تقر ير مدقق الحسابات المستقل إلى المدير العام بنك قطر الوطني  -فر ع اليمن (فر ع بنك اجنبي)
تقر ير حول تدقيق البيانات المالية
الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لبنك قطر الوطني ـ فر ع اليمن ( فر ع
بنك أجنبي ـ البنك ) والتي تتألف من بيان المركز المالي كما في31
ديسمبر  ،2018ولك من بيان الدخل الشامل ،وبيان التغيرات في حقوق
المركز الرئيسي ،وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التار يخ،
وإيضاحات البيانات المالية ،والتي تتضمن ملخص حول السياسات
المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخر ى.
برأينا ،أن البيانات المالية المرفقة تعرض بشلك عادل  -من اكفة النواحي
الجوهر ية  -المركز المالي لبنك قطر الوطني  -فر ع اليمن (فر ع بنك أجنبي
ـ البنك) كما في  31ديسمبر  2018وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن
السنة المنتهية في ذلك التار يخ وذلك وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقار ير
المالية والقوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
أساس الرأي
لقد أجر ينا عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .ويرد الحقاً في هذا
التقر ير بيان لمسئوليتنا المتعلقة بتلك المعايير في فقرة مسئولية مدقق
الحسابات عن أعمال تدقيق البيانات المالية .كما أننا كيان مستقل عن البنك
وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس
معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين ووفقاً لمتطلبات السلوك
األخالقي ذات الصلة بقيامنا بتدقيق البيانات المالية في الجمهور ية اليمنية،
وقد أنجزنا مسئولياتنا األخالقية األخر ى وفقاً لتلك المتطلبات والقواعد.
ونعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها اكفية ومناسبة لتوفير أساساً
معقوال لرأي التدقيق الخاص بنا.
ً
فقرة تأكيد

نوجه اإلهتمام إلى ما يلي:

ما ورد فــي اإليضاح رقم (2-5د) من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
والذي يشــير إلى مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية وأثرها على
مراكز العمالت األجنبية الهامة .حيث إلتزم البنك بســعر اإلقفال الصادر
من البنك المركــزي اليمني في إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية خالل
العام وكذا فــي تقييم األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت
األجنبية كما في  31ديســمبر  ،2018ووفقاً لذلك قام البنك طبقاً لتعليمات
البنك المركزي اليمني بإجراء تحليل الحساســية للعمالت األجنبية وتحديد
أثر ذلك على البيانات المالية من واقع ســعر الصرف في السوق الموازي
وســعر الصرف الصادر عن البنك المركزي اليمني وبيان أثر التغير على بيان
الدخل الشــامل نتيجة اإلحتفاظ بمواقف قصيرة لمراكز العمالت األجنبية
كما هو وارد في اإليضاح رقم (.)23
معدال في هذا األمر .
ال يعد رأينا
ً

بنك قطر الوطني ـ (فر ع اليمن)

ما ورد في اإليضاح رقم ( )36من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية والذي
يشير إلى تأثير إستمرار األزمة اإلقتصادية واإلضطرابات السياسية في اليمن
والتي ال يمكن التنبؤ بالحل النهائي لها ،إن هذه األحداث يمكن أن تؤثر
معدال في هذا األمر .
سلباً على اإلقتصاد اليمني وعمليات البنك .ال يعد رأينا
ً
أمر آخر
تم تدقيق البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017من
قبل مدقق آخر والذي قام بإبداء رأي غير معدل حول البيانات المالية
بتار يخ  28يناير .2018
مسئولية اإلدارة ومسئولي الحوكمة عن البيانات المالية
يقع على عاتق اإلدارة مسئولية إعداد هذه البيانات المالية وعرضها العادل
وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقار ير المالية والقوانين والتعليمات الصادرة
عن البنك المركزي اليمني ،ومسئولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضر ور ية
لتتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهر ية ،سواء اكنت
بسبب الغش أو األخطاء.
عند إعداد البيانات المالية تكون اإلدارة مسئولة عن تقييم قدرة البنك على
اإلستمرار في عملياتها وفقاً لمبدأ اإلستمرار ية .وكذلك تقوم باإلفصاح،
عند الحاجة ،عن األمور المتعلقة بمبدأ اإلستمرار ية وإستخدام أساس
مبدأ اإلستمرار ية المحاسبي إال إذا اكنت اإلدارة تنوي تصفية البنك أو إنهاء
عملياتها أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك.

بيان المركز المالي

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية كلك
سواء الناتجة عن الغش أو األخطاء وكذلك
خالية من األخطاء الجوهر ية،
ً
إصدار تقر ير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول
هو تأكيد عالي المستوى ،ولكنه ال ُيعد ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم
القيام بها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تقوم دائماً بتحديد األخطاء
الجوهر ية عند وقوعها .قد تنشأ األخطاء من الغش أو الخطأ وينظر فيها
أكخطاء هامة ،وبصورة فردية أو لكية ،إذا اكن من المحتمل أن تؤثر على
بناء على هذه البيانات المالية.
القرارات اإلقتصادية للمستخدمين ً

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

إستثمارات مالية بالتلكفة المطفأة

)(9

16 210

51 402

28 086 105

27 785 051

صافي أر باح العام

17 368 904

إجمالي الدخل الشامل للعام
التغيرات في حقوق المالكين والمسجلة مباشرة
بحقوق المركز الرئيسي

)(8

7 221 823

)(10

2 204

)(13

30 744

)(12

أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

)(14

2 624 359

أرصدة دائنة والتزامات أخر ى

)(16

2 048 384

رأس المال

(خسائر) أر باح مرحلة

)(15
)(17
)(18

) - 18أ(

) - 18ب(

إجمالي حقوق المركز الرئيسي

إجمالي اإللتزامات وحقوق المركز الرئيسي
إلتزامات عرضية وإرتباطات (بالصافي)

16 028 216
299 268

6 256

22 845

1 785 935

1 249 525

158 316

عام 2018

الرصيد المعدل  1يناير 2018

إجمالي الدخل الشامل للعام
بنود الدخل الشامل األخر ى

المحول إلى المركز الرئيسي

المحول لإلحتياطي القانوني

21 000 227

6 000 000

6 000 000

عام 2017
الرصيد في  1يناير 2017

7 222 371

صافي أر باح العام

1 127 537

)(41 659

28 086 105

3 984 571

1 003 952
218 419

27 785 051

3 766 174

إحتياطي
قانوني

رأس المال

الرصيد في  1يناير 2018
أثر تطبيق المعيار الدولي
للتقار ير المالية رقم ()9

20 562 680

7 085 878

)(19

18 890 402

اإليضاحات المرفقة من صفحة ( )10إلى صفحة ( )63جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
تقر ير مدقق الحسابات المستقل مرفق من صفحة ( )1إلى صفحة (.)4

الرصيد في  31ديسمبر 2018

إجمالي الدخل الشامل للعام
بنود الدخل الشامل األخر ى

6 000 000
-

6 000 000
-

بحقوق المركز الرئيسي

218 419

1 003 952

)(39 916

-

178 503

1 003 952

-

-

823 903

823 903

-

)(920 480

123 585

-

6 000 000

)(39 916

7 182 455

823 903

-

-

7 222 371

823 903

-

)(123 585

123 585

-

)(920 480
-

)	(920 480) (1 044 065

)(41 659

1 127 537

7 085 878

6 000 000

965 408

1 100 913

8 066 321

-

-

256 963

256 963

-

256 963

256 963

-

-

إجمالي الدخل الشامل للعام
التغيرات في حقوق المالكين والمسجلة مباشرة
المحول إلى المركز الرئيسي

)خسائر(
أر باح مرحلة اإلجمالي

-

-

-

-

-

38 544

المحول لإلحتياطي القانوني

-

الرصيد في  31ديسمبر 2017

6 000 000

)(1 100 913) (1 100 913
)(38 544

38 544

-

)(1 100 913) (1 139 457
218 419

1 003 952

7 222 371

تقر ير مدقق الحسابات المستقل مرفق من صفحة ( )1إلى صفحة (.)4

المدير المالي

عبد السالم أحمد البداي
المدير العام

بيان الدخل الشامل

إيرادات الفوائد

صافي إيرادات الفوائد
إيرادات رسوم وعموالت

(خسائر) عمليات النقد األجنبي
إيرادات أخر ى

صافي إيرادات التشغيل
يخصم :مخصصات

يخصم :تاكليف الموظفين

يخصم :إهالك ممتلاكت ومعدات
يخصم :مصر وفات أخر ى

صافي أر باح العام قبل الضرائب

يخصم :ضرائب الدخل عن العام
صافي أر باح العام بعد الضرائب

بنود الدخل الشامل األخر ى

إجمالي الدخل الشامل عن العام

واألحداث الهامة بصورة عادلة.

في نطاق العمل المخطط وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق الهامة،

تحديدها خالل أعمال التدقيق.

تقر ير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخر ى
حصلنا من اإلدارة على البيانات واإليضاحات التي رأيناها الزمة ألغراض

التدقيق  ،ويمسك البنك دفاتر حسابات منتظمة ،كما أن البيانات المالية

المرفقة متفقة مع ما هو وارد بتلك الدفاتر  .لم يرد إلى علمنا وجود أي

مخالفات ألحاكم قانون تنظيم واكالت وفر و ع الشراكت والبيوت األجنبية

رقم ( )23لسنة  1997وتعديالته أو قانون البنوك رقم ( )38لسنة  1998خالل
العام يمكن أن يكون لها أثر جوهر ي على البيانات المالية كما في 31

بنك قطر الوطني ـ فر ع اليمن

إيضاح

2018

2017

)(20

3 128 250

2 839 499

2 673 346

1 750 928

)(21

)(454 904

)(22

61 062

)(24

66 978

)(23

)(729 575
2 071 811

)(25

)(136 885

)(13

)(12 283

)(26
)(27

)(1-16

)(345 522
)(496 318

)(1 088 571
118 012

)(700 790
60 944

1 229 094
)(137 604

)(193 690
)(8 330

)(514 311

1 080 803

375 159

823 903

256 963

)(256 900
-

823 903

)(118 196
-

256 963

اإليضاحات المرفقة من صفحة ( )10إلى صفحة ( )63جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
تقر ير مدقق الحسابات المستقل مرفق من صفحة ( )1إلى صفحة (.)4

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

2018

إيضاح رقم

1 080 803

375 159

إهالك ممتلاكت ومعدات

)(13

12 283

8 330

مخصصات مكونة خالل العام

)(25

136 885

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافي أر باح العام قبل الضرائب
التعديالت على:

صافي إيرادات الفوائد

مخصصات إنتفى الغرض منها

المستخدم من المخصصات

فوائد مدفوعة

ضرائب الدخل المسددة
صافي النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة
التشغيل

)(24

)(5 372
)(1 515 725

43 093

838 424

73 144

1 037 906

)(1 340 688

)(4 502 323

)(1 230 223

)(4 832 336

599 559

3 128 250

)(394 539
)(117 965

1 385 523

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨
وﺗﻘﺮ ﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ  +٩٦٧ ١ ٥١٧٥١٧أو ﻗﻢ ﺑﺰ ﻳﺎر ة QNBYemen@qnb.com

النقدية وما في حكمها في أول العام

26 276 535

26 721 396

رصيد النقدية وما في حكمها في آخر العام

وتتمثل النقدية وما في حكمها آخر العام فيما يلي:

30 726 265

26 276 535

نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك
المركزي اليمني

)(7

1 644 298

1 577 921

أرصدة لدى البنوك

)(8

7 224 363

18 890 402

إستثمارات مالية بالتلكفة المطفأة

)(9

يخصم :أرصدة اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك
المركزي اليمني

19 170 826

7 236 225

28 039 487

27 704 548

)(1 318 091

)(1 428 013

26 721 396

26 276 535

اإليضاحات المرفقة من صفحة ( )10إلى صفحة ( )63جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية .
تقر ير مدقق الحسابات المستقل مرفق من صفحة ( )1إلى صفحة (. )4

بنك قطر الوطني ـ فر ع اليمن
إيضاحات متممة للبيانات المالية
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

بنك قطر الوطني ـ فر ع اليمن (البنك) هو فر ع بنك أجنبي مملوك بالاكمل لبنك قطر الوطني ـ قطر
تم قيده بالسجل التجار ي تحت رقم ( )21/3800بتار يخ  18أغسطس  2007وقد حصل على ترخيص
البنك المركزي اليمني بمزاولة النشاط بقرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم ( )2007/15بتار يخ 25
سبتمبر .2007

بيان اإللتزام

ُأعدت البيانات المالية للبنك على أساس مبدأ اإلستمرار ية ووفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقار ير
المالية والقوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
تم إعتماد البيانات المالية من قبل إدارة البنك بتار يخ  30إبر يل .2019
2-2

أسس اإلعداد

تم إعداد البيانات المالية للبنك وفقاً لمبدأ التلكفة التار يخية.

)(66 978

)(1 290 779

أرصدة مدينة وأصول أخر ى

فوائد مقبوضة

صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام

444 861

)(4 449 730

صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل

)(60 944

35 192

أرصدة دائنة والتزامات أخر ى

)(920 480

)(1 100 913

تم إعداد وعرض البيانات المالية بالر يال اليمني (العملة الوظيفية للبنك) وتظهر لك القيم ألقرب ألف

15 734

النقد (المستخدم في) العمليات التشغيلية

المحول للمركز الرئيسي

)(920 480

)(1 100 913

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

)(2 673 346

137 604

109 922

ودائع العمالء

مدفوعات نقدية لشراء ممتلاكت ومعدات
صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة اإلستثمار

)(20 182
)(20 182

)(14 493
)(14 493

)(1 750 928

424 701

أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

إيضاح رقم

3-2

التغير في:
أرصدة لدى البنك المركزي اليمني في إطار نسبة
االحتياطي
قر وض وسلفيات

2018

2017

1-2

2017

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

محمد زهدي مجني
محاسب قانوني معتمد

 .2أسس إعداد البيانات المالية

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

يخصم :مصر وفات الفوائد

تقييم العرض العام وهيلك ومحتوى البيانات المالية بما في ذلك

اإلفصاحات ،وتحديد ما إذا اكنت البيانات المالية تظهر المعامالت

ويمارس البنك نشاطه بالجمهور ية اليمنية كفر ع بنك أجنبي من خالل مركزه الرئيسي بمدينة صنعاء.

بيان التدفقات النقدية

بنك قطر الوطني ـ فر ع اليمن

البيان

الظر وف المستقبلية إلى عدم إستمرار البنك كمنشأة مستمرة.

 .1نبذة عن البنك

اإليضاحات المرفقة من صفحة ( )10إلى صفحة ( )63جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

عارف مصطفى المصلي

تار يخ تقر ير مدقق الحسابات .وعلى الرغم من ذلك ،قد تؤدي األحداث أو

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

بيان التغيرات في حقوق المركز الرئيسي

19 170 826

إحتياطي قانوني

كما وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى

صنعاء في  30إبر يل 2019

7 236 225

حقوق المركز الرئيسي

الصلة في البيانات المالية أو تعديل رأينا إذا اكنت هذه اإلفصاحات غير اكفية.

سواء الناتجة
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهر ية في البيانات المالية،
ً
عن الغش أو الخطأ ،والقيام بتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق إستجابة لهذه
المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق اكفية ومالئمة توفر أساساً إلبداء
رأينا .تعد مخاطر عدم تحديد األخطاء الجوهر ية الناتجة عن الغش أعلى
من المخاطر الناتجة عن الخطأ ،حيث قد يشمل الغش التواطؤ أو التز وير

)(7

مخصصات أخر ى

فإن علينا لفت اإلنتباه في تقر ير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات

ديسمبر .2018

1 644 298

إجمالي اإللتزامات

اإلستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمرار ية .في حال إتضح لنا وجود شك جوهر ي،

وكجزء من أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نقوم بممارسة
التقديرات المهنية ونحافظ على إلتزامنا المهني خالل جميع مراحل
التدقيق .باإلضافة إلى:

1 577 921

ودائع العمالء

بناء
التوصل لمدى مالئمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرار ية المحاسبيً ،
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،وكذلك تحديد ما إذا اكن هناك
أحداث أو ظر وف مادية يمكن أن تثير شكواكً هامة حول قدرة البنك على

بما في ذلك أوجه القصور المادية في أنظمة الرقابة الداخلية والتي تم

األصول
نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي
لدى البنك المركزي اليمني

إجمالي األصول
اإللتزامات وحقوق المركز الرئيسي
اإللتزامات

التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.

مسئولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

إيضاح

أرصدة مدينة وأصول أخر ى

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية

يتحمل القائمون على الحوكمة مسئولية اإلشراف على عملية إعداد التقار ير
المالية للبنك.

2018

ممتلاكت ومعدات (بالصافي)

إبداء رأينا حول فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

قمنا بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق باألمور األخر ى

2017

قر وض وسلفيات (بالصافي)

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض

تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل الظر وف القائمة ،وليس لغرض

بنك قطر الوطني ـ فر ع اليمن

كما في  31ديسمبر 2018

أرصدة لدى البنوك

أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.

)(590 719

2 839 499

)(1 003 918
)(337 569

)(3 334 324

العملة الوظيفية وعملة العرض

ر يال يمني (إال إذا أشير لخالف ذلك).
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التقديرات واألحاكم المحاسبية الهامة

إن إعداد البيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقار ير المالية يتطلب من اإلدارة
وضع أحاكم وتقديرات وإفتراضات ذات أثر في تطبيق السياسات المحاسبية وكذا أرصدة األصول
واإللتزامات في تار يخ البيانات المالية وكذلك على قيم اإليرادات والمصر وفات وقد تختلف النتائج
الفعلية عن هذه التقديرات.
وتخضع التقديرات وما يتعلق بها من إفتراضات للمراجعة بصورة مستمرة كما يتم إثبات التغيرات في
التقديرات المحاسبية في الفترة التي حدث فيها التغيير وأية فترات مستقبلية تتأثر بذلك التغير .
والمعلومات المتعلقة بهذه األحاكم والتقديرات الهامة والمطبقة بالسياسات المحاسبية والتي لها تأثير
هام على األرصدة تظهر بالبيانات المالية ضمن اإليضاحات رقم (.)17 ،16 ،15 ،13 ،11 ،5 ،10-3 ،4-3
وفيما يلي اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة والمتبعة من قبل إدارة البنك في إعداد هذه
البيانات المالية:

أ	.تشتمل األحاكم المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للبنك على ما يلي:
-

تصنيف األصول واإللتزامات المالية

	قياس القيمة العادلة	القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه لبيع األصل أو الذي سيتم سداده لنقل

إلتزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تار يخ القياس في السوق الرئيسي

	تقدم السياسات المحاسبية للبنك نطاق لألصول واإللتزامات المالية ليتم تصنيفها ضمن الفئات

أو ـ في حالة عدم وجوده ـ أفضل سوق يكون متاحاً للبنك في ذلك التار يخ .تعكس القيمة

المحاسبية المختلفة في حاالت معينة.

العادلة لإللتزام مخاطر عدم الوفاء باإللتزام .يتم قياس القيمة العادلة لإلستثمارات المدرجة

بسعر السوق كما في تار يخ البيانات المالية .بالنسبة لإلستثمارات الغير مدرجة يتم اإلعتراف بأية

	عند تصنيف األصول المالية «بالتلكفة المطفأة “ أو “القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

تغير في القيمة العادلة عند وجود مؤشرات موثوقة تدعم هذا التغير .هذه المؤشرات الموثوقة

اآلخر” أو « القيمة العادلة من خالل الر بح أو الخسارة « تحقق البنك بأنه يلتزم بالوصف المبين

محددة بأحدث معامالت لإلستثمار أو إلستثمارات مماثلة تمت بالسوق على أساس تجار ي

في السياسة المحاسبية رقم (.)2-3
-

تقييم األدوات المالية

	تم مناقشة السياسة المحاسبية للبنك حول طر ق قياس القيمة العادلة لألدوات المالية في
اإليضاح رقم (.)5

ب.

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك

-

إنخفاض قيمة األصول

	يمارس البنك حكمه في تقدير مخصص اإلنخفاض في قيمة األصول ،وقد تم عرض منهجية
تقدير اإلنخفاض ضمن سياسة إنخفاض قيمة األصول المالية واألصول غير المالية والمبينة
في السياسات المحاسبية الهامة أدناه.

-

األعمار اإلنتاجية للممتلاكت والمعدات

	يتم إحتساب اإلهالك لتنـز يل تلكفة الممتلاكت والمعدات على أساس العمر اإلنتاجي المقدر.
-

بين أطراف راغبة ومطلعة ليس لديها أية ردود أفعال قد تؤثر على السعر .يتم إدراج اإلستثمار

اإللتزامات المحتملة الناتجة عن المقاضاة

	نظراً لطبيعة عملياته ،قد يكون البنك طرفاً في دعاوي قضائية قد تنشأ في سياق أعماله

بالتلكفة بعد خصم قيمة اإلنخفاض في غياب قياس يعتمد عليه للقيمة العادلة.
و.

	السياسة المطبقة من  1يناير 2018	يعترف البنك بمخصصات الخسارة بالنسبة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على األصول المالية

التي ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مثل أدوات الدين (تشمل أذون الخزانة

الصادرة عن البنك المركزي اليمني).

	يقيس البنك مخصص خسائر التدني في القيمة بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
مدى الحياة فيما عدا ما يلي ،والذي يقاس على أساس خسائر إئتمانية متوقعة خالل 12
شهراً :

	اإلستثمارات المالية في الدين التي تحمل مخاطر إئتمانية منخفضة في تار يخ التقر ير.	األدوات المالية األخر ى والتي لم تز يد مخاطرها اإلئتمانية بصورة كبيرة منذ اإلعتراف المبدئي بها.	الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل  12شهر هي الجزء من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة الناتجة
عن عدم سداد أدوات مالية خالل  12شهر من تار يخ التقر ير .

اإلعتيادية .يرتكز مخصص اإللتزامات المحتملة التي قد تنشأ عن المقاضاة على إحتمالية

التدفق الخارجي للموارد اإلقتصادية وإماكنية الوثوق من تقدير هذه التدفقات الخارجة .تخضع

مثل هذ األمور للكثير من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة.
.3

أهم السياسات المحاسبية المتبعة

	يتم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية بصورة ثابتة على الفترات المعر وضة في هذه

قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
	الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح باإلحتمال لخسائر اإلئتمان وتقاس على النحو التالي:
	األصول المالية التي لم تتدنى قيمتها اإلئتمانية في تار يخ التقر ير :اكلقيمة الحالية للنقص فيالنقد (أي الفر ق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي

يتوقع البنك إستالمها).

البيانات المالية فيما عدا آثار تطبيق المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( )9والمعيار الدولي

للتقار ير المالية رقم ( )15في  1يناير  2018على النحو المبين في اإليضاح (.)2-3
 1-3المعامالت بالعمالت األجنبية

	-تمسك حسابات البنك بالر يال اليمني (العملة الوظيفية للبنك) وتثبت المعامالت بالعمالت

األخر ى إلى العملة الوظيفية خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف السار ية في تار يخ

تنفيذ المعاملة ،ويتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخر ى في

نهاية السنة على أساس أسعار الصرف السار ية في ذلك التار يخ ،وتثبت الفر وق الناتجة ببيان
الدخل الشامل ،تتمثل أر باح أو خسائر فر وق أسعار الصرف للبنود ذات الطبيعة النقدية في

	األصول المالية التي تدنت قيمتها اإلئتمانية في تار يخ التقر ير :اكلفر ق بين إجمالي مبلغ القيمةالدفتر ية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

	-عقود الضمانات المالية :اكلمدفوعات المتوقع دفعها لحاملها ناقصاً أية مبالغ يتوقع البنك إستردادها.

على أساس العملة األجنبية والمترجمة بأسعار الصرف في نهاية العام وترحل الفر وق الناتجة

	في حالة إعادة التفاوض أو تعديل أحاكم أصل مالي أو في حالة إستبدال أصل مالي قائم

بآخر جديد بسبب الصعوبات المالية لدى المقترض ،يتم إجراء تقييم إذا اكن من الالزم إلغاء

اإلعتراف باألصل المالي وتقاس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على النحو التالي:

	-إذا اكن من المتوقع أن ال ينتج عن إعادة الهيلكة إلغاء اإلعتراف باألصل الحالي ،يتم إدراج

التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة من األصل المالي المعدل في إحتساب النقص في التدفق

من ر بح أو خسارة لبيان الدخل الشامل.

	يتم ترجمة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت األخر ى والمثبتة بتلكفتها
التار يخية على أساس سعر الصرف السائد وقت التعامل.

	-إذا اكن من المتوقع أن ينتج عن إعادة الهيلكة إلغاء اإلعتراف باألصل الحالي ،تعامل القيمة

العادلة المتوقعة لألصل الجديد على أنها تدفق نقدي نهائي من األصل المالي الحالي في

وقت إلغاء اإلعتراف به .يتم إدراج هذا المبلغ في إحتساب حاالت النقص في التدفق النقدي

عقود الصرف للعمالت األجنبية لتغطية مخاطر سداد إلتزاماته المستقبلية بالعملة األجنبية أو

من األصل المالي القائم والتي يتم خصمها من التار يخ المتوقع إللغاء اإلعتراف إلى تار يخ

متطلبات عمالئه لمواجهة التزاماتهم بالعمالت األجنبية الناتجة عن تعامالتهم من خالل البنك.
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األصول واإللتزامات المالية

أ.

اإلعتراف

في تار يخ لك بيانات مالية ،يقوم البنك بتقييم ما إذا اكنت األصول المالية المسجلة بالتلكفة المطفأة

واإللتزامات المالية األخر ى في تار يخ المعاملة عندما يصبح البنك طرفاً في الشر وط التعاقدية

لألدوات المالية والتي قد تنشأ مع الغير.
ب.

-

قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

	يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ باألصول لتحصيل تدفقات نقديةتعاقدية ،و

	تؤدي الشر وط التعاقدية لألصول المالية إلى نشوء تدفقات في توار يخ محددة تعتبر فقطمدفوعات للمبلغ األصلي والفوائد عليه.

	تقاس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حال إستيفائها للكا
الشرطين التاليين بشرط عدم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

	يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه بواسطة تحصيل لك من التدفقاتالنقدية التعاقدية وبيع األصول المالية ،و

	تؤدي الشر وط التعاقدية لألصول المالية إلى نشوء تدفقات نقدية في توار يخ محددة تعتبرفقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفوائد عليه.

	عند اإلعتراف المبدئي بأداة حقوق ملكية ال يتم اإلحتفاظ بها للمتاجرة ،يختار البنك بصور غير
قابلة لإللغاء عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل .يتم إجراء هذا

اإلختيار على أساس لك إستثمار على حده إن وجد.

	تصنف جميع األصول المالية األخر ى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
	السياسة المطبقة حتى  31ديسمبر 2017	يتم تصنيف األصول المالية عند إنشائها أكحد الفئات التالية:	قر وض وذمم مدينة.	إستثمارات محتفظ بها لتار يخ اإلستحقاق.	إستثمارات مالية متاحة للبيع.اإللتزامات المالية
يتم تصنيف وقياس اإللتزامات المالية بالتلكفة المطفأة.
إلغاء اإلعتراف

	-يلغى اإلعتراف باألصول المالية عندما تتوقف حقوق البنك التعاقدية التي تمثل األصول

المالية ،وهي في العادة عندما يتم بيع األصل أو عند تحويل جميع التدفقات النقدية المرتبطة

باألصل إلى طرف ثالث مستقل عن البنك.

	يلغى اإلعتراف باإللتزامات المالية عندما يتم سداد أو إلغاء أو إنتهاء تلك اإللتزامات.مقاصة األصول واإللتزامات المالية

	تجر ى مقاصة بين األصول واإللتزامات المالية ويدر ج المبلغ الصافي في بيان المركز المالي
ُ

فقط في حالة وجود حق قانوني لتسوية المبالغ المدرجة ،وأن هناك نية للتسوية على أساس

الصافي ،أو لتحقيق األصول وسداد اإللتزامات بصورة متزامنة.

	يتم عرض اإليرادات والمصر وفات بالصافي فقط عندما يكون ذلك مسموحاً به بموجب المعايير
الدولية للتقار ير المالية.

هـ.

أصال مالياً قد إنخفضت قيمته اإلئتمانية ما يلي:
تشمل األدلة على أن
ً

األصول المالية

	تقاس األصول المالية بالتلكفة المطفأة في حال إستيفائها للكا الشرطين التاليين بشرط عدم

مبادىء القياس
يتم قياس األصول المالية بالتلكفة المطفأة أو القيمة العادلة.

	قياس التلكفة المطفأة	التلكفة المطفأة لألصول أو اإللتزامات المالية هي المبلغ الذي تقاس به األصول أو اإللتزامات
المالية عند اإلعتراف المبدئي مخصوماً منه مدفوعات السداد األصلية مضافاً إليه أو مخصوماً

	أصبح من المرجح أن يدخل المقترض في عملية إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخر ى.	إختفاء السوق النشطة لورقة مالية بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها.	السياسة المطبقة حتى  31ديسمبر 2017يقوم البنك بتار يخ البيانات المالية بتقييم ما إذا اكن هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة

األصول المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .تنخفض قيمة األصل المالي أو
مجموعة األصول المالية عندما يشير دليل موضوعي إلى وقو ع حدث أو أكثر بعد اإلعتراف المبدئي

باألصول وأن تلك األحداث لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصول التي

قد يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة األصول المالية ،تلك المعلومات بشأن الصعوبات
المالية الكبيرة لدى المقترض أو المصدر والتقصير أو التأخير من جانب المقترض وإعادة هيلكة

الدين من جانب البنك بشر وط لم يكن البنك ليفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض
أو المصدر سيدخل في إفالس أو عدم وجود سوق نشط للضمانات المالية أو البيانات األخر ى التي

يمكن مالحظتها فيما يتعلق بمجموعة أصول مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى المقترضين
أو المصدر ين بالبنك أو الظر وف اإلقتصادية المرتبطة بحاالت التقصير .

يأخذ البنك بعين اإلعتبار دليل اإلنخفاض في قيمة القر وض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية

المحتفظ بها لتار يخ اإلستحقاق على لك من مستوى األصول بشلك منفرد والمستوى الجماعي لها.

يتم تقييم جميع القر وض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ بها لتار يخ اإلستحقاق الهامة

بشلك منفرد لتحديد ما إذا اكنت هناك خسائر إنخفاض في القيمة الفردية .جميع القر وض والسلف

للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ بها لتار يخ اإلستحقاق الهامة بشلك منفرد والتي ال يوجد

إنخفاض محدد في قيمتها يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا اكنت هناك خسائر إنخفاض في

	يتم إثبات إيرادات الرسوم والعموالت عند تأدية الخدمات المرتبطة بها.4-3

القر وض والتسهيالت (المباشرة وغير المباشرة)

القر وض والتسهيالت للعمالء هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة القيمة وليست

متداولة في سوق نشط وال يرغب البنك في بيعها على الفور أو في المستقبل القر يب.

يتم اإلعتراف مبدئياً بهذه األصول بسعر المعاملة وهو القيمة العادلة باإلضافة ألية مصار يف متعلقة
مباشرة بالمعاملة ،الحقاً وبعد اإلعتراف المبدئي باألصول ،يتم قياسها بالتلكفة المطفأة بإستخدام

معدل الفائدة الفعلي مخصوماً منها مخصص اإلنخفاض في القيمة.

تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور ين رقمي ( )6لسنة  )5( ،1996لسنة 1998

بشأن أسس تصنيف األصول وااللتزامات يتم تكوين مخصص للقر وض والتسهيالت وااللتزامات

العرضية بذاتها باإلضافة إلى نسبة مئوية للمخاطر العامة تحسب من مجمو ع القر وض والتسهيالت

وااللتزامات العرضية مستبعداً منها األرصدة المغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك
خارجية ذات مالءة وذلك في ضوء الدراسات التفصيلية الدور ية ألرصدة القر وض والتسهيالت

وااللتزامات العرضية المشار إليها.

وبناء عليه يتم تكوين المخصص طبقاً للنسب التالية كحد أدنى:
ً
القر وض والتسهيالت المنتظمة (متضمنة الحسابات تحت المراقبة)

%2

اإللتزامات العرضية المنتظمة

%1

القر وض والتسهيالت وااللتزامات العرضية غير المنتظمة
الديون دون المستوى

% 15

الديون المشكوك في تحصيلها

% 45

الديون الرديئة

% 100

	-يتم إعدام القر وض والتسهيالت في حالة عدم جدوى اإلجراءات المتخذة حيالها لتحصيلها أو

بناء على التعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني ـ في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها
ً
ـ وذلك خصماً على المخصص الذي يضاف إليه المتحصالت من القر وض التي سبق إعدامها.

	تظهر القر وض للعمالء والبنوك ببيان المركز المالي بعد خصم المخصص المحدد والعاموكذا الفوائد المجنبة.
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اإللتزامات العرضية واإلرتباطات

	تظهر االلتزامات العرضية التي يدخل فيها البنك طرفاً خار ج المركز المالي تحت بند التزامات
عرضية وارتباطات ـ بعد خصم التأمينات المحصلة عنها ـ باعتبارها ال تمثل أصوالً أو التزامات
فعلية في تار يخ البيانات المالية.
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األرصدة لدى البنوك

	األرصدة لدى البنوك هي أصول مالية ،وهي بصورة رئيسية مبالغ مودعة لها إستحقاقات محددة

فعالة .يتم قياس األرصدة لدى البنوك مبدئياً بالتلكفة والتي تمثل القيمة
وغير متداولة في أسواق ّ

العادلة للبدل المقدم مقابلها يتم الحقاً إدراجها بالتلكفة مطر وحاً منها المبالغ المطفأة أو أي

إنخفاض في القيمة ـ إن وجد ـ.
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بيان التدفقات النقدية

	يتبع البنك الطر يقة غير المباشرة عند إعداد بيان التدفقات النقدية حيث يتم تسوية صافي
الر بح أو الخسارة مع صافي األموال المتاحة من أو المستخدمة في أنشطة التشغيل

واإلستثمار والتمويل.
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النقدية وما في حكمها

	ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية

واألرصدة لدى البنوك ـ بخالف األرصدة المودعة لدى البنك المركزي اليمني في إطار نسبة

اإلحتياطي ـ وكذا أرصدة أذون الخزانة (إستثمارات بالتلكفة المطفأة) والتي تستحق خالل ثالثة
شهور من تار يخ إصدارها ويستخدمها البنك إلستيفاء إلتزاماته قصيرة األجل.

	تمثل النقدية وما في حكمها أصول مالية غير مشتقة يتم قيدها بالتلكفة المطفأة في بيان
المركز المالي.
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اإلستثمارات المالية

	السياسة المطبقة بدءاً من  1يناير 2018	تتكون اإلستثمارات المالية في البنك من إستثمارات مالية في أذون خزانة صادرة عن البنك
المركزي اليمني (أوراق دين) بالتلكفة المطفأة ،ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً

إليها التاكليف اإلضافية المباشرة للمعاملة ومن ثم بتلكفتها المطفأة بإستخدام طر يقة معدل
الفائدة الفعلي.

	السياسة المطبقة حتى  31ديسمبر 2017	بعد اإلعتراف المبدئي ،تتم المحاسبة على اإلستثمارات المالية إستناداً إلى تصنيفها:
	محتفظ بها لتار يخ اإلستحقاق.	متاحة للبيع.	بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.	محتفظ بها للمتاجرة.	كما في  31ديسمبر  2017ال يوجد لدى البنك سوى إستثمارات مالية محتفظ بها لتار يخ

اإلستحقاق ،وهي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة ولها توار يخ إستحقاق

القيمة يتم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد .القر وض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ

ثابتة ،ويكون لدى البنك النية والمقدرة اإليجابية على اإلحتفاظ بها حتى تار يخ اإلستحقاق.

هناك خسائر إنخفاض في القيمة وذلك بتجميع القر وض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية

يتم إثبات أذون الخزانة بالقيمة االسمية ويثبت قيمة رصيد خصم اإلصدار باألرصدة الدائنة

بها لتار يخ اإلستحقاق التي ال تعتبر هامة بشلك منفرد يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا اكنت

وتعتبر أذون الخزانة المحتفظ بها لتار يخ اإلستحقاق من ضمن هذه اإلستثمارات حيث

المحتفظ بها لتار يخ اإلستحقاق والتي لها خصائص مخاطر متماثلة في مجموعات.

واإللتزامات األخر ى .وتظهر أذون الخزانة ببيان المركز المالي مستبعداً منها رصيد خصم

اإلصدار في تار يخ البيانات المالية طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني.

يتم قياس خسائر اإلنخفاض في القيمة لألصول المسجلة بالتلكفة المطفأة على أنها الفر ق بين
القيمة الدفتر ية لألصول المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة

بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألصول .يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة في بيان الدخل

	يتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تار يخ اإلستحقاق عند الشراء بالتلكفة (القيمة

العادلة) مضافاً إليها مصر وفات اإلقتناء ،والحقاً وبعد اإلعتراف المبدئي ،يتم قياس تلك

الشامل ويتم إظهارها كحساب مخصص في مقابل القر وض والسلف للعمالء.

اإلستثمارات بالتلكفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي ناقصاً أية خسائر إنخفاض
في القيمة.

اإلنخفاض في القيمة السوقية لإلستثمارات المدرجة بنسبة  % 20أو أكثر عن التلكفة أو لمدة تسعة

أشهر متصلة أو أكثر تعتبر مؤشرات على إنخفاض القيمة.

خسائر اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم اإلعتراف بها بتحويل الخسارة

التراكمية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل كتسوية إعادة تصنيف .الخسارة

التراكمية التي يعاد تصنيفها من الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل هي الفر ق بين تلكفة

 10-3الممتلاكت والمعدات واإلهالك
أ.

قيمة تلك الممتلاكت ـ إذا وجد ـ وتشمل التلكفة جميع التاكليف المنسوبة مباشرة لشراء األصل.

كما تتضمن تلكفة الممتلاكت التى تم إنشائها ذاتياً تلكفة المواد واألجور وأية مواد مستهلكة من

إنخفاض في القيمة معترف بها سابقاً في بيان الدخل الشامل.

التاكليف المنسوبة مباشرة لوضع األصل في الحالة التشغيلية التى تمكنه من تحقيق الغرض

يتم إظهار التغيرات في مخصصات القيمة العادلة التي تعود إلى القيمة الزمنية أكحد بنود إيراد

الذى تم بناؤه من أجله كما تشمل أيضاً التاكليف الالزمة لفك األصل وإعادة ترميم الموقع.

الفائدة.

والبرمجيات التى يتم شراؤها باعتبار أنها ضر ور ية لتمكين المعدات من أداء الغرض المطلوب

منها يتم رسملتها كجزء من تلكفة تلك المعدات.

في الفترات الالحقة ،يتم تسجيل الز يادة في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع التي

إنخفضت قيمتها في إحتياطي القيمة العادلة.
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	عندما تكون أجزاء من الممتلاكت والمعدات ذات أعمار إفتراضية مختلفة يتم إدراجها كبنود
مستقلة (المكونات الرئيسية) ضمن الممتلاكت والمعدات.

تحقق اإليراد

	-يتم اإلعتراف بإيراد ومصر وف الفائدة لجميع األدوات المالية الخاضعة للفوائد في بيان الدخل

	يتم إستبعاد األصل الثابت عند التخلص منه أو عندما يكون من المتوقع عدم الحصول على

منافع إقتصادية مستقبلية متوقع تحققها من إستمرار إستخدام هذا األصل ،وفي العام الذي

بإستخدام طر يقة معدل الفائدة بإستثناء فوائد التسهيالت اإلئتمانية الغير منتظمة وذلك

تم فيه إستبعاد األصل ،يتم إدراج الر بح أو الخسارة الناتجة من عملية اإلستبعاد (الفر ق بين

تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ( )6لسنة  1996بشأن أسس

صافي قيمة اإلستبعاد المتحقق من عملية البيع وصافي القيمة الدفتر ية لألصل) ببيان الدخل

تصنيف األصول واإللتزامات حيث يتم إيقاف إثبات الفوائد المتعلقة بالقر وض والتسهيالت

ضمن بند إيرادات ومصار يف أخر ى .إذا تم إستبعاد أي أصل معاد تقييمه فإن ما يخص األصل

غير المنتظمة ،وعندما يعامل حساب بإعتباره من القر وض والتسهيالت غير المنتظمة فإن اكفة

من فائض إعادة التقييم يتم ترحيله إلى األر باح المرحلة.

الفوائد غير المحصلة المتعلقة بالثالثة أشهر السابقة على اعتباره قرض أو تسهيل غير منتظم
يتم إستبعادها من اإليرادات وإدراجها ضمن األرصدة الدائنة واإللتزامات األخر ى بإعتبارها

الفعال هو المعدل الذي يخصم المدفوعات والمقبوضات النقدية
فوائد معلقة .معدل الفائدة
َّ
المستقبلية طوال فترة العمر المقدر لألصول أو اإللتزامات المالية إلى القيمة الدفتر ية لألصول

إحتساب معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشلك جزء متمماً

المستقبلية بالوضع في اإلعتبار جميع البنود التعاقدية لألداة المالية بإستثناء خسائر اإلئتمان

المدفوعة أو المستلمة التي تشلك جزءاً
الفعال.
مكمال لمعدل الفائدة
ً
َّ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨
وﺗﻘﺮ ﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ

اإلعتراف والقياس

	تثبت الممتلاكت والمعدات بتلكفتها التار يخية ناقصاً مجمع اإلهالك وخسائر اإلنخفاض في

اإلستحواذ ،بالصافي بعد أية مدفوعات أو إطفاءات ،والقيمة العادلة الحالية ،ناقصاً أية خسارة

الفعال جميع تاكليف المعاملة والرسوم والنقاط
المستقبلية .يتضمن إحتساب معدل الفائدة
َّ

اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ  +٩٦٧ ١ ٥١٧٥١٧أو ﻗﻢ ﺑﺰ ﻳﺎر ة QNBYemen@qnb.com

الدخل الشامل وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني.

يمكن تقديرها بصورة موثوق بها.

الفعال ألي فر ق بين المبلغ المبدئي
منه اإلطفاء المتجمع بإستخدام طر يقة معدل الفائدة
َّ

الفعال.
لمعدل الفائدة
َّ

	-يتم إثبات المخصصات المستردة (إنتفى الغرض منها) ضمن بند إيرادات عمليات أخر ى ببيان

بناء على أحاكم جديدة ما اكن للبنك القبول بها بخالف ذلك.
	-إعادة هيلكة الدين من جانب البنك ً

الفعال يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية
أو اإللتزامات المالية .عند إحتساب معدل الفائدة
َّ

المعترف به ومبلغ اإلستحقاق ناقصاً أي تخفيض لخسارة اإلنخفاض في القيمة .يتضمن

	-يتم اإلعتراف بإيراد توز يعات األر باح عندما ينشأ الحق في إستالم اإليراد.

من األحداث التي تتسبب في تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

التصنيف والقياس المبدئي

من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

د.

إنخفضت قيمتها اإلئتمانية .يعتبر األصل المالي على أنه قد إنخفضت قيمته اإلئتمانية عند وقو ع أي

	-خر ق للعقد مثل التعثر أو تجاوز موعد اإلستحقاق.

	يتم تصنيف األصول المالية عند إنشائها على أنها مقاسة بالتلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة

ج.

واألصول المالية في أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد

	-الصعوبات المالية الكبيرة التي يواجهها المقترض أو المصدر.

السياسة المطبقة بدءاً من  1يناير 2018

الفعال ويدر ج ضمن إيراد الفائدة.
تار يخ اإلستحقاق ( )2017بإستخدام معدل الفائدة
َّ

البيانات المالية بإستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي القائم.
األصول المالية التي إنخفضت قيمتها اإلئتمانية

	يعترف البنك مبدئياً بالقر وض والسلفيات وكذا األرصدة لدى أو من البنوك وودائع العمالء

	-يحتسب إيراد الفائدة بأوراق الدين المقاسة بالتلكفة المطفأة ( )2018والمحتفظ بها حتى

النقدي من األصل القائم.

	-ال يدخل البنك في العقود اآلجلة لمواجهة إلتزاماته بالعملة األجنبية ،كما ال يدخل البنك في

والمديونيات األخر ى في التار يخ الذي تنشأ فيه .كما يتم اإلعتراف المبدئي لجميع األصول

وتوز يع إيراد ومصر وف الفوائد على مدى الفترة المناسبة التي تخصها.

األصول المالية المعاد هيلكتها

الفر ق بين لكاً من التلكفة المطفأة على أساس العملة الوظيفية في بداية العام والتي يتم

تعديلها بإستخدام معدل الفائدة الفعال وكذا التسويات خالل العام وبين التلكفة المطفأة

تحديد وقياس خسائر اإلنخفاض في القيمة

	إن طر يقة الفائدة الفعالة هي طر يقة إلحتساب التلكفة المطفأة لألصول واإللتزامات المالية

ب.

التاكليف الالحقة

	تتم رسملة التاكليف المتعلقة بإستبدال جزء من الممتلاكت والمعدات كجزء من تلكفة هذا
األصل ،وتتم رسملة التاكليف الالحقة على الممتلاكت والمعدات فقط عندما تؤدى هذه

التاكليف إلى ز يادة في القيمة اإلقتصادية المستقبلية لهذه األصول ويمكن قياس هذه

التاكليف بصورة جيدة ،ويتم إستبعاد القيمة الدفتر ية للجزء المستبعد .التاكليف اليومية لخدمة

الممتلاكت والمعدات تسجل في بيان الدخل عند إستحقاقها.

ج.

المرحلة  :3الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين ـ مع تدنى قيمتها اإلئتمانية

اإلهالك

بناء على تلكفة الممتلاكت والمعدات ناقصاً قيمتها التخر يدية ـ إن وجدت ـ.
	يحسب اإلهالك ً

تتضمن المرحلة ( )3أصول مالية لديها دليل موضوعي على تدني القيمة بتار يخ البيانات المالية.

	يتم تقدير العمر اإلنتاجي للك جزء من األصل الثابت و إذا اكن لهذا الجزء عمر إنتاجي مختلف

تم تطبيق تعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور ين رقمي ( )6لسنة  )5( ،1996لسنة 1998

عن باقي مكونات األصل فسوف يتم إهالكه بشلك منفصل.

	ويتم إهالك هذه الممتلاكت ـ فيما عدا األراضي ـ بطر يقة القسط الثابت وتحميل مبلغه على
بيان الدخل الشامل وعلى مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها.

	وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية المقدرة لتلك الممتلاكت ألغراض إحتساب اإلهالك:
البيان

العمر اإلنتاجي المقدر بالسنوات

آالت وأجهزة الكمبيوتر

 5-3سنوات

أثاث ومفر وشات

 7-4سنوات

سيارات

 4سنوات

تحسينات مباني

 5سنوات أو مدة اإليجار أيهما أقل

ويعاد النظر سنوياً بمعرفة إدارة البنك في لك من طر يقة اإلهالك والعمر اإلنتاجي المقدر وكذلك

القيم المقدرة كخردة في نهاية العمر اإلنتاجي المقدر لتلك الممتلاكت (إن وجدت).

بشأن أسس تصنيف األصول واإللتزامات وما يتعلق بمخصصات القر وض والسلفيات واإللتزامات

العرضية واإلرتباطات (إيضاح .)4 – 3

تتم مراجعة القيم الدفتر ية لألصول غير المالية في تار يخ لك تقر ير لتحديد ما إذا اكن هناك مؤشر

القيمة القابلة لإلسترداد ألحد األصول أو وحدة منتجة للنقد بالقيمة الحالية المستخدمة وقيمته
العادلة ناقصاً تاكليف البيع ،أيهما أكبر  .عند تقييم قيمة اإلستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية

المستقبلية إلى قيمها الحالية بإستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة
الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بهذا األصل .ويتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة ضمن بيان
الدخل إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفتر ية ألصل قيمته القابلة لإلسترداد.

 12-3مخصصات أخر ى
يتم اإلعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى البنك إلتزام حالي ،قانوني أو إستنتاجي ،يمكن تقديره
بصورة موثوقة نتيجة لحدث سابق ،ويكون من المحتمل أن يستلزم تدفقات خارجة للمنافع

تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم
( )9بأثر رجعي ،فيما عدا:

لم يتم تعديل فترات المقارنة .حيث يتم اإلعتراف بالفر ق في القيم الدفتر ية لألصول واإللتزامات
المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( )9تم اإلعتراف بها ضمن األر باح

بناء عليه ،فإن المعلومات المعر وضة لعام  2017ال تظهر متطلبات
المرحلة كما في  1يناير ً .8 201
المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( ،)9وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع المعلومات المعر وضة لسنة
 2018بموجب المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم (.)9

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ()9

ألف ر يال يمني

الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2017

218 419

أثر اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()39 916
178 503

الجدول أدناه يوضح فئات القياس األصلية والقيم الدفتر ية لألصول المالية وفقاً لمعيار المحاسبة

الدولي رقم ( ،)39وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( )9كما في
 1يناير .2018

فئة القياس

المعيار الدولي
معيار المحاسبة إلعداد التقار ير
المالية ()9
الدولي ()39

تصنف العقود كعقود إيجار تمويلي عندما تنقل شر وط العقد جميع المخاطر والمنافع الناتجة عن
هي عقود إيجار تشغيليُ .تحمل اإليجارات المستحقة الدفع بحكم هذه العقود على بيان الدخل

معدل الفائدة الفعلي.

	-يدفع موظفو البنك حصتهم لقاء الضمان اإلجتماعي بحسب قانون التأمينات اإلجتماعية

اليمني رقم ( )26لسنة  1991بشأن التأمينات والمعاشات ،ويتم سداد اإلشترااكت للمؤسسة

العامة للتأمينات اإلجتماعية قبل اليوم العاشر من الشهر التالي .تحمل مساهمة البنك في بيان
الدخل الشامل.

	تطبق أحاكم قانون التأمينات اإلجتماعية على موظفي البنك فيما يتعلق بحقوق ترك الخدمة. 16-3الضرائب
	-تحسب الضرائب المستحقة على البنك طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات الضر يبية السار ية

األصول المالية

نقدية بالصندوق
وأرصدة
اإلحتياطي لدى التلكفة المطفأة
(قر وض وذمم
البنك المركزي
مدينة)
اليمني

التلكفة المطفأة
(قر وض وذمم
أرصدة لدى البنوك مدينة)

التلكفة المطفأة

التلكفة المطفأة

إستثمارات مالية ـ محتفظ بها لتار يخ
بالتلكفة المطفأة اإلستحقاق

التلكفة المطفأة

قر وض وسلف
للعمالء

التلكفة المطفأة

التلكفة المطفأة
(قر وض وذمم
مدينة)

أثر المعيار
القيمة
الدولي
الدفتر ية
الدولي
(معيار
المحاسبة إلعداد
الدولي رقم التقار ير
المالية ()9
)39

ألف ر يال
يمني

1 577 921

ألف ر يال
يمني

-

)30 469( 18 890 402
7 236 225

6 256

-

-

القيمة
الدفتر ية
(المعيار
الدولي
إلعداد
التقار ير
المالية
رقم )9

ألف ر يال
يمني

1 577 921

18 859 933
7 236 225

6 256

	-نظراً لطبيعة المحاسبة الضر يبية في الجمهور ية اليمنية فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب

مؤجلة .وفي حالة نشأة أصول ضر يبية مؤجلة عن تطبيق المعيار فإن هذه األصول ال تدر ج إال

عندما تكون هناك مؤشرات اكفية أن هذه األصول سيتم تحقيقها في المستقبل المنظور.
 17-3الزاكة المستحقة على حقوق المركز الرئيسي

يقوم البنك بتور يد الزاكة المستحقة على حقوق المركز الرئيسي إلى الجهة الحكومية المختصة
والتي تقر ر توز يعها طبقاً لمصارفها الشرعية.

1 644 298

أرصدة لدى البنوك

7 221 823

7 221 823

7 221 823

إستثمارات مالية بالتلكفة المطفأة

19 170 826

19 170 826

قر وض وسلفيات (بالصافي)

2 204

2 204

2 204

28 039 151

28 039 151

28 039 151

أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات
المالية

2 624 359

2 624 359

2 624 359

ودائع العمالء

16 028 216

16 028 216

16 028 216

18 652 575

18 652 575

18 652 575

كما في  31ديسمبر  2017طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ()39

محتفظ بها
حتى تار يخ
اإلستحقاق

األصول المالية

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

القر وض
والسلفيات

إجمالي
القيمة
الدفتر ية

التلكفة
المطفأة

القيمة العادلة

نقدية بالصندوق
وأرصدة اإلحتياطي
لدى البنك المركزي
اليمني

-

1 577 921

-

1 577 921

1 577 921

أرصدة لدى البنوك

-

18 890 402

-

18 890 402

18 890 402

أذون خزانة ـ محتفظ
بها لتار يخ اإلستحقاق 7 236 225

-

قر وض وسلفيات
(بالصافي)

-

7 236 225

7 236 225

-

6 256

-

6 256

6 256

7 236 225

20 474 579

-

27 710 804

27 710 804

اإللتزامات المالية
أرصدة مستحقة
للبنوك والمؤسسات
المالية

-

-

1 785 936

1 785 936

1 785 936

ودائع العمالء

-

-

17 368 904

17 368 904

17 368 904

-

-

19 154 840

19 154 840

19 154 840

2-5

إدارة المخاطر المتعلقة باألدوات المالية

إطار إدارة المخاطر
تتم إدارة المخاطر الضمنية (المتأصلة) المتعلقة بأنشطة وعمليات البنك المختلفة من خالل إجراءات
مستمرة لتحديدها وقياسها ومراقبتها باإلضافة ألساليب الرقابة األخر ى لتبقى في إطار الحدود
المسموح بها .وتعتبر عملية إدارة المخاطر من العمليات ذات األهمية لضمان استمرار ية تحقيق البنك

اإللتزامات المالية:

لألر باح .ويتحمل لك فرد بالبنك المخاطر الواقعة في إطار مسئولياته إلستمرار ية ر بحية البنك.

ليس هناك تغيرات على تصنيف وقياس اإللتزامات المالية.

عملية إدارة المخاطر

في الجمهور ية اليمنية.

المؤجلة بمعيار المحاسبة الدولي عن الضرائب على الدخل ال ينشأ عنه عادة إلتزامات ضر يبية

1 644 298

1 644 298
19 170 826

النقدية.

الملكية إلى المستأجر  .وتصنف بقية عقود اإليجار كعقود تشغيلية .إن جميع العقود التي أبرمها البنك

 15-3مخصص الضمان اإلجتماعي

األصول المالية

نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى
البنك المركزي اليمني

قام البنك بإجراء تحليل مفصل لنموذج أعماله إلدارة أصوله المالية وتحليل خصائص تدفقاتها

 13-3عقود اإليجار

تعتبر األرصدة المستحقة للبنوك وحسابات العمالء إلتزامات مالية ،ويتم اإلعتراف المبدئي بها

إجمالي
التلكفة المطفأة القيمة الدفتر ية القيمة العادلة

تصنيف وقياس األدوات المالية

السوق الحالية للقيمة الزمنية للمبالغ ،عندما يكون مناسباً  ،والمخاطر المتعلقة باإللتزامات.

بالقيمة العادلة ناقصاً تاكليف المعامالت ،ويتم قياسها الحقاً بالتلكفة المطفأة بإستخدام طر يقة

كما في  31ديسمبر  2018طبقاً للمعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ()9

اإللتزامات المالية

أر باح مرحلة

خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضر يبة والذي يعكس تقييمات

على أساس القسط الثابت وعلى مدى فترة اإليجار.

العادلة لألصول واإللتزامات غير المالية:

اإلنتقال

اإلقتصادية لتسوية اإللتزام .وإذا اكن تأثير القيمة الزمنية للمبالغ جوهر ياً  ،يتم تحديد المخصصات من

 14-3األرصدة المستحقة للبنوك وحسابات العمالء

بالقيمة العادلة لألدوات المالية بالبنك والمدرجة بالبيانات المالية .ال يحتوي الجدول على القيمة

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

 11-3إنخفاض قيمة األصول غير المالية
على إنخفاض القيمة .في حال وجود هذا المؤشر  ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لإلسترداد .تتمثل

ويوضح الجدول التالي تصنيف البنك للك فئة من األصول واإللتزامات المالية وقيمتها المرحلة مقارنة

يعتبر مجلس إدارة البنك بالمركز الرئيسي هو المسئول عن تحديد ومراقبة المخاطر .
( )2المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم  15ـ إيراد العقود المبرمة مع العمالء
طبق البنك المعيار الجديد لإلعتراف باإليراد بدءاً من  1يناير  .2018يوفر هذا المعيار منهج منظم

لإلعتراف باإليراد ،كما يدخل مفهوم اإلعتراف باإليراد إللتزامات األداء عند إستيفائها .قام البنك بتقييم

أثر المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( )15وتوصل إلى نتيجة مفادها بأن تطبيق هذا المعيار ليس
له أثر جوهر ي على البيانات المالية للبنك.

ب.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والتي لم تصبح بعد واجبة التطبيق

تم إصدار المعايير والتفسيرات التالية ،ويتوقع أن تكون ذات عالقة بأنشطة البنك في الفترات

قياس المخاطر
يتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بها للك نو ع من أنواع
المخاطر  ،وتعكس هذه الحدود إستراتيجية عمل البنك وعوامل السوق المختلفة المحيطة باإلضافة
إلى مستوى المخاطر المقبول مع التركيز على قطاعات مالية معينة ،حيث يتم جمع المعلومات
من اإلدارات المختلفة للبنك وتحليلها للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنها.
ويتعرض البنك لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (مخاطر معدل الفائدة ومخاطر
تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية) وكذا مخاطر التشغيل وبعض المخاطر األخر ى.

 18-3أرقام المقارنة

المستقبلية ،السار ية المفعول في أو بعد  1يناير :2019

يتم إدراج اكفة المبالغ مع أرقام المقارنة فيما عدا ما تسمح به المعايير أو التفسيرات المحاسبية.

المعيار الدولي إلعداد التقار ير المالية رقم ( )16ـ عقود اإليجار .

أ.

التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19ـ تعويضات الموظفين.

تعتبر القر وض والتسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للعمالء والبنوك وكذا أرصدة الحسابات الجار ية

التفسير رقم ( )23ـ عدم التيقن حول معالجات ضر يبة الدخل.

والودائع لدى البنوك والحقوق والتعهدات من الغير من األصول المالية المعرضة لخطر اإلئتمان

 .4المعايير والتفسيرات الجديدة
أ.

المعايير والتفسيرات الجديدة المطبقة

	تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقار ير المالية من قبل البنك والتي يبدأ
سر يانها إعتباراً من  1يناير .2018

المعيار الدولي إلعداد التقار ير المالية رقم ( )9األدوات المالية.
المعيار الدولي إلعداد التقار ير المالية رقم ( ،)15اإليرادات من العقود مع العمالء.
	تقر ير اللجنة الدولية لتفسير المعايير الدولية للتقار ير المالية رقم ( :)22المعامالت بالعمالت
األجنبية والدفعات المقدمة.

	لم ينتج عن تطبيق المعايير الواردة أعاله أي تغير على صافي أر باح أو حقوق المركز الرئيسي
المفصح عنها فيما عدا ما هو مذكور أدناه.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقار ير المالية (دورة  2015ـ  )2017ـ بشأن:
المعيار الدولي للتقار ير ا لمالية رقم ( )3ـ تجميع األعمال.
المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( )11ـ الترتيبات المشتركة.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )23ـ تاكليف اإلقتراض.

يعدل المعيار على نحو كبير المعايير األخر ى التي تتعامل مع األدوات المالية مثل المعيار الدولي

للتقار ير المالية رقم ( )7األدوات المالية“ :اإلفصاحات”.
تصنيف األصول المالية واإللتزامات المالية

يحتوي المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( )9على ثالث فئات تصنيف لألصول المالية :المقاسة

بالتلكفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل بيان

الدخل .عموما ًيستند تصنيف المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( )9على نموذج العمل الذي تدار

النقدية واألرصدة لدى البنوك واإلستثمارات المالية بالتلكفة المطفأة والقر وض والسلفيات للعمالء
وأصول مالية أخر ى ،وتتضمن اإللتزامات المالية ودائع العمالء وإلتزامات مالية أخر ى ،كما تتضمن

األدوات المالية الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بند إلتزامات عرضية وإرتباطات.

ويتضمن إيضاح رقم ( )3من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية السياسات المحاسبية بشأن أسس

إثبات وقياس أهم األدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصر وفات.
ب.

المدخالت المستخدمة في هذا القياس:

	المستوى األول للقيمة العادلة ويمثل األسعار المتداولة (غير المعدلة) ألصول أو إلتزاماتمماثلة في أسواق فعالة.

	-المستوى الثاني للقيمة العادلة يمثل العناصر األخر ى بخالف األسعار المتداولة ضمن

المستوى األول والتي يتم مالحظتها بشلك مباشر (من خالل األسعار ) أو بشلك غير مباشر

تدني قيمة األصول المالية

(يتم إشتقاقها من األسعار ) .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بإستخدام أسعار

يستبدل المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( )9نموذج “الخسارة المتكبدة” الوارد في معيار

المحاسبة الدولي رقم (.)39

اإلئتمان منذ التطبيق المبدئي.

المرحلة  :1الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل  12شهراً ـ لم تتدنى قيمتها اإلئتمانية
تتضمن المرحلة ( )1األصول المالية عند اإلعتراف المبدئي والتي لم يطرأ عليها ز يادة كبيرة في

المخاطر اإلئتمانية منذ اإلعتراف المبدئي أو التي لها مخاطر إئتمانية منخفضة .بالنسبة لهذه

األصول ،يتم اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة الممكنة خالل  12شهراً بعد تار يخ التقر ير على
أساس القيمة الدفتر ية اإلجمالية لألصول .تحتسب الفائدة على إجمالي القيمة الدفتر ية لمبلغ
األصول.

المرحلة  :2الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين ـ لم تتدنى قيمتها اإلئتمانية
تتضمن المرحلة ( )2أصول مالية طرأ عليها ز يادة كبيرة في المخاطر اإلئتمانية منذ اإلعتراف المبدئي

ولكن ليس هناك دليل موضوعي على تدني القيمة .بالنسبة لهذه األصول ،يتم اإلعتراف بالخسائر

	المستوى الثالث للقيمة العادلة ويمثل أساليب التقييم بإستخدام مدخالت غير قابلة للمالحظةوتشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تستند أساليب تقييمها على مدخالت غير قابلة
للمالحظة بحيث يكون للمدخالت غير القابلة للمالحظة أثراً كبيراً في تقييم األداة.

وال توجد أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة في نهاية السنة المالية تندر ج وفق مستويات القيمة
العادلة أعاله.
ج.

األدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفتر ية

وهي األصول واإللتزامات المالية النقدية أو التي لها فترة إستحقاق أقل من ثالثة أشهر وتكون
قيمتها الدفتر ية مقار بة لقيمتها العادلة.

د.

القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل القيمة العادلة لألصول المالية المتداولة بالسعر المعلن عند إقفال العمل بتار يخ البيانات

المالية في األسواق المالية ( .)Bid Priceوفي حالة عدم توفر أسعار معلنة لبعض األصول المالية،

يتم تقدير قيمتها العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير  ،أو
يتم إدراجها بالتلكفة عندما ال يتوفر لها تقدير موضوعي يعتمد عليه لقيمتها العادلة.

اإلئتمانية المتوقعة على مدى عم ر الدين ،ولكن يستمر إحتساب الفائدة على أساس القيمة الدفتر ية

وطبقاً ألسس التقييم المتبعة في تقييم األصول واإللتزامات المالية للبنك والواردة باإليضاحات

المتوقعة الناتجة عن جميع حاالت التعثر الممكنة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

الدفتر ية في تار يخ البيانات المالية.

اإلجمالية لألصول .الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين هي الخسائر اإلئتمانية

المتممة للبيانات المالية فإن القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفا جوهر ياً عن قيمتها

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨
وﺗﻘﺮ ﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ  +٩٦٧ ١ ٥١٧٥١٧أو ﻗﻢ ﺑﺰ ﻳﺎر ة QNBYemen@qnb.com

لمستويات تصنيف مخاطر اإلئتمان مع تصنيف البنك المركزي اليمني:
ً
طبقا
الدرجة
لتصنيف
البنك المركزي
الفئة
اليمني

معيار التصنيف

1

منتظم

غير متأخر

2

تحت المراقبة

متأخر السداد ألكثر من  30يوم وأقل من  90يوم

3

قر وض وسلفيات دون
المستوى

متأخرة السداد ألكثر من  90يوم ،وتظهر بعض الخسائر
نتيجة لعوامل سلبية قد تعوق السداد

قر وض وسلفيات مشكوك متأخرة السداد ألكثر من  180يوم ،ووفقاً للمعطيات
فإن تحصيل اكمل المبلغ يكون مشكوك فيه مما يؤدي
في تحصيلها
لخسارة جزء من القرض

4

قر وض وسلفيات رديئة

5

متأخرة السداد ألكثر من  360يوم ،وقد ال يتم إسترداد
أي مبلغ

وفيما يلي محفظة القر وض والسلفيات المنتظمة للبنك على أساس تصنيفات اإلئتمان الداخلية
(بدون األخذ باإلعتبار قيمة الضمانات النقدية للقر وض والسلفيات):
(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

المدخالت الهامة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.

يطبق البنك منهجاً مكوناً من ثالث مراحل لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على األصول المالية

المدرجة بالتلكفة المطفأة .تتحرك األصول خالل المراحل الثالثة التالية إستناداً إلى التغير في جودة

عاملة وللك منها بيان خاص بالتصنيف يتالئم مع متطلبات البنك المركزي اليمني .وفيما يلي مقارنة

السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة ،أو أساليب تقييم أخر ى بحيث تكون جميع

المحاسبة الدولي رقم ( )39بنموذج “الخسارة اإلئتمانية المتوقعة” .بموجب المعيار الدولي للتقار ير
المالية رقم ( ،)9يتم اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية بصورة مبكرة أكثر مما هو موجود في معيار

تدر ج القيمة العادلة

يقوم البنك بقياس القيمة العادلة بإستخدام التدر ج التالي للقيمة العادلة والذي يعكس مدى أهمية

فيه األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية .يز يل المعيار فئات معيار المحاسبة الدولي رقم ()39

والتي تشمل األصول المحتفظ بها لتار يخ اإلستحقاق والقر وض والسلف والمتاحة للبيع.

إستمرار التعامل مع العميل .ويمثل مستوى المخاطر درجة مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالمقترض.

 .5األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها

قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( )9الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في

باإلعتراف والتصنيف والقياس لألصول المالية واإللتزامات المالية وتدني قيمة األصول المالية .كما

يقوم البنك بإستخدام نظام لتصنيف مخاطر اإلئتمان لغرض تقييم تصنيف عمالء القر وض
والسلفيات .ويوفر هذا النظام أساس لتقييم العميل ليس فقط عند بدء التعامل ولكن أيضاً خالل

العاملة (منتظمة وتحت المراقبة) والمستويات من الثالث للخامس هي قر وض وسلفيات غير

أ.تتمثل األدوات المالية للبنك في األصول وااللتزامات المالية ،وتتضمن األصول المالية أرصدة

نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم ( )9تعديالت على السياسات المحاسبية الخاصة

إدارة مخاطر اإلئتمان

تقوم اإلدارة حالياً بتقييم األثر المحتمل على البيانات المالية عند تطبيق هذه المعايير والتعديالت.

( )1المعيار الدولي للتقار ير المالية رقم  9ـ األدوات المالية

على المبالغ المعترف بها سابقاً في البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017

المتمثل في عدم قدرة تلك األطراف على سداد جزء أو لك المستحق عليهم في توار يخ اإلستحقاق.

ويشتمل نظام المخاطر على ( )5مستويات ،المستول األول والثاني يتعلق بالقر وض والسلفيات

 1-5األدوات المالية

يوليو  2014مع تار يخ إنتقالي في  1يناير  .2018مما نتج عنه تغييرات في السياسات المحاسبية وتعديالت

مخاطر اإلئتمان

الدرجة

2-1

الفئة

منتظمة وتحت المراقبة

2018
3 427

2017
		 6 581

باإلضافة إلى ذلك وتطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ( )10لسنة 1997
بشأن إدارة مخاطر اإلئتمان ..فإن البنك يلتزم بحد أدنى من المعايير وذلك إلماكن تحقيق إدارة
أفضل لمخاطره اإلئتمانية ،وباإلضافة للمعايير المذكورة بالمنشور أعاله يقوم البنك بالعديد من
اإلجراءات لتخفيض مخاطر االئتمان وتتمثل أهم اإلجراءات فيما يلي:
	إعداد الدراسات اإلئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم ،وتحديد معدالت الخطراالئتماني المتعلقة بذلك.
	الحصول على الضمانات الاكفية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالءأو البنوك.
	المتابعة والدراسة الدور ية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية واالئتمانية وتقديرالمخصصات المطلوبة للديون واألرصدة غير المنتظمة.
	توز يع محفظة القر وض والسلفيات واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تالفياً لتركيزالمخاطر .

والجدول التالي يوضح الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان لمكونات المركز المالي ويظهر الحد

األقصى للمخاطر باإلجمالي دون األخذ في اإلعتبار العوامل المخففة من تأثير المخاطر باستخدام
إتفاقيات الضمانات (قبل خصم أي ضمانات):

2018

البيان

المركزي اليمني (ال تتضمن النقدية بالصندوق)
أرصدة لدى البنوك

1 318 091

1 428 013

7 221 823

18 890 402

إستثمارات مالية بالتلكفة المطفأة  /محتفظ بها لتار يخ اإلستحقاق
قر وض وسلفيات (بالصافي)

19 170 826

7 236 225

2 204

6 256

أرصدة مدينة وأصول أخر ى (ال تتضمن
المدفوعات المقدمة)

11 425

40 588

27 724 369

27 601 484

إلتزامات عرضية وإرتباطات

4 408 333

4 229 563

إجمالي التعرض لمخاطر اإلئتمان

32 132 702

31 831 047

وفيما يلي تحليل لألصول المالية واإللتزامات العرضية واإلرتباطات حسب القطاع قبل وبعد طر ح أية

ضمانات (تركز الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان حسب القطاع):
2018

إجمالي الحد صافي الحد
األقصى
األقصى
للمخاطر
للمخاطر
ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

حكومي

2017

إجمالي الحد صافي الحد
األقصى
األقصى
للمخاطر
للمخاطر
ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

23 087 483

-

11 278 562

-

مالي

4 634 049

4 634 049

16 315 230

5 275 525

إستهالكي

2 204

2 204

6 256

6 239

أخر ى
إلتزامات عرضية وإرتباطات

2018

2017

ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك

ويوضح الجدول التالي مركز فجوة معدل الفائدة للمحافظ غير التجار ية:

633

605

1 436

868

27 724 369

4 636 858

27 601 484

5 282 632

4 408 333

-

4 229 563

-

32 132 702

4 636 858

31 831 047

5 282 632

ويقوم البنك بإدارة تركزات المخاطر من خالل توز يع المحفظة اإلئتمانية على قطاعات إقتصادية

ومواقع جغرافية مختلفة .ويبين اإليضاح رقم ( )31من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية توز يع

األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات في تار يخ البيانات المالية على القطاعات

اإلقتصادية المختلفة ،وعلى المناطق الجغرافية في تار يخ البيانات المالية.
ب .مخاطر السيولة

تنشأ مخاطر السيولة من التدفقات النقدية التي تنتج من األصول واإللتزامات ،والتي ال تتوافق من
حيث العملة والحجم وفترات اإلستحقاق مما يترتب عليه الحاجة إلى توفير تمويل والتي ال يمكن

القيام به دون تكبد تاكليف أعلى أو أية تاكليف أخر ى.

تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في تار يخ اإلستحقاق المناسب باإلضافة
للمخاطر الناتجة عن عدم القدرة على تسييل بعض األموال بأسعار معقولة وفي إطار زمني مناسب.

إدارة مخاطر السيولة
تقوم إدارة البنك بالعمل على تنويع أسس التمويل من خالل استخدام أدوات عديدة من بينها ودائع
العمالء مع مراقبة توار يخ اإلستحقاق للتأكد من اإلحتفاظ بالسيولة الاكفية والمطلوبة وكذا مراقبة

التدفقات النقدية المستقبلية بشلك يومي باإلضافة للقيام بالعمل على ترتيب مصادر تمويل متنوعة واكفية.
وقد حدد البنك المركزي اليمني بالمنشور الدور ي رقم ( )3لعام  1997نسبة السيولة بحد أدنى

األصول

نقدية
بالصندوق
وأرصدة
اإلحتياطي
لدى البنك
المركزي
اليمني

أقل من 3
أشهر

المتبقية:

2018

إستحقاقات
إستحقاقات من  3أشهر
خالل  3أشهر إلى  6أشهر

إستحقاقات
من  6أشهر
إلى سنة

بنود غير
متأثرة
بالفائدة

متوسط معدل
الفائدة
اإلجمالي

عملة عملة
محلية أجنبية

-

-

-

قر وض
وسلفيات
(بالصافي)

814

503

755

أرصدة مدينة
وأصول
أخر ى
11 397

-

ممتلاكت
ومعدات
(بالصافي)

-

-

إجمالي
األصول

251 005 20 559 101

-

- 2 752 750

-

-

132

-

-

-

-

132 2 753 564

-

- 1 644 298 1 644 298

- % 16.8 19 170 826

-

2 204

-

16 210

4 813

30 744

30 744

% 9.38 % 16

-

-

28 086 105 4 522 303

-

-

-

-

-

- 2 624 359 2 624 359

ودائع العمالء 63 000 3 991 066

561 000

-

% 0.40 % 15 16 028 216 11 413 150

أرصدة دائنة
وإلتزامات
أخر ى
60 365

-

-

-

% 0.40 % 15 2 048 384 1 988 019

مخصصات
أخر ى

-

-

-

-

299 268

-

-

حقوق المركز
الرئيسي

-

-

-

-

- 7 085 878 7 085 878

-

إجمالي
اإللتزامات
وحقوق
المركز
الرئيسي

63 000 4 051 431

299 268

فار ق التأثر
بسعر الفائدة 188 005 16 507 670

561 000

-

132 2 192 564

28 086 105 23 410 674
- 18 888 371

فار ق التأثر
بسعر الفائدة
المتراكمة
- 18 888 371 18 888 239 16 695 675 16 507 670

-

2017

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

أقل من 3
أشهر

من  3أشهر
من  6أشهر أكثر من
حتى 6
عام
إلى عام
أشهر

بنود غير
متأثرة
بالفائدة

متوسط معدل
الفائدة
اإلجمالي

عملة عملة
محلية أجنبية

نقدية
بالصندوق
وأرصدة
اإلحتياطي

2 624 359

-

-

-

2 624 359

ودائع العمالء

15 404 216

63 000

561 000

-

16 028 216

أرصدة دائنة وإلتزامات
أخر ى

2 048 384

-

-

-

2 048 384

إستثمارات
مالية بالتلكفة
المطفأة
- 7 236 225

-

إجمالي اإللتزامات

20 076 959

63 000

561 000

-

20 700 959

قر وض
وسلفيات
(بالصافي)

2 503

1 785 935

-

-

-

1 785 935

ودائع العمالء

16 519 094

304 284

545 526

-

أرصدة دائنة وإلتزامات
أخر ى

1 249 525

-

-

-

1 249 525

إجمالي اإللتزامات

19 554 554

304 284

545 526

-

20 404 364

ويبين اإليضاح رقم ( )28من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية بيان بتوار يخ إستحقاقات األصول

واإللتزامات وصافي الفار ق بينهما في تار يخ البيانات المالية.
ج.

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في تغير األسعار  ،كمعدل الفائدة وأسعار أسهم حقوق الملكية ،وأسعار صرف

العمالت األجنبية ،وهامش اإلئتمان والتي لها تأثير على إيرادات البنك أو تدفقاته النقدية المستقبلية
أو قيمة أدواته المالية .تتكون مخاطر السوق من مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت ،ومخاطر

معدل الفائدة .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم في تعرض البنك لمثل هذه
المخاطر في الحدود المقبولة مع تحقيق عوائد مجز ية على هذه المخاطر .

إدارة مخاطر السوق
يقوم البنك بفصل تعرضاته لمخاطر السوق بين محفظتين إحداهما للمتاجرة وأخر ى لغير

المتاجرة .ال يوجد لدى البنك مراكز متاجرة في أسهم حقوق الملكية والمصدر الرئيسي للمخاطر
التي يتعرض لها البنك هي تعرضات للعمالت األجنبية ومعدل الفائدة.

1 281

1 206

أرصدة مدينة
وأصول
أخر ى
40 268

-

ممتلاكت
ومعدات
(بالصافي)

-

-

إجمالي
األصول

1 206 22 698 381

-

-

1 266

-

-

11 134

-

-

2 503

1 266

27 785 051 5 081 695

إن لجنة إدارة األصول واإللتزامات بالبنك مسئولة لكياً عن إدارة مخاطر السوق .إن قسم المخاطر

مسئول عن وضع سياسات مفصلة إلدارة المخاطر (خاضعة للمراجعة واإلعتماد من قبل الجهة

المختصة) وتنفيذ هذه السياسات بعد ذلك.

التعرض لمخاطر معدل الفائدة ـ محافظ غير تجار ية
الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ غير التجار ية هو خطر الخسائر الناتجة عن تقلبات في

التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب تغير في معدالت الفائدة

السوقية .تتم إدارة مخاطر معدل الفائدة بصفة رئيسية عبر متابعة فجوات معدل الفائدة وعن طر يق

-

اإلجراءات التي يقوم بها البنك في هذا الشأن ما يلي:
-

االسترشاد بأسعار الخصم للعمالت المختلفة عند تحديد معدالت الفائدة.

-

مراقبة توافق توار يخ استحقاقات األصول وااللتزامات المالية.

ر يال قطر ي

15 946

()319

()255

العمالت األجنبية ،وتنشأ من األدوات المالية المقومة بالعمالت األجنبية .إن العملة التشغيلية

المعتمدة لدى البنك هي الر يال اليمني ،ونظراً لتعامل البنك في عدد من العمالت األجنبية طبقا

لطبيعة نشاطه فإن ذلك األمر قد يعرضه لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

العمالت األجنبية وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني بالمنشور رقم ( )6لسنة 1998

بحيث ال يز يد الفائض في مركز لك عملة على حدة عن  % 15من رأسمال البنك واحتياطياته إضافة

إلى أن الفائض في المركز المجمع لاكفة العمالت ال يجب أن يز يد عن  % 25من رأسمال البنك
واحتياطياته.

ومن أجل اإللتزام بتعليمات البنك المركزي والواردة بالمنشور رقم ( )6لسنة  1998يعمل البنك دور ياً

ودائع العمالء 304 284 5 167 169
أرصدة دائنة
وإلتزامات
أخر ى
84 653

-

-

-

-

-

-

-

حقوق المركز
الرئيسي
-

-

-

-

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

اإللتزامات
صافي مراكز
العمالت األجنبية
2017
البيان
األصول
اإللتزامات
صافي مراكز
العمالت األجنبية

دوالر
أمر يكي

6 423 593

-

% 0.5 % 15 1 249 525 1 164 872
158 316

158 316

يور و

29 043

ر يال
قطري

14 145

()25 381( )104 223( )7 449 056
()75 180( )1 025 463

()11 236

دوالر
يور و
أمر يكي
20 556
6 965 793
()18 973( )7 840 854
()875 061

1 583

ر يال يمني

اإلجمالي

أخرى

38 513 21 580 811

28 086 105

()37 552( )20 469 893

()28 086 105

1 110 918

-

961

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

ر يال
اإلجمالي
ر يال يمني أخرى
قطري
27 785 051
39 499 20 717 616
41 587
()27 785 051( )38 517()19 839 150( )47 557
()5 970

878 466

-

982

أثر التغير في القيمة العادلة للعملة (تحليل الحساسية)
يوضح الجدول التالي أسعار صرف العمالت األجنبية الهامة نهاية العام مقارنة بالعام الماضي:

العملة
دوالر أمر يكي
يور و أور وبي
ر يال قطر ي

سعر اإلقفال وفقاً لنشرة أسعار
البنك المركزي اليمني كما في
2017/12/31
2018/12/31
معادل ر يال
معادل ر يال
يمني
يمني
250.25
250.25
261.78
285.93
68.72
68.72

متوسط سعر الصرف
وفقاً لسعر السوق كما في
2017/12/31
2018/12/31
معادل ر يال
معادل ر يال
يمني
يمني
450
550
540
628
110
151

بناءاً على تعليمات البنك المركزي اليمني ،قام البنك بإستخدام سعر اإلقفال وفقاً لنشرة أسعار البنك

المركزي اليمني لتقييم مراكز العمالت األجنبية كما في  31ديسمبر .2017 ،2018

الرئيسية مقابل الر يال اليمني على بيان الدخل الشامل ،مع بقاء اكفة العوامل األخر ى ثابتة.

545 526

-

- 7 222 371 7 222 371

العملة

األثر المتوقع على بيان الدخل الشامل
بالز يادة (النقص) ألف ر يال يمني
2018

2017

دوالر أمر يكي

()1 228 302

يور و أور وبي

()89 941

12 264

ر يال قطر ي

()13 453

()3 586

أخر ى

()698 475

1 151

784

ويبين إيضاح رقم ( )30من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية مراكز العمالت األجنبية الهامة

-

والقائمة في تار يخ البيانات المالية مقارنة بالعام الماضي.

-

هـ  -مخاطر التشغيل
تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة قصور معين ناتج عن
التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو أخطاء الموظفين ،ويعمل البنك على التقليل من حدوث هذه

304 284 5 251 822

545 526

-

المخاطر من خالل إطار من السياسات واإلجراءات لتقييم ومراقبة وإدارة هذه المخاطر  ،وذلك من

27 785 051 21 683 419

خالل العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحيات وإجراءات المطابقة ،باإلضافة إلى ز يادة

وعي الموظفين بهذه المخاطر وطر ق تقييمها.

(- )16 601 724

و  -مخاطر أخر ى
تشمل المخاطر األخر ى مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة.

-

ويتم السيطرة على مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابية من خالل إطار من السياسات واإلجراءات

ويبين اإليضاح رقم ( )29من اإليضاحات المتممة للبيانات المالية متوسط أسعار الفائدة المستخدمة
بمعرفة البنك خالل العام مقارنة بالعام الماضي على تلك األصول واإللتزامات المالية.

المتعلقة باإلنضباط والمتابعة ،ويتم إدارة المخاطر القانونية من خالل التطبيق الفعال لتوصيات

حساسية أسعار الفائدة

للعوامل المتعلقة بسمعة البنك باإلضافة إلصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما اكن ذلك مالئماً .

المستشار ين القانونيين داخل وخار ج البنك ،ويتم إدارة مخاطر السمعة من خالل فحص منتظم

يبين الجدول التالي حساسية التغير المحتمل في أسعار الفائدة مع بقاء اكفة العوامل األخر ى ثابتة.

.6

حساسية بيان الدخل هي األثر الناتج عن تغيرات مفترضة في معدالت الفائدة على صافي إيراد الفوائد
لمدة سنة واحدة إعتماداً على معدل سعر فائدة عائم لألصول واإللتزامات المالية ،ويكون األثر على
حقوق المركز الرئيسي هو صافي التغير في إيرادات الفوائد بعد إستبعاد أثر ضرائب الدخل.

الهدف األساسي من إدارة البنك لرأس المال هو التأكد من اإللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة

 31ديسمبر 2018
أثر الز يادة في سعر الفائدة % 2

العملة

حساسية صافي
إيراد الفوائد (بيان حساسية حقوق
فار ق التأثر بسعر الدخل الشامل) المركز الرئيسي
الفائدة المتراكمة ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

ر يال يمني

16 411 621

328 232

262 586

دوالر أمر يكي

2 502 010

50 040

40 032

ر يال قطر ي

إدارة رأس المال

عن البنك المركزي اليمني ،وأن البنك يحتفظ بمعدل تصنيف إئتماني متميز وكذا نسبة كفاية رأس

مال جيدة وأعلى من الحد األدنى الواجب اإلحتفاظ به .ويقوم البنك بمراقبة كفاية رأس المال وفقاً

للتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني في هذا الشأن وذلك باستخدام أساليب وفقاً للمعايير

()25 392

()508

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨
وﺗﻘﺮ ﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ  +٩٦٧ ١ ٥١٧٥١٧أو ﻗﻢ ﺑﺰ ﻳﺎر ة QNBYemen@qnb.com

دوالر أمر يكي

2 920 618

()58 412

()46 730

ومع مراعاة متوسط أسعار الصرف في السوق ،يوضح الجدول التالي األثر المتوقع لحركة العمالت

-

الحصول على حدود معتمدة مسبقاً إلعادة التسعير  .تقوم لجنة إدارة األصول واإللتزامات بالبنك

ر بط معدل الفائدة على االقتراض مع معدل الفائدة على اإلقراض.

-

% 0.5 % 15 17 368 904 11 351 925

إجمالي
اإللتزامات
وحقوق
المركز
الرئيسي

-

بمتابعة اإللتزام بهذه الحدود ويقوم قسم إدارة المخاطر بمساعدتها في أعمال المتابعة اليومية.

كما يقوم البنك بعدة إجراءات من شأنها خفض آثار هذا الخطر إلى الحد األدنى .ومن أهم

-

-

عمالئه لمواجهة التزاماتهم بالعمالت األجنبية الناتجة عن تعامالتهم من خالل البنك.

أيضاً على إدارة الخز ينة.

22 845

% 8.5 % 22

-

فار ق التأثر
بسعر الفائدة
المتراكمة
- 16 601 724 16 600 458 17 143 481 17 446 559

تقوم إدارة الخز ينة بإحتساب جميع إيرادات وخسائر العمالت األجنبية الناشئة عن تعامالت العمالء

51 402

22 845

ال يدخل البنك في العقود اآلجلة لمواجهة إلتزاماته بالعملة األجنبية ،كما ال يدخل البنك في عقود

وإعادة تقييم األصول واإللتزامات في بيان المركز المالي .وتقع مسئولية متابعة وإدارة هذه المخاطر

6 256

% 8.5 % 22

- 1 785 935 1 785 935

مخصصات
أخر ى

العملة

ر يال يمني

13 663 894

()273 278

-% 16.36 7 236 225

-

فار ق التأثر
بسعر الفائدة 1 266 )543 023( )303 078( 17 446 559

الصرف للعمالت األجنبية لتغطية مخاطر سداد إلتزاماته المستقبلية بالعملة األجنبية أو متطلبات

-

اإللتزامات
وحقوق
المركز
الرئيسي
أرصدة
مستحقة
للبنوك

حساسية صافي
إيراد الفوائد (بيان حساسية حقوق
فار ق التأثر بسعر الدخل الشامل) المركز الرئيسي
الفائدة المتراكمة ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني
218 622

األصول

أرصدة لدى
البنوك

17 368 904

أثر النقص في سعر الفائدة % 2

البيان

- 15 420 607

اإللتزامات

ر يال قطر ي

15 946

319

255

2018

-

أرصدة مستحقة
للبنوك والمؤسسات
المالية

دوالر أمر يكي

2 920 618

58 412

46 730

تار يخ البيانات المالية:

-

إستحقاقات
أكثر من سنة اإلجمالي

العملة

ر يال يمني

13 663 894

273 278

218 622

ويوضح الجدول التالي صافي التعرض لمخاطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في

% 1.05% 14.44 18 890 402 3 469 795

2017

حساسية صافي
إيراد الفوائد (بيان حساسية حقوق
فار ق التأثر بسعر الدخل الشامل) المركز الرئيسي
الفائدة المتراكمة ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

السائدة في ذلك التار يخ.

-

إستحقاقات
إستحقاقات من  3أشهر
خالل  3أشهر إلى  6أشهر

أثر الز يادة في سعر الفائدة % 2

على مراقبة مراكز العمالت األجنبية والتصرف في الفائض من العمالت األجنبية بأسعار الصرف

-

إستحقاقات
من  6أشهر
إلى سنة

 31ديسمبر 2017

وألغراض تخفيض ذلك الخطر إلى الحد األدنى فإن البنك يعمل على مراعاة التواز ن في مراكز

-

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

508

تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً لتغير أسعار صرف

-

اإللتزامات

406

د  -التعرض لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

- 1 577 921 1 577 921

أرصدة مستحقة
للبنوك والمؤسسات
المالية

()25 392

% 9.38 % 16

لدى البنك
المركزي
اليمني

إستحقاقات
أكثر من سنة اإلجمالي

دوالر أمر يكي

2 502 010

()50 040

()40 032

% 2.12% 15.25 7 221 823 2 842 448

اإللتزامات
وحقوق
المركز
الرئيسي

األصول

العملة

ر يال يمني

16 411 621

()328 232

()262 586

ر يال قطر ي

إستثمارات
مالية بالتلكفة
المطفأة
- 19 170 826

 % 118في  31ديسمبر .2017

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

من  3أشهر
من  6أشهر أكثر من
حتى 6
عام
إلى عام
أشهر

أرصدة لدى
البنوك
250 250 1 376 375

أرصدة
مستحقة
للبنوك

حساسية صافي
إيراد الفوائد (بيان حساسية حقوق
فار ق التأثر بسعر الدخل الشامل) المركز الرئيسي
الفائدة المتراكمة ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

 .% 25وقد بلغت نسبة السيولة كما في  31ديسمبر  2018ما نسبته  %120مقابل ما نسبته

والجدول التالي يوضح تحليل باستحقاقات اإللتزامات المالية والتي توضح اإلستحقاقات التعاقدية

أثر النقص في سعر الفائدة % 2

()406

المطبقة من البنك المركزي اليمني ألغراض الرقابة .ويقوم البنك بإعداد تقار ير دور ية (لك  3شهور)

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

ويطلب البنك المركزي اليمني من البنوك العاملة في اليمن اإلحتفاظ بنسبة إجمالي رأس المال إلى

األصول المرجحة بأوزان المخاطر بنسبة معترف بها دولياً تبلغ ( % 8كحد أدنى) ،كما أنه على البنك أن

يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال إلى ودائع العمالء تبلغ ( % 5كحد أدنى).

ويتم إحتساب نسبة كفاية رأس المال طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني بمقارنة مكونات رأس
المال األساسي والمساند بإجمالي أصول وإلتزامات البنك والموضحة في البيانات المالية بعد

ترجيحها بأوزان المخاطر كما يلي:

2018
البيان

2017

مليون ر يال يمني مليون ر يال يمني

رأس المال األساسي

7 222

7 086

رأس المال المساند

13

2

إجمالي رأس المال

7 099

7 224

إجمالي األصول

974

3 335

اإللتزامات العرضية واإلرتباطات

-

-

إجمالي األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر

974

3 335

نسبة كفاية رأس المال

% 729

% 217

األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر

ويتكون رأس المال األساسي من رأس المال المدفو ع واإلحتياطيات واألر باح (الخسائر) المرحلة
(بعد استبعاد المساهمات في رأس مال أي بنك محلي أو شركة مالية محلية ـ إن وجدت ـ) ،أما رأس
المال المساند فيتكون من المخصصات العامة التي يكونها البنك على الديون المنتظمة وبحيث أال
يز يد عن  % 2من األصول المرجحة بأوزان المخاطر.
 .7نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني

نقدية بالصندوق _ عملة محلية

2018
ألف ر يال يمني
214 605

2017
ألف ر يال يمني

نقدية بالصندوق _ عملة أجنبية

البيان

52 805

111 602

97 103

326 207

149 908

إحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي اليمني ـ عملة محلية

595 369

665 001

إحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي اليمني ـ عملة أجنبية

722 722

763 012

1 318 091

1 428 013

1 644 298

1 577 921

تتمثل أرصدة اإلحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي اليمني في الحد األدنى الواجب االحتفاظ به
لدى البنك المركزي اليمني مقابل حسابات العمالء بالر يال اليمني والعمالت األجنبية (بدون فوائد)،
وهذا الرصيد غير متاح لالستخدام اليومي للبنك.
 .8أرصدة لدى البنوك
إيضاح

البنك المركزي اليمني

 .11مخصص تدني قيمة القر وض والسلفيات (منتظمة وغير المنتظمة)
أ – مخصص تدني قيمة القر وض والسلفيات وفقاً للنو ع

البيان

2018

اإلجمالي
عام
ايضاح محدد
ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني
رقم

البيان

الرصيد في  1يناير 2018
المكون خالل العام()25

()25

مخصصات إنتفى الغرض منها

()24

2017

1 276 374

300

1 276 674

-

8

8

()39 049

الرصيد في  31ديسمبر 2018

البيان

المكون خالل العام
مخصصات إنتفى الغرض منها

()24

-

2018

-

1 276 374

الرصيد في بداية العام

5 701

المكون خالل العام

8

-

مخصصات إنتفى الغرض منها

-

الرصيد في نهاية العام

5 709

2017
البيان

()39 049

الرصيد في بداية العام

5 701

مخصصات إنتفى الغرض منها

-

حسابات جار ية ـ عملة محلية

1 522 731

حسابات جار ية ـ عملة أجنبية

1 075 835
2 598 566

2 614 324

حسابات جار ية ـ عملة محلية

41 131

493 330

البيان

حسابات جار ية ـ عملة أجنبية

15 374

51 764

الودائع ألجل ـ عملة محلية

-

11 000 000

56 505

11 545 094

حسابات جار ية ـ عملة أجنبية

189 916

310 377

1 231 924

الودائع ألجل ـ عملة أجنبية

4 379 376

4 420 607

4 569 292

4 730 984

7 224 363

18 890 402

-

أذون خزانة استحقاق  90يوم (ثالثة أشهر)

()129 174

()63 775

19 300 000

يخصم :رصيد خصم اإلصدار

7 236 225

19 170 826

-

()57 444

5 701

2018

2017

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

قر وض للعمالء

1 356 941

524 061

قر وض موظفين

3 428

5 979

2 191 862

2 064 249

ايضاح
رقم

البيان

جار ي مدين

)(1-10

يخصم :فوائد مجنبة

يخصم :مخصص تدني قيمة القر وض والسلفيات ()11

1 534 209

831 493

()952 025

()781 319

()1 237 633

()1 276 674

2 204

1 270 973

مصر وفات مدفوعة مقدماً

أرصدة مدينة أخر ى

28

320

16 210

51 402

فوائد مستحقة

بلغت قيمة القر وض والسلفيات غير المنتظمة والمصنفة رديئة كما في  31ديسمبر  2018مبلغ
 /1 236 411/ألف ر يال يمني بعد خصم الفوائد المجنبة بمبلغ  /952 025/ألف ر يال يمني ،وكما
في  31ديسمبر  2017بلغت قيمة القر وض والسلفيات غير المنتظمة والمصنفة رديئة مبلغ 276 349/
 /1ألف ر يال يمني بعد خصم الفوائد المجنبة بمبلغ  /781 319/ألف ر يال يمني.
ب .القر وض والسلفيات وفقاً للقطاعات

11 397

البيان

17 467

177 136

138 513

11 204

149 717

27 419

55 770

1 048

56 818

55 081

372

55 453

1 365

سيارات

13 283

-

13 283

13 217

40

13 257

26

أثاث
ومفر وشات
تحسينات
مباني

178 396

1 667

180 063

177 462

667

178 129

1 934

اإلجمالي

407 118

20 182

427 300

384 273

12 283

396 556

30 744

2017

2018
البيان

أفراد

-

14 628

3 428

18 056

تجار ي

5 675

917 540

-

923 215

صناعي

2017
البيان

أفراد

825 818

424 773

-

1 250 591

831 493

1 356 941

3 428

2 191 862

قر وض للعمالء قر وض موظفين اإلجمالي
جاري مدين
ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني
-

12 480

5 979

18 459

تجار ي

761 186

120 824

-

882 010

صناعي

773 023

390 757

-

1 163 780

1 534 209

524 061

5 979

2 064 249

تظهر المبالغ أعاله بالقيم اإلجمالية قبل خصم مخصص تدني قيمة القر وض والسلفيات وكذا
الفوائد المجنبة.
 1-10فوائد مجنبة
2018

2017

الرصيد في بداية العام

ألف ر يال يمني
781 319

ألف ر يال يمني

الز يادة خالل العام

170 706

171 491

952 025

781 319

البيان

صافي
القيمة
الدفتر ية
مجمع
مجمع
اإلهالك في في 31
التلكفة في اإلضافات التلكفة في اإلهالك في
 2017/1/1خالل العام  2017/1/12017/12/31إهالك العام 2017/12/2017/12/31
ألف ر يال ألف ر يال ألف ر يال ألف ر يال ألف ر يال ألف ر يال ألف ر يال
يمني
يمني
يمني
يمني
يمني
يمني
يمني

آالت وأجهزة
145 781
كمبيوتر

13 888

159 669

131 130

7 383

138 513

21 156

أثاث
ومفر وشات 55 730

40

55 770

54 838

243

55 081

689

-

13 283

13 177

40

13 217

66

سيارات

13 283

609 828

تمثل الفوائد المجنبة قيمة الفوائد المستحقة عن القر وض والسلفيات غير المنتظمة وتطبيقاً

فعال.
لتعليمات البنك المركزي اليمني فإن هذه الفوائد ال تعتبر إيرادات إال عند تحصيلها
ً

تحسينات
مباني

177 831

565

178 396

176 798

664

177 462

934

اإلجمالي

392 625

14 493

407 118

375 943

8 330

384 273

22 845

 .14أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

البيان

المركز الرئيسي ـ حسابات جار ية ـ عملة محلية
بنوك محلية ـ حسابات جار ية ـ عملة محلية
بنوك خارجية ـ حسابات جار ية ـ عملة أجنبية

ايضاح
رقم

()32

2018

2017

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

2 611 908
12 428
23
2 624 359

355 774

يخصم :المستخدم خالل العام

()117 965

()337 569

يضاف :المكون خالل العام

256 900

118 196

275 336

136 401

 .17مخصصات أخر ى
2018

مخصص

مخصص
إلتزامات
ايضاح إلتزامات عرضية محتملة
ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني
رقم
اإلجمالي

البيان

الرصيد في  1يناير 2018

1 100

تأثير تطبيق معيار التقار ير
المالية رقم ()9

)(25

157 216

158 316

9 447

-

9 447

يضاف :المكون خالل العام

1 877

135 000

136 877

يخصم :المستخدم خالل العام

-

()5 372

()5 372

الرصيد في  31ديسمبر 2018

12 424

286 844

299 268

2017

البيان

الرصيد في  1يناير 2017

مخصص

مخصص

ايضاح إلتزامات عرضية إلتزامات محتملة اإلجمالي
ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني
رقم
4 600

19 612

24 212

يضاف :المكون خالل العام

)(25

-

137 604

137 604

يخصم :مخصصات إنتفى
الغرض منها

)(24

()3 500

-

()3 500

1 100

157 216

158 316

الرصيد في  31ديسمبر 2017
 .18حقوق المركز الرئيسي
أ  -رأس المال

يبلغ رأس المال كما في  31ديسمبر  2018مبلغ  /6 000 000/ألف ر يال يمني (مبلغ  /6 000 000/ألف
ر يال يمني في  31ديسمبر  )2017وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم ( )12لسنة 2004
والذي يتطلب من البنوك ز يادة ر ؤوس أموالها لتصبح  /6/مليار ر يال يمني.

ب  -اإلحتياطي القانوني
وفقاً ألحاكم القانون رقم ( )38لسنة  1998بشأن البنوك يتم احتجاز  % 15من صافي أر باح العام لتغذية
اإلحتياطي القانوني حتى يساوي رصيد حساب اإلحتياطي ضعفي رأس المال المدفو ع ،وال يمكن

للبنك إستخدام ذلك اإلحتياطي دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي اليمني.
 .19اإللتزامات العرضية واالرتباطات (بالصافي)

1 614 454
12 428
159 053
1 785 935

 .15ودائع العمالء
أ – ودائع العمالء وفقاً للنو ع

حسابات جار ية

2018

2017

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

10 977 847

10 876 995

ودائع ألجل

4 615 066

6 016 979

تأمينات إعتمادات مستندية وخطابات ضمان

423 762

463 389

ودائع أخر ى

11 541

11 541

16 028 216

17 368 904

ب – ودائع العمالء وفقاً للقطاع
2018

2017

البيان

ألف ر يال يمني

بناء وتشييد

44 710

82 001

تجار ي

7 493 858

7 993 964

أخر ى

658 148

340 826

16 028 216

17 368 904

أفراد

7 831 500

8 952 113

 .16أرصدة دائنة والتزامات أخر ى
2018

2017

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

فوائد وعموالت مستحقة

60 365

84 653

مصر وفات مستحقة

107 347

61 854

مصلحة الضرائب ـ ضرائب الدخل

قيمة اإللتزام

نقدية محتجزة

ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

إعتمادات مستندية

-

خطابات ضمان (عمالء)

423 762

خطابات ضمان (بنوك)

3 984 571

2017

البيان

-

()423 762
-

-

3 984 571

4 408 333

()423 762

3 984 571

4 408 333

()423 762

3 984 571

إجمالي

تأمنيات

صافي

قيمة اإللتزام

نقدية محتجزة

قيمة اإللتزام

ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

إعتمادات مستندية

39 627

()39 627

-

خطابات ضمان (عمالء)

423 762

()423 762

-

خطابات ضمان (بنوك)

3 766 174

-

3 766 174

4 18 9 936

)(423 762

3 766 174

4 229 563

()463 389

3 766 174

 .20إيرادات الفوائد
البيان

2018

2017

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

الفوائد من القر وض والتسهيالت:
 -فوائد على الحسابات المدينة

40

3 483

 -فوائد على القر وض

651

1 675

691

5 158

الفوائد من األرصدة لدى البنوك:
 -فوائد من األرصدة لدى البنوك الخارجية

86 915

55 597

 -فوائد من األرصدة لدى البنوك المحلية

1 362 409

1 543 014

1 449 324

1 598 611

1 678 235

1 235 730

3 128 250

2 839 499

فوائد إستثمارات مالية بالتلكفة المطفأة (أذون خزانة)
 .21مصر وفات الفوائد
البيان

فوائد على ودائع العمالء:
فوائد على الودائع ألجل

2018

2017

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

454 904

1 088 571

454 904

1 088 571

2018

2017

عموالت إعتمادات مستندية

ألف ر يال يمني
186

ألف ر يال يمني

عموالت خطابات ضمان

46 901

81 735

عموالت حواالت

9 154

21 931

عموالت خدمات مصرفية أخر ى

البيان

ايضاح
رقم

)(1-16

275 336

136 401

الزاكة المستحقة

222 365

206 787

صافي التغيرات في مراكز العمالت األجنبية

1 322 546

702 061

أرصدة دائنة أخر ى

60 425

57 769

2 048 384

1 249 525

3 780

4 821

10 566

61 062

118 012

2018

2017

(خسائر ) أر باح إعادة ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

ألف ر يال يمني

()408

ألف ر يال يمني

(خسائر ) أر باح التعامل في العمالت األجنبية

()108 682

157

(خسائر ) تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

()620 485

()702 061

()729 575

()700 790

( .23خسائر ) عمليات النقد األجنبي
البيان

ألف ر يال يمني

البيان

إجمالي

تأمنيات

صافي
قيمة اإللتزام

 .22إيرادات رسوم وعموالت

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨
وﺗﻘﺮ ﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ  +٩٦٧ ١ ٥١٧٥١٧أو ﻗﻢ ﺑﺰ ﻳﺎر ة QNBYemen@qnb.com

ضرائب الدخل في بداية العام

البيان

صافي
القيمة
الدفتر ية
مجمع
مجمع
اإلهالك في في 31
التلكفة في اإلضافات التلكفة في اإلهالك في
 2018/1/1خالل العام  2018/1/12018/12/31إهالك العام 2018/12/2018/12/31
ألف ر يال ألف ر يال ألف ر يال ألف ر يال ألف ر يال ألف ر يال ألف ر يال
يمني
يمني
يمني
يمني
يمني
يمني
يمني

آالت وأجهزة
159 669
كمبيوتر

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

136 401

2018

البيان
قر وض للعمالء قر وض موظفين اإلجمالي
جاري مدين
ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

40 268

 .13ممتلاكت ومعدات (بالصافي)
2018

2018

2017

البنك مملوك بالاكمل لبنك قطر الوطني ـ دولة قطر.

6 256

طبقاً ألحاكم قانون البنوك رقم ( )38لسنة  1998مادة رقم ( )85وكذلك قانون ضرائب الدخل رقم ()17
لسنة  2010المادة رقم ( ،)14فإن اكفة المخصصات المكونة طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني عن
القر وض والتسهيالت االئتمانية واإللتزامات العرضية تكون معفاه من الخضو ع لضر يبة الدخل.

1 276 674

4 785

البيان

أ  .القر وض والسلفيات وفقاً للنو ع

()57 444

10 814

تحمل أذون الخزانة أسعار فائدة تتراوح بين  % 16.60إلى  % 16.97خالل العام  % 16.59( 2018إلى
 % 16.60خالل عام  .)2017ووفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزانة التي تستحق
خالل فترة ال تز يد عن ثالثة أشهر جزءاً من النقدية وما في حكمها.
 .10القر وض والسلفيات (بالصافي)

-

2018
ألف ر يال يمني

18 890 402

7 300 000

1 334 118

2017
ألف ر يال يمني

-

2018

1 237 633

1 328 417

المركز الرئيسي

ألف ر يال يمني

()39 049

قر وض شراكت اإلجمالي
أفراد
ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

1 029 740

2017

300

1 270 973

1 584 584

ألف ر يال يمني

1 276 674

8

الرصيد في نهاية العام

كما في  31ديسمبر  2018تتمثل اإلستثمارات المالية بالتلكفة المطفأة (كما في  31ديسمبر :2017
إستثمارات محتفظ بها لتار يخ اإلستحقاق) في أذون خزانة (سندات دين) صادرة عن البنك المركزي
اليمني بالنيابة عن وزارة المالية في الجمهور ية اليمنية وبيانها كما يلي:

-

1 276 674

ألف ر يال يمني

 .9إستثمارات مالية بالتلكفة المطفأة

()57 444

قر وض شراكت اإلجمالي
أفراد
ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني

البيان

ألف ر يال يمني

تحمل الودائع ألجل لدى البنوك المحلية والمركز الرئيسي أسعار فائدة متغيرة في حين ال تحمل
الحسابات الجار ية لدى البنك المركزي اليمني وكذا البنوك المحلية والخارجية أي فوائد.

1 334 118

ب – مخصص تدني قيمة القر وض والسلفيات وفقاً للقطاعات

 .12أرصدة مدينة وأصول أخر ى

مخصص خسائر تدني القيمة

300

()57 444

الرصيد في  31ديسمبر 2017

المكون خالل العام

()2 540

308

1 333 818

()25

2018

7 221 823

-

1 237 325

()39 049
1 237 633

اإلجمالي
عام
ايضاح محدد
ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني
رقم

الرصيد في  1يناير 2017

2017

بنوك محلية

 1-16مصلحة الضرائب ـ ضرائب الدخل

1 114

خسائر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية:
طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني يتوجب على البنوك التي تحتفظ بمواقف قصيرة لمراكز
العمالت األجنبية تحميل قائمة الدخل الشامل بالخسائر المتعلقة باإلنكشاف بالفار ق بين قيمة
المواقف القصيرة لمراكز العمالت األجنبية بموجب سعر اإلقفال وفقاً لنشرة البنك المركزي اليمني
وقيمتها بموجب متوسط سعر الصرف وفقاً لسعر السوق الموازي.
 .24إيرادات أخر ى

البيان

مخصصات إنتفى الغرض منها:
مخصص تدني قيمة القر وض والسلفيات
مخصصات أخر ى
خسائر تدني القيمة ألصول مالية مقاسة بالتلكفة
المطفأة

ايضاح
رقم

2018
ألف ر يال
يمني

2017
ألف ر يال
يمني

()11

39 049

57 444

()17

-

3 500

27 929

-

66 978

60 944

.29أسعار الفائدة المطبقة خالل العام

 .25المخصصات المحملة على بيان الدخل الشامل

يوضح الجدول التالي أسعار الفائدة المطبقة على أصول وإلتزامات البنك خالل العام مقارنة بالعام

2018

2017

مخصص تدني قيمة القر وض والسلفيات

ألف ر يال يمني
8

ألف ر يال يمني

مخصصات أخر ى

136 877

137 604

136 885

137 604

البيان

أ .األرصدة لدى البنوك

الماضي:
2018

-

األصول

ر يال
يمني
%

دوالر
أمر يكي
%

2017

ر يال
ر يال قطر ي يمني
%

%

البيان

دوالر
أمر يكي
%

ر يال
قطر ي
%

قر وض وسلفيات
ممنوحة لعمالء

 .26تاكليف الموظفين

البيان

2018

2017

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

76 387

78 000

مرتبات أساسية

سلفيات ممنوحة لعمالء

16

10

-

22

8.5

-

قر وض ممنوحة لعمالء

16

9.38

-

22

8.5

1.9

ودائع ألجل

15.80

2.12

إستثمارات مالية بالتلكفة
المطفأة (أذون خزانة)

16.8

-

بدالت ومزايا

192 400

79 631

تأمين صحي

6 496

13 638

تأمينات إجتماعية

10 239

10 759

ودائع عمالء

أخر ى

60 000

11 662

345 522

193 690

15

ودائع ألجل

0.40

1.9

14.44

-

16.60

0.50

15

1.9

1.05

-

-

0.5

0.5

فضال عن حد إجمالي لمركز العمالت المختلفة مجتمعة .وبناء عليه ال
حدود للك مركز عملة على حده
ً

2018

2017

ألف ر يال يمني

مصر وفات الزاكة

210 100

211 600

حصة البنك من نفقات المركز الرئيسي

93 600

89 100

صيانة

45 419

55 332

إيجار تشغيلي

38 136

38 286

إشترااكت (مؤسسة ضمان الودائع)

18 748

22 576

كهر باء ومياه

18 370

13 920

مصر وفات حراسة

17 666

17 242

تلكس وهاتف وبر يد

16 433

16 142

أتعاب مهنية وإستشارات

14 313

17 483

مصر وفات نظافة

7 492

7 508

دورات تدر يبية

3 240

6 048

تأمين

3 058

4 128

أدوات كتابية ومطبوعات

1 100

4 920

البيان

مصر وفات ضيافة واستقبال

864

721

مصر وفات أخر ى

7 779

9 305

496 318

514 311

يز يد الفائض أو العجز في مركز لك عملة على حده عن  % 15من رأسمال البنك واحتياطياته و بحيث

 31ديسمبر 2018

اسم العملة

دوالر أمر يكي

النسبة إلى
الفائض (العجز) رأس مال البنك
ألف ر يال يمني واحتياطياته
()1 025 463

بنك قطر الوطني ـ المركز الرئيسي
البيان

الرصيد في أول يناير

إستحقاق
خالل 3
شهور

إستحقاق
من ثالثة
شهور إلى
ستة شهور

إستحقاق من
إستحقاق
ستة شهور
أكثر من سنة اإلجمالي
إلى سنة

نقد بالصندوق وأرصدة
اإلحتياطي لدى البنك

()% 14.39

النسبة إلى
الفائض (العجز) رأس مال البنك
ألف ر يال يمني واحتياطياته
()875 061

يور و

()75 180

()% 1.05

1 583

ر يال قطر ي

()11 236

()% 0.15

أخر ى
صافي (العجز )

961

% 0.01
()% 15.58

982
()878 466

()% 12.5

المركزي اليمني

1 644 298

-

-

-

1 644 298

أرصدة لدى البنوك

4 218 823

250 250

2 752 750

-

إستثمارات مالية بالتلكفة
المطفأة

19 170 826

-

-

-

19 170 826

قر وض وسلفيات
(الصافي)

503

755

814

132

2 204

أصول أخر ى

46 954

-

-

-

46 954

25 081 404

251 005

2 753 564

132

28 086 105

ودائع العمالء

15 404 216

63 000

561 000

-

16 028 216

إلتزامات أخر ى وحقوق
المركز الرئيسي

4 505 011

467 000

-

7 085 878

12 057 889

19 909 227

530 000

5 172 177

()278 995

اإللتزامات

561 000
2 192 564

7 085 878
()7 085 746

كما يوضح الجدول التالي إستحقاق األصول واإللتزامات كما في  31ديسمبر :2017
إستحقاق من
ثالثة شهور
إستحقاق
خالل  3شهور إلى ستة
شهور ألف
ألف ر يال
ر يال يمني
يمني

إستحقاق من
إستحقاق أكثر اإلجمالي
ستة شهور
إلى سنة ألف من سنة ألف ألف ر يال
ر يال يمني ر يال يمني يمني

% 0.02

الز يادة خالل العام

()1 019 772

()1 701 733

الرصيد في  31ديسمبر

()2 611 908

()1 614 454

ج  -اإليرادات والمصر وفات خالل العام

المركزي اليمني

1 577 921

-

-

-

1 577 921

أرصدة لدى البنوك

18 890 402

-

-

-

إستثمارات مالية بالتلكفة
المطفأة

7 236 225

-

2 503

-

7 236 225

قر وض وسلفيات
(الصافي)

1 281

1 206

-

1 266

6 256

أصول أخر ى

%0.01

 .31توز يع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات
تبين الجداول التالية توز يعاً لألصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات وفقاً للموقع
الجغرافي والقطاعات اإلقتصادية كما في  31ديسمبر :2018

البيان
محلياً (الجمهور ية اليمنية)
الشر ق األوسط
أسيا
أفر يقيا
أور وبا
الواليات المتحدة األمر يكية

اإللتزامات

وإرتباطات

ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني
250 250
17 684 311
23 516 815
2 974
3 256 254
4 569 290
3 728 127
58 170
3 220
1 243
249
3 984 571
21 000 227
28 086 105

األصول

اإللتزامات

وإرتباطات

ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني
7 831 500
3 120
3 734 321
2 624 359
27 710 740
250 250
7 538 568
3 005 800
372 245
3 984 571
21 000 227
28 086 105

كما توضح الجداول التالية توز يعاً لألصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات وفقاً
للموقع الجغرافي والقطاعات اإلقتصادية كما في  31ديسمبر :2017

األصول

اإللتزامات

وإرتباطات

ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني
18 284 612
23 054 067
3 123
2 220 691
4 730 984
3 728 127
34 924
1 243
55 885
249
3 766 174
20 562 680
27 785 051

وفقاً للقطاعات اإلقتصادية

اإللتزامات

وإرتباطات

ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني ألف ر يال يمني
8 952 113
6 256
3 766 174
1 785 935
27 554 548
8 416 791
1 407 841
224 247
3 766 174
20 562 680
27 785 051

74 247

-

-

27 780 076

1 206

ودائع العمالء

16 519 094

304 284

545 526

-

17 368 904

إلتزامات أخر ى وحقوق
المركز الرئيسي

مركزه الرئيسي واكفة الفر و ع والشراكت التابعة للمركز الرئيسي وأعضاء اإلدارة التنفيذية.

2 937 976

255 800

-

7 222 371

10 416 147

ويتعامل البنك مع األطراف ذوي العالقة على نفس األسس التي يتعامل بها مع الغير  ،وذلك

19 457 070

560 084

545 526

8 323 006

()558 878

()543 023

والمحملة على بيان الدخل الشامل وكذا حصة البنك من نفقات المركز الرئيسي وذلك على أساس
تمت المحاسبة الضر يبية لضر يبة األر باح التجار ية والصناعية وكذا ضرائب المرتبات واألجور حتى
نهاية عام .2014

بمعرفة البنك على قرار لجنة التسوية لدى لجنة الطعن األولى والتي أقرت أنه ال أساس قانوني للر بط
اإلضافي وقبول طعن البنك وإلغاء قرار لجنة التسوية .تم اإلستئناف من قبل مصلحة الضرائب لدى

تم تقديم اإلقرار الضر يبـي لعام  2015في الموعد القانوني وسداد الضرائب من واقع اإلقرار ،

وقامت مصلحة الضرائب خالل عام  2018بإخطار البنك بعناصر ر بط الضرائب طبقاً لنموذج الر بط

رقم ( )3كر بط إضافي لإلقرار المقدم من البنك بمبلغ إجمالي  /121/مليون ر يال يمني وقد إعترض

البنك على اإلخطار في الموعد القانوني لدى لجنة التسوية الضر يبية ،وفي  13يناير  2019تم إخطار
البنك بقرار لجنة الطعن األولي رقم ( )51لسنة  2018بفر وق ضر يبية بمبلغ إجمالي /11.7/مليون

ر يال يمني تتضمن مبلغ  /3.9/مليون ر يال لضر يبة األر باح ،مبلغ  /2.5/مليون ر يال يمني لضر يبة

المرتبات واألجور  /5.3/ ،مليون ر يال يمني لضر يبة الوعاء المستقل ،وقد قام البنك بسداد الفر وق

حسب قرار لجنة الطعن .وفي  1إبر يل  2019تم إخطار البنك من قبل محكمة الضرائب بالطعن

الجزئي المقدم من قبل مصلحة الضرائب على قرار اللجنة وما زالت القضية منظورة أمام محكمة
الضرائب ولم يبلغ البنك بأي إخطارات ر بط إضافية حتى تار يخه.

تم تقديم اإلقرار الضر يبي لعام  2016في الميعاد القانوني وسداد الضر يبة المستحقة من واقع
في إبر يل  2019تم إخطار البنك بعناصر الر بط اإلضافي طبقاً لنموذج الر بط رقم ( )3كر بط إضافي
لإلقرار المقدم من البنك (بعد خصم الضرائب المسددة) بمبلغ  /51/مليون ر يال يمني لضر يبة

األر باح التجار ية والصناعية وكذا ضر يبة المرتبات واألجور وضر يبة الوعاء المستقل .وقد قام البنك

باإلعتراض على ذلك في الموعد القانوني لدى لجنة التسوية الضر يبية والتي لم تصدر قرارها حتى
تار يخه.

تم تقديم اإلقرار الضر يبي لعام  2017في الموعد القانوني وسداد الضرائب من واقع اإلقرار  ،ولم يتم
الفحص الضر يبي من قبل مصلحة الضرائب ولم يبلغ البنك بأي إخطارات ر بط إضافية من مصلحة
الضرائب عن عام .2017
 .34الموقف الزكوي

 .35إلتزامات محتملة
وبناء على الرأي القانوني تر ى
توجد عدد من القضايا المرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة،
ً

إدارة البنك أنه لن يترتب على ذلك وجود أي إلتزامات على البنك.
 .36بيئة العمل في اليمن

عانت الجمهور ية اليمنية مؤخراً من أزمة أمنية وسياسية وإقتصادية ..وذلك إبتداء من شهر مارس
 2015وقد نتج عن ذلك إنخفاض في األنشطة التجار ية واإلقتصادية في الجمهور ية.

وحيث أنه من الصعب التنبؤ بآثار األزمة المذكورة بسبب إستمرارها كما في تار يخ إصدار البيانات

المالية لعام  .2018تؤكد اإلدارة أنها تتخذ التدابير الالزمة لدعم إستمرار البنك في ظل بيئة العمل

 .32المعامالت مع األطراف ذات العالقة

اإلدارة بالنسبة للقيمة العادلة لألصول واإللتزامات ،وكذلك الخطط المالية المعدة لعام .2019
 .37أنشطة األمانة
ال يحتفظ البنك أو يدير أصول آلخر ين أو بالنيابة عن آخر ين.
 .38عقود اإليجار التشغيلية

بلغ إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجار غير قابلة لإللغاء كما يلي:

البيان

2018

2017

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

فترة ال تز يد عن سنة واحدة

36 336

مشتركة على البنك عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية ،وتتمثل األطراف ذوي العالقة للبنك في

فترة تز يد عن سنة واحدة وال تتعدى خمس سنوات

72 672

فترة تز يد عن خمس سنوات

-

-

109 008

145 344

 .39أرقام المقارنة

يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير هام وجوهر ي أو له سيطرة

تطبيقاً ألحاكم قانون البنوك والقرارات التفسير ية للبنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ()4
لسنة  1999والتي قر رت حدود للمعامالت اإلئتمانية مع األطراف ذوي العالقة .وتتمثل طبيعة هذه
المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وأرصدتها وحجمها في تار يخ البيانات المالية فيما يلي:

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨
وﺗﻘﺮ ﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ  +٩٦٧ ١ ٥١٧٥١٧أو ﻗﻢ ﺑﺰ ﻳﺎر ة QNBYemen@qnb.com

يتمثل الفر ق بين الر بح المحاسبي والر بح الضر يبـي لعام  2018في إضافة مبلغ  /202 412/ألف

اإلقتصادية القائمة التي قد تنعكس على البيانات المالية كما في  31ديسمبر  2018وعلى تقديرات

2 503

7 222 371

 .33الموقف الضر يبي

تم سداد الزاكة حتى نهاية عام  2017وسداد الزاكة من واقع اإلقرار.
إلتزامات عرضية

البيان
أفراد
بنوك ومؤسسات مالية
تجارة
أخر ى

31 882

11 751

يقوم البنك بتقديم إقراراه الزكوي سنوياً وسداد الزاكة من واقع اإلقرار.

وفقاً للموقع الجغرافي

البيان
محلياً (الجمهور ية اليمنية)
الشر ق األوسط
أسيا
أور وبا
أفر يقيا
الواليات المتحدة األمر يكية

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

اإلقرار .

إلتزامات عرضية
البيان
أفراد
بنوك ومؤسسات مالية
تجار ي
أخر ى

البيان

ر واتب ومزايا

2018

2017

البنك ولم نبلغ بأي إعتراض من قبل مصلحة الضرائب على حكم محكمة الضرائب اإلبتدائية.

-

7 221 105

حصة البنك من نفقات المركز الرئيسي

محكمة الضرائب اإلبتدائية على قرار لجنة الطعن األولى ،وصدر حكم المحكمة اإلبتدائية لصالح

1 266

-

86 915

()93 600

55 597

()89 100

تم إخطار البنك من قبل لجنة التسوية الضر يبية خالل عام  2017بر بط إضافي لضر يبة األر باح

74 247

27 785 051

فوائد من أرصدة لدى البنوك

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

التجار ية والصناعية مع غرامات التأخير بمبلغ  /7 890/ألف ر يال يمني عن عام  ،2010وتم الطعن

27 785 051

اإللتزامات

البيان

2018

2017

()% 12.55

يعادل  /250.25/ر يال يمني كما في  31ديسمبر  )2017طبقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني.

األصول
18 890 402

22 318

483 005

معدل ضر يبة يبلغ ( )% 20للوعاء الخاضع للضر يبة.

إلتزامات عرضية

نقد بالصندوق وأرصدة
اإلحتياطي لدى البنك

()1 614 454

()395 726

()% 0.08

بلغ سعر صرف الدوالر األمر يكي  /250.25/ر يال يمني كما في  31ديسمبر ( 2018الدوالر األمر يكي

28 086 105
-

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

ر يال يمني نتيجة تسوية الر بح المحاسبي بالمخصصات المكونة خالل العام والخاضعة للضر يبة

وفقاً للقطاعات اإلقتصادية

7 221 823

2018

2017

المسترد خالل العام

 31ديسمبر 2017

()5 970

()1 110 918

4 730 984

ب – أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

ويوضح الجدول التالي مراكز أهم العمالت األجنبية كما في تار يخ البيانات المالية:

األصول

األصول

الصافي

المسترد خالل العام
الرصيد في  31ديسمبر

اكنت ر واتب ومزايا اإلدارة العليا خالل العام مقارنة بالعام الماضي كما يلي:

إلتزامات عرضية

(جميع األرقام باأللف ر يال يمني)

البيان

()100 404 421

()44 680 062

ال يز يد الفائض أو العجز في مركز العمالت مجتمعة عن  % 25من رأسمال البنك واحتياطياته.

يوضح الجدول التالي إستحقاق األصول واإللتزامات كما في  31ديسمبر :2018

األصول

الز يادة خالل العام

د  -ر واتب ومزايا اإلدارة العليا

وفقاً للموقع الجغرافي

 .28إستحقاق األصول واإللتزامات

الصافي

الرصيد في أول يناير

4 730 984

4 569 290

7 115 461

بنك قطر الوطني ـ المركز الرئيسي

تطبيقا لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بالمنشور رقم ( )6لسنة  1998فإن على البنك وضع
ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

ألف ر يال يمني

100 242 727

 .30مراكز العمالت األجنبية الهامة

 .27مصر وفات أخر ى

2018

2017

42 295 585

أرصدة لدى البنوك

اإللتزامات

البيان

بنك قطر الوطني ـ المركز الرئيسي

36 336

109 008

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة بما يتمشى مع تبويب البيانات المالية للعام الحالي وذلك بغرض

عرضها بشلك أفضل ،كما أن إعادة التبويب لتلك األرقام المقارنة لم يؤثر على حقوق المركز الرئيسي
أو األر باح المرحلة.

