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 المساهمين السادة :إلى

 بنك التسليف التعاوني والزراعي

 )شركة مساهمة يمنية(

 الجمهورية اليمنية -صنعاء
 
 
 
 

 الموحدة تقرير حول البيانات المالية
 

 )شككركة مسككاهمة يمنيككة(بنككك التسككليف التعككاوني والزراعككي ل الارفقدد  الاوحددق  لقددق نا ددد يقددقنيا الييد دددة الادليدد 
 13كادد فدي  الاوحق والاكو   ان ييدن الاركز الادلي بــ"المجموعة"( والوحدة التابعة للبنك )ويشار إليهما معا  

القغيدراة فدي حقددو  ييددن و ،الاوحدقاألةدر وكد  ادن ييددن الدري  لو الةسددر  والدقة  ال ددا   ،م5132قيسداير 
الا قهيد  فدي كلدل القددريض، ة ددف  ةلد  الةد  يد  م الادليد  للسد    الاوحق الققفقدة ال ققي  ييدنو الاوحق، لكي اال

واإلي ددحدة األةدرح حدو   دكب الييد ددة  الاوحدق  السيدسدة الاحدسيي  الهدا  الاقيع  في ةعدقاق الييد ددة الادليد 
 (.25-3) الادلي 

 

 الموحدة مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
 

عدقاق القولي  إلللاعديير وفقدر  صحيح  وعر هد يصو الاوحق  الييد دة الادلي ةعقاق  ةن ةقار  الي ل اسؤول  عن
واللوائ  اليا يد  السددري .  يدلقوا ين وككا اإللقزام ،اركزي اليا يالي ل ال الصدقر  عن والقعليادة الققدرير الادلي 

 وعددرا الييد دددة الادليدد حق دددب ي بدددم رنديدد  قاةليدد  ةددد  ي عددقاق وق ددا   ددكب الاسددؤولي  قصددايم وق  يددك واإل
يصور  عدقل  يحيث قكون ةدلي  ان ليد  لةاددج هو ريد ، سدواج يسديش الغدل لو الةاد . يدإل ددف  ةلد   الاوحق 

كلل، ق ا   كب الاسؤولي  ةةقيدر وقاييا سيدسدة احدسيي  االئا  وةسقةقام قققيراة احدسديي  اعقولد  فدي بد  
 البروف السدئق . 

 
 مسؤولية مدقق الحسابات

 
ةسق دقاً ةلد  لعادد  القدقنيا القدي نا دد يهدد. لقدق الاوحق   قققصر اسؤوليق د في ةيقاج رلي د حو   كب الييد دة الادلي 

لقدزام ياقاليددة لةالنيددة الاه د ، ولن  قدوم ، وققالدش  دكب الاعدديير اإلديير القدقنيا القوليد نا د يدلققنيا وفقدً لاع
ةدليد  ادن ليد   الاوحدق  عل  ق كيقاة اعقول  فياد ةكا كد ة الييد دة الادلي يقةايا وق  يك عالي  الققنيا للحصو  

 لةادج هو ري .
 

ق ا  عالي  الققنيا القيدم ي هراجاة لغرا الحصو  عل  لقل  ققنيا حو  الايدلغ واإلفصددحدة الدوارق   دان 
كلدل ققييا دد لاةددار وهدوق لةاددج . ويعقاق ةةقيدر  كب اإلهراجاة علد  ققدقير د يادد فدي الاوحق  الييد دة الادلي 

وع دق ققييا دد لهدكب الاةددار ف   دد   ةدك يعدين  . دقهد  يسديش الغدل لو الةاد  الاوحدق  هو ري  في الييد دة الادلي 
يصدور  عدقلد ، وكلدل يهدقف  الاوحدق  اإلعقيدر ل با  الرندي  القاةليد  الةدصد  ي عدقاق وعدرا الييد ددة الادليد 

ولي دد  .ا  للبروف الاحيا ، وليس يهقف ةيقاج رلي حو  اقح فعدلي   كب األ با قصايم ةهراجاة ققنيا االئ
قق ان عالي  الققنيا ققييم اقح االئا  السيدسدة الاحدسيي  الاقيع  واعقولي  القققيراة الاحدسيي  القي و دعقهد 

 كك . الاوحق  اإلقار ، واريق  عرا الييد دة الادلي 
 

 إليدقاج رلي دد حدو  الييد ددة الادليد ك سددس عققدق دد لن لقلد  القدقنيا القدي حصدل د عليهدد قعدق كدفيد  واالئاد  ةوفي 
 .الاوحق 

 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
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 البيانات المالية الموحدة حول إيضاحات

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية .3
 

القسليف  م كحصيل  لقاج ي ل3995( لعدم 19ق سس ي ل القسليف القعدو ي والزراعي )الي ل( في ص عدج وفقدً للقد ون رنم )
والي ل اسه  لقح وزار   ،م(3919م( وي ل القعدون األ لي للقاوير )ق سس في العدم 3912الزراعي )ق سس في العدم 

 .(2193الص دع  والقهدر  ياوهش سه  قهدري رنم )

 
اإلسالاي  ياوهش يقوم الي ل يقققيم ةقادة اصرفي  ةسالاي  ان ةال  فرع ي ل القسليف القعدو ي والزراعي للاعداالة 

 ي، ونق حص  الي ل عل  الاوافق  الايقئي  ان الي ل الاركزال رعي  الرندي  يئ   لحكدم ال ريع  اإلسالاي  وقحة ة راف
 .م5133ليري   32م، كاد حص  عل  الاوافق  ال هدئي  في 5131ادرس  59اليا ي ي  ن كلل يقدريض 

 
ً  29يص عدج وعقق العدا  يادرس الي ل كدف  األ  ا  الاصرفي  ان ةال  اإلقار   ً  21)فرعد  هايعفي م( 5132فرعد

ً يـ"الاهاوع "( وييد هد ييدإل دف  ةل  ال رك  القديع  قاة  الهاهوري  اليا ي  ) ،احدفبدة الهاهوري  اليا ي   در ةليهاد اعد
 كاد يلي:

 التابعةأسم الشركة )الوحدة( 
 النشاط
 الرئيسي

 رأس المال
 اإلمتالكسنة  ألف لاير يمني

 نسبة الملكية

 م5132 م5132

 كدل لةقادة األان والصيد  
 (الهاهوري  اليا ي  –ص عدج )

 %311 %311 م5133 313111  بدف  وحراس 

 

 أسس إعداد البيانات المالية الموحدة .5
 

 بيان التوافق 3.5
 

ً  الاوحق لعقة الييد دة الادلي   للاعديير القولي  إلعقاق الققدرير الادلي  والقعليادة الصدقر  عن الي ل الاركزي  للي ل وفقد
 اليا ي.

 
وةسقث دًج ان الاعديير القولي  إلعقاق الققدرير الادلي  وقاييقدً ألحكدم القوا ين والقعليادة الاحلي  الصدقر  عن الي ل الاركزي 

 اليا ي يقم ةقيدع اد يلي:
 
ةسقةقام حق لق   ل سش قكوين اةص  القيون غير الا قبا  وكلل ايقدً لقعليادة الي ل الاركزي اليا ي الصدقر   .ل 

 .م5132( لس   9ورنم ) م3999( لس   2م ورنم )3992( لس   2يدلا  ور رنم )

هد ةقراج اةص  الاةدار العدا  الاحقسش عل  القيون الا قبا   ان اةص  القيون الا كول في قحصيل .ش 
 ان ةقراهه  ان حقو  الالكي . للقروا والسل يدة يقالً 

 ةقراج اةص  اإللقزاادة العر ي   ان الاةصصدة األةرح يقالً ان ةقراهه  ان حقو  الالكي .  .ج 

 
 .م5132قيساير 13ولن ق ثير قلل اإلسقث دجاة عل  الييد دة الادلي  الاوحق  غير هو ري كاد في 

 

  الادلي  لل رك  القديع  للاهاوع  في  وج الاعديير القولي  إلعقاق الققدرير الادلي .قم ةعقاق وعرا الييد دة 

 م5132يو يو  3 قم ةعقادق الييد دة الادلي  الاوحق  للاهاوع  ان ني  اهلس اإلقار  ي هقادعه يقدريض. 

 
 

 م2014و  م2015ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
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 أساس القياس  5.5

 
ي سقث دج اإلسقثادراة الاحق ب يهد لغير غرا الاقدهر  والاص     قم ةعقاق الييد دة الادلي  الاوحق  وفقدً لايقل القكل   القدريةي 

 ك سقثادراة ادلي  اقدح  للييع والقي يقم نيدسهد يدلقيا  العدقل .
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 1.5

 

للف لاير يا ي )العال  الوبي ي  للاهاوع ( وقبهر ك  القيم ألنرش  قم ةعقاق وعرا الييد دة الادلي  الاوحق  يدللاير اليا ي
 )ةال ةكا ل ير لةالف كلل(.

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  2.5

 

ً  ةن ةعقاق الييد دة الادلي  يقالش ان اإلقار  و ع لحكدم  لاقاليدة الاعديير القولي  إلعقاق الققدرير الادلي  الاوحق  وفقد
الييد دة الادلي  وقققيراة وةفقرا دة كاة لثر في قاييا السيدسدة وككا لرصق  األصو  واإللقزاادة الادلي  في قدريض 

 وككلل عل  نيم اإليراقاة والاصروفدة ونق قةقلف ال قدئج ال علي  عن  كب القققيراة. الاوحق 
 

ان ةفقرا دة للاراهع  يصور  اسقار  كاد يقم ةثيدة القغيراة في القققيراة الاحدسيي  وقة ع القققيراة واد يقعلا يهد 
والاعلوادة الاقعلق  يدألحكدم والقققيراة الهدا  .في ال قر  القي حقث فيهد القغيير ولي  فقراة اسققيلي  قق ثر يكلل القغيير

، 2.1رنم )يدإلي دحدة  دلييد دة الادلي  الاوحق ق  قبهر يوالاايق  يدلسيدسدة الاحدسيي  والقي لهد ق ثير  دم عل  األرص
فياد يلي اإلفقرا دة والقققيراة الاحدسيي  الهدا  والاقيع  ان و، (52، 52، 51، 39، 35، 31، 2، 33.1، 31.1، 9.1

 كب الييد دة الادلي  الاوحق :في ةعقاق   الاهاوع ني  ةقار  
 
 يلي: المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على ماتشتمل األحكام المحاسبية الهامة  .أ 

 

 تصنيف األصول واإللتزامات المالية 
 

قققم السيدسدة الاحدسيي  للاهاوع   اد  لألصو  واإللقزاادة الادلي  ليقم قص ي هد  ان ال ئدة الاحدسيي  الاةقل   في 
 حدالة اعي  .

 
"لو"اقدح  للييع" قحققة الاهاوع  ي  هد قلقزم يدلوصف  سقحقد الادلي  "كاحق ب يهد حق  قدريض اإل األاوا ع ق قص يف 

 (.1.1)الايين في السيدس  الاحدسيي  رنم 
 

 تقييم األدوات المالية 
 

 (.2)قم ا دن   السيدس  الاحدسيي  للاهاوع  حو  ار  نيدس القيا  العدقل  لألقواة الادلي  في اإلي دح رنم 
 
 المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك .ب 

 

 إنخفاض قيمة األصول 
 

قادرس الاهاوع  حكاهد في قققير اةص  اإل ة دا في نيا  األصو ، ونق قم عرا ا ههي  قققير اإل ة دا  ان 
 :سيدس  ة ة دا نيا  األصو  الادلي  واألصو  غير الادلي  والايي   في السيدسدة الاحدسيي  الهدا  لق دب

 

  قيمة إستثمارات مالية متاحة للبيعإنخفاض 
 

قق ان قلل األحكدم قحقيق اد ةكا كدن وقادرس الاهاوع  حكاهد حو  اإل ة دا في نيا  اإلسقثادراة الادلي  الاقدح  للييع 
كيكش الق ان يي هدققوم الاهاوع  يقققيم عق  عواا  و .اإل ة دا هو ري لو ااو  للقيم العدقل  ألن  قكل   لو ع  كب األحكدم

ةل  كلل قعقير الاهاوع  ي ن ة ة دا القيا  يكون صحيحدً ع قاد قكون   دل لقل  عل   يدإل دف  ،العدقي في لسعدر السو 
لو القغير القك ولوهي، والققفقدة ال ققي  الق غيلي   عقق ور الو ع الادلي للاسقثار فيه واييع  الص دع  ولقاج القاد

 والقاويلي .

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 
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 يقم ةحقسدش اإل الل لق زي  قكل   الااقلكدة والاعقاة عل  لسدس العار اإل قدهي الاققر.

 

 اإللتزامات المحتملة الناتجة عن المقاضاة 

 
يرقكز اةص  و ،اإلعقيدقي   لعادلهد ديدً في قعدوي ن دئي  نق ق    في س براً لاييع  عاليدقهد، نق قكون الاهاوع  ارف

اإللقزاادة الاحقال  القي نق ق    عن الاقد د  عل  ةحقادلي  الققفا الةدرهي للاوارق اإلنقصدقي  وةاكد ي  الوثو  ان قققير 
 قة ع اث   كا األاور للكثير ان ال كول وال ياكن الق يؤ ي قدئههد يقن .و ، كب الققفقدة الةدره 

 

 المتبعةأهم السياسات المحاسبية  .1
 

 :الييد دة الادلي  الاوحق   كب يقم قاييا السيدسدة الاحدسيي  الهدا  القدلي  يصور  ثديق  عل  ال قراة الاعرو   في
 

 أسس توحيد البيانات المالية 3.1
 

عل  هايع  ي ايافرقي للسيار    اوكج( ان الاعديير القولي  إلعقاق الققدرير الادلي  31ي ع الاعيدر رنم ) 3.3.1
الا  آة ياد فيهد الا  آة كاة األغراا الةدص  لو الا     الا با ، وقعرف السيار  ي ن الاسقثار يسيار عل  
الهه  الاسقثار فيهد ع قاد يقعرا لو يكون له حقو  في عوائق اقغير   دقه  ان  راكقه اع الهه  الاسقثار فيهد، 

يغرا قحقيا قعريف . ان ةال  سلاقه عل  الهه  الاسقثار فيهدويكون ندقراً عل  الق ثير عل   كب العوائق 
 يقوفر للاسقثار اد يلي: القولي  إلعقاق الققدرير الادلي ، يهش لن الاعدييران  (31السيار  الوارق في الاعيدر رنم )

 

 .يكون للاسقثار السلا  عل  الهه  الاسقثار فيهد 

  ال راك  اع الهه  الاسقثار فيهد اقغير   دقه  انيقعرا الاسقثار لو يكون له حقو  في عوائق. 

  يكون للاسقثار الققر  عل  ةسقةقام سلاقه في السيار  عل  ال رك  الاسقثار فيهد يغرا الق ثير عل  حهم
 العدئقاة للاسقثار.

 

ً كدف   5.3.1 قق ان الييد دة الادلي  الاوحق  ك  ان الييد دة الادلي  الاسققل  لي ل القسليف القعدو ي والزراعي اق ا د
األصو  واإللقزاادة و قدئج األعاد  ل رع ي ل القسليف القعدو ي والزراعي للاعداالة اإلسالاي  وككا الوحق  

ال دقه  عن  األةر  وي وق ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  القديع  للي ل يعق ةسقيعدق كدف  الاعداالة واألرصق
 العاليدة الا قرك .

 

 ال رك  القديع  .ل 
 

ال رك  القديع   ي ال رك  القي قة ع لسيار  الاهاوع . قسيار الاهاوع  عل  ال رك  الاسقثار يهد ةكا ةسقوفة اعديير 
ويقم ةقراج الييد دة الادلي  لل رك  القديع  في الييد دة الادلي  الاوحق  ان قدريض يقاي   (3.1السيار  الايي   في اإلي دح رنم )

 السيار  وحق  قدريض قون هد. 
 

ً لققاد   اع السيدسدة الاحدسيي  القي ققيعهد  يقم قغيير السيدسدة الاحدسيي  لل رك  القديع  ع قاد يكون كلل  روريد
 الاهاوع .
 

 زوا  السيار  .ش 
 

ققوم الاهاوع  يعقم اإلعقراف ي صو  وةلقزاادة ال رك  القديع  والاسد ادة غير الاسيار  والاكو دة  ؛زوا  السيار ع ق 
األةرح لحقو  الالكي  كاة الصل  يقلل ال رك . لي فدئا لو عهز ي    ان زوا  السيار  يقم اإلعقراف يه في ييدن الري  

  ةحق دب الاهاوع  ي ي  اسد ا  في ال رك  القديع  يقم ع ق د نيدس قلل الاسد ا  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر، وفي حدل
وفقدً  لويدلقيا  العدقل  في قدريض زوا  السيار  ويقم الحقدً الاحدسي  ع هد عل  ل هد  رك  اسقثار فيهد ياريق  حقو  الالكي  

 الاحق ب يه. ال  وك وحللسيدس  الاحدسيي  للاهاوع  لألقواة الادلي  ةسق دقاً ةل  اسق
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 الحص  غير الاسيار  .ج 
 

ي ك  ايد ر لو غير ايد ر  الاالوك الحص  غير الاسيار  ايدلغ األريدح والةسدئر وصدفي األصو  غير  قاث 
للاهاوع ، وققرج الحص  غير الاسيار  ي ك  ا  ص  في ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر و ان ةهادلي 

 .و  الالكي  العدئق لاسد اي الي لحقو  الالكي  ي ك  ا  ص  عن حق
 

 الاعداالة الاسقيعق  ع ق ةعقاق الييد دة الادلي  الاوحق  .ق 
 

كاد يقم وع ق ةعقاق الييد دة الادلي  الاوحق  يقم ةسقيعدق القيم القفقري  إلسقثادراة الي ل وحقو  الالكي  في ال رك  القديع ، 
 ةسقيعدق األرصق  واإليراقاة والاصروفدة الاققديل  ال د ئ  ان القعداالة يين  ركدة الاهاوع .

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 5.1

 
وقثية الاعداالة يدلعاالة  ،الاهاوع  )الي ل و ركقه القديع ( يدللاير اليا ي )العال  الوبي ي  للاهاوع (قاسل حسديدة 

األةرح ةل  العال  الوبي ي  ةال  الس   الادلي  عل  لسدس لسعدر الصرف السدري  في قدريض ق  يك الاعدال ، ويقم قرها  
ة األةرح في  هدي  الس   عل  لسدس لسعدر الصرف السدري  في كلل كاة الاييع  ال ققي  يدلعاالاألصو  واإللقزاادة 

لسعدر الصرف ةر، ققاث  لريدح لو ةسدئر فرو  ري  لو الةسدر  والقة  ال دا  األالقدريض، وقثية ال رو  ال دقه  يييدن ال
في يقاي  العدم والقي يقم قعقيلهد  العال  الوبي   لسدسكال ان القكل   الاا    عل   يينللي وق كاة الاييع  ال ققي  في ال ر  

العال  األه يي  والاقرها  ي سعدر  لسدسي سقةقام اعق  ال دئق  ال عد  وككا القسويدة ةال  العدم ويين القكل   الاا    عل  
 األةر. دا  و الةسدر  والقة  الالصرف في  هدي  العدم وقرح  ال رو  ال دقه  ان ري  لو ةسدر  لييدن الري  ل

 
يقم قرها  األصو  واإللقزاادة كاة الاييع  غير ال ققي  يدلعاالة األةرح والاثيق  يقكل قهد القدريةي  عل  لسدس سعر 

 الصرف السدئق ونة القعدا .
 

ج لاواهه  ال ققة  الاهاوع  في العقوق اآلهل  ةال يدلققر الالزم لقغاي  اقاليدقهد ان العاالة األه يي  لو اقاليدة العاال
 ةلقزاادقهم يدلعاالة األه يي  ال دقه  عن قعداالقهم ان ةال  الاهاوع  وققايز هايعهد ي  هد عاليدة نصير  األه .

 
 األصول واإللتزامات المالية 1.1

 
 اإلعتراف والقياس المبدئي .أ 
 

ً يدلقروا والسل يدة وككا األرصق  لقح الي ول ووقائع العاالج  والاقيو يدة األةرح في القدريض قعقرف الاهاوع  ايقئيد
ي لهايع األصو  واإللقزاادة الادلي  األةرح في ييدن الاركز الادلي ع قاد قصي  ئالكي ق    فيه. كاد يقم اإلعقراف الايق

 الاهاوع  ارفدً في ال روا القعدنقي  لألقواة الادلي  والقي نق ق    اع الغير.
 

 التصنيف  .ب 

 

 األصول المالية 

 
 األصو  الادلي  ع ق ة  دئهد ك حق ال ئدة القدلي :يقم قص يف 

 
نروا وكام اقي  ، و ي لصو  ادلي  غير ا قق  كاة قفعدة ثديق  لو احقق القيا  وليسة اققاول  في سو    ا  .3

ً يهكب األصو  يسعر  ،و في الاسققي  القريشلوال قرغش الاهاوع  في ييعهد عل  ال ور  ويقم اإلعقراف ايقئيد
ً  ،اصدريف اقعلق  ايد ر  يدلاعدال  لي الاعدال  و و القيا  العدقل  يدإل دف  ةل   يعق اإلعقراف الايقئي والحقد

يدألصو ، يقم نيدس القروا والكام الاقي   يدلقكل   الاا    ي سقةقام اريق  اعق  ال دئق  ال عد  اةصوادً ا هد لي  
 سدئر ة ة دا في نياقهد.ة
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ةسقثادراة احق ب يهد لقدريض اإلسقحقد ، و ي لصو  ادلي  غير ا قق  كاة قفعدة ثديق  لو احقق  ولهد قواريض  .5
وقعقير  ،اإلسقحد قدريض ةسقحقد  ثديق ، ويكون لقح الاهاوع  ال ي  والاققر  اإليهديي  عل  اإلحق دب يهد حق  

ساي  ويثية نيا  كون الةزا   يدلقيا  اإلل  ان  ان  كب اإلسقثادراة حيث يقم ةثيدة لكون الةزا   لحين اإلسقحقد
وقبهر لكون الةزا   يييدن الاركز الادلي اسقيعقاً  ،رصيق ةصم اإلصقار يدألرصق  القائ   واإللقزاادة األةرح

 ل الاركزي اليا ي.ايقدً لقعليادة الي  الييد دة الادلي  الاوحق ا هد رصيق ةصم اإلصقار في قدريض 

 
ً ةليهد  ويقم ةثيدة اإلسقثادراة الاحق ب يهد حق  قدريض اإلسقحقد  ع ق ال راج يدلقكل   )القيا  العدقل ( ا دفد

والحقدً يعق اإلعقراف الايقئي يقم نيدس قلل اإلسقثادراة يدلقكل   الاا    ي سقةقام اريق  اعق   ،اصروف اإلنق دج
 ال دئق  ال عد   دنصدً لي  ةسدئر ة ة دا في القيا .

