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بنك سورية الدولي اإلسالمي
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في  31كانون األول

إيضاح
إيرادات األنشطة التمويلية اإلسبلمية
إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسبلمية
ـبصص ديوف مشكوؾ بتحصيلها
إهتبلؾ اإلهبار اؼبنتهي بالتمليك
مصاريف تشغيلية مشرتكة مع أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق
إصبارل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية اإلسبلمية
إصبارل العائد على حسابات اإلستثمار اؼبطلقة
حصة اؼبصرؼ كمضارب
حصة أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق من اؼبصاريف التشغيلية
العائد على حسابات اإلستثمار اؼبطلقة
حصة اؼبصرؼ من دخل حسابات اإلستثمار اؼبطلقة (كمضارب ورب عمل)

31
32
8
33
34
34
34

إيرادات اؼبصرؼ من استثماراته الذاتية

2,181,117,146
195,654,889
(789,939,111
(31,747,243
(8,681,912
1,447,414,779
(1,291,769,271
258,193,551
8,681,912
(1,123,894,817
423,519,962

2,592,323,827
169,541,339
(538,211,884
(67,122,116
(45,274,393
2,111,355,783
(1,554,189,263
485,361,171
45,274,393
(1,123,554,711
1,187,811,183

ل.س.

ل.س.

)
)
)
)

)

1,476,496

إيرادات رسوـ وعموالت
أعباء رسوـ وعموالت
صا ي إيرادات الرسوـ والعموالت
صا ي أرباح تشغيلية ناذبة عن تقييم العمبلت األجنبية
أرباح غي ؿبققة ناذبة عن تقييم مركز القطع البنيوي
ايرادات تشغيلية أخرى
إصبارل الدخل التشغيلي
نفقات اؼبوظفني
إهتبلكات
إطفاءات
اسرتداد (ـبصصات) لقاء أعباء وـباطر ـبتلفة
ـبصصات لقاء اعباء وـباطر ؿبتملة
مصاريف تشغيلية أخرى
إصبارل اؼبصروفات التشغيلية
الربح قبل الضريبة
ايراد(/مصروؼ) ضريبة الدخل اؼبؤجل
ربح السنة
العائد إذل:
حقوؽ اؼبلكية للمسانبني  ي اؼبصرؼ
حقوؽ اؼبلكية للجهة غي اؼبسيطرة
حصة السهم األساسية واؼبخفضة

2112

2111

35
36
41

37
14
16

38

17
39

41

595,559,333
(2,717,426
592,851,917
457,773,184
598,572,212
54,417,264
2,128,611,115
(519,921,188
(122,956,471
(28,156,934
4,561,843
(421,751,791
(492,744,688
(1,571,969,127
557,631,888
42,817,982
611,449,871
598,734,595
1,715,275
611,449,871
7.14

إف االيضاحات اؼبرفقة من الصفحة  11اذل الصفحة  88تشكل جزءاً أساسياً من البيانات اؼبالية اؼبوحدة
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)
)
)
)

)

1,766,557
)

)
)
)
)
)
)

328,711,887
(1,139,144
327,671,843
127,998,335
439,661,137
31,451,124
2,116,348,979
(451,775,312
(113,435,134
(25,117,131
(3,152,121
(319,388,111
(911,757,497
1,114,591,482
(231,195,661
873,395,821
874,174,271
(678,451
873,395,821
11.75

)

)
)
)
)
)
)
)

)

بنك سورية الدولي اإلسالمي
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
بيان الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2111

2112
ل.س.

ربح السنة
مكونات الدخل الشامل:
التغيي  ي القيمة العادلة للموجودات اؼبالية اؼبتوفرة للبيع

ل.س.

611,449,871
(185,211

العائد إذل:
حقوؽ اؼبلكية للمسانبني  ي اؼبصرؼ
حقوؽ اؼبلكية للجهة غي اؼبسيطرة

)

(63,915

611,264,659

873,331,916

611,355,412
(91,753

873,363,224
) (31,318

611,264,659

873,331,916

إف االيضاحات اؼبرفقة من الصفحة  11اذل الصفحة  88تشكل جزءاً أساسياً من البيانات اؼبالية اؼبوحدة
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873,395,821
)

)

بنك سورية الدولي اإلسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
بيان التغييرات في حقوق المساهمين الموحد
العائد إلى مساهمي المصرف
مصاريف زيادة
رأس المال
ل.س.
الرصيد  ي 2111/1/1
زيادة رأس اؼباؿ
اضافات رأس اؼباؿ
مصاريف زيادة رأس اؼباؿ
أرباح السنة (الدخل الشامل)
احملوؿ إذل خسائر مدورة غي ؿبققة
احملوؿ إذل االحتياطي القانوين
احملوؿ إذل االحتياطي اػباص
احملوؿ إذل االحتياطي العاـ
ؼبخاطر التمويل

5,461,381,511
2,138,618,511
612,319,211
-

ل.س.

ل.س.

91,537,139
() 91,537,139
() 19,432,714
66,752,287
-

احتياطي خاص

لمخاطر التمويل

ل.س.

ل.س.

59,254,713
91,537,139
() 91,537,139
66,752,287

أرباح/خسائر مدورة أرباح مدورة التغير المتراكم

أرباح الفترة

غير محققة

محققة

في القيمة العادلة

المصرف

غير المسيطرة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س

ل.س.

ل.س.

253,591,959
-

(43,273( 429,235,156 )196,714,361
()429,235,122
(63,915
439,661,137
-

-

-

-

47,317,711

-

-

الرصيد كما  ي 31كانوف األوؿ 8,112,319,211 2111

()19,432,714

66,752,287

66,752,287

116,572,414

253,591,959

242,955,676

34

8,112,319,211
387,196,511
-

()19,432,714
19,432,714
-

116,572,414
66,752,287 66,752,287
()66,752,287( )66,752,287
-

242,955,676
598,734,595
(598,572,212 )598,734,595

116,572,414

841,527,878

الرصيد كما  ي 31كانوف األوؿ 8,499,415,711 2112

-

-

-

الملكية لمساهمي الملكية للجهة
المجموع

-

الرصيد كما  ي  1كانوف الثاين 2112
اضافات رأس اؼباؿ
مصاريف زيادة رأس اؼباؿ
أرباح السنة (الدخل الشامل)
زبصيص ربح السنة

-

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي عام

صافي

مجموع حقوق

مجموع حقوق

-

253,591,993
()253,591,926
162,393
162,461

إف االيضاحات اؼبرفقة من الصفحة  11اذل الصفحة  88تشكل جزءاً أساسياً من البيانات اؼبالية اؼبوحدة
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(117,188

) 5,966,111,259 29,913,456 5,936,197,813
2,138,618,511
2,138,618,511
() 19,432,714
()19,432,714
(252,849,594 ) 678,451
) 253,528,144
439,661,137
439,661,137
66,752,287
66,752,287
66,752,287
66,752,287
47,317,711

-

47,317,711

) 29,235,116 8,829,393,955

8,858,628,961

(29,235,116 8,829,393,955 ) 117,188
19,432,714
1,715,275
598,549,384
()185,211
-

8,858,628,961
19,432,714
611,264,659
-

31,951,281 9,447,376,143

9,478,326,324

()292,399

بنك سورية الدولي اإلسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في  31كانون األول

2112

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
الربح قبل الضريبة
تعديل ؼبطابقة األرباح الصافية مع النقد الناتج من النشاطات التشغيلية:
استهبلكات و إطفاءات
إهتبلؾ اإلهبار اؼبنتهي بالتمليك
الديوف اؼبعدومة
مؤونة ديوف مشكوؾ بتحصيلها
مصروؼ ـبصصات لقاء اعباء وـباطر ؿبتملة
عائدات إستثمارات مالية من شركات حليفة
تغيي  ي موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات مالية للمتاجرة
اػبسارة (/الربح ) من بيع أصوؿ ثابتة
الربح التشغيلي قبل التغي  ي اؼبوجودات و اؼبطلوبات
التغي  ي :
اإلحتياطي اإللزامي لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
إيداعات لدى اؼبصارؼ
ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية
موجودات أخرى
أرصدة اغبسابات اعبارية للعمبلء
الوديعة اجملمدة لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
موجودات قيد التصفية واالستثمار
التأمينات النقدية
هامش اعبدية
ودائع مصارؼ ومؤسسات مالية مصرفية
ضريبة الدخل اؼبدفوعة
مطلوبات أخرى
صا ي التدفقات النقدية الناذبة من ( /اؼبستخدمة  ي) النشاطات التشغيلية
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ل.س.

557,631,888

2111
ل.س.

1,114,591,482

138,442,164
151,113,414
6,789,696
31,747,243
)
( 3,431,882
538,211,884
789,939,111
_
421,751,791
) 1,233,443
(1,476,496
)
(1,242,561
() 61,737
918,815
()453,833
664,534
1,786,177,466
1,949,191,371
75,197,856
2,167,129,925
1,681,115,188
152,256,983
4,759,117,423
()38,719,651
64,151,342
() 4,122,365,111
()64,225,826
322,284,866
()232,412,415
388,171,371
7,199,593,343

4,511,133,316
194,498,378
6,671,845,161
3,594,913
( )3,955,614,712
()329,996,919
33,984,265
6,919,491,912
115,141,322
()715,339,445
()234,925,481
847,427,665
15,836,326,842

بنك سورية الدولي اإلسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان التدفقات النقدية الموحد /تابع
للسنة المنتهية في  31كانون األول

إيضاح

التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية:
بيع استثمارات
التغي  ي أرصدة صناديق االستثمار
شراء استثمارات  ي موجودات اإلجارة
شراء موجودات ثابتة
احملصل من بيع موجودات ثابتة مادية
شراء موجودات غي ملموسة
مشاريع قيد التنفيذ
صا ي التدفقات النقدية اؼبستخدمة  ي النشاطات االستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:
زيادة رأس اؼباؿ
مصاريف زيادة رأس اؼباؿ
التغيي  ي نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار اؼبطلق
صا ي التدفقات النقدية الناذبة من ( /اؼبستخدمة  ي) النشاطات التمويلية
تأثي تغييات أسعار الصرؼ غي احملققة
صا ي الزيادة  ي النقد و ما يوازي النقد
النقد وما يوازي النقد  ي بداية السنة
النقد وما يوازي النقد  ي هناية السنة

42

2112

2111

ل.س.

ل.س.

(411,959
11,596,621

)

(69,111,781

)

(12,181,124
(117,379,314
(177,384,457

)
)
)

)
)
)

2,138,618,511
() 19,432,714
19,432,714
()22,111,471,253( ) 5,889,869,158
( )21,181,284,457( ) 5,871,436,354
)
(43,221,437( ) 151,632,152
() 4,827,996,336
1,111,141,481
31,133,288,375
26,315,292,139
27,315,432,519

إف االيضاحات اؼبرفقة من الصفحة  11اذل الصفحة  88تشكل جزءاً أساسياً من البيانات اؼبالية اؼبوحدة
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(414,119
( 176,451,817
5,957,179
( 855,419,721
2,538,256
( 26,356,268
511,317,185
(539,818,284

)
)

26,315,292,139

بنك سورية الدولي اإلسالمي
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2112
 .1معلومات عامة
بنػػك سػػورية الػػدورل اإلسػػبلمي ش.ـ.ـ .عامػػة سورية(.اؼبصػػرؼ) هػػو شػػركة مسػػانبة سػػورية مغفلػػة فبلوكػػة بنسػػبة  %31مػػن قبػػل بنػػك قطػػر الػػدورل
اإلسبلمي  -قطر .مت تأسيس اؼبصرؼ  ي  7أيلوؿ  2116دبوجػب قػرار رئاسػة ؾبلػس الػوزراء رقػم /67ـ و بتػاري  9نيسػاف  2117وحصػل علػى
السػػجل التجػػاري رقػػم  14886لػػدى مديريػػة االقتصػػاد والتجػػارة وىبضػػع ألحكػػاـ اؼبرسػػوـ التش ػريعي رقػػم  35لعػػاـ  2115اػبػػاص بتنمػػيم عمػػل
اؼبصارؼ اإلسبلمية والقانوف رقم  28لعاـ  2111وتعليماته التنفيذية والقانوف رقم  23للعاـ  2112وقانوف التجارة رقم  33لعاـ  2117وقانوف
الشركات رقم  29لعاـ  2111ولؤلنممة اليت يضعها ؾبلس النقد والتسليف دبا ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
مت تسجيل اؼبصرؼ  ي سجل اؼبصػارؼ لػدى مصػرؼ سػورية اؼبركػزي ربػ الػرقم  16بوصػفه مصػرفاً خاصػاً .ومت التػداوؿ بأسػهم اؼبصػرؼ  ي سػوؽ
دمشق لؤلوراؽ اؼبالية وكل ذلك دبا ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
تأسػػس اؼبصػػرؼ ب ػرأس مػػاؿ مقػػدار  5,111,111,111لػػية سػػورية مػػوزع علػػى 11,111,111سػػهم بقيمػػة اظبيػػة  511لػػية سػػورية للسػػهم
الواحد.
قاـ اؼبصرؼ خبلؿ شهر تشرين الثاين  2111بزيادة رأظباله دبقدار  461,381,511لية سورية وذلك تطبيقاً ألحكاـ القانوف رقم  3لعاـ
 2111القاضي بتعديل اؼبادة الرابعة من اؼبرسوـ التشريعي رقم  35لعاـ  2115والذي وبدد رأظباؿ اؼبصرؼ اإلسبلمي اؼبصرح به  ي صك
الرتخيص على أف ال يقل عن  15مليار لية سورية موزعة على أسهم أظبية وستتم هذ الزيادة خبلؿ ثبلث سنوات من تاري صدور القانوف رقم
 3لعاـ  ،2111وقد اتبعه بزيادة رأظباله دبقدار  2,138,618,511لية سورية خبلؿ شهر آذار  2111ليصبح رأس اؼباؿ دبقدار
 7,511,111,111لية سورية ،و ي وق الحق سب اؼبوافقة من قبل ؾبلس مفوضي هيئة االوراؽ واالسواؽ اؼبالية السورية قرار رقم /81أـ
بتاري  28حزيراف  2111على الطلب اؼبقدـ من قبل اؼبصرؼ خبصوص ذبزئة القيمة االظبية للسهم وفقاً ألحكاـ اؼبرسوـ رقم  115لعاـ 2111
وعلى احكاـ تعليمات ذبزئة االسهم ودؾبها الصادرة بالقرار رقم /49ـ تاري  7نيساف  2111وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  1855تاري
 23حزيراف  2111اؼبتضمن اؼبصادقة على تعديل النماـ االساسي للمصرؼ فيما يتعلق بالقيمة االظبية للسهم وعلى موافقة ؾبلس اؼبفوضني
جبلسته رقم  32تاري  28حزيراف  2111لتصبح القيمة االظبية لسهم بنك سورية الدورل االسبلمي  111لية سورية للسهم الواحد ليكوف عدد
إصبارل اسهم البنك  75,111,111سهم بقيمة اصبالية تبلغ  7,511,111,111لية سورية ،وقد اتبعه بزيادة ثالثة حيث مت زيادة رأظباؿ
اؼبصرؼ بقيمة  612,319,211لية سورية ليصبح  8,112,319,211لية سورية ،مث أتبعه بزيادة رابعة بقيمة  387,196,511لية سورية
ليصبح رأس ماؿ اؼبصرؼ مبلغ  8,499,415,711لية سورية .
ازبذ اؼبصرؼ مركزاً رئيساً له  ي مدينة دمشق منطقة اؼبزة فيبلت شرقية جانب دار اؼبعلمني عقار رقم  4268اؼبزة ،دمشق-سورية.
يقوـ اؼبصرؼ بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خبلؿ مركز الرئيسي وفروعه ومكاتبه واليت بلغ عددها  23فرعاً و3مكاتب هي:
دمشق ( الروضة  ،اؼبزة  ،حريقة  ،حرستا  ،عدرا  ،مزة فيبلت شرقية  29 ،أيار ،فندؽ ديديباف ،يعفور) .
حلب (العزيزية  ،السبيل  ،سبع حبرات  ،سيف الدولة ،الفرقاف) ،درعا ،ضبا  ،ضبص ،دير الزور ،البلذقية ،طرطوس ،ادلب ،القامشلي ،الرقة.
ومكاتب (مكتب شاـ سيت سنرت ،مكتب مرفأ البلذقية ،مكتب مرفأ طرطوس).
وافق ؾبلس اإلدارة على البيانات اؼبالية اؼبوحدة بتاري  26آذار  2113دبوجب القرار رقم  ، 2113/3/2/3على أف تػتم اؼبوافقػة الحقػاً مػن قبػل
اؽبيئة العامة للمسانبني .
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هيئة الرقابة الشرعية
اشارة اذل اؼبرسوـ التشريعي رقم ( )35لعاـ  2115الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد ؿبدود من علماء الفقه والشريعة
والقانوف واليت يتم تعيينها من قبل اعبمعية العمومية ؼبسانبي اؼبصرؼ االسبلمي فقد مت تكوين هيئة الرقابة الشرعية  ي اؼبصرؼ من ثبلثة أعضاء من
علماء الفقه و الشريعة و القانوف  ي العادل العريب واإلسبلمي و يكوف رأيها ملزماً للمصرؼ وهم :
د.عبد الستار أبو غدة (رئيس هيئة الرقابة الشرعية )
الشي وليد بن هادي (عضو تنفيذي ؽبيئة الرقابة الشرعية )
د.عبد الفتاح البزـ (عضو هيئة الرقابة الشرعية )
مت تعني هيئة الرقابة الشرعية باؼبصرؼ بناء على قرار ؾبلس النقد و التسليف رقم  292لعاـ  2117و بقرار من اعبمعية العمومية العادية اؼبنعقدة
بتاري  2117/14/13للمسانبني بناء على اقرتاح ؾبلس اإلدارة ؼبدة ثبلث سنوات قابلة للتجديد دبوافقة ؾبلس النقد و التسليف و ال هبوز عزؿ
أي منهم إال بقرار من اعبمعية العمومية و إعبلـ مصرؼ سورية اؼبركزي بذلك .
وقد مت التجديد ؽبم بقرار من اعبمعية العمومية العادية رقم  7تاري .2111 /15/12
مهمة اؽبيئة مراقبة أعماؿ اؼبصرؼ اإلسبلمي و أنشطته من حيث توافقها أو ـبالفتها ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية و إبداء الرأي الشرعي  ي صيغ
العقود البلزمة ألنشطة اؼبصرؼ و أعماله.
علمػاً أف الػدكتور وليػد بػػن هػادي قػدـ اسػػتقالته مػن هيئػة الرقابػػة الشػرعية بتػاري  2112/5/31وسبػ اؼبوافقػػة عليهػا مػن قبػػل اؽبيئػة العامػة اؼبنعقػػدة
بتاري  2112 /7/18ومت إعبلـ مصرؼ سورية اؼبركزي بذلك.
حيث مت اػبروج  ي هذ اغبالة عن أحكاـ اؼبرسوـ رقم  35لعاـ  2115اػباص باحداث اؼبصارؼ االسبلمية  ،وقد سب معاعبة قرارات
واجتماعات هيئة الرقابة الشرعية اؼبعينة حالياً وفق اآللية التالية:
 -1اعتبار صبيع القرارات والتوصيات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية اغبالية نافذة من تاري صدورها أصوالً
 ي حاؿ كان صادرة باالصباع فقط .
 -2أما بالنسبة للمواضيع اليت تعرض على هيئة الرقابة الشرعية اغبالية واليت تنتهي عملية التصوي عليها خببلؼ  ي
وجهات النمر بني السادة عضوي اؽبيئة اغباليني  ،فيقوـ اؼبصرؼ بعرض هذ اؼبواضيع على اؽبيئة االستشارية
الشرعية  /ؾبلس النقد والتسليف للنمر هبا والب بالقرارات أو التوصيات أو الفتاوى اؼبقرتحة ؼبعاعبة هذ اؼبواضيع.
وذلك بناء على كتاب مصرؼ سورية اؼبركزي رقم  4165تاري  2112/11/12الصادر هبذا اػبصوص .
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 .2تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
 – 2أ اؼبعايي والتفسيات اؼبتبعة  ي السنة اغبالية
مت إتباع اؼبعايي والتفسيات اعبديدة واؼبعدلة التالية خبلؿ السنة اغبالية ،واليت دل تؤثر بشكل جوهري على اإلفصاحات واؼببالغ الواردة خبلؿ السنة
اغبا لية والسنوات السابقة واليت بدورها قد يكوف ؽبا تأثي على اؼبعاعبة احملاسبية فيما يتعلق باؼبعامبلت والرتتيبات اؼبستقبلية:


تع ػػديبلت عل ػػى اؼبعي ػػار ال ػػدورل الع ػػداد التق ػػارير اؼبالي ػػة رق ػػم ( )7إفص ػػاحات  -ربوي ػػل اؼبوج ػػودات اؼبالي ػػة .تزي ػػد متطلب ػػات اإلفص ػػاح ع ػػن
العمليات اليت تتع لق بتحويل اؼبوجودات اؼبالية .هتدؼ هذ التعديبلت إذل توفي شفافية أكرب حوؿ التعرض ؼبخاطر العمليات عندما يتم
ربويػػل األصػػل اؼبػػارل ولكػػن احملػػوؿ وبػػتفني دبسػػتوى معػػني مػػن التعػػرض اؼبسػػتمر  ي هػػذا األصػػل .كمػػا تتطلػػب هػػذ التعػػديبلت إفصػػاحات
عندما يكوف ربويل اؼبوجودات اؼبالية غي موزع بالتساوي خبلؿ السنة  .حاليا دل يدخل البنك  ي عمليات من هذا النوع.



تعػػديبلت علػػى معيػػار احملاسػػبة الػػدورل رقػػم ( )1عػػرض الػػدخل الشػػامل اآلخػػر .إف التعػػديبلت تبقػػي خيػػار عػػرض األربػػاح أو اػبسػػائر و
الػػدخل الشػػامل اآلخػػر إمػػا  ي بيػػاف واحػػد أو  ي بيػػانني منفصػػلني .غػػي أنػػه يتطلػػب توزيػػع تلػػك الػػيت سػػوؼ يعػػاد تصػػنيفها الحق ػاً ضػػمن
األرباح أو اػبسائر وتلك اليت ال يبكن إعادة تصنيفها .كما أف الضرائب على بنود الدخل الشامل اآلخر يتوجب أيضاً توزيعها على هذا
األساس ودل يؤثر تطبيق هذا التعديل جوهرياً على البيانات اؼبالية .



تعديػػبلت على معيار احملاسػبة الػدورل رقػم ( )12ضػرائب الػدخل .تسػتث هػذ التعػديبلت مػن اؼببػادئ العامػة ؼبعيػار احملاسػبة الػدورل رقػم
( ) 12العق ػػارات االس ػػتثمارية ال ػػيت ي ػػتم قياس ػػها باس ػػتعماؿ مب ػػوذج القيم ػػة العادل ػػة دبوج ػػب معي ػػار احملاس ػػبة ال ػػدورل رق ػػم ( )41العق ػػارات
االستثمارية ،وذلك بالتمهيد لقرينة ق ابلة للنقض تشي بأنه سوؼ يسرتد كامل القيمة الدفرتية للعقارات االستثمارية من خبلؿ التفرغ
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-2ب اؼبعايي والتفسيات الصادرة وغي سارية اؼبفعوؿ بعد
دل تطبق الشركة اؼبعايي  ،التعديبلت و التفسيات اعبديدة التالية واليت كان صادرة وغي سارية اؼبفعوؿ:
سارية المفعول
للسنوات التي تبدأ في أو بعد :

تعديبلت على اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )7إفصاحات  -تقاص األصوؿ
اؼبالية واؼبطلوبات اؼبالية حيث تتطلب هذ التعديبلت من البنك بأف يفصح معلومات
عن حقوقها من أجل عملية التقاص واالرتباطات ذات العبلقة

 1كانوف الثاين 2113

اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )9األدوات اؼبالية والتعديبلت الناذبة على
اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )7األدوات اؼبالية – اإلفصاحات

 1كانوف الثاين 2115

اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم (  ) 11البيانات اؼبالية اؼبوحدة*
يستبدؿ أجزاء من معيار احملاسبة الدورل رقػم ( )27البيانات اؼبالية اؼبوحدة واؼبنفصلة اليت
تعاجل البيانات اؼبالية اؼبوحدة والتفسي رقم ( )12توحيد البيانات اؼبالية للمنشآت ذات
الػغرض اػباص .يسػتعػمػل اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )11السيطرة دبثابة
األساس الوحيد لتوحيد البيانات اؼبالية بغض النمر عن طبيعة اؼبستثمر به ويتضمن
تعريف جديد للسيطرة .يتطلب اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )11تطبيق
دبفعوؿ رجعي خاضع لبعض األحكاـ االنتقالية ويوفر معاعبات بديلة  ي بعض المروؼ.
مت تعديل معيار احملاسبة الدورل رقػم ( )27البيانات اؼبالية اؼبنفصلة* ومعيار احملاسبة
الدورل رقػم ( )28اسػتثمارات  ي شركات زميلة ومشاريع مشػرتكة* كي تتبلئم مع إصدار
اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقػم (.)11

 1كانوف الثاين 2113

معيار التقارير اؼبالية الدورل رقم ( )11اإلتفاقيات اؼبشرتكة*
يستبدؿ معيار احملاسبة الدورل رقػم ( )31اغبصص  ي اؼبشاريع اؼبشرتكة والتفسي رقم
( )13الوحدات رب السيطرة اؼبشرتكة – اؼبسانبات غي النقدية للمشاركني  ي مشروع
مشرتؾ .يؤسس اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )11لنوعني من االتفاقيات
اؼبشرتكة :العمليات اؼبشرتكة و اؼبشاريع اؼبشرتكة .يتم سبييز االتفاقيات اؼبشرتكة بواسطة
حقوؽ وواجبات األطراؼ ؽبذ االتفاقيات اؼبشرتكة .باإلضافة إذل ذلك ،وفقاً للمعيار
الدورل إلعداد التقارير اؼبالية رقم ( ،)11يتوجب ؿباسبة اؼبشاريع اؼبشرتكة باستخداـ
طريقة حقوؽ اؼبلكية بينما وفقاً ؼبعيار احملاسبة الدورل رقػم ( )31فيمكن ؿباسبة اؼبنشآت
رب السيطرة اؼبشرتكة باستخداـ طريقة حقوؽ اؼبلكية أو على أساس النسبية .مت تعديل
معيار احملاسبة الدورل رقػم ( )28استثمارات  ي شركات زميلة ومشاريع مشرتكة* كي
يتبلئم مع إصدار معيار التقارير اؼبالية الدورل رقم (.)11

 1كانوف الثاين 2113
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اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )12اإلفصاح عن اغبصص  ي اؼبنشآت
االخرى*.

 1كانوف الثاين 2113

هو معيار حوؿ اإلفصاحات وينطبق على اؼبنشآت اليت سبتلك حصص  ي شركات تابعػة،
اتفاقيات مشرتكة ،شركات زميلة و/أو منشآت هيكلية غي موحدة .بشكل عاـ ،إف
متطلبات اإلفصاح دبوجب اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )12هي أكثر
توسعاً مقارنة مع اؼبعػايػي اغبالية.
اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )13قياس القيمة العادلة.
ّيعرؼ القيمة العادلة ،يؤسس إطار وحيد لقياس القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات حوؿ
قياس القيمة العادلة .إف نطاؽ اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )13واسع
وينطبق على البنود اؼبالية وغي اؼبالية اليت تتطلب أو تسمح اؼبعايي الدولية إلعداد التقارير
اؼبالية الدولية األخرى قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة ،باستثناء حاالت ؿبددة.
بشكل عاـ ،إف متطلبات اإلفصاح دبوجب اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم
( )13هو موسع أكثر مقارنة مع متطلبات اؼبعايي اغبالية.

 1كانوف الثاين 2113

تع ػػديبلت على معيار احملاسبة الدورل رقم ( )19منافع اؼبوظفني ،اليت تلغي "فبر النهج"
وبذلك يتطلب من اؼبنشأة االعرتاؼ بالتغييات  ي خطط اؼبنافع احملددة وأصوؿ اػبطة
عند نشؤها.

 1كانوف الثاين 2113

التفسي رقػم ( )21تكاليف التعرية  ي مرحلة االنتاج لسطح منجم.

 1كانوف الثاين 2113

تعديبلت على اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )7األدوات اؼبالية –
اإلفصاحات ،اليت تعزز االفصاحات حوؿ تقاص اؼبوجودات واؼبطلوبات اؼبالية.

 1كانوف الثاين 2113

تعديبلت على معيار احملاسبة الدورل رقم (  ) 32األدوات اؼبالية – العرض ،ترتبط بدليل
التطبيق حوؿ تقاص اؼبوجودات واؼبطلوبات اؼبالية.

