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بنك سورية الدولي اإلسالمي

اإليضاحات حول البيانات المالية

للسنة المالية المنتهية في  ١٣كانون األول 10٣8

٣ـ معلومات عامة:
إن املصرف شركة مسامهة عامة سورية تأسس بتاريخ  7أيلول  2119مبوجب قانون قرار رئاسة جملس الوزراء رقم /97م.و تاريخ  7أيلول
 2119وحصل على السجل التجاري حتت رقم  14889لدى وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك وخيضع ألحكام املرسوم
التشريعي رقم  35لعام  2115اخلاص بإحداث املصارف اإلسالمية والقانون رقم  28لعام  2111وتعليماته التنفيذية والقانون رقم 23
للعام  2112وقانون التجارة رقم  33لعام  2117وقانون الشركات رقم  26لعام  2111ولألنظمة اليت يضعها جملس النقد والتسليف مبا
ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
مت تسجيل املصرف يف سجل املصارف لدى مصرف سورية املركزي حتت الرقم  19بوصفه مصرفاً خاصاً .ومت التداول بأسهم املصرف يف
سوق دمشق لألوراق املالية وكل ذلك مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف مدينة دمشق منطقة املزة أتوسرتاد مقابل دار املعلمني جانب القنصلية السعودية عقار رقم  4298املزة6
دمشق-سورية.
يقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه واليت بلغ عددها  24فرعاً ومكتبني هي:
دمشق ( الروضة  6املزة  6حريقة  6حرستا  6عدرا  6مزة فيالت شرقية  26 6أيار 6فندق داماروز 6يعفور) .
حلب (العزيزية  6السبيل  6سبع حبرات  6سيف الدولة 6الفرقان 6شارع فيصل) 6درعا 6محاه 6محص 6دير الزور 6الالذقية 6طرطوس 6ادلب6
القامشلي 6الرقة.
ومكاتب (مكتب شام سيت سنرت 6مكتب مرفأ الالذقية).
وقد تأسس املصرف برأس مال مقداره  5611161116111لرية سورية موزع على  1161116111سهم بقيمة امسية  511لربة سورية
للسهم الواحد 6قام املصرف خالل شهر تشرين الثاين  2111بزيادة رأمساله مبقدار  49163816511لرية 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 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  62111وقد اتبعه بزيادة رأمساله مبقدار  2613869186511لرية سورية خالل شهر آذار
 2111ليصبح رأس املال مبقدار  7651161116111لرية سورية 6ويف 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  2111وعلى احكام تعليمات جتزئة االسهم ودجمها الصادرة بالقرار رقم /46م تاريخ 7
نيسان  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  7561116111سهم بقيمة امجالية
تبلغ  7651161116111لرية سورية 6وقد اتبعه بزيادة ثالثة حيث مت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  91263166211لرية سورية ليصبح
 8611263166211لرية سورية 6مث أتبعه بزيادة رابعة بقيمة  38761696511لرية سورية ليصبح رأس مال املصرف مبلغ
 8646664156711لرية سورية 6مث أتبعه بزيادة خامسة بقيمة 1619264256711ل.س ليصبح رأس مال املصرف مبلغ
 6659168316411لرية سورية مث أتبعه بزيادة سادسة بقمية  4613663286411ل.س ليصبح رأس مال املصرف مبلغ
 13671161566811ل.س .
 وللمصرف على وجه اخلصوص مباشرة األنشطة التالية: .1فتح حسابات اجلارية.
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 .2فتح حسابات االستثمار املطلقة وخلطها مع أموال املصرف واألموال اليت له حرية التصرف املطلق هبا واستثمارها يف
ما جتيزه هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.
 .3فتح حسابات االستثمار املقيدة خارج امليزانية واستثمارها يف ما جتيزه هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.
 .4إدارة حسابات االستثمار بصيغيت املضاربة أو الوكالة باالستثمار.
 .5التمويل واإلجارة واالستثمار املباشر من خالل إقامة املشروعات املنتجة وتأسيس الشركات 6واالستثمار املايل من
خالل شراء األوراق املالية.
 .9تقدمي اخلدمات املصرفية اليت جتيزها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف.
 .7تقدمي التمويالت احلسنة من األموال اخلاصة للمصرف أو األموال اليت له حرية التصرف املطلق هبا 6بصورة منفردة أو
من خالل إنشاء الصناديق"
 .8أي أعمال مصرفية أخرى جتيزها القوانني واألنظمة النافذة وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف
 مت إقرار البيانات املالية من قبل جملس إدارة املصرف يف جلسته املنعقدة بتاريخ  2116/12/21رقم ( )2116/4/1/4وهي خاضعة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني.
هيئة الرقابة الشرعية:
اشارة اىل املرسوم التشريعي رقم ( )35لعام  2115الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد حمدود من علماء الفقه
والشريعة والقانون واليت يتم تعيينها من قبل اجلمعية العمومية ملسامهي املصرف االسالمي فقد مت تكوين هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من
ثالثة أعضاء من علماء الفقه والشريعة والقانون يف العامل العريب واإلسالمي ويكون رأيها ملزماً للمصرف وهم :
د.عبد الستار أبو غدة (رئيس هيئة الرقابة الشرعية )
د.عبد الفتاح البزم ( نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية )
د.يوسف شنار (عضو تنفيذي هليئة الرقابة الشرعية)
مت تعيني هيئة الرقابة الشرعية باملصرف بناء على قرار جملس النقد والتسليف رقم /93م ن/بتاريخ  2117/15/21وبقرار من اجلمعية
العمومية العادية املنعقدة بتاريخ  2117/14/29للمسامهني بناء على اقرتاح جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مبوافقة جملس
النقد والتسليف وال جيوز عزل أي منهم إال بقرار من اجلمعية العمومية وإعالم مصرف سورية املركزي بذلك.
مت تعيني عضو متدرب لدى هيئة الرقاية الشرعية السيد الدكتور أنور صطوف (عضو متدرب لدى هيئة الرقابة الشرعية) وذلك بناء على
قرار جملس ادارة البنك رقم  2117/4/5/16املنعقد بتاريخ  2117/11/17وعلى موافقة اهليئة العامة للمسامهني املنعقدة بتاريخ
.2118/14/25
مهمة اهليئة مراقبة أعمال املصرف اإلسالمي وأنشطته من حيث توافقها أو ُمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية وإبداء الرأي الشرعي يف
صيغ العقود الالزمة ألنشطة املصرف وأعماله.
- 1السياسات المحاسبية :
أسس إعداد البيانات المالية
-مت إعداد البيانات املالية للمصرف وفقاً للمعايري الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 6ووفقاً للمعايري

ُ
الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جملس معايري
احملاسبة الدولية يف اجلوانب اليت مل تغطها اهليئة ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات جملس النقد والتسليف مبا ال خيالف أحكام
الشريعة االسالمية.
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للمتاجرة واملوجودات/املطلوبات املالية املتاحة
 مت إعداد البيانات املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات/املطلوبات املالية ُُ
للبيع 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:

المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية :
معيار المحاسبة المالي رقم 15

يهدف هذا املعيار إىل بيان املبادىء احملاسبية املتعلقة بإثبات وقياس وعرض واإلفصاح عن االستثمارات اليت تقوم بعا املؤسسات املالية
اإلسالمية يف الصكوك واألسهم واالستثمارات األخرى اليت حتمل خصائص أدوات الدين وحقوق امللكية.
يطبق هذا املعيار على استثمارات املؤسسة سواء املباشرة أو من خالل املنتجات الركبة  6صناديق االستثمار 6حمافظ االستثمار
6الصكوك وغريها من أدوات الدين أو األسهم.
أصدر جملس احملاسبة التابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف  2117/12/31قراراً يقضي بتعديل بعض بنود
املعيار(السماح باحملاسبة عن أدوات الدين حتت جمموعة ثالثة “االستثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية) 6وجيب أن تطبق
املؤسسات املالية اإلسالمية تلك التعديالت بالتزامن مع تطبيق معيار احملاسبة املالية رقم 31وبأثر رجعي 6إال إذا كان ذلك غري عملي
وجيب اإلفصاح عن تطبيق التعديالت أعاله 6وأثره 6يف القوائم املالية يف أول فرتة للتطبيق.
معيار المحاسبة المالي رقم  17المتعلق بحسابات االستثمار

أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيويف) معياراً حماسبياً جديداً هو “معيار احملاسبة املالية رقم  – 27حسابات
االستثمار 6وحيل هذا املعيار اجلديد حمل معيارين حماسبيني سابقني يتعلقان حبسابات االستثمار ومها معيار احملاسبة املالية رقم ( 5اإلفصاح
عن أسس توزيع األرباح بني أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات االستثمار) ومعيار احملاسبة املالية رقم ( 9حقوق أصحاب
حسابات االستثمار وما يف حكمها).
ينطبق هذا املعيار على حسابات االستثمار املطلقة واملقيدة اليت تديرها املؤسسات املالية اإلسالمية 6سواء أكانت داخل امليزانية أم
خارجها .ويشمل امل عيار حسابات االستثمار اليت تدار على أساس عقد املضاربة سواء أكانت متثل حقوق أصحاب حسابات االستثمار6
أم ودائع قصرية األجل (يومية 6أسبوعية 6شهرية) من قبل املؤسسات املالية األخرى (ودائع بني املصارف) ألغراض إدارة السيولة .وال
ينطبق هذا املعيار على أدوات حقوق امللكيةاخلاصة وعقود الوكالة واملراحبة العكسية واملشاركة والصكوك.
معاير المحاسبة المالي رقم  18المتعلق بالمرابحة وبيوع الدفع المؤجل األخرى :
يهدف معيار احملاسبة املالية رقم  28إىل حتديد املبادىء واملتطلبات احملاسبية لإلثبات والقياس واإلفصاح اليت ينبغي تطبيقها يف معامالت
املراحبة والبيوع اآلجلة وعناصرها املختلفة وذلك من منظور البائع واملشرتي.
نطاق املعيار :
يطبق هذا املعيار على معامالت املراحبة والبيوع اآلجلة االخرى اليت تنفذ وفقاً ملبادىء الشريعة اإلسالمية باستثناء نعامالت التورق واملراحبة
السلعية.
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ال يطبق هذا املعيار على األدوات االستثمارية مثل أدوات حقوق امللكية والصكوك اليت تكون فيها املوجـودات حمـل االسـتثمار قائمـة علـى
املراحبة أو البيوع اآلجلة .
حيل هذا املعيار حمل املعيار احملاسبة املايل رقم  2املطبق مسبقاً و املتعلق " باملراحبة واملراحبة بـأمر الشـراء " ومعيـار احملاسـبة املـايل رقـم " 21
املتعلق ببيوع الدفع املؤجل "  6سيصبح هذا املعيار الزامياً من تاريخ  1كانون الثاين  6 2116مع السماح بالتطبيق املبكر .
معيار المحاسبة المالي رقم :١0
اعتمد اجمللس احملاسيب التابع لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيويف) 6معيار احملاسبة رقم ( )31بشأن“ :اضمحالل
املوجودات واخلسائر االئتمانية وااللتزامات ذات املخاطر العالية”.
مقدمة عن املعيار :
جتدر اإلشارة إىل أن تاريخ اصدار ونفاذ هذا املعيار بتاريخ  6 2117/12/31ويهدف إىل بيان القواعد واملبادئ احملاسبية الضمحالل
املوجودات واخلسائر االئتمانية 6مع مراعاة أحدث املستجدات ومتطلبات صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية الدولية .ويهدف املعيار إىل
تغطية اخلسائر احلالية واملتوقعة 6مبا يف ذلك األحكام الالزمة ملواجهة أي خسائر متوقعة يف العقود ذات املخاطر العالية .جتدر االشارة إىل
أن معايري احملاسبة املالية الصادرة عن أيويف معنية جبميع عقود التمويل اإلسالمية واالستثمارات وبعض األصول األخرى يف املؤسسات
املالية اإلسالمية.
قرر اجمللس على أن هنج تطبيق اضمحالل املوجودات واخلسائر االئتمانية ملختلف األصول واحلسابات جيب أن يكون بناءً على فئات
ُمتلفة وفقاً لطبيعتهم .ومت التوصل إىل أن اضمحالل املوجودات واخلسائر االئتمانية اليت تتبعها املبادئ احملاسبية املقبولة عموماً واليت
ينشرها معدو املعايري احملاسبية ومعدو املعايري التنظيمية وكذلك اجلهات التنظيمية ال ميكن تطبيقها يف عقود ومعامالت املالية االسالمية
بطريقة مماثلة .ومع ذلك فإن ُمرجات املعيار تتماشى مع مبادئ احملاسبة املقبولة عموماً .وسيحل هذا املعيار ومعيار احملاسبة املالية ()35
“احتياطي املخاطر” الذي سيتم إصداره قريباً  6حمل معيار احملاسبة املالية رقم “ 11املخصصات واالحتياطيات”.
التصنيف والقياس :
جيوز تصنيف اإلست ثمار عند اإلثبات ألول مرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مبا يتفق و اإلسرتاتيجية اإلستثمارية املعتمدة لدى
املؤسسة و تتكون اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مما يلي :
إستثمارات مقتناة لغرض التجارة
إستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .
يصنف اإلستثمار إستثمارأ مقتناة بغرض التجارة إذا كان الغرض من حيازته أو تكوينه هو حتقيق ربح من التقلبات قصرية األجل يف السعر
أو يف هامش التاجر و ينطبق هذا التصنيف أيضاً على كافة اإلستثمارات ضمن احملفظة اإلستثمارية اليت تنطوي على منط فعلي من جين
األرباح قصرية األجل .
ينبغي تسجيل اإلستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل فقط يف احلالتني التاليتني :
أ – إذا كان التسجيل ينهي حاالت عدم التطابق احملاسيب اليت كانت ستنشأ بسبب قياس املوجودات و املطلوبات أو إثبات األرباح و
اخلسائر بأساليب ُمتلفة .
ب – إذا كانت اإلدارة جتريي تقييم إدارة اإلستثمار وأدائه داخلياً و على أساس القيمة العادلة .
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تصنف أداة الدين و تقاس بالتكلفة املستنفذة إذا حتققت الشروط التالية :
أ – أن تكون األداة تستثمر على أساس الريع التعاقدي .
ب – أن ال تكون األداة حيزت بغرض املتاجرة وأن ال تكون مسجلة بالقيمة العادلة من قائمة الدخل .
يف تاريخ اإلقتناء ميكن تسجيل أداة الدين اليت تستثمر على أساس الريع التعاقدي فقط بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا أدى
ذلك اىل إهناء حاالت عدم التطابق احملاسيب اليت كانت ستنشأ بسبب قياس املوجودات و املطلوبات أو إثبات األرباح و اخلسائر بأسليب
ُمتلفة .
اإلثبات األويل  :تثبت كافة اإلستثمارات يف تاريخ اإلقتناء وذلك بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصروفات املعامالت و حتمل هذه
املصروفات اليت ختص اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند تكبدها .
القياس الالحق :
اإلستثمارات المسجلة بالتكلفة المستنفدة :
أ – يف هناية كل فرتة مالية تقاس اإلستثمارات املصنفة بالقيمة املستنفذة بإستخدام طريقة معدل الربح الغعلي و تثبت يف قائمة
الدخل كافة األرباح أو اخلسائر الناجتة عن عملية اإلستنفاد و تلك الناجتة عن إلغاء إثبات اإلستثمار أو إضمحالله .
ب – تتم معاينة إضمحالل اإلستثمارات املسجلة بالتكلفة املستنفدة لكل فرتة مالية و تثبت خسائر اإلضمحالل إذا وجد
دليل موضوعي عليها و إذا جتاوزت القيمة املدرجة مبلغ اإلستثمار املتوقع إسرتداده و تثبت خسائر اإلضمحالل املسرتدة الحقاً
من خالل قائمة الدخل يف حدود خسائر اإلضمحالل املتثبتة سابقاً .
اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من قائمة الدخل :
أتقاس اإلستثمارات احملتفظ هبا بغرض املتاجرة و املسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة يف هناية كل فرتة مالية و
تتمثل األ رباح أو اخلسائر الناجتة عن إعادة القياس إذا وجدت بالفرق بني القيمة الدفرتية و القيمة العادلة و تثبت يف قائمة الدخل و تثبت
كافة األرباح أو اخلسائر األخرى الناجتة عن هذه اإلستثمارات يف قائمة الدخل و تثبت أرباح أو خسائر اإلستثمار احملتفظ هبا بغرض
املتاجرة مع مراعاة الفصل بينما خيص أصحاب حقوق امللكية و ما خيص أصحاب حسابات اإلستثمار من اإلستثمارات احملتفظ هبا
بغرض املتاجرة .
اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية :
تقاس اإلستثمارات املسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية بقيمتها العادلة يف هناية الفرتة املالية و تتمثل األرباح أ 6اخلسائر
الناجتة عن إعادة القياس إذا وجدت بالفرق بني القيمة الدفرتية و القيمة العادلة و تثبت مباشرة يف بند حقوق امللكية " إحتياطي القيمة
العادلة لإلستثمارات " مع مراعاة الفصل بينما خيص أصحاب حقوق امللكية و ما خيص أصحاب حسابات اإلستثمار .
انخفاض القيمة:
يقوم املعيار  31على تصنيف التعرضات و األصول للمصارف اإلسالمية بناء على الطريقة او املدخل املستخدم يف املعاجلة احملاسبية
حيث ميكن تصنيف هذه املداخل حسب التايل:
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 -1مدخل اخلسائر اإلئتمانية :و ختضع هلذا املدخل كافة التعرضات االئتمانية الناجتة عن صيغ التمويل اإلسالمي والتعرضات
الناجتة عن حسابات خارج امليزانية 6وتصنف هذه التعرضات حبسب املعيار إىل ثالث مرحل :
 املرحلة األوىل  :وتشمل التوظيفات االئتمانية املستحقة ملدة ال تزيد عن  31يوم حيث ختضع حلساب اخلسائر املتوقعة خالل
مدة  12شهر.

 املرحلة الثانية  :وتشمل التوظيفات االئتمانية املستحقة ملدة تزيد عن  31يوم وتقل عن  61يوم او حتقق احد املتطلبات النوعية
للتعثر حيث ختضع حلساب اخلسائر املتوقعة على مدى عمر التمويل من خالل ُمصصات إضافية .
 املرحلة الثالثة  :وتشمل التوظيفات االئتمانية املستحقة ملدة تساوي أو تزيد عن  61يوم او حتقق احد املتطلبات النوعية للتعثر
حيث ختضع حلساب اخلسائر املتوقعة على مدى عمر التمويل من خالل ُمصصات إلزامية .
 -2مدخل اخنفاض القيمة (االضمحالل) :وخيضع هلذا املدخل كافة التعرضات اخلاضعة ملخاطر غري املخاطر االئتمانية و أيضاً
ماعدا االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االعرتاف باالخنفاض أو الزيادة يف قائمة الدخل.
 -3مدخل صايف القيمة القابلة للتحقق  :وتشمل كافة املوجودات املتاحة موضوع عقود صيغ التمويل اإلسالمي (مراحبة
6استصناع 6سلم 6إخل) حيث ختضع للتقييم بنهاية كل فرتة مالية مراعاة حساب ُمصص تدين هلذه املوجودات يف حال
اختالف القيمة التارخيية عن القيمة السوقية.
عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة يف كل مرحلة يتم النظر إىل الظروف االقتصادية وعوامل االقتصاد الكلي واملعلومات املستقبلية.
الحوكمة :
يتبىن املعيار منهجاً استشرافياً متاشياً مع أساليب اجلهات الدولية األخرى املصدرة للمعايري 6وذلك بالنسبة للموجودات واألدوات املالية
املقبولة شرعاً 6كما بني املعيار أبرز املناهج الدولية املتبعة يف جمال اضمحالل املوجودات 6دون اإلخالل مببادئ الشريعة وأحكامها .ويغطي
كذلك احلاالت اليت يوجد فيها التزامات ذات ُماطر عالية والذي يتطلب جعل ُمصصات للخسائر املتوقعة.
يوفر هذا املعيار املعاجلات احملاسبية ذات الصلة لنهج اخلسائر االئتمانية واالضمحالل وصايف القيمة 6مبا يف ذلك املخصصات للعقد أو
االلتزام بإستحواذ األصل.
يبدأ تطبيق هذا املعيار من الفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  .2121ويسمح بتطبيقه مبكراً.
اإلجراءات اليت قام هبا البنك لتطبيق املعيار
باإلضافة إىل اإلطار العام إلدارة املخاطر مت تكوين جلنة لإلشراف على تطبيق املعيار  31واملعيار  6فيما مل تغطه املعايري احملاسبية الصادرة
عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية ومبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية.
من مهام اللجنة املكونة :
 حتديد اجلهة أو الشخص املناسب الذي سيقوم بإعطاء دورة تدريبية خاصة باملعيار رقم  6بناءً على اخلربات املتوفرة مناقشة يف ما إذا كان هناك حاجة الستشاري يقوم بتطبيق املعيار  6و املعيار  " 31أيويف " ألول مرة على بيانات املصرف أم الوذلك بعد إهناء الدورة التدريبية للوقوف على مدى القدرة على تطبيقها بشكل عملي .
 التواصل مع مصرف سورية املركزي لبيان أثر التطبيق على منوذج أعمال البنك وذلك بعد حتديد املعايري الكمية و النوعية وكيفيةإحتساب ُمصص التدين على أساس فردي أم جممع .
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 قام مصرف سورية املركزي بتاريخ  2118/3/14باصدار تعميم رقم ص 19/1627/وذلك بناء على قرار جملس احملاسبة والتدقيقرقم /1/تاريخ 2118/12/12و املتضمن تاجيل تطبيق املعيار  6و التطبيق املبكر للمعيار  31بتاريخ .2116/1/1
 و بتاريخ  2118/11/18أصدر مصرف سورية املركزي التعميم رقم /19/8198ص و الذي يتضمن مشروع التعليمات املقرتحةخبصوص تطبيق كل من املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  6و معيار احملاسبة اإلسالمي رقم  31و قد عقدت العديد من
االجتماعات بني ممثلي البنوك العاملة يف القطر مع املعنيني يف مصرف سورية املركزي ملناقشة مشروع التعليمات بانتظار صدور
التعليمات النهائية لتطبيق املعيار.
و هبذا الصدد قام املصرف بالتعاقد مع مورد خارجي متخصص و الذي قام بتزويدنا بنماذج الحتساب املخصصات حسب
متطلبات املعيار و بالتوافق مع التعليمات اليت ستصدر عن مصرف سورية املركزي خبصوص تطبيق هذا املعيار .
التأثير المتوقع للمعيار:
فيما يتعلق باألثر املايل املتوقع فإن املصرف سيقوم باستخدام النماذج اخلاصة بتطبيق املعيار حني صدرو تعليمات مصرف سورية

المركزي بخصوص تطبيق هذا المعيار و مناقشة مقدار مبالغ املخصصات الواجب اقتطاعها مع مصرف سورية املركزي .

