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بنك سورية الدولي اإلسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

إيرادات األنشطة التمويلية اإلسالمية
إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسالمية
خمصص ديون مشكوك بتحصيلها
إهتالك اإلجيار املنتهي بالتمليك
مصاريف تشغيلية مشرتكة مع املودعني
إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
إمجايل العائد على حسابات اإلستثماراملطلقة
حصة املصرف كمضارب
حصة املودعني من املصاريف التشغيلية
العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة
حصة املصرف من دخل حسابات اإلستثمار املطلقة (كمضارب ورب عمل)
خسائر املصرف من استثماراته الذاتية
إيرادات رسوم وعموالت
أعباء رسوم وعموالت
ايف إيرادات الرسوم والعموالت
ايف أرباح تشغيلية ناجتة عن تقيي العمالت األجنبية
أرباح غري حمققة ناجتة عن تقيي مركز القطع البنيوي
ايرادات تشغيلية أخرى
إمجايل الدخل التشغيلي
نفقات املوظفني
إستهالكات
إطفاءات
احتياطيات خمتلفة
اسرتداد خمصصات لقاء أعباء وخماطر خمتلفة
مصاريف تشغيلية أخرى
إمجايل املصروفات التشغيلية
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح الفرتة
العائد إىل:حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف
حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة
حصة السه األساسية

إيضاح
25
26
8

27
27
27

28

29

31

12
31

32

( 1320غير مدققة)

ل.س.
713،816،879
62،539،152
(1،654،943،865
(19،441،892
(
(918،138،826
(519،712،524
131،119،459
(379،593،165
(1،287،631،891
(5،657،198
556،211،813
(3،613،316
552،618،497
52،784،179
3،355،113،891
32،527،591
2،699،735،168
(182،789،798
(64،214،594
(14،754،229
(511،111
(124،119،123
(386،267،745
2،313،467،323
242،822،419
2،556،289،732
2،556،289،732
2،556،289،732
31718

( 1321غير مدققة)

)
)
)
)
)

)
)
)
)

)
)
)
)
)
)

ل.س.
1،139،128،115
121،898،637
(418،646،391
(11،722،167
(8،681،912
822،877،293
(678،525،112
135،568،195
8،681،912
(534،276،115
288،611،288
(
491،237،616
(2،145،345
488،192،261
419،567،361
316،661،534
23،958،485
1،516،981،929
(281،539،814
(61،539،874
(14،546،431
(
5،624،366
(221،539،927
(572،541،671
944،439،259
(215،319،391
729،129،869
728،117،141
1،122،728
729،129،869
8757

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  39تشكل جزءً أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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)
)
)
)

)
)
)

)
)
)
)
)
)
)

بنك سورية الدولي اإلسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز  /تابع
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  03حزيران

( 1320غير مدققة)

ل.س.
411،511،484
32،571،121
(1،546،219،716
(11،931،758
(
(1،114،179،859
(263،161،736
73،633،219
(189،428،517
(17313،518،376
(5،657،198
291،143،811
(2،688،719
288،455،192
23،672،358
3،172،115،774
21،988،363
2،196،956،113
(113،652،915
(32،118،126
(7،321،815
(63،929،257
(217،121،114
1،889،935،119
281،172،993
2،171،118،112
2،171،581،396
(472،294
2،171،118،112
25754

إيرادات األنشطة التمويلية اإلسالمية
إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسالمية
خمصص ديون مشكوك بتحصيلها
إهتالك اإلجيار املنتهي بالتمليك
مصاريف تشغيلية مشرتكة مع املودعني
إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
إمجايل العائد على حسابات اإلستثماراملطلقة
حصة املصرف كمضارب
حصة املودعني من املصاريف التشغيلية
العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة
حصة املصرف من دخل حسابات اإلستثمار املطلقة (كمضارب ورب عمل)
خسائر املصرف من استثماراته الذاتية
إيرادات رسوم وعموالت
أعباء رسوم وعموالت
ايف إيرادات الرسوم والعموالت
ايف أرباح تشغيلية ناجتة عن تقيي العمالت األجنبية
أرباح غري حمققة ناجتة عن تقيي مركز القطع البنيوي
ايرادات تشغيلية أخرى
إمجايل الدخل التشغيلي
نفقات املوظفني
إستهالكات
إطفاءات
احتياطيات خمتلفة
اسرتداد خمصصات لقاء أعباء وخماطر خمتلفة
مصاريف تشغيلية أخرى
إمجايل املصروفات التشغيلية
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح الفرتة
العائد إىل:حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف
حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة
حصة السه األساسية

( 1321غير مدققة)

)
)
)
)
)

)
)
)
)

)

)
)

)
)

)

ل.س.
578،616،458
73،524،111
(231،199،583
(8،167،631
2،516،932
415،381،287
(296،546،881
44،557،112
(2،516،932
(254،516،711
161،873،586
(
194،988،718
(1،272،368
193،716،341
195،892،729
(246،533،764
11،823،126
315،772،117
(154،341،822
(31،441،711
(7،477،138
(
1،556،819
(141،385،639
(331،188،511
( 15،316،483
(115،492،615
(121،819،188
(121،697،391
888،312
(121،819،188
(1742

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  39تشكل جزءً أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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)
)

)
)
)
)
)

)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

بنك سورية الدولي اإلسالمي
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المرحلي الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

ربح الفرتة
مكونات الدخل الشامل:
التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

إيضاح

11

العائد إىل:
حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف
حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة

( 1320غير مدققة)
ل.س.

2،556،289،732
75،911

( 1321غير مدققة)
ل.س.

729،129،869
( 134،378

2،556،365،632

728،995،491

2،556،365،632
)
(

729،161،336
(65،845

2،556،365،632

728،995،491

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  39تشكل جزءً أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
-7-

)

)

بنك سورية الدولي اإلسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز
(غير مدقق)

مصاريف زيادة

الر يد كما يف  1كانون الثاين 2113
اضافات رأس املال
مصاريف زيادة رأس املال
أرباح السنة (الدخل الشامل)
احملول اىل خسائر مدورة غري حمققة

مجموع حقوق

احتياطي عام

صافي

أرباح مدورة

أرباح مدورة

التغير المتراكم

رأس المال

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي خاص

لمخاطر التمويل

أرباح الفترة

غير محققة

محققة

في القيمة العادلة

المصرف

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س

8،499،415،711
 - - - - - - - - - - - - - - --

الر يد كما يف 31حزيران 2113

8،499،415،711

الر يد كما يف  1كانون الثاين 2112

8،112،319،211

اضافات رأس املال
مصاريف زيادة رأس املال
أرباح السنة (الدخل الشامل)
احملول اىل خسائر مدورة غري حمققة

387،196،511
 - - - --

الر يد كما يف 31حزيران 2112

8،499،415،711

-

-

-

-

-

-

-

()19،432،714

66،752،287

19،432،714
-

-

66،752،287

- 116،572،414
- - -

-

2،556،289،732
-

116،572،414

841،527،878 2،556،289،732

- 116،572،414

(- - - - )66،752،287( )66،752،287
 - - - - - --

-

-

-

-

841،527،878

116،572،414

-

242،955،676

ل.س.
3،648،912
-

(292،399
 -75،911

728،117،141

242،955،676

غير المسيطرة

المجموع

ل.س.

ل.س.

) 9،451،862،484
 -2،556،365،632
-

 --

3،648،912

(216،499

) 12،117،228،116

(117،188

) 29،235،118 8،829،393،955

253،591،993

()134،378
-

67

-

-

(241،566

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  36تشكل جزءً أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوحدة املوجزة
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الملكية لمساهمي الملكية للجهة

-

()253،591،926
 - -- 728،117،141

مجموع حقوق

- 19،432،714
1،122،731
()134،378
728،117،141
) 31،357،736 9،576،699،422

9،451،862،484
2،556،365،632
12،117،228،116

8،858،628،961
19،432،714
4988،352
728،117،141
9،617،157،158

بنك سورية الدولي اإلسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

( 1321غير مدقق)

( 1320غير مدقق)

ل.س.

ل.س.

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
الربح قبل الضريبة
تعديل ملطابقة األرباح الصافية مع النقد الناتج من النشاطات التشغيلية:
استهالكات
إطفاءات
إهتالك اإلجيار املنتهي بالتمليك
إيرادات ضريبية
مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها
تغيري يف موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات مالية للمتاجرة
عائدات استثمارات مالية من شركات زميلة
الربح التشغيلي قبل التغري يف املوجودات و املطلوبات

2،313،467،323

944،439،259

64،214،594
14،754،229
19،441،892
1،755،614،681
4،274،759
3،147،223
2،111،111
4،176،913،711

61،539،874
14،546،431
11،722،167
418،718،811
)
(44،792
)
(677،849
1،448،233،891

التغري يف اإلحتياطي اإللزامي لدى مصرف سورية املركزي
إيداعات لدى املصارف
ذم و أر دة األنشطة التمويلية
موجودات أخرى
أر دة احلسابات اجلارية للعمالء
موجودات قيد التصفية واالستثمار
التأمينات النقدية
هامش اجلدية
ودائع مصارف ومؤسسات مالية مصرفية
مطلوبات أخرى
ايف التدفقات النقدية الناجتة من ( /املستخدمة يف) النشاطات التشغيلية

)
(978،774،179
() 4،923،127،336
() 3،616،874،622
)
(118،355،191
11،834،141،138
)
(65،131،111
3،843،149،111
48،676،531
() 294،112،796
2،397،391،271
12،324،115،615

(168،543،746
2،841،969،178
1،271،131،415
61،187،596
8،377،371،462
() 127،922،662
31،444،321،539
()116،933،276
772،337،981
)
(728،422،925
44،182،529،442

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  36تشكل جزءً أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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بنك سورية الدولي اإلسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز /تابع
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

إيضاح

التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية:
شراء استثمارات
التغري يف أر دة ناديق االستثمار
شراء استثمارات يف موجودات اإلجارة
شراء موجودات ثابتة
شراء موجودات غري ملموسة
مشاريع قيد التنفيذ
ايف التدفقات النقدية املستخدمة يف النشاطات االستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:
زيادة رأس املال
مصاريف زيادة رأس املال
الزيادة ( /النقص) يف نصيب أ حاب ودائع اإلستثمار املطلق
ايف التدفقات النقدية الناجتة من ( /املستخدمة يف) النشاطات التمويلية
تأثري تغيريات أسعار الصرف غري احملققة
ايف الزيادة يف النقد و ما يوازي النقد
النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة
النقد وما يوازي النقد يف هناية الفرتة

33

( 1320غير مدقق)

( 1321مدقق)

ل.س.

ل.س.

(29،886،154
227،149،651
- 75،911
(13،496،613
1،674،855
(29،547،276
155،971،362

) (228،666
(53،816،461

)
)

) (64،852،312
(11،472،981
) (36،681،681
(167،152،111

)
)
)
)

19،432،714
()3،588،717،167
9،391،781،155
()3،569،274،363
9،391،781،155
) () 126،555،525
(752،564،981
41،219،647،454 21،119،192،151
26،315،292،139
27،315،432،519
48،424،624،571

66،524،939،493

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  36تشكل جزءً أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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بنك سورية الدولي اإلسالمي
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران 1320
(غير مدققة)
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معلومات عامة

بنااك سااورية الاادويل اإلسااالمي ش.م.م .عامااة سااورية(.املصاارف) هااو شااركة مسااامهة سااورية مغفلااة ةلوكااة بنساابة  %31ماان قباال بنااك قطاار الاادويل
اإلسالمي  -قطر .مت تأسيس املصرف يف  7أيلول  2116مبوجاب قارار رئاساة جملاس الاوزراء رقا /67م و بتااريخ  9نيساان  2117وحصال علاى
السجل التجاري حتت رق  14886لدى مديرية االقتصاد والتجارة وخيضع ألحكام املرسوم التشريعي رق  35لعام  2115اخلاص بتنظي عمل
املصارف اإلسالمية والقانون رق  28لعام  2111وتعليماته التنفيذية والقانون رق  23للعام  2112وقانون التجارة رق  33لعام  2117وقانون
الشركات رق  29لعام  2111ولألنظمة اليت يضعها جملس النقد والتسليف مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
مت تسجيل املصرف يف سجل املصاارف لادى مصارف ساورية املركازي حتات الارق  16بو افه مصارفاً خا ااً .ومت التاداول بأساه املصارف يف ساوق
دمشق لألوراق املالية وكل ذلك مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
تأسس املصرف برأس مال مقداره  5،111،111،111لرية سورية موزع على 11،111،111سه بقيمة امسية  511لرية سورية للسه
الواحد.
قام املصرف خالل شهر تشرين الثاين  2111بزيادة رأمساله مبقدار  461،381،511لرية سورية وذلك تطبيقاً ألحكام القانون رق  3لعام
 2111القاضي بتعديل املادة الرابعة من املرسوم التشريعي رق  35لعام  2115والذي حيدد رأمسال املصرف اإلسالمي املصرح به يف ك
الرتخيص على أن ال يقل عن  15مليار لرية سورية موزعة على أسه أمسية وستت هذه الزيادة خالل ثالث سنوات من تاريخ دور القانون رق
 3لعام  ،2111وقد اتبعه بزيادة رأمساله مبقدار  2،138،618،511لرية سورية خالل شهر آذار  2111ليصبح رأس املال مبقدار
 7،511،111،111لرية سورية ،ويف وقت الحق متت املوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة االوراق واالسواق املالية السورية قرار رق /81أم
بتاريخ  28حزيران  2111على الطلب املقدم من قبل املصرف خبصوص جتزئة القيمة االمسية للسه وفقاً ألحكام املرسوم رق  115لعام 2111
وعلى احكام تعليمات جتزئة االسه ودجمها الصادرة بالقرار رق /49م تاريخ  7نيسان  2111وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رق  1855تاريخ
 23حزيران  2111املتضمن املصادقة على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسه وعلى موافقة جملس املفوضني
جبلسته رق  32تاريخ  28حزيران  2111لتصبح القيمة االمسية لسه بنك سورية الدويل االسالمي  111لرية سورية للسه الواحد ليكون عدد
إمجايل اسه البنك  75،111،111سه بقيمة امجالية تبلغ  7،511،111،111لرية سورية ،وقد اتبعه بزيادة ثالثة حيث مت زيادة رأمسال
املصرف بقيمة  612،319،211لرية سورية ليصبح  8،112،319،211لرية سورية ،مث أتبعه بزيادة رابعة بقيمة  387،196،511لرية سورية
ليصبح رأس مال املصرف مبلغ  8،499،415،711لرية سورية .
اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف مدينة دمشق منطقة املزة فيالت شرقية جانب دار املعلمني عقار رق  4268املزة ،دمشق-سورية.
يقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه واليت بلغ عددها  23فرعاً و3مكاتب هي:
دمشق ( الروضة  ،املزة  ،حريقة  ،حرستا  ،عدرا  ،مزة فيالت شرقية  29 ،أيار ،فندق ديدميان ،يعفور) .
حلب (العزيزية  ،السبيل  ،سبع حبرات  ،سيف الدولة ،الفرقان) ،درعا ،محاه ،محص ،دير الزور ،الالذقية ،طرطوس ،ادلب ،القامشلي ،الرقة.
ومكاتب (مكتب شام سيت سنرت ،مكتب مرفأ الالذقية ،مكتب مرفأ طرطوس).
وافق جملس اإلدارة على البيانات املالية بتاريخ  27أب  2113مبوجب القرار رق .2113/3/6/2
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هيئة الرقابة الشرعية
اشارة اىل املرسوم التشريعي رق ( )35لعام  2115الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد حمدود من علماء الفقه والشريعة
والقانون واليت يت تعيينها من قبل اجلمعية العمومية ملسامهي املصرف االسالمي فقد مت تكوين هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من ثالثة أعضاء من
علماء الفقه و الشريعة و القانون يف العامل العريب واإلسالمي و يكون رأيها ملزماً للمصرف وه :
د.عبد الستار أبو غدة (رئيس هيئة الرقابة الشرعية )
د.يوسف شنار (عضو تنفيذي هليئة الرقابة الشرعية مقي )
د.عبد الفتاح البزم (عضو هيئة الرقابة الشرعية )
مت تعني هيئة الرقابة الشرعية باملصرف بناء على قرار جملس النقد و التسليف رق  969بتاريخ  2113/14/24و بقرار من اجلمعية العمومية
العادية املنعقدة بتاريخ  2113/14/29للمسامهني بناء على اقرتاح جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مبوافقة جملس النقد و التسليف
و ال جيوز عزل أي منه إال بقرار من اجلمعية العمومية و إعالم مصرف سورية املركزي بذلك .
مهمة اهليئة مراقبة أعمال املصرف اإلسالمي و أنشطته من حيث توافقها أو خمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية و إبداء الرأي الشرعي يف يغ
العقود الالزمة ألنشطة املصرف و أعماله.
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تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

 – 2أ املعايري والتفسريات املتبعة يف الفرتة احلالية
مت إتباع املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة التالية خالل السنة احلالية ،واليت مل تؤثر بشكل جوهري على اإلفصاحات واملبالغ الواردة خالل الفارتة
احلالية الفرتات السابقة واليت بدورها قد يكون هلا تأثري على املعاجلة احملاسبية فيما يتعلق باملعامالت والرتتيبات املستقبلية:


تعااديالت علااى املعيااار الاادويل العااداد التقااارير املاليااة رقا ( )7إفصاااحات -تقاااص األ ااول املاليااة واملطلوبااات املاليااة حيااث تتطلااب هااذه
التعديالت من البنك بأن يفصح مبعلومات عن حقوقها من أجل عملية التقاص واالرتباطات ذات العالقة



املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق (  ) 11البيانات املالية املوحدة*
يستبدل أجزاءاً من معيار احملاسبة الدويل رقا ( )27البيانات املالية املوحدة واملنفصلة اليت تعاجل البيانات املالية املوحدة والتفسري رق
( )12توحيد البيانات املالية للمنشآت ذات الاغرض اخلاص .يساتعامال املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق ( )11السيطرة مبثابة
األساس الوحيد لتوحيد البيانات املالية بغض النظر عن طبيعة املستثمر به ويتضمن تعريفاً جديد للسيطرة .يتطلب املعيار الدويل العداد
التقارير املالية رق ( )11تطبيق مبفعول رجعي خاضع لبعض األحكام االنتقالية ويوفر معاجلات بديلة يف بعض الظروف .مت تعديل معيار
احملاسبة الدويل رقا ( )27البيانات املالية املنفصلة* ومعيار احملاسبة الدويل رقا ( )28اساتثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشارتكة*
كي تتالئ مع إ دار املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقا (.)11



معيار التقارير املالية الدويل رق ( )11اإلتفاقيات املشرتكة*
يستبدل معيار احملاسبة الدويل رقا ( )31احلصص يف املشاريع املشرتكة والتفسري رق ( )13الوحدات حتت السيطرة املشرتكة –
املسامهات غري النقدية للمشاركني يف مشروع مشرتك .يؤسس املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق ( )11لنوعني من االتفاقيات
املشرتكة :العمليات املشرتكة و املشاريع املشرتكة .يت متييز االتفاقيات املشرتكة بواسطة حقوق وواجبات األطراف هلذه االتفاقيات
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املشرتكة .باإلضافة إىل ذلك ،وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رق ( ،)11يتوجب حماسبة املشاريع املشرتكة باستخدام طريقة
حقوق امللكية بينما وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقا ( )31فيمكن حماسبة املنشآت حتت السيطرة املشرتكة باستخدام طريقة حقوق امللكية
أو على أساس النسبية .مت تعديل معيار احملاسبة الدويل رقا ( )28استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع مشرتكة* كي يتالئ مع إ دار
معيار التقارير املالية الدويل رق (.)11


املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق ( )12اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت االخرى*.
هو معيار حول اإلفصاحات وينطبق على املنشآت اليت متتلك حصصاً يف شركات تابعاة ،اتفاقيات مشرتكة ،شركات زميلة و/أو منشآت
هيكلية غري موحدة .بشكل عام ،إن متطلبات اإلفصاح مبوجب املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق ( )12هي أكثر توسعاً مقارنة
مع املعااياري احلالية.



املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق ( )13قياس القيمة العادلة.
ّيعرف القيمة العادلة ،يؤسس إطاراً وحيد لقياس القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات حول قياس القيمة العادلة .إن نطاق املعيار الدويل
العداد التقارير املالية رق ( )13واسع وينطبق على البنود املالية وغري املالية اليت تتطلب أو تسمح املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
الدولية األخرى بالقياس واإلفصاح عن القيمة العادلة ،باستثناء حاالت حمددة .بشكل عام ،إن متطلبات اإلفصاح مبوجب املعيار الدويل
العداد التقارير املالية رق ( )13هو موسع أكثر مقارنة مع متطلبات املعايري احلالية.



تع ااديالت على معيار احملاسبة الدويل رق ( )19منافع املوظفني ،اليت تلغي "ةر النهج" وبذلك يتطلب من املنشأة االعرتاف بالتغيريات يف
خطط املنافع احملددة وأ ول اخلطة عند نشوئها.



تعديالت على املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق ( )7األدوات املالية – اإلفصاحات ،اليت تعزز االفصاحات حول تقاص
املوجودات واملطلوبات املالية.



يف أيار  ، 2111مت إ دار رزمة مؤلفة من مخسة تعامي تتعلق بتوحيد البيانات املالية ،االتفاقيات املشرتكة ،الشركات الزميلة
واإلفصاحات تتضمن معايري اعداد التقارير املالية الدولية رق ( )11( ،)11و( ،)12ومعايري احملاسبة الدولية رق (( )27املعدلة يف
 )2111و(( )28املعدلة يف .)2111

-2ب املعايري والتفسريات الصادرة وغري سارية املفعول بعد
مل تطبق الشركة املعايري  ،التعديالت و التفسريات اجلديدة التالية واليت كانت ادرة وغري سارية املفعول:
سارية المفعول

للسنوات التي تبدأ في أو بعد :

املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق ( )9األدوات املالية والتعديالت الناجتة على
املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق ( )7األدوات املالية – اإلفصاحات

 1كانون الثاين 2115

تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رق (  ) 32األدوات املالية – العرض ،ترتبط بدليل

 1كانون الثاين 2114
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التطبيق حول تقاص املوجودات واملطلوبات املالية.
باعتقاااد اإلدارة ،إن تطبيااق املعااايري والتفساريات أعاااله يف الفارتات املسااتقبلية لاان يكااون هلااا تااأثري هااام علااى البيانااات املاليااة للمصاارف خاالل التطبيااق
املبدئي باستثناء املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق ( )9الذي قد ياؤثر علاى القاي الاواردة يف البياناات املالياة وقاد يناتج عناه إفصااحات مكثفاة
يف البيانات املالية.
ملخص عن المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 9

املوجودات املالية
يقدم املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق  9متطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات املالية واليت تندرج ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل
رق  – 39األدوات املالية :االعرتاف والقياس .حتديداً ،يتطلب املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق  9تصنيف مجيع املوجودات املالية وقياسها
الحقا أما بالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة بالنسبة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي
للموجودات املالية.
يتطلااب املعيااار الاادويل العااداد التقااارير املاليااة رقا  ، 9قياااس أدوات الادين بالكلفااة املطفااأة فقااط إذا كااان األ ال حمت افظ بااه ضاامن من اوذج أعماهل اا
والذي يكون اهلادف مناه االحتفااظ باملاوجودات من أجال حتصيال التدفقاات النقادية التعااقادياة وإذا كاان يناتج عان الشارو التع ااقدية لأل ال املاايل
يف تاواريخ حماددة تادفقات ناقدية تكون جمارد دفعاات للمبلاغ األساساي والفائادة علاى املبلاغ األساساي غاري املسادد .إذا مل يات حتقياق كاال الشارطني،
فإن أداة الدين يت تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.
بإمكان املصرف عند االعرتاف املبدئي أن حيدد أداة دين تنطبق عليها شرو الكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر إذا كان
القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبري من حاالت عدم التطابق احملاس ي.
ختضع أدوات الدين اليت يت قياسها الحقاً بالكلفة املطفأة ،الختبار التدين يف القيمة.
يت تصنيف وقياس أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر باستثناء تلك األ ول احملتفظ هبا للمتاجرة وتلك
االستثمارات احملددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .إن األرباح واخلسائر الناجتة من أدوات حقوق امللكية احملددة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،باستثناء أنصبة األرباح اليت يت قيدها يف بيان الدخل وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رق  – 18اإليراد يت قيدها يف
بيان الدخل الشامل اآلخر وال يت إعادة تصنيفها الحقاً إىل بيان الدخل.
بالنسبة ألدوات الدين غري احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر مبوجب خيار القيمة العادلة ،ينبغي إعادة التصنيف من القيمة
العادلة من خالل األرباح واخلسائر إىل الكلفة املطفأة أو العكس عندما تغيار الشركة منوذج أعماهلا بالنسبة ملوجودا ا املالية حبيث ال يعود متوافقاً
مع أسس التصنيف السابق.
يتطلب املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق  9عدم فصل املشتقات املدجمة يف العقود عندما يكون املضاف أ الً مالياً ضمن نطاق هذا
املعيار .عوضاً عن ذلك ،ينبغي حتديد أسس القياس أما بالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة على جممل العقد املختلط.

املطلوبات املالية
يتضمن املعيار الدويل العداد التقارير املالية رق  9متطلبات لقياس وتصنيف املطلوبات املالية .إن أه تغيري يف تصنيف وقياس املطلوبات املالية
يتعلق مبحاسبة التغيري يف القيمة العادلة ملطلوب مايل (حمدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر) واملنسوب إىل التغيريات يف خماطر ائتماان
ذلك املطالوب.
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بالنسبة للمطلوبات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر ،ينبغي عرض مبلغ التغري يف القيمة العادلة املنسوب إىل التغيريات يف
خماطر االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر ما مل تؤدي هذه املعاملة إىل إجياد أو زيادة سوء املطابقة احملاسبية يف األرباح أو اخلسائر .ال يت الحقا
إعادة تصنيف التغريات يف القيمة العادلة املنسوبة إىل خماطر ائتمان املطلوب املايل إىل بيان الدخل .وفقاً للمعيار احملاس ي الدويل رق  ،39كان يت
سابقاً االعرتاف بإمجايل مبلغ التغري يف القيمة العادلة للمطلوب احملدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر يف بيان الدخل.
أ ادرت هيئااة احملاساابية واملراجعااة للمؤسسااات املاليااة اإلسااالمية معيااارين حماساابيني جدياادين ومااذكرة حماساابية توجهيااة جدياادة مت موافقااة جملااس اهليئااة
عليهااا بتاااريخ  22متااوز  2111واملعااايري احملاساابية اجلدياادة هااي إطااار إعااداد التقااارير املاليااة للمؤسسااات املاليااة اإلسااالمية واالسااتثمار يف الصااكوك
واألسااه والسااندات املماثلااة ،ويكااون مطلوبااً ماان املؤسسااات املاليااة اإلسااالمية فصاال اسااتثمارا ا يف نااوعني ماان االسااتثمار ومهااا االسااه والصااكوك
ويعتمااد هااذا الفصاال علااى خصااائص األدوات االسااتثمارية ومقا ااد االسااتثمار .إىل ذلااك مت إ اادار معيااار جديااد هااو معيااار املسااؤولية االجتماعيااة
حيث ان املسؤولية االجتماعية يف املصارف اإلسالمية تتطلب التزام املصرف اإلساالمي باملشااركة يف بعاض األنشاطة والاوامج واألفكاار االجتماعياة
لتلبية املتطلبات االجتماعية لألطراف املرتبطة به واملتأثرة بنشاطه سواءً بداخله أو خارجه وهذا يتطلب جمموعة من الشرو منها:
ضاارورة التازام البنااك اإلسااالمي التزامااً كااامالً بأحكااام الشاريعة اإلسااالمية قااوالً وعماالً ،شااكالً ومضااموناً ،التقااومي املسااتمر لااألداء والنتااائج ،االهتمااام
بإجراء حبوث ميدانية لتأكيد اإلثبات العملي لدور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعية.
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السياسات المحاسبية

أ-

إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة كما يف  31حزيران  2113وفقاً للمعيار احملاس ي الدويل رق ( 34املتعلق بالتقارير املالية
املرحلية) مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية ووفقاً للقوانني املصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف ووفقاً للمعايري
احملاسبية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية .إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املرحلية ،تتفق مع
تلك اليت اتبعت يف إعداد البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31كانون األول .2112
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات و اإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنوية و املعدة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير
املالية ،كما أن نتائج أعمال املصرف للثالثة أشهر املنتهية يف  31حزيران  2113ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف 31
كانون األول .2113
ب-

إعداد البيانات املالية:

مت إعداد البيانات املالياة علاى أسااس الكلفاة التارخيياة باساتثناء بعاض املوجاودات املالياة املتاوفرة للبياع و للمتااجرة والايت تظهار بالقيماة العادلاة .جارى
تصنيف املوجودات و املطلوبات حسب طبيعة كل منها و جرى تبويبها يف البيانات املالية تبعاً لسيولتها التقريبية.
تظهر البيانات املالية باللرية السورية ،اليت متثل عملة إعداد البيانات املالية و عملة االقتصاد.
ج-

العمالت األجنبية:

حتا ّاول كافااة العمليااات ،مبااا يف ذلااك اإليارادات واألعباااء بااالعمالت األجنبيااة إىل اللاارية السااورية بسااعر اارف يااوم اإلدخااال يف القيااود 1مث ياات حتوياال
أر دة املوجودات واملطلوبات وحسابات خارج امليزانية بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية وفقا لنشرة تقيي املوجودات واملطلوبات احملدد من قبل
املصاارف املرك اازي كمااا يف  31حزي اران  185( 2113ل.س .لل ادوالر األمريك ااي و  241769ل.س .لليااورو) .ي اات قيااد فروق ااات القطااع يف بي ااان
األرباح أو اخلسائر1
إن التدفق النقدي بالعمالت األجنبياة النااتج أو املساتعمل يف خمتلاف النشااطات كماا هاو ظااهر يف بياان التادفقات النقدياة ،جارى حتويلاه إىل اللارية
السورية على أساس سعر الصرف يف  31حزياران  2113وذلاك باسااتثناء ر ايد النقاد و ماا ياوازي النقاد يف بداياة السانة الاذي جارى حتويلاه علاى
أساس سعر الصرف بنهاية السنة السابقة1
يت حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.
يت تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية (مثل االستثمارات املالية املتوفرة للبيع) كجازء مان التغاري
يف القيمة العادلة.
د-

املوجودات واملطلوبات املالية:

االعرتاف والغاء االعرتاف:
يت االعرتاف األويل من قبل املصرف بذم البيوع املؤجلة والصكوك واألسه بالتاريخ الذي نشأت فيه 1ويت االعرتاف األويل جبميع املوجودات
واملطلوبات املالية األخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقا يف الشرو التعاقدية لألداة1
حتول حقوق استالم
يت الغاء االعرتاف من قبل املصرف بأ ل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األ ل ،أو عندما ّ
التدفقات النقدية التعاقدية العائدة لأل ل املايل يف عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األ ل املايل1
يت الغاء االعرتاف من قبل املصرف مبطلوبات مالية عند االعفاء من أو إلغاء أو انتهاء أجل االلتزامات التعاقدية اخلا ة هبا1
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إجراء املقا ة:
يت إجراء املقا ة بني موجودات ومطلوبات مالية ويت إظهار القيمة الصافية يف املركز املايل فقط عندما ميلك املصرف حق قانوين إلجراء املقا ة
بني املبالغ أو أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن1

تقيي القيمة العادلة:
إن حتدياد القي العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق املالية الناشطة يبىن على أساس أسعار السوق املدرجة 1وبالنسبة لألدوات املالية اليت
ليس هلا سعر مدرج،أو عدم وجود تداول نشط لبعض االوراق املالية أو عدم نشا السوق يت تقدير قيمتها العادلة مبقارنتها بالقيمة السوقية
احلالية ألداة مالية مشاهبة هلا اىل حد كبري  ،و يت إثبات األرباح و اخلسائر غري احملققة الناجتة عن التقيي يف بند احتياطي القيمة العادلة
لالستثمارات يف قائمة املركز املايل.

تدين قيمة املوجودات املالية:
يف تاريخ كل مركز مايل ،يت تقيي املوجودات املالية ،ما عدا تلك اليت هي على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ،لناحية وجود
حسي ،نتيجة حصول حدث أو أكثر بعد اجراء القيد
مؤشرات تدين يف قيمتها 1يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل ّ
األويل للموجودات ومن األدلة على التدين احتمال عدم إمكانية حتصيل املبالغ املستحقة للمصرف عندما يتوفر دليالً موضوعياً أو حدثاً ما قد أثر
سلباً على التدفقات النقدية املستقبلية لذم البيوع املؤجلة أو احتماليةحدوث افالس ال حاب أر دة ذم البيوع على أن التدفقات النقدية
املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت1
بالنسبة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع أو االستثمارات يف الصكوك  ،فإن اخلسائر املرتاكمة املساجلة ساابقاً ضامن حقاوق املساامهني يات
قياادها يف األرباااح أو اخلسااائر عناادما تكااون خسااائر تاادين القيمااة مثبتااة حبصااول تاادين مسااتمر ملاادة طويلااة يف القيمااة العادلااة لالسااتثمارات يف أوراق
مالية 1إن أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع أواالستثمارات يف الصكوك ،الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة،
ال تقيد يف األرباح أو اخلسائر وإمنا تقيد يف بيان حقوق املسامهني إال يف حاال وجاود دليال موضاوعي علاى إلغااء إثباات خساارة التادين يف القيماة،
حيث يت عندها حتويل األرباح أو اخلسائر املثبتة ضمن حقوق املسامهني إىل بيان األرباح أو اخلسائر

إعادة تصنيف االستثمارات

إذا غري البنك نيته املتعلقة باالحتفاظ بواحد أو مبجموعة من استثماراته ،على سبيل املثال :من متاحة للبيع إىل حمتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق
أو العكس ،فيجب عليها تطبيق ما يأيت:
قياس االستثمارات اليت مت إعادة تصنيفها من فئة إىل أخرى بالقيمة العادلة ،ويطبق على ذلك االستثمارات يف الفرتات املالية الالحقة للسياسات
احملاسبية املتبعة للفئة اليت مت فيها إعادة التصنيف.
إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية (أو القيمة املدرجة) لالستثمار والقيمة العادلة على النحو اآليت:
(أ) إذا كانت القيمة الدفرتية أعلى من القيمة العادلة فإن اخلسارة الناجتة من هذا الفرق تثبت يف بيان األرباح أو اخلسائر يف السنة املالية احلالية.
(ب) إذا كانت القيمة الدفرتية أقل من القيمة العادلة فإن الربح يضاف إىل بند "احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات".
يفصح البنك عن االستثمارات اليت مت إعادة تصنيفها يف السنة املالية احلالية ،وكذلك عن الفرق بني قيمتها قبل إعادة التصنيف وبعده.
ها -

ذم وأر دة األنشطة التمويلية

ياات إظهااار ذم ا وأر اادة األنشااطة التمويليااة بإمجااايل قيمتهااا األ االية ناقص ااً هااامش اجلديااة املقبااوض علااى حساااب هااذه العمليااات وبعااد اسااتبعاد
اإليارادات املؤجلااة اخلا ااة بالساانوات الالحقااة و بعااد خصا خمصااص التاادين .وياات تقاادير املخصااص اخلاااص لتاادين قيمااة الااذم واألنشااطة التمويليااة
مبراجعة تفصيلية هلا من قبل إدارة البنك وفقاً لقرارت جملس النقد والتسليف.
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املراحبة لآلمر بالشراء:
هي عقد يبيع املصرف مبوجبه أ ل أو سلعة سبق له شراؤها و حياز ا بنااءً علاى وعاد املتعامال امللتازم بشارائها بشارو معيناة وفقاا لسياساة املصارف
الاايت تعتمااد علااى اإللازام بالوعااد .وذلااك مقاباال تاان يتكااون ماان التكلفااة و هااامش ربااح متفااق عليااه علااى أن يقااوم العمياال باادفع هااامش جديااة يعتااوه
املصرف دفعة مقدمة من قيمة األ ل أو السلعة يف حال متت املراحبة مع العميل ويت اظهار األرباح املؤجلة يف القيود منذ تااريخ العقاد ومان مث يات
تنزيل اجلزء اخلاص بكل قسط مستحق من األرباح املؤجلة وحتويلها اىل بيان األرباح أو اخلسائر.
االستصناع:
هاو عقااد بااني املصاارف و املتعاماال علاى أن يبيااع املصاارف لااه عينااً مصانعة ،وفقاااً ملوا اافات متفااق بشااأهنا .يقاوم املصاارف بتطااوير العااني بنفسااه أو ماان
خالل مقاول من الباطن مث يسلمها للمتعامل يف تاريخ حمدد مقابل تن متفق عليه ويت اظهاار األربااح املؤجلاة يف القياود مناذ تااريخ العقاد ومان مث
يت تنزيل اجلزء اخلاص بكل قسط مستحق من األرباح وحتويلها اىل بيان األرباح أو اخلسائر.
تظهر عقود االستصناع بقيمة املبالغ املدفوعة من قبل املصرف مع أرباحها منذ نشوء التعاقد حيث إعتمد املصرف طريقة العقود التامة لالستصناع.
اإلجارة:
هاي عقاد حبيااث يقاوم املصارف (املااؤجر) بشاراء أو إنشاااء أ ال ماا للتااأجري ،بنااءً علاى طلااب املتعامال (املسااتأجر) ،إساتناداً علاى وعااد مناه باسااتئجار
األ ل ملدة معلومة و مقابل أقسا إجيار حمددة .ويف حال متت اإلجارة مع العميل يعتو املصرف هامش اجلدية مبثابة دفعة مقدمة تستهلك مباشرة
و قد تنتهي اإلجارة بتمليك املستأجر األ ل املؤجر عليه على أن يقوم العميل بدفع هامش جدية يعتوه املصرف دفعة مقدمة تستهلك مباشرة ويف
هذه احلالة جيب حتديد طريقة متليك العني للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد االجيارة ويكون بإحدى الطرق اآلتية:
أوالً :وعد بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي أو بتعجيل أجرة املدة الباقية أو بسعر السوق.
ثانياً :وعد باهلبة.
ثالثاً :عقد هبة معلق على شر سداد األقسا .
الوكالة:
هي عقد يفوض املصرف مبوجبه الوكيل إلستثمار مبلغ من املال وفق شرو معينة بأجرة حمددة (مبلغ مقطوع أو نسبة من املبلغ املستثمر) حيث أن
هذه األموال تابعة لقاعدة الربح واخلسارة .يلتزم الوكيل بإعادة املبلغ املستثمر يف حالة التعدي و/أو التقصري و /أو املخالفة يف أي من شرو الوكالة
وميكاان أن تكااون عمليااة التفااويض ماان قباال الوكياال إىل املصاارف حيااث أن املصاارف حصاال علااى جاازء ماان الودائااع مقاباال اسااتثمارها بشااكل وكالااة
باالستثمار.
الصكوك:
متثل الصكوك وثائق متساوية القيمة متثل حصص شائعة يف ملكية أعيان أومنافع أو خدمات أو موجودات مشروع معني أو نشا إستثماري
خاص.
و-

موجودات إجارة تشغيلية وإجارة منتهية بالتمليك

تدرج هذه املوجودات مبدئياً بالتكلفة والنفقات املباشرة اخلا ة هبا .تشتمل موجودات اإلجارة (اإلجارة التشغيلية) و(اإلجارة املنتهية بالتمليك)
على أراضي ومباين.
حيسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مجيع اإلجارات املنتهية بالتمليك باستثناء األراضي (اليت ليس هلا عمر حمدد) ،وفقاً ملعدالت
يت حساهبا لشطب التكلفة لكل موجود على مدى عمره اإلنتاجي املتوقع حيث أن سياسة االستهالك املتبعة باالجارة املنتهية بالتمليك هي
نفسها سياسة االستهالك املتبعة من قبل املؤجر (املصرف) فيما خيص املوجودات الثابتة .ويعد املسؤول عن بقاء العني احلة لالستعمال يف
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االجارة املنتهية بالتمليك املؤجر من حيث الصيانة إال يف حال توع املستأجر بذلك .
بالنسبة ملوجودات اإلجارة (اإلجارة التشغيلية) فإنه يت حساب االستهالك على أساس القسط الثابت وفقاً ملعدالت يت حساهبا لشطب تكلفة
املوجودات على مدى األعمار اإلنتاجية املتوقعة مع العل أن البنك مل يتعامل مع اإلجارة التشغيلية.
ز-

ايف املوجودات قيد االستثمار أو التصفية:

جمموع أر دة املوجودات املقتناة بغرض التأجري اليت مل توضع يف االستثمار بعد أو املقتنااة بغارض املراحباة (نتيجاة وعاد بالشاراء) أو البياع اآلجال أو
الناجتااة عاان اخااالل العمياال بوعااده يف متوياال املراحبااة ،أو املساال فيااه أو موجااودات االستصااناع حتاات التنفيااذ أو املوجااودات لالسااتغالل يف عمليااات
املضاربة واملشاركة (بعد استبعاد خمصص اإلهالك) ،أو تلك األ ول اآليلة للمصرف وفاء لديونه أو غري ذلك ،خمصوماً من هذه األر دة خمصص
التدين اخلاص هبا.
ح-

املوجودات الثابتة املادية:

جرى إظهار املوجودات الثابتة ،على أساس سعر التكلفة باللريات السورية و مؤونة التدين يف القيمة إن وجدت.
جيري استهالك املوجودات الثابتة ،باستثناء االرض والدفعات املسابقة علاى نفقاات رأمسالياة ،بطريقاة القساط الثابات علاى مادى األعماار اإلنتاجياة
باعتماد املعدالت السنوية التالية:
%

1
مباين
21
حتسينات على املباين
11
أثاث ومفروشات
15
معدات و أجهزة
21
أجهزة احلاسب اآليل
21
سيارات
ميثل الربح أو اخلسارة من التفرغ عن أ ل من املوجودات الثابتة الفرق باني عائادات التفارغ و القيماة الدفرتياة لأل ال .يات قياد الاربح و اخلساارة يف
بيان األرباح أو اخلسائر.
-

املوجودات الثابتة غري املادية:

تظهر املوجودات الثابتة غري املادية على أساس سعر التكلفة باللريات السورية و مؤونة التدين يف القيمة إن وجدت.
بالنسبة للموجودات الثابتة غري املادية اليت عمرها الزمين غري حمدد ،يت مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويت تسجيل أي تدين يف
قيمتها يف بيان األرباح أو اخلسائر.
جيري اطفاء املوجودات الثابتة غري املادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي:
برامج املعلوماتية
ي-

 5سنوات ()%21

االخنفاض يف قيمة املوجودات الثابتة املادية وغري املادية:

يف تاااريخ كاال بيااان مركااز مااايل ،يقااوم املصاارف مبراجعااة القااي الدفرتيااة ال ااوله املاديااة وغااري املاديااة لتحديااد فيمااا اذا كااان يوجااد اي مؤشاار باأن تلااك
اال ول قد أ اهبا خسارة تدين يف قيمتها 1ان وجد هكذا مؤشر ،يت تقادير القيماة االسارتدادية لال ال لتحدياد مادى خساارة تادين القيماة ( ان
وجدت )1

- 09 -

القيمااة االساارتدادية هااي القيمااة األعلااى مااا بااني القيمااة العادلااة ناااقص كلفااة البيااع والقيمااة االسااتعمالية 1عنااد حتديااد القيمااة االسااتعمالية ،ياات حسا
التاادفقات النقديااة املسااتقبلية املقاادرة اىل قيمتهااا احلاليااة باسااتعمال نساابة حس ا قباال الض اريبة تعكااس تقااديرات السااوق احلاليااة للقيمااة الزمنيااة للنقااد
واملخاطر املالزمة لأل ل الذي مل يت بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية1
إذا كان تقدير القيماة االسرتدادية لأل ل أقال من قيمته الدفرتية ،يت انقاص القيمة الدفرتية لال ل لتوازي القيمة االسرتدادية .تقيد خسارة تدناي
القيمة حاالً يف األرباح أو اخلسائر ،اال اذا كان األ ل املختص مسجل دفرتياً بقيمة إعادة التقيي  ،ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة
كتخفيض لوفر اعادة التقيي  1يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً ،يت زيادة القيمة الدفرتية لأل ل اىل أن تصل اىل التقدير املع ّدل
لقيمتها االسرتدادية ،لكن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو مل يت قيد خسارة تدين
قيمة لال ل يف سنوات سابقة 1يت قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف االرباح أو اخلسائر ،اال اذا كان اال ل املختص مسجل دفرتياً بقيمة
اعادة التقيي  ،ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر اعادة التقيي 1
ك-

املخصصات:

يت تكوين املخصصات عندما يكون هنالك التزام مايل على املصرف (قانوين أو متوقعة) ناتج عن حدث حصال يف املاضاي ،ومان احملتمال تساديد
االلتزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به .ميثل املخصص املكون أفضل تقدير للمبلغ املتوجب لتسديد االلتازام املاايل بتااريخ املركاز املاايل،
مع األخذ بعني االعتبار املخاطر وعدم اليقني احمليطني هبذا االلتزام.
ل-

اشرتاكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض هناية اخلدمة:

إن املصاارف مسااجل يف مؤسسااة التأمينااات االجتماعيااة يف اجلمهوريااة العربيااة السااورية و يساادد بشااكل منااتظ التأمينااات املرتتبااة عاان موظفيااه إىل
املؤسسااة .متثاال هااذه املسااامهات اتفاااق املصاارف مااع موظفيااه حااول تعااويض هنايااة اخلدمااة و بالتااايل سااوف حيصاال املوظفااون علااى هااذا التعااويض ماان
مؤسسة التأمينات االجتماعية .ليس على املصرف أية التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.
م-

حتقق اإليراد

تثبت إيرادات عقود املراحبة واالستصناع على أساس اإلستحقاق باستخدام طريقة القسط املتناقص .ويف حالة وجود ذم أوأنشطة متويلية متعثرة

وعند عدم التأكد من اسرتداد تلك اإليرادات يت تعليقها وفقاً لقرار جملس النقد والتسليف رق /597م.ن/ب  4وتعديالته.

تثبت إيرادات الرسوم والعموالت عند قبضها.
اإلجارة:
يت تثبيت إيرادات اإلجارة على أساس اإلستحقاق.
الصكوك:
يت تثبيت ايرادات الصكوك على أساس اإلستحقاق.

ن  -ضريبة الدخل:
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون  28تاريخ  16نيسان  ،2111والذي حدد الضريبة مبعدل  % 25من ايف األرباح
اخلاضعة للضريبة.
ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان األرباح أو اخلسائر بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ
غري اجلائز تنازيلها من الوعاء الضري ي.
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إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف البيانات املالية
والقيمة اليت يت احتساب الربح الضري ي على اساسها .وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام
الضري ي او حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
يت االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضري ي مستقبالً .بينما يت
االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبال عند احتساب الربح الضري ي .
يت مراجعة ر يد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويت ختفيضها يف حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك املوجودات
الضريبية جزئيا او كليا.
س -كفاالت مالية:
ان عقود الكفاالت هي عقود توجب على املصرف اجراء دفعات حماددة لتعاويض احلامال عان خساارة ترتبات إماا ألن ماديناً معيّنااً عجاز عان اجاراء
دفع مستحقة مبوجب شرو أداء الدين أو عدم اإللتزام بكفالة حسان التنفياذ أو الكفالاة املؤقتاة .ميكان هلاذه العقاود ان تأخاذ عادة اشاكال قانونياة
للمقاضاة (كفاالت ،كتب اعتماد ،عقود ضمان ائتماين)1
تُقيّد مطلوبات الكفاالت املالياة أوليااً علاى أسااس قيمتهاا العادلاة ،والحقااً ُحتمال يف الادفاتر علاى أسااس القيماة األعلاى ماا باني هاذه القيماة املعدلاة
والقيمااة احلاليااة للدفعااة املتوقعااة (عناادما يصاابح ماان احملتماال إجاراء دفعااة ماان جاراء الكفالااة ) 1تُاادرج الكفاااالت املاليااة ضاامن حسااابات التسااوية (يف
املوجودات) ويف املطلوبات1
حسابات االستثمار املطلقة:
هي احلسابات اليت يعطي أ حاهبا احلق للمصرف يف استثمارها على أساس عقد املضاربة على الوجه الذي يراه مناسباً  ،كما اهن يأذنون له
خبلطها بأمواله الذاتية ( حقوق أ حاب امللكية ).
الديون املعاد هيكلتها:
هي الديون اليت مت إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية هلا من حيث تعديل األقسا أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية أو تأجيل بعض
األقسا أو متديد فرتة السماح  ...اخل.
ع  -النقد وما يف حكمه:
هو النقد واألر دة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقا ا األ لية ثالثة أشهر فأقل) ،وتتضمن :النقد واألر دة لدى بنوك
مركزية واألر دة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية ،وتنازل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقا ا
األ لية ثالثة أشهر فأقل) واألر دة املقيدة السحب.
غ  -إيرادات غري شرعية:
ال يوجد ايرادات غري الشرعية خالل الربع الثاين من عام 2113
كماا أنااه مااازال هناااك ر اايد ماادور مان عااام  2112مقااداره  243،342ل.س ساايت اارفه الحقااً وقاد مت جتنيبااه ماان االيارادات ومت ادراجااه يف بنااد
مطلوبات اخرى.
ف  -احتساب الزكاة :
الزكاة  :قيمة الزكاة احملتسبة على النتائج احملققة لغاية إعداد هذه البيانات.
إن إدارة البنك غري خمولة باخراج زكاة أمواهلا وبالتايل فإن إخراج الزكاة يقع على عاتق املسامهني.
ص  -توزيع األرباح بني أ حاب ودائع االستثمار املطلق واملسامهني
 ختتلط أموال أ حاب حسابات االستثمار املطلق وأموال املسامهني ضمن وعاء املضاربة وبالتايل ال يوجد أولوية لالستثمار ألي من املسامهني أوأ حاب حسابات االستثمار املطلق.
 يتبع املصرف السياسة التالية يف احتساب األرباح اخلا ة بأ حاب حسابات االستثمار املطلق:- 20 -

يت تقسي اإليرادات إىل إيرادات نامجة عن االستثمارات و إيرادات نامجة عن عموالت املصرف ،حيث إن اإليرادات النامجة عن عموالت املصرف
تكاون كاملااة مان حااق املصاارف وال تاوزع علااى أ ااحاب حساابات االسااتثمار املطلااق ألهناا ناجتااة عاان اخلادمات الاايت يقاادمها املصارف و ال عالقااة هلااا
بإستثمار أموال أ حاب حسابات االستثمار املطلق.
يت الفصل بني اإليرادات املتأتية من االستثمار باللرية السورية أو الدوالر أو اليورو حبياث ختصاص إيارادات اللارية الساورية لالساتثمار املخاتلط بااللرية
السورية واإليرادات املتأتية بالدوالر لالستثمار املختلط املوظف بالدوالر و اإليرادات املتأتية باليورو لالستثمار املختلط املوظف باليورو .
اإلي ا ارادات املتأتي ا ااة م ا اان االس ا ااتثمار ،تفص ا اال إىل إي ا ارادات متأتي ا ااة م ا اان اس ا ااتثمارات ةول ا ااة كلي ا ااً م ا اان رأس امل ا ااال واس ا ااتثمارات ةول ا ااة بش ا ااكل خم ا ااتلط
(من رأس املال  +أموال أ حاب حسابات االستثمار املطلق).
توزع اإليرادات املتأتية من مصدر خمتلط نسبة وتناسب علاى كال مان متوساط حقاوق املساامهني ومتوساط الودائاع وذلاك الساتخراج حصاة أ احاب
حسابات االستثمار املطلق من اإليرادات.
حيتسب املبلغ املستثمر و الذي ميثل املتوسط املرجح أل حاب حسابات االستثمار املطلق بناء على الشرائح التالية:
حساب التوفري

%31

حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر

%51

حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر

%75

حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر

%81

حساب ألجل (وديعة) ملدة تسعة أشهر

%85

حساب ألجل (وديعة) ملدة إثنا عشر شهراً

%91

حساب ألجل (وديعة) ملدة أربعة وعشرون شهراً (سنتان)

%95

حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً (ثالث سنوات)

%111

حيث أن أرباح احلسابات اجلارية حتول اىل املسامهني ألهن ضامنني هلا.
يت إحتساب حصة كل نوع حساب من األرباح وفقاً للشرائح املبنية أعاله.
وقااد بلااغ معاادل العائااد الساانوي القاباال للتوزيااع عاان الفاارتة ماان  1كااانون الثاااين  2113و لغايااة  31حزي اران  2113علااى املبلااغ املسااتثمر حسااب
العمالت:
%5752
وسطي السوري
%1778
وسطي الدوالر
%1798
وسطي اليورو
%1716
وسطي الريال السعودي
ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات باللرية السورية وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
%5752
الوسطي السوري
العائد على الودائع
%1،65
توفري
%2776
ودائع ألجل  1شهر
%4714
ودائع ألجل  3أشهر
%4741
ودائع ألجل  6أشهر
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%4769
ودائع ألجل  9أشهر
%4796
ودائع ألجل سنة
%5724
ودائع ألجل سنتني
%5752
ودائع ألجل ثالث سنوات
ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
%1778
الوسطي الدوالر
العائد على الودائع
%1723
توفري
%1739
ودائع ألجل  1شهر
%1759
ودائع ألجل  3أشهر
%1763
ودائع ألجل  6أشهر
%1766
ودائع ألجل  9أشهر
%1771
ودائع ألجل سنة
%1774
ودائع ألجل سنتني
%1778
ودائع ألجل ثالث سنوات
ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
%1798
الوسطي يورو
العائد على الودائع
%1759
توفري
%1799
ودائع ألجل  1شهر
%1748
ودائع ألجل  3أشهر
%1758
ودائع ألجل  6أشهر
%1768
ودائع ألجل  9أشهر
%1778
ودائع ألجل سنة
%1788
ودائع ألجل سنتني
%1798
ودائع ألجل ثالث سنوات
ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات بالريال السعودي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
الوسطي لاير السعودي
العائد على الودائع
توفري
ودائع ألجل  1شهر
ودائع ألجل  3أشهر
ودائع ألجل  6أشهر
ودائع ألجل  9أشهر

%1716
%1712
%1713
%1714
%1715
%1715
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ودائع ألجل سنة
ودائع ألجل سنتني
ودائع ألجل ثالث سنوات

%1715
%1715
%1716

توزع اإليرادات اخلا ة حبصة أ حاب حسابات االستثمار املطلق وفق املعادلة التالية:
 حيتسب نسبة مضاربة ( متثل ربح املصرف ) كحد أقصى . % 41 حيتسب احتياطي خماطر االستثمار مبا يعادل .% 11 يتكااون الاربح القاباال للتوزيااع علااى أ ااحاب حسااابات االسااتثمار املطلااق ماان إمجااايل مبلااغ اإليارادات املتأتيااة ماان مصاادر خمااتلط بعااد طاارح كاالً ماانحصة املصرف كمضارب و رب مال واحتياطي خماطر االستثمار.
 متوسااط حقااوق املسااامهني تتضاامن رأس املااال منقو ااً منااه األم اوال الاايت اسااتخدمها البنااك يف شاراء املوجااودات الثابتااة و تنفيااذ املشاااريع اخلا ااةبالبنك (مشاريع حتت التنفيذ) واالستثمارات الذاتية اليت متثل مسامهته يف رؤوس أموال الشركات .
 و قد قام املصرف خالل الفارتة بالتناازل عان جازء مان حصاته كمضاارب  ،و ختفايض نسابة املضاارب إىل  %25و ذلاك مان أجال حتقياق معادلعائد أفضل على الودائع .
 مت خص بعض املصاريف املشرتكة مان أربااح وعااء املضااربة (حبياث يتحمال أ احاب حساابات االساتثمار املطلاق جازءاً مان هاذه املصااريف بنااءًعلى موافقة اهليئة الشرعية عليها وعلى نسب حتمل وعاء املضاربة منها ،ومن أمثلة هذه املصاريف :مصاريف جملس اإلدارة ومصاريف تتعلق بتسيري
أمور أ حاب حسابات االستثمار املطلق ومحاية أمواهل .
يف حال أظهرت نتائج االستثمار خساائر سايتحمل كال مان املساامهني و أ احاب حساابات اإلساتثمار املطلقاة هاذه اخلساارة بنسابة رأمسااهل إال يف
حال تعدي املصرف و/أو تقصريه فإنه يتحمل اخلسائر الناجتة عن هذا التعدي و/أو التقصري أو خمالفة لشرو العقد.
 يت توزيع الربح مرتني كل عام يف  31من شهر حزيران و  31من شهر كانون األول.كسر الودائع:
أجازت اهليئة الشرعية للبنك شراء الوديعة من املودع يف حال أراد كسر وديعته مببلغ متفق عليه بينهما و ذلك علاى اعتباار أن الوديعاة دخلات علاى
الشيوع ضمن موجودات البنك.
يات ساداد تاان الوديعاة ماان األماوال املشارتكة بااني املساامهني وأ ااحاب حساابات االساتثمار املطلااق ،و األربااح الناشاائة عان شاراء الودائااع يات توزيعهااا
نسبة و تناسب بني املسامهني وأ حاب حسابات االستثمار املطلق حسب نسبة املشاركة بينهما.
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أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات

يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية ،على إدارة املصرف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات غري
املتوفرة من مصادر أخرى .تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا على عامل اخلوة وعلى عوامل أخرى تعتو ذات لة .وقد ختتلف
النتائج الفعلية عن هذه التغريات واالفرتاضات.
تت مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري .يت إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف السنة املالية اليت حيصل فيها تعديل
التقدير وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصرياً على هذه السنة  ،أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على السنة احلالية
وفرتات الحقة.
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة البنك بتقدير مدى إمكانية البنك على االستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمرارية ،وعلى الرغ من حالة عدم االستقرار اليت متر
هبا اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن املستقبلية فإن إدارة البنك متأكدة من أن لديها املوارد الكافية اليت تساعدها على االستمرار بالعمل
يف املدى املستقبلي املنظور وبناء عليه ،فقد مت إعداد البيانات املالية املرحلية املختصرة على أساس مبدأ االستمرارية.
أحكام مهمة لتقدير المخاطر

فيما يلي التقديرات األساسية املتعلقة باملستقبل ،ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف تاريخ بيان املركز املايل ،واليت قد ينتج عنها خماطر
التسبب بتعديالت على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية.

القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة
حتدد القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة يف أسواق نشطة ،من خالل استعمال تقنيات تقيي .
ضمن اإلطار العملي ،تستعمل هذه التقنيات باالعتماد فقط على املعلومات املتوفرة ،إال أن بعض العوامل ،مثل خماطر االئتمان (اخلاص
واملتعلق بالطرف الثاين) ،وحساسية األسواق و االرتباطات القائمة تتطلب من اإلدارة أن تستعمل تقديرات عديدة.
ميكن للتغري يف االفرتاضات حول هذه العوامل أن يؤثر على القيمة العادلة لألدوات املالية الظاهرة يف بيان املركز املايل.

االخنفاض يف ذم البيوع اآلجلة

يقوم املصرف دورياً مبراجعة حمفظة التسهيالت ملعرفة ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها .عند حتديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة ناجتة
عن اخنفاض يف القيمة ،يستعمل املصرف لتحديدها وجود معلومات ملموسة تؤكد وجود اخنفاض ،قابل للقياس ،يف التدفقات النقدية املقدرة
اليت تنتج من حمفظة التسهيالت .قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري إىل حصول تغري سل ي يف قدرة مديين املصرف على التسديد ،أو
إىل وجود أوضاع اقتصادية ذات لة بعدم قدرة املصرف على حتصيل مستحقاته.
تستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد إىل خوات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي
على وجود اخنفاض يف القيمة مشاهبة لتلك املتعلقة باحملفظة .عند تقدير التدفقات النقدية ،يقوم املصرف مبراجعة دورية للمنهجية وللتقديرات
املستعملة لتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية ،لتقليل حج الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات اخلسائر من جهة و اخلسائر
الفعلية من جهة أخرى.

تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة
يف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية ،قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لأل ول .باعتقاد اإلدارة ،ال توجد
مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.
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نقد و أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

يتكون هذا البند ةا يلي:
 03حزيران

نقد يف اخلزينة
أر دة لدى مصرف سورية املركزي:
حسابات جارية وحتت الطلب
احتياطي نقدي إلزامي
حسابات غرفة املقا ة

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

ل.س.

1،681،534،161

1،129،523،557

13،358،122،745
2،893،765،712
23،115،953

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

17،956،428،571

15،978،456،741

تتطلا ا ااب الق ا ا اوانني والتش ا ا اريعات املصا ا اارفية ما ا اان املصا ا ااارف أن حتا ا ااتفظ باحتيا ا اااطي نقا ا اادي الزاما ا ااي لا ا اادى مصا ا اارف سا ا ااورية املركا ا اازي بنسا ا اابة %5
ما ا ا ا ا اان جمما ا ا ا ا ااوع الودائا ا ا ا ا ااع حتا ا ا ا ا اات الطلا ا ا ا ا ااب ،ودائا ا ا ا ا ااع التا ا ا ا ا ااوفري والودائا ا ا ا ا ااع ألجا ا ا ا ا اال باسا ا ا ا ا ااتثناء ودائا ا ا ا ا ااع اإلدخا ا ا ا ا ااار السا ا ا ا ا ااكين وفق ا ا ا ا ا ااً للق ا ا ا ا ا ارارين
الصادرين عن جملس النقد والتسليف بتاريخ  5أيار( 2118قرار رق /389م ن/ب )4و بتاريخ  27أيار( 2111قارار /666م ن/ب )4ووفقااً
للقرار  5938الصادر عن رئاسة جملس الوزراء بتاريخ  2أيار .2111
-6

الحسابات الجارية و اإليداعات القصيرة األجل لدى المصارف

يتكون هذا البند ةا يلي :
 03حزيران

حسابات جارية وحتت الطلب
أر دة الوكاالت لدى بنوك إسالمية (استحقاقهااأل لي خالل  3أشهر وأقل)
املراحبات الدولية (استحقاقها األ لي خالل  3أشهر وأقل)
الودائع التبادلية
-7

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

ل.س.

61،317،922،473
14،439،271،846
-

33،416،612،169
11،317،217،821
-

75،757،194،319

43،723،819،991

إيداعات لدى المصارف

يتكون هذا البند ةا يلي :
 03حزيران

أر دة الوكاالت لدى بنوك إسالمية (استحقاقها األ لي أكثر من  3أشهر)
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 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

ل.س.

5،817،687،514

826،778،191

املراحبات الدولية (استحقاقها األ لي أكثر من  3أشهر)

-8

823،463،569

881،345،557

6،631،151،183

1،718،123،747

ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

يتكون هذا البند ةا يلي:

 03حزيران

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

مراحبات
األرباح املعلقة
خمصص ديون مشكوك بتحصيلها

ل.س.

26،712،119،631 31،683،154،262
()592،149،174( ) 921،167،119
()1،548،133،411( ) 3،313،648،191
24،561،837،145 26،459،239،152
111،729،998
111،729،998
76،226،587
71،832،828
98،366،742
138،343،951
() 2،346،879،147( ) 2،428،614،561

إستصناع
إجارة خدمات
قروض متبادلة -
ذم ناجتة عن إلتزامات خارج امليزانية
أرباح مؤجلة

24،351،541،368

22،511،281،425

 بلغ إمجايل ذم البيوع املؤجلة وأر دة التمويالت غري املنتجة بعد إستبعاد األرباح احملفوظة و املخصصات اخلا ة هبا مبلغ وقدره
 7،412،163،163لرية سورية كما يف  31حزيران  2113أي ما نسبته  % 23787من احملفظة التمويلية.
 بلغاات إمجااايل ذما البيااوع املؤجلااة وأر اادة التمااويالت غااري املنتجااة مااع األرباااح احملفوظااة مبلااغ وقاادره  11،153،314،138لاارية سااورية كمااا يف 31
حزيران  2113حيث بلغت قيماة األربااح املعلقاة للاديون غاري املنتجاة مبلاغ وقادره  921،167،119لارية ساورية حياث مت إساتبعادها مان اإليارادات
التمويلية اخلا ة بالعام.
 بل ااغ إمج ااايل ذما ا البي ااوع املؤجل ااة وأر اادة التم ااويالت غ ااري املنتج ااة م ااع األرب اااح احملفوظ ااة مبل ااغ وق اادره  4،313،723،152ل اارية س ااورية كم ااا يف
 31كانون األول  2112أي ما نسبته  % 19من احملفظة التمويلية.
 بلغت ايف ذم البيوع املؤجلة وأر دة التمويالت غاري املنتجاة بعاد إساتبعاد األربااح احملفوظاة مبلاغ وقادره  5،926،349،784لارية ساورية كماا يف
 31كانون األول  2112حيث بلغت قيمة األرباح املعلقة للاديون غاري املنتجاة مبلاغ وقادره  592،149،174لارية ساورية حياث مت إساتبعادها مان
اإليرادات التمويلية اخلا ة بالعام.
 كم ااا مت تش ااكيل خمص ااص دي ااون مش ااكوك بتحص اايلها مببل ااغ  1،755،614،681ل اارية س ااورية يف النص ااف األول م اان ع ااام  2113مقاب اال مبل ااغ
 789،939،111لرية سورية يف عام .2112
وقد مت احتساب خمصص الديون على أساس التغري الذي ورد يف قارار جملاس النقاد والتساليف رقا  912تااريخ  2112/11/13ويباني االيضااح رقا 39
أثر التغري يف السياسة على ايف الربح .
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بلغاات إمجااايل الااديون املعاااد هيكلتهااا ماقيمتااه  21،339،189،412لاارية سااورية منهااا  14،881،162،717لاارية سااورية معاااد هيكلتهااا (مبوجااب قلااب
الدين) مع مراعاة تعميمنا رق  167/5346تاريخ  2112/12/19وهي متثل ما نسبته  %6573من إمجايل احملفظة االئتمانية.
بلغاات إمجااايل الااديون املعاااد جاادولتها ماقيمتااه  253،265،998لاارية سااورية وقيمااة األرباااح والعمااالت احملفوظااة املتعلقااة هبااا  14،114،959ل.س وقيمااة
املخصصات  6،147،328لرية سورية منها  112،114،548لرية سورية معاد جدولتها (مبوجب قلب الدين) مع مراعاة التعمي رقا  167/5346تااريخ
 2112/12/19وقيمااة األرباااح املتعلقااة هبااا  1ل.س وقيمااة املخصصااات املتعلقااة هبااا 198،946لاارية سااورية وهااي متثاال مااا نساابته  %178ماان إمجااايل احملفظااة
االئتمانية
األرباح املعلقة
 03حزيران

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

(مدققة)1321

الر يد يف بداية السنة

ل.س.
(592،149،173

ل.س.
) (213،271،227

)

االضافات

(328،117،946

) (378،878،846

)

الر يد يف هناية السنة

(921،167،119

) (592،149،173

)

خمصص ديون مشكوك بتحصيلها
 03حزيران

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

الر يد يف بداية الفرتة  /السنة
اإلضافات

ل.س.
(1،548،133،411
(1،755،614،681

ل.س.
) (758،194،311
) (789،939،111

)
)

الر يد يف هناية الفرتة  /السنة

(3،313،648،191

) (1،548،133،411

)

 03حزيران

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل .س
13،156،512،912

قيمة ذم البيوع اآلجلة بضمانة عقارية

 03حزيران

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل .س

ل.س

143،379،716،328

كما بلغت إمجايل قيمة الضمانات
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ل.س
11،411،343،761

95،588،968،369

الرتكز حسب القطاع االقتصادي:
يوضح اجلدول التايل ذم وأر دة األنشطة التمويلية حسب القطاعات:
 03حزيران ( 1321غير مدققة)

الصناعة
التجارة
الزراعة
العقارات
اخلدمات
خمصصات 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.

- - 9،682،813،816
- 12،691،734،191
- - - - 21،672،429
 - - -879،332،612
71،832،828
111،729،998 4،981،512،841
-

9،683،874،164
- 1،161،248
12،826،394،641
- 134،661،549
21،672،429
879،332،612
5،164،182،743
7،176
()4،223،815،111( )4،223،815،111
-

71،832،828

(24،351،541،368 )4،223،815،111

111،729،998 28،257،165،779

 02كانون

الصناعة
التجارة
الزراعة
العقارات
اخلدمات
خمصصات وأرباح معلقة

135،727،873

األول ( 1321مدققة)

ذمم ناتجة عن

المخصصات

مرابحات

إستصناع

إجارة خدمات

حسابات خارج الميزانية

واألرباح المعلقة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

المجموع

- - 6،796،744،878
- 11،316،466،988
- - - 23،738،921
- - - 912،283،985
111،729،998 5،316،767،899
-

71،171،911

443،615
97،921،166

5،193،599
-

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

111،729،998 24،356،112،671

75،364،511

98،366،742

(22،511،281،425 )2،141،182،485
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استثمارات في شركات زميلة

يتكون هذا البند ةا يلي:
 03حزيران

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

54،864،318

الشركة اإلسالمية السورية للتأمني التكافلي

54،864،318

ل.س.

56،864،318
56،864،318

ميثاال مبلااغ  52،511،111لاارية سااورية حصااة املصاارف يف رأس مااال الشااركة اإلسااالمية السااورية للتااأمني التكااافلي والاايت متثاال ( )%5ماان رأس مااال
الشركة والذي يبلغ 1،111،111،111لرية سورية باالضافة اىل كلفة االستثمار.
القيمة الدفترية لالستثمار:

 03حزيران

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

ل.س.

قيمة االستثمار
كلفة االستثمار

52،364،318
2،511،111

54،364،318
2،511،111

ر يد االستثمار

54،864،318

56،864،318

يوضح اجلدول التايل طريقة احتساب عائدات اإلستثمار يف الشركة اإلسالمية السورية للتأمني التكافلي.
 03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

 02كانون األول

( 1321مدققة)
ل.س.

رأس املال
احتياطي قانوين
أرباح مرتاكمة
جمموع حقوق املسامهني
حصة املصرف يف رأس املال

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

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

54،364،318
52،887،822
1،476،496
(2،111،111

54،364،318
52،887،822
1،476،496
)

قيمة االستثمار يف هناية الفرتة  /السنة

52،364،318

54،364،318
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1،111،111،111
17،117،894
71،278،466
1،187،286،361
%5

بالرغ من أن املصرف ميلك نسبة أقل من  %21من أسه الشركة اإلسالمية السورية للتأمني التكاافلي ،ويتمتاع بنسابة تصاويت أقال مان  %21يف
اهليئة العامة للشركاء ،غري أن املصرف له تأثري مه غري مباشر من خالل عدد من املالكني الذين ه يف نفس الوقت مالكني للشركة ،وميلكون نسبة
تتجاوز  %21مع تأثري مه مباشر على إدارة املصرف وبالتايل مت إعتماد طريقة حقوق امللكية يف احتساب عائدات االستثمار.
إن الشركات الزميلة هي الشركات اليت ليست شركات تابعاة وحياتفظ فيهاا املصارف باساتثمار طويال األجال مكاون مان حقاوق التقال عان  %21مان
حقوق التصويت وباستطاعة املصرف ةارسة تأثري ملموس عليها و هذه االستثمارات ذاتية للمصرف و العائد الناتج عنها هو عائد خاص باملصرف
وال دخل أل حاب حسابات الإلستثمار املطلق هبذا العائد.
-23

موجودات مالية متوفرة للبيع

يتكون هذا البند ةا يلي:
 03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

1،297،711
2،422،314
3،721،124

الر يد يف بداية السنة
شراء أسه حقوق ملكية
الر يد يف هناية السنة

 02كانون األول

( 1321مدققة)
ل.س.

1،171،962
225،748
1،297،711

القيمة العادلة:
هو االحتياطي اخلاص بتقيي االستثمارات املالية املتاحة للبيع حبيث يت فيه إثبات املكاسب أو اخلسائر الناجتة عن إعادة تقيي هذه االستثمارات،
 03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

الر يد يف بداية السنة
حمول من املوجودات املالية املتاحة للبيع إىل بيان األرباح أو اخلسائر

-22

 02كانون األول

( 1321مدققة)
ل.س.

292،399
(75،911

117،188
) 185،211

216،499

292،399

موجودات مالية للمتاجرة

يتكون هذا البند ةا يلي:
 03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

أسه ألغراض املتاجرة

 02كانون األول

( 1321مدققة)
ل.س.

-

3،147،223

-

3،147،223

قااام بنااك س ااورية الاادويل اإلسااالمي ببي ااع أسااه الشااركة األهلي ااة للزيااوت النباتي ااة والبااالغ عااددها  31،121س ااه علااى دفعااات بقيم ااة إمجاليااة تبل ااغ
 3،394،569ل.س.
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ويوضح اجلدول التايل معلومات عن االدوات املالية :
اسم الجهة المصدرة

ناقالت الغاز

-21

القيمة

االسمية

رأسمال الجهة المصدرة (باآلالف)

قيمة السهم  /رأسمال الجهة المصدرة

نوع االداة

281،464،537

17111113

متاحة للبيع

51872

موجودات ضريبية مؤجلة:

مت احتساب خمصص الضريبة كما يلي:
 03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

2،313،467،323

ايف األرباح الضريبية كما وردت يف بيان األرباح أو اخلسائر
يضاف /ينازل:
أرباح فروقات قطع غري حمققة
خمصص لقاء أعباء وخماطر خمتلفة
إستهالك املباين
خمصص ديون مشكوك بتحصيلها
أرباح فروقات القطع غري احملققة -
خسائر إستثمارات مالية من شركات تابعة
مصاريف التأسيس
مصاريف زيادة رأس املال
اخلسارة الضريبية
معدل الضريبة

 02كانون األول

( 1321مدققة)
ل.س.

554،131،327

()4،561،843( ) 3،355،113،891
18،925،261
511،111
55،125،869
9،572،961
()187،111،641
54،616،874
()598،572،212
()1،476،496
5،657،198
()7،633،213
) ()171،271،927
(971،289،635
%25
%25

مقدار الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
يضاف إيرادات ضريبية لشركات تابعة
مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة كما يلي:
موجودات الضريبة املؤجلة كما يف  1كانون الثاين

(242،822،419
(242،822،419
-

) ()42،817،982
) ()42،817،982
-

(242،822،419

) ()42،817،982

42،915،363

موجودات الضريبة املؤجلة كما يف  1كانون الثاين (لشركات تابعة)
موجودات ضريبية مؤجلة لعام 2113
موجودات ضريبية مؤجلة لشركات تابعة
تسوية ضريبة
قيمة موجودات ضريبة الدخل مؤجلة الناجتة عن تدين
قيمة إستثمارات متوفرة للبيع
املوجودات الضريبية املؤجلة

-

4،274،759

242،822،419
-

42،817،982
(86

285،737،772
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35،731

61،737
47،191،122

)

-20

موجودات أخرى

يتكون هذا البند ةا يلي :
 03حزيران

مصاريف مدفوعة مقدماً
حسابات مدينة أخرى
ايرادات مستحقة لإلجارة املنتهية بالتمليك

-24

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

ل.س.

55،877،525
231،438،388
(73،811،277

15،385،895
76،644،931
) 12،118،621

212،514،636

114،149،445

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

بناءً على أحكام املادة ( )12للفرتة (ب) من القانون رق ( )28لعام  2111يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  %11من رأمساهلا
لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف .يتكون هذا البند ةا يلي:
 03حزيران

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

لرية سورية
دوالر أمريكي

ل.س.

511،574،221
1،293،918،191

511،574،221
541،343،211

1،794،482،411

1،141،917،431

 -25صناديق االستثمار
يتكون هذا البند ةا يلي :
 03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

227،149،651
(227،149،651

ر يد  1كانون الثاين
إضافات على أر دة ناديق االستثمار

-

الر يد يف هناية السنة

 02كانون األول

( 1321مدققة)
ل.س.

238،746،271
) (11،596،621

)

227،149،651

مت إغالق ندوق االستثمار مع بنك قطر اإلسالمي بتاريخ استحقاقه  2113/14/15واستثمار املبلغ كمراحبة ملدة سنة يف هذا البنك علماً بأن
نتيجة الصندوق النهائية هي خسارة بنسبة  %8794وأن املبلغ املستثمر مع البنك يبلغ مبلغاً مقداره  2،955،111دوالر أمريكي وعمولة اكتتاب
تبلغ مبلغاً مقداره  45،111دوالر أمريكي هذا ومل يتحمل البنك نتائج اخلسارة احملققة فيما عدا عمولة االكتتاب وهو مضمون رأس املال.
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ودائع مصارف ومؤسسات مالية مصرفية

يتكون هذا البند ةا يلي :
 03حزيران

حسابات جارية وحتت الطلب
أر دة وكاالت اإلستثمار املطلقة
حسابات جممدة

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

ل.س.

31،481،852،579 42،395،232،618
388،484،922
231،299،916
325،782،132
42،721،114،641

31،111،637،417

 -27تأمينات نقدية
يتكون هذا البند ةا يلي :
 03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة
تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
تأمينات أخرى

 02كانون األول

( 1321مدققة)
ل.س.

8،682،471،815
436،322،211
112،766،683

5،191،288،621
252،731،181
35،392،814

9،221،561،718

5،378،411،616

 -28هامش الجدية
يتكون هذا البند ةا يلي:
 03حزيران

( 1320غير مدققة)

ل.س.

هامش اجلدية لقاء تسهيالت مباشرة

 02كانون األول

(1321مدققة)

ل.س.

112،919،414

64،242،883

112،919،414

64،242،883

هامش اجلدية :هو مبلغ يدفعه العميل بطلب من البنك من أجل أن يتأكد من القدرة املالية للعميل ،وكذلك ليطمئن على إمكان تعويضه عن
الضرر الالحق به يف حال نكول العميل عن وعده امللزم.
وبذلك ال حيتاج البنك إىل املطالبة بدفع تعويض الضرر وإمنا يقتطع ذلك من مبلغ هامش اجلدية وجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد املراحبة
لآلمر بالشراء على حس هذا املبلغ من تن السلعة.
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- 29

مطلوبات أخرى

يتكون هذا البند ةا يلي :
( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

شيكات مصدقة وقيد التحصيل
مصروفات مستحقة وغري مدفوعة
قروض متبادلة
خمصصات لقاء أعباء وخماطر خمتلفة
حسابات دائنة أخرى

-13

 03حزيران

 02كانون األول
ل.س.

151،923،198
74،952،518

154،524،478
42،611،271
-141،153،747
3،941،117،157

81،263،149
1،575،866،519

4،279،395،653

1،882،115،384

حقوق أصحاب اإلستثمار المطلق

يتكون هذا البند ةايلي :
 03حزيران

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

ودائع التوفري
ودائع ألجل
وكاالت اإلستثمار املطلق
أرباح مستحقة أل حاب اإلستثمار املطلق
أرباح مستحقة أل حاب وكاالت اإلستثمار املطلق

ل.س.

13،753،176،872
14،853،513،265
6،533،912،912
33،615،392
16،893،959

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

35،191،112،411

25،831،298،562

 األرباح املستحقة أل حاب االستثمار املطلق سوف يت توزيعها الحقاً أما األرباح املستحقة أل حاب وكاالت االستثمار املطلق سوف توزعتبعاً إلستحقاقها .
 وكاالت االستثمار املطلق يت استثمارها يف فقات وجماالت معينة بناءً على موافقة احب احلساب لكل جمال و فقة على حدى وخيتصكل من البنك و احب احلساب لعوائد هذا االستثمار وال يت مزج بينهما وبني العوائد املشرتكة اخلا ة حبسابات أ حاب االستثمار املطلق .
-12

إحتياطي مخاطر اإلستثمار

هو املبلغ الذي جينيه املصرف من أرباح أ حاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب املضارب لغرض احلماية من اخلسارة املستقبلية حيث
يقوم البنك باقتطاع احتياطي خماطر االستثمار بواقع  %11من أرباح أ حاب حسابات االستثمار كما ورد يف املرسوم التشريعي رق  35لعام
 2115اخلاص للمصارف اإلسالمية ويت استخدام احتياطي خماطر االستثمار جلو إمجايل اخلسارة املتحققة يف هناية الفرتة املالية والعائدة
حلسابات االستثمار وذلك بعد أن تت مقابلة اإليرادات والتكاليف العائدة هل .
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 03حزيران

 02كانون األول

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

ل.س.

ر يد أول املدة
اإلضافات

413،661،688
31،177،216

311،119،553
92،552،135

ر يد آخر املدة

433،738،914

413،661،688

 -11رأس المال
يتك ا ااون رأس م ا ااال املص ا اارف كم ا ااا يف  31حزيا ا اران  2113م ا اان  8،499،415،711موزع ا ااة عل ا ااى  84،994،157س ا ااه بقيم ا ااة أمسي ا ااة ق ا اادرها
 111ل،س للسه الواحد.

رأس املال املدفوع باللرية السوربة
رأس املال املدفوع بالدوالر الذي
مت بيعه وحتويله إىل اللرية السورية
رأس املال املدفوع بالدوالر
(سجل باللرية السورية)

دوالر أميريكي

عدد االسهم

- 61،114،413
- 9،234،111

القيمة المعادلة
التاريخية

- 6،111،441،342

تعديالت فروقات قطع

على رأس المال المدفوع
بالدوالر

- 923،411،111
31،712،775

15،755،654
84،994،157

1،575،565،358

4،196،631،768

8،499،415،711

4،196،631،768

قام املصرف بتحويل جزء من مركز القطع املقابل لرأس املال املكتتب بالدوالر األمريكي إىل اللرية السورية وتثبيت مركز قطع بنيوي مببلغ
 31،712،775دوالر أمريكي مبوجب موافقة جلنة ادارة مصرف سورية املركزي بالقرارين رق (/325ل  .أ) بتاريخ  21شبا  ،2112والقرار
(/645ل .أ ) تاريخ  24نيسان . 2112
وقد متت أخذ موافقة وزارة االقتصاد والتجارة على زيادة رأس املال ليبلغ  8،499،415،711لرية سورية.
وقد متت الزيادة حىت اآلن وفق أربع مراحل:
املرحلة األوىل :متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  461،381،511لرية سورية ليصبح  5،461،381،511لرية سورية ( 5،111،111،111لرية
سورية كما يف  31كانون األول  ،)2119عن طريق توزيع  922،763سه وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسه من األرباح املدورة
واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.

احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

74،168،169
74،168،169
313،145،362
461،381،511
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املرحلة الثانية:
متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  2،138،618،511لرية سورية ليصبح  7،511،111،111لرية سورية.
عن طريق طرح  4،177،237سه لالكتتاب حبيث يصبح إمجايل عدد االسه بعد عملية االكتتاب  15،111،111سه وقد بلغ رأس املال
بعد الزيادة  7،511،111،111لرية سورية.
ويف وقت الحق متت املوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة االوراق واالسواق املالية السورية قرار رق /81أم بتاريخ  28حزيران  2111على الطلب
املقدم من قبل املصرف خبصوص جتزئة القيمة األمسية للسه وفقاً ألحكام املرسوم رق  115لعام  2111وعلى احكام تعليمات جتزئة األسه
ودجمها الصادرة بالقرار رق /49م تاريخ  7نيسان  2111وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رق  1855تاريخ  23حزيران  2111املتضمن املصادقة
على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسه وعلى موافقة جملس املفوضني جبلسته رق  32تاريخ  28حزيران 2111
لتصبح القيمة االمسية لسه بنك سورية الدويل اإلسالمي  111لرية سورية للسه الواحد ليكون عدد إمجايل أسه البنك  75،111،111سه
بقيمة إمجالية تبلغ  7،511،111،111لرية سورية.
وقد مت تعديل القيمة اإلمسية ألسه البنك يف سوق دمشق لألوراق املالية يف هناية يوم  12متوز .2111
املرحلة الثالثة :متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  612،319،211لرية سورية ليصبح  8،112،319،211لرية سورية ( 5،111،111،111لرية
سورية كما يف  31كانون األول  ،)2119عن طريق توزيع  6،123،192سه وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسه من األرباح املدورة
واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.

احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

91،537،139
91،537،139
429،235،122
612،319،211

املرحلة الرابعة :متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  387،196،511لرية سورية ليصبح  8،499،415،711لرية سورية ( 5،111،111،111لرية
سورية كما يف  31كانون األول  ،)2119عن طريق توزيع  3،871،965سه وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسه من األرباح املدورة
واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.

احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

66،752،287
66،752،287
253،591،926
387،196،511
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 -10االحتياطيات:
احتياطي قانوني
بناءً على القانون رق  3لعام  2118و بناء على التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي  3/111/369الصادر بتاريخ
 2119/1/21واىل التعمي رق  1/111/952الصادر بتاريخ  2119/2/12يت حتويل  %11من األرباح الصافية إىل االحتياطي
القانوين قبل اقتطاع ضريبة الدخل بعد إزالة أثر تغريات سعر الصرف على القطع البنيوي .حيق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما
يصبح ر يد االحتياطي القانوين مساوياً لا % 25من رأمسال البنك ،إن االحتياطي القانوين غري خاضع للتوزيع على محلة االسه .
احتياطي خاص
بناءً على التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي رق  3/111/ 369بتاريخ  2119/1/21والتعمي رق  1/111/952بتاريخ
 2119/2/12يت حتويل  %11من األرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة وبعد إزالة أثر تغريات سعر الصرف على القطع البنيوي إىل
االحتياطي اخلاص .حيق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح ر يد االحتياطي اخلاص مساوياً لا % 111من رأمسال البنك.
إن االحتياطي اخلاص غري خاضع للتوزيع على محلة االسه إال مبوافقة اهليئة العامة واملصرف املركزي.
- 14

احتياطي عام مخاطر التمويل:

بناءً على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رق (/912م.ن/ب )4تاريخ  2112/11/13مت تعديل بعض التعليمات الواردة يف قرار جملس النقد
والتسليف رق (/597م.ن/ب )4وتعديالته ما أدى اىل :
تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لأل ول املمولة من املسامهني واألموال اليت يضمنها املصرف لنهاية عام ، 2113
-1
حيث بلغ امجايل االحتياطي العام ملخاطر التمويل لغاية  2113/16/31مبلغ  116،572،414ل.س وهو نفس املبلغ الذي مت تكوينه
بتاريخ  . 2111/12/31مع العل أن املصرف ملزم باستكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التمويل املتوجب وفق أحكام القرار
/597م.ن/ب وتعديله بالقرار /651م.ن/ب 4عند انتهاء العمل بالقرار /912م.ن/ب 54
تبلغ حصة حسابات االستثمار املطلق من احتياطي خماطر التمويل واحملتجزة لغاية  2112/12/31مبلغا" وقدره
-2
 88،859،515لرية سورية وهي حمتسبة لتاريخ  2112/9/31نتيجة تعليق تكوين االحتياطي خماطر التمويل لأل ول املمولة من
حسابات االستثمار املطلقة بعد التاريخ املذكور علما أن احلصة املذكورة مت دجمها يف حساب احتياطي خماطر االستثمار والبالغ
 514،738،914لرية سورية على أن ال يقل ر يد احتياطي خماطر االستثمار عن املتطلبات املفروضة مبوجب املرسوم التشريعي رق
( )35لعام  2115اخلاص باملصارف االسالمية أو قيمة حصة أ حاب حسابات االستثمار املطلقة من االحتياطي العام ملخاطر التمويل
أيهما أكو .
يستمر العمل بأحكام املادة  /14/من املرسوم التشريعي رق  /35/لعام  2115واخلاص باملصارف االسالمية جهة استمرار
-3
تكوين احتياطي ملواجهة خماطر االستثمار املشرتك لتغطية خسائر ناجتة عنه وذلك حىت يصبح مبلغ االحتياطي مثلي رأس املال املدفوع
للمصارف االسالمية أو اي قرار اخر حيدده جملس النقد والتسليف .
مت االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات قرار جملس النقد والتسليف (/912م.ن/ب )4مببلغ
-4
444،518،191لرية سورية  ،وتبلغ حصة ا حاب االستثمار املطلقة مبلغاً وقدره  216،951،163ل.س مع أنه مل يت حتميله بأي
مبلغ خاص حبصته .
بناءاً على أحكام القرار (/912م.ن/ب )4مت اعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية
-5
املخصصات احملتفظ هبا وارتأت ادارة املصرف بكفاية املخصصات االضافية .
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- 15

إيرادات األنشطة التمويلية اإلسالمية

يتكون هذا البند ةا يلي :
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران
( 1320غير مدققة)
ل.س.

مراحبات
إستصناع
إجارة منتهية بالتمليك وإجارة خدمات
- 16

( 1321مدققة)
ل.س.

654،199،267
11،442،758
38،164،854

1،197،413،352
5،751،675
35،874،188

713،816،879

1،139،128،115

إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسالمية

يتكون هذا البند ةا يلي :
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

إيرادات ودائع إستثمارية لدى البنوك واملؤسسات املصرفية اإلسالمية
حصة البنك من أرباح أل حاب وكاالت اإلستثمار املطلق
إيرادات بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع
توزيعات إستثمارات مالية متاحة للبيع
ايرادات غري حمققة من اعادة تقيي احملفطة

- 17

( 1321مدققة)
ل.س.

62،115،619
366،488
66،945
-

115،128،666
16،149،961
42،413
677،597

62،539،152

121،898،637

نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من صافي األرباح

يتكون هذا البند ةا يلي :
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

إمجايل العائد على حسابات اإلستثماراملطلقة
حصة املصرف كمضارب
حصة املودعني من املصارف املشرتكة
ايف حصة أ حاب الودائع بعد خص مضاربة املصرف
احتياطي خماطر اإلستثمار
الربح املوزع للم ودعني
حصة أ حاب الودائع الغري موزعة بعد خص
مضاربة املصرف و احتياطي خماطر االستثمار

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

ل.س.

519،712،524
(131،119،459
379،593،165
(31،177،217
(317،387،886
31،127،962
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678،525،112
) (135،568،195
(8،681،912
534،276،115
) (47،241،351
) (
487،134،655

)
)
)
)

- 18

إيرادات رسوم وعموالت

يتكون هذا البند ةا يلي:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران
( 1320غير مدققة)
ل.س.

عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص
رسوم خدمات بنكية
مصروفات عموالت ورسوم

- 19

( 1321غير مدققة)
ل.س.

511،345،865
45،865،938
556،211،813
(3،613،316

437،168،143
53،169،464
491،237،617
) (2،145،346

552،618،497

488،192،261

نفقات الموظفين

يتكون هذا البند ةا يلي :
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

الرواتب و األجور و توابعها
تعويضات خا ة باملوظفني
التأمينات اإلجتماعية
-03

مصاريف تشغيلية أخرى

( 1320غير مدققة)

( 1321غير مدققة)

ل.س.

ل.س.

148،933،482
12،663،489
21،192،827

144،759،611
115،758،111
21،122،182

182،789،798

281،539،814

يتكون هذا البند ةا يلي :
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

11،346،155
5،111
8،276،421
5،749،497
7،117،215
11،679،859
231،434
3،138،623
1،994،298

إعالنات
أتعاب استشارية
رسوم وأعباء حكومية
إجيارات
مكافأة السداد املبكر
مصاريف سفر
مصاريف تدريب
قرطاسية
اشرتاكات
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( 1321مدققة)
ل.س.

21،118،118
2،571،611
13،725،241
7،443،856
11،227،161
25،786،187
1،157،144
3،261،651
6،259،765

)

بريد وبرق وهاتف
أنظمة املعلومات
مصاريف تأمني
يانة
مصاريف نظافة وضيافة
كهرباء ومياه
مصاريف حراسة
مصاريف سفر وإقامة أعضاء جملس اإلدارة
تعويضات ومكافآت اعضاء اهليئة الشرعية
مصاريف مهنية تدقيق
مصاريف أخرى

-02

3،791،965
7،772،421
1،864،621
21،847،126
6،447،414
5،516،547
6،425،211
6،723،135
3،923،115
999،111
12،171،379

9،471،161
7،411،217
6،111،311
11،388،379
8،968،188
6،665،351
4،524،184
17،626،372
3،214،899
1،498،213
52،341،253

124،119،123

221،539،927

صافي ربح الفترة متضمناً األرباح غير المحققة

بناءً على قرار جملس النقد و التسليف رق (/362م ن /ب )4بتاريخ  4شبا  ،2118تكون فروقات القطع غري املتحققة غري قابلة للتوزيع وغري
خاضعة للضريبة حىت تتحقق.
يت فصل األرباح أو اخلسائر املرتاكمة لفروقات القطع الغري متحققة والغري قابلة للتوزيع الناجتة عن مركز القطع البنيوي من حساب األرباح املدورة.
يتكون هذا البند ةا يلي:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

ربح الفرتة غري متضمناً األرباح غري احملققة
أرباح غري حمققة
ايف ربح الفرتة متضمناً األرباح غري احملققة
-01

( 1321مدققة)
ل.س.

(798،814،158
3،355،113،891

) 422،468،335
316،661،534

2،556،289،732

729،129،869

حصة السهم األساسية

مت احتساب حصة السه األساسية كما يلي:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

( 1320غير مدققة)
ل.س.

( 1321مدققة)
ل.س.

ايف ربح الفرتة
املتوسط املرجح لعدد األسه

2،556،289،732
84،994،157

728،117،141
84،994،157

حصة السه األساسية

31718

8757
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-00

النقد و ما يوازي النقد

يتكون هذا البند ةايلي :
كما في

كما في

 03حزيران 1320

 03حزيران 1321

ل.س.

ل.س.

(غير مدققة)

الصندوق وأر دة لدى مصرف سورية املركزي
احلسابات اجلارية و اإليداعات القصرية األجل لدى املصارف
احلسابات اجلارية و حتت الطلب

(مدققة)

15،162،662،861
33،361،961،711
-

15،955،676،852
56،448،172،268
() 5،878،919،627

48،424،624،571

66،524،939،493

 -04عمليات األطراف ذات العالقة
يتكون هذا البند ةايلي :
أ-بنود بيان الوضع املايل املرحلي
 03حزيران ( 1320غير مدققة)

الشركات
الزميلة التابعة

أخرى*

ل.س.

املسامهات يف رؤوس األموال
حسابات جارية دائنة -
حسابات جارية لشركات التأمني اإلسالمية
حسابات جارية لشركات الوساطة املالية
ودائع اإلستثمار املطلق -
ودائع اإلستثمار املطلق لشركات التأمني اإلسالمية
ودائع اإلستثمار املطلق لشركات الوساطة املالية

 02كانون األول

- 56،864،318
- 41،641،465
 -1،312،193،525
1،411،698،318

ل.س.

( 1321مدققة)
اإلجمالي
ل.س.

اإلجمالي
ل.س.

56،864،318
56،864،318
12،341،199
28،763،813 28،763،813
21،562،155
41،641،465
14،143
41،137،428
34،275،276 34،275،276
1،297،891،131 1،312،193،525
54،892،426
1،483،711،711 1،463،737،387 63،139،179
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ب-بنود بيان األرباح واخلسائر املرحلي
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03حزيران

تعويضات اإلدارة العليا
تعويضات ومكافآت أعضاء اهليئة الشرعية
مصاريف سفر و إقامة أعضاء اهليئة الشرعية

-05

( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

ل.س.

17،415،111
2،811،138
1،123،177
21،338،115

21،481،237
2،583،312
712،419
23،775،958

إرتباطات وإلتزامات محتملة:

يتكون هذا البند ةا يلي :
( 1320غير مدققة)

( 1321مدققة)

ل.س.

تعهدات مقابل إعتمادات مستندية ادرة
تعهدات مقابل كفاالت ادرة دخول عطاء
تعهدات مقابل كفاالت ادرة حسن تنفيذ
سقوف غري مستعملة
تعهدات مقابل كفاالت ادرة أخرى
قبوالت

- 06

 03حزيران

 02كانون األول
ل.س.

17،593،157،581
37،365،111
611،922،338
7،985،142،481
315،544،168
-

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

26،532،931،467

14،354،165،596

إفصاحات بازل: 

مدى التزام البنك ببنود دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم /489م ن /ب 4بتاريخ  1339/4/8وتعديالته:
-2
عمل بنك سورية الدويل اإلسالمي على االلتزام التام بكامل بنود دليل احلوكمة مبا ينسج ويتوافق مع تعليمات جملس النقد والتسليف و مصرف
سورية املركزي وهيئة األوراق واألسواق املالية السورية من جهة ،ومعايري احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واملعايري الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية من جهة ثانية ومبا يشمل اإلفصاح والشفافية
والتفعيل الكامل والفاعل للجان الرقابية املنبثقة عن جملس اإلدارة واإلدارات الرقابية األساسية املتمثلة بالتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي واملخاطر
وااللتزام باإلضافة إىل استقاللية أعضاء جملس اإلدارة.
تت عملية االفصاح حسب القوانني واالنظمة النافذة ووفق ما متليه املعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية واملعايري
الدولية للتقارير املالية (  ) IFRSيف املوضوعات اليت التغطيها معايري اهليئة ومبا اليتعارض مع أحكام الشريعة االسالمية
يت االفصاح يف التقرير السنوي والتقارير الدورية على املوقع االلكرتوين للبنك ويف الوسائل األخرى املالئمة (باللغتني العربية واالنكليزية).
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املعلومات اليت يت اإلفصاح عنها :
أ – البيانات والقوائم المالية:
-1
-2
-3
-4
-5

القوائ املالية املعدة وفقاً للقوانني واألنظمة النافذة مدققة من مفتش حسابا ا (املعتمد) .
اإلفصاحات املتعلقة بالنواحي املالية.
تقرير املدقق اخلارجي.
تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
يتضمن التقرير السنوي للبنك وتقاريره الدورية وبشكل دائ ومستمر فقرة تتعلق باإلفصاح عن حتليالت اإلدارة اليت تض معلومات مالية
تتيح للمستثمرين إدراك نتائج عمليات البنك ووضعه املايل ،مبا يف ذلك األثر احملتمل لالجتاهات واألحداث احلالية واملتوقعة وحاالت عدم
التأكد ،كما وتعو هذه التحليالت عن نظرة مستقبلية تتضمن إفصاحاً عن ظروف من املمكن أن تؤثر على املركز املايل للمصرف يف حال
كانت هذه الظروف مورة أو قابلة للحدوث.

-1

االفصاح عن عدد أعضاء جملس اإلدارة وأمساء األعضاء ( وحتديد املستقلني منه ) وحتديد آلية إختياره ومؤهال وخوا ومعايري
االستقاللية واملصاحل اجلوهرية العضاء جملس اإلدارة يف معامالت او مسائل تؤثر على املصرف وواجبا ومسؤوليا ويت اإلفصاح عن
أي تعارض حمتمل باملصاحل يف األمور املعروضة أمام اجمللس .
معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة متضمنة حصص كل منه  ،باإلضافة إىل تاريخ تعيينه وعضويته يف جملس اإلدارة وجلان اجمللس ويف
جمالس إدارة أخرى (إن وجدت) ومشاركته يف وظائف اإلدارة التنفيذية واملكافآت والرواتب اليت حصلوا عليها من البنك واستقاالت
األعضاء خالل السنة.
االفصاح عن اللجان التابعة جمللس اإلدارة وعن أمساء أعضاء هذه اللجان ودورية اجتماعا ا وملخص عن أعماهلا ومسؤوليا ا.
هيئة الرقابة الشرعية :معلومات عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية متضمنة حصص كل منه  ،باإلضافة إىل تاريخ تعيينه وعضويته يف
اهليئة ويف هيئات شرعية أخرى (إن وجدت) واملكافآت اليت حصلوا عليها (وذلك بعد احلصول على موافقة جملس النقد والتسليف التزاماً
بقرار احلوكمة رق  489تاريخ  ) 2119/4/8واستقاالت األعضاء خالل السنة
اهليكل التنظيمي للبنك.
االفصاح عن األحداث اجلوهرية وبعد احلصول على موافقة اجلهات املختصة ( إذا تتطلب األمر ذلك )

ب -بيانات أخرى:

-2

-3
-4

-5
-6
-1

المخاطر الشرعية :

املؤسسات املالية اإلسالمية تقوم على أساس التعامل بقاعدة (الغن بالغرم) ،أي يشارك بالربح ويتحمل اخلسارة يف حال وجودها ،فال يوجد هناك
استثمار خايل من املخاطرة مطابق ألسس الشريعة اإلسالمية ،لكن ذلك ال مينع من إجياد آليات لتخفيف املخاطرة ومحاية األموال املستثمرة بطرق
ال تتعارض مع أسس الشريعة اإلسالمية''.
ويقتضي تطبيق ذلك السياسة الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية وهي ما يلي :
أوالً  :قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة جلميع أجهزة البنك وإداراته .
ثانياً  :تطبيق قرارات هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية اإلدارات التنفيذية على خمتلف مستويا ا .
ثالثاً :ال يقدم أي منتج أو خدمة إال بعد إقراره من هيئة الرقابة الشرعية .
رابعاً  :ال جيوز اإلقدام على إجراء خمالف ألي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية مطلقاً .
خامساً  :اإلقدام على أي خمالفة أي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية بأي شكل ،أو خمالفة إجراء شرعي قائ  ،أو تقدمي منتج أو خدمة دون
إجازة ذلك من اهليئة ،كل من ذلك يعتو خمالفة تستوجب اجلزاء يف حق مرتكبها .
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سادساً  :قيام اهليئة مباشرة مبراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته  ،ويباشر ذلك إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي املرتبطة باهليئة،
ومن تراه اهليئة ةن يصلح هلذه املهمة .
سابعاً  :قيام إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي – مبراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته  ،ويباشر ذلك إدارة الرقابة والتدقيق
الشرعي املرتبطة باهليئة  ،ومن تراه اهليئة ةن يصلح هلذه املهمة .
ثامناً  :العمل عل تطوير الصيغ والعقود مبا يتفق مع قواعد الشريعة وحيقق مقا دها  ،وذلك يف معامالت البنك احمللية والدولية .
تاسعاً  :نشر الوعي املصريف اإلسالمي يف االعمال املصرفية واإلستثمارية بالوسائل املناسبة.
عاشراُ  :العناية باختيار العاملني يف البنك ال سيما القيادات على أساس التوجه لتحقيق أهداف البنك واالستعداد لتنفيذ هذه السياسة واالهتمام
املستمر بالتدريب الشرعي ملوظفي البنك.
احدى عشراً  :العمل مبا يضمن سالمة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خالل إ دار األدلة املناسبة  ،ومن أبرزها دليل الرقابة
الشرعية ودليل الضوابط الشرعية ألنشطة البنك وإجراءات العمل هبا.
البنك يلتزم بتطبيق القرارات الصادرة عن جملس النقد والتسليف اليت ختص عمليات املراحبة ذات الرق /521م ن/ب  4بتاريخ  27أيار 2119
واإلجيارة املنتهية بالتمليك ذات الرق /583م ن/ب  4وتعديالته بتاريخ  11تشرين الثاين  2119وكافة القرارات االخرى ذات الصلة.

الضوابط الرقابية المستخدمة لإللتزام بالشريعة.

يلتزم بنك سورية الدويل اإلسالمي ش.م.س .منذ نشأته تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ومراعاة مقا د التشريع يف مجيع معامالته ،ولتحقيق
ذلك كان وجود هيئة الرقابة الشرعية اليت يُعتمد تكوينها وتقر الئحتها من اجلمعية العامة  ،وهي مستقلة عن مجيع إدارات البنك وختضع مجيع
معامالت البنك وتعامالته ملراقبتها وموافقتها ،وهذا االلتزام الشرعي يعتو أه معايري اجلودة اليت حيرص عليه البنك يف منتجاته وخدماته املقدمة
لعمالئه  ،وعليه يقع على عاتق كل قيادات وعاملي البنك االلتزام هبذه السياسة وفق ما ورد يف نظام البنك وقرراته من خالل:
 -1قرار رئاسة جملس الوزراء /67م وبتاريخ  2116/6/7م .
 -2حمضر اجتماع اهليئة العمومية األول بتاريخ 2117/4/3م.
 -3قرار رئاسة جملس الوزراء رق  6896بتاريخ أيار .2111
 -4قرار جماس النقد والتسليف رق /733م ن/ب 4بتاريخ  19كانون الثاين .2111
إدارة المخاطر:
أ.

مقدمة عن إدارة المخاطر:

يت إدارة املخاطر من خالل عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة حلدود املخاطر .يتعرض البنك ملخاطر االئتمان وخماطر التشغيل وخماطر السوق
وخماطر السيولة واملخاطر الشرعية .يت إدارة خماطر االئتمان وخماطر التشغيل وخماطر السوق من قبل إدارة املخاطر وفق توجيهات جلنة املخاطر
وجملس اإلدارة .كما تدار خماطر السيولة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات وضمن توجيهات جملس اإلدارة وتدار املخاطر الشرعية من قبل إدارة
الرقابة الشرعية وفق توجيهات هيئة الرقابية الشرعية .يت تدقيق عمليات إدارة املخاطر يف البنك دورياً من قبل إدارة التدقيق الداخلي الذي يقوم
بفحص دقة اإلجراءات وكيفية تقيد البنك هبا وتنقل كل النتائج والتو يات إىل جلنة التدقيق.
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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 جملس اإلدارة مسؤولية إدارة خماطر املصرف من خالل تأسيس وحدة مستقلة إلدارة املخاطر تتبع للجنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة
واملصادقة على سياسا ا ضمن التوجهات االسرتاتيجية للبنك باإلضافة إىل مسؤولية اجمللس يف حتديد قدرة البنك على حتمل املخاطر ومستويات
املخاطر املقبولة.
تتألف جلنة املخاطر من ثالثة أعضاء من جملس اإلدارة بينه نائب رئيس جملس اإلدارة والذي يرتأس اللجنة باإلضافة إىل الرئيس التنفيذي ومدير
إدارة املخاطر كأمني سر اللجنة .تت إدارة واجبات ومسؤوليات جلنة املخاطر من خالل القرار الذي ينظ عمل هذه اللجنة والصادر عن جملس
اإلدارة مبا يتماشى مع متطلبات مصرف سورية املركزي .حيث ترتكز مهام اللجنة األساسية على ما يلي:
 -1مراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل جملس اإلدارة .والتأكد من تنفيذ هذه االسرتاتيجيات والسياسات.
 -2ضمان توافر املوارد والنظ الكافية إلدارة املخاطر ،وضمان استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة اليت ينج عنها حتمل البنك
للمخاطر.
 -3مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتعرض هلا البنك وحجمها ،وأنشطة إدارة املخاطر.
 -4ترفع اللجنة تقارير دورية إىل جملس اإلدارة وتقدم إحصائيات خبصوص املخاطر اليت يتعرض هلا البنك والتغريات والتطورات اليت تطرأ على
إدارة املخاطر.
 -5مراجعة وإبداء الرأي أمام جملس اإلدارة حول سقوف املخاطر واحلاالت االستثنائية اليت تطرأ عليها.
 -6مراقبة مدى التزام إدارة املخاطر باملعايري الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية واخلا ة بإدارة املخاطر وتلك املوضوعة من قبل
جلنة بازل ،واملتعلقة مبخاطر االئتمان وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية ،مبا ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 -7تقيي املؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع املخاطر ووضع اإلجراءات الكفيلة بتأمني التغطية الالزمة هلا.
 -8تقيي حمفظة التمويل للعمالء على مستوى اإلمجاليات واختاذ القرارات الالزمة حسب الصالحيات احملددة.
 -9املوافقة على وضع خطط طوارئ وإدارة األزمات بالتنسيق مع اإلدارة العليا للبنك.
مسؤولية اإلدارة التنفيذية يف إدارة املخاطر:
تشمل مسؤولية اإلدارة التنفيذية يف إدارة املخاطر على إجياد كافة البىن الالزمة إلدارة و متابعة كافة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف بشكل مستمر
العمل على وضع سياسات وإجراءات وخمططات تنظيمية تساعد على حتديد املسؤوليات والصالحيات بشكل واضح مبا يضمن فصل املهام
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والصالحيات لتجنب أي تعارض يف املصاحل يف خمتلف األقسام وتفعيل نظام الضبط الداخلي باإلضافة إىل تنفيذ اسرتاتيجيات إدارة املخاطر
املعتمدة من جملس اإلدارة.
مسؤولية إدارة املخاطر بشكل أساسي:
 -1العمل على إدارة املخاطر بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية للبنك.

 -2العمل على متابعة و حتديد كفاية رأس املال ملواجهة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف و مبا ينسج مع نسبة كفاية األموال اخلا ة احملددة
وفق قرارات جملس النقد و التسليف.
 -3رس سياسة إدارة املخاطر و الحيات املخاطر و ذلك بالتشاور مع اإلدارة التنفيذية ،و رفعها إىل جملس اإلدارة للمصادقة عليها.
 -4تقع على عاتق إدارة املخاطر مسؤولية املتابعة اليومية جململ األعمال و األنشطة والتأكد من مدى التقيد بالسقوف واملستويات احملددة يف
السياسة العامة إلدارة املخاطر ،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 الالزمة إلدارة املخاطر و من مدى استقاللية هذه اإلدارة.
 -2التحقق من مدى التقيد باألنظمة واإلجراءات الواردة يف السياسة العامة إلدارة املخاطر.
 -3رفع تقارير دورية إىل جلنة التدقيق أو إىل جملس اإلدارة لتقيي كفاءة وفعالية إدارة املخاطر يف املصرف ككل ،وتقيي كافة األنشطة
والعاملني فيها ونقا الضعف اليت تعرتيها ،وأي احنرافات عن األنظمة والسياسات واإلجراءات املوضوعة.
-4

استراتيجية إدارة المخاطر:

إن إدارة املخاطر هي إدارة مستقلة تعمل بصورة متقاربة من اإلدارات األخرى ،حيث أهنا تعمل على دع أنشطتها ومحاية خماطر البنك .إن
االسرتاتيجيات الرئيسية إلدارة املخاطر هي كاآليت:
 -1اعتماد اسرتاتيجية شاملة وسياسات وإجراءات عمل إلدارة املخاطر بكافة أنواعها (خماطر االئتمان -خماطر السوق – خماطر التشغيل).
 -2دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية اليت تو ي هبا مراكز العمل يف البنك وضمن السقوف املقررة لذلك هبدف التأكد من حج
املخاطر املتوقعة هلذه التمويالت واالستثمارات وحتديد الوسائل واإلجراءات املتوفرة أو املقرتحة لتجاوز هذه املخاطر أو التخفيف منها
وبيان مطالعا ا عليها.
 -3التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل املوضوعة من كافة مراكز العمل ملواجهة أية خماطر قد يتعرض
هلا البنك.
 -4التأكد من فعالية وجدوى السياسات واإلجراءات املوضوعة إلدارة السيولة يف البنك هبدف التأكد من احملافظة على القوة واملكانة
املالية للبنك ومواجهة وحتمل أية ظروف طارئة أو متوقعة يف ضوء املستجدات واملتغريات احمللية واإلقليمية واليت يتوقع أن يكون هلا اثر
سل ي مباشر على البنك.
 -5اعتماد نظام للتقارير الدورية اخلا ة مبختلف أنواع املخاطر يت رفعها إىل جلنة املخاطر بصورة دورية.
 -6التنسيق والتعاون مع كافة اإلدارات الرقابية هبدف حتقيق رقابة فاعلة.
حيث كانت االسرتاتيجية العامة يف البنك للفرتة دف إىل تعزيز الثقة بأداء البنك وقدرته على التكيف مع مجيع الظروف احمليطة.
الفرضيات األساسية إلجراء اختبارات اجلهد فيما ي تعلق باملخاطر االئتمانية واملخاطر السوقية واملخاطر التشغيلية:
 )1التأكد من قدرة رأس مال البنك على الصمود يف مواجهة األزمات املالية واالقتصادية حتت تأثري سيناريوهات مالية واقتصادية خمتلفة من
خالل حتديد اآلثار السليبة لتلك السيناريوهات على كفاية رأس املال وفق ما يلي:
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 -1بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة مبخاطر االئتمان والرتكزات االئتمانية وخماطر السوق فيحسب األثر على أرباح /خسائر البنك (حج
اخلسائر املتوقعة) وعلى نسبة كفاية رأس املال.
 -2بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة مبخاطر التشغيل فيحسب األثر على كفاية رأس املال.
 )2استخدا م نتائج اختبارات اجلهد يف عملية اختاذ القرارات لضمان مراعاة التغريات يف املخاطر على مستوى البنك بشكل خاص وعلى
مستوى القطاع املصريف واالقتصاد بشكل عام.
سياسات إدارة املخاطر وفقاً لكل نوع على حدى:
خماطر السوق
مقدمة :هي خماطر اخلسارة الناشئة عن املراكز داخل وخارج قائمة املركز املايل بسبب احلركات السلبية يف أسعار السوق ،وتت إدارة خماطر السوق من
خالل حتليل وحتديد ومراقبة وضبط والتبليغ عن مجيع األنشطة الناجتة من تعرض املصرف ،وتتكون مكونات خماطر السوق من خماطر معدالت
الرحبية ،وخماطر الصرف األجن ي ،وخماطر أسعار األسه  ،وخماطر أسعار السلع.
الطريقة املعتمدة لقياس خماطر السوق :يستخدم بنك سورية الدويل اإلسالمي طريقة القياس املعيارية لقياس خماطر السوق.
سياسة خماطر السوق :دف سياسة خماطر السوق إىل:
 -1حتديد املخاطر السوقية اليت ميكن أن تواجه البنك مبا يتماشى مع القوانني واألنظمة السارية.
 -2وضع معايري سليمة وحمدِّدة الستثمار مصادر اللرية السورية والعمالت األجنبية ،وتطبيق اختبارات اجلهد لقياسها واختبارات احلساسية
وضاع طريقة واضحة لتقييمه واملوافقة عليه.
 -3العمل على ختفيف خماطر السوق مع مراعاة معايري الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية املركزي.
 -4التأكد من أن خماطر السوق مسيطر عليها للدرجة  /املستوى الذي يعتوه جملس اإلدارة مقبوالً.
المخاطر السوقية التي يتعرض لها البنك:
تتفق كافة البنوك اإلسالمية والتقليدية على املخاطر السوقية الناجتة عن التقلبات السلبية يف األسعار واليت تؤثر على التدفقات النقدية املستقبلية
وعلى قائمة الدخل وقائمة املركز املايل .إال أن طبيعة البنوك اإلسالمية حتمل يف طبيعتها بعض املخاطر اإلضافية وهي أنه الجيوز البنك اإلسالمي
التعامل باملشتقات املالية التقليدية وعدم وجود أسواق ثانوية لألدوات اإلدخارية واالستثمارية الشرعية .املخاطر السوقية املرتبطة بالبنوك اإلسالمية:
 -1خماطر معدل العائد :تنشأ هذه املخاطرة نتيجة وجود فجوة يف معدل العائد ما بني استحقاقات املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال
الزمنية املختلفة .باإلضافة إىل املخاطر التجارية املنقولة وهي املخاطر الناجتة عن املنافسة احلادة يف سوق العمل املصريف ،وما يرتبه من
قبول املسامهني حتمل جزء من املخاطر اخنفاض العائد املتحقق أل حاب هذه الودائع إذا كان أقل من العائد السائد يف السوق ،وذلك
حر اً على احملافظة على استقرار الودائع وعدم هروهبا إىل املصارف األخرى.
 -2خماطر أسعار األسه والصكوك :تنشأ هذه املخاطرة نتيجة التقلبات يف القيمة السوقية لالستثمارات يف األسه والصكوك.
 -3خماطر العمالت :ينشأ هذا النوع من املخاطر نتيجة لتقلبات أسعار رف العمالت  ،ةا يؤثر على موجودات البنك من العمالت
األجنبية حال اخنفاض أسعارها  ،أو يؤثر على مطلوباته من العمالت األجنبية حال ارتفاع أسعارها وينشأ هذا النوع من املخاطر فقط
عن وجود مركز مفتوح بالعمالت األجنبية  ،سواء كان لكل عملة على حدة أو إلمجايل مجيع العمالت.
 -4خماطر أسعار السلع تشري إىل األثر الذي قد ينتج عن اإليرادات أو رأمسال الناتج عن احلركات السلبية يف أسعار املوجودات .ويلتزم
املصرف بعمليات السلع لتسهيل عمليات العمالء املتوافقة مع الشريعة.
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آليات تخفيف مخاطر السوق:
بشكل عام يعتمد البنك يف ختفيف خماطر السوق على السياسة االستثمارية املصادق عليها من قبل جملس اإلدارة .أما خمففات املخاطر لكل نوع
من أنواع خماطر السوق فهي كما يلي:

أوالً :مخففات مخاطر معدل العائد:
 -1إدارة فجوات معدل العائد للموجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املختلفة ومبا يضمن إبقاء التفاوت باالستحقاق بني املوجودات
واملطلوبات وحقوق أ حاب االستثمار املطلق حبدود ضيقة من توظيفات البنك طويلة األجل وذلك من خالل الدراسة التحليلية املستمرة
هليكلة املوجودات واملطلوبات ضمن املركز املايل للبنك.
 -2عند التمويل بأسعار ثابتة يت إضافة هامش أمان حبيث يتجاوز السعر السائد يف السوق أو مؤشر ليبور.
 -3ختلي البنك عن جزء من حصته يف الربح ( جزء من حصة املضارب) للتقارب مع أسعار الفائدة السائدة يف السوق (واليت تقاس مبعدل
العائد على الودائع) باإلضافة إىل العائد املوزع من البنوك اإلسالمية األخرى علماً أنه خالل فرتة عمل البنك مل يتعرض البنك لسحوبات
نتيجة اخنفاض معدل العائد املمنوح أل حاب حسابات االستثمار املطلق عن معدل العائد السائد يف السوق

ثانياً :مخففات مخاطر أسعار األسهم والصكوك:
للتعرض للمخاطر على مستوى احملفظة ككل وبالنسبة لكل سه أو تصنيف حمفظة االستثمار
تنويع احملفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا ُّ
أو قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافيَّة.

ثالثاً : :مخففات مخاطر العمالت:
 -1حدود ملراكز العمالت األجنبية:
 -2سقف اخلسارة اليومية واألسبوعية والشهرية:
خماطر التشغيل:
مقدمة :ميكن تعريف املخاطر التشغيلية بأهنا خطر اخلسارة النامجة عن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخلية ( )Internal Processesأو
األشخاص أو النظ  ،أو النامجة عن مصدر (حدث) خارجي" .يتضمن هذا التعريف املخاطر القانونية واملخاطر املتعلقة بالسلطات التنظيمية
الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر التشغيلية :يعتمد البنك على طريقة املؤشر األساسي لقياس خماطر التشغيل.
سياسة مخاطر التشغيل :
 -1العمل على حتديد املخاطر التشغيلية الكامنة يف ا لنشاطات و العمليات و األنظمة اليت يقوم هبا البنك أو يتعامل فيها من خالل اتباع
اسرتاتيجية التقيي الذايت للمخاطر و اإلجراءات الرقابية و ذلك بالتعاون مع اإلدارات ومراكز العمل املعنية و من خالل تطبيق برنامج
التقيي الذايت للمخاطر و االجراءات الرقابية . CRSA
 -2التأكد من أن كافة املخاطر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة  /املستوى الذي يعتوه جملس اإلدارة "مقبوالً
 -3التأكد من إبالغ اإلدارة العليا وجملس اإلدارة باملخاطر التشغيلية غري املسيطر عليها
 -4مساعدة اإلدارت ومراكز العمل يف تطبيق سياسات املخاطر التشغيلية من خالل تعزيز مستوى الوعي وعقد دورات تدريبية للموظفني
حول إدارة املخاطر التشغيلية.
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 -5االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية واليت تغطي :املخاطر وإجراءات الرقابة وفحو ات االلتزام وبيانات اخلسائر التشغيلية
ومؤشرات املخاطر الرئيسية
 -6التغطية التأمينية :التعاون مع اإلدارة املالية وإدارة الشؤون اإلدارية لتحديد شرو وأحكام التغطيات التأمينية مع األخذ بعني االعتبار
القدرة على التحمل .
 -7العمل على وضع خطط طوارئ و خطط عمل بديلة لضمان استمرارية عمل البنك و ختفيف اخلسائر يف حال حصول اعطال تشغيلية
كتعطل اجهزة االتصال او توقف النظام البنكي عن العمل أو حصول اضرار يف املوجودات.
المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها البنك:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اإلحتيال الداخلي.
اإلحتيال اخلارجي.
ةارسات املوظفني وسالمة أماكن العمل.
خسارة أو تلف املوجودات املادية.
انقطاع النشا وفشل األنظمة االلكرتونية
املخاطر القانونية.
خماطر السمعة.

آليات تخفيف المخاطر التشغيلية:
 -1سياسة إدارة املخاطر التشغيلية املصادق عليها من جملس اإلدارة واليت حتدد مستويات املخاطر املقبولة.
 -2حتديد الصالحيات واملوافقات احملددة لكل مستوى من املستويات اإلدارية .
 -3فصل املهام بني املوظفني ،مبا يضمن عدم تكليف املوظفني مبهام ينشأ عنها تضارب مع املصاحل الشخصية
 -4احلماية الكافية ملوجودات و سجالت البنك.
 -5املطابقات و التحقق الدوري للعمليات و احلسابات .
 -6التأمني على موجودات البنك .
 -7املراجعة املستمرة للفجوات الرقابية من خالل فحو ات االلتزام الشهرية لالجراءات الرقابية اليت تقوم هبا اإلدارات ومراكز العمل.
 -8خطط الطوارئ وخطة استمرارية العمل واملواقع الرديفة.
اإلفصاح عن الخسائر التشغيلية:
تعرض البنك لثالث حوادث خالل عام  2112وهي من ضمن احلوادث املغطاة تأمينياً وهي كما يلي:
 -1سرقة نقد يف الطريق خالل نقله من فرع البنك يف القامشلي إىل مصرف سورية املركزي يف احلسكة.
 -2سرقة مكتب محص الدرويب
 -3سرقة فرع دير الزور
علماً أنه يوجد مطالبات لشركة التأمني وهي قيد الدراسة من معيد التأمني كما أن البنك حتو من خالل احتجاز خمصصات إضافية تبلغ
( 421،751،791لرية سورية )
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لمحة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:
دف خطة استمرارية العمل إىل وضع برنامج عمل يهدف:
 تأكيد إستعادة استمرارية العمل ضمن الوقت احملدد.
 ختفيف اآلثار السلبية لعملية التوقف(.ثقة الزبائن -خسارة اإليرادات ...إخل).
 تقليل فرتة التوقف عن اخلدمات إىل أقل وقت ةكن
وذلك من خالل حتديد مواقع رديفة للعمل تشمل وجود مركز كومبيوتر رديف ملركز الكومبيوتر األساسي وحتديد بدائل بشرية لضمان عدم توقف
العمل.
دف خطة الطوارئ إىل تو يف اإلجراءات اليت مت وضعها حلماية أنظمة املعلومات املوجودة لدى البنك وآلية العمل الواجب اتباعها أثناء حدوث
أي حدث طارئ وبعد حدوثه باإلضافة إىل اإلجراءات اخلا ة بكيفية التصرف عند إعالن حالة الطوارئ يف إدارات ومراكز العمل يف البنك من قبل
األشخاص املخولني بذلك.
خماطر االئتمان:
مقدمة :ميكن تعريف املخاطر االئتمانية بأهنا املخاطر النامجة عن احتماليَّة إخفااق متعاملاي البنك بالوفااء بالتزاما
استحقااق هذه االلتزاماات أو بعد ذلاك ،أو عدم السداد حسب الشرو املتَّفق عليها  ،وتكون يف عدم سداد الدين (املراحبة)  ،أو عدم تسلي
األ ل (السل )  ،أو عدم قيام الشريك بتسلي نصيب البنك من رأس املال والربح (املضاربة  /املشاركة) .تعد املخاطر االئتمانية أه املخاطر اليت
يتعرض هلا البنك يف عالقته مع العمالء.
جتااه البنك ،وذلك عناد

يقوم املصرف بإدارة خماطر االئتمان من خالل تنويع استثماراته وذلك بتجنب الرتكز يف املخاطر اخلا ة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن
جغرافية أو منطقة جغرافية معينة.
يقوم املصرف بإدارة خماطر االئتمان وذلك بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة اخلا ة باألفراد أو اجملموعات والقطاعات اجلغرافية واالقتصادية .تت
مراقبة هذه املخاطر بانتظام ،كما يت مراجعة احلدود االئتمانية حبسب املنتج والقطاع االقتصادي واجلغرايف مرة واحدة على األقل يف السنة.
كما ت دار خماطر االئتمان من خالل التحليل املنتظ ملقدرة العمالء القائمني والعمالء اجلدد على الوفاء بتعهدا
وتعديل النسب املالية حسب ماهو مالئ .

التعاقدية وسداد التزاما

املالية

كما وتعمل على تطبيق املبادئ التالية:
أ .االستقاللية :هناك فصل واضح بني إدارة االئتمان واملخاطر وقطاعات األعمال .وتتطلب مجيع األنشطة اليت تلزم املصرف قانونياً أو أخالقياً
مبراكز ذات خماطر ،املوافقة املسبقة من قبل األشخاص املفوضني أو اللجان االئتمانية ذات الصالحية واليت تتكون من أعضاء من ميثلون كالً من
إدارة املخاطر وقطاعات األعمال.
ب .الشفافية :تتميز هياكل إدارة االئتمان واملخاطر والسياسات واإلجراءات بالشفافية وتقوم على مبادئ متماثلة يت تبليغها واالطالع عليها
بشكل جيد من قبل مجيع املستويات.
ج .الحية املوافقات االئتمانية :يت منح التفويض بصالحية االعتماد/املوافقات االئتمانية لألفراد واللجان من قبل جملس اإلدارة.
د .املسؤولية :تتحمل قطاعات األعمال ذات العالقة خماطر ومنافع أي عملية ،وهذا يشكل جزءاً من أهداف األداء الرئيسة.
الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر االئتمانية :يعتمد البنك على الطريقة املعيارية الحتساب كفاية رأس املال.
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سياسة مخاطر االئتمان:
 -1حتديد املخاطر االئتمانية اليت يتعرض هلا البنك.
 -2دراسة نشاطات التمويل اجلديدة أو أية أداة مالية ينوي البنك التعامل هبا وذلك لتحديد املخاطر احملتملة ووضع اإلجراءات الالزمة
لتخفيف هذه املخاطر.
 -3التعاون مع إدارة التمويل هبدف وضع معايري سليمة ومقاييس حمكمة ملنح التمويل ،ووضاع طريقة واضحة لتقييمه واملوافقة عليه.
 -4العمل على ختفيف خماطر االئتمان للتسهيالت املمنوحة للشركات واالفراد مبا يقلل من فرص تعثر عمالء البنك باالضافة اىل توظيفات
البنك يف اخلارج مع مراعاة أحكام الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية املركزي.
 -5دراسة احملفظة االئتمانية للبنك و مراقبة تركزات املخاطر.
السياسة املتعلقة بآلية ختفيف املخاطر:
يقوم البنك على العمل على ختفيف خماطر االئتمان من خالل وضع إجراءات لتخفيفها على مستويات عدة وهي كالتايل:
 -1خمففات خماطر على مستوى املنتجات اإلسالمية :واليت تشمل املراحبة ،اإلجارة ،املشاركة ،املضاربة ،االستصناع والسل وهي
أ -لتخفيف خماطر املراحبة /اإلجيارة:
 مضاعفة اجلهود عند دراسة التمويل  ،والتأكد من جدواه وكفاءة العميل ،والقدرة على سداد االلتزامات وكفاية الضمانات
واكتمال توثيقها  ،ومراقبة عمليات التمويل ومتابعتها.
ُّ
التأكد من سالمة الضمانات املقدَّمة واملقبولة شرعاً.

ُ حسن املتابعة واإلشراف .
ب -لتقليل خماطر السل  /االستصناع :

 االستعانة بأهل اخلوة مقابل عمولة حمددة.
 توكيل البائع بالبيع مقابل اجر حمدد (بعقد مستقل).

 السل  /االستصناع املوازي (البيع لطرف ثالث سلماً أو استصناعاً) .
 التوثيق برهن أو كفالة.

للتعرض للمخاطر على مستوى البنك ككل وبالنسبة لكل
 -2خمففات خماطر الرتكزات التمويلية :تنويع احملفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا ُّ
عميل أو جمموعاة مان العمالء أو قطاع اقتصادي أو مستوى امللكية أو منطقة جغرافيَّة أو نوع الضمانات املقدمة
 -3تصنيف خماطر العميل :يستخدم هذا التصنيف لتقيي و احلك على خماطر التعثر احملتملة للعميل
 -4سياسة التسعري واليت تأخذ بعني االعتبار التسعري بناء على درجة املخاطرة املرتبطة بالعميل.
 -5قياس املخاطر وأنظمة إ دار التقارير :من أجل املراقبة والسيطرة على املخاطر بصورة فعالة ،فإن إدارة مراقبة ومراجعة التمويل تقوم بالتأكد من
موافقة املسؤولني مبنح األئتمان حسب الصالحيات املعتمدة يف البنك ،باإلضافة اىل دور قس املخاطر اإلئتمانية بدراسة التقارير الدورية عن توزع
احملفظة األئتمانية والتوظيفات اخلارجية مع البنوك املراسلة مبا يضمن عدم جتاوز السقوف احملددة.
 -6حتديد األنواع املقبولة للضمانات واليت يعتمد البنك يف حتديد حجمها ونوعها على تقيي خماطر االئتمان للطرف املقابل.
إن األنواع الرئيسية للضمانات اليت يت احلصول عليها هي كالتايل:

 للتمويل التجاري :الرهونات على املمتلكات العقارية واملخزون والضمانات النقدية.
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 للتمويل الشخصي :رهن األ ول ،رهن العقارات ،الضمانات النقدية وحتويل الرواتب لصاحل البنك.
تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لشرو االتفاقية مع العمالء .يت مراجعة القيمة السوقية للضمانات خالل
دراسة كفاية خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ووفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية املركزي السيما القرار  597وتعديالته والقرار 912
/م ن/ب  4تاريخ .2112 /11 / 13
أسس تصنيف التسهيالت االئتمانية
تصنف التسهيالت االئتمانية بني تسهيالت عاملة منتجة لإليراد وتسهيالت غري عاملة غري منتجة لإليراد .بناء على املؤشرات احملددة بقرار جملس
النقد والتسليف رق  597وتعديالته وتعديله بالقرار رق /912م.ن/ب 4تاريخ  ، 2112/11/13ووفق التصنيفات التالية:
التسهيالت االئتمانية العاملة :وتنقس إىل ثالث فئات رئيسية:
 -)1تسهيالت متدنية املخاطر
 -)2تسهيالت عادية  /مقبولة املخاطر.
 -)3تسهيالت تتطلب اهتماماً خا اً.
التسهيالت االئتمانية غير العاملة :وتنقس إىل ثالث فئات رئيسية:
 -)1تسهيالت دون املستوى
 -)2تسهيالت مشكوك يف حتصيلها.
 -)3تسهيالت رديئة.
كما تصنف التسهيالت االئتمانية إىل تسهيالت مباشرة وتسهيالت غري مباشرة.
وفيما يلي فئات التصنيف وار د ا كما يلي :
نوع التصنيف

الرصيد

المخصص المحتجز لكل فئة

(ليرة سورية)

(ليرة سورية)

ديون تتطلب اهتمام خاص

13،917،542،673

127،979،141

ديون دون املستوى

1،636،117،294

26،195،117

ديون مشكوك يف حتصيلها

6،484،618،437

1،798،751,119

ديون رديئة

2،992،628،711

916،128،821

اجملموع

25،131،817،115

2،859،152،996
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توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

 03حزيران ( 1320غير مدققة)

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.

288،814،266 2،459،942،333 1،173،712،325 2،324،196،469
- 378،841،742 11،499،729،595
941،117،565 1،941،117،827

عادية (مقبولة املخاطر):
حتت املراقبة (تتطلب اهتمام خاص)
(  179-91يوم )
غري عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
رديئة
اجملموع:
يطرح :األرباح املعلقة
يطرح :خمصص التدين
يطرح :األرباح املؤجلة

149،953،215
646،612،124
612،489،884

219،318،454
19،956،671
561،891،771

- 152،476،431 1،166،957،139
- 141،313،775 5،675،197،628
- 192،698،132 1،626،551،116

()324،158،827
()137،313،348
()951،219،691

()113،751،516
()115،821،317
()422،785،815

(48،534،374( ) 433،822،313
(1،214،493( ) 3،159،299،943
(61،385،921( ) 988،547،381

الصايف

2،136،273،593

1،142،998،457 16،846،616،975 2،162،618،157

43،215،881

1،578،695،138
6،481،981،199
2،992،628،712
) -
) -
) ()6،675،754
36،541،126

قيمة خمصص التدين للديون املنتجة يبلغ  127،978،921ل،س والديون الغري منتجة  2،731،174،176ل.س واملخصصات االضافية تبلغ  444،595،195ل.س
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6،189،861،273
13،761،795،728

() 921،167،119
() 3،313،648،191
() 2،428،614،561
24،351،541،368

 02كانون األول ( 1321مدققة)
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.

1،188،131،349
696،944،269

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

عادية (مقبولة املخاطر):
حتت املراقبة (تتطلب اهتمام خاص)
(  179-91يوم )
غري عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
رديئة
اجملموع:
يطرح :األرباح املعلقة
يطرح :خمصص التدين
يطرح :األرباح املؤجلة

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

الصايف

2،151،275،169

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

54،167،215

2،855،537،781
1،115،156،615
1،965،655،399
) -
) -
) ()9،535،857
44،631،348

قيمة خمصص التدين للديون املنتجة يبلغ  73،147،764ل،س والديون الغري منتجة  1،131،477،637ل.س واملخصصات االضافية تبلغ  444،518،191ل.س
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9،541،247،272
11،519،745،981

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

املخاطر االئتمانية املتعلقة بالتعهدات
يقوم املصرف بتقدمي كفاالت لتلبية احتياجات العمالء ،تلزم هذه التسهيالت املصرف بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه .يت حتصيل هذه
الدفعات وفقاً لشرو اإلعتماد .تتس هذه التسهيالت بنفس املخاطر االئتمانية لذم األنشطة االستثمارية وتت الوقاية من هذه املخاطر
باتباع نفس سياسات املصرف وإجراءاته الرقابية.
خماطر السيولة
تتمثل خماطر السيولة يف عدم متكن املصرف من االيفاء مبتطلباته النقدية .قد تنتج خماطر السيولة من تقلبات األسواق أو تدين يف مالءة
املتمولني اليت قد تؤدي إىل احلد من مصادر األموال و تدفقا ا على املصرف.
إدارة خماطر السيولة
للحد من خماطر السيولة ،تقوم االدارة بتنويع مصادر أمواهلا و إدارة موجودا ا يف إطار سياسة نقدية تتمثل باالحتفاظ بر يد سيولة معقول.
تقوم اإلدارة بإدارة استحقاقات موجودا ا و مطلوبا ا بشكل ميكنها من توفري و االحتفاظ بنسبة كافية من السيولة وفق وقرار جملس النقد والتسليف
اخلاص بالسيولة رق /588م ن/ب  4بتاريخ  22تشرين الثاين .2119
باالضافة إىل ذلك يقوم املصرف وفق القوانني املرعية يف سورية وقرار رئاسة جملس الوزراء رق  5938بتاريخ  2أيار  2111باالحتفاظ
لدى مصرف سورية املركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن مبعدل .% 5
تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات املوجودات واملطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية.
االفصاحات الكمية:
خماطر االئتمان:
يوضااح اجلاادول التااايل احلااد األقصااى للاتاع اارض لامخااط اار االئ ااتمان لبنااود بيااان املركااز املااايل  .ياات عاارض احلااد األقصااى باإلمجااايل قباال تااأثري
اتفاقيات التقاص والضمانات:
 03حزيران

 02كانون األول

(1320غير مدققة)

(1321مدققة)

ل.س.

نقد وأر دة لدى مصرف سورية املركزي
أر دة لدى املصارف واملؤسسات املالية
الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي
ذم وأر دة األنشطة التمويلية
استثمارات مالية
موجودات أخرى
اجملموع
االلتزامات احملتملة

ل.س.

15،978،456،741 17،956،428،571
45،431،943،737 75،757،194،319
1،141،917،431
1،794،482،411
22،511،281،425 24،351،541،368
4،444،933
3،721،124
114،149،445
212،514،636
85،161،193،712 121،175،871،329
14،354،165،596 26،532،931،467

99،415،359،318 146،618،812،796
وقد بلغت قيمة الضمانات الواردة من الغري  143،379،716،328لرية سورية كما يف  31حزيران  2113مقابل مبلغ 95،588،968،369
لرية سورية كما يف  31كانون األول .2112
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التركز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانية:
تت إدارة خماطر الرتكزات االئتمانية على مستوى العميل (فرد او مؤسسة أو بنك مراسل) وفقا للقرارات الصادرة عن جملس النقد والتسليف.
 03حزيران 1320
صافي الحد األقصى
إجمالي الحد األقصى
ل.س.

إمجايل املخاطر االئتمانية

ل.س.

3،229،186،467 146،618،812،796
3،229،186،467 146،618،812،796
 02كانون األول 1321
صافي الحد األقصى
إجمالي الحد األقصى
ل.س.

إمجايل املخاطر االئتمانية

ل.س.

(79،911،119،512 )9،277،861،148
(79،911،119،512 )9،277،861،148

الضمانات المحتفظ بها و التحسينات االئتمانية
يعتمد البنك على عدة اساليب وةارسات لتخفيف خماطر االئتمان منها احلصول على ضمانات حيث يت قبول الضمانات وفقا ملعايري واسس
معتمدة.
وأبرز انواع الضمانات هي:
 بالنسبة لعمليات االستثمار االسالمية مع املؤسسات التجارية :الرهونات للمباين السكنية والعقارات واملخزون والضمانات النقدية.
 بالنسبة لألفراد :الرهونات للمباين السكنية والعقارات والرواتب والضمانات النقدية.
تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويت طلب ضمانات إضافية وفقاً لشرو االتفاقية ،ويت مراجعة القيمة السوقية للضمانات خالل دراسة
كفاية خمصص اخلسائر االئتمانية.
يظهر تركز خماطر االئتمان عندما تتعامل جمموعة من األطراف يف أنشطة جتارية متشاهبة أو يف أنشطة بنفس املنطقة اجلغرافية ،أو عندما تكون هلا
نفس السمات االقتصادية ةا يؤثر على مقدر ا للوفاء بالتزاما ا التعاقدية بشكل مشابه يف حالة بروز تغريات اقتصادية أو سياسية أو أي تغريات
أخرى .ويشري تركز خماطر االئتمان إىل التأثري النس ي ألداء البنك جتاه التطورات اليت قد تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينة .يسعى البنك
إىل إدارة خماطر االئتمان من خالل تنويع أنشطته املالية لتفادي تركز املخاطر غري املرغوبة جتاه أفراد أو جمموعات من العمالء يف منطقة معينة أو
قطاع أعمال معني وحياول البنك السيطرة على خماطر االئتمان من خالل متابعة املخاطر االئتمانية ويقوم بصفة مستمرة بتقيي املخاطر االئتمانية
ألطراف أخرى.
وقد مت إيضاح توزيع الذم وأر دة األنشطة التمويلية على القطاعات املختلفة يف اإليضاح رق .8
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مخاطر السوق
يوضح اجلدول التايل تصنيفات األسه و ناديق االستثمار حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما يف  31حزيران ( 2113غري مدققة):
األسه :
شركة قطر لناقالت الغاز (ناقالت) -

مؤسسة التصنيف

درجة التصنيف

غري مصنف

اإلمجايل

الموجودات المالية
للمتاجرة

-

الموجودات المالية
المتوفرة للبيع

اإلجمالي

3،721،124

3،721،124

-

3،721،124

3،721،124

-

3،721،124

3،721،124

يوضح اجلدول التايل تصنيفات األسه و ناديق االستثمار حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما يف  31كانون األول ( 2112مدققة) :
األسه :
شركة قطر لناقالت الغاز (ناقالت) -
الشركة األهلية للزيوت -

مؤسسة التصنيف

ناديق االستثمار:
بيت التمويل األورويب -

درجة التصنيف

الموجودات المالية
للمتاجرة

الموجودات المالية
المتوفرة للبيع

اإلجمالي

غري مصنف -
3،147،223
غري مصنف

1،297،711
-

1،297،711
3،147،223

3،147،223

1،297،711

4،444،933

غري مصنف

اإلمجايل

- 227،149،651

227،149،651

1،297،711 231،296،873

231،594،583

أ-مخاطر العمالت
يف حال تغيري سعر رف الدوالر األمريكي و اليورو زيااد ًة أو نقصااناً مبقادار  %11سايتأثر بياان األربااح أو اخلساائر وحقاوق امللكياة باالقي املاذكورة
أدناه:
 03حزيران (1320غير مدققة)
العملة

صافي المركز

التغير في سعر صرف
العملة ()%23

ل.س.

األثر على األرباح
والخسائر
ل.س.

األثر على حقوق
الملكية
ل.س.

دوالر أمريكي

()3،911،791،325

%11±

391،179،133±

428،588،328

يورو

()1،548،971،339

%11±

154،897،134±

125،198،651

جنيه إسرتليين

()21،873،167

%11±

2،187،317±

1،641،488

ين ياباين

()1،667،593

%11±

166،759±

125،169
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5،137

فرنك سويسري

()67،162

%11±

6،716±

عمالت أخرى

()336،196،429

%11±

33،619،643±

25،217،232

 02كانون األول (1321مدققة)

التغير في سعر صرف
العملة

صافي المركز

األثر على األرباح

العملة ()%23

ل.س.

األثر على حقوق

والخسائر

الملكية

ل.س.

ل.س.

دوالر أمريكي

2،769،966،829

%11±

276،996،683±

264،345،345

يورو

()223،419،211

%11±

22،341،921±

12،926،191

جنيه إسرتليين

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

عمالت أخرى

()267،114،154

%11±

26،711،415±

21،132،815

ب-مخاطر تقلبات سعر الصرف لالستثمارات المالية
يف حال تغيري سعر رف الدوالر األمريكي و الريال القطري زيادةً أو نقصاناً مبقدار  %11سيتأثر بيان األرباح أو اخلسائر بالقي املذكورة أدناه:
 03حزيران (1320غير مدققة)
العملة

دوالر أمريكي
الريال القطري

التغير في سعر صرف
العملة ()%23

%11±
%11±
 02كانون األول (1321مدققة)
التغير في سعر صرف

العملة

دوالر أمريكي
الريال القطري

األثر على األرباح

العملة ()%23

- %11±
%11±
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والخسائر

-

ل.س.

372،112

األثر على األرباح
والخسائر
ل.س.

129،771

ج-مخاطر تقلبات أسعار األسهم والصكوك
يف حال تغيري أسعار األسه والصكوك زيادةً أو نقصاناً مبقدار  %11سيتأثر بيان األرباح أو اخلسائر وحقوق امللكية بالقي املذكورة أدناه:
 03حزيران (1320غير مدققة)

العملة

األسه
الصكوك

التغير في السعر

األثر على األرباح

األثر على حقوق

()%23

والخسائر

الملكية

372،112

372،112

%11±
- - %11±

ل.س.

 02كانون األول (1321مدققة)

العملة

التغير في السعر
()%23

األثر على األرباح

األثر على حقوق

ل.س.

ل.س.

والخسائر

129،771

الملكية

%11±
األسه
- - %11±
الصكوك
يقوم املصرف بتحديد حدود قصوى للمخاطر على مستوى السه الواحد وعلى مستوى احملفظة ومن الطرق املتبعة:
 السياسات االستثمارية املوضوعة. حتديد حد أقصى الخنفاض قيمة السه  /العملة حيث جيب بيع السه إذا اخنفضت القيمة عن النسبة احملددة. متابعة يومية لألسه ودراسة تذبذبات القيمة والسوق ودراسة السلوك التارخيي. -توقع إحتماالت مستقبلية إفرتاضية.
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129،771

فجوة العائد:
 03حزيران (1320غير مدققة)
أر دة لدى املصارف
واملؤسسات املالية
ذم وأر دة األنشطة التمويلية
إجارة منتهية بالتمليك - - - -
االستثمارات و املسامهات
جمموع املوجودات
تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
اعتمادات وكفاالت
أر دة الوكاالت االستثمارية املطلقة
جمموع املطلوبات
حقوق أ حاب االستثمار املطلق
املطلوبات و حقوق املسامهني وحقوق
أ حاب االستثمار املطلق
الفجوة يف كل فرتة
الفجوة الرتاكمية

حتى  7أيام
ل.س.

أكثر من  7أيام

أكثر من شهر

أكثر من  0أشهر

أكثر من  6أشهر

أكثر من  9أشهر

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

إلى شهر

إلى  0أشهر

إلى  6أشهر

إلى  9أشهر

إلى سنة

2،415،114،833
2،368،556،642
 -3،721،124
4،777،381،499

6،196،338،817
353،664،189

5،937،828،195
1،418،427،911

5،817،687،514
2،254،671،917

2،113،618،235

- 823،463،569
1،731،371،263

6،451،113،116

7،356،256،196

8،162،358،421

2،113،618،235

2،554،833،832

9،111،322،481
9،111،322،481
13،933،964،516

3،118،976
3،118،976
2،931،627،562

31،446،353
31،446،353
5،611،217،798

12،513،429
12،513،429
9،314،411،418

29،338،282
29،338،282
1،247،273،474

31،118،689
31،118،789
1،231،489،322

2،933،636،537 23،144،286،986
(3،516،366،469 )18،266،915،487
() 14،751،539،118( )18،266،915،487

1،261،498،111
1،276،611،756 9،316،913،847
5،641،664،151
1،293،335،821
(726،996،478 )1،254،555،427
1،714،591،945
()12،271،171،212( ) 13،563،516،122( )14،291،512،511( )13،135،947،173
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أكثر من سنة
ل.س.

المجموع
ل.س.

7،318،214،283
261،395،511
54،864،318
7،634،474،112

21،171،422،928
17،448،512،419
261،395،511
58،584،342
38،838،915،191

5،922،498
5،922،498
932،129،321

9،221،561،718
9،221،561،718
35،191،112،411

937،951،821
6،696،522،282
()5،573،647،921

44،412،563،118

فجوة العائد:
 02كانون األول (1321مدققة)

حتى  7أيام
ل.س.

أكثر من  7أيام

أكثر من شهر

أكثر من  0أشهر

أكثر من  6أشهر

أكثر من  9أشهر

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

إلى شهر

أر دة لدى املصارف
4،524،694،741
461،228،566
واملؤسسات املالية
65،618،565
3،712،766،114
ذم وأر دة األنشطة التمويلية
إجارة منتهية بالتمليك - - - - - -
231،594،583
االستثمارات و املسامهات
4،591،313،316
4،395،589،163
جمموع املوجودات
تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
12،813،922
5،214،424،899
اعتمادات وكفاالت
أر دة احلسابات اجلارية للبنوك
12،813،922
5،214،424،899
جمموع املطلوبات
2،167،353،222
9،359،631،111
حقوق أ حاب االستثمار املطلق
املطلوبات و حقوق املسامهني
2،181،157،144 14،574،155،111
أ حاب االستثمار املطلق
(2،511،156،162 )11،178،465،846
الفجوة يف كل فرتة
() 7،668،319،684( )11،178،465،846
الفجوة الرتاكمية

إلى  0أشهر

إلى  6أشهر

إلى  9أشهر

إلى سنة

5،331،294،514
2،835،974،219

1،718،123،747
2،169،234،342

1،799،897،518

1،314،125،712

8،167،268،723

3،877،358،189

1،799،897،518

1،314،125،712

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

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
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أكثر من سنة
ل.س.

المجموع
ل.س.

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

11،976،869
11،976،869
495،116،139

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

515،982،918
6،668،115،458
()253،261،134

31،561،811،992

-07

التحليل القطاعي

أ .معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:
ميثل قطاع أعمال املصرف القطاع الرئيسي بينما ميثل قطاع التوزيع اجلغرايف القطاع الثانوي.
 قطاع أعمال املصرف:يت تنظي املصرف ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي :
التجزئة :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغرية ومنحه التمويل اإلسالمي وخدمات أخرى.
الشركات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية واخلدمات املصرفية اإلسالمية اخلا ة بالعمالء من املؤسسات.
أخرى :يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال املصرف.
هذه القطاعات هي األساس الذي يبين عليه املصرف تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية.
فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:
 03حزيران ( 1320غري مدققة)
البيان

التجزئة

(ألقرب ألف لرية سورية)

إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة
حصة املصرف كمضارب
حصة أ حاب حسابات االستثمار املطلق من املصاريف املشرتكة
ايرادات املصرف من استثماراته الذاتية
ايف إيرادات العموالت والرسوم
أرباح غري حمققة ناجتة عن إعادة تقيي القطع البنيوي
األرباح احملققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية
إيرادات تشغيلية اخرى
إمجايل األرباح التشغيلية
مصاريف تشغيلية أخرى
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ايف ربح السنة
املوجودات واملطلوبات
ار دة األنشطة التمويلية
خمصص الديون املشكوك بتحصيلها
استثمارات يف شركات تابعة و زميلة
موجودات غري موزعة على قطاعات
جمموع املوجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غري موزعة على القطاعات
جمموع املطلوبات وحقوق أ حاب اإلستثمار املطلق

الشركات

ل.س.
()966،381

ل.س.
58،341

المجموع

أخرى

ل.س.

(519،713
131،119
-

)

)

()966،381

58،341

4،974،283
(174،158

)

38،151،832

(5،657
552،618
3،355،114
52،784
32،528
3،617،7774
)
(386،268

()444،595
115،298،663

27،655،189
() 3،313،648
54،864
115،298،663
129،715،168
113،176،692
16،628،376
129،715،168

75،124،861
16،628،376
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)
)

(5،657
552،618
3،355،114
52،784
32،528
2،699،735
(386،268
2،313،467
242،822
2،556،291

242،822

22،681،916
() 2،684،994
54،864

ل.س.
(918،139
(519،713
131،119
-

)

)

موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة

2،521،255
147،687

إستهالكات وإطفاءات

(626،911

البيان
(ألقرب ألف لرية سورية)

إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة

 03حزيران 1321
التجزئة

ل.س.
261،698

الشركات
ل.س.
- 561،179

حصة املصرف كمضارب
حصة املودعني من املصاريف املشرتكة
ايف إيرادات العموالت والرسوم
خسائر غري حمققة ناجتة عن إعادة تقيي القطع البنيوي
األرباح احملققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية
إيرادات تشغيلية اخرى
إمجايل األرباح التشغيلية
مصاريف تشغيلية غري موزعة
الربح قبل الضريبة

)

أخرى
ل.س.
(678،525

5،911،778
(143،947

)

24،114،114

مطلوبات غري موزعة على القطاعات
جمموع املطلوبات وحقوق أ حاب اإلستثمار املطلق
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إستهالكات وإطفاءات

18،556،511
() 1،132،856
55،388

)

(572،541

)

(215،319

)

79،933،589

16،148،384
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ل.س.
822،877
(678،525
135،568
8،681
488،192
316،662
419،567
23،958
1،516،981
(572،541
944،439
(215،319
729،131

)

)
)

24،458،288
() 1،176،813
55،388
79،933،589
113،271،462
87،122،178

63،117،964

2،513،676
149،116
(472،332

(626،911

)

المجموع

135،568
8،681
488،192
316،662
419،567
23،958

ضريبة الدخل
ايف ربح الفرتة
املوجودات واملطلوبات
ار دة األنشطة التمويلية
خمصص الديون املشكوك بتحصيلها
استثمارات يف شركات تابعة و زميلة
موجودات غري موزعة على قطاعات
جمموع املوجودات
مطلوبات القطاع

2،521،255
147،687

)

16،148،384
113،271،462
2،513،676
149،116
)
(472،332

ب .معلومات التوزيع اجلغرايف:
ميثل هذا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف.
البيان
(ألقرب ألف لرية سورية)

 03حزيران ( 1320غير مدققة)

داخل سورية

البلدان العربية

ل.س.

ل.س.

129،416
() 1،137،455
إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
)- -
(519،713
إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة
- - 131،119
حصة املصرف كمضارب
 -حصة أ حاب حسابات االستثمار املطلق من املصاريف املشرتكة
) - -
(5،657
إيرادات املصرف من استثمارية الذاتية
ايف إيرادات العموالت والرسوم
ارباح غري حمققة ناجتة عن إعادة تقيي القطع البنيوي

(ألقرب ألف لرية سورية)

إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة
حصة املصرف كمضارب
حصة املودعني من املصاريف املشرتكة
ايف إيرادات العموالت والرسوم
خسائر غري حمققة ناجتة عن إعادة تقيي القطع البنيوي
األرباح( /اخلسارة) احملققة
النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية
إيرادات اخرى
إمجايل األرباح التشغيلية
مصاريف تشغيلية غري موزعة
الربح قبل الضريبة - - -
ضريبة الدخل
ايف ربح الفرتة
املصاريف الرأمسالية

ل.س.
-

(918،139
(519،713
131،119
(5،657

- - 552،618
- - 3،355،114

 03حزيران 1321

داخل سورية

ااا

البلدان العربية

ل.س.
ل.س.
127،368
661،855
) - -
(678،525
- - 135،568
- - 8،681
- - 488،192
- - 316،662
- 323،131
- - 23،958
(572،541
(215،391

) - -

جمموع املوجودات

)

أوروبا
ل.س.
33،654

)
)

المجموع
ل.س.
822،877
(678،525
135،568
8،681
488،192
316،662
419،567
23،958
1،516،981
(572،541
944،439
(215،319
729،131
113،271،462
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)
)

52،784
32،528
2،699،735
(386،268
2،313،467
242،822
2،556،291

86،537

) - -

ل.س.

552،618
3،355،114

األرباح( /اخلسارة) احملققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية - 52،784
- - 32،528
إيرادات اخرى
إمجايل األرباح التشغيلية
)- -
(386،268
مصاريف تشغيلية أخرى
الربح قبل الضريبة - - -
- - 242،822
ضريبة الدخل
ايف ربح السنة
البيان

أوروبا

المجموع

)

)
)

-08

إدارة رأس المال

يتضمن هذا البند ما يلي:

 03حزيران
( 1320غير مدققة)
ل.س.

8،499،415،711
-

رأس املال املكتتب
احتياطي قانوين

-

احتياطي خاص
احتياطي القيمة العادلة
األرباح الفرتة

 02كانون األول
(1321مدققة)
ل.س.

8،499،415،711
-

(216،499
(798،814،158

) (292،399
) 1،877،735

(54،864،318

) (56،864،318

)

املبالغ املمنوحة اىل كبار املسامهني واعضاء جملس االدارة او املستعملة ايهما اكو
ايف املوجودات الثابتة غري امللموسة

(33،892،872

(22،551،111
) (51،321،956

)
)

ايف األموال اخلا ة األساسية
ايف األرباح غري احملققة عن تقيي القطع البنيوي
احتياطي عام خماطر التمويل
األموال اخلا ة املساندة
األموال اخلا ة الصافية
املوجودات املثقلة

7،611،617،853
3،355،113،891
116،572،414
3،461،676،294
11،173،294،147
35،843،829،742

8،371،254،762
598،572،212
116،572،414
715،144،616
9،176،399،368
14،716،664،257

حسابات خارج امليزانية املثقلة
ايف النتائج التشغيلية
مركز القطع التشغيلي

5،597،624،153
416،531،214
1،547،639،691
43،395،623،699

1،156،952،145
416،531،214
779،638،352
17،149،784،868

ايف املسامهات يف املؤسسات املالية

%25752
%17754
%68774

نسبة كفاية رأس املال ()%
نسبة رأس املال األساسي ( ) %
نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل رأس املال

مت احتساب نسبة كفاية رأس املال بناء على تعليمات مصرف سورية املركزي.
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%53723
%49711
%92723

)

-09

األحداث الالحقة و االستمرارية

قامت إدارة اخلزينة األمريكية يف الواليات املتحدة األمريكية و دول االحتاد األوريب بفرض عقوبات على البنك بذريعة تقدميه تسهيالت لشركات و
مؤسسات تابعة للنظام السوري مبا يقارب  151مليون دوالر أمريكي.
ويف هذا السياق ،فقد قام البنك بنفي هذا االدعاء بإفصاح منشور يؤكد أن كافة عملياته الدولية قد متت من خالل اعتمادات فتحت بناء على
طلب أشخاص غري حمظور التعامل معه  ،كما أن تلك االعتمادات مت فتحها من خالل بنوك أوروبية من الدرجة األوىل وجلهات غري حمظور التعامل
معها ،و أخرياً فإن تلك العمليات آنفة الذكر قد مت تنفيذها ألغراض استرياد بضائع مسموح باستريادها إىل سورية كما أهنا غري مدرجة ضمن قوائ
احلظر الدولية ،علماً أن تلك االعتمادات مغطاة أيضا بتأمينات نقدية بواقع %111من عمالء البنك ومت تنفيذها وفق الضوابط واملعايري واألعراف
املعمول هبا دوليا.
كما أكدت إدارة البنك على استمرارية العمل يف البنك بكافة اجملاالت واألنشطة واخلدمات املصرفية املعمول هبا
كما قرر البنك اختاذ كافة التدابري واإلجراءات القانونية الضرورية إزاء هذه القرارات من خالل طلب إعادة النظر هبا حيث قام برفع دعوى تظل لدى
احملكمة االبتدائية االوربية إلعادة النظر بالقرارات املشار إليها.
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