 1كانوف الثاين 2114

*  ي أيػػار  ، 2111مت إصػػدار رزمػػة مؤلفػػة مػػن طبسػػة تعػػاميم تتعلػػق بتوحيػػد البيانػػات اؼباليػػة ،االتفاقيػػات اؼبشػػرتكة ،الشػػركات الزميلػػة واإلفصػػاحات
تتضمن معايي اعداد التقارير اؼبالية الدولية رقم ( )11( ،)11و( ،)12ومعايي احملاسبة الدولية رقم (( )27اؼبعدلة  ي  )2111و(( )28اؼبعدلة  ي
 .)2111هذ اؼبعايي اػبمسة هي سارية اؼبفعوؿ للسنوات اليت تبدأ  ي أو بعد  1كانوف الثاين  .2113إف التطبيق اؼببكر مسموح شرط أف تطبق
هذ اؼبعايي اػبمسة اؼبشار إليها مبكراً  ي آف واحد.
باعتقػػاد اإلدارة ،إف تطبيػػق اؼبعػػايي والتفسػيات أعػػبل  ي الفػرتات اؼبسػػتقبلية لػػن يكػػوف ؽبػػا تػػأثي هػػاـ علػػى البيانػػات اؼباليػػة للمصػػرؼ خػبلؿ التطبيػػق
اؼببدئي باستثناء اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم ( )9الذي قد يػؤثر علػى القػيم الػواردة  ي البيانػات اؼباليػة وقػد ينػتج عنػه إفصػاحات مكثفػة
 ي البيانات اؼبالية.
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ملخص عن المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 9

اؼبوجودات اؼبالية
يقدـ اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم  9متطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات اؼبالية واليت تندرج ضمن نطاؽ معيار احملاسبة الدورل
رقم  – 39األدوات اؼبالية :االعرتاؼ والقياس .ربديداً ،يتطلب اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم  9تصنيف صبيع اؼبوجودات اؼبالية وقياسها
الحقا أما بالكلفة اؼبطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس مبوذج أعماؿ اؼبنشأة بالنسبة إلدارة اؼبوجودات اؼبالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي
للموجودات اؼبالية.
يتطلب اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم  ، 9قياس أدوات الدين بالكلفة اؼبطفأة فقط إذا كاف األصػل ؿبتػفني به ضمن مبػوذج أعماؿ والذي
يكػػوف اؽب ػدؼ من ػه االحتف ػاظ باؼب ػوجودات مػػن أج ػل ربصي ػل التدفق ػات النق ػدية التعػاقػدي ػة وإذا كػػاف ينػػتج عػػن الشػػروط التع ػاقدية لؤلصػػل اؼبػػارل  ي
تػواري ؿبػددة تػدفقات نػقدية تكوف ؾبرد دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على اؼببلغ األساسػي غػي اؼبسػدد .إذا دل يػتم ربقيػق كػبل الشػرطني ،فػ ف
أداة الدين يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح أو اػبسائر.
ب مكاف اؼبصرؼ عند االعرتاؼ اؼببدئي أف وبدد أداة دين تنطبق عليها شروط الكلفة اؼبطفأة بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح واػبسائر إذا كاف
القياـ بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبي من حاالت عدـ التطابق احملاسيب.
زبضع أدوات الدين اليت يتم قياسها الحقاً بالكلفة اؼبطفأة ،الختبار التدين  ي القيمة.
يتم تصنيف وقياس أدوات حقوؽ اؼبلكية بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح واػبسائر باستثناء تلك األصوؿ احملتفني هبا للمتاجرة وتلك
االستثمارات احملددة بالقيمة العادلة من خبلؿ الدخل الشامل اآلخر .إف األرباح واػبسائر الناذبة من أدوات حقوؽ اؼبلكية احملددة بالقيمة العادلة
من خبلؿ الدخل الشامل اآلخر ،باستثناء أنصبة األرباح اليت يتم قيدها  ي بياف الدخل وفقا ؼبعيار احملاسبة الدورل رقم  – 18اإليراد يتم قيدها  ي
بياف الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقاً إذل بياف الدخل.
بالنسبة ألدوات الدين غي احملددة بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح أو اػبسائر دبوجب خيار القيمة العادلة ،ينبغي إعادة التصنيف من القيمة
العادلة من خبلؿ األرباح واػبسائر إذل الكلفة اؼبطفأة أو العكس عندما تغيػر الشركة مبوذج أعماله بالنسبة ؼبوجوداته اؼبالية حبيث ال يعود متوافقاً
مع أسس التصنيف السابق.
يتطلب اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم  9عدـ فصل اؼبشتقات اؼبدؾبة  ي العقود عندما يكوف اؼبضيف أصبلً مالياً ضمن نطاؽ هذا
اؼبعيار .عوضاً عن ذلك ،ينبغي ربديد أسس القياس أما بالكلفة اؼبطفأة أو بالقيمة العادلة على ؾبمل العقد اؼبختلط.

اؼبطلوبات اؼبالية
يتضمن اؼبعيار الدورل العداد التقارير اؼبالية رقم  9متطلبات لقياس وتصنيف اؼبطلوبات اؼبالية .إف أهم تغيي  ي تصنيف وقياس اؼبطلوبات اؼبالية
يتعلق دبحاسبة التغيي  ي القيمة العادلة ؼبطلوب مارل (ؿبدد بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح واػبسائر) واؼبنسوب إذل التغييات  ي ـباطر ائتمػاف
ذلك للمطػلوب.
بالنسبة للمطلوبات اؼبالية احملددة بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح واػبسائر  ،ينبغي عرض مبلغ التغي  ي القيمة العادلة اؼبنسوب إذل التغييات  ي
ـباطر االئتماف ضمن الدخل الشامل اآلخر ما دل تؤدي هذ اؼبعاملة إذل إهباد أو زيادة سوء اؼبطابقة احملاسبية  ي األرباح أو اػبسائر .ال يتم الحقا
إعادة تصنيف التغيات  ي القيمة العادلة اؼبنسوبة إذل ـباطر ائتماف اؼبطلوب اؼبارل إذل بياف الدخل .وفقاً للمعيار احملاسيب الدورل رقم  ،39كاف يتم
سابقاً االعرتاؼ ب صبارل مبلغ التغي  ي القيمة العادلة للمطلوب احملدد بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح واػبسائر  ي بياف الدخل.
أصػدرت هيئػػة احملاسػػبية واؼبراجعػػة للمؤسسػػات اؼباليػػة اإلسػػبلمية معيػػارين ؿباسػػبيني جديػػدين ومػػذكرة ؿباسػػبية توجهيػػة جديػػدة مت موافقػػة ؾبلػػس اؽبيئػػة
عليهػػا بتػػاري  22سبػػوز  2111واؼبعػػايي احملاسػػبية اعبديػػدة هػػي إطػػار إعػػداد التقػػارير اؼباليػػة للمؤسسػػات اؼباليػػة اإلسػػبلمية واالسػػتثمار  ي الصػػكوؾ
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واألسػػهم والسػػندات اؼبماثلػػة ،ويكػػوف مطلوبػاً مػػن اؼبؤسسػػات اؼباليػػة اإلسػػبلمية فصػػل اسػػتثماراهتا  ي نػػوعني مػػن االسػػتثمار ونبػػا االسػػهم والصػػكوؾ
ويعتمػػد هػػذا الفصػػل علػػى خصػػائص األدوات االسػػتثمارية ومقاصػػد االسػػتثمار .إذل ذلػػك مت إصػػدار معيػػار جديػػد هػػو معيػػار اؼبسػػؤولية االجتماعيػػة
حيث اف اؼبسؤولية االجتماعية  ي اؼبصارؼ اإلسبلمية تتطلب التزاـ اؼبصرؼ اإلسػبلمي باؼبشػاركة  ي بعػض األنشػطة والػربامج واألفكػار االجتماعيػة
لتلبية اؼبتطلبات االجتماعية لؤلطراؼ اؼبرتابطة به واؼبتأثرة بنشاطه سواءً بداخله أو خارجه وهذا يتطلب ؾبموعة من الشروط منها:
ضػػرورة التػزاـ البنػػك اإلسػػبلمي التزامػاً كػػامبلً بأحكػػاـ الشػريعة اإلسػػبلمية قػػوالً وعمػبلً ،شػػكبلً ومضػػموناً ،التقػػومي اؼبسػػتمر لػػؤلداء والنتػػائج ،االهتمػػاـ
ب جراء حبوث ميدانية لتأكيد اإلثبات العملي لدور البنوؾ اإلسبلمية  ي التنمية االجتماعية.
 .3السياسات المحاسبية
أ-

اؼبعايي اؼبالية اؼبتبعة:

جرى إعداد البيانات اؼبالية وفقاً للمعايي احملاسبية الصادرة عن هيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ومبادئ و قواعد الشريعة
اإلسبلمية احملددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمصرؼ ووفقاً للمعايي الدولية إلعداد التقارير اؼبالية وللقوانني واألنممة اؼبصرفية السورية النافذة
وتعليمات وقرارات ؾبلس النقد والتسليف وكل ذلك دبا ال ىبالف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
ب-

أسس التوحيد:

أف البيانػات اؼباليػػة اؼبوحػػدة تتضػػمن البيانػات اؼبوحػػدة ؼبصػػرؼ سػػورية الػدورل اإلسػػبلمي ش.ـ.ـ .عامػػة سػػورية .والشػركة التابعػػة لػػه الشػػركة اإلسػػبلمية
للوساطة واػبدمات اؼبالية ش.ـ.ـ .للسنة اؼبنتهية  ي  31كانوف األوؿ  .2112إف اؼبنشآت اؼبسيطر عليها من قبل اؼبصرؼ يتم معاملتها كشركات
تابعة .إف السيطرة على هذ الشركات التابعة تتمثل  ي قدرة اؼبصرؼ على التحكم  ي السياسات اؼبالية والتشغيلية للشركات التابعة لبلستفادة مػن
نشػػاط هػػذ الشػػركة لكونػػه يبلػػك أغلبيػػة حقػػوؽ التصػػوي  .مت ربضػػي البيانػػات اؼباليػػة للشػػركات التابعػػة لػػنفس السػػنة اؼباليػػة للمصػػرؼ وباسػػتخداـ
سياسات ؿباسبية فباثلة ؼبا يستخدمه اؼبصرؼ .يتم استبعاد األرصدة اؼبهمة للمعامبلت واإليرادات واؼبصاريف بني وحدات اؼبصرؼ عند التوحيد.
ربتسػب التغيػيات  ي حصػة اؼبصػرؼ  ي الشػركات التابعػة الػيت ال تػؤدي إذل فقػداف السػيطرة كمعػامبلت حقػوؽ اؼبلكيػة .يػتم تعػديل القيمػة اؼبدرجػة
غبصػة اؼبصػرؼ وحقػوؽ اؼبلكيػة للجهػة غػي اؼبسػيطرة لػتعكس التغيػيات  ي اغبصػػة النسػبية  ي الشػركات التابعػة .يػتم تعػديل الفػرؽ بػني مبلػغ حقػوؽ
اؼبلكية للجهة غي اؼبسيطرة والقيمة العادلة للبدؿ اؼبدفوع أو اؼبستلم مباشرة  ي حقوؽ اؼبلكية العائدة ؼبسانبي اؼبصرؼ.
الشركات التابعة ؼبصرؼ سورية الدورل اإلسبلمي ش.ـ.ـ .عامة سورية .تتألف من "الشركة اإلسبلمية للوساطة واػبدمات اؼباليػة ش.ـ.ـ ".كمػا  ي
 31كانوف األوؿ .2112
النشاط الرئيسي للشركة التابعة هو تقدمي االستشارات وربليل ونشر البيانات اؼبتعلقة باألوراؽ اؼبالية باالضافة إذل فبارسة أعمػاؿ شػراء وبيػع األوراؽ
اؼبالية غبساب الشركة وحساب الغي .إف نسبة ملكية اؼبصرؼ  ي هذ الشركة تبلغ .%51
وافػػق ؾبلػػس مفوضػػي هيئػػة األوراؽ واألس ػواؽ اؼباليػػة السػػورية  ي جلسػػته اؼبنعقػػدة بتػػاري  29كػػانوف األوؿ  2111علػػى طلػػب الشػػركة اإلسػػبلمية
للخدمات اؼبالية ذبميد إذف العمل اػباص بالشركة ؼبدة سنة اعتباراً من  1نيساف  2111قابلة للتجديد ،حيث يعود السبب إذل قلة حصة الشركة
بالتداوؿ  ي سوؽ دمشق لػؤلوراؽ اؼباليػة نمػراً حملدوديػة الشػركات الػيت تتوافػق أسػهمها مػع الشػريعة اإلسػبلمية ،والزالػ الػدوائر اؼباليػة دل سبػنح البنػك
بػراءة الذمػػة ليػػتم تصػػفيتها بشػػكل هنػػائي .ودل يػػتم تصػػفية الشػػركة حػػا تػػاري اعتمػػاد البيانػػات اؼباليػػة وذلػػك السػػتكماؿ االجػراءات القانونيػػة البلزمػػة
للتصفية .
ج-

إعداد البيانات اؼبالية:

مت إعداد البيانات اؼباليػة علػى أسػاس الكلفػة التارىبيػة باسػ تثناء بعػض اؼبوجػودات اؼباليػة اؼبتػوفرة للبيػع و للمتػاجرة والػيت تمهػر بالقيمػة العادلػة .جػرى
تصنيف اؼبوجودات و اؼبطلوبات حسب طبيعة كل منها و جرى تبويبها  ي البيانات اؼبالية تبعاً لسيولتها التقريبية.
تمهر البيانات اؼبالية باللية السورية ،اليت سبثل عملة إعداد البيانات اؼبالية و عملة االقتصاد.
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د-

العمبلت األجنبية:

ربػ ّػوؿ كافػػة العمليػػات ،دبػػا  ي ذلػػك اإليػرادات واألعبػػاء بػػالعمبلت األجنبيػػة إذل اللػػية السػػورية بسػػعر صػػرؼ يػػوـ اإلدخػػاؿ  ي القيػػود 1مث يػػتم ربويػػل
أرصدة اؼبوجودات واؼبطلوبات وحسابات خارج اؼبيزانية بالعمبلت األجنبية إذل اللية السورية وفقا لنشرة تقييم اؼبوجودات واؼبطلوبات احملدد من قبل
اؼبصػػرؼ اؼبركػػزي كمػػا  ي  31كػػانوف األوؿ  77,41( 2112ؿ.س .للػػدوالر األميكػػي و  112,12ؿ.س .لليػػورو) .يػػتم قيػػد فروقػػات القطػػع  ي
بياف الدخل1
إف التدفق النقدي بالعمبلت األجنبيػة النػاتج أو اؼبسػتعمل  ي ـبتلػف النشػاطات كمػا هػو ظػاهر  ي بيػاف التػدفقات النقديػة ،جػرى ربويلػه إذل اللػية
السورية على أساس سعر الصرؼ  ي  31كػانوف األوؿ  2112وذلػك باسػػتثناء رصػيد النقػد و مػا يػوازي النقػد  ي بدايػة السػنة الػذي جػرى ربويلػه
على أساس سعر الصرؼ بنهاية السنة السابقة1
يتم ربويل اؼب وجودات غي اؼبالية واؼبطلوبات غي اؼبالية بالعمبلت االجنبية والماهرة بالقيمة العادلة  ي تاري ربديد قيمتها العادلة.
يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود اؼبوجودات واؼبطلوبات بالعمبلت األجنبية غي النقدية (مثل االستثمارات اؼبالية اؼبتػوفرة للبيػع) كجػزء مػن التغػي
 ي القيمة العادلة.
هػ-

اؼبوجودات واؼبطلوبات اؼبالية:

االعرتاؼ والغاء االعرتاؼ:
يتم االعرتاؼ األورل من قبل اؼبصرؼ بذمم البيوع اؼبؤجلة والصكوؾ واألسهم بالتاري الذي نشأت فيه 1ويتم االعرتاؼ األورل جبميع اؼبوجودات
واؼبطلوبات اؼبالية األخرى  ي التاري الذي يصبح فيه اؼبصرؼ فريقا  ي الشروط التعاقدية لؤلداة1
ربوؿ حقوؽ استبلـ
يتم الغاء االعرتاؼ من قبل اؼبصرؼ بأصل مارل عند انتهاء أجل اغبقوؽ التعاقدية  ي التدفقات النقدية من األصل ،أو عندما ّ
التدفقات النقدية التعاقدية العائدة لؤلصل اؼبارل  ي عملية تتضمن ربويل صبيع ـباطر وعائدات ملكية األصل اؼبارل1
يتم الغاء االعرتاؼ من قبل اؼبصرؼ دبطلوبات مالية عند االعفاء من أو إلغاء أو انتهاء أجل اؼبوجبات التعاقدية اػباصة هبا1

إجراء اؼبقاصة:
يتم إجراء اؼبقاصة بني موجودات ومطلوبات مالية ويتم إظهار القيمة الصافية  ي اؼبركز اؼبارل فقط عندما يبلك اؼبصرؼ حق قانوين إلجراء اؼبقاصة
بني اؼببالغ أو أف وبقق اؼبوجودات ويسدد اؼبطلوبات بشكل متزامن1

تقييم القيمة العادلة:
إف ربديػد القيم العادلة لؤلدوات اؼبالية اؼبتداولة  ي األسواؽ اؼبالية الناشطة يبىن على أساس أسعار السوؽ اؼبدرجة 1وبالنسبة لؤلدوات اؼبالية اليت
ليس ؽبا سعر مدرج ،أو عدـ وجود تداوؿ نشط لبعض االوراؽ اؼبالية أو عدـ نشاط السوؽ يتم تقدير قيمتها العادلة دبقارنتها بالقيمة السوقية
اغبالية ألداة مالية مشاهبة ؽبا اذل حد كبي  ،و يتم إثبات األرباح و اػبسائر غي احملققة الناذبة عن التقييم  ي بند احتياطي القيمة العادلة
لبلستثمارات  ي قائمة اؼبركز اؼبارل.
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تدين قيمة اؼبوجودات اؼبالية:
 ي تاري كل مركز مارل  ،يتم تقييم اؼبوجودات اؼبالية ،ما عدا تلك اليت هي على أساس القيمة العادلة من خبلؿ األرباح أو اػبسائر ،لناحية وجود
حسي ،نتيجة حصوؿ حدث أو أكثر بعد اجراء القيد
مؤشرات تدين  ي قيمتها 1يكوف هنالك تدين  ي قيمة اؼبوجودات اؼبالية عند وجود دليل ّ
األورل للموجودات ومن األدلة على التدين يبكن أف تتضمن عدـ إمكانية ربصيل اؼببالغ اؼبستحقة للمصرؼ عندما يتوفر دليبلً موضوعياً أو حدثاً
ما قد أثر سلباً على التدفقات ا لنقدية اؼبستقبلية لذمم البيوع اؼبؤجلة أو احتماليةحدوث افبلس الصحاب أرصدة ذمم البيوع على أف التدفقات
النقدية اؼبستقبلية اؼبقدرة لبلستثمار قد تأثرت1
بالنسبة لبلستثمارات  ي أوراؽ مالية متوفرة للبيع أو االستثمارات  ي الصكوؾ  ،ف ف اػبسائر اؼبرتاكمة اؼبسػجلة سػابقاً ضػمن حقػوؽ اؼبسػانبني يػتم
قيػػدها  ي األربػػاح أو اػبسػػائر عنػػدما تكػػوف خسػػائر تػػدين القيمػػة مثبتػػة حبصػػوؿ تػػدين مسػػتمر ؼبػػدة طويلػػة  ي القيمػػة العادلػػة لبلسػػتثمارات  ي أوراؽ
مالية 1إف أي زيادة  ي القيمة العادلة لبلستثمارات  ي أوراؽ مالية متوفرة للبيع أواالستثمارات  ي الصكوؾ ،الحقة غبصوؿ خسارة تدين  ي القيمة،
ال تقيد  ي األرباح أو اػبسائر وإمبا تقيد  ي بياف حقوؽ اؼبسانبني إال  ي حػاؿ وجػود دليػل موضػوعي علػى إلغػاء إثبػات خسػارة التػدين  ي القيمػة،
حيث يتم عندها ربويل األرباح أو اػبسائر اؼبثبتة ضمن حقوؽ اؼبسانبني إذل بياف الدخل

إعادة تصنيف االستثمارات
إذا غيت اؼبؤسسة نيتها اؼبتعلقة باالحتفاظ بواحد أو دبجموعة من استثماراهتا ،على سبيل اؼبثاؿ :من متاحة للبيع إذل ؿبتفني هبا حا تاري
االستحقاؽ أو العكس ،فيجب عليها تطبيق ما يأيت:
قياس االستثمارات اليت مت إعادة تصنيفها من فئة إذل أخرى بالقيمة العادلة ،ويطبق على ذلك االستثمارات  ي الفرتات اؼبالية البلحقة للسياسات
احملاسبية اؼبتبعة للفئة اليت مت فيها إعادة التصنيف.
إثبات الفرؽ بني القيمة الدفرتية (أو القيمة اؼبدرجة) لبلستثمار والقيمة العادلة على النحو اآليت:
(أ) إذا كان القيمة الدفرتية أعلى من القيمة العادلة ف ف اػبسارة الناذبة من هذا الفرؽ تثب  ي قائمة الدخل  ي السنة اؼبالية اغبالية.
(ب) إذا كان القيمة الدفرتية أقل من القيمة العادلة ف ف الربح يضاؼ إذل بند "احتياطي القيمة العادلة لبلستثمارات".
تفصح اؼبؤسسة عن االستثمارات اليت مت إعادة تصنيفها  ي السنة اؼبالية اغبالية ،وكذلك عن الفرؽ بني قيمتها قبل إعادة التصنيف وبعد .
و-

ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

يػػتم إظهػػار ذمػػم وأرصػػدة األنشػػطة التمويليػػة ب صبػػارل قيمتهػػا األصػػلية ناقص ػاً هػػامش اعبديػػة اؼبقبػػوض علػػى حسػػاب هػػذ العمليػػات وبعػػد اسػػتبعاد
اإليػرادات اؼبؤجلػػة اػباصػة بالسػػنوات البلحقػػة و بعػػد خصػػم ـبصػػص التػػدين .ويػػتم تقػػدير اؼبخصػػص اػبػػاص لتػػدين قيمػػة الػػذمم واألنشػػطة التمويليػػة
دبراجعة تفصيلية ؽبا من قبل إدارة البنك وفقاً لقرارت ؾبلس النقد والتسليف.
اؼبراحبة لآلمر بالشراء:
هي عقد يبيع اؼبصرؼ دبوجبه أصل أو سلعة سبق له شراؤها و حيازهتا بنػاءً علػى وعػد اؼبتعامػل اؼبلتػزـ بشػرائها بشػروط معينػة وفقػا لسياسػة اؼبصػرؼ
الػػيت تعتمػػد علػػى اإللػزاـ بالوعػػد .وذلػػك مقابػػل شبػػن يتكػػوف مػػن التكلفػػة و هػػامش ربػػح متفػػق عليػػه علػػى أف يقػػوـ العميػػل بػػدفع هػػامش جديػػة يعتػػرب
اؼبصرؼ دفعة مقدمة من قيمة األصل أو السلعة  ي حاؿ سب اؼب راحبة مع العميل ويتم اظهار األرباح اؼبؤجلة  ي القيود منذ تػاري العقػد ومػن مث يػتم
تنزيل اعبزء اػباص بكل قسط مستحق من األرباح اؼبؤجلة وربويلها اذل بياف الدخل.
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االستصناع:
هػو عقػػد بػػني اؼبصػػرؼ و اؼبتعامػػل علػى أف يبيػػع اؼبصػػرؼ لػػه عينػاً مصػنعة ،وفقػػاً ؼبواصػػفات متفػػق بشػػأهنا .يقػوـ اؼبصػػرؼ بتطػػوير العػػني بنفسػػه أو مػػن
خبلؿ مقاوؿ من الباطن مث يسلمها للمتعامل  ي تاري ؿبدد مقابل شبن متفق عليه ويتم اظهػار األربػاح اؼبؤجلػة  ي القيػود منػذ تػاري العقػد ومػن مث
يتم تنزيل اعبزء اػباص بكل قسط مستحق من األرباح وربويلها اذل بياف الدخل.
تمهر عقود االستصناع بقيمة اؼببالغ اؼبدفوعة من قبل اؼبصرؼ مع أرباحها منذ نشوء التعاقد حيث إعتمد اؼبصرؼ طريقة العقود التامة لبلستصناع.
اإلجارة:
هػي عقػد حبيػػث يقػوـ اؼبصػرؼ (اؼبػػؤجر) بشػراء أو إنشػػاء أصػل مػا للتػػأجي ،بنػاءً علػى طلػػب اؼبتعامػل (اؼبسػػتأجر) ،إسػتناداً علػى وعػػد منػه باسػػتئجار
األصل ؼبدة معلومة و مقابل أقساط إهبار ؿبددة .و ي حاؿ سب اإلجارة مع العميل يعترب اؼبصرؼ هامش اعبدية دبثابة دفعة مقدمة تستهلك مباشرة
و قد تنتهي اإلجارة بتمليك اؼبستأجر األصل اؼبؤجر عليه على أف يقوـ العميل بدفع هامش جدية يعترب اؼبصرؼ دفعة مقدمة تستهلك مباشرة و ي
هذ اغبالة هبب ربديد طريقة سبليك العني للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد االهبارة ويكوف ب حدى الطرؽ اآلتية:
أوالً :وعد بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي أو بتعجيل أجرة اؼبدة الباقية أو بسعر السوؽ.
ثانياً :وعد باؽببة.
ثالثاً :عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط.
الوكالة:
هي عقد يفوض اؼبصرؼ دبوجبه الوكيل إلستثمار مبلغ من اؼباؿ وفق شروط معينة بأجرة ؿبددة (مبلغ مقطوع أو نسبة من اؼببلغ اؼبستثمر) حيث أف
هذ األمواؿ تابعة لقاعدة الربح واػبسارة .يلتزـ الوكيل ب عادة اؼببلغ اؼبستثمر  ي حالة التعدي و/أو التقصي و /أو اؼبخالفة  ي أي من شروط الوكالة
ويبكػػن أف تكػػوف عمليػػة التفػػويض مػػن قبػػل الوكيػػل إذل اؼبصػػرؼ .حيػػث أف اؼبصػػرؼ حصػػل علػػى جػػزء مػػن الودائػػع مقابػػل اسػػتثمارها بشػػكل وكالػػة
باالستثمار.
الصكوؾ:
سبثل الصكوؾ وثائق متساوية القيمة سبثل حصص شائعة  ي ملكية أعياف أومنافع أو خدمات أو موجودات مشروع معني أو نشاط إستثماري
خاص.
ز-

موجودات إجارة تشغيلية وإجارة منتهية بالتمليك

تدرج هذ اؼبوجودات مبدئياً بالتكلفة والنفقات اؼبباشرة اػباصة هبا .تشتمل موجودات اإلجارة (اإلجارة التشغيلية) و(اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك)
على أراضي ومباين.
وبسب االستهبلؾ على أساس القسط الثاب على صبيع اإلجارات اؼبنتهية بالتمليك باستثناء األراضي (اليت ليس ؽبا عمر ؿبدد) ،وفقاً ؼبعدالت
يتم حساهبا لشطب التكلفة لكل موجود على مدى عمر اإلنتاجي اؼبتوقع حيث أف سياسة االستهبلؾ اؼبتبعة باالجارة اؼبنتهية بالتمليك هي
نفسها سياسة االستهبلؾ اؼبتبعة من قبل اؼبؤجر (اؼبصرؼ) فيما ىبص اؼبوجودات الثابتة .ويعد اؼبسؤوؿ عن بقاء العني صاغبة لبلستعماؿ  ي
االجارة اؼبنتهية بالتمليك اؼبؤجر من حيث الصيانة إال  ي حاؿ تربع اؼبستأجر بذلك .
بالنسبة ؼبوجودات اإلجارة (اإلجارة التشغيلية) ف نه يتم حساب االستهبلؾ على أساس القسط الثاب وفقاً ؼبعدالت يتم حساهبا لشطب تكلفة
اؼبوجودات على مدى األعمار اإلنتاجية اؼبتوقعة مع العلم أف البنك دل يتعامل مع اإلجارة التشغيلية.
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ح  -صا ي اؼبوجودات قيد االستثمار أو التصفية:
ؾبموع أرصدة اؼبوجودات اؼبقتناة بغرض التأجي اليت دل توضع  ي االستثمار بعد أو اؼبقتنػاة بغػرض اؼبراحبػة (نتيجػة وعػد بالشػراء) أو البيػع اآلجػل أو
الناذبػػة عػػن اخػػبلؿ العميػػل بوعػػد  ي سبويػػل اؼبراحبػػة ،أو اؼبسػػلم فيػػه أو موجػػودات االستصػػناع رب ػ التنفيػػذ أو اؼبوجػػودات لبلسػػتغبلؿ  ي عمليػػات
اؼبضاربة واؼبشاركة (بعد استبعاد ـبصص اإلهبلؾ) ،أو تلك األصوؿ اآليلة للمصرؼ وفاء لديونه أو غي ذلك ،ـبصوماً من هذ األرصدة ـبصص
التدين اػباص هبا.
ط-

