بنك سورية الدولي اإلسالمي
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
البيانات المالية المرحلية

للفترة المنتهية في  03حزيران 0303

اإليضاحات حول البيانات المالية
للفترة المالية المنتهية في 0303/30/03

ـ معلومات عامة:
إن املصرف شركة مسامهة عامة سورية تأسس بتاريخ  9أيلول  2112مبوجب قانون قرار رئاسة جملس الوزراء رقم /29م.و تاريخ  9أيلول
 2112وحصل على السجل التجاري حتت رقم  00112لدى وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك وخيضع ألحكام املرسوم التشريعي رقم
 35لعام  2115اخلاص بإحداث املصارف اإلسالمية والقانون رقم  21لعام  2110وتعليماته التنفيذية والقانون رقم  23للعام  2112وقانون
التجارة رقم  33لعام  2119وقانون الشركات رقم  21لعام  2100ولألنظمة اليت يضعها جملس النقد والتسليف مبا ال يتعارض مع أحكام
الشريعة اإلسالمية.
مت تسجيل املصرف يف سجل املصارف لدى مصرف سورية املركزي حتت الرقم  02بوصفه مصرفاً خاصاً .ومت التداول بأسهم املصرف يف سوق
دمشق لألوراق املالية وكل ذلك مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف مدينة دمشق منطقة املزة أتوسرتاد مقابل دار املعلمني جانب القنصلية السعودية عقار رقم  0221املزة ,دمشق-
سورية.
يقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه واليت بلغ عددها  25فرعاً ومكتبني هي:
دمشق ( الروضة  ,املزة  ,حريقة  ,حرستا  ,عدرا  ,مزة فيالت شرقية  21 ,أيار ,فندق داماروز ,يعفور  ,مشروع دمر ) .
حلب (العزيزية  ,السبيل  ,سبع حبرات  ,سيف الدولة ,الفرقان ,شارع فيصل) ,درعا ,محاه ,محص ,دير الزور ,الالذقية ,طرطوس ,ادلب,
القامشلي ,الرقة.
ومكاتب (مكتب شام سيت سنرت ,مكتب مرفأ الالذقية).
وقد تأسس املصرف برأس مال مقداره  5,111,111,111لرية سورية موزع على  01,111,111سهم بقيمة امسية  511لربة سورية للسهم
الواحد ,قام املصرف خالل شهر تشرين الثاين  2101بزيادة رأمساله مبقدار  020,310,511لرية سورية وذلك تطبيقاً ألحكام القانون رقم 3
لعام  2101القاضي بتعديل املادة الرابعة من املرسوم التشريعي رقم  35لعام  2115والذي حيدد رأمسال املصرف اإلسالمي املصرح به يف صك
الرتخيص على أن ال يقل عن  05مليار لرية سورية موزعة على أسهم أمسية وستتم هذه الزيادة خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون
رقم  3لعام  ,2101وقد اتبعه بزيادة رأمساله مبقدار  2,131,201,511لرية سورية خالل شهر آذار  2100ليصبح رأس املال مبقدار
 9,511,111,111لرية سورية ,ويف وقت الحق متت املوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة االوراق واالسواق املالية السورية قرار رقم /11أم
بتاريخ  21حزيران  2100على الطلب املقدم من قبل املصرف خبصوص جتزئة القيمة االمسية للسهم وفقاً ألحكام املرسوم رقم  005لعام
 2101وعلى احكام تعليمات جتزئة االسهم ودجمها الصادرة بالقرار رقم /01م تاريخ  9نيسان  2100وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم
 0155تاريخ  23حزيران  2100املتضمن املصادقة على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة
جملس املفوضني جبلسته رقم  32تاريخ  21حزيران  2100لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدويل االسالمي  011لرية سورية للسهم
الواحد ليكون عدد إمجايل اسهم البنك  95,111,111سهم بقيمة امجالية تبلغ  9,511,111,111لرية سورية ,وقد اتبعه بزيادة ثالثة حيث
مت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  202,311,211لرية سورية ليصبح  1,002,311,211لرية سورية ,مث أتبعه بزيادة رابعة بقيمة
 319,112,511لرية سورية ليصبح رأس مال املصرف مبلغ  1,011,015,911لرية سورية ,مث أتبعه بزيادة خامسة بقيمة
 0,122,025,911ل.س ليصبح رأس مال املصرف مبلغ  1,520,130,011لرية سورية مث أتبعه بزيادة سادسة بقيمة
 0,031,321,011ل.س ليصبح رأس مال املصرف مبلغ  03,910,051,111ل.س سورية مث أتبعه بزيادة سابعة بقيمة
 0,211,101,211ل.س ليصبح رأس مال املصرف مببلغ  05,111,111,111ل.س.
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 وللمصرف على وجه اخلصوص مباشرة األنشطة التالية: .0فتح حسابات اجلارية.
 .2فتح حسابات االستثمار املطلقة وخلطها مع أموال املصرف واألموال اليت له حرية التصرف املطلق هبا واستثمارها يف ما جتيزه
هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.
 .3فتح حسابات االستثمار املقيدة خارج امليزانية واستثمارها يف ما جتيزه هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.
 .0إدارة حسابات االستثمار بصيغيت املضاربة أو الوكالة باالستثمار.
 .5التمويل واإلجارة واالستثمار املباشر من خالل إقامة املشروعات املنتجة وتأسيس الشركات ,واالستثمار املايل من خالل
شراء األوراق املالية.
 .2تقدمي اخلدمات املصرفية اليت جتيزها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف.
 .9تقدمي التمويالت احلسنة من األموال اخلاصة للمصرف أو األموال اليت له حرية التصرف املطلق هبا ,بصورة منفردة أو من
خالل إنشاء الصناديق"
 .1أي أعمال مصرفية أخرى جتيزها القوانني واألنظمة النافذة وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف.
 مت إقرار البيانات املالية من قبل جملس إدارة املصرف يف جلسته املنعقدة بتاريخ  2121/11/11رقم ( ت. )2121/5/02/هيئة الرقابة الشرعية:
اشارة اىل املرسوم التشريعي رقم ( )35لعام  2115الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد حمدود من علماء الفقه والشريعة
والقانون واليت يتم تعيينها من قبل اجلمعية العمومية ملسامهي املصرف االسالمي فقد مت تكوين هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من ثالثة أعضاء
من علماء الفقه والشريعة والقانون يف العامل العريب واإلسالمي ويكون رأيها ملزماً للمصرف وهم :
د.عبد الستار أبو غدة (رئيس هيئة الرقابة الشرعية )
د.عبد الفتاح البزم ( نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية )
د.يوسف شنار (عضو تنفيذي هليئة الرقابة الشرعية)
مت تعيني هيئة الرقابة الشرعية باملصرف بناء على قرار جملس النقد والتسليف رقم /23م ن/بتاريخ  2109/15/20وبقرار من اجلمعية العمومية
العادية املنعقدة بتاريخ  2109/10/22للمسامهني بناء على اقرتاح جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مبوافقة جملس النقد
والتسليف وال جيوز عزل أي منهم إال بقرار من اجلمعية العمومية وإعالم مصرف سورية املركزي بذلك.
مت متديد تدريب العضو املتدرب لدى هيئة الرقابة الشرعية الس ــيد الدكتور أنور صطوف ( عضو متدرب لدى هيئة الرقابة الشرعية ) وذلك بناء
على ق ـ ـ ـرارجملس ادارة البنك رقم  2101/0/3/03البند رقم ت املنعقد بتاريخ  2101/2/01وعلى املوافقة السابقة للهيئة العامة للمسامهني
املنعقدة بتاريخ .2101/10/25
مهمة اهليئة مراقبة أعمال املصرف اإلسالم ي وأنشطته من حيث توافقها أو ُمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية وإبداء الرأي الشرعي يف صيغ
العقود الالزمة ألنشطة املصرف وأعماله.
- 0السياسات المحاسبية :
أسس إعداد البيانات المالية
-مت إعداد البيانات املالية للمصرف وفقاً للمعايري الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ,ووفقاً للمعايري الصادرة

ُ
عن جملس معايري احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جملس معايري احملاسبة الدولية يف
اجلوانب اليت مل تغطها اهليئة ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات جملس النقد والتسليف مبا ال خيالف أحكام الشريعة االسالمية.
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للمتاجرة واملوجودات/املطلوبات املالية املستثمرة من
 مت إعداد البيانات املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات/املطلوبات املالية ُخالل بيان الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات العقارية واملوجودات املتاحة للبيع اآلجل اليت تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات املالية.
ُ
 إن اللرية السورية هي عملة إظهار البيانات املالية .التغييرات في السياسات ال ُمحاسبية
 .0التغير في سياسة محاسبية:

المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية :

معيار المحاسبة المالي رقم 03

يهدف هذا املعيار إىل بيان املبادىء احملاسبية املتعلقة بإثبات وقياس وعرض واإلفصاح عن االستثمارات اليت تقوم بعا املؤسسات املالية
اإلسالمية يف الصكوك واألسهم واالستثمارات األخرى اليت حتمل خصائص أدوات الدين وحقوق امللكية.
يطبق هذا املعيار على استثمارات املؤسسة سواء املباشرة أو من خالل املنتجات املركبة  ,صناديق االستثمار ,حمافظ االستثمار ,الصكوك
وغريها من أدوات الدين أو األسهم.
أصدر جملس احملاسبة التابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف  2109/02/31قراراً يقضي بتعديل بعض بنود
املعيار(السماح باحملاسبة عن أدوات الدين حتت جمموعة ثالثة “االستثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية) ,وجيب أن تطبق
املؤسسات املالية اإلسالمية تلك التعديالت بالتزامن مع تطبيق معيار احملاسبة املالية رقم 31وبأثر رجعي ,إال إذا كان ذلك غري عملي
وجيب اإلفصاح عن تطبيق التعديالت أعاله ,وأثره ,يف القوائم املالية يف أول فرتة للتطبيق.
معيار المحاسبة المالي رقم  0,المتعلق بحسابات االستثمار

أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيويف) معياراً حماسبياً جديداً هو “معيار احملاسبة املالية رقم  – 29حسابات
االستثمار ,وحيل هذا املعيار اجلديد حمل معيارين حماسبيني سابقني يتعلقان حبسابات االستثمار ومها معيار احملاسبة املالية رقم ( 5اإلفصاح
عن أسس توزيع األرباح بني أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات االستثمار) ومعيار احملاسبة املالية رقم ( 2حقوق أصحاب
حسابات االستثمار وما يف حكمها).
ينطبق هذا املعيار على حسابات االستثمار املطلقة واملقيدة اليت تديرها املؤسسات املالية اإلسالمية ,سواء أكانت داخل امليزانية أم خارجها.
ويشمل املعيار حسابات االستثمار اليت تدار على أساس عقد املضاربة سواء أكانت متثل حقوق أصحاب حسابات االستثمار ,أم ودائع قصرية
األجل (يومية ,أسبوعية ,شهرية) من قبل املؤسسات املالية األخرى (ودائع بني املصارف) ألغراض إدارة السيولة .وال ينطبق هذا املعيار على
أدوات حقوق امللكيةاخلاصة وعقود الوكالة واملراحبة العكسية واملشاركة والصكوك.
معاير المحاسبة المالي رقم  08المتعلق بالمرابحة وبيوع الدفع المؤجل األخرى :
يهــدف معيــار احملاســبة املاليــة رقــم  21إىل حتديــد املبــادىء واملتطلبــات احملاســبية للثبــات والقيــاس واإلفصــاح الــيت ينبغــي تطبيقهــا يف معــامالت
املراحبة والبيوع اآلجلة وعناصرها املختلفة وذلك من منظور البائع واملشرتي.
نطاق املعيار :
يطبــق هــذا املعيــار علــى معــامالت املراحبــة والبيــوع اآلجلــة االخــرى الــيت تنفــذ وفقـاً ملبــادىء الشـريعة اإلســالمية باســتثناء معــامالت التــورق واملراحبــة
السلعية.
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ال يطبق هذا املعيار على األدوات االستثمارية مثل أدوات حقوق امللكية والصكوك اليت تكون فيها املوجودات حمل االستثمار قائمة على املراحبـة
أو البيوع اآلجلة .
حيل هذا املعيار حمل املعيار احملاسبة املايل رقم  2املطبق مسبقاً و املتعلق " باملراحبة واملراحبة بأمر الشراء " ومعيار احملاسبة املايل رقـم  " 21املتعلـق
ببيوع الدفع املؤجل "  ,سيصبح هذا املعيار الزامياً من تاريخ  0كانون الثاين  , 2101مع السماح بالتطبيق املبكر .
معيار المحاسبة المالي رقم :03

اعتمد اجمللس احملاسيب التابع لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيويف) ,معيار احملاسبة رقم ( )31بشأن“ :اضمحالل املوجودات
واخلسائر االئتمانية وااللتزامات ذات املخاطر العالية”.
مقدمة عن املعيار :
جتدر اإلشارة إىل أن تاريخ اصدار ونفاذ هذا املعيار بتاريخ  , 2109/02/31ويهدف إىل بيان القواعد واملبادئ احملاسبية الضمحالل
املوجودات واخلسائر االئتمانية ,مع مراعاة أحدث املستجدات ومتطلبات صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية الدولية .ويهدف املعيار إىل تغطية
اخلسائر احلالية واملتوقعة ,مبا يف ذلك األحكام الالزمة ملواجهة أي خسائر متوقعة يف العقود ذات املخاطر العالية .جتدر االشارة إىل أن معايري
احملاسبة املالية الصادرة عن أيويف معنية جبميع عقود التمويل اإلسالمية واالستثمارات وبعض األصول األخرى يف املؤسسات املالية اإلسالمية.
قرر اجمللس على أن هنج تطبيق اضمحالل املوجودات واخلسائر االئتمانية ملختلف األصول واحلسابات جيب أن يكون بناءً على فئات ُمتلفة
وفقاً لطبيعتهم .ومت التوصل إىل أن اضمحالل املوجودات واخلسائر االئتمانية اليت تتبعها املبادئ احملاسبية املقبولة عموماً واليت ينشرها معدو
املعايري احملاسبية ومعدو املعايري التنظيمية وكذلك اجلهات التنظيمية ال ميكن تطبيقها يف عقود ومعامالت املالية االسالمية بطريقة مماثلة .ومع
ذلك فإن ُمرجات املعيار تتماشى مع مبادئ احملاسبة املقبولة عموماً .وسيحل هذا املعيار ومعيار احملاسبة املالية (“ )35احتياطي املخاطر”
الذي سيتم إصداره قريباً  ,حمل معيار احملاسبة املالية رقم “ 00املخصصات واالحتياطيات”.
التصنيف والقياس :
جيوز تصنيف اإلستثمار عند اإلثبات ألول مرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مبا يتفق و اإلسرتاتيجية اإلستثمارية املعتمدة لدى
املؤسسة و تتكون اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مما يلي :
إستثمارات مقتناة لغرض التجارة
إستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .
يصنف اإلستثمار إستثمارات مقتناة ب غرض التجارة إذا كان الغرض من حيازته أو تكوينه هو حتقيق ربح من التقلبات قصرية األجل يف السعر أو
يف هامش التاجر و ينطبق هذا التصنيف أيضاً على كافة اإلستثمارات ضمن احملفظة اإلستثمارية اليت تنطوي على منط فعلي من جين األرباح
قصرية األجل .
ينبغي تسجيل اإلستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل فقط يف احلالتني التاليتني :
أ – إذا كان التسجيل ينهي حاالت عدم التطابق احملاسيب اليت كانت ستنشأ بسبب قياس املوجودات و املطلوبات أو إثبات األرباح و اخلسائر
بأساليب ُمتلفة .
ب – إذا كانت اإلدارة جتري تقييم إدارة اإلستثمار وأدائه داخلياً و على أساس القيمة العادلة .
تصنف أداة الدين و تقاس بالتكلفة املستنفذة إذا حتققت الشروط التالية :
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أ – أن تكون األداة تستثمر على أساس الريع التعاقدي .
ب – أن ال تكون األداة حيزت بغرض املتاجرة وأن ال تكون مسجلة بالقيمة العادلة من قائمة الدخل .
يف تاريخ اإلقتناء ميكن تسجيل أداة الدين اليت تستثمر على أساس الريع التعاقدي فقط بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا أدى ذلك اىل
إهناء حاالت عدم التطابق احملاسيب اليت كانت ستنشأ بسبب قياس املوجودات و املطلوبات أو إثبات األرباح و اخلسائر بأسليب ُمتلفة .
اإلثبات األويل  :تثبت كافة اإلستثمارات يف تاريخ اإلقتناء وذلك بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصروفات املعامالت و حتمل هذه املصروفات اليت
ختص اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند تكبدها .
القياس الالحق :
اإلستثمارات المسجلة بالتكلفة المستنفدة :
أ – يف هناية كل فرتة مالية تقاس اإلستثمارات املصنفة بالقيمة املستنفذة بإستخدام طريقة معدل الربح الغعلي و تثبت يف قائمة
الدخل كافة األرباح أو اخلسائر الناجتة عن عملية اإلستنفاد و تلك الناجتة عن إلغاء إثبات اإلستثمار أو إضمحالله .
ب – تتم معاينة إضمحالل اإلستثمارات املسجلة بالتكلفة املستنفدة لكل فرتة مالية و تثبت خسائر اإلضمحالل إذا وجد
دليل موضوعي عليها و إذا جتاوزت القيمة املدرجة مبلغ اإلستثمار املتوقع إسرتداده و تثبت خسائر اإلضمحالل املسرتدة الحقاً
من خالل قائمة الدخل يف حدود خسائر اإلضمحالل املتثبتة سابقاً .
اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من قائمة الدخل :
تقاس اإلستثمارات احملتفظ هبا بغرض املتاجرة و املسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة يف هناية كل فرتة مالية و تتمثل
األرباح أو اخلسائر الناجتة عن إعادة القياس إذا وجدت بالفرق بني القيمة الدفرتية و القيمة العادلة و تثبت يف قائمة الدخل و تثبت كافة األرباح
أو اخلسائر األخرى الناجتة عن هذه اإلستثمارات يف قائمة الدخل و تثبت أرباح أو خسائر اإلستثمار احملتفظ هبا بغرض املتاجرة مع مراعاة
الفصل بينما خيص أصحاب حقوق امللكية و ما خيص أصحاب حسابات اإلستثمار من اإلستثمارات احملتفظ هبا بغرض املتاجرة .
اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية :
تقاس اإلستثمارات املسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية بقيمتها العادلة يف هناية الفرتة املالية و تتمثل األرباح أ ,اخلسائر الناجتة عن
إعادة القياس إذا وجدت بالفرق بني القيمة الدفرتية و القيمة العادلة و تثبت مباشرة يف بند حقوق امللكية " إحتياطي القيمة العادلة
للستثمارات " مع مراعاة الفصل بينما خيص أصحاب حقوق امللكية و ما خيص أصحاب حسابات اإلستثمار .
انخفاض القيمة:
يقوم املعيار  31على تصنيف التعرضات و األصول للمصارف اإلسالمية بناء على الطريقة او املدخل املستخدم يف املعاجلة احملاسبية حيث
ميكن تصنيف هذه املداخل حسب التايل:
 -0مدخل اخلسائر اإلئتمانية :و ختضع هلذا املدخل كافة التعرضات االئتمانية الناجتة عن صيغ التمويل اإلسالمي والتعرضات الناجتة عن
حسابات خارج امليزانية ,وتصنف هذه التعرضات حبسب املعيار إىل ثالث مرحل :
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 املرحلة األوىل  :وتشمل التوظيفات االئتمانية املستحقة ملدة ال تزيد عن  31يوم حيث ختضع حلساب اخلسائر املتوقعة خالل مدة 02
شهر.
 املرحلة الثانية  :وتشمل التوظيفات االئتمانية املستحقة ملدة تزيد عن  31يوم وتقل عن  11يوم او حتقق احد املتطلبات النوعية للتعثر
حيث ختضع حلساب اخلسائر املتوقعة على مدى عمر التمويل من خالل ُمصصات إضافية .
 املرحلة الثالثة  :وتشمل التوظيفات االئتمانية املستحقة ملدة تساوي أو تزيد عن  11يوم او حتقق احد املتطلبات النوعية للتعثر حيث
ختضع حلساب اخلسائر املتوقعة على مدى عمر التمويل من خالل ُمصصات إلزامية .
 -2مدخل اخنفاض القيمة (االضمحالل) :وخيضع هلذا املدخل كافة التعرضات اخلاضعة ملخاطر غري املخاطر االئتمانية و أيضاً ماعدا
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االعرتاف باالخنفاض أو الزيادة يف قائمة الدخل.
 -3مدخل صايف القيمة القابلة للتحقق  :وتشمل كافة املوجودات املتاحة موضوع عقود صيغ التمويل اإلسالمي (مراحبة ,استصناع,
سلم ,إخل) حيث ختضع للتقييم بنهاية كل فرتة مالية مراعاة حساب ُمصص تدين هلذه املوجودات يف حال اختالف القيمة التارخيية
عن القيمة السوقية.
عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة يف كل مرحلة يتم النظر إىل الظروف االقتصادية وعوامل االقتصاد الكلي واملعلومات املستقبلية.
الحوكمة :
يتبىن املعيار منهجاً استشرافياً متاشياً مع أساليب اجلهات الدولية األخرى املصدرة للمعايري ,وذلك بالنسبة للموجودات واألدوات املالية املقبولة
شرعاً ,كما بني املعيار أبرز املناهج الدولية املتبعة يف جمال اضمحالل املوجودات ,دون اإلخالل مببادئ الشريعة وأحكامها .ويغطي كذلك
احلاالت اليت يوجد فيها التزامات ذات ُماطر عالية والذي يتطلب جعل ُمصصات للخسائر املتوقعة.
يوفر هذا املعيار املعاجلات احملاسبية ذات الصلة لنهج اخلسائر االئتمانية واالضمحالل وصايف القيمة ,مبا يف ذلك املخصصات للعقد أو االلتزام
بإستحواذ األصل.
يبدأ تطبيق هذا املعيار من الفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  0كانون الثاين  .2121ويسمح بتطبيقه مبكراً.
اإلجراءات اليت قام هبا البنك لتطبيق املعيار
باإلضافة إىل اإلطار العام إلدارة املخاطر مت تكوين جلنة للشراف على تطبيق املعيار  31واملعيار  1فيما مل تغطه املعايري احملاسبية الصادرة عن
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية ومبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية.
 قام مصرف سورية املركزي بتاريخ  2101/3/00باصدار تعميم رقم ص 02/0129/وذلك بناء على قرار جملس احملاسبة والتدقيقرقم /0/تاريخ 2101/12/02و املتضمن تاجيل تطبيق املعيار  1و التطبيق املبكر للمعيار  31بتاريخ .2101/0/0
 و بتاريخ  2101/00/01أصدر مصرف سورية املركزي التعميم رقم /02/1021ص و الذي يتضمن مشروع التعليمات املقرتحةخبصوص تطبيق كل من املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  1و معيار احملاسبة اإلسالمي رقم 31
 و بتاريخ  2101/2/00صدر القرار رقم /0م ن الصادر عن جملس النقد و التسليف القاض بالزام املصارف اإلسالمية بتطبيق معيارالتقارير املالية الدويل رقم  1و ذلك مبا الخيالف أحكام الشريعة اإلسالمية و فيما مل تغطه معايري احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية الصادرة عن هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( )AAOIFIو ال سيما املعيار احملاسيب رقم  31املتعلق
باحتساب اخلسائر النامجة عن اخنفاض القيمة ,و إهناء العمل بقرار جملس النقد و التسليف /519م.ن/ب  0لعام  2111و تعديالته .
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معيار المحاسبة المالي رقم  03المتعلق ب" الوكالة باإلستثمار " :
أصدر جملس احملاسبة التابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية رمسيـاً معيـار احملاسـبة املاليـة رقـم " 30الوكالـة باالسـتثمار" ,حيـث
يهدف هذا املعيار إىل بيان مبادىء احملاسبة والتقارير املالية ألدوات الوكالة باالستثمار واملوجودات واملطلوبات ذات العالقة مـن جانـب املسـتثمر
واملوكل.
يعتمد املعيار تصنيفاً حماسبياً عاماً يتعني مبوجبه على املوكل (املستثمر) أن يقيم طبيعـة االسـتثمار إمـا باعتبـاره اسـتثماراً مباشـراً (بانكشـاف املوكـل
املباشر ملخاطر االستثمار ) وهواملنتج املفضل  ,أوباستخدام منهج "مدير االستثمار بالوكالة".
يبدأ سريان هذا املعيار للفرتات املالية من  0كانون الثاين  2121مع السماح للتطبيق املبكر.
معيار المحاسبة المالي رقم  03المتعلق باحتياطيات المخاطر :
حيدد هذا املعيار األسس احملاسبية إلحتياطيات املخاطر مبا يتوافق وأفضل املمارسات املتبعـة يف جمـال التقـارير املاليـة وإدارة املخـاطر  ,كمـا يشـجع
املعيار املؤسسات على تكوين احتياطيات للمخاطر بالقدر الكايف حلماية أصحاب احلسابات القائمة على املشاركة يف األرباح واخلسائر وخاصة
يف مواجهة املخاطر املتعددة مثل املخاطرة االئتمانية والسوقية وُماطرة االستثمار  ,وأيضاً ُماطرة معدل العائد ومنها املخاطرة التجارية املنقولة.
هذا املعيار ال يلزم املؤسسات بتشكيل احتياطيات املخـاطر  ,لكنـه يسـري علـى تلـك اإلحتياطيـات  ,مهمـا كـان االسـم الـذي تطلقـه املؤسسـات
على تلك اإلحتياطيات  ,إذا كانت حتقق تعريف االحتياطيات الوارد يف هذا املعيار .
يسري هذا املعيار مع معيار احملاسبة املايل رقم  " 31إضمحالل املوجودات واخلسائر اإلئتمانية " الذي حيل حمل معيار احملاسبة املالية السابق رقم
 " 00املخصصات واإلحتياطيات " للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  0كانون الثاين  , 2120مع السماح بالتطبيق املبكر .
معيار المحاسبة المالي رقم  3,المتعلق بالذهب وضوابط التعامل معه :
يتناول هذا املعيار أحكام الذهب بصورته وتصنيفاته املختلفة ,والضوابط الشرعية للتعامل به وأحكام املنتجات املالية املبنية عليه يف
املؤسسات.
معيار المحاسبة المالي رقم  38المتعلق بإعادة الشراء:

يتناول هذا املعيار إعادة شراء العني أو املنفعة اليت خرجت من ملك العاقد بالبيع وما يف معناه من عقود املعاوضات ,وذلك من حيث
التعريف ,واحلكم الشرعي وضوابطه ,وأحكام إعادة الشراء ,وتطبيقاته يف املؤسسات.
و ال يتناول إعادة شراء العني أو املنفعة اليت خرجت من ملك العاقد بغري البيع ,وال التصرفات اليت تعود فيها العني إىل بائعها بغري البيع أو
الفسخ كبيع الوفاء واإلقالة.
مبدأ االستمرارية :

قامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية ,وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار
اليت متر فيها اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن املستقبلية فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لديه املوارد الكافية لتساعده على
االستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور ,بناء عليه فقد مت إعداد البيانات املالية على أساس مبدأ االستمرارية .
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الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية :
البيان

( 0303/30/03ل.س)

( 0339/30/03ل.س)

رصيد بداية العام

01,031338

333

مامت إضافته خالل العام

,001983

,108,19,0

ما مت صرفه يف أوجه اخلري

( ) 011931333

( ) 1193,1031

رصيد نهاية الفترة

01399

01,031338

بلغت االيرادات غري الشرعية خالل الربع الثاين من عام  2121مبلغاً مقـداره  922,110ل.س ,وهـي عبـارة عـن عمولـة تـأخري اجيـار صـندوق
مببلغ  // 2,511 //ل.س ومبلغ  // 921,010 //جتنيب أرباح عموالت املراحبة .
 توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين : ختتلط أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق وأموال املسامهني ضمن وعاء املضاربة وبالتايل ال يوجد أولوية لالستثمار ألي مناملسامهني أو أصحاب حسابات االستثمار املطلق.
يف حال استثمر البنك املبلغ احملتجزة يف احلسابات االستثمارية يضم العائد من استثمارها إىل وعاء االستثمار ويوزع حسب النسب املتفق عليها.
 يتبع املصرف السياسة التالية يف احتساب األرباح اخلاصة بأصحاب حسابات االستثمار املطلق:يتم تقسيم اإليرادات إىل إيرادات نامجة عن االستثمارات و إيرادات نامجة عن عموالت املصرف ,حيث إن اإليرادات النامجة عن عموالت
املصرف تكون كاملة من حق املصرف وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق ألهنا ناجتة عن اخلدمات اليت يقدمها املصرف و
ال عالقة هلا بإستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق.
يتم الفصل بني اإليرادات املتأتية من االستثمار باللرية السورية أو الدوالر أو اليورو حبيث ختصص إيرادات اللرية السورية لالستثمار املختلط
باللرية السورية واإليرادات املتأتية بالدوالر لالستثمار املختلط املوظف بالدوالر و اإليرادات املتأتية باليورو لالستثمار املختلط املوظف باليورو
اإليرادات املتأتية من االستثمار ,تفصل إىل إيرادات متأتية من استثمارات ممولة كلياً من رأس املال واستثمارات ممولة بشكل ُمتلط
(من رأس املال  +أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق).
توزع اإليرادات املتأتية من مصدر ُمتلط نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوق املسامهني ومتوسط الودائع وذلك الستخراج حصة
أصحاب حسابات االستثمار املطلق من اإليرادات.
حيتسب املبلغ املستثمر و الذي ميثل املتوسط املرجح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق بناء على الشرائح التالية :
حساب التوفري
حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر
حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر
حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر
حساب ألجل (وديعة) ملدة تسعة أشهر
حساب ألجل (وديعة) ملدة إثنا عشر شهراً
حساب ألجل (وديعة) ملدة أربعة وعشرون شهراً (سنتان)
حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً (ثالث سنوات)

% 31
% 51
% 95
% 11
% 15
% 11
% 15
% 011
01

% 011

حساب جاري

حيث أن أرباح احلسابات اجلارية حتول اىل املسامهني ألهنم ضامنني هلا.
وقد بلغ متوسط معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفرتة من  0كانون الثاين  2121و لغاية  31حزيران  2121على املبلغ
املستثمر حسب العمالت:
وسطي السوري حسب مايلي :
%9012
توفري
%9012
ودائع ألجل  0شهر
%9012
ودائع ألجل  3أشهر
%9012
ودائع ألجل  2أشهر
%9012
ودائع ألجل  1أشهر
%1005
ودائع ألجل سنة
%1020
ودائع ألجل سنتني
%1011
ودائع ألجل ثالث سنوات
وسطي الدوالر
وسطي اليورو

%0015
%1002

ومت احتساب متوسط معدل عائد سنوي على احلسابات عن الربع الثاين  2121باللرية السورية وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
العائد على الودائع
%2002
توفري
%3053
ودائع ألجل  0شهر
%5021
ودائع ألجل  3أشهر
%5025
ودائع ألجل  2أشهر
%2011
ودائع ألجل  1أشهر
%1051
ودائع ألجل سنة
%1095
ودائع ألجل سنتني
%1011
ودائع ألجل ثالث سنوات
ومت احتساب متوسط معدل عائد سنوي على احلسابات عن الربع الثاين  2121بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
%0015
الوسطي الدوالر
العائد على الودائع
معدل العائد الشهري للدوالر بنسبة مشاركة %0015 %011
%1032
توفري
%1053
ودائع ألجل  0شهر
%1091
ودائع ألجل  3أشهر
%1010
ودائع ألجل  2أشهر
%1011
ودائع ألجل  1أشهر
01

%1015
ودائع ألجل سنة
%0011
ودائع ألجل سنتني
%0015
ودائع ألجل ثالث سنوات
ومت احتساب متوسط معدل عائد سنوي على احلسابات عن الربع الثاين  2121باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
%1002
الوسطي اليورو
العائد على الودائع
معدل العائد الشهري لليورو بنسبة مشاركة %1002 %011
%1010
توفري
%1012
ودائع ألجل  0شهر
%1011
ودائع ألجل  3أشهر
%1001
ودائع ألجل  2أشهر
%1001
ودائع ألجل  1أشهر
%1000
ودائع ألجل سنة
%1000
ودائع ألجل سنتني
%1002
ودائع ألجل ثالث سنوات
توزع اإليرادات اخلاصة حبصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق وفق املعادلة التالية:
 حيتسب نسبة مضاربة ( متثل ربح املصرف ) كحد أقصى . % 01 حيتسب احتياطي ُماطر االستثمار مبا يعادل .% 01 قــام املصــرف خــالل الربــع األول مــن عــام  2121باحتجــاز احتيــاطي معــدل أربــاح بنســبة  %20005مــن اإليـرادات اإلمجاليــة لوعــاء املضــاربةبــاللرية الســورية املتأتيــة مــن مصــدر ُمــتلط ,حيــث مت توزيــع االحتيــاطي بــني أصــحاب حســابات االســتثمار املطلــق وأم ـوال املصــرف حســب نســبة
املسامهة يف األموال املستثمرة.
 يتكون الربح القابل للتوزيع على أصـحاب حسـابات االسـتثمار املطلـق مـن إمجـايل مبلـغ اإليـرادات املتأتيـة مـن مصـدر ُمـتلط بعـد طـرح كـل مـنحصة املصرف كمضارب و رب مال واحتياطي ُماطر االستثمار واحتياطي معدل االرباح.
 متوسـط حقـوق املســامهني تتضـمن رأس املــال منقوصـاً منــه األمـوال الــيت اسـتخدمها البنــك يف شـراء املوجــودات الثابتـة و تنفيــذ املشـاريع اخلاصـةبالبنك (مشاريع حتت التنفيذ).
 و قــد قــام املصــرف خــالل الفــرتة بــالتربع مــن إيراداتــه الذاتيــة بــاليورو  3,390إىل إي ـرادات وعــاء املضــاربة بــاليورو  ,والتنــازل عــن كامــل حصــتهكمضـارب علـى الوعـاء االسـتثماري بـاليورو  ,و ختفـيض نسـبة املضـارب علـى الوعــاء بـاللرية السـورية و ذلـك مـن أجـل حتقيـق معـدل عائـد أفضــل
على حسابات االستثمار املطلق.
 متــت املوافقــة مــن قبــل هيئ ـ ة الرقابــة الشــرعية علــى حتميــل أربــاح وعــاء املضــارية بــبعض املصــاريف املشــرتكة (حبيــث يتحمــل أصــحاب حســاباتاالستثمار املطلق جزءاً من هـذه املصـاريف بنـاءً نسـب حتمـل وعـاء املضـاربة منهـا ,ومـن أمثلـة هـذه املصـاريف :مصـاريف جملـس اإلدارة ومصـاريف
تتعلق بتسيري أمور أصحاب حسابات االستثمار املطلق ومحاية أمـواهلم ويف حـال أظهـرت نتـائج االسـتثمار خسـائر سـيتحمل كـلا مـن املسـامهني و
أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة هذه اخلسارة بنسبة مسامهة كل منهم إال يف حال تعدي املصرف و/أو تقصريه فإنه يتحمل اخلسائر الناجتة
عن هذا التعدي و/أو التقصري أو ُمالفة لشروط العقد.
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 هذا ومنذ بداية عام  2121مل يقم املصرف بتحميل أصحاب حسابات االستثمار املطلق أيـاً مـن املصـاريف املشـرتكة (عـدا مصـروف ُمصـصاخلس ــائر االئتماني ــة ) وذل ــك لغ ــرض حتقي ــق نس ــب أعل ــى لعوائ ــد االس ــتثمار الس ــتقطاب اي ــداعات مناس ــبة للبن ــك وحفاظ ـاً عل ــى اس ــتقرار الودائ ــع
وأصحاب االستثمار املطلق.
 قام املصرف بتحميل أصحاب حسابات االستثمار املطلق جبزء من ُمصص اخلسارة االئتمانية. قــام املصــرف بوضــع أربــاح متوقعــة منافســة للعمــالء علــى ودائــع الوكالــة وذلــك مــن أجــل جــذب الودائــع وأصــحاب االســتثمار املطلــق و لغــرضاحتفاظ املصرف بنسبة سيولة كافية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية املركزي.
 يتم توزيع الربح مرتني كل عام يف  31من شهر حزيران و  30من شهر كانون األول.حي ــدد جمل ــس النق ــد والتس ــليف كيفي ــة التص ــرف برص ــيد ص ــندوق ُم ــاطر االس ــتثمار وذل ــك بع ــد تغطي ــة مجي ــع املص ــروفات واخلس ــائر املرتتب ــة عل ــى
االستثمارات اليت تكون هذا الصندوق ملواجهتها  ,وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم  35لعام . 2115
 -0نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية :
هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقاهتا األصلية ثالثة أشهر فأقل) ,وتتضمن :النقد واألرصدة لدى بنوك
مركزية.
ليرة سورية
البيان

0303/30/03

0339/30/03

نقد في الخزينة

,61,,63,761,6

66,,161,96136

أرصدة لدى مصارف مركزية :
 -حسابات جارية /ودائع تحت الطلب

090630661,66,11

,,76,,166176371

 -متطلبات االحتياطي النقدي

,06,,,66,96707

106,6,61,,6371

أخرى  -غرفة التقاص

1,,60106,03

6,,6,17610,

ينزل :مخصص الخسائر اإلئتمانية

061,,609961,1-

,6,,161106617-

المجمــوع

500,000,030,085

040,022,038,830

 توزيع التعرضات اإلئتمانية لألرصدة الجارية لدى مصارف مركزية حسب تصنيف المعيار رقم : 03المرحلة

البيــان

المرحلة األولى

 -حسابات جارية /ودائع تحت الطلب

090630661,66,11

090630661,66,11

 -متطلبات االحتياطي النقدي

,06,,,66,96707

,06,,,66,96707

مخصص خسائر ائتمانية

061,,609961,1-

061,,609961,1-

المجمـوع0303/30/03

6,66,0661966037

6,66,0661966037

الثانية
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المرحلة الثالثة

المجموع

 -ي وضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية لألرصدة الجارية لدى مصارف مركزية :

المرحلة األولى

البيــان

المرحلة الثانية

المجموع

المرحلة الثالثة

كما في 0339/30/03

0,302,024,520

0,302,024,520

فروقات تقييم اسعار الصرف

0,007,840,033

0,007,840,033

مخصص الخسائر االئتمانية

400,450,008

400,450,008

4,003,488,000

4,003,488,000

المشكل عن الربع الثاني

عام 0303

رصيد نهاية الفترة

 - 4إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل:

البيــــان
حسابات جارية
وتحت الطلب

مصارف

مصارف

ليرة سورية

محليــــة

خارجيــــة

المجمـــــــــــوع

0303/30/03

0302/00/00

0303/30/03

0302/00/00

0303/30/03

0302/00/00

1,631061396,11

716,,66,,16,36

1,,670,6,,,631,

706303660,6763

117617,6,716,16

37636761366,7,

حسابات
استثما ارت مطلقة

استحقاقها األصلي
 0أشهر أو اقل
ينزل :مخصص

الخسائر اإلئتمانية
المجموع

1637363,66111-

1617,6,,,661,-

,6,116,766,9,-

16,7961,16,33-

7616,630,69,1-

,67,963116,,3-

20,350,470,083

07,875,300,085

28,000,305,004

00,532,407,083

082,072,428,024

70,084,400,205

 توزيع التعرضات اإلئتمانية لإليداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقلحسب تصنيف المعيار رقم :03

البيــان

المرحلة األولى

حسابات جارية وتحت الطلب

117617,6,716,16

حسابات استثمارات مطلقة

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع
117617,6,716,16

استحقاقها األصلي  0أشهر أو

,

,

ينزل مخصص خسائر إئتمانية

7616,630,69,1-

7616,630,69,1-

المجمـوع0303/30/03

191613160196,10

191613160196,10

اقل
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 يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية لإليداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارفومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل :
البيــان

المرحلة األولى

كما في 0339/30/03

,67,963116,,3

,67,963116,,3

فروقات تقييم اسعار الصرف

,6,1,66,16,,1

,6,1,66,16,,1

مخصص الخسائر االئتمانية
المشكل عن الربع الثاني
عام 0303

رصيد نهاية الفترة

المرحلة الثانية

المجموع

المرحلة الثالثة

6,0609,6,93-

6,0609,6,93-

7616,630,69,1

7616,630,69,1

 بلغت األرصدة املقيدة السحب  116,,,67,,67,,لرية سورية (مقابل  30,393,001,192لرية سورية للفرتة السابقة).علماً أن اإلرتفاع ناجم عن إرتفاع سعر الصرف الدوالر األمريكي من  032ل.س حىت  0,252ل.س
 يبلغ مبلغ األموال اخلاصة الصافية بالبنك  13,105,131,111ل.س . -5حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــــــــــــان
حسابات
استثمارية
مطلقة

مصارف

مصارف

ليرة سورية

محليــــة

خارجيــــة

المجمـــــــــــوع

0303/30/03

0332/30/03

0303/30/03

0332/30/03

0303/30/03

0332/30/03

1

,

39,909,111,912

02,102,219,911

39,909,111,912

02,102,219,911

مرابحة دولية

1

1

2,293,101,131

2,052,125,022

2,293,101,131

2,052,125,022

حسابات
مجمدة
ينزل :مخصص
الخسائر
اإلئتمانية

1

1

012,019

021,111

012,019

021,111

1

1

515,021,002-

200,520,205-

515,021,002-

200,520,205-

3

3

10109018081,8,

31183010,,1390

10109018081,8,

31183010,,1390

المجمـــــــوع

 توزيع التعرضات اإلئتمانية لحسابات االستثمار والشهادات لدى المصارف والمؤسسات المصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر :المرحلة الثانية

البيــان

المرحلة األولى

حسابات استثمارية مطلقة

736313691,639,

736313691,639,

مرابحة دولية

,6,376111617,

,6,376111617,
23

المرحلة الثالثة

المجموع

حسابات مجمدة

09,6093

09,6093

ينزل مخصص خسائر إئتمانية

61660,9601,-

61660,9601,-

المجمـوع0303/30/03

07671,69,96393

07671,69,96393

 يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية لحسابات االستثمار والشهادات لدى المصارفوالمؤسسات المصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر:

البيــان

المرحلة األولى

كما في 0339/30/03

,0166,06,06

,0166,06,06

فروقات تقييم اسعار الصرف

79,69,76319

79,69,76319

مخصص الخسائر االئتمانية

المرحلة الثانية

المسترد عن الربع الثاني عام

,9699,6,71-

,9699,6,71-

رصيد نهاية الفترة

61660,9601,

61660,9601,

0303

-

المرحلة الثالثة

المجموع

بلغت األرصدة المقيدة السحب  07611,6,136111ليرة سورية (مقابل  166,166,,16901ليرة سورية للسنة السابقة) .

علماً أن اإلرتفاع ناجم عن إرتفاع سعر الصرف الدوالر األمريكي من  032ل.س حىت  0,252ل.س

 -0صافي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية:
أن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
0303/30/03

0339/30/03

البيــان

,,1607,6,,76166

7396,,66,7367,0

,

,

اجارة الخدمات

,,06,636,7,

,,1601661,3

ذمم ناتجة عن حسابات خارج الميزانية

01167796631

19,6,0067,7

المجمـوع

030,020,358,704

072,303,577,504

ينزل :األرباح المؤجلة

,1661,60016,0,-

116669697,63,,-

ينزل :األرباح المحفوظة

01,6,,6661,-

,1967016,17-

ينزلُ :مخصص التدني

7,6,,,6,67609,-

176,1,6,7969,1-

542,500,058,700

045,220,703,720

المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء
ُ
حسابات دائنة صدفة مدينة

المؤجلة وأرصدة التمويالت
صافي ذمم البيوع ُ
 -ال يوجد تمويالت ممنوحة للحكومة السورية .
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توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب تصنيف المعيار رقم : 03

البيــان

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء
ُ

,,,67,661166,,3

,196,696,636911

736,,1601,6,,1

030,400,000,055

,

,

,

3

,,06,636,7,

,

,

004,357,303

,

,

01167796631

422,008,572

المجمـوع

000,002,070,357

028,358,357,822

07,538,808,838

030,020,358,704

ينزل :األرباح المؤجلة

1,6,19667,6,11-

06773669667,1-

1616,6711606,-

00,500,440,343-

ينزل :األرباح المحفوظة

,

,

01,6,,6661,-

423,035,503-

ينزلُ :مخصص التدني

0,06,,96977-

916603,6113-

*,1670,6711637,-

03,003,350,480-

حسابات دائنة صدفة مدينة
أُخرى (االجارة)
أُخرى (ذمم ناتجة عن حسابات
خارج المي ازنية)

المؤجلة
صافي ذمم البيوع ُ
وأرصدة التمويالت
0303/30/03

053,080,007,335

020,804,222,000

0,500,220,004

542,500,058,700

* يتضمن ُمصص اخلسائر االئتمانية للمرحلة الثالثة ُمصصات اخلسائر االئتمانية احملتجزة لقاء الذمم ناجتة عن حسابات خارج امليزانية (عمالء.بنوك ) .

 يوضح الجدول أدناه التغيرات في ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية :المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

,6,6,306,016,11

996,,661736,39

1961,,69,,696,

052,030,022,000

فروقات تقييم اسعار الصرف

,,699760606611

,3601666076016

136,,963016,1,

07,537,747,034

التسهيالت الجديدة خالل الفترة

1016,,16,01636,

1636,0,691,61,6

,

030,044,545,800

التسهيالت المسددة خالل الفترة

67633167,66,39-

136,30630361,,-

1631,6,,961,9-

050,700,083,070-

البيــان
الرصيد كما في -00-00
0302

تغيرات نتيجة للذمم المدينة

3

المثبتة في الرصيد االفتتاحي
تضمن على:
محول إلى المرحلة االولى

66,1,61,,6,16

66,1,61,,6,16-

,

3

محول إلى المرحلة الثانية

1,,693,6,1,6713-

1,06,7761676631

763636707619,-

3

محول إلى المرحلة الثالثة

7611,61,,6109-

16,1,61966,,,-

66,,06,966,10

3

رصيد نهاية الفترة

053,003,005,808

020,703,470,503

05,800,030,840

583,020,400,004
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 يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية لذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية حسب المرحلة :البيــان
الرصيد كما في -00-00
0302

فروقات تقييم اسعار الصرف
صافي الخسائر االئتمانية
المتوقعة للفترة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

,9,61,,616,

0,,67766601

1,66,660,,67,0

00,003,008,802

,661,6310

1,96,,6600,

1,611,69,1661,

7160,0631,

,7,60006671-

61,619,63,9

07,340,450,000
435,200,287

تغيرات نتيجة للذمم المدينة
المثبتة في الرصيد االفتتاحي
تضمن على:

محول إلى المرحلة االولى

070,450,070

070,450,070-

,

3

محول إلى المرحلة الثانية

05,828,473-

720,230,500

700,335,350-

3

محول إلى المرحلة الثالثة

8,002,808-

00,204,020-

00,304,000

3

رصيد نهاية الفترة

404,008,800

825,470,207

02,043,000,700

03,003,350,480

 -7موجودات مالية مستثمرة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر:

البيــان

0339/30/03

0303/30/03

أسهم الشركات

ناقالت الغاز

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

ناقالت الغاز

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

القيمة السوقية

7,6,,36,,,

3,167,76916

11600961,,

09,69,06,,7

مخصص الخسائر االئتمانية

,61616191-

,61616197-

,

القيمة السوقية بعد تخفيض
مخصص الخسائر االئتمانية

488,000,083

752,070,448

 توزيع التعرضات اإلئتمانية لموجودات مالية مستثمرة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر حسب تصنيف المعيار رقم : 03المرحلة الثانية

البيــان

المرحلة األولى

أسهم الشركات

3,667716073

3,667716073

ينزل مخصص خسائر إئتمانية

,61616191-

,61616191-

المجمـوع

36161316009

36161316009
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المرحلة الثالثة

المجموع

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
فيما يلي جدوالً لإلفصاح عن االستثمارات في األسهم:
ليرة سورية

0303/30/03
طبيعة النشاط

اسم الجهة المصدرة للسهم

الرئيسي للجهة

رأس مال الجهة المصدرة

نسبة التملك

تاريخ الشراء

عدد األسهم

القيمة السوقية

القيمة االسمية

ناقالت الغاز

خدمي

0,203,555,325,083

373333370

0303/00/00

43,333

00,307,000

00,728,433

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

التامين

0,333,333,333

37350530

0304/35/00

0,545,307

702,030,805

054,530,733

المصدرة

ليرة سورية

0302/00/00
طبيعة النشاط

اسم الجهة المصدرة للسهم

الرئيسي للجهة

رأس مال الجهة
المصدرة

المصدرة

نسبة التملك

تاريخ الشراء

عدد األسهم

القيمة
السوقية

القيمة االسمية

ناقالت الغاز

خدمي

000,000,002,053

373333370

0303/00/00

43,333

00,448,033

4,723,333

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

التامين

0,333,333,333

37350530

0304/35/00

0,545,307

480,804,300

054,530,733

 -8صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ليرة سورية

0303/30/03
البيــان

التكلفة

المتراكم  +مخصص التدني
االستهالك ُ

صافي القيمة

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

7116,636301

117677,6,1,-

1,661,16,67

ليرة سورية

0339/30/03
البيــان

التكلفة

المتراكم  +مخصص التدني
االستهالك ُ

صافي القيمة

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

76,6,1,6971

1,,609,63,1-

11,61,,6179

المسغغتحقة  ,366,667,,لي غرة سغغورية مقابغغل  66,696,1,ل س فغغي الفت غرة السغغابقة
بلغغإ إجمغغالي أقسغغار اإلجغغارة ُ
كما تم احتساب مخصص خسائر ائتمانية بمبلإ  ,366,667,,ل.س
 -بلإ مخصص التدني لقيمة موجودات االجارة المنتهية بالتمليك مبلإ  069136,36ل.س .
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 -2صافي موجودات قيد االستثمار أو التصفية:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

0303/30/03

0302/00/00

مقتناة بغرض المرابحة

,16,136,11

11,6,016,,1

موجودات آيلة لوفاء ديون

6676,,36,76

66961666,76

اإلجمالي ()3

004,084,854

0,555,520,000

البيــان

,

مخصص تدني موجودات ايلة لوفاء ديون
مخصص خسائر ائتمانية (مقتناة بغرض

المرابحة)

إجمالي المخصصات ()0
الصافي ()0-3

00660,1-

167706,37-

00660,1-

167706,37-

004,002,020

0,554,000,000

 -توزيع التعرضات اإلئتمانية لموجودات مقتناة بغرض المرابحة حسب تصنيف المعيار رقم : 03

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

البيــان

المرحلة األولى

مقتناة بغرض المرابحة

,16,136,11

,16,136,11

ينزل مخصص خسائر إئتمانية

00660,1-

00660,1-

المجمـوع

,,663,6169

,,663,6169

 يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية لموجودات مقتناة بغرض المرابحة حسب تصنيفالمعيار رقم : 03

البيــان

كما في 0339/30/03
مخصص الخسائر االئتمانية

المشكل عن الربع الثاني
عام 0303
رصيد نهاية الفترة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

167706,37

المرحلة الثالثة

المجموع
167706,37

9996,1,-

9996,1,-

445,400

445,400
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فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة :
0303/30/03
عقارات مستملكة

موجودات مستملكة أخرى

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

558,255,005

420,044,002

66961666,76

رصيد بداية السنة

0339/30/03

75,400,200

إضافات
66,996,,,-

استبعادات

2,050,003-

5,088,333-

مخصص استهالك

,

خسارة التدني

,
550,007,005

رصيد نهاية السنة

550,007,005

558,255,005

 - 03موجودات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

0303/30/03

0339/30/03

إيرادات برسم القبض

,06,176,,,

1,696,6,,0

مصروفات مدفوعة مقدما

3376,7,6330

,31600,671,

ذمم إجارة منتهية بالتمليك

,366,667,,

66,696,1,

,366,667,,-

66,696,1,-

,3,696,61,,

69,6,7,691,

نقد مفقود للفروع المغلقة

1616,67,669,,

6,963,,697,

مؤونة نقد مفقود للفروع المغلقة

1616,67,669,,-

6,963,,697,-

0,538,774,030

0,008,000,053

مخصص خسائر ائتمانية ذمم إجارة

منتهية بالتمليك

أخرى  -حسابات مدينة أخرى

المجم ـ ـ ــوع
 -00وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي :

بناءً على قانون إحداث املصارف اخلاصة واملشرتكة رقم ( )21لعام  2110جيب على املصارف اخلاصة أن حتتفظ لدى مصرف سورية
املركزي بوديعة جممدة (حمجوزة) تعادل  %01من رأس مال املصرف ,ويتم اإلفراج عنها فقط عند تصفية املصرف.
يتكون هذا البند مما يلي :
 0303/30/03ل.س

 0339/30/03ل.س

ليرة سورية

1616,6,7763,,

1616,6,7763,,

دوالر أمريكي

96390669366,,

76,0160,,693,

المجموع

2,205,000,030

4,033,303,570
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 -00إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية:

 0303/30/03ل.س
داخغ غغل الجمهورية
حسابات جارية وتحت
الطلب

1,,6,7067136637

ودائع مجمدة
المجموع

خ غ غغارج
الجمهورية
36,,16,19

9,,6,,1616,
000,424,502,502

7,302,028

 0339/30/03ل.س
المجم غغوع

داخغ غغل الجمهورية

خ غ غغارج

المجم غغوع

الجمهورية

1,,6,01679,6931

3,679,6,,761,1

36,,16,61

3,67936,376,1,

9,,6,,1616,

16,066,116019

,

16,066,116019

000,530,038,807

74,305,800,072

7,302,050

74,300,820,003

 -00تأمينــات نقديـــة:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
البيان

 0303/30/03ل.س

 0302/00/00ل.س

تأمينات مقابل ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

166676,,,

166676,,,

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

0967636,,16337

7363,0607,6196

هامش الجدية

,16117667,

761166,,6

تأمينات أخرى

03,6,,661,7671,

,116,,,6,,,611,

المجموع

500,354,070,007

050,720,572,000
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ُ -04مخصصات متنوعة:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
فروقات أسعار

رصيد نهاية

مـا تـم رده

رصيد بداية السنـ ــة

المكون خالل السنـ ــة

المستخــدم خالل السنة

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

1760306,16

,

,,167,9-

01,

,763096,79

,

,

,

1096,11611,

11,6,,76036

10,63,,617,-

1671966,,

025,372,305

7,66,3,67,1

07661696,30

,

071667767,0

0,083,500,022

المجم ــوع

423,520,423

008,080,042

047,004,034-

443,850,074

0339/30/03

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

96,1,6,93

361736693

16,376,61-

0303/30/03
مخصص تعويض نهاية
الخدمة
مؤونة القطع التشغيلي
مخصص ضريبة أجور
وحوافز
م .تدني للتسهيالت غير
مباشرة

مخصص تعويض نهاية
الخدمة
مؤونة القطع التشغيلي
مخصص ضريبة أجور
وحوافز
م .تدني للتسهيالت غير
مباشرة

المجم ــوع

,763096,79
176,,66109

,6,6,996176

166,,,6,,,

,1,6,3,67,1

043,300,470

542,020,340

1136,6767,3-

صرف

فروقات أسعار
صرف
,

ليرة سورية

ليرة سورية

,

00,870,357

,

00,748,008

3

0,400,000,032

ليرة سورية

ليرة سورية

,

,

,

,

,

,

028,707,300-

لإليرادات

السنـة

3

1760306,16
,763096,79
1096,11611,

,

7,66,3,67,1

3

423,520,423

 يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية للديون غير مباشرة حسب المرحلة :البيــان

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

كما في 0302/00/00

6363,16,17

,11609,6370

7669,,6010

035,373,000

فروقات تقييم اسعار الصرف

,,,6,6660,9

1,,6,,36063

636,3,6011

402,500,034

,6,116319

1,6371606,

777611160,0

405,258,074

صافي الخسائر االئتمانية
المتوقعة للفترة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة
3

المثبتة في الرصيد االفتتاحي
تضمن على:
محول إلى المرحلة االولى

,601361,3

,601361,3-

,

3

محول إلى المرحلة الثانية

1661006,11-

1,663,661,

,,90,6-

3

محول إلى المرحلة الثالثة

,

,

,

3
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رصيد نهاية الفترة

003,553,050

444,534,000

405,537,200

0,083,500,022

05ـ ضريبة الدخل:
أ ـ ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
0303/30/03

0332/30/03

ليرة سورية

ليرة سورية

19190310,31,39

018831,3911,1

212,122,151-

201,121,121-

تضاف :مصروفات غير مقبولة ضريبيا

31,105,029,309-

01,922,092

الربح الضريبي

01,112,192,533

3,901,590,209

%25

%25

2,911,501,033

121,202,110

1

1

2,911,501,030

121,202,110

% 01

% 01

يضاف  :رسم إعادة اإلعمار

291,150,103

12,120,211

مصروف ضريبة دخل السنة

2,191,590,109

31300103,1393

الخسارة/الربح المحاسبي قبل الضريبة
تطرح :أرباح غير خاضعة للضريبة

نسبة ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
يطرح موجودات ضريبية مؤجلة
المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار
نسبة رسم إعادة اإلعمار

ب – الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

السنة

1111/10/11

1132/31/13

رصيد أول املدة

0130010001983

8,013301383

املضاف خالل السنة

2,911,501,030

2,312,020,532

05

1

291,150,103

231,202,053

املدفوع خالل السنة

2,532,339,111-

192,052,515-

رصيد آخر المدة

019,313,3131,

0130010001983

يضاف فروقات ضريبية لسنوات سابقة
يضاف  :رسم إعادة اإلعمار

ج -مطلوبات ضريية مؤجلة:

السنة

1111/10/11

1132/31/13

رصيد أول املدة

901030130,

33311831333

املضــاف  /املطــروح خــالل الســنة ( األربــاح غــري احملققــة
ع ــن األدوات املالي ــة مس ــتثمرة م ــن خ ــالل بي ــان ال ــدخل
الشامل اآلخر)

0913331338
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00180819,0-

فروقات سعر صرف

3391180
30010131313

رصيد آخر المدة

901030130,

 -00مطلوبات أُخرى:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
0303/30/03

0332/30/03

ل.س

ل.س

شيكات مقبولة الدفع

,,667,66,061,7

96,1661196,93

إيرادات مقبوضة مقدما

13667069,9

,061,,60,1

ذمم دائنة أخرى

,6,0,633,6670

,1,619,6000

أمانة حواالت

,6,1369116,0,

316613,6,60

أمانات بوالص تحصيل

1,630,6,096111

6610660,,6,1,

مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

,,699,6,7,-

7660,36199

إيرادات غير شرعية مجنبة

76611

,63716119

حسابات بين الفروع

1,616,

716711

07601,6,,96,11

05,532,200,775

المجموع
07ـ حسابات االستثمارات المطلقة:
َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
0303/30/03
البيــان
حسابات

عمالء

مصارف ومؤسسات
مالية

0332/30/03
المجمـوع

عمالء

مصارف ومؤسسات
مالية

المجموع

25,552,111,111

312,023,152

03190910001930

30111,18031333

03011311033

30103110,91003

003,011,001,121

0,192,111,311

33310,319131030

93133019031,33

0130110301003

9,138313,91303

01,035,102,213

33110318101080

39010331333

,133313331333

,139010331333

تأمينات نقدية

511,519,022

2,212,111

33010301100

03013931,90

010901333

0381,801,90

المجمـوع

3,9130313181093

301,331830130,

390100,1031113,

318193013031300

9100,1,001303

338101318131388

التوفير

ودائع ألجـل
حسابات
المضاربة

أعباء محققة

غير مستحقة

113,200,221

00,212,951

100,051,191

09119901030

3,11881330

13011811,30

الدفع
إجمالي
حسابات
االستثمار

38310011,901339

301,1,133018,,

390133318331090

المطلقة
ُ
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319109813381300

91033103310,8

338103010091811

* بلغت الودائع الخاصة بمؤسسات القراع الحكومي مبلإ  // 1666,766,76,30 //ل.س منها مبلإ  // 766,76,30 //ل.س
ودائع توفير  6وباقي المبلإ ودائع ألجل .

08ـ التغير المتراكم في القيمة العادلة بالصافي :
َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
البيــان

1111/10/11

1132/31/13

الموجودات المالية المستثمرة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

,3616371466

3,,1,711445

إ َّن الحركة على احتياري القيمة العادلة للموجودات المالية المستثمرة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر كانت على النحو التالي:
ليرة سورية

البيــان

الموجودات المالية المستثمرة

استثمارات في

موجودات

من خالل بيان الدخل الشامل

العقارات

ُمتاحة للبيع

اآلخر

المجمـوع

ارقام السنة 0303 / 30 / 03
الرصيد في بداية السنة

200,021,551

3

3

200,021,551

أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

253,010,130

3

3

253,010,130

مطلوبات ضريبية مؤجلة

21,225,110-

3

3

21,225,110-

الرصيد في نهاية السنة

10,1,0010,,

3

3

10,1,0010,,

ارقام المقارنة 0339/30/03
الرصيد في بداية السنة

310,051,113

3

3

310,051,113

أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

13,051,312-

3

3

13,051,312-

مطلوبات ضريبية مؤجلة

22,121,193

3

3

22,121,193

الرصيد في نهاية السنة

01113091333

3

3

01113091333

 -02احتياطي مخاطر االستثمار:
َّ
إن الحركة الحاصلة على احتياري مخارر االستثمار هي كما يلي:
البيــان

1111/10/11

1132/31/13

رصيد بداية الفترة

16,036,936,09

,,163016333

اإلضافات خالل الفترة

0,66,1,6310

,0661376137

فروقات تقييم

9763336,1,

7667,,-

رصيد نهاية الفترة

0,707,375,270

0,047,087,048

30

 - 03رأس المال

 يتكون رأس مال املصرف كما يف  31حزيران  2121من  05,111,111,111ل.س موزعة على 051,111,111سهم
بقيمة أمسية قدرها  011ل,س للسهم الواحد .
 قام املصرف بتحويل جزء من مركز القطع املقابل لرأس املال املكتتب بالدوالر األمريكي إىل اللرية السورية وتثبيت مركزقطع بنيوي مببلغ  31,902,995دوالر أمريكي مبوجب موافقة جلنة ادارة مصرف سورية املركزي بالقرارين رقم
(/325ل  .أ) بتاريخ  21شباط  ,2102والقرار (/205ل .أ ) تاريخ  20نيسان . 2102
 وقام املصرف برتميم جزء من القطع البنيوي مببلغ  00,020,211دوالر وتثبيت مركز قطع بنيوي دوالر أمريكي مببلغ 39,550,595دوالر  ,ومركز قطع يورو مببلغ  01,111,111يورو مبوجب موافقة مصرف سورية املركزي بالكتاب
رقم  022/0325تاريخ .2100/0/31
 -00احتياطي معدل األرباح:
َّ
إن الحركة الحاصلة على احتياري معدل األرباح هي كما يلي:
البيــان

احتياطي معدل االرباح /حسابات االستثمار المطلق

احتياطي معدل االرباح  /المساهمين

0303/30/03

0302/00/00

0303/30/03

0302/00/00

6,414651764

5

7341,,31453

5

,14341,44174,

6,414651764

31471176114,1

7341,,31453

اإلستبعادات خالل

5

5

5

5

رصيد نهاية السنة

314641641143,

6,414651764

41,141,3,174,

7341,,31453

رصيد بداية السنة
اإلضافات خالل
السنة
السنة

المؤجلة وأرصدة التمويالت:
 -00إيرادات ذمم البيوع ُ
َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيــان
المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء
ُ

أُخرى  -إجارة الخدمات

أخرى  -جائزة سداد مبكر

0303/30/03

0339/30/03

01,105,312,150

1,953,219,010

9,102,101

0,112,011

32,210,211-

1,011,111-

35

احتياطي معدل األرباح
المجمــوع

5,922,111,195-

225,102,195-

31133113011189

8133919091008

 - 00مخصص الخسائر االئتمانية:

يتم تكوين ُمصصات اخلسائر االئتمانية وفق اجلدول ادناه وذلك تقيداً بأحكام املعيار رقم.31
البيان

0303/30/03

0339/30/03

مخصص خسائر إئتمانية للمصارف

1,,631,606,-

,7,6,19617,

مخصص خسائر إئتمانية لـ ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

0,369,16,13

,6,,16,7,6111

مخصص الخسائر االئتمانية للديون غير مباشرة

07661696,30

,6,,,6,,,

 -04إيرادات من المصارف والمؤسسات مالية:
إن تفاصيل هذا البند كمايلي:

البيــان

0303/30/03

0339/30/03

حسابات استثمارية (ودائع وكالة)

200,111,051

010,901,100

حسابات استثمارية (مرابحة دولية)

39,121,910

21,051,101

المجموع

08018001839

03318031309

 -05صافي إيرادات إجارة:

َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيــان
إيرادات إجارة منتهية بالتمليك
يُطرح :مخصص تدني
المجمــوع

0303/30/03

0339/30/03

21,201,121

53,221,099
1

0810181809

30100911,,

 -00اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة:
البيــان
اهتالك موجودات اإلجارة المنتهية
بالتمليك

0303/30/03

0339/30/03

03,521,015

32,212,005

32

07ـ الدخل المشترك القابل للتوزيع:

 يبلغ الدخل املشرتك القابل للتوزيع مبلغ  05,113,152,905ل.س خالل الربع الثاين من عام  2121مقابلمبلغ  1,211,211,301ل.س لنفس الفرتة لعام . 2101
 تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من الدخل املشرتك القابل للتوزيع :البيــان

0339/30/03

0303/30/03

عمالء (حسابات استثمار على أساس المضاربة):
 -توفير

323,359,390

001,101,910

 -ألجل

3,332,519,011

2,199,200,511

المجموع

0109318011180

0119,130010,9

 -08حصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب مال:

تبلإ حصة المصرف من الدخل المشترك القابل للتوزيع بصفته ُمضارب ووكيل باالستثمار ورب مال:
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:البيــان

0303/30/03

0339/30/03

بصفته ُمضارب

0,921,391,039

0,011,221,510

1,021,122,509

0,015,100,113

33189,10131031

3133013,311,1

بصفته رب مال
المجموع

فيما يلي جدوالً يبين تفاصيل الوكاالت االستثمارية:

البيــان

0303/30/03

0339/30/03

الوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بربح متوقع

1

 <0وحىت %2

315,211,111

 - 02حصة السهم من ربح (خسارة) الفترة :
البيــان

صايف ربح الفرتة
املتوسط املرجح لعدد األسهم

0303/30/03

0339/30/03

0,616163116,,,

,696961,,6,31

16,6,,,6,,,

16,6,,,6,,,

7173,3

113,6

حصة السهم األساسية


مت تعديل عدد األسهم لعام  2101حسب معيار احملاسبة الدويل رقم  33فقرة .20
39

 - 03النقد وما في حكمه في نهاية الفترة :

0303/30/03

0339/30/03

ليرة سورية

ليرة سورية

0916,,,69,167,,

,176770611961,3

7767,,6,6761,1

()1,69606,,,6106

()116,,,67,,67,,

()70663363,16,,6

0,76,0,63676,,1

1,661,169,,6163

البيان
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر
يضاف إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل
أرصدة مقيدة السحب
الصافي

 -00المعامالت مع أطراف ذات عالقة:
قغغام المصغغرف بالغغدخول فغغي معغغامالت مغغع الشغغركة األم ومغغع كبغغار المسغغاهمين وأعضغغاء مجلغغس اإلدارة واإلدارة العليغغا ضغغمن النشغغارات
المرابحة والعموالت التجارية.
االعتيادية للمصرف وباستخدام نسب ُ
المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل الفترة:
فيما يلي ُملخص ُ
0303

الشركة األم

الشركات

الشركات

التابعة

الشقيقة

الشركات الزميلة

المشاريع

أعضاء هيئة

المشتركة

الرقابة الشرعية

بنود داخل الميزانية:
 -إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى

المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

0339

,961,166976117

الشركات

الشركة األم

التابعة

بنود داخل الميزانية:
 إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدىالمصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

,76,66670,6,11

31

الشركات
الشقيقة

الشركات الزميلة

المشاريع
المشتركة

أعضاء هيئة

الرقابة الشرعية

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف وهيئة الرقابة الشرعية ومجلس اإلدارة:

0303/30/03

0339/30/03

ليرة سورية

ليرة سورية

اإلدارة التنفيذية العليا:
-

رواتب

,,,6,,,69,9

003,707,003

-

مكافآت

,11617,6,,,

053,038,434

-

أخرى

776,,,676,

05,888,734

مجلس اإلدارة:
-

رواتب

3

-

مكافآت

707611666,1

008,087,823

-

بدالت

136,,,6,,,

04,050,403

اقامة وتنقالت وأخرى

1,6,,667,,

4,074,040

هيئة الرقابة الشرعية:
-

مكافآت

-

بدالت

,0601,6,1,

مصاريف سفر واقامة أعضاء الهيئة
الشرعية وأخرى
المجموع

136,076709

069,96963

,67616661

203,002,870

537,075,008

 -00القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية:
أوالًـ القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية :
ُيظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والعادلة للموجودات والمرلوبات المالية في الميزانية العمومية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في البيانات المالية .

0303/30/03

البيان

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

0339/30/03

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

 الموجودات المالية -إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف

191613160196,10

191613160196,10

31679060,761,6

31679060,761,6

07671,69,96393

07671,69,96393

1069676,33611,

1069676,33611,

 -ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

60166776769637,

60166776769637,

706611,63,,631,

706611,63,,631,

-إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

1,766,16,,969,3

1,766,16,,969,3

306,7,691,6,7,

306,7,691,6,7,

-حسابات جارية العمالء

,13693163,36911

,13693163,36911

10,693667,36,1,

10,693667,36,1,

ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

 حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسساتمصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

31

ثانياًـ تحديد مستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة:
 / 0303/30/03ليرة سورية
القيمة العادلة مقاسة
البيـان
موجودات مالية مستثمرة من خالل
بيان الدخل الشامل اآلخر

القيمة الدفترية

13667,06,11

من خالل المستوى

القيمة العادلة مقاسة من
خالل المستوى الثاني

األول

القيمة العادلة مقاسة من
خالل المستوى الثالث

36161316009

المجموع

36161316009

 / 0302/00/00ليرة سورية
القيمة العادلة مقاسة
البيـان

القيمة الدفترية

من خالل المستوى

القيمة العادلة مقاسة من

القيمة العادلة مقاسة من

خالل المستوى الثاني

خالل المستوى الثالث

األول
موجودات مالية مستثمرة من خالل
بيان الدخل الشامل اآلخر

16167,,6617

099611,619,

المجموع

099611,619,

تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:
املستوى األول :ميثل القيمة العادلة لألسعار املتداولة (غري املعدلة) ملوجودات مماثلة يف أسواق فعالة.
املستوى الثاين :ميثل العناصر األخرى خبالف األسعار املتداولة ضمن املستوى األول واليت يتم مالحظتها بشكل مباشر (من خالل
األسعار) أو بشكل غري مباشر (يتم اشتقاقها من األسعار).
املستوى الثالث :ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات السوق.

01

 -00إدارة المخاطر:
اإلفصاحات الكمية:

 )1التركز حسب القطاع االقتصادي  :يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب القراع االقتصادي كما في ,,,,/,,/7,
االقتصادي

القطاع

البند

مالي

صناعة

تجارة

زراعة

عقارات

أسهم

أفراد

أرصدة لدى بنوك مركزية

حكومة وقطاع عام

المجموع

515,305,211,021

515,305,211,021

 إيداعات وحساباتاستثمار وشهادات لدى
المصارف ومؤسسات

38913,911981091

38913,911981091

مصرفية لمدة ثالثة أشهر

أو أقل
 -إيداعات وحسابات

استثمار وشهادات لدى
المصارف ومؤسسات

10109018081,8,

10109018081,8,

مصرفية لمدة ثالثة أشهر
أو أكثر
ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة

التمويالت

09319001099

33130119111030

33010,310911310

00131013081039

319130010381,00

0108310381933

ضمن الموجودات المالية
مستثمرة من خالل بيان

,0910301833

,3913,31118

09180,1000

الدخل الشامل اآلخر

وديعة مجمدة لدى مصرف

9190310031030

9190310031030

233,210,523,515

00,030,100,202

502,295,210,003

23,002,021,301

1

21,129,233

2,211,251,155

505,211,120,322

0,211,001,291,513

931,1313991093

8100,19381,00

033139810001080

0311,31,031900

3

18018011300

318981,101881

000130919,91803

0,0138913311300

سورية المركزي
اإلجمالي /

0303/30/03
اإلجمالي /
0302/00/00

00

 توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر :أ-داخل الميزانية
تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
/0303ليرة
سورية

موجودات مالية

الشركات
األفراد

التمويالت العقارية
الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة

الحكومة والقطاع العام

المصارف والمؤسسات

مستثمرة من خالل

المصرفية االخرى

بيان الدخل

والمتوسطة

الشامل اآلخر

موجودات أخرى
موجودات مقتناة

(ذمم إجارة

بغرض المرابحة

منتهية

المجموع

بالتمليك)

ديون مصنفة

ضمن المرحلة
االولى حسب

16,70611,6139

116,,,6,976,09

,,36,,7673,61,,

11666,6,1660,0

6,167,66,376,70

,7361,9667,6,10

3,667716073

,16,136,11

,366,667,,

16,,,619066096,0,

المعيار رقم 03
ديون مصنفة
ضمن المرحلة
الثانية حسب

16,1060106,70

160,0631,69,,

,,1661,67196111

,90631161916,,0

1,6,1,60666137

المعيار رقم 03
ديون مصنفة
ضمن المرحلة
الثالثة حسب

66,613161,6

,636366006,,3

7166,,61,,6709

7,67,3613,67,0

16066677063,0

المعيار رقم 03
المجموع
يطرح :اإليرادات
المحفوظة
يطرح:

مخصص

0,880,578,707

00,834,043,080

503,025,800,445

00,730,885,080

761116163-

,3631,6613-

7,16,636166-

19616169,1-

11363,,6,,6-

,7,601667,6-

,9601661,3667,-

1677,6391613,-

532,005,070,004

007,008,500,024

705,000,407

00,307,002

01,6,,6661,-

061,,609961,1-

0666,6,,16,17-

,61616191-

00660,1-

التدني
الصافي

0,083,058,255

00,040,008,002

420,402,007,254

00,000,240,534

07,505,003

0,008,300,730,308

535,045,085,470

02

000,570,007,380

752,070,448

03,570,058

,366,667,,
3

7167,,69916,,,0,088,074,004,820

ب -خارج الميزانية:
تتوزع التعرضات اإلئتمانية خارج امليزانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
 /0303ليرة
سورية

الشركات
األفراد

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

الحكومة والقطاع
العام

المصارف والمؤسسات
المصرفية االخرى

المجموع

ديون مصنفة

ضمن المرحلة
االولى حسب

160,163196131

096,,,60116691

396637670060,,

008,030,500,300

المعيار رقم 03
ديون مصنفة
ضمن المرحلة
الثانية حسب

,71611,619,

161606,1361,1

2,785,038,032

المعيار رقم 03
ديون مصنفة
ضمن المرحلة
الثالثة حسب

0,36,,,6,,,

011301990

887,400,884

المعيار رقم 03
المجموع
يطرح :مخصص
التدني

الصافي

0,503,420,050

88,047,020,075

7,,66106603-

9196,03636,-

0,027,270,034

87,002,044,500

3

3

48,300,422,582

008,774,080,305
0,083,500,022-

3

03

3

48,300,422,582

007,520,003,700

مخاطر السوق:

االفصاحات الكمية:

مخاطر العمالت:

ليرة سورية

0303/30/03
العملة

مركز القرع

التغير في سعر صرف العملة()%03

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

دوالر أمريكي

03693,61,667,1

%1,

063936,1,6673

063,169116969

يورو

1,6,666,,76,1,

%1,

16,,666,,67,1

167,16730637,

جنيه استرليني

,6,66617,

%1,

,,66610

1,16116

فرنك سويسري

,776,,,

%1,

,767,,

136031

عمالت أخرى

37,63606,69

%1,

376,3660,,

666,6,6660
ليرة سورية

0302/00/00
العملة

مركز القرع

التغير في سعر صرف العملة()%1,

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

دوالر أمريكي

16613161,06,11

%1,

16613611,603,

16,,3630,66,,

يورو

0619,69696,17

%1,

0196,9669,1

01,613169,,

جنيه استرليني

9,,6169

%1,

9,6,1,

,,6,1,

فرنك سويسري

316,,,

%1,

361,3

66106

عمالت أخرى

,9,66,76060

%1,

,96,6,6706

,16,736361

مخاطر التغير بأسعار األسهم :
ليرة سورية

0303/30/03
المؤشر

التغير في المؤشر()%1,

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

األسهم

%01

3661136106

3661136106

ليرة سورية

0302/00/00
المؤشر

التغير في المؤشر()%1,

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

األسهم

%01

,414,,13,4

,414,,13,4

مخاطر السيولة:
تتمثل ُماطر السيولة يف عدم قدرة املصرف على توفري السيولة الالزمة لتأدية التزاماته يف تواريخ استحقاقها ,وللوقاية من هذه املخاطر تقوم اإلدارة
بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة آجاهلا واالحتفاظ برصيد ٍ
كاف من النقد وما يف حكمه واألوراق املالية القابلة
ُ
للتداول.
و تنقسم ُماطر السيولة اىل قسمني:
ُماطر السيولة املتعلقة بالتمويل :و تنشأ عند عجز البنك عن تأمني مصادر أموال جديدة للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.
00

ُماطر السيولة املتعلقة بالسوق :و تنشأ عند عجز البنك عن بيع األصول السائلة أو حتويلها اىل نقدية دون تسجيل خسائر كبرية
حوكمة مخاطر السيولة:

يقوم جملس اإلدارة باملصادقة على سياسة السيولة ,كمـا تـتم مراجعتهـا دوريـاً للتأكـد مـن توافقهـا مـع خطـة أعمـال البنـك ووضـعه املـايل واالقتصـادي
إضافةً إىل أية تغريات أخرى تؤثر بشكل جوهري على البنك ,وتقدم تقارير دورية عن وضع السيولة والتمويل يف البنك إىل جملس اإلدارة.
أعد البنك خطة طوارئ للسيولة لتفعل يف حال تراجع سيولته ,ويقوم الرئيس التنفيذي بإبالغ جملس اإلدارة عند احلاجة إىل تفعيل هذه اخلطة.
آليات تخفيف مخاطر السيولة:

للحد من ُماطر السيولة ,يتم مراعاة فصل املسؤوليات ومنحها ضمن نظام حيقق الرقابة الثنائية ويعزز مراقبة السيولة وااللتزام باحلدود املسموح هبا
وفق تعليمات جملس النقد والتسليف قرار رقم  /511م ن /ب 0لعام .2111
كما تتوىل جلنة املوجودات وامل طلوبات إدارة السيولة ومتابعتها بشكل ميكنها من توفري واالحتفاظ بنسبة كافية من السيولة باإلضافة إىل ذلك يقوم
البنك وفق القوانني املرعية يف سورية وقرار رئاسة جملس الوزراء رقم  5131بتاريخ  2أيار  2100باالحتفاظ لدى مصرف سورية املركزي
باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن مبعدل .%5
مسؤولية إدارة المخاطر في إدارة مخاطر السيولة:

تقوم إدارة املخاطر مبسؤوليتها يف إدارة ُماطر السيولة من خالل التايل:
 -0مراقبة تنفيذ سياسة السيولة وُماطر السيولة املعتمدة من جملس اإلدارة ,بشكل ربع سنوي وتقدمي االقرتاحات عند احلاجة إىل تعديل أو إضافة
أي سياسة.
 -2متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن جلنة املخاطر يف البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل هبذه القرارات.
 -3قياس املخاطر حتت ظروف ضاغطة ُمتلفة من خالل إجراء اختبارات اجلهد ( )Stress Testingملعرفة مدى تأثري أحداث ُمتلفة تؤدي
إىل تغيريات مهمة على أوضاع البنك.
 -0رفع تقارير إىل جلنة املخاطر حول املؤشرات والنسب املتعلقة بالسيولة.
مخاطر السيولة :
أوال :يلخص الجدول أدناه توزيع الموجودات والمطلوبات) غير مخصومة(على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية:

05

0303/30/03

حتى ,أيام
ل.س

أكثر من  ,أيام

أكثر من شهر

أكثر من 0أشهر

أكثر من 0أشهر

أكثر من 9أشهر

إلى شهر

إلى 0أشهر

إلى 0أشهر

إلى 9أشهر

إلى سنة

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

أكثر من سنة

المجموع

ل.س

ل.س

املوجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

61,671,67,76,96

إيداعات وحسابات استثمار
وشهادات لدى املصارف
ومؤسسات مصرفية ملدة ثالثة
أشهر أو أقل

1,671,6,1,610,

61,671,67,76,96

1,69,760,,616,

حسابات استثمار وشهادات لدى
املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة
تزيد عن ثالثة أشهر

191613160196,10

07671,69,96393

07671,69,96393

19600,6616

60166776769637,

موجودات مالية مستثمرة من
خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

36161316009

36161316009

استثمارات يف شركات زميلة

6,66,,6,,,

6,66,,6,,,

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

1,661,16,67

1,661,16,67

6676,,36,76

,106,716717

موجودات ثابتة بالصايف

761,1691,6,91

761,1691,6,91

موجودات غري ملموسة

3,6010631,

3,6010631,

موجودات أُخرى

166,9633061,,

166,9633061,,

وديعة جممدة لدى مصرف سورية
املركزي

161766,,16,,,

161766,,16,,,

16,671,671361,1

1671,6,,,6,,16331

ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة
ُ
التمويالت– بالصايف

صايف موجودات قيد االستثمار أو
التصفية

جمموع املوجودات

60161,,6,676136

0161366771

1106,,36100

1136,1061,6

166,6,6311

13676,6,76

,,663,6169

1616769,16,,666,,

0161366771

1106,,36100

1136,1061,6

166,6,6311

13676,6,76

املطلوبات
 إيداعات وحساباتاستثمارمصارف ومؤسسات مالية.

1,,6,01679,6931

أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء

,13693163,36911

,161676,,7

090669,6961

7,,609166,,

1,766,16,,969,3
,13693163,36911

02

تأمينات نقدية

1196,,,66,0

6,16,606,316,13

7966,0961666009

1363,363366,0,

1,6,136,,16171

306361613,6109

7,69,,6,616111

16,,369,,6601

1601,6,,,6,,1

1601,6,,,6,,1

مطلوبات ضريبية مؤجلة

1,,6,016,01

1,,6,016,01

ُمصص ضريبة الدخل

,613,66316,03

,613,66316,03

مطلوبات أخرى

07601,6,,96,11

07601,6,,96,11

90663,,6,3,6,1,

1363,363366,0,

1,6,136,,16171

3069,,67,76361

7,69,,6,616111

16,1,60,160,,

01670,696,6310

16,7,60,667116,07

,96,,161,16,1,

16,,,6,,,

0766,169,76117

70609,69966,,0

1366,,691,6,19

1,60,,66,6630,

1,636763,367,,

11360,,6,0,6,17

9,631,6,6,6,76

9,631,6,6,6,76

ُُمصصات ُمتنوعة

جمموع املطلوبات
جمموع حقوق أصحاب حسابات
االستثمار املطلقة
ُ
جمموع حقوق امللكية – ُمسامهي
املصرف
جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب
حسابات االستثمار املطلقة
ُ
وحقوق امللكية

1106711613166,,

1363,963366,0,

6769,360776,00

1,167,36,,96336

0967076,,,6,,1

19616,6176610,

10969,969,96,61

الفجوة للفئة

,7160136,0,6,60

136,39631163,3-

67636,63,661,,-

1,1611,61106,6,-

096,03691160,1-

196176669661,6-

3669366,16119

الفجوة الرتاكمية

,7160136,0,6,60

,,16379690,6703

1,3619,6,916,0,

696316699,661,

1,66096,366193

3669366,16119-

,

1671,6,,,6,,16331

علماً أن ادىن نسبة سيولة للبنك باللرية السورية لغاية النصف األول من عام  2121قد بلغت  % 20يف حني بلغت اعلى نسبة سيولة باللرية السورية  , % 3303اما ادىن نسبة السيولة بكافة العمالت فقد بلغت  % 3109يف
حني بلغت اعلى نسبة سيولة بكافة العمالت بلغت . % 0001
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0339/30/03

حتى ,أيام
ل.س

أكثر من  ,أيام

أكثر من شهر

أكثر من 0أشهر

أكثر من 0أشهر

أكثر من 9أشهر

إلى شهر

إلى 0أشهر

إلى 0أشهر

إلى 9أشهر

إلى سنة

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

أكثر من سنة

المجموع

ل.س

ل.س

املوجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

,01671161,969,,

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات
لدى املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة
ثالثة أشهر أو أقل

39,100,100,113

,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
7067376019613,

,01671161,969,,
31679060,761,6

حسابات استثمار وشهادات لدى
املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة تزيد عن
ثالثة أشهر

,

,

,

,

,

,

1069676,33611,

1069676,33611,

ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت –
ُ
بالصايف

09637,61936611

79613,67,,6,1,

,16,,96710693,

1,066,96,3,6119

0,6,7069,76170

716,116603606,

136966601,6,,7

706611,63,,631,

موجودات مالية مستثمرة من خالل بيان
الدخل الشامل اآلخر

,

,

,

,

,

,

099611,619,

099611,619,

استثمارات يف شركات زميلة

,

,

,

,

,

,

6,66,,6,,,

6,66,,6,,,

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

,

,3,69,3

,

160,161,1

,

13061716,,0

1067,16,79

11,61,,6179

صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية

11667,,61,9

,

,

,

,

,

66961666,76

166606,,,61,7

موجودات ثابتة بالصايف

,

,

,

,

,

,

,6909603,6611

,6909603,6611

موجودات غري ملموسة

,

,

,

,

,

,

90610163,6

90610163,6

موجودات أُخرى

,

,

,

,

,

,

16,,96771616,

16,,96771616,

موجودات ضريبية ُمؤجلة

,

,

,

,

,

,

,

,

وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

,

,

,

,

,

,

06,,,6,,,663,

06,,,6,,,663,

مجموع الموجودات

7,961766,0967,,

79613,66136033

,16,,96710693,

1,066,1609,6,93

0,6,7069,76170

7163176,3966,,

3,661360,,633,

,90671,6,16619,

املطلوبات
 إيداعات وحسابات استثمارمصارفومؤسسات مالية.

3,67936,376,1,

,

6360666,36

,161676,,7

,

16,1,67316,79

7,,6,7166,,

306,7,691,6,7,

أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء

10,693667,36,1,

,

,

,

,

,

,

10,693667,36,1,

تأمينات نقدية

1,66,1,69636,19

7666,160,76,7,

7169396,1161,,

166,9361006030

,16701611,61,7

71606166,36110

,,366076,71

,6,631,663161,,

ُُمصصات ُمتنوعة

,

,

,

,

,

,

01,661,601,

01,661,601,

01

مطلوبات أُخرى

,

,

,

,

,

,

1666,1611,6336

1666,1611,6336

ُمصص ضريبة الدخل

,

,667,677,6196

,

,

,

,

,

,667,677,6196

ُمصص ظهورات ضريبية

,

,

,

,

,

,

,

,

مطلوبات ضريبية مؤجلة

,

,

,

,

,

,

1,6,1,6,73

1,6,1,6,73

مجموع المطلوبات

719666169136,0,

796,,1630,6,,1

7161766,,36191

1661636,196,33

,16701611,61,7

7,6,,7699,6,7,

1,6,,,691,6,76

01,67,,6,136,16

6661076,7,6670

,,,63,160,1

,9630,6,0,6310

,36,0161176161

,,6,0,6,696990

1,6039696,6,99

17611969076,06

1,,6,0,669961,6

,

,

,

,

,

,

77670761,163,,

77670761,163,,

جمموع حقوق أصحاب حسابات
االستثمار املطلقة
ُ
مجموع حقوق الملكية
جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب
حسابات االستثمار املطلقة وحقوق
ُ
امللكية

73066,76170619,

796,,066,1601,

,96,3661,16136

0,61116,116,,9

616691633,6193

06610,637967,,

,7610969,16,,,

الفجوة للفئة

0,67,360966960-

31,6,166193

36,,3661661,7-

,,671,67106961

9610,61036967-

1767016,6169,,-

1,6,09661363,0

الفجوة التراكمية

0,67,360966960-

066,66679169,3-

6,6,,,6190613,-

16,0360,16991

3,,60,,6,7,

1,6,09661363,0-

,

01

,90671,6,16619,

ثانياً :بنود خارج المي ازنية :
ليرة سورية
0303/30/03

لغاية فترة سنة

من فترة سنة لغاية
 5سنوات

أكثر من ()5
سنوات

المجموع

اإلعتمادات والقبوالت
1,66,366,367,3

1,66,366,367,3

الكفاالت

,670,6,0,6799 17,607,610,6,,3

179633061976,16

المجموع

,670,6,0,6799 109617163,16170

1616,91636,67,,

السقوف غير المستغلة

ليرة سورية
0302/00/00

لغاية فترة سنة

من فترة سنة لغاية
 5سنوات

أكثر من ()5
سنوات

المجموع

اإلعتمادات والقبوالت
11676060,06,6,

السقوف غير المستغلة

11676060,06,6,

الكفاالت

366,7669,16,,1

9636,,06,67

المجموع

24,023,020,080

857,034,050

3669176077609,
3

25,047,827,504

 -04التحليل القطاعي:
أ .معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:
فيم غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغا يل غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغي معلوم غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغات ع غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغن قراع غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغات أعم غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغال المص غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغرف:
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المجموع

ليرة سورية
البيـــــان

األفراد

المؤسسات

الخزينة

أخرى

إجمالي اإليرادات

ليرة سورية
,661160136,91

ليرة سورية
16,716,,,6,11

ليرة سورية
0,61616,,16,71

ليرة سورية
77,66166697

3,,61116116-

مخصص تدني للتمويالت الممنوحة

أرقام الفترة
0303/30/03
ليرة سورية
6766196,,06,1,

أرقام الفترة
0329/30/03
ليرة سورية
9610360,16,,,

3,,61116116-

,6,616,666,01,

تدني قيمة الموجودات المالية
نتائج أعمال القطاع

0,522,427,082

8,808,003,084

43,250,302,002

000,505,580

50,755,070,025

669996,106691

مصاريف غير موزعة على القطاعات
حصة المصرف من أرباح (خسائر)
الشركات الزميلة
الربح قبل الضرائب

,

,

,

,69,667,1619,-

,69,667,1619,-

,6,,366,661,9-

0,522,427,082

8,808,003,084

43,250,302,002

0,488,780,430-

42,203,073,732

7699,63,16037

,613,66316,03-

,613,66316,03-

16,,,6,,36116-

صافي ربح (خسائر) الفترة

0,522,427,082

8,808,003,084

43,250,302,002

5,452,057,453-

40,252,722,000

,696961,,6,39

البيـــــان

األفراد

المؤسسات

الخزينة

أخرى

أرقام الفترة

أرقام الفترة

موجودات القطاع
استبعاد الموجودات والمطلوبات بين
القطاعات
االستثمارات في رؤوس أموال الشركات

60166776769637,

36069,7696166,9

36161316009

6607167,,6,,7

,

ضريبة الدخل

,,,,/,,/7,

,,11/1,/71

1671,660363,16331

,39671,69016079
,

6,66,,6,,,

6,66,,6,,,

6,66,,6,,,

,

6610,6,,66309

5,400,003,300

0,003,033,030,770

,90671,6,16619,

6,670966796,,6

16,,369936161637,

,7,670360,36137

,

196,,660696,93

,

6,670966796,,6

16,,369936161637,

,6,613,699660,,

0617361116,,,

0617361116,,,

0667,6,9369,1

16366667067,1-

16366667067,1-

166116,366,73-

موجودات غير موزعة على القطاعات
752,070,448

مجموع الموجودات

542,500,058,700

754,870,050,508

مطلوبات القطاع

16,1,6,7369,061,0

1,766,16,,969,3

مطلوبات غير موزعة على القطاعات
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب
حسابات االستثمار المطلقة
مصاريف راسمالية

16,1,6,7369,061,0

1,766,16,,969,3

,

,

,

االستهالكات

,

,

,
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 – 05الخسائر التشغيلية

بسبب األحداث اجلارية مت إغالق بعض فروع البنك يف عدد من احملافظات وهي كما يلي :

ر.ت

الفرع المغلق
لتاريخه

مبالغ الموجودات (نقدية  -بقية
الموجودات )
نقدية ( بالليرات
السورية وفق
أحدث تقدير )

1

دير الزور

,,,66136,,9

موجودات ثابتة

مبالغ الخسائر المتوقعة لهذه الفروع

بقية
الموجودات

نقدية

لرية سورية
المبالغ
المغطاة
بعقود
تأمين

,,,66136,,9

المؤونات المكونة
مقابل الخسائر
المحتملة

المبلغ بجميع
العمالت

,,,66136,,9

,

سيف الدولة

,

1,6,1,6,91

,

,

,

7

السبع بحرات

,

,,6,71631,

,

,

,

0

حرستا

,

,369,1661,

,

,

,

6

درعا

,

736,6,6,,7

,

,

,

,

ادلب

,

7,6317671,

,

,

,

يوجد خسارة تشغيلية بفرع محص الرئيسي بقيمة  33,511ل.س هي عبارة عن نقد يف الطريق.
يوجد خسارة تشغيلية مبكتب محص الدرويب عبارة عن نقد مسروق بقيمة  301,010,020ل س .مت تشكيل املخصصات هلا ,علماً أن املكتب مت شطبه.
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االجراءات
المتخذة

مالحظات اخرى

تم تشكيل
المخص
صات
الالزمة

-00كفاية رأس المال:
المبلإ الذي يعتبره المصرف كرأس المال ونسبة كفاية رأس المال 6وفق الجدول التالي:
البيان

 0303/30/03ل.س

 0339/30/03ل.س

بنود رأس املال األساسي
رأس املال املكتتب

,4155515551555

,4155515551555

احتياطي قانوين

,14,714,7114,

,14,714,7114,

احتياطي خاص

,135413441443

,135413441443

احتياطي معدل األرباح

41,141,3,174,

7341,,31453

صايف املسامهات يف املؤسسات املالية

4314551555-

4314551555-

صايف املوجودات الثابتة غري امللموسة

631,1,1615-

4,1,,,1654-

عقارات مستملكة سداد لدين مل يتم تصفيتها خالل سنتني من
تاريخ استمالكها

4,614151411-

,6,133,1334-

أرباح إعادة التقييم ( بعد موافقة مفتش احلسابات عليها )

411114161,1455

صايف الربح او اخلسارة

,153415461444

,147115541573

صايف االرباح غري احملققة عن تقييم القطع البنيوي

,5154,1,5114,5

,5154,1,5114,5

صافي االموال الخاصة األساسية

6,176617451,54

431,44151613,1

احتياطي عام ُماطر التمويل وُمصص اخلسائر اإلئتمانية للمرحلة
األوىل والثانية

6111114,31354

,14541,7417,4

احتياطي القيمة العادلة

3,414741,44

,33154,1664

مجموع رأس المال التنظيمي( األموال الخاصة )

4314151444145,

4711,417,617,3

جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

44,145,11,414,1

4,1147714,31476

حسابات خارج امليزانية املثقلة

4417,41,441547

34156514551474

املخاطر التشغيلية

,5141,14,7114,

,5141,14,7114,

ُماطر السوق

3114315141516

,144,11571436

إجمالي المخاطر

744143,14,71744

44713,516171,,4

نسبة كفاية رأس املال األساسي()%

%,,3,4

%13,3

نسبة رأس املال التنظيمي ()%

%,3371

%,5347
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 -07ارتباطات والتزامات محتملة ( خارج الميزانية ):
ارتبارات والتزامات ائتمانية ( قيمة اسمية) :

0303/30/03

0339/30/03

ليرة سورية

ليرة سورية

اعتمادات

,

قبوالت

,

كفاالت صادرة عمالء :

,

 -دفع

7,667960136909

7,6691613,6619

 -حسن تنفيذ

61610361606619

,166,663,96061

 -دخول عطاء

,6,316,66676,

,6,3,60,36,36

 -أخرى

6666,67366,7,

0696,69,36119

كفاالت صادرة بنوك :
 -حسن تنفيذ

036661636,6763

1,66,669,969,9

61063076,7,

1396,906090

1,66,366,367,3

11676060,06,6,

 أخرىسقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة
أخرى
المجمـ ـ ــوع

,
050,080,753,000

25,047,827,504

========

========
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