – – – ۱٦٤٬٦۱۰٬٥۸٥ الحسابات الجاریة والودائع األخرى 

۲٦٤٬۲۷۲٬۱۱۰ ۱٥۳٬۸۸۲٬۰۰۰ ٥۰٬٥۸۱٬۰۰۰ ۲٥٬۲۷۱٬۰۰۰ ۳٤٬٥۳۸٬۱۱۰
أص��حاب حس��ابات اإلس��تثمارات حقوق 

المطلقة واإلدخار
۱۲٬٤۲۹٬۱۳۰ – – – ۱۲٬٤۲۹٬۱۳۰ ىأرصدة دائنة وإلتزامات أخر

٤٤۸٬۹٤۳٬۳۸۱ ۱٥۳٬۸۸۲٬۰۰۰ ٥۰٬٥۸۱٬۰۰۰ ۲٥٬۲۷۱٬۰۰۰ ۲۱۹٬۲۰۹٬۳۸۱

م۲۰۱۸

اإلجمالي
إستحقاقات أكثر 

من سنة
منإستحقاقات 

أشھر إلى سنة٦
إستحقاقات

أشھر٦إلى ۳من 
إستحقاقات خالل

أشھر۳ اإللتزامات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۳٥٬۹۸۸٬۱۹۳ – – – ۳٥٬۹۸۸٬۱۹۳
أرص����دة مس����تحقة للبنوك والمص����ارف 

والمؤسسات المالیة 
۱٤۹٬۷۲۸٬۰۲۰ – – – ۱٤۹٬۷۲۸٬۰۲۰ الحسابات الجاریة والودائع األخرى 

۲٦۱٬٦۸۳٬۳٥٤ ۱۷۷٬۸٥۷٬۲۷٥ ٤۳٬۰۱۲٬۷٦۳ ۲۰٬۱۸۸٬۲۰۷ ۲۰٬٦۲٥٬۱۰۹
حقوق أص���حاب حس���ابات اإلس���تثمارات 

المطلقة واإلدخار
۱۳٬٤٤۹٬۸۳۰ – – – ۱۳٬٤٤۹٬۸۳۰ ارصدة دائنة والتزامات أخرى 

٤٦۰٬۸٤۹٬۳۹۷ ۱۷۷٬۸٥۷٬۲۷٥ ٤۳٬۰۱۲٬۷٦۳ ۲۰٬۱۸۸٬۲۰۷ ۲۱۹٬۷۹۱٬۱٥۲
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۲۹

مخاطر سعر العائد •

اق على بموجبھ االتفیتم تحدید العائد المستحق على حسابات االستثمار المطلقة واالدخار على أساس عقد المضاربة الذي یتم 
المشاركة في الربح والخسارة الناتجة عن أعمال المجموعة خالل الفترة المالیة. ومن ثم فإن أي تغییر في مستوى الربحیة سوف 
یحدد نسبة الربح التي یمكن للمجموعة أن تدفعھا ألصحاب حسابات االستثمار المطلقة واالدخار وبناء علیھ فإن المجموعة غیر 

ریقة مباشرة لمخاطر التغییر في سعر العائد.معرضة بط

) من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة نسب العائد الموزعة على أصحاب حسابات اإلستثمار ۲٤ویبین إیضاح رقم (
المطلقة واإلدخار مقارنة بالعام الماضي. 

مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة •

تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالیة نظراً لتغیر أسعار صرف العمالت األجنبیة، وتنشأ من 
األدوات المالیة المقومة بالعمالت األجنبیة. إن العملة التشغیلیة لدى المجموعة ھي اللایر الیمني، ونظراً لتعامل المجموعة في 

طبقاً لطبیعة نشاطھا فإن ذلك األمر قد یعرضھا لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. عدد من العمالت األجنبیة 
ً للتعلیمات  وألغراض تخفیض ذلك الخطر إلى الحد األدنى فإن المجموعة تراعي التوازن في مراكز العمالت األجنبیة وفقا

بحیث ال یزید الفائض في مركز كل عملة على حدة عن م۱۹۹۸) لسنة ٦الصادرة عن البنك المركزي الیمني بالمنشور رقم (
%۲٥من رأسمال البنك واحتیاطیاتھ، باإلضافة إلى أن الفائض في المركز المجمع لكافة العمالت ال یجب أن یزید عن %۱٥

من رأسمال البنك واحتیاطیاتھ.

یعمل البنك دوریاً على مراقبة مراكز م۱۹۹۸نة ) لس٦ومن أجل اإللتزام بتعلیمات البنك المركزي والواردة بالمنشور رقم (
العمالت األجنبیة والتصرف في الفائض من العمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاریخ.

ویوضح الجدول التالي صافي التعرض للعمالت األجنبیة خالل العام مقارنة بالعام الماضي:

أثر التغیر في القیمة العادلة للعملة (تحلیل الحساسیة)

مقارنة بالعام الماضي:یوضح الجدول التالي أسعار صرف العمالت األجنبیة الھامة نھایة العام 
متوسط سعر الصرفسعر اإلقفال وفقاً لنشرة أسعار

وفقاً لسعر السوق كما فيالبنك المركزي الیمني كما في
م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱العملة

لایر یمنيمعادل معادل لایر یمنيمعادل لایر یمنيمعادل لایر یمني

۲٥۰٫۲٥۲٥۰٫۲٥٥۸۰٥۲۰٫۰۰دوالر أمریكي
۲۸۰٫۳٥۳۰۰٫۲٥٦٤۹٫۸٥۹٤٫۱٤یورو أوروبي
۸٦٦٫٦٦٦٫٦۸۱٥۳٫٥۱۳۸٫٦۲لایر سعودي

۳۲۸٫۳۳۳۷٫۹۰۷٦۰٫۸۹٦٥۹٫۸۰جنیھ إسترلیني
۲۰٫٦۸٦۸٫۲۰۱٥٤۱٤۱٫٥۷درھم إماراتي

ً لنشرة أسعار البنك المركزي الیمني الیمني، قامتبناءاً على تعلیمات البنك المركزي  المجموعة بإستخدام سعر اإلقفال وفقا
.م۲۰۱۸، م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱لتقییم مراكز العمالت األجنبیة كما في 

م۲۰۱۹
اإلجمالي أخرى درھم إماراتي جنیھ إسترلیني لایر سعودي یورو دوالر أمریكي

الف لایر یمني لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۲۳۷٬۳۰۱٬۹۷٥ ۸۱٬۱٤٤ ۱٤٬۲۰٥٬٤٦۹ ۳۱۹٬٦۱۲ ۹۲٬۹۱۹٬٤٥۳ ۳٬٤۷۷٬۲۰۲ ۱۲٦٬۲۹۹٬۰۹٥ األصول 
)۲۳٤٬٥۲٦٬۳۰۷ ( )۲۸٬۸۷٦( )۳۲۸٬٥۳۰( )۳۲۳٬٤٦۷( )۸۹٬٥۸۷٬٥۸۸( )۳٬۳٥۲٬۳۷۹( )۱٤۰٬۹۰٥٬٤٦۷( اإللتزامات 

۲٬۷۷٥٬٦٦۸ ٥۲٬۲٦۸ ۱۳٬۸۷٦٬۹۳۹ )۳٬۸٥٥( ۳٬۳۳۱٬۸٦٥ ۱۲٤٬۸۲۳ )۱٤٬٦۰٦٬۳۷۲( العمالت األجنبیةصافي مراكز 

م۲۰۱۸
اإلجمالي أخرى درھم إماراتي جنیھ إسترلیني لایر سعودي یورو دوالر أمریكي

لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۲۳۹٬۹۰۱٬۱۷۸ ۷۲٬۲٦٤ ۸٬۳۲٥٬۹۳۲ ٤۳۲٬۹۹۹ ۸۹٬٤٥٤٬۲۰۱ ٤٬٦٦٤٬٥۷۲ ۱۳٦٬۹٥۱٬۲۱۰ األصول 
)۲۳۳٬۹٤٤٬٥۲٤( )۷٬۰۰۱( )۱٬٥۸۱٬٤۳۱( )٤۳۷٬۷۲۹( )۸۸٬۱۱٥٬٤۰۲( )٤٬۸۱۹٬۹۰٥( )۱۳۸٬۹۸۳٬۰٥٦( اإللتزامات 

٥٬۹٥٦٬٦٥٤ ٦٥٬۲٦۳ ٦٬۷٤٤٬٥۰۱ )٤٬۷۳۰( ۱٬۳۳۸٬۷۹۹ )۱٥٥٬۳۳۳( )۲٬۰۳۱٬۸٤٦( صافي مراكز العمالت األجنبیة
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۳۰

لیمني اومع مراعاة متوسط أسعار الصرف في السوق، یوضح الجدول التالي األثر المتوقع لحركة العمالت الرئیسیة مقابل اللایر 
على بیان الدخل الموحد، مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة.

األثر المتوقع على بیان الدخل
بالزیادة (لنقص)

ألف لایر یمنيالعملة
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

)۲٬۱۹۰٬۱۷۱()٦۲۹٬۱۹٬۲٤٦(دوالر أمریكي

)۱٥۲٬۰٤۳(۱٦٤٬٤۷۷یورو أوروبي

٤٬۳۳۸٬۲۲۰۱٬٤٤٤٬٤۰۹لایر سعودي
)٤٬٥۰٦()۰٥٬۰۸(جنیھ إسترلیني

۱۷٬٤٥۸٬۰۸٤۷٬۲٥٥٬۷۷۷درھم إماراتي
٦۸٬۸۷۲۷۰أخرى

) من اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة مراكز العمالت األجنبیة الھامة والقائمة في تاریخ البیانات المالیة ٤۲ویبین اإلیضاح رقم (
الموحدة مقارنة بالعام الماضي. 

التشغیل مخاطر .د

تتمثل مخاطر التشغیل في مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة قصور معین ناتج عن التطبیقات التكنولوجیة أو 
العملیات أو أخطاء الموظفین، وتعمل المجموعة على التقلیل من حدوث ھذه المخاطر من خالل إطار من السیاسات واإلجراءات 

المخاطر. وذلك من خالل العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحیات وإجراءات المطابقة، لتقییم ومراقبة وإدارة ھذه
باإلضافة إلى زیادة وعي الموظفین بھذه المخاطر وطرق تقییمھا.

مخاطر أخرى .ه

خاطر السیطرة على متشمل المخاطر األخرى مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابیة والمخاطر القانونیة ومخاطر  السمعة. ویتم 
عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابیة من خالل إطار من السیاسات واإلجراءات المتعلقة باإلنضباط والمتابعة، ویتم إدارة المخاطر 
القانونیة من خالل التطبیق الفعال لتوصیات المستشارین القانونیین داخل وخارج المجموعة، ویتم إدارة مخاطر السمعة من 

تظم للعوامل المتعلقة بسمعة البنك باإلضافة إلصدار تعلیمات وسیاسات خاصة حیث ما كان ذلك مالئماً.خالل فحص من

إدارة رأس المال.۸

رأس المال الصادرة عن البنك المركزي متطلباتبالھدف األساسي من إدارة المجموعة لرأس المال ھو التأكد من اإللتزام 
صنیف إئتماني قوي وكذا نسبة كفایة رأس مال جیدة وأعلى من الحد األدنى الواجب الیمني، والتأكد من اإلحتفاظ بمعدل ت

اإلحتفاظ بھ. وتقوم المجموعة بمراقبة كفایة رأس المال وفقاً للتعلیمات الصادرة من البنك المركزي الیمني في ھذا الشأن وذلك 
۳غراض الرقابة. ویقوم البنك بإعداد تقاریر دوریة (كل باستخدام أسالیب وفقاً للمعاییر المطبقة من البنك المركزي الیمني أل

.م۱۹۹۷) لسنة ۲شھور) بنسبة كفایة رأس المال وذلك طبقاً لمنشور البنك المركزي الیمني رقم (

ویطلب البنك المركزي الیمني من البنوك العاملة في الیمن اإلحتفاظ بنسبة إجمالي رأس المال إلى األصول المرجحة بأوزان 
(كحد أدنى)، كما أنھ على المجموعة أن تحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال إلى %۸المخاطر بنسبة معترف بھا دولیاً تبلغ 

).(كحد أدنى%٥ودائع العمالء تبلغ 



Annual Report - 2019

www.tadhamonbank.com49

بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

۳۱

ویتم إحتساب نسبة كفایة رأس المال بمقارنة مكونات رأس المال األساسي والمساند بإجمالي أصول وإلتزامات المجموعة 
لموضحة في البیانات المالیة الموحدة بعد ترجیحھا بأوزان المخاطر كما یلي:وا