اؼبوجودات الثابتة اؼبادية:

جرى إظهار اؼبوجودات الثابتة ،على أساس سعر التكلفة بالليات السورية و مؤونة التدين  ي القيمة إف وجدت.
هبري استهبلؾ اؼب وجودات الثابتة ،باستثناء االرض والدفعات اؼبسػبقة علػى نفقػات رأظباليػة ،بطريقػة القسػط الثابػ علػى مػدى األعمػار اإلنتاجيػة
باعتماد اؼبعدالت السنوية التالية:
%

1
مباين
21
ربسينات على اؼبباين
11
أثاث ومفروشات
15
معدات و أجهزة
21
أجهزة اغباسب اآلرل
21
سيارات
يبثل الربح أو اػبسارة من التفرغ عن أصل من اؼبوجودات الثابتة الفرؽ بػني عائػدات التفػرغ و القيمػة الدفرتيػة لؤلصػل .يػتم قيػد الػربح و اػبسػارة  ي
بياف الدخل.
ي-

اؼبوجودات الثابتة غي اؼبادية:

تمهر اؼبوجودات الثابتة غي اؼبادية على أساس سعر التكلفة بالليات السورية و مؤونة التدين  ي القيمة إف وجدت.
بالنسبة للموجودات الثابتة غي اؼبادية اليت عمرها الزم غي ؿبدد ،يتم مراجعة التدين  ي قيمتها  ي تاري البيانات اؼبالية ويتم تسجيل أي تدين  ي
قيمتها  ي بياف الدخل.
هبري اطفاء اؼبوجودات الثابتة غي اؼبادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي:
برامج اؼبعلوماتية
ؾ-

 5سنوات ()%21

االلبفاض  ي قيمة اؼبوجودات الثابتة اؼبادية وغي اؼبادية:

 ي تػػاري كػػل بيػػاف مركػػز مػػارل ،يقػػوـ اؼبصػػرؼ دبراجعػػة القػػيم الدفرتيػػة الصػػوله اؼباديػػة وغػػي اؼباديػػة لتحديػػد فيمػػا اذا كػػاف يوجػػد اي مؤشػػر بػػأف تلػػك
االصوؿ قد أصاهبا خسارة تدين  ي قيمتها 1اف وجد هكذا مؤشر ،يتم تقػدير القيمػة االسػرتدادية لبلصػل لتحديػد مػدى خسػارة تػدين القيمػة ( اف
وجدت )1
القيمػػة االسػػرتدادية هػػي القيمػػة األعلػػى مػػا بػػني القيمػػة العادلػػة نػػاقص كلفػػة البيػػع والقيمػػة االسػػتعمالية 1عنػػد ربديػػد القيمػػة االسػػتعمالية ،يػػتم حسػػم
التػػدفقات النقديػػة اؼبسػػتقبلية اؼبقػػدرة اذل قيمتهػػا اغباليػػة باسػػتعماؿ نسػػبة حسػػم قبػػل الض ػريبة تعكػػس تقػػديرات السػػوؽ اغباليػػة للقيمػػة الزمني ػة للنقػػد
واؼبخاطر اؼببلزمة لؤلصل الذي دل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية اؼبستقبلية1
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إذا كاف تقدير القيمػة االسرتد ادية لؤلصل أقػل من قيمته الدفرتية ،يتم انقاص القيمة الدفرتية لبلصل لتوازي القيمة االسرتدادية .تقيد خسػارة تدنػػي
القيمػػة حػػاالً  ي األربػػاح أو اػبسػػائر ،اال اذا كػػاف األصػػل اؼبخػػتص مسػػجل دفرتيػاً بقيمػػة إعػػادة التقيػػيم ،و ي هػػذ اغبالػػة تعامػػل خسػػارة تػػدين القيمػػة
كتخفيض لوفر اعادة التقييم1
 ي حاؿ أف خسارة تدين القيمة انعكس الحقاً ،يتم زيادة القيمة الدفرتية لؤلصل اذل أف تصل اذل التقدير اؼبع ّدؿ لقيمتها االسرتدادية ،لكن حبيث
اف القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوؽ القيمة الدفرتية اليت كاف يبكن اف ربدد فيما لو دل يتم قيد خسارة تدين قيمة لبلصل  ي سنوات سابقة 1يتم
قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال  ي االرباح أو اػبسائر ،اال اذا كاف االصل اؼبختص مسجل دفرتياً بقيمة اعادة التقييم ،و ي هذ اغبالة يعامػل
عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر اعادة التقييم1
ؿ-

اؼبخصصات:

يتم تكوين اؼبخصصات عندما يكوف هنالك التزاـ حارل على اؼبصرؼ (قانوين أو متوقعة) ناتج عن حدث حصل  ي اؼباضي ،ومن احملتمل تسػديد
االلتزاـ ويبكن تقدير مبلغ االلتزاـ بشكل موثوؽ به .يبثل اؼبخصص اؼبكوف أفضل تقدير للمبلغ اؼبتوجب لتسديد االلتػزاـ اؼبػارل بتػاري اؼبركػز اؼبػارل،
مع األخذ بعني االعتبار اؼبخاطر وعدـ اليقني احمليطني هبذا االلتزاـ.
ـ-

اشرتاكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض هناية اػبدمة:

إف اؼبصػػرؼ مسػػجل  ي مؤسسػػة التأمينػػات االجتماعيػػة  ي اعبمهوريػػة العربيػػة السػػورية و يسػػدد بشػػكل منػػتمم التأمينػػات اؼبرتتبػػة عػػن موظفيػػه إذل
اؼبؤسسػػة .سبثػػل هػػذ اؼبسػ انبات اتفػػاؽ اؼبصػػرؼ مػػع موظفيػػه حػػوؿ تعػػويض هنايػػة اػبدمػػة و بالتػػارل سػػوؼ وبصػػل اؼبوظفػػوف علػػى هػػذا التعػػويض مػػن
مؤسسة التأمينات االجتماعية .ليس على اؼبصرؼ أية التزامات أخرى ذبا موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اػبدمة.
ف-

ربقق اإليراد

تثب إيرادات عقود اؼبراحبة واالستصناع على أساس اإلستحقاؽ باستخداـ طريقة القسط اؼبتناقص .و ي حالة وجود ذمم أوأنشطة سبويلية متعثرة

وعند عدـ التأكد من اسرتداد تلك اإليرادات يتم تعليقها وفقاً لقرار ؾبلس النقد والتسليف رقم /597ـ.ف/ب  4وتعديبلته .
تثب إيرادات الرسوـ والعموالت عند قبضها.
اإلجارة:
يتم تثبي إيرادات اإلجارة على أساس اإلستحقاؽ.
الصكوؾ:
يتم تثبي ايرادات الصكوؾ على أساس اإلستحقاؽ.
س -ضريبة الدخل:
سبثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب اؼبستحقة والضرائب اؼبؤجلة.

وبتسب اؼبصرؼ مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكاـ القانوف  28تاري  16نيساف  ،2111والذي حدد الضريبة دبعدؿ  % 25من صا ي األرباح
اػباضعة للضريبة.
زبتلف األرباح اػباضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة  ي بياف الدخل بسبب استبعاد اؼببالغ غي اػباضعة للضريبة وإضافة اؼببالغ غي اعبائز
تنػزيلها من الوعاء الضرييب.
إف الضرائب اؼبؤجلة هي الضرائب اؼبتوقع دفعها او اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية اؼبؤقتة بني قيمة اؼبوجودات او اؼبطلوبات  ي البيانات اؼبالية
والقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على اساسها .وربتسب الضرائب اؼبؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزاـ
الضرييب او ربقيق اؼبوجودات الضريبية اؼبؤجلة.
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يتم االعرتاؼ باؼبطلوبات الضريبية اؼبؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوؼ تدخل  ي احتساب الربح الضرييب مستقببلً .بينما يتم
االعرتاؼ باؼبوجودات الضريبية اؼبؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوؼ تنزؿ مستقببل عند احتساب الربح الضرييب .
يتم مراجعة رصيد اؼبوجودات الضريبية اؼبؤجلة  ي تاري البيانات اؼبالية ويتم زبفيضها  ي حالة توقع عدـ امكانية االستفادة من تلك اؼبوجودات
الضريبية جزئيا او كليا.
كفاالت مالية:
ع-
اف عقود الكفاالت هي عقود توجب على اؼبصرؼ اجراء دفعات ؿبددة لتعويض اغبامػل عػن خسػارة ترتبػ إمػا ألف مػدين مع ّػني عجػز عػن اجػراء
دفػع مسػتحقة دبوجػػب شػروط أداة ديػن أو عػػدـ اإللتػزاـ بكفالػة حسػػن التنفيػذ أو الكفالػػة اؼبؤقتػة .يبكػن ؽبػػذ العقػود اف تأخػذ عػػدة اشػكاؿ قانونيػػة
للمقاضاة (كفاالت ،كتب اعتماد ،عقود ضماف ائتماين)1
تُقيّد مطلوبات الكفاالت اؼباليػة أوليػاً علػى أسػاس قيمتهػا العادلػة ،والحقػاً ُربمػل  ي الػدفاتر علػى أسػاس القيمػة األعلػى مػا بػني هػذ القيمػة اؼبعدلػة
والقيمػػة اغباليػػة للدفعػػة اؼبتوقعػػة (عنػػدما يصػػبح مػػن احملتمػػل إجػراء دفعػػة مػػن جػراء الكفالػػة ) 1تُػػدرج الكفػػاالت اؼباليػػة ضػػمن حسػػابات التسػػوية ( ي
اؼبوجودات) و ي اؼبطلوبات1
حسابات االستثمار اؼبطلقة:
 هي اغبسابات اليت يعطي أصحاهبا اغبق للمصرؼ  ي استثمارها على أساس عقد اؼبضاربة على الوجه الذي يرا مناسباً  ،كما اهنم
يأذنوف له خبلطها بأمواله الذاتية ( حقوؽ أصحاب اؼبلكية ).
الديوف اؼبعاد هيكلتها:
هي الديوف اليت مت إعادة ترتيب وضع التسهيبلت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيبلت االئتمانية أو تأجيل بعض
األقساط أو سبديد فرتة السماح  ...اخل.
النقد وما  ي حكمه:
ع-
هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خبلؿ مدة ثبلثة أشهر (استحقاقاهتا األصلية ثبلثة أشهر فأقل) ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى بنوؾ
مركزية واألرصدة لدى البنوؾ واؼبؤسسات اؼبصرفية ،وتنػزؿ ودائع البنوؾ واؼبؤسسات اؼبصرفية اليت تستحق خبلؿ مدة ثبلثة أشهر (استحقاقاهتا
األصلية ثبلثة أشهر فأقل) واألرصدة اؼبقيدة السحب.
ؼ -إيرادات غي شرعية:
بلغػ قيمػػة االيػرادات غػػي الشػػرعية خػػبلؿ عػػاـ  2112مبلػػغ  671,418ؿ.س وهػػي عبػػارة عػػن مبلػػغ  351,251ؿ.س زيػػادة بالصػػندوؽ لػػدى
الصرافني ،ومبلغ  62,844ؿ.س خاص بعملية كاف فيها تاري نقل اؼبلكية قبل تاري اؼبوافقة على عرض السعر  ،ومبلغ  75,289ؿ.س خاص
بعملية كاف فيها تداخل بني عملية االستصناع وعملية اؼبراحبة  ،ومبلغ  55,284ؿ.س خاص بعملية حيث كاف اؼبستصنع فيها هو نفسه الصانع
فتعترب عينة  ،ومبلغ  251ؿ.س سبثل عمولة تػأخي سػداد اجػار صػندوؽ أمانػات  ،ومبلػغ  126,491وهػي سبثػل فوائػد دائنػة مقيػدة غبسػابنا لػدى
البنك العقاري .
مت توزيع منها مبلغ  613,333ؿ.س  ي أوجه اػبي دبعرفة هيئة الرقابة الشرعية للبنك  ،حيث هناؾ رصيد مدور من عاـ  2111مقدار
 186,267ؿ.س  ،ومازاؿ هناؾ رصيد مقدار  243,342ؿ.س سيتم صرفه الحقاً وقد مت ذبنيبه من االيرادات ومت ادراجه  ي بند مطلوبات
اخرى.
ص -احتساب الزكاة :
الزكاة  :قيمة الزكاة احملتسبة على النتائج احملققة لغاية إعداد هذ البيانات.
إف إدارة البنك غي ـبولة باخراج زكاة أمواؽبا وبالتارل ف ف إخراج الزكاة يقع على عاتق اؼبسانبني.
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ؽ  -توزيع األرباح بني أصحاب ودائع االستثمار اؼبطلق واؼبسانبني
 زبتلط أمواؿ أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق وأمواؿ اؼبسانبني ضمن وعاء اؼبضاربة وبالتارل ال يوجد أولوية لبلستثمار ألي من اؼبسانبني أوأصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق.
 يتبع اؼبصرؼ السياسة التالية  ي احتساب األرباح اػباصة بأصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق:يتم تقسيم اإليرادات إذل إيرادات ن اصبة عن االستثمارات و إيرادات ناصبة عن عموالت اؼبصرؼ ،حيث إف اإليرادات الناصبة عن عموالت اؼبصرؼ
تكػوف كاملػػة مػن حػػق اؼبصػػرؼ وال تػوزع علػػى أصػػحاب حسػابات االسػػتثمار اؼبطلػػق ألهنػا ناذبػػة عػػن اػبػدمات الػػيت يقػػدمها اؼبصػرؼ و ال عبلقػػة ؽبػػا
ب ستثمار أمواؿ أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق.
يتم الفصل بني اإليرادات اؼبتأتية من االستثمار باللية السورية أو الدوالر أو اليورو حبيػث زبصػص إيػرادات اللػية السػورية لبلسػتثمار اؼبخػتلط بػاللية
السورية واإليرادات اؼبتأتية بالدوالر لبلستثمار اؼبختلط اؼبوظف بالدوالر و اإليرادات اؼبتأتية باليورو لبلستثمار اؼبختلط اؼبوظف باليورو .
اإلي ػ ػرادات اؼبتأتي ػ ػػة م ػ ػػن االس ػ ػػتثمار ،تفص ػ ػػل إذل إي ػ ػرادات متأتي ػ ػػة م ػ ػػن اس ػ ػػتثمارات فبول ػ ػػة كلي ػ ػاً م ػ ػػن رأس اؼب ػ ػػاؿ واس ػ ػػتثمارات فبول ػ ػػة بش ػ ػػكل ـب ػ ػػتلط
(من رأس اؼباؿ  +أمواؿ أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق).
توزع اإليرادات اؼبتأتية من مصدر ـبتلط نسبة وتناسب علػى كػل مػن متوسػط حقػوؽ اؼبسػانبني ومتوسػط الودائػع وذلػك السػتخراج حصػة أصػحاب
حسابات االستثمار اؼبطلق من اإليرادات.
وبتسب اؼببلغ اؼبستثمر و الذي يبثل اؼبتوسط اؼبرجح ألصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق بناء على الشرائح التالية:
حساب جاري

%111

حساب التوفي

%31

حساب ألجل (وديعة) ؼبدة شهر

%51

حساب ألجل (وديعة) ؼبدة ثبلثة أشهر

%75

حساب ألجل (وديعة) ؼبدة ستة أشهر

%81

حساب ألجل (وديعة) ؼبدة تسعة أشهر

%85

حساب ألجل (وديعة) ؼبدة إثنا عشر شهراً

%91

حساب ألجل (وديعة) ؼبدة أربعة وعشروف شهراً (سنتاف)

%95

حساب ألجل (وديعة) ؼبدة ستة وثبلثوف شهراً (ثبلث سنوات)

%111

حيث أف أرباح اغبسابات اعبارية ربوؿ اذل اؼبسانبني ألهنم ضامنني ؽبا.
يتم إحتساب حصة كل نوع حساب من األرباح وفقاً للشرائح اؼببنية أعبل .
وقد بلغ معدؿ العائد السنوي القابل للتوزيع عن السنة من  1كانوف الثػاين  2112و لغايػة  31كػانوف األوؿ  2112علػى اؼببلػغ اؼبسػتثمر حسػب
العمبلت:
%7.11
وسطي السوري
%1.44
وسطي الدوالر
%2.12
وسطي اليورو
%1.25
وسطي الرياؿ السعودي
ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على اغبسابات باللية السورية وفقاً لنوع اغبساب حسب ما يلي:
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%7.11

الوسطي السوري
العائد على الودائع
%2.11
توفي
%3.51
ودائع ألجل  1شهر
%5.25
ودائع ألجل  3أشهر
%5.61
ودائع ألجل  6أشهر
%5.95
ودائع ألجل  9أشهر
%6.31
ودائع ألجل سنة
%6.65
ودائع ألجل سنتني
%7.11
ودائع ألجل ثبلث سنوات
ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على اغبسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع اغبساب حسب ما يلي:
%1.44
الوسطي الدوالر
العائد على الودائع
%1.43
توفي
%1.72
ودائع ألجل  1شهر
%1.18
ودائع ألجل  3أشهر
%1.15
ودائع ألجل  6أشهر
%1.22
ودائع ألجل  9أشهر
%1.31
ودائع ألجل سنة
%1.37
ودائع ألجل سنتني
%1.44
ودائع ألجل ثبلث سنوات
ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على اغبسابات باليورو وفقاً لنوع اغبساب حسب ما يلي:
%2.12
الوسطي يورو
العائد على الودائع
%1.63
توفي
%1.16
ودائع ألجل  1شهر
%1.59
ودائع ألجل  3أشهر
%1.69
ودائع ألجل  6أشهر
%1.81
ودائع ألجل  9أشهر
%1.91
ودائع ألجل سنة
%2.11
ودائع ألجل سنتني
%2.12
ودائع ألجل ثبلث سنوات
ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على اغبسابات بالرياؿ السعودي وفقاً لنوع اغبساب حسب ما يلي:
%1.25
الوسطي لاير السعودي
العائد على الودائع
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توفي
ودائع ألجل  1شهر
ودائع ألجل  3أشهر
ودائع ألجل  6أشهر
ودائع ألجل  9أشهر
ودائع ألجل سنة
ودائع ألجل سنتني
ودائع ألجل ثبلث سنوات

%1.17
%1.12
%1.19
%1.21
%1.21
%1.22
%1.24
%1.25

توزع اإليرادات اػباصة حبصة أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق وفق اؼبعادلة التالية:
 وبتسب نسبة مضاربة ( سبثل ربح اؼبصرؼ ) كحد أقصى . % 41 وبتسب احتياطي ـباطر االستثمار دبا يعادؿ .% 11 يكوف الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق هو إصبارل مبلغ اإليرادات اؼبتأتية من مصدر ـبتلط بعد طرح كبلً من حصةاؼبصرؼ كمضارب
و رب ماؿ واحتياطي ـباطر االستثمار.
 متوسػػط حق ػوؽ اؼبسػػانبني تتضػػمن رأس اؼبػػاؿ منقوصػاً منػػه األم ػواؿ الػػيت اسػػتخدمها البنػػك  ي شػراء اؼبوجػػودات الثابتػػة و تنفيػػذ اؼبشػػاريع اػباصػػةبالبنك (مشاريع رب التنفيذ) واالستثمارات الذاتية اليت سبثل مسانبته  ي رؤوس أمواؿ الشركات .
 و قد قاـ اؼبصرؼ خبلؿ عػاـ  2112بالتنػازؿ عػن جػزء مػن حصػته كمضػارب  ،و زبفػيض نسػبة اؼبضػارب إذل  %25و ذلػك مػن أجػل ربقيػقمعدؿ عائد أفضل على الودائع .
 مت خصم بعػض اؼبصػاريف اؼبشػرتكة مػن أربػاح وعػاء اؼبضػاربة (حبيػث يتحمػل أصػحاب حسػابات االسػتثمار اؼبطلػق جػزء مػن هػذ اؼبصػاريف بنػاءًعلى موافقة اؽبيئة الشرعية عليها وعلى ن سب ربمل وعاء اؼبضاربة منها ،ومن أمثلة هذ اؼبصاريف :مصاريف ؾبلس اإلدارة ومصاريف تتعلق بتسيي
أمور أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق وضباية أمواؽبم.
 ي حاؿ أظهرت نتائج االستثمار خسائر سػيتحمل كػبلً مػن اؼبسػانبني و أصػحاب حسػابات اإلسػتثمار اؼبطلقػة هػذ اػبسػارة بنسػبة رأظبػاؽبم إال  ي
حاؿ تعدي اؼبصرؼ و/أو تقصي ف نه يتحمل اػبسائر الناذبة عن هذا التعدي و/أو التقصي أو ـبالفة لشروط العقد.
 يتم توزيع الربح مرتني كل عاـ  ي  31من شهر حزيراف و  31من شهر كانوف األوؿ.كسر الودائع:
أجازت اؽبيئة الشرعية للبنك شراء الوديعة من اؼبودع  ي حاؿ أراد كسر وديعته دببلغ متفق عليه بينهما و ذلك علػى اعتبػار أف الوديعػة دخلػ علػى
الشيوع ضمن موجودات البنك.
يػتم سػداد شبػػن الوديعػة مػػن األمػواؿ اؼبشػرتكة بػػني اؼبسػانبني وأصػػحاب حسػابات االسػتثمار اؼبطلػػق ،و األربػاح الناشػػئة عػن شػراء الودائػػع يػتم توزيعهػػا
نسبة و تناسب بني اؼبسانبني وأصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق حسب نسبة اؼبشاركة بينهما.
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 .4أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات
 ي سياؽ تطبيق السياسات احملاسبية ،على إدارة اؼبصرؼ أف تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية للموجودات واؼبطلوبات غي
اؼبتوفرة من مصادر أخرى .تعتمد هذ التقديرات واالفرتاضات اؼبتعلقة هبا على عامل اػبربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة .وقد زبتلف
النتائج الفعلية عن هذ التغيات واالفرتاضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري .يتم إجراء القيود الناذبة عن تعديل التقديرات احملاسبية  ي السنة اؼبالية اليت وبصل فيها تعديل
التقدير وذلك إذا كان هذ اؼبراجعة تؤثر حصرياً على هذ السنة  ،أو  ي فرتة اؼبراجعة وفرتات الحقة إذا كان اؼبراجعة تؤثر على السنة اغبالية
وفرتات الحقة.
مبدأ االستمرارية
قام إدارة البنك بتقدير مدى إمكانية البنك على االستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمرارية ،وعلى الرغم من حالة عدـ االستقرار اليت سبر
هبا اعبمهورية العربية السورية وحالة عدـ التيقن اؼبستقبلية ف ف إدارة البنك متأكدة من أف لديها اؼبوارد الكافية اليت تساعدها على االستمرار بالعمل
 ي اؼبدى اؼبستقبلي اؼبنمور وبناء عليه ،فقد مت إعداد البيانات اؼبالية اؼبوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
أحكام مهمة لتقدير المخاطر
فيما يلي التقديرات األساسية اؼبتعلقة باؼبستقبل ،ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما  ي تاري بياف اؼبركز اؼبارل ،واليت قد ينتج عنها ـباطر
التسبب بتعديبلت على القيمة الدفرتية للموجودات واؼبطلوبات خبلؿ السنة اؼبالية التالية.

القيمة العادلة لؤلدوات اؼبالية غي اؼبدرجة
ربدد القيمة العادلة لؤلدوات اؼبالية غي اؼبدرجة  ي أسواؽ نشطة ،من خبلؿ استعماؿ تقنيات تقييم.
ضمن اإلطار العملي ،تستعمل هذ التقنيات باالعتماد فقط على اؼبعلومات اؼبتوفرة ،إال أف بعض العوامل ،مثل ـباطر االئتماف (اػباص
واؼبتعلق بالطرؼ الثاين) ،وحساسية األسواؽ و االرتباطات القائمة تتطلب من اإلدارة أف تستعمل تقديرات عديدة.
يبكن للتغي  ي االفرتاضات حوؿ هذ العوامل أف يؤثر على القيمة العادلة لؤلدوات اؼبالية الماهرة  ي بياف اؼبركز اؼبارل.

االلبفاض  ي ذمم البيوع اآلجلة

يقوـ اؼبصرؼ دورياً دبراجعة ؿبفمة التسهيبلت ؼبعرفة ما إذا كاف هناؾ البفاض  ي قيمتها .عند ربديد فيما إذا كاف يتوجب قيد خسارة ناذبة
عن البفاض  ي القيمة ،يستعمل اؼبصرؼ لتحديدها وجود معلومات ملموسة تؤكد وجود البفاض ،قابل للقياس  ،ي التدفقات النقدية اؼبقدرة
اليت تنتج من ؿبفمة التسهيبلت .قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشي إذل حصوؿ تغي سليب  ي قدرة مدي اؼبصرؼ على التسديد ،أو
إذل وجود أوضاع اقتصادية ذات صلة بعدـ قدرة اؼبصرؼ على ربصيل مستحقاته.
تستعمل اإلدارة األحكاـ والتقديرات باالستناد إذل خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة دبوجودات ذات ـباطر ائتماف ودليل موضوعي
على وجود البفاض  ي القيمة مشاهبة لتلك اؼبتعلقة باحملفمة .عند تقدير التدفقات النقدية ،يقوـ اؼبصرؼ دبراجعة دورية للمنهجية وللتقديرات
اؼبستعملة لتحديد قيمة وتوقي التدفقات النقدية اؼبستقبلية ،لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات اػبسائر من جهة و اػبسائر
الفعلية من جهة أخرى.

تدين قيمة اؼبوجودات وتكوين اؼبؤونات البلزمة
 ي ظل المروؼ الراهنة اليت سبر هبا اعبمهورية العربية السورية ،قام
مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.
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اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لؤلصوؿ .باعتقاد اإلدارة ،ال توجد

 .5نقد و أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
يتكوف هذا البند فبا يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

ل.س.

ل.س.

2112

نقد  ي اػبزينة
أرصدة لدى مصرؼ سورية اؼبركزي:
حسابات جارية ورب الطلب
احتياطي نقدي إلزامي
حسابات غرفة اؼبقاصة

2111

1,129,523,557

4,441,211,856

12,871,817,743
1,914,991,633
62,123,818

6,914,376,198
1,991,189,489
269,161,479

15,978,456,741

13,613,826,922

تتطلػ ػ ػػب الق ػ ػ ػوانني والتش ػ ػ ػريعات اؼبصػ ػ ػػرفية مػ ػ ػػن اؼبصػ ػ ػػارؼ أف ربػ ػ ػػتفني باحتيػ ػ ػػاطي نقػ ػ ػػدي الزامػ ػ ػػي لػ ػ ػػدى مصػ ػ ػػرؼ سػ ػ ػػورية اؼبركػ ػ ػػزي بنسػ ػ ػػبة %5
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ؾبم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع الودائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع رب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الطل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ،ودائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوفي والودائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ألج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل باس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتثناء ودائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع اإلدخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك
وفقاً للقرار  5938الصادر عن رئاسة ؾبلس الوزراء بتاري  2أيار .2111
 .6الحسابات الجارية و اإليداعات القصيرة األجل لدى المصارف
يتكوف هذا البند فبا يلي :
 31كانون األول

 31كانون األول

ل.س.

ل.س.

2112

حسابات جارية ورب الطلب
أرصدة الوكاالت لدى بنوؾ إسبلمية (استحقاقهااألصلي خبلؿ  3أشهر وأقل)
اؼبراحبات الدولية (استحقاقها األصلي خبلؿ  3أشهر وأقل)
الودائع التبادلية

2111

33,416,612,169
11,317,217,821
-

6,935,354,661
5,918,657,376
3,641,611,618
251,111,111

43,723,819,991

16,745,623,645

 .7إيداعات لدى المصارف
يتكوف هذا البند فبا يلي :
 31كانون األول

 31كانون األول

ل.س.

ل.س.

2112

أرصدة الوكاالت لدى بنوؾ إسبلمية (استحقاقها األصلي أكثر من  3أشهر)
اؼبراحبات الدولية (استحقاقها األصلي أكثر من  3أشهر)
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2111

826,778,191
881,345,557

1,863,316,279
2,111,837,393

1,718,123,747

3,875,153,672

 .8ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
يتكوف هذا البند فبا يلي:

 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س.

مراحبات
األرباح اؼبعلقة
ـبصص ديوف مشكوؾ بتحصيلها
إستصناع
إجارة خدمات
قروض متبادلة
ذمم ناذبة عن إلتزامات خارج اؼبيزانية
أرباح مؤجلة

ل.س.