علماً أن البنك حيتفظ مبخصص اضايف ناجم عن اختبار جهد احملفظة بقيمة 16176مليون لرية سورية ميكن استخدامه يف حال مت تطبيق
املعيار و عدم كفاية املخصصات اإللزامية احلالية 6واملبلغ املتبقي يف حال عدم كفاية املخصصات احلالية إما يتم حتميله من حصة أصحاب
حقوق أصحاب االستثمار املطلق يف حال مت تغيري سياسة توزيع األرباح وحتميلهم مصروف املخصص  6أو حيمل على أرباح  /خسائر
الفرتة 6واليت تؤثر بدورها على حقوق امللكية.
معيار المحاسبة المالي رقم  ١٣المتعلق ب" الوكالة باإلستثمار " :
أصدر جملس احملاسبة التابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية رمسيـاً معيـار احملاسـبة املاليـة رقـم " 31الوكالـة باالسـتثمار"6
حيــث يهــدف هــذا املعيــار إىل بيــان مبــادىء احملاســبة والتقــارير املاليــة ألدوات الوكالــة باالســتثمار واملوجــودات واملطلوبــات ذات العالقــة مــن
جانب املستثمر واملوكل.
يعتمد املعيار تصنيفاً حماسبياً عاماً يتعني مبوجبه على املوكل (املستثمر) أن يقيم طبيعة االستثمار غما باعتبـاره اسـتثماراً مباشـراً (بانكشـاف
املوكل املباشر ملخاطر االستثمار ) وهواملنتج املفضل  6أوباستخدام منهج "مدير االستثمار بالوكالة".
يبدأ سريان هذا املعيار للفرتات املالية من  1كانون الثاين  2121مع السماح للتطبيق املبكر.
معيار المحاسبة المالي رقم  ١5المتعلق باحتياطيات المخاطر :
حيدد هذا املعيار األسس احملاسـبية إلحتياطيـات املخـاطر مبـا يتوافـق وأفضـل املمارسـات املتبعـة يف جمـال التقـارير املاليـة وإدارة املخـاطر  6كمـا
يشــجع املعيــار املؤسســات علــى تكــوين احتياطيــات للمخــاطر بالقــدر الكــايف حلمايــة أصــحاب احلســابات القائمــة علــى املشــاركة يف األربــاح
واخلســائر وخاصــة يف مواجهــة املخــاطر املتعــددة مثــل املخــاطرة االئتمانيــة والســوقية وُمــاطرة االســتثمار  6وأيضـاً ُمــاطرة معــدل العائــد ومنهــا
املخاطرة التجارية املنقولة.
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هــذا املعيــار ال يلــزم املؤسســات بتشــكيل احتياطيــات املخــاطر  6لكنــه يســري علــى تلــك اإلحتياطيــات  6مهمــا كــان االســم الــذي تطلقــه
املؤسسات على تلك اإلحتياطيات  6إذا كانت حتقق تعريف االحتياطيات الوارد يف هذا املعيار .
يســري هــذا املعيــار مــع معيــار احملاســبة املــايل رقــم  " 31إضــمحالل املوجــودات واخلســائر اإلئتمانيــة " الــذي حيــل حمــل معيــار احملاســبة املاليــة
السابق رقم  " 11املخصصات واإلحتياطيات " للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  6 2121مع السماح بالتطبيق املبكر .

معيار المحاسبة المالي رقم  57المتعلق بالذهب وضوابط التعامل معه :
يتناول هذا املعيار أحكام الذهب بصورته وتصنيفاته املختلفة 6والضوابط الشرعية للتعامل به وأحكام املنتجات املالية املبنية عليه يف
املؤسسات.
معيار المحاسبة المالي رقم  58المتعلق بإعادة الشراء:
يتناول هذا املعيار إعادة شراء العني أو املنفعة اليت خرجت من ملك العاقد بالبيع وما يف معناه من عقود املعاوضات 6وذلك من حيث
التعريف 6واحلكم الشرعي وضوابطه 6وأحكام إعادة الشراء 6وتطبيقاته يف املؤسسات.
و ال يتناول إعادة شراء العني أو املنفعة اليت خرجت من ملك العاقد بغري البيع 6وال التصرفات اليت تعود فيها العني إىل بائعها بغري
البيع أو الفسخ كبيع الوفاء واإلقالة.

مبدأ االستمرارية :

قامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية 6وعلى الرغم من حالة عدم
االستقرار اليت متر فيها اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن املستقبلية فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لديه املوارد الكافية
لتساعده على االستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور 6بناء عليه فقد مت إعداد البيانات املالية على أساس مبدأ االستمرارية .

المعالجة الزكوية والضريبية :

الزكاة  :قيمة الزكاة احملتسبة على النتائج احملققة لغاية إعداد هذه البيانات.
إن إدارة البنك غري ُمولة باخراج زكاة أمواهلا وبالتايل فإن إخراج الزكاة يقع على عاتق املسامهني.
وفقاً حلسبة هيئة الرقابة الشرعية فقد بلغ نصيب زكاة السهم كمايلي:
زكاة السهم بغرض اإلقتناء) حول مشسي  )3.77ل.س/سهم .
زكاة السهم بغرض اإلقتناء) حول قمري  )3.99ل.س/سهم.
بالنسبة لنصيب زكاة السهم بغرض املتاجرة) حول مشسي= (سعر السهم بسوق األوراق املالية يف يوم إخراج الزكاة*. %2.577
بالنسبة لنصيب زكاة السهم بغرض املتاجرة) حول قمري= (سعر السهم بسوق األوراق املالية يف يوم إخراج الزكاة *. %2.5
وقد مت احتساهبا كمايلي :
 مت احتساب مقدار زكاة السهم بغرض اإلقتناء حسب البيانات املالية يف هناية  2118-12-31املرفقة وتبني مايلي :• نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء (حول مشسي) = (وعاء الزكاة  /عدد االسهم ) × %2.577
= ( 21619262656519ل.س  13761116568 /سهم ) ×  3.773 = %2.577ل.س  /سهم وتقرب إىل أقرب
رقمني لتصبح زكاة السهم الواحد(حول مشسي ) 3.77ل.س
• نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء (حول قمري ) = (وعاء الزكاة  /عدد االسهم ) × %2.51
= ( 21619262656519ل.س  13761116568 /سهم ) ×  3.991 = %2.51ل.س  /سهم وتقرب إىل أقرب
رقمني لتصبح زكاة السهم الواحد(حول قمري ) هي  3.99ل.س .
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المعالجة الضريبية :
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون  28تاريخ  19نيسان  62111والذي حدد الضريبة مبعدل  % 25من صايف
األرباح اخلاضعة للضريبة.
ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري
اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب.
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او اسرتدادها 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.
يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تضاف مستقبالً إىل احتساب الربح الضرييب.
بينما يتم االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبال عند احتساب الربح الضرييب.
الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية :
البيان

( 10٣8ل.س)

( 10٣7ل.س)

رصيد بداية العام

06000

16000

ماتم إضافته خالل العام

١٣56١0١

5506515

ماتم صرفه في اوجه الخير

()١1١680١

()55١6515

رصيد نهاية العام

500

06000

بلغت االيرادات غري الشرعية خالل عام  2118مبلغاً مقداره  ١٣56١0١ل.س 6وهي عبارة عن :
مبلغ  156111ل.س عمولة تأخري اجيار صندوق أمانات  6ومبلغ 2896951ل.س زيادة بالصناديق لدى الصـرافني وأربـاح ودائـع مببلـغ
 136952ل.س
 توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين : ختــتلط أمـوال أصــحاب حســابات االســتثمار املطلــق وأمـوال املســامهني ضــمن وعــاء املضــاربة وبالتــايل ال يوجــد أولويــة لالســتثمار ألي مــناملسامهني أو أصحاب حسابات االستثمار املطلق.
يف حال استثمر البنك املبلغ احملتجزة يف احلسابات االستثمارية يضم العائد من استثمارها إىل وعاء االستثمار ويوزع حسب النسب املتفقعليها .
 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 6حيث إن اإليرادات النامجة عن عمـوالت
املصرف تكون كاملة من حق املصرف وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق ألهنا ناجتة عن اخلدمات اليت يقدمها املصـرف و
ال عالقة هلا بإستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق.
يتم الفصل بني اإلي رادات املتأتية من االستثمار باللرية السورية أو الدوالر أو اليورو حبيث ختصص إيرادات اللرية السورية لالستثمار املختلط
بــاللرية الســورية واإلي ـرادات املتأتيــة بالــدوالر لالســتثمار املخــتلط املوظــف بالــدوالر و اإلي ـرادات املتأتيــة بــاليورو لالســتثمار املخــتلط املوظــف
باليورو
اإلي ـرادات املتأتيــة مــن االســتثمار 6تفصــل إىل إي ـرادات متأتيــة مــن اســتثمارات ممولــة كلي ـاً مــن رأس املــال واســتثمارات ممولــة بشــكل ُم ــتلط
(من رأس املال  +أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق).
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تـوزع اإليـرادات املتأتيـة مــن مصـدر ُمـتلط نســبة وتناسـب علـى كــل مـن متوسـط حقــوق املسـامهني ومتوسـط الودائــع وذلـك السـتخراج حصــة
أصحاب حسابات االستثمار املطلق من اإليرادات.
حيتسب املبلغ املستثمر و الذي ميثل املتوسط املرجح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق بناء على الشرائح التالية:
%31
حساب التوفري
%51
حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر
%75
حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر
%81
حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر
%85
حساب ألجل (وديعة) ملدة تسعة أشهر
%61
حساب ألجل (وديعة) ملدة إثنا عشر شهراً
%65
حساب ألجل (وديعة) ملدة أربعة وعشرون شهراً (سنتان)
حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً (ثالث سنوات) %111
حيث أن أرباح احلسابات اجلارية حتول اىل املسامهني ألهنم ضامنني هلا.
وقد بلغ معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفرتة مـن  1متـوز  2118و لغايـة  31كـانون االول  2118علـى املبلـغ املسـتثمر حسـب
العمالت:
وسطي اليرة السورية

%56٣0

وسطي الدوالر

%0.7٣

وسطي اليورو

%0.٣0

ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات باللرية السورية وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
%4.16
الوسطي السوري
العائد على الودائع
%4.16
معدل العائد الشهري للرية السورية بنسبة مشاركة %111
%1.29
توفري
%2.11
ودائع ألجل  1شهر
%3.14
ودائع ألجل  3أشهر
%3.35
ودائع ألجل  9أشهر
%3.59
ودائع ألجل  6أشهر
%3.77
ودائع ألجل سنة
%3.68
ودائع ألجل سنتني
%4.16
ودائع ألجل ثالث سنوات
ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
%1.71
الوسطي الدوالر
العائد على الودائع
%1.71
معدل العائد الشهري للدوالر بنسبة مشاركة %111
%1.21
توفري
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ودائع ألجل أشهر
%1.54
ودائع ألجل  3أشهر
%1.57
ودائع ألجل  9أشهر
%1.91
ودائع ألجل  6أشهر
%1.94
ودائع ألجل سنة
%1.98
ودائع ألجل سنتني
%1.71
ودائع ألجل ثالث سنوات
ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:
%1.11
الوسطي يورو
العائد على الودائع
%1.11
معدل العائد الشهري لليورو بنسبة مشاركة %111
%1.13
توفري
%1.15
ودائع ألجل  1شهر
%1.17
ودائع ألجل  3أشهر
%1.18
ودائع ألجل  9أشهر
%1.18
ودائع ألجل  6أشهر
%1.16
ودائع ألجل سنة
%1.16
ودائع ألجل سنتني
%1.11
ودائع ألجل ثالث سنوات
%1.39

توزع اإليرادات اخلاصة حبصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق وفق املعادلة التالية:
 حيتسب نسبة مضاربة ( متثل ربح املصرف ) كحد أقصى . % 41 حيتسب احتياطي ُماطر االستثمار مبا يعادل .% 11 يتكون الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق من إمجايل مبلغ اإليرادات املتأتية من مصـدر ُمـتلط بعـد طـرح كـلمن حصة املصرف كمضارب و رب مال واحتياطي ُماطر االستثمار.
 متوســط حقــوق املســامهني تتضــمن رأس املــال منقوص ـاً منــه األم ـوال الــيت اســتخدمها البنــك يف ش ـراء املوجــودات الثابتــة و تنفيــذ املشــاريعاخلاصة بالبنك (مشاريع حتت التنفيذ).
 و قد قام املصرف خالل الفرتة بالتنازل عـن جـزء مـن إيراداتـه اخلاصـة الـذي بلـغ  26279يـورو  6و ختفـيض نسـبة املضـارب و ذلـك مـنأجل حتقيق معدل عائد أفضل على الودائع ..
 متت املوافقة من قبل هيئة الرقابة الشرعية على حتميل أرباح وعاء املضـارية بـبعض املصـاريف املشـرتكة (حبيـث يتحمـل أصـحاب حسـاباتاالســتثمار املطلــق جــزءاً مــن هــذه املصــاريف بنــاءً نســب حتمــل وعــاء املضــاربة منهــا 6ومــن أمثلــة هــذه املصــاريف :مصــاريف جملــس اإلدارة
ومصاريف تتعلق بتسيري أمور أصحاب حسابات االستثمار املطلق ومحاية أمواهلم ويف حال أظهرت نتائج االسـتثمار خسـائر سـيتحمل كـل
من املسامهني و أصحاب حسابات اإل ستثمار املطلقة هذه اخلسارة بنسبة مسامهة كل منهم إال يف حال تعدي املصرف و/أو تقصـريه فإنـه
يتحمل اخلسائر الناجتة عن هذا التعدي و/أو التقصري أو ُمالفة لشروط العقد.
 هذا ومنذ بداية عام  2118مل يقم املصرف بتحميل أصحاب حسابات االستثمار املطلق أياً من املصـاريف املشـرتكة و ُمصـص الـديونوذلك لغرض حتقيق نسب أعلى لعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع .
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 قــام املصــرف بوضــع أربــاح متوقعــة منافســة للعمــالء علــى ودائــع الوكالــة وذلــك مــن أجــل جــذب الودائــع و لغــرض احتفــا املصــرف بنســبةسيولة كافية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية املركزي.
 يتم توزيع الربح مرتني كل عام يف  31من شهر حزيران و  31من شهر كانون األول. يبلغ معدل العائد اخلاص بالوكاالت االستثمارية املتعاقد عليها بربح متوقع بنسبة حدها األدىن  % 9باللرية السورية .حيــدد جملــس النقــد والتســليف كيفيــة التصــرف برصــيد صــندوق ُمــاطر االســتثمار وذلــك بعــد تغطيــة مجيــع املصــروفات واخلســائر املرتتبــة علــى
االستثمارات اليت تكون هذا الصندوق ملواجهتها  6وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم  35لعام . 2115
أهم السياسات المحاسبية المستخدمة :

أهم السياسات المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية هي كما يلي :

ترجمة العمالت األجنبية:
األرصدة والعمليات:

يتم تسجيل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية واليت تتم على غري أساس املضاربة أو املشاركة خالل السـنة بأسـعار الصـرف السـائدة
يف تاريخ إجراء املعامالت .أما يف حال متت املعامالت على أساس عقد املضاربة أو املشاركة يتم معاجلتها كما يلي:
 -1تثبت املبالغ بتحويلها إىل عملة القوائم املالية بتطبيق سعر الصرف السائد عند التسلم.
 -2يف حال إجراء عمليات مضاربة أو مشاركة بعملة القوائم املالية يتم رد رأس مال املضاربة أو املشاركة مضافاً إلية الربح أو حمسوماَ ًً منه
اخلسارة بنفس عملة القوائم املالية.
 -3يف حال إجراء عمليات املضاربة أو املشاركة بعمالت ُمتلفة عن عملة القوائم املالية جيب لتحديد الربح أو اخلسارة تنضيض موجودات
املضاربة أو املشاركة بصرف تلك العمالت بعملة القوائم املالية ويتحمل وعاء املضاربة أو املشاركة ناتج فرق العملة رحباً أو خسارًة.
إذا رغـب رب مــال املضـاربة أو املشــاركة يف احلالـة احملــددة يف البنـد رقــم  /3/أن حيـول لــه املصـرف مــا يسـتحقه إىل العملــة الـيت مت تســلم رأس
املال املضاربة أو املشاركة فإن العميل يتحمل نتائج فرق العملة رحباً أو خسارةً.
يتم حتويل أرصدة ا ملوجودات النقدية واملطلوبات النقدية بأسعار العمالت األجنبية املعتمدة يف تاريخ امليزانية العمومية
يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.
يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية يف بيان الدخل.
يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة.
معلومات القطاعات

 قطاع األعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات اليت تشرتك معاً يف تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة ملخاطر وعوائدختتلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

 القطاع اجلغرايف :ميثل بيئة اقتصادية يتم فيها تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن تلك اليت ختضـع هلـااملنتجات أو اخلدمات املقدمة يف بيئة اقتصادية أخرى.
األدوات المالية – االعتراف األولي والقياس الالحق:
تاريخ االعتراف:
عمليات شراء أو بيع املوجودات املالية اليت تتطلب وقت حمدد لنقل امللكية مبوجب القوانني أو املتعارف عليه يف السوق يتم
االعرتاف هبا بتاريخ املتاجرة ( تاريخ إبرام الصفقة).
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االعتراف األولي باألدوات المالية :
إن عملية تصنيف األدوات املالية ضمن جمموعات معينة عند االعرتاف األويل هبا يعتمد على الغرض من اقتنائها وخصائصها 6كافة
األدوات املالية يتم االعرتاف هبا واثباهتا يف تاريخ اقتنائها وتشمل التكلفة قيمة احلصول على هذه األدوات أو القيمة العادلة للمقابل
العيين 6وأي مصروفات مباشرة متعلقة باالقتناء.
المتاحة للبيع:
الموجودات المالية ُ

هي االستثمارات األخرى اليت الحيتفظ هبا بغرض املتاجرة أو حىت تاريخ االستحقاق.
يتم تسجيل املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة ُمضافاً إليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويُعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة
ُ
ويظهر التغري يف القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات مع مراعاة الفصل بني ما خيص أصحاب حسابات
االستثمارات املطلقة وأصحاب حقوق امللكية.
ُ
يتم تسجيل اخلسائر غري احملققة الناجتة عن تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع يف بند احتياطي القيمة العادلة 6مع مراعاة الفصل مابني
ُ
حصص أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات االستثمار املطلقة بشرط عدم وجود اخنفاض دائم يف القيمة .أما إذا حتقق اخنفاض
دائم يف املوجودات املالية املتاحة للبيع سبق ومت االعرتاف به يف حقوق امللكية يعاد إثباهتا يف قائمة الدخل 6أما اخلسائر الناجتة عن
االخنفاض غري املؤقت املعرتف هبا يف قائمة الدخل عن االستثمار يف الصكوك أو األسهم واملصنفة "متاحة للبيع" فال جيوز عكسها من
قائمة الدخل.
يتم قياس األرباح (اخلسائر) املحققة من عملية بيع أي من املوجودات املالية املتاحة للبيع على أساس الفرق بني القيمة الدفرتية وصايف
ُ
ُ
املبلغ املتحصل من عملية البيع ويتم إثبات الناتج باإلضافة إىل حصة هذا االستثمار السابقة يف احتياطي القيمة العادلة – إن ُوجد – يف
ُ
قائمة الدخل للفرتة املالية احلالية.
يتم تسجيل األرباح املتأتية من املوجودات املالية املتاحة للبيع يف تاريخ اإلعالن عن توزيعها يف بيان الدخل.
ُ
ُ
يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن فروقات حتويل العملة األجنبية ألدوات امللكية يف بند احتياطي القيمة العادلة.
تظهر املوجودات املالية اليت ال ُميكن حتديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل .

تدني قيمة الموجودات المالية وخسارة التدني :

يقوم املصرف وبكل تاريخ ميزانية مبراجعة وقياس فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن موجود مايل أو جمموعة من املوجودات
املالية قد تدنت (اخنفضت) قيمتها.
يعترب املوجود املايل أو جمموعة من املوجودات املالية قد تدنت قيمتها فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على التدين كنتيجة حلدوث
حدث واحد أو اكثر من حدث بعد عملية االعرتاف األويل وهذا احلدث أو األحداث هلا تأثري على التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة
من املوجود املايل أو جمموعة من املوجودات املالية واليت ميكن تقديرها بشكل يعتمد عليه.
األدلة على التدين ميكن أن تتضمن معاناة العميل أو جمموعة من العمالء من مشاكل مالية جوهرية 6التوقف عن الدفع أو التأخر يف
تسديد أصل الدين أو الربح 6واحتمالية حدوث إفالس هلم أو إعادة تنظيم مايل .
ذمم البيوع اآلجلة :
يتم إظهار ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية بإمجايل قيمتها األصلية ناقصاً هامش اجلدية املقبوض على حساب هذه العمليات وبعد استبعاد
اإلي ـرادات املؤجلــة اخلاصــة بالســنوات الالحقــة و بعــد خصــم ُمصــص التــدين .ويــتم تقــدير املخصــص اخلــاص لتــدين قيمــة الــذمم واألنشــطة
التمويلية 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 شـراؤها و حيازهتـا بنـاءً علـى وعـد املتعامـل امللتـزم بشـرائها بشـروط معينـة وفقـا لسياسـة
املصرف اليت تعتمد على اإللزام بالوعد .وذلك مقابل مثن يتكون من التكلفة و هـامش ربـح متفـق عليـه علـى أن يقـوم العميـل بـدفع هـامش
جديــة يعتــربه املصــرف دفعــة مقدمــة مــن قيمــة األصــل أو الســلعة يف حــال متــت املراحبــة مــع العميــل ويــتم اظهــار األربــاح املؤجلــة يف القيــود
كحساب ميزانية منذ تاريخ العقد ومن مث يتم تنزيل جزء الربح اخلاص بكل قسط مستحق من األرباح املؤجلة وحتويلها اىل بيان الدخل.
يقوم املصرف بتطبيق مبدأ اإللزام يف الوعد يف املراحبة لآلمر بالشراء يف حال عدم تطبيقه خيار الشرط وفق قرار جملس النقـد والتسـليف رقـم
/521م.ن /ب 4تاريخ . 2116/5/27
هامش الجدية :هو مبلغ يدفعه العميل بطلب من البنك من أجل أن يتأكد من القدرة املالية للعميل 6وكذلك ليطمئن على إمكان

تعويضه عن الضرر الالحق به يف حال نكول العميل عن وعده امللزم.
وبذلك ال حيتاج البنك إىل املطالبة بدفع تعويض الضرر وإمنا يقتطع ذلك من مبلغ هامش اجلدية وجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد
املراحبة لآلمر بالشراء على حسم هذا املبلغ من مثن السلعة.
علماً بان هامش اجلدية ال يتم استثماره وهو برسم االمانة .
االستصناع:
هو عقد بني املصرف و املتعامل على أن يبيع املصرف له عيناً مصنعة 6وفقاً مل واصفات متفق بشأهنا .يقوم املصرف بتطـوير العـني بنفسـه أو
مـن خــالل مقـاول مــن البـاطن مث يســلمها للمتعامـل يف تــاريخ حمـدد مقابــل مثـن متفــق عليـه ويــتم اظهـار األربــاح املؤجلـة يف القيــود كحســاب
ميزانية منذ تاريخ العقد ومن مث يتم تنزيل جزء الربح اخلاص بكل قسط مستحق من األرباح املؤجلة وحتويلها اىل بيان الدخل.
تظهر عقود االستصناع بقيمة املبالغ املدفوعة من قبل املصرف منذ نشوء التعاقد 6وتظهر عقود االستصناع املوازي بصـايف القيمـة التعاقديـة6
ُ
ويتم إثبات أي تدين يف القيمة عن القيمة النقدية املتوقع حتقيقها يف بيان الدخل.
ُ
 يتم إظهار األرباح املؤجلة يف قيود االستصناع بدءاً من تاريخ تنفيذ العقد ومن مث تنزيل اجلزء املخصص لكل قسط مستحق من األربـاحاملؤجلة وحتويلها إىل بيان الدخل .يتم إثبات إيرادات االستصناع وهامش الربح يف االستصناع واالستصناع املوازي بطريقة نسبة اإلمتام.
أي تكاليف إضافية يدفعها املصرف يف عقود االستصناع املوازي نتيجة اإلخالل بشروط االلتزامات التعاقدية كخسائر يف بيان
 يتم إثبات ُّ
الدخل وال تدخل يف حساب تكاليف االستصناع.
 يف حال احتفا املصرف باملصـنوع ألي سـبب كـان يـتم قيـاس هـذه املوجـودات بصـايف القيمـة النقديـة املتوقـع حتقيقهـا أو بالتكلفـة أيهمـاُ
أقل ويتم إثبات الفرق إن ُوجد كخسارة يف بيان الدخل يف الفرتة املالية اليت حتققت فيها.
الوكالة:
هي عقد يفوض املصرف مبوجبه الوكيل إلستثمار مبلغ من املال وفق شروط معينة بأجرة حمددة (مبلغ مقطوع أو نسـبة مـن املبلـغ املسـتثمر)
حيث أن هذه األموال ت ابعة لقاعدة الربح واخلسارة .يلتزم الوكيل بإعادة املبلغ املستثمر يف حالة التعدي و/أو التقصري و /أو املخالفة يف أي
مــن شــروط الوكالــة وميكــن أن تكــون عمليــة التفــويض مــن قبــل الوكيــل إىل املصــرف حيــث أن املصــرف حصــل علــى جــزء مــن الودائــع مقابــل
استثمارها بشكل وكالة باالستثمار.
تدني التمويالت المباشرة واألرصدة والودائع لدى المصارف :
فيما يتعلق بالتمويالت املمنوحة واألرصدة لدى املصارف واليت يتم إظهارها بالتكلفة املطفأة 6يقوم املصرف مبراجعة وقياس
وبشكل إفرادي فيما إذا كان هناك أدلة موضوعية على تدين قيمة املوجودات 6إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث خسارة تدين يتم
قياس اخلسارة بالفرق بني القيمة الظاهرة يف الدفاتر للموجود املايل والقيمة النقدية املتوقع حتقيقها.
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 يتم ختفيض قيمة املوجودات املالية املتدنية من خالل حساب املخصص يعرتف يف بيان الدخل باخلسارة يف بند ُمصصتدين ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت.

 يتم إعدام الديون من خالل حساب املخصص املعد عندما ال يكون هناك أي توقع منطقي مستقبلي السرتداد اخلسائر6وكامل الضمانات قد مت تسييلها أو مت نقلها للمصرف.

 اذا حدث الحقاً زيادة أو اخنفاض يف خسائر التدين اليت سبق وأن اعرتف هبا بسبب أحداث وقعت بعد عملية االعرتافبالتدين فإن خسارة التدين املعرتف هبا سابقاً يتم زيادهتا أو ختفيضها من خالل عملية تعديل رصيد املخصص.

 إذا مت استعادة ديون سبق وأن مت اعدامها فإن املتحصالت يتم اثباهتا يف بيان الدخل كإيرادات أو خيفض هبا بند ُمصصتدين ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت.

 تعكس عملية احتساب القيمة النقدية املتوقع حتقيقها للموجودات املالية اليت تكون مضمونة بضمانات معينة التدفقاتالنقدية املتوقع حتصيلها من عملية تسييل الضمانات مطروحاً منها تكاليف االستحواذ وتكاليف بيع الضمانات.

 ألغراض التقييم اجلماعي جملموعة من التمويالت  6فإنه يتم جتميع التمويالت يف جمموعات بناءً على نظام املصرف الداخلياملعمول فيه لتصنيف التمويالت والذي ياخذ باالعتبار صفات وخصائص املخاطر االئتمانية مثل نوع املوجودات املالية 6
الصناعة  6املوقع اجلغرايف  6نوع الضمانات  6وضع املستحقات والعوامل االخرى املالئمة .

 التدفقات النقدية املستقبلية جملموعة من التمويالت واليت تقيم على أساس مجاعي ألغراض التدين يتم تقديرها على أساساخلربة التارخيية للخسائر اليت حدثت لتمويالت حتمل نفس صفات املخاطر اإلئتمانية .
إلغاء االعتراف (إخراج الموجودات والمطلوبات من الميزانية)
املوجودات املالية:
يتم إخراج املوجودات املالية من امليزانية عندما:

 -ينتهي حق املصرف باستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية.

 عندما يقوم املصرف بتحويل حقه يف استالم التدفقات النقدية من املوجـودات املاليـة أو عنـدما يـدخل يف اتفاقيـة تلزمـه الـدفع اىلطرف ثالث التدفقات النقدية من املوجودات املالية دون تأخري جوهري.

 تــتم قيــاس املشــاركة املســتمرة الــيت تتخــذ شــكل ضــمان لألصــل املنقــول بالقيمــة الدفرتيــة لألصــل أو أكــرب مقابــل مــا قــد يطلــب مــناملصرف تسديده إىل طرف ثالث أيهما أقل.
املطلوبات املالية:

 -يتم إخراج املطلوبات املالية من امليزانية عندما يتم إلغـاء أو إنتهـاء االلتـزام أو عنـدما يـتم إحـالل مطلوبـات ماليـة مكـان مطلوبـات

مالية قائمة من نفس (املصدر) على أساس وشروط ُمتلفة متاماً.
الكفاالت املالية ()Financial guarantees
-

يقوم املصرف من خالل تقدميه اخلدمات املختلفة إصدار كفاالت مالية تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبوالت.

 يتم بدايةً تسجيل الكفاالت املالية يف البيانات املالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى واليت تساوي املبلغ املستلم منالعميل (العالوة  6العمولة) (.)Premium
 بعد االعرتاف األويل يتم قياس التزام املصرف لكل كفالة على حدة من خالل املقارنة بالقسط احملصل مطروحاً منه اإلطفاء املعرتفبه يف بيان الدخل وأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية االلتزام املايل الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة األكرب بينهما.
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-

أي زيادة لاللتزام املتعلق بالكفاالت املالية يتم االعرتاف به يف بيان الدخل بند مصروفات أخرى.

 العــالوة (العمولــة) املقبوضــة يــتم االع ـرتاف هبــا ضــمن بنــد األتعــاب والعمــوالت الدائنــة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدة حيــاةالكفالة.
المنتهية بالتمليك:
اإلجارة واإلجارة ُ

هي عقد حبيث يقوم املصرف (املؤجر) بشراء أو إنشاء أصل ما للتأجري 6بناءً على طلب املتعامل (املستأجر) 6إستناداً على وعد منه
باستئجار األصل ملدة معلومة و مقابل أقساط إجيار حمددة .ويف حال متت اإلجارة مع العميل يعترب املصرف هامش اجلدية مبثابة دفعة
مقدمة تستهلك مباشرة و قد تنتهي اإلجارة بتمليك املستأجر األصل املؤجر له على أن يقوم العميل بدفع هامش جدية يعتربه املصرف
دفعة مقدمة تستهلك مباشرة ويف هذه احلالة جيب حتديد طريقة متليك العني للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد االجيارة

تُقاس املوجودات املقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك عند اقتنائها بالتكلفة التارخيية زائداً النفقات املباشرة جلعلها صاحلة
ُ
ُ
لالستعمال .وهتتلك هذه املوجودات وفقاً لسياسة اهتالك املؤجر (املصرف) يف حال عدم وجود سياسة معتمدة من قبل السلطات املعنية.
تقاس موجودات اإلجارة يف هناية الفرتة املالية بالتكلفة مطروحاً منها ُمصص االهتالك 6ومطروحاً منها ُمصص التدين يف حال توقع
اخنفاض دائم ذي أمهية نسبية يف قيمتها.
 تُوزع إيرادات اإلجارة على الفرتات املالية اليت يشملها عقد اإلجارة. تثبت تكلفة األصالحات اليت يتوقف عليها االنتفاع باملوجودات املؤجرة يف الفرتة املالية اليت حتدث فيها إذا كانت غري ذات أمهيةنسبية.
 إذا كانت اإلصالحات ذات أمهية نسبية ومتفاوتة القيمة بني عام وآخر على مدى فرتات العقد 6فإنه يتم تكوين ُمصص إصالحاتوحيمل بالتساوي على الفرتات املالية.
 يف احلاالت اليت يقوم فيها املستأجر بإجراء أصالحات يوافق املؤجر على حتملها 6فإن املؤجر يثبتها مصروفات حتمل على الفرتة املاليةاليت حدثت فيها.
احتياطي ُماطر االستثمار:

 هو املبلغ الذي جينبه املصرف من أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب املضارب لتغطية أية خسائر ألصحابحسابات االستثمار ناجتة عن االستثمار املشرتك يف هناية الدورة املالية.
 يقتطع املصرف ما ال يقل عن ( )%11من "إمجايل دخل االستثمارات املشرتكة" وفق ما هو وارد يف بيان الدخل كاحتياطيملخاطر االستثمار وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم ( )35لعام .2115
 يف هناية الفرتة املالية يعاجل املبلغ املطلوب تكوينه بصفته توزيعاً للدخل بعد اقتطاع نصيب املضارب 6وإذا زاد رصيد االحتياطيعن املبلغ املطلوب فإن املبلغ الزائد يتم حسمه من االحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات االستثمار املطلقة يف الفرتة
املالية بعد اقتطاع نصيب املضارب.

القيمة العادلة للموجودات المالية:
-

عندما تدرج األداة املالية يف سوق نشط يتمتع بالسيولة 6فإن سعر السوق املعلن يوفر أفضل دليل لقيمتها العادلة 6أما عندما
ال يتوفر سعر للعرض أو للطلب 6فإن السعر املعتمد ألحدث معاملة متت ميكن أن يصلح دليالً للقيمة العادلة اجلارية وذلك

-

بشرط عدم حدوث تغريات جوهرية يف الظروف االقتصادية فيما بني تاريخ املعاملة وتاريخ إعداد القوائم املالية.

يف حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات املالية أو عدم نشاط السوق أو عدم وجود سوق
منظم بشكل جيد يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام مناذج تقييم ومن األساليب املتعارف عليها يف األسواق املالية االسرتشاد
بالقيمة السوقية اجلارية ألداة مالية أخرى مشاهبة إىل حد كبري.
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-

يف حال وجود موجودات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه فيتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدين يف
قيمتها.
ويف حال تعذر التوصل إىل قيمة واحدة متثل تقديراً للقيمة العادلة يكون من األنسب أن يفصح املصرف عن مبلغ ميثل

متوسط القيم اليت يعتقد بشكل معقول أنه ميثل القيمة العادلة 6وعندما ال يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة جيب على املصرف
اإلفصاح عن كل ما هو متصل بتحديد القيمة العادلة ملساعدة مستخدمي القوائم املالية يف إجراء تقديراهتم اخلاصة حول
الفروقات احملتملة بني القيم املدرجة والقيم العادلة للموجودات.
القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة:
-

ُمتثل األسعار السوقية يف تاريخ البيانات املالية (يف حال توفر أسواق نشطة هلذه املوجودات) للموجودات غري املالية القيمة

العادلة هلا .ويف حال عدم توفر مثل هذه األسواق فيتم تقييمها يف تاريخ البيانات من خالل أخذ املتوسط احلسايب لتقييمات
ُ
ومعتمدة.
( )3بيوت خربة ُمرخصة ُ
أ  -اهتالك موجودات قيد االستثمار أوالتصفية:

-

تس ـ ــجل املوج ـ ــودات قي ـ ــد االس ـ ــتثمار أو التص ـ ــفية بداي ـ ـةً بالتكلف ـ ــة 6مث تق ـ ــاس بع ـ ــد ذل ـ ــك بالتكلف ـ ــة مطروح ـ ـاً منه ـ ــا خس ـ ــائر

تدين القيمة املرتاكمة إن وجدت.
-

املوجودات الثابتة املادية:
تسجل املوجودات الثابتة امللموسة بدايةً بالتكلفة مضافاً إليها التكاليف األخرى املرتبطة هبا مباشرةً 6
مث تقاس بعد ذلك بالتكلفة مطروحاً منها االهتالك املرتاكم وخسائر تدين القيمة املرتاكمة إن وجدت.
يتم اهتالك املوجودات الثابتة ( باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لالستخدام.
%
وبطريقة القسط الثابت وباستخدام النسب املئوية واالعمار االنتاجية التالية:
1
مباين
21
حتسينات على املباين
21
معدات وأجهزة احلاسب اآليل
15
أجهزة وجتهيزات مكتبية
11
أثاث ومفروشات
21
سيارات ووسائط نقل

 عندما يقل املبلغ الذي ميكن اسرتداده من أي من املوجودات الثابتة عن صايف قيمتها الدفرتية فإنـه يـتم ختفـيض قيمتهـا إىل القيمـة الـيتميكن اسرتدادها وتسجل قيمة التدين يف بيان الدخل بند مصاريف أخرى.
 تتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة يف هنايـة كـل عـام 6فـاذا كانـت توقعـات العمـر اإلنتـاجي ختتلـف عـن التقـديرات املعتمـدةسابقاً يتم تسجيل التغري يف التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
 يــتم اســتبعاد املوجــودات الثابتــة مــن الســجالت ع نــد الــتخلص منهــا أو عنــدما ال يوجــد أي منــافع مســتقبلية متوقعــة مــن اســتخدامها أوالتخلص منها.
-

املخصصات:
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يتم تكوين املخصصات عندما يكون هنالك التزام مايل على املصرف (قانوين أو متوقع) ناتج عـن حـدث حصـل يف املاضـي 6ومـن احملتمـل
تســديد االلتـزام وميكــن تقــدير مبلــغ االلتـزام بشــكل موثــوق بــه .ميثــل املخصــص املكــون أفضــل تقــدير للمبلــغ املتوجــب لتســديد االلتـزام املــايل
بتاريخ املركز املايل 6مع األخذ بعني االعتبار املخاطر وعدم اليقني احمليطني هبذا االلتزام.
 اشرتاكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض هناية اخلدمة:إن املصرف مسجل يف مؤسسة ا لتأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية و يسدد بشكل منتظم التأمينات املرتتبة عن موظفيه إىل
املؤسسة .متثل هذه املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمـة و بالتـايل سـوف حيصـل املوظفـون علـى هـذا التعـويض
من مؤسسة التأمينات االجتماعية .ليس على املصرف أية التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.
ضريبة الدخل:
 متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة. حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة 6وختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح املعلنة يفالبيانات املالية ألن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غري خاضعة للضريبة أو مصاريف غري قابلة للتنزيل يف السنة املالية وإمنا يف سنوات الحقة
أو اخلسائر املرتاكمة املقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
 حتســب الضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات يف البلدان اليت يعمل فيها املصرف. إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يفالبيانات املالية والقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها .وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها
عند تسوية االلتزام الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
 يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييبمستقبالً .بينما يتم االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبالً عند احتساب
الربح الضرييب.
 يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلكاملوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.
يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تضاف مستقبالً إىل احتساب الربح الضرييب.
بينما يتم االعرتاف 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.
رأس المال:

 تكاليف إصدار أو شراء أسهم المصرف:يتم قيد أي تكاليف ناجتة عن إصدار أو شراء أسهم املصرف على األرباح املدورة (بالصايف بعد األثر الضرييب هلذه التكاليف إن وجد).
إذا مل تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصاريف على بيان الدخل.