م۲۰۱۸م۲۰۱۹
ملیون لایر یمنيملیون لایر یمني

۸٤۹٬۰٤۳۸٬٤۹۸رأس المال األساسي
٦۹۲٬۲۷۳۸٬٤۹۸رأس المال المساند

٦۸٬۱۱۸۷٦٬۹۹٦إجمالي رأس المال 

األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر
٤۰٤٬۲۷۲۲٥۲٬۷٤۲إجمالي األصول 

۰٥۸٬۱۹۲۱٬۱۸۱اإللتزامات العرضیة واإلرتباطات 
٤٦۱٬٤٦۲۲۷۳٬۹۲۳إجمالي األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر 

%۱۱٫۲۸%٦٤٫۷۲نسبة كفایة رأس المال

واإلحتیاطیات القانونیة والعامة وكذا األرباح (الخسائر) المرحلة (بعد إستبعاد ویتكون رأس المال األساسي من رأس المال المدفوع 
المساھمات في رأس مال أي بنك محلي أو شركة مالیة محلیة)، أما رأس المال المساند فیتكون من المخصصات العامة التي تكونھا 

بأوزان المخاطر.من األصول المرجحة%۲المجموعة على الدیون المنتظمة وبحیث ال یزید عن 

نقد في الصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني.۹
دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

ءتتمثل أرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني في الحد األدنى الواجب اإلحتفاظ بھ لدى البنك المركزي الیمني مقابل حسابات العمال
.(بدون عائد)، وھذا الرصید غیر متاح لإلستخدام الیومي للمجموعةباللایر الیمني والعمالت األجنبیة 

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۸٬٦۹٦٬۹۹٥ ٥٬۸۲٥٬۷۲٥ عملة محلیة–نقد في الصندوق والصراف اآللي 
۱٬۸٥۸٬۱٤۲ ٥٬۳٤۳٬۷۳۷ عملة أجنبیة–نقد في الصندوق والصراف اآللي 

۱۰٬٥٥٥٬۱۳۷ ۱۱٬۱٦۹٬٤٦۲

۱۳٬۱٥۰٬٤٥۳ ۱٤٬٦٦۹٬۱٦۹ عملة محلیة–إحتیاطي الزامي لدى البنك المركزي الیمني 
۱۹٬٦۸۸٬٤۱۹ ۲۰٬۲٦۱٬۹۹۲ عملة أجنبیة–إحتیاطي الزامي لدى البنك المركزي الیمني 

۳۲٬۸۳۸٬۸۷۲ ۳٤٬۹۳۱٬۱٦۱

۱٬۱٥٤ ۱٬۲۱۸ معادن ثمینة (ذھب وفضة)
٤۳٬۳۹٥٬۱٦۳ ٤٦٬۱۰۱٬۸٤۱
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۳۲

أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة.۱۰
دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

۳۱ألف لایر یمني كما في ٥۰٦٬۷٥٦بعد خصم خسائر اإلنخفاض في قیمتھا بمبلغ وقدره عملة أجنبیة–إیداعات وكالة تظھر *
م).۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ألف لایر یمني كما في ٥٦٬۳۰٦م (مبلغ وقدره ۲۰۱۹دیسمبر 

المرابحة واالستصناع (بالصافي)عملیات تمویل.۱۱
دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

)، ۱٤المادة رقم (۲۰۱۰) لسنة ۱۷) وكذلك قانون ضرائب الدخل رقم (۸٥مادة رقم (۱۹۹۸) لسنة ۳۸وطبقاً ألحكام قانون البنوك رقم (
فإن كافة المخصصات المكونة طبقاً لتعلیمات البنك المركزي الیمني تكون معفاه من الخضوع لضریبة الدخل. 

م بعد خصم ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ألف لایر یمني في ۲٬۸٤۳٬٦۰۱تبلغ قیمة تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع غیر المنتظمة مبلغ وقدره 
م تبلغ قیمة تمویل عملیات ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱لایر یمني، وكما في ألف۱٥٬۹۰۸بودائع وضمانات نقدیة بمبلغ وقدره األرصدة المغطاة 

لایر یمني بعد خصم األرصدة المغطاة بودائع وضمانات نقدیة بمبلغ ألف۳٬۸٤٦٬۸۹٥المرابحة واإلستصناع غیر المنتظمة مبلغ وقدره 
لایر یمني، وفیما یلي بیان یوضح ذلك:ألف۱٬۰۱۳٬۱۷وقدره 

م۲۰۱۸م۲۰۱۹
لایر یمنيألفلایر یمنيألف

٦٬٦٤٥٥۷۲٬۱۱۲تمویالت دون المستوى
٥٬٥۲٤۲۲۱٬٥۲٦تمویالت مشكوك في تحصیلھا

۲٬۸۳۱٬٤۳۲۳٬۰٥۳٬۲٥۷تمویالت ردیئة
۲٬۸٤۳٬٦۰۱۳٬۸٤٦٬۸۹٥

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

البنك المركزي الیمني ارصدة 
۷٥٬۰۰۳٬۲٥٦ ۹۷٬۱۲۸٬٤۱۳ عملة محلیة –حسابات جاریة 

۷۹۲٬۱۰۹ ۷۰۸٬۰۳۳ عملة أجنبیة –حسابات جاریة 
٥۰٬۲۰۲٬٦٦۸ ٦۰٬٦۲٥٬٦۷٦ عملة محلیة–إیداعات وكالھ 

۱۲٥٬۹۹۸٬۰۳۳ ۱٥۸٬٤٦۲٬۱۲۲

ارصدة لدى بنوك محلیة 
۱۲٦٬٤٦٥ ۱۹۰٬۲٥۲ عملة محلیة–حسابات جاریة 
۱۲٦٬٤٦٥ ۱۹۰٬۲٥۲

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة خارجیة
۲٤٬۳۳٥٬٤۳٥ ۲۱٬۱٦۸٬۷۰٤ عملة أجنبیة–حسابات جاریة 

۷٬۳۰٥ ٦۸۸٬٦۲۸ عملة أجنبیة –ودائع إستثماریة 
٦٬۲۱٥٬۰۲۱ ٦٬۲٦۳٬۷٤۰ عملة أجنبیة *–إیداعات وكالة 

۱۹۳٬٥۸۲ ۱۸٤٬۸۳٦ عملة أجنبیة–تأمینات 
۳۰٬۷٥۱٬۳٤۳ ۲۸٬۳۰٥٬۹۰۸

۱٥٦٬۸۷٥٬۸٤۱ ۱۸٦٬۹٥۸٬۲۸۲

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

٦۱٬٦۳۱٬۸۳٦ ۳۷٬۲۷٥٬۱۹۹ تمویل عملیات المرابحة
۱۹٬۲۳٥٬٦٤۰ ۱۷٬۱۸٦٬۸٦۳ تمویل عقود اإلستصناع

۸۰٬۸٦۷٬٤۷٦ ٥٤٬٤٦۲٬۰٦۲

)٤٬٥۸۹٬۱۸۲( )۳٬۷٦۸٬٦٤۳( ۱٫۱۱ مخصص تمویل عملیات عقود المرابحة یخصم:
)٥٬۸۲۸٬۸۳۱( )٤٬۰۷۷٬۱۷٤( اإلیرادات المؤجلةیخصم:

۷۰٬٤٤۹٬٤٦۳ ٤٦٬٦۱٦٬۲٤٥
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۳۳

ظمة وغیر منتظمة)تواإلستصناع (منعملیات عقود المرابحةتمویلمخصص ۱٫۱۱

دیسمبر:۳۱ھذا البند مما یلي كما في یتكون 

)صافي(بالإستثمارات في عقود المشاركة، .۱۲

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

مقابل م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في نيیمألف لایر ۳۱۲٬۸۱۳ردیئة مبلغ تبلغ قیمة اإلستثمارات في عقود المشاركة غیر المنتظمة والمصنفة 
:م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ألف لایر یمني في ۳۱۲٬۸۱۳مبلغ 

مخصص إستثمارات في عقود المشاركة (منتظمة وغیر منتظمة)۱٫۱۲

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

)صافي(بال، إستثمارات في عقود المضاربة.۱۳

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

م بعد خصم ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱لایر یمني كما في ألف٤٬۱٦۹٬۱۰٦وقدرهتبلغ قیمة اإلستثمارات في عقود المضاربة غیر المنتظمة مبلغ
۳۱ألف لایر یمني) كما في ٤٬۲٥۹٬۱۰٥لایر یمني (مبلغ ألف۲٬۹۳۱٬۳۹۲بمبلغ وقدره البنكاألرصدة المحجوزة كضمانات نقدیة لدى 

لایر یمني).ألف۲٬۹۳۱٬۳۹۲بعد خصم األرصدة المحجوزة كضمانات نقدیة لدى البنك بمبلغ وقدره م۲۰۱۸دیسمبر 

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
اإلجمالي  عام محدد اإلجمالي  عام محدد

لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف

٤٬۱۹۹٬٥۷٤ ۸۷۲٬۹٦۸ ۳٬۳۲٦٬٦۰٦ ٤٬٥۸۹٬۱۸۲ ۱٬۳٥۰٬٤۲۱ ۳٬۲۳۸٬۷٦۱ الرصید في بدایة العام
٤۳٤٬۲٦۲ ٤۳٤٬۲٦۲ – ۲۸٬٤۹٥ – ۲۸٬٤۹٥ ۳۳ المكون خالل العامیضاف:

)۱٬۱۹۷( – )۱٬۱۹۷( )۳٥٬٥۷٤( – )۳٥٬٥۷٤( المستخدم خالل العامیخصم:
– ٤۳٬۱۹۱ )٤۳٬۱۹۱( – ٤٤٬٤۳۳ )٤٤٬٤۳۳( المحول من المخصص المحدد إلى العام
)٤۳٬٤٥۷( – )٤۳٬٤٥۷( )۸۱۳٬٤٦۰( )٤٦۲٬۰۰۹( )۳٥۱٬٤٥۱( ۳۲ مخصصات إنتفى الغرض منھا

٤٬٥۸۹٬۱۸۲ ۱٬۳٥۰٬٤۲۱ ۳٬۲۳۸٬۷٦۱ ۳٬۷٦۸٬٦٤۳ ۹۳۲٬۸٤٥ ۲٬۸۳٥٬۷۹۸ الرصید في نھایة العام

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۱۰٬۱۲۷٬۷٤۸ ۳٬۹۹۰٬۲٦۹ محلیة-عقود مشاركات مع الغیر 
)٥۰۹٬۱۱۱( )۳۸٦٬۳٦۲( ۱٫۱۲ في عقود المشاركة ستثماراتإمخصصیخصم:

۹٬٦۱۸٬٦۳۷ ۳٬٦۰۳٬۹۰۷

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
اإلجمالي  عام محدد اإلجمالي  عام محدد

لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۳۱۲٬۸۱۳ – ۳۱۲٬۸۱۳ ٥۰۹٬۱۱۱ ۱۹٦٬۲۹۸ ۳۱۲٬۸۱۳ الرصید في بدایة العام
۱۹٦٬۲۹۸ ۱۹٦٬۲۹۸ – – – – ۳۳ خالل العامالمكونیضاف: 

– – – )۱۲۲٬۷٤۹( )۱۲۲٬۷٤۹( – ۳۲
إنتفى مخصصاتیخصم:

منھاالغرض 
٥۰۹٬۱۱۱ ۱۹٦٬۲۹۸ ۳۱۲٬۸۱۳ ۳۸٦٬۳٦۲ ۷۳٬٥٤۹ ۳۱۲٬۸۱۳ دیسمبر۳۱الرصید في 

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۱۷٬۸٤۰٬٥۹۹ ۱۷٬۷٥۰٬٥۹۹ عقود مضاربة داخلیة 
۱٦٬۳۲۳٬۲٦٤ ۱٦٬۳۲۳٬۲٦٤ عقود مضاربة خارجیة

۳٤٬۱٦۳٬۸٦۳ ۳٤٬۰۷۳٬۸٦۳

)٤٬۷٥٥٬۸٥۹( )٤٬۷۰۸٬٥۷۳( ۱٫۱۳ مخصص إستثمارات في عقود المضاربة یخصم:
۲۹٬٤۰۸٬۰۰٤ ۲۹٬۳٦٥٬۲۹۰
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۳٤

وفیما یلي بیان یوضح ذلك:

مخصص إستثمارات في عقود المضاربة (منتظمة وغیر منتظمة)۱٫۱۳

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

في صكوك إسالمیة إستثمارات.۱٤

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

اإلستثمارات في صكوك إسالمیة محلیة صادرة عن وحدة الصكوك اإلسالمیة بالبنك المركزي الیمني (غیر مدرجة) وتبلغ القیمة اإلسمیة 
للصك الواحد).م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱لایر یمني كما في ۱٬۰۰۰٬۰۰۰(مبلغ وقدره م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱لایر یمني كما في )(صفرللصك 

ي وفوضت وزارة المالیة البنك المركزاستحقاقھا،الجمھوریة الیمنیة ممثلة في وزارة المالیة بضمان ھذه الصكوك في تواریخ متالتزوقد 
الیمني بخصم االستحقاقات في تواریخھا من حساب وزارة المالیة لدى البنك المركزي الیمني 

مخصص االنخفاض في استثمارات في الصكوك االسالمیة ۱٫۱٤

دیسمبر:۳۱ھذا البند مما یلي كما في یتكون 

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۸۰٬۰۰۰ – دیون مشكوك في تحصیلھا
٤٬۱۷۹٬۱۰٥ ٤٬۱٦۹٬۱۰٦ دیون ردیئة
٤٬۲٥۹٬۱۰٥ ٤٬۱٦۹٬۱۰٦

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹
اإلجمالي  عام محدد اإلجمالي  عام محدد

لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف لایر یمنيألف

٤٬٥٦۰٬۹۷٤ ٥۳۹٬٤٦۷ ٤٬۰۲۱٬٥۰۷ ٤٬۷٥٥٬۸٥۹ ٥۳۹٬٤٦۷ ٤٬۲۱٦٬۳۹۲ الرصید في بدایة العام
۱۹٤٬۸۸٥ – ۱۹٤٬۸۸٥ – – – المكون خالل العامیضاف:

– – –
                            

)٤۱٬۳۱٤( –
                                  

)٤۱٬۳۱٤(
یخصم:

المستخدم خالل العام

– – –
                            

)٥٬۹۷۲( –
                                  

)٥٬۹۷۲(
یخصم:

مخصصات إنتفى الغرض منھا
٤٬۷٥٥٬۸٥۹ ٥۳۹٬٤٦۷ ٤٬۲۱٦٬۳۹۲ ٤٬۷۰۸٬٥۷۳ ٥۳۹٬٤٦۷ ٤٬۱٦۹٬۱۰٦ الرصید في نھایة العام

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

في دیون ـ صكوك بالتكلفة كاستثماراتأدوات مصنفة 
المطفأة

٦٬۲٥۰٬۰۰۰ – محلیة (غیر مدرجة)–صكوك إسالمیة 
– – خارجیة (غیر مدرجة)–صكوك إسالمیة 

۹۸٥٬۰٦۳ ۱٬٤٤۷٬٦۹۸ خارجیة (مدرجة)–صكوك إسالمیة 
۷٬۲۳٥٬۰٦۳ ۱٬٤٤۷٬٦۹۸

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۸۰۰٬۸۰۰ – الرصید في بدایة العام 
– – اإلنخفاض خالل العام 
)۸۰۰٬۸۰۰( – المستخدم خالل العام 
– – الرصید في نھایة العام 
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۳٥

إستثمارات في أوراق مالیة، (بالصافي).۱٥

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

، ونظراً لتعذر الحصول على م۲۰۱۸،م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱تتمثل اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع في إستثمارات مالیة غیر مدرجة كما في 
اإلستثمارات وذلك لعدم وجود أسعار سوقیة معلنة لھا، وكذا لعدم إمكانیة تحدید التدفقات تقدیر یمكن اإلعتماد علیھ للقیمة العادلة لبعض تلك 

النقدیة المستقبلیة لھا فقد تم تسجیلھا بالتكلفة ناقصاً قیمة مخصص اإلنخفاض.

السنوات اإلستثمارات خاللتم إحتساب مخصص إنخفاض في قیمة بعض اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع لعدم وجود أي توزیعات من تلك 
الماضیة وكذا عدم توقع إستالم أیة توزیعات منھا خالل السنوات القادمة.

كما أن جمیع اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع غیر مصنفة من قبل شركات تصنیف عالمیة.

في قیمة إستثمارات مالیة متاحة للبیعنخفاضاإلمخصص ۱٫۱٥

دیسمبر:۳۱في یتكون ھذا البند مما یلي كما

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

في حقوق الملكیة تظھر بالقیمة كاستثماراتأدوات مصنفة 
العادلة من خالل حقوق الملكیة

۱۱٬۳۰۰٬۰۸۲ ۱۲٬۸٤۱٬٦٤٤ غیر مدرجة–إستثمارات مالیة متاحة للبیع 
۷٬۰٥۰ ۷٬۰٥۰ التغیر في القیمة العادلة (أرباح غیر محققة)

۱۱٬۳۰۷٬۱۳۲ ۱۲٬۸٤۸٬٦۹٤

)۸٤۹٬۹٥۰(
                                  

)۱٦۳٬۹٤۹( ۱٫۱٥
یخصم: 

مخصص اإلنخفاض في قیمة إستثمارات مالیة متاحة للبیع
۱۰٬٤٥۷٬۱۸۲ ۱۲٬٦۸٤٬۷٤٥

مالیة بالقیمة العادلة من خالل كاستثماراتأدوات مصنفة 
بیان الدخل

۱٬۸٦۲٬۰٥٤ ۱٬۹۰٥٬۲۸٥ إستثمارات مدرجة
۲۱٬۲۸٦٬۲۱۲ ۲۱٬۹۹۸٬۳۹۷ إستثمارات غیر مدرجة

۲۳٬۱٤۸٬۲٦٦ ۲۳٬۹۰۳٬٦۸۲

)٤۷۰٬۳۱۰(
                                  

)۱٬۸۸٦٬۹٤۸( ۲٫۱٥

یخصم: 
مخصص اإلنخفاض في قیمة إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة 

من خالل بیان الدخل 
۲۲٬٦۷۷٬۹٥٦ ۲۲٬۰۱٦٬۷۳٤

أدوات مصنفة كإستثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة
۱٬٤۰۱٬٤۰۰ ۱٬٤۰۱٬٤۰۰ أستثمارات غیر مدرجة

)۷۰٬۰۷۰( )۱٬٤۰۱٬٤۰۰( ۳٫۱٥
إستثمارات بالتكلفة اض في قیمة فخمخصص اإلنیخصم: 

المطفأة
۱٬۳۳۱٬۳۳۰ –

۳٤٬٤٦٦٬٤٦۸ ۳٤٬۷۰۱٬٤۷۹

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۱٬۲٥٥٬۰٤۱ ۸٤۹٬۹٤۹ الرصید في بدایة العام
– – اإلنخفاض خالل العام
)٤۰٥٬۰۹۱( )٦۸٦٬۰۰۰( ۳۲ نتفى الغرض منھاإمخصصات 

۸٤۹٬۹٥۰ ۱٦۳٬۹٤۹
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

۳٦

بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلمخصص اإلنخفاض في قیمة إستثمارات مالیة ۲٫۱٥

:دیسمبر۳۱البند مما یلي كما في یتكون ھذا

مخصص اإلنخفاض في قیمة إستثمارات بالتكلفة المطفأة۳٫۱٥

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

إستثمارات عقاریة.۱٦

:دیسمبر۳۱البند مما یلي كما في یتكون ھذا

وتتمثل اإلستثمارات العقاریة فیما یلي:

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۸۷۳٬٤۸۷ ٤۷۰٬۳۱۰ الرصید في بدایة العام
)۲٬۲٦۲٬۳۸۱( )٥۳۸٬٦۷۱( المستخدم خالل العام

۱٬۸٥۹٬۲۰٤ ۱٬۹٥٥٬۳۰۹ ۳٥ خالل العاماإلنخفاض 
٤۷۰٬۳۱۰ ۱٬۸۸٦٬۹٤۸

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

– ۷۰٬۰۷۰ الرصید في بدایة العام
۷۰٬۰۷۰ ۱٬۳۳۱٬۳۳۰ ۳۳ العاماإلنخفاض خالل 
۷۰٬۰۷۰ ۱٬٤۰۱٬٤۰۰

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۱۳٬٤٤۰٬۷۳۱ ۱۳٬٦۰٥٬۰٥۱ محلیة –إستثمارات عقاریة 
۱۲٥٬۲٥٦٬٤٦٥ ۱۲۰٬۷۳٤٬۳۲۰ خارجیة –إستثمارات عقاریة 

۱۳۸٬٦۹۷٬۱۹٦ ۱۳٤٬۳۳۹٬۳۷۱

٤۲٬۱٤٤٬٤۰٥ ٥٦٬٤۲٥٬٥۷۸ ۳٫۲٦ التغیر في القیمة العادلة (أرباح غیر محققة)
۱۸۰٬۸٤۱٬٦۰۱ ۱۹۰٬۷٦٤٬۹٤۹

)۳٬۸۰٦٬۸۹۹( )٦٬۱۲٦٬۰۲۸( مخصص اإلنخفاض في قیمة اإلستثمارات العقاریةیخصم:
۱۷۷٬۰۳٤٬۷۰۲ ۱۸٤٬٦۳۸٬۹۲۱

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۱۳٦٬۸۷۱٬۰٥٥ ۱۳۸٬٦۹۷٬۱۹٦ الرصید في بدایة العام 
۸٬۰۳٤٬۱۳۰ ۱٬۸۰٥٬۹٥۲ اإلضافات خالل العام 

)٦٬۲۰۷٬۹۸۹( )٦٬۱٦۳٬۷۷۷( اإلستبعادات خالل العام 
۱۳۸٬٦۹۷٬۱۹٦ ۱۳٤٬۳۳۹٬۳۷۱ إجمالي التكلفة

٤۲٬۱٤٤٬٤۰٥ ٥٦٬٤۲٥٬٥۷۸ ۳٫۲٦ التغیر في القیمة العادلة (أرباح غیر محققة)یضاف:
)۳٬۸۰٦٬۸۹۹( )٦٬۱۲٦٬۰۲۸( ةفاض في قیمة اإلستثمارات العقاریاإلنخیخصم: 

۱۷۷٬۰۳٤٬۷۰۲ ۱۸٤٬٦۳۸٬۹۲۱
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

۳۷

)بالصافي(مدینو إجارة منتھیة بالتملیك، .۱۷

دیسمبر:۳۱ھذا البند مما یلي كما في یتكون

منتھیة بالتملیكمخصص اإلنخفاض في قیمة مدینو إجارة۱٫۱۷

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

)صافي(بالأرصدة مدینة وأصول أخرى، .۱۸

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۳۹۹٬۰۹۸ ۸۷٦٬۱۳٤ مدینو إجارة منتھیة بالتملیك 
)۱۲۸٬۰۳۷( )۲۳۲٬۲۹۳( اإلیرادات المؤجلةیخصم:
)۲۱٬۸۹۱( )۲۹٬۳٤۷( ۱٫۱۷ مدینو اإلجارةةمقیمخصص اإلنخفاض في یخصم:

۲٤۹٬۱۷۰ ٦۱٤٬٤۹٤

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۱۷٬٤۹٤ ۲۱٬۸۹۱ الرصید في بدایة العام
٤٬۳۹۷ ۷٬٤٥٦ ۳۳ المكون خالل العامیضاف:

– – ۳٤ الغرض منھاإنتفىمخصصات یخصم: 
۲۱٬۸۹۱ ۲۹٬۳٤۷

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۲٬۰٤۰٬٤٥۸ ۱٬۷٤۳٬٥۳۷ مشروعات قید التنفیذ ـ دفعات
۳٬۲۱٤٬٦۰۷ ۱٬۲۷٤٬۷۸٤ إیرادات مستحقة

٦۸۲٬۸۳۲ ٦۸۲٬۸۳۲ أصول آلت ملكیتھا للبنك
٥٦۳٬۰۰۳ ٦۰٦٬٦٤۷ سلف وعھد 
۲۹٦٬۱۲۲ ٤۷۰٬۸۷۳  ً مصروفات مدفوعة مقدما
٤٦۳٬۸٥۹ ۲۹۷٬۰٤٤ حسابات جاریة مكشوفة
۲۳۸٬۸۹۹ ۲۳٦٬٦۳۹ مخزون قرطاسیة ومطبوعات وممتلكات ومعدات

۱٬۲۲۹٬٥٥۲ – إستثماراتمدینو مبیعات
۲۹٥٬۹۸٦ – دفعات مقدمة ـ إستثمارات عقاریة

۱٬۱۱۳٬۷۸۱ ۳٬۲۷٤٬٥٤۱ مدینون متنوعون
۱۰٬۱۳۹٬۰۹۹ ۸٬٥۸٦٬۸۹۷

)۲٬۲٤۹٬٤٥۱( )۲٬۱۹۷٬٤۹۱( ۱٫۱۸
مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا لألرصدة یخصم:

المدینة واألصول األخرى
۷٬۸۸۹٬٦٤۸ ٦٬۳۸۹٬٤۰٦
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

۳۸

مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا لألرصدة المدینة واألصول األخرى۱٫۱۸

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

)صافي(بال، ممتلكات ثابتة.۱۹

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

سیارات ومعداتآالتمبانيأراضي
أثاث 

ومفروشات
أجھزة ومعدات 

اإلجماليكمبیوتر
لایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألف

إجمالي المبلغ المرحل
۲٬٥٥٥٬۲۲٤۲٬٤٤۷٬۸۳۹۲٬۰۷٥٬۹۷۰۳۸۰٬۷٦٥٤۲٦٬۷۹۹۳٬٤۷۷٬۱۸٤۱۱٬۳٦۳٬۷۸۱م۲۰۱۹ینایر ۱في 

۷٦٬۹٦٤۹۰۷٬۱۸٥٤۷٬۲۲۸٤٥٬۹۳۷۳۷٥٬۲۷۰۲۰۳٬٤٤۳۱٬٦٥٦٬۰۲۷إضافات
)۷٤٤٬۹٦٥()۲۳٬۰۳٦()۱٥۱٬۱٦٦()٦٬۰۷۰()۳۹٬۱۳۳(–)٥۲٥٬٥٦۰(إستبعادات

–)۱۹۸٬۱٤٦(۱٬٦٥۳٬۰۲۸–)۱٬٤٥٤٬۸۸۲(––إعادة تبویب

۲٬۱۰٦٬٦۲۸۳٬۳٥٥٬۰۲٤٦۲۹٬۱۸۳٤۲۰٬٦۳۲۲٬۳۰۳٬۹۳۱۳٬٤٥۹٬٤٤٥۱۲٬۲۷٤٬۸٤۳م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في 

مجمع اإلھالك
٥٥٥٬۱۳٤۱٬۰٤۸٬۳٥۳۳۳۱٬۳٦٤۳۳۷٬٥۰۲۳٬۱٥٦٬۱۷٤٥٬٤۲۸٬٥۲۷–م۲۰۱۹ینایر ۱في 

٤۸٬۹٥۷٤۱٬۹۹۰۲٥٬۷۲۲۱٥٥٬۸۷٥۱۲۹٬٤۸٥٤۰۲٬۰۲۹–إھالكات السنة
)۱٤۱٬۹۷۱()۲۲٬۸٦۰()۸۰٬۲۰٥()٦٬۰۷۰()۳۲٬۸۳٦(––إستبعادات

–)۱۷۳٬٤٤٤(۷٦٥٬۷۷٥–)٥۹۲٬۳۳۱(––إعادة تبویب
٦۰٤٬۰۹۱٤٦٥٬۱۷٦۳٥۱٬۰۱٦۱٬۱۷۸٬۹٤۷۳٬۰۸۹٬۳٥٥٥٬٦۸۸٬٥۸٥–م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في 

۲٬۱۰٦٬٦۲۸۲٬۷٥۰٬۹۳۳۱٦٤٬۰۰۷٦۹٬٦۱٦۱٬۱۲٤٬۹۸٤۳۷۰٬۰۹۰٦٬٥۸٦٬۲٥۸م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱المبلغ المرحل في 

المبلغ المرحلإجمالي
۱٬۱٥۸٬۲۹۸۲٬٤٤۷٬۸۳۹۱٬۷۰۲٬۹۷۲۳۹۰٬٥٤۰٤۲۲٬٦۸۸۳٬۳۸۱٬٦۰۹۹٬٥۰۳٬۹٤٦م۲۰۱۸ینایر ۱في 

٥۱۹٬۰۱۱٤٬۰۰٤۲٤٬۳۸٤۱۸۲٬۱۷۱۲٬۱۲٦٬٤۹٦–۱٬۳۹٦٬۹۲٦إضافات
)۲٦٦٬٦٦۱()۸٦٬٥۹٦()۲۰٬۲۷۳()۱۳٬۷۷۹()۱٤٦٬۰۱۳(––إستبعادات

۲٬٥٥٥٬۲۲٤۲٬٤٤۷٬۸۳۹۲٬۰۷٥٬۹۷۰۳۸۰٬۷٦٥٤۲٦٬۷۹۹۳٬٤۷۷٬۱۸٤۱۱٬۳٦۳٬۷۸۱م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱في 

مجمع اإلھالك
٥۰٦٬۱۷۷۱٬۰۱٤٬۸٦٦۳۰٤٬۹٤۰۳٤۰٬٥۹۷۲٬۹۲٦٬۹۷٥٥٬۰۹۳٬٥٥٥–م۲۰۱۸ینایر ۱في 
٤۸٬۹٥۷۱٤۰٬۱٦۰۳۸٬۳٤٥۱٤٬۷٥۳۲٦٤٬٥۹٤٥۰٦٬۸۰۹–العام

)۱۷۱٬۸۳۷()۳٥٬۳۹٥()۱۷٬۸٤۸()۱۱٬۹۲۱()۱۰٦٬٦۷۳(––إستبعادات

٥٥٥٬۱۳٤۱٬۰٤۸٬۳٥۳۳۳۱٬۳٦٤۳۳۷٬٥۰۲۳٬۱٥٦٬۱۷٤٥٬٤۲۸٬٥۲۷–م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱في 
۲٬٥٥٥٬۲۲٤۱٬۸۹۲٬۷۰٥۱٬۰۲۷٬٦۱۷٤۹٬٤۰۱۸۹٬۲۹۷۳۲۱٬۰۱۰٥٬۹۳٥٬۲٥٤م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱المبلغ المرحل في 

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

۲٬۱۰۰٬٤۷۲ ۲٬۲٤۹٬٤٥۱ الرصید في بدایة العام
)٤٥۱( )۱۸۰( فروق إعادة ترجمة المخصص بالعمالت األجنبیة

۱٤۹٬٤۳۰ ۱٤۸٬۰۱٤ المكون خالل العامیضاف: 
– )۲٬۲۸۱( المستخدم خالل العامیخصم:
– )۱۹۷٬٥۱۳( نتفى الغرض منھاإمخصصات یخصم: 

۲٬۲٤۹٬٤٥۱ ۲٬۱۹۷٬٤۹۱ الرصید نھایة العام
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

۳۹

أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیة.۲۰
دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

حسابات جاریة وودائع أخرى.۲۱
:دیسمبر۳۱البند مما یلي كما في یتكون ھذا

أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى.۲۲
دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 

م۲۰۱۸م۲۰۱۹إیضاحات
لایر یمنيألفلایر یمنيألف

٤٬۰۸۱٬٦۷٥۳٬۹۷٤٬۲٦۷أمانات أرباح المودعین
۱٬٥۹۲٬۷٦٦۱٬۳٦۳٬۲٤٥مصروفات مستحقة

۱٫۲۲۱٬۰٤۹٬٦٦٤۱٤٥٬٥۸٤ضرائب الدخل عن العام
 ً –۱۷۰٬۳۲٤إیرادات محصلة مقدما
۹۲٬٤۸۸۷۹۳٬۱۹۸إعتمادات آجلة الدفع 

–۳٥٬۰۳٥مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
۱۸٬٦۰۰۲٤٬۲٤٥كسب عملیبةضر

۲٫۲۲٤۷۸٥٤۱إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة
٤٬۳۸۲٬۱۸۸–دائنو إستثمارات عقاریة

٥٬۳۸۸٬۱۰۰۲٬۷٦٦٬٥٦۲دائنون متنوعون
۱۲٬٤۲۹٬۱۳۰۱۳٬٤٤۹٬۸۳۰

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

أرصدة مستحقة للبنك المركزي الیمني
۳۱٬۹۸٥٬۸۸۷ – عملة محلیة–حسابات جاریة 

۳۱٬۹۸٥٬۸۸۷ –
أرصدة مستحقة للبنوك المحلیة

۱۱٦٬۷۹۰ ۷٦۹٬٤۲۹ عملة محلیة–حسابات جاریة 
۹۸٬٥٥٤ ٤٤۷٬٦۰٥ عملة أجنبیة–حسابات جاریة 

۲۱٥٬۳٤٤ ۱٬۲۱۷٬۰۳٤

أرصدة مستحقة للبنوك ومؤسسات مالیة خارجیة
۲۷٬۸۷۱ ۳۲٬٥۲٥ عملة محلیة–حسابات جاریة 

۳٬۷٥۹٬۰۹۱ ٦٬۳۸۱٬۹۹۷ عملة أجنبیة–حسابات جاریة 
۳٬۷۸٦٬۹٦۲ ٦٬٤۱٤٬٥۲۲

۳٥٬۹۸۸٬۱۹۳ ۷٬٦۳۱٬٥٥٦

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹
لایر یمنيألف لایر یمنيألف

٤٤٬٤٦۲٬٦۳۷ ٥٦٬٤٥۷٬۳۷٤ عملة محلیة–حسابات جاریة 
۸٥٬٤٦۸٬۸۳۷ ۹۱٬۳٦۸٬۰۹۸ عملة أجنبیة–حسابات جاریة 

۱۲۹٬۹۳۱٬٤۷٤ ۱٤۷٬۸۲٥٬٤۷۲

۱۲٬۰۷۹٬۲۰٥ ٤٬۲۷۳٬٥٦۱ إعتمادات مستندیة –تأمینات نقدیة 
۲٬۸۰۹٬۸۹٥ ۲٬٤٥۸٬٤۹۹ خطابات ضمان–تأمینات نقدیة 

۷٤٬۷۸٥ ۱۰٤٬٤۱۰ تأمینات أخرى 
٤٬۸۳۲٬٦٦۱ ۹٬٤٤۹٬۷۷۳ ودائع أخرى 

۱۹٬۷۹٦٬٥٤٦ ۱٦٬۲۸٦٬۲٤۳
۱٤۹٬۷۲۸٬۰۲۰ ۱٦٤٬۱۱۱٬۷۱٥



Annual Report - 2019

www.tadhamonbank.com 58

بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

٤۰

ضرائب الدخل عن العام۱٫۲۲

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

۱٤٥٬٥۸٤٤۰٥٬٦۲۸ضرائب الدخل في بدایة العام
۱٬۰٤۸٬۸٥۰۱٤٥٬٥۸٤المكون خالل العامیضاف:
)٤۰٥٬٦۲۸()۱٤٤٬۷۷۰(المسدد خالل العامیخصم:

۱٬۰٤۹٬٦٦٤۱٤٥٬٥۸٤ضرائب الدخل في نھایة العام

إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة۲٫۲۲

یتم إثبات اإلیرادات المخالفة للشریعة اإلسالمیة ضمن بند أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى ویتم التصرف فیھا في األوجھ التي 
الفتوى والرقابة الشرعیة بالبنك، ویوضح البیان التالي اإلیرادات الناتجة عن المعامالت المخالفة للشریعة اإلسالمیة تقرھا ھیئة 

خالل العام وأوجھ التصرف فیھا:
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

٥٤۱۲۰٦الرصید في بدایة العام
۲۷٥۷۲المصادر (اإلیرادات) خالل العامیضاف:

٥٦۸۷۷۸إجمالي المتاح خالل العام

––فروق إعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیةیضاف: 
٥٦۸۷۷۸إجمالي المتاح خالل العام

اإلستخدام وتتمثل في:یخصم: 
)۲۳۷()۹۰(إعانات وتبرعات خیریة

وتتمثل في:أرصدة أخر العام 
٤۷۸٥٤۱أموال متاحة للتبرعات واإلعانات

مخصصات أخرى.۲۳

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 
م۲۰۱۹

الرصید في
م۲۰۱۹ینایر ۱

المكون خالل
السنة

المستخدم خالل
السنة

المسترد خالل 
السنة

فروق ترجمة 
أرصدة المخصص 
بالعمالت األجنبیة

مخصصات إنتفى
الغرض منھا

الرصید في 
دیسمبر ۳۱

م ۲۰۱۹
لایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألف

۲۸٤٬۸٤٥–)۱۲۲()۱۱٦٬۷۰۹(––٤۰۱٬٦۷٦مخصص التزامات عرضیة
۷٥۳٬۳٤۰–––)٥٤٦٬٦٦۰(٥۰۰٬۰۰۰۸۰۰٬۰۰۰مخصص مطالبات محتملة

۹۰۱٬٦۷٦۸۰۰٬۰۰۰)٥٤٦٬٦٦۰()۱۱٦٬۷۰۹()۱۲۲(–۱٬۰۳۸٬۱۸٥
م۲۰۱۸

الرصید في
م۲۰۱۸ینایر ۱

المكون خالل
السنة

المستخدم خالل
السنة

المسترد خالل 
السنة

فروق ترجمة 
أرصدة المخصص 
بالعمالت األجنبیة

مخصصات إنتفى 
الغرض منھا

الرصید في 
دیسمبر ۳۱

م۲۰۱۸
لایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألفلایر یمنيألف

٤۰۱٬٦۷٦)۳۰۸(–––۱۹۷٬۳۷۰۲۰٤٬٦۱٤مخصص التزامات عرضیة
٥۰۰٬۰۰۰–––)۸۰۰٬۰۰۰(۸۰۰٬۰۰۰٥۰۰٬۰۰۰مخصص مطالبات محتملة

۹۹۷٬۳۷۰۷۰٤٬٦۱٤)۸۰۰٬۰۰۰(––)۳۰۸(۹۰۱٬٦۷٦
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

٤۱

دخارستثمارات المطلقة واإلحقوق أصحاب حسابات اإل.۲٤

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

۱۰٤٬۱۳۳٬۸٥۹۱۰٥٬۲۰٤٬٥٥۱عملة محلیة–ائع إستثمارات مطلقة دو
۷٥٬٥٦۸٬۸۱۸۷۳٬۰٦۹٬۷۸٥عملة أجنبیة–ودائع إستثمارات مطلقة 

۱۷۹٬۷۰۲٬٦۷۷۱۷۸٬۲۷٤٬۳۳٦

۳٦٬٦٥۰٬٦۳۸۳٦٬٦٥۱٬۷۷۰عملة محلیة –ودائع إدخار إستثماري 
۳٥٬٦۲٤٬۸۸۱۳۷٬۳۰۳٬٤٤۲عملة أجنبیة–ودائع إدخار إستثماري 

۷۲٬۲۷٥٬٥۱۹۷۳٬۹٥٥٬۲۱۲

۱۲٬۲۹۳٬۹۱٤۹٬٤٥۳٬۸۰٦عائد أصحاب حسابات اإلستثمارات والمطلقة واإلدخار 
۲٦٤٬۲۷۲٬۱۱۰۲٦۱٬٦۸۳٬۳٥٤

.أموال حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار مختلطة مع أموال المجموعة ویتم إستخدامھا للتمویل واإلستثمار في األصول بطریقة إسالمیة

واإلدخارعائد أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة ۱٫۲٤

یتم تحدید نصیب أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار من عائد اإلستثمار المحقق خالل العام بتقسیم إجمالي العائد 
من التمویالت المختلفة واإلستثمارات المشتركة األخرى بین العمالء والمساھمین ثم یتم توزیع نصیب العمالء فیما بینھم على 

بناء على المجموعةة مرجحة باألعداد ویتم إعتماد نسب حصص أرباح ودائع العمالء من مجلس إدارة أساس نسبة المشارك
إقتراح لجنة المیزانیة التي تقوم باحتساب المبالغ المستثمرة بالعملة المحلیة واألجنبیة واألعداد الخاصة بھا ونسب المشاركة.

وقد بلغت نسبة عائد اإلستثمار كما یلي:
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

عمالت أجنبیةلایر یمنىعمالت أجنبیةلایر یمنى
%%%%

%۳٫۰۰%۷٫۰۱%۳٫۰۰%۹٫۱٥الودائع المستثمرة
%۱٫٦۹%۳٫۹٤%۱٫٦۹%٥٫۱٤حسابات اإلدخار

رأس المال.۲٥

ملیار ۲۰ملیار لایر یمني (مبلغ ۲۰مبلغ وقدره م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱یبلغ راس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع كما في 
لایر یمني وذلك تنفیذا ۱٬۰۰۰ملیون سھم القیمة األسمیة لكل سھم ۲۰) موزع على م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱كما في یمني لایر 

إلىیمني ملیار لایر ۱۰شأن زیادة راس المال من م ب۲۰۰۹أغسطس ۱۹مساھمین بتاریخ لقرار الجمعیة العامة غیر العادیة لل
ملیار لایر یمني.۲۰

اإلحتیاطیات.۲٦

القانونيحتیاطياإل۱٫۲٦

%۱۰إحتجاز یتمم وكذا النظام األساسي المعدل للبنك ۲۰۰۹) لسنة ۱٦وفقاً ألحكام قانون المصارف اإلسالمیة رقم (•
لتغذیة اإلحتیاطي القانوني حتى یساوي رصید اإلحتیاطي ضعفي رأس المال المدفوع. صافي األرباحمن

یاطي وقد بلغ اإلحتالیمني ال یمكن إستخدام ذلك اإلحتیاطي دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي •
ألف ۱۷٬۷٤٦٬٦۲٥وقدرهمبلغولف لایر یمني أ۱۷٬۹۸٥٬۱٦۰مبلغ وقدره م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱القانوني كما في 

م.۲۰۱۸دیسمبر ۳۱لایر یمني كما في 
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

٤۲

اإلحتیاطي العام۲٫۲٦

من صافي أرباح العام لتغذیة اإلحتیاطي العام وذلك بقرار من %٥وفقاً ألحكام النظام األساسي یتم إحتجاز ما ال یزید عن 
مبلغ م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱الجمعیة العامة للمساھمین بناًء على إقتراح مقدم من مجلس اإلدارة. وقد بلغ اإلحتیاطي العام كما في 

.م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱الف لایر یمني كما في ۱٥۷٬٦۲۳مبلغ وقدره وألف لایر یمني ۱٥۷٬٦۲۳وقدره

ىخراألحتیاطیات اإل۳٫۲٦

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹إیضاحات

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

۱٦٥٦٬٤۲٥٬٥۷۸٤۲٬۱٤٤٬٤۰٥إحتیاطي القیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة
۷۱٬٦۸٤۷٬۰٥۰إحتیاطي القیمة العادلة لإلستثمارات المالیة
۱۱۲٬۱۲۱۷۰٬۱۳۹إحتیاطي فروق إعادة تقییم عمالت أجنبیة

٥٦٬٦۰۹٬۳۸۳٤۲٬۲۲۱٬٥۹٤

، صافيرتباطاتإعرضیة وإلتزامات.۲۷

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي كما في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

قیمة جماليإ
اإللتزام

تأمینات نقدیة 
محتجزة

صافى قیمة 
اإللتزام

قیمة جماليإ
اإللتزام

تأمینات نقدیة
محتجزة

صافى قیمة    
اإللتزام

لایر یمنىألفلایر یمنىألفلایر یمنىألفلایر یمنىألفلایر یمنىألفلایر یمنىألف

۱۹٬۳٦٥٬۷۷۳)۱۲٬۰۷۹٬۲۰٥(۷٬۳٥۰٬۲٥۰۳۱٬٤٤٤٬۹۷۸)٤٬۲۷۳٬٥٦۱(۱۱٬٦۲۳٬۸۱۱مستندیةإعتمادات 
۲۰٬۸۰۱٬۸٤٦)۲٬۸۰۹٬۸۹٥(۲۱٬۱۳٤٬۲۲۷۲۳٬٦۱۱٬۷٤۱)۲٬٤٥۸٬٤۹۹(۲۳٬٥۹۲٬۷۲٦خطابات ضمان

۳٥٬۲۱٦٬٥۳۷)٦٬۷۳۲٬۰٦۰(۲۸٬٤۸٤٬٤۷۷٥٥٬۰٥٦٬۷۱۹)۱٤٬۸۸۹٬۱۰۰(٤۰٬۱٦۷٬٦۱۹

واإلستصناعالمرابحات إیرادات تمویل عملیات .۲۸
دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 

م۲۰۱۸م۲۰۱۹
لایر یمنيألفلایر یمنيألف

٦٬۲۳۷٬۳٦٥۳٬٦۰٥٬۸۱۰إیرادات تمویل عملیات المرابحة
۱٬۱۷۱٬۹۹٥۲٬۹٤۲٬٦۰۳عملیات اإلستصناعإیرادات تمویل 

۷٬٤۰۹٬۳٦۰٦٬٥٤۸٬٤۱۳
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

٤۳

إیرادات من اإلستثمارات المشتركة األخرى.۲۹

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

والمؤسسات المالیةإیرادات من األرصدة لدى البنوك 
٤٬۹٦٦٬۰۹۱۱٬٤٥۷٬٤۷۸إیرادات إیداعات وكالة

۱۸٬۱۱۹۲٤٬۸۳۱إیرادات ودائع إستثماریة
٤٬۹۸٤٬۲۱۰۱٬٤۸۲٬۳۰۹

إیرادات من إستثمارات أوراق مالیة
۲٬۸٥٤٬۹۰۲۲٬۸٦۸٬٦۳٤إیرادات إستثمارات عقاریة

٤٥۰٬۷٤٤۷۳۸٬۷۲۷للبیعإیرادات إستثمارات مالیة متاحة
۳۳۰٬٦۷۹۳۸۰٬۸۲٤إیرادات إستثمارات من خالل بیان الدخل

۱۳۷٬٥۷۱۸۱٦٬۹۸۹إیرادات صكوك إسالمیة
٥٤٬٥٦٥۲٤٬٤۷٥ملیكتإیرادات إجارة منتھیة بال

٥۲۱٬۰۷٦–إیرادات إستثمارات في عقود المضاربة
٤٬۱٤۱٬۷۰۱۲٬٦٦۲٬۹۱۰إیرادات مشتركة أخرى

۱۲٬۹٥٤٬۳۷۲۹٬٤۹٥٬۹٤٤

عموالت ورسوم إیرادات.۳۰

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

۳٬۹۹۲٬۳٦۲۲٬۱٥۷٬٦۷۳عموالت عن اإلعتمادات المستندیة 
۲۰۷٬۹۸۷۱۸۷٬۸٥٥عموالت عن خطابات الضمان

٥٥۲٬۷۳۹٤۷۸٬٥٦٤عموالت عن التحویالت النقدیة 
٦۳۲٬۹۲۰۱٬۳۰۰٬۲۲۹عموالت وأتعاب خدمات مصرفیة أخرى

٥٬۳۸٦٬۰۰۸٤٬۱۲٤٬۳۲۱

أرباح عملیات النقد األجنبي.۳۱

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

صافي أرباح التعامل في العمالت األجنبیة وإعادة ترجمة األرصدة 
بالعمالت األجنبیة

          
۳٬٤٦۲٬۸٥٦۱٬۱۷۱٬٦۱۱
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

٤٤

إیرادات عملیات أخرى .۳۲

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹إیضاحات

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

مخصصات أنتفى الغرض منھا
۱٫۱۱۸۱۳٬٤٦۰٤۳٬٤٥۷مخصص عملیات المرابحة  واإلستصناع

مخصص اإلنخفاض في قیمة إستثمارات مالیة متاحة 
۱٫۱٥٦۸٦٬۰۰۰٤۰٥٬۰۹۱للبیع

–۱٫۱۸۱۹۷٬٥۱۳مخصص األرصدة المدینة واألصول األخرى
–۱٫۱۲۱۲۲٬۷٤۹مخصص عقود المشاركة

–۲۳۱۱٦٬۷۰۹مخصص إلتزامات عرضیة
–۱٫۱۳٥٬۹۷۲مخصص تمویل عملیات المضاربة

–٤۰۳مخصص القرض الحسن
۱٬۹٤۲٬۸۰٦٤٤۸٬٥٤۸

۹٬۱۹۳۳٬۲۱۹أرباح بیع ممتلكات ومعدات
۷۸۳٬٦۷٤۲۳٤٬۸۱۷أخرى

۲٬۷۳٥٬٦۷۳٦۸٦٬٥۸٤

محملة على بیان الدخلمخصصات.۳۳

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹إیضاحات

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

۱٦۲٬۳۱۹٬۱۲۹۱٬۲۸٤٬۸۰۰ ستثمارات العقاریةنخفاض في قیمة اإلمخصص إ
۳٫۱٥۱٬۳۳۱٬۳۳۰۷۰٬۰۷۰مخصص اإلنخفاض في قیمة إستثمارات بالتكلفة المطفأة
مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا لألرصدة المدینة 

۱٫۱۸۱٤۸٬۰۱٤۱٤۹٬٤۳۰واألصول األخرى
۱٫۱۱۲۸٬٤۹٥٤۳٤٬۲٦۲مخصص تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع 

۱٫۱۷۷٬٤٥٦٤٬۳۹۷مدینو إجارة منتھیة بالتملیك قیمة إنخفاض في مخصص 
۱۹٦٬۲۹۸–۱٫۱۲المشاركةمخصص إستثمارات في عقود 

۱۹٤٬۸۸٥–۱٫۱۳مخصص إستثمارات في عقود المضاربة
۲۰۲–مخصص صندوق القرض الحسن

۲۳۸۰۰٬۰۰۰۷۰٤٬٦۱٤مخصصات أخرى
٤٬٦۳٤٬٤۲٤۳٬۰۳۸٬۹٥۸

بیع إستثمارات (محققة) )خسائرأرباح (.۳٤

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

)٤۱۳٬٦۲۳(٦۰٬۸۰٦بیع إستثمارات عقاریة)خسائرأرباح (

٦۰٬۸۰٤(٦۱۳٬٦۲۳(
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٤٥

مخصص اإلنخفاض في قیمة إستثمارات في أوراق مالیة.۳٥

:دیسمبر۳۱یلي للسنة المنتھیة في یتكون ھذا البند مما 

م۲۰۱۸م۲۰۱۹
لایر یمنيألفلایر یمنيألف

مخصص اإلنخفاض في إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من 
۱٬۹٥٥٬۳۰۹۱٬۸٥۹٬۲۰٤خالل بیان الدخل

۱٬۹٥٥٬۳۰۹۱٬۸٥۹٬۲۰٤

تكالیف الموظفین .۳٦

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

۲٬۱۲۱٬۳٥۱۱٬۸۱۸٬۲۹۳مرتبات أساسیة
۱٬۹۰۷٬۰٤۹۱٬۲٦۰٬۳٦۲بدالت وحوافز ومكافأت

۱۳۳٬۱۰۷۱۳۲٬۰۱۱حصة المجموعة في التأمینات االجتماعیة
٤۸٬۱۳۱۳۳٬۰۳۰أخرى

٤٬۲۰۹٬٦۳۸۳٬۲٤۳٬٦۹٦

مصروفات أخرى .۳۷

دیسمبر:۳۱البند مما یلي للسنة المنتھیة في یتكون ھذا 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

٦٦٦٬۸۳۳٥۳٥٬۳۰٥زكاة
٤٥۳٬٤۰۷٤۹۷٬۸۷۱أتعاب مھنیة وإستشارات

۳٦٤٬۱۹۰۳٤۷٬۹۸۷إیجارات 
۳٦۲٬۱٦٥۳۳۱٬۹۹٦مصروفات صیانة

۳۳۹٬۱۰۱۲٥٤٬٥٥٦إشتراكات مؤسسة ضمان الودائع
۳۰٤٬۱٦۲۱۹۰٬۷۹۹نقل وإنتقاالت

۲٦۱٬۱۹۸۱۷۲٬٤۹۸مصروفات نظافة
۲٤۷٬۸٦۲۲٥۹٬۲۰۳مصروفات تأمین

۱۹٦٬۹۷٤۹۰٬۹٦۲دعایة وإعالن
۱۹٤٬۹٦۰۱۸۰٬۹۳۲إشتراكات

۱٦٤٬۱۹٦۱٤۰٬۲۷۲میاه وكھرباء
٦۱٬۳۲۹٤۹٬۰٥٤قرطاسیة وأدوات مكتبیة ومطبوعات

٥۸٬۹۳٥۷۳٬۲٤۰مصروفات تدریب ودراسات
۳۰٬٥۸۹۲۳٬۹۷۳وقود وزیوت ومصروفات سیارات

۲۷٬٥٦۹۱۷٬٥۷٦تبرعات وإعانات
۱۸٬٦۱۱۱۸٬٤٤۹كسفاھاتف وبرید وتل

۱۰٬۷۲٤۳٬۸۰٤ستقبالإضیافة و
٥٬۷۹۰۷٬۸۰۰رسوم حكومیة 

٤٦۳٬٤۰٥٤۱٦٬٥۸۱أخرى
٤٬۲۳۲٬۰۰۰۳٬٦۱۲٬۸٥۸
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٤٦

(خسائر) أرباح العامعائد السھم من صافي .۳۸

دیسمبر:۳۱یتكون ھذا البند مما یلي للسنة المنتھیة في 
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

)۸۷٥٬۷۲۸(۲٬۳۸٥٬۳٥۳العام ـ ألف لایر (خسائر)أرباحصافي
۲۰٬۰۰۰۲۰٬۰۰۰ألف سھمـ األسھمعدد

)٤۳٫۷۹(۱۱۹٫۲۷العام ـ لایر یمني(خسائر) أرباح عائد السھم من صافي

لتزامات المالیةستحقاقات األصول واإلإ.۳۹

م۲۰۱۹

إستحقاقات
أشھر۳خالل

۳إستحقاقات من 
أشھر٦أشھر إلى 

إستحقاقات
أشھر ٦من 

إلى سنة
إستحقاقات

اإلجمـاليأكثر من سنة
ملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمني

٤٦٬۱۰۲–––٤٦٬۱۰۲نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي
۹٥۸٬۱۸٦–––۹٥۸٬۸٦۱أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة

۸۲٦٬۱۱۳۸٥٬٦۲۹٥٬۱۰٤٬٤۳۸۱٦٬٦۱٦٤)الصافيب(عقود عملیات المرابحة واإلستصناع، 
۳٬٦۰٤–––۳٬٦۰٤)الصافيب(إستثمارات في عقود المشاركة، 
۱٥٬۹۹۷۲۹٬۳٦٥–۱۰٬٤۳۷۲٬۹۳۱)الصافيب(إستثمارات في عقود المضاربة، 
۱٬٤٤۸–––۱٬٤٤۸إستثمارات في صكوك إسالمیة

٥۲۸٬٦۲۸٬۱۷۳۷۰۱٬۳٤––إستثمارات في أوراق مالیة 
٦۳۹٬۸٤۱٦۳۹٬۸٤۱–––إستثمارات عقاریة

٦۹٥٦۹۹۳۹۰٦۱٤)الصافيب(مدینو إجارة منتھیة بالتملیك، 
۲––۱۱)الصافيب(القرض الحسن، 

۷۸۸٬۹۲٥۳۷۳٬۹٦۱٥٬۷۱٦۳۳٬۲٤۷۰٤۹٬٥۳٤

اإللتزامات
۷٬٦۳۲–––۷٬٦۳۲أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیة

۱۱۱٬۱٦٤–––۱۱۱٬۱٦٤حسابات جاریة وودائع أخرى
۳٤٬٥۳۸۲٥٬۲۷۱٥۰٬٥۸۱۱٥۳٬۸۸۲۲٦٤٬۲۷۲حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخارحقوق أصحاب 

۸۱۲٬۲۰٦۲٥٬۲۷۱٥۰٬٥۸۱۱٥۳٬۸۸۲٥۰۱٬٤۳٦
۹۳٬۷٥۱٤۹۸٬۰۳)٥٤۲٬۳۳()۸۹۸٬٥۱(٦٥۳٬٦۰الصافي

م۲۰۱۸

إستحقاقات
أشھر۳خالل 

۳إستحقاقات من 
أشھر٦أشھر إلى 

إستحقاقات
أشھر ٦من 

إلى سنة
إستحقاقات
اإلجمـاليأكثر من سنة

ملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمني

٤۳٬۳۹٥–––٤۳٬۳۹٥نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي
۱٥٦٬۸۷٦–––۱٥٦٬۸۷٦والمؤسسات المالیةأرصدة لدى البنوك والمصارف 

۲۱٬۱۸۹۱۲٬۰۹۷۱۱٬۸۷۰۲٥٬۲۹۳۷۰٬٤٤۹)الصافي(ب، عقود عملیات المرابحة واإلستصناع
۱٬٦۳٦٤٬۹۰۸۳٬۰۷٥۹٬٦۱۹–)الصافي(ب، إستثمارات في عقود المشاركة
٬۹۹۰٤۲٤۰۸٬۲۹–٤٬٤۱۸–)الصافي(ب، إستثمارات في عقود المضاربة
۷٬۲۳٥–––۷٬۲۳٥إستثمارات في صكوك إسالمیة

٥٬۷۹۹۲۸٬٦٦۸۳٤٬٤٦۷––إستثمارات في أوراق مالیة 
۱۷۷٬۰۳٥۱۷۷٬۰۳٥–––إستثمارات عقاریة

۱۷۱۸۲٦۱۸۸۲٤۹)الصافي(ب،  مدینو إجارة منتھیة بالتملیك
٥٥۷٦۲۳)الصافي(ب،  القرض الحسن

۲۲۸٬۷۱۷۱۸٬۱۷٤٦۱۰٬۲۲٬۲٥٥۲٥۹٦٬۷٥٥۲۸

اإللتزامات
۳٥٬۹۸۸–––۳٥٬۹۸۸أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیة

۱٤۹٬۷۲۸–––۱٤۹٬۷۲۸حسابات جاریة وودائع أخرى
۲۰٬٦۲٥۲۰٬۱۸۸٤۳٬۰۱۳۱۷۷٬۸٥۷۲٦۱٬٦۸۳حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخارحقوق أصحاب 

۲۰٦٬۳٤۱۲۰٬۱۸۸٤۳٬۰۱۳۱۷۷٬۸٥۷٤٤۷٬۳۹۹
)۲۲٬۳۷٦الصافي ۰۱٤٬۲ ))۳۲۰٬٤۰(٬۳۹۸۱۸۳٥۷٬۸۱
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٤۷

قتصادیةرتباطات وفقأ للقطاعات اإللتزامات العرضیة واإللتزامات وكذا اإلتوزیع األصول واإل.٤۰
م۲۰۱۹

تجاريصناعي
زراعة وصید 

اإلجماليأخرىأفراد وماليأسماك
ملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيلایر یمنيملیون ملیون لایر یمنيالبیان

األصول
نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك 

٤٦٬۱۰۲–٤٦٬۱۰۲–––المركزي الیمني
۱۸٦٬۹٥۸–۱۸٦٬۹٥۸–––أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة

٥٬۸۹۹٤٦٬٦۱٦–۷٬۷۰۸۳۱٬۹۳٦۱٬۰۷۳عملیات المرابحة واإلستصناع، الصافيتمویل 
۳٬٦۰٤––۳٬٦۰٤––إستثمارات في عقود المشاركة، الصافي
۲۹٬۳٦٥–––۱۰٬٤۳۷۱۸٬۹۲۸إستثمارات في عقود المضاربة، الصافي

۱٬٤٤۸–۱٬٤٤۸–––إستثمارات في صكوك إسالمیة
۲٥٬۲٥۷۱۲۹۳٤٬۷۰۱–٤٬٥۸٤٤٬۷۳۱إستثمارات في أوراق مالیة 

۱۸٤٬٦۳۹–––۹٥۱۸٤٬٥٤٤إستثمارات عقاریة
٦۱٤٦۱٤––––مدینو إجارة منتھیة بالتملیك، بالصافي 

۲۲––––القرض الحسن، بالصافي 

اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات

۷٬٦۳۲–۷٬٦۳۲–––المالیة
۷٬۱۰۲٦٥٬٦۱۰٦۱۷۸٬٦۹٤۸۲٬۰۸۸۱٦٤٬۱۱۱حسابات جاریة وودائع أخرى

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة 
۱۷۸۱۸٬۷۷٦۳۱۳۳٬٦۷۷۲٤۱٬۳۲۸۲٦٤٬۲۷۲واإلدخار

إلتزامات عرضیة وإرتباطات، بالصافي 
٦٬۹۱۰٥٬۹۸۰۲۱٬۱۳٤–۲۸٬۲٤۲خطابات ضمان

۳۷۷٬۳٥۰––۱٬۲۷۰٦٬۰٤۳إعتمادات مستندیة

م۲۰۱۸

تجاريصناعي
زراعة وصید 

اإلجماليأفراد و أخرىماليأسماك
ملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيالبیان

األصول
نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك 

٤۳٬۳۹٥–٤۳٬۳۹٥–––المركزي الیمني
۱٥٦٬۸۷٦–۱٥٦٬۸۷٦–––أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة

۳٬۲۹۹۷۰٬٤٤۹––۲٥٬۱٤۷٤۲٬۰۰۳تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع، بالصافي
۹٬٦۱۹––۹٬٦۱۹––المشاركة، بالصافيإستثمارات في عقود 