26,712,119,631
()592,149,174
()1,548,133,411
24,561,837,145
111,729,998
76,226,587
98,366,742
() 2,346,879,147

28,566,426,158
() 213,271,227
() 758,194,311
27,595,161,531
113,181,749
71,446,951
251,111,111
298,136,188
() 3,357,499,694

22,511,281,425

24,971,225,624

 بلغ إصبارل ذمم البيوع اؼبؤجلة وأرصدة التمويبلت غي اؼبنتجة بعد إستبعاد األرباح احملفوظة و اؼبخصصات اػباصة هبا مبلغ وقدر
 4,313,723,152لية سورية كما  ي  31كانوف األوؿ  2112أي ما نسبته  % 19من احملفمة التمويلية.
 بلغ ػ إصبػػارل ذمػػم البيػػوع اؼبؤجلػػة وأرصػػدة التمػػويبلت غػػي اؼبنتجػػة مػػع األربػػاح احملفوظػػة مبلػػغ وقػػدر  5,926,349,784لػػية سػػورية كمػػا  ي 31
كػػانوف األوؿ  2112حيػػث بلغ ػ قيمػػة األربػػاح اؼبعلقػػة للػػديوف غػػي اؼبنتجػػة مبلػػغ وقػػدر 592,149,174ل ػػية سػػورية حيػػث مت إسػػتبعادها مػػن
اإليرادات التمويلية اػباصة بالعاـ.
 بل ػػغ إصب ػػارل ذم ػػم البي ػػوع اؼبؤجل ػػة وأرص ػػدة التم ػػويبلت غ ػػي اؼبنتج ػػة م ػػع األرب ػػاح احملفوظ ػػة مبل ػػغ وق ػػدر  2,234,717,784ل ػػية س ػػورية كم ػػا  ي
 31كانوف األوؿ  2111أي ما نسبته  %8.9من احملفمة التمويلية.
 بلغ صا ي ذمم البيوع اؼبؤجلة وأرصدة التمويبلت غػي اؼبنتجػة بعػد إسػتبعاد األربػاح احملفوظػة مبلػغ وقػدر  2,121,447,557لػية سػورية كمػا  ي
 31كانوف األوؿ  2111حيػث بلغػ قيمػة األربػاح اؼبعلقػة للػديوف غػي اؼبنتجػة مبلػغ وقػدر  213,271,227لػية سػورية حيػث مت إسػتبعادها مػن
اإليرادات التمويلية اػباصة بالعاـ.
 كما مت تشكيل ـبصص ديػوف مشػكوؾ بتحصػيلها دببلػغ  789,939,111لػية سػورية  ي عػاـ  2112مقابػل مبلػغ  538,211,884لػية سػورية
 ي عاـ .2111
وقد مت احتساب ـبصص الػديوف علػى أسػاس التغػي الػذي ورد  ي قػرار ؾبلػس النقػد والتسػليف رقػم  912تػاري  2112/11/13ويبػني االيضػاح رقػم  48أثػر
التغي  ي السياسة على صا ي الربح .
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وفيما يلي جدوؿ يوضح الديوف اؼبعاد جدولتها :
الديوف

االرباح اؼبتعلقة هبا

اؼبخصصات اؼبتعلقة هبا

تتطلب اهتماـ خاص (اعادة هيكلة)

6,961,141

1

64,441

دوف اؼبستوى (اعادة جدولة)

1,813,154

31,177

291,897

مشكوؾ فيها (اعادة جدولة)

22,119

2,714

1

رديئة (اعادة جدولة)

89,674

4,793

5,692

األرباح اؼبعلقة
 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س.

ل.س.

الرصيد  ي بداية السنة
االضافات

(213,271,227
(378,878,846

) (81,234,925
) (132,135,312

)
)

الرصيد  ي هناية السنة

(592,149,173

) (213,271,227

)

ـبصص ديوف مشكوؾ بتحصيلها

الرصيد  ي بداية الفرتة  /السنة
اإلضافات
ديوف معدومة
الرصيد  ي هناية الفرتة  /السنة

 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س.
(758,194,311
(789,939,111
-

ل.س.
) (223,314,298
) (538,211,884
3,431,882

)
)

(1,548,133,411

) (758,194,311

)

 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س
11,411,343,761

قيمة ذمم البيوع اآلجلة بضمانة عقارية

 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س
95,588,968,369

كما بلغ إصبارل قيمة الضمانات
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ل.س
14,937,548,734

ل.س
122,437,691,151

الرتكز حسب القطاع االقتصادي:
يوضح اعبدوؿ التارل ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية حسب القطاعات:
 31كانون األول 2112

الصناعة
التجارة
الزراعة
العقارات
اػبدمات
ـبصصات وأرباح معلقة

مرابحات

إستصناع

إجارة خدمات

ذمم ناتجة عن

المخصصات

حسابات خارج الميزانية

واألرباح المعلقة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

6,796,744,878
11,316,466,988
23,738,921
912,283,985
5,316,767,899
-

111,729,998
-

71,171,911
5,193,599
-

443,615
97,921,166
2,961
-

6,797,188,493
11,484,558,155
23,738,921
912,283,985
5,422,694,457
()2,141,182,485( )2,141,182,485

24,356,112,671

111,729,998

75,364,511

98,366,742

(22,511,281,425 )2,141,182,485

 31كانون األول 2111

الصناعة
التجارة
الزراعة
العقارات
اػبدمات
ـبصصات وأرباح معلقة

مرابحات

إستصناع

إجارة خدمات

ذمم ناتجة عن

المخصصات

حسابات خارج الميزانية

واألرباح المعلقة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

113,181,749
-

71,451,471
-

131,918,185
-

()971,364,527

7,152,763,837
11,252,411,266
34,191,254
1,148,143,591
6,554,191,213
()971,364,527

7,152,763,837
11,151,131,611
34,191,254
1,148,143,591
6,441,111,454
-

113,181,749 25,626,139,746

71,451,471

131,918,185

()971,364,527

24,971,225,624
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 .9موجودات قيد التصفية أو االستثمار
يتكوف هذا البند فبا يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س.

موجودات مقتناة بغرض اؼبراحبة  -اعتمادات
موجودات مقتناة بغرض اؼبراحبة – شركات
موجودات مقتناة بغرض اإلجارة
موجودات آيلة للمصرؼ وفاء لديونه

ل.س.

27,892,793

11,921,478
77,131,157
2,993,511
-

27,892,793

92,144,135

 -11االجارة المنتهية بالتمليك
يتكوف هذا البند فبا يلي:

مباني اإلجارة المنتهية بالتمليك
ل.س.

التكلفة

411,227,725
54,275,331
(61,232,411
395,271,646
(8,552,444
386,718,212

الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2111
إضافات
تسديدات
الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2111
إضافات
تسديدات
الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2112
االستهالك المتراكم

(76,897,315
(67,122,116
61,232,411
(83,687,111
(31,747,243
8,552,444
(115,881,811

الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2111
االستهبلؾ للسنة
تسديدات
الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2111
االستهبلؾ للسنة
تسديدات
الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2112
صافي القيمة الدفترية

281,836,392
311,583,635

صا ي القيمة الدفرتية كما  ي  31كانوف األوؿ 2112
صا ي القيمة الدفرتية كما  ي 31كانوف األوؿ 2111
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)

)

)
)
)
)
)

 -11استثمارات في شركات تابعة وزميلة
يتكوف هذا البند فبا يلي:
 31كانون األول
2112

ل.س.

56,864,318

الشركة اإلسبلمية السورية للتأمني التكافلي

56,864,318

 31كانون األول
2111
ل.س.

55,387,822
55,387,822

يبثػػل مبلػػغ  52,511,111لػػية سػػورية حصػػة اؼبصػػرؼ  ي رأس مػػاؿ الشػػركة اإلسػػبلمية السػػورية للتػػأمني التكػػافلي والػػيت سبثػػل ( )%5مػػن رأس مػػاؿ
الشركة والذي يبلغ 1,111,111,111لية سورية باالضافة اذل كلفة االستثمار.
القيمة الدفترية لالستثمار:

 31كانون األول
2112

ل.س.

 31كانون األول
2111
ل.س.

قيمة االستثمار
كلفة االستثمار

54,364,318
2,511,111

52,887,822
2,511,111

رصيد االستثمار

56,864,318

55,387,822

يوضح اعبدوؿ التارل طريقة احتساب عائدات اإلستثمار  ي الشركة اإلسبلمية السورية للتأمني التكافلي.
 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س.

ل.س.

رأس اؼباؿ
احتياطي قانوين
أرباح مرتاكمة
ؾبموع حقوؽ اؼبسانبني
حصة اؼبصرؼ  ي رأس اؼباؿ

1,111,111,111
17,117,894
71,278,466
1,187,286,361
%5

1,111,111,111
12,343,937
45,412,522
1,157,756,459
%5

قيمة االستثمار
قيمة االستثمار  ي بداية الفرتة  /السنة
عائد االستثمار
توزيع األرباح

54,364,318
52,887,822
1,476,496
-

52,887,822
54,121,265
1,766,557
(3,111,111

قيمة االستثمار  ي هناية الفرتة  /السنة

54,364,318

52,887,822
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)

بالرغم من أف اؼبصرؼ يبلك نسبة أقل من  %21من أسهم الشركة اإلسبلمية السورية للتأمني التكافلي ،ويتمتع بنسبة تصوي أقل دوف   %21ي اؽبيئة العامة
للشركاء ،غي أف اؼبصرؼ له تأثي مهم غي مباشر من خبلؿ عدد من اؼبالكني الذين هم  ي نفس الوق مالكني الشركة ،ويبلكوف نسبة تتجاوز  %21مع تأثي
مهم مباشر على إدارة اؼبصرؼ وبالتارل مت إعتماد طريقة حقوؽ اؼبلكية  ي احتساب عائدات االستثمار.
إف الشػػركات الزميلػػة هػػي الشػػركات الػػيت ليس ػ شػػركات تابعػػة ووبػػتفني فيهػػا اؼبصػػرؼ باسػػتثمار طويػػل األجػػل مكػػوف مػػن حقػػوؽ التقػػل عػػن  %21مػػن حقػػوؽ
التصػػوي وباس ػػتطاعة اؼبص ػػرؼ فبارسػػة ت ػػأثي ملم ػػوس عليه ػػا و هػػذ االس ػػتثمارات ذاتي ػػة للمص ػػرؼ و العائ ػػد الن ػػاتج عنه ػػا ه ػػو عائػػد خ ػػاص باؼبص ػػرؼ وال دخ ػػل
ألصحاب حسابات الئلستثمار اؼبطلق هبذا العائد.
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موجودات مالية متوفرة للبيع

يتكوف هذا البند فبا يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

ل.س.

ل.س.

2112

2111

الرصيد  ي بداية الفرتة  /السنة
إعادة تقييم األسهم

1,171,962
225,748

721,868
351,194

الرصيد  ي هناية الفرتة  /السنة

1,297,711

1,171,962

احتياطي القيمة العادلة:
هو االحتياطي اػباص بتقييم االستثمارات اؼبالية اؼبتاحة للبيع حبيث يتم فيه إثبات اؼبكاسب أو اػبسائر الناذبة عن إعادة تقييم هذ االستثمارات،
 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س.

الرصيد  ي بداية الفرتة  /السنة
ؿبوؿ من اؼبوجودات اؼبالية اؼبتاحة للبيع إذل بياف الدخل
-13

موجودات مالية للمتاجرة

ل.س.

117,188
185,211

43,273
63,915

292,399

117,188

يتكوف هذا البند فبا يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س.

أسهم ألغراض اؼبتاجرة

ل.س.

3,147,223

2,693,391

3,147,223

2,693,391

يبثل هذا البند ؾبموع اؼببالغ اؼبستثمرة من قبل الشركة التابعة  ي أسهم الشركة األهلية للزيوت ألغراض اؼبتاجرة.
ويوضح اعبدوؿ التارل معلومات عن االدوات اؼبالية :
اسم اعبهة اؼبصدرة

القيمة االظبية

رأظباؿ اعبهة اؼبصدرة (باآلالؼ)

قيمة الصك  /رأظباؿ اعبهة اؼبصدرة

نوع االداة

ناقبلت الغاز

276

72,122

1.118

متاحة للبيع

الشركة االهلية للزيوت

111

1,511,111

1.112

للمتاجرة
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-14

موجودات ثابتة مادية

التكلفة

الرصيد 31 ،كانوف األوؿ 2111
إضافات
استبعادات
الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2111
إضافات
استبعادات
الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2112
اإلستهالكات المتراكمة

الرصيد  ي  31كانوف األوؿ 2111
إضافات
استبعادات
الرصيد  ي  31كانوف األوؿ 2111
إضافات
استبعادات
الرصيد  ي  31كانوف األوؿ 2112

مباني وعقارات
ل.س

المعدات و

الحاسب اآللي واخرى

تحسينات المباني

ل.س

ل.س

أجهزة و أثاث
ل.س

المجموع

سيارات

ل.س

ل.س

27,345,511
53,854,715
319,742,545
17,165,471 1,169,618,367
6,445,111
19,413,276
134,178,671
5,346,869
691,125,914
) () 2,853,934
) (517,511
(941,165
33,791,511
71,414,157
453,313,716
21,571,174 1,859,734,271
6,111,114
19,173,611
18,473,668
25,352,398
33,791,511
76,425,171
472,487,316
41,144,842 1,885,186,669
() 76,118,664
() 19,267,179
() 95,385,743
() 18,925,261
() 114,311,114

(3,159,152
(3,867,828
184,538
(6,842,442
(4,926,467
(11,768,919

)
)
)
)
)

( ) 119,715,541
() 74,583,133
166,316
( ) 184,132,258
() 83,915,494
( ) 268,137,752

() 15,165,393
() 9,461,713
818,535
() 23,718,571
() 8,441,112
() 32,159,683

1,587,716,597
855,419,721
)
(4,312,599
2,438,823,718
69,111,781
2,517,834,498
)
)

(9,676,693
(6,255,381
() 15,932,174
() 6,758,136
() 22,691,211

(213,735,443
(113,435,134
1,159,389
(326,111,188
(122,956,471
(448,967,558

صافي القيمة الدفترية

 31كانوف األوؿ 2112

28,275,933 1,771,775,665

214,449,564

44,265,488

11,111,291

2,158,866,941

 31كانوف األوؿ 2111

14,728,732 1,764,348,528

269,181,458

46,695,486

17,858,426

2,112,812,631
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)
)
)
)
)

-15

مشاريع قيد التنفيذ

يتكوف بند مشاريع قيد التنفيذ من كلفة شراء وأعماؿ ديكور لفروع البنك قيد التنفيذ  ي دمشق و احملافمات السورية و هي موزعة كالتارل:
 31كانون األول
2112

ل.س

فرع القامشلي
فرع درعا
مكتب رئيسي اؼبزة
فرع ادلب
فرع سيف الدولة
فرع شي قبار
فرع الرقة
فرع البلذقية
فرع اإلدارة العامة
فرع يعفور
فرع طرطوس
فرع حسياء
فرع شارع الفيصل حلب
فرع اؼبيداف
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 31كانون األول
2111

ل.س.

11,711,111
117,521,118
43,212,831
49,941,711
9,171,241

51,155,491
19,361,383
45,479,411
9,159,211

231,434,788

124,155,474

-16

موجودات غير ملموسة

يتكوف هذا البند فبا يلي:
ل.س.

التكلفة:

111,281,218
26,356,268
(114,456
137,533,121
12,181,124
149,713,144

الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2111
إضافات
استبعادات
الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2111
إضافات
الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2112
االطفاء المتراكم:

(46,272,111
(25,117,131
44,876
(71,234,154
(28,156,934
(99,391,188

الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2111
إضافات (اإلطفاء للسنة)
استبعادات
الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2111
إضافات (اإلطفاء للسنة)
الرصيد كما  ي  31كانوف األوؿ 2112
صافي القيمة الدفترية:

صا ي القيمة الدفرتية كما  ي  31كانوف األوؿ 2112

51,321,956

صا ي القيمة الدفرتية كما  ي  31كانوف األوؿ 2111

66,298,866
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)

)
)
)
)
)

-17

موجودات ضريبية مؤجلة:

مت احتساب ـبصص الضريبة كما يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س.

ل.س.

صا ي األرباح الضريبية كما وردت  ي بياف الدخل
يضاؼ /ينػزؿ:
اسرتداد ـبصص لقاء أعباء وـباطر ـبتلفة
إستهبلؾ اؼبباين
ـبصص ديوف مشكوؾ بتحصيلها
ـبصص عاـ على ذمم وارصدة االنشطة التمويلية
أرباح فروقات القطع غي احملققة
عائدات إستثمارات مالية من شركات زميلة
مصاريف التأسيس
مصاريف زيادة رأس اؼباؿ
الربح الضرييب
معدؿ الضريبة

554,131,327

1,117,182,914

()4,561,843
18,925,261
55,125,869
()187,111,641
()598,572,212
()1,476,496
()7,633,213
()171,271,927
%25

3,152,121
19,267,179
16,275,858
252,224,511
()439,661,137
()1,766,557
()7,633,213
()19,432,714
929,619,962
%25

مقدار الضريبة
(إيراد) مصروؼ ضريبة الدخل
يضاؼ إيرادات ضريبية لشركات تابعة

()42,817,982
()42,817,982
-

232,412,491
232,412,491
(1,216,831

()42,817,982

231,195,661

35,731

3,167,929

مت احتساب اؼبوجودات الضريبية اؼبؤجلة كما يلي:
موجودات الضريبة اؼبؤجلة كما  ي  1كانوف الثاين

موجودات الضريبة اؼبؤجلة كما  ي  1كانوف الثاين (لشركات تابعة)

4,274,759

موجودات ضريبية مؤجلة لعاـ 2112
موجودات ضريبية مؤجلة لشركات تابعة
تسوية ضريبة
قيمة موجودات ضريبة الدخل مؤجلة الناذبة عن تدين
قيمة إستثمارات متوفرة للبيع

42,817,982
_
()86

1,216,831
_

61,737

35,731

اؼبوجودات الضريبية اؼبؤجلة

47,191,122

4,311,489
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)

 -18موجودات أخرى
يتكوف هذا البند فبا يلي :
2112

2111

ل.س.

مصاريف مدفوعة مقدماً
حسابات مدينة أخرى
ايرادات مستحقة لئلجارة اؼبنتهية بالتمليك

-19

 31كانون األول

 31كانون األول
ل.س.

15,385,895
76,644,931
12,118,621

22,821,968
231,235,416
3,351,144

114,149,445

256,416,428

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

بناءً على أحكاـ اؼبادة ( )12فقرة (ب) من القانوف رقم ( )28لعاـ  2111يتوجب على مصارؼ القطاع اػباص أف ربتجز  %11من رأظباؽبا
لدى مصرؼ سورية اؼبركزي كحساب ؾبمد يبكن اسرتداد عند تصفية اؼبصرؼ .يتكوف هذا البند فبا يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

ل.س.

ل.س.

2112

لية سورية
دوالر أمريكي

2111

511,574,221
541,343,211

461,864,571
389,711,159

1,141,917,431

851,575,729

 -21صناديق االستثمار
يتكوف هذا البند فبا يلي :
 31كانون األول

 31كانون األول

ل.س.

ل.س.

2112

2111

رصيد  1كانوف الثاين
فرؽ تقييم صناديق االستثمار

238,746,271
(11,596,621

62,295,463
) 176,451,817

الرصيد  ي هناية السنة

227,149,651

238,746,271

سبثل صناديق االستثمار اؼببالغ اؼبودعة  ي بي التمويل االوريب
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-21

ودائع مصارف ومؤسسات مالية مصرفية

يتكوف هذا البند فبا يلي :
2112

2111

ل.س.

حسابات جارية ورب الطلب
أرصدة وكاالت اإلستثمار اؼبطلقة
حسابات ؾبمدة
-22

 31كانون األول

 31كانون األول

أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

ل.س.

31,481,852,579
388,484,922
231,299,916

2,163,969,139
297,499,962
-

31,111,637,417

2,361,469,111

يتكوف هذا البند فبا يلي:
 31كانون األول

 31كانون األول

2111

2112

ل.س.

حسابات جارية
حسابات الرواتب
حسابات جارية  /حواالت
حسابات جارية  /قطع تصدير
حسابات جارية  /قطع تصدير متنازؿ عنه
بطاقة الفيحاء  /ذهبية
جاري بطاقات الكرتونية
جاري بطاقات فضة
جاري توطني الرواتب

ل.س.

7,938,541,931
11,271,461
5,481,391,239
216,146
311,714
156,994
14,396
155,298
51,376,861

6,956,188,742
11,775,415
1,721,484,131
321,791
217,196
431,358
33,991,182

13,481,415,127

8,722,417,614

 -23تأمينات نقدية
يتكوف هذا البند فبا يلي :
 31كانون األول

 31كانون األول

ل.س.

ل.س.

2112

تأمينات مقابل تسهيبلت غي مباشرة
تأمينات مقابل تسهيبلت مباشرة
تأمينات أخرى
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2111

5,191,288,621
252,731,181
35,392,814

8,712,222,146
599,736,174
88,818,286

5,378,411,616

9,411,776,616

 -24هامش الجدية
 31كانون األول

يتكوف هذا البند فبا يلي:
األول

2112

هامش اعبدية لقاء تسهيبلت مباشرة

 31كانون
2111

ل.س.
64,242,883

ل.س.
128,468,719

64,242,883

128,468,719

هامش اعبدية :هو مبلغ يدفعه العميل بطلب من البنك من أجل أف يتأكد من القدرة اؼبالية للعميل ،وكذلك ليطمئن على إمكاف تعويضه عن
الضرر البلحق به  ي حاؿ نكوؿ العميل عن وعد اؼبلزـ.
وبذلك ال وبتاج البنك إذل اؼبطالبة بدفع تعويض الضرر وإمبا يقتطع ذلك من مبلغ هامش اعبدية وهبوز االتفاؽ مع العميل عند إبراـ عقد اؼبراحبة
لآلمر بالشراء على حسم هذا اؼببلغ من شبن السلعة.
 -25مطلوبات أخرى
يتكوف هذا البند فبا يلي :

 31كانون األول

 31كانون األول

ل.س.

ل.س.

2112

شيكات مصدقة وقيد التحصيل
مصروفات مستحقة وغي مدفوعة
قروض متبادلة
ـبصصات لقاء أعباء اخرى
حسابات دائنة أخرى
-26

2111

151,923,198
74,952,518
81,263,149
1,575,866,519

261,271,257
65,622,421
614,562,111
24,737,721
538,641,614

1,882,115,384

1,493,834,113

حقوق أصحاب اإلستثمار المطلق
 31كانون األول

يتكوف هذا البند فبايلي :

2112
ل.س.

ودائع التوفي
ودائع ألجل
وكاالت اإلستثمار اؼبطلق
أرباح غي مستحقة ألصحاب اإلستثمار اؼبطلق
أرباح غي مستحقة ألصحاب وكاالت اإلستثمار اؼبطلق
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 31كانون األول

2111
ل.س.

8,864,747,514
12,472,811,768
4,416,811,111
34,229,212
41,721,178

11,891,439,936
13,627,435,449
7,216,112,752
1,161,525
86,771,194

25,831,298,562

31,812,719,756

 األرباح اؼبستحقة ألصحاب االستثمار اؼبطلق قد وزع خبلؿ شهر كانوف الثاين 2113أما األرباح اؼبستحقة ألصحاب وكاالت االستثماراؼبطلق سوؼ توزع تبعاً إلستحقاقها .
 وكاالت االستثمار اؼبطلق يتم استثمارها  ي صفقات وؾباالت معينة بناءً على موافقة صاحب اغبساب لكل ؾباؿ وصفقة على حدى وىبتصكل من البنك وصاحب اغبساب لعوائد هذا االستثمار وال يتم مزج بينهما وبني العوائد اؼبشرتكة اػباصة حبسابات أصحاب االستثمار اؼبطلق .
 -27إحتياطي مخاطر اإلستثمار
هو اؼببلغ الذي هبنيه اؼبصرؼ من أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب اؼبضارب لغرض اغبماية من اػبسارة اؼبستقبلية حيث أنه
يقوـ البنك باقتطاع احتياطي ـباطر االستثمار بواقع  %11من أرباح أصحاب حسابات االستثمار كما ورد  ي اؼبرسوـ التشريعي رقم  35لعاـ
 2115اػباص للمصارؼ اإلسبلمية ويتم استخداـ احتياطي ـباطر االستثمار عبرب إصبارل اػبسارة اؼبتحققة  ي هناية الفرتة اؼبالية والعائدة
غبسابات االستثمار وذلك بعد أف تتم مقابلة اإليرادات والتكاليف العائدة ؽبم.
 31كانون األول

 31كانون األول

ل.س.

ل.س.

2111

2112

رصيد أوؿ اؼبدة
اإلضافات

311,119,553
92,552,135

218,436,113
112,673,549

رصيد آخر اؼبدة

413,661,688

311,119,552

 -28رأس المال
يتك ػػوف رأس م ػػاؿ اؼبص ػػرؼ كم ػػا  ي  31ك ػػانوف األوؿ  2112م ػػن  8,499,415,711موزع ػػة عل ػػى  84,994,157س ػػهم بقيم ػػة أظبي ػػة ق ػػدرها
 111ؿ،س للسهم الواحد.

رأس اؼباؿ اؼبدفوع باللية السوربة
رأس اؼباؿ اؼبدفوع بالدوالر الذي
مت بيعه وربويله إذل اللية السورية
رأس اؼباؿ اؼبدفوع بالدوالر
(سجل باللية السورية)

عدد االسهم

دوالر أميريكي

61,114,413

-

9,234,111

-

15,755,654

31,712,775

84,994,157

القيمة المعادلة
التاريخية

تعديالت فروقات قطع

على رأس المال المدفوع
بالدوالر

6,111,441,342

-

923,411,111

-

1,575,565,358

841,527,878

8,499,415,711

841,527,878

قاـ اؼبصرؼ بتحويل جزء من مركز القطع اؼبقابل لرأس اؼباؿ اؼبكتتب بالدوالر األمريكي إذل اللية السورية وتثبي مركز قطع بنيوي دببلغ
 31,712,775دوالر أمريكي دبوجب موافقة عبنة ادارة مصرؼ سورية اؼبركزي بالقرارين رقم (/325ؿ  .أ) بتاري  21شباط  ،2112والقرار
(/645ؿ .أ ) تاري  24نيساف . 2112
وقد سب أخذ موافقة وزارة االقتصاد والتجارة على زيادة رأس اؼباؿ ليبلغ  8,499,415,711لية سورية.
وقد سب الزيادة حا اآلف وفق أربع مراحل:
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اؼبرحلة األوذل :سب زيادة رأظباؿ اؼبصرؼ بقيمة  461,381,511لية سورية ليصبح  5,461,381,511لية سورية ( 5,111,111,111لية
سورية كما  ي  31كانوف األوؿ  ،)2119عن طريق توزيع  922,763سهم وزيادة رأس اؼباؿ بتحويل قيمة األسهم من األرباح اؼبدورة
واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.

احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

74,168,169
74,168,169
313,145,362
461,381,511

اؼبرحلة الثانية:
سب زيادة رأظباؿ اؼبصرؼ بقيمة  2,138,618,511لية سورية ليصبح  7,511,111,111لية سورية.
عن طريق طرح  4,177,237سهم لبلكتتاب حبيث يصبح إصبارل عدد االسهم بعد عملية االكتتاب  15,111,111سهم وقد بلغ رأس اؼباؿ
بعد الزيادة  7,511,111,111لية سورية.
و ي وق الحق سب اؼبوافقة من قبل ؾبلس مفوضي هيئة االوراؽ واالسواؽ اؼبالية السورية قرار رقم /81أـ بتاري  28حزيراف  2111على الطلب
اؼبقدـ من قبل اؼبصرؼ خبصوص ذبزئة القيمة األظبية للسهم وفقاً ألحكاـ اؼبرسوـ رقم  115لعاـ  2111وعلى احكاـ تعليمات ذبزئة األسهم
ودؾبها الصادرة بالقرار رقم /49ـ تاري  7نيساف  2111وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  1855تاري  23حزيراف  2111اؼبتضمن اؼبصادقة
على تعديل النماـ االسا سي للمصرؼ فيما يتعلق بالقيمة االظبية للسهم وعلى موافقة ؾبلس اؼبفوضني جبلسته رقم  32تاري  28حزيراف 2111
لتصبح القيمة االظبية لسهم بنك سورية الدورل اإلسبلمي  111لية سورية للسهم الواحد ليكوف عدد إصبارل أسهم البنك  75,111,111سهم
بقيمة إصبالية تبلغ  7,511,111,111لية سورية.
وقد مت تعديل القيمة اإلظبية ألسهم البنك  ي سوؽ دمشق لؤلوراؽ اؼبالية  ي هناية يوـ  12سبوز .2111
اؼبرحلة الثالثة :سب زيادة رأظباؿ اؼبصرؼ بقيمة  612,319,211لية سورية ليصبح  8,112,319,211لية سورية ( 5,111,111,111لية
سورية كما  ي  31كانوف األوؿ  ،)2119عن طريق توزيع  6,123,192سهم وزيادة رأس اؼباؿ بتحويل قيمة األسهم من األرباح اؼبدورة
واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.

احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

91,537,139
91,537,139
429,235,122
612,319,211
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اؼبرحلة الرابعة :سب زيادة رأظباؿ اؼبصرؼ بقيمة  387,196,511لية سورية ليصبح  8,499,415,711لية سورية ( 5,111,111,111لية
سورية كما  ي  31كانوف األوؿ  ،)2119عن طريق توزيع  3,871,965سهم وزيادة رأس اؼباؿ بتحويل قيمة األسهم من األرباح اؼبدورة
واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.

احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

66,752,287
66,752,287
253,591,926
387,196,511

-29

اإلحتياطيات

احتياطي قانوين
بناءً على القانوف رقم  3لعاـ  2118و بناء على التعميمني الصادرين عن مصرؼ سورية اؼبركزي  3/111/369الصادر بتاري
 2119/1/21واذل التعميم رقم  1/111/952الصادر بتاري  2119/2/12يتم ربويل  %11من األرباح الصافية إذل االحتياطي
القانوين قبل اقتطاع ضريبة الدخل بعد إزالة أثر تغيات سعر الصرؼ على القطع البنيوي .وبق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما
يصبح رصيد االحتياطي القانوين مساوياً لػ % 25من رأظباؿ البنك ،إف االحتياطي القانوين غي خاضع للتوزيع على ضبلة االسهم .
احتياطي خاص
بناءً على التعميمني الصادرين عن مصرؼ سورية اؼبركزي رقم  3/111/ 369بتاري  2119/1/21والتعميم رقم  1/111/952بتاري
 2119/2/12يتم ربويل  %11من األرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة وبعد إزالة أثر تغيات سعر الصرؼ على القطع البنيوي إذل
االحتياطي اػباص .وبق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي اػباص مساوياً لػ % 111من رأظباؿ البنك.
إف االحتياطي اػباص غي خاضع للتوزيع على ضبلة االسهم .
دل تقم إدارة البنك حبساب االحتياطيات ؽبذ العاـ نمراً لعدـ وجود ربح صا ي جوهري بعد استبعاد أثر فروقات القطع غي احملققة .
-31

احتياطي عام مخاطر التمويل:

بناءً على أحكاـ قرار ؾبلس النقد والتسليف رقم (/912ـ.ف/ب )4تاري  2112/11/13مت تعديل بعض التعليمات الواردة  ي قرار ؾبلس النقد
والتسليف رقم (/597ـ.ف/ب )4وتعديبلته ما أدى اذل :
تعليق تكوين االحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل لؤلصوؿ اؼبمولة من اؼبسانبني واألمواؿ اليت يضمنها اؼبصرؼ لنهاية عاـ ، 2113
-1
حيث بلغ اصبارل االحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل لغاية  2112/12/31مبلغ  116,572,414ؿ.س وهو نفس اؼببلغ الذي مت تكوينه
بتاري  . 2111/12/31مع العلم أف اؼبصرؼ ملزـ باستكماؿ احتجاز االحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل اؼبتوجب وفق أحكاـ القرار
/597ـ.ف/ب وتعديله بالقرار /651ـ.ف/ب 4عند انتهاء العمل بالقرار /912ـ.ف/ب 54
تبلغ حصة حسابات االستثمار اؼبطلق من احتياطي ـباطر التمويل واحملتجزة لغاية  2112/12/31مبلغا" وقدر
-2
 88,859,515لية سورية وهي ؿبتسبة لتاري  2112/9/31نتيجة تعليق تكوين االحتياطي ـباطر التمويل لؤلصوؿ اؼبمولة من
حسابات االستثمار اؼبطلقة بعد التاري اؼبذكور علما أف اغبصة اؼبذكورة مت دؾبها  ي حساب احتياطي ـباطر االستثمار والبالغ
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 413,661,687لية سورية على أف ال يقل رصيد احتياطي ـباطر االستثمار عن اؼبتطلبات اؼبفروضة دبوجب اؼبرسوـ التشريعي رقم
( )35لعاـ  2115اػباص باؼبصارؼ االسبلمية أو قيمة حصة أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلقة من االحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل
أيهما أكرب .
يستمر العمل بأحكاـ اؼبادة  /14/من اؼبرسوـ التشريعي رقم  /35/لعاـ  2115واػباص باؼبصارؼ االسبلمية جهة استمرار
-3
تكوين احتياطي ؼبواجهة ـباطر االستثمار اؼبشرتؾ لتغطية خسائر ناذبة عنه وذلك حا يصبح مبلغ االحتياطي مثلي رأس اؼباؿ اؼبدفوع
للمصارؼ االسبلمية أو اي قرار اخر وبدد ؾبلس النقد والتسليف .
مت االحتفاظ باؼبخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات قرار ؾبلس النقد والتسليف (/912ـ.ف/ب )4دببلغ
-4
444,518,191لية سورية  ،وتبلغ حصة اصحاب االستثمار اؼبطلقة مبلغاً وقدر  216,951,163ؿ.س مع أنه دل يتم ربميلهم بأي
مبلغ خاص حبصتهم.
بناءاً على أحكاـ القرار (/912ـ.ف/ب ) 4مت اعداد اختبارات جهد للمحفمة االئتمانية من قبل اؼبصرؼ لتقدير مدى كفاية
-5
اؼبخصصات احملتفني هبا وارتأت ادارة اؼبصرؼ بكفاية اؼبخصصات اضافية .

-31

إيرادات األنشطة التمويلية اإلسالمية

يتكوف هذا البند فبا يلي :
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2112
ل.س.

مراحبات
إستصناع
إجارة منتهية بالتمليك وإجارة خدمات
-32

2111
ل.س.

1,996,274,792
7,975,721
76,866,634

2,491,215,138
2,772,725
99,346,164

2,181,117,146

2,592,323,827

إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسالمية

يتكوف هذا البند فبا يلي :
للسنة المنتهية في  31كانون األول

2112
ل.س.

إيرادات ودائع إستثمارية لدى البنوؾ واؼبؤسسات اؼبصرفية اإلسبلمية
حصة البنك من أرباح ألصحاب وكاالت اإلستثمار اؼبطلق
إيرادات بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع
ايرادات غي ؿبققة من اعادة تقييم احملفمة
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2111
ل.س.

167,246,446
18,748,216
9,216,655
453,582

158,271,751
7,597,558
2,739,575
932,455

195,654,889

169,541,339

-33

مصاريف تشغيلية مشتركة مع أصحاب حسابات االستثمار المطلق:

يتكوف هذا البند فبا يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2112
المبلغ األجمالي

مصاريف مهنية (تدقيق)
تذاكر سفر اؼبوظفني
مصاريف اإلقامة
القرطاسية
مصاريف الطباعة
اإلعبلنات
مصاريف ضيافة
مصاريف اؽباتف والفاكس
مصاريف الربيد
تعويضات ومكافآت أعضاء ؾبلس اإلدارة
تعويضات ومكافآت أعضاء اؽبيئة الشرعية
أجور اغبواالت
مصاريف اإلنرتن
ندوات وؿباضرات
مصاريف سبثيل
مصاريف متنوعة
نفقات سفر
الرسائل اإللكرتونية

حصة المصرف

حصة أصحاب

حسابات االستثمار المطلق

3,595,111
3,368,341
3,748,896
3,129,755
2,914,778
56,153,818
651,619
25,976,436
3,214,412
22,624,911
3,782,432
727,569
2,397,131
255,151
3,581,545
15,177,152
3,867,975
783,261

3,181,313
3,195,525
3,658,537
2,815,111
2,856,829
52,513,294
599,694
25,236,511
2,992,711
22,163,532
3,691,611
684,719
2,219,614
245,771
3,229,551
13,794,931
3,565,374
733,681

513,797
172,815
91,359
324,744
57,949
3,651,524
51,925
739,935
211,712
561,368
91,821
42,861
177,426
9,379
351,995
1,282,122
312,611
49,581

155,839,157

147,158,155

8,681,912

مت ربميل أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق اؼبصاريف اؼبشرتكة مع اؼبصرؼ بدءاً من بداية العاـ لغاية هناية شهر آذار .2112
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2111
المبلغ األجمالي

مصاريف مهنية (تدقيق)
تذاكر سفر اؼبوظفني
مصاريف اإلقامة
القرطاسية
مصاريف الطباعة
اإلعبلنات
مصاريف ضيافة
مصاريف اؽباتف والفاكس
مصاريف الربيد
تعويضات ومكافآت أعضاء ؾبلس اإلدارة
تعويضات ومكافآت أعضاء اؽبيئة الشرعية
أجور اغبواالت
مصاريف اإلنرتن
ندوات وؿباضرات
مصاريف سبثيل
مصاريف متنوعة
نفقات سفر
الرسائل اإللكرتونية
أجر مستشاري األعماؿ

حصة المصرف

حصة أصحاب

حسابات االستثمار المطلق

3,131,135
1,131,887
2,478,222
3,986,853
5,436,215
38,913,749
345,446
15,658,359
3,224,385
14,131,691
2,915,155
1,447,216
3,119,946
944,117
3,318,631
14,559,861
2,784,525
1,642,666
25,111

1,741,517
544,626
1,561,965
2,371,955
3,176,211
23,719,118
212,489
11,276,111
2,111,691
11,366,435
1,452,527
753,478
1,646,816
491,222
2,151,712
8,338,198
1,527,191
1,255,826
12,511

1,288,628
487,261
917,257
1,614,898
2,261,115
15,194,631
132,957
5,382,359
1,223,695
3,664,255
1,452,528
693,728
1,473,141
452,795
1,157,918
6,221,663
1,257,335
386,841
12,511

118,872,847

73,598,454

45,274,393

دل يتم ربميل أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق بأي مصاريف مشرتكة مع اؼبصرؼ عن شهري تشرين األوؿ وكانوف األوؿ .2111
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-34

نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من صافي األرباح

يتكوف هذا البند فبا يلي :
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2112
ل.س.

إصبارل العائد على حسابات اإلستثمار اؼبطلقة
حصة اؼبصرؼ كمضارب
حصة أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق من اؼبصارؼ اؼبشرتكة
صا ي حصة أصحاب الودائع بعد خصم مضاربة اؼبصرؼ
احتياطي ـباطر اإلستثمار
الربح اؼبوزع ألصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق
حصة أصحاب الودائع الغي موزعة بعد خصم
مضاربة اؼبصرؼ و احتياطي ـباطر االستثمار
-35

2111

1,291,769,271
(258,193,551
(8,681,912
1,123,894,817
(92,552,135
(855,392,412
75,951,281

ل.س.

)
)
)
)

1,554,189,263
(485,361,171
(45,274,393
1,123,554,711
(112,673,549
(919,821,627
1,161,524

إيرادات رسوم وعموالت

يتكوف هذا البند فبا يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2112
ل.س.

عموالت اعتمادات مستندية و خطابات ضماف
إيرادات خدمات مصرفية

2111
ل.س.

521,374,816
75,184,517

179,464,833
149,246,154

595,559,333

328,711,887

 -36أعباء رسوم وعموالت
يتكوف هذا البند فبا يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول

مصاريف حواالت مصرفية
مصاريف البنوؾ اؼبراسلة
أعباء مصرفية
عموالت مدفوعة

2112

2111

ل.س.

ل.س.

684,719
1,969,612
53.115
2,717,426
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753,478
116,496
166,171
3,111
1,139,144

)
)
)
)

 -37نفقات الموظفين
يتكوف هذا البند فبا يلي :

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2112
ل.س.

الرواتب و األجور و توابعها
تعويضات خاصة باؼبوظفني
التأمينات اإلجتماعية
-38

مصاريف تشغيلية أخرى

يتكوف هذا البند فبا يلي :

2111
ل.س.

431,134,361
37,271,741
41,514,988

394,171,515
15,118,146
41,496,651

519,921,188

451,775,312

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2112
ل.س.

إعبلنات
رسوـ وأعباء حكومية
إهبارات
مكافأة السداد اؼببكر
مصاريف سفر
مصاريف تدريب
قرطاسية
اشرتاكات
بريد وبرؽ وهاتف
أنممة اؼبعلومات
مصاريف تأمني
صيانة
مصاريف نمافة وضيافة
كهرباء وميا
مصاريف حراسة
مصاريف سفر وإقامة أعضاء ؾبلس اإلدارة
تعويضات ومكافآت اعضاء اؽبيئة الشرعية
مصاريف مهنية تدقيق
مصاريف أخرى
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2111
ل.س.

52,513,294
15,511,124
16,149,624
24,113,413
3,111,518
5,661,839
11,174,226
28,229,211
3,673,661
12,677,522
43,799,176
18,612,415
13,581,774
12,634,586
22,163,532
3,691,611
3,181,313
213,498,191

23,931,617
24,148,287
27,812,121
49,775,966
11,985,972
5,541,315
6,173,828
9,172,161
12,276,692
18,561,144
16,315,997
31,692,861
22,312,765
9,831,471
11,311,499
11,366,435
1,452,527
1,741,518
26,195,855

492,744,688

319,388,111

-39

صافي ربح السنة متضمناً األرباح غير المحققة

بناءً على قرار ؾبلس النقد و التسليف رقم (/362ـ ف /ب )4بتاري  4شباط  ،2118تكوف فروقات القطع غي اؼبتحققة غي قابلة للتوزيع وغي
خاضعة للضريبة حا تتحقق.
يتم فصل األرباح أو اػبسائر اؼبرتاكمة لفروقات القطع الغي متحققة والغي قابلة للتوزيع الناذبة عن مركز القطع البنيوي من حساب األرباح اؼبدورة.
يتكوف هذا البند فبا يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول

2112
ل.س.

2111
ل.س.

ربح السنة غي متضمناً األرباح غي احملققة
أرباح غي ؿبققة

1,877,668
598,572,212

433,735,784
439,661,137

صا ي ربح السنة متضمناً األرباح غي احملققة

611,449,871

873,395,821

-41

حصة السهم األساسية والمخفضة

مت احتساب حصة السهم األساسية كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2112
ل.س.

2111
ل.س.

صا ي ربح السنة
اؼبتوسط اؼبرجح لعدد األسهم

598,734,595
84,994,157

874,174,271
74,364,932

حصة السهم األساسية

7.14

11.75

مت احتساب اؼبتوسط اؼبرجح لعدد األسهم كما  ي  31كانوف األوؿ  2112كما يلي:

الرصيد االفتتاحي
ربويل من األرباح

الفترة

 1كانوف الثاين 2112
 1كانوف الثاين 2112

عدد األسهم

81,123,192
3,871,965

عامل

تجزئة األسهم

1
1

عدد األيام

365
365

المتوسط المرجح
لعدد األسهم

81,123,192
3,871,965
84,994,157
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-41

صافي أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم العمالت األجنبية

إف األرباح التشغيلية الناذبة عن تقييم العمبلت األجنبية تنقسم اذل قسمني:
القسم األوؿ والبالغ  71,566,891لية سورية ناتج عن بيع وشراء النقد األجنيب و رحبه يعود اذل اؼبسانبني وذلك ألف اؼبصرؼ يعتربها خدمة
يقدمها اذل العمبلء.
القسم الثاين والبالغ  386,216,294لية سورية ناتج عن إعادة تقييم اؼبراكز بالعمبلت األجنبية اليت وبملها اؼبصرؼ وذلك تطبيقا للمعايي
الدولية ومعايي احملاسبة واؼبراجعة اإلسبلمية ،وهذ الفروقات تعود للمسانبني فقط.
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النقد و ما يوازي النقد

يتكوف هذا البند فبايلي :
للسنة المنتهية في  31كانون األول

الصندوؽ وأرصدة لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
اغبسابات اعبارية و اإليداعات القصية األجل لدى اؼبصارؼ
اغبسابات اعبارية و رب الطلب

2112

2111

ل.س.

ل.س.

11,623,637,433 14,163,465,118
16,745,623,645 43,723,819,991
() 2,163,969,139( )31,481,852,579
27,315,432,519

 -43عمليات األطراف ذات العالقة

26,315,292,139

يتكوف هذا البند فبايلي :
أ-بنود بياف اؼبركز اؼبارل
 31كانون األول

 31كانون األول 2112
الشركات

الزميلة التابعة
ل.س.

أخرى*
ل.س.

2111

اإلجمالي
ل.س.

اإلجمالي
ل.س.

55,387,822
56,864,318
56,864,318
اؼبسانبات  ي رؤوس األمواؿ
315,261,323
12,341,199 12,341,199
حسابات جارية دائنة
16,183,275
21,562,155
21,562,155
حسابات جارية لشركات التأمني اإلسبلمية
4,911
14,143
14,143
حسابات جارية لشركات الوساطة اؼبالية
259,391,279
41,137,428 41,137,428
ودائع اإلستثمار اؼبطلق
1,511,794,146 1,297,891,131
ودائع اإلستثمار اؼبطلق لشركات التأمني اإلسبلمية 1,297,891,131
51,854,928
54,892,426
54,892,426
ودائع اإلستثمار اؼبطلق لشركات الوساطة اؼبالية
2,199,776,683 1,483,711,711 52,477,527 1,431,224,173
* األطراؼ األخرى هي أعضاء ؾبلس االدارة واؼبدير العاـ.
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ب-بنود بياف الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول

تعويضات اإلدارة العليا التنفيذية
مكافآت أعضاء اؽبيئة الشرعية
مصاريف سفر وإقامة أعضاء اؽبيئة الشرعية
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2112

2111

ل.س.

ل.س.

36,475,487
2,668,381
1,114,152
41,257,919

31,668,971
364,737
2,541,318
34,574,126

إرتباطات وإلتزامات محتملة:

يتكوف هذا البند فبا يلي :
 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س.

تعهدات مقابل إعتمادات مستندية صادرة
تعهدات مقابل كفاالت صادرة دخوؿ عطاء
تعهدات مقابل كفاالت صادرة حسن تنفيذ
سقوؼ غي مستعملة
تعهدات مقابل كفاالت صادرة أخرى
قبوالت
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ل.س.

4,171,161,333
348,585,111
651,785,636
8,633,691,197
441,431,436
119,612,994

11,534,115,273
95,875,115
724,829,344
7,617,415,111
445,143,188
186,384,411

14,354,165,596

19,593,542,131

 - 45القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
األدوات اؼبالية
تتمثل األدوات اؼبالية للمصرؼ  ي اؼبوجودات واؼبطلوبات اؼبالية ،وتتضمن اؼبوجودات اؼبالية أرصدة النقد واغبسابات اعبارية والودائع لدى البنوؾ
واالستثمارات اؼبالية والذمم واألنشطة التمويلية للعمبلء وتتضمن اؼبطلوبات اؼبالية اغبسابات اعبارية للعمبلء والبنوؾ وأي ذمم أخرى كما تتضمن
األدوات اؼبالية أرصدة أصحاب ودائع االستثمار اؼبطلق.
ويتضمن اإليضاح رقم ( )3من اإليضاحات حوؿ القوائم اؼبالية السياسات احملاسبية اؼبتبعة بشأف أسس االعرتاؼ والقياس ألهم األدوات اؼبالية وما
يرتبط هبا من إيرادات ومصاريف.
القيمة العادلة لؤلدوات اؼبالية
طبقاً ألسس التقييم اؼبتبعة  ي تقييم موجودات ومطلوبات اؼبصرؼ والواردة باإليضاحات حوؿ البيانات اؼبالية ف ف القيمة العادلة ؼبوجودات اؼبصرؼ
ومطلوباته ال زبتلف اختبلفاً مادياً عن قيمتها الدفرتية  ي تاري اؼبيزانية
أوالً :القيمة العادلة للموجودات واؼبطلوبات اؼبالية اليت ال تمهر بالقيمة العادلة بالبيانات اؼبالية.
كما في  31كانون األول 2112

اؼبوجودات اؼبالية
نقد و أرصدة لدى مصرؼ
سورية اؼبركزي
اغبسابات اعبارية واإليداعات
القصية األجل
ايداعات لدى اؼبصارؼ
ذمم وارصدة االنشطة التمويلية
موجودات قيد التصفية أو االستثمار
وديعة ؾبمدة لدى مصرؼ
سورية اؼبركزي
صناديق االستثمار
اؼبطلوبات اؼبالية
ودائع مصارؼ ومؤسسات مالية
أرصدة اغبسابات اعبارية للزبائن
تأمينات نقدية
هامش اعبدية

كما في  31كانون األول 2111

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

15,978,456,741

13,613,826,922 13,613,826,922 15,978,456,741

43,723,819,991
1,718,123,747
22,511,281,425
27,892,793

16,745,623,645 16,745,623,645 43,723,819,991
3,875,153,672 3,875,153,672 1,718,123,747
21,913,881,917 24,971,225,624 19,737,246,866
92,144,135
92,144,135
27,892,793

1,141,917,431
227,149,651

1,141,917,431
227,149,651

31,111,637,417 31,111,637,417
13,477,371,611 13,481,415,127
5,378,411,616 5,378,411,616
64,242,883
64,242,883
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851,575,729
238,746,271

851,575,729
238,746,271

2,361,469,111
8,722,417,614
9,411,776,616
128,468,719

2,361,469,111
8,719,791,881
9,411,776,616
128,468,719

ثانياً :يبني اعبدوؿ التارل ربديد مستوى القيمة العادلة لبلدوات اؼبالية اليت تمهر بالقيمة العادلة بالبيانات اؼبالية:
كما في  31كانون األول 2112

الموجودات المالية:

موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية للمتاجرة

القيمة الدفترية
ل.س.

1,591,119
3,147,223

المستوى االول

القيمة العادلة مقاسه من خالل
المستوى الثاني
ل.س.

ل.س.

1,297,711
3,147,223

المستوى الثالث
ل.س.

-

-

المجموع
ل.س.

1,297,711
3,147,223

كما في  31كانون األول 2111

الموجودات المالية:

موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية للمتاجرة

القيمة العادلة مقاسه من خالل

القيمة الدفترية

المستوى االول

المستوى الثاني

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1,179,151
2,693,391

1,171,962
2,693,391

-

المستوى الثالث

المجموع

ل.س.

ل.س.

-

1,171,962
2,693,391

تشمل القيمة الدفرتية للموجودات اؼبالية اؼبتوفرة للبيع القيمة االظبية لؤلصل مضافاً إليه صا ي العبلوة (بعد تنػزيل االطفاءات من تاري الشراء لتاري
بياف اؼبركز اؼبارل)  .وقد مت تقييمها بالقيمة العادلة بنهاية الفرتة بناء على سعر إقفاؿ هذ اؼبوجودات ضمن األسواؽ اؼبتداولة هبا بتاري  31كانوف
األوؿ  2112حيث بلغ فروقات التقييم السلبية ما قيمته  191,341ؿ.س.
 ي حني كان فروقات التقييم بتاري  31كانوف األوؿ  2111سلبية بقيمة  63,915لية سورية.

تقنيات التقييم واالفرتاضات اؼبستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة

يتم ربديد القيمة العادلة للموجودات واؼبطلوبات اؼبالية باستعماؿ مستويات التقييم التالية:
اؼبستوى األوؿ :يبثل القيمة العادلة لؤلسعار اؼبتداولة (غي اؼبعدلة) ؼبوجودات فباثلة  ي أسواؽ فعالة.
اؼبستوى الثاين :يبثل العناصر األخرى خببلؼ األسعار اؼبتداولة ضمن اؼبستوى األوؿ واليت يتم مبلحمتها بشكل مباشر (من خبلؿ األسعار) أو
بشكل غي مباشر (يتم اشتقاقها من األسعار).
اؼبستوى الثالث :يبثل اؼبوجودات غي اؼبرتبطة ببيانات السوؽ.
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- 46إفصاحات بازل: 
مدى التزام البنك ببنود دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم /489م ن /ب 4بتاريخ  2119/4/8وتعديالته:
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عمل بنك سورية الدورل اإلسبلمي على االلتزاـ التاـ بكامل بنود دليل اغبوكمة دبا ينسجم ويتوافق مع تعليمات ؾبلس النقد والتسليف و مصرؼ
سوري ة اؼبركزي وهيئة األوراؽ واألسواؽ اؼبالية السورية من جهة ،ومعايي احملاسبة واؼبراجعة والضوابط للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية الصادرة عن هيئة
احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية واؼبعايي الصادرة عن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية من جهة ثانية .ودبا يشمل اإلفصاح والشفافية
والتفعيل الكامل والفاعل للجاف الرقابية اؼبنبثقة عن ؾبلس اإلدارة واإلدارات الرقابية األساسية اؼبتمثلة بالتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي واؼبخاطر
وااللتزاـ باإلضافة إذل استقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة.
تتم عملية االفصاح حسب القوانني واالنممة النافذة ووفق ما سبليه اؼبعايي الصادرة عن هيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية االسبلمية واؼبعايي
الدولية للتقارير اؼبالية (   ) IFRSي اؼبوضوعات اليت التغطيها معايي اؽبيئة ودبا اليتعارض مع أحكاـ الشريعة االسبلمية
يتم االفصاح  ي التقرير السنوي والتقارير الدورية على اؼبوقع االلكرتوين للبنك و ي الوسائل األخرى اؼببلئمة (باللغتني العربية واالنكليزية).
اؼبعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها :
أ – البيانات والقوائم المالية:
-1
-2
-3
-4
-5

القوائم اؼبالية اؼبعدة وفقاً للقوانني واألنممة النافذة مدققة من مفتش حساباهتا (اؼبعتمد) .
اإلفصاحات اؼبتعلقة بالنواحي اؼبالية.
تقرير اؼبدقق اػبارجي.
تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
يتضمن التقرير السنوي للبنك وتقارير الدورية وبشكل دائم ومستمر فقرة تتعلق باإلفصاح عن ربليبلت اإلدارة اليت تضم معلومات مالية
تتيح للمستثمرين إدراؾ نتائج عمليات البنك ووضعه اؼبارل ،دبا  ي ذلك األثر احملتمل لبلذباهات واألحداث اغبالية واؼبتوقعة وحاالت عدـ
التأكد ،كما وتعرب هذ التحليبلت عن نمرة مستقبلية تتضمن إفصاحاً عن ظروؼ من اؼبمكن أف تؤثر على اؼبركز اؼبارل للمصرؼ  ي حاؿ
كان هذ المروؼ مربرة أو قابلة للحدوث.
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االفصاح عن عدد أعضاء ؾبلس اإلدارة وأظباء األعضاء ( وربديد اؼبستقلني منهم ) وربديد آلية إختيارهم ومؤهبلهتم وخرباهتم ومعايي
االستقبللية واؼبصاحل اعبوهرية العضاء ؾبلس اإلدارة  ي معامبلت او مسائل تؤثر على اؼبصرؼ وواجباهتم ومسؤولياهتم ويتم اإلفصاح عن
أي تعارض ؿبتمل باؼبصاحل  ي األمور اؼبعروضة أماـ اجمللس .
معلومات عن أعضاء ؾبلس اإلدارة متضمنة حصص كل منهم ،باإلضافة إذل تاري تعيينهم وعضويتهم  ي ؾبلس اإلدارة وعباف اجمللس و ي
ؾبالس إدارة أخرى (إف وجدت) ومشاركتهم  ي وظائف اإلدارة التنفيذية واؼبكافآت والرواتب اليت حصلوا عليها من البنك واستقاالت
األعضاء خبلؿ السنة.
االفصاح عن اللجاف التابعة جمللس اإلدارة وعن أظباء أعضاء هذ اللجاف ودورية اجتماعاهتا وملخص عن أعماؽبا ومسؤولياهتا.
هيئة الرقابة الشرعية :معلومات عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية متضمنة حصص كل منهم ،باإلضافة إذل تاري تعيينهم وعضويتهم  ي
اؽبيئة و ي هيئات شرعية أخرى (إف وجدت) واؼبكافآت اليت حصلوا عليها (وذلك بعد اغبصوؿ على موافقة ؾبلس النقد والتسليف التزاماً
بقرار اغبوكمة رقم  489تاري  ) 2119/4/8واستقاالت األعضاء خبلؿ السنة
اؽبيكل التنميمي للبنك.
االفصاح عن األحداث اعبوهرية وبعد اغبصوؿ على موافقة اعبهات اؼبختصة ( إذا تتطلب األمر ذلك )

ب -بيانات أخرى:

-2

-3
-4

-5
-6
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المخاطر الشرعية :

اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية تقوـ على أساس التعامل بقاعدة (الغنم بالغرـ) ،أي يشارؾ بالربح ويتحمل اػبسارة  ي حاؿ وجودها ،فبل يوجد هناؾ
استثمار خارل من اؼبخاطرة مطابق ألسس الشريعة اإلسبلمية ،لكن ذلك ال يبنع من إهباد آليات لتخفيف اؼبخاطرة وضباية األمواؿ اؼبستثمرة بطرؽ
ال تتعارض مع أسس الشريعة اإلسبلمية''.
ويقتضي تطبيق ذلك السياسة الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية وهي ما يلي :
أوالً  :قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة عبميع أجهزة البنك وإداراته .
ثانياً  :تطبيق قرارات هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية اإلدارات التنفيذية على ـبتلف مستوياهتا .
ثالثاً :ال يقدـ أي منتج أو خدمة إال بعد إقرار من هيئة الرقابة الشرعية .
رابعاً  :ال هبوز اإلقداـ على إجراء ـبالف ألي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية مطلقاً .
خامساً  :اإلقداـ على أي ـبالفة أي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية بأي شكل ،أو ـبالفة إجراء شرعي قائم ،أو تقدمي منتج أو خدمة دوف
إجازة ذلك من اؽبيئة ،كل من ذلك يعترب ـبالفة تستوجب اعبزاء  ي حق مرتكبها .
سادساً  :قياـ اؽبيئة مباشرة دبراقبة أعماؿ البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته  ،ويباشر ذلك إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي اؼبرتبطة باؽبيئة
 ،ومن ترا اؽبيئة فبن يصلح ؽبذ اؼبهمة .
سابعاً  :قياـ إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي – دبراقبة أعم اؿ البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته  ،ويباشر ذلك إدارة الرقابة والتدقيق
الشرعي اؼبرتبطة باؽبيئة  ،ومن ترا اؽبيئة فبن يصلح ؽبذ اؼبهمة .
ثامناً  :العمل عل تطوير الصيغ والعقود دبا يتفق مع قواعد الشريعة ووبقق مقاصدها  ،وذلك  ي معامبلت البنك احمللية والدولية .
تاسعاً  :نشر الوعي اؼبصر ي اإلسبلمي  ي االعماؿ اؼبصرفية واإلستثمارية بالوسائل اؼبناسبة .
عاشراُ  :العناية باختيار العاملني  ي البنك ال سيما القيادات على أساس التوجه لتحقيق أهداؼ البنك واالستعداد لتنفيذ هذ السياسة واالهتماـ
اؼبستمر بالتدريب الشرعي ؼبوظفي البنك .
احدى عشراً  :العمل دبا يضمن سبلمة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خبلؿ إصدار األدلة اؼبناسبة  ،ومن أبرزها دليل الرقابة
الشرعية ودليل الضوابط الشرعية ألنشطة البنك وإجراءات العمل هبا .
البنك يلتزـ بتطبيق القرارات الصادرة عن ؾبلس النقد والتسليف اليت زبص عمليات اؼبراحبة ذات الرقم /521ـ ف/ب  4بتاري  27أيار 2119
واإلهبارة اؼبنتهية بالتمليك ذات الرقم /583ـ ف/ب  4وتعديبلته بتاري  11تشرين الثاين  2119وكافة القرارات االخرى ذات الصلة .