إجراء املقاصة:
يتم إجراء املقاصة بني موجودات ومطلوبات مالية عندما ميلك املصرف حقاً قانونياً إلجراء املقاصة بني املبالغ أو أن حيقق املوجودات
ويسدد املطلوبات بشكل متزامن  6ويتم إظهار القيمة الصافية يف املركز املايل فقط.
تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف:
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يتم االعرتاف باإليرادات واملصاريف على أساس االستحقاق باستثناء اإليرادات اخلاصة بذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت غري املنتجة
ُ
حيث ال يتم االعرتاف هبا كإيرادات ويتم تسجيلها يف حساب أرباح وعموالت حمفوظة.
حيقق املصرف دخل من العموالت والرسوم (األتعاب) من خالل تقدمي اخلدمات املتنوعة لعمالئه 6وميكن تقسيم الدخل من الرسوم
(األتعاب) ضمن فئتني:
 ) 1الدخل من اخلدمات املقدمة على فرتة معينة من الزمن :يتم االعرتاف هبذا الدخل على أساس االستحقاق وحبيث حتمل كل فرتة مالية
مبا خيصها من الدخل الذي يتضمن العموالت والرسوم من إدارة املوجودات واحلفظ األمني واألتعاب اإلدارية واالستشارية املختلفة وغريها.
العموالت املتعلقة بالتسهيالت يتم تأجيلها واالعرتاف هبا حسب مبدأ االستحقاق.
 )2الدخل من الصفقات (العمليات):
مثل األتعاب اليت تنشأ من املفاوضات أو املشاركة يف املفاوضات لصفقة (عملية) مع طرف ثالث مثل ترتيبات شراء أسهم أو جمموعة من
األوراق املالية أو بيع وشراء منشآت 6يتم االعرتاف هبا عند اإلنتهاء من الصفقة (العملية).
العموالت والرسوم أو اجلزء منها واليت يتم ربطها مع أداء معني جيب أن يتحقق 6يتم االعرتاف هبا بعد أن تتحقق معايري األداء املتفق
عليها.
التوزيعات النقدية لألسهم:
يتم االعرتاف بأرباح أسهم الشركات عند حتققها (عندما تصبح من حق املصرف 6إقرارها من اهليئة العامة للمسامهني).
املوجودات املالية املرهونة:
األموال (املنقولة وغري املنقولة) اليت توضع عليها إشارة رهن على صحيفتها يف السجالت اخلاصة هبا للعقارات وللمنقوالت اليت هلا سجل
ملصلحة املرهتن الدائن وتبقى حيازهتا بيد الراهن وتبقى له كافة حقوق امللكية إال أن حق التصرف يكون مبوافقة الدائن املرهتن.

الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاءً لديون ُمستحقة:

تظهر املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف يف امليزانية العامة ضمن بند موجودات قيد االستثمار والتصفية وذلك بالقيمة اليت
آلت هبا للمصرف أو القيمة العادلة أيهما أقل 6ويُعاد تقييمها يف تاريخ البيانات املالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي 6ويتم تسجيل أي
تدين يف قيمتها كخسارة يف بيان الدخل وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد .يتم تسجيل الزيادة الالحقة يف بيان الدخل إىل احلد الذي ال
يتجاوز قيمة التدين الذي مت تسجيله سابقاً.

الموجودات غير الملموسة:

 املوجودات غري امللموسة اليت يتم احلصول عليها من خالل االندماج تُقيَّد بالقيمة العادلة يف تاريخ احلصول عليهاَّ .أمااملوجودات غري امللموسة اليت يتم احلصول عليها من خالل طريقة أُخرى غري االندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.

 يتم تصنيف املوجودات غري امللموسة على أساس تقدير عمرها الزمين لفرتة ُحمددة أو لفرتة غري ُحمددة .ويتم إطفاءاملوجودات غري امللموسة اليت هلا عمر زمين ُحمدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء يف بيان الدخلَّ .أما املوجودات غري
امللموسة اليت عمرها الزمين غري ُحمدد فيتم ُمراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم تسجيل أي تدين يف
قيمتها يف بيان الدخل.

 يتم ُمراجعة أيَّة ُمؤشرات على تدين قيمة املوجودات غري امللموسة يف تاريخ البيانات املالية .كذلك يتم ُمراجعة العمرالزمين لتلك املوجودات ويتم إجراء أيَّة تعديالت على الفرتات الالحقة.
 يتم االعرتاف بنفقات األحباث كمصروف حيمل فور حدوثه على بيان الدخل. يـتم االعـرتاف بالنفقـات املدفوعــة خــالل مرحلـة تطــوير أصــل غـري ملمــوس كأصـل شـريطة قــدرة املصـرف علــى إظهــار أوحتقيق:
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 oاجلدوى والقدرة التقنية على إكمال األصل غري امللموس ليصبح جاهزاً للبيع أو لالستخدام.
 oنية املنشأة يف إكمال األصل وبيعه أواستخدامه.
 oقدرة املنشأة على بيع أو استخدام األصل.
 oكيف سينتج هذا األصل منافع اقتصادية مستقبلية 6ويتضمن ذلك قدرة املنشأة على إظهار وجود سوق لألصل اجلديد أوفوائده
إذا كان سيتم استخدامه داخلياً.
 oوجود القدرة التقنية واملالية لدى املنشأة إلكمال األصل وجتهيزه للبيع أو لالستخدام.
 oقدرة املنشأة على قياس وبشكل يعتمد عليه التكلفة املدفوعة على األصل غري امللموس يف مرحلة التطوير.
فيما يلي السياسة املحاسبية لكل بند من املوجودات غري امللموسة لدى املصرف :ُ
تظهر املوجودات الثابتة غري املادية على أساس سعر التكلفة باللريات السورية و مؤونة التدين يف القيمة إن وجدت.
بالنسبة للموجودات الثابتة غري املادية اليت عمرها الزمين غري حمدد 6يتم مراج عة 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:
معايير المحاسبة اإلسالمية :

برامج املعلوماتية

 5سنوات ()%21

أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية معيارين حماسبيني ومذكرة حماسبية توجيهية جديدة متت موافقة جملس اهليئة عليها بتاريخ
 22متوز  2111واملعايري احملاسبية اجلديدة هي :
أ -إطار إعداد التقارير املالية اإلسالمية .
ب -االستثمار يف الصكوك واألسهم والسندات املماثلة  6ويكون مطلوباً من املؤسسات املالية اإلسالمية فصل استثماراهتا يف نوعني من
االستثمار ومها االسهم والصكوك ويعتمد يف هذا الفصل على خصائص األدوات االستثمارية ومقاصد االستثمار .
ت -معيار املسؤولية االجتماعية حيث أن املسؤولية االجتماعية يف املصارف اإلسالمية تتطلب التزام املصرف اإلسالمي باملشاركة يف
بعض األنشطة والربامج واألفكار االجتماعية لتلبية املتطلبات االجتماعية لألطراف املرتبطة به واملتأثرة بنشاطه سواءً بداخله او خارجه
وهذا يتطلب جمموعة من الشروط منها :
ضرورة التزام البنك اإلسالمي التزاماً كامالً بأحكام الشريعة اإلسالمية قوالً وعمالً  6شكالً ومضموناً  6التقومي املستمر لألداء والنتائج
 6االهتمام بإجراء حبوث ميدانية لتأكيد اإلثبات العملي لدور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعية .
 االستمرارية وقرار الحظريقوم املعنيون يف بنك سورية الدويل اإلسالمي ببذل اجلهود الكبرية جهة متابعة اإلجراءات القانونية مع حمامي البنك يف
الواليات املتحدة األمريكية بغية رفع العقوبات اليت ال تزال مفروضة عليه من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية OFAC
التابع لوزارة اخلزانة األمريكية 6إضافة إىل ما سبق 6تؤكد اإلدارة العليا على استمرار البنك بتقدمي كافة اخلدمات والتسهيالت
املصرفية للعمالء.
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نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية:

هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقاهتا األصلية ثالثة أشهر فأقل) 6وتتضمن :النقد واألرصدة لدى
بنوك مركزية.
ليرة سورية
10٣8

10٣7

,7,,37,,473,4

0753478,,75,4

البيان
نقد في الخزينة
أرصدة لدى مصارف مركزية :
 -حسابات جارية /ودائع تحت الطلب

3007,3,7544748,

,374,3753,7078

 -متطلبات االحتياطي النقدي

34740,7,557,30

,75,870,57,40

08,73857,8,

35,74547,3,

أخرى  -غرفة التقاص

200,551,885,109 260,184,052,514

المجمــوع

 -5إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـ ــان

مصارف

مصارف

محليـ ــة

خارجيـ ــة

المجم ـ ـ ـ ـ ــوع

10٣8

10٣7

10٣8

10٣7

10٣8

10٣7

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

حسابات

جارية وتحت

407,44754,7,,5

757,5,740077,4

,57444788,7,0,

35698967136114

5,7,45703,74,8

111643667576969

الطلب

المجموع

407,44754,7,,5

65,150,044,691

,57444788,7,0,

١56,8,67٣١6005

5,7,45703,74,8

٣0٣65١067576,0,

بلغت األرصدة املقيدة السحب نتيجة العقوبات  34694668826121لرية سورية (مقابل  35627461626216لرية سورية
للسنة السابقة).
يبلغ مبلغ األموال اخلاصة الصافية بالبنك  24657862126267ل.س
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 -5حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر:
مصارف

مصارف

ليرة سورية

محليـ ــة

خارجيـ ــة

المجم ـ ـ ـ ـ ــوع

1017/11/31

1017/11/31

1018/11/31

1017/11/31

1018/11/31

البيـــــــــــــان 1018/11/31
حسابات
12632165786457
12691668316165
12632165786457
12691668316165
استثمارية
4
4
مطلقة
2614364736271
2616365876882
2614364736271
2616365876882
1
1
مرابحة دولية
حسابات
11645167186899
1986899
1986899
1986899
11645165416111
1
مجمدة
٣5670١658,685١
٣5670١658,685١
المجمـــــــوع
15,825,160,594
24,064,110,594
22,452,540,000
0

بلغت األرصدة المقيدة السحب  24,100,421,911ليرة سورية ( مقابل  24,064,052,118ليرة سورية للسنة السابقة ).

,ـ صافي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية:
أن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
البيــان

الذاتي ــة
10٣7

10٣8

10٣7

10٣8

10٣7

303705,74077845

75784,7,8770,,

4

4

303705,74077845

75784,7,8770,,

4874447844

,370007405

4

4

4874447844

,370007405

38,7,,57,,3

3,4775,7,4,

4

4

38,7,,57,,3

3,4775,7,4,

242,615,405,516

66,092,489,185

4

4

242,615,405,516

66,092,489,185

,7,,774877,,3-

574,478457584-

4

4

,7,,774877,,3-

574,478457584-

ينزل :األرباح المحفوظة

7,,70757,00-

74,7,,,7487-

4

4

7,,70757,00-

74,7,,,7487-

ينزلُ :مخصص التدني

337,4874547,44-

33733,7,58703,-

4

4

337,4874547,44-

33733,7,58703,-

212,002,601,599

49,149,021,104

0

0

212,002,601,599

49,149,021,104

المرابحة والمرابحة لآلمر
ُ
بالشراء
اجارة الخدمات
ذمم ناتجة عن حسابات

خارج الميزانية
المجمـوع

ينزل :األرباح المؤجلة

المؤجلة
صافي ذمم البيوع ُ
وأرصدة التمويالت

10٣8

المشتــركة
ُ

المجمـوع

 بلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع املؤجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وأرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة التم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويالت غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري املنتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  14661761126574ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورية ُمقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلُ
 14651562856191ل ـ ـ ـ ـ ـ ــرية س ـ ـ ـ ـ ـ ــورية للس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة أي م ـ ـ ـ ـ ـ ــا نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبته ( )%11.52م ـ ـ ـ ـ ـ ــن رص ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ذم ـ ـ ـ ـ ـ ــم البي ـ ـ ـ ـ ـ ــوع املؤجل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ُ
وأرصدة التمويالت  6مقابل ما نسبته ( )%21.69للسنة السابقة .
 بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع املؤجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وأرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة التم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويالت غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري املنتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تنزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح احملفوظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملرتاكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةُ
 13669968926234ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورية أي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبته ( )٪ 11.46مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع املؤجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وأرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
التمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويالت بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تنزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح احملفوظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملرتاكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  13691961126126لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورية أي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبته
( )% 22.55للسنة السابقة .
 ال جيد متويالت ممنوحة للحكومة السورية.69 / 31

مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت (مباشرة):
ليرة سورية
10٣8

10٣7

33733,7,58703,

34753,73,873,,

*80,747,7444

,,474,87,44

4

377477,877443-

المستخدم من المخصص خالل السنة (الديون المشطوبة)

3378757,04-

857,8073,7-

ما تم رده لإليراد

4477,3373,3-

038778,780,-

الرصيد في نهاية السنة

22,118,150,101

22,229,958,420

ذاتية

22,118,150,101

22,229,958,420

الرصيد في بداية السنة
المكون خالل السنة
فروفات تقييم

قيمــة ُمصــص التــدين للــديون املنتجــة ( مباشــرة وغــري مباشــرة ) يبلــغ  3562696146ل.س والــديون غــري املنتجــة ( مباشــرة وغــري مباشــرة)
 11649564496232ل.س حيـث تبلـغ قيمــة ُمصـص التــدين للـديون غــري املباشـرة  1561116111ل.س واملخصصــات االضـافية تبلــغ
 1624265186421ل.س
مت اعــداد اخ تبــارات جهــد للمحفظــة االئتمانيــة مــن قبــل املصــرف لتقــدير مــدى كفايــة املخصصــات احملــتفظ هبــا وارتــأت ادارة املصــرف أن
املخصص ـ ــات اإلض ـ ــافية احملج ـ ــوزة كم ـ ــا يف  2118/16/31والبالغ ـ ــة  64661116111ل ـ ــرية س ـ ــورية غ ـ ــري كافي ـ ــة 6وق ـ ــررت إض ـ ــافة مبل ـ ــغ
 23161116111ل.س ليصبح إمجايل املخصصات اإلضافية احملجوزة لغاية  2118/12/31مبلغ  1617661116111ل.س
ب لغت املخصصات اليت انتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى مبلغ ( )23669716465لرية
سورية مقابل ( )2614763116794لرية سورية للسنة السابقة.
 -األرباح المحفوظة:

البيــان

10٣8

ُمشتركــة

ذاتــية
10٣8

10٣7

المجمـوع
10٣8

10٣7

10٣7

(ليرة سورية)

(ليرة سورية)

4

74,7,,,7487

,4778887,7,

44775487347

,0374057857
,7743,735,-

(ليرة سورية)

( ليرة سورية)

الرصيد في بداية السنة

74,7,,,7487

,4778887,7,

4

يُضاف :األرباح المحفوظة خالل السنة

44775487347

,0374057857

4

4

فروقات التقييم

4

,7743,735,-

4

4

4

35770557478-

,547,04747,-

4

4

35770557478-

,547,04747,-

ينزل :األرباح المحفوظة التي تم إعدامها

4

4,7,877,33-

4

4

4

4,7,877,33-

الرصيد في نهاية السنة

619,465,944

619,090,086

4

4

619,465,944

619,090,086

ينزل :األرباح المحفوظة خالل السنة
المحولة إلى اإليرادات

*حيث مت رد مبلغ 97268116ل.س من ُمصص حسابات خارج امليزانية لإليرادات.
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 -7موجودات مالية ُمتاحة للبيع:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
البيــان

10٣8

ـ أسهم شركات
المتاحة للبيع
مجمـوع الموجودات المالية ُ

ُمشتركــة

ذاتيــة
10٣7

المجمـوع
10٣8

10٣7

10٣7 10٣8

50,7,507778

,8,70,07,,4

1

1

50,7,507778

,8,70,07,,4

540,954,668

089,414,901

0

0

540,954,668

089,414,901

فيما يلي جدوالً لإلفصاح عن االستثمارات في األسهم:
اسم الجهة

طبيعة النشاط

للسهم1028/

المصدرة

ناقالت الغاز

خدمي

المصدرة

الرئيسي للجهة

رأس مال الجهة المصدرة

نسبة التملك

تاريخ الشراء

عدد األسهم

القيمة السوقية

القيمة االسمية

660,211,954,410

070000011

1020/21/26

4,000

8,581,150

4,189,600

العقيلة شركة
للتأمين

التامين

التكافلي

اسم الجهة
المصدرة
للسهم10٣7/
ناقالت الغاز
شركة العقيلة
التكافلي للتأمني

قيمة
الرهن
على

السهم

1,050,000,000

070525215

1024/05/11

2,120,119

505,066,925

212,011,900

طبيعة النشاط
الرئيسي
للجهة

رأس مال الجهة المصدرة

نسبة التملك

تاريخ الشراء

عدد األسهم

القيمة السوقية

القيمة االسمية

المصدرة
خدمي

660,211,954,410

070000011

1020/21/26

4,000

1,106,466

4,189,600

التامني

1,000,000,000

070525215

1024/05/11

2,000,015

082,168,466

200,001,500
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قيمة الرهن
على السهم

 -8استثمارات في رؤوس أموال شركات :
فيما يلي جدول لالستثمارات المشتركة والذاتية كالً على حدة:
اسم
الشركة

بلد

نسبة

بلد

التأسيس اإلقامة امللكية

الشركة
السورية
االسالمية
للتأمني

سورية

سورية

%5

نسبة
حقوق
التصويت

%5

طبيعة
النشاط

خدمي

تاريخ البيانات
املالية املعتمدة

تاريخ التملك

تكلفة االستثمار

القيمة العادلة

للشركة

4438/34/,3

4448/43/,4

5475447444

5475447444

 -فيما يلي ُملخص احلركة اليت متت على قيمة االستثمار:

ليرة سورية

المشتركـة

البيــان

المجمـوع

الذاتية

10٣8

10٣7

10٣8

10٣7

10٣8

10٣7

الرصيد في بداية السنة

5475447444

5475447444

4

4

5475447444

5475447444

حصة المصرف من أرباح

4

4

4

(خسائر) السنة قبل الضريبة

4

4

تغيير بالسياسة المحاسبية

4

4

4

توزيعات أرباح

4

4

4

4

الرصيد في نهاية السنة

5475447444

5475447444

4

4

4

4

4

4

4

5475447444

5475447444

 -0صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية

10٣8
المشتركة
ُ
البيــان
موجودات
إجارة

بالتمليك
المجمــوع

ُمنتهية

التكلفة

,7574,,7,,,
,7574,,7,,,

المتراكم +
االستهالك ُ
مخصص التدني

34,7,3,7,0034,7,3,7,00-

الذاتية
صافي القيمة

التكلفة

االستهالك
المتراكم
ُ

المجمـوع
صافي
القيمة

التكلفة

,7574,,7,,,

4557,877,,5

,7574,,7,,,

4557,877,,5
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المتراكم
االستهالك ُ
 +مخصص التدني

34,7,3,7,0034,7,3,7,00-

صافي القيمة

4557,877,,5
4557,877,,5

ليرة سورية

10٣7
المشتركة
ُ

البيــان

التكلفة

الذاتية

المتراكم
االستهالك ُ

صافي القيمة

+مخصص التدني

التكلفة

موجودات

إجارة ُمنتهية

34374,,7,8,

,077537,0,-

4

777,8874,7

االستهالك
المتراكم
ُ
4

المجمـوع
صافي

المتراكم
االستهالك ُ

التكلفة

القيمة
4

صافي القيمة

+مخصص التدني

34374,,7,8,

,077537,0,-

777,8874,7

بالتمليك

المجمــوع

202,009,180

04,652,141-

0

66,088,006

0

202,009,180

0

04,652,141-

66,088,006

 بلغ إمجايل أقساط اإلجارة املستحقة  961436759لرية سورية منها  566546959لرية سورية غري منتج.ُ
 مقابل  961376162لرية سورية كما يف الفرتة السابقة منها  566346962لرية سورية غري منتج.بلغ ُمصص التدين لقيمة موجودات االجارة املنتهية بالتمليك مبلغ  468176275ل.س
 -٣0صافي موجودات قيد االستثمار أو التصفية:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
البيــان

10٣8

المشتركـة
ُ

المجمـوع

الذاتية
10٣7

10٣8

10٣7

10٣8

10٣7

مقتناة بغرض المرابحة

7547,,37,04

55474447443

4

4

7547,,37,04

55474447443

موجودات آيلة لوفاء ديون *

0,477007778

,537,45785,

4

4

0,477007778

,537,45785,

اإلجمالي ()٣

3730,74377048

37,437,457858

4

4

3730,74377048

37,437,457858

ـ مخصص تدني

موجودات ايلة لوفاء

07,747444-

4

1

1

07,747444-

4

ديون

إجمالي المخصصات ()1

0

4,160,000-

1

1

0

4,160,000-

الصافي ()1-٣

2,240,026,408

2,191,265,858

1

1

2,240,026,408

2,191,265,858

بلغت جمموع قيمة العقارات اليت تقع ضمن مناطق آمنة مبلغ  //46269446998 //ل.س .

فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة:
10٣7

10٣8
عقارات مستملكة

موجودات مستملكة أخرى

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

رصيد بداية السنة

,0,7375785,

0

,0,73757858

,8,75447534

إضافات

7475057,,0

0

7475057,,,

,4378477570

استبعادات

,437847757,-

0

,437847757,-

,587383743,-

مخصص استهالك

4

0

4

4

خسارة التدني

07,747444

0

07,747444

4

رصيد نهاية السنة

0,477007778

0

0,477007778

141,265,851
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 -22موجودات ثابتة  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

10٣8

أراضي

مبان ــي

ليرة سورية

ليرة سورية

معـدات وأجهزة وأثاث
ليرة سورية

أجهزة
وسائط نقـل

الحاسب اآللي

تحسينات المباني

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

أخرى
ليرة سورية

مشاريع تحت
التنفيذ

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

التكلف ــة:
الرصيد في بداية السنة

3783,744,74,,

7,5740,70,0

37,7,7,7404

0,,7,777,77

34377377,54

8,70037,83

0,195,861,620

اضافات

3807,3,7030

3037,047,4,

4475447444

7875587,,4

3,7770743,

33774,74,4

446,589,094

استبعادات

-070,,735,

-477,547050

-373547444

-077,07,04

-,7,7,77,,

-,,,7445

-42,006,191

37,,,700574,0

,5474,5748,

3807,3,7404

5,,74547830

3,57,3,7,47

344740,7407

0,102,425,101

الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
استهالك متراكم في بداية السنة

44775,570,0-

,4,70747,,3-

5373447344-

,477,447537-

8,7,0,77,,-

8578477,48-

2,042,216,988-

استهالك السنة

3874457374-

,477,77488-

,37,,07308-

0878747,77-

307,,37,,5-

77,457,5,-

290,101,694-

,47,40

457,,47,7,

373547444

0753,787,

,7,7,7745

48,7,40

05,081,485

استبعادات
فروقات تسوية
االستهالك المتراكم في نهاية السنة

44077,474,4-

,0873057,34-

8377807454-

,547775743,-

,87,3,7,8,-

2,296,511,291-

,470407,73-

التدني في القيمة
صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

37,787,557440

043788,7,,,

34,74,47,,4

38775857,,5

,77,,,7,,,

1,504,888,020

,77407885

دفعات على حساب شراء موجودات

ثابتة

مشاريع تحت التنفيذ
صافي الموجودات الثابتة في نهاية السنة
-

2,168,155,014

402,889,011

200,001,990

اليوجد أية التزامات تعاقدية مالية القتناء موجودات ثابتة يف املستقبل
بلغت قيمة تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل لعام  2118وال تزال يف االستثمار مبلغ  44469116886ل.س
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286,585,195

06,999,909

1,614,885

3,87,0,74,0

218,041,104

218,041,104

1,680,105,144

أراضي

10٣7

مبان ــي

معـدات وأجهزة
وأثاث

وسائط نقـل

الحاسب اآللي

تحسينات المباني

أخرى

مشاريع تحت
التنفيذ

المجموع

التكلف ــة:
الرصيد في بداية السنة

37,,47,,,74,,

54574,,74,0

3437,,57,04

,757,,,7453

33,7,,47347

4470407773

0,051,466,089

4

4487,3474,,

0,77547444

3347807734,

,78,47,,5

,47,3878,8

449,058,120

استبعادات

33,7,507474-

,8750474,,-

774447,44-

,74377,88-

47307730,-

,77847358-

120,962,691-

الرصيد في نهاية السنة

3783,744,74,,

7,5740,70,0

37,7,7,7404

0,,7,777,77

34377377,54

8,70037,83

0,195,861,620

اضافات

االستهالك المتراكم:
استهالك متراكم في بداية السنة

38,7,,,7,37-

,37744,7,7,-

,57,7474,0-

4,07,387445-

,870487773-

3,7345737,-

900,591,606-

استهالك السنة

38758,7,04-

,77,,4785,-

4,77,,7748-

557,4,7077-

3,78747,,8-

07,,,7784-

101,101,733-

استبعادات

8757778,5

4,7785707,

47,0,7,58

3370,,7444

574787858-

,5,7744

42,,77,414

فروقات تسوية

77,,47830-

7374077,78

,77487404

,4743473,,

3,70347474

74745,777,-

41,644,916

44775,570,0-

,4,70747,,3-

5373447344-

,477,447537-

8,7,0,77,,-

8578477,48-

2,042,216,988-

االستهالك المتراكم في نهاية السنة
التدني في القيمة
صافي القيمة الدفترية للموجودات

الثابتة

دفعات على حساب شراء موجودات

ثابتة

مشاريع تحت التنفيذ
صافي الموجودات الثابتة في نهاية

السنة

-

37,74007454

37747708,774,

,,37585740,

334747,73,8

4

4

4

4

4

4

4

2,606,481,600

002,585,040

221,161,208

261,044,150

اليوجد أية التزامات تعاقدية مالية القتناء موجودات ثابتة يف املستقبل
بلغت قيمة تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل لعام  2117وال تزال يف االستثمار مبلغ  7169896116ل.س
مت اهالك مبىن فروع سيف الدولة والسبع حبرات ودير الزور والرقة واثباته خسائر رأمسالية  6ومت ختفيض جممع االهتالك بقيمة  764336132ل.س
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,,777,7335

,77,070,,

1,154,685,611

4

0

4

4

440744,703,

114,100,421

00,661,225

0,604,410

114,100,421

1,418,889,009

 -٣1موجودات غير ملموسة:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ليرة سورية
10٣8
أنظمة

البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان

حاسوب وبرامج

10٣7
أخرى

أنظمة

أخرى

حاسوب وبرامج

التكلفة

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

رصيد بداية السنة

37773437453

4

3,874477774

4

إضافات

,7357740,

4

,7,447444

4

استبعادات

3757477,4-

4

,57845704,-

4

رصيد نهاية السنة

261,694,620

0

266,202,152

0

اإلطفاء :

4

رصيد بداية السنة

3047,,77,7,-

4

3,47,307544-

4

اإلضافات

870,,7,57-

4

,770473,,-

4

3757477,4

4

5,75847,,4

رصيد نهاية السنة

241,181,405-

0

3047,,77,7,-

4

صافي القيمة الدفترية

10,401,215

0

15,114,881

4

فروقات تسوية في مجمع
االطفاء لسنوات سابقة

 -٣١موجودات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
10٣8

10٣7

إيرادات برسم القبض

5875,87,34

3,77,77054

مصروفات مدفوعة مقدماً
ذمم إجارة منتهية بالتمليك.

7,37,84748,

543745,7044

7740,7,57

774,,74,4

أخرى  -حسابات مدينة أخرى

54,7,,87888

5437,,777,8

نقد مفقود للفروع المغلقة

57877887,35

7347784774,

مؤونة نقد مفقود للفروع المغلقة

57877887,35-

7347784774,-

2,160,900,445

2,046,510,641

المجم ـ ـ ــوع
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4

 -٣5وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي :
بناءً على قانون إحداث املصارف اخلاصة واملشرتكة رقم ( )28لعام  2111جيب على املصارف اخلاصة أن حتتفظ لدى مصرف

سورية املركزي بوديعة جممدة (حمجوزة) تعادل  %11من رأس مال املصرف 6ويتم اإلفراج عنها فقط عند تصفية املصرف.
يتكون هذا البند مما يلي :
10٣8

10٣7

ليرة سورية

1612167466981

91968196841

دوالر أمريكي

3614664296872

3614664296872

المجموع

560706٣7,6551

١6,5,615١67٣1

 -٣5إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية:
10٣8

حسابات جارية
وتحت الطلب
ودائع مجمدة
حسابات استثمار لمدة
تزيد عن ثالثة أشهر

المجموع

10٣7
داخـ ــل

خ ـ ــارج

داخـ ــل

خ ـ ــارج

الجمهورية

الجمهورية

المجم ــوع

الجمهورية

الجمهورية

المجم ــوع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

0374,477757733

047,0,747473,7

,747,7453

047,5073,37,8,

03747575,77,74

,747,7453

374,3744,77,5

4

374,3744,77,5

57,77,4704,

4

57,77,4704,

4

4

4

3,7800743,7,45

4

3,7800743,7,45

44,028,065,112

1,069,152

44,015,205,011

55,619,001,491

1,069,152

55,686,012,140

 -٣,أرصدة الحسابات الجارية للعمالء:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
10٣8

10٣7

حسابات جارية  /تحت الطلب
بالليرة السورية

45621369416197

28661161126371

بالعمالت األجنبية

47671562926976

41614161566495

0160186001685,

,86051607٣68١5

المجموع
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 بلغت ودائع احلكومة السورية والقطاع العام السـوري  3611666216782لـرية سـورية أي مـا نسـبته ( )٪ 3.24مـن إمجـايل أرصـدةاحلسابات اجلارية للعمالء مقابل  53567296956لرية سورية أي ما نسبته(  )٪ 1.78يف السنة السابقة .
 -٣7تأمينــات نقدي ــة:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 /10٣8بالليرات السورية

البيان

 /10٣7بالليرات السورية*

المشتركة

الذاتية

المشتركة

الذاتية

07,057,0,7,57

4

574507,377,03

4

هامش الجدية

0573,4778,

4

0807450

4

تأمينات أخرى

0,750578737,4,

4

,3748,7,447473

4

المجموع

48,006,119,151

0

06,008,510,456

0

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

* مت تعديل تصنيف بعض البنود تأمينات نقدية لعام  2117لتتناسب مع البنود املقارنة عن عام 2118

ُ -٣8مخصصات متنوعة:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
رصيد بداية السنـ ــة

المكون خالل السنـ ــة

المستخــدم خالل السنة

مـا تـم رده لإليرادات

رصيد نهاية السنـة

10٣8

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

مخصص تعويض نهاية الخدمة

38477747,,8

4570857544

()44473,,7,,3

4

87434748,

مؤونة القطع التشغيلي

4,7,0874,8

4

4

4

4,7,0874,8

مخصص ضريبة أجور وحوافز

3357,,47,,7

44,7,,,7,7,

()4477477773,

4

,,74757308

م .تدني للديون غير مباشرة

3577,47844

447,8,7444

4

()4377747444

3574447444

تأمين ذاتي

4

4

4

4

4

المجم ــوع

001,815,821

150,121,069

()416,404,408

()12,660,000

240,010,410

10٣7

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

مخصص تعويض نهاية الخدمة

3,,738077,8

037,5,7,87

()5870847,47

4

38477747,,8

مؤونة القطع التشغيلي

,7,44740,

3,784773,5

4

4

4,7,0874,8

مخصص ضريبة أجور وحوافز

,7750,747,

44,70,,7483

()380738,7,54

4

3357,,47,,7

م .تدني للديون غير مباشرة

447,7,78,5

078,,7744

4

(),75,077,5

3577,47844

تأمين ذاتي

35574447444

4

4

()35574447444

4

المجم ــوع

455,021,680

190,099,061

()141,666,158

()264,514,615

001,815,821
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٣0ـ ضريبة الدخل:
اليوجد أرباح وال خسائر قطعية ختص بيانات عام  2118مبوجب اخبار قرار جلنة فرض الضريبة رقم  / 99ح  3 /بتاريخ . 2117/15/15
أما خبصوص بيانات عام  : 2111فرق الضريبة الذي مت تسديده بقيمة  1266486191ل.س مبوجب اخبار بقرار جلنة فرض الضريبة
رقم  / 84ح  3 /بتاريخ 2117/11/14
اما خبصوص بيانات عام  2111و 2112مت احتجاز ُمصص ظهورات ضريبية مبلغ 12666316113وذلك مبوجب اخبار مؤقت بضريبة الدخل صادر عن
اهليئة العامة للضرائب والرسوم عن عام  2111رقم/2257/تاريخ  2118-16-13واخبار مؤقت بضريبة الدخل صادر عن اهليئة العامة للضرائب والرسوم عن
عام  2112رقم /2259/تاريخ  62118-16-13وهذا االخبار ليس هنائي( )2112-2111وقد مت االعرتاض عليه يف عدة نقاط وسريدنا خالل عام 2116
نتيجة هذا االعرتاض.

أ -ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
10٣8

10٣7

ليرة سورية

ليرة سورية

الخسارة/الربح المحاسبي قبل الضريبة

3623567676253

23867496215-

تطرح :أرباح غير خاضعة للضريبة

49965976741-

95463336162-

تضاف :مصروفات غير مقبولة ضريبياً
الربح الضريبي

41262486679

3649268786228

3617164786486

2659667686631

نسبة ضريبة الدخل

%25

%25

ضريبة الدخل

76268966923

94264466733

يطرح موجودات ضريبية مؤجلة

1

1

المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار

76268966923

94264466733

نسبة رسم إعادة اإلعمار

%11

%11

يضاف  :رسم إعادة اإلعمار

7662896692

9462446673

يضاف فروقات ضريبية لسنوات سابقة

1

76364216963

مصروف ضريبة دخل السنة

8716٣5,6585

٣65006٣٣,6١00

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

السنة

10٣8

10٣7

رصيد أول المدة

٣65006٣٣,6١00

8,68١5600١

المضاف خالل السنة

76268966923

94264466733

يضاف فروقات ضريبية لسنوات سابقة

1

76364216963

يضاف  :رسم إعادة اإلعمار

7662896692

9462446673

المدفوع خالل السنة

1651161196366-

8968356113-

مخصص ضريبة الدخل

8716٣5,6585

٣65006٣٣,6١00
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ج -الحركة التي تمت على المطلوبات الضريبية المؤجلة:

السنة

10٣8

10٣7

رصيد أول المدة

7068716١5١

1

المضاف/المطروح خالل السنة (األرباح غير المحققة عن األدوات

556,٣16,57

7068716١5١

المالية المتوفرة للبيع)
٣٣5658560٣0

رصيد آخر المدة

7068716١5١

 -10مطلوبات أُخرى :

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
10٣8

10٣7

577,477,,7,45

,7,,574557,83

4

4

4743078347577

,7,3,744,7347

48,75377084

3,,74,47,83

544

,7444

حسابات بين الفروع

,37848

,,7034

المجموع

8,295059,082

1,001,625,618

شيكات مقبولة الدفع
إيرادات مقبوضة مقدماً
ذمم دائنة أخرى
مصروفات مستحقة وغير مدفوعة
أيرادات غير شرعية مجنبه

1٣ـ حسابات االستثمارات المطلقة:
َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
10٣8
البيــان

عمالء

مصارف ومؤسسات
مالية

*10٣7
المجمـوع

عمالء

مصارف ومؤسسات
مالية

المجموع

حسابات التوفير

92664161726144

6463536553

93613464256967

33659969676689

2267836674

33658664816691

ألجـل

77674966436547

1618163836571

78682863276117

51637961976265

25164116711

51692765986665

6662476531

1

6662476531

7664236993

1

7664236993

1617762116111

4369116111

1622168116111

9693368616111

1611764486872

7695163386872

141669364936222

1621663376123

143618268116345

61695961786644

1626169346549

62664768136461

11966386196

561776343

12261156512

38167866116

1762196514

36861156923

142618164116361

1622465146499

143631466156857

62613966986193

1631868516151

63634568166113

تأمينات نقدية
الوكاالت

االستثمارية
المجمـوع
أعباء محققة غير
مستحقة الدفع
إجمالي حسابات

المطلقة
االستثمار ُ

* مت تعديل تصنيف بعض البنود حسابات االستثمارات املطلقة لعام  2117لتتناسب مع البنود املقارنة عن عام 2118
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11ـ التغير المتراكم في القيمة العادلة بالصافي:

َّإن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
البيــان
المتاحة للبيع
الموجودات المالية ُ
المجمـوع

ليرة سورية
ذاتيــة

مشتـركة
أرقام السنة

المقارنة
أرقام ُ

المقارنة
أرقام ُ

أرقام السنة

041,105,550

373,776,776

1

1

١056558688١

1٣16,٣76٣,7

1

1

َّ
إن احلركة على احتياطي القيمة العادلة كانت على النحو التايل:
 احتياطي القيمة العادلة /ضمن حقوق الملكية:ليرة سورية
البيــان

موجودات مالية

استثمارات

موجودات

ُمتاحة للبيع

في العقارات

ُمتاحة للبيع

المجمـوع

ارقام السنة 10٣8

١056558688١

0

0

١056558688١

الرصيد في بداية السنة

21269176197

0

0

21269176197

أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

13964546373

0

0

13964546373

مطلوبات ضريبية مؤجلة

4469126957-

0

0

4469126957-

الرصيد في نهاية السنة

١056558688١

0

0

١056558688١

ارقام المقارنة 10٣7

1٣16,٣76٣,7

0

0

1٣16,٣76٣,7

الرصيد في بداية السنة

1461316556

1

1

1461316556

أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

29664576691

1

1

29664576691

مطلوبات ضريبية مؤجلة

7168726353-

الرصيد في نهاية السنة

1٣16,٣76٣,7

71687263530

0

1٣16,٣76٣,7

 -1١احتياطي مخاطر االستثمار:
َّ
إن احلركة احلأصلة على احتياطي ُماطر االستثمار هي كما يلي:
10٣8

10٣7

البيــان
رصيد بداية السنة

,,,753477,,

4,,7,,,7,,0

اإلضافات خالل السنة

4487,,,7,45

3,,7,,57,54

3447805-

47444784,-

7437,0,7,,,

,,,753477,,

فروقات التقييم
رصيد نهاية السنة
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 -15رأس المال المكتتب به ( المدفوع ):
يتكون رأس مال املصرف كما يف  31كانون األول  2118من  13671161566811ل.س موزعة على  13761116568سهم بقيمة
أمسية قدرها 111ل6س للسهم الواحد.
 قام املصرف بتحويل جزء من مركز القطع املقابل لرأس املال املكتتب بالدوالر األمريكي إىل اللرية السورية وتثبيتمركز قطع بنيوي مببلغ  3167126775دوالر أمريكي مبوجب موافقة جلنة ادارة مصرف سورية املركزي بالقرارين رقم
(/325ل  .أ) بتاريخ  21شباط  62112والقرار (/945ل .أ ) تاريخ  24نيسان . 2112
 وقام املصرف برتميم جزء من القطع البنيوي مببلغ  1161916211دوالر وتثبيت مركز قطع بنيوي دوالر أمريكيمببلغ  3765516575دوالر  6ومركز قطع يورو مببلغ  1161116111يورو مبوجب موافقة مصرف سورية املركزي
بالكتاب رقم  199/1325تاريخ .2114/4/31
وقد متت أخذ موافقة وزارة االقتصاد والتجارة على زيادة رأس املال ليبلغ  6659168316411لرية سورية.
وقد متت الزيادة حىت اآلن وفق مخس مراحل:
املرحلة األوىل :متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  49163816511لرية سورية ليصبح  5649163816511لرية سورية
( 5611161116111لرية سورية كما يف  31كانون األول  6)2116عن طريق توزيع  6226793سهم وزيادة رأس املال بتحويل
قيمة األسهم من األرباح املدورة واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.
احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

7461986196
7461986196
31361456392
49163816511

املرحلة الثانية:
متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  2613869186511لرية سورية ليصبح  7651161116111لرية سورية.
عن طريق طرح  461776237سهم لالكتتاب حبيث يصبح إمجايل عدد االسهم بعد عملية االكتتاب  1561116111سهم وقد
بلغ رأس املال بعد الزيادة  7651161116111لرية 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 /46م تاريخ  7نيسان  2111وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم 1855
تاريخ  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 اإلسالمي  111لرية سورية
للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل أسهم البنك  7561116111سهم بقيمة إمجالية تبلغ  7651161116111لرية سورية.
وقد مت تعديل القيمة اإلمسية ألسهم البنك يف سوق دمشق لألوراق املالية يف هناية يوم  12متوز .2111
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املرحلة الثالثة :متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  91263166211لرية سورية ليصبح  8611263166211لرية سورية
( 5611161116111لرية سورية كما يف  31كانون األول  6)2116عن طريق توزيع  961236162سهم وزيادة رأس املال
بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.
احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

6165376136
6165376136
42662356122
91263166211

املرحلة الرابعة :متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  38761696511لرية سورية ليصبح  8646664156711لرية سورية
( 5611161116111لرية سورية كما يف  31كانون األول  6)2116عن طريق توزيع  368716695سهم وزيادة رأس املال بتحويل
قيمة األسهم من األرباح املدورة واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.
احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

9967526287
9967526287
25365616629
38761696511

املرحلة اخلامسة:
متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  1619264256711لرية سورية ليصبح  6659168316411لرية سورية (5611161116111
لرية سورية كما يف  31كانون األول  6)2116عن طريق توزيع  1169246257سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من
األرباح املدورة واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.
احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

32361926918
32361926918
41961116494
1619264256711
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املرحلة السادسة :
متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  4613663286411لرية سورية ليصبح 13671161566811لرية سورية (5611161116111
لرية سورية كما يف  31كانون األول  6)2116عن طريق توزيع  4163636284سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من
األرباح املدورة واالحتياطات وفق ما يلي:
ل.س.
احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أرباح مدورة

1
94165886411
3646767416111
4613663286411



نص القانون رقم ( )3لعام  2111على زيادة رأس مال املصارف اإلسالمية ليصبح ( 15611161116111لرية سورية) على أن
يسدد خالل ثالث سنوات ومت متديد فرتة سداد رأس املال وفق املادة الثانية من املرسوم التشريعي رقم  93الصادر بتاريخ
 2113/16/18واملمدد مبوجب قرار رئاسة جملس الوزراء رقم /13م و تاريخ  62115/4/22علمأ أنه سيتم متابعة الزيادة
املطلوبة عند تزويدنا بالتوجيهات هبذا اخلصوص من قبل اجلهات الوصائية وفق اختصاصها لديها حسب األصول.

