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بيان األرباح أو اخلسائر املرحلي املوجز
بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل املرحلي املوجز
بيان التغيريات يف حقوق امللكية املرحلي املوجز
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بنك سورية الدولي اإلسالمي
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول

إيضاح

إيرادات األنشطة التمويلية اإلسالمية
إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسالمية
خمصص ديون مشكوك بتحصيلها

26
27
8

( 4300غير مدققة)

( 4302غير مدققة)
ل.س.

872،659،126
44،891،788
(3،197،449،181

ل.س.

1،114،329،754
81،313،198
) (2،151،943،865
-

(

)

خسارة تدين موجودات لقاء ديون معدومة

)2،161،743

إهتالك اإلجيار املنتهي بالتمليك
إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية
إمجايل العائد على حسابات اإلستثماراملطلقة

28

(28،662،921
(2،211،623،931
(429،745،317

حصة املصرف كمضارب

28

148،613,211

حصة املودعني من املصاريف التشغيلية
العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة

28

(281،142،116

) (115،459،159

(2،491،766،147
1،136،956
556،121،644
(14،694،131

) (1،198،829،949
(5،657،198
743،214،419
) (7،498،458

)

541،427،513
58،961،115
1،291،191،638
12،931،141
(587،318،686
(377،381،134
(112،251،445
(21،116،973
-

735،715،961
236،323،612
3،129،119،158
33،617،124
2،931،168،611
(311،755،982
(97،168،176
(22،112،369
( 511،111

)
)
)
)

حصة املصرف من دخل حسابات اإلستثمار املطلقة (كمضارب ورب عمل)
إيرادات /خسائر املصرف من استثماراته الذاتية
إيرادات رسوم وعموالت
أعباء رسوم وعموالت
صايف إيرادات الرسوم والعموالت
صايف أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية
أرباح غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي
ايرادات تشغيلية أخرى
إمجايل الدخل التشغيلي
نفقات املوظفني
إستهالكات
إطفاءات
احتياطيات خمتلفة

29

31

)293،612،532

أعباء تشغيلية أخرى
19
31

اسمرداد خمصصات لقاء أعباء وخماطر خمتلفة
مصاريف تشغيلية أخرى
إمجايل املصروفات التشغيلية
الربح/اخلسارة قبل الضريبة
ضريبة الدخل

12

ربح/خسارة الفمرة

32

العائد إىل:حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف
حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة
حصة السهم األساسية

33

(77،811،644
(367،491،785
(1،238،543،413
(1،825،862،199
785،185،377

) (28،159،777
) (993،371،791
) (294،192،517
188،633،348

)
)
)
)

) )136،947،533
)
)
)
)

(1,141،776،722

(351،113،122
(918،476،983
2،111،691،617
245،554،913

)

2،257،246،521

(1،141،776،722
(1،141،776،722
()12.25

)

2،257،246،521
2،257،246،521
26.56

)

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  67تشكل 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  03أيلول

( 4302غير مدققة)

ل.س.
313،161،917
22،352،149
(1،281،155،784
(9،852،494
(964،395،312
)118،587،751
61،211،847
)57،376،913
(1،121،772،216
1،136،956
161،927،723
(1،861،256
159،167،467
25،251،382
656،178،965
7،437،222
)172،811،223
(151،746،349
(32،721،912
(5،267،681
)114،343،228
(93،617،245
(397،686،416
(571،486،629
319،661،566
(261،826،163
(261،826،163
(261،826،163
()3.17

إيرادات األنشطة التمويلية اإلسالمية
إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسالمية
خمصص ديون مشكوك بتحصيلها
خسارة تدين موجودات لقاء ديون معدومة
إهتالك اإلجيار املنتهي بالتمليك
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)
إيرادات/خسائر املصرف من استثماراته الذاتية
إيرادات رسوم وعموالت
أعباء رسوم وعموالت
صايف إيرادات الرسوم والعموالت
صايف أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية
أرباح غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي
ايرادات تشغيلية أخرى
إمجايل الدخل التشغيلي
نفقات املوظفني
إستهالكات
إطفاءات
احتياطيات خمتلفة
أعباء تشغيلية أخرى
اسمرداد خمصصات لقاء أعباء وخماطر خمتلفة
مصاريف تشغيلية أخرى
إمجايل املصروفات التشغيلية
الربح/اخلسارة قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح/خسارة الفمرة
العائد إىل:حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف
حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة
حصة السهم األساسية

( 4300غير مدققة)

)
)
)
(

(
)

)

(
)
)
)
(
)
)
)
)
)
-

ل.س.
311،522،875
18،764،146
(396،111،111
(8،618،885
(85،331،964
119،563،521
58،523،889
178،187،411
92،755،446
187،112،616
(3،895،152
183،117،465
183،539،523
(326،194،832
1،179،433
134،387،135
(128،966،184
(32،853،483
(7،348،141
)41،911،137
(226،193،899
(436،162،743
(311،775،716
2،732،494
(299،143،212
(299،143،212

) (299،143،212
()3.52

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  67تشكل 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 التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول

إيضاح

ربح/خسارة الفمرة
مكونات الدخل الشامل:
التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

11

( 4302غير مدققة)

( 4300غير مدققة)

ل.س.

ل.س.

() 1،141،776،722
)879،746

(

() 1،141،656،468
العائد إىل:
حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف
حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة

2،257،246،521
231،243
2،257،476،763

(2،257،476،763 ) 1،141،656،468
)
) (
(
() 1،141،656،468

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  67تشكل جزءً أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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2,257،476،763

بنك سورية الدولي اإلسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز
(غير مدقق)

مصاريف زيادة
رأس المال

احتياطي عام

صافي

أرباح مدورة

أرباح مدورة

التغير المتراكم

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي خاص

لمخاطر التمويل

أرباح الفترة

غير محققة

محققة

في القيمة العادلة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.
-

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2114

8،499،415،711

اضافات رأس املال
مصاريف زيادة رأس املال

 -- - - - - - - - -

أرباح السنة (الدخل الشامل)

- - - - - - -

-

اتحمول اىل خسائر مدورة غري حمققة

-

الرصيد كما يف 31أيلول 2114

8،499،415،711

-

-

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

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

الرصيد كما يف 31أيلول 2113

161,391 )1،853،915،832( 2،832،124،983

- 116،572،414

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

- 116،572،414
- - -

-

-

-

-

((718،356) )1،853،915،832( 2،832،124،983 )1،141،776،722

116،572،414

-

 -)(879،746

()1،141،776،722

-

8،499،415،711

-

-

-

مجموع حقوق

841،527،878

-

2،257،246،521
-

116،572،414

841،527،878 2،257،246،521

-

162،461
-

(292،399
- -

3،486،442
-

231،243
-

3،648،912

(62،156

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  67تشكل جزءً أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوحدة املوجزة
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مجموع حقوق

الملكية لمساهمي الملكية للجهة
غير المسيطرة

المجموع

المصرف
ل.س

ل.س.

ل.س.

9،584،258،645

- -

 -()1،141،656،468
8،542،612،177

) 9،447،376،143

-

9،584،258،645
()1،141،656،468
-

-

8،542،612،177

31،951،281
- -

9،478،326،324

 -2،231،112،923 )31،951،281( 2،261،963،214
) 11،718،339،247

-

11،718،339،247

بنك سورية الدولي اإلسالمي

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول

( 4300غير مدقق)

( 4302غير مدقق)

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
تغري احتياطي خماطر االستثمار
خسارة تدين موجودات لقاء ديون معدومة
موجودات مالية للمتاجرة
عائدات استثمارات مالية من شركات زميلة
الربح التشغيلي قبل التغري يف املوجودات و املطلوبات

112،251،445
21،116،973
28،662،921
3،197،449،181
11،667،458
2،161،743
2،364،318
1،437،611،941

التغري يف اإلحتياطي اإللزامي لدى مصرف سورية املركزي

)197،959،261

إيداعات لدى املصارف

2،649،128،112

() 1،883,262،666

ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية

819،425،348

() 2،253،523،957

ل.س.

ل.س.

)2،111،691،617 ( 1،825،862،199

موجودات أخرى
أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء
موجودات قيد التصفية واالستثمار
التأمينات النقدية
هامش اجلدية
خمصص لقاء خماطر حمتملة
ودائع مصارف ومؤسسات مالية مصرفية
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
مطلوبات أخرى
صايف التدفقات النقدية الناجتة من ( /املستخدمة يف) النشاطات التشغيلية

97،168،176
22،112،369
28،159،777
2،111،243،526
4،274،758
3،147،223
2،111،111
4،178،587،347

( (656،853،547

( (79،181،278
)73،835،114
( 16،129،681،456
)611،121،171
) () 352،377،726
(241،718،212
)) 1،131،841،114( ( 4،845،945،383
( 47،537،155
)92،411،114
( 142،898،754
)11،849،355
() 13،358،349
51،385،891
(
)48،139،142
1،931،441،856
438،942،338
( 16،159،846،942
)735،363،112

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  67تشكل 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 التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول

إيضاح

( 4302غير مدقق)

( 4300غير مدقق)

ل.س.

ل.س.

التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية:
شراء استثمارات
التغري يف أرصدة صناديق االستثمار
شراء استثمارات يف موجودات اإلجارة
شراء موجودات ثابتة
شراء موجودات غري ملموسة
مشاريع قيد التنفيذ
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف النشاطات االستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:
زيادة رأس املال
مصاريف زيادة رأس املال
الزيادة ( /النقص) يف نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار املطلق
صايف التدفقات النقدية الناجتة من ( /املستخدمة يف) النشاطات التمويلية

4،858،348،661
4،858،348،661

تأثري تغيريات أسعار الصرف غري اتحمققة

(358،752،326

صايف الزيادة يف النقد و ما يوازي النقد
النقد وما يوازي النقد يف بداية الفمرة

3،615،982،658
41،424،859،618

النقد وما يوازي النقد يف هناية الفمرة

34

(97،363،374
1،135،194
(58،671،873
)1،346،124
(1،915،398
(158،251،675

)

)
(
)
(

(29،812،362
227،149،651
231،243
(26،818،456
474،945
(29،918،566
141،335،453

)
)

() 1،626،963،111
() 1،626،963،111

) (641،146,113

13،933،173،293
27،315،432،519

44،131،842،275

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  67تشكل جزءً أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة
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)

41,238،615،812

)

بنك سورية الدولي اإلسالمي
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول 4302
(غير مدققة)

-0

معلومات عامة

بنككك سككورية الككدويل اإلسككالمي ش.م.م .عامككة سككورية(.املصككرف) هككو شككركة مسككامهة سككورية مغفلككة بلوكككة بنسككبة  %31مككن قبككل بنككك قطككر الككدويل
اإلسالمي  -قطر .مت تأسيس املصرف يف  7أيلول  2116مبوجكب قكرار رئاسكة جملكس الكوزراء رقكم /67م و بتكاريخ  9نيسكان  2117وحصكل علكى
السجل التجاري حتت رقم  14886لدى مديرية االقتصاد والتجارة وخيضع ألحكام املرسوم التشريعي رقم  35لعام  2115اخلاص بتنظيم عمل
املصارف اإلسالمية والقانون رقم  28لعام  2111وتعليماته التنفيذية والقانون رقم  23للعام  2112وقانون التجارة رقم  33لعام  2117وقانون
الشركات رقم  29لعام  2111ولألنظمة اليت يضعها جملس النقد والتسليف مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
مت تسجيل املصرف يف سجل املصكارف لكدى مصكرف سكورية املرككزي حتكت الكرقم  16بوصكفه مصكرفاً خاصكاً .ومت التكداول بأسكهم املصكرف يف سكوق
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،111سهم بقيمة امسية  511لرية سورية للسهم
الواحد.
قام املصرف خالل شهر تشرين الثاين  2111بزيادة رأمساله مبقدار  461،381،511لرية سورية وذلك تطبيقاً ألحكام القانون رقم  3لعام
 2111القاضي بتعديل املادة الرابعة من املرسوم التشريعي رقم  35لعام  2115والذي حيدد رأمسال املصرف اإلسالمي املصرح به يف صك
المرخيص على أن ال يقل عن  15مليار لرية سورية موزعة على أسهم أمسية وستتم هذه الزيادة خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم
 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 رقم /81أم
بتاريخ  28حزيران  2111على الطلب املقدم من قبل املصرف خبصوص جتزئة القيمة االمسية للسهم وفقاً ألحكام املرسوم رقم  115لعام 2111
وعلى احكام تعليمات جتزئة االسهم ودجمها الصادرة بالقرار رقم /49م تاريخ  7نيسان  2111وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  1855تاريخ
 23حزيران  2111املتضمن املصادقة على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة جملس املفوضني
جبلسته رقم  32تاريخ  28حزيران  2111لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدويل االسالمي  111لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد
إمجايل اسهم البنك  75،111،111سهم 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 رقم  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 سنمر ،مكتب مرفأ الالذقية .مكتب مرفأ طرطوس).
وافق جملس اإلدارة على البيانات املالية بتاريخ  18تشرين الثاين .2114
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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 و الشريعة و القانون يف العامل العريب واإلسالمي و يكون رأيها ملزماً للمصرف وهم :
د.عبد الستار أبو غدة (رئيس هيئة الرقابة الشرعية )
د.يوسف شنار (عضو تنفيذي هليئة الرقابة الشرعية مقيم )
د.عبد الفتاح البزم (عضو هيئة الرقابة الشرعية )
مت تعني هيئة الرقابة الشرعية باملصرف بناء على قرار جملس النقد و التسليف رقم  969بتاريخ  2113/14/24و بقرار من اجلمعية العمومية
العادية املنعقدة بتاريخ  2113/14/29للمسامهني بناء على اقمراح جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مبوافقة جملس النقد و التسليف
و ال جيوز عزل أي منهم 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 صيغ
العقود الالزمة ألنشطة املصرف و أعماله.
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 – 2أ املعايري والتفسريات املتبعة يف الفمرة احلالية
مت اتباع املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة التالية خالل السنة احلالية ،واليت مل تؤثر بشكل جوهري على االفصاحات واملبالغ الواردة خالل السنة
احلالية والسنوات السابقة واليت بدورها قد يكون هلا تأثري على املعاجلة اتحماسبية فيما يتعلق باملعامالت والمرتيبات املستقبلية:
 تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )7االدوات املالية – االفصاحات ،اليت تعزز االفصاحات حول تقاص
املوجودات واملطلوبات املالية.
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )11البيانات املالية املوحدة  :يستعمل هذا املعيار (السيطرة) مبثابة االساس الوحيد لتوحيد
البيانات املالية ويتضمن تعريفا جديدا للسيطرة.مت تعديل معيار اتحماسبة الدويل رقم ( )27البيانات املالية املنفصلة ومعيار اتحماسبة
الدويل رقم ( )28استثمارات يف شركات زميلة كي تتالئم مع اصدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)11كما ان التفسري رقم
12توحيد البيانات املالية للمنشآت ذات الغرض اخلاص قد مت وقف العمل به عند تطبيك ك ككق املعي ك ك ككار الدول ك ككي للتقاريك ككر املالية رقم
.11
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )11االتفاقيات املشمركة :حل حمل معيار اتحماسبة الدويل رقم ( )31احلصص يف املشاريع
املشمركة كما ان التفسري رقم ( )13الوحدات حتت السيطرة املشمركة  -املسامهات غري النقدية للمشاركني يف مشروع مشمرك قد مت
وقف العمل به عند تطبيق هذا املعيار .يؤسس هذا املعيار لنوعني من االتفاقيات املشمركة  :العمليات املشمركة واملشاريع
املشمركة .يتم متييز االتفاقيات املشمركة بواسطة حقوق وواجبات االطراف هلذه االتفاقيات املشمركة وليس على الشكل القانوين.
يستبعد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ، )11خيار حماسبة املنشآت اخلاضعة لسيطرة مشمركة باستخدام طريقة التوحيد
التناسيب.بدالً عن ذلك  ،فان املنشآت اخلاضعة لسيطرة مشمركة اليت تفي بتعريف املشروع املشمرك ينبغي حماسبتها باستخدام
طريقة حقوق امللكية .مت تعديل معيار اتحماسبة الدويل رقم ( )28استثمارات يف شركات زميلة كي يتالءم مع اصدار املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم ( .)11كما ان التفسري رقم ( )13الوحدات حتت السيطرة املشمركة – املسامهات غري النقدية للمشاركني يف
مشروع مشمرك قد مت وقف العمل به عند تطبيق هذا املعيار.
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 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )12االفصاح عن احلصص يف املنشآت االخرى :هو معيار حول االفصاحات وينطبق على
املنشآت اليت متتلك حصصا يف شركات تابعة ،اتفاقيات مشمركة  ،شركات زميلة و/أو منشآت هيكلية غري موحدة .بشكل عام
 ،ان متطلبات االفصاح مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )12هي أكثر توسعاً مقارنة مع املعايري احلالية.
 تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية ارقام ( )11( ، )11و ( : )12احكام انتقالية -تتضمن هذه التعديالت احكام
انتقالية خمفضة اضافية للمعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( )11( ، )11و ( )12حبيث حت ّد االفصاح عن معلومات املقارنة للسنة
السابقة فقط  ،كما اهنا تعفي من االفصاحات لفمرات املقارنة قبل التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )12فيما
خي ككص املنشآت اهليكليك ككة غري املوح ك ك ككدة.
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )13قياس القيمة العادلة :يؤسس اطارا وحيد ا لقياس القيمة العادلة ويتطلب افصاحات حول
عرف هذا املعيار القيمة العادلة على اساس  Exit Price Notionويعتمد تراتبية قياس القيمة العادلة
قياس القيمة العادلة .يُ ّ
على اساس السوق بدالً من القياس اتحمدد من املنشأة .ينطبق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )13على البنود املالية وغري املالية
اليت تتطلب او تسمح معايري التقارير املالية الدولية االخرى القياس واالفصاح عن القيمة العادلة  ،باستثناء حاالت حمددة.
 تعديالت على معيار اتحماسبة الدويل رقم ( )1عرض الدخل الشامل اآلخر :يتطلب التوزيع املنفصل لبنود الدخل الشامل اآلخر
اليت ميكن تصنيفها الحقاً ضمن االرباح واخلسائر وتلك اليت ال ميكن اعادة تصنيفها .كما ان الضرائب على بنود الدخل الشامل
اآلخر يتوجب ايضاً توزيعها على هذا االساس.
 تعديالت على معيار اتحماسبة الدويل رقم ( )32االدوات املالية :تتطلب حماسبة الضرائب العائدة للتوزيعات حلاملي ادوات حقوق
امللكية والعائدة لتكاليف العمليات على حقوق امللكية استناداً اىل معيار اتحماسبة الدويل رقم ( )12ضرائب الدخل1
 -2ب املعايري اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد
مل تقم الشركة بتطبي ك ك ككق التعديك ك ككالت التالية الصك ك ككادرة اليت ختص اعمال الشركة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري سارية املفعول بعد:
 تعديالت على معيار اتحماسبة الدويل رقم ( )32االدوات املالية – العرض ترتبط بدليل التطبيق حول تقاص املوجودات واملطلوبات
املالية (س ك ككاري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين .)2114
 تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( )11ورقم ( )12واملعيار اتحماسيب الدويل رقم (( )27سارية املفعول للسنوت
اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين .)2114
 تعديالت على معيار اتحماسبة الدويل رقم (" )36اخنفاض قيمة األصول" االفصاحات حول املبالغ املسمردة للموجودات غري املالية
(سارية املفعول للسنوت اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين .)2114
 تعديالت على معيار اتحماسبة الدويل رقم (" )39تبادل املشتقات وحماسبة التحوط" (سارية املفعول للسنوت اليت تبدأ يف أو بعد
 1كانون الثاين .)2114
 التفسري رقم ( :)21اجلبايات وهي دفعات تدفع للحكومة وال حتصل املنشأة مقابلها على أية بضائع أو خدمات حمددة .يتم
اإلعمراف باإللتزام عند حتقق احلدث امللزم( .س ك ككاري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين . )2114
باعتقككاد االدارة  ،ان تطبيككق املعككايري والتفس كريات أعككاله يف الف كمرات املسككتقبلية لككن يكككون هلككا تككأثري هككام علككى البيانككات املاليككة للشككركة خككالل التطبيككق
املبدئي ،باستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)9
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املوجودات املالية
يقدم املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9متطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات املالية واليت تندرج ضمن نطاق معيار اتحماسبة الدويل
رقم  – 39األدوات املالية :االعمراف والقياس .حتديداً ،يتطلب املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  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.
يتطلككب املعيككار الككدويل العككداد التقككارير املاليككة رقككم  ، 9قيككاس أدوات الكدين بالكلفككة املطفككأة فقككط إذا كككان األص كل حمت كفظ بككه ضككمن من كوذج أعماهل كا
والذي يكون اهلكدف منكه االحتفكاظ باملكوجودات من أجكل حتصيكل التدفقكات النقكدية التعكاقكديكة وإذا ككان ينكتج عكن الشكروط التع كاقدية لألصكل املكايل
يف تكواريخ حمكددة تكدفقات نكقدية تكون جمكرد دفعكات للمبلكغ األساسكي والفائكدة علكى املبلكغ األساسكي غكري املسكدد .إذا مل يكتم حتقيكق ككال الشكرطني،
فإن أداة الدين يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.
بإمكان املصرف عند االعمراف املبدئي أن حيدد أداة دين تنطبق عليها شروط الكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر إذا كان
القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبري من حاالت عدم التطابق اتحماسيب.
ختضع أدوات الدين اليت يتم قياسها الحقاً بالكلفة املطفأة ،الختبار التدين يف القيمة.
يتم تصنيف وقياس أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر باستثناء تلك األصول اتحمتفظ هبا للمتاجرة وتلك
االستثمارات اتحمددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .إن األرباح واخلسائر الناجتة من أدوات حقوق امللكية اتحمددة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،باستثناء أنصبة األرباح اليت يتم قيدها يف بيان الدخل وفقا ملعيار اتحماسبة الدويل رقم  – 18اإليراد يتم قيدها يف
بيان الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقاً إىل بيان الدخل.
بالنسبة ألدوات الدين غري اتحمددة 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 تغيكر الشركة منوذج أعماهلا بالنسبة ملوجوداهتا املالية حبيث ال يعود متوافقاً
مع أسس التصنيف السابق.
يتطلب املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9عدم فصل املشتقات املدجمة يف العقود عندما يكون املضاف أصالً 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 رقم  9متطلبات لقياس وتصنيف املطلوبات املالية .إن أهم 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 ائتمكان
ذلك املطكلوب.
بالنسبة للمطلوبات املالية اتحمددة 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 اتحماسبية يف األرباح أو اخلسائر .ال يتم الحقا
إعادة تصنيف التغريات يف القيمة العادلة املنسوبة إىل خماطر ائتمان املطلوب املايل إىل بيان الدخل .وفقاً للمعيار اتحماسيب الدويل رقم  ،39كان يتم
سابقاً االعمراف بإمجايل مبلغ التغري يف القيمة العادلة للمطلوب اتحمدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر يف بيان الدخل.
أصكدرت هيئككة اتحماسككبية واملراجعككة للمؤسسككات املاليككة اإلسككالمية معيككارين حماسككبيني جديككدين ومككذكرة حماسككبية توجهيككة جديككدة مت موافقككة جملككس اهليئككة
عليهككا بتككاريخ  22متككوز  2111واملعككايري اتحماسككبية اجلديككدة هككي إطككار إعككداد التقككارير املاليككة للمؤسسككات املاليككة اإلسككالمية واالسككتثمار يف الصكككوك
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واألسككهم والسككندات املماثلككة ،ويكككون مطلوبكاً مككن املؤسسككات املاليككة اإلسككالمية فصككل اسككتثماراهتا يف نككوعني مككن االسككتثمار ومهككا االسككهم والصكككوك
ويعتمككد هككذا الفصككل علككى خصككائص األدوات االسككتثمارية ومقاصككد االسككتثمار .إىل ذلككك مت إصككدار معيككار جديككد هككو معيككار املسككؤولية االجتماعيككة
حيث ان املسؤولية االجتماعية يف املصارف اإلسالمية تتطلب التزام املصرف اإلسكالمي باملشكاركة يف بعكأل األنشكطة والكوامج واألفككار االجتماعيكة
لتلبية املتطلبات االجتماعية لألطراف املرتبطة به واملتأثرة بنشاطه سواءً بداخله أو خارجه وهذا يتطلب جمموعة من الشروط منها:
ضككرورة التكزام البنككك اإلسككالمي التزامكاً كككامالً بأحكككام الشكريعة اإلسككالمية قككوالً وعمكالً ،شكككالً ومضككموناً ،التقككومي املسككتمر لككألداء والنتككائج ،االهتمككام
بإجراء حبوث ميدانية لتأكيد اإلثبات العملي لدور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعية.
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-0

السياسات المحاسبية

أ-

إعداد املعلومات املالية والسياسات اتحماسبية

جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة كما يف  31أيلول  2114وفقاً للمعيار اتحماسيب الدويل رقم ( 34املتعلق بالتقارير املالية املرحلية)
مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية ووفقاً للقوانني املصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف ووفقاً للمعايري اتحماسبية
الصادرة عن هيئة اتحماسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية .إن السياسات اتحماسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املرحلية ،تتفق مع تلك اليت
اتبعت يف إعداد البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31كانون األول .2113
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 للتسعة أشهر املنتهية يف  31أيلول  2114ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف 31
كانون األول .2114
ب-

إعداد البيانات املالية:

مت إعداد البيانات املاليكة علكى أسكاس الكلفكة التارخييكة باسكتثناء بعكأل املوجكودات املاليكة املتكوفرة للبيكع و للمتكاجرة والكيت تظهكر بالقيمكة العادلكة .جكرى
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:

حتك ّكول كافككة العمليككات ،مبككا يف ذلككك اإليكرادات واألعبككاء بككالعمالت األجنبيككة إىل اللككرية السككورية بسككعر صككرف يككوم اإلدخككال يف القيككود 1مث يككتم حتويككل
أرصدة املوجودات واملطلوبات وحسابات خارج امليزانية بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية وفقا لنشرة تقييم املوجودات واملطلوبات اتحمدد من قبل
املصككرف املركككزي كمككا يف  31أيلككول  184،93( 2114ل.س .للككدوالر األمريكككي و  234،43ل.س .لليككورو) .يككتم قيككد فروقككات القطككع يف بيككان
األرباح أو اخلسائر1
إن التدفق النقدي بالعمالت األجنبيكة النكاتج أو املسكتعمل يف خمتلكف النشكاطات كمكا هكو ظكاهر يف بيكان التكدفقات النقديكة ،جكرى حتويلكه إىل اللكرية
السكورية علككى أسككاس سكعر الصككرف يف  31أيلككول  2114وذلكك باسككتثناء رصككيد النقكد و مككا يكوازي النقكد يف بدايككة السككنة الكذي جككرى حتويلككه علككى
أساس سعر الصرف بنهاية السنة السابقة1
يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.
يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية (مثل االستثمارات املالية املتوفرة للبيع) كجكزء مكن التغكري
يف القيمة العادلة.
د-

املوجودات واملطلوبات املالية:

االعمراف والغاء االعمراف:
يتم االعمراف األويل من قبل املصرف بذمم البيوع املؤجلة والصكوك واألسهم بالتاريخ الذي نشأت فيه 1ويتم االعمراف األويل جبميع املوجودات
واملطلوبات املالية األخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقا يف الشروط التعاقدية لألداة1
حتول حقوق استالم
يتم الغاء االعمراف من قبل املصرف بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األصل ،أو عندما ّ
التدفقات النقدية التعاقدية العائدة لألصل املايل يف عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل املايل1
يتم الغاء االعمراف من قبل املصرف مبطلوبات مالية عند االعفاء من أو إلغاء أو انتهاء أجل االلتزامات التعاقدية اخلاصة هبا1
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إجراء املقاصة:
يتم إجراء املقاصة بني موجودات ومطلوبات مالية ويتم إظهار القيمة الصافية يف املركز املايل فقط عندما ميلك املصرف حقاً قانونياً إلجراء املقاصة
بني املبالغ أو أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن ويتم إظهار القيمة الصافية يف املركز املايل فقط.

تقييم القيمة العادلة:
إن حتديكد القيم 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 لبعأل االوراق املالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة مبقارنتها بالقيمة السوقية
احلالية ألداة مالية مشاهبة هلا اىل حد كبري  .و يتم إثبات األرباح و اخلسائر غري اتحمققة الناجتة عن التقييم يف بند احتياطي القيمة العادلة
لالستثمارات يف قائمة املركز املايل.

تدين قيمة املوجودات املالية:
يف تاريخ كل مركز مايل ،يتم تقييم 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 دليل موضوعي أو حدث ما قد
أثر سلباً على التدفقات النقدية املستقبلية لذمم البيوع املؤجلة أو احتماليةحدوث افالس الصحاب أرصدة ذمم البيوع على أن التدفقات النقدية
املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت1
بالنسبة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع أو االستثمارات يف الصكوك  ،فإن اخلسائر املمراكمة املسكجلة سكابقاً ضكمن حقكوق املسكامهني يكتم
قيككدها يف األربككاح أو اخلسككائر عنككدما تكككون خسككائر تككدين القيمككة مثبتككة حبصككول تككدين مسككتمر ملككدة طويلككة يف القيمككة العادلككة لالسككتثمارات 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 حكال وجكود دليكل موضكوعي علكى إلغكاء إثبكات خسكارة التكدين يف القيمكة،
حيث يتم 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 عليه تطبيق ما يأيت:
قياس االستثمارات اليت مت إعادة تصنيفها من فئة إىل أخرى بالقيمة العادلة ،ويطبق على ذلك االستثمارات يف الفمرات املالية الالحقة للسياسات
اتحماسبية املتبعة للفئة اليت مت فيها إعادة التصنيف.
إثبات الفرق بني القيمة الدفمرية (أو القيمة املدرجة) لالستثمار والقيمة العادلة على النحو اآليت:
(أ) إذا كانت القيمة الدفمرية أعلى من القيمة العادلة فإن اخلسارة الناجتة من هذا الفرق تثبت يف بيان األرباح أو اخلسائر يف السنة املالية احلالية.
(ب) إذا كانت القيمة الدفمرية 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 وكيفية
معاجلته.
هك -

ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

يككتم إظهككار ذمككم وأرصككدة األنشككطة التمويليككة بإمجككايل قيمتهككا األصككلية ناقص كاً هككامش اجلديككة املقبككوض علككى حسككاب هككذه العمليككات وبعككد اسككتبعاد
اإليكرادات املؤجلككة اخلاصككة بالسككنوات الالحقككة و بعككد خصككم خمصككص التككدين .ويككتم تقككدير املخصككص اخلككاص لتككدين قيمككة الككذمم واألنشككطة التمويليككة
مبراجعة تفصيلية هلا من قبل إدارة البنك وفقاً لقرارت جملس النقد والتسليف.
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املراحبة لآلمر بالشراء:
هي عقد يبيع املصرف مبوجبه أصالً أو سلعة سبق له شراؤها و حيازهتا بناءً علكى وعكد املتعامكل امللتكزم بشكرائها بشكروط معينكة وفقكا لسياسكة املصكرف
الككيت تعتمككد علككى اإللكزام بالوعككد .وذلككك مقابككل تككن يتكككون مككن التكلفككة و هككامش ربككح متفككق عليككه علككى أن يقككوم العميككل بككدفع هككامش جديككة يعتككوه
املصرف دفعة مقدمة من قيمة األصل أو السلعة يف حال متت املراحبة مع العميل ويتم اظهار األرباح املؤجلة يف القيود منذ تكاريخ العقكد ومكن مث يكتم
تنزيل اجلزء اخلاص بكل قسط مستحق من األرباح املؤجلة وحتويلها اىل بيان األرباح أو اخلسائر.
االستصناع:
هكو عقككد بككني املصككرف و املتعامككل علكى أن يبيككع املصككرف لككه عينكاً مصكنعة ،وفقككاً ملواصككفات متفككق بشككأهنا .يقكوم املصككرف بتطككوير العككني بنفسككه أو مككن
خالل مقاول من الباطن مث يسلمها للمتعامل يف تاريخ حمدد مقابل تن متفق عليه ويتم اظهكار األربكاح املؤجلكة يف القيكود منكذ تكاريخ العقكد ومكن مث
يتم 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:
هكي عقكد حبيككث يقكوم املصكرف (املككؤجر) بشكراء أو إنشككاء أصكل مكا للتككأجري ،بنكاءً علكى طلككب املتعامكل (املسككتأجر) ،إسكتناداً علكى وعككد منكه باسككتئجار
األصل ملدة معلومة و مقابل أقساط إجيار حمددة .ويف حال متت اإلجارة مع العميل يعتو املصرف هامش اجلدية مبثابة دفعة مقدمة تستهلك مباشرة
و قد تنتهي اإلجارة بتمليك املستأجر األصل 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 شرط سداد األقساط.
الوكالة:
هي عقد يفوض املصرف مبوجبه الوكيل إلستثمار مبلغ من املال وفق شروط 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 شروط الوكالة
وميكككن أن تكككون عمليككة التفككويأل مككن قبككل الوكيككل إىل املصككرف حيككث أن املصككرف حصككل علككى جككزء مككن الودائككع مقابككل اسككتثمارها بشكككل وكالككة
باالستثمار.
الصكوك:
متثل الصكوك وثائق متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية أعيان أومنافع أو خدمات أو موجودات مشروع معني أو نشاط إستثماري
خاص.
و-

موجودات إجارة تشغيلية وإجارة منتهية بالتمليك

تدرج هذه املوجودات مبدئياً بالتكلفة والنفقات املباشرة اخلاصة 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
يتم 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 صاحلة 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 يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت وفقاً ملعدالت يتم حساهبا لشطب تكلفة
املوجودات على مدى األعمار اإلنتاجية املتوقعة مع العلم أن البنك مل يتعامل مع اإلجارة التشغيلية.
ز  -صايف املوجودات قيد االستثمار أو التصفية:
جمموع أرصدة املوجودات املقتناة بغرض التأجري اليت مل توضع يف االستثمار بعد أو املقتنكاة بغكرض املراحبكة (نتيجكة وعكد بالشكراء) أو البيكع اآلجكل أو
الناجتككة عككن اخككالل العميككل بوعككده يف متويككل املراحبككة ،أو املسككلم فيككه أو موجككودات االستصككناع حتككت التنفيككذ أو املوجككودات لالسككتغالل يف عمليككات
املضاربة واملشاركة (بعد استبعاد خمصص اإلهالك) ،أو تلك األصول اآليلة للمصرف وفاء لديونه أو غري ذلك ،خمصوماً من هذه األرصدة 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 املسكبقة علكى نفقكات رأمساليكة ،بطريقكة القسكط الثابكت علكى مكدى األعمكار اإلنتاجيكة
باعتماد املعدالت السنوية التالية:
%

1
مباين
21
حتسينات على املباين
11
أثاث ومفروشات
15
األجهزة
21
معدات واحلاسب اآليل
21
سيارات
ميثل الربح أو اخلسارة من التفرغ عن أصل من املوجودات الثابتة الفرق بكني عائكدات التفكرغ و القيمكة الدفمريكة لألصكل .يكتم قيكد الكربح و اخلسكارة يف
بيان األرباح أو اخلسائر.
ط-

املوجودات الثابتة غري املادية:

تظهر ا ملوجودات 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 ،يتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم 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 تككاريخ كككل بيككان مركككز مككايل ،يقككوم املصككرف مبراجعككة القككيم الدفمريككة الصككوله املاديككة وغككري املاديككة لتحديككد فيمككا اذا كككان يوجككد اي مؤشككر بككأن تلككك
االصول قد أصاهبا خسارة تدين يف قيمتها 1ان وجد هكذا مؤشر ،يتم تقكدير القيمكة االسكمردادية لالصكل لتحديكد مكدى خسكارة تكدين القيمكة ( ان
وجدت )1
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القيمككة االسككمردادية هككي القيمككة األعلككى مككا بككني القيمككة العادلككة نككاقص كلفككة البيككع والقيمككة االسككتعمالية 1عنككد حتديككد القيمككة االسككتعمالية ،يككتم حسككم
التككدفقات النقديككة املسككتقبلية املقككدرة اىل قيمتهككا احلاليككة باسككتعمال نسككبة حسككم قبككل الض كريبة تعكككس تقككديرات السككوق احلاليككة للقيمككة الزمني كة للنقككد
واملخاطر املالزمة لألصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية1
إذا كان تقدير القيمكة االسمردادية لألصل أقكل من قيمته الدفمرية ،يتم انقاص القيمة الدفمرية لالصل لتوازي القيمة االسمردادية .تقيد خسارة تدنكي
القيمة حاالً يف األرباح أو اخلسائر ،اال اذا كان األصل املختص مسجل دفمرياً بقيمة إعادة التقييم ،ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة
كتخفيأل لوفر اعادة التقييم 1يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً ،يتم زيادة القيمة الدفمرية لألصل اىل أن تصل اىل التقدير املع ّدل
لقيمتها االسمردادية ،لكن حبيث ان القيمة الدفمرية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفمرية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين
قيمة لالصل يف سنوات سابقة 1يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف االرباح أو اخلسائر ،اال اذا كان االصل املختص مسجل دفمرياً بقيمة
اعادة التقييم ،ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر اعادة التقييم1
ك-

املخصصات:

يتم تكوين املخصصات عندما يكون هنالك التزام مايل على املصرف (قانوين أو متوقع) نكاتج عكن حكدث حصكل يف املاضكي ،ومكن اتحمتمكل تسكديد
االلتزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به .ميثل املخصص املكون أفضل تقدير للمبلغ املتوجب لتسديد االلتكزام املكايل بتكاريخ املرككز املكايل،
مع األخذ بعني االعتبار املخاطر وعدم اليقني اتحميطني هبذا االلتزام.
ل-

اشمراكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويأل هناية اخلدمة:

إن املصككرف مسككجل يف مؤسسككة التأمينككات االجتماعيككة يف اجلمهوريككة العربيككة السككورية و يسككدد بشكككل منككتظم التأمينككات املمرتبككة عككن موظفيككه إىل
املؤسسككة .متثككل هككذه املسككامهات اتفككاق املصككرف مككع موظفيككه حككول تعككويأل هنايككة اخلدمككة و بالتككايل سككوف حيصككل املوظفككون علككى هككذا التعككويأل مككن
مؤسسة التأمينات االجتماعية .ليس على املصرف أية التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويأل هناية اخلدمة.
م-

حتقق اإليراد

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

وعند عدم التأكد من اسمرداد تلك اإليرادات يتم تعليقها وفقاً لقرار جملس النقد والتسليف رقم /597م.ن/ب  4وتعديالته.

تثبت إيرادات الرسوم والعموالت عند قبضها.
اإلجارة:
يتم تثبيت إيرادات اإلجارة على أساس اإلستحقاق.
الصكوك:
يتم 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 صايف 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 تنكزيلها من الوعاء الضرييب.إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او اسمردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة
املوجودات او املطلوبات يف البيانات املالية والقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على اساسها .وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب
الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضرييب او حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
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يتم االعمراف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً .بينما يتم
االعمرا ف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبال عند احتساب الربح الضرييب .
يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم 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 حمكددة لتعكويأل احلامكل عكن خسكارة ترتبكت إمكا ألن مكديناً معيّنكاً عجكز عكن اجكراء
دفع مستحقة مبوجب شروط أداء الدين أو عدم اإللتزام بكفالة حسكن التنفيكذ أو الكفالكة املؤقتكة .ميككن هلكذه العقكود ان تأخكذ عكدة اشككال قانونيكة
للمقاضاة (كفاالت ،كتب اعتماد ،عقود ضمان ائتماين)1
تُقيّد مطلوبات الكفاالت املاليكة أوليكاً علكى أسكاس قيمتهكا العادلكة ،والحقكاً ُحتمكل يف الكدفاتر علكى أسكاس القيمكة األعلكى مكا بكني هكذه القيمكة املعدلكة
والقيمككة احلاليككة للدفعككة املتوقعككة (عنككدما يصككبح مككن اتحمتمككل إجكراء دفعككة مككن جكراء الكفالككة ) 1تُككدرج الكفككاالت املاليككة ضككمن حسككابات التسككوية (يف
املوجودات) ويف املطلوبات1
حسابات االستثمار املطلقة:
هي احلسابات اليت يعطي أصحاهبا احلق للمصرف يف استثمارها على أساس عقد املضاربة على الوجه الذي يراه مناسباً  .كما اهنم يأذنون له
خبلطها بأمواله الذاتية ( حقوق أصحاب امللكية ).
الديون املعاد هيكلتها:
هي الديون اليت مت إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية هلا من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية أو تأجيل بعأل
األقساط أو متديد فمرة السماح  ...اخل.
ع  -النقد وما يف حكمه:
هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقاهتا األصلية ثالثة أشهر فأقل) ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى بنوك
مركزية واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية ،وتنكزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقاهتا
األصلية ثالثة أشهر فأقل) واألرصدة املقيدة السحب.
غ  -إيرادات غري شرعية:
بلغت االيرادات غري الشرعية خالل عام  2114مبلغاً مقداره  114،151ل.س وهي عبارة عن مبلغ  251ل.س عمولة تأخري اجيار صندوق
أمانات  ،ومبلغ  113،811ل.س زيادة بالصندوق لدى الصرافني وهناك رصيد مدور من عام  2113مقداره  15،388ل.س  .وقد مت توزيعها
يف أوجه اخلري .
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ص  -توزيع األرباح بني أصحاب ودائع االستثمار املطلق واملسامهني
 ختتلط أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق وأموال املسامهني ضمن وعاء املضاربة وبالتايل ال يوجد أولوية لالستثمار ألي من املسامهني أوأصحاب حسابات االستثمار املطلق.
 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
تككون كاملككة مكن حككق املصككرف وال تكوزع علككى أصككحاب حسكابات االسككتثمار املطلككق ألهنكا ناجتككة عككن اخلكدمات الككيت يقككدمها املصكرف و ال عالقككة هلككا
بإستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق.
يتم الفصل بني اإليرادات املتأتية من االستثمار باللرية ا لسورية أو الدوالر أو اليورو حبيكث ختصكص إيكرادات اللكرية السكورية لالسكتثمار املخكتلط بكاللرية
السورية واإليرادات املتأتية بالدوالر لالستثمار املختلط املوظف بالدوالر و اإليرادات املتأتية باليورو لالستثمار املختلط املوظف باليورو .
اإلي ك كرادات املتأتي ك ككة م ك ككن االس ك ككتثمار ،تفص ك ككل إىل إي ك كرادات متأتي ك ككة م ك ككن اس ك ككتثمارات بول ك ككة كلي ك كاً م ك ككن رأس امل ك ككال واس ك ككتثمارات بول ك ككة بش ك كككل خم ك ككتلط
(من رأس املال  +أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق).
توزع اإليرادات املتأتية من مصدر خمتلط نسبة وتناسب علكى ككل مكن متوسكط حقكوق املسكامهني ومتوسكط الودائكع وذلكك السكتخراج حصكة أصكحاب
حسابات االستثمار املطلق من اإليرادات.
حيتسب املبلغ املستثمر و الذي ميثل املتوسط املرجح ألصحاب 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 ألهنم ضامنني هلا.
يتم إحتساب حصة كل نوع حساب من األرباح وفقاً للشرائح املبنية أعاله.
وقككد بلككغ معككدل العائككد السككنوي القابككل للتوزيككع عككن الفككمرة مككن  1كككانون الثككاين  2114و لغايككة  31أيلككول  2114علككى املبلككغ املسككتثمر حسككب
العمالت:
وسطي السوري
وسطي الدوالر

%4،67
%1،41

وسطي اليورو

%1,45

وسطي الريال السعودي

%1،22

الوسطي السوري

%4،67

ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات باللرية السورية وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:

العائد على الودائع
توفري

%1،41
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ودائع ألجل  1شهر
ودائع ألجل  3أشهر

%2،33
%3،51

ودائع ألجل  6أشهر
ودائع ألجل  9أشهر
ودائع ألجل سنة
ودائع ألجل سنتني
ودائع ألجل ثالث سنوات

%3،74
%3،97
%4،21
%4،44
%4،67

الوسطي الدوالر

%1،41

ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:

العائد على الودائع

توفري
ودائع ألجل  1شهر
ودائع ألجل  3أشهر
ودائع ألجل  6أشهر
ودائع ألجل  9أشهر
ودائع ألجل سنة
ودائع ألجل سنتني
ودائع ألجل ثالث سنوات

%1،12
%1،21
%1،31
%1،32
%1،34
%1،36
%1،39
%1،41

الوسطي يورو

%1،45

ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:

العائد على الودائع
توفري

%1،13

ودائع ألجل  1شهر
ودائع ألجل  3أشهر
ودائع ألجل  6أشهر
ودائع ألجل  9أشهر
ودائع ألجل سنة

%1،22
%1،34
%1،36
%1،38
%1،41

ودائع ألجل سنتني

%1,43

ودائع ألجل ثالث سنوات

%1,45

ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات بالريال السعودي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
الوسطي لاير السعودي

%1،22

توفري
ودائع ألجل  1شهر
ودائع ألجل  3أشهر
ودائع ألجل  6أشهر
ودائع ألجل  9أشهر
ودائع ألجل سنة
ودائع ألجل سنتني

%1،17
%1،11
%1.17
%1.18
%1.19
%1،21
%1،21

العائد على الودائع
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ودائع ألجل ثالث سنوات

%1،22

توزع اإليرادات اخلاصة حبصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق وفق املعادلة التالية:
 حيتسب نسبة مضاربة ( متثل ربح املصرف ) كحد أقصى . % 41 حيتسب احتياطي خماطر االستثمار مبا يعادل .% 11 يتكون الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق من إمجايل مبلغ اإليرادات املتأتية من مصدر خمتلط بعد طرح كل من حصةاملصرف كمضارب و رب مال واحتياطي خماطر االستثمار.
 متوسككط حقككوق املسككامهني تتضككمن رأس املككال منقوصكاً منككه األم كوال الككيت اسككتخدمها البنككك يف شكراء املوجككودات الثابتككة و تنفيككذ املشككاريع اخلاصككةبالبنك (مشاريع حتت التنفيذ).
 و قككد قككام املصككرف خككالل الفككمرة بالتنككازل عككن جككزء مككن حصككته كمضككارب  ،و ختفككيأل نسككبة املضككارب إىل  %25كحككد أدو و ذلككك مككن أجككلحتقيق معدل عائد أفضل على الودائع .
 متت املوافقة من قبل هيئة الرقابة الشرعية على حتميل أرباح وعاء املضارية ببعأل املصاريف املشمركة (حبيث يتحمل أصحاب حسابات االستثماراملطلق جزءاً من هذه املصاريف بناءً نسب حتمل وعاء املضاربة منهكا ،ومكن أمثلكة هكذه املصكاريف :مصكاريف جملكس اإلدارة ومصكاريف تتعلكق بتسكيري
أمككور أصككحاب حسككابات االسككتثمار املطلككق ومحايككة أمككواهلم ويف حككال أظهككرت نتككائج االسككتثمار خسككائر سككيتحمل كككل مككن املسككامهني و أصككحاب
حسابات اإلستثمار املطلقة هذه اخلسارة بنسبة مسامهة كالً منهم إال يف حكال تعكدي املصكرف و/أو تقصكريه فإنكه يتحمكل اخلسكائر الناجتكة عكن هكذا
التعدي و/أو التقصري أو خمالفة لشروط العقد.
 هذا ومنذ بداية عام  2114مل يقم املصرف بتحميل أصحاب حسابات االستثمار املطلق أياً من املصاريف املشمركة وذلك لغرض حتقيق نسكبأعلى لعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع .
 مل يقم املصرف بتحميل أربكاح وعكاء املضكاربة مبصكروف مؤونكة الكديون املشككوك بتحصكيلها خكالل عكام  2114وذلكك لغكرض حتقيكق نسكب أعلكىلعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع .
 قام املصرف بوضع أسعار مراحبكات منافسكة للعمكالء علكى ودائكع الوكالكة وذلكك مكن أجكل جكذب الودائكع و لغكرض احتفكاظ املصكرف بنسكبة سكيولةكافية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية املركزي.
 يتم 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 علكى اعتبكار أن الوديعكة دخلكت علكى
الشيوع ضمن موجودات البنك.
يكتم سكداد تككن الوديعكة مككن األمكوال املشكمركة بككني املسكامهني وأصككحاب حسكابات االسكتثمار املطلككق ،و األربكاح الناشككئة عكن شكراء الودائككع يكتم توزيعهككا
نسبة و تناسب بني املسامهني وأصحاب حسابات االستثمار املطلق حسب نسبة املشاركة بينهما.
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أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات

يف سياق تطبيق السياسات اتحماسبية ،على إدارة املصرف أن تستعمل تقديرات وافمراضات متعلقة بالقيمة الدفمرية للموجودات واملطلوبات غري
املتوفرة من مصادر أخرى .تعتمد هذه التقديرات واالفمراضات املتعلقة هبا على عامل اخلوة وعلى عوامل أخرى تعتو ذات صلة .وقد ختتلف
النتائج الفعلية عن هذه التغريات واالفمراضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفمراضات بشكل دوري .يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات اتحماسبية يف السنة املالية اليت حيصل فيها تعديل
التقدير وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصرياً على هذه السنة  ،أو يف فمرة املراجعة وفمرات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على السنة احلالية
وفمرات الحقة.
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة البنك بتقدير مدى إمكانية البنك على االستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمرارية ،وعلى الرغم 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 الدفمرية 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 تقييم.
ضمن اإلطار العملي ،تستعمل هذه التقنيات باالعتماد فقط على املعلومات املتوفرة ،إال أن بعأل العوامل ،مثل خماطر االئتمان (اخلاص
واملتعلق بالطرف الثاين) ،وحساسية األسواق و االرتباطات القائمة تتطلب من اإلدارة أن تستعمل تقديرات عديدة.
ميكن للتغري يف االفمراضات حول هذه العوامل أن يؤثر على القيمة العادلة لألدوات املالية الظاهرة يف بيان املركز املايل.

االخنفاض يف ذمم 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 سليب يف قدرة مديين املصرف على التسديد ،أو
إىل وجود أوضاع اقتصادية ذات صلة 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 باتحمفظة .عند تقدير التدفقات النقدية ،يقوم املصرف مبراجعة دورية للمنهجية وللتقديرات
املستعملة لتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية امل ستقبلية ،لتقليل حجم 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 االسمردادية لألصول .باعتقاد اإلدارة ،ال توجد
مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.
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نقد و أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

يتكون هذا البند با يلي:
 03أيلول

نقد يف اخلزينة
أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
حسابات جارية وحتت الطلب
احتياطي نقدي إلزامي
حسابات غرفة املقاصة

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

ل.س.

2،413،312،242

1،275،691,345

18،956،156،925
2،685،186،961
11،673،472

7،545،871،711
2،487،127،711
67،926،183

11،376،616،828 24،156،229،598
تتطل ك ك ككب الق ك ك ك كوانني والتش ك ك ك كريعات املص ك ك ككرفية أن حت ك ك ككتفظ املصك ك ك ككارف باحتي ك ك ككاطي نق ك ك ككدي الزامك ك ك ككي ل ك ك ككدى مص ك ك ككرف سك ك ك ككورية املرك ك ك ككزي بنسك ك ك ككبة %5
مكن جممككوع الودائكع حتككت الطلكب ،ودائككع التكوفري والودائككع ألجكل باسككتثناء ودائكع اإلدخككار السككين ووفقكاً للقكرار  5938الصككادر عكن رئاسككة جملككس
الوزراء بتاريخ  2أيار .2111
-6

الحسابات الجارية و اإليداعات القصيرة األجل لدى المصارف

يتكون هذا البند با يلي :
 03أيلول

( 4302غير مدققة)

حسابات جارية وحتت الطلب
أرصدة الوكاالت لدى بنوك إسالمية (استحقاقهااألصلي خالل  3أشهر وأقل)
املراحبات الدولية (استحقاقها األصلي خالل  3أشهر وأقل)
إيرادات حمققة غري مستحقة القبأل عن حسابات االستثمار املطلق
-7

ل.س.

 00كانون األول

( 4300مدققة)
ل.س.

33،635،625،834
5،695،639،112
-

43،741،147،217
4،185،555،595
)(1،482،891

39،331،264،946

47،824،119،921

إيداعات لدى المصارف

يتكون هذا البند با يلي :
 03أيلول
( 4302غير مدققة)

أرصدة الوكاالت لدى بنوك إسالمية (استحقاقها األصلي أكثر من  3أشهر)
املراحبات الدولية (استحقاقها األصلي أكثر من  3أشهر)
إيرادات حمققة غري مستحقة القبأل عن حسابات االستثمار املطلق
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ل.س.

 00كانون األول
( 4300مدققة)
ل.س.

4،967،517،451
832،295،728
-

7،829،955،167
643،645،953
)(24،659،941

5،799،813،178

8،448،941،181

-8

ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

يتكون هذا البند با يلي:

 03أيلول

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

مراحبات
األرباح املعلقة
خمصص ديون مشكوك بتحصيلها
إستصناع
إجارة خدمات
قروض متبادلة -
ذمم ناجتة عن إلتزامات خارج امليزانية
أرباح مؤجلة

ل.س.

26،944،155،115
()2،127،363،181
()8،947،538،371
15،969،253،455
21،115،618
71،698،736

26،894،537،614
()1،326،313،719
()4،874،631،483
21،693،592،412
35،552،512
71،686،484
121،216،285
()1،675،693،651

15،338،469،514

19،245،344،133

151,392،413
( ) 873،891،719

 بلغ إمجايل ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت غري املنتجة بعد إستبعاد األرباح اتحمفوظة و املخصصات اخلاصة هبا مبلغ وقدره
 7،728،155،584لرية سورية كما يف  31أيلول  2114أي ما نسبته  %47،7من اتحمفظة التمويلية..
 بلغ إمجايل ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت غري املنتجة مع األرباح اتحمفوظة مبلغ وقدره  17،811،152،874لرية سورية كما يف 31
أيلول  2114حيث بلغت قيمة األرباح املعلقة للديون غري املنتجة مبلغ وقدره  2،119،486،318لرية سورية حيث مت إستبعادها من اإليرادات
التمويلية اخلاصة بالعام.
 بلغ إمجايل ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت غري املنتجة بعد إستبعاد األرباح اتحمفوظة و املخصصات اخلاصة هبا مبلغ وقدره
 8،347،455،449لرية سورية كما يف  31كانون األول  2113أي ما نسبته  %39،9من اتحمفظة التمويلية.
 بلغ إمجايل ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت غري املنتجة مع األرباح اتحمفوظة مبلغ وقدره  14،141،472،359لرية سورية كما يف 31
كانون األول  2113حيث بلغت قيمة األرباح املعلقة للديون غري املنتجة مبلغ وقدره  1،326،313،719لرية سورية حيث مت إستبعادها من
اإليرادات التمويلية اخلاصة بالعام.
 كما مت تشكيل خمصص ديون مشكوك بتحصيلها مببلغ  3،197،449،181لرية سورية خالل الربع الثالث من عام  2114مقابل
مبلغ  3،747،378،138لرية سورية يف عام .2113
وبناء على تعليمات وقرارات مصرف سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقم /912م ن/ب .4وبناءاً على القرار الصادر من جملس إدارة
بنك سوريا الدويل اإلسالمي رقم  2114/3/7/5قام البنك بإعداد اختبارات اجلهد عن الفمرة املنتهية بتاريخ  2114/19/31أظهرت وجوب
حجز خمصصات إضافية مبقدار 419،549،181ل.س أربعمائة وتسع عشر مليون ومخسمائة وتسع وأربعون ألف ومائة وواحد وتانون لرية
سورية وهي أقل من املبلغ اتحمتجز يف  2114/16/ 31والبالغ  512،593،397مخسمائة واثنان مليون ومخسمائة وثالثة وتسعون ألفا وثالتائة
وسبع وتسعون لرية سورية وبناءاً عليه اليوجد ضرورة حلجز خمصصات إضافية يف  2114/19/31مع العلم أن اختبارات اجلهد اليت أجريت عن
الفمرة املنتهية بتاريخ  2113/12/31كانت نتيجتها ضرورة حجز خمصصات إضافية بقيمة  711،111،111ل.س إال أنه مل يتم حجز
خمصصات إضافية حينها نظراً لعدم موافقة جملس اإلدارة حيث ارتئ كفاية املخصصات اتحمجوزة بوقتها .
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وقد مت احتساب خمصص الديون على أساس التغري الذي ورد يف قكرار جملكس النقكد والتسكليف رقكم  912تكاريخ  2112/11/13ويبكني االيضكاح رقكم 39
أثر التغري يف السياسة على صايف الربح .
 بلغككت إمجككايل الككديون املعككاد هيكلتهككا ماقيمتككه  18،218،129،847لككرية سككورية منهكا  14،586،521،989لككرية سككورية معككاد هيكلتهككا (مبوجككبقلب الدين)مع مراعاة تعميمنا رقم  167/5346تاريخ  2112/12/19وهي متثل ما نسبته  %67من إمجايل اتحمفظة االئتمانية.
 بلغككت إمجككايل الككديون املعككاد جككدولتها ماقيمتككه  519،893،272لككرية سككورية وقيمككة األربككاح والعمككالت اتحمفوظةاملتعلقككة هبككا  64،786،127ل.سوقيمك ككة املخصصك ككات  113،128،199لك ككرية سك ككورية منهك ككا  43،149،418لك ككرية سك ككورية معك ككاد جك ككدولتها (مبوجك ككب قلك ككب الك ككدين) مك ككع مراعك ككاة تعميمنك ككا
رقككم  167/5346تككاريخ  2112/12/19وقيمككة األربككاح املتعلقككةهبا  2،173،861ل.س وقيمككة املخصصككات املتعلقككة  514،581لككرية سككورية وهككي
متثل ما نسبته  %1.9من إمجايل اتحمفظة االئتمانية.
األرباح املعلقة
 03أيلول

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

(مدققة)4300

الرصيد يف بداية السنة

ل.س.
(1،326،313،719

ل.س.
) (592،149،173

)

االضافات

(711،149،461

) (734،164،646

)

الرصيد يف هناية السنة

(2،127،363،181

) (1،326،313،719

)

خمصص ديون مشكوك بتحصيلها
 03أيلول

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

ل.س.

الرصيد يف بداية الفمرة  /السنة
اإلضافات

(4،874،631،483
(4،172،916،887

) (1،548،133،411
) (3،326،598،172

)
)

الرصيد يف هناية الفمرة  /السنة

(8،947،538،371

) (4،874،631،483

)

قيمة ذمم البيوع اآلجلة بضمانة عقارية

 03أيلول

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س

ل.س

11،124،483،396

كما بلغت إمجايل قيمة الضمانات

 03أيلول

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س

ل.س

141،916،951،586
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11،311،699،873

114،498،131،181

المركز حسب القطاع االقتصادي:
يوضح اجلدول التايل ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية حسب القطاعات:
 03أيلول ( 4302غير 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،218،621،749
71،715،371
- 12،358،971،595
- - - - 14،853،899
 - - -793،291،455
67،342
21،115،618 3،685,452،711
-

9،218،627،654
6،915
12،561،562،474
- 131،885،518
14،853،899
793،291،455
3،726،135،651
- 19،511،111
()11،974،911،629( )11،974،911،629
-

71،772،714

(15،338،469،514 )11،974،911،629

21،115،618 26،171،191،398

 00كانون

الصناعة
التجارة
الزراعة
العقارات
اخلدمات
خمصصات وأرباح معلقة

151،392،413

األول ( 4300مدققة)

ذمم ناتجة عن

المخصصات

مرابحات

إستصناع

إجارة خدمات

حسابات خارج الميزانية

واألرباح المعلقة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

المجموع

- - 8،911،468،116
- 11،916،311،158
- - - 21،192،852
 - - -911،181،841
71،864،431
35،552،512 3،481،713،153
-

8،911،468،116
 -12،125،689،411
- 119،378،252
21،915،387
822،536
911،181،841
3،587،135،492
5،497
()6،211،945،212( )6،211،945،212
-

71،864،431

(19،245،344،133 )6،211،945،212

35،552،512 25،219،666،119
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121،216،285

موجودات قيد التصفية أو االستثمار

-9

يتكون هذا البند با يلي:
( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

موجودات مقتناة بغرض املراحبة  -اعتمادات
موجودات مقتناة بغرض املراحبة – شركات
موجودات مقتناة بغرض اإلجارة
موجودات آيلة للمصرف وفاء لديونه

-03

 03أيلول

 00كانون األول
ل.س.

- 2،111،111
- 18،625،111
 -568،741،816

349،719،357

589،365،816

349،719،357

استثمارات في شركات زميلة

يتكون هذا البند با يلي:
 03أيلول

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

52،511،111

الشركة اإلسالمية السورية للتأمني التكافلي

52،511،111

ل.س.

54،864،318
54،864،318

ميثك ك ككل مبلك ك ككغ حصك ك ككة املصك ك ككرف يف رأس مك ك ككال الشك ك ككركة اإلسك ك ككالمية السك ك ككورية للتك ك ككأمني التكك ك ككافلي والك ك ككيت متثك ك ككل ( )%5مك ك ككن رأس مك ك ككال الشك ك ككركة والك ك ككذي
يبلغ 1،111،111،111لرية سورية باالضافة اىل كلفة االستثمار اليت تبلغ  2،511،111ل.س .
القيمة الدفترية لالستثمار:
 03أيلول

( 4302غير مدققة)
ل.س.

 00كانون األول

( 4300مدققة)
ل.س.

قيمة االستثمار
توزيع األرباح
عائد االستثمار

52،511،111
()2،511،111
2،511،111

52،364،318
2،511،111

رصيد االستثمار

52،511،111

54،864،318
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إن الشركات الزميلة هي الشركات اليت ليست شركات تابعكة وحيكتفظ فيهكا املصكرف باسكتثمار طويكل األجكل مككون مكن حقكوق التقكل عكن  %21مكن
حقوق التصويت وهذه االستثمارات ذاتية للمصرف و العائد الناتج عنها هو عائد خاص باملصرف وال دخل ألصحاب حسابات الإلستثمار املطلق
هبذا العائد.
إن املصرف سابقاً كان يعتمد طريقة حقوق امللكية يف احتساب عائدات الشكركة األسكالمية للتكأمني علكى اعتبارهكا شكركة زميلكة نظكراً لوجكود تكأثري هكام
غري مباشر يف اإلدارة نتيجة وجود ثالثة أعضاء يف جملس إدارة املصرف ضمن جملس إدارة الشركة ونظراً للتعديل يف جملس إدارة الشركة حيث اخنفأل
عكدد األعضكاء املشكمركني بكني املصكرف والشكركة اإلسككالمية للتكأمني مكن ثالثكة األعضكاء إىل عضكو واحككد ،األمكر الكذي أدى إىل الغكاء التكأثري املشكار إليككه
أعاله وعليه مت اعتماد طريقة التكلفة يف احتساب عائدات الشركة ونتيجة لذلك حتقق وفر بقيمة  1،136،956ل.س .
-00

موجودات مالية متوفرة للبيع

يتكون هذا البند با يلي:

 03أيلول

الرصيد يف بداية السنة
إعادة تقييم األسهم املتاحة للبيع
الرصيد يف هناية السنة

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

ل.س.

3،192،211
96،483،628
99،675،838

1،297،711
1،894،511
3،192،211

القيمة العادلة:
هو االحتياطي اخلاص بتقييم االستثمارات املالية املتاحة للبيع حبيث يتم فيه إثبات املكاسب أو اخلسائر الناجتة عن إعادة تقييم هذه االستثمارات.
 03أيلول

( 4302غير مدققة)
ل.س.

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

 00كانون األول

( 4300مدققة)
ل.س.

161،391
()879،746

(292،399
453،789

()718،356

161،391

)

ويوضح اجلدول التايل معلومات عن االدوات املالية :
اسم الجهة المصدرة

ناقالت الغاز
شركة العقيلة االسالمية

القيمة

االسمية

515.3
111

رأسمال الجهة المصدرة (باآلالف)

قيمة األسهم  /رأسمال الجهة المصدرة

نوع االداة

279،858،182
2،111،111

1.111117
1.15

متاحة للبيع
متاحة للبيع
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-04

موجودات ضريبية مؤجلة:

مت احتساب خمصص الضريبة كما يلي:
 00كانون األول

 03أيلول

( 4300مدققة)

( 4302غير مدققة)
ل.س.

صايف األرباح الضريبية كما وردت يف بيان األرباح أو اخلسائر
يضاف /ينكزل:
أرباح فروقات قطع غري حمققة
خمصص لقاء أعباء وخماطر خمتلفة
إستهالك املباين
خمصص ديون مشكوك بتحصيلها
خمصص عام على ذمم وارصدة االنشطة التمويلية
أرباح/خسائر إستثمارات مالية من شركات تابعة
مصاريف التأسيس
مصاريف زيادة رأس املال
اخلسارة الضريبية
معدل الضريبة

ل.س.

()489،418،567

)(1،825،862،199

() 2،131،421،555( )1،291،191،638
511،111
21،629،995
18،128،142
3،639،275
)(45،595،573
() 187،111،641
4،215،714
5،657،198
()1،136،956
()2،489،413،754( ) 3،141،341،519
%25
%25

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

(785،185،377
(785،185،377
-

) ()622،351،938
) ()622،351،938
-

(785،185،377

) ()622،351،938

665،266،351

موجودات الضريبة املؤجلة كما يف  1كانون الثاين (لشركات تابعة)

785،185،377
-

موجودات ضريبية مؤجلة لعام 2114
موجودات ضريبية مؤجلة لشركات تابعة
تسوية ضريبة
قيمة موجودات ضريبة الدخل مؤجلة الناجتة عن تدين
قيمة إستثمارات متوفرة للبيع
1،451،351،728
املوجودات الضريبية املؤجلة
نصت املادة  17فقرة أ من املرسوم التشريعي رقم  35لعام  2115اخلاص بانشاء البنوك اإلسالمية على مايلي:
((تعتو مجيع حصص أرباح االستثمار اخلاصة باملصرف االسالمي دخالً خاضع للضريبة املقررة على املصارف)) .
كمانصت املادة  18من نفس املرسوم التشريعي على مايلي :
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42،915،363
622،351،938
665،266،312

(( تعفى العقود اليت يومها املصرف اإلسالمي يف معرض العمليات وتقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية من ضريبة األرباح على هذه العقود وتعفى
هذه العقود من رسم الطابع )).
كما مت إثارة املوضوع لدى اهليئة العامة للضرائب والرسوم وجاء الرد بالرفأل خبصوص اإلعفاء مبوجب الكتاب رقم  13/3/4171وتاريخ
.2114/5/27
-00

موجودات أخرى

يتكون هذا البند با يلي :

 03أيلول
( 4302غير مدققة)
ل.س.

مصاريف مدفوعة مقدماً
حسابات مدينة أخرى*
نقد مفقود للفروع املغلقة
نقد مسروق
مؤونة نقد مفقود للفروع املغلقة
مؤونة نقد مسروق
ايرادات مستحقة لإلجارة املنتهية بالتمليك

*حسابات مدينة

ل.س.

91،841،943
187،616،579
21،576،125
311،133،548

226،198،541

( 4302غير مدققة)
ل.س.

46،111
17،552،917
3،511،111
7،489،694
96،111
1،355،111
4،113،714
()14،411،554
31،953،611
54،481،754
2،699،355
41،511،317
39،339،782
187،616،579
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( 4300مدققة)

26،789،719
176،234،596
467،125،611
81،111،111
()452،367،925
()81،111،111
8،516،541

 03أيلول

عجز الصندوق
سلف نثرية
حساب البنك العقاري للبطاقات
سلف مؤقتة
سلف تدريب
سلفة متجددة
سلف موظفني
ايرادات مستحقة  -استصناع
ايرادات مستحقة وغري مقبوضة
مدينو التمويالت
مدينو بطاقات الفيحاء
مؤسسات مالية بطاقات
ذمم مدينة أخرى

 00كانون األول

 00كانون األول
( 4300مدققة)
ل.س.

25،185
11،568،199
3،511،111
2،374،421
663،216
736،511
6،124،662
()18،786،117
76،726،133
39،939،741
2،166،531
46،165،924
5،131،315
176،234،596

-02

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

بناءً على أحكام املادة ( )12للفمرة (ب) من القانون رقم ( )28لعام  2111يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  %11من رأمساهلا
لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسمرداده عند تصفية املصرف .يتكون هذا البند با يلي:
 03أيلول

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

لرية سورية
دوالر أمريكي

ل.س.

511،574،271
1،293،418،614

1،387،111،416

1،793،992،874

1،387،111،416

 -05صناديق االستثمار
يتكون هذا البند با يلي :
 03أيلول

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

ل.س.

رصيد  1كانون الثاين
إضافات على أرصدة صناديق االستثمار

-

الرصيد يف هناية السنة

-

227،149،651
(227،149،651

)

-

مت إغالق صندوق 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  %8.94وأن 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 اتحمققة فيما عدا عمولة االكتتاب وهو مضمون رأس املال.
-06

ودائع مصارف ومؤسسات مالية مصرفية

يتكون هذا البند با يلي :
 03أيلول

حسابات جارية وحتت الطلب
أرصدة وكاالت اإلستثمار املطلقة
حسابات جممدة

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

ل.س.

16،288،749،431 16،671،565،319
282،589،715
332،975،596
16،571،339،136 17،114،541،915
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 -07تأمينات نقدية
يتكون هذا البند با يلي :
 00كانون األول

 03أيلول

( 4302غير مدققة)
ل.س.

672،914،798
389،717،771
7،747،146،539
8،819،679،117

تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة
تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
تأمينات أخرى
 -08هامش الجدية

( 4300مدققة)
ل.س.

13،296،659،917
318،187،796
51،876،786
13،655،624،489

يتكون هذا البند با يلي:
 03أيلول

( 4302غير مدققة)

ل.س.
1،789،646
1،789،646

هامش اجلدية لقاء تسهيالت مباشرة

 00كانون األول

(4300مدققة)

ل.س.
94،189،651
94،189،651

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 تعويأل الضرر وإمنا يقتطع ذلك من مبلغ هامش اجلدية وجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد املراحبة
لآلمر بالشراء على حسم هذا املبلغ من تن السلعة.
-09

مخصص لقاء أعباء وخسائر محتملة
ميثل املخصص لقاء أعباء وخماطر خمتلفة مايلي :
خمصص كون عام  2113لقاء حادث سرقة فرع  29أيار مببلغ  611،111دوالر محل منه مبلغ  75،611دوالر يف عام 2113
مبايعادل ( )11،849،356ل.س كما محل الربع األول من عام  2114باملبلغ الباقي وقدره  524،411دوالر مبايعادل
( )77،811،644علماً بأن هذا املبلغ غري مغطى تأمينياً  ،وقد مت إحالة املوضوع للجهات األمنية املختصة ومل يتم إجراء أي دعاوي
قضائية ولقد مت سداد املبلغ كامالً للعميل املتضرر من حادثة السرقة باأدى إىل استعمال املخصص بالكامل .
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-43

مطلوبات أخرى

يتكون هذا البند با يلي :
 03أيلول

( 4302غير مدققة)
ل.س.

 00كانون األول

( 4300مدققة)
ل.س.

شيكات مصدقة وقيد التحصيل

231،552،314

373،821,183

مصروفات مستحقة وغري مدفوعة
قروض متبادلة
خمصصات لقاء أعباء وخماطر خمتلفة
حسابات دائنة أخرى*
خمصص تسهيالت غري مباشرة

22،271،392
-121،669،631
746،651،191
-

46،334،974
62،891،842
185،574،841
13،581،239

1،121،144،417

682،212،177

*حسابات دائنة أخرى
 03أيلول

غرفة املقاصة
أمانات بوالص حتصيل
تامينات مستحقة
عموالت مقبوضة مقدما
أمانات حوالة صادرة
رسم إعادة إعمار فك الرهن
صراف CSC
ذمم دائنة أخرى

-40

 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

ل.س.

98،893،979
65،642،182
48،278،611
416،436،387
763،681
73،469،142
53،167،214
746،651،191

49،832،188
13،328،437
63،468،964
16،452،366
684،111
22،243،314
19،565،671
185،574،841

حقوق أصحاب اإلستثمار المطلق

يتكون هذا البند بايلي :
 03أيلول

( 4302غير مدققة)
ل.س.

 00كانون األول

( 4300مدققة)
ل.س.

ودائع التوفري

13،744،167،438

11،192،315،315

ودائع ألجل

15،257,793،382

11،337،578،161
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وكاالت اإلستثمار املطلق
أرباح مستحقة ألصحاب اإلستثمار املطلق
أرباح مستحقة ألصحاب وكاالت اإلستثمار املطلق

5،997،873،595
141،588،176
185،494،115

8،934،346،334
57،635،997
45،692،138

35،325،916،495

31،467،567،834

 األرباح املستحقة ألصحاب االستثمار املطلق سوف يتم توزيعها الحقاً أما األرباح املستحقة ألصحاب وكاالت االستثمار املطلق سوف توزعتبعاً إلستحقاقها .
 وكاالت االستثمار املطلق يتم استثمارها يف صفقات وجماالت معينة بناءً على موافقة صاحب احلساب لكل جمال وصفقة على حدى وخيتصكل من البنك وصاحب احلساب لعوائد هذا االستثمار وال يتم مزج بينهما وبني العوائد املشمركة اخلاصة حبسابات أصحاب االستثمار املطلق .
-44

إحتياطي مخاطر اإلستثمار

هو املبلغ الذي جينيه املصرف من أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب املضارب لغرض احلماية من اخلسارة املستقبلية حيث
يقوم البنك باقتطاع احتياطي خماطر االستثمار بواقع  %11من أرباح أصحاب حسابات االستثمار كما ورد يف املرسوم التشريعي رقم  35لعام
 2115اخلاص للمصارف اإلسالمية ويتم استخدام احتياطي خماطر االستثمار جلو إمجايل اخلسارة املتحققة يف هناية الفمرة املالية والعائدة
حلسابات االستثمار وذلك بعد أن تتم مقابلة اإليرادات والتكاليف العائدة هلم.
 00كانون األول

 03أيلول

( 4302غير مدققة)
ل.س.

88،859،515
11،667،459
99،526،974

رصيد أول املدة
اإلضافات
رصيد آخر املدة

( 4300مدققة)
ل.س.

413،661،688
(314،812،173
88،859،515

)

 -40رأس المال
يتك ك ككون رأس م ك ككال املص ك ككرف كم ك ككا يف  31أيل ك ككول  2114م ك ككن  8،499،415،711موزع ك ككة عل ك ككى  84،994،157س ك ككهم بقيم ك ككة أمسي ك ككة ق ك ككدرها
 111ل.س للسهم الواحد.

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

عدد االسهم

- 61،114،413

دوالر أميريكي

- 9،234،111
15،755،654

القيمة المعادلة
التاريخية

- 6،111،441،342

تعديالت فروقات قطع

على رأس المال المدفوع
بالدوالر

- 923،411،111
31،712،775

84،994،157
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1،575،565،358

4،122،115،621

8،499،415،711

4،122،115،621

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 رقم (/325ل  .أ) بتاريخ  21شباط  .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،763سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم 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

املرحلة الثانية:
متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  2،138،618،511لرية سورية ليصبح  7،511،111،111لرية سورية.
عن طريق طرح  4،177،237سهم لالكتتاب حبيث يصبح إمجايل عدد االسهم بعد عملية االكتتاب  15،111،111سهم 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 رقم /81أم بتاريخ  28حزيران  2111على الطلب
املقدم من قبل املصرف خبصوص جتزئة القيمة األمسية للسهم وفقاً ألحكام املرسوم رقم  115لعام  2111وعلى احكام تعليمات جتزئة األسهم
ودجمها الصادرة بالقرار رقم /49م تاريخ  7نيسان  2111وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  1855تاريخ  23حزيران  2111املتضمن املصادقة
على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة جملس املفوضني جبلسته رقم  32تاريخ  28حزيران 2111
لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدويل اإلسالمي  111لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل أسهم البنك  75،111،111سهم
بقيمة إمجالية تبلغ  7،511،111،111لرية سورية.
وقد مت تعديل القيمة اإلمسية ألسهم 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،192سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة
ل.س.
واالحتياطات وفق ما يلي:
احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

91،537،139
91،537،139
429،235،122
612،319،211
- 37 -

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،965سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم 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



نص القانون رقم ( )3لعام  2111على زيادة رأس مال املصارف اإلسالمية ليصبح ( 15،111،111،111لرية سورية) على أن يسدد
خالل ثالث سنوات ومت متديد فمرة سداد رأس املال وفق املادة الثانية من املرسوم التشريعي رقم  63الصادر بتاريخ . 2113/19/18

 -42االحتياطيات:
احتياطي قانوني
بناءً على القانون رقم  3لعام  2118و بناء على التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي  3/111/369الصادر بتاريخ
 2119/1/21واىل التعميم رقم  1/111/952الصادر بتاريخ  2119/2/12يتم 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 رصيد االحتياطي القانوين مساوياً لك % 25من رأمسال البنك ،إن االحتياطي القانوين غري خاضع للتوزيع على محلة االسهم ،قام
املصرف قبل عام  2113بتحويل االحتياطي القانوين املتجمع عن سنوات سابقة إىل رأس املال وبذلك مل يظهر رصيد حلساب االحتياطي
القانوين يف عامني  2113 -2112وكذلك احلال حىت  2114/19/31نظراً لعدم وجود ربح صايف بعد استبعاد أثر فروقات القطع
البنيوي.
احتياطي خاص
بناءً على التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي رقم  3/111/ 369بتاريخ  2119/1/21والتعميم رقم  1/111/952بتاريخ
 2119/2/12يتم 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 رصيد االحتياطي اخلاص مساوياً لك % 111من رأمسال البنك.
إن االحتياطي اخلاص غري خاضع للتوزيع على محلة االسهم إال مبوافقة اهليئة العامة واملصرف املركزي  ،قام املصرف قبل عام 2113
بتحويل االحتياطي اخلاص املتجمع عن سنوات سابقة إىل رأس املال وبذلك مل يظهر رصيد حلساب االحتياطي اخلاص يف عامني 2112
 2113 -وكذلك احلال حىت  2114/19/31نظراً لعدم وجود ربح صايف بعد استبعاد أثر فروقات القطع البنيوي.
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-45

احتياطي عام مخاطر التمويل:

بناءً على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم (/912م.ن/ب )4تاريخ  2112/11/13مت تعديل بعأل التعليمات الواردة يف قرار جملس النقد
والتسليف رقم (/597م.ن/ب )4وتعديالته ما أدى اىل :
استمرار تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لألصول املمولة من املسامهني واألموال اليت يضمنها املصرف لنهاية عام
-1
 . 2114حيث بلغ امجايل االحتياطي العام ملخاطر التمويل لغاية  2113/12/31مبلغ  116،572،414ل.س وهو نفس املبلغ الذي
مت تكوينه بتاريخ  . 2111/12/31مع العلم 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 ،54علماً أنه مت متديد العمل هبذا القرار
حىت هناية عام  2114مبوجب القرار الصادر عن جملس النقد والتسليف رقم /1179م.ن/ب 4وتاريخ .2114/11/29
يستمر العمل بأحكام املادة  /14/من املرسوم التشريعي رقم  /35/لعام  2115واخلاص باملصارف االسالمية جهة استمرار
-2
تكوين احتياطي ملواجهة خماطر االستثمار املشمرك 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
-3
444،518،191لرية سورية  .وتبلغ حصة اصحاب االستثمار املطلق مبلغاً وقدره  216،951،163ل.س مع أنه مل يتم حتميلهم بأي
مبلغ خاص حبصتهم.
-46

إيرادات األنشطة التمويلية اإلسالمية

يتكون هذا البند با يلي :
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول

مراحبات
إستصناع
إجارة منتهية بالتمليك وإجارة خدمات
-47

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

ل.س.

812،463،934
6،655،214
53،539،989

934،788،253
14،377،815
55،163،686

872،659،127

1،114،329،754

إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسالمية

يتكون هذا البند با يلي :

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول
( 4302غير مدققة)
ل.س.

إيرادات ودائع إستثمارية لدى البنوك واملؤسسات املصرفية اإلسالمية
حصة البنك من أرباح ألصحاب وكاالت اإلستثمار املطلق
إيرادات بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع
توزيعات إستثمارات مالية متاحة للبيع
ايرادات غري حمققة من اعادة تقييم اتحمفطة
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( 4300مدققة)
ل.س.

44،891،788
-

81،869،665
366،488
66،944
-

44،891،788

81،313،198

-48

نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من صافي األرباح

يتكون هذا البند با يلي :
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول
( 4302غير مدققة)
ل.س.

إمجايل العائد على حسابات اإلستثماراملطلقة
جو اخلسارة التشغيلية لألوعية االستثمارية
حصة املصرف كمضارب
حصة املودعني من املصارف املشمركة
صايف حصة أصحاب الودائع بعد خصم مضاربة املصرف

454،877،251
(25،131،933
(148،613،211
281،142،116

احتياطي خماطر اإلستثمار

)11،667،458

الربح املوزع للمودعني
حصة أصحاب الودائع الغري موزعة بعد خصم
مضاربة املصرف و احتياطي خماطر االستثمار

(129،886،582

-49

141،588،176

( 4300مدققة)
ل.س.

294،192،517
) 294،723،141
) (188،633،348
411،182،311

)

( (21،118،229

)

) (356،242،171

)

23،822،111

إيرادات رسوم وعموالت

يتكون هذا البند با يلي:
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول

( 4302غير مدققة)
ل.س.

عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص
رسوم خدمات بنكية
مصروفات عموالت ورسوم

-03

( 4300غير مدققة)
ل.س.

474،131،348
81،991،296
556،121،644
(14،694،131

661،191،138
83،123،281
743،214،419
) (7،498،458

541،427،514

735،715،961

نفقات الموظفين

يتكون هذا البند با يلي :
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول

( 4302غير مدققة)
ل.س.

316،544،633
41،487،557
29،348،844
377،381،134

الرواتب و األجور و توابعها
تعويضات خاصة باملوظفني
التأمينات اإلجتماعية
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( 4300غير مدققة)
ل.س.

262،658،183
18،275،588
31،822،311
311،755،982

)

-00

مصاريف تشغيلية أخرى

يتكون هذا البند با يلي :

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول
( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

ل.س.

إعالنات
أتعاب استشارية

16،826،795
1،139،884

11،939،241
5،111

رسوم وأعباء حكومية

46،711,331

18،851،245

إجيارات
مكافأة السداد املبكر
مصاريف سفر
مصاريف تدريب
قرطاسية
اشمراكات
بريد وبرق وهاتف
أنظمة املعلومات
مصاريف تأمني
صيانة
مصاريف نظافة وضيافة
كهرباء ومياه
مصاريف حراسة
مصاريف سفر وإقامة أعضاء جملس اإلدارة
تعويضات ومكافآت اعضاء اهليئة الشرعية
مصاريف مهنية تدقيق
مصاريف أخرى

11،849،829
51،114،115
14،144،489
874،921
5،915،936
5،743،855
12،111،461
14،767،912
46،294،218
61،253،126
12،265،951
11،726،681
9،531،117
15،337،715
6،175،171
1،625،111
25،213،412
367،491،785

8،532،128
17،738،165
15،446،639
299،934
4،156،376
3،332،943
11،792،767
15،983،451
2،118،979
36،185،451
11،121،513
8،132،619
11،172،321
11،461،425
4،169،698
999،111
161،166،338
351،113،122

-04

صافي ربح الفترة متضمناً األرباح غير المحققة

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

( 4302غير مدققة)
ل.س.

ربح الفمرة غري متضمناً األرباح غري اتحمققة
أرباح غري حمققة

( 4300مدققة)
ل.س.

(771،762،538( ) 2،331،867،359
3،129،119،158
1،291،191،638
() 1،141،776،722

صايف ربح الفمرة متضمناً األرباح غري اتحمققة
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2،257،246،521

)

-00

حصة السهم األساسية

مت احتساب حصة السهم األساسية كما يلي:
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول
( 4302غير مدققة)
ل.س.

( 4300مدققة)
ل.س.

صايف ربح الفمرة

)(1،141،776،722

2،257،246،521

املتوسط املرجح لعدد األسهم

84،994،157

84،994،157

حصة السهم األساسية

)(12.25

26.56

-02

النقد و ما يوازي النقد

يتكون هذا البند بايلي :
كما في

 03أيلول 4302

 03أيلول 4300

(غير مدققة)

(مدققة)

ل.س.

الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
احلسابات اجلارية و اإليداعات القصرية األجل لدى املصارف

كما في

ل.س.

21،371،142،639
22،659،699،637

9،611،911،649
31،637،695،162

44،131،842،275

41،238،615،811

 -05عمليات األطراف ذات العالقة
يتكون هذا البند بايلي :
أ-بنود بيان الوضع املايل املرحلي

 00كانون األول
الشركات

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

( 4300مدققة)

 03أيلول ( 4302غير مدققة)

الزميلة التابعة

أخرى*

اإلجمالي

اإلجمالي

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

54،864،318
52،511،111
- 52،511،111
21،161،165
16،111،332 16،111،332
31،928،611
617،647
- 617،647
 -36،958،856
39،186،294 39،186،294
1،111،171،529 1،197،524،341
- 1،197،524،341
1،153،183،369 1،215،718،614 55،186،626 1،151،631،988
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ب-بنود بيان األرباح واخلسائر املرحلي
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03أيلول

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

-06

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

ل.س.

71،284،339
5،611،894
564،276
76،459،519

36،892،132
2،785،421
1،284،277
41،961،731

إرتباطات وإلتزامات محتملة:

يتكون هذا البند با يلي :
 03أيلول

تعهدات مقابل إعتمادات مستندية صادرة
تعهدات مقابل كفاالت صادرة دخول عطاء
تعهدات مقابل كفاالت صادرة حسن تنفيذ
سقوف غري مستعملة
تعهدات مقابل كفاالت صادرة أخرى
قبوالت
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 00كانون األول

( 4302غير مدققة)

( 4300مدققة)

ل.س.

ل.س.

241،261،161
348،474،111
741،729،511
5،166،127،476
359،167،568
-

8،555،228،569
576،976،511
626،165،619
3،415،351،816
253،544،168
-

6،856،659،615

13،427،266،562

- 07

-0

إفصاحات بازل: 
مدى التزام البنك ببنود دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم /289م ن /ب 2بتاريخ  4339/2/8وتعديالته:

عمل بنك سورية الدويل اإلسالمي على االلتزام التام بكامل بنود دليل احلوكمة مبا ينسجم ويتوافق مع تعليمات جملس النقد والتسليف و مصرف
سورية املركزي وهيئة األوراق واألسواق املالية السورية من جهة ،ومعايري اتحماسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة
اتحماسبة 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.
تتم عملية االفصاح حسب القوانني واالنظمة النافذة ووفق ما متليه املعايري الصادرة عن هيئة اتحماسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية واملعايري
الدولية للتقارير املالية (  ) IFRSيف املوضوعات اليت التغطيها معايري اهليئة ومبا اليتعارض مع أحكام الشريعة االسالمية
يتم االفصاح يف التقرير السنوي والتقارير الدورية على املوقع االلكمروين للبنك ويف الوسائل األخرى املالئمة (باللغتني العربية واالنكليزية).
-4

المخاطر الشرعية :

املؤسسات املالية اإلسالمية تقوم على أساس التعامل بقاعدة (الغنم بالغرم) ،أي يشارك بالربح ويتحمل اخلسارة يف حال وجودها ،فال يوجد هناك
استثمار خايل من املخاطرة مطابق ألسس الشريعة اإلسالمية والقاعدة الشرعية (اخلراج بالضمان)  ،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 مستوياهتا .
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 قائم .أو تقدمي منتج أو خدمة دون
إجازة ذلك من اهليئة .كل من ذلك يعتو خمالفة تستوجب اجلزاء يف حق مرتكبها .
سادساً  :مهمة هيئة الرقابة الشرعية تنقسم إىل قسمني الفتوى والتدقيق وتكون عملية التدقيق من خالل اإلطالع على امللفات املنفذة يف الفروع
واالدارات واالطالع على التقرير الصادرة عن اإلدارة املالية واخلاصة بتوزيع األرباح واملصاريف وتقارير املستحقات وغريها .
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 بن يصلح هلذه املهمة .
ثامناً  :العمل عل تطوير الصيغ والعقود مبا يتفق مع قواعد الشريعة وحيقق مقاصدها  .وذلك يف معامالت البنك اتحملية 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.
إحدى عشر :العمل مبا يضمن سالمة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خالل إصدار 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 الرقم /521م ن/ب  4بتاريخ  27أيار 2119
واإلجيارة املنتهية بالتمليك ذات الرقم /583م ن/ب  4وتعديالته بتاريخ  11تشرين الثاين  2119وكافة القرارات االخرى ذات الصلة.
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الضوابط الرقابية المستخدمة لإللتزام بالشريعة.
يلتزم بنك سورية الدويل اإلسالمي ش.م.س .منذ نشأته تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ومراعاة مقاصد 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 أهم 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 وقراراته من خالل:
 -1قرار رئاسة جملس الوزراء /67م وبتاريخ  2116/6/7م واملتضمن إحداث البنك الدويل اإلسالمي .
 -2حمضر اجتماع اهليئة العمومية األول بتاريخ 2117/4/3م واملتضمن إعالن تأسيس البنك .
 -3قرار رئاسة جملس الوزراء رقم  6896بتاريخ أيار  2111اخلاص بعمليات إجارة اخلدمات .
 -4قرار جماس النقد والتسليف رقم /733م ن/ب 4بتاريخ  19كانون الثاين  2111اخلاص بإصدار البطاقات االئتمانية لعمالء
املصارف اإلسالمية .
 -0إدارة المخاطر:
أ.

مقدمة عن إدارة المخاطر:

يتم إدارة املخاطر من خالل عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة حلدود املخاطر .يتعرض البنك ملخاطر االئتمان وخماطر التشغيل وخماطر السوق
وخماطر السيولة واملخاطر الشرعية .يتم 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 .يتم تدقيق عمليات إدارة املخاطر يف البنك دورياً من قبل إدارة التدقيق الداخلي الذي يقوم
بفحص دقة اإلجراءات وكيفية تقيد البنك هبا وتنقل كل النتائج والتوصيات إىل جلنة التدقيق.
ب .هيكل إدارة المخاطر:

مجلس اإلدارة
لجنة المخاطر
الرئيس التنفيذي

مدير المخاطر

قسم إدارة مخاطر السوق واالستثمار
والسيولة

قسم إدارة مخاطر االئتمان

قسم إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر
االلتزام

ضابط مخاطر ائتمان

ضابط مخاطر السيولة

ضابط مخاطر السوق

ضابط مخاطر
االستثمار

ضابط مخاطر تشغيلية

ضابط مخاطر عدم
االلتزام

يتحمل جملس اإلدارة مسؤولية إدارة خماطر املصرف من خالل تأسيس وحدة مستقلة إلدارة املخاطر تتبع للجنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة
واملصادقة على سياساهتا ضمن التوجهات االسمراتيجية للبنك باإلضافة إىل مسؤولية اجمللس يف حتديد قدرة البنك على حتمل املخاطر ومستويات
املخاطر املقبولة.
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تتألف جلن ة املخاطر من ثالثة أعضاء من جملس اإلدارة بينهم نائب رئيس جملس اإلدارة والذي يمرأس اللجنة باإلضافة إىل الرئيس التنفيذي ومدير
إدارة املخاطر كأمني سر اللجنة .تتم إدارة واجبات ومسؤوليات جلنة املخاطر من خالل القرار الذي ينظم عمل هذه اللجنة والصادر عن جملس
اإلدارة مبا يتماشى مع متطلبات مصرف سورية املركزي .حيث تمركز مهام اللجنة األساسية على ما يلي:
 -1مراجعة اسمراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل جملس اإلدارة .والتأكد من تنفيذ هذه االسمراتيجيات والسياسات.
 -2ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر ،وضمان استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة اليت ينجم 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 واخلاصة بإدارة املخاطر وتلك املوضوعة من قبل
جلنة بازل .واملتعلقة مبخاطر االئتمان وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية ،مبا ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 -7تقييم املؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع املخاطر ووضع اإلجراءات الكفيلة بتأمني التغطية الالزمة هلا.
 -8تقييم حمفظة التمويل للعمالء على مستوى اإلمجاليات واختاذ القرارات الالزمة حسب الصالحيات اتحمددة.
 -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
والصالحيات لتجنب أي تعارض يف املصاحل يف خمتلف األقسام وتفعيل نظام الضبط الداخلي باإلضافة إىل تنفيذ اسمراتيجيات 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 ينسجم مع نسبة كفاية األموال اخلاصة اتحمددة
وفق قرارات جملس النقد و التسليف.
 -3رسم سياسة إدارة املخاطر و صالحيات 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 اتحمددة 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 لتقييم كفاءة وفعالية إدارة املخاطر يف املصرف ككل ،وتقييم كافة األنشطة
والعاملني فيها ونقاط الضعف اليت تعمريها ،وأي احنرافات عن األنظمة والسياسات واإلجراءات املوضوعة.
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استراتيجية إدارة المخاطر:

إن إدارة املخاطر هي إدارة مستقلة تعمل بصورة متقاربة من اإلدارات األخرى ،حيث أهنا تعمل على دعم أنشطتها ومحاية خماطر البنك .إن
االسمراتيجيات الرئيسية إلدارة املخاطر هي كاآليت:
 -1اعتماد اسمراتيجية شاملة وسياسات وإجراءات عمل إلدارة املخاطر بكافة أنواعها (خماطر االئتمان -خماطر السوق – خماطر التشغيل).
 -2دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية اليت توصي هبا مراكز العمل يف البنك وضمن السقوف املقررة لذلك هبدف التأكد من حجم
املخاطر املتوقعة هلذه التمويالت واالستثمارات وحتديد الوسائل واإلجراءات املتوفرة أو املقمرحة لتجاوز هذه املخاطر أو التخفيف منها
وبيان مطالعاهتا 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 اتحمافظة على القوة واملكانة
املالية للبنك ومواجهة وحتمل أية ظروف طارئة أو متوقعة يف ضوء املستجدات واملتغريات اتحملية واإلقليمية واليت يتوقع أن يكون هلا اثر
سليب مباشر على البنك.
 -5اعتماد نظام للتقارير الدورية اخلاصة مبختلف أنواع املخاطر يتم رفعها إىل جلنة املخاطر بصورة دورية.
 -6التنسيق والتعاون مع كافة اإلدارات الرقابية هبدف حتقيق رقابة فاعلة.
حيث كانت االسمراتيجية العامة يف البنك للفمرة هتدف إىل تعزيز الثقة بأداء البنك وقدرته على التكيف مع مجيع الظروف اتحميطة.
الفرضيات األساسية إلجراء اختبارات اجلهد فيما يتعلق 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 السلبية لتلك السيناريوهات على كفاية رأس املال وفق ما يلي:
 -1بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة مبخاطر االئتمان والمركزات االئتمانية وخماطر السوق فيحسب األثر على أرباح /خسائر البنك (حجم
اخلسائر املتوقعة) وعلى نسبة كفاية رأس املال.
 -2بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة مبخاطر التشغيل فيحسب األثر على كفاية رأس املال.
 )2استخدام 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 ،وتتم 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 األجنيب ،وخماطر أسعار األسهم ،وخماطر أسعار السلع.
الطريقة املعتمدة لقياس خماطر السوق :يستخدم بنك سورية الدويل اإلسالمي طريقة القياس املعيارية لقياس خماطر السوق.
سياسة خماطر السوق :هتدف سياسة خماطر السوق إىل:
 -1حتديد املخاطر السوقية اليت ميكن أن تواجه البنك مبا يتماشى مع القوانني واألنظمة السارية.
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 -2وضع معايري سليمة وحمدِّدة الستثمار مصادر اللرية السورية والعمالت األجنبية ،وتطبيق اختبارات اجلهد لقياسها واختبارات احلساسية
وضكع 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 بعأل 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 ألصحاب هذه الودائع إذا كان أقل من العائد السائد يف السوق ،وذلك
حرصاً على اتحمافظة على استقرار الودائع وعدم هروهبا إىل املصارف األخرى.
 -2خماطر أسعار األسهم والصكوك :تنشأ هذه املخاطرة نتيجة التقلبات يف القيمة السوقية لالستثمارات يف األسهم والصكوك.
 -3خماطر العمالت :ينشأ هذا النوع من املخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت  ،با 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.
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 أصحاب 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 يتم 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 فمرة عمل البنك مل يتعرض البنك لسحوبات
نتيجة اخنفاض معدل العائد املمنوح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق عن معدل العائد السائد يف السوق.
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ثانياً :مخففات مخاطر أسعار األسهم والصكوك:
للتعرض للمخاطر على مستوى اتحمفظة ككل وبالنسبة لكل سهم أو تصنيف حمفظة االستثمار
تنويع اتحمفظة 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 النظم ،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 :
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

العمل على حتديد املخاطر التشغيلية الكامنة يف النشاطات و العمليات و األنظمة اليت يقوم هبا البنك أو يتعامل فيها من خالل اتباع
اسمراتيجية التقييم الذايت للمخاطر و اإلجراءات الرقابية و ذلك بالتعاون مع اإلدارات ومراكز العمل املعنية و من خالل تطبيق برنامج
التقييم الذايت للمخاطر و االجراءات الرقابية . CRSA
التأكد من أن كافة املخاطر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة  /املستوى الذي يعتوه جملس اإلدارة "مقبوالً
التأكد من إبالغ اإلدارة العليا وجملس اإلدارة باملخاطر التشغيلية غري املسيطر عليها
مساعدة اإلدارت ومراكز العمل يف تطبيق سياسات املخاطر التشغيلية من خالل تعزيز مستوى الوعي وعقد دورات تدريبية للموظفني
حول إدارة املخاطر التشغيلية.
االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية واليت تغطي :املخاطر وإجراءات الرقابة وفحوصات االلتزام وبيانات اخلسائر التشغيلية
ومؤشرات املخاطر الرئيسية
التغطية التأمينية :التعاون مع اإلدارة املالية وإدارة الشؤون اإلدارية لتحديد شروط وأحكام التغطيات التأمينية مع األخذ بعني االعتبار
القدرة على التحمل .
العمل 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.
بارسات املوظفني وسالمة أماكن العمل.
خسارة أو تلف املوجودات املادية.
انقطاع النشاط وفشل األنظمة االلكمرونية
املخاطر القانونية.
خماطر السمعة.
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آليات تخفيف المخاطر التشغيلية:
 -1سياسة إدارة املخاطر التشغيلية املصادق عليها من جملس اإلدارة واليت حتدد مستويات املخاطر املقبولة.
 -2حتديد الصالحيات واملوافقات اتحمددة 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 فحوصات االلتزام الشهرية لالجراءات الرقابية اليت تقوم هبا اإلدارات ومراكز العمل.
 -8خطط الطوارئ وخطة استمرارية العمل واملواقع الرديفة.

الخسائر التشغيلية :

بسبب األحداث اجلارية مت إغالق بعأل فروع البنك يف عدد من اتحمافظات وهي كمايلي:
-0الفروع
المغلقة

لتاريخه

مبالغ الموجودات (نقدية  -بقية الموجودات )

مبالغ الخسائر المتوقعة
لهذه الفروع

نقدية ( بالليرات
السورية وفق أحدث
تقدير )

موجودات ثابتة

نقدية

بقية

الموجودات

المبالغ
المغطاة
بعقود
تأمين

المؤونات المكونة
مقابل الخسائر
المحتملة

االجراءات
المتخذة

مالحظات اخرى

محص الرئيسي

3،111،111

114،472،566

3،111،111

-

3،111،111

املبلغ باللرية السورية

دير الزور

274،692،734

39،976،871

274،692،734

-

274،692،734

املبلغ جبميع
العمالت

سيف الدولة

96،711،759

58،113،117

96،711،759

-

96،711،759

املبلغ باليورو

السبع حبرات

-

72،741،312

-

-

-

حرستا

-

45،847،381

-

-

-

عدرا

-

35،521،111

-

-

-

43،578،392

-

-

-

-

55،136،715

-

-

-

118،231،841

11،129،831

-

118،231،841

18،439،224

الرقة
درعا
محص الدرويب

118،231،841

مت تشكيل
املخصصات
الالزمة

املبلغ جبميع
العمالت
املبلغ جبميع
العمالت

492،635،334
الفروع

المسروقة

القامشلي

المبالغ المسروقة

81،111،111

العملة

اللرية السورية

المبالغ المغطاة
بعقود تأمين

-

المؤونات المحتجزة

81،111،111
81،111،111
572،635،334
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مت تشكيل
املخصصات
الالزمة

مالحظات
اخرى
-

لمحة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:
هتدف خطة استمرارية العمل إىل وضع برنامج عمل يهدف:
 تأكيد إستعادة استمرارية العمل ضمن الوقت اتحمدد.
 ختفيف اآلثار السلبية لعملية التوقف(.ثقة الزبائن -خسارة اإليرادات ...إخل).
 تقليل فمرة التوقف عن اخلدمات إىل أقل وقت بكن
وذلك من خالل حتديد مواقع رديفة للعمل تشمل وجود مركز كومبيوتر رديف ملركز الكومبيوتر األساسي وحتديد بدائل بشرية لضمان عدم توقف
العمل.
هتدف خطة الطوارئ إىل توصيف اإلجراءات اليت مت وضعها حلماية أنظمة املعلومات املوجودة لدى البنك وآلية العمل الواجب اتباعها أثناء حدوث
أي حدث طارئ وبعد حدوثه باإلضافة إىل اإلجراءات اخلاصة بكيفية التصرف عند إعالن حالة الطوارئ يف إدارات ومراكز العمل يف البنك من قبل
األشخاص املخولني بذلك.
مخاطر االئتمان:
مقدمة :ميكن تعريف املخاطر االئتمانية بأهنا املخاطر النامجة عن احتماليَّة إخفكاق متعاملكي البنك بالوفكاء بالتزاماهتم جتكاه البنك ،وذلك عنكد
استحقكاق هذه االلتزامكات أو بعد ذلكك ،أو عدم السداد حسب الشروط املتَّفق عليها  ،وتكون يف عدم سداد الدين (املراحبة)  ،أو عدم تسليم
األصل (السلم)  ،أو عدم قيام الشريك بتسليم نصيب البنك من رأس املال والربح (املضاربة  /املشاركة) .تعد املخاطر االئتمانية أهم املخاطر اليت
يتعرض هلا البنك يف عالقته مع العمالء.
يقوم املصرف بإدارة خماطر االئتمان من خالل تنويع استثماراته وذلك بتجنب المركز يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن
جغرافية أو منطقة جغرافية معينة.
يقوم املصرف بإدارة خماطر االئتمان وذلك بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة اخلاصة باألفراد أو اجملموعات والقطاعات اجلغرافية واالقتصادية .تتم
مراقبة هذه املخاطر بانتظام .كما يتم مراجعة احلدود االئتمانية حبسب املنتج والقطاع االقتصادي واجلغرايف مرة واحدة على األقل يف السنة.
كما تدار خماطر االئتمان من خالل التحليل املنتظم ملقدرة العمالء القائمني والعمالء اجلدد على الوفاء بتعهداهتم التعاقدية وسداد التزاماهتم املالية
وتعديل النسب املالية حسب ماهو مالئم.
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 ميثلون كالً من إدارة
املخاطر وقطاعات األعمال.
ب .الشفافية :تتميز هياكل إدارة االئتمان واملخاطر والسياسات واإلجراءات بالشفافية وتقوم على مبادئ متماثلة يتم تبليغها واالطالع عليها
بشكل جيد من قبل مجيع املستويات.
ج .صالحية املوافقات االئتمانية :يتم منح التفويأل 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 اتحمتملة ووضع اإلجراءات الالزمة
لتخفيف هذه املخاطر.
 -3التعاون مع إدارة التمويل هبدف وضع معايري سليمة ومقاييس حمكمة ملنح التمويل .ووضكع 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 اتحمفظة 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 والسلم 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 السلم /االستصناع :

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

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

للتعرض للمخاطر على مستوى البنك ككل وبالنسبة لكل
 -2خمففات خماطر المركزات التمويلية :تنويع اتحمفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا ُّ
عميل أو جمموعكة مكن العمالء أو قطاع اقتصادي أو مستوى امللكية أو منطقة جغرافيَّة أو نوع الضمانات املقدمة
 -3تصنيف خماطر العميل :يستخدم هذا التصنيف لتقييم و احلكم على خماطر التعثر اتحمتملة للعميل
 -4سياسة التسعري واليت تأخذ بعني االعتبار التسعري بناء على درجة املخاطرة املرتبطة بالعميل.
 -5قياس املخاطر وأنظمة إصدار 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 قسم املخاطر اإلئتمانية بدراسة التقارير الدورية عن توزع
اتحمفظة األئتمانية والتوظيفات اخلارجية مع البنوك املراسلة مبا يضمن عدم جتاوز السقوف اتحمددة.
 -6حتديد األنواع املقبولة للضمانات واليت يعتمد البنك يف حتديد حجمها ونوعها على تقييم خماطر االئتمان للطرف املقابل.
إن األنواع الرئيسية للضمانات اليت يتم احلصول عليها هي كالتايل:
 للتمويل التجاري :الرهونات على املمتلكات العقارية واملخزون والضمانات النقدية.
- 52 -

 للتمويل الشخصي :رهن األصول ،رهن العقارات ،الضمانات النقدية وحتويل الرواتب لصاحل البنك.
تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية مع العمالء .يتم 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 / 13وتعديالته .
أسس تصنيف التسهيالت االئتمانية
تصنف التسهيالت االئتمانية بني تسهيالت عاملة منتجة لإليراد وتسهيالت غري عاملة غري منتجة لإليراد .بناء على املؤشرات اتحمددة بقرار جملس
النقد والتسليف رقم  597وتعديالته وتعديله بالقرار رقم /912م.ن/ب 4تاريخ  . 2112/11/13ووفق التصنيفات التالية:
التسهيالت االئتمانية العاملة :وتنقسم إىل ثالث فئات رئيسية:
 -)1تسهيالت متدنية املخاطر
 -)2تسهيالت عادية  /مقبولة املخاطر.
 -)3تسهيالت تتطلب اهتماماً خاصاً.
التسهيالت االئتمانية غير العاملة :وتنقسم إىل ثالث فئات رئيسية:
 -)1تسهيالت دون املستوى
 -)2تسهيالت مشكوك يف حتصيلها.
 -)3تسهيالت رديئة.
 -)4كما تصنف التسهيالت االئتمانية إىل تسهيالت مباشرة وتسهيالت غري مباشرة.
 -)5وفيما يلي فئات التصنيف وارصدهتا كما يلي :

نوع التصنيف

الرصيد
(لرية سورية)

املخصص اتحمتجز لكل فئة
(لرية سورية)

ديون تتطلب اهتمام خاص

4،613،319،914

43،335،496

ديون دون املستوى

957،336،151

29،215،453

ديون مشكوك يف حتصيلها

2،268،388،458

135،926،155

ديون رديئة

14،838،229،622

7،917،279،629

اجملموع

22،667،274،143

8،115،746،733

- 53 -

توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

 03أيلول ( 4302غير 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.

193،664،881
246،548،937

453،259،345
813،281،788

2،366،417،394 1،811،518،482
3،112،614،841
488،978،199

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

159،432،544
361،696،212
889،146،215

- 57،363،671
711،934،461
38،131،479
- 121،138،661 1،466،768،634
252،977،384
- 928،162،661 11،341،345،213 1،494،255،742

()87،682،712

()544،911،353

(115،511،448( ) 1،289،258،667

) -

() 2،127،363،181

يطرح :خمصص التدين

()343،785،116

()137،134،133

(652،167،114( ) 7،814,652،117

) -

() 8،947،538،371

يطرح :األرباح املؤجلة

()63،737،664

()454،555،111

(26،831،197( ) 327،841،815

)

الصايف

2،181،519،613

761،371،159 9،456،328،143 2،939،261،791

-

-

4،814،861،111
4،561،422،765

955،762،154
2،211،481،891
14،652،819،831

-

(872،964،687

-

15،338،469،514

)

قيمة خمصص التدين للديون املنتجة ( مباشرة وغري مباشرة ) يبلغ  43،335،642ل.س والديون غري املنتجة ( مباشرة وغري مباشرة)  8،172،411،982ل.س واملخصصات االضافية تبلغ  868،272،985ل.س
(منها  419،549،181ل.س هي عبارة عن خمصص إضايف ناتج عن اختبارات اجلهد  448،723،814،ل.س خمصصات فائضة عن احلد األدو الواجب تكوينه حسب القرار )912حيث تبلغ قيمة خمصص
التدين للديون غري املباشرة  36،481،239ل.س.
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 00كانون األول ( 4300مدققة)
الشركات باستثناء التمويل العقاري

األفراد
ل.س.

714،453،591
911،119،123

التمويالت العقارية
ل.س.

الشركات الكبرى
ل.س.

1،155،768،725 2،152،938،152
5،746،525،414 1،852،179،722

المؤسسات

الحكومة

الصغيرة و المتوسطة

و القطاع العام

ل.س.

192،798،131
318،238،232

ل.س.

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

126،571،281
911،896،114
1،587،772،528

586،111،179
444،561،734
845،715،911

- 63،132،943
685،997،131
- 235،317،171 3،834،261،688
- 388،633،498 4،347،147،576

()236،586،116
()271،639،294
()588،492،226

()498،244،915
()167،937،193
()432،289،161

(71،328،941( ) 521،153،847
(571،913،659( ) 3،863،141،437
(37،451،639( ) 613،111،853

) -
) -
) ()4،358،771

الصايف

3،143،994،899

517،315،635 11،773،213،396 4،782،924،319

27،915،784

-

32،264،555

المجموع
ل.س.

4،248،222،952
8،816،862،391

1،461،712،432
5،426،125،617
7،169،169،513
() 1،326،313،719
() 4،874،631،483
() 1،675،693،649
19،245،344،133

قيمة خمصص التدين للديون املنتجة(مباشرة وغري مباشرة) يبلغ  75،195،842ل.س والديون الغري منتجة (مباشرة وغري مباشرة) 4،366،713،191ل.س واملخصصات االضافية تبلغ  446،313،689ل.س
حيث تبلغ قيمة خمصص التدين للديون غري املباشرة  13،581،239ل.س .
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املخاطر االئتمانية املتعلقة بالتعهدات
يقوم املصرف بتقدمي كفاالت لتلبية احتياجات العمالء ،تلزم هذه التسهيالت املصرف بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه .يتم حتصيل هذه
الدفعات وفقاً لشروط اإلعتماد .تتسم هذه التسهيالت بنفس املخاطر االئتمانية لذمم األنشطة االستثمارية وتتم 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 تدفقاهتا على املصرف.
إدارة خماطر السيولة
للحد من خماطر السيولة ،تقوم االدارة بتنويع مصادر أمواهلا و إدارة موجوداهتا يف إطار سياسة نقدية تتمثل باالحتفاظ برصيد سيولة معقول.
تقوم اإلدارة بإدارة استحقاقات موجوداهتا و مطلوباهتا بشكل ميكنها من توفري و االحتفاظ بنسبة كافية من السيولة وفق وقرار جملس النقد والتسليف
اخلاص بالسيولة رقم /588م ن/ب  4بتاريخ  22تشرين الثاين .2119
باالضافة إىل ذلك يقوم املصرف وفق القوانني املرعية يف سورية وقرار رئاسة جملس الوزراء رقم  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:
يوضككح اجلككدول التككايل احلككد األقصككى للكتكع ككرض لكمخكاط ككر االئ ككتمان لبنككود بيككان املركككز املككايل  .يككتم عككرض احلككد األقصككى باإلمجككايل قبككل تككأثري
اتفاقيات التقاص والضمانات:
 03أيلول

 00كانون األول

(4302غير مدققة)

(4300مدققة)

ل.س.

24،156،229،598
45،131،178،124
1،793،992،874
15،338،469،514
99،675،838
311،133،548
86،719،479،486
6،856،659،615

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى املصارف واملؤسسات املالية
الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي
ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
استثمارات مالية
موجودات أخرى
اجملموع
االلتزامات اتحمتملة

ل.س.

11،376،616،828
56،273،161،111
1،387،111،416
19،245،344،133
3،192،211
226،198،541
88،511،514،119
13،427،266،562

111،938،781،681 93،576،139،192
وقد بلغت قيمة الضمانات الواردة من الغري  141،916،951،586لرية سورية كما يف  31أيلول  2114مقابل مبلغ 114،498،131،181
لرية سورية كما يف  31كانون األول .2113
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التركز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانية:
تتم إدارة خماطر المركزات االئتمانية على مستوى العميل (فرد او مؤسسة أو بنك مراسل) وفقا للقرارات الصادرة عن جملس النقد والتسليف.
 03أيلول 4302
صافي الحد األقصى
إجمالي الحد األقصى
ل.س.

إمجايل املخاطر االئتمانية

ل.س.

)49،277،849،584( 93،576،139،192
)49،277،849،584( 93،576،139،192
 00كانون األول 4300
صافي الحد األقصى
إجمالي الحد األقصى
ل.س.

ل.س.

)12،559،249،497( 111،938،781,681

إمجايل املخاطر االئتمانية

) 12،559،249،497( 111،938،781،681
الضمانات المحتفظ بها و التحسينات االئتمانية
يعتمد البنك على عدة اساليب وبارسات لتخفيف خماطر االئتمان منها احلصول على ضمانات حيث يتم 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 ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية ،ويتم 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 با يؤثر على مقدرهتا للوفاء بالتزاماهتا التعاقدية بشكل مشابه يف حالة بروز تغريات اقتصادية أو سياسية أو أي تغريات
أخرى .ويشري تركز خماطر االئتمان إىل التأثري النسيب 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 بتقييم املخاطر االئتمانية
ألطراف أخرى.
وقد مت إيضاح توزيع الذمم وأرصدة األنشطة التمويلية على القطاعات املختلفة يف اإليضاح رقم .8
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مخاطر السوق
يوضح اجلدول التايل تصنيفات األسهم و صناديق االستثمار حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما يف  31أيلول ( 2114غري مدققة):
األسهم:
شركة قطر لناقالت الغاز (ناقالت) -

مؤسسة التصنيف

درجة التصنيف

الموجودات المالية
للمتاجرة

غري مصنف -
-

شركة العقيلة االسالمية

الموجودات المالية

اإلجمالي

المتوفرة للبيع

4،913،537

4،913،537

94،762،311

94،762،311
99،675،838

اإلمجايل

يوضح اجلدول التايل تصنيفات األسهم و صناديق االستثمار حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما يف  31كانون األول ( 2113مدققة) :
األسهم:
شركة قطر لناقالت الغاز (ناقالت) -

مؤسسة التصنيف

درجة التصنيف

غري مصنف

الموجودات المالية
للمتاجرة

-

اإلمجايل
صناديق االستثمار:
بيت التمويل األورويب -

غري مصنف

اإلمجايل

الموجودات المالية

اإلجمالي

المتوفرة للبيع

3،192،211

3،192،211

-

3،192،211

3،192،211

-

3،192،211

3،192،211

-

-

-

-

-

-

أ-مخاطر العمالت
يف حال تغيري سعر صرف الدوالر األمريكي و اليورو زيكادةً أو نقصكاناً مبقكدار  %11سكيتأثر بيكان األربكاح أو اخلسكائر وحقكوق امللكيكة بكالقيم املكذكورة
أدناه:
 03أيلول (4302غير مدققة)

العملة

صافي المركز

التغير في سعر صرف

األثر على األرباح
والخسائر

العملة ()%03

ل.س.

دوالر أمريكي

()5،995،731،315

ل.س.

%11±

599،573،132±

األثر على حقوق
الملكية
ل.س.

612،174،998

()825،378

%11±

82،538±

61،913

جنيه إسمرليين

11،411،327

%11±

1،141،133±

855،125

ين ياباين

()236،113

%11±

23،611±

17،718

فرنك سويسري

()28،963

%11±

2،896±

2،172

عمالت أخرى

()129،314،581

%11±

12،931،458±

9،697،844

يورو
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 00كانون األول (4300مدققة)
العملة

التغير في سعر صرف

صافي المركز

األثر على األرباح

العملة ()%03

ل.س.

دوالر أمريكي

%11±

()4،324،792،825

األثر على حقوق

والخسائر

الملكية

ل.س.

ل.س.

434,549،221

432،479،283±

يورو

()33،491،535

%11±

3،349،154±

2،511،865

جنيه إسمرليين

()22،276،261

%11±

2،227،626±

1،671،721

ين ياباين

()1،322،314

%11±

132،231±

99،174

فرنك سويسري

()23،579

%11±

2،358±

163

عمالت أخرى

()81،595،467

%11±

8،159،547±

6،144،661

ب-مخاطر تقلبات سعر الصرف لالستثمارات المالية
يف حال تغيري سعر صرف الدوالر األمريكي و الريال القطري زياد ًة أو نقصاناً مبقدار  %11سيتأثر بيان األرباح أو اخلسائر بالقيم املذكورة أدناه:
 03أيلول (4302غير مدققة)
التغير في سعر صرف

العملة

دوالر أمريكي
الريال القطري

األثر على األرباح

العملة ()%03

%11±
%11±

والخسائر

-

ل.س.

491،354

 00كانون األول (4300مدققة)
العملة

التغير في سعر صرف
العملة ()%03

دوالر أمريكي

- %11±

الريال القطري

%11±
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األثر على األرباح
والخسائر
ل.س.

319,221

ج-مخاطر تقلبات أسعار األسهم والصكوك
يف حال تغيري أسعار األسهم والصكوك زيادةً أو نقصاناً مبقدار  %11سيتأثر بيان األرباح أو اخلسائر وحقوق امللكية بالقيم املذكورة أدناه:
 03أيلول (4302غير مدققة)

العملة

األسهم
الصكوك

التغير في السعر

األثر على األرباح

األثر على حقوق

()%03

والخسائر

الملكية

9،967،584

-

%11±
- - %11±

ل.س.

 00كانون األول (4300مدققة)

العملة

التغير في السعر
()%03

األثر على األرباح

األثر على حقوق

ل.س.

ل.س.

والخسائر

319،221

الملكية

%11±
األسهم
- - %11±
الصكوك
يقوم املصرف بتحديد حدود قصوى للمخاطر على مستوى السهم الواحد وعلى مستوى اتحمفظة ومن الطرق املتبعة:
 السياسات االستثمارية املوضوعة. حتديد حد أقصى الخنفاض قيمة السهم /العملة حيث جيب بيع السهم إذا اخنفضت القيمة عن النسبة اتحمددة. متابعة يومية لألسهم ودراسة تذبذبات القيمة والسوق ودراسة السلوك التارخيي. -توقع إحتماالت مستقبلية إفمراضية.
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-

فجوة العائد:
 03أيلول (4302غير مدققة)

حتى  7أيام
ل.س.

أرصدة لدى املصارف
واملؤسسات املالية
1،128،559،367
ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
إجارة منتهية بالتمليك - - - - - -
99،675،838
االستثمارات و املسامهات
1،128،235،215
جمموع املوجودات
تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
8،111،152،819
اعتمادات وكفاالت
أرصدة الوكاالت االستثمارية املطلقة
8،111،152،819
جمموع املطلوبات
14،363،189،799
حقوق أصحاب االستثمار املطلق
املطلوبات و حقوق املسامهني وحقوق
22،473،242،618
أصحاب االستثمار املطلق
()21،345،117،413
الفجوة يف كل فمرة
()21،345،117،413
الفجوة المراكمية

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

أكثر من سنة
ل.س.

المجموع
ل.س.

419،876،454
7،754،274

5،275،762،658
552،281،885

1،976،197،884

5،799،813،179
1،181،697،696

587،312،523

427،631،729

5،828،143،544

1،976،197،884

6،981،511،874

587،312،523

3،198،752،836
214،271،117
51،463،144
3،364،485،987

11،495،452،291
8،432،545،466
214،271،117
151،138،882
21،293،416،746

72،272
72،272
2،457،548،141

118،727،517
118،727،517
6،717،721،763

57،835،699
57،835،699
5،561،638،683

56،635،176
56،635،176
2،565،158،551

31،116،142
31،116،142
2،651،288،936

11،514،487
11،514،487
1،118،898،699

8،384،853،912
8،384،853،912
35،425،443،469

2،457،621،312
()2،129،989،584
()23،374،996،986

2،682،314،978
2،621،793،626 5،619،474،381 6،826،448،281
()2،195،112،455
(4،359،717،249 )3،643،276،497
()998،414،737
()25،751،963،426( )23،656،961،971( )28،116،678،221( )24،373،411،723
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1،129،413،186
2،235،172،811
)(23،516،891،625

43،811،297،371

فجوة العائد:
 00كانون األول (4300مدققة)

حتى  7أيام
ل.س.

أرصدة لدى املصارف
واملؤسسات املالية
1،852،918،189
ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
إجارة منتهية بالتمليك - - - - - -
3،192،211
االستثمارات و املسامهات
1،856،111،399
جمموع املوجودات
تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
13،287،515،718
اعتمادات وكفاالت
أرصدة الوكاالت االستثمارية املطلقة
13،287،515،718
جمموع املطلوبات
11،111،849،416
حقوق أصحاب االستثمار املطلق
املطلوبات و حقوق املسامهني وحقوق
23،389،365،123
أصحاب االستثمار املطلق
()21،533،254،724
الفجوة يف كل فمرة
()21،533،254،724
الفجوة المراكمية

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

أكثر من سنة
ل.س.

2،543،126،245
343،814،756

1،541،946،458
1،117،112،822

8،448،941،181
1،163،941،114

1،158،119،188

 -841،171،717

2،886،931،111

2،657،949،281

9،512،882،194

1،158،119،188

841،171،717

399،884
399،884
42،238،289

21،762،514
21،762،514
4،758،174،619

28،838،131
67،617،127
28،838،131
67،617،127
2،476،981،142 11،199،681،691

42،638،174
2،844،292،828
() 18،688،961،896

781،545،948
2،214،516,725
2،515،819،272 11،267،288،818 4،778،837،124
(4،646،246،522 ) 1،373،436،119
()1،447،711،184( )754،416،623( )2،121،887،843
()19،739،145،933( ) 24،385،392،455( )23،111،956،446( )21،564،256,363( )21،819،849،739
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12،511،113
12،511،113
2،211،996،723

المجموع
ل.س.

5،128،961،131
243،968،122
54،864،318
5،427،792،471

12،533،113،884
11،415،816،718
243،968،122
58،156،528
24،241،855،252

5,941،467
5،941،467
775،615،481

13،423،573،834
13،423،573،834
31،556،427،351
43،981،111،184

-08

التحليل القطاعي

أ .معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:
ميثل قطاع أعمال املصرف القطاع الرئيسي بينما ميثل قطاع التوزيع اجلغرايف القطاع الثانوي.
 قطاع أعمال املصرف:يتم تنظيم املصرف ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي :
التجزئة :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغرية ومنحهم التمويل اإلسالمي وخدمات أخرى.
الشركات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية واخلدمات املصرفية اإلسالمية اخلاصة 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:
 03أيلول ( 4302غري مدققة)
البيان
(ألقرب ألف لرية سورية)

الشركات

التجزئة

ل.س.
()2،295،128

ل.س.
84،414

إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة
حصة املصرف كمضارب
حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق من املصاريف املشمركة
ايرادات املصرف من استثماراته الذاتية
صايف إيرادات العموالت والرسوم
أرباح غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم القطع البنيوي
األرباح اتحمققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية
إيرادات تشغيلية اخرى
84،414
إمجايل األرباح التشغيلية
مصاريف تشغيلية أخرى
84،414
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
صايف ربح السنة
املوجودات واملطلوبات
ارصدة األنشطة التمويلية
خمصص الديون املشكوك بتحصيلها
استثمارات يف شركات تابعة و زميلة
موجودات غري موزعة على قطاعات
جمموع املوجودات
مطلوبات القطاع

()2،295،128
()2،295،128

3،321،561
(412،353

)

32،617،854

مطلوبات غري موزعة على القطاعات
جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب اإلستثمار املطلق
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21،964،447
() 8،545،186
52،511

أخرى

ل.س.

)
(429،745
148،613
1،137
541،428
1،291،191
58،961
12،931
1،623،315
() 1،238،543
384،762

المجموع

ل.س.
() 2،211،624
)
(429،745
148،613
1،137
541،428
1،291،191
58،961
12،931
)
(587،319
() 1،238،543
)( 1،825،862

785،185

785،185
(1،141،777

75،838،321

24،286،118
() 8،947،539
52،511
75،838،321
91،229،289
72،553،633

18،675،656

18،675،656
91،229،289

39،935،778

)

موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة

2،613،984
157،177

إستهالكات وإطفاءات

(818،187

البيان
(ألقرب ألف لرية سورية)

إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة

 03أيلول 4300
التجزئة

ل.س.
()11،397

حصة املصرف كمضارب
حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق من املصاريف املشمركة
ايرادات املصرف من استثماراته الذاتية
صايف إيرادات العموالت والرسوم
أرباح غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم القطع البنيوي
األرباح اتحمققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية
إيرادات تشغيلية اخرى
()11،397
إمجايل األرباح التشغيلية
مصاريف تشغيلية أخرى
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
صايف ربح السنة
املوجودات واملطلوبات
4،192،976
ارصدة األنشطة التمويلية
(311،545
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 أصحاب اإلستثمار املطلق
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إستهالكات وإطفاءات

الشركات

أخرى

ل.س.
()982،974

ل.س.

()982،974

(431،141

188،633
(5،657
735،716
3،129،119
236،324
33،617
3،786،592
(781،529

2،613،984
157،177
)

المجموع

)

)

)

245،555

)

48،761،541

18،651،586
() 3،247،732
54،864

89،526،498

16،325،395
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ل.س.
(993،371
(431،141

)
)

188،633
)
(5،657
735،716
3،129،119
236،324
33،617
2،793،221
)
(781،529
2،111،692
245،555
2،257،247
22،743،562
() 3،558،227
54،864
89،526،498

43،681،711

2،534،567
148،887
(667،112

(818،187

)

)

118،766،647
92،441،252
16،325،395
118،766،647
2،534،567
148،887
)
(667،112

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

 03أيلول ( 4302غير مدققة)

داخل سورية

البلدان العربية

ل.س.

ل.س.

41،199
() 2،251،723
إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
)- -
(429،745
إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة
- - 148،613
حصة املصرف كمضارب
 -حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق من املصاريف املشمركة
- - 1،137
إيرادات املصرف من استثمارية الذاتية
صايف إيرادات العموالت والرسوم
ارباح غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم القطع البنيوي

(2،211،624
(429،745
148،613
1،137

-

- - 541،428
- - 1،291،191

األرباح( /اخلسارة) اتحمققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية 58،961
12،931
إيرادات اخرى
إمجايل األرباح التشغيلية
(- - ) 1،238،543
مصاريف تشغيلية أخرى
الربح قبل الضريبة - - -
- - 785،185
ضريبة الدخل

58،961
12،931
)587،319
(1،238،543
)1،825،862
785،185

ككك

(1،141،777
91،229،289

 03أيلول 4300
البيان

داخل سورية

البلدان العربية

ل.س.
ل.س.
(ألقرب ألف لرية سورية)
81،313
() 1،174،674
إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
)- -
(431،141
إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة
- - 188،633
حصة املصرف كمضارب
 -حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق من املصاريف املشمركة
) - -
(5،657
إيرادات املصرف من استثمارية الذاتية
(- - ) 735،716
صايف إيرادات العموالت والرسوم
- - 3،129،119
ارباح غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم القطع البنيوي
األرباح( /اخلسارة) اتحمققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية - 236،324
- - 33،617
إيرادات اخرى
إمجايل األرباح التشغيلية
)- -
(781،529
مصاريف تشغيلية أخرى
الربح قبل الضريبة - - -
ضريبة الدخل
صايف ربح الفمرة
جمموع املوجودات

ل.س.

- - 245،555
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ل.س.

)
)

541،428
1،291،191
- -

صايف ربح الفمرة
جمموع املوجودات

أوروبا

المجموع

أوروبا

-

ككك

ل.س.

(
)
(
)

المجموع

ل.س.
(993،371
(431،141
188،633
(5،657
(735،716
3،129،119
236،324
33،617
2،793،221
(781،529
2،313،467

(245،555
2،257،247
(118،766،647

)
)

)
)

)
)
)

-09

إدارة رأس المال

يتضمن هذا البند ما يلي:

 00كانون األول

 03أيلول

(4300مدققة)

( 4302غير مدققة)
ل.س.

رأس املال املكتتب
احتياطي قانوين

ل.س.

8،499،415،711
-

8،499،415،711
-

احتياطي خاص
احتياطي القيمة العادلة
أرباح الفمرة

(1،141،776،722

)

صايف املسامهات يف املؤسسات املالية
املبالغ املمنوحة اىل كبار املسامهني واعضاء جملس االدارة او املستعملة ايهما اكو
صايف املوجودات الثابتة غري امللموسة

(52،511،111
(8،677،551

) (54،864،318
) (27،348،411

صايف الربح أو اخلسارة
صايف األرباح غري اتحمققة عن تقييم القطع البنيوي
املبالغ املمنوحة اىل كبار املسامهني واعضاء االدارة او املستعملة ايهما اكو
صايف األموال اخلاصة األساسية
احتياطي عام خماطر التمويل

(1،853،915،832
2،832،124،983
8،481،571،578
116،572،414

) (1،853،915،832
2،131،421،555
8،593،718،715
116،572،414

صايف صايف األرباح غري اتحمققة عن االستثمارات يف أدوات مالية متوفرة للبيع
األموال اخلاصة املساندة
األموال اخلاصة الصافية
املوجودات املثقلة
حسابات خارج امليزانية املثقلة

( 718,356
115،854،148
8،586،424،626
23،556،766،111
6،997،719،346

صايف النتائج التشغيلية
مركز القطع التشغيلي

416،531،214
133،197،189
31،194،112،648
%27.61
%27.27
%98.77

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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-

)

-

81،695
116،653،199
8،711،361،814
25،242،153،173
6،955،166،129
416،531،214
137،719،156
32،741،458،472
%26.57
%26.25
%98،79

)
)
)

 -23االستمرارية وقرار الحظر
قامت إدارة البنك باختاذ كافة االجراءات القانونية لرفع احلظر املفروض من قبل إدارة اخلزانة األمريكية يف الواليات املتحدة األمريكية ودول االحتاد
األوريب حيث مت رفع احلظر بالقرار الصادر من جملس االحتاد األوريب رقم  2114/319/CFSPتاريخ 28أيار  2114علماً أن تاريخ العمل هبذا
القرار يبدأ من تاريخ 2114/15/29وبناء على ذلك مت التأكيد من قبل ادارة البنك على استمرار البنك للقيام بكافة اخلدمات والتسهيالت
املصرفية اليت يقدمها إىل عمالئه .
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