الضوابط الرقابية المستخدمة لإللتزام بالشريعة .

يلتزـ بنك سورية الدورل اإلسبلمي ش.ـ.س .منذ نشأته تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية الغراء ومراعاة مقاصد التشريع  ي صبيع معامبلته ،ولتحقيق
ذلك كاف وجود هيئة الرقابة الشرعية اليت يُعتمد تكوينها وتقر الئحتها من اعبمعية العامة  ،وهي مستقلة عن صبيع إدارات البنك وزبضع صبيع
معامبلت البنك وتعامبلته ؼبراقبتها وموافقتها ،وهذا االلتزاـ الشرعي يعترب أهم معايي اعبودة اليت وبرص عليه البنك  ي منتجاته وخدماته اؼبقدمة
لعمبلئه  ،وعليه يقع على عاتق كل قيادات وعاملي البنك االلتزاـ هبذ السياسة وفق ما ورد  ي نماـ البنك وقرراته من خبلؿ:
 -1قرار رئاسة ؾبلس الوزراء /67ـ وبتاري  2116/6/7ـ .
 -2ؿبضر اجتماع اؽبيئة العمومية األوؿ بتاري 2117/4/3ـ.
 -3قرار رئاسة ؾبلس الوزراء رقم  6896بتاري أيار .2111
 -4قرار ؾباس النقد والتسليف رقم /733ـ ف/ب 4بتاري  19كانوف الثاين .2111
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إدارة المخاطر:
مقدمة عن إدارة المخاطر:

يتم إدارة اؼبخاطر من خبلؿ عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة غبدود اؼبخاطر .يتعرض البنك ؼبخاطر االئتماف وـباطر التشغيل وـباطر السوؽ
وـباطر السيولة واؼبخاطر الشرعية .يتم إدارة ـباطر االئتماف وـباطر التشغيل وـباطر السوؽ من قبل إدارة اؼبخاطر وفق توجيهات عبنة اؼبخاطر
وؾبلس اإلدارة .كما تدار ـباطر السيولة من قبل عبنة اؼبوجودات واؼبطلوبات وضمن توجيهات ؾبلس اإلدارة وتدار اؼبخاطر الشرعية من قبل إدارة
الرقابة الشرعية وفق توجيهات هيئة الرقابية الشرعية .يتم تدقيق عمليات إدارة اؼبخاطر  ي البنك دورياً من قبل إدارة التدقيق الداخلي الذي يقوـ
بفحص دقة اإلجراءات وكيفية تقيد البنك هبا وتنقل كل النتائج والتوصيات إذل عبنة التدقيق.
ب .هيكل إدارة المخاطر:

مجلس اإلدارة
لجنة المخاطر
الرئيس التنفيذي

مدير المخاطر

قسم إدارة مخاطر السوق واالستثمار
والسيولة

قسم إدارة مخاطر االئتمان

قسم إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر
االلتزام

ضابط مخاطر ائتمان

ضابط مخاطر السيولة

ضابط مخاطر السوق

ضابط مخاطر
االستثمار

ضابط مخاطر تشغيلية

ضابط مخاطر عدم
االلتزام

يتحمل ؾبلس اإلدارة مسؤولية إدارة ـباطر اؼبصرؼ من خبلؿ تأسيس وحدة مستقلة إلدارة اؼبخاطر تتبع للجنة اؼبخاطر اؼبنبثقة عن ؾبلس اإلدارة
واؼبصادقة على سياساهتا ضمن التوجهات االسرتاتيجية للبنك باإلضافة إذل مسؤولية اجمللس  ي ربديد قدرة البنك على ربمل اؼبخاطر ومستويات
اؼبخاطر اؼبقبولة.
تتألف عبنة اؼبخاطر من ثبلثة أعضاء من ؾبلس اإلدارة بينهم نائب رئيس ؾبلس اإلدارة والذي يرتأس اللجنة باإلضافة إذل الرئيس التنفيذي ومدير
إدارة اؼبخاطر كأمني سر اللجنة .تتم إدارة واجبات ومسؤوليات عبنة اؼبخاطر من خبلؿ القرار الذي ينمم عمل هذ اللجنة والصادر عن ؾبلس
اإلدارة دبا يتماشى مع متطلبات مصرؼ سورية اؼبركزي .حيث ترتكز مهاـ اللجنة األساسية على ما يلي:
 -1مراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة اؼبخاطر قبل اعتمادها من قبل ؾبلس اإلدارة .والتأكد من تنفيذ هذ االسرتاتيجيات والسياسات.
 -2ضماف توافر اؼبوارد والنمم الكافية إلدارة اؼبخاطر ،وضماف استقبللية موظفي إدارة اؼبخاطر عن األنشطة اليت ينجم عنها ربمل البنك
للمخاطر.
 -3مراجعة التقارير الدورية حوؿ طبيعة اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا البنك وحجمها ،وأنشطة إدارة اؼبخاطر.
 -4ترفع اللجنة تقارير دورية إذل ؾبلس اإلدارة وتقدـ إحصائيات خبصوص اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا البنك والتغيات والتطورات اليت تطرأ على
إدارة اؼبخاطر.
 -5مراجعة وإبداء الرأي أماـ ؾبلس اإلدارة حوؿ سقوؼ اؼبخاطر واغباالت االستثنائية اليت تطرأ عليها.
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مراقبة مدى التزاـ إدارة اؼبخاطر باؼبعايي الصادرة عن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية واػباصة ب دارة اؼبخاطر وتلك اؼبوضوعة من قبل
عبنة بازؿ ،واؼبتعلقة دبخاطر االئتماف وـباطر السوؽ واؼبخاطر التشغيلية ،دبا ال يتعارض مع أحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسبلمية.
تقييم اؼبؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع اؼبخاطر ووضع اإلجراءات الكفيلة بتأمني التغطية البلزمة ؽبا.
تقييم ؿبفمة التمويل للعمبلء على مستوى اإلصباليات وازباذ القرارات البلزمة حسب الصبلحيات احملددة.
اؼبوافقة على وضع خطط طوارئ وإدارة األزمات بالتنسيق مع اإلدارة العليا للبنك.

مسؤولية اإلدارة التنفيذية  ي إدارة اؼبخاطر:
تشمل مسؤولية اإلدارة التنفيذية  ي إدارة اؼبخاطر على إهباد كافة البىن البلزمة إلدارة و متابعة كافة اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبصرؼ بشكل مستمر
العمل على وضع سياسات وإجراءات وـبططات تنميمية تساعد على ربديد اؼبسؤوليات والصبلحيات بشكل واضح دبا يضمن فصل اؼبهاـ
والصبلحيات لتجنب أي تعارض  ي اؼبصاحل  ي ـبتلف األقساـ وتفعيل نماـ الضبط الداخلي باإلضافة إذل تنفيذ اسرتاتيجيات إدارة اؼبخاطر
اؼبعتمدة من ؾبلس اإلدارة.
مسؤولية إدارة اؼبخاطر بشكل أساسي:
 -1العمل على إدارة اؼبخاطر بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية للبنك.

 -2العمل على متابعة و ربديد كفاية رأس اؼباؿ ؼبواجهة اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبصرؼ و دبا ينسجم مع نسبة كفاية األمواؿ اػباصة احملددة
وفق قرارات ؾبلس النقد و التسليف.
 -3رسم سياسة إدارة اؼبخاطر و صبلحيات اؼبخاطر و ذلك بالتشاور مع اإلدارة التنفيذية ،و رفعها إذل ؾبلس اإلدارة للمصادقة عليها.
 -4تقع على عاتق إدارة اؼبخاطر مسؤولية اؼبتابعة اليومية جململ األعماؿ و األنشطة والتأكد من مدى التقيد بالسقوؼ واؼبستويات احملددة  ي
السياسة العامة إلدارة اؼبخاطر ،و ضبط التجاوزات و متابعتها بشكل فوري مع اإلدارة التنفيذية.
مسؤولية إدارة التدقيق الداخلي بشكل أساسي:
 -1تقع على عاتق مديرية التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من توفر البىن األساسية البلزمة إلدارة اؼبخاطر و من مدى استقبللية هذ اإلدارة.
 -2التحقق من مدى التقيد باألنممة واإلجراءات الواردة  ي السياسة العامة إلدارة اؼبخاطر.
 -3رفع تقارير دورية إذل عبنة التدقيق أو إذل ؾبلس اإلدارة لتقييم كفاءة وفعالية إدارة اؼبخاطر  ي اؼبصرؼ ككل ،وتقييم كافة األنشطة
والعاملني فيها ونقاط الضعف اليت تعرتيها ،وأي اكبرافات عن األنممة والسياسات واإلجراءات اؼبوضوعة.
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استراتيجية إدارة المخاطر:

إف إدارة اؼبخاطر هي إدارة مستقلة تعمل بصورة متقاربة من اإلدارات األخرى ،حيث أهنا تعمل على دعم أنشطتها وضباية ـباطر البنك .إف
االسرتاتيجيات الرئيسية إلدارة اؼبخاطر هي كاآليت:
 -1اعتماد اسرتاتيجية شاملة وسياسات وإجراءات عمل إلدارة اؼبخاطر بكافة أنواعها (ـباطر االئتماف -ـباطر السوؽ – ـباطر التشغيل).
 -2دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية اليت توصي هبا مراكز العمل  ي البنك وضمن السقوؼ اؼبقررة لذلك هبدؼ التأكد من حجم
اؼبخاطر اؼبتوقعة ؽبذ التمويبلت واالستثمارات وربديد الوسائل واإلجراءات اؼبتوفرة أو اؼبقرتحة لتجاوز هذ اؼبخاطر أو التخفيف منها
وبياف مطالعاهتا عليها.
 -3التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل اؼبوضوعة من كافة مراكز العمل ؼبواجهة أية ـباطر قد يتعرض
ؽبا البنك.
 -4التأكد من فعالية وجدوى السياسات واإلجراءات اؼبوضوعة إلدارة السيولة  ي البنك هبدؼ التأكد من احملافمة على القوة واؼبكانة
اؼبالية للبنك ومواجهة وربمل أية ظروؼ طارئة أو متوقعة  ي ضوء اؼبستجدات واؼبتغيات احمللية واإلقليمية واليت يتوقع أف يكوف ؽبا اثر
سليب مباشر على البنك.
 -5اعتماد نماـ للتقارير الدورية اػباصة دبختلف أنواع اؼبخاطر يتم رفعها إذل عبنة اؼبخاطر بصورة دورية.
 -6التنسيق والتعاوف مع كافة اإلدارات الرقابية هبدؼ ربقيق رقابة فاعلة.
حيث كان االسرتاتيجية العامة  ي البنك لعاـ  2112هتدؼ إذل تعزيز الثقة بأداء البنك وقدرته على التكيف مع صبيع المروؼ احمليطة.
الفرضيات األساسية إلجراء اختبارات اعبهد فيما يتعلق باؼبخاطر االئتمانية واؼبخاطر السوقية واؼبخاطر التشغيلية:
 )1التأكد من قدرة رأس ماؿ البنك على الصمود  ي مواجهة األزمات اؼبالية واالقتصادية رب تأثي سيناريوهات مالية واقتصادية ـبتلفة من
خبلؿ ربديد اآلثار السليبة لتلك السيناريوهات على كفاية رأس اؼباؿ وفق ما يلي:
 -1بالنسبة للسيناريوهات اؼبتعلقة دبخاطر االئتماف والرتكزات االئتمانية وـباطر السوؽ فيحسب األثر على أرباح /خسائر البنك (حجم
اػبسائر اؼبتوقعة) وعلى نسبة كفاية رأس اؼباؿ.
 -2بالنسبة للسيناريوهات اؼبتعلقة دبخاطر التشغيل فيحسب األثر على كفاية رأس اؼباؿ.
 )2استخداـ نتائج اختبارات اعبهد  ي عملية ازباذ القرارات لضماف مراعاة التغيات  ي اؼبخاطر على مستوى البنك بشكل خاص وعلى
مستوى القطاع اؼبصر ي واالقتصاد بشكل عاـ.
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سياسات إدارة اؼبخاطر وفقاً لكل نوع على حدى:
ـباطر السوؽ
مقدمة :هي ـباطر اػبسارة الناشئة عن اؼبراكز داخل وخارج قائمة اؼبركز اؼبارل بسبب اغبركات السلبية  ي أسعار السوؽ ،وتتم إدارة ـباطر السوؽ من
خبلؿ ربليل وربديد ومراقبة وضبط والتبليغ عن صبيع األنشطة الناذبة من تعرض اؼبصرؼ ،وتتكوف مكونات ـباطر السوؽ من ـباطر معدالت
الرحبية ،وـباطر الصرؼ األجنيب ،وـباطر أسعار األسهم ،وـباطر أسعار السلع.
الطريقة اؼبعتمدة لقياس ـباطر السوؽ :يستخدـ بنك سورية الدورل اإلسبلمي طريقة القياس اؼبعيارية لقياس ـباطر السوؽ.
سياسة ـباطر السوؽ :هتدؼ سياسة ـباطر السوؽ إذل:
 -1ربديد اؼبخاطر السوقية اليت يبكن أف تواجه البنك دبا يتماشى مع القوانني واألنممة السارية.
 -2وضع معايي سليمة وؿبدِّدة الستثمار مصادر اللية السورية والعمبلت األجنبية ،وتطبيق اختبارات اعبهد لقياسها واختبارات اغبساسية
وضػع طريقة واضحة لتقييمه واؼبوافقة عليه.
 -3العمل على زبفيف ـباطر السوؽ مع مراعاة معايي الشريعة االسبلمية و قرارات مصرؼ سورية اؼبركزي.
 -4التأكد من أف ـباطر السوؽ مسيطر عليها للدرجة  /اؼبستوى الذي يعترب ؾبلس اإلدارة مقبوالً.
المخاطر السوقية التي يتعرض لها البنك:
تتفق كافة البنوؾ اإلسبلمية والتقليدية على اؼبخاطر السوقية الناذبة عن التقلبات السلبية  ي األسعار واليت تؤثر على التدفقات النقدية اؼبستقبلية
وعلى قائمة الدخل وقائمة اؼبركز اؼبارل .إال أف طبيعة البنوؾ اإلسبلمية ربمل  ي طبيعتها بعض اؼبخاطر اإلضافية وهي أنه الهبوز البنك اإلسبلمي
التعامل باؼبشتقات اؼبالية التقليدية وعدـ وجود أسواؽ ثانوية لؤلدوات اإلدخارية واالستثمارية الشرعية .اؼبخاطر السوقية اؼبرتبطة بالبنوؾ اإلسبلمية:
 -1ـباطر معدؿ العائد :تنشأ هذ اؼبخاطرة نتيجة وجود فجوة  ي معدؿ العائد ما بني استحقاقات اؼبوجودات واؼبطلوبات حسب اآلجاؿ
الزمنية اؼبختلفة .باإلضافة إذل اؼبخاطر التجارية اؼبنقولة وهي اؼبخاطر الناذبة عن اؼبنافسة اغبادة  ي سوؽ العمل اؼبصر ي ،وما يرتبه من
قبوؿ اؼبسانبني ربمل جزء من اؼبخاطر البفاض العائد اؼبتحقق ألصحاب هذ الودائع إذا كاف أقل من العائد السائد  ي السوؽ ،وذلك
حرصاً على احملافمة على استقرار الودائع وعدـ هروهبا إذل اؼبصارؼ األخرى.
 -2ـباطر أسعار األسهم والصكوؾ :تنشأ هذ اؼبخاطرة نتيجة التقلبات  ي القيمة السوقية لبلستثمارات  ي األسهم والصكوؾ.
 -3ـباطر العمبلت :ينشأ هذا النوع من اؼبخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرؼ العمبلت  ،فبا يؤثر على موجودات البنك من العمبلت
األجنبية حاؿ البفاض أسعارها  ،أو يؤثر على مطلوباته من العمبلت األجنبية حاؿ ارتفاع أسعارها وينشأ هذا النوع من اؼبخاطر فقط
عن وجود مركز مفتوح بالعمبلت األجنبية  ،سواء كاف لكل عملة على حدة أو إلصبارل صبيع العمبلت.
 -4ـباطر أسعار السلع تشي إذل األثر الذي قد ينتج عن اإليرادات أو رأظباؿ الناتج عن اغبركات السلبية  ي أسعار اؼبوجودات .ويلتزـ
اؼبصرؼ بعمليات السلع لتسهيل عمليات العمبلء اؼبتوافقة مع الشريعة.
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آليات تخفيف مخاطر السوق:
بشكل عاـ يعتمد البنك  ي زبفيف ـباطر السوؽ على السياسة االستثمارية اؼبصادؽ عليها من قبل ؾبلس اإلدارة .أما ـبففات اؼبخاطر لكل نوع
من أنواع ـباطر السوؽ فهي كما يلي:

أوالً :مخففات مخاطر معدل العائد:
 -1إدارة فجوات معدؿ العائد للموجودات واؼبطلوبات حسب اآلجاؿ الزمنية اؼبختلفة ودبا يضمن إبقاء التفاوت باالستحقاؽ بني اؼبوجودات
واؼبطلوبات وحقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق حبدود ضيقة من توظيفات البنك طويلة األجل وذلك من خبلؿ الدراسة التحليلية اؼبستمرة
ؽبيكلة اؼبوجودات واؼبطلوبات ضمن اؼبركز اؼبارل للبنك.
 -2عند التمويل بأسعار ثابتة يتم إضافة هامش أماف حبيث يتجاوز السعر السائد  ي السوؽ أو مؤشر ليبور.
 -3زبلي البنك عن جزء من حصته  ي الربح ( جزء من حصة اؼبضارب) للتقارب مع أسعار الفائدة السائدة  ي السوؽ (واليت تقاس دبعدؿ
العائد على الودائع) باإلضافة إذل العائد اؼبوزع من البنوؾ اإلسبلمية األخرى علماً أنه خبلؿ فرتة عمل البنك دل يتعرض البنك لسحوبات
نتيجة البفاض معدؿ العائد اؼبمنوح ألصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق عن معدؿ العائد السائد  ي السوؽ

ثانياً :مخففات مخاطر أسعار األسهم والصكوك:
للتعرض للمخاطر على مستوى احملفمة ككل وبالنسبة لكل سهم أو تصنيف ؿبفمة االستثمار
تنويع احملفمة االستثمارية من خبلؿ وضع حدود عليا ُّ
أو قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية.

ثالثاً : :مخففات مخاطر العمالت:
 -1حدود ؼبراكز العمبلت األجنبية:
 -2سقف اػبسارة اليومية واألسبوعية والشهرية:
ـباطر التشغيل:
مقدمة :يبكن تعريف اؼبخاطر التشغيلية بأهنا خطر اػبسارة الناصبة عن فشل أو عدـ كفاية العمليات الداخلية ( )Internal Processesأو
األشخاص أو النمم ،أو الناصبة عن مصدر (حدث) خارجي" .يتضمن هذا التعريف اؼبخاطر القانونية واؼبخاطر اؼبتعلقة بالسلطات التنميمية
الطريقة اؼبعتمدة لقياس اؼبخاطر التشغيلية :يعتمد البنك على طريقة اؼبؤشر األساسي لقياس ـباطر التشغيل.
سياسة مخاطر التشغيل :
-1

-2
-3
-4
-5

العمل على ربديد اؼبخاطر التشغيلية الكامنة  ي النشاطات و العمليات و األنممة اليت يقوـ هبا البنك أو يتعامل فيها من خبلؿ اتباع
اسرتاتيجية ا لتقييم الذايت للمخاطر و اإلجراءات الرقابية و ذلك بالتعاوف مع اإلدارات ومراكز العمل اؼبعنية و من خبلؿ تطبيق برنامج
التقييم الذايت للمخاطر و االجراءات الرقابية . CRSA
التأكد من أف كافة اؼبخاطر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة  /اؼبستوى الذي يعترب ؾبلس اإلدارة "مقبوالً
التأكد من إببلغ اإلدارة العليا وؾبلس اإلدارة باؼبخاطر التشغيلية غي اؼبسيطر عليها
مساعدة اإلدارت ومراكز العمل  ي تطبيق سياسات اؼبخاطر التشغيلية من خبلؿ تعزيز مستوى الوعي وعقد دورات تدريبية للموظفني
حوؿ إدارة اؼبخاطر التشغيلية.
االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية واليت تغطي :اؼبخاطر وإجراءات الرقابة وفحوصات االلتزاـ وبيانات اػبسائر التشغيلية
ومؤشرات اؼبخاطر الرئيسية
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 -6التغطية التأمينية :التعاوف مع اإلدارة اؼبالية وإدارة الشؤوف اإلدارية لتحديد شروط وأحكاـ التغطيات التأمينية مع األخذ بعني االعتبار
القدرة على التحمل .
 -7العمل على وضع خطط طوارئ و خطط عمل بديلة لضماف استمرارية عمل البنك و زبفيف اػبسائر  ي حاؿ حصوؿ اعطاؿ تشغيلية
كتعطل اجهزة االتصاؿ او توقف النماـ البنكي عن العمل أو حصوؿ اضرار  ي اؼبوجودات.
المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها البنك:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اإلحتياؿ الداخلي.
اإلحتياؿ اػبارجي.
فبارسات اؼبوظفني وسبلمة أماكن العمل.
خسارة أو تلف اؼبوجودات اؼبادية.
انقطاع النشاط وفشل األنممة االلكرتونية
اؼبخاطر القانونية.
ـباطر السمعة.
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آليات تخفيف المخاطر التشغيلية:
 -1سياسة إدارة اؼبخاطر التشغيلية اؼبصادؽ عليها من ؾبلس اإلدارة واليت ربدد مستويات اؼبخاطر اؼبقبولة.
 -2ربديد الصبلحيات واؼبوافقات احملددة لكل مستوى من اؼبستويات اإلدارية .
 -3فصل اؼبهاـ بني اؼبوظفني ،دبا يضمن عدـ تكليف اؼبوظفني دبهاـ ينشأ عنها تضارب مع اؼبصاحل الشخصية
 -4اغبماية الكافية ؼبوجودات و سجبلت البنك.
 -5اؼبطابقات و التحقق الدوري للعمليات و اغبسابات .
 -6التأمني على موجودات البنك .
 -7اؼبراجعة اؼبستمرة للفجوات الرقابية من خبلؿ فحوصات االلتزاـ الشهرية لبلجراءات الرقابية اليت تقوـ هبا اإلدارات ومراكز العمل.
 -8خطط الطوارئ وخطة استمرارية العمل واؼبواقع الرديفة.
اإلفصاح عن الخسائر التشغيلية:
تعرض البنك لثبلث حوادث خبلؿ عاـ  2112وهي من ضمن اغبوادث اؼبغطاة تأمينياً وهي كما يلي:
 -1سرقة نقد  ي الطريق خبلؿ نقله من فرع البنك  ي القامشلي إذل مصرؼ سورية اؼبركزي  ي اغبسكة.
 -2سرقة مكتب ضبص الدرويب
 -3سرقة فرع دير الزور
علماً أنه يوجد مطالبات لشركة التأمني وهي قيد الدراسة من معيد التأمني كما أف البنك ربوط من خبلؿ احتجاز ـبصصات إضافية تبلغ
( 421,751,791لية سورية )
لمحة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:
هتدؼ خطة استمرارية العمل إذل وضع برنامج عمل يهدؼ:
 تأكيد إستعادة استمرارية العمل ضمن الوق احملدد.
 زبفيف اآلثار السلبية لعملية التوقف(.ثقة الزبائن -خسارة اإليرادات ...إخل).
 تقليل فرتة التوقف عن اػبدمات إذل أقل وق فبكن
وذلك من خبلؿ ربديد مواقع رديفة للعمل تشمل وجود مركز كومبيوتر رديف ؼبركز الكومبيوتر األساسي وربديد بدائل بشرية لضماف عدـ توقف
العمل.
هتدؼ خطة الطوارئ إذل توصيف اإلجراءات اليت مت وضعها غبماية أنممة اؼبعلومات اؼبوجودة لدى البنك وآلية العمل الواجب اتباعها أثناء حدوث
أي حدث طارئ وبعد حدوثه باإلضافة إذل اإلجراءات اػباصة بكيفية التصرؼ عند إعبلف حالة الطوارئ  ي إدارات ومراكز العمل  ي البنك من قبل
األشخاص اؼبخولني بذلك.

- 62 -

ـباطر االئتماف:
مقدمة :يبكن تعريف اؼبخاطر االئتمانية بأهنا اؼبخاطر الناصبة عن احتمالية إخفػاؽ متعاملػي البنك بالوفػاء بالتزاماهتم ذبػا البنك ،وذلك عنػد
استحقػاؽ هذ االلتزامػات أو بعد ذلػك ،أو عدـ السداد حسب الشروط اؼبتفق عليها  ،وتكوف  ي عدـ سداد الدين (اؼبراحبة)  ،أو عدـ تسليم
األصل (السلم)  ،أو عدـ قياـ الشريك بتسليم نصيب البنك من رأس اؼباؿ والربح (اؼبضاربة  /اؼبشاركة) .تعد اؼبخاطر االئتمانية أهم اؼبخاطر اليت
يتعرض ؽبا البنك  ي عبلقته مع العمبلء.
يقوـ اؼبصرؼ ب دارة ـباطر االئتماف من خبلؿ تنويع استثماراته وذلك بتجنب الرتكز  ي اؼبخاطر اػباصة بأفراد أو ؾبموعة من العمبلء  ي أماكن
جغرافية أو منطقة جغرافية معينة.
يقوـ اؼبصرؼ ب دارة ـباطر االئتماف وذلك بوضع حدود ؼبستوى اؼبخاطر اؼبقبولة اػباصة باألفراد أو اجملموعات والقطاعات اعبغرافية واالقتصادية .تتم
مراقبة هذ اؼبخاطر بانتماـ ،كما يتم مراجعة اغبدود االئتمانية حبسب اؼبنتج والقطاع االقتصادي واعبغرا ي مرة واحدة على األقل  ي السنة.
كما تدار ـباطر االئتماف من خبلؿ التحليل اؼبنتمم ؼبقدرة العمبلء القائمني والعمبلء اعبدد على الوفاء بتعهداهتم التعاقدية وسداد التزاماهتم اؼبالية
وتعديل النسب اؼبالية حسب ماهو مبلئم.
كما وتعمل على تطبيق اؼببادئ التالية:
أ .االستقبللية :هناؾ فصل واضح بني إدارة االئتماف واؼبخاطر وقطاعات األعماؿ .وتتطلب صبيع األنشطة اليت تلزـ اؼبصرؼ قانونياً أو أخبلقياً
دبراكز ذات ـباطر ،اؼبوافقة اؼبسبقة من قبل األشخاص اؼبفوضني أو اللجاف االئتمانية ذات الصبلحية واليت تتكوف من أعضاء من يبثلوف كبلً من
إدارة اؼبخاطر وقطاعات األعماؿ.
ب .الشفافية :تتميز هياكل إدارة االئتماف واؼبخاطر والسياسات واإلجراءات بالشفافية وتقوـ على مبادئ متماثلة يتم تبليغها واالطبلع عليها
بشكل جيد من قبل صبيع اؼبستويات.
ج .صبلحية اؼبوافقات االئتمانية :يتم منح التفويض بصبلحية االعتماد/اؼبوافقات االئتمانية لؤلفراد واللجاف من قبل ؾبلس اإلدارة.
د .اؼبسؤولية :تتحمل قطاعات األعماؿ ذات العبلقة ـباطر ومنافع أي عملية ،وهذا يشكل جزءاً من أهداؼ األداء الرئيسة.
الطريقة اؼبعتمدة لقياس اؼبخاطر االئتمانية :يعتمد البنك على الطريقة اؼبعيارية الحتساب كفاية رأس اؼباؿ.
سياسة مخاطر االئتمان:
 -1ربديد اؼبخاطر االئتمانية اليت يتعرض ؽبا البنك.
 -2دراسة نشاطات التمويل اعبديدة أو أية أداة مالية ينوي البنك التعامل هبا وذلك لتحديد اؼبخاطر احملتملة ووضع اإلجراءات البلزمة
لتخفيف هذ اؼبخاطر.
 -3التعاوف مع إدارة التمويل هبدؼ وضع معايي سليمة ومقاييس ؿبكمة ؼبنح التمويل ،ووضػع طريقة واضحة لتقييمه واؼبوافقة عليه.
 -4العمل على زبفيف ـباطر االئتم اف للتسهيبلت اؼبمنوحة للشركات واالفراد دبا يقلل من فرص تعثر عمبلء البنك باالضافة اذل توظيفات
البنك  ي اػبارج مع مراعاة أحكاـ الشريعة االسبلمية و قرارات مصرؼ سورية اؼبركزي.
 -5دراسة احملفمة االئتمانية للبنك و مراقبة تركزات اؼبخاطر.
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السياسة اؼبتعلقة بآلية زبفيف اؼبخاطر:
يقوـ البنك على العمل على زبفيف ـباطر االئتماف من خبلؿ وضع إجراءات لتخفيفها على مستويات عدة وهي كالتارل:
 -1ـبففات ـباطر على مستوى اؼبنتجات اإلسبلمية :واليت تشمل اؼبراحبة ،اإلجارة ،اؼبشاركة ،اؼبضاربة ،االستصناع والسلم وهي
أ -لتخفيف ـباطر اؼبراحبة /اإلهبارة:
 مضاعفة اعبهود عند دراسة التمويل  ،والتأكد من جدوا وكفاءة العميل ،والقدرة على سداد االلتزامات وكفاية الضمانات
واكتماؿ توثيقها  ،ومراقبة عمليات التمويل ومتابعتها.
ُّ
التأكد من سبلمة الضمانات اؼبقدمة واؼبقبولة شرعاً.

ُ حسن اؼبتابعة واإلشراؼ .
ب -لتقليل ـباطر السلم /االستصناع :

 االستعانة بأهل اػبربة مقابل عمولة ؿبددة.
 توكيل البائع بالبيع مقابل اجر ؿبدد (بعقد مستقل).

 السلم /االستصناع اؼبوازي (البيع لطرؼ ثالث سلماً أو استصناعاً) .
 التوثيق برهن أو كفالة.

للتعرض للمخاطر على مستوى البنك ككل وبالنسبة لكل
 -2ـبففات ـباطر الرتكزات التمويلية :تنويع احملفمة االستثمارية من خبلؿ وضع حدود عليا ُّ
عميل أو ؾبموعػة مػن العمبلء أو قطاع اقتصادي أو مستوى اؼبلكية أو منطقة جغرافية أو نوع الضمانات اؼبقدمة
 -3تصنيف ـباطر العميل :يستخدـ هذا التصنيف لتقييم و اغبكم على ـباطر التعثر احملتملة للعميل
 -4سياسة التسعي واليت تأخذ بعني االعتبار التسعي بناء على درجة اؼبخاطرة اؼبرتبطة بالعميل.
 -5قياس اؼبخاطر وأنممة إصدار التقارير :من أجل اؼبراقبة والسيطرة على اؼبخاطر بصورة فعالة ،ف ف إدارة مراقبة ومراجعة التمويل تقوـ بالتأكد من
موافقة اؼبسؤول ني دبنح األئتماف حسب الصبلحيات اؼبعتمدة  ي البنك ،باإلضافة اذل دور قسم اؼبخاطر اإلئتمانية بدراسة التقارير الدورية عن توزع
احملفمة األئتمانية والتوظيفات اػبارجية مع البنوؾ اؼبراسلة دبا يضمن عدـ ذباوز السقوؼ احملددة.
 -6ربديد األنواع اؼبقبولة للضمانات واليت يعتمد البنك  ي ربديد حجمها ونوعها على تقييم ـباطر االئتماف للطرؼ اؼبقابل.
إف األنواع الرئيسية للضمانات اليت يتم اغبصوؿ عليها هي كالتارل:
 للتمويل التجاري :الرهونات على اؼبمتلكات العقارية واؼبخزوف والضمانات النقدية.

 للتمويل الشخصي :رهن األصوؿ ،رهن العقارات ،الضمانات النقدية وربويل الرواتب لصاحل البنك.

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية مع العمبلء .يتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خبلؿ
دراسة كفاية ـبصص الديوف اؼبشكوؾ  ي ربصيلها ووفق التعليمات الصادرة عن مصرؼ سورية اؼبركزي السيما القرار  597وتعديبلته والقرار 912
/ـ ف/ب  4تاري .2112 /11 / 13
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أسس تصنيف التسهيالت االئتمانية
تصنف التسهيبلت االئتمانية بني تسهيبلت عاملة منتجة لئليراد وتسهيبلت غي عاملة غي منتجة لئليراد .بناء على اؼبؤشرات احملددة بقرار ؾبلس
النقد والتسليف رقم  597وتعديبلته وتعديله بالقرار رقم /912ـ.ف/ب 4تاري  ، 2112/11/13ووفق التصنيفات التالية:
التسهيالت االئتمانية العاملة :وتنقسم إذل ثبلث فئات رئيسية:
 -)1تسهيبلت متدنية اؼبخاطر
 -)2تسهيبلت عادية  /مقبولة اؼبخاطر.
 -)3تسهيبلت تتطلب اهتماماً خاصاً.
التسهيالت االئتمانية غير العاملة :وتنقسم إذل ثبلث فئات رئيسية:
 -)1تسهيبلت دوف اؼبستوى
 -)2تسهيبلت مشكوؾ  ي ربصيلها.
 -)3تسهيبلت رديئة.
كما تصنف التسهيبلت االئتمانية إذل تسهيبلت مباشرة وتسهيبلت غي مباشرة.
وفيما يلي فئات التصنيف وارصدهتا كما يلي :
نوع التصنيف

المخصص المحتجز لكل فئة

الرصيد

(ليرة سورية)

(ليرة سورية)

ديوف تتطلب اهتماـ خاص

11,521,886,778

73,147,763

ديوف دوف اؼبستوى

2,855,847,414

298,629,969

ديوف مشكوؾ  ي ربصيلها

1,115,156,531

13,192,832

ديوف رديئة

1,965,655,399

718,754,721

اجملموع

17,447,546,112

1,113,525,285

التعرضات لمخاطر االئتمان
 31كانون األول
2112

بنود داخل الميزانية

ل.س.

15,978,456,741
43,723,819,991
1,718,123,747

أرصدة لدى اؼبصارؼ اؼبركزية
أرصدة لدى اؼبصارؼ
إيداعات لدى اؼبصارؼ

 31كانون األول
2111

ل.س.

13,613,826,922
16,745,623,645
3,875,153,672

ذمم البيوع المؤجلة:

لألفراد

2,141,267,449

3,131,764,315

التمويبلت العقارية

5,146,363,988

5,961,693,574
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للشركات

الشركات الكربى
اؼبؤسسات الصغية و اؼبتوسطة
للحكومة و القطاع العاـ

13,299,151,157
1,861,332,626
54,167,215

11,865,813,134
4,111,964,611
-

ضمن اؼبوجودات اؼبالية للمتاجرة
ضمن اؼبوجودات اؼبالية اؼبتوفرة للبيع

3,147,223
1,297,711

2,693,391
1,171,962

كفاالت
اعتمادات صادرة
قبوالت
سقوؼ التمويبلت غي اؼبستعملة

1,439,812,172
4,171,161,333
119,612,994
8,633,691,197

1,265,747,447
11,534,115,275
186,384,411
7,617,415,111

اإلجمالي

98,269,292,432

78,812,137,347

األسهم و الصكوك:

بنود خارج الميزانية:
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توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت
 31كانون األول 2112

الضمانات مقابل:

الشركات باستثناء التمويل العقاري
المؤسسات

الحكومة

األفراد

التمويالت العقارية

الشركات الكبرى

الصغيرة و المتوسطة

و القطاع العام

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

514,964,752 3,625,599,934 2,726,298,167 1,137,116,412
946,735,589 7,236,931,868 1,198,154,275
372,134,362

عادية (مقبولة اؼبخاطر)
رب اؼبراقبة
غي عاملة:
دوف اؼبستوى
مشكوؾ فيها
رديئة

239,192,261
217,685,945
174,238,471

اجملموع

1,861,332,626 13,299,151,157 5,146,363,988 2,141,267,449

542,927,712
291,611,711
388,483,233

464,122,521
574,751,259
1,397,744,575

114,211,941
294,431,344
-

54,167,215
-

8,158,146,371
9,753,856,194

-

1,351,444,424
1,377,468,259
1,961,466,278

54,167,215

22,511,281,425

منها:
تأمينات نقدية
كفاالت مصرفية مقبولة
عقارية
أسهم متداولة
سيارات و آليات
أخرى

221,229,331
18,412,924
13,189,611
1,116,282,134 4,756,342,956 3,759,774,137
381,751,128
99,486,148
614,715,368
67,444,887
611,867,374
744,556,444 7,716,872,513 1,311,742,141 1,145,561,347

54,167,215

252,729,854
9,913,149,155
1,372,513,777
11,961,898,639

الصا ي

1,861,332,626 13,299,151,157 5,146,363,988 2,141,267,449

54,167,215

22,511,281,425

8,111
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توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت
 31كانون األول 2111

الضمانات مقابل:

الشركات باستثناء التمويل العقاري
المؤسسات

الحكومة

األفراد

التمويالت العقارية

الشركات الكبرى

الصغيرة و المتوسطة

و القطاع العام

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

4,111,964,611 8,653,281,625 4,788,432,543 2,232,812,286
2,291,388,737
684,884,441
561,115,652

عادية (مقبولة اؼبخاطر)
رب اؼبراقبة
غي عاملة:
دوف اؼبستوى
مشكوؾ فيها
رديئة

141,839,817
185,641,633
11,465,917

اجملموع

4,111,964,611 11,865,813,134 5,961,693,574 3,131,764,315

99,946,145
27,113,541
361,417,114

365,297,346
121,926,198
435,911,328

-

-

19,686,481,165
3,536,288,831

-

616,183,218
333,581,272
817,793,249

-

24,971,225,624

منها:
تأمينات نقدية
كفاالت مصرفية مقبولة
عقارية
أسهم متداولة
سيارات و آليات
أخرى

8,528,582
23,462,171
4,142,134
42,892,441
1,686,183,311 8,119,525,446 5,133,624,161
98,215,823
478,118,696
125,887,229
35,367,681 1,925,381,262
1,839,144,132 3,596,928,389
888,559,611 1,164,274,781

-

79,125,226
14,937,548,731
2,564,744,867
7,388,916,811

الصا ي

4,111,964,611 11,865,813,134 5,961,693,574 3,131,764,315

-

24,971,225,624

- 68 -

توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

 31كانون األول 2112

الشركات باستثناء التمويل العقاري

األفراد
ل.س.

1,188,131,349
696,944,269

التمويالت العقارية
ل.س.

الشركات الكبرى
ل.س.

المؤسسات

الحكومة

الصغيرة و المتوسطة

و القطاع العام

ل.س.

622,711,517 4,241,511,988 3,534,846,223
746,988,175 8,478,194,756 1,597,718,881

عادية (مقبولة اؼبخاطر):
رب اؼبراقبة (تتطلب اهتماـ خاص)
(  179-91يوـ )
غي عاملة:
دوف اؼبستوى
مشكوؾ فيها
رديئة
اجملموع:
يطرح :األرباح اؼبعلقة
يطرح :ـبصص التدين
يطرح :األرباح اؼبؤجلة

236,171,588
213,535,945
168,778,417

542,927,712
291,611,711
388,483,233

81,328,453 1,995,211,137
294,431,344
316,589,615
1,418,393,749

()85,561,827
()45,665,529
()221,861,143

()268,419,178
()114,292,178
()598,665,175

(39,945,328( ) 198,233,741
(2,497,966( ) 1,395,577,818
(141,191,597( ) 1,376,726,275

الصا ي

2,151,275,169

1,562,913,488 13,459,251,311 5,383,211,219

ل.س.

ل.س.

54,167,215
-

9,541,247,272
11,519,745,981

-

2,855,537,781
1,115,156,615
1,965,655,399

)
)
) ()9,535,857
44,631,348

قيمة ـبصص التدين للديوف اؼبنتجة يبلغ  73,147,764ؿ،س والديوف الغي منتجة  1,131,477,637ؿ.س واؼبخصصات االضافية تبلغ  444,518,191ؿ.س
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المجموع

() 592,149,174
() 1,548,133,491
() 2,346,879,147
22,511,281,425

توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر
 31كانون األول 2111
الشركات باستثناء التمويل العقاري

األفراد
ل.س.

عادية (مقبولة اؼبخاطر):
منها مستحقة:
لغاية  31يوـ
رب اؼبراقبة (تتطلب اهتماـ خاص)
(  179-91يوـ )
غي عاملة:
دوف اؼبستوى
مشكوؾ فيها
رديئة
اجملموع:
يطرح :األرباح اؼبعلقة
يطرح :ـبصص التدين
يطرح :األرباح اؼبؤجلة

() 81,379,897
() 33,753,113
() 1,733,331,154

الصا ي

1,819,654,819

التمويالت العقارية
ل.س.

الشركات الكبرى
ل.س.

المؤسسات

الحكومة

الصغيرة و المتوسطة

و القطاع العام

ل.س.

4,851,683,154 9,994,615,691 5,447,131,712 2,631,335,885

ل.س.

-

المجموع
ل.س.

22,923,665,442

664,898,133

797,746,161

2,678,162,525

-

-

4,141,716,619

144,167,199
192,143,114
24,773,752

99,946,145
27,113,541
361,417,114

427,691,354
212,619,881
745,157,115

-

-

671,713,498
431,666,425
1,131,347,861

() 132,891,331
() 724,341,297
() 1,624,169,641

-

-

() 213,271,227
() 758,194,311
() 3,357,499,694

-

24,971,225,624

-

4,851,683,154 11,576,734,288 6,733,153,363

قيمة ـبصص التدين للديوف اؼبنتجة يبلغ  21,987,341ؿ،س والديوف الغي منتجة  484,882,459ؿ.س واؼبخصصات االضافية تبلغ  252,224,511ؿ.س
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اؼبخاطر االئتمانية اؼبتعلقة بالتعهدات
يقوـ اؼبصرؼ بتق دمي كفاالت لتلبية احتياجات العمبلء ،تلزـ هذ التسهيبلت اؼبصرؼ بأداء دفعات بالنيابة عن عمبلئه .يتم ربصيل هذ
الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد .تتسم هذ التسهيبلت بنفس اؼبخاطر االئتمانية لذمم األنشطة االستثمارية وتتم الوقاية من هذ اؼبخاطر
باتباع نفس سياسات اؼبصرؼ وإجراءاته الرقابية.
ـباطر السيولة
تتمثل ـباطر السيولة  ي عدـ سبكن اؼبصرؼ من االيفاء دبتطلباته النقدية .قد تنتج ـباطر السيولة من تقلبات األسواؽ أو تدين  ي مبلءة
اؼبتمولني اليت قد تؤدي إذل اغبد من مصادر األمواؿ و تدفقاهتا على اؼبصرؼ.
إدارة ـباطر السيولة
للحد من ـباطر السيولة ،تقوـ االدارة بتنويع مصادر أمواؽبا و إدارة موجوداهتا  ي إطار سياسة نقدية تتمثل باالحتفاظ برصيد سيولة معقوؿ.
تقوـ اإلدارة ب دارة استحقاقات موجوداهتا و مطلوباهتا بشكل يبكنها من توفي و االحتفاظ بنسبة كافية من السيولة وفق وقرار ؾبلس النقد والتسليف
اػباص بالسيولة رقم /588ـ ف/ب  4بتاري  22تشرين الثاين .2119
باالضافة إذل ذلك يقوـ اؼبصرؼ وفق القوانني اؼبرعية  ي سورية وقرار رئاسة ؾبلس الوزراء رقم  5938بتاري  2أيار  2111باالحتفاظ
لدى مصرؼ سورية اؼبركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن دبعدؿ .% 5
تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات اؼبوجودات واؼبطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية.
االفصاحات الكمية:
ـباطر االئتماف:
يوضػػح اعبػػدوؿ التػػارل اغبػػد األقصػػى للػتػع ػػرض لػمخػاط ػػر االئ ػػتماف لبنػػود بيػػاف اؼبركػػز اؼبػػارل  .يػػتم عػػرض اغبػػد األقصػػى باإلصبػػارل قبػػل تػػأثي
اتفاقيات التقاص والضمانات:
 31كانون األول

 31كانون األول

2112

2111

ل.س.

15,978,456,741
45,431,943,737
1,141,917,431
22,511,281,425
4,444,933
114,149,445
85,161,193,712
14,354,165,596

نقد وأرصدة لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
أرصدة لدى اؼبصارؼ واؼبؤسسات اؼبالية
الوديعة اجملمدة لدى اؼبصرؼ اؼبركزي
ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
استثمارات مالية
موجودات أخرى
اجملموع
االلتزامات احملتملة

ل.س.

13,613,826,922
21,621,777,317
851,575,729
24,971,225,624
3,765,352
256,416,428
61,316,577,372
19,593,542,131

79,911,119,512 99,415,359,318
وقد بلغ قيمة الضمانات الواردة من الغي  95,588,968,369لية سورية كما  ي  31كانوف األوؿ  2112مقابل مبلغ
 122,437,691,151لية سورية كما  ي  31كانوف األوؿ .2111
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التركز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانية:
تتم إدارة ـباطر الرتكزات االئتمانية على مستوى العميل (فرد او مؤسسة أو بنك مراسل) وفقا لقرارات الصادرة عن ؾبلس النقد والتسليف.
 31كانون األول 2112
صافي الحد األقصى
إجمالي الحد األقصى
ل.س.

إصبارل اؼبخاطر االئتمانية

ل.س.

3,826,391,939 99,415,359,318
3,826,391,939 99,415,359,318
 31كانون األول 2111
صافي الحد األقصى
إجمالي الحد األقصى
ل.س.

إصبارل اؼبخاطر االئتمانية

ل.س.

)42,527,571,548( 79,911,119,512
)42,527,571,548( 79,911,119,512

الضمانات المحتفظ بها و التحسينات االئتمانية
يعتمد البنك على عدة اساليب وفبارسات لتخفيف ـباطر االئتماف منها اغبصوؿ على ضمانات حيث يتم قبوؿ الضمانات وفقا ؼبعايي واسس
معتمدة.
وأبرز انواع الضمانات هي:
 بالنسبة لعمليات االستثمار االسبلمية مع اؼبؤسسات التجارية :الرهونات للمباين السكنية والعقارات واؼبخزوف والضمانات النقدية.
 بالنسبة لؤلفراد :الرهونات للمباين السكنية والعقارات والرواتب والضمانات النقدية.
تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية ،ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خبلؿ دراسة
كفاية ـبصص اػبسائر االئتمانية.
يمهر تركز ـباطر االئتماف عندما تتعامل ؾبموعة من األطراؼ  ي أنشطة ذبارية متشاهبة أو  ي أنشطة بنفس اؼبنطقة اعبغرافية ،أو عندما تكوف ؽبا
نفس السمات االقتصادية فبا يؤثر على مقدرهتا للوفاء بالتزاماهتا التعاقدية بشكل مشابه  ي حالة بروز تغيات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيات
أخرى .ويشي تركز ـباطر االئتماف إذل التأثي النسيب ألداء البنك ذبا التطورات اليت قد تطرأ على قطاع أعماؿ أو منطقة جغرافية معينة .يسعى البنك
إذل إدارة ـباطر االئتماف من خبلؿ تنويع أنشطته اؼبالية لتفادي تركز اؼبخاطر غي اؼبرغوبة ذبا أفراد أو ؾبموعات من العمبلء  ي منطقة معينة أو
قطاع أعماؿ معني ووباوؿ البنك السيطرة على ـباطر االئتماف من خبلؿ متابعة اؼبخاطر االئتمانية ويقوـ بصفة مستمرة بتقييم اؼبخاطر االئتمانية
ألطراؼ أخرى.
وقد مت إيضاح توزيع الذمم وأرصدة األنشطة التمويلية على القطاعات اؼبختلفة  ي اإليضاح رقم .8
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فيػما يلي استحقاقات االلتزامات واالرتباطات احملتملة :
 31كانون األول 2112
نقد وأرصدة
لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
أرصدة لدى اؼبصارؼ

حتى  7أيام

أكثر من  7أيام
إلى شهر

أكثر من شهر

أكثر من  3أشهر

أكثر من  6أشهر

أكثر من  9أشهر

أكثر من سنة

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

15,978,456,741

-

-

-

-

-

-

15,978,456,741

5,331,294,514

1,718,123,747

-

-

-

45,431,943,737

4,524,694,741 33,867,831,735

إلى  3أشهر

إلى  6أشهر

إلى  9أشهر

إلى سنة

واؼبؤسسات اؼبالية
الوديعة اجملمدة
لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
موجودات قيد التصفية أو االستثمار
إجارة منتهية بالتمليك
االستثمارات و اؼبسانبات
مشاريع قيد التنفيذ

7,489,143,443
_
231,594,583
-

65,618,565
-

2,835,974,219
-

2,169,234,342
-

1,799,897,518
-

1,314,125,712
-

1,141,917,431
6,836,387,656
27,892,793
281,836,392
56,864,318
231,434,788

1,141,917,431
22,511,281,425
27,892,793
281,836,392
288,458,911
231,434,788

العقارات واالثاث واؼبعدات
موجودات غي ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
ؾبموع اؼبوجودات
أرصدة اغبسابات اعبارية للعمبلء
تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
ودائع مصارؼ ومؤسسات مالية
مطلوبات أخرى

84,391,956
57,651,416,458
13,481,415,127
5,249,818,997
31,713,152,486
2,368,111,157

4,591,313,316
12,813,922
-

8,167,268,723
21,689,615
388,484,921
-

47,191,122
3,924,548,211
11,139,164
-

1,799,897,518
8,175,111
-

19,758,489
1,323,784,191
65,118,141
-

2,158,866,941
51,321,956
11,584,522,274
11,976,868
-

2,158,866,941
51,321,956
47,191,122
114,149,445
88,141,751,671
13,481,415,127
5,378,411,616
31,111,637,417
2,368,111,157

ؾبموع اؼبطلوبات

51,812,386,567

12,813,922

419,174,536

11,139,164

8,175,111

65,118,141

11,976,868

52,329,464,197
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 31كانون األول  /2112تابع

حتى  7أيام

ل.س.
حقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق 9,359,631,112
احتياطي ـباطر االستثمار
ؾبموع حقوؽ اؼبسانبني
اؼبطلوبات و حقوؽ اؼبسانبني
أصحاب االستثمار اؼبطلق 61,172,116,679

أكثر من  7أيام
إلى شهر

أكثر من شهر

إلى  3أشهر

أكثر من  3أشهر

أكثر من  6أشهر

إلى  6أشهر

إلى  9أشهر

أكثر من  9أشهر
إلى سنة

أكثر من سنة

المجموع

ل.س.
2,167,353,222
-

ل.س.
4,117,961,944
-

ل.س.
6,551,264,685
413,661,688
-

ل.س.
2,511,939,149
-

ل.س.
849,143,511
-

ل.س.
495,116,139
9,478,326,324

ل.س.
25,831,298,562
413,661,688
9,478,326,324

2,181,157,144

4,417,136,481

6,964,965,537

2,519,114,149

914,151,551

9,984,319,231

88,141,751,671

التسهيبلت اؼبباشرة غي اؼبستغلة
و غي القابلة لئللغاء
الكفاالت الصادرة
االعتمادات اؼبستندية الصادرة
القبوالت الصادرة
ؾبموع اؼبطلوبات
و التزامات خارج اؼبيزانية

317,766,186
4,158,199,117
119,612,994

42,576,228
4,577,958
-

246,875,237
8,383,364
-

575,854,146
-

145,614,711
-

68,157,751
-

52,958,125
-

65,747,494,765

2,127,311,331

4,672,395,181

7,541,819,583

2,654,628,749

982,319,312

93,762,226,166 11,137,267,256

الفجوة  ي كل فرتة
الفجوة الرتاكمية

()8,196,178,317
()8,196,178,317

()854,731,241( )3,616,271,372
3,494,873,642
2,463,111,976
()6,619,215,312( )5,754,474,161( ) 2,138,212,689( ) 5,633,176,331
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547,255,118
341,474,891
()5,721,275,394( ) 6,267,731,412

1,439,812,172
4,171,161,329
119,612,994

فيػما يلي استحقاقات االلتزامات واالرتباطات احملتملة :
 31كانون األول 2111
نقد وأرصدة
لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
أرصدة لدى اؼبصارؼ
واؼبؤسسات اؼبالية

حتى  7أيام
ل.س.

13,613,826,922
8,676,884,543

أكثر من  7أيام

أكثر من شهر

أكثر من  3أشهر

أكثر من  6أشهر

أكثر من  9أشهر

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

إلى شهر

3,761,667,541

إلى  3أشهر

-

-

4,318,171,561

791,649,512

الوديعة اجملمدة
لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
موجودات قيد التصفية أو االستثمار

3,646,116,888

إجارة منتهية بالتمليك
االستثمارات و اؼبسانبات
مشاريع قيد التنفيذ
العقارات واالثاث واؼبعدات

242,511,619
-

موجودات غي ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
ؾبموع اؼبوجودات
أرصدة اغبسابات اعبارية للعمبلء

256,416,428
4,174,633,578 26,435,636,411
8,722,417,614

7,948,111,612
-

تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
ودائع مصارؼ ومؤسسات مالية
مطلوبات أخرى
ؾبموع اؼبطلوبات

131,765,111 3,616,842,593
278,611,111 2,182,869,111
1,493,834,113
419,365,111 15,915,953,211

2,786,128,841
2,786,128,841

313,966,138
-

إلى  6أشهر

3,641,141,152
-

إلى  9أشهر

2,799,213,213

2,321,672,785 4,498,547,439
-

إلى سنة

183,372,719

ل.س.
-

111,918,251

ل.س.

13,613,826,922
21,621,777,317

851,575,729
8,983,186,531
92,144,135

851,575,729
24,971,225,624
92,144,135

311,583,635
55,387,825
124,155,474
2,112,812,631

311,583,635
297,899,444
124,155,474
2,112,812,631

4,311,489
5,119,885,988 5,293,517,441
-

1,751,178,611
-

66,298,866
12,698,863,164
-

66,298,866
4,311,489
256,416,428
63,321,816,693
8,722,417,614

471,197,111 1,486,746,285
232,412,491
471,197,111 1,719,148,776

1,138,565,597
1,138,565,597

-

9,529,245,315
2,361,469,111
1,726,236,514
22,339,358,424

-
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-

1,567,815,892
-

أكثر من سنة

المجموع

-

 31كانون األول  /2111تابع

حتى  7أيام

ل.س.
حقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق 16,976,695,987
احتياطي ـباطر االستثمار
ؾبموع حقوؽ اؼبسانبني
اؼبطلوبات و حقوؽ اؼبسانبني
أصحاب االستثمار اؼبطلق 32,892,649,198

أكثر من  7أيام
إلى شهر

أكثر من شهر

إلى  3أشهر

أكثر من  3أشهر

أكثر من  6أشهر

إلى  6أشهر

إلى  9أشهر

أكثر من  9أشهر
إلى سنة

أكثر من سنة

المجموع

ل.س.
31,812,719,756
311,119,552
8,858,628,961

ل.س.
3,139,986,666
-

ل.س.
4,772,571,211
-

ل.س.
2,916,415,946
311,119,552
-

ل.س.
1,936,425,144
-

ل.س.
1,111,421,811
-

ل.س.
1,169,213,993
8,858,628,961

3,449,351,666

7,558,711,151

4,936,674,274

2,416,622,144

2,149,986,417

63,321,816,693 11,127,832,954

التسهيبلت اؼبباشرة غي اؼبستغلة
و غي القابلة لئللغاء
الكفاالت الصادرة
االعتمادات اؼبستندية الصادرة
القبوالت الصادرة
ؾبموع اؼبطلوبات
و التزامات خارج اؼبيزانية

269,377,811
5,182,288,492
186,384,411

47,253,171
53,747,911
-

138,166,169
3,823,134,797
-

288,158,311
849,125,649
-

158,311,425
221,547,699
-

123,431,125
514,261,734
-

241,151,648
-

38,431,699,911

3,551,352,637

11,519,911,116

6,173,858,233

2,786,481,268

2,677,677,166

75,317,953,822 11,268,983,612

الفجوة  ي كل فرتة
الفجوة الرتاكمية

(2,429,879,467 ) 926,498,565
(2,333,414,721 ) 781,351,793( ) 3,571,789,414
(524,281,941 )11,995,163,495
() 11,675,127,577( ) 14,114,917,143( )13,178,418,478( )15,511,813,198( ) 15,142,571,957( )11,471,782,554( )11,995,163,495
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1,265,747,447
11,534,115,272
186,384,411

ـباطر تقلبات سعر صرؼ العمبلت األجنبية
يبني اعبدوؿ التارل ربليل ـباطر تقلبات سعر صرؼ العمبلت األجنبية كما  ي  31كانوف األوؿ :2112
 31كانون األول 2112

نقد وأرصدة لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
أرصدة لدى اؼبصارؼ واؼبؤسسات اؼبالية
الوديعة اجملمدة لدى مصرؼ سورية اؼبركزي

دوالر أمريكي
ل.س.

يورو

ل.س.

2,684,179,954 4,781,143,918
25,779,152,266 17,946,938,749
541,343,211
1,177,976,531
19,626,681

ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
االستثمارات و اؼبسانبات
موجودات أخرى

2,861,662,594
227,149,651
4,469,333

ؾبموع اؼبوجودات
أرصدة اغبسابات اعبارية للعمبلء
تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
ودائع مصارؼ ومؤسسات مالية
مطلوبات أخرى
ؾبموع اؼبطلوبات
حقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق

29,561,735,431 26,362,717,455
4,876,572,117 3,147,149,297
4,768,519,337
218,513,111
17,592,115,238 11,785,298,121
1,339,916,843
26,131,931
28,577,113,435 15,176,881,359
1,112,438,146 8,148,711,774

ؾبموع حقوؽ اؼبسانبني

267,147,492

اؼبطلوبات وحقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق

29,784,144,641 23,592,741,625

صا ي اؼبركز

2,769,966,829

214,613,161
()223,419,211

استرليني
ل.س.

9,197,538
46,411,142
55,598,581
39,131,179
8,769,332
47,799,511
1,511,111
(59,411
49,251,211
6,348,369
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ين ياباني
ل.س.

117,735,766
117,735,766
398
115,923,831
115,924,228
) 1,834
115,926,162
1,819,714

فرنك سويسري
ل.س.

8,461,111
284,488,327
-

عمالت أخرى
ل.س.

المجموع
ل.س.

7,721,448,997
238,567,587
45,239,452,386 1,174,836,236
541,343,211
1,961,459
1,297,711
-

3,941,611,583
228,447,361
24,196,114

57,696,388,551 1,316,662,992 292,948,327
8,263,487,129 192,358,464
8,476,774
5,155,477,192
11,963,769
47,731,743
31,938,416,683 1,226,877,931 228,211,563
1,377,499,556
6,658,141
4,893,643
45,634,871,561 1,437,858,314 289,313,723
9,293,688,942
141,128,922
154,837

4,879,821

476,727,643

55,415,287,145 1,583,767,146 289,458,561
3,489,768

(2,291,111,984 ) 267,114,154

ـباطر تقلبات سعر صرؼ العمبلت األجنبية
يبني اعبدوؿ التارل ربليل ـباطر تقلبات سعر صرؼ العمبلت األجنبية كما  ي  31كانوف األوؿ :2111
 31كانون األول 2111

دوالر أمريكي
ل.س.

يورو

ل.س.

استرليني
ل.س.

نقد وأرصدة لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
أرصدة لدى اؼبصارؼ واؼبؤسسات اؼبالية
الوديعة اجملمدة لدى مصرؼ سورية اؼبركزي

2,158,148,131
5,782,567,942
389,711,159

719,781,648
11,619,856,187
-

17,311,951
49,174,911
-

ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
إجارة منتهية بالتمليك
االستثمارات و اؼبسانبات
مشاريع قيد التنفيذ
موجودات ثابتة
موجودات غي ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى

3,747,418,275
25,699,425
238,746,271
4,811,136

1,337,557,729
23
33,411,175

-

ؾبموع اؼبوجودات
أرصدة اغبسابات اعبارية للعمبلء

13,711,596,662 12,346,982,137
873,731,984 1,483,116,992

ين ياباني
ل.س.

فرنك سويسري
ل.س.

1,789,151
291,917,394 38,658,118
-

-

عمالت أخرى
ل.س.

المجموع
ل.س.

3,188,663,799
311,743,121
21,121,848,386 2,241,673,855
389,711,159
11,171,726
1,171,962
-

5,195,136,731
25,699,448
239,818,232
38,212,111

66,476,851
63,212,672

292,716,444 38,658,118
5,699,999
317

تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
ودائع مصارؼ ومؤسسات مالية

1,381,281,657
675,897,282

7,188,452,349
712,928,811

1,115,299
-

229,665,376
56,441,546 35,817,511

263,753,693
825,841,112

مطلوبات أخرى
ؾبموع اؼبطلوبات

972,628,569
4,511,913,511

11,684,591
8,686,797,734

64,227,971

11,927
291,818,848 35,817,817

991,197,124
6,771,938
14,819,144,815 1,218,478,935

حقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق

6,411,926,845

4,835,557,683

828,638

اؼبطلوبات وحقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق

13,522,355,417 11,913,841,345

65,156,619
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-

-

291,818,848 35,817,817

28,998,979,865 2,553,559,663
2,547,865,156
122,113,192

78,823,318

8,963,167,374
2,316,915,251

11,317,136,484

26,126,181,289 1,297,312,253

مخاطر السوق
يوضح اعبدوؿ التارل تصنيفات األسهم و صناديق االستثمار حسب مؤسسات التصنيف اػبارجية كما  ي  31كانوف األوؿ :2112
األسهم:
شركة قطر لناقبلت الغاز (ناقبلت)
الشركة األهلية للزيوت

مؤسسة التصنيف

درجة التصنيف

-

غي مصنف
غي مصنف

صناديق االستثمار:
بي التمويل األورويب

-

غي مصنف

اإلصبارل

الموجودات المالية
للمتاجرة

الموجودات المالية
المتوفرة للبيع

اإلجمالي

3,147,223

1,297,711
-

1,297,711
3,147,223

3,147,223

1,297,711

4,444,933

227,149,651

-

1,297,711 231,296,873

227,149,651
231,594,583

يوضح اعبدوؿ التارل تصنيفات األسهم و صناديق االستثمار حسب مؤسسات التصنيف اػبارجية كما  ي  31كانوف األوؿ :2111
األسهم:
شركة قطر لناقبلت الغاز (ناقبلت)
الشركة األهلية للزيوت

الموجودات المالية

مؤسسة التصنيف

درجة التصنيف

للمتاجرة

-

غي مصنف
غي مصنف

الموجودات المالية
المتوفرة للبيع

اإلجمالي

2,693,391

1,171,962
-

1,171,962
2,693,391

2,693,391

1,171,962

3,765,352

صناديق االستثمار:
بي التمويل األورويب

-

غي مصنف
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238,746,271

-

238,746,271

238,746,271

-

238,746,271

أ-مخاطر العمالت
 ي حاؿ تغيي سعر صرؼ الدوالر األمريكي و اليورو زيادةً أو نقصاناً دبقدار  %11سيتأثر بياف الدخل وحقوؽ اؼبلكية بالقيم اؼبذكورة أدنا :
 31كانون األول 2112
العملة

التغير في سعر صرف

صافي المركز

األثر على األرباح

العملة ()%11

والخسائر

ل.س.

دوالر أمريكي

األثر على حقوق
الملكية
ل.س.

ل.س.

2,769,966,829

%11±

276,996,683

264,345,345

يورو

()223,419,211

%11±

22,341,921

12,926,191

جنيه إسرتلي

6,348,369

%11±

634,837

476,131

ين ياباين

1,819,714

%11±

181,971

135,731

فرنك سويسري

3,489,768

%11±

348,977

261,735

عمبلت أخرى

()267,114,154

%11±

26,711,415

21,132,815

 31كانون األول 2111

العملة

التغير في سعر صرف

صافي المركز

األثر على األرباح

العملة ()%11

ل.س.

األثر على حقوق

والخسائر

الملكية

ل.س.

ل.س.

دوالر أمريكي

1,431,725,758

%11±

143,172,576

173,198,121

يورو

179,881,479

%11±

17,988,148

16,221,473

جنيه إسرتلي

()1,421,243

%11±

142,124

116,518

ين ياباين

()2,851,291

%11±

285,129

213,772

فرنك سويسري

()887,597

%11±

88,761

66,571

عمبلت أخرى

1,263,224,522

%11±

126,322,452

94,741,839

ب-مخاطر تقلبات سعر الصرف لالستثمارات المالية
 ي حاؿ تغيي سعر صرؼ الدوالر األمريكي و الرياؿ القطري زياد ًة أو نقصاناً دبقدار  %11سيتأثر بياف الدخل بالقيم اؼبذكورة أدنا :
 31كانون األول 2112
العملة

دوالر أمريكي
الرياؿ القطري

التغير في سعر صرف
العملة ()%11

%11±
%11±
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األثر على األرباح
والخسائر
ل.س.

129,771

 31كانون األول 2111
العملة

دوالر أمريكي
الرياؿ القطري

التغير في سعر صرف
العملة ()%11

%11±
%11±

األثر على األرباح
والخسائر
ل.س.

117,195

ج-مخاطر تقلبات أسعار األسهم والصكوك
 ي حاؿ تغيي أسعار األسهم والصكوؾ زيادةً أو نقصاناً دبقدار  %11سيتأثر بياف الدخل وحقوؽ اؼبلكية بالقيم اؼبذكورة أدنا :
 31كانون األول 2112

العملة

األسهم
الصكوؾ

التغير في السعر
()%11

%11±
%11±

األثر على األرباح
والخسائر
ل.س.

129,771
-

 31كانون األول 2111

العملة

التغير في السعر
()%11

األثر على حقوق
الملكية

-

األثر على األرباح

األثر على حقوق

ل.س.

ل.س.

والخسائر

الملكية

117,195
%11±
األسهم
%11±
الصكوؾ
يقوـ اؼبصرؼ بتحديد حدود قصوى للمخاطر على مستوى السهم الواحد وعلى مستوى احملفمة ومن الطرؽ اؼبتبعة:
 السياسات االستثمارية اؼبوضوعة. ربديد حد أقصى اللبفاض قيمة السهم /العملة حيث هبب بيع السهم إذا البفض القيمة عن النسبة احملددة. متابعة يومية لؤلسهم ودراسة تذبذبات القيمة والسوؽ ودراسة السلوؾ التارىبي. -توقع إحتماالت مستقبلية إفرتاضية.
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-

فجوة العائد:
 31كانون األول 2112
أرصدة لدى اؼبصارؼ
واؼبؤسسات اؼبالية
ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
إجارة منتهية بالتمليك
االستثمارات و اؼبسانبات
ؾبموع اؼبوجودات
تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
اعتمادات وكفاالت
أرصدة اغبسابات اعبارية للبنوؾ
ؾبموع اؼبطلوبات
حقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق
اؼبطلوبات و حقوؽ اؼبسانبني
أصحاب االستثمار اؼبطلق
الفجوة  ي كل فرتة
الفجوة الرتاكمية

حتى  7أيام
ل.س.

أكثر من  7أيام

أكثر من شهر

أكثر من  3أشهر

أكثر من  6أشهر

أكثر من  9أشهر

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

إلى شهر

إلى  3أشهر

إلى  6أشهر

إلى  9أشهر

إلى سنة

أكثر من سنة
ل.س.

المجموع
ل.س.

461,228,566
3,712,766,114
231,594,583
4,395,589,163

4,524,694,741
65,618,565
4,591,313,316

5,331,294,514
2,835,974,219
8,167,268,723

1,718,123,747
2,169,234,342
3,877,358,189

1,799,897,518
1,799,897,518

1,314,125,712
1,314,125,712

6,836,387,656
281,836,392
56,864,318
7,174,188,366

12,125,341,568
18,713,913,996
281,836,392
288,458,911
31,318,541,857

5,214,424,899
5,214,424,899
9,359,631,111

12,813,922
12,813,922
2,167,353,222

21,689,615
388,484,921
419,174,536
4,117,961,944

11,139,164
11,139,164
6,551,264,685

8,175,111
8,175,111
2,511,939,149

65,118,141
65,118,141
849,143,512

11,976,869
11,976,869
495,116,139

5,343,117,519
388,484,921
5,731,512,431
25,831,298,562

4,417,136,481
3,751,132,243
()3,918,177,441

914,151,552
2,519,114,149 6,561,313,849
389,874,151
))719,116,541( (2,683,945,761
()6,921,365,592( ) 7,311,239,742( )6,612,123,211

2,181,157,144 14,574,155,111
(2,511,156,162 )11,178,465,846
() 7,668,319,684( )11,178,465,846
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515,982,918
6,668,115,458
()253,261,134

31,561,811,992

فجوة العائد
 31كانون األول 2111
أرصدة لدى اؼبصارؼ

حتى  7أيام
ل.س.

1,991,529,884
و اؼبؤسسات اؼبالية
ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية 2,131,429,132
إجارة منتهية بالتمليك
242,511,622
االستثمارات و اؼبسانبات
4,364,471,638
ؾبموع اؼبوجودات
تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
أرصدة الوكاالت االستثمارية اؼبطلقة 297,499,962
297,499,962
ؾبموع اؼبطلوبات
حقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق 16,976,695,986
اؼبطلوبات وحقوؽ اؼبسانبني وحقوؽ
أصحاب االستثمار اؼبطلق 17,274,195,948
17,274,195,948
ؾبموع اؼبطلوبات
()12,919,725,311
الفجوة  ي كل فرتة
()12,919,725,311
الفجوة الرتاكمية

أكثر من  7أيام
إلى شهر
ل.س.

3,511,667,541
313,966,138
3,824,633,578
3,139,986,666

أكثر من شهر

إلى  3أشهر
ل.س.

4,318,171,561
3,641,141,152
7,948,111,612
4,772,571,211

4,772,571,211 3,139,986,666
4,772,571,211 3,139,986,666
3,175,541,412
784,646,912
(8,949,537,996( )12,125,178,398

أكثر من  3أشهر

أكثر من  6أشهر

أكثر من  9أشهر

ل.س.

ل.س.

ل.س.

إلى  6أشهر

791,649,512
4,498,547,439
5,289,196,951
8,712,222,146
8,712,222,146
2,916,415,948

إلى  9أشهر

2,799,213,213
2,321,672,753
5,119,885,956
1,936,425,144

إلى سنة

183,372,719
1,567,815,892
1,751,178,611
1,111,421,811

أكثر من سنة
ل.س.

111,918,248
9,235,411,131
311,583,635
53,621,265
9,712,534,178
1,169,213,993

1,169,213,993
1,111,421,811
1,936,425,144 11,618,638,194
1,169,213,993
1,111,421,811
1,936,425,144 11,618,638,194
8,533,331,185
739,757,791
(3,183,461,812 )6,329,441,143
) ()2,822,431,351( ) 11,355,761,536( )12,195,518,327( )15,278,979,139
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المجموع
ل.س.

13,685,422,656
23,716,872,336
311,583,635
296,132,887
38,111,111,514
8,712,222,146
297,499,962
9,119,722,118
31,812,719,757
41,822,441,865
41,822,441,865
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التحليل القطاعي

أ .معلومات عن قطاعات أعماؿ اؼبصرؼ:
يبثل قطاع أعماؿ اؼبصرؼ القطاع الرئيسي بينما يبثل قطاع التوزيع اعبغرا ي القطاع الثانوي.
 قطاع أعماؿ اؼبصرؼ:يتم تنميم اؼبصرؼ ألغراض إدارية من خبلؿ ثبلثة قطاعات أعماؿ رئيسية هي :
التجزئة :يشمل متابعة ودائع العمبلء األفراد واألعماؿ الصغية ومنحهم التمويل اإلسبلمي وخدمات أخرى.
الشركات :يشمل متابعة الودائع والتسهيبلت االئتمانية واػبدمات اؼبصرفية اإلسبلمية اػباصة بالعمبلء من اؼبؤسسات.
أخرى :يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداوؿ واػبزينة وإدارة أمواؿ اؼبصرؼ.
هذ القطاعات هي األساس الذي يب عليه اؼبصرؼ تقارير حوؿ معلومات قطاعات األعماؿ الرئيسية.
فيما يلي معلومات عن قطاعات أعماؿ اؼبصرؼ:
البيان
(ألقرب ألف لية سورية)

 31كانون األول 2112
التجزئة

ل.س.
447,435

إصبارل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
إصبارل العائد على حسابات اإلستثمار اؼبطلقة
حصة اؼبصرؼ كمضارب
حصة أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق من اؼبصاريف اؼبشرتكة
ايرادات اؼبصرؼ من استثماراته الذاتية
صا ي إيرادات العموالت والرسوـ
خسائر غي ؿبققة ناذبة عن إعادة تقييم القطع البنيوي
األرباح احملققة الناصبة عن التعامل بالعمبلت األجنبية
إيرادات تشغيلية اخرى
إصبارل األرباح التشغيلية
مصاريف تشغيلية غي موزعة
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
صا ي ربح السنة
اؼبوجودات واؼبطلوبات
5,313,722
ارصدة األنشطة التمويلية
)
(114,817
ـبصص الديوف اؼبشكوؾ بتحصيلها
استثمارات  ي شركات تابعة و زميلة
موجودات غي موزعة على قطاعات
ؾبموع اؼبوجودات
21,243,276
مطلوبات القطاع
مطلوبات غي موزعة على القطاعات
ؾبموع اؼبطلوبات وحقوؽ أصحاب اإلستثمار اؼبطلق
موجودات ثابتة
موجودات غي ملموسة
إستهبلكات وإطفاءات
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الشركات

ل.س.
1,111,171

أخرى

المجموع

ل.س.
() 1,291,769
258,194
8,681
1,476
592,852
598,572
457,773
54,417

ل.س.
1,447,415
() 1,291,769
258,194
8,681
1,476
592,852
598,572
457,773
54,417
2,128,611
() 1,571,969
557,632
42,818
611,451

() 1,571,969
42,818

18,734,592
() 1,433,226
56,864

65,484,615

24,148,314
() 1,548,133
56,864
65,484,616
88,141,751
75,868,844
12,172,917
88,141,751

2,517,834
149,713
(548,359

2,517,834
149,713
(548,329

54,625,568
12,172,917

)

)

 31كانون األول 2111
البيان

(ألقرب ألف لية سورية)
إصبارل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
إصبارل العائد على حسابات اإلستثمار اؼبشرتكة

التجزئة

الشركات

ل.س.
761,669
-

حصة اؼبصرؼ كمضارب

أخرى

ل.س.
1,225,421
-

-

ل.س.
124,266
(1,554,189

-

حصة أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق من اؼبصاريف اؼبشرتكة

485,361
-

45,274

المجموع

ل.س.
2,111,356
) (1,554,189
485,361
45,274

إيرادات اؼبصرؼ من استثمارية الذاتية
صا ي إيرادات العموالت والرسوـ
خسائر غي ؿبققة ناذبة عن إعادة تقييم القطع البنيوي

-

-

1,767
327,672
439,661

1,767
327,672
439,661

األرباح احملققة الناصبة عن التعامل بالعمبلت األجنبية
إيرادات تشغيلية اخرى

-

-

127,998
31,451

127,998
31,451

إصبارل األرباح التشغيلية
مصاريف تشغيلية غي موزعة
الربح قبل الضريبة

-

-

29,259
(911,758

2,116,349
) ( 911,758
1,114,591

ضريبة الدخل
صا ي ربح السنة

-

-

(231,196

) ( 231,196
873,395

اؼبوجودات واؼبطلوبات كما  ي  31كانوف األوؿ 2111
6,911,239
أرصدة األنشطة التمويلية
)
(33,753
ـبصص الديوف اؼبشكوؾ بتحصيلها
استثمارات  ي شركات تابعة و زميلة
موجودات غي موزعة على قطاعات
ؾبموع اؼبوجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غي موزعة على القطاعات
ؾبموع اؼبطلوبات وحقوؽ أصحاب اإلستثمار اؼبطلق

31,551,946
-

موجودات ثابتة
موجودات غي ملموسة
إستهبلكات وإطفاءات

18,818,181
() 724,341

-

55,388
-

38,296,213

21,328,433
-

11,441,437
2,438,824
137,533
(397,245
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)

)
)

25,728,321
)
( 758,194
55,388
38,296,213
63,321,817
52,881,379
11,441,437
63,321,816
2,438,824
137,533
) ( 397,245

)

ب .معلومات التوزيع اعبغرا ي:
يبثل هذا اإليضاح التوزيع اعبغرا ي ألعماؿ اؼبصرؼ.
البيان
(ألقرب ألف لية سورية)

 31كانون األول 2112

داخل سورية
ل.س.

1,252,213
إصبارل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
(1,291,769
إصبارل العائد على حسابات اإلستثمار اؼبطلقة
258,194
حصة اؼبصرؼ كمضارب
حصة أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق من اؼبصاريف اؼبشرتكة 8,681
1,476
إيرادات اؼبصرؼ من استثمارية الذاتية
صا ي إيرادات العموالت والرسوـ
خسائر غي ؿبققة ناذبة عن إعادة تقييم القطع البنيوي
األرباح( /اػبسارة) احملققة
الناصبة عن التعامل بالعمبلت األجنبية
إيرادات اخرى
إصبارل األرباح التشغيلية
مصاريف تشغيلية غي موزعة
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
صا ي ربح السنة

البيان
(ألقرب ألف لية سورية)

إصبارل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
إصبارل العائد على حسابات اإلستثمار اؼبشرتكة
حصة اؼبصرؼ كمضارب
حصة أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق
من اؼبصاريف اؼبشرتكة
إيرادات اؼبصرؼ من استثمارية الذاتية
صا ي إيرادات العموالت والرسوـ
خسائر غي ؿبققة ناذبة عن إعادة تقييم القطع البنيوي
األرباح احملققة الناصبة عن التعامل بالعمبلت األجنبية
إيرادات اخرى
إصبارل األرباح التشغيلية
مصاريف تشغيلية غي موزعة
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
صا ي ربح السنة

البلدان العربية
ل.س.

أوروبا

ل.س.

ل.س.
46,499
-

1,447,415
(1,291,769
258,194
8,681
1,476

592,852
598,572

-

-

592,852
598,572

386,216
54,417

-

71,567
-

() 1,571,969
42,818

-

-

457,773
54,417
2,128,611
(1,571,969
557,632
42,818
611,451

)

148,713
-

المجموع

 31كانون األول 2111

داخل سورية

البلدان العربية

أوروبا

المجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1,941,815
() 1,554,189
485,361
45,274
1,767
327,672
252,522
31,451

15,786
-

153,754
-

439,661
(124,524

(911,757

)

-

-

(231,196

)

-

-
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2,111,355
(1,554,189
485,361

)

45,274
1,767
327,672
439,661
127,998
31,451
2,116,348
(911,757
1,114,591
(231,196
873,395

)

)

)

)
)
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إدارة رأس المال

يتضمن هذا البند ما يلي:

 31كانون األول
2112
ل.س.

 31كانون األول
2111
ل.س.

رأس اؼباؿ اؼبكتتب
احتياطي قانوين
احتياطي خاص
احتياطي القيمة العادلة

8,499,415,711
(292,399

8,146,619,211
66,752,287
66,752,287
) (117,188

األرباح اؼبدورة
صا ي اؼبسانبات  ي اؼبؤسسات اؼبالية
اؼببالغ اؼبمنوحة اذل كبار اؼبسانبني واعضاء ؾبلس االدارة او اؼبستعملة ايهما اكرب

1,877,735
(56,864,318
(22,551,111

252,913,518
) (55,387,822
)

صا ي اؼبوجودات الثابتة غي اؼبلموسة
صا ي األمواؿ اػباصة األساسية

(51,321,956
8,371,254,762

) (66,298,866
8,411,233,416

صا ي األرباح غي احملققة عن تقييم القطع البنيوي
احتياطي عاـ ـباطر التمويل
األمواؿ اػباصة اؼبساندة

598,572,212
116,572,414
715,144,616

439,661,137
116,572,414
546,232,441

األمواؿ اػباصة الصافية

9,176,399,368

8,957,465,847

اؼبوجودات اؼبثقلة
حسابات خارج اؼبيزانية اؼبثقلة

14,716,664,257
1,156,952,145

15,438,712,612
1,814,155,756

صا ي النتائج التشغيلية
مركز القطع التشغيلي

416,531,214
779,638,352
17,149,784,868
%53.23
%49.11
%92.23

1,126,518,673
1,339,185,632
19,618,462,673
%45.66
%42.87
%94

نسبة كفاية رأس اؼباؿ ()%
نسبة رأس اؼباؿ األساسي ( ) %
نسبة رأس اؼباؿ األساسي إذل إصبارل رأس اؼباؿ

مت احتساب نسبة كفاية رأس اؼباؿ بناء على تعليمات مصرؼ سورية اؼبركزي.
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)
)
)

 -48أثر تطبيق القرار  912على البيانات المالية
خبلؿ العاـ قاـ ؾبلس النقد والتسليف باصدار القرار  912بتاري  13تشرين الثاين  2112واؼبعدؿ لبعض بنود القرار رقم  /597ـ
ف/ب  4وتعديبلته بالقرار  /651ـ ف/ب  4وعليه ف ف نتيجة تطبيق التعديبلت الواردة  ي مشروع القرار على التسهيبلت اإلئتمانية
بتاري  31كانوف األوؿ  2112واليت كان كالتارل:
الفرؽ  ي قيمة اؼبخصص واالحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل بني القرارين  597و912
الفرؽ
القيمة وفق القرار 912
القيمة وفق القرار 597
ـبصص التدين
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1,224,833,531

781,325,441

444,518,191

األحداث الالحقة و االستمرارية

قام إدارة اػبزينة األمريكية  ي الواليات اؼبتحدة األمريكية و دوؿ االرباد األوريب بفرض عقوبات على البنك بذريعة تقديبه تسهيبلت لشركات و
مؤسسات تابعة للنماـ السوري دبا يقارب  151مليوف دوالر أمريكي.
و ي هذا السياؽ ،فقد قاـ البنك بنفي هذا االدعاء ب فصاح منشور يؤكد أف كافة عملياته الدولية قد سب من خبلؿ اعتمادات فتح بناء على
طلب أشخاص غي ؿبمور التعامل معهم  ،كما أف تلك االعتمادات مت فتحها من خبلؿ بنوؾ أوروبية من الدرجة األوذل وعبهات غي ؿبمور
التعامل معها ،و أخياً ف ف تلك العمليات آنفة الذكر قد مت تنفيذها ألغراض استياد بضائع مسموح باستيادها إذل سورية كما أهنا غي مدرجة
ضمن قوائم اغبمر الدولية ،علماً أف تلك االعتمادات مغطاة أيضا بتأمينات نقدية بواقع %111من عمبلء البنك ومت تنفيذها وفق الضوابط
واؼبعايي واألعراؼ اؼبعموؿ هبا دوليا.
كما أكدت إدارة البنك على استمرارية العمل  ي البنك بكافة اجملاالت واألنشطة واػبدمات اؼبصرفية اؼبعموؿ هبا
كما قرر البنك ازباذ كافة التدابي واإلجراءات القانونية الضرورية إزاء هذ القرارات مػن خػبلؿ طلػب إعػادة النمػر هبػا حيػث قػاـ برفػع دعػوى تملػم
لدى احملكمة االبتدائية االوربية إلعادة النمر بالقرارات اؼبشار إليها.
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