بلغت مصاريف مصاريف زيادة رأس املال مبلغ  2568396197ل.س مت خصمها من رصيد األرباح املدورة
فيما يلي تفاصيل مصارف زيادة رأس املال :
البيان

10٣8

رسم طابع زيادة رأس مال البنك المرحلة السادسة

,75447553

تسجيل وايداع اسهم الزيادة لدى سوق دمشق لألوراق المالية

478,,75,4

رسم دراسة استمارة زيادة رأس مال البنك المرحلة السادسة

374447444

مصاريف بدل تسجيل اسهم زيادة رأس مال البنك المرحلة
السادسة

34703,7,87

المجموع

15,806,061

 -15احتياطي عام مخاطر التمويل:
ـ بناء على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم (/612م.ن/ب )4لعام  2112وأحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم
(/951م.ن/ب )4تاريخ  2111/4/14واملعدل لبعض أحكام القرار رقم (/567م.ن/ب )4تاريخ 62116/12/6
ـ يتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من االحتياطي العام ملخاطر التمويل يف حساب احتياطي ُماطر االستثمار 6ما
يعين أنه ال حاج ة لتكوين احتياطي عام ملخاطر التمويل يف حال أن احتياطي ُماطر االستثمار يبلغ مقدار احتياطي عام ُماطر
التمويل املطلوب تكوينه أو يزيد عنه 6وجيب أال يقل احتياطي ُماطر االستثمار عن املتطلبات املفروضة مبوجب املرسوم التشريعي رقم
 /35/لعام  2115اخلاص باملصارف اإلسال مية أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من االحتياطي العام ملخاطر
التمويل أيهما أكرب.
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ـ يستمر العمل بأحكام املادة  /14/من املرسوم التشريعي رقم  /35/لعام  2115واخلاص باملصارف اإلسالمية جهة استمرار تكوين
احتياطي ملواجهة ُماطر االستثمار املشرتك لتغطية خسائر ناجتة عنه وذلك حىت يصبح مبلغ االحتياطي مثلي رأس املال املدفوع
للمصارف اإلسالمية او أي مقدار آخر حيدده جملس النقد والتسليف.
ـ  -مت اعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية املخصصات احملـتفظ هبـا وارتـأت ادارة املصـرف أن
املخصصـ ــات اإلضـ ــافية احملجـ ــوزة كمـ ــا يف  2118/16/31والبالغـ ــة  64661116111لـ ــرية سـ ــورية غـ ــري كافيـ ــة 6وقـ ــررت إضـ ــافة مبلـ ــغ
 23161116111ل.س ليصبح إمجايل املخصصات اإلضافية احملجوزة لغاية  2118/12/31مبلغ  1617661116111ل.س
ـ قام املصرف بتشكيل ُمصص على الديون املنتجة للتسهيالت املباشرة القائمة بتاريخ  2118/12/31مبلغ 3562696146
ل.س وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة مبلغاً وقدره 1لرية سورية وللتسهيالت غري املباشرة مبلغ وقدره 1
ل.س وتبلغ حصة أصحاب احلسابات االستثمارية املطلقة منها مبلغاً وقدره 1ل.س

ـ قام املصرف بتشكيل ُمصص للديون غري املنتجة للتسهيالت املباشرة بتاريخ  2118/12/31مبلغ  11645561646335وتبلغ
حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة مبلغاً وقدره 1ل.س وللتسهيالت غري املباشرة مبلغ وقدره  1163516867ل.س
وتبلغ حصة أصحاب احلسابات االستثمارية املطلقة منها مبلغاً وقدره 1ل.س
وتبلغ املخصصات االضافية للتسهيالت املباشرة  1623768916318ل.س وللتسهيالت غري املباشرة  469486113ل.س
ـ مت تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لألصول املمولة من املسامهني واألموال اليت يضمنها املصرف لنهاية عام 62113
حيث بلغ إمجايل احتياطي العام ملخاطر التمويل لغاية  11965726414 2112/12/31وهو نفس املبلغ الذي مت تكوينه
بتاريخ  .2111/12/31مع العلم أن املصرف ملزم باستكمال احتجاز اإلحتياطي العام ملخاطر التمويل املتوجب وفق أحكام
القرار /567م.ن/ب وتعديله بالقرار /951م.ن/ب 4عند انتهاء العمل بالقرار /612م.ن/ب4
ـ تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق من احتياطي ُماطر التمويل واحملتجزة لغاية تاريخ  2118/12/31مبلغاً وقدره
8868566515

لرية سورية وهي حمتسبة لتاريخ  2112/6/31نتيجة تعليق تكوين االحتياطي ُماطر التمويل لألصول

املمولة من أصحاب حسابات االستثمار املطلقة بعد التاريخ املذكور.
ـ مت االحتفا باملخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات قرار جملس النقد والتسليف (/612م.ن.ب )4مببلغ  5269276176لرية
سورية 6عن الديون املباشرة وغري املباشرة 6وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة مبلغاً وقدره 1

لرية سورية.

 -1,االحتياطيات
 احتياطي قانوينبناءً على قانون الشركات الصادر باملوسوم التشريعي رقم  26لعام  2111و بناء على التعميمني الصادرين عن مصرف
سورية املركزي  3/111/396الصادر بتاريخ  2116/1/21واىل التعميم رقم  1/111/652الصادر بتاريخ 2116/2/12
يتم حتويل  %11من األرب اح 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 لـ % 25من
رأمسال البنك 6إن االحتياطي القانوين غري خاضع للتوزيع على محلة االسهم .
احتياطي خاص
بناءً على التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي رقم  3/111/ 396بتاريخ  2116/1/21والتعميم رقم
 1/111/652بتاريخ  2116/2/12يتم حتويل  %11من األرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة وبعد إزالة أثر تغريات سعر
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الصرف على القطع البنيوي إىل االحتياطي اخلاص .حيق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي
اخلاص مساوياً لـ % 111من رأمسال البنك .إن االحتياطي اخلاص غري خاضع للتوزيع على محلة االسهم إال مبوافقة اهليئة
العامة واملصرف املركزي .
يوضح اجلدول التايل طريقة احتساب االحتياطي القانوين واالحتياطي اخلاص :
ليرة سورية

10٣8

10٣7

البيــان

,74,57,,,745,

4,87,077445-

4387,447444

,74787,407,5,

4

4

يطرح إطفاء خسائر مدورة

4

4

المبلغ الخاضع لالحتياطي

,705077,,745,

,744,75,87508

احتياطي قانوني  %٣0المكون خالل السنة

,05707,7,45

,447,5,7855

احتياطي خاص  %٣0المكون خالل السنة

,05707,7,45

,447,5,7855

الربح قبل الضريبة
يطرح/يضاف ارباح فروقات القطع الغير

متحققة

يطرح/يضاف نتيجة تصحيح ارباح فروقات
القطع المتحققة

ملخص احلركة على حسابات االحتياطيات خالل السنة :
ارقام السنة 10٣8
الحسابات
المشمولة
احتياطي
خاص

احتياطي
قانوني

ارقام المقارنة 10٣7

رصيـد بدايـة السنـة

المبالغ المكونة

المبالغ المستخدمة

رصيد نهاية السنة

رصيد نهاية السنة

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

642,588,400

١5565,06715

,5٣65886500-

045,469,118

642,588,400

642,588,400

١5565,06715

0

981,058,218

642,588,400
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المؤجلة وأرصدة التمويالت:
 -17إيرادات ذمم البيوع ُ
َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
البيــان
المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء
ُ

10٣8

ُمشتركـة

9613264216995

10٣7
5639261516457

االستصناع

1

أُخرى  -إجارة الخدمات

1156321

765236856

ينزل  -جائزة سداد مبكر

2361966111-

4661466911-

المجمــوع

,600065,76885

56١106,1567٣,

 -18مخصص تدني لذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت:
يتم تكوين ُمصصات تدين لكافة ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت مبا فيها ذمم اإلجارة تقيداً بأحكام قرار جملس النقد
والتسليف رقم ( /567م.ن/ب )4لعام  2116وتعديالته .
البيان

10٣8

10٣7

ُمصص التدين حلسابات داخل امليزانية

91862626288

31363516471

ُمصص التدين حلسابات خارج امليزانية

9726811-

469656175-

المجموع

,076,٣06588

١086,556١0,

 -10إيرادات من المصارف والمؤسسات مالية:
إن تفاصيل هذا البند كمايلي:
ليرة سورية
البيــان

10٣8

ُمشتركـة

10٣7

مرابحة دولية

5161146912

3861616179

وكاالت استثمارية

31563786316

29163816524

المجموع

١556501601٣

100657٣6,00
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 -١0صافي إيرادات إجارة:
َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
البيــان

ُمشتركـة

10٣8

10٣7

إيرادات إجارة منتهية بالتمليك

11569126333

5165866281

يُطرح :مخصص تدني

1

1

٣056,016١١١

506580618٣

المجمــوع

 -١٣اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة:
ليرة سورية
البيــان
اهتالك موجودات اإلجارة المنتهية
بالتمليك

المجمــوع

ُمشتركـة
10٣8

10٣7

9163426261

3263156131

,06١51610٣

١16١٣56٣١0

 -32إيرادات أخرى المشتركة:
ليرة سورية
البيـان
إيرادات أخرى – أرباح الودائع المكسورة
إيرادات سنوات سابقة

المجمــوع

10٣8

10٣7

12862446647

1466426661

1

1

٣1861556057

٣56051600٣
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 .١١الدخل المشترك القابل للتوزيع:
 يبلغ الدخل املشرتك القابل للتوزيع مبلغ  9653864956765ل.س مقابل  5695364146458ل.س للسنة السابقة . تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من الدخل املشرتك القابل للتوزيع:ليرة سورية
البيــان

*10٣7/٣1/١٣

10٣8/٣1/١٣

عمالء (حسابات استثمار على أساس المضاربة):
 -توفير

39664176969

16761316145

 -ألجل

1698569516926

1614469516919

المجموع

1605560506١15

٣615٣678٣675٣

 -١5حصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب مال:
تبلغ حصة املصرف من الدخل املشرتك القابل للتوزيع بصفته ُمضارب ووكيل باالستثمار ورب مال:
 -إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ليرة سورية
10٣8

10٣7

البيــان

62662516939

61767226718

بصفته رب مال ووكيل باالستثمار

3632568146616

3635566346246

المجموع

5615560,,6555

5617١6,5,6057

بصفته ُمضارب

فيما يلي جدوالً يبني تفاصيل الوكاالت االستثمارية:

لرية سورية
10٣8

البيــان

10٣7

الوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بربح متوقع
 >1وحىت %9

3744478447444

374,578847444

 >9وحىت %7

1

,0874447444

 >7وحىت %8

4

54,7,547444

 >8وحىت %6

4

074,875447444

 >6وحىت %11

4

37,73744878,4

<%11

4

34474447444

االجمالي

37444784474444

1,652,008,811

وتبلغ تكلفة ودائع الوكالة االستثمارية مبلغ  32261526241ل.س
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 -١5صافي إيرادات خدمات مصرفية:
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:ليرة سورية
البيــان

1028

1021

عمولة خدمات بنكية

74077,070,5

,43755,744,

إيرادات اعتمادات وكفاالت وبوالص

47,,8775,743,

,74,770,0778,

مصروفات ورسوم عموالت

,754,77,3-

737,7375,3-

المجموع

1,955,829,160

0,106,691,061

 -١,أرباح (خسائر) فروقات العمالت األجنبية (القطع التشغيلي) :ذاتية
لرية سورية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2118

2117

45767826737

27166816613

367596535

17462516578

5,٣65١06171

55,61١١650٣

ناجتة عن التداول/التعامل
فروقات القطع اليومي
اجملموع
 -١7إيرادات أُخرى الذاتية:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية

10٣8

10٣7

البيان

59669166311

1164966591

أرباح بيع أخرى

161216311

167846899

ايرادات اخرى

261116111

.

ايراد تعويضات  /نفقات مستردة

2169866211

816111

50565٣06800

٣16١١56517

أرباح بيع موجودات ثابتة

المجموع
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 -١8نفقات الموظفين:
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:ليرة سورية
10٣8

*10٣7

ليرة سورية

ليرة سورية

1681961116658

1689364896516

مسامهة املصرف يف الضمان االجتماعي

7164366525

9261686428

تعويض هناية اخلدمة للموظفني

2763726754

4768166243

نفقات طبية

9966666615

5869356281

مياومات سفر

1766266915

2566526967

بدل سكن واقامة

1461916111

1568916111

2526991

2164986779

1965276155

1368966871

160٣0678١6581

16٣006٣0068٣5

البيان
رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

رسم طابع وادارة حملية لعقود املوظفني
أخرى  -االقامة
المجم ـ ــوع

*مت اعادة تصنيف مصاريف تدريب املوظفني واظهارها ضمن نفقات املوظفني بدال من مصاريف اخرى عن عام  2117وذلك لتتناسب مع البنود املقارنة عن عام
2118
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 -١0مصاريف أُخرى:
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:ليرة سورية
10٣8

*10٣7

ليرة سورية

ليرة سورية

مصاريف إعالن وتسويق

,,7,,37,74

7,7,4,7,,4

مصاريف قرطاسية و إدارية مختلفة

,07,,,7,33

,,70007,03

مصاريف مهنية (تدقيق)

578,,7544

47,447444

أتعاب استشارية

3374457,,3

,70,478,4

رسوم وأعباء حكومية

4874407,3,

4875,5780,

مصاريف قانونية

,,74547408

,575487,,,

اإليجارات

7,77707,,5

587,4,78,,

مصاريف نقل

3,4707873,8

373784,7430

اشتراكات

,478847437

,77,457437

هاتف

04743,7,53

4075057784

أنظمة المعلومات

4707,,,7388

3507,757534

مصاريف تأمين

34777737438

34474,870,,

صيانة

34,738,7,8,

38778507,85

مصاريف نظافة وضيافة

,,7,347,88

7,74,,7,,4

كهرباء و مياه

7,74,47,35

50744,7555

مصاريف حراسة

5,747,7054

0,7,,4757,

مصاريف وقود

0770347,45

34,70,073,,

مصاريف سفر واقامة أعضاء مجلس اإلدارة

0,774573,,

0474487,58

تعويضات ومكافآت اعضاءالهيئة الشرعية

4570307500

4

مصاريف سفر واقامة اعضاء الهيئة الشرعية

5744477,7

407588743,

4

8,70,07083

مصروف ظهورات ضريبية

34,7,,4743,

4

أخرى

40475,07437

,3574847,44

2,688,019,664

2,160,011,241

البيان

خسائر رأسمالية

المجموع

*مت اعادة تصنيف مصاريف تدريب املوظفني واظهارها ضمن نفقات املوظفني بدال من مصاريف اخرى عن عام  2117وذلك لتتناسب مع البنود املقارنة عن عام
2118
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 -50أعباء تشغيلية اخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
10٣8

10٣7

البيان
تكلفة ودائع الوكالة

033,703,317-

7,351,173,450-

المجموع

١116٣51615٣-

7,351,173,450-

 -5٣حصة السهم من ربح (خسارة) السنة :
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ليرة سورية
البيان
ربح (خسارة) السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم

10٣8

10٣7

47,7,77047778

37,,878747740-

3,,743375,8

* 3,,743375,8

76730

73771-

أساسي


مت تعديل عدد األسهم لعام  2117حسب معيار احملاسبة الدويل رقم  33فقرة .94
 -51النقد وما في حكمه:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة
أشهر

10٣8

10٣7

ليرة سورية

ليرة سورية

30478,877807843

,574377,,47,44

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

44747,74,47,,5

34370,,7,5,77,7

أقل

ينزل ودائع المصارف التي تستحق خالل مدة ثالثة

4

04754,7,887437

ينزل أرصدة مقيدة السحب نتيجة العقوبات

,0770,78847344

,574,073,4743,

الصافي

200,456,095,406

210,851,0497182

أشهر
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-5١المعامالت مع أطراف ذات عالقة:

 قام املصرف بالدخول يف معامالت مع الشركة األم ومع كبار املسامهني وأعضاء جملـس اإلدارة واإلدارة العليـا ضـمن النشـاطات
االعتيادية للمصرف وباستخدام نسب املراحبة والعموالت التجاريةَّ 6
إن مجيع ذمم البيوع املؤجلة والتمويالت املمنوحة لألطـراف ذات
ُ
ُ
العالقة تُعترب منتجة ومل يُؤخذ هلا أي ُُمصصات .
-

المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة :
فيما يلي ُملخص ُ

البيان10٣8/

الشركة األم

ليرة سورية
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

4,7,,,7,477335

عناصر بيان الدخل:

ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت

البيان10٣7/

الشركة األم

بنود داخل الميزانية:
 -إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى

المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

40740,7,087,57

عناصر بيان الدخل:
ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت
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الشركات
التابعة

الشركات
الشقيقة

الشركات الزميلة

المشاريع
المشتركة

أعضاء هيئة

الرقابة الشرعية

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف وهيئة الرقابة الشرعية ومجلس اإلدارة:
ليرة سورية
1028

1021

ليرة سورية

ليرة سورية

اإلدارة التنفيذية العليا:
-

رواتب

4757575745,

4847,34735,

-

مكافآت

,37,,47350

5373737445

-

أخرى

,8744074,3

,,74,,74,5

مجلس اإلدارة:
-

رواتب

-

مكافآت

,574447444

0,74447444

-

بدالت

,075447444

,075447444

اقامة وتنقالت وأخرى

3,734573,,

,7,487,58

هيئة الرقابة الشرعية:
-

مكافآت

4570307500

44748574,8

-

بدالت

,748,7,57

,70877445

37,,57,3,

8377,,7

548,582,900

484,582,096

مصاريف سفر واقامة أعضاء الهيئة الشرعية
المجموع

 -55القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية:
أوالًـ القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية :
يُظهــر اجلــدول التــايل القيمــة ا لدفرتيــة والعادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة يف امليزانيــة العموميــة الــيت ال تظهــر بالقيمــة العادلــة يف

البيانات املالية.

