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

للفترة المنتهية في  30أيلول 1027

1

بنك سورية الدولي اإلسالمي

بيان الدخل المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 1027/09/30

الليرة السورية

إيضاحات

1027/09/30

1026/09/30

 -إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

12

19,4199269,11

69,9,919,99,2

ـ إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية

11

6619,9,94,2

92,9,2292,9

 -صافي إيرادات اإلجارة

13

149,2,9111

2199699126

ـ اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة

14

9,94,6949,-

129,,2916,-

9192,299,6

9499,19121

19,2296649,42

6911299449962

11992,1911,-

22691219249-

11992,9112-

2296129124-

15

,1,91669121-

21,999292,9-

16

691619,249,,,

692299,249,61

696,29,6,92,1

1,29,2,9,,9

,4199449444

,9,4499,49,9,

192,29991

69,249444

9619,2199,9

92,924,9442

9992119491

229,429,,1

,942,92429,21

9992699,699412

1027/09/30

1026/09/30

9924194,29,,6-

999,,96129,2,-

 -اهتالكات وإطفاءات

,1921194,2-

92999169219-

ـ مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

16912,9212

11192,19,1,-

مصروف مخصص نقد مسروق

2199,19121-

4

 -مصاريف أُخرى

9992,94,99,99-

,4,9,949,14-

أعباء تشغيلية أخرى

14491,696,4-

6,19,,19,,,-

إجمالي المصروفات

192299,1,91,,-

69,699,,99222-

الربح (الخسارة) قبل الضريبة

692929,4,96,1

,92119,219221

2649,6,91,4-

9,,9,469,91-

6941291,99141

,9291992,911,

61.42

1,.11

ايرادات اخرى
إجمالي دخل االستثمارات المشتركة بين المصرف وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة (الدخل
المشترك القابل للتوزيع)

12

حصة حسابات االستثمار المطلق مع االحتياطي
احتياطي مخاطر االستثمار
نصيب حسابات االستثمار المطلق من الدخل المشترك القابل للتوزيع بعد تنزيل
االحتياطي
حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب المال
 إيرادات خدمات مصرفيةـ أرباح (خسائر) غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي
ـ إيرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات
أرباح (خسائر) فروقات العمالت األجنبية (القطع التشغيلي
 إيرادات أُخرىإجمالي الدخل الخاص بالمصرف

ايضاحات
 -نفقات الموظفين

24

 ضريبة الدخلصافي الربح
 -حصة السهم من ربح (خسارة) السنة

17

المرفقة من رقم (  ) 2إلى رقم (  ) 35جزء من هذه البيانات المالية وتُق أر معها
تُعتبر اإليضاحات ُ
6

بنك سورية الدولي اإلسالمي

بيان الدخل المرحلي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1027/09/30
الليرة السورية

1027/09/30

1026/09/30

9922499229922

99692962,921,

,,9,2,92,1

,291429,4,

 -صافي إيرادات اإلجارة

,941191,1

9,91,29122

ـ اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة

99,,1916,-

9491,29,61-

ايرادات اخرى

,91249,61

6919296,1

9921192,692,1

996,,96,,9,22

1,29,9,9,1,-

91692629,29-

1,92,99,14-

9,91,992,6-

161942,994,-

9,2922296,1-

999,19,229,,,

994129,299442

9941992,291,1

24,9,,29,,2

1119,449444

6966291119,24

29,129991

4

أرباح (خسائر) فروقات العمالت األجنبية (القطع التشغيلي

2,94299664

2991619,,4

 -إيرادات أُخرى

6994119621-

29,2,9114

69,149,,,9924

19,,,942196,,

1027/09/30

1026/09/30

2,9941,9244-

11191,1922,-

6,91,19,94-

2,9,219211-

66,9,1492,9-

96,94449444-

2199,19121-

4

 -مصاريف أُخرى

291991,92,2-

62192619,,,-

أعباء تشغيلية أخرى

11,9212919,-

9,1911,9161-

إجمالي المصروفات

992929,,2921,-

1119,4499,4-

الربح (الخسارة) قبل الضريبة

9999291969,41

69,,19121994,

 -ضريبة الدخل

9,,912,91,4-

926911,969,-

صافي الربح

12,92,29,61

69,2491229,16

94.29

19.4,

إيضاحات
 إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالتـ إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية

إجمالي دخل االستثمارات المشتركة بين المصرف وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة (الدخل

المشترك القابل للتوزيع)

حصة حسابات االستثمار المطلق مع االحتياطي
احتياطي مخاطر االستثمار
نصيب حسابات االستثمار المطلق من الدخل المشترك القابل للتوزيع بعد تنزيل
االحتياطي
حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب المال
 إيرادات خدمات مصرفيةـ أرباح (خسائر) غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي
ـ إيرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات

إجمالي الدخل الخاص بالمصرف
ايضاحات
 نفقات الموظفين اهتالكات وإطفاءاتـ مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت
مصروف مخصص النقد المسروق

 -حصة السهم من ربح (خسارة) السنة

المرفقة من رقم (  ) 2إلى رقم (  ) 35جزء من هذه البيانات المالية وتُق أر معها
تُعتبر اإليضاحات ُ
7

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية خالل الفترة المنتهية في 1027/09/30
االحتياطيات

1047/01/30

المكتتب به
رأس المال ُ
(المدفوع)

عالوة

أسهم

اإلصدار

خزينة

احتياطي
قانوني

خاص

32391629618

32391629618

معدل
األرباح

 الرصيد يف بدايةالفرتة

8945594859788

فروقات
احتياطي مخاطر

احتياطيات

التمويل

أخرى

ترجمة

عمالت
أجنبية

18695729484

التغير المتراكم في
القيمة العادلة –

أرباح (خسائر) الفترة

ُمتراكمة

47197529757

8

العادلة

1862425788

32391629618-

8

0

972727,327200

0

0

0

20772717202

222711372,2

0

1709279,27303

777217333

1709279,27303
0

8

2970007000-

4598889888-

اإلدارة*

نهاية الفترة

8

41691889464-

مكافآت مجلس
 -الرصيد في

17982498359548

17777172177122
21772927711

1709279,27303
32391629618-

مجموع حقوق الملكية

(خسائر ُمتراكم

12791519622

ربح (خسارة) الفترة

ختصيص األرباح

المحققة (خسائر

بالصافي

1498319555

احتياطي القيمة

المدورة
األرباح ُ

المدورة غير المحققة
األرباح ُ

2770127039722,

1,793273007279

*بناء على قرار الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ 1027/4/16

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي للفترة المقارنة المنتهية في 1026/09/30
االحتياطيات
1046/01/30

المكتتب به
رأس المال ُ
(المدفوع)

عالوة

أسهم

اإلصدار

خزينة

8

8

احتياطي
قانوني

معدل

خاص

األرباح
 الرصيد في بدايةالفترة

8945594859788

18692169523

18692169523

8

فروقات
احتياطي مخاطر

احتياطيات

التمويل

أخرى

ترجمة

عمالت
أجنبية

18695729484

التغير المتراكم في
القيمة العادلة –

8

5957198769511

تخصيص األرباح

,729972027700

0

0

8

8

20771277913

20771277913

0

0

20772717202

*بناء على قرار الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ  1026/4/17بتوزيع  %3.5من ارباح عام  1025وتم عكس أثرها على األرباح المدورة المحققة لعام .1025

8

0

,79237792

مجموع حقوق الملكية

22710779027903
1070727,27

8941391569536

ربح (خسارة) الفترة

نهاية الفترة

(خسائر ُمتراكمة

3917192259852-

المحققة (خسائر ُمتراكم

2898719857

العادلة

 -الرصيد في

المدورة المحققة
األرباح ُ

بالصافي

1191589866-

احتياطي القيمة

أرباح (خسائر) الفترة

المدورة غير
األرباح ُ

,722372277937

,722372277937

8
2598369866-

8

1970377,77-

371007171772,-

972727,777922

13772170977,30

قائمة الدخل الشامل المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في1027/09/30
البيان
صافي ربح الفترة

1027/09/30

1026/09/30

2985495819383

8941391569536
8

مكونات الدخل الشامل
التغير المتراكم في القيمة
العادلة

المالية

للموجودات

المتاحة للبيع
مطلوبات ضريبية مؤجلة من
استثمارات الموجودات المالية
المتاحة للبيع
الدخل الشامل للفترة

14192239181

2898719857

4798749351-

8

172,972307233

,7233711,7793

قائمة الدخل الشامل المرحلي لفترة ثالثة أشهر المنتهية في1027/09/30
البيان
صافي ربح الفترة
مكونات الدخل الشامل
التغير المتراكم في القيمة
العادلة

للموجودات

المالية

المتاحة للبيع
مطلوبات ضريبية مؤجلة من

استثمارات الموجودات المالية
المتاحة للبيع
الدخل الشامل للفترة

1027/09/30

1026/09/30

54695659623

2964893549852

8

8

8896519355-

192819367

1395829141

8

,727,277209

1772277377129

5

بيان التدفقات النقدية المرحلية المنتهية في 1027/09/30

إيضاحات

البيان
صافي النتيجة قبل الزكاة والضريبة:

ليرة سورية

1027

1027

)ليرة سورية(

)ليرة سورية(

692929,4,96,1

,92119,219221

تعديالت لبنود غير نقدية:
ـ اهتالكات وإطفاءات

,1921194,2

92999169219

ـ صايف خمصص الديون غري املنتجة وأرصدة التمويالت

6,92,49,91-

11192,19,1,

ـ اهتالكات موجودات مؤجرة

9,94,6949,

129,,2916,

 -خمصص تعويض هناية اخلدمة

292,,942,-

9299,219964

ـ صايف خمصصات على حسابات خارج امليزانية

,92,,9,,2-

4

2,9,219,69-

91999192,,

69294944,9112

1911,91,,9,26

ـ خمصصات خمتلفة
صافي الدخل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
 -النقص (الزيادة) يف االيداعات لدى املصارف (اليت تزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر)

9292,496929122-

,941992,,9219-

ـ النقص (الزيادة) يف إمجايل ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت

6,912,9,2192,2-

2916992,,92,,-

12692,,94,6-

1629,4294,2-

191,492,291,,

9499,29,,99111

9,91,294449,,2

192,,9,499,2,

69,,292219212

694149,219,,2

9191949,4,9,2,-

91926994299212

ـ النقص (الزيادة) يف املوجودات األخرى
ـ الزيادة (النقص) يف ودائع بنوك (تستحق خالل مدة تزيد عن  3أشهر)
ـ تأمينات
ـ مطلوبات خمتلفة
صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية:
ـ شراء (بيع) استثمارات مالية متاحة للبيع

69221

2941,9642-

2192,191,2-

6,999292,4

ـ شراء (بيع) املوجودات قيد االستثمار أو التصفية

6,19,,19122-

26916,946,-

ـ شراء (بيع) موجودات ثابتة غري مادية

94994,2919,-

6,9,94961,-

199929,99

99999449,2,-

,,9,129441-

4

21,991291,,-

9,1942,9,2,-

ـ شراء (بيع) االستثمارات يف املوجودات املقتناة بغرض التأجري

ـ شراء (بيع) موجودات ثابتة مادية
الضريبة املدفوعة
صافي التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:
ـ حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة (ما عدا أعباء حمققة غري مستحقة الدفع)

919,,69412921,

999219922699,9

 -صايف الزيادة يف احلسابات اجلارية

199,199,229191

969,629,2,91,4

2194449444-

61941,9,,,-

صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

299,929,219,29

6299,,99,69,,2

تغري أسعار الصرف على النقد وما يف حكم
 -تأثري  ر

9964496969611

996,29111941,-

16924,919,9141

1,99,29,2696,,

99,91,99,219226

2691,49,6,9,9,

92,9,,,94,992,9

,1992,92,49,,2

مكافآت أعضاء جملس االدارة

صايف الزيادة (النقص) يف النقد وما يف حكم خالل العام

ـ النقد وما في حكمه في أول المدة
ـ النقد وما في حكمه في آخر المدة

28

18

اإليضاحات حول البيانات المالية
للفترة المالية المنتهية في 1027/09/30

2ـ معلومات عامة:
إن املصرف شركة مسامهة عامة سورية تأسس بتاريخ  7أيلول  2886مبوجب قانون قرار رئاسة جملس الوزراء رقم /67م تاريخ  7أيلول  2886وحصل
على السجل التجاري حتت رقم  14886لدى وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك وخيضع ألحكام املرسوم التشريعي رقم  35لعام  2885اخلاص
بإحداث املصارف اإلسالمية والقانون رقم  28لعام  2881وتعليمات التنفيذية والقانون رقم  23للعام  2882وقانون التجارة رقم  33لعام 2887
وقانون الشركات رقم  25لعام  2811ولألنظمة اليت يضعها جملس النقد والتسليف مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
مت تسجيل املصرف يف سجل املصارف لدى مصرف سورية املركزي حتت الرقم  16بوصف مصرفاً خاصاً .ومت التداول بأسهم املصرف يف سوق دمشق
لألوراق املالية وكل ذلك مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
اختذ املصرف مركزاً رئيساً ل يف مدينة دمشق منطقة املزة أتوسرتاد مقابل دار املعلمني جانب القنصلية السعودية عقار رقم  4268املزة 9دمشق-سورية.
يقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروع ومكاتب واليت بلغ عددها  23فرعاً ومكتبني هي:
دمشق ( الروضة  9املزة  9حريقة  9حرستا  9عدرا  9مزة فيالت شرقية  25 9أيار 9فندق ديدميان 9يعفور) .
حلب (العزيزية  9السبيل  9سبع حبرات  9سيف الدولة 9الفرقان) 9درعا 9محاه 9محص 9دير الزور 9الالذقية 9طرطوس 9ادلب 9القامشلي 9الرقة.
ومكاتب (مكتب شام سيت سنرت 9مكتب مرفأ الالذقية).
وقد تأسس املصرف برأس مال مقداره  5988898889888لرية سورية موزع على  1898889888سهم بقيمة امسية  588لربة سورية للسهم الواحد9
قام املصرف خالل شهر تشرين الثاين  2818بزيادة رأمسال مبقدار  46193819588لرية سورية وذلك تطبيقاً ألحكام القانون رقم  3لعام 2818
القاضي بتعديل املادة الرابعة من املرسوم التشريعي رقم  35لعام  2885والذي حيدد رأمسال املصرف اإلسالمي املصرح ب يف صك الرتخيص على أن ال
يقل عن  15مليار لرية سورية موزعة على أسهم أمسية وستتم هذه الزيادة خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم  3لعام  92818وقد اتبع
بزيادة رأمسال مبقدار  2983896189588لرية سورية خالل شهر آذار  2811ليصبح رأس املال مبقدار  7958898889888لرية سورية 9ويف وقت
الحق متت املوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة االوراق واالسواق املالية السورية قرار رقم /88أم بتاريخ  28حزيران  2811على الطلب املقدم من قبل
املصرف خبصوص جتزئة القيمة االمسية للسهم وفقاً ألحكام املرسوم رقم  115لعام  2818وعلى احكام تعليمات جتزئة االسهم ودجمها الصادرة بالقرار
رقم /45م تاريخ  7نيسان  2811وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  1855تاريخ  23حزيران  2811املتضمن املصادقة على تعديل النظام
االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة جملس املفوضني جبلست رقم  32تاريخ  28حزيران  2811لتصبح القيمة االمسية
لسهم بنك سورية الدويل االسالمي  188لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل اسهم البنك  7598889888سهم بقيمة امجالية تبلغ
 7958898889888لرية سورية 9وقد اتبع بزيادة ثالثة حيث مت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  61293859288لرية سورية ليصبح
 8911293859288لرية سورية 9مث أتبع بزيادة رابعة بقيمة  38798569588لرية سورية ليصبح رأس مال املصرف مبلغ  8945594859788لرية
سورية 9مث أتبع بزيادة خامسة بقيمة 1986294259788ل.س ليصبح رأس مال املصرف مبلغ  5956198319488لرية سورية.
 وللمصرف على وج اخلصوص مباشرة األنشطة التالية: .1فتح حسابات اجلارية.
 .2فتح حسابات االستثمار املطلقة وخلطها مع أموال املصرف واألموال اليت ل حرية التصرف املطلق هبا واستثمارها يف ما جتيزه هيئة
الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.
 .3فتح حسابات االستثمار املقيدة خارج امليزانية واستثمارها يف ما جتيزه هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.
 .4إدارة حسابات االستثمار بصيغيت املضاربة أو الوكالة باالستثمار.
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 .5التمويل واإلجارة واالستثمار املباشر من خالل إقامة املشروعات املنتجة وتأسيس الشركات 9واالستثمار املايل من خالل شراء
األوراق املالية.
 .6تقدمي اخلدمات املصرفية اليت جتيزها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف.
 .7تقدمي التمويالت احلسنة من األموال اخلاصة للمصرف أو األموال اليت ل حرية التصرف املطلق هبا 9بصورة منفردة أو من خالل
إنشاء الصناديق"
 .8أي أعمال مصرفية أخرى جتيزها القوانني واألنظمة النافذة وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف
 قرر جملس إدارة املصرف يف جلست املنعقدة بتاريخ  2817/85/15رقم ( )2817/4/4/3تفويض الرئيس التنفيذي بإعتماد البيانات املالية عن الربعالثالث 9 2817
وقد مت إقرارها من قبل بتاريخ .2817/18/28
هيئة الرقابة الشرعية:

اشارة اىل املرسوم التشريعي رقم ( )35لعام  2885الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد حمدود من علماء الفق 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 الفق 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 (نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية )
مت تعيني هيئة الرقابة الشرعية باملصرف بناء على قرار جملس النقد و التسليف رقم /1365م ن ب 4بتاريخ  2816/84/13و بقرار من اجلمعية
العمومية العادية املنعقدة بتاريخ  2816/84/27للمسامهني بناء على اقرتاح 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 أنشطت من حيث توافقها أو خمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية و إبداء الرأي الشرعي يف صيغ العقود
الالزمة ألنشطة املصرف و أعمال .
- 1السياسات المحاسبية :
أسس إعداد البيانات المالية
-مت إعداد البيانات املالية للمصرف وفقاً للمعايري الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 9ووفقاً للمعايري الصادرة عن

ُ
جملس معايري احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جملس معايري احملاسبة الدولية يف اجلوانب اليت مل
تغطها اهليئة ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات جملس النقد والتسليف مبا ال خيالف أحكام الشريعة االسالمية.
للمتاجرة واملوجودات/املطلوبات املالية املتاحة للبيع
 مت إعداد البيانات املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات/املطلوبات املالية ُُ
واالستثمارات العقارية واملوجودات املتاحة للبيع اآلجل اليت تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات املالية.
ُ
 -إن اللرية السورية هي عملة إظهار البيانات املالية .

التغييرات في السياسات ال ُمحاسبية
 .2التغير في سياسة محاسبية:

إن السياسات احملا سبية املتبعة للسنة متماثلة مع السياسات اليت مت إتباعها يف السنة السابقة.
تطبيق املعايري الدولية اجلديدة واملعدلة:اوالً:املعايري والتفسريات اجلديدة املطبقة يف الفرتة احلالية والتعديالت:
مت تطبيق املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة التالية خالل السنة احلالية  9واليت مل تؤثر بشكل جوهري على اإلفصاحات واملبالغ الواردة خالل الفرتة
احلالية  9وهناك احتمال بان يكون هلا تأثري على املعاجلة احملاسبية للمعامالت املستقبلية .
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 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 12اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى)  :يتعلق هذا املعيار بإفصاحات املنشآت اليت متتلك حصصاً يفشركات تابعة أو شركات زميلة أو منشآت هيكلية غري موحدة  .وقد متت إضافة بعض التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12من
خالل التعديالت اجلارية على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  18للتعريف مبتطلبات اإلفصاح اجلديدة للمنشات االستثمارية.
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 13قياس القيمة العادلة)  :يؤسس هذا املعيار إطاراً وحيداً لقياس القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات حولقياس القيمة العادلة 9ويعرف هذا املعيار القيمة العادلة على أساس  Exit Price Notionعلى اساس السوق بدالً من القياس احملدد للمنشأة
كما يطبق على البنود املالية وغري املالية اليت تتطلب القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة .
 تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( 1عرض الدخل الشامل األخر )  :مبوجب التعديالت يطلب التوزيع املنفصل لبنود الدخل الشاملاألخر اليت ميكن تصنيفها الحقاً ضمن األرباح واخلسائر وتلك اليت الميكن إعادة تصنيفها كما يتوجب توزيع الضرائب على بنود الدخل الشامل
األخر على هذا األساس .
ثانيا :املعايري احملاسبية اجلديدة املعدلة الصادرة وغري املطبقة بعد:
مل يقم البنك بتطبيق التعديالت التالية الصادرة اليت ختص أعمال واجلاهزة للتطبيق:
 تعديالت على معيار احملاسبة الدولية رقم ( 32عرض البيانات املالية – التقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية )  :ترتبط بدليل التطبيقحول تقاص املوجودات واملطلوبات املالية  .توضح التعديالت مىت يكون لدى الشركة يف الوقت احلايل احلق القانوين القابل للنفاذ يف املقاصة وكذلك
مىت تكون التسوية اإلمجالية معادلة للتسوية الصافية ( سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين .) 2814
 تعديالت على املعيار احملاسيب الدويل رقم(27البيانات املالية املنفصلة املتعلقة باملنشآت االستثمارية ) :تتضمن التعديالت املذكورة التعريفمبتطلبات اإلفصاح اجلديدة للمنشآت االستثمارية (سارية املفعول للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين . ) 2814
 تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  ( 36اخنفاض قيمة األصول )  :اإلفصاحات حول املبالغ القابلة لالسرتداد للموجودات غري املاليةعندما تكون مستندة على القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد واالعرتاف باخنفاض القيمة  (.سارية املفعول للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد 1
كانون الثاين . ) 2814
 تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  ( 35تبادل املشتقات وحماسبة التحوط )  ( :سارية املفعول للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد  1كانونالثاين . ) 2814
 التفسري رقم ( : ) 21اجلبايات وهي دفعات تدفع للحكومة وال حتصل املنشأة مقابلها أية بضائع أو خدمات حمددة  .يتم االعرتاف بااللتزام عندحتقق احلدث امللزم (.ساري املفعول للسنوات اليت تبدأ يف او بعد  1كانون الثاين . )2814
باعتقاد اإلدارة إن تطبيق املعايري والتفسريات أعاله يف الفرتات املستقبلية لن يكون هلا تأثري هام على البيانات املالية للمصرف خالل التطبيق املبدئي
باستثناء املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (. )5
ملخص عن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (. )5
املوجودات املالية:
يقدم املعيار الدويل ألعداد التقارير املالية رقم  5متطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات املالية واليت تندرج ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل
رقم  – 35األدوات املالية :االعرتاف والقياس 9يتطلب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  5تصنيف مجيع املوجودات املالية وقياسها الحقا أما
بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس منوذج اعمال املنشأة بالنسبة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات
املالية .
املطلوبات املالية:
يتضمن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  5متطلبات لقياس وتصنيف املطلوبات املالية 9.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 التغريات يف خماطر ائتمان
ذلك املطلوب .
ثالثا :املعايري اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد :
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مل يقم املصرف بتطبيق التعديالت اليت ختص أعمال املصرف واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري سارية املفعول بعد:
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)14حسابات التأجيل والتنظيم (ساري املفعول أول كانون الثاين .)2816 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )5األدوات املالية (النسخ املعدلة لألعوام  2885و  2818و  2813و  – )2814إن النسخة النهائيةللمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )5حتتوي على املتطلبات احملاسبية لألدوات املالية وحلت حمل معيار احملاسبة الدويل رقم ( )35االعرتاف والقياس
(ساري املفعول اول كانون الثاين )2818
 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :) 7األدوات املالية :االفصاحات املتعلقة بالتطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()5– ساري املفعول عندما يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )5ألول مرة.
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16عقود اإلجيار 9حيدد هذا املعيار كيفية االعرتاف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإلجيار وفقاً للمعايريالدولية للتقارير املالية (ساري املفعول أول كانون الثاين .)2815
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء – والذي حيدد منوذجاً واحداً و شامالً للمنشآت واستخدامها يف احملاسبةعن اإليرادات من عقود مع العمالء ( -سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين .) 2817
 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )11احملاسبة عن حيازة احلصص يف الرتتيبات املشرتكة والذي يبني كيفية احتساب حيازةالعمليات املشرتكة اليت متثل األعمال كما هي حمددة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )3اندماج األعمال ( -سارية املفعول للسنوات املالية
اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين . .) 2816
التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )16للممتلكات واملصانع واملعدات ومعيار احملاسبة الدويل رقم ( )38األصول غري امللموسة تصنيف
طرق مقبولة لالستهالك واإلطفاء – تعديال على معيار احملاسبة الدويل رقم ( – )16حيظر املنشآت من استخدام طريقة االستهالك على أساس
اإليرادات لبنود املمتلكات واملصانع واملعدات ( -سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين .) 2816
التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )27البيانات املالية املنفصلة واليت أجازت اختيارياً باستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املاليةاملنفصلة على االستثمارات يف الشركات التابعة 9مشاريع مشرتكة وشركات زميلة ( -سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين
.) 2816
التعديالت على معيار احملاسبة الدويل للتقارير املالية رقم ( )18ومعيار احملاسبة الدويل رقم ( )28بيع أو مسامهة يف أصول بني املستثمر وشركةزميلة أو مشروع مشرتك 9والذي يوضح طريقة بيع أو مسامهة يف اصول بني مستثمر وشركة زميلة او مشروع مشرتك ( -سارية املفعول للسنوات املالية
اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين .) 2816
التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( ) 1عرض البيانات املالية اليت تشري إىل املعوقات اليت تواج معدي البيانات املالية الذين يستخدمونتقديراهتم عند اعداد التقارير املالية ( -سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين . ) 2816
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )18و( )12البيانات املالية واإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى ومعيار احملاسبة الدويلرقم ( )28استثمار يف شركات زميلة ومشاريع مشرتكة ( -سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين .) 2816
 حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  2814- 2812واليت تتضمن التعديالت ل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم( )5و ( )7ومعيار احملاسبة الدويل رقم ( )15و (( - )34سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين .) 2816
باستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 9 ) 5باعتقاد اإلدارة  9ان تطبيق املعايري والتفسريات اعاله يف الفرتات املستقبلية لن يكون هلا تأثري هام
على البيانات املالية للمصرف خالل التطبيق املبدئي .
المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية :

معيار المحاسبة المالي رقم  17المتعلق بحسابات االستثمار

حل معيار احملاسبة املايل رقم  27حمل كل من معيار احملاسبة املايل رقم  5املتعلق باالفصاحات على أسس توزيع األرباح بني حقوق املالك وحاملي
حسابات االستثمار  9ومعيار احملاسبة املايل رقم  6املتعلق حبقوق حاملي حسابات االستثمار وما يف حكمها .عند تطبيق هذا املعيار سيتم تعزيز
بعض اإلفصاحات فيما يتعلق حباملي حسابات االستثمار وأسس توزيع األرباح دون أي تأثري جوهري على القوائم املالية للبنك .
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مبدأ االستمرارية :
قامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية 9وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر
فيها اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن املستقبلية فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لدي املوارد الكافية لتساعده على االستمرار بالعمل
يف املدى املستقبلي املنظور 9بناء علي فقد مت إعداد البيانات املالية على أساس مبدأ االستمرارية .
الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية :
البيان

( 1027/09/30ل.س)

( 1027/21/32ل.س)

رصيد بداية العام

17000

117120

ماتم إضافته خالل العام

22,7172

177297,27

2237212-

()177207097

77720

17000

إغالق مستحقات إيرادات غير
شرعية

رصيد نهاية العام

بلغت االيرادات غري الشرعية خالل عام  2817مبلغاً مقداره  49758ل.س 9وهي عبارة عن عمولة تأخري اجيار صندوق أمانات
ومبلغا وقدره  5439525ل.س زيادة بالصناديق لدى الصرافني .
 توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين : ختتلط أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق وأموال املسامهني ضمن وعاء املضاربة وبالتايل ال يوجد أولوية لالستثمار ألي 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 9حيث إن اإليرادات النامجة عن عموالت املصرف
تكون كاملة م ن حق املصرف وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق ألهنا ناجتة عن اخلدمات اليت يقدمها املصرف و ال عالقة هلا
بإستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق.
يتم الفصل بني اإليرادات املتأتية من االستثمار باللرية السورية أو الدوالر أو اليورو حبيث ختصص إيرادات اللرية السورية لالستثمار املختلط باللرية
السورية واإليرادات املتأتية بالدوالر لالستثمار املختلط املوظف بالدوالر و اإليرادات املتأتية باليورو لالستثمار املختلط املوظف باليورو
اإليرادات املتأتية من االستثمار 9تفصل إىل إيرادات متأتية من استثمارات ممولة كلياً من رأس املال واستثمارات ممولة بشكل خمتلط
(من رأس املال  +أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق).
توزع اإليرادات املتأتية من مصدر خمتلط نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوق املسامهني ومتوسط الودائع وذلك الستخراج حصة أصحاب
حسابات االستثمار املطلق من اإليرادات.
حيتسب املبلغ املستثمر و الذي ميثل املتوسط املرجح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق بناء على الشرائح التالية:
حساب التوفري
حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر
حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر
حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر
حساب ألجل (وديعة) ملدة تسعة أشهر

% 38
% 58
% 75
% 88
% 85

حساب ألجل (وديعة) ملدة إثنا عشر شهراً
حساب ألجل (وديعة) ملدة أربعة وعشرون شهراً (سنتان)
حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً (ثالث سنوات)
حساب جاري

% 58
% 55
% 188
% 188
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حيث أن أرباح احلسابات اجلارية حتول اىل املسامهني ألهنم ضامنني هلا.
وقد بلغ متوسط معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفرتة من  1كانون الثاين  2817و لغاية  38أيلول  2817على املبلغ املستثمر حسب
العمالت:
% 7955
وسطي السوري
% 8937
وسطي الدوالر
% 8985
وسطي اليورو
ومت احتساب متوسط معدل عائد سنوي على احلسابات عن الربع الثالث  2817باللرية السورية وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
% 7955
الوسطي السوري
العائد على الودائع
%7.55 %188
معدل العائد الشهري للرية السورية بنسبة مشاركة
%2.35
%38
توفري
%3.58
%58
ودائع ألجل  1شهر
%5.57
%75
ودائع ألجل  3أشهر
%6.36
%88
ودائع ألجل  6أشهر
%6.76
%85
ودائع ألجل  5أشهر
%7.16
%58
ودائع ألجل سنة
%7.56
%55
ودائع ألجل سنتني
%7.55 %188
ودائع ألجل ثالث سنوات
ومت احتساب متوسط معدل عائد سنوي على احلسابات عن الربع الثالث  2817بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
% 8937
الوسطي الدوالر
العائد على الودائع
%8.37 %188
معدل العائد الشهري للدوالر بنسبة مشاركة
%8.11
%38
توفري
%8.18
%58
ودائع ألجل  1شهر
%8.28
%75
ودائع ألجل  3أشهر
%8.25
%88
ودائع ألجل  6أشهر
%8.31
%85
ودائع ألجل  5أشهر
%8.33
%58
ودائع ألجل سنة
%8.35
%55
ودائع ألجل سنتني
%8.37 %188
ودائع ألجل ثالث سنوات
ومت احتساب متوسط معدل عائد سنوي على احلسابات عن الربع الثالث  2817باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
% 8985
الوسطي اليورو
العائد على الودائع
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معدل العائد الشهري لليورو بنسبة مشاركة
توفري
ودائع ألجل  1شهر
ودائع ألجل  3أشهر
ودائع ألجل  6أشهر
ودائع ألجل  5أشهر
ودائع ألجل سنة
ودائع ألجل سنتني
ودائع ألجل ثالث سنوات

%188
%38
%58
%75
%88
%85
%58
%55
%188

%8.85
%8.83
%8.85
%8.87
%8.87
%8.88
%8.88
%8.85
%8.85

توزع اإليرادات اخلاصة حبصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق وفق املعادلة التالية:
 حيتسب نسبة مضاربة ( متثل ربح املصرف ) كحد أقصى . % 48 حيتسب احتياطي خماطر االستثمار مبا يعادل .% 18 يتكـون الـربح القابــل للتوزيـع علــى أصــحاب حسـابات االســتثمار املطلــق مـن إمجــايل مبلــغ اإليـرادات املتأتيــة مــن مصـدر خمـتلط بعــد طـرح كــل مــن حصــةاملصرف كمضارب و رب مال واحتياطي خماطر االستثمار.
 متوســط حقــوق املســامهني تتضــمن رأس املــال منقوصـاً منـ األمـوال الــيت اســتخدمها البنــك يف شـراء املوجــودات الثابتــة و تنفيــذ املشــاريع اخلاصـة بالبنــك(مشاريع حتت التنفيذ).
 و قد قام املصرف خالل الفـرتة بالتنـازل عـن جـزء مـن حصـت كمضـارب الـذي بلـغ  19672يـورو 9و ختفـيض نسـبة املضـارب و ذلـك مـن أجـل حتقيـقمعدل عائد أفضل على حسابات االستثمار املطلق.
 متــت املوافقــة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى حتميــل أربــاح وعــاء املضــارية بــبعض املصــاريف املشــرتكة (حبيــث يتحمــل أصــحاب حســابات االســتثماراملطلق جزءاً من هذه املصاريف بناءً نسـب حتمـل وعـاء املضـاربة منهـا 9ومـن أمثلـة هـذه املصـاريف :مصـاريف جملـس اإلدارة ومصـاريف تتعلـق بتسـيري أمـور
أصــحاب حس ــابات االســتثمار املطل ــق ومحايــة أم ـواهلم ويف ح ــال أظهــرت نت ــائ االســتثمار خس ــائر س ــيتحمل كــل م ــن املســامهني و أص ــحاب حس ــابات
اإلســتثمار املطلقــة هــذه اخلســارة بنســبة مســامهة كــل مــنهم إال يف حــال تعــدي املصــرف و/أو تقصــريه فإنـ يتحمــل اخلســائر الناجتــة عــن هــذا التعـدي و/أو
التقصري أو خمالفة لشروط العقد.
 هذا ومنذ بداية عـام  2813مل يقـم املصـرف بتحميـل أصـحاب حسـابات االسـتثمار املطلـق أيـاً مـن املصـاريف املشـرتكة وكـذلك خمصـص التـدين وذلـكلغرض حتقيق نسب أعلى لعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع وأصحاب االستثمار املطلق.
 قام املصرف بوضع أسعار مراحبات منافسـة للعمـالء علـى ودائـع الوكالـة وذلـك مـن أجـل جـذب الودائـع وأصـحاب االسـتثمار املطلـق و لغـرض احتفـااملصرف بنسبة سيولة كافية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية املركزي.
 يتم توزيع الربح مرتني كل عام يف  38من شهر حزيران و  31من شهر كانون األول. يبلغ معدل العائد اخلاص بالوكاالت االستثمارية املتعاقد عليها بربح حتفيزي بنسبة حدها األدىن . % 6حيدد جملس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق خماطر االستثمار وذلك بعد تغطية مجيـع املصـروفات واخلسـائر املرتتبـة علـى االسـتثمارات الـيت
تكون هذا الصندوق ملواجهتها  9وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم  35لعام . 2885
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 - 3إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل:
مصارف

مصارف

محليـ ــة

خارجيـ ــة

ليرة سورية
المجم ـ ـ ـ ـ ــوع

1027/09/30

1022/21/32

1027/09/30

1022/21/32

1027/09/30

1022/21/32

21623261926722

37623767126712

42918895469734

48925597589155

118981198389458

57953495369645

حسابات استثمارات مطلقة

8

8

8

8

مرابحة دولية

8

8

0

البيـ ــان
حسابات
الطلب

جارية

وتحت

المجموع

68663261926726

2172,072277732

57663467866486

20719977207229

97793272377722

2207,227,3,7220

بلغت األرصدة المقيدة السحب  41965291539784ليرة سورية (مقابل  22953892239428ليرة سورية للسنة السابقة) .ويعود هذا
االرتفاع إلى ارتفاع سعر الصرف وبقاء المبالغ المجمدة على ما هي عليه.
يبلغ مبلغ األموال الخاصة الصافية بالبنك  12627961236019ل.س
 -4حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مصارف

مصارف

محليـ ــة

خارجيـ ــة

المجم ـ ـ ـ ـ ــوع

البيـــــــــــــان
حسابات
استثمارية مطلقة
مرابحة دولية

0

0

14955698679875

14937393449526

14955698679875

22737373227217

0

0

2941493689161

2938691559826

2941493689161

173,772227017

حسابات مجمدة

13955892589558

المجمـــــــوع

1027/09/30

1027/09/30 1026/21/32

ليرة سورية

23659061986950

1026/21/32

1569422
0

1027/09/30

1026/21/32

13955894559372

26697264136661

26675964996551

30656267116621

26675964996551

بلغت األرصدة المقيدة السحب  16957192279248ليرة سورية (مقابل  16975594559552ليرة سورية للسنة السابقة) .ويعود هذا
االرتفاع إلى ارتفاع سعر الصرف وبقاء المبالغ المجمدة على ما هي عليه.
وبالتالي يكون مجموع االرصدة المقيدة السحب التي تستحق خالل ثالثة أشهر وأكثر من ثالثة أشهر مبلغ  31622363126017ليرة
سورية مقابل  39621967116971ليرة سورية للسنة السابقة.
 -5صافي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية:

أن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
البيــان

الذاتيـــة
1027/09/30

1026/21/32

79699360116919

71677167276173

79699360116919

71677167276173

23260236173

27962096317

23260236173

27962096317

11367236332

9363306232

11367236332

9363306232

المجمـوع

80634968616425

48672761176810

80634968616425

48672761176810

ينزل :األرباح المؤجلة

3693160316399-

3622061016221-

3693160316399-

3622061016221-

المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء
ُ
أُخرى (االجارة)

أُخرى (ذمم ناتجة عن حسابات
خارج الميزانية)

1027/09/30

المشتــركة
ُ

1026/21/32

1027/09/30

المجمـوع

0

1026/21/32

0

ينزل :األرباح المحفوظة

27061176332-

70261116929-

27061176332-

70261116929-

ينزلُ :مخصص التدني
المؤجلة وأرصدة
صافي ذمم البيوع ُ

21670763196201-

21632962716239-

21670763196201-

21632962716239-

62632365916883

31633063586600

62632365916883

31633063586600

التمويالت

0
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0

المؤجلة وأرصدة التمويالت غير المنتجة  22620262016077ليرة سورية أي ما نسبته ( )%1062من رصيد ذمم البيوع
 بلغت ذمم البيوع ُالمؤجلة وأرصدة التمويالت ُ 6مقابل  16977595139164ليرة سورية أي ما نسبته ( )%37للسنة السابقة .
ُ
المؤجلة وأ رصدة التمويالت غير المنتجة بعد تنزيل األرباح المحفوظة والمتراكمة  23621162076377ليرة سورية أي ما
 بلغت ذمم البيوع ُنسبته ( )٪ 12629من رصيد ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت بعد تنزيل األرباح المحفوظة والمتراكمة 6مقابل 15966595579855
ليرة سورية أي ما نسبته ( )%37693للسنة السابقة.

 -ال يوجد متويالت ممنوحة للحكومة السورية

 تــم اعــداد اختبــارات جهــد للمحفظــة اال تمانيــة مــن دبــل المصــرف لتقــدير مــدف كفايــة المخصصــات المحــتفظ بهــا وارت ـ ت ادارة المصــرف أنالمخصصـ ــات ايضـ ــافية المحجـ ــوزة كمـ ــا فـ ــي  1027/02/30والبالغـ ــة  13360006000لي ـ ـرة سـ ــورية غيـ ــر كافيـ ــة 6ودـ ــررت إضـ ــافة مبلـ ــغ

 27360006000ل.س ليصبح إجمالي المخصصات ايضافية المحجوزة لغاية  1027/09/30مبلغ  31060006000ل.س

مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت (مباشرة):
1027/09/30

1022/21/32

21632962716239

23620367296720

33160906021

29262276913

0

3610263706712

المستخدم من المخصص خالل الفترة (الديون المعدومة)

1363276121-

3622769206223-

ما تم رده لإليراد

37163706712-

3672169396307-

21670763196201

21652962786239

الرصيد في بداية الفترة
المكون (المسترد) خالل الفترة
فرودات تقييم

الرصيد في نهاية الفترة

يتم تكوين خمصصات تدين لكافة ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت مبا فيها ذمم اإلجارة تقيداً بأحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم (/557

م.ن/ب )4لعام  2885وتعديالت .

قيمـ ـ ــة خمصـ ـ ــص التـ ـ ــدين للـ ـ ــديون املنتجـ ـ ــة ( مباشـ ـ ــرة وغـ ـ ــري مباشـ ـ ــرة ) يبلـ ـ ــغ 3694749255ل.س والـ ـ ــديون غـ ـ ــري املنتجـ ـ ــة ( مباشـ ـ ــرة وغـ ـ ــري مباشـ ـ ــرة)
 11986294359867ل.س حي ـ ـ ــث تبل ـ ـ ــغ قيم ـ ـ ــة خمص ـ ـ ــص الت ـ ـ ــدين لل ـ ـ ــديون غ ـ ـ ــري املباش ـ ـ ــرة  1395889888ل.س واملخصص ـ ـ ــات االض ـ ـ ــافية تبل ـ ـ ــغ
 52293159448ل.س
بلغت المخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرف مبلغ  17063206133ليرة سورية مقابل
 72161176777ليرة سورية للسنة السابقة.
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 األرباح المحفوظة:ُمشتركــة

البيــان  /ليرة سورية

1027/09/30

المجمـوع

ذاتــية

1026/21/32

1027/09/30

1026/21/32

1026/21/32

1027/09/30

الرصيد في بداية السنة

70261116929

2613363706007

0

0

70261116929

2613363706007

يُضاف :األرباح المحفوظة خالل

20061736971

10362236003

0

0

20061736971

10362236003

0

11763116201

0

11763116201

20269336712-

17762136319-

0

0

20269336712-

17762136319-

1961916219-

72162006123-

0

0

1961916219-

72162006123-

67068876332

70668886969

0

0

27061176332

70668886969

السنة

فروقات التقييم
ينزل :األرباح المحفوظة خالل
السنة المحولة إلى اإليرادات

ينزل :األرباح المحفوظة التي تم
شطبها

الرصيد في نهاية السنة

 -6موجودات مالية ُمتاحة للبيع:

ُمشتركــة

البيــان
ـ أسهم شركات
مجمـوع الموجودات المالية

المتاحة للبيع
ُ

المجمـوع

ذاتيــة

1027/09/30

1026/21/32

6129,119116

9699,1994,4

19361336991

6129,119116

9699,1994,4

6129,119116

1027/09/30

1026/21/32

1027/09/30

1026/21/32
9699,1994,4
9699,1994,4

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
فيما يلي جدوالً لإلفصاح عن االستثمارات في األسهم:
1027/09/30
اسم الجهة المصدرة للسهم

ليرة سورية
طبيعة النشاط

الرئيسي للجهة
المصدرة

رأس مال الجهة
المصدرة

نسبة التملك

تاريخ الشراء

عدد األسهم

القيمة السوقية

القيمة االسمية

ناقالت الغاز

خدمي

772639969216140

0.0000071

1020/21/26

46000

867966915

565726100

التكافلي شركة العقيلة للتأمين

التامين

1600060006000

0.0525023

1024/05/11

260306015

18760376067

20360016500

1026/21/32

قيمة الرهن
على السهم

ليرة سورية
طبيعة النشاط

اسم الجهة المصدرة للسهم

الرئيسي للجهة

ناقالت الغاز

خدمي

شركة العقيلة للتأمني التكافلي

التامني

المصدرة

رأس مال الجهة
المصدرة

نسبة التملك

تاريخ
الشراء

عدد األسهم

القيمة السوقية

القيمة

قيمة الرهن

االسمية

على السهم

786696360496470

0.0000071

1020/21/26

46000

2362136431

566836600

1600060006000

0.05250215

1024/05/11

260306015

20866676638

20360016500
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 -7صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

المشتركة
ُ

1027/09/30
البيــان
موجودات

االستهالك ال ُمتراكم +
مخصص التدني

ُمنتهية بالتمليك
المجمــوع

الذاتية
االستهالك

صافي

المتراكم
ُ

القيمة

المتراكم
االستهالك ُ

صافي القيمة

20262036331

2163906227-

1361236377

0

0

0

20262036331

2163906227-

1361236377

20262036331

2163906227-

1361236377

0

0

0

20262036331

2163906227-

1361236377

التكلفة
إجارة

المجمـوع  /ل.س

صافي القيمة

التكلفة

المشتركة
ُ

1026/21/32
البيــان

االستهالك ال ُمتراكم +
مخصص التدني

الذاتية
صافي القيمة

االستهالك
ال ُمتراكم

التكلفة

المجمـوع  /ل.س
صافي
القيمة

التكلفة

االستهالك ال ُمتراكم

صافي القيمة

موجودات إجارة
ُمنتهية بالتمليك

12963006122

22363916793-

3367016021

0

0

0

12963006122

22363916793-

3367016021

المجمــوع

12963006822

26365986793-

5567016028

0

0

0

12963006822

26365986793-

5567016028

-

التكلفة

التكلفة

المستحقة  564736337ليرة سورية منها  563126540ليرة سورية غير منتج
بلغ إجمالي أدساط ايجارة ُ
ُمقابل  4598469711ليرة سورية كما في السنة السابقة منها  4897459411ليرة سورية غير منتج.
بلغ مخصص التدني لقيمة موجودات االجارة المنتهية بالتمليك مبلغ  468276175ليرة سورية

 -8صافي موجودات قيد االستثمار أو التصفية:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيــان

المشتركـة
ُ

1027/09/30

الذاتية
1026/21/32

1027/09/30

المجمـوع

1026/21/32

1026/21/32

1027/09/30

مقتناة بغرض المرابحة

71360176202

27261906002

71360176202

27261906002

موجودات آيلة لوفاء ديون.

73269136137

71161106321

73269136137

71161106321

اإلجمالي ()2

2613769306731

96562706523

2613769306731

96562706523

767206000-

767206000-

767206000-

767206000-

2613062906458

96064206523

2613062906458

96064206523

مخصص تدني موجودات
ايلة لوفاء ديون
الصافي ()1-2

فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة:
1027/21/32

1027/09/30
عقارات مستملكة

موجودات مستملكة أخرى

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

رصيد بداية السنة

71363106321

0

71363106321

22260316732

إضافات

0

0

0

21267906721

استبعادات

3263376233-

0

3263376233-

2963116291-

مخصص استهالك

0

0

0

0

خسارة التدني

0

0

0

0

0

77762236137

رصيد نهاية السنة

77762236137
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78365106521

 - 9موجودات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

1027/09/30

1027/21/32

163326117

3960096012

37167716313

12761236131

367736337

7960726722

أخرى  -حسابات مدينة أخرى

33263976117

73263176977

نقد مفقود للفروع المغلقة

27169936112

21067916027

27169936112-

21067916027-

2620860646892

75461596002

إيرادات برسم القبض
مصروفات مدفوعة مقدما
ذمم إجارة منتهية بالتمليك.

مؤونة نقد مفقود للفروع المغلقة
المجم ـ ـ ــوع

 -20وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي :

بناءً على قانون إحداث املصارف اخلاصة واملشرتكة رقم ( )28لعام  2881جيب على املصارف اخلاصة أن حتتفظ لدى مصرف سورية املركزي
بوديعة جممدة (حمجوزة) تعادل  %18من رأس مال املصرف 9ويتم اإلفراج عنها فقط عند تصفية املصرف.
يتكون هذا البند مما يلي :
1026/21/32
ل.س

1027/09/30
ل.س
ليرة سورية

20261226170

30063776170

دوالر أمريكي

3622169326199

3622169326199

2711277737239

2722972307279

 -22إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية:
1027/09/30

داخـ ــل الجمهورية

خ ـ ــارج

الجمهورية

ل.س
حسابات جارية وتحت
الطلب
ودائع مجمدة
حسابات استثمار لمدة
ثالثة أشهر أو أقل

حسابات استثمار لمدة
تزيد عن ثالثة أشهر
المجموع

1026/21/32

ل.س

المجم ــوع

داخـ ــل الجمهورية

ل.س

ل.س

خ ـ ــارج

الجمهورية

المجم ــوع

ل.س

ل.س

10691269296333

761296302

10691962196032

21633367216109

761116107

28656166926026

23769376272

0

23769376272

23760106179

0

63460806849

0

0

0

3639261126139

0

3659268126139

23623261236029

0

23623261236029

20611061736973

0

20618061736973

35617667896715

761296502

35618460096116

33606266446170

761116807

33606868676077
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 -21تأمينــات نقديـــة:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
البيان

1027/09/30

1022/21/32

بالليرات السورية

بالليرات السورية

المشتركة

المشتركة

الذاتية

ت مينات مقابل ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

2261116321

2677760276733

ت مينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

2630067276070

1673263126392

هامش الجدية

1063376012

2163776221

ت مينات أخرف

30612963396739

30622161706397

المجموع

57612269516253

39665961066208

الذاتية

ُ -23مخصصات متنوعة:
مشتركة  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مـا تـم رده

رصيد نهاية

رصيد بداية السنـ ــة

المكون خالل السنـ ــة

المستخــدم خالل السنة

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

29962176291

1360276000

1162336072-

0

29363926231

مؤونة القطع التشغيلي

369116073

0

0

0

369116073

مخصص ضريبة أجور وحوافز

7263736027

23763116371

21762116029-

0

1961136372

م .تدني للديون غير مباشرة

1063276173

0

0

267276173-

2369006000

تأمين ذاتي

23360006000

0

0

0

23360006000

1027/09/30
مخصص تعويض نهاية الخدمة

المجم ــوع

1027/21/32

45560276683

26065896348

ليرة سورية

ليرة سورية

12168376225-

ليرة سورية

لإليرادات

السنـة

ليرة سورية

39663016042 664676875-

ليرة سورية

ليرة سورية

مخصص تعويض نهاية الخدمة

769036211

12162016111

1763116721-

0

29962176291

مؤونة القطع التشغيلي

369116073

0

0

0

369116073

مخصص ضريبة أجور وحوافز

7761136332

23262776337

21769376202-

0

7263736027

م .تدني للديون غير مباشرة

2969006000

267276173

0

260006000-

1063276173

تأمين ذاتي

20360006000

3060006000

0

0

23360006000

28465506507

43267446494

-25561776328

-660006000

45560276683

المجم ــوع
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24ـ ضريبة الدخل:
-

تُمثل ضريبة الدخل الظاهرة في بيان الدخل ما يلي:

أ ـ ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
1027/09/30

1026/09/30

ليرة سورية

ليرة سورية

الخسارة/الربح المحاسبي قبل الضريبة

17222770,7173

,72997,297229

تطرح :أرباح غير خاضعة للضريبة

2700272707237-

77,7977377011-

,,71207291

1772,77917

2770173,,722,

7277,207222

%25

%12

ضريبة الدخل

20072977202

2,777017723

المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار

20072977202

0

%2

%2

يضاف  :رسم إعادة اإلعمار

1070197,22

0

مصروف ضريبة دخل السنة

21077177970

0

تضاف :مصروفات غير مقبولة ضريبيا
الربح الضريبي
نسبة ضريبة الدخل

نسبة رسم إعادة اإلعمار

مت تصفية الضريبة لعام  2887بالقرار رقم /255ح 5/بتاريخ  2814 /88/28وعام  2888بالقرار رقم  2817/3/2/66تاريخ 2817/84/11
وعام  2885القرار رقم  /11814 /تاريخ  2815/88/11وعام  2818بالقرار رقم  2817/3/2/84تاريخ . 2817/84/26
ويتم اآلن مراجعة بيانات عام  2811و  2812من قبل مديرية املالية
ب – الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

السنة

1027/09/30

1026/21/32

رصيد أول المدة

,77,327003

0

المضاف خالل السنة

20072977202

,177007003

المستبعد خالل السنة

,77,327003-

0

1070197,22

272327000

21077177970

,77,327003

يضاف  :رسم إعادة اإلعمار
رصيد آخر المدة
ج -مطلوبات ضريية مؤجلة:

السنة

1027/09/30

1026/21/32

0

0

2,94,29129

0

رصيد أول المدة
التغيـ ــر النـ ــاتف عـ ــن تغيـ ــر فـ ــي القيمـ ــة العادلـ ــة
لموجودات مالية متاحة للبيع خالل الفترة
رصيد آخر المدة

2,94,29129

24

0

 -25مطلوبات أُخرى:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
1027/09/30
ل.س

1026/21/32
ل.س

شيكات مقبولة الدفع

3632361936129

1602767176992

إيرادات مقبوضة مقدما

11163326721

212

ذمم دا نة أخرف

2672361006071

32163276717

مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

2761116772

22169726737

أرباح غير شرعية مجنبة

26730

16000

حسابات بين الفروع

396177

376322

5638860936501

1670161506567

المجموع

26ـ حسابات االستثمارات المطلقة:
َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
1027/09/30
البيــان

عمالء

1026/21/32

مصارف ومؤسسات
مالية

المجمـوع

عمالء

مصارف ومؤسسات
مالية

المجموع

حسابات التوفير

26984398349766

5594739183

17720172077,79

28926391259257

6398279878

10731779277232

ودائع ألجـل

35947695859585

14796369248

32771277127,12

27975498569483

14695769248

17792270717723

الوكاالت االستثمارية

5964695649588

1938895849557

22701772297237

3918592289888

1951795569885

2720177,270,2

72727779,27932

272,777927300

71772277797132

22712172237770

1721,73707103

2373707,237,73

المجمـوع
أعباء محققة غير

72972207772

مستحقة الدفع

72972207772

إجمالي حسابات

28595519364

2377277,027117

73737271197901

المطلقة
االستثمار ُ

27ـ التغير المتراكم في القيمة العادلة:

َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
البيــان

مشتـركة
1027/09/30

ذاتيــة

1026/21/32

المتاحة للبيع
الموجودات المالية ُ

14192239181

المجمـوع

2270327229 222711372,2

1498319555

25

1,279927372

1026/21/32

1027/09/30

8

8

0

0

َّ
إن الحركة على احتياطي القيمة العادلة كانت على النحو التالي:
 -احتياطي القيمة العادلة /ضمن حقوق الملكية:

البيــان

موجودات مالية

استثمارات

ُمتاحة للبيع

في العقارات

المجمـوع

موجودات ُمتاحة
للبيع

1027 / 09 / 30

14192239181

8

8

14192239181

الرصيد في بداية السنة

1498319555

0

0

1498319555

أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

17492659573

0

0

17492659573

مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

4798749351-

4798749351-

الرصيد في نهاية السنة

222711372,2

0

0

222711372,2

1027 / 21 / 32

2270327229

0

0

2270327229

الرصيد في بداية السنة

1191589866-

0

0

1191589866-

أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

2591859625

0

0

2591859625

مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

الرصيد في نهاية السنة

8

8
2270327229

0

0

2270327229

 -28احتياطي مخاطر االستثمار:
َّ
إن الحركة الحاصلة على احتياطي مخاطر االستثمار هي كما يلي:
البيــان