٤۳۲۹٬٤۰۸––۱۰٬٤۳۷۱۸٬۹۲۸إستثمارات في عقود المضاربة، بالصافي 
۷٬۲۳٥–۷٬۲۳٥–––إستثمارات في صكوك إسالمیة

۲٥٬٦۸۲۱۲۹۳٤٬٤٦۷–۳٬۸۹۸٤٬۷٥۸إستثمارات في أوراق مالیة 
۱۷۷٬۰۳٥–––۱۱۰۱۷٦٬۹۲٥إستثمارات عقاریة

۲۰۸۲٤۹––٤۱–مدینو إجارة منتھیة بالتملیك، بالصافي 
۱٤۲۳––۹–القرض الحسن، بالصافي 

اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات 

۳٥٬۹۸۸–۳٥٬۹۸۸–––المالیة
۲٬۲۲۱٥٦٬۰۸٤۱۳٦٬۷۲۸–٤٬۲۸۳۷٤٬۱٤۰حسابات جاریة وودائع أخرى

أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة حقوق 
٥٬۹۹۸۲۳۳٬۸۰۸۲٦۱٬٦۸۳–۱۸۲۱٬۸٥۹واإلدخار

إلتزامات عرضیة وإرتباطات، بالصافي 
٦٬۸۲٤۳٬۱٤۷۲۰٬۸۰۲–۱۰٬۸۳۱–خطابات ضمان

۱۹٬۳٦٦–––۲٬٦۳۱۱٦٬۷۳٥إعتمادات مستندیة
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٤۸

رتباطات وفقا للموقع الجغرافيلتزامات العرضیة واإلات وكذا اإللتزامتوزیع األصول واإل.٤۱
م۲۰۱۹

الجمھوریة 
اإلجماليأفریقیاآسیاأوروباأمریكاالیمنیة

ملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيیمنيملیون لایرملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيالبیان

األصول
نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى 

٤٦٬۱۰۲––––٤٦٬۱۰۲البنك المركزي الیمني
أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات 

۱٬۷٥۲۲٥٬۸۸۰٥۸٤۱۸٦٬۹٥۸–۱٥۸٬۷٤۲المالیة
تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع 

٤٦٬٦۱٦–۲٬۰۰۲––٤٤٬٦۱٤(بالصافي)
۳٬٦۰٤––––۳٬٦۰٤استثمارات في عقود المشاركة (بالصافي)
۲۹٬۳٦٥–۱٥٬۹۹۷––۱۳٬۳٦۸استثمارات في عقود المضاربة (بالصافي)

۱٬٤٤۸–۱٬٤٤۸–––إستثمارات في صكوك إسالمیة
٤٬٤٥٦۲۲٬۰٥٦۳٬٥٦٦۳٤٬۷۰۱–٤٬٦۲۳استثمارات في أوراق مالیة 

۱۱۸٬٤٤۲۱٬۰۸۰۱۸٤٬٦۳۹––٦٥٬۱۱۷إستثمارات عقاریة
٦۱٤––––٦۱٤مدینو إجارة منتھیة بالتملیك (بالصافي)

۲––––۲القرض الحسن (الصافي)

اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف 

٥٬۸٥۸٥۱٥۰٦۷٬٦۳۲–۱٬۲۱۷والمؤسسات المالیة
۱٦٤٬٦۱۱––––۱٦٤٬٦۱۱حسابات جاریة وودائع أخرى

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة 
۲٦٤٬۲۷۲––––۲٦٤٬۲۷۲واإلدخار

إلتزامات عرضیة وإرتباطات (بالصافي)
۲۱٬۱۳٤–۳۲۳۲۳–۲۰٬۷۸۸خطابات ضمان

٦۷۳۹٦٦٬۸۰۳۸٤۷٬۳٥۰–إعتمادات مستندیة

م۲۰۱۸
الجمھوریة 

اإلجماليأفریقیاآسیاأوروباأمریكاالیمنیة
ملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيملیون لایر یمنيالبیان

األصول
نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى 

٤۳٬۳۹٥––––٤۳٬۳۹٥المركزي الیمنيالبنك 
أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات 

٥٬۰٤۹۲٥٬۰٦۷٥۲۳۷٬۱٥٦٬۸۷٦–              ۷٬۱۲٦٬۲۳۷المالیة
، تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع

۷۲٬٤٥۱–۲٬۰۰۲۲٬۰۰۲–٦۸٬٤٤۷بالصافي 
۹٬٦۱۹––––۹٬٦۱۹استثمارات في عقود المشاركة، بالصافي

۲۹٬٤۰۸–۱٥٬۹۹۷––۱۳٬٤۱۱، بالصافياستثمارات في عقود المضاربة
۷٬۲۳٥–۹۸٥––٦٬۲٥۰إستثمارات في صكوك إسالمیة

۳٬۹۷۷۲٬۹٤۳۲۱٬۰۷۱٦٬٤۷٦۳٤٬٤٦۷استثمارات في أوراق مالیة 
٤۹٬۱۷۱٥٬۱٤۸۱۲۱٬٤۷۲۱٬۲٤٤۱۷۷٬۰۳٥إستثمارات عقاریة

۲٤۹––––۲٤۹، بالصافيمنتھیة بالتملیكمدینو إجارة 
۲۳––––۲۳، بالصافيالقرض الحسن

اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف 

۹۳۹۲٬۳٤۳٥۰٥۳٥٬۹۸۸–۳۲٬۲۰۱والمؤسسات المالیة
۱٤۹٬۷۲۸––––۱٤۹٬۷۲۸حسابات جاریة وودائع أخرى

اإلستثمارات المطلقة حقوق أصحاب حسابات 
۲٦۱٬٦۸۳––––۲٦۱٬٦۸۳واإلدخار

، بالصافيإلتزامات عرضیة وإرتباطات
۲۰٬۸۰۲–۱۳۰۲۳۱–۲۰٬٤٤۱خطابات ضمان

۱۹٬۳٦٦–٥۰۰۱۸٬۸٦٦––إعتمادات مستندیة
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٤۹

مراكز العمالت األجنبیة الھامة.٤۲
ضع حدود لكل مركز عملة تالمجموعةفإن م۱۹۹۸) لسنة ٦تطبیقا لتعلیمات البنك المركزي الیمني الصادرة بالمنشور رقم (

على حدة فضالً عن حد إجمالي لمركز العمالت المختلفة مجتمعة، وبناًء علیھ ال یزید الفائض في مركز كل عملة على حده عن
من رأس المال واإلحتیاطیات %۲٥ال یزید الفائض في مركز العمالت مجتمعة عن من رأس المال واإلحتیاطیات وبحیث%۱٥

ویوضح الجدول التالي مراكز العمالت الھامة في تاریخ البیانات المالیة الموحدة:

دیسمبر:۳۱یوضح الجدول التالي مراكز العمالت األجنبیة الھامة كما فى
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

فائض (عجز)
یمنىلایرملیون

النسبة المئویة
س المال أإلى ر
حتیاطیاتواإل

فائض (عجز)
لایر یمنىملیون

النسبة المئویة إلى 
س المال أر

واإلحتیاطیات

)%٥٫۳٦()۲٬۰۳۱٬۸٤٦()%۲۱٫٦۳()۱٤٬٦۰٦٬۳۷۲(دوالر أمریكي
)%۰٫٤۱()۱٥٥٬۳۳۳(%۱۲٤٬۸۲۳۰٫۱۸یورو أوروبي
%۱٬۳۳۸٬۷۹۹۳٫٥۳%۳٬۳۳۱٬۸٦٥٤٫۹۳لایر سعودي

)%۰٫۰۱()٤٬۷۳۰()%۰٫۰۱()۳٬۸٥٥(جنیھ استرلیني
%٦٬۷٤٤٬٥۰۱۱۷٫۷۹%۱۳٬۸۷٦٬۹۳۹۲۰٫٥٥درھم إماراتي

%٦٥٬۲٦۳۰٫۱۷%٥۲٬۲٦۸۰٫۰۸أخرى
%٥٬۹٥٦٬٦٥٤۱٥٫۷۱%۲٬۷۷٥٬٦٦۸٤٫۱۰صافي الفائض

) لایر ۲٥۰٬۲٥(الدوالر األمریكي یعادل م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱لایر یمني كما في ۲٥۰٬۲٥بلغ سعر صرف الدوالر األمریكي 
) وذلك طبقاً لتعلیمات البنك المركزي الیمني.م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱یمني كما في 

العالقةاتالمعامالت مع األطراف ذ.٤۳
ك عند البنیعتبر الطرف ذو عالقة عندما یكون لھ القدرة على التحكم أو ممارسة تأثیر ھام وجوھري أو لھ سیطرة مشتركة على 

.إتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة

ن لمساھمیفي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والشركات المملوكة لعدد من اللمجموعةالعالقة ذاتوتتمثل األطراف 
اً لغیر وذلك طبقالعالقة بنفس األسس التي یتم التعامل بھا مع اذاتمع األطراف المجموعةتعامل توأعضاء مجلس اإلدارة، و

م والتي قررت حدود ۱۹۹۹) لسنة ٤ألحكام قانون البنوك وقواعد وتعلیمات البنك المركزي الیمني الصادرة بالمنشور رقم (
العالقة.ذاتللمعامالت اإلئتمانیة مع األطراف 

اط ك المعامالت ضمن نشوتتمثل تلك المعامالت في عملیات تمویل مباشرة وغیر مباشرة وعملیات أخرى مختلفة، وتدخل تل
العادي.المجموعة

وفیما یلي بیان بأرصدة ھذه المعامالت في تاریخ البیانات المالیة الموحدة:
م۲۰۱۸م۲۰۱۹طبیعة المعامالت

ملیون لایر یمنيملیون لایر یمني

۳٬۲۰٦۷٬۹۱٥تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع 
۳۲۱۸۱حسابات جاریة وودائع أخرى

۲٬۲٦۲۲٬۲٦۲تمویالت غیر مباشرة
٦۳٦٥۸٥إیرادات تمویل عملیات المرابحة واإلستصناع

۱۰٬۱إیرادات رسوم وعموالت 
۱۲۷۱۰۰رواتب ومزایا اإلدارة التنفیذیة

الموقف الضریبي.٤٤
ام واألجور حتى نھایة عتمت المحاسبة الضریبیة لكل من ضرائب األرباح التجاریة والصناعیة وكذا ضرائب المرتبات •

م.۲۰۱٦م حتى نھایة العام ۲۰۰۹م، وكذا للسنوات من ۲۰۰۷
/ ملیون لایر یمني كربط ۸۰۲م، وقد تم إخطار البنك بربط إضافي بمبلغ وقدره /۲۰۰۸تم تقدیم اإلقرار الضریبي عن عام •

م. وقد ۲۰۱۷) لسنة ۱ر لجنة الطعن رقم (إضافي لإلقرار المقدم من البنك لضرائب األرباح التجاریة والصناعیة طبقاً لقرا
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٥۰

قام البنك بسداد جزء من الربط المذكور عن بعض البنود الموافق علیھا وتم إحالة التقاضي عن بقیة البنود إلى الجھات 
ة/ ملیون لایر یمني. ومازالت القضیة منظورة لدى المحكمة حتى تاریخھ، وتعتقد اإلدار۷۸٤القضائیة بإجمالي مبلغ وقدره /

أن ذلك الربط لن یترتب علیھ أي إلتزامات إضافیة.
الفحص من قبل مصلحة الضرائب ولم یبلغ البنك وجاريم في الموعد القانوني، ۲۰۱۷تم تقدیم اإلقرار الضریبي عن العام •

.بأي اخطارات ربط إضافیة حتى تاریخھ

وجاري الفحص من قبل مصلحة الضرائب ولم یبلغ البنك م في الموعد القانوني، ۲۰۱۸تم تقدیم اإلقرار الضریبي عن العام •
.بأي اخطارات ربط إضافیة حتى تاریخھ

ً من واقع ۲۰۱۹م وحتى نھایة العام ۲۰۱۷یقوم البنك بسداد ضرائب المرتبات واألجور عن المدة من العام • م شھریا
.یخھاإلقرارات ولم یبلغ البنك بأي إخطارات ربط إضافیة عن تلك السنوات حتى تار

التقدیرات المحاسبیة الھامة.٤٥

یتطلب من اإلدارة وضع تقدیرات وافتراضات ذات أثر في تطبیق السیاسات وكذا على أرصدةالموحدةالبیانات المالیة إن إعداد 
لتقدیرات اوتستند تلك وكذلك على قیم اإلیرادات والمصروفاتالموحدةالمالیةالبیاناتاألصول وااللتزامات المالیة في تاریخ 

في ظل الظروف واالفتراضات على الخبرة السابقة للمجموعة وعلى عوامل أخرى عدیدة تعتبرھا إدارة المجموعة معقولة
والتي تشكل نتائجھا األساس عند اتخاذ القرار بشأن قیم األصول وااللتزامات. ولذلك قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه السائدة

التقدیرات. 

لمحاسبیة في في التقدیرات ادیرات وما یتعلق بھا من افتراضات للمراجعة بصورة مستمرة كما یتم إثبات التغیراتوتخضع التق
).۲۹، ۲۷، ۱٥، ۱۳، ۱۱، ۹، ٥اإلیضاحات رقم (الفترة التي حدث فیھا التغییر وفي أیة فترات مستقبلیة.

الموقف الزكوي.٤٦

المواعید القانونیة ویسدد الزكاة من واقع اإلقرار.یقوم البنك بتقدیم إقراراتھ الزكویة في •
غ بأي إخطارات ربط إضافیة من قبلوذلك من واقع اإلقرار الزكوي ولم یبلم۲۰۱۸قام البنك بسداد الزكاة حتى نھایة عام •

الھیئة العامة للزكاة.

اإللتزامات المحتملة.٤۷

المجموعة لدى محكمة الوالیات الشركات التابعة في إحدى، قام بنك أركابیتا برفع دعوى قضائیة ضد م۲۰۱۳في عام •
ملیون دوالر أمریكي (متضمنة األصول قید ۲۰المتحدة لإلفالس في منطقة جنوب نیویورك من أجل مقاصة حوالي 

ألصول ملیون دوالر أمریكي (متضمنة ا/۱۸٫٤/اإلدارة) من ودیعة الوكالة مقابل المبلغ المودع لدى بنك أركابیتا والبالغ 
أنھ لن یترتب على ذلك أي تعتقد اإلدارة وبناًء على الرأي القانوني .، والقضیة ما زالت منظورة أمام المحكمةقید اإلدارة)

مبالغ مستحقة لبنك أركابیتا. 
التجاریة باإلضافة لذلك یوجد عدد من القضایا المرفوعة من المجموعة ضد الغیر أمام محكمة األموال العامة والمحكمة •

وقد قامت اإلدارة بتكوین المخصصات الالزمة مقابل تلك القضایا، كذلك یوجد عدد من القضایا األخرى المرفوعة ضد 
المجموعة في المحاكم المختصة والتي ترى إدارة المجموعة عدم وجود أي إلتزامات بشأنھا.

ارجیة)، ونتیجة لذلك تلتزم المجموعة بشراء تلك حصلت المجموعة على الموافقات الالزمة لحیازة أراضي إستثماریة (خ•
/ ملیون دوالر أمریكي متضمناً تكالیف الشراء والتكالیف األخرى.٦٫۱۳األراضي بتكلفة إجمالیة تقدر بمبلغ /

وفیما یلي بیان باإللتزامات المحتملة الناتجة عن ذلك:
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

لایر یمنيألفلایر یمنيألف

األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة بموجب عقود إیجار غیر الحد 
۳٦٬۹٦۱۳٦٬۹٦۱قابلة لإللغاء (سنة واحدة)
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٥۱

بیئة العمل في الیمن.٤۸
م وقد نتج عن ذلك ۲۰۱٥عانت الجمھوریة الیمنیة مؤخراً من أزمة أمنیة وسیاسیة وإقتصادیة. وذلك إبتداء من شھر مارس 

یة في الجمھوریة. وحیث أنھ من الصعب التنبؤ بأثار األزمة المذكورة بسبب إستمرارھا واإلقتصادإنخفاض في األنشطة التجاریة 
م. تؤكد اإلدارة أنھا تتخذ التدابیر الالزمة لدعم إستمرار ۲۰۱۹لعام للمجموعة الموحدةكما في تاریخ إصدار البیانات المالیة

م وعلى ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱كما في الموحدةالبنك في ظل بیئة العمل االقتصادیة القائمة التي قد تنعكس على البیانات المالیة 
.م۲۰۲۰المعدة للعام تقدیرات اإلدارة بالنسبة للقیمة العادلة لألصول واإللتزامات، وكذلك الخطط المالیة

األحداث الالحقة.٤۹
 

م وتفشیھ في عدة مناطق جغرافیة حول العالم مسبباً ۲۰۲۰) في العام ۱۹-إن حدث إنتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید
.في حال توقف األعمالإستثمارات ومعامالت البنك الخارجیةمما قد یؤثر على اضطرابات لألنشطة اإلقتصادیة واألعمال 

وغیر قابل للتعدیل. ونظراً للمجموعة الموحدةأن ھذا الحدث من األحداث الواقعة بعد تاریخ البیانات المالیةتقد المجموعةتع
وفي الدول التي تمارس ) في الجمھوریة الیمنیة حتى تاریخھ۱۹-أي مؤشرات لتفشي فیروس كورونا (كوفیدلعدم وجود 

بأنھ ال یوجد حتى اآلن أي أثر جوھري أو تقدیر كمي لألثار المحتملة على المجموعةإدارة ترى،التابعة نشاطھاالشركات
.البیانات المالیة المستقبلیة في ھذه المرحلة
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٥۲

الجمھوریة الیمنیة)-(صنعاءلبنك التضامن المستقلة البیانات المالیة .٥۰
دیسمبر ۳۱فيبیان المركز المالي ۱٫٥۰

م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ إیضاحات
الف لایر یمني الف لایر یمني     

األصول 
٤۳٬۳۹٥٬۰۳۰ ٤٦٬۱۰۱٬۸٤۱ نقدیة بالصندوق وأرصدة اإلحتیاطي لدى البنك المركزي الیمني

۱٥۰٬۳۳٦٬۱۰۷ ۱۷۹٬۷۹۸٬۷۷۲ أرصدة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالیة
٦۸٬٤٤۷٬٤٦۳ ٤٤٬٦۱٤٬۲٤٥ )صافي(بالتمویل عملیات المرابحة واإلستصناع، 
۹٬٦۱۸٬٦۳۷ ۳٬٦۰۳٬۹۰۷ )صافي(بالإستثمارات في عقود المشاركة، 

۲۹٬٤۰۸٬۰۰٤ ۲۹٬۳٦٥٬۲۹۰ )صافي(بالإستثمارات في عقود المضاربة، 
٦٬۲٥۰٬۰۰۰ – إستثمارات في صكوك إسالمیة
۳٬۹۳۷٬۰۲۱ ٤٬٦۲۳٬۰۲۱ إستثمارات في أوراق مالیة 

۱۲۷٬۸۲٦٬٤۷۹ ۱٤۲٬۲۷۱٬۹۷۲ إستثمارات عقاریة
۲٤۹٬۱۷۰ ٦۱٤٬٤۹٤ )صافي(بالإجارة منتھیة بالتملیك، مدینو
۲۲٬٥۸۷ ۱٬۷۱۳ القرض الحسن، صافي 

۸٬٦٦۷٬۸۹۰ ۸٬٦٦۷٬۸۹۰ إستثمارات في شركات تابعة
۸۳٬٤۸۰٬۸۲٤ ۸۲٬٤۹۳٬۱۰۲ )صافي(بالأرصدة مدینة وأصول أخرى، 
٥٬۸۹۹٬۷۳۹ ٦٬٥۳٤٬۸۱٦ )صافي(بالممتلكات ومعدات، 

٥۳۷٬٥۳۸٬۹٥۱ ٥٤۸٬٦۹۱٬۰٦۳ إجمالي األصول

اإللتزامات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار وحقوق الملكیة
اإللتزامات 

۳٦٬۰٤۱٬۰۲۷ ۷٬٦۳۱٬٥٥٦ أرصدة مستحقة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالیة
۱٤۹٬۸٤۰٬٥۲۲ ۱٦٤٬٦۱۰٬٥۸٥ حسابات جاریة وودائع أخرى 

۸٬۱٦۳٬٦٥٦ ۱۱٬۹۹۸٬۳۹۹ أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى
۹۰۱٬٦۷٦ ۱٬۰۳۸٬۱۸٥ مخصصات أخرى 

۱۹٤٬۹٤٦٬۸۸۱ ۱۸٥٬۲۷۸٬۷۲٥ إجمالي اإللتزامات 

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
۲٦۱٬٦۸۳٬۳٥٤ ۲٦٤٬۲۷۲٬۱۱۰ حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخارحقوق أصحاب

٤٥٦٬٦۳۰٬۲۳٥ ٤٤۹٬٥٥۰٬۸۳٥ حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارإجمالي اإللتزامات و

حقوق الملكیة
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ رأس المال
۱۷٬۳٦۰٬٦۸۷ ۱۷٬۷٥۹٬۲۲٤ إحتیاطي قانوني 

۱٥۷٬٦۲۳ ۱٥۷٬٦۲۳ إحتیاطي عام 
٤۲٬۱٤٤٬٤۰٥ ٥٦٬٤۲٥٬٥۷۸ إحتیاطیات أخرى 
۱٬۲٤٦٬۰۰۱ ٤٬۷۹۷٬۸۰۳ أرباح مرحلة 

۸۰٬۹۰۸٬۷۱٦ ۹۹٬۱٤۰٬۲۲۸ إجمالي حقوق الملكیة 

٥۳۷٬٥۳۸٬۹٥۱ ٥٤۸٬٦۹۱٬۰٦۳ إجمالي اإللتزامات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار وحقوق الملكیة

٤۰٬۱٦۷٬٦۱۹ ۲۸٬٤۸٤٬٤۷۷ إلتزامات عرضیة وإرتباطات، صافي 
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بنك التضامن (شركة مساھمة یمنیة)
 

٥۳

بیان الدخل الشامل ۲٫٥۰
دیسمبر۳۱للسنة المنتھیة في 

م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاحات
الف لایر یمني لایر یمنيألف

٦٬٥٤۸٬٤۱۳ ۷٬٤۰۹٬۳٦۰ إیرادات تمویل عملیات عقود المرابحة واإلستصناع 
٥٬٥۸۳٬٥۲٦ ۷٬۷٤۲٬۰۷۷ إیرادات من اإلستثمارات المشتركة األخرى 

۱۲٬۱۳۱٬۹۳۹ ۱٥٬۱٥۱٬٤۳۷
یخصم:

)۹٬٤٥۳٬۸۰٦( )۱۲٬۲۹۳٬۹۱٤( عائد أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة واإلدخار
۲٬٦۷۸٬۱۳۳ ۲٬۸٥۷٬٥۲۳ نصیب البنك من إیرادات المرابحات واإلستثمارات المشتركة

٤٬۱۲٤٬۳۲۱ ٥٬۳۸٦٬۰۰۸ إیرادات رسوم وعموالت
)۱٦۷٬۹۸۷( )۳۲٥٬٦٤۲( عموالتورسوم مصروفات یخصم:

۳٬۹٥٦٬۳۳٤ ٥٬۰٦۰٬۳٦٦ صافي إیرادات رسوم وعموالت

۱٬۱۸۹٬۷۱٤ ۳٬۳۲٦٬۱٦۹ لنقد األجنبياأرباح عملیات 
٤٦٦٬۳۸٤ ۱٬۹۷٦٬٦۰٤ إیرادات عملیات أخرى 

۸٬۲۹۰٬٥٦٥ ۱۳٬۲۲۰٬٦٦۲ الدخل التشغیليإجمالي 

یخصم:
)۱٬٦۸٤٬۰۸۸( )۸۳٥٬۹٥۱( مخصصات
)۲٬٦۱۹٬۲٤۷( )۳٬٤٦۸٬۹۷۷( تكالیف الموظفین
)٤۹٥٬۰۸۳( )۳۹٦٬۰۳۳( إھالك ممتلكات ومعدات
)۲٬۸٥٤٬٦۳۳( )۳٬٥۹۷٬۲۳۳( أخرىمصروفات 

٦۳۷٬٥۱٤ ٤٬۹۲۲٬٤٦۸ صافي أرباح العام قبل الضرائب

)۱٤٥٬٥۸٤( )۹۳۷٬۰۹٤( ضریبة الدخل عن العام
)٤۲۰٬٦۱٤( – ضریبة الدخل عن سنوات سابقة

۷۱٬۳۱٦ ۳٬۹۸٥٬۳۷٤ صافي أرباح العام بعد الضرائب
۳٫٥۷ ۱۹۹٫۲۷ عائد السھم من صافي أرباح العام