/10٣8ليرة سورية
البيأن

/10٣7ليرة سورية

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

4

4

4

4

5,7,45703,74,8

5,7,45703,74,8

34370,,7,5,77,7

34370,,7,5,77,7

307,4,7587780,

307,4,7587780,

4578357,7475,0

4578357,7475,0

 -ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

3437,,3774475,,

3437,,3774475,,

0,740,7,347,40

0,740,7,347,40

-إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

00744573,57444

00744573,57444

5577877,,37,0,

5577877,,37,0,

-ودائع العمالء

,47,487,447807

,47,487,447807

787,0474,378,5

787,0474,378,5

 الموجودات المالية إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارفومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

 حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسساتمصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر
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ثانياًـ تحديد مستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة:

10٣8

القيمة الدفترية

البيـان
موجودات مالية متوفرة
للبيع

34074347,,5

القيمة العادلة مقاسة من خالل

القيمة العادلة مقاسة من

القيمة العادلة مقاسة من

50,7,507778

4

4

المستوى األول

خالل المستوى الثاني

خالل المستوى الثالث

المجموع
50,7,507778

10٣7
القيمة الدفترية

البيـان
موجودات مالية متوفرة
للبيع

3457,857,,5

القيمة العادلة مقاسة من خالل

القيمة العادلة مقاسة من

القيمة العادلة مقاسة من

,8,70,07,,4

4

4

المستوى األول

خالل المستوى الثاني

خالل المستوى الثالث

المجموع
,8,70,07,,4

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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إفصاحات بازل : 
مدى التزام البنك ببنود دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم /580م ن /ب 5بتاريخ 1000/5/8

وتعديالته:

عمل بنك سورية ال دويل 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 6ومعايري احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية
الصادرة عن هيئة احمل اسبة 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 احملاسبة 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 االلكرتوين للبنك ويف الوسائل األخرى املالئمة (باللغتني العربية واالنكليزية).
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 -5,إدارة المخاطر
مقدمة عن إدارة املخاطر :
تتم ادارة املخاطر من خالل عملية تعريف و قياس و مراقبة مستمرة حلدود املخاطر والعمل على ختفيض االثار السلبية هلذه املخاطر
على أداء البنك من خالل اجياد ضوابط وتدابري رقابية مناسبة.تصنف املخاطر اليت يتعرض هلا البنك اىل ُماطر اإلئتمان و ُماطر
التشغيل و ُماطر السوق و ُماطر السيولة و املخاطر الشرعية .تتم ادارة ُماطر اإلئتمان و التشغيل و السوق و من قبل ادارة املخاطر
 .كما تدار ُماطر السيولة من قبل جلنة املوجودات و املطلوبات من خالل التقارير املرفوعة من إدارة املخاطر و الرقابة املالية و ضمن
توجيهات جملس اال دارة و تدار املخاطر الشرعية من قبل ادارة الرقابة الشرعية وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية .
االفصاحات الوصفية :
هيكل ادارة املخاطر :

يتحمل جملس االدارة مسؤولية ادارة املخاطر من خالل تأسيس وحدة مستقلة إلدارة املخاطر تتبع للجنة املخاطر املنبثقة عن جملس
االدارة و املصادقة على سياساهتا ضمن التوجيهات االسرتاتيجية للبنك باالضافة اىل مسؤولية اجمللس يف حتديد قدرة البنك على حتمل
املخاطر و مستويات املخاطر املقبولة .
تتألف جلنة املخاطر من ثالثة أعضاء من جملس اإلدارة الغري تنفيذيني وفق متطلبات جلنة احلوكمة ويرتأس اللجنة نائب رئيس جملس
االدارة باإلضافة إىل عضوين من جملس اإلدارة 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 ترتكز مهام
و صالحيات اللجنة األساسية على ما يلي:
 -1تقوم اللجنة مبراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل جملس اإلدارة .والتأكد من تنفيذ هذه
االسرتاتيجيات والسياسات.
 -2ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر6وضمان استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة اليت ينجم عنها حتمل
البنك للمخاطر.
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 -3مراجعة اهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل جملس اإلدارة.
 -4مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتعرض هلا البنك وحجمها 6وأنشطة إدارة املخاطر.
 -5ترفع اللجنة تقارير دورية إىل جملس اإلدارة وتقدم إحصائيات خبصوص املخاطر اليت يتعرض هلا البنك والتغريات والتطورات اليت
تطرأ على إدارة املخاطر.
 -9مراجعة وإبداء الرأي أمام جملس اإلدارة حول سقوف املخاطر واحلاالت االستثنائية اليت تطرأ عليها.
 -7مراقبة مدى التزام إدارة املخاطر باملعايري الصادرة عن مصرف سورية املركزي و اجلهات الرقابية التابعة وجملس اخلدمات املالية
اإلسالمية واخلاصة بإدارة املخاطر وتلك املوضوعة من قبل جلنة بازل 6واملتعلقة مبخاطر االئتمان وُماطر السوق واملخاطر التشغيلية 6مبا
ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 -8تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة املخاطر ملناقشة وتقييم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وكفاية طرق معاجلتها وتتقدمي
التوصيات بشأهنا.
 -6التأكد ومتابعة قيام االدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل ادارة املخاطر.
 -11متابعة االلتزام بسياسات واسرتاتيجيات إدارة املخاطر املرتبطة بالنشاط القائم للبنك باإلضافة إىل أي نشاط أو منتج مصريف
جديد.
 -11دراسة التقارير املعدة من إدارة املخاطر واليت تغطي ُماطر االئتمان والسوق والتشغيل والسيولة وذلك هبدف ختفيض فئات
املخاطر اليت يتعرض هلا البنك إىل مستويات مقبولة.
 -12تقييم املؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع املخاطر ووضع اإلجراءات الكفيلة بتأمني التغطية الالزمة هلا.
 -13مراجعة دراسات اختبارات اجلهد اليت تغطي كافة جوانب املخاطر (االئتمان – السوق – السيولة ) واملرفوعة من خالل إدارة
املخاطر وتقييم التوصيات الواردة ضمنها ورفعها إىل جملس اإلدارة للمصادقة عليها.

 -٣5االطالع على وضع خطط طوارئ وإدارة األزمات اليت يتعرض هلا املصرف بالتنسيق مع اإلدارة العليا للبنك قبل عرضها على
جملس اإلدارة للمصادقة.
مسؤولية اإلدارة التنفيذية في إدارة المخاطر:
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 وُمططات تنظيمية تساعد على حتديد املسؤوليات والصالحيات بشكل واضح
مبا يضمن فصل املهام والصالحيات لتجنب أي تعارض يف املصاحل يف ُمتلف األقسام وتفعيل نظام الضبط الداخلي باإلضافة إىل
تنفيذ اسرتاتيجيات إدارة املخاطر املعتمدة من جملس اإلدارة.
مسؤولية إدارة التدقيق الداخلي بشكل أساسي:
تقع على عاتق مديرية التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من توفر البىن األساسية الالزمة إلدارة املخاطر و من مدى استقاللية هذه
اإلدارة.
التحقق من مدى التقيد باألنظمة واإلجراءات الواردة يف السياسة العامة إلدارة املخاطر.
كما تقوم برفع تقارير دورية إىل جلنة التدقيق أو إىل جملس اإلدارة لتقييم كفاءة وفعالية إدارة املخاطر يف املصرف ككل 6وتقييم كافة
األنشطة والعاملني فيها ونقاط الضعف اليت تعرتيها 6وأي احنرافات عن األنظمة والسياسات واإلجراءات املوضوعة.
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-

-

-

-

مسؤولية إدارة المخاطر بشكل أساسي:
تعزيز مفهوم إدارة املخاطر يف البنك من خالل العمل على وضع االجراءات والوسائل الكتشاف املخاطر والتحوط قبل وقوعها
باإلضافة إىل مراقبة املؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع املخاطر وتأمني التغطية الالزمة هلا وذلك من خالل التنسيق والتعاون
املستمرمع ُمتلف ادارات ومراكز العمل يف البنك.
تطوير اسرتاتيجيات واجراءات عمل وصالحيات ادارة املخاطر يف البنك جبميع انواعها (املخاطر التشغيلية وأمن املعلوماتُ 6ماطر
السوق والسيولةُ 6ماطر االئتمان ومراجعة التمويل) ورفعها إىل جلنة املخاطر للمصادقة عليها ورفعها جمللس اإلدارة العتمادها.
تطبيق إجراءات العمل اخلاصة بإدارة املخاطر واملصادق عليها من جلنة املخاطر وجملس اإلدارة و اليت تتضمن إجراء عمل ُماطر
االئتمان و مراجعة التمويل 6املخاطر التشغيلية و أمن املعلومات و ُماطر السوق و السيولة والتحديث عليها وفق املمارسات العاملية
إلدارة املخاطر.
متابعة تطبيق خطة البنك اخلاصة بااللتزام مبعايري جلنة بازل  IIورفع تقارير ربعية جمللس اإلدارة عن طريق جلنة املخاطر للتجاوزات عن
اخلطة وأسباهبا.
اعداد التقارير اخلاصة بإدارة املخاطر ورفعها اىل جلنة املخاطر مشفوعة بالتوصيات الالزمة بالتنسيق مع اإلدارة العليا.
القيام باعداد تقارير إستثنائية :تقوم إدارة املخاطر بإجراء دراسة عن حالة معينة لتحديد املخاطر احلالية و احملتملة مشفوعة بالتوصيات
لعالجها و عرضها على اإلدارة التنفيذية عن طريق مدير إدارة املخاطر و الدعوة الجتماع طارئ مع اجلهات املعنية ( كلجنة املوجودات
و املطلوبات)
متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن جلنة املخاطر يف البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل هبذه القرارات.
مواكبة التحديث والتطور وافضل التطبيقات العاملية يف جمال ادارة املخاطر وعكس ذلك على اسرتاتيجيات وسياسات واجراءات ادارة
املخاطر يف البنك اوالً بأول.
دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية واليت توصي هبا إدارات العمل املعنية والتأكد من تطابقها مع السقوف املقررة هبدف التأكد من
حجم املخاطر املتوقعة من هذه االستثمارات ووضع الوسائل واالجراءات ملواجهة هذه املخاطر او التخفيف منها قدر االمكان.
مراجعة الدراسات التمويلية املقدمة من إدارة التمويل التجاري مبوضوعية و أسلوب علمي بعيد عن ضغط حتقيق املستهدفات و التأثر
بالعمالء.
حتديد وتقييم املخاطر وخاصة التشغيلية وحتديد مؤشراهتا ومراجعتها دورياً ومتابعتها بأحدث طرق القياس وخاصة الطرق احملددة يف بازل
 IIومن خالل منهجية التقييم الذايت للمخاطر التشغيلية .
التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل يف كافة مراكز العمل املختلفة يف البنك.
حتديد ُماطر االئتمان احملتملة وإدارهتا يف كل نشاط ائتماين جديد أو يف كل أداة مالية جديدة وذلك قبل التعامل هبما ووضع
السياسات واإلجراءات واخلطط الالزمة إلدارة هذه املخاطر.
التعاون مع كافة اإلدارات املعنية لقياس املخاطر حتت ظروف ضاغطة ُمتلفة من خالل إجراء اختبارات اجلهد ملعرفة مدى تأثري
أحداث ُمتلفة تؤدي إىل تغيريات مهمة يف معطيات السوق على أوضاع املصرف.

 دراسة الصالحيات املعطاة لكافة موظفي البنك على كافة األنظمة املستخدمة من قبل البنك هبدف التأكد من انسجام الصالحياتاملمنوحة مع مهام املنصب الوظيفي للمستخدم.
 مراجعة عقود التأمني للتأكد من أهنا تغطي كافة املخاطر اليت الميكن السيطرة عليها من خالل اإلجراءات الرقابية املتبعة واليت تزيد عنقدرة البنك على حتملها و التأكد من التجديد السنوي لتلك العقود .
 -مراقبة تطور نسبة كفاية رأس املال مبا يضمن التوافق مع متطلبات بازل  IIوالتعليمات الصادرة عن مصرف سورية املركزي.

69 / 91

 مراجعة كافة التقارير الدورية املتعلقة باحملفظة اإلئتمانية للتأكد من توافقها مع القرارات و التعليمات الصادرة عن مصرف سوريةاملركزي.
االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر :

-

إن إدارة املخاطر هي إدارة مستقلة تعمل بصورة متقاربة من اإلدارات األخرى 6حيث أهنا تعمل على دعم أنشطتها إلدارة ُماطر
البنك .إن اسرتاتيجية ادارة املخاطر لعام  2118كانت كما يلي :
دراسة التحضري لتطبيق متطلبات بازل  IIIبعد االنتهاء من تطبيق خطة متطلبات املوائمة مع بازل II
تصميم تقارير رقابية لغايات االستمرار يف تفعيل نظام اإلنذار املبكر بالتعاون مع إدارة األنظمة.
التحديث على ورشات العمل اخلاصة باإلدارات والفروع من خالل نظام التقييم الذايت.
املراقبة املستمرة لنسب السيولة اليومية والشهرية بالعملة السورية والعمالت األجنبية.
املراقبة املستمرة لتطور املستحقات من التمويل التجاري والشخصي من خالل إعداد التقارير اخلاصة باملستحقة والتأكد من اقتطاع
املخصصات الالزمة بناء على قرارات مصرف سورية املركزي وتوجيهات جملس اإلدارة.
التحديث على خطط استمرارية العمل وخطط الطوارئ املوضوعة من كافة مراكز العمل مبا يضمن مواجهة أية احتماالت متوقعة وبناء
على التطورات احلاصلة.
تطبيق إجراء اخلاصة بإدارة املخاطر واملصادق عليها من جلنة املخاطر وجملس اإلدارة واملؤلفة من سياسة ُماطر االئتمان  -سياسة
املخاطر التشغيلية  -سياسة ُماطر السوق والتحديث عليها وفق املمارسات العاملية إلدارة املخاطر.
األهداف األساسية إلجراء اختبارات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية و السوقية و السيولة:

 التأكد من قدرة البنك على الصمود يف مواجهة األزمات املالية واالقتصادية حتت تأثري سيناريوهات مالية واقتصادية ُمتلفة وفق ما يلي:بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة مبخاطر االئتمان والرتكزات االئتمانية وُماطر السوق والسيولة فيحسب األثر على
أرباح /خسائر البنك (حجم اخلسائر املتوقعة) وعلى نسبة كفاية رأس املال وعلى السيولة و فجوات اإلستحقاق .
 التأكد من اإلدارة احلكيمة للبنك يف إدارة السيولة وحتديد مدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته للمودعني وأصحابحسابات االستثمار املطلق عند مواعيد استحقاقها حتت تأثري سيناريوهات ُمتلفة من خالل حتديد اآلثار السلبية
للسحوبات الكبرية بشكل فجائي أو غري معتاد على سيولة البنك مبا يكفل عدم اللجوء إىل تسييل موجودات البنك.
 استخدام نتائج اختبارات اجلهد يف عملية اختاذ القرارات لضمان مراعاة التغريات يف املخاطر على مستوى البنك . -التأكد من اثر التغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية على بيان الدخل وحقوق امللكية ضمن اختبارات احلساسية .

سياسات إدارة المخاطر وفقاً لكل نوع من المخاطر على حده :
أوالً  :مخاطر اإلئتمان :

مقدمة :ميكن تعريف املخاطر االئتمانية بأهنا املخاطر النامجة عن احتماليَّة إخفـاق متعاملـي البنك بالوفـاء بالتزاماهتم جتـاه البنك6
وذلك عنـد استحقـاق هذه االلتزامـات أو بعد ذلـك 6أو عدم السداد حسب الشروط املتَّفق عليها  6وتكون يف عدم سداد الدين
(املراحبة واإلجارة )  6أو عدم تسليم األصل (السلم)  6أو 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 ُماطر االئتمان من خالل:
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 تنويع استثماراته وذلك بتجنب الرتكز يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن جغرافية أو منطقةجغرافية معينة أو يف قطاعات اقتصادية معينة .
 بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة اخلاصة باألفراد أو اجملموعات والقطاعات اجلغرافية واالقتصادية .تتم مراقبةهذه املخاطر بانتظام 6كما يتم مراجعة احلدود االئتمانية حبسب املنتج والقطاع االقتصادي واجلغرايف مرة واحدة على
األقل يف السنة.
 التحليل املنتظم ملقدرة العمالء القائمني والعمالء اجلدد على الوفاء بتعهداهتم التعاقدية وسداد التزاماهتم املاليةوتعديل النسب املالية حسب ماهو مالئم.
أما بالنسبة لطرق قياس ُماطر اإلئتمان فيتم قياس هذه املخاطر باستخدام الطرق احملددة يف اتفاقية بازل  2وهي الطريقة املعيارية او
النمطية . Standarised Approach
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 ُماطر 6املوافقة املسبقة من قبل األشخاص املفوضني أو اللجان االئتمانية ذات الصالحية واليت تتكون من
أعضاء ميثلون كالً من إدارة املخاطر وقطاعات األعمال.

ب .صالحية الموافقات االئتمانية :يتم منح التفويض بصالحية االعتماد/املوافقات االئتمانية لألفراد واللجان من قبل جملس اإلدارة.
ج .المسؤولية :تتحمل قطاعات األعمال ذات العالقة ُماطر ومنافع أي عملية 6وهذا يشكل جزءاً من أهداف األداء الرئيسة.
سياسة مخاطر االئتمان:

حتديد املخاطر االئتمانية اليت يتعرض هلا البنك.
دراسة نشاطات التمويل اجلديدة أو أية أداة مالية ينوي البنك التعامل هبا وذلك لتحديد املخاطر احملتملة ووضع اإلجراءات الالزمة
لتخفيف هذه املخاطر.
التعاون مع إدارة التمويل هبدف وضع معايري سليمة ومقاييس حمكمة ملنح التمويل 6ووضـع طريقة واضحة لتقييمه واملوافقة عليه.
العمل على ختفيف ُماطر 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.
دراسة احملفظة االئتمانية للبنك و مراقبة تركزات املخاطر.
دراسة الرتكزات مع البنوك املراسلة و مبا يتوافق مع السقوف املمنوحة هلذه البنوك و املؤسسات املالية باالضافة اىل القرارات الصادرة
عن جملس النقد و التسليف .
السياسة المتعلقة بآلية تخفيف المخاطر:
يقوم البنك على العمل على ختفيف ُماطر االئتمان من خالل وضع إجراءات لتخفيفها على مستويات عدة وهي كالتايل:
 -1مخففات مخاطر على مستوى المنتجات اإلسالمية :والتي تشمل المرابحة ،اإلجارة ،المشاركة ،المضاربة،
االستصناع والسلم وهي
أ -لتخفيف ُماطر املراحبة /اإلجيارة:
 مضاعفة اجلهود عند دراسة التمويل  6والتأكد من جدواه وكفاءة العميل 6والقدرة على سداد االلتزامات وكفاية
الضمانات واكتمال توثيقها  6ومراقبة عمليات التمويل ومتابعتها.
 ا ُّ
لتأكد من سالمة الضمانات املقدَّمة واملقبولة شرعاً.
ُ حسن املتابعة واإلشراف .
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ب -لتقليل ُماطر السلم /االستصناع :
 االستعانة بأهل اخلربة مقابل عمولة حمددة.

 توكيل البائع بالبيع مقابل اجر حمدد (بعقد مستقل).
 السلم /االستصناع املوازي (البيع لطرف ثالث سلماً أو استصناعاً) .