1027/09/30

1026/21/32

رصيد بداية الفترة

13767376777

23761736222

اإلضافات خالل الفترة

9362726997

7760116173

فروقات تقييم

1776723

161726770

رصيد نهاية الفترة

33262196483

13767376774

 - 29رأس المال

يتكون رأس مال املصرف كما يف  38أيلول  2817من  5956198319488ل.س موزعة على  5596189314سهم بقيمة أمسية قدرها188
ل9س للسهم الواحد.
 قام املصرف بتحويل جزء من مركز القطع املقابل لرأس املال املكتتب بالدوالر األمريكي إىل اللرية السورية وتثبيت مركز قطعبنيوي مببلغ  3897129775دوالر أمريكي مبوجب موافقة جلنة ادارة مصرف سورية املركزي بالقرارين رقم (/325ل  .أ) بتاريخ
 28شباط  92812والقرار (/645ل .أ ) تاريخ  24نيسان . 2812
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 وقام املصرف برتميم جزء من القطع البنيوي مببلغ  1191619288دوالر وتثبيت مركز قطع بنيوي دوالر أمريكي مببلغ 3795519575دوالر  9ومركز قطع يورو مببلغ  1898889888يورو مبوجب موافقة مصرف سورية املركزي بالقرار رقم
 166/1325تاريخ .2814/4/38
 -10احتياطي مخاطر التمويل:
ـ بناء على أحكام درار مجلس النقد والتسليف ردم (/901م.ن/ب )7لعام  1021وأحكام درار مجلس النقد والتسليف ردم (/230م.ن/ب)7
تاريخ  1020/7/27والمعدل لبعض أحكام القرار ردم (/397م.ن/ب )7تاريخ 61009/21/9
ـ يتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل في حساب احتياطي مخاطر االستثمار 6ما
يعني أنه ال حاجة لتكوين احتياطي عام لمخاطر التمويل في حال أن احتياطي مخاطر االستثمار يبلغ مقدار احتياطي عام مخاطر
التمويل المطلوب تكوينه أو يزيد عنه 6ويجب أال يقل احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي
ردم  /33/لعام  1003الخاص بالمصارف ايسالمية أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر
التمويل أيهما أكبر.
ـ يستمر العمل ب حكام المادة  /27/من المرسوم التشريعي ردم  /33/لعام  1003والخاص بالمصارف ايسالمية جهة استمرار تكوين
احتياطي لمواجهة مخاطر االستثمار المشترك لتغطية خسا ر ناتجة عنه وذلك حتى يصبح مبلغ االحتياطي مثلي رأس المال المدفوع
للمصارف ايسالمية او أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف.
ـ تم اعداد اختبارات جهد للمحفظة اال تمانية من دبل المصرف لتقدير مدف كفاية المخصصات المحتفظ بها وارت ت ادارة المصرف أن
المخصصات االضافية المحجوزة لغاية  1027/02/30والبالغة  13360006000ليرة سورية غير كافية ودررت إضافة مبلغ
 27360006000ل.س ليصبح إجمالي المخصصات ايضافية المحجوزة لغاية  1027/09/30مبلغ  31060006000ل.س

ـ دام المصرف بتشكيل مخصص على الديون المنتجة للتسهيالت المباشرة القا مة بتاريخ  1027/09/30مبلغ  3596129378ليرة
سورية  6وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغا وددره 0ليرة سورية

وللتسهيالت غير المباشرة مبلغ وددره

 1226913ليرة سورية وتبلغ حصة أصحاب الحسابات االستثمارية المطلقة منها مبلغا وددره 0ل.س
ـ دام المصرف بتشكيل مخصص للديون غير المنتجة للتسهيالت المباشرة بتاريخ  1027/09/30مبلغ  22613061326019ليرة سورية
 6وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغا وددره 0ل.س وللتسهيالت غير المباشرة مبلغ وددره  2161016779ليرة
سورية  6وتبلغ حصة أصحاب الحسابات االستثمارية المطلقة منها مبلغا وددره 0ل.س
وتبلغ المخصصات االضافية للتسهيالت المباشرة  31267126277ليرة سورية  6وللتسهيالت غير المباشرة  1196192ل.س
ـ تم تعليق تكوين االحتياطي العام لمخاطر التمويل لألصول الممولة من المساهمين واألموال التي يضمنها المصرف لنهاية عام 61023
حيث بلغ إجمالي احتياطي العام لمخاطر التمويل لغاية  20263716707 1021/21/32وهو نفس المبلغ الذي تم تكوينه بتاريخ
 . 1022/21/32مع العلم أن المصرف ملزم باستكمال احتجاز ايحتياطي العام لمخاطر التمويل المتوجب وفق أحكام القرار
/397م.ن/ب وتعديله بالقرار /230م.ن/ب 7عند انتهاء العمل بالقرار /901م.ن/ب27
ـ تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من احتياطي مخاطر التمويل والمحتجزة لغاية تاريخ  1027/09/30مبلغا وددره
1161396323

ليرة سورية وهي محتسبة لتاريخ  1021/9/30نتيجة تعليق تكوين االحتياطي مخاطر التمويل لألصول الممولة

من أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد التاريخ المذكور.
ـ تم االحتفاظ بالمخصصات السابقة الفا ضة عن متطلبات درار مجلس النقد والتسليف (/901م.ن.ب )7بمبلغ  23262906132ليرة
سورية 6عن الديون المباشرة وغير المباشرة 6وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغا وددره 0
27

ليرة سورية.

المؤجلة وأرصدة التمويالت:
 -12إيرادات ذمم البيوع ُ
َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيــان

ُمشتركـة

1027/09/30

المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء
ُ

1027/09/30

3962397529688

2982898559732

8

197139511

أُخرى  -إجارة الخدمات

798769633

495649485

أخرف  -عمولة سداد مبكر

2797269688-

1692159873-

المجمــوع

3770372217733

17,2,792,7272

االستصناع

 -11إيرادات من المصارف والمؤسسات مالية:
إن تفاصيل هذا البند كمايلي:

ُمشتركـة

البيــان

1027/09/30

1027/09/30

حسابات استثمارية (ودائع وكالة)

15596189551

12891389784

حسابات استثمارية (مرابحة دولية)

2892859133

1896249867

المجموع

1137,2770,2

22777227272

 -13صافي إيرادات إجارة:

َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ُمشتركـة

البيــان

1027/09/30

إيرادات إجارة منتهية بالتمليك

3897489533

يُطرح :مخصص تدني

8

المجمــوع

1027/09/30
5391219352
0

2372127321

30772,7933

 -14اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة:
البيــان
اهتالك موجودات اإلجارة التشغيلية

ُمشتركـة

1027/09/30

1027/09/30

0

0

اهتالك موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك

277071702,

327,,27317

المجمــوع

277071702,

327,,27317
28

15ـ الدخل المشترك القابل للتوزيع:

 يبلغ الدخل املشرتك القابل للتوزيع مبلغ  3985592289884ل.س مقابل  2955491889124ل.س للسنة السابقة -تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من الدخل املشرتك القابل للتوزيع:

البيــان

1027/09/30

1027/09/30

عمالء (حسابات استثمار على أساس المضاربة):
 -توفير

,3,73117923

29772227272

 -ألجل

 -16حصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب مال:

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

بصفته ُمضارب

1027/09/30

1027/09/30

61596669218

36798659843

2987496819688 2938498849645

بصفته رب مال

1722277207713 1791377207,77

المجموع

فيما يلي جدوال يبين تفاصيل الوكاالت االستثمارية:

البيــان

1027/09/30

1027/21/32

الوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بربح متوقع
 >1وحىت %6

2632763726710

17967216100

 >6وحىت %7

22360006000

22063006000

 >7وحىت %8

19760006000

71761116000

 >8وحىت %5

7621762236113

2603360736113

 >5وحىت %18

2679260016171

2631362006000

31360006000

2631960006000

<%18

االجمالي

5620167846085 22601765496537

وتبلغ تكلفة ودائع الوكالة االستثمارية مبلغ  58895829268ل.س
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 - 17حصة السهم من ربح (خسارة) الفترة
البيــان

صايف ربح الفرتة
املتوسط املرجح لعدد األسهم
حصة السهم األساسية

1027/09/30

1027/09/30

6941291,99141

1672362326932

9061926711

1769976037

61.42

98.99

 - 18النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
البيان
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة
أشهر

يضاف إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو
أقل

أرصدة مقيدة السحب
الصافي

1027/09/30

1027/09/30

ليرة سورية

ليرة سورية
22631369236230

31692367116077
71623067936230

32612367036131

72629162336717

70672962226397

89625664806885 248678860726462

 -19المعامالت مع أطراف ذات عالقة:
دام المصـرف بالـدخول فـي معـامالت مـع الشـركة األم ومـع كبـار المسـاهمين وأعضـاء مجلـس ايدارة وايدارة العليـا ضـمن النشـاطات االعتياديـة
المرابحة والعموالت التجاريةَّ 6
المؤجلة والتمـويالت الممنوحـة لألطـراف ذات العالدـة تُعتبـر منتجـة
إن جميع ذمم البيوع ُ
للمصرف وباستخدام نسب ُ
ولم ُيؤخذ لها أي ُمخصصات .
-

المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل الفترة:
فيما يلي ُملخص ُ
1027

الشركة األم

الشركات

الشركات

التابعة

الشقيقة

الشركات الزميلة

المشاريع

أعضاء هيئة

المشتركة

الرقابة الشرعية

بنود داخل الميزانية:
 -إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى

المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

11673769706320

ايرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات

963136223

0

ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت

38

الشركة األم

1027

الشركات

الشركات

التابعة

الشقيقة

الشركات الزميلة

المشاريع

أعضاء هيئة الرقابة

المشتركة

الشرعية

بنود داخل الميزانية:
 إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارفومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

17639267976317

161306000

ايرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات

0

ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت

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

1027/09/30 1027/09/30
ليرة سورية

ليرة سورية
اإلدارة التنفيذية العليا:
-

رواتب

12764006535

-

مكافآت

769846400

-

أخرى

7167076133

15463956577
360006000
----

مجلس اإلدارة:
-

رواتب

0

0

-

مكافآت

4960006000

1960366866

-

بدالت

1460006000

1867186000

اقامة وتنقالت وأخرى

565016019

462186473

هيئة الرقابة الشرعية:
-

أتعاب

بدالت
مصاريف سفر واقامة أعضاء
الهيئة الشرعية
المجموع

----

----

2269186889

665566153

365416869

8066517

36860666557

31666526696
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 -30القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية:
أوالـ القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية :
ُيظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والعادلة للموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية العمومية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في البيانات المالية.

1027/09/30

القيمة الدفترية

البيأن
 -الموجودات المالية

القيمة العادلة

8

 إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدىالمصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

 حسابات استثمار وشهادات لدى المصارفومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالتإيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسساتمالية
-ودائع العمالء

1027/21/32

القيمة الدفترية
8

القيمة العادلة
8

8

220612261316730

220612261316730

97693763326273 97693763326273

30632267116221

30632267116221

22673967996331 22673967996331

22632363916113

22632363916113

31633063316200 31633063316200

33611760096112

33611760096112

33602161276077 33602161276077

72622169176273

72622169176273

77622060236313

77622060236313

ثانياًـ تحديد مستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة:
/ 1027/09/30ليرة سورية
البيـان

القيمة الدفترية

موجودات مالية متوفرة للبيع

10160796370

البيـان

القيمة الدفترية

القيمة العادلة مقاسة من

القيمة العادلة مقاسة من

خالل المستوى الثاني

خالل المستوى األول

0

19361336991

القيمة العادلة مقاسة من خالل
المستوى الثالث

0

المجموع
19361336991

/ 1026/21/32ليرة سورية

موجودات مالية متوفرة للبيع

20767396727

القيمة العادلة مقاسة من

القيمة العادلة مقاسة من

القيمة العادلة مقاسة من خالل

خالل المستوى األول

خالل المستوى الثاني

المستوى الثالث

21267926070

0

0

المجموع
21267926070

تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:
املستوى األول :ميثل القيمة العادلة لألسعار املتداولة (غري املعدلة) ملوجودات مماثلة يف أسواق فعالة.
املستوى الثاين :ميثل العناصر األخرى خبالف األسعار املتداولة ضمن املستوى األول واليت يتم مالحظتها بشكل مباشر (من خالل األسعار) أو
بشكل غري مباشر (يتم اشتقاقها من األسعار).
املستوى الثالث :ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات السوق.
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 -32إدارة المخاطر:
اإلفصاحات الكمية:
مخاطر ااالئتمان
 )2توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر :

تتوزع التعرضات اي تمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:
الشركات

1027/09/30

األفراد

ليرة سورية

التمويالت العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

الحكومة
والقطاع
العام

المصارف
والمؤسسات
المصرفية

المجموع

االخرى

ديون متدنية المخاطر
عادية (مقبولة

72496629478

8938893589866

48971695559843

3933292419233

53915492579612

24293159474

64695629564

3974895889277

38697739618

4954495689325

غير منتجة:

8

8

8

8

دون المستوى

13297749475

6596159543

1691229883

1195879338

22698159435

مشكوك في تحصيلها

1129145

398239153

68295859535

4593489884

65594739244

رديئة

43393839845

51394149523

12955597629357

1986495359231

15941194559156

المجموع

1953392479612

18988594159848

58988493379748

4976498859416

74935198859816

4591229637-

12592839428-

46296289518-

3798689364-

67898879331-

38395859378-

7793659428-

11988895839888-

86591589516-

12948793259682-

2720271297297

97,077771710,

2772207,217922

37,72779,7237

72732372917,,3

المخاطر)
تتطلب اهتماما خاصاً

يطرح :اإليرادات
المحفوظة

يطرح :مخصص
التدني

الصافي

قيم ـ ــة خمصـ ـ ــص الت ـ ــدين للـ ـ ــديون املنتجـ ـ ــة ( مباش ـ ــرة وغـ ـ ــري مباش ـ ــرة ) يبلـ ـ ــغ  3694749255ل.س والـ ـ ــديون غ ـ ــري املنتجـ ـ ــة ( مباش ـ ــرة وغـ ـ ــري مباشـ ـ ــرة)
 11986294359868ل.س حي ـ ـ ــث تبل ـ ـ ــغ قيم ـ ـ ــة خمص ـ ـ ــص الت ـ ـ ــدين لل ـ ـ ــديون غ ـ ـ ــري املباش ـ ـ ــرة  1395889888ل.س واملخصص ـ ـ ــات االض ـ ـ ــافية تبل ـ ـ ــغ
 52293159448ل.س.
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1026/21/32
ليرة سورية

األفراد

التمويالت
العقارية

الحكومة

الشركات
الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

والقطاع
العام

المصارف

والمؤسسات
المصرفية

المجموع

االخرى

ديون متدنية المخاطر
عادية (مقبولة المخاطر)

47591529425

7986192319546

14971193389866

1928395559866

8

8

23945196819583

تتطلب اهتماما خاصاً

4893829824

56491629734

4973294589623

38793819555

8

8

5973292569576

غير منتجة:

دون المستوى

8

598369525

58798789682

4195639553

8

8

55592789764

593359418

28896859474

71795859344

5897559856

8

8

58296539324

48891589522

1918593579286

12916593669886

55595559647

8

8

14983495229741

27027799177,2

9702772977279

317,3270217202

177,772,17927

0

0

2272277212770,

6495859174-

18394879684-

42491879783-

3497889488-

8

8

78698889565-

يطرح :مخصص التدني

26396489345-

25896859474-

11922694719756-

77894489524-

8

8

12951591789135-

الصافي

7,,77297171

,72,372007292

1272,272717901

27,7270127922

0

0

317330732,7700

مشكوك في تحصيلها
رديئة
المجموع
يطرح :اإليرادات

المحفوظة

قيم ـ ــة خمصـ ـ ــص الت ـ ــدين للـ ـ ــديون املنتجـ ـ ــة ( مباش ـ ــرة وغـ ـ ــري مباش ـ ــرة ) يبلـ ـ ــغ  4896659471ل.س والـ ـ ــديون غ ـ ــري املنتجـ ـ ــة ( مباش ـ ــرة وغـ ـ ــري مباشـ ـ ــرة)
 11982498689273ل.س حي ـ ـ ــث تبل ـ ـ ــغ قيم ـ ـ ــة خمص ـ ـ ــص الت ـ ـ ــدين لل ـ ـ ــديون غ ـ ـ ــري املباش ـ ـ ــرة  2893679875ل.س واملخصص ـ ـ ــات االض ـ ـ ــافية تبل ـ ـ ــغ
 67498889278ل.س
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 )2التركز حسب القطاع االقتصادي  :يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اي تمانية حسب القطاع االدتصادي كما في 1027/09/30

القطاع
االقتصادي

مالي

صناعة

تجارة

زراعة

عقارات

أسهم

أفراد

حكومة وقطاع عام

المجموع

البند

56981297829152

أرصدة لدى بنوك مركزية

56981297829152

 إيداعات وحساباتاستثمار لدى المصارف
ومؤسسات مصرفية لمدة

118981198389458

118981198389458

ثالثة أشهر أو أقل

 إيداعات وحساباتاستثمار لدى المصارف

ومؤسسات مصرفية لمدة

38956197229612

38956197229612

ثالثة أشهر أو أكثر

ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة
التمويالت
ضمن الموجودات المالية
المتوفرة للبيع

8

3982492189866

46957591819668

5988697629288

392119344

28798379867

8

61931395529883

1918492159557

25598339552

897569525

اإلجمالي 1027/09/30 /

141966895589125

3982492189866

46957591819668

5988697629288

392119344

897569525

1918492159557

56981297829152

255975596589125

اإلجمالي 1026/21/32 /

2227,0177037,37

1720779277221

10772,73297177

,72,372007292

372917232

2372137231

7,,77297172

21717279277929

2,9722172217,17
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الديون المجدولة:

صــنفت كــذمم بيــوع مؤجلــة وأرصــدة تمــويالت غيــر منتجــة وأُخرجــت مــن إطــار ذمــم البيــوع المؤجلــة
هــي تلــك الــديون التــي ســبق وأن ُ
وأرصــدة التمــويالت غيــر المنتجــة بموجــب جدولــة أصــولية وتــم تصــنيفها كــديون تتطلــب اهتمــام خــاص 6ودــد بلــغ إجمالهــا كمــا فــي نهايــة

الفترة الحالية  3607167776772ليرة سورية مقابل  2620967726292ليرة سورية كما في نهاية السنة السابقة.
الديون المعاد هيكلتها:

يقصد بإعادة اله يكلة إعادة ترتيب وضع ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت من حيث تعديل األدساط أو إطالة عمر التمويل أو

ت جيل بعض األدساط أو تمديد فترة السماح  ...الخ 6وتم تصنيفها كديون تتطلب اهتمام خاص 6ودد بلغ إجمالها كما في نهاية الفترة

الحالية  21632367036123ليرة سورية مقابل  21611162136310ليرة سورية كما في نهاية السنة السابقة
مخاطر السوق:
االفصاحات الكمية:

مخاطر العمالت:

1027/09/30
العملة
دوالر أمريكي

ليرة سورية
مركز القطع

التغير في سعر صرف العملة()%20

%20 29637263316733

األثر على األرباح والخسا ر

األثر على حقوق الملكية

2693762336173

2693169126397

2620167916027

%20

22061796102

جنيه استرليني

9316207-

%20

936122-

فرنك سويسري

176320

%20

16732

عمالت أخرف

19962976177

%20

1969296713

يورو

دوالر أمريكي

70639226323

1026/21/32
العملة

22260326903

1167396797
ليرة سورية

مركز القطع

التغير في سعر صرف العملة()%20

%20 29673061716213

األثر على األرباح والخسا ر

األثر على حقوق الملكية

2697360176129

2692363706930

يورو

3639767376322

%20

33967736737

جنيه استرليني

261296219-

%20

2126923

فرنك سويسري

106113

%20

16019

عمالت أخرف

37167076131

%20

3761706713

المؤشر
األسهم

ليرة سورية
التغير في المؤشر()%20
%20

1026/21/32
المؤشر
األسهم

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

1965836399

1965836399

ليرة سورية
التغير في المؤشر()%20
%20

األثر على األرباح والخسائر
2162796207

األثر على حقوق الملكية
2162796207
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2706111
26022

مخاطر التغير بأسعار األسهم:
1027/09/30

33362126377

1262306321

مخاطر السيولة
 أوالً :يلخص الجدول أدناه توزيع الموجودات والمطلوبات (غير مخصومة)على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية:1027/09/30

حتى 7أيام
ل.س

أكثر من  7أيام

أكثر من شهر

إلى 3أشهر

إلى 7أشهر

ل.س

ل.س

ل.س

إلى شهر

أكثر من 3أشهر

أكثر من 7أشهر

أكثر من 9أشهر

ل.س

ل.س

إلى 9أشهر

إلى سنة

أكثر من سنة

المجموع

ل.س

ل.س

الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

65694266916711

23697262916711

إيداعات وحسابات استثمار
لدى المصارف ومؤسسات

220682268386450

220612261316730

مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل
حسابات استثمار لدى

المصارف ومؤسسات مصرفية

23639067936371

22697261176170

30656267116621

لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

المؤجلة وأرصدة
ذمم البيوع ُ

1613061126977

موجودات مالية ُمتاحة للبيع

11760376027

20621163016937

62632365916883

167926913

19568336991

استثمارات في شركات زميلة

3163006000

5165006000

موجودات إجارة ُمنتهية

1361236377

8361236374

77762236137

2613062906458

موجودات ثابتة بالصافي

1633761926230

1635768926630

موجودات غير ملموسة

1363176779

1563176779

موجودات أُخرى

2620160276192

2620860646892

7611367736239

4611567736239

التمويالت– بالصافي

7613763326377

22610962026190

21611260316172

بالتمليك

صافي موجودات قيد
االستثمار أو التصفية

71360176202

وديعة مجمدة لدى مصرف
سورية المركزي

37

7690261026231

3620361796337

مجموع الموجودات

285677368746824

4613765566344

22680962066190

28688260586846

12687360186378

3620561796334

31631767376914

المطلوبات

178600766426930
0

 -إيداعات وحسابات

استثمارمصارف ومؤسسات

35618460096116

33611760096112

مالية.
أرصدة الحسابات الجارية
للعمالء
تأمينات نقدية

72622169176273
33607761226039

76662869146243
12260776773

57612269516253

90362716233

91767296990

2639367176122

17360196923

11262736973

39263016072

39663016042

3631160936301

5638860936501

مخصص ضريبة الدخل

71062126920

41066166960

مطلوبات ضريبية مؤجلة

7760776332

4760746352

264694762496418

90562416655

98464296990

2659564146826

14560196925

11666436945

6646362726617

275636669816376

11637763326217

33060006000

23601263306912

27679361916731

2627261136217

3677162316023

3633962276973

73670563596385

11693363006229

18693563006269

ُمخصصات ُمتنوعة
مطلوبات أُخرى

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق أصحاب
المطلقة
حسابات االستثمار ُ
مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق

أصحاب حسابات االستثمار

293631466806551

2643562416655

24602069706922

29638867136574

6689261556539

3699867826958

38695860866742

المطلقة وحقوق الملكية
ُ
الفجوة للفئة

7655068056738-

1680164236689

1610268646612-

50766646718-

24698267716839

89365016614-

6663063486827-

الفجوة التراكمية

7655068056738-

4674863916049-

6695061566672-

7645769126398-

7651368526442

6663063486827

0
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178600766426930

1027/21/32

حتى 7أيام
ل.س

أكثر من  7أيام

أكثر من شهر

إلى 3أشهر

إلى 7أشهر

ل.س

ل.س

ل.س

إلى شهر

أكثر من 3أشهر

أكثر من 7أشهر

أكثر من 9أشهر

ل.س

ل.س

إلى 9أشهر

إلى سنة

أكثر من سنة

المجموع

ل.س

ل.س

الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

73613267296020

73613267296020

إيداعات وحسابات استثمار
وشهادات لدى المصارف

ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة

97693763326273

97693763326273

أشهر أو أقل
حسابات استثمار وشهادات لدى
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة
تزيد عن ثالثة أشهر

المؤجلة وأرصدة
ذمم البيوع ُ

0

3692363726197

31633063316200

21267926070

21267926070

استثمارات في شركات زميلة

3163006000

3163006000

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

3367016021

3367016021

71363106321

92067206323

موجودات ثابتة بالصافي

1637161906110

1637161906110

موجودات غير ملموسة

369216231

369216231

موجودات أُخرى

73761396002

73761396002

موجودات ضريبية ُمؤجلة

0

0

7622963306329

7622963306329

24629964776445

102618868606006

التمويالت– بالصافي

3671961736270

22673967996331
3623969036377

3630763116112

9677367276392

22673967996331
2619362736930

92761796731

موجودات مالية ُمتاحة للبيع

صافي موجودات قيد االستثمار أو
التصفية

27261906002

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية
المركزي
مجموع الموجودات

247645162696376

5663969056374

5650463886186

16613169646243
35

2619566756950

96461796431

8

المطلوبات
 -إيداعات وحسابات

33602161276077

33606868676077

أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

77622060236313

44666060236313

تأمينات نقدية

31607261776719

استثمارمصارف ومؤسسات مالية.

29760176727

39665961066208

1161926332

27969716732

77961936712

27160076911

7967706337

73360276213

45560276683

1670161306327

1670161506567

1261336003

8668356003

223677362336219

1161926332

27969716732

77961936712

27160076911

7967706337

3677262326010

210663162896762

12691961376710

10167006000

22611967336203

9631363326109

3629160796912

3601761116903

1610767236113

53689465436002

12672162176177

16676162176144

ُمخصصات ُمتنوعة
مطلوبات أُخرى

مخصص ضريبة الدخل
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق أصحاب حسابات
المطلقة
االستثمار ُ

مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق
أصحاب حسابات االستثمار

237672767096229

13261926332

21630967026339

9612162306393

3637260376903

3622760136771

31670160136717

الفجوة للفئة

9668767596707

5640866236813

7600560286073-

26637063236548

4605063786953-

1610167446020-

28610865466041-

9668767596707

25609663736530

8609263556457

14646266696005

10642261906051

28610865466041

0

المطلقة وحقوق الملكية
ُ

الفجوة التراكمية

48

102618868606006

ثانياً :بنود خارج المي ازنية:
ليرة سورية
1027/09/30

لغاية فترة سنة

اإلعتمادات والقبوالت

0

السقوف غير
المستغلة
الكفاالت
المجموع

من فترة سنة لغاية 5

أكثر من ()5

0

0

0

0

4652162666141

0

23687863196850

0

28639064966091

سنوات

7632162226171
21613367216333

2607161226197

2604168626197 27634766346795

سنوات

المجموع

ليرة سورية
من فترة سنة لغاية

أكثر من ()5

 5سنوات

سنوات

0

0

0

0

2699668246367

0

8664760216297

0

20664368166564

1026/21/32

لغاية فترة سنة

اإلعتمادات والقبوالت

0

السقوف غير المستغلة

2699261276327

الكفاالت

7629367916019

93363106221

المجموع

9669063066396

95365106268
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المجموع

 -31التحليل القطاعي:
أ .معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:
فيما يلي معلومات عن دطاعات أعمال المصرف:
المجموع
البيـــــان

أرقام الفترة

أرقام المقارنة

1027/09/30

1026/09/30

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

70363316112

3612161726719

2603067396133

2637963326732

2607769106332

3169716397

0

0

3169716397

0

0

0

0

0

70363316112

3617361136313

2603067396133

2637963326732

2601061296230

22602962176332

0

0

0

3637761736910-

3637761736910-

1671162776107-

963136223

963136223

70363316112

3617361136313

2603067396133

1621369196232-

1632362016123

1639961396379

0

0

0

71062126920-

71062126920-

21267016223-

70363316112

3617361136313

2603067396133

1609769126303

1672362326932

األفراد

إجمالي اييرادات

المؤسسات

مخصص تدني للتمويالت
الممنوحة

تدني ديمة الموجودات المالية
نتا ج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة على
القطاعات

أخرى

الخزينة

حصة المصرف من

أرباح(خسا ر) الشركات الزميلة
الربح دبل الض ار ب
ضريبة الدخل
صافي ربح (خسا ر) الفترة
البيـــــان

األفراد

المؤسسات

الخزينة

موجودات القطاع

7630763736202

121691369396291

19361336991

-

1620263326092

أخرى

22672167726097
399631367310

161306000

أرقام الفترة

أرقام المقارنة

1027/09/30

1026/21/32

173671963216792

297622762856496

0

0

0

0

0

0

االستثمارات في شركات الزميلة

0

0

0

3163006000

3163006000

5165006000

موجودات غير موزعة على القطاعات

0

0

0

7611367736239

7611367736239

4622962746520

مجموع الموجودات

7630763736202

121691369396291

19361336991

7617161736239

171600762726930

102618868606006

مطلوبات القطاع

107633261336212

33611760096112

171611061776907

272618166196509

مطلوبات غير موزعة على القطاعات

0

0

0

2613160926137

2613160926137

3614462036153

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب

1076332613362

33611760096112

0

2613160926137

179607163726722

274651667316761

0

3631161906272

3631161906272

3647467256094

0

2623962706721-

2623962706721-

2621569216226-

استبعاد الموجودات والمطلوبات بين
القطاعات

حسابات االستثمار المطلقة

12

مصاريف راسمالية

0

0

االستهالكات

0

0
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 – 33الخسائر التشغيلية
بسبب األحداث الجارية تم إغالق بعض فروع البنك في عدد من المحافظات وهي كما يلي:

مبالغ الموجودات (نقدية  -بقية
الموجودات )

مبالغ الخسائر المتوقعة لهذه
الفروع

المبالغ
المغطاة
بعقود
تأمين

المؤونات
المكونة مقابل
الخسائر
المحتملة

38162476429

0

38162476429

0

0
0

الفرع المغلق
لتاريخه

نقدية
( بالليرات
السورية وفق
أحدث تقدير )

2

دير الزور

38162476429

1167286079

1

سيف الدولة

0

2666606265

0

3

السبع بحرات

0

1261046876

0

0

7

حرستا

0

1866626145

0

0

0

3

عدرا

0

1262926821

0

0

0

2

الرقة

4869176276

0

4869176276

0

4869176276

7

درعا

0

3866896429

0

0

0

1

حمص الدروبي

14768876716

0

14768876716

0

14768876716

9

ادلب

0

3366956235

0

0

0

67869616312

28168106732

67869616312

0

67869616312

ر.ت

المجموع

موجودات ثابتة

بقية
الموجودات

نقدية

0

االجراءات
المتخذة

مالحظات
اخرى

المبلغ بجميع
العمالت

تم تشكيل
المخصصات
الالزمة

المبلغ بجميع
العمالت
المبلغ بجميع
العمالت
المبلغ بجميع
العمالت

 يوجد خسارة تشغيلية بفرع حمص الر يسي بقيمة  336300ل.س هي عبارة عن نقد في الطريق. يوجد أضرار في بناء فرعي البنك في حلب (سيف الدولة –السبع بحرات) بسبب األحداث الوادعة في محافظة حلب جراء األزمة 6و لقدعدت خسا ر رأسمالية طار ة وسجلت بمبلغ ( )2260296931ل.س و هي عبارة عن ( )%20من صافي ديمة المباني مستندين الى
محضر ضبط الشرطة وتقرير اللجنة المختصة المشكلة لهذه الغاية في البنك.
 تم ادتطاع مخصص بمبلغ ( )7263116121ل.س لقاء أضرار مبنى فرع البنك في محافظة الردة ولقاء النقد البادي في الفرع عند االغالق6موزعا إلى ( )7962736933ل.س مخصص لقاء النقدية 6و ( )1167276139ل.س مخصص لقاء صافي القيمة الدفترية لبناء فرع البنك
في محافظة الردة 6و دد دام البنك بذلك من باب الحيطة والحذر مع العلم أنه ليس لدف البنك اية معلومات مؤكدة ال عن السردة وال عن
االضرار .
-

حصل حريق بسبب انفجار مولدة الكهرباء في مبنى فرع البنك في محافظة القامشلي وذلك بتاريخ  6 1027/9/17ودد تم تنظيم ضبط
شرطة بهذا الخصوص  6كما دامت إدارة البنك بتشكيل لجنة فنية مختصة لتقدير األضرار وديمتها 6ولم ُينجز هذا التقرير لغاية

 6 1027/9/30لذلك لم يتم تحميل خسا ر هذه األضرار في البيانات المالية المرحلية للبنك المودوفة بالتاريخ المذكور  6علما أن الحادث

مشمول ببوليصة التامين ردم  270تاريخ إصدارها  1022/22/2وان ديمة الخسا ر النها ية لن يتم تحديدها اال بعد التسوية مع شركة
التامين.
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-34كفاية رأس المال:
المبلغ الذي يعتبره المصرف كرأس المال ونسبة كفاية رأس المال 6وفق الجدول التالي):
/1027/09/30ليرة سورية

/1027/21/32ليرة سورية

بنود رأس املال األساسي
رأس املال املكتتب

9632261326700

1679967036700

احتياطي قانوين

0

31362216221

احتياطي خاص

31362216221

احتياطي القيمة العادلة

27261136212

2760326339

صايف املسامهات يف املؤسسات املالية

3163006000-

3163006000-

صايف املوجودات الثابتة غري امللموسة

1363176779-

369216231-

صايف الربح او اخلسارة

262316333

77267316797

ضايف االرباح غري احملققة عن تقييم القطع البنيوي

27601760396371

27601760396371

صايف األموال اخلاصة األساسية

16665569286683

16659762416681

احتياطي عام خماطر التمويل

20263716707

20263716707

جمموع رأس املال التنظيمي( األموال اخلاصة )

16676164926087

16670367256086

املوجودات املرجحة باملخاطر

210631962126173

37671269336732



حسابات خارج امليزانية املثقلة

31672162196020

9627169216192

املخاطر التشغيلية

3613269726092

3613269726092

مركز القطع التشغيلي

30969926913

13769706122

256660063386964

70664168096659

نسبة كفاية رأس املال()%

% 27609

%37.80

نسبة رأس املال األساسي()%

% 27601

%37.65

 - مت تعديل أرقام املقارنة بسبب إعادة تتثقيل أحد بنود املوجودات املرجحة باملخاطر (األرصدة اجملمدة لدى املصارف).
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 -35ارتباطات والتزامات محتملة ( خارج الميزانية ):
ارتباطات والتزامات ا تمانية ( ديمة اسمية) :

1027/09/30

1027/21/32

ليرة سورية

ليرة سورية

اعتمادات

0

0

قبوالت

0

0

كفاالت :
 -دفع

0

0

 -حسن تنفيذ

21639762016217

7672261726123

 -دخول عطاء

2621962236221

33361136917

33263216071

33263726733

7632162226171

2699261276327

-

-

 أخرىسقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة
أخرى
المجمـ ـ ــوع

20664368166564 28639064966091
========
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