 
اقدح  للييع لو لم يقم قص ي هد ك ي   ل هدو ي ةسقثادراة غير ا قق  اةصص  عل   ةسقثادراة ادلي  اقدح  للييع .1

قسه  اإلسقثادراة في لسهم حقو  الالكي  غير الاسعر  يدلقكل    دنصدً ، وفئدة األصو  الادلي  فئ  لةرح ان
 يقم قسهي  هايع اإلسقثادراة الاقدح  للييع األةرح يدلقيا  العدقل .و ،ةسدر  اإل ة دا في القيا 

 
 سقةقام اريق  اعق  ال دئق  ال عد ، يقم اإلعقراف ي يراق ال دئق  في ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر ي

يقم اإلعقراف ي يراق قوزيعدة األريدح في ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر ع قاد قصي  الاهاوع  و
اسقحق  لقلقي قوزيعدة األريدح. لريدح لو ةسدئر صرف العاالة األه يي  عن اإلسقثادراة في لورا  قين اقدح  

 ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر.في يهد للييع يقم اإلعقراف 
 

يقم اإلعقراف يدلقغيراة األةرح في القيا  العدقل  في القة  ال دا  اآلةر ةل  لن ييدع اإلسقثادر لو ق ة ا 
الري  نياقه، وع ق د يعدق قص يف األريدح والةسدئر القراكاي  الاعقرف يهد سديقدً في القة  ال دا  اآلةر ةل  ييدن 

 لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر كقسوي  ةعدق  قص يف.
 

يعدق قص يف األصو  الادلي  غير الا قق  ان فئ  اقدح  للييع ةل  فئ  القروا والكام الاقي   ع قاد ي ايا عليهد 
لادلي  قعريف القروا والكام الاقي   لو ةكا كدن لقح الاهاوع  ال ي  والاققر  عل  اإلحق دب يقلل األصو  ا

 حقد .ققي  الا بور لو حق  قدريض اإلسقللاس
 

 اإللتزامات المالية 

 
 يقم قص يف ونيدس اإللقزاادة الادلي  يدلقكل   الاا   .

 
 إلغاء اإلعتراف .ج 

 

يلغ  اإلعقراف يدألصو  الادلي  ع قاد ققونف حقو  الاهاوع  القعدنقي  القي قاث  األصو  الادلي ، و ي في  -
ييع األص  لو ع ق قحوي  هايع الققفقدة ال ققي  الارقيا  يدألص  ةل  ارف ثدلث اسقق  عن العدق  ع قاد يقم 

 الاهاوع .

 يلغ  اإلعقراف يدإللقزاادة الادلي  ع قاد يقم سقاق لو ةلغدج لو ة قهدج قلل اإللقزاادة. -

 
 مقاصة األصول واإللتزامات المالية .د 

 
ويقرج الايلغ الصدفي في ييدن الاركز الادلي فقا في حدل  وهوق حا ند و ي قهرح اقدص  يين األصو  واإللقزاادة الادلي  

 لقسوي  الايدلغ الاقره ، ولن   دل  ي  للقسوي  عل  لسدس الصدفي لو لقحقيا األصو  وسقاق اإللقزاادة يصور  اقزاا ه.
 

ً ل دً ةر اد لم يكن كلل االويال ققم اقدص  لإليراقاة والاصروفدة في ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآل يه  و اساوحد
 .ياوهش لي اعيدر لو ق سير احدسيي

 
 
 مبادئ القياس  .ه 

 
 :يقم نيدس األصو  الادلي  يدلقكل   الاا    لو القيا  العدقل 
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القكل   الاا    لألصو  لو اإللقزاادة الادلي   ي الايلغ الكي ققدس يه األصو  لو  قياس التكلفة المطفأة: -
ً ا هاإللقزاادة الادلي   ً ا ه  ع ق اإلعقراف الايقئي اةصواد ً ةليه لو اةصواد اقفوعدة السقاق األصلي  ا دفد

 قئي الاعقرف يه وايلغ اإلسقحقد الاقراكم ي سقةقام اريق  اعق  ال دئق  ال عد  ألي فر  يين الايلغ الاي اإلا دج
يق ان ةحقسدش اعق  ال دئق  ال علي هايع الرسوم الاقفوع  لو و ، دنصدً لي قة يا لةسدر  اإل ة دا في القيا 

 اقاادً لاعق  ال دئق  ال عد . الاسقلا  والقي ق ك  هزجً 

القيا  العدقل   ي السعر الكي سيقم ةسقالاه لييع األص  لو الكي سيقم سقاقب ل ق  ةلقزام في  قياس القيمة العادلة: -
لف   سو   وهوقاعدال  ا قبا  يين الا دركين في السو  في قدريض القيدس في السو  الرئيسي لو في حدل  عقم 

يقم نيدس القيا  لو ار عقم الوفدج يدإللقزاميكون اقدحدً للاهاوع  في كلل القدريض. قعكس القيا  العدقل  لإللقزام اةد
يدل سي  لإلسقثادراة الغير  .الييد دة الادلي  الاوحق العدقل  لإلسقثادراة الاقره  يسعر السو  كاد في قدريض 

 كب الاؤ راة  ،ققعم  كب الزيدق يقم اإلعقراف ي ي  زيدق  في القيا  العدقل  ع ق وهوق اؤ راة اوثون  و ،اقره 
الاوثون  احقق  ي حقث اعداالة لإلسقثادر لو إلسقثادرة اادثل  قاة يدلسو  عل  لسدس قهدري يين لاراف 

رقوق لفعد  نق قؤثر عل  السعر. يقم ةقراج اإلسقثادر يدلقكل   يعق ةصم نيا  لي  راغي  واالع  ليس لقيهد 
 اإل ة دا في غيدش نيدس يعقاق عليه للقيا  العدقل .

 
 تحديد وقياس خسائر اإلنخفاض في القيمة .و 

 
يققييم اد ةكا كدن   دل قلي  او وعي عل  ة ة دا نيا  األصو  الادلي  غير  الييد دة الادلي  الاوحق ققوم الاهاوع  يقدريض 

الاسهل  يدلقيا  العدقل  ان ةال  ييدن الري  لوالةسدر  والقة  ال دا  اآلةر. ق ة ا نيا  األص  الادلي لو اهاوع  
ئي يدألصو  ولن قلل األحقاث لهد األصو  الادلي  ع قاد ي ير قلي  او وعي ةل  ونوع حقث لو لكثر يعق اإلعقراف الايق

 ق ثير سليي عل  الققفقدة ال ققي  الاسققيلي  الاققر  لألصو  القي ياكن قققير د يصور  اوثو  يهد.
 

نق يق ان القلي  الاو وعي عل  ة ة دا نيا  األصو  الادلي ، قلل الاعلوادة ي  ن الصعويدة الادلي  الكيير  لقح 
لو الق ةير ان هد ش الاققرا وةعدق   يكل  القين ان هد ش الاهاوع  ي روا لم قكن  الاققرا لو الاصقر والققصير

الاهاوع  لق كر فيهد يةالف كلل والاؤ راة عل  لن الاققرا لو الاصقر سيقة  في ةفالس لو عقم وهوق سو    ا 
اث  القغيراة السليي  في اركز القفع لل اد دة الادلي  لو الييد دة األةرح القي ياكن االحبقهد فياد يقعلا ياهاوع  لصو  

 قصدقي  الارقيا  يحدالة الققصير.لقح الاققر ين لو الاصقرين يدلاهاوع  لو البروف اإلن
 

ق ةك الاهاوع  يعين اإلعقيدر قلي  اإل ة دا في نيا  القروا والسلف للعاالج واإلسقثادراة الادلي  الاحق ب يهد لقدريض 
األصو  ي ك  ا  رق والاسقوح الهادعي لهد. يقم ققييم هايع القروا والسلف للعاالج اإلسقحقد  عل  ك  ان اسقوح 

واإلسقثادراة الادلي  الاحق ب يهد لقدريض اإلسقحقد  الهدا  ي ك  ا  رق لقحقيق اد ةكا كد ة   دل ةسدئر ة ة دا في القيا  
يهد لقدريض اإلسقحقد  الهدا  ي ك  ا  رق والقي ال  ال رقي . هايع القروا والسلف للعاالج واإلسقثادراة الادلي  الاحق ب

يوهق ة ة دا احقق في نياقهد يقم ققيياهد يصور  هادعي  لقحقيق اد ةكا كد ة   دل ةسدئر ة ة دا في القيا  يقم قكيق د 
القي ال قعقير  دا   ولك ه لم يقم قحقيق د يعق. القروا والسلف للعاالج واإلسقثادراة الادلي  الاحق ب يهد لقدريض اإلسقحقد 

ي ك  ا  رق يقم ققيياهد يصور  هادعي  لقحقيق اد ةكا كد ة   دل ةسدئر ة ة دا في القيا  وكلل يقهايع القروا والسلف 
 للعاالج واإلسقثادراة الادلي  الاحق ب يهد لقدريض اإلسقحقد  والقي لهد ةصدئ  اةدار اقادثل  في اهاوعدة.

 
القيا  لألصو  الاسهل  يدلقكل   الاا    عل  ل هد ال ر  يين القيا  القفقري  لألصو  الادلي   يقم نيدس ةسدئر اإل ة دا في

والقيا  الحدلي  للققفقدة ال ققي  الاسققيلي  الاققر  اةصوا  يسعر ال دئق  ال عَّد  األصلي لألصو . يقم اإلعقراف يةسدئر 
ال دا  اآلةر ويقم ةبهدر د كحسدش اةص  في اقدي  القروا  اإل ة دا في القيا  في ييدن الري  لو الةسدر  والقة 

 والسلف للعاالج.
 

ثر عن القكل   لو لاق  قسع  ل هر اقصل  لو لكثر قعقير % لو لك51سي  اإل ة دا في القيا  السوني  لإلسقثادراة الاقره  ي 
 اؤ راة عل  ة ة دا القيا .
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الاقدح  للييع يقم اإلعقراف يهد يقحوي  الةسدر  القراكاي  الاعقرف يهد في ةسدئر اإل ة دا في نيا  اإلسقثادراة الادلي  
القة  ال دا  اآلةر كقسوي  ةعدق  قص يف ةل  ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر. الةسدر  القراكاي  القي يعدق 

لي  اقفوعدة لو ةا دجاة، والقيا  العدقل  قص ي هد ان القة  ال دا  اآلةر  ي ال ر  يين قكل   اإلسقحواك، يدلصدفي يعق 
الحدلي ،  دنصدً لي  ةسدر  ة ة دا في القيا  اعقرف يهد سديقدً في ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر. يقم ةبهدر 

 القغيراة في اةصصدة القيا  العدقل  القي قعوق ةل  القيا  الزا ي  ك حق ي وق ةيراق ال دئق .
 

الالحق ، يقم قسهي  الزيدق  في القيا  العدقل  لإلسقثادراة الادلي  الاقدح  للييع القي ة ة  ة نياقهد في ةحقيداي في ال قراة 
 القيا  العدقل .

 

 يرادتحقق اإل 2.1
 

   يقم اإلعقراف ي يراق واصروف ال دئق  لهايع األقواة الادلي  الةد ع  لل وائق في ييدن الري  لو الةسدر  والقة
ال دا  اآلةر ي سقةقام اريق  اعق  ال دئق  ال عَّد  ي سقث دج فوائق القسهيالة اإلئقاد ي  الغير ا قبا  وكلل قاييقدً 

ي  ن لسس قص يف األصو   م3992( لس   2دلا  ور رنم )لقعليادة الي ل الاركزي اليا ي الصدقر  ي
واإللقزاادة حيث يقم ةيقدف ةثيدة ال وائق الاقعلق  يدلقروا والقسهيالة غير الا قبا ، وع قاد يعدا  حسدش 
ي عقيدرب ان القروا والقسهيالة غير الا قبا  ف ن كدف  ال وائق غير الاحصل  الاقعلق  يدلثالث  ل هر السديق  عل  

عقيدرب نرا لو قسهي  غير ا قبم يقم ةسقيعدق د ان اإليراقاة وةقراههد  ان األرصق  القائ   واإللقزاادة ة
األةرح ي عقيدر د فوائق اعلق . اعق  ال دئق  ال عَّد   و الاعق  الكي يةصم الاقفوعدة والاقيو دة ال ققي  

لادلي  ةل  القيا  القفقري  لألصو  لو اإللقزاادة الاسققيلي  اوا  فقر  العار الاققر لألصو  لو اإللقزاادة ا
الادلي . ع ق ةحقسدش اعق  ال دئق  ال عَّد  ققوم الاهاوع  يقققير الققفقدة ال ققي  الاسققيلي  يدلو ع في اإلعقيدر 

ال عَّد  هايع  هايع الي وق القعدنقي  لألقا  الادلي  ي سقث دج ةسدئر اإلئقادن الاسققيلي . يق ان ةحقسدش اعق  ال دئق 
ةن اريق  قكدليف الاعدال  والرسوم وال قدا الاقفوع  لو الاسقلا  القي ق ك  هزجاً اكاالً لاعق  ال دئق  ال عَّد . 

ال دئق  ال عدل   ي اريق  إلحقسدش القكل   الاا    لألصو  واإللقزاادة الادلي  وقوزيع ةيراق واصروف ال وائق 
 قةصهد. عل  اقح ال قر  الا دسي  القي

 سقص دع عل  لسدس االسقحقد . حيث قثية كدف  األريدح ع ق ةقادم عقق الارايح  قثية لريدح عقوق الارايح  واإل
ك يراقاة اؤهل ، وقرح  لييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر عل  لسدس  سي  القاوي  وكلل ياريق  

ً لقعليا دة الي ل الاركزي اليا ي يقم القونف عن ةثيدة لريدح عقوق القسا الثدية عل  اقار فقر  العقق. قاييقد
 سقص دع غير الا قبا  يييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر.الارايح  واإل

  قثية لريدح اإلسقثادراة في عقوق الا دريدة القي ق    وق قهي ةال  الس   الادلي  في ييدن األريدح والةسدئر
قدريض قص ي  عقق الا دري ، وقثية لريدح اإلسقثادراة في عقوق الا دريدة القي  والقة  ال دا  اآلةر في

 قسقار ألكثر ان س   ادلي  وكلل في حقوق األريدح الاوزع   ققاً ان  كب العاليدة ةال  العدم.

 اإليهدرلزا ي  وعل  اقح عار عقق يقم ةثيدة ةيراقاة اإلهدر  واإلهدر  الا قهي  يدلقاليل وفقدً لل قر  ا. 

  يقم اإلعقراف ي يراقاة اإلسقثادر في الصكول يييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر عل  لسدس زا ي
 ق دسيي ي سقةقام  سي  العدئق الاعل   ان ني  الهه  القي نداة ي صقار الصكول.

 صيش الاهاوع  في حقو  الالكي  لهكب يقم ةثيدة ةيراقاة اإلسقثادراة في ال ركدة الزايل  يدلييد دة الادلي  ايقدً ل 
 ال ركدة وكلل ايقدً للييد دة الادلي  الاعقاق .

 يدع اريق  اعق  ال دئق  ال عَّد يقم اإلعقراف ي يراقاة اإلسقثادراة الاحق ب يهد حق  قدريض اإلسقحقد  ي ق. 

  قاد ي    الحا في ةسقالم اإليراقيقم اإلعقراف ي يراق قوزيعدة األريدح ع. 

 م ةثيدة الاةصصدة الاسقرق  )ة ق   الغرا ا هد(  ان ي ق ةيراقاة عاليدة لةرح يييدن الري  لو الةسدر  يق
 ً  .لقعليادة الي ل الاركزي اليا ي والقة  ال دا  اآلةر وفقد

 ق قي  الةقادة الارقيا  يهد يقم ةثيدة ةيراقاة الرسوم والعاوالة ع ق. 
 

 مخصص القروض والتسهيالت واألنشطة التمويلية ومخصص اإللتزامات العرضية  2.1
 

ً لقعليادة الي ل الاركزي اليا ي الصدقر  يدلا  ورين رناي ) ( لس   9ورنم ) م3999( لس   2، )م3992( لس   2قاييقد
واأل  ا  القاويلي  واإللقزاادة لقزاادة يقم قكوين اةص  للقروا والقسهيالة ي  ن لسس قص يف األصو  واإل م5132

العر ي  يكاقهد يدإل دف  ةل   سي  ائوي  للاةدار العدا  قحسش ان اهاوع القروا والقسهيالة واأل  ا  القاويلي  
واإللقزاادة العر ي  اسقيعقاً ا هد األرصق  الاغاد  يوقائع وك دالة اصرفي  صدقر  ان ي ول ةدرهي  كاة االج  وكلل 

 سدة الق صيلي  القوري  ألرصق  القروا والقسهيالة واأل  ا  القاويلي  واإللقزاادة العر ي  الا در ةليهد.في  وج القرا
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 :ص  ايقدً لل سش القدلي  كحق لق  وي دًج عليه يقم قكوين الاة

 النسبة البيان
 %5-3 الحسديدة قحة الاراني ()اق ا    ي  واإللقزاادة العر ي  الا قبا القروا والقسهيالة واأل  ا  القاويل

 %32 القروا والقسهيالة واأل  ا  القاويلي  واإللقزاادة العر ي  غير الا قبا  القيون قون الاسقوح
 %22 القيون الا كول في قحصيلهد

 %311 القيون الرقيئ 
 

يقم ةعقام القروا والقسهيالة واأل  ا  القاويلي  في حدل  عقم هقوح اإلهراجاة الاقةك  حيدلهد لقحصيلهد لو ي دًج عل  
القعليادة الصدقر  ان الي ل الاركزي اليا ي ـ في  وج لعاد  ال ح  القي يقوم يهد ـ وكلل ةصادً عل  الاةص  الكي 

 عقااهد.ةي دف ةليه الاقحصالة ان القروا القي سيا 
 

قبهر القروا واأل  ا  القاويلي  للعاالج والي ول يييدن الاركز الادلي يعق ةصم الاةص  الاحقق والعدم وككا ال وائق 
 الاه ي . 
 

 رتباطاتاإللتزامات العرضية واإل 2.1

 
رقيدادة ـ يعق ةعر ي  ولقزاادة ةقبهر االلقزاادة العر ي  القي ققة  فيهد الاهاوع  ارفدً ةدرج الاركز الادلي قحة ي ق 

 لقزاادة فعلي  في قدريض الييد دة الادلي .ةعقيدر د ال قاث  لصوالً لو  ةصم الق اي دة الاحصل  ع هد ـ ي
 

 بيان التدفقات النقدية 7.1

 
اع ققيع الاهاوع  الاريق  غير الايد ر  ع ق ةعقاق ييدن الققفقدة ال ققي  الاوحق حيث يقم قسوي  صدفي الري  لو الةسدر  

 .  ا  الق غي  واإلسقثادر والقاوي صدفي األاوا  الاقدح  ان لو الاسقةقا  في ل 
 

 حكمها ومافي النقدية 5.1

 

ةعقاق ييد دة الققفقدة ال ققي  الاوحق يق ان ي ق ال ققي  وادفي حكاهد لرصق  ال ققي  واألرصق  لقح الي ول يةالف  ألغراا
لةزا   القي قسقحا ةال  اوككا لرصق  لكون  -ةادر  سي  اإلحقيداي، في األرصق  الاوقع  لقح الي ل الاركزي اليا ي 
قق  يقم نيق د يدلقكل   الاا    في ييدن    واد في حكاهد لصو  ادلي  غير اثالث   هور ان قدريض ةصقار د. قاث  ال ققي

 الاركز الادلي الاوحق.
 

 الممتلكات والمعدات واإلهالك 9.1
 

 اإلعتراف والقياس  .أ 
 

 -ةكا وهق –الااقلكدة والاعقاة يقكل قهد القدريةي   دنصدً اهاع اإل الل وةسدئر اإل ة دا في نيا  قلل الااقلكدة قثية 
وق ا  القكل   هايع القكدليف الا سوي  ايد ر  ل راج األص . كاد قق ان قكل   الااقلكدة القي قم ة  دئهد كاقيدً قكل   الاواق 

األص  في الحدل  الق غيلي  القي قاك ه ان قحقيا الغرا  لقكدليف الا سوي  ايد ر  لو عواألهور ولي  اواق اسقهلك  ان ا
ً القكدليف الالزا  ل ل األص  وةعدق  قرايم الاونع. واليراهيدة القي يقم  راؤ د لهله الكي قم ي دؤب ان  كاد ق ا  لي د

 قم رسالقهد كهزج ان قكل   قلل الاعقاة. ي عقيدر ل هد  روري  لقاكين الاعقاة ان لقاج الغرا الاالوش ا هد ي
 

ع قاد قكون لهزاج ان الااقلكدة والاعقاة كاة لعادر ةفقرا ي  اةقل   يقم ةقراههد كي وق اسققل  )الاكو دة الرئيسي ( 
  ان الااقلكدة والاعقاة.

 
األص  الثدية ع ق القةل  ا ه لو ع قاد يكون ان الاقونع عقم الحصو  عل  ا دفع ةنقصدقي  اسققيلي  اقونع  ةسقيعدقيقم 

لو الةسدر  ال دقه  ان  قحققهد ان ةسقارار ةسقةقام  كا األص ، وفي العدم الكي قم فيه ةسقيعدق األص ، يقم ةقراج الري 
ق الاقحقا ان عالي  الييع وصدفي القيا  القفقري  لألص ( يييدن الري  لو عالي  اإلسقيعدق )ال ر  يين صدفي نيا  اإلسقيعد

. ةكا قم ةسقيعدق لي لص  اعدق ققيياه ف ن اد ية   ان ي ق ةيراقاة واصدريف لةرحالةسدر  والقة  ال دا  اآلةر 
 . يقم قرحيله ةل  األريدح الارحل  األص  ان فدئا ةعدق  الققييم
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 التكاليف الالحقة .ب 
 

ققم رسال  القكدليف الاقعلق  ي سقيقا  هزج ان الااقلكدة والاعقاة كهزج ان قكل    كا األص ، وققم رسال  القكدليف الالحق  
زيدق  في القيا  اإلنقصدقي  الاسققيلي  لهكب الااقلكدة وياكن ةل  عل  الااقلكدة والاعقاة فقا ع قاد قؤقي  كب القكدليف 

القكدليف اليواي  لةقا  الااقلكدة والاعقاة  .ق ، ويقم ةسقيعدق القيا  القفقري  للهزج الاسقيعقنيدس  كب القكدليف يصور  هي
 ع ق ةسقحقدنهد. الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  األةر الاوحققسه  في ييدن 

 

 اإلهالك .ج 

 
 .-ةن وهقة  –يحسش اإل الل ي دًج عل  قكل   الااقلكدة والاعقاة  دنصدً نياقهد القةريقي  

 
الثدية وةكا كدن لهكا الهزج عار ة قدهي اةقلف عن يدني اكو دة األص   األص يقم قققير العار اإل قدهي لك  هزج ان 

 فسوف يقم ة الكه ي ك  ا  ص .
 

ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ياريق  القسا الثدية وقحاي  ايلغه عل   –فياد عقا األرا ي  –ويقم ة الل  كب الااقلكدة 
 وعل  اقح العار اإل قدهي الاققر لهد.   األةر الاوحقال دا
 

 ةحقسدش اإل الل: ألغراااإل قدهي  الاققر  لقلل الااقلكدة  عادريدألوفياد يلي ييدن 

 واتنالعمر اإلنتاجي المقدرة بالس البيان
 س   21 ايد ي وة  دجاة 

 س واة  31 –س واة  2 لثدث وآالة واعقاة 
 س واة 2 وص دقيا الصراف األلياألههز  و قدا الييع 
 س واة  2 سيدراة ووسدئ   ق 

 س واة لو اق  اإليهدر ليهاد لن  31 قحسي دة عقدراة اسق هر  
 

في ك  ان اريق  اإل الل والعار اإل قدهي الاققر وككلل القيم الاققر  كةرق  في  الاهاوع ال بر س ويدً ياعرف  ةقار  ويعدق 
  هدي  العار اإل قدهي الاققر لقلل الااقلكدة )ةن وهقة(.

 

 إنخفاض قيمة األصول غير المالية  31.1

 
حد  وهوق  كا  ققم اراهع  القيم الارحل  في قدريض ك  ققرير لقحقيق اد ةكا كدن   دل اؤ ر عل  ة ة دا القيا . في

يقم قققير نيا  األص  القديل  لإلسقرقاق. ققاث  القيا  القديل  لإلسقرقاق ألحق األصو  لو وحق  ا قه  لل قق يدلقيا   ،الاؤ ر
ً قكدليف الييع، ليهاد لكيرالحدلي  الاسقةقا  ونياقه العدقل    . ع ق ققييم نيا  اإلسقةقام، يقم ةصم الققفقدة ال ققي  دنصد

لاد  والاةدار الةدص  الاسققيلي  ةل  نياهد الحدلي  ي سقةقام اعق  الةصم الكي يعكس قققيراة السو  الحدلي  للقيا  الزا ي  ل
. ويقم اإلعقراف يةسدئر ة ة دا القيا   ان ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر الاوحق ةل  الحق يهكا األص 

  .ل  ألص  نياقه القديل  لإلسقرقاقرحالكي ال ققهدوز فيه القيا  الا

 
 خرىأمخصصات  33.1

 
ةلقزام حدلي، ند و ي لو ةسق قدهي، ياكن قققيرب يصور  اوثون   قيه   اهاوع ال يقم اإلعقراف ياةص  اد ع قاد يكون لقح

لحقث سديا، ويكون ان الاحقا  لن يسقلزم ققفقدة ةدره  للا دفع اإلنقصدقي  لقسوي  اإللقزام. وةكا كدن ق ثير القيا  الزا ي  
ً للايدلغ    الاقونع  ياعق  اد ني  ال ريي  والكي ، يقم قحقيق الاةصصدة ان ةال  ةصم الققفقدة ال ققي  الاسققيليهو ريد

 يعكس ققييادة السو  الحدلي  للقيا  الزا ي  للايدلغ، ع قاد يكون ا دسيدً، والاةدار الاقعلق  يدإللقزاادة.
 

 تقييم األصول التي آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون بعض العمالء 35.1

 
الادلي الاوحق  ان ي ق "لرصق  اقي   ولصو  لةرح" وفقدً ققرج األصو  القي آلة الكيقهد للاهاوع  يييدن الاركز 

لقعليادة الي ل الاركزي اليا ي وكلل يدلقيا  القي آلة يهد للاهاوع   دنصدً لي ا ة دا في نياقهد في قدريض الييد دة الادلي  ـ 
 .ر الاوحقييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  األة ة دا عل  ةن وهق ـ، ويقم قحاي  نيا   كا اإل

 
 عقود اإليجار  31.1
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قص يف العقوق كعقوق ةيهدر قاويلي ع قاد ق ق   روا العقق هايع الاةدار والا دفع ال دقه  عن الالكي  ةل  الاسق هر. 

ييدن الري  لو الةسدر  قحا  اإليهدراة الاسقحق  القفع يحكم  كب العقوق عل   ،ق اإليهدر كعقوق ق غيلي ووقص ف يقي  عق
 عل  لسدس القسا الثدية وعل  اقح فقر  اإليهدر. ال دا  األةر الاوحقوالقة  

 
 تقييم اإلستثمارت في شركات زميلة  32.1

 
يقم قص يف اإلسقثادر ك سقثادر في  ركدة زايل  ع قاد يكون للاهاوع  ق ثير  دم عل  عاليدقهد الادلي  وسيدسقهد  -

يدلادئ  ان القو   21ةل   51ع قاد يالل الي ل يين  الق غيلي  اع عقم وهوق سيار ، ويوهق  كا الق ثير الهدم
 القصويقي  لل رك .

قثية اإلسقثادراة في ال ركدة الزايل  القي للاهاوع  ق ثير  دم عليهد يقكل   اإلنق دج، وفي قدريض الييد دة الادلي   -
الالكي  لل رك  الزايل ، يقم قعقي  نيا  قلل اإلسقثادراة يدلزيدق  لو ال ق  حسش  صيش الاهاوع  في حقو  

ً للييد دة الادلي  الاعقاق  لهكب ال ركدة، ويقم ةثيدة نيا   كا القغير يييدن الري  لو الةسدر  والقة   وكلل ايقد
 .الاوحق ال دا  اآلةر

 
 التمويل والعقود اإلستثمارية اإلسالمية  32.1

 

ال ريع  اإلسالاي  ان ةال  لقواة ةسالاي  اق وع  اث  ققوم الاهاوع  يازاول  لعاد  اصرفي  ةسالاي  اقوافق  اع لحكدم 
 اإلعقراف يدإليراقاة الارقيا  يهكب األقواة. (2.1) مواإلسقص دع، الا دري  واإلهدر  ويو   اإلي دح رن الارايح 

 
 تمويل عمليات المرابحة واإلستصناع .أ 

 
 رائهد وحيدزقهد ي دج عل  وعق ان الاقعدا  يدلقيدم الارايح   ي عقق ييع ياوهيه قييع الاهاوع  لص  لو سلع  سيا له 

 السلع  و دال الري  الاق ا عليه. ي رائهد وي روا اعي  ، يقكون سعر الييع ان قكل  
 

ان اق ا عليهاد اإلسقص دع  و عقق يين الاهاوع  والعاي  ققوم الاهاوع  عل  لسدسه يييع لص  ااور وفقدً لاواص دة وث
 .اسيقدً اع العاي 

 

ً ةليهد العدئق  قثية القيون الاقعلق  يعاليدة قاوي  الارايح  واإلسقص دع سواج كد ة نصير  لو اويل  األه  يدلقكل   ا دفد
 .ليه يعقوق الارايح  لو اإلسقص دعالاق ا ع

 
 المضاربة .ب 

 

ويقوم الارف اآلةر  . حيث يقوم ياوهيه لحق األاراف يقققيم لاوا  )رش الاد (ري   ي عقق يين الاهاوع  والعاي الا د
ق ا )الا درش( ي سقثادر  كب الايدلغ في ا روع اد لو   دا اعين، ويقم قوزيع األريدح ال دقه  يي هم وفقدً لحص  األريدح الا

ً في العقق ، لو اةدل    روا وي وق   الةسدئر ال دقه  عن سوج ةقارقه، لو ة ادله. يقحا  الا درش كدفعليهد يي هم اسيقد
 فياد عقا كلل يكون رش الاد  اسئوالً عن الةسدئر.الا دري ، 

 
 اإلجارة المنتهية بالتمليك  .ج 

 
هر( يق هير لص  للعاي  )الاسق هر( ) راج/ ةنق دج األص  ؤ)كا الاهاوع قوم ياوهيهد قاإلهدر  الا قهي  يدلقاليل  ي ةق دني  

  والوعق يدلق هير(، اقدي  يعا اقفوعدة اإليهدر يدئع ارف ثدلث لو ان العاي    سه، حسش الش العاي  ان الاحقق، سواجً 
 .اقغيرلاق  ق هير لو فقراة ق هير احقق ، اسقحق  القفع عل  لسدس ةيهدر ثدية لو 

 
قحقق ةق دني  ةهدر  األص  الاؤهر واق  اإليهدر، وككلل لسس لحسدش اإليهدر وقونية قفعدة اإليهدر واسؤوليدة كال 

)الاؤهر( قعهق يقهقيق اق  عقق اإليهدر وقفع قفعدة اإليهدر  للاهاوع قم العاي  )الاسق هر( ةال  اق  اإليهدر، يقالارفين 
 الاقعلق  يكلل حسش الهقو  الزا ي الاق ا عليه والصيغ  الاايق  ةال  اق  اإليهدر.

 
 هايع لنسدا اإلهدر .في  هدي  اق  اإلهدر  ق قق  الكي  األصو  الاؤهر  ةل  الاسق هر  ريا  لن يكون الاسق هر نق سقق 

 



 بنك التسليف التعاوني والزراعي )شركة مساهمة يمنية( 

   
 

37  

 

قثية األصو  الاقق د  يغرا اإلهدر  واإلهدر  الا قهي  يدلقاليل يدلقكل    دنصدً اهاع اإل الل ولي ة ة دا في نياقهد، ويقم 
 عل  اقح عار الق هير. –فياد عقا األرا ي  –ة الكهد 

 
 عائد أصحاب حسابات اإلستثمار  32.1

 
اإلسقثادر الاالق  واإلقةدر عل  لسدس عقق الا دري  الكي يقم ياوهيه اإلق د  عل  يقم قحقيق العدئق الاسقحا عل  حسديدة 

 الا درك  في الري  والةسدر  ال دقه  عن الاعداالة اإلسالاي  الاةقل   ةال  ال قر  الادلي .
 

 الضرائب 37.1

 
 .الهاهوري  اليا ي  قحسش ال رائش عل  الاهاوع  ايقدً للقوا ين واللوائ  والقعليادة ال رييي  السدري  في -
ً للادق  ) - ي   دج ي ل القسليف القعدو ي والزراعي ال قة ع لريدح الي ل  م3995( لس   19( ان القد ون )53وفقد

ً لقد ون  رائش القة  رنم )ريي  األريدح القهدري  والص دعي ل   م3993( لس   13. وال ية ع الي ل لي د
( ان القد ون رنم 92ولحكدم الادق  رنم ) م3999( لس   35يدلقد ون رنم )والقعقيالة الالحق  له يدلقرار الهاهوري 

 .م5119ساير قي 13ي  ن الي ول وكلل حق   م3999( لس   19)
قة ع لريدح الي ل لل رائش وكلل عل  لسدس  م5131( لس   31( ان ند ون  رائش القة  رنم )321وفقدً للادق  ) -

 .م5131% للوعدج الةد ع لل ريي  يقجاً ان عدم 51اعق   رييي 
 براً لاييع  الاحدسي  ال رييي  في الهاهوري  اليا ي  ف ن قاييا اد ورق ي  ن ال رائش الاؤهل  ياعيدر الاحدسي   -

. وفي حدل       لصو   رييي  اؤهل   رييي  اؤهل  ع ه عدق  ةلقزاادة القولي عن ال رائش عل  القة  ال ي   
عن قاييا الاعيدر ف ن  كب األصو  ال ققرج ةال ع قاد قكون   دل اؤ راة كدفي  لن  كب األصو  سيقم قحقيقهد في 

 .الاسققي  الا بور
 

 مخصص الضمان اإلجتماعي 35.1

 
( لس   52يحسش ند ون الق اي دة اإلهقادعي  اليا ي  رنم ) اإلهقادعيحصقهم لقدج ال ادن  الاهاوع  ايقفع اوب و .ل 

م ي  ن الق اي دة والاعد دة ويقم سقاق اإل قراكدة للاؤسس  العدا  3993( 52م وككا القد ون رنم )3993
 دنيي في الاهاوع  اسد ا  للق اي دة اإلهقادعي  والهيئ  العدا  للق اي دة ني  اليوم العد ر ان ال هر القدلي. قحا 

 .الاوحق اآلةر ال دا  والقة  لوالةسدر  الري 

 فياد يقعلا يحقو  قرل الةقا . الاهاوع قايا لحكدم ند ون الق اي دة اإلهقادعي  عل  اوب ي  .ش 

 
 توزيعات األرباح لألسهم العادية 39.1

 

. يقم القعدا  ياعرف  الاسد ايني يقم ةعقادق د يقم اإلعقراف يقوزيعدة األريدح لألسهم العدقي  في حقو  الالكي  في ال قر  الق
 ز الادلي الاوحق في ةي دح اسقق .اع قوزيعدة األريدح للس   القي يعلن ع هد يعق قدريض ييدن الارك

 
 العائد على السهم 51.1

 
يُحقسش العدئق األسدسي للسهم يقسا  األريدح )الةسدئر( العدئق  لحدالي األسهم العدقي  يدلي ل عل  عقق األسهم لو الاقوسا 

 .لعقق األسهم القدئا  ةال  العدم الاره 
 

 أرقام المقارنة  53.1

 
 يقم ةقراج كدف  الايدلغ اع لرندم الاقدر   فياد عقا اد قسا  يه الاعديير لو الق سيراة الاحدسيي .
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 الزكاة المستحقة على حسابات المساهمين  55.1

 
الهه  الحكواي  الاةقص  والقي ققرر قوزيعهد ايقدً ققوم الاهاوع  يقوريق الزكد  الاسقحق  عل  حسديدة الاسد اين ةل  

 لاصدرفهد ال رعي .
 

 هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 51.1

 
قة ع الاعداالة يدل رع اإلسالاي إل راف  يئ  ال قوح والرندي  ال رعي ، والقي ق حصر اسئوليقهد في رندي  الهوا ش 

 اإلسالاي .ال رعي  ل  دا ال رع اإلسالاي ايقدً ألحكدم ال ريع  
 

 معلومات البنك األم  52.1

 
يقم ةعقاق ييدن الاركز الادلي وييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر للي ل األم الا ص  ع هاد  ان اإلي دحدة 

يقم ي قيدع   س السيدسدة الاحدسيي  الاككور  لعالب فياد عقا اإلسقثادر في ال ركدة القديع  حيث  الاقاا  للييد دة الادلي 
 قسهيلهد يدلقكل  .

 

 التغييرات في السياسات المحاسبية .2
 

 م5132يناير  3المعايير الجديدة والمعدلة سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  3.2
 

م ليس لهد 5132القعقيالة عل  الاعديير القولي  إلعقاق الققدرير الادلي  والقي لصيحة سدري  الا عو  ي ك  ةلزااي في عدم 
ً لكلل، ليس   دل لي قغييراة عل  السيدسدة  ق ثير هو ري عل   قدئج لعاد  الاهاوع  والاركز الادلي للاهاوع . ووفقد

 م.5132في عدم  للاهاوع الاحدسيي  
 

المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية وغير سارية المفعول حتى اآلن والتي لم يتم تبنيها من قبل  5.2
 المجموعة

 

قم ةصقار اعديير وقعقيالة وق سيراة هقيق  عل  الاعديير الحدلي  ان ني  اهلس اعديير الاحدسي  القولي  ولك هد غير سدري  
. لق دب اعلوادة ع هد والقي يقونع لن قكون كاة عالن  اهاوع الييد دة الادلي ، ولم يقم قي يهد ان ني  الالا عو  حق  قدريض 

 الادلي . الاهاوع يييد دة 
 

لل قر   اهاوع ي ن هايع اإلصقاراة كاة العالن  سوف يقم قي يهد  ان السيدسدة الاحدسيي  لل الاهاوع وققونع ةقار  
ريض   دك  كب اإلصقاراة. و  دل اعديير وقعقيالة وق سيراة هقيق  لصقرة لكن ال يقونع لن يكون األول  القي قيقل يعق قد

 .اهاوع لهد ق ثير هو ري عل  الييد دة الادلي  لل
 

 ( 5132( األدوات المالية )9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم)م 
 

 م(5132( األقواة الادلي  )9القولي إلعقاق الققدرير الادلي  رنم ) اهلس اعديير الاحدسي  القولي  لصقر اؤةراً الاعيدر
"األقواة الادلي : اإلعقراف والقيدس". الاعيدر الهقيق  19ةسقيقا  اعيدر الاحدسي  القولي رنم والكي ياث  ةسقكاد  لا روع 

س الاوهوقاة الادلي  ويققم  اوكهدً حو  قص يف ونيد 19يقوم ي قةد  قغييراة واسع  ال اد  لاعيدر الاحدسي  القولي رنم 
( يوفر لي دً 9هقيقاً "ةسدئر اإلئقادن الاقونع " لقق ي نيا  األصو  الادلي . الاعيدر القولي إلعقاق الققدرير الادلي  رنم )

 ةر دقاة هقيق  ي  ن قاييا احدسي  القحوا.
 

( حو   كب الييد دة الادلي . الاعيدر الهقيق يسقلزم 9لي  رنم )الاعيدر القولي إلعقاق الققدرير الادلم ققيم لثر  اهاوع الزالة ال
 م.5139ي دير عدم  3لل قراة الس وي  القي قيقل في لو يعق  قاييقه

 

 ( اإليرادات من العقود مع العمالء" 32المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم" ) 
 

يققم اقاليدة هقيق  لإلعقراف يدإليراقاة، لقح  اح  اعيدر الاحدسي  ( 32الاعيدر القولي إلعقاق الققدرير الادلي  رنم )
"عقوق اإل  دج"، والعقيق ان الق سيراة الاقعلق  يدإليراقاة.  33"اإليراقاة"، اعيدر الاحدسي  القولي رنم  39القولي رنم 

 دفي  في العقيق ان الا داا القي ال الاعيدر الهقيق يؤسس  اوكهدً لإلعقراف يدإليراق عل  لسدس السيار  ويوفر ةر دقاة ة
يغايهد يدلق صي  الاعيدر القولي إلعقاق الققدرير الادلي  الحدلي، ياد في كلل كي ي  ةحقسدش القرقييدة اع اإللقزاادة اقعقق  

قعقيقاة األقاج، والقسعيراة الاقغير ، وحقو  العاالج إلسقرقاق األاوا ، وةيدراة الاورق إلعدق  ال راج، وغير د ان ال
 الاعروف .
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م وال زالة 5139ي دير  3( سيكون فعد  لل قراة الس وي  القي قيقل في لو يعق 32الاعيدر القولي إلعقاق الققدرير الادلي  رنم )
( حو   كب الييد دة الادلي  ولكن ليسة يعق في و ع 32ققيم لثر الاعيدر القولي إلعقاق الققدرير الادلي  رنم ) اهاوع ال

 ن قققيم الاعلوادة الكدفي  عن كلل.ياك هد ا
 

 ( إتفاقيات المشاركة33المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) 
 

الحص  في ةق دنيدة الا درك  في األعاد .  كب القعقيالة ةكقسدش قققم  كب القعقيالة قوهيهدة ي  ن اريق  الاحدسي  عن 
( 1ي سقةقام ايدقئ الاحدسي  في الاعيدر القولي إلعقاق الققدرير الادلي  رنم قلزم ي ن يقم الاحدسي  عن هايع قلل الاعداالة 

"ة قادج األعاد " وغير د ان الاعديير القولي  إلعقاق الققدرير الادلي ، ي سقث دج قلل الايدقئ القي ققعدرا اع الاعيدر القولي 
 قرك  لم قق ثر يقلل القوهيهدة الهقيق .(. ةكقسدش الحص  في الا دريع الا 33إلعقاق الققدرير الادلي  رنم )

 

 م.5132ي دير  3وسقكون القعقيالة سدري  الا عو  لل قراة الس وي  القي قيقل في لو يعق 
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها .2

 
 األدوات المالية 3.2

 

في األصو  واإللقزاادة الادلي ، وقق ان األصو  الادلي  لرصق  ال ققي   للاهاوع ققاث  األقواة الادلي   .ل 
 واإلسقثادراة الادلي  والقروا والسل يدة واأل  ا  القاويلي  اإلسالاي  للعاالج والي وللقح الي ول  األرصق 

ة الادلي  ووقائع العاالج والاسقحا ان الي ول والاؤسسدولصو  ادلي  لةرح، وقق ان اإللقزاادة الادلي  
لاقره   ان كاد قق ان األقواة الادلي  الحقو  والقعهقاة ا والقروا اويل  األه  واإللقزاادة الادلي  األةرح

 الاوحق  ( ان اإلي دحدة الاقاا  للييد دة الادلي 1رقيدادة. ويق ان ةي دح رنم )ي ق ةلقزاادة عر ي  وة
 قواة الادلي  واد قرقيا يهد ان ةيراقاة واصروفدة.السيدسدة الاحدسيي  ي  ن لسس ةثيدة ونيدس ل م األ

 

 :القيا  العدقل  .ش 
 

يقيدس القيا  العدقل  ي سقةقام الققرج القدلي للقيا  العدقل  والكي يعكس اقح ل اي  الاقةالة  الاهاوع  ققوم
 الاسقةقا  في  كا القيدس:

 

  الاعقل ( ألصو  اادثل  في لسوا  فعدل .الاسقوح األو  للقيا  العدقل  وياث  األسعدر الاققاول  )غير 

  للقيا  العدقل  ياث  الع دصر األةرح يةالف األسعدر الاققاول   ان الاسقوح األو   الثد يالاسقوح
والقي يقم االحبقهد ي ك  ايد ر )ان ةال  األسعدر( لو ي ك  غير ايد ر )يقم ة ققدنهد ان األسعدر(. 

قم ققيياهد ي سقةقام لسعدر السو  الاقره  في لسوا    ا  ألقواة  كب ال ئ  عل  األقواة القي ي ق ا 
اادثل ، لو لسدليش ققييم لةرح يحيث قكون هايع الاقةالة الهدا  نديل  للاالحب  يصور  ايد ر  لو 

 غير ايد ر  ان ييد دة السو .

 للاالحب  وق قا   كب  ةقام اقةالة غير نديل قس  وياث  لسدليش الققييم ي الاسقوح الثدلث للقيا  العدقل
عل  اقةالة غير نديل  للاالحب  يحيث يكون  ققياهدالقي قسق ق لسدليش  األقواةال ئ  عل  هايع 

 للاقةالة غير القديل  للاالحب  لثراً كييراً في ققييم األقا .
 

للف  1223113 ونقرب م ايلغ5132قيساير  13للييع كاد في وق ا  القيا  العدقل  لإلسقثادراة الادلي  الاقدح  
قيساير  13كاد في  ،للف لاير يا ي 339553311 ونقرب لاير يا ي كاسقوح ثدلث ان ققرج القيا  العدقل  )ايلغ

والثد ي إلفصدحدة القيا   األو ، وال قوهق لقواة ادلي  اقدس  يدلقيا  العدقل  ق قرج وفا الاسقوح (م5132
 العدقل .

 

 :نياقهد العدقل  القيا  القفقري األقواة الادلي  القي ققدرش  .ج 
 
 

و ي األصو  واإللقزاادة الادلي  ال ققي  لو القي لهد فقر  ةسقحد  لن  ان ثالث  ل هر وقكون نياقهد القفقري  اقدري  
 لقياقهد العدقل .
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 القيا  العدقل  لألقواة الادلي  .ق 
 

 

في الاوحق  ع ق ةن د  العا  يقدريض الييد دة الادلي  ققاث  القيا  العدقل  لألصو  الادلي  الاققاول  يدلسعر الاعلن 
وفي حدل  عقم قوفر لسعدر اعل   ليعا األصو  الادلي . يقم قققير نياقهد العدقل   ،(Bid Priceاألسوا  الادلي  )

ال يقوفر لهد  ، لو يقم ةقراههد يدلقكل   ع قادةل  حق كيير قار  ادلي  ا ديه  لهدر قهد يدلقيا  السوني  الحدلي  إلياقد
 قققير او وعي يعقاق عليه لقياقهد العدقل .

 

وايقدً ألسس الققييم الاقيع  في ققييم األصو  واإللقزاادة الادلي  للاهاوع  والوارق  يدإلي دحدة الاقاا  للييد دة 
قدريض الييد دة  ري  فيةقالفد هو ريدً عن نياقهد القفقعدقل  لألقواة الادلي  ال قةقلف ةالادلي  الاوحق  ف ن القيم ال

 الادلي  الاوحق .
 

ي قص يف الاهاوع  لك  فئ  ان األصو  واإللقزاادة الادلي  ونياقهد الارحل  اقدر   يدلقيا  ويو   الهقو  القدل .ب 
الهقو  عل  القيا  العدقل   يحقويالعدقل  لألقواة الادلي  يدلاهاوع  والاقره  يدلييد دة الادلي  الاوحق  )ال 

 :لألصو  واإللقزاادة غير الادلي (

  م5132 

 
محتفظ بها حتى 
 المتاحة للبيع  القروض والسلفيات  تاريخ اإلستحقاق

التكلفة المطفأة 
 األخرى 

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة  المرحلة 

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

       
       األصول المالية

في   ققي  ولرصق  لقح الي ل الاركزي اليا ي
 5939993112 5939993112 - - 5939993112 - ةادر  سي  اإلحقيداي

 3139223111 3139223111 - - 3139223111 - لرصق  لقح الي ول
 1933193923 1933193923 - - 1933193923 - نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي 

       إستثمارات مالية: 
 1223113 1223113 - 1223113 - - اقدس  يدلقكل   العدقل 
 52932193921 52932193921 - - - 52932193921 اقدس  يدلقكل   الاا   

 3232213111 3232213111 - - - 3232213111 ةسقثادراة في صكول ةسالاي 

 52293229921 5291529129 7229173 - 12199729291 12199729291 

       

       اإللتزامات المالية

 3231933919 3231933919 3231933919 - - - لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة الادلي 

 11932113129 11932113129 11932113129 - - - وقائع للعاالج

 531223399 531223399 531223399 - - - نروا اويل  األه 

 - - - 15292329722 15292329722 15292329722 

 

  م5132 

 
محتفظ بها حتى 
 المتاحة للبيع  القروض والسلفيات  تاريخ اإلستحقاق

التكلفة المطفأة 
 األخرى 

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة  المرحلة 

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

       
       األصول المالية

في   ققي  ولرصق  لقح الي ل الاركزي اليا ي
 2131123952 2131123952 - - 2131123952 - ةادر  سي  اإلحقيداي

 5932223112 5932223112 - - 5932223112 - لرصق  لقح الي ول

 2133193912 2133193912 - - 2133193912 -  يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي ا وسلنرو
       إستثمارات مالية: 

 339553311 339553311 - 339553311 - - اقدس  يدلقكل   العدقل 

 15135953912 15135953912 - - - 15135953912 اقدس  يدلقكل   الاا   

 3531113111 3531113111 - - - 3531113111 ةسقثادراة في صكول ةسالاي 

 11295559912 31291139122 399559371 - 27595129373 27595129373 

       

       اإللتزامات المالية

 5331123133 5331123133 5331123133 - - - لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة الادلي 

 25232193119 25232193119 25232193119 - - - وقائع للعاالج

 531993195 531993195 531993195 - - - نروا اويل  األه 

 - - - 22592719315 22592719315 22592719315 
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 إدارة المخاطر المتعلقة باألدوات المالية 5.2
 

 إدارة المخاطرإطار  .أ 
 

ققم ةقار  الاةدار ال ا ي  )الاق صل ( الاقعلق  ي   ا  وعاليدة الاهاوع  الاةقل   ان ةال  ةهراجاة اسقار  لقحقيق د 
ونيدسهد وارانيقهد يدإل دف  ألسدليش الرندي  األةرح لقيق  في ةادر الحقوق الاساوح يهد. وقعقير عالي  ةقار  الاةدار ان 

 اي  ل ادن ةسقاراري  قحقيا الاهاوع  لألريدح. ويقحا  ك  فرق يدلاهاوع  الاةدار الوانع  في ةادر العاليدة كاة األ
 .اسئوليدقه إلسقاراري  ريحي  الاهاوع 

 

 عملية إدارة المخاطر .ب 
 

يق واراني  الاةدار، ويدلرغم ان كلل، قوهق عق  ههدة لةرح اسئول  عن ةقار  قاهلس اإلقار   و الاسئو  عن قح يعقير
 ، وا هد اد يلي:يدلاهاوع الاةدار 

 

 والقي ققوم يو ع السيدسدة واأل قاف إلقار  األصو  واإللقزاادة لييدن الاركز الادلي لجنة األصول واإللتزامات :
 ان حيث الهيك ، القوزيع، الاةدار والعوائق وق ثير د عل  الريحي . للاهاوع 

 :قسدعق  ،قار اإلوالقي يقم قعيي هد ان ني  اهلس اإلقار  و ي ق م لع دج غير ق  يكيين ان لع دج  لجنة التدقيق
ادلي  وققنيا قلل الققدرير له   الققنيا اهلس اإلقار  عل  القيدم ياسئوليدقه فياد يقعلا يققييم هوق  وسالا  الققدرير ال

ولسدليش  للاهاوع و بدم نيدس ققييم الاةدار واقدر قهد يدلاركز الرلسادلي  دلاهاوع وسالا  ال وايا القاةلي  ي
 نديي  والقاةلي .دلقوا ين واأل با  والسيدسدة الراراني  اإللقزام ي

 

 قياس المخاطر .ج 
 

السيار  عليهد ان ةال  اراني  الحقوق الاساوح يهد لك   وع ان ل واع الاةدار، وقعكس  كب الحقوق ويقم اراني  الاةدار 
 وعواا  السو  الاةقل   الاحيا  يدإل دف  ةل  اسقوح الاةدار الاقيو  اع القركيز عل  الاهاوع ةسقراقيهي  عا  

وقحليلهد للقعرف الايكر عل  الاةدار  لاهاوع لادة ان اإلقاراة الاةقل   وع الاعلنادعدة ادلي  اعي  ، حيث يقم ها
 ال دئق واةدار السو  )اةدار سعر واةدار السيول  لاةدار اإلئقادن  الاهاوع قعرا قو. قي نق ق هم ع هدالاقونع  ال

 واةدار ققليدة سعر صرف العاالة األه يي ( وككا اةدار الق غي  ويعا الاةدار األةرح.
 

 مخاطر اإلئتمان .د 
 

قعقير القروا والقسهيالة اإلئقاد ي  واأل  ا  القاويلي  الاا وح  للعاالج والي ول وككا لرصق  الحسديدة الهدري  والوقائع 
لقح الي ول والحقو  والقعهقاة ان الغير ان األصو  الادلي  الاعر   لةار اإلئقادن الاقاث  في عقم نقرب قلل األاراف 

 لو ك  الاسقحا عليهم في قواريض اإلسقحقد .عل  سقاق هزج 
 

 إدارة مخاطر اإلئتمان 
 

ي سقةقام  بدم قاةلي لقص يف الاةدار لققييم الهقار  اإلئقاد ي  للاققرا واألاراف الاقديل . ي قا   بدم  الاهاوع  ققوم
األ  ا  القاويلي  العدال  )ا قبا  وقحة دلقروا والسل يدة واسقويدة، الاسقوح األو  والثد ي يقعلا ي ةاس الاةدار عل  

الاراني ( والاسقويدة ان الثدلث للةداس  ي قيون غير عدال  ولك  ا هد ييدن ةد  يدلقص يف يقالئم اع اقاليدة الي ل 
 :اليا يالاركزي 

 معيار التصنيف الفئة الدرجة
نروا وقسهيالة ول  ا  قاويلي  قون  1

 .الاسقوح
يوم، وقبهر يعا الةسدئر  قيه  لعواا  سليي   91ان اق ةر  السقاق ألكثر 

 .نق قعو  السقاق
نروا وقسهيالة ول  ا  قاويلي   2

 .ا كول في قحصيلهد
يوم، ووفقدً للاعايدة ف ن قحصي  كدا  الايلغ  391السقاق ألكثر ان   اق ةر

 .يكون ا كول فيه ااد يؤقي لةسدر  هزج ان القرا
قاويلي  نروا وقسهيالة ول  ا   2

 .رقيئ 
 .يوم، ونق ال يقم ةسقرقاق لي ايلغ 121السقاق ألكثر ان   اق ةر
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عل  لسدس قص ي دة اإلئقادن القاةلي   القروا والسل يدة واأل  ا  القاويلي  العدال  للاهاوع اح ب  وفياد يلي ةهادلي 
 (:والسل يدة واأل  ا  القاويلي القروا )يقون األةك في اإلعقيدر نيا  ال اد دة ال ققي  اقدي  قلل 

 

ً لقعليادة الي ل الاركزي اليا ي الصدقر  يدلا  ور رنم ) ةقار  اةدار م ي  ن 3991( لس   31يدإل دف  لكلل وقاييقد
 للاعدييرويدإل دف  اإلئقاد ي ،  إلاكدن قحقيا ةقار  لف   لاةدار د يحق لق   ان الاعديير وكلل الاهاوع  قلقزمف ن  اإلئقادن

 الاككور  يدلا  ور لعالب ققوم الاهاوع  يدلعقيق ان اإلهراجاة لقة يا اةدار اإلئقادن وققاث  ل م اإلهراجاة فياد يلي:
 

  عن العاالج والي ول ني  القعدا  اعهم وقحقيق اعقالة الةار اإلئقاد ي  الاقعلق  يكلل.ةعقاق القراسدة اإلئقاد ي ، 

 الي ول. والحصو  عل  ال اد دة الكدفي  لقة يا حهم الاةدار القي نق ق    في حدل  قعثر العاالج ل 

  وقققير الاةصصدة الاالوي   الاقديع  والقراس  القوري  للعاالج والي ول يهقف ققييم اراكز م الادلي  واإلئقاد ي
 للقيون واألرصق  غير الا قبا .

 لقركيز  قوزيع اح ب  القروا والسل يدة واأل  ا  القاويلي  واألرصق  لقح الي ول عل  نادعدة ً اةقل   قالفيد
 الاةدار.

 
نص  للاةدار و دة الاركز الادلي ويبهر الحق ألاإلئقادن لاك والهقو  القدلي يو   الحق األنص  للقعرا لاةدار
  اد دة )ني  ةصم لي  اد دة(:ير الاةدار ي سقةقام ةق دنيدة اليدإلهادلي قون األةك في اإلعقيدر العواا  الاة    ان ق ث

 

   م5132 م5132
 الدرجة الفئة ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 5-3 ا قبا  وقحة الاراني   1931293221 2331293219

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

1132933223 5133993919 

 الاركزي اليا ي   ققي  يدلص قو  ولرصق  اإلحقيداي لقح الي ل 

 )ال قق ان ال ققي  يدلص قو  والصراف اآللي(

 لرصق  لقح الي ول  3139223111 5932223112

 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي   1933193923 2133193912

 ةسقثادراة ادلي   52135523112 15235123311

 ةسقثادراة في صكول ةسالاي   3232213111 3531113111

  ركدة زايل  ةسقثادراة في  2153999 2393929

 يعق ةصم الاقفوع  الاققا   لرصق  اقي   ولصو  لةرح يدلصدفي  132213239 239513253
22297929122 12591239275   

    
 ةلقزاادة عر ي  وةرقيدادة  2239193122 1132123291

 اإلئتمانإجمالي التعرض لمخاطر   19193599237 22595119922
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وفياد يلي قحلي  لألصو  الادلي  واإللقزاادة العر ي  واإلرقيدادة حسش القادع ني  ويعق ةصم لي   اد دة )قركز 
 :الحقاألنص  لاةدار اإلئقادن حسش القادع(

 م5132 م5132 

 البيان
 إجمالي الحد

 األقصى للمخاطر 
 صافي الحد 

 األقصى للمخاطر
 إجمالي الحد

 األقصى للمخاطر 
 صافي الحد

 األقصى للمخاطر 
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
     

 - 12539113199 - 59132513231 حكواي

 939523593 2239923331 532233191 3135193292 ادلي

 139153259 1135393351 332213112 5131293199 قهدري

 9213152 239953192 3193531 2213119 ص دعي 

 3133225 332953991 5393139 532923319 ةقادة 

 239113125 232313911 931323112 939593192 لفراق لةرح 
 9323553 331913292 933522 2923121 اقدوالة
 9113122 332113921 3513991 235913119 لةرح

 5391919132 22297929122 3592299512 12591239275 اإلجمالي

     

 2132213512 1132123291 1231233222 2239193122 ةلقزاادة عر ي  وةرقيدادة

 19193599237 2592139551 22595119922 5299119225 

 
 ي قار  قركزاة الاةدار ان ةال  قوزيع الاح ب  اإلئقاد ي  عل  نادعدة ةنقصدقي  واوانع هغرافي  وققوم الاهاوع 

قوزيع األصو  واإللقزاادة وككا  الاوحق  ان اإلي دحدة الاقاا  للييد دة الادلي  (25رنم ). وييين اإلي دح اةقل  
عل  القادعدة اإلنقصدقي  الاةقل  ، كاد ييين اإلي دح  الاوحق  اإللقزاادة العر ي  واإلرقيدادة في قدريض الييد دة الادلي 

قوزيع قلل األقواة الادلي  عل  الا داا الهغرافي  في قدريض الاوحق  للييد دة الادلي   الاقاا ان اإلي دحدة  (21رنم )
  .الاوحق  الييد دة الادلي 

 

 مخاطر السيولة .ه 
 

ق    اةدار السيول  ان الققفقدة ال ققي  القي ق قج ان األصو  واإللقزاادة، والقي ال ققوافا ان حيث العال  والحهم وفقراة 
 قكدليف لةرح. لو لي اإلسقحقد  ااد يقرقش عليه الحده  ةل  قوفير قاوي  والقي ال ياكن القيدم يه قون قكيق قكدليف لعل  

 
في قدريض اإلسقحقد  الا دسش يدإل دف  للاةدار  دعل  الوفدج ي لقزاادقه وع االاهاققر   السيول  في عقم اةدارققاث  

  ال دقه  عن عقم الققر  عل  قسيي  يعا األاوا  ي سعدر اعقول  وفي ةادر زا ي ا دسش.
 

 إدارة مخاطر السيولة 
 

عقيق  ان يي هد وقائع العاالج اع اراني  القاوي  ان ةال  ةسقةقام لقواة يدلعا  عل  ق ويع لسس  وع االاهققوم ةقار  
لقيدم لالاسققيلي  ي ك  يواي يدإل دف   قواريض اإلسقحقد  للق كق ان اإلحق دب يدلسيول  الكدفي  والاالوي  وككا اراني  الققفقدة

 يدلعا  عل  قرقيش اصدقر قاوي  اق وع  وكدفي .
 

% ونق يلغة  سي  السيول  52م  سي  السيول  يحق لق   3991( لعدم 1يدلا  ور القوري رنم ) اليا يالي ل الاركزي ونق حقق 
 م.5132قيساير  13% في 19.33% اقدي  اد سيقه 91.11م اد  سيقه 5132قيساير  13كاد في 
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 لاقيقي :والهقو  القدلي يو   قحلي  ي سقحقدندة اإللقزاادة الادلي  والقي قو   اإلسقحقدندة القعدنقي  ا

 م5132 

 
 إستحقاقات خالل

 أشهر 1 

إستحقاقات من 
 2أشهر إلى  1

 أشهر

 إستحقاقات من
أشهر إلى  2 

 سنة
إستحقاقات أكثر 

 اإلجمالي من سنة
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
      

      اإللتزامات

لرصق  اسقحق  للي ول 
 3231933919 - - - 3231933919 والاؤسسدة الادلي 

 11932113129 3332393291 93199 5213512 59139153219 وقائع العاالج
 531223399 531223399 - - - نروا اويل  األه 

 939223112  131323231 - - 233593152 لرصق  قائ   وةلقزاادة لةرح 

 11295219213 3795939392 59155 5279512 13793319735 إجمالي اإللتزامات

 
 م5132 

 
 إستحقاقات خالل

 أشهر 1 

إستحقاقات من 
 2أشهر إلى  1

 أشهر

إستحقاقات من 
أشهر إلى  2

 سنة
إستحقاقات أكثر 

 اإلجمالي من سنة
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
      

      اإللتزامات

لرصق  اسقحق  للي ول 
 5331123133 - - - 5331123133 والاؤسسدة الادلي 

 25232193119 131113111 339213192 531323919 23132213922 وقائع العاالج

 531993195 531993195 - - - نروا اويل  األه 

 931113121 931113121 - - - لرصق  قائ   وةلقزاادة لةرح 

 22795729379 3291959559 399219192 591329975 21595329572 إجمالي اإللتزامات

 

 حقدندة األصو  واإللقزاادةقييدن يقواريض ةس الاوحق  ان اإلي دحدة الاقاا  للييد دة الادلي  (21رنم )وييين اإلي دح 
 ةال  العدم اقدر   يدلعدم الاد ي. الاوحق  الييد دة الادلي يض دروصدفي ال در  يي هاد في ق الادلي 

 

 مخاطر السوق  .و 
 

ققاث  اةدار السو  في قغير األسعدر، كاعق  ال دئق  ولسعدر لسهم حقو  الالكي ، ولسعدر صرف العاالة األه يي ، و دال 
الاسققيلي  لو نيا  لقواقهد الادلي . ققكون اةدار السو  ان اإلئقادن والقي لهد ق ثير عل  ةيراقاة الاهاوع  لو ققفقدقهد ال ققي  

. ةن الهقف ان ةقار  اةدار السو   و ةقار  والقحكم ، واةدار اعق  ال دئق األه يي  ف العاالةاةدار ققليدة لسعدر صر
 في قعرا الاهاوع  لاث   كب الاةدار في الحقوق الاقيول  اع قحقيا عوائق اهزي  عل   كب الاةدار.

 

  إدارة مخاطر السوق 
 

لاةدار السو  يين اح بقين ةحقا اد للاقدهر  ولةرح لغير الاقدهر . ال يوهق لقح  قعر هدققوم الاهاوع  ي ص  
ققليدة لسعدر الاهاوع  اراكز اقدهر  في لسهم حقو  الالكي  والاصقر الرئيسي للاةدار القي ققعرا لهد الاهاوع   ي 

 للعاالة األه يي  واعق  ال دئق . ال دئق  صرف العاالة اإله يي  واعق 
 

ال ققة  الاهاوع  في العقوق اآلهل  وككا عقوق الةيدراة ةال يدلققر الالزم لقغاي  اقاليدقهد ان العاالة األه يي  لو اقاليدة 
د ي  هد عاليدة نصير  العاالج لاواهه  ةلقزاادقهم يدلعاالة األه يي  ال دقه  عن قعداالقهم ان ةال  الاهاوع  وققايز هايعه

 األه .
 

ققوم ةقار  الةزي   ي حقسدش هايع ةيراقاة وةسدئر العاالة األه يي  ال د ئ  عن قعداالة العاالج وةعدق  قرها  األصو  
 واإللقزاادة في ييدن الاركز الادلي. وققع اسئولي  اقديع  وةقار   كب الاةدار لي دً عل  ةقار  الةزي  .

 

صو  واإللقزاادة يدلاهاوع  اسئول  كليدً عن ةقار  اةدار السو . ةن نسم ةقار  الاةدار اسئو  عن ةن له   ةقار  األ
ا صل  إلقار  الاةدار )ةد ع  للاراهع  واإلعقادق ان ني  الهه  الاةقص ( في حين لن ةقار  الرندي   و ع سيدسدة

 الادلي  اسئول  عن الاقديع  اليواي  لق  يك  كب السيدسدة.
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  حافظ غير تجاريةم –التعرض لمخاطر معدل الفائدة 

 
الةار الرئيسي الكي ققعرا له الاحدفب غير القهدري   و ةار الةسدئر ال دقه  عن ققليدة في الققفقدة ال ققي  الاسققيلي  لو 

ةقار  اةدار اعق  ال دئق  يص   رئيسي  عير اقديع   ققمالقيم العدقل  لألقواة الادلي  يسيش قغير في اعقالة ال دئق  السوني . 
فهواة اعق  ال دئق  وعن اريا الحصو  عل  حقوق اعقاق  اسيقدً إلعدق  القسعير. ققوم له   ةقار  األصو  واإللقزاادة 

 . يدلاهاوع  ياقديع  اإللقزام يهكب الحقوق ويقوم نسم ةقار  الاةدار ياسدعققهد في لعاد  الاقديع  اليواي 
 

كاد ققوم الاهاوع  يعق  ةهراجاة ان    هد ة ا آثدر  كا الةار ةل  الحق األق  . وان ل م اإلهراجاة القي ققوم يهد في 
   كا ال  ن اديلي:

 

 .ريا اعق  ال دئق  عل  اإلنقراا اع اعق  ال دئق  عل  اإلنراا 

  ال دئق .اإلسقر دق ي سعدر الةصم للعاالة الاةقل   ع ق قحقيق اعقالة 

 . اراني  قوافا قواريض ةسقحقدندة األصو  واإللقزاادة الادلي 
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 للاحدفب غير القهدري :ويو   الهقو  القدلي اركز فهو  اعق  ال دئق  

 م5132 

 أشهر 1أقل من  
 أشهر 1من 

 أشهر 2إلى  
 أشهر  2من 

  سنةأكثر من  سنةإلى 
بنود غير متأثرة 

 متوسط معدل الفائدة اإلجمالي  بالفائدة
 عملة أجنبية عملة محلية  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
         

         األصول

 ققي  يدلص قو  ولرصق  اإلحقيداي 
     5939993112 5939993112 - - - - لقح الي ل الاركزي اليا ي

 %1352 %32311 3139223111 932233112 - 532113111 133919 231553139 لرصق  لقح الي ول
نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، 

 %31311 %55311 1933193923 - 532513921 131133512 132223119 5933213999 صدفي 
 - %32312 52135523112 1223113 - 5339393511 1135953125 39131293153 ةسقثادراة ادلي 

 - %35311 3232213111 - 3232213111 - - - ةسقثادراة في صكول ةسالاي 
 - - 2153999 2153999 - - - - ةسقثادراة في  ركدة زايل 

لرصق  اقي   ولصو  لةرح، 
 - - 231213925 231213925 - - - - صدفي 

 - - 135113922 135113922 - - - - الااقلكدة والاعقاة، صدفي 
 -  12993219295 2792519252 3793929921 5791399212 2195319299 55295229915 إجمالي األصول 

         

         وحقوق الملكية اإللتزامات

لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة 
 %2.21 %32311 3231933919 335213195 - - - 3539533252 الادلي 

 %1.11 %32311 11932113129 32131193299 3332393291 93199 5213512 32132223191 وقائع العاالج
 %5.11 %5321 531223399 - 531223399 - - - نروا اويل  األه 

 - - 939223112 939223112 - - - - قائ   والقزاادة لةرحلرصق  
 - - 339293329 339293329 - - - - اةصصدة لةرح 

 - - 5339123959 5339123959 - - - - حقو  الالكي 

 - - 12993219295 35391229231 3293729752 59155 5279512 32191529212 إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

(31197259957) 191399322 5791339127 2192219591 2595299215 التأثر بسعر الفائدةفارق   - - - 

 - - - - 31197259957 31197219775 31192159752 2595299215 فارق التأثر بسعر الفائدة المتراكمة
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 م5132 

 أشهر 1أقل من  
 أشهر 1من 

 أشهر 2إلى  
 أشهر  2من 

 سنةأكثر من  سنةإلى 
بنود غير متأثرة 

 متوسط معدل الفائدة اإلجمالي  بالفائدة
 عملة أجنبية عملة محلية  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
         

         األصول

 ققي  يدلص قو  ولرصق  اإلحقيداي 
 - - 2131123952 2131123952 - - - - لقح الي ل الاركزي اليا ي

 - - 5932223112 5539113912 - 5923121 - 232123131 لرصق  لقح الي ول

نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، 
 %2 %52 2133193912 3133119 231933113 3131113511 232153911 2131213912 صدفي 

 - %32 15235123311 339553311 232213921 1131193239 2232233119 51135953219 ةسقثادراة ادلي 

 - %35 3531113111 - 3531113111 - - - ةسقثادراة في صكول ةسالاي 

 - - 2393929 2393929 - - - - ةسقثادراة في  ركدة زايل 

لرصق  اقي   ولصو  لةرح، 
 - - 231213293 231213293 - - - - صدفي 

 - - 131113113 131113113 - - - - الااقلكدة والاعقاة، صدفي 

 - - 25392299135 7792229525 5195259225 2192979299 2199919919 57291519352 إجمالي األصول 

         

         اإللتزامات وحقوق الملكية
لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة 

%3233 5331123133 5223299 - - - 5333593935 الادلي   2329%  

%32 25232193119 31239213212 131113111 339213192 531323919 52132913193 وقائع العاالج  2319%  

%5 %5.21 531993195 - 531993195 - - - نروا اويل  األه   

 - - 931113121 931113121 - - - - لرصق  قائ   والقزاادة لةرح
 - - 233993251 233993251 - - - - اةصصدة لةرح 

 - - 3932913231 3932913231 - - - - حقو  الالكي  

 - - 25392299135 53195559921 297599755 399219192 591329975 52392359511 إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

(31592229313) 3792259752 2397229211 2599759913 3292279953 فارق التأثر بسعر الفائدة  - - - 

 - - - - 31592229313 33293939132 7192229935 3292279953 المتراكمةفارق التأثر بسعر الفائدة 
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 حساسية أسعار الفائدة 

 
ييين الهقو  القدلي حسدسي  القغير الاحقا  في لسعدر ال دئق  اع يقدج كدف  العواا  األةرح ثديق . حسدسي  ييدن الري  لو 
الةسدر  والقة  ال دا  اآلةر  ي األثر ال دقج عن قغيراة ا قر   في اعقالة ال دئق  عل  صدفي ةيراق ال وائق لاق  س   

في  القغيرلألصو  واإللقزاادة الادلي ، ويكون األثر عل  حقو  الالكي   و صدفي  عدئمةعقادقاً عل  اعق  سعر فدئق   واحق 
 ةيراقاة ال وائق يعق ةسقيعدق اثر  رائش القة .

 م5132 
 %5أثر الزيادة في سعر الفائدة 

 فارق التأثر بسعر 

صافي إيراد  حساسية
الفوائد )بيان الربح أو 
الخسارة والدخل 
 الشامل اآلخر(

 حساسية حقوق
 الملكية  

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  الفائدة المتراكمة 
    

    العملة

  532333921  131323919  32131213222 لاير يا ي 
 (5193212) (1293522) (3132353932) قوالر لاريكي

  53929  13299  3923991 لاير سعوقي 
 (515) (525) (353251) يورو
  21  21  13159 لةرح

    

 م5132 
 %5أثر النقص في سعر الفائدة  

 فارق التأثر بسعر 

صافي إيراد  حساسية
الفوائد )بيان الربح أو 
الخسارة والدخل 
 الشامل اآلخر(

 حساسية حقوق
 الملكية  

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  الفائدة المتراكمة 
    

    العملة

 (532333921) (131323919)  32131213222 لاير يا ي 
  5193212  1293522 (3132353932) قوالر لاريكي
 (53929) (13299)  3923991 لاير سعوقي 

  515  525 (353251) يورو
 (21) (21)  13159 لةرح
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 م5132 
 %5أثر الزيادة في سعر الفائدة 

 فارق التأثر بسعر 

حساسية صافي إيراد 
الفوائد )بيان الربح أو 
الخسارة والدخل 
 الشامل اآلخر(

 حساسية حقوق
 الملكية  

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  الفائدة المتراكمة 
    

    العملة

 535123121 531913221 31932153211 لاير يا ي 

(5235293292) قوالر لاريكي  (2523915) (2393911) 

 13391 13999 3993193 لاير سعوقي 

 523123 133212 332913939 يورو

(323933) لةرح  (132)  (521)  

    
 م5132 
 %5أثر النقص في سعر الفائدة  

 فارق التأثر بسعر 

إيراد حساسية صافي 
الفوائد )بيان الربح أو 
الخسارة والدخل 
 الشامل اآلخر(

 حساسية حقوق
 الملكية  

 ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  المتراكمةالفائدة  
    

    العملة

 (535123121) (531913221) 31932153211 لاير يا ي 

 2393911 2523915 (5235293292) قوالر لاريكي

 (1391) (13999) 3993193 لاير سعوقي 

 (523123) (133212) 332913939 يورو

 521 132 (323933) لةرح

 

 أسعار صرف العمالت االجنبيةالتعرض لمخاطر  .ز 

 
ققاث  اةدار العاالة األه يي  ياةدار ققلش لسعدر األقواة الادلي   براً لقغير لسعدر صرف العاالة األه يي ، وق   ً ان 

  ةن العال  الق غيلي  الاعقاق  لقح الاهاوع   ي اللاير اليا ي، و براً لقعدا ،األقواة الادلي  الاقوا  يدلعاالة األه يي 
ً لاييع    داهد ف ن كلل األار نق يعر هد لةار الققليدة في لسعدر صرف  الاهاوع  في عقق ان العاالة األه يي  ايقد

عل  اراعد  القوازن في اراكز قعا  العاالة األه يي . وألغراا قة يا كلل الةار ةل  الحق األق   ف ن الاهاوع  
م يحيث ال يزيق ال دئا 3999( لس   2الي ل الاركزي اليا ي يدلا  ور رنم ) العاالة األه يي  وفقدً للقعليادة الصدقر  عن

في الاركز الاهاع لكدف   ة دف  ةل  لن ال دئا % ان رلس الاد  واإلحقيدايدة32في اركز ك  عال  عل  حقب عن 
 واإلحقيدايدة. % ان رلس الاد 52يزيق عن ال العاالة يهش لن 

 
قعا  الاهاوع  قوريدً عل  اراني   م3999( لس   2وان له  اإللقزام يقعليادة الي ل الاركزي والوارق  يدلا  ور رنم )

 اراكز العاالة األه يي  والقصرف في ال دئا ان العاالة األه يي  ي سعدر الصرف السدئق  في كلل القدريض.
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 في لسعدر صرف العاالة األه يي  في قدريض الييد دة الادلي :ويو   الهقو  القدلي صدفي القعرا لاةدار الققليدة 

 م5132 
 اإلجمالي  عمالت أخرى جنيه إسترليني لاير سعودي يورو دوالر أمريكي 

 يألف لاير يمن ألف لاير يمني ألف لاير يمني  ألف لاير يمني ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

       
  2939123911  593222  993111  535553115  331123221  2232313952 صو  األ

 اإللقزاادة 
(33133333139)  (133523255)  (232523222)  (5233999)  (2223919)  

(33932213213
)  

 (7197339273) (2329122) (3219335) (191159215) (591259955) (2292119792) صافي مراكز العمالت األجنبية

       

 م5132 
 اإلجمالي  عمالت أخرى جنيه إسترليني لاير سعودي يورو دوالر أمريكي 

 ألف لاير يمن ألف لاير يمني ألف لاير يمني  ألف لاير يمني ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

       
 9232933121 1313929 3293222 239923211 239923233 1232213222 صو األ

 اإللقزاادة
(32335113511) (239253322) (231153211) (5593922) (3323122) 

(32531513351
) 

(2297229222) صافي مراكز العمالت األجنبية  229127 (392279721) (539115)  3929231 (2291229722)  

 

 أثر التغيرات في القيمة العادلة للعملة 

 
اليا ي عل  ييدن الري  لو الةسدر  والقة  ال دا   يو   الهقو  القدلي األثر الاقونع لحرك  العاالة الهدا  اقدي  اللاير

 اآلةر، اع يقدج كدف  العواا  األةرح ثديق .

 

ان اإلي دحدة الاقاا  للييد دة الادلي  اراكز العاالة األه يي  الهدا  والقدئا  في قدريض الييد دة  (22رنم )وييين ةي دح 
 الادلي  الاوحق  اقدر   يدلعدم الاد ي.

 

 مخاطر التشغيل .ح 

 

 ققاث  اةدار الق غي  في اةدار حقوث ةسدئر ايد ر  لو غير ايد ر   قيه  نصور اعين  دقج عن القاييقدة القك ولوهي 
لو العاليدة لو لةادج الاوب ين، وقعا  الاهاوع  عل  الققلي  ان حقوث  كب الاةدار ان ةال  ةادر ان السيدسدة 
واإلهراجاة لققييم واراني  وةقار   كب الاةدار، وكلل ان ةال  العا  عل  ال ص  ال عد  للواهيدة والصالحيدة وةهراجاة 

 يهكب الاةدار وار  ققيياهد. الااديق ، يدإل دف  ةل  زيدق  وعي الاوب ين
 
 مخاطر أخرى .ط 

 
ق ا  الاةدار األةرح اةدار عقم الوفدج يدلاقاليدة الرنديي  والاةدار القد و ي  واةدار الساع . ويقم السيار  عل  

ةقار   اةدار عقم الوفدج يدلاقاليدة الرنديي  ان ةال  ةادر ان السيدسدة واإلهراجاة الاقعلق  يدإل  ديا والاقديع ، ويقم
رج الاهاوع ، ويقم ةقار  اةدار الاةدار القد و ي  ان ةال  القاييا ال عد  لقوصيدة الاسق درين القد و يين قاة  وةد

يدإل دف  إلصقار قعليادة وسيدسدة ةدص  حيث  ان ةال  فح  ا قبم للعواا  الاقعلق  يساع  الاهاوع  الاهاوع  ساع 
 اد كدن كلل االئادً.

 األثر على بيان الربح أو الخسارة 
 )اإلنخفاض( اآلخر بالزيادة والدخل الشامل

  

 %(3التغير في سعر صرف العملة )  م5132 م5132
 العملة  ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 قوالر لاريكي   (2223119) (2213221)
 لاير سعوقي   (113152) (323219)

 يورو  (513291) 222
 ه يه لسقرلي ي    (33213) (931)

 لةرح  (23321) 33922
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 لإدارة رأس الما .2

 
الهقف األسدسي ان ةقار  الاهاوع  لرلس الاد   و الق كق ان اإللقزام ياقاليدة رلس الاد  الصدقر  عن الي ل الاركزي 
اليا ي، والق كق ان لن الاهاوع  قحق ب ياعق  قص يف ةئقاد ي اقايز وككا  سي  ك دي  رلس اد  هيق  ولعل  ان الحق األق   

ً للقعليادة الصدقر  ان الي ل الاركزي اليا ي في  كا الواهش اإلحق دب يه. وققوم  الاهاوع  ياراني  ك دي  رلس الاد  وفقد
ً للاعديير الاايق  ان الي ل الاركزي اليا ي ألغراا الرندي . وققوم الاهاوع  ي عقاق  ال  ن وكلل ي سقةقام لسدليش وفقد

ً  1ققدرير قوري  )ك    .م3991( لس   5لا  ور الي ل الاركزي اليا ي رنم ) ل هر( ي سي  ك دي  رلس الاد  وكلل ايقد
 

ويالش الي ل الاركزي اليا ي ان الي ول العدال  في اليان اإلحق دب ي سي  ةهادلي رلس الاد  ةل  األصو  الارهح  ي وزان 
رلس الاد  ةل  وقائع  %( كحق لق  ، كاد ل ه عل  الي ل لن يحق ب ي سي  ان ةهادلي9الاةدار ي سي  اعقرف يهد قوليدً قيلغ )

 %( كحق لق  .2العاالج قيلغ )
 

ً لقعليادة الي ل الاركزي اليا ي ياقدر   اكو دة رلس الاد  األسدسي والاسد ق  رلسويقم ةحقسدش  سي  ك دي   الاد  ايقد
 :ي هادلي لصو  وةلقزاادة الي ل والاو ح  في الييد دة الادلي  يعق قرهيحهد ي وزان الاةدار كاد يلي

 

سقيعدق الاسد ادة في رلس اد  ة)يعق  الارحل  يقكون رلس الاد  األسدسي ان رلس الاد  الاقفوع واإلحقيدايدة واألريدح
% 3فيقكون ان الاةصصدة العدا  عل  القيون الا قبا  ي سي   ، لاد رلس الاد  الاسد قو رك  ادلي  احلي (للي ي ل احلي 

 % ان األصو  الارهح  ي وزان الاةدار.5ويحيث ال يزيق عن 
 

 نقدية بالصندوق وأرصدة اإلحتياطي لدى البنك المركزي اليمني .7
 

 قيساير: 13 كا الي ق ااد يلي كاد في  يقكون

 
اإلحقيداي اإللزااي لقح الي ل الاركزي اليا ي في الحق األق   الواهش اإلحق دب يه لقح الي ل الاركزي اليا ي  لرصق ققاث  

 سقةقام اليواي للاهاوع .ه يي  )يقون فوائق(، و كا الرصيق غير اقدح لإلاقدي  حسديدة العاالج يدللاير اليا ي والعاالة األ
 

 أرصدة لدى البنوك .5
 

 قيساير: 13ااد يلي كاد في يقكون  كا الي ق 

  م5132 م5132
  لاير يمني مليون لاير يمني مليون  البيان

    

 رلس الاد  األسدسي  533132 393259
 رلس الاد  الاسد ق  221 119

 إجمالي رأس المال  559179 519512

    

 األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر:   
 ةهادلي األصو   513139 213219
 اإللقزاادة العر ي  واإلرقيدادة  593523 113212

 إجمالي األصول واإللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر  229229 939321

 نسبة كفاية رأس المال  19.2% 55.5%

   م5132 م5132

   ألف لاير يمني ألف لاير يمني
    

 عال  احلي  – ققي  يدلص قو  والصراف اآلل     132223921 932193132

 عال  له يي  – ققي  يدلص قو  والصرف اآللي    133223991 231223523

3595219572 295319557   

    
 عال  احلي  –ةحقيداي ةلزااي لقح الي ل الاركزي اليا ي   3232933191 3932923311

 له يي عال   –ةحقيداي ةلزااي لقح الي ل الاركزي اليا ي   932913952 3131913219

1192539223 5193559915   
2191129952 5999999712   
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الحسديدة الهدري  لقح  قحا  الوقائع نصير  األه  لقح الي ول الاحلي  والةدرهي  اعقالة فدئق  اقغير  في حين ال قحا 
 والةدرهي  لي فوائق. ول الاحلي  الي ل الاركزي اليا ي، وككا الي

 

   م5132 م5132

   ألف لاير يمني ألف لاير يمني
    
 البنك المركزي اليمني   

 عال  احلي  –حسديدة هدري    235123315 239993221

 عال  له يي  –حسديدة هدري    3123121 331113312
291229232 291219372   

    
 بنوك محلية   

 عال  احلي  –حسديدة هدري     329 53221
 عال  اه يي  –حسديدة هدري     12 23121

 عال  احلي  –وقائع نصير  األه     935553139 231113111
291159212 995559531   

    
 بنوك خارجية   

 عال  احلي  –حسديدة هدري    9153112 1923112
 عال  له يي  –حسديدة هدري    532193115 3239123221
 له يي عال   –وقائع نصير  األه    133919 331553221

3592539532 191519152   
5592229112 3799229771   
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 قروض وسلفيات وأنشطة تمويلية، صافي  .9
 

 ، صافيالقروض والسلفيات واألنشطة التمويلية 3.9
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 

 ( لس   19( ان ند ون الي ول رنم )92ايقدً ألحكدم الادق  رنم )( 31( ان ند ون  رائش القة  رنم )32م وككلل الادق  رنم )3999
م، ف ن كدف  الاةصصدة الاكو   ايقدً لقعليادة الي ل الاركزي اليا ي عن القروا والقسهيالة اإلئقاد ي  واإللقزاادة 5131لس   

 الة وع ل ريي  القة . ان اع د العر ي  قكون 
 

يعق  م5132قيساير  13للف لاير يا ي في  3132123333 ونقرب يلغة نيا  القروا والسل يدة واأل  ا  القاويلي  غير الا قبا  ايلغ
واليدلغ  ققي   وككا األرصق  الاغاد  يوقائع و اد دة للف لاير يا ي 3531313122ونقرب يايلغ  الاه ي ةصم نيا  ال وائق واإليراقاة 

 ايلغ ونقربيلغة نيا  القروا والسل يدة واأل  ا  القاويلي  غير الا قبا   الف لاير يا ي. 333923953 ايلغ ونقرب نياقهد
للف  932123119ونقرب يايلغ  الاه ي يعق ةصم نيا  ال وائق واإليراقاة م 5132قيساير  13كاد في للف لاير يا ي  3235113122

للف لاير يا ي، وفياد يلي قحلي  يقلل  333223521 ايلغ ونقرب وككا األرصق  الاغاد  يوقائع و اد دة  ققي  واليدلغ نياقهد ،لاير يا ي
 األرصق .

  يضاحإ م5132 م5132

   ألف لاير يمني ألف لاير يمني
    

 قروض وسلفيات تجارية وزراعية   

 هدري اقين  1539193352 2139123129

 قسهيالة ةعقادقاة اسق قي   2313212 139923212

 نروا عاالج  5935153229 5231123299

 نروا زراعي   2153122 1123222

7591239159 2591119352   
    

 أ( – 3.31) (3232253223) (3139113213)

 اةص  قق ي نيا  القروا والسل يدة يخصم:
  القهدري  والزراعي 

  فوائق اه ي  يخصم: (33) (3339913155) (932113122)

2299599771 1192579221   

    
 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية )اإلسالمية(   

 قاوي  عاليدة الارايح   331193111 233113129
 قاوي  عاليدة اإلسقص دع  532213599 2123221
 في عقوق الا دري ةسقثادراة   - 1223212

 ةهدر  ا قهي  يدلقاليل  531113293 539193991
992159159 793759527   

    
  اةص  قق ي نيا  األ  ا  القاويلي  يخصم: ب( – 3.31) (9223212) (953292)
 ةيراقاة اه ي يخصم:   (3513112) (53222)
 ةيراقاة اؤهل يخصم:   (5293315) (3213115)
 اهاع ة الل ةهدر  ا قهي  يدلقاليليخصم:   (332113229) (9213129)

593519113 292239115   
2193199512 1593159523   

   م5132 م5132

   ألف لاير يمني ألف لاير يمني
    
 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي  قون الاسقوح  9913122 2913325

 وسل يدة ول  ا  قاويلي  ا كول في قحصيلهد نروا  1293195 339923991

 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي  رقيئ   3231123912 3539313532

3295119122 3792729333   
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 للقطاعاتالقروض والسلفيات واألنشطة التمويلية وفقا   5.9

 
 م5132 

  تسهيالت  
 اإلجمالي أنشطة تمويلية زراعية قروض للعمالءقروض  مستندية اتإعتماد جاري مدين 
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
       

 532123991 - 2153122 1193919 - 332913951 زراعي
 1531293592 532213122 - 3332193592 2313212 3131233129 قهدري 
 232123119 - - 531913151 - 531293232 ص دعي 
 235323251 - - 9153255 - 132353399 ةقادة 
 1123122 - - - - 1123122 ادلي

 5232233292 232333231 - 3131923233 - 131223211 لفراق ولةرح

 1595159352 2379272 5595159229 2759122 793759527 2995159191 

 

 م5132 
  تسهيالت  
 اإلجمالي أنشطة تمويلية زراعية قروض قروض للعمالء إعتمادات مستندية جاري مدين 
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
       

 539293121 - 1123222 9993291 - 332213333 زراعي
 2931213911 231393912 - 3331593552 232223251 5235223131 قهدري 
 933123922 - - 339913215 1253922 232293129 ص دعي 
 531213311 - - 2193259 - 339113219 ةقادة 
 293291 - - - - 293291 ادلي

 5231123929 231913292 - 3331223235 2923552 132333231 لفراق ولةرح

 2195129129 795929212 5291129255 1129222 992159159 5797219125 

 
 الاه ي قبهر الايدلغ لعالب يدلقيم اإلهادلي  ني  ةصم اةص  قق ي نيا  القروا والسل يدة واأل  ا  القاويلي  وككا ال وائق 

 .واإليراقاة الاؤهل  والاه ي 
 

 مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية )منتظمة وغير المنتظمة( .31
 

 مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية وفقا  للنوع 3.31

 
 مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات التجارية والزراعية .أ 

 م5132 م5132 
 اإلجمالي عام محدد اإلجمالي عام محدد 
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
       

 3539353222 133231 3531213921 3139113213 3353932 3132923292 رصيق الاةص  يقاي  العدم
فرو  ةعدق  قرها  الاةص  

 (33132) - (33132) (992) - (992) األه يي يدلعال  
)ةي دح  العدمالاكون ةال   يضاف:
 331123939 233511 335913232 539923322 - 539923322 (12رنم 

 (1193229) - (1193229) (3213511) - (3213511) الاسقةقم ةال  العدم يخصم:
اةصصدة ا ق   الغرا  :يخصم
 - - - (923919) (923919) - ا هد

الاحو  ان الاةص  العدم 
 - - - - 933192 (933192) للاةص  الاحقق

 3195179213 3359532 3192929252 3292259223 3199115 3292219529 رصيد المخصص نهاية العام

 

 مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية .ب 

 م5132 م5132 
 اإلجمالي عام محدد اإلجمالي عام محدد 
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
       

 593551 313291 313221 953292 213221 293523 رصيق الاةص  يقاي  العدم
العدم )ةي دح ةال  الاكون يضاف: 

 223213 523121 193133 1253991 3293193 2113299 (12رنم 

 959292 219221 299523 5229272 3959512 2259521 رصيد المخصص نهاية العام
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 للقطاعات  مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية وفقا   5.31

 
 القروض والسلفيات التجارية والزراعيةمخصص تدني قيمة  .أ 

 

 
 مخصص تدني قيمة األنشطة التمويلية .ب 

 

 
 

  م5132

 اإلجمالي
الرهن قروض 

 العقاري
قروض األعمال 

 قروض شركات الصغيرة
 

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

 رصيق الاةص  يقاي  العدم  3132993292  133123952  33193 3139113213

(992) - - (992) 

ةعدق  قرها  الاةص  يدلعال   فرو 
 األه يي 

 الاكون ةال  العدميضاف:   539133221  3553232 - 539923322
 الاسقةقم ةال  العدم يخصم: (3213399) (13132) - (3213511)
 اةصصدة ا ق   الغرا ا هد يخصم: (923919) - - (923919)

 المخصص نهاية العامرصيد   3191529322  195529152  39153 3292259223

  م5132

 اإلجمالي
الرهن قروض 

 العقاري
قروض األعمال 

 قروض شركات الصغيرة
 

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

 رصيق الاةص  يقاي  العدم 931923121 131323119 33193 3539353222

(33132) - - (33132) 
الاةص  يدلعال  فرو  ةعدق  قرها  

 األه يي 
 الاكون ةال  العدميضاف:  335593111 3123192 - 331123939

 الاسقةقم ةال  العدم يخصم: (1553229) (323111) - (1193229)

 رصيد المخصص نهاية العام 3192999292 193129552 39153 3195179213

  م5132

 اإلجمالي
الرهن  قروض

 العقاري
قروض األعمال 

 قروض شركات الصغيرة
 

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

 رصيق الاةص  يقاي  العدم 293212 113139  - 953292
 ةال  العدمالاكون  يضاف: 2393932 5123122 - 1253991

 رصيد المخصص نهاية العام 2759293 5279151 - 5229272

  م5132

 اإلجمالي
الرهن قروض 

 العقاري
قروض األعمال 

 قروض شركات الصغيرة
 

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

 رصيق الاةص  يقاي  العدم 313232 313919  - 593551
 الاكون ةال  العدميضاف: 253525 553519 - 223213

 رصيد المخصص نهاية العام 299272 119135 - 959292
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 الفوائد المجنبة .33
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 

الي ل الاركزي اليا ي ف ن قاث  ال وائق الاه ي  نيا  ال وائق الاسقحق  عن القروا والسل يدة غير الا قبا ، وقاييقدً لقعليادة 
  كب ال وائق ال قعقير ةيراقاة ةال ع ق قحصيلهد فعالً.

 

 إستثمارات مالية .35
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 

 أذون خزانة، صافي  .31
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 

  ةال   %3233 ةل  %3239) م5132% ةال  العدم 3233% ةل  3239قحا  لكون الةزا   لسعدر فدئق  ققراوح يين
ووفقدً لقعليادة الي ل الاركزي اليا ي قعقير لكون الةزا   القي قسقحا ةال  فقر  ال قزيق عن ثالث  ل هر  ،(م5132العدم 

 هزجاً ان ال ققي  واد في حكاهد.

 
 
 
 
 
 

 سندات حكومية  .32

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 الرصيق يقاي  العدم   932113122 939123912

 ال وائق الاه ي  الاعقوا  لو الاحصل  ةال  العدم  (532313391) (339923922)
 الزيدق  ةال  العدم   232923221 532233122

 الرصيد نهاية العام  3395919155 992119722

  إيضاح م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق   

 لكون ةزا  ، صدفي  31 52231393191 13939553129
 س قاة حكواي  32 232213922 232213922

15195559912 52992799921   

    

 ةسقثادراة ادلي  اقدح  للييع 32  1223113 339553311

15295129317 52195529112   

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 يوم 91لكون ةزا   ةسقحقد    31932923291 39135113321
 يوم 391لكون ةزا   ةسقحقد    2231113111 2231113111
 يوم 121لكون ةزا   ةسقحقد    1131113111 1231113111

11592179321 52293929251   
    

 رصيق ةصم اإلصقاريخصم:   (3333123291) (3131323195)

13595559125 52291399197   
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م والكي نرر فيه ي ن عل  وزار  الادلي  5112ليري   33م يقدريض 5112( لس   322ي دًج عل  نرار اهلس الوزراج رنم )
ً لإلق د  5112قيساير  13 راج الاح ب  اإلئقاد ي  الزراعي  الاسقحق  لي ل القسليف القعدو ي والزراعي كاد في  م، ووفقد

وزار  الادلي  والي ل، لصقر الي ل الاركزي اليا ي  يدي  عن وزار  الادلي  س قاة حكواي  قسقحا السقاق الايرم يين ك  ان 
م والارسل  ان ني  وزار  الادلي  ةل  5132اديو  31( يقدريض 311-391م، وياوهش الرسدل  رنم )5132ليري   33في 

م، وقحا   كب الس قاة  سش فدئق  5132ليري   33ةيققاًج ان  احدفب الي ل الاركزي اليا ي قم قهقيق  كب الس قاة لاق  عدم
حسش سعر اقوسا ال دئق  عل  لكون الةزا   ل قر  ثالث  ل هر ويقوم الي ل الاركزي اليا ي يقيق فوائق قلل الس قاة لحسدش 

 .الاهاوع  ك  ثالث  ل هر
 

 إستثمارات مالية متاحة للبيع .32
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 

 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيعاإلنخفاض في قيمة  3.32

 

  اإلعقادق ققاث  اإلسقثادراة الادلي  الاقدح  للييع في ةسقثادراة ادلي  غير اقره ، و براً لقعكر الحصو  عل  قققير ياكن
العدقل  لهكب اإلسقثادراة وكلل لعقم وهوق لسعدر سوني  اعل   لهد، وككا لعقم ةاكد ي  قحقيق الققفقدة  لقحقيق القيا عليه 

 ال ققي  الاسققيلي  لكا فقق قم قسهي   كب االسقثادراة يدلقكل  .

 اة ةال  قم ةحقسدش ة ة دا نيا  يعا اإلسقثادراة الادلي  الاقدح  للييع لعقم وهوق لي قوزيعدة ان قلل اإلسقثادر
 الس واة الاد ي  وككا عقم قونع ةسقالم لي  قوزيعدة ا هد ةال  الس واة القدقا .

  العدلاي . القص يفهايع اإلسقثادراة الادلي  الاقدح  للييع غير اص    ان ني   ركدة 

 إستثمارات في صكوك إسالمية .32
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 س قاة حكواي  )غير اقره (   232213922 232213922
292219522 292219522    

  أيضاح م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 إستثمارات مالية محلية   
  رك  لسدس العقدري  الاحقوق   331293915 331293915
 الصدل  السك ي ا روع الرئيس  9253213 9253213
  رك  ولي لإلقصدالة   2113121 2113121
  رك  الةقادة الادلي  اليا ي    293313 293313
 ال رك  اليا ي  لص دع  الا ةدة   323121 323121
 اص ع القاور القحيقي   333912 333912
 ال رك  اليا ي  لل  دق    53211 53211
 ال رك  اليا ي  لقسويا الا قهدة الزراعي    33121 33121
 ال رك  اليا ي  اليرياد ي  لإلسقثادر  352 352

592559912 592559912    
   

 

 إستثمارات مالية خارجية   
 هييوقي  –ي ل كدل القولي    393911 393911

592259912 592259912    
    
 الادلي  الاقدح  للييعاإل ة دا في نيا  اإلسقثادراة يخصم:  3.32 (332993212) (2513111)

399559371 7229173   

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

  
  

 الرصيق يقاي  العدم  2513111 2513111
 اإل ة دا ةال  العدم يضاف:  333113915 -

 الرصيد نهاية العام  392959212 2519711
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 م5132 م5132 
 قيمة الصكوك عدد  تاريخ  قيمة الصكوك عدد  تاريخ  
 الف لاير يمني  الصكوك االستحقاق الف لاير يمني  الصكوك االستحقاق 
       

 331113111 33111 م5131ادرس  13  2213111  33111 م5131ادرس  51 حكواي  ةسقثادراة في صكول ةسالاي 
 931113111 93111 م5139 وفاير  53  931113111  93111 م5139 وفاير  53 حكواي  ةسقثادراة في صكول ةسالاي 
 - - -  331113111  33111 م5131لغساس  39 حكواي  ةسقثادراة في صكول ةسالاي 

  131113111  13111 م5139قيساير  39  131113111  13111 م5139قيساير  39 اقيق  -ةسقثادراة في صكول ةسالاي  حكواي 
 - - -  531113111  53111 م5131لغساس  39 اقيق  -حكواي ةسقثادراة في صكول ةسالاي  

  329111 3292279111   359111 3591119111 

 

   لاير يا ي. 331113111للصل قيلغ  اإلساي القيا 

 .صكول اإلسقثادر اإلسالاي  الحكواي  صدقر  عن وحق  الصكول اإلسالاي  يدلي ل الاركزي اليا ي 

   ةلقزاة الهاهوري  اليا ي  ااثل  في وزار  الادلي  ي ادن  كب الصكول في قواريض ةسقحقدنهد وفو ة وزار  الادلي
 الي ل الاركزي اليا ي يةصم اإلسقحقدندة في قواريةهد ان حسدش وزار  الادلي  لقح الي ل الاركزي اليا ي.

  الي ل عاالجلصدل  ةسالاي  يق  في ةسقثادراة في صكول الاق -الحكواي   ققاث  اإلسقثادراة في الصكول اإلسالاي. 
 

 إستثمارات في شركات زميلة .37
 

 
 ويقاث  الرصيق فياد يلي:

 
للف لاير يا ي  231923529ايلغ ونقرب يلغ ةهادلي األصو  ل رك  ا رش للقواهن و رك  كدل للق اين اد نياقه 

 332233922للف لاير يا ي و 133593211 ونقرب عل  القوالي )اقدر   يايلغ م5132لعدم للف لاير يا ي  535923923و
و  للف لاير يا ي 532223529ايلغ ونقرب كاد يلغ ةهادلي اإللقزاادة اد نياقه  ،عل  القوالي(م 5131لعدم للف لاير يا ي 
للف  9533215للف لاير يا ي و  332593112 ونقرب عل  القوالي )اقدر   يايلغم 5132لعدم للف لاير يا ي  332133129
 ونقرب ريدح يايلغلصدفي  للق اينكاد حققة كالً ان  رك  ا رش للقواهن و رك  كدل  عل  القوالي(،م 5131لعدم لاير يا ي 
 ونقرب عل  القوالي )اقدر   يايلغم 5132لعدم للف لاير يا ي  193221 ايلغ ونقرب اوكك ،للف لاير يا ي 193591
وكلل ةسق دقاً ةل  آةر  (عل  القوالي م5131لعدم للف لاير يا ي  113121 ايلغ ونقرب وككا ،للف لاير يا ي 2123221

 .ييد دة ادلي  اعقاق 

  م5132 م5132
 نسبة المساهمة

 ألف لاير يمني 
   نسبة المساهمة

  ألف لاير يمني  % %
     

  رك  ا رش للقواهن  2153121 51315 2223212 51315
  رك  كدل للق اين   3213252 53311 3223222 53311

 2359929  2159955  

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 ي دير  3الرصيق في    2393929  2123221
 صدفي حص  الي ل ان األريدح   323119  3223225

 قوزيعدة  ققي  اسقلا  ةال  العدم  - (121)
 ةسقثادراة قم القةل  ا هد ةال  العدم  - (33211)

 ديسمبر  13الرصيد في    2159955  2359929
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 صافي، أرصدة مدينة وأصول أخرى .35
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة واألصول األخرى .39
 

 قيساير: 13الي ق ااد يلي كاد في يقكون  كا 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  إيضاح م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 ةل  الاهاوع  وفدج لقيون يعا العاالج لصو  آلة الكيقهد   139533525 139313235
 فوائق وةيراقاة اسقحق   2953123 5153199
 )قفعدة( الق  يكا روعدة نيق   2313112 2113222
 اصروفدة اقفوع  اققادً    1993229 2123212
 عهق وسلف الاوب ين  3923111 3923222

 لرصق  اقي   لةرح  139213231 135153939

592329921 995129927   
    
 اةص  القيون الا كول في قحصيلهد يخصم:   

 39 (239933992) (532213125) لألرصق  الاقي   واألصو  األةرح

297219293 291219925   

  إيضاح م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 رصيق الاةص  يقاي  العدم   532213125 335993551
 الاكون ةال  العدم يضاف: 12  535213991 331213235

 الاسقةقم ةال  العدميخصم:   (523912) (13111)
 األه يي  يدلعال  الاةص  قرها  ةعدق  فرو   (112) (221)

 رصيد المخصص نهاية العام   295539992 592219125
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 صافي ،ممتلكات ومعدات .51
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 م5132  

 
 التكلفة في

 م5132يناير  3
 اإلضافات

 خالل العام 
 اإلستبعادات

 خالل العام 
 التكلفة في

 م5132ديسمبر  13
 مجمع االهالك في

 إعادة تصنيف م5132يناير  3
إهالك ممتلكات 

 ومعدات
 اإلستبعادات 
 خالل العام

مجمع االهالك كما في 
 م5132ديسمبر  13

 صافي القيمة 
 الدفترية كما في 

 م5132ديسمبر  13
ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني   ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني  ألف لاير يمني   ألف لاير يمني    ألف لاير يمني  ألف لاير يمني 

           

  1913331  5223221 -  553199 (151)  5223192 331223211 - -  331223211 را ي وايد ي وة  دجاة ل

  332193213  139223291 (993219)  2213252  53231  132923155 232123333 (3113111)  2223935  233223215 لثدث وآالة واعقاة 

  3293191  331223199 -  923122  311  335113222 332153129 -  213191  332923292 لههز  و قدا الييع وص دقيا الصراف اآللي 
  3123915  2223122 (53115)  923329  199  2253213 9393599 (23511)  533293  9113911 سيدراة ووسدئ   ق  

  2579912  391119932 (319212)  229112 (59523)  9799717 392259553 (319215)  1239517  393159555 قحسي دة عقدراة اسق هر  

  195119522  793739291 (3159537)  7529975 -  292299215 3191759225 (3529372)  5729591  992399519 اإلجمالي 

 
 م5132  
 

 التكلفة في
 م5132يناير  3

 اإلضافات 

 خالل العام 
 اإلستبعادات

 خالل العام  
 التكلفة في

 م5132ديسمبر  13
 مجمع االهالك في

 م5132يناير  3
إهالك ممتلكات 

 ومعدات
 اإلستبعادات 

  العامخالل 
 مجمع اإلهالك في

 م5132ديسمبر  13

 صافي القيمة 

 الدفترية في 
 م5132ديسمبر  13

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

           
 9333192 5223192 (322) 513219 5533221 331223211 (211) 213212 331313222 لرا ي وايد ي وة  دجاة 

 332913231 132923155 (193922) 2193111 131923923 233223215 (223199) 9323121 231923929  لثدث وآالة واعقاة 
 5193553 335113222 - 923193 333933111 332923292 - 123219 332193122 لههز  و قدا الييع وص دقيا الصراف اآللي 

 5233599 2253213 (352) 913911 2133295 9113911 (352) 213132 1213219  سيدراة ووسدئ   ق  
 3593292 9193111 (323119) 3133123 9923992 333193555 (393191) 13211 333393339  قحسي دة عقدراة اسق هر  

 191719113 292299215 (229221) 7199911 295229123 992399519 (229551) 9529592 592959552  اإلجمالي 
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 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية .53
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 
  قحا  األرصق  الاسقحق  للي ول والاؤسسدة الادلي  )الحسديدة الهدري  والوقائع أله ( اعقالة فدئق  اقغير .

 

 ودائع العمالء .55
 

 للنوع وفقا   العمالء ودائع . أ

 
 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 
 ونقرب ر ايد ر  يايلغيقق ان ايدلغ احهوز  اقدي  قسهيالة ةئقاد ي  ايد ر  وغ م5132قيساير  13وقائع العاالج كاد في 

 م(.5132قيساير  13اليون لاير يا ي في  253519)اقدي  ايلغ  يا ي اليون لاير 523119
 

 

 

 

 

 

 

 وفقا للقطاعات العمالء ودائع . ب

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 بنوك محلية   

 ه يي   لعال –حسديدة هدري    953913 399
 عال  احلي   –حسديدة هدري    513199 213122

 عال  له يي  –وقائع آله    939953522 3131293531
3192129222 991929211   

    
 بنوك خارجية   

 عال  له يي  –هدري  حسديدة    9123293 113219
 عال  احلي   –حسديدة هدري     992 3313923

 عال  احلي  –وقائع أله     139593395 3131113299
3199399519 292229229   

    
 خارجية مؤسسات مالية   

 عال  له يي   –حسديدة هدري     1393159 223521
 عال  احلي  –حسديدة هدري     33911 13121

299212 1519212   

5391729133 3291539515   

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 وقائع أله    32133993199 51235993231
 حسديدة هدري  وقحة الالش   35332513193 32239193111
 ق اي دة ةعقادقاة اسق قي  وةاديدة  ادن  5131293211 3139223122
 حسديدة القوفير   3131123299 3332213195
 اقيق  – وقائع أله    231113111  131113111
 وقائع لةرح    339213159 3539953212

25292199119 11992779729   
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 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 

 قروض طويلة األجل .51
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 
 الثالث تهامة مشروع تطوير 3.51

 
م قم الحصو  عل  نرا ان اؤسس  للاد يد للقسليف اإل  دئي لق عي  ل  ا  القروا الزراعي  في 3991ليري   32يقدريض 

 م. ق  ك الاهاوع  الا روع ان ةال  ةق دني  اع وزار  الزراع .5119ليري   32السقاق في لسقحا ا روع قاوير قهدا  
 

 مشروع تطوير ريمة 5.51

 
الحصو  عل  نرا ان الص قو  القولي للق اي  الزراعي  لق عي  ل  ا  القروا الزراعي   م قم3991قيساير  32يقدريض 

 . ق  ك الاهاوع  الا روع ان ةال  ةق دني  اع وزار  الادلي .م5151يوليو  3في ا روع قاوير ريا  يسقحا السقاق في 
 

 المهرة –مشروع التنمية الريفية  1.51

 
نرا ان الص قو  القولي للق اي  الزراعي  لق عي  ل  ا  القروا الزراعي   م قم الحصو  عل 3999 وفاير  33يقدريض 

ق  ك الاهاوع  الا روع ان ةال  ةق دني  اع وزار   .م5112يو يو  3الاهر  يسقحا السقاق في  –في ا روع الق اي  الري ي  
 الادلي .

 
 اإلنتاج الزراعي والسمكيصندوق تشجيع  2.51

 
الحصو  عل  نرا ان الص قو  القولي للق اي  الزراعي  لق عي  ل  ا  القروا الزراعي  م قم 3999 وفاير  33يقدريض 

ق  ك الاهاوع   م5132يو يو  1في  السقاق لسقحاي  في الاهر   لص قو  ق هيع اإل قدج الزراعي والساكي في الا داا الري
 .زار  الادلي الا روع ان ةال  ةق دني  اع و

 
 اإلقتصادي واإلجتماعيالصندوق العربي لإلنماء  2.51

 
م قم الحصو  عل  القسا األو  ان القرا الاققم ان الص قو  العريي لإل ادج اإلنقصدقي 5132لكقوير  55يقدريض 

 21ايلغ ونقرب وكلل ان ةهادلي نيا  القرا اليدلغ لاريكي، اليون قوالر  3532ونقرب واإلهقادعي يقول  الكوية يايلغ 

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 ال ركدة   9931113312 32239553922
 األفراق  31235213139 33339233529
 والاةقلاالقادع العدم   9535113532 31239213113
 لةرح  5531323213 5531913922

25292199119 11992779729   

  إيضاح م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 ا روع قاوير قهدا  الثدلث  3.51 23513 23513
 ا روع قاوير ريا   5.51 23192 23191
 الاهر  -ا روع الق اي  الري ي   1.51 293299 233292
 ص قو  ق هيع اإل قدج الزراعي والساكي 2.51 - 113111

 الص قو  العريي لإل ادج اإلنقصدقي واإلهقادعي  2.51 532923352 532923352
597599755 597229355    
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يهقف قاوي  الا روعدة الصغير  والاقوسا  في الاهد  الزراعي والساكي، والكي يسقحا ، وكلل لاريكي اليون قوالر
 م. ق  ك الاهاوع  الا روع ان ةال  ةق دني  اع وزار  القةايا والقعدون القولي.5152ي دير  59السقاق في 

 

 أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى .52
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 

 عن العام الدخل ضرائب 3.52

 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي كاد في 

 

 مخصصات أخرى .52
 

 م5132 
 

 م5132يناير  3

إعادة ترجمة  فروق
المخصص بالعمالت 

 المكون خالل العام األجنبية
  المستخدم
 خالل العام

انتفى  مخصصات
 الغرض منها

 الرصيد في
 م5132ديسمبر  13

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

 1213232 (5293212) - - (33915)  2553351 ةلقزاادة عر ي  اةص 

 332113222 - (533193119) 3293929 -  132113111 اةص  ةلقزاادة احقال 

 293999251  (39915) 3299929 (593199715) (5299212) 399259325 

 
 م5132 

 

 م5132يناير  3

إعادة ترجمة  فروق
المخصص بالعمالت 

 المكون خالل العام األجنبية
  المستخدم
 خالل العام

مخصصات انتفى 
 الغرض منها

 الرصيد في
 م5132ديسمبر  13

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

 2553351 -  -  5193121 (33221) 1923111 ةلقزاادة عر ي  اةص 
 132113111 - (3223523) 332193222  -  533123111 اةص  ةلقزاادة احقال 

 592919111 (39221) 395779157 (3229523) - 293999251 

 

% ان ةهادلي اإللقزاادة العر ي  يعق ةصم الق اي دة الاحقهز  3اةص  الاةدار العدا  لإللقزاادة العر ي  ياث  
 واألرصق  الاغاد  يوقائع وك دالة اصرفي  صدقر  ان ي ول ةدرهي  كاة االج .

 حقوق الملكية .52
 

 رأس المال المدفوع 3.52

 

  إيضاح م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 فوائق اسقحق    332223929 532253231
 عن العدم رائش القة   3.52 333113122 331333991
 اصروفدة اسقحق    2193191 9113239
 كسش عا    – اصلح  ال رائش  923112 513229
 ةيراقاة اقيو   اققادً   293911 293151
  رائش القة  عن س واة سديق    533255 513191

 ةرح للرصق  قائ     231333239 232133122
991119127 595229712   

  إيضاح م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 يقاي  العدم رائش القة    331333991 332913952

 الاسقةقم ةال  العدم يخصم:  (331313922) (332913952)
 الاكون ةال  العدم يضاف:  333153331 331333991

 ضرائب الدخل نهاية العام 22 393719122 391339591
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 اليدرونقرب لريع  ع ر )ايلغ  سيع  ع ر اليدر لاير يا ي ونقرب م ايلغ5132قيساير  13ييلغ رلس الاد  الاقفوع كاد في 
(. اوزع عل  عقق سيع  ع ر اليون سهم والقيا  اإلساي  للسهم م5132قيساير  13لاير يا ي كاد في وقسعادئ  اليون 

ً لقرارالهاعي  العاواي  رنم ) ،لاير يا ي 33111  الاد  يايلغ رلسم ي  ن زيدق  5132لغساس  2( الاؤرخ في 5ايقد
 للف لاير يا ي، وييد ه كاد يلي: 533113111 ونقرب

 

 
 قانوني إحتياطي  5.52

 

 ( لس   19وفقدً ألحكدم القد ون رنم )ان صدفي لريدح العدم لقغكي  32م ي  ن الي ول يقم قحوي  3999 %
ةسقةقام كلل اإلحقيداي س الاد  الاقفوع، وال ياكن للاهاوع   ع ي رل قيداي القد و ي حق  يسدوي رصيقباإلح

 قون الحصو  عل  الاوافق  الاسيق  ان الي ل الاركزي اليا ي.

 ان نياقهد   ر ، وفي حدل  ةصقار األسهم يسعر لعلقيقم زيدق  رلس الاد  ياقحصالة القيا  اإلساي  لألسهم الاص
م 3991( لس   55ياوهش القد ون رنم ) ،يقرج صدفي الزيدق   ان اإلحقيداي القد و ي ،)عالو  ةصقار( اإلساي 

   ي  ن ال ركدة القهدري  يدلهاهوري  اليا ي .

 م.5119لاير يا ي نيا  عالو  ةصقار لسهم ةال  عدم  اليون 211 ونقرب القد و ي ايلغ ييق ان اإلحقيدا 
 

  م5132
  عدد  نسبة المساهمة قيمة األسهم

  األسهم % ألف لاير يمني
    

 الزراعي والساكيص قو  ق هيع اإل قدج  239923111 21321 239923111
 الحكوا  ااثل  يوزار  الادلي  231293211 11395 231293211
 واألرصدقلهيئ  العدا  للايران الاق ي ا 235213111 52311 235213111
 اإلقحدق العدم لهيئ  القعدون األ لي  3323211 1329 3323211

3791119111 311 3791119111  

  م5132
  عدد  المساهمةنسبة  قيمة األسهم

  األسهم % ألف لاير يمني 
    

 ص قو  ق هيع اإل قدج الزارعي والساكي  231123211 21321 231123211
 الحكوا  ااثل  يوزار  الادلي   231193391 11395 231193391
 رصدقلهيئ  العدا  للايران الاق ي واإلا 131523111 52311 131523111
 اإلقحدق العدم لهيئ  القعدون األ لي 3133151 1329 3133151

3299119111 311 3299119111  
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 وإرتباطات، صافي إلتزامات عرضية  .57
 

 

 

 إيرادات الفوائد .55
 

 :قيساير 13يقكون  كا الي ق ااد يلي للس   الا قهي  في 

 

 مصروفات الفوائد .59
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي للس   الا قهي  في 

 
 
 

 إيرادات األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية .11

  م5132
صافي قيمة 
 إجمالي قيمة اإللتزام التأمين المحتجز اإللتزام

 
 

  ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني
    

 اسق قي ةعقادقاة  3139913392 (531233999) 932523391
 عاالج -ةاديدة  ادن  1139213929 (232323215) 5132123521
1291239222 (597729213) 2295159122  

  م5132
صافي قيمة 
 إجمالي قيمة اإللتزام التأمين المحتجز اإللتزام

 
 

  ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني
    

 ةعقادقاة اسق قي  5931233119 (131293992) 5231153192
 عاالج -ةاديدة  ادن  2931223235 (3133323111) 1935193325
2192219512 (3195229122) 7792129291  

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 فوائق لكون ةزا    2335993115 2132253912
 فوائق ان القروا والسل يدة  231213312 231113212
 فوائق ان األرصق  لقح الي ول  333923912 3213953
 فوائق س قاة حكواي   1393199 1323199

2197219225 2592229521   

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 فوائد على ودائع العمالء:   

 فوائق عل  الوقائع أله     5532153115 5932123229
 فوائق عل  حسديدة القوفير والحسديدة الهدري    331593211 332233213

1395279191 5195219222   
    
 فوائد مدفوعة على أرصدة البنوك:   

 فوائق عل  األرصق  الاسقحق  للي ول  531913313 533253259
 فوائق نروا اويل  األه    223153 313222

593259572 593129395   
    

1192399922 5299929517   
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 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي للس   الا قهي  في 

 

 حسابات اإلستثمار المطلقة واإلدخارعائد أصحاب  .13
 

يقم قوزيع لريدح اإلسقثادر يين العاالج والاسد اين عل  لسدس ةحقسدش  سي  الا درك  ارهح  يدألعقاق، ويقم ةعقادق  سش 
ار  حص  لريدح وقائع العاالج ان اهلس ةقار  الاهاوع  ي دج عل  ةنقراح له   الايزا ي  القي ققوم ي حقسدش الايدلغ الاسقث

 د يلي:اونق يلغ اقوسا  سي  عدئق اإلسقثادر ك ،يدلعال  الاحلي  واأله يي  واألعقاق الةدص  يهد و سش الا درك 

 

 إيرادات رسوم وعموالت .15
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي للس   الا قهي  في 

 

 خسائر عمليات النقد األجنبي .11
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي للس   الا قهي  في 

 

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 ةيراقاة صكول ةسالاي   9113929 9213991
 ةيراقاة قاوي  عاليدة الارايح    5213121 1253221
 ةيراقاة ةهدر  ا قهي  يدلقاليل   3393221 3223259
 ةيراقاة عاليدة اإلسقص دع   223292 223122
 ةيراقاة ةسقثادراة في عقوق الا دري   - 593922

392529252 391139325   

  م5132 م5132
  لاير يمني عمالت أجنبية لاير يمني عمالت أجنبية

% % % %  
     

 الوقائع الاسقثار  1312% 1312% 31311 2335
 اإلقةدرحسديدة  2321% 3311% 2311 531

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 عاوالة اإلعقادقاة الاسق قي    1253199 1293212
 عاوالة ةاديدة ال ادن  5123122 1323311
 عاوالة الحواالة   3223292 5223295
 لقعدش ةقادة اصرفي  لةرح  2223132 9133152

595219792 395759321   

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 في العاالة األه يي )ةسدئر( القعدا  لريدح   2353112 (3113319)

 لريدح ةعدق  قرها  األرصق  يدلعاالة األه يي )ةسدئر(   (2323522) 3193129
(559121) (3159953)   



 بنك التسليف التعاوني والزراعي )شركة مساهمة يمنية( 

   
 

27  

 

 إيرادات إستثمارات مالية  .12
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي للس   الا قهي  في 

 

 إيرادات عمليات أخرى .12
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي للس   الا قهي  في 

 

 المخصصات  .12
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي للس   الا قهي  في 

 

 تكاليف الموظفين .17
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي للس   الا قهي  في 

 

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 ةيراقاة ةسقثادراة ادلي  اقدح  للييع    13122 333222
 ةيراقاة ةسقثادراة في  ركدة زايل     323119 3223225
3259555 379192    

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 اةصصدة ة ق   الغرا ا هد  1223235 -

 ةيراقاة ةيهدراة عقدراة االوك   53219 13912
 لةرح  513195 23292
99273 1529115   

  إيضاح م5132 م5132

   ألف لاير يمني ألف لاير يمني
    

 أ( –3.31) 539923322 331123939
القهدريددد   اةصددد  قدددق ي نياددد  القدددروا والسدددل يدة

 والزراعي 
 اةص  قق ي نيا  األ  ا  القاويلي  ب( –3.31) 1253991 223213

331213235 535213991  39 
لرصددق  اقي دد  )اةصدد  قيددون ا ددكول فددي قحصدديلهد 

 (ولصو  لةرح
 اةصصدة لةرح 52  3293929 339113151
292129559 293719975   

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 ارقيدة ويقالة وحوافز  932113511 931223113
 ق اين صحي  2913132 5123931
 ق اي دة ةهقادعي   5213252 5133222
 لةرح  23132 393213

592539112 991259155   
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 مصروفات أخرى .15
 

 قيساير: 13يقكون  كا الي ق ااد يلي للس   الا قهي  في 

 

 عائد السهم من صافي أرباح العام .19
 

 قيساير: 13للس   الا قهي  في يقكون  كا الي ق ااد يلي 

 

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 س ر وة ققد   2213112 9323925
 ةيهدر ق غيلي   2223219 2593992
 قعدي  وةعالن  2193125 9233999
 اصروفدة زكد   2533319 1223529
 اصروفدة ةصالح وصيد    2513991 2513191
 لان وحراس    1123513 1123322
 لهور  ق  ويريق   1213191 2993323
 رسوم وقراةي   5213391 3913331
 ةقصدالة  5513212 2133922
 اصروفدة ق اين  3213251 1223232
 كهريدج وايدب  3233921 3113913
 لقواة كقديي  واايوعدة  3533222 3193991
 اصروفدة ققريش   223522 3123123
 لقعدش اه ي  وةسق دراة  293391 5193299
 لةرح واق وع   2113129 2913313

299129757 297259712   

   م5132 م5132
    

 صدفي األريدح )للف لاير يا ي(  531233239 532113215
 الاقوسا الاره  لعقق األسهم )للف سهم(  379111 323911

 عائد السهم من صافي األرباح )لاير يمني(  315 321

    
 لعدد األسهم كما يلي: المرجحتم إحتساب المتوسط    

   ألف سهم ألف سهم 
 عقق األسهم في يقاي  العدم  323911 333911
 ةال  العدم األسهمالزيدق  في   53311 13111

329911 379111   
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 إستحقاقات األصول واإللتزامات .21
 

 
 م5132قيساير  13و  القدلي ةسقحقد  األًصو  واإللقزاادة كاد في قيو   اله

 م5132 
 إستحقاقات  

 أشهر 1خالل 
 1إستحقاقات من 

 أشهر  2شهر إلى أ
 2إستحقاقات من 

 شهر إلى سنة أ
 إستحقاقات

 اإلجمالي  أكثر من سنة  
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
      

      األصول
 5939993112 - - - 5939993112 الي ل الاركزي اليا ي  ققي  يدلص قو  ولرصق  اإلحقيداي لقح

 3139223111 - 532113111 133919 3231113192 لرصق  لقح الي ول
 1933193923 532513921 131133512 132223119 5933213999 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي 

 52135523112 1223113 5339393511 1135953125 39131293153 ةسقثادراة ادلي  
 3232213111 3232213111 - - - ةسقثادراة في صكول ةسالاي  
 2153999 2153999 - - - ةسقثادراة في  ركدة زايل 

 132223931 239153913 - - 531533922  ، صدفي رصق  اقي   ولصو  لةرحل

 52792559592 2195319299 5791399212 5192129571 12993219295 

      
      اإللتزامات

 3231933919 - - - 3231933919 لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة الادلي  
 11932113129 3332393291 93199 5213512 59139153219 وقائع العاالج

 531223399 531223399 - - - نروا اويل  األه  
 1531213111 5132393211 - - 233593152 ةرح وحقو  الالكي  لةلقزاادة 

 13793319735 5279512 59155 2397929395 12993219295 

 - (3591559955) 5791339127 2192219591 (2992529235) الصافي
 
 

 م5132قيساير  13يو   الهقو  القدلي ةسقحقد  األًصو  واإللقزاادة كاد في 
 

 م5132 
 إستحقاقات  

 أشهر 1خالل 
 1إستحقاقات من 

 أشهر  2أشهر إلى 
 2إستحقاقات من 
 أشهر إلى سنة 

 إستحقاقات
 اإلجمالي  أكثر من سنة  

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

      األصول
 ققي  يدلص قو  ولرصق  اإلحقيداي لقح الي ل الاركزي 

 2131123952 - - - 2131123952 اليا ي
 5932223112 - 5923121 - 5935113292 الي وللرصق  لقح 

 2133193912 231933113 3131113511 232153911 2132233911 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي 
 15235123311 231913119 1131193251 2232233119 51135953219 ةسقثادراة ادلي  

 3531113111 3531113111 - - - ةسقثادراة في صكول ةسالاي  
 2393929 2393929 - - - ةسقثادراة في  ركدة زايل 

 939113995 939113995 - - - ، صدفي رصق  اقي   ولصو  لةرحل

 12591219155 2199919919 2192979211 1292379253 25392299135 

      
      اإللتزامات

 5331123133 - - - 5331123133 لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة الادلي  
 25232193119 131113111 339213192 531323919 23132213922 وقائع العاالج

 531993195 531993195 - - - نروا اويل  األه  
 1131923991 1131923991 - - - ةرح وحقو  الالكي  لةلقزاادة 

 21595329572 591329975 399219192 1595729225 25392299135 

 - (295259153) 2397229212 2599759913 (9292229522) الصافي 
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 متوسط أسعار الفائدة المطبقة خالل العام .23
 

 وةلقزاادة الاهاوع  ةال  العدم اقدر   يدلعدم الاد ي:لصو  يو   الهقو  القدلي لسعدر ال دئق  الاايق  عل  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م5132

 لاير يمني دوالر أمريكي يورو
لاير 
 سعودي

 

% % % %  
     

 األصول    
 ي ول -وقائع أله   1352 32311  -   -
 احق ب يهد لقدريض اإلسقحقد  –لكون الةزا    - 32.12 -   -
 الس قاة الحكواي   - 32331 - -

 نروا العاالج 1392 55 31 35
 نروا زراعي   - 2 -  -

 هدري اقين - 52 35 35
        
 اإللتزامات       
 العاالج  –وقائع أله   - 32 1.11 -
 حسديدة القوفير 5 32 5 5
 ي ول –وقائع أله   - 32.11 232 -
 نروا اويل  األه  - 532  5 -

  م5132
  سعوديلاير  لاير يمني دوالر أمريكي يورو
% % % %  

     

 األصول    
 ي ول -وقائع أله   1352 - - 1.22

 يهد لقدريض اإلسقحقد احق ب  –لكون الةزا    - 32.99 - -
 الس قاة الحكواي   - 32.12 - -
 نروا العاالج 1331 55 9.2 -
 نروا زراعي   - 33 - -

 هدري اقين - 52 35 35
     
 اإللتزامات    
 العاالج  –وقائع أله   - 32 2.19 -
 حسديدة القوفير 135 32 5 5
 ي ول –وقائع أله   - 32.3 2.29 -
 اويل  األه نروا  - - 5 -
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 العرضية واإلرتباطات وفقا  للقطاعات اإلقتصادية وكذا اإللتزامات توزيع األصول واإللتزامات .25
 

 م5132 
 اإلجمالي أخرى سياحي مالي ديالبناء والتشي تجاري زراعي صناعي 
 ألف لاير يمني الف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
         

         األصول 
 5939993112 - - 5939993112 - - - -  ققي  يدلص قو  ولرصق  اإلحقيداي لقح الي ل الاركزي اليا ي

 3139223111 - - 3139223111 - - - - لرصق  لقح الي ول
 1933193923 3339113921 223212 5113912 2923121 5132353232 331113239 2213119 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي 

 52135523112 232213922 - 52231393191 1223113 - - - ةسقثادراة ادلي  
 3232213111 - - 3232213111 - - - - صكول ةسالاي ةسقثادراة في 

 2153999 - - 3213252 - - 2153121 - ةسقثادراة في  ركدة زايل 
         

         اإللتزامات

 3231933919 - - 3231933919 - - - - لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة الادلي  

 11932113129 31233393129 1123932 231913329 3135513399 35235113925 139953192 3232323915 وقائع العاالج 
 531223399 - - 531223399 - - - - نروا اويل  األه  

 1231233222 9513199 1223111 231113212 932113929 3239133211 1333292 231213199 ةلقزاادة عر ي  وةرقيدادة، صدفي
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 م5132 

 اإلجمالي أخرى سياحي مالي ديالبناء والتشي تجاري زراعي صناعي 
 ألف لاير يمني الف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
         

         األصول 
 2131123952 - - 2131123952 - - - -  ققي  يدلص قو  ولرصق  اإلحقيداي لقح الي ل الاركزي اليا ي

 5932223112 - - 5932223112 - - - - لرصق  لقح الي ول
 2133193912 3131923121 5213153 223212 539113295 1939213911 535123191 239953192 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي 

 15235123311 232213922 - 13939253119 339153515 - - - ةسقثادراة ادلي  
 3531113111 - - 3531113111 - - - - ةسقثادراة في صكول ةسالاي 
 2393929 - - 3223222 - - 2223212 - ةسقثادراة في  ركدة زايل 

         
         اإللتزامات

 5331123133 - - 5331123133 - - - - لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة الادلي  
 25232193119 35231223922 332293952 932193113 5531393912 39933923122 3132123121 2139323223 وقائع العاالج 

 531993195 - - 531993195 - - - - نروا اويل  األه  
 2132213512 131513219 1933299 1553212 3132113112 1533323222 235913222 932113151 ةلقزاادة عر ي  وةرقيدادة، صدفي 
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21  

 

 توزيع األصول واإللتزامات وكذا اإللتزامات العرضية واإلرتباطات وفقا للموقع الجغرافي  .21
 

 م5132 
 اإلجمالي أفريقيا آسيا أوروبا أمريكا الجمهورية اليمنية 
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني 
       

       األصول 

 5939993112 - - - - 5939993112  ققي  يدلص قو  ولرصق  اإلحقيداي لقح الي ل الاركزي اليا ي

 3139223111 313215 539213211 5213931 533212 3239323192 لرصق  لقح الي ول
 1933193923 - - - - 1933193923 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي 

 52135523112 - - - - 52135523112 ةسقثادراة ادلي  

 3232213111 - - - - 3232213111 ةسقثادراة في صكول ةسالاي 

 2153999 393911 - - - 2313139 ةسقثادراة في  ركدة زايل 
       

       اإللتزامات

 3231933919 231113139 5213159 1293922 - 932323332 لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة الادلي  
 11932113129 - - - - 11932113129 وقائع العاالج 

 531223399 - - - - 531223399 نروا اويل  األه  

 1231233222 - 131593913 1513511 - 5932353121 ، صدفي ةرقيدادةةلقزاادة عر ي  و

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م5132 
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 اإلجمالي أفريقيا آسيا أوروبا أمريكا الجمهورية اليمنية 
 ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني لاير يمنيألف  
       

       األصول 

 2131123952 - - -  - 2131123952  ققي  يدلص قو  ولرصق  اإلحقيداي لقح الي ل الاركزي اليا ي

 5932223112 139593112 131923535 131523539 131223321 3131153111 لرصق  لقح الي ول

 2133193912 - - -  - 2133193912 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي 

 15235123311 - - -  - 15235123311 ةسقثادراة ادلي  

 3531113111 - - -  - 3531113111 ةسقثادراة في صكول ةسالاي 

 2393929 393911 - -  - 2993919 ةسقثادراة في  ركدة زايل 

 
 

   
 

 
 

       اإللتزامات

 5331123133 3131913393 3113111 - - 3132213191 لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة الادلي  

 25232193119 - - - - 25232193119 وقائع العاالج 

 531993195 532923352 - - - 3113221 نروا اويل  األه  

 2132213512 5353115 5331223121 133123219 1513291 1939123922 ةلقزاادة عر ي  وةرقيدادة، صدفي
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 مراكز العمالت األجنبية الهامة .22
 

م ف ن عل  الاهاوع  و ع حقوق لك  اركز عال  3999( 2قاييقدً لقعليادة الي ل الاركزي اليا ي الصدقر  يدلا  ور رنم )
ف الً عن حق ةهادلي لاركز العاالة الاةقل   اهقاع . وي دج عليه ال يزيق ال دئا في اركز ك  عال  عل  حقب  حقبعل  
% ان رلس الاد  52العاالة اهقاع  عن ال يزيق ال دئا في اركز دة ويحيث % ان رلس الاد  واإلحقيداي32عن 

 ويو   الهقو  القدلي اراكز العاالة األه يي  الهدا  في قدريض الييد دة الادلي : ،واإلحقيدايدة

 م5132 م5132 

 فائض )عجز( 
النسبة المئوية إلى 

 المال رأس
 فائض
 )عجز(

النسبة المئوية إلى 
 المال رأس

 واإلحتياطيات ألف لاير يمني واإلحتياطيات يمنيألف لاير  
     

 (%111) (2231223222) %(592) (2232113192) قوالر لاريكي

 (%9) (332213121) (%32) (131153215) لاير سعوقي

 - 223121 (%9) (531293995) يورو

  - (933119) (%3) (3213339) ه ي  ةسقرلي ي

 %3 3923231 %(1) (2323122) عاالة لةرح

 (%177) (2291229722) (%151) (7197339273) الصافي )عجز(

 

 532399 يا ي )القوالر األاريكي يعدق  لاير 532399م ايلغ 5132قيساير  13يلغ سعر صرف القوالر األاريكي كاد في 
 م(.5132قيساير  13لاير يا ي كاد في 

 

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة .22
 

عالن  ع قاد يكون له الققر  عل  القحكم لو اادرس  ق ثير  دم وهو ري لو له سيار  ا قرك  عل   يعقير الارف كو
الاهاوع  ع ق ةقةدك القراراة الادلي  والق غيلي ، وققعدا  الاهاوع  اع األاراف كوي العالن  ي  س األسس القي ققعدا  يهد 

م 3999( لس   2سيري  للي ل الاركزي اليا ي والصدقر  يدلا  ور رنم )اع الغير، وكلل قاييقدً ألحكدم القد ون والقراراة الق 
والقي نررة حقوق للاعداالة اإلئقاد ي  اع األاراف كوي العالن  يدإل دف  ةل   رور  ةلقزام الاهاوع  ي  س األسس 

 وال روا القي يقعدا  يهد اع الغير ع ق القيدم يدلقعدا  اع األاراف كوي العالن .
 

ييع    دا الاهاوع  لن ققعدا  اع يعا الاسد اين ولع دج اهلس اإلقار  وال ركدة الاالوك  لهم. وققاث   كب وققق ي ا
الاعداالة في الحصو  عل  نروا وقسهيالة وككا فق  ةعقادقاة اسق قي  وةصقار ةاديدة  ادن واعداالة ي كي  لةرح 

 اق وع ، وققة  قلل الاعداالة  ان   دا الاهاوع  العدقي.
 

 وفياد يلي ييدن ي رصق  الاعداالة في قدريض الييد دة الادلي :

 

 

 

 
 
 

 الموقف الضريبي .22
 

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي   193132 1293219
  أله حسديدة هدري  قائ   ووقائع   333123211 1223911

 نروا اويل  األه   - -
 وعاوالة احصل فوائق   552 53223
 فوائق اقفوع    313591 23229

 رواقش وازايد  5113932 5213913
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 (  للادق ً ي   دج ي ل القسليف القعدو ي والزراعي ال قة ع لريدح الي ل  م3995( لس   19( ان القد ون )53وفقد
 ً م 3993   س( ل13لقد ون  رائش القة  رنم ) ل ريي  األريدح القهدري  والص دعي . وال ية ع الي ل لي د

( ان القد ون 92م ولحكدم الادق  رنم )3999( ل س  35والقعقيالة الالحق  له يدلقرار الهاهوري يدلقد ون رنم )
 م.5119قيساير  13م ي  ن الي ول وكلل حق  3999( لس   19رنم )

 م.5131ئش كسش العا  عن العدم قاة الاحدسي  ال رييي  لألريدح القهدري  والص دعي  وككا  را 

  م في الاوعق القد و ي وسقاق ال رائش ان وانع اإلنرار. وقم ةيالغ 5133 للعدمقم قققيم اإلنرار ال رييي
للف لاير يا ي )يعق  1123231الاهاوع  ةال  العدم ي روندة  رائش لريدح قهدري  وص دعي  يايلغ ونقرب 

للف لاير يا ي فروندة  رائش كسش عا  وكلل ايقدً  5213229ب ةصم ال رائش الاسقق (، وككا ايلغ ونقر
(، ونقاة الاهاوع  ةعقراا لقح له   الاعن القي لصقرة نرار د يقعقي  فرو   ريي  1ل اوكج الريا رنم )

للف لاير يا ي، وقعقي  فروندة  ريي  الارقيدة ةل  ايلغ  223991األريدح القهدري  والص دعي  ةل  ايلغ ونقرب 
عقر ة اصلح  ال رائش عل  نرار له   الاعن، وقم اللهوج ةل  احكا  لللف لاير يا ي، ونق  123959رب ونق

الارفين الرغي  ةل  القصدل   كال يقاجلال بر في الق ي  لادم احكا  ال رائش اإليققائي   لث دجال رائش اإليققائي ، 
 32ن حيث قم قونيع اح ر ةق د  واصدلح  يقدريض وقم اللهوج ةل  الاصدلح  لادم له   القصدل  لكيدر الاكل ي

للف لاير  1993113م قم ياوهيه قحقيق  ريي  األريدح القهدري  والص دعي  الاسقحق  يايلغ ونقرب 5132 وفاير 
للف لاير يا ي، و ريي  كسش عا  يايلغ  913139يا ي ي وار   ريي  لريدح قهدري  وص دعي  يايلغ ونقرب 

للف لاير يا ي سققة ةال   12،959لاير يا ي ي وار   رائش كسش عا  يايلغ ونقرب للف  2213239ونقرب 
 الس  .

  م في الاوعق القد و ي وسقاق ال رائش ان وانع اإلنرار، وقم ةيالغ 5135 للعدمقم قققيم اإلنرار ال رييي
للف لاير يا ي )يعق  332123132الاهاوع  ةال  العدم ي روندة  رائش لريدح قهدري  وص دعي  يايلغ ونقرب 

للف لاير يا ي فروندة  رائش كسش عا  وكلل ايقدً  5253119ةصم ال رائش الاسقق (، وككا ايلغ ونقرب 
(، ونقاة الاهاوع  ةعقراا لادم له   القصدل  لكيدر الاكل ين ولم يقم الية فيه ان ني  1 اوكج الريا رنم )ل

 لقزاادة احقال  اقدي  كلل.ةققونع الاهاوع  وهوق لي  له   القصدل  حق  قدريةه. وال

 ال ح  يقم ولم اإلنرار، وانع ان الاسقحا وسقاق القد و ي الاوعق م في5131عدم  عن اإلنرارال رييي قققيم قم 
 ال رائش اصلح  ني  ان ة دفي  ريا ةةادراة ي ي الاهاوع  قيلغ ولم ال رائش اصلح  ني  ان ال رييي

 قدريةه. حق 

  م في الاوعق القد و ي وسقاق الاسقحا ان وانع اإلنرار، ولم يقم ال ح  5132قم قققيم اإلنرار ال رييي عن عدم
ال رائش ولم قيلغ الاهاوع  ي ي ةةادراة ريا ة دفي  ان ني  اصلح  ال رائش ال رييي ان ني  اصلح  

 حق  قدريةه.

  م5133وعدم  م5131م وككا عن عدم 5119قاة الاحدسي  ل ريي  الارقيدة حق  عدم. 

  قم وم ان وانع اإلنراراة ال هري ، 5132م و 5131م و5135م و5119يقم سقاق  ريي  الارقيدة عن األعوام
 للف لاير يا ي 5253119م يايلغ ونقرب 5135الاهاوع  يريا ة دفي عن  ريي  كسش العا  لعدم ةةادر 

ونقاة الاهاوع  ةعقراا لادم له   القصدل  لكيدر الاكل ين ولم يقم الية فيه حق  قدريةه، لاد  ريي  كسش 
قيلغ الاهاوع  ي ي  م، لم يقم ال ح  ال رييي ان ني  اصلح  ال رائش ولم5132م وعدم 5131العا  لعدم 

 ةةادراة ريا ة دفي  ان ني  اصلح  ال رائش حق  قدريةه.
 

 

 الموقف الزكوي  .27
 

 

 .ققوم الاهاوع  يقققيم ةنرار د الزكوي س ويدً وسقاق الزكد  ان وانع اإلنرار 

  ة دفي  ان ني  ي ةةادراة ريا ي  م ان وانع اإلنرار ولم قيلغ5131نداة الاهاوع  يسقاق الزكد  حق   هدي  عدم
 اكقش الواهيدة.

  للس قاة الاا وحه لهد عن 5132نداة الاهاوع  يقققيم ةنرار الزكد  والسقاق للعدم ً م ياوهش ييد دقهد الادلي  وفقد
 في الاحدفبدة، ولم قُيلغ ي ي ةةادر ريا ة دفي ان ني  اصلح  الواهيدة الزكوي . داركز د الرئيسي وفروعه
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 اإللتزامات المحتملة .25
 

يوهق عقق ان الق ديد الارفوع  ان الاهاوع   ق الغير لادم احكا  األاوا  والاحكا  القهدري  ونق نداة اإلقار  يقكوين 
الاةصصدة الالزا  اقدي  قلل الق ديد، ككلل يوهق عقق ان الق ديد األةرح الارفوع   ق الاهاوع  في الاحدكم الاةقص  

 ةلقزاادة ي   هد.والقي قرح ةقار  الاهاوع  عقم وهوق لي 
 

 عقود اإليجار التشغيلية .29
 

 يلغ ةهادلي الحق األق   لقفعدة اإليهدر الاسققيلي  ياوهش عقوق ةيهدر غير نديل  لإللغدج كاد يلي:

 

 أرقام المقارنة .21
 

اع قيويش الييد دة الادلي  للعدم الحدلي وكلل يغرا عر هد ي ك  لف  ،  يقاد  قم ةعدق  قيويش يعا لرندم الاقدر   ياد 
 .الارحل كاد ةن ةعدق  القيويش لقلل األرندم الاقدر   لم يؤثر عل  حقو  الالكي  لو األريدح 

 

 أحداث الحقة .23
 

م والقي 5132سقارار د في العدم ةم و5132يهد الهاهوري  اليا ي  ةال  العدم  ارة قيه  لألحقاث واألو دع األا ي  القي 
  ا  القهدري  والو ع اإلنقصدقي لليالق ف  ه ان الصعش عل  اإلقار  الق يؤ يآثدر  كب األحقاث حق  قدريض ثرة عل  األل

ثيراة سققوم يقارس  ق  ي  هدم فياد عقا اد قم ككرب في ال قر  الالحق  وقؤكق اإلقار  5132ةصقار الييد دة الادلي  الاوحق  لعدم 
  كب األزا  عل  الاقح القريش عل  الاهاوع  وعا  اإلحقيدايدة الالزا  ل ادن اإلسقاراري .

  
م ندم الي ل الاركزي اليا ي يقعقي  لسعدر صرف العاالة األه يي  لللاير اليا ي وعليه فقق نداة 5132ليري   1في قدريض 

م والقدلي ييدن يدلق ثيراة 5132ليري   11الة األه يي  كاد في ةقار  الي ل يقراس  لثر  كا القعقي  عل  األرصق  يدلعا
 يحسش  وع ك  عال : )ري  لو ةسدر ( الاحقق 

 سعر الصرف األثر ربح )خسارة(

م5132 أبريل 11 التغير الف لاير اليمني العملة م5132ديسمبر  13   

     

 قر م ةادراقي 29.25 29.32 9.25 (913999.91)

 يون صي ي 11.31 19.29 2.29 299.11

 يورو 512.93 591.29 29.19 3323951.52

 ه ي  ةسقرلي ي 139.23 122.35 22.23 231.51

 ين يديد ي 3.19 5.11 1.23 39.32

 لاير سعوقي 21.32 22.11 9.29 (2223912.92)

 قوالر لاريكي 532.99 521.52 12.12 (939333932.92)
 اإلجمالي   (3195559295.12)

 

ادن لي  سققةك اإلهدراجاة الا دسدي  للحدقوفياد يقعلا ي ي ةسدئر احقال   قيه  قغيراة لسعدر الصرف للعاالة األه يي  ف ن ةقار  الي ل 
 ق ثيراة سليي  لهكب القغيراة.

 

 

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 فقر  ال قزيق عن س   واحق   3523121 193199
 فقر  قزيق عن س   واحق  وال ققعقح ةاس س واة   553222 213121
 فقر  قزيق عن ةاس س واة  53932 33111

3159212 3239532   
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 الشركة األم –المستقلة لبنك التسليف التعاوني والزراعي البيانات المالية  .25

 بيان المركز المالي .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   م5132ديسمبر  13 م5132 ديسمبر 13
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    
 األصول   

  ققي  يدلص قو  ولرصق  اإلحقيداي لقح الي ل الاركزي اليا ي   5999999712 2131123952
 لرصق  لقح الي ول   3799229771 5932223112
 نروا وسل يدة ول  ا  قاويلي ، صدفي   1593159523 2133193912
 ةسقثادراة ادلي     52195529112 15235123311
 ةسقثادراة في صكول ةسالاي     3292279111 3531113111

 ةسقثادراة في  ركدة زايل     2159955 2393929
 ةسقثادراة في  ركدة قديع     319111 313111

 لرصق  اقي   ولصو  لةرح، صدفي   291529311 239153112
 ااقلكدة واعقاة، صدفي    193759157 131123999

 إجمالي األصول   12993519333 25392719152

    
 اإللتزامات وحقوق الملكية    
 تزاماتاإلل   

 لرصق  اسقحق  للي ول والاؤسسدة الادلي     3291539515 5331123133
 وقائع العاالج   11992239212 25232113229
 نروا اويل  األه     597229355 531993195
 لرصق  قائ   وةلقزاادة لةرح   792279232 935313199
 اةصصدة لةرح    191529215 233923251

 إجمالي اإللتزامات   11791259279 22591999125

    
 حقوق الملكية   

 رلس الاد  الاقفوع    3791119111 3239113111
 ةحقيداي ند و ي    595579121 532153232

 ةحقيداي عدم    279323 113191
 لريدح ارحل     595129253 531223159

 إجمالي حقوق الملكية  5593219215 3992729151

 إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية  12993519333 25392719152
 إلتزامات عرضية وإرتباطات، صافي   1291239222 2192219512
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 الشركة األم –المالية المستقلة لبنك التسليف التعاوني والزراعي تابع: البيانات 

 ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  .5

 

   م5132 م5132
   ألف لاير يمني ألف لاير يمني

    

 ةيراقاة ال وائق  2592239551 2131223212
 اصروفدة ال وائق يخصم:  (5291229135) (1132213122)

 صافي إيرادات الفوائد  5592179222 5191329273

    
    

 ةيراقاة األ  ا  القاويلي  واإلسقثادري  اإلسالاي   391139325 332523292
 عدئق لصحدش حسديدة اإلسقثادر الاالق  واإلقةدر  يخصم:  (1379352) (2223152)

 األنشطة التمويلية واإلستثمارية اإلسالميةصافي إيرادات   9529157 5719225
    

 واإلستثمارية اإلسالمية صافي إيرادات الفوائد وإيرادات األنشطة التمويلية 5192939295 5393529559

    
 ةيراقاة رسوم وعاوالة   399399115 535213192

 عاليدة ال قق األه يي ةسدئر  (3159953) (593121)
 ةيراقاة ةسقثادراة ادلي     379192 3293559
 ةيراقاة عاليدة لةرح   1759929 13911

 صافي إيرادات التشغيل   5292979755 5192799725
    
 اإل ة دا في نيا  ةسقثادراة ادلي  يخصم:   (393779515) -
 اةصصدة يخصم:  (293239517) (232153532)
 قكدليف الاوب ين يخصم:  (595229325) (139213212)
 ة الل ااقلكدة واعقاة  يخصم:  (7329512) (1153131)
 اصروفدة لةرح يخصم:  (292219522) (232123312)

 الضرائب قبلصافي أرباح العام   197139523 197199222
    
  رائش القة  عن العدميخصم:   (393759337) (331313922)

 صافي أرباح العام بعد الضرائب  592299312 592559253
    
 ي وق القة  ال دا  األةرح  - -

 إجمالي الدخل الشامل للعام  592299312 592559253

    
 عائد السهم من صافي أرباح العام  لاير يمني 323 لاير يمني  321