 التوثيق برهن أو كفالة.
 مخففات مخاطر التركزات التمويلية:
للتعرض للمخاطر على مستوى البنك ككل وبالنسبة لكل عميل أو جمموعـة مـن
تنويع احملفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا ُّ
العمالء أو قطاع اقتصادي أو مستوى امللكية أو منطقة جغرافيَّة أو نوع الضمانات املقدمة
 تصنيف مخاطر العميل:
يستخدم هذا التصنيف لتقييم و احلكم على ُماطر التعثر احملتملة للعميل
 سياسة التسعير:
األخذ بعني االعتبار التسعري بناء على درجة املخاطرة املرتبطة بالعميل.
 قياس المخاطر وأنظمة إصدار التقارير:
يقوم قسم املخاطر اإلئتمانية و مراجعة التمويل بدراسة التقارير الدورية عن توزع احملفظة األئتمانية والتوظيفات اخلارجية مع البنوك
املراسلة مبا يضمن عدم جتاوز السقوف احملددة.
 تحديد األنواع المقبولة للضمانات والتي يعتمد البنك في تحديد حجمها ونوعها على تقييم مخاطر
االئتمان للطرف المقابل.
إن األنواع الرئيسية للضمانات اليت يتم احلصول عليها هي كالتايل:
للتمويل التجاري :الرهونات على املمتلكات العقارية واملخزون والضمانات النقدية.
للتمويل الشخصي :الرهونات على املمتلكات العقارية واملخزون والضمانات النقدية وحتويل الرواتب لصاحل البنك.
تراقب إدارة املخاطر
القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية مع العمالء .يتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات بشكل دوري
باالضافة اىل اعادة ختمني
ووفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية املركزي السيما القرار  567وتعديالته والقرار / 612م ن/ب  4تاريخ /11 / 13
 2112وتعديالته.
المخاطر االئتمانية المتعلقة بااللتزامات خارج الميزانية
يقوم املصرف بتقدمي تسهيالت غري مباشرة (مثل الكفاالت 6اإلعتمادات) لتلبية احتياجات العمالء 6تلزم هذه التسهيالت
املصرف بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه يف إخالل العمالء بالشروط املتفق عليها.
تتسم هذه التسهيالت بدرجات ُماطر إئتمانية ُمتلفة حسب نوعها و قد تصل لدرجة ُماطر مشاهبة للتسهيالت داخل امليزانية (
التسهيالت املباشرة) يف حال عدم التزام العمالء بسدادها يف موعدها وبالتايل تتم الوقاية من هذه املخاطر باتباع نفس اإلجراءات املتبعة
أثناء تقييم ُماطر التسهيالت املباشرة.
أسس تصنيف التسهيالت االئتمانية

تصنف التسهيالت االئتمانية بني تسهيالت عاملة منتجة لإليراد وتسهيالت غري عاملة غري منتجة لإليراد .بناء على املؤشرات احملددة
بقرار جملس النقد والتسليف رقم  567وتعديالته ووفق التصنيفات التالية:
التسهيالت االئتمانية العاملة :وتنقسم إىل ثالث فئات رئيسية:
تسهيالت متدنية املخاطر
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تسهيالت عادية  /مقبولة املخاطر.
تسهيالت تتطلب اهتماماً خاصاً.
التسهيالت االئتمانية غري العاملة :وتنقسم إىل ثالث فئات رئيسية:
تسهيالت دون املستوى
تسهيالت مشكوك يف حتصيلها.
تسهيالت رديئة.
ويتوجب اإلشارة اىل أنه حبسب قرار جملس النقد والتسليف رقم /612م ن /ب 4تاريخ  2112/11/13واملمدد بالتعميم /1176م
ن /ب  4لعام  2114فقد مت إجراء بعض التعديالت على أسس تصنيف التسهيالت األئتمانية العاملة وغري العاملة.
كما تصنف التسهيالت االئتمانية إىل تسهيالت مباشرة وتسهيالت غري مباشرة.
قام البنك بإعداد اختبارات ضغط على احملفظة االئتمانية كما يف  2118-12-31هبدف دراسة أثرها على املخصصات الواجب التحوط
هلا وذلك بناء على توجيهات مصرف سورية املركزي بإعداد اختبارات اجلهد بشكل دوري وذلك من خالل وضع فرضيات تغطي املخاطر
اإلئتمانية املتوقعة و أثرها على ُمصصات التدين الناجتة عن تطبيق هذه الفرضيات.
تتضمن هذه الفرضيات تراجع التصنيف اإلئتماين لبعض العمالء من كل فئات التصنيف اىل فئات أدىن وفق نسب و سيناريوهات متعددة
وفقا للمخاطر اإلئمانية املتوقعة يف كل فئة و تراجع اجلودة اإلئتمانية للعمالء حبسب القطاعات اإلقتصادي كما يلي:
 -1السيناريو األول :إجراء اختبار اجلهد على كامل تسهيالت احملفظة االئتمانية غري العاملة على مستوى اللرية السورية وفق
الفرضيات التالية:
 اخنفاض التصنيف االئتماين للديون دون املستوى لعمالء التمويل التجاري والشخصي بنسبة  %111اىل فئة الديون
الرديئة باللرية السورية دون األخذ بعني االعتبار الضمانات القائمة ملزيد من التحفظ.
 اخنفاض التصنيف االئتماين للديون املشكوك بتحصيلها لكل من عمالء التمويل التجاري والشخصي بنسبة %111
اىل فئة الديون الرديئة باللرية السورية دون األخذ بعني االعتبار الضمانات القائمة ملزيد من التحفظ.
 مل يتم إجراء اختبار على احملفظة االئتمانية بالدوالر األمريكي كون مجيع الديون بالدوالر األمريكي مصنفة إما ضمن
فئة الديون العاملة او ديون غري منتجة يف فئة الديون الرديئة.
و قد بلغ املخصص الناتج عن تطبيق هذا السيناريو  47169416189ل س
 -2السيناريو الثاين :فرضية تعثر أكرب  15عميل للمصرف على مستوى اللرية السورية والذين مت تصنيفهم ضمن فئة الديون اليت
تتطلب اهتمام خاص وانتقاهلم إىل فئة الديون دون املستوى.
و قد بلغ املخصص الناتج عن تطبيق هذا السيناريو 21667116111ل س
 -3السيناريو الثالث :فرضية تعثر أكرب  15عميل للمصرف والذين مت تصنيفهم ضمن فئة الديون اليت تتطلب اهتمام خاص وانتقاهلم
إىل فئة الديون دون املستوى وذلك على مستوى كل من القطاعات التالية :سياحي 6 6عقاري 6صناعي 6جتاري وأخرى بعد
استبعاد العمالء اللذين مت اجراء االختبار على رصيد مديونيتهم ضمن السيناريو الثاين.
و قد بلغ املخصص الناتج عن تطبيق هذا السيناريو  8476191ل س
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 -4السيناريو الرابع :فرضية اخنفاض التصنيف االئتماين حملفظة الديون العادية العاملة باللرية السورية بنسبة  % 55من امجايل احملفطة
اىل فئة الد يون العاملة اليت تتطلب اهتمام خاص  6باالضافة اىل اخنفاض  %15من امجايل حمفظة الديون العادية العاملة
بالدوالر األمريكي مقومة باللرية السورية اىل فئة الديون العاملة اليت تتطلب اهتمام خاص  6دون األخذ بعني االعتبار الضمانات
كمخفف ائتماين كمزيد من التحوط .
و قد بلغ املخصص الناتج عن تطبيق هذا السيناريو  1619565986892ل س
و قد مت اعتماد السيناريو الرابع و هو السيناريو االكثر حتفظا و زيادة قيمة املخصص اإلضايف ليبلغ  1617661116111ل.س .
ثانياً -41:اإلفصاحات الكمية:

مخاطر االئتمان :

 )٣التعرضات لمخاطر االئتمان :
البيان

 /1028ليرة سورية

بنود داخل الميزانية
أرصدة لدى بنوك مركزية
 إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارفومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل
 حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسساتمصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

 /1021ليرة

سورية*

ل.س

ل.س

157645261916384

66614761156716

56632564136178

111643667576969

14671365896843

25681567916564

ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت:


لألفراد



التمويالت العقارية



للشركات 
 الشركات الكبرى-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ()SMEs



85361186231

61564746569

17667464716543

13646269816111

64674364486181

32622561676864

7679169746944

2692961916213

للحكومة والقطاع العام 
ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

54366546998

38664746632

4617161796552

3695962436712

بنود خارج الميزانية
كفاالت صادرة

18641869996444

12658163186899

سقوف تسهيالت غير مستغلة ( مباشرة وغير مباشرة )

12675561176991

8615662116561

١88650065706110

١006١١76075680١

اإلجمالي

*مت تع ـ ــديل بنـ ـ ــود عـ ـ ــام  2117لتتناسـ ـ ــب م ـ ــع االرقـ ـ ــام املقارن ـ ــه لعـ ـ ــام  2118وذلـ ـ ــك بس ـ ــبب إض ـ ــافة بن ـ ــد الوديع ـ ــة اجملم ـ ــدة ل ـ ــدى مص ـ ــرف س ـ ــورية املرك ـ ــزي.
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 -1توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر :
أ-داخل الميزانية
تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
/10٣8ليرة
سورية

الشركات
األفراد

التمويالت العقارية

الشركات الكبرى

الحكومة
المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

والقطاع
العام

المصارف
والمؤسسات
المصرفية

المجموع

االخرى

ديون متدنية
المخاطر
عادية
(مقبولة
المخاطر)
تتطلب
اهتماما
خاصاً

,5877,57,77

8478437458

377,,77,857074

4,374887357

,3704,74457085

473477,707,0,

,70837,,47480

3,074847,47

337700477,77,,,

477547,50777,

غير منتجة:
دون
المستوى
مشكوك في
تحصيلها
رديئة
اجملموع
يطرح:

اإليرادات
المحفوظة
يطرح:

4475,8774,

,574,,75,0

0,57,,37,,,

,87,4,78,,

7337,3,78,5

347,,57740

43774,77,45

33,7,3,7,4,

,7,4777,4

,0,75387,48

,3,78547,44

887773,7800

3375,,785,7407

,0075707748

3,778078,77438

8770878477385 34577,875447540 387445778,7,83 37387748,7355
,774,,74,,-

3047,037784-

07070037,83-

,8744,7,84-

3,,7,,,7,3,7405
7,,70757,00-

مخصص

4,,74437845-

33474,77357-

3470,477,47574-

8547304735,-

337,4874547,44-

الصافي

85,744874,3

3,7,,070,3750,

,07,0,70087383

,7,7477,07700

3437,,3774475,,

التدني

قيمــة ُمصــص التــدين للــديون املنتجــة ( مباشــرة وغــري مباشــرة ) يبلــغ  3562696146ل.س والــديون غــري املنتجــة ( مباشــرة وغــري مباشــرة)
 11649564496232ل.س حيــث تبلــغ قيمــة ُمصــص التــدين للــديون غــري املباشــرة  1561116111ل.س واملخصصــات االضــافية تبلــغ
 1624265186421ل.س
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/10٣7ليرة
سورية

الشركات
التمويالت العقارية

األفراد

المؤسسات الصغيرة

الشركات الكبرى

والمتوسطة

المصارف

الحكومة

والمؤسسات

والقطاع العام

المصرفية

المجموع

االخرى

ديون متدنية
المخاطر
عادية

(مقبولة
المخاطر)
تتطلب
اهتماما
خاصاً

89963386362

11662166586611
76861796516

3469216937

21646169126745
6613567786123

1675867996234
74766296926

١,60١,6,,,6181
٣067٣,65016808

غير منتجة:
دون
المستوى
مشكوك في
تحصيلها
رديئة
المجموع
يطرح:
اإليرادات

المحفوظة
يطرح:

261976921

6162156258

1968316382

163776491

٣٣0650٣671٣

5846186

262176419

19868916343

1368166418

٣8565816١,,

36662596239

88863146122

11671366546492

65766696217

٣١6050651٣6017

42651961276655

3647668856651

,060086,,5610١

13696668826225 1631268986173
5162326427-

12961146987-

41768466938-

3461696334-

,106١0١608,-

مخصص

34961916151-

8161876537-

6687361816423-

81669266413-

٣٣6٣٣0605865٣5-

الصافي

0056575650,

٣١65016,80600٣

١1611560076805

16,1,60,061٣١

5061506١٣16705

التدني

قيمــة ُمصــص التــدين للــديون املنتجــة ( مباشــرة وغــري مباشــرة ) يبلــغ  13168816193ل.س والــديون غــري املنتجــة ( مباشــرة وغــري مباشــرة)
 11626666456288ل.س حيــث تبلــغ قيمــة ُمصــص التــدين للــديون غــري املباشــرة  1569726811ل.س واملخصصــات االضــافية تبلــغ
 71468146793ل.س
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ب -خارج الميزانية:
تتوزع التعرضات اإلئتمانية خارج امليزانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
/10٣8لير
ة سورية

األفراد

الشركات
املؤسسات الصغرية واملتوسطة

الشركات الكربى

احلكومة والقطاع
العام

املصارف
واملؤسسات املصرفية
االخرى

اجملموع

ديون متدنية
املخاطر
عادية
(مقبولة
املخاطر)
تتطلب
اهتماما
خاصاً

373047,,47078
5777787843

347,5375457500

377,,775,,75,4

474807,437544

44,75,87307

3,47,4,7,45

غري منتجة:
دون

4

,,47,887444

,,47,887444

مشكوك
يف حتصيلها

4374,47544

4,,70877,4,

4,07,3,744,

رديئة

3,475,4757,

,4075347,,7

3733,740,75,,

اجملموع

370347,707,54

307,3,744475,4

املستوى

38704877777000

474807,437544

يطرح:
ُمصص

4

3574447444-

4

3574447444-

الصايف

370347,707,54

3077,8744475,4

474807,437544

387,,,77777000

التدين

/10٣7ليرة

سورية

األفراد

المصارف

الشركات
الشركات الكربى

املؤسسات الصغرية واملتوسطة

الحكومة والقطاع العام

والمؤسسات

المجموع

المصرفية االخرى

ديون متدنية
املخاطر
عادية (مقبولة
املخاطر)

,75705,78,4

,744,7,3,74,,

37740757,7,05

4

4

3373,,7,,87534

33878,07847

373487,,8740,

4

4

4

3744,74,47855

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

رديئة

3375447444

33375887404

,4774,7458

4

4

35,77,,7544

اجملموع

0,5785477,8

4

4

3475847,487877

4

4

3577,47844-

4

4

34757077,77477

تتطلب
اهتماما خاصاً
غري منتجة:
دون املستوى
مشكوك يف
حتصيلها

يطرحُ :مصص
التدين

الصايف

4
0,5785477,8

3775573,4774, 34704,748,7575
3577,47844-

4

3775573,4774, 34703,77347,75
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 -)١توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت :
فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل ذمم البيوع والتمويالت:
 / 1028ليرة
سورية

الشركات
األفراد

التمويالت العقارية

الضمانات مقابل:
عادية (مقبولة
المخاطر)
تتطلب اهتمام خاص

الحكومة
المؤسسات الصغيرة

الشركات الكبرى

والمتوسطة

والقطاع
العام

المصارف
والمؤسسات
المصرفية

المجموع

االخرى

,5877,57,75

377,,77,857074

,3704,74457085

,70837,,47480

226,440,606,096

8477747,,0

4,3744,73,3

474,,7,077355

3,3704778,8

1,621,058,628

غير منتجة:
دون المستوى

447454784,

7,7,447,4,

0,47844777,

,738,7830

569,519,991

مشكوك فيها

,7080788,

44,7,747004

34,74547,30

377,47038

012,118,059

رديئة

,7,457500

,8073,77,0,

7,874337378

4,470777078

2,081,599,519

المجموع

8,87,,87,,,

3,7,4077887353

,07,,574,,7,8,

,7,5477837784

3437,,3774475,,

منها:
تأمينات نقدية

,470737748

3,,73,47008

33740,75,,7,0,

3,073,777,7

22,610,418,482

كفاالت مصرفية مقبولة

4

4

4

4

0

عقارية

0057,3470,8

37750,707,7857

5,754,7444773,

,700578,,7837

80,969,616,169

أسهم متدأولة

4

4

4

4

0

سيارات وآليات

,,877847383

4

3744074577383

35734870,7

2,011,866,858

أخرى

7075047,34

,5774,3780,

447,,475,,7404

4,,705877,0

14,020,600,492

 /1021ليرة سورية
الضمانات مقابل:
عادية (مقبولة
المخاطر)
تتطلب اهتمام خاص

الشركات
األفراد

التمويالت العقارية

الشركات الكبرى

الحكومة
المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

والقطاع
العام

المصارف
والمؤسسات
المصرفية

المجموع

االخرى

8777,,87,,4

337,447,587,33

4370,477447,05

37,587,7774,0

06,006,666,181

,0774377,,

,,873,7753,

,73,57,,87444

,0,7,47774,

20,126,501,801

غير منتجة:
دون المستوى

4,7445

,3735570,5

4747,73,,

3787,5,

10,620,810

مشكوك فيها

77574

37,087,0,

447,4575,7

377,57445

16,256,216

رديئة

070807,84

,44770473,5

375,,7,087,,0

33,754,7,,4

1,096,016,629

المجموع

,4570,075,7

3,70,47784744,

,4744574,,78,0

4774774747433

0,740,7,347,40

منها:
تأمينات نقدية

,,734775,0

5370307857

07,4577,,7340

54,7545707,

5,000,140,000

كفاالت مصرفية مقبولة
عقارية

3557,3374,7

34780,740474,8

,73,,7,347,40

,87333700,

26,106,215,245

أسهم متدأولة

4

4

4

4

0

سيارات وآليات

5077083745,

4

7,874837575

7475337434

2,145,110,818

أخرى

3,4735570,,

5,8744,7408

4,7,4378347,44

37,0,7,,4748,

16,404,210,118

مع األخذ بعين االعتبار أن ال تزيد قيمة الضمانات عن مبلغ الدين لكل عميل إفراديا.

69 / 71

الديون المجدولة:
صــنفت كــذمم بيــوع مؤجلــة وأرصــدة متــويالت غــري منتجــة وأُخرجــت مــن إطــار ذمــم البيــوع املؤجلــة
هــي تلــك الــديون الــيت ســبق وأن ُ

وأرصدة التمويالت غري املنتجة مبوجب جدولة أصولية ومت تصنيفها كديون تتطلب اهتمام خاص 6وقد بلـغ إمجاهلـا كمـا يف هنايـة السـنة
احلاليـ ــة  66465686263لـ ــرية سـ ــورية مقابـ ــل  2695263556931لـ ــرية سـ ــورية كمـ ــا يف هنايـ ــة السـ ــنة السـ ــابقةو منهـ ــا قلـ ــب ديـ ــن
 2647161796613ل.س .

الديون المعاد هيكلتها:
يقصد بإعادة اهليكلة إعادة ترتيب وضع ذمم البيـوع املؤجلـة وأرصـدة التمـويالت مـن حيـث تعـديل األقسـاط أو إطالـة عمـر التمويـل أو
تأجيل بعض األقساط أو متديد فرتة السماح  ...اخل 6ومت تصنيفها كديون تتطلب اهتمـام خـاص 6وقـد بلـغ إمجاهلـا كمـا يف هنايـة السـنة
احلالية  19699768786665لرية سورية مقابل 19663165866869لرية سورية كما يف هناية السنة السابقة 6منها قلب دين بقيمة
 15617962846184ل.س .
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التركز الجغرافي :
يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:
(توزع حسب بلد االقامة للطرف المقابل)
المنطقة الجغرافية
داخل القطر

البند
أرصدة لدى مصارف مركزية

دول الشرق
األوسط األخرى

أوروبا

آسيا*

أفريقيا*

أمر

دول

اإلجمالي  /10٣8ليرة

يكا

أخرى

سورية
٣57655160,٣6١85

157645261916384

 إيداعات وحسابات استثمارلدى

وشهادات

المصارف

ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة

24631265266735

1

15362626171

506١1565٣١6078

34689665616172

أشهر أو أقل
 حسابات استثمار وشهاداتلدى المصارف ومؤسسات مصرفية

2616365876882

٣5670١658,685١

12691666686691

لمدة تزيد عن ثالثة أشهر
ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة

0

التمويالت:
لألفراد
التمويالت العقارية

85361186231

85١600861١٣

17667464716543

٣76075657٣655١
0

للشركات:
الشركات الكبرى
المؤسسات

الصغيرة

والمتوسطة ()SMEs

64674364486181

05675١65586٣8٣

7679169746944

767,06,756,55
0

للحكومة والقطاع العام
الصكوك واالسهم
ضمن

الموجودات

0
المالية

المتوفرة للبيع
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية
المركزي

53563996615

55١60556,,8

865876753

560706٣7,6551

4617161796552

اإلجمالي  /للسنة الحالية

317696167376185

1

2249881153

47488177889

1

1

1

١57651,67056٣15

اإلجمالي *10٣7 /

1١56050670568٣5

0

161056٣,,6007

57685١65٣065١,

5١6,١٣

0

0

1856٣0865١56878

*مت تعديل بنود عام  2117لتتناسب مع االرقام املقارنه لعام  2118وذلك بسبب إضافة بند الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي.
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التركز حسب القطاع االقتصادي :
يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع االقتصادي
ليرة سورية

القطاع
مالي

االقتصادي

صناعة

تجارة

عقارات

زراعة

أسهم

أفراد

حكومة وقطاع عام

البند
أرصدة لدى بنوك مركزية

157645261916384

إجمالي  / 10٣8ليرة
سورية

157645261916384

 إيداعات وحسابات استثمار وشهاداتلدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة

56632564136178

56632564136178

ثالثة أشهر أو أقل
 حسابات استثمار وشهادات لدىالمصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد

14671365896843

14671365896843

عن ثالثة أشهر
ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

11469316411

ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع

53563996619

5614763296839

67625166556518

17667464716543

2116171

121633169126566

85361186231

54366546996

865876753

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية

4617161796552

4617161796552

اإلجمالي  /للسنة الحالية

74699866676237

5614763296839

67625166556518

17667464716543

2116171

865876753

85361186231

191652262376639

357642967656125

اإلجمالي *10٣7 /

127696166116419

3619867376126

31672963156116

13646269816112

164626318

767196499

61564746569

117621461286651

284611864346877

المركزي

*مت تعديل بنود عام  2117لتتناسب مع االرقام املقارنة لعام  2118وذلك بسبب إضافة بند وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي.
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مخاطر السوق:
اإلفصاحات الوصفية:
مخاطر السوق
مقدمة :هي ُماطر اخلسارة الناشئة عن املراكز داخل وخارج قائمة املركز املايل بسبب احلركات السلبية يف أسعار السوق 6وتتم إدارة
ُماطر السوق من خالل حتليل وحتديد ومراقبة وضبط والتبليغ عن مجيع األنشطة الناجتة من تعرض املصرف 6وتتكون مكونات ُماطر
السوق من ُماطر معدالت الرحبية 6وُماطر الصرف األجنيب 6وُماطر أسعار األسهم 6وُماطر أسعار السلع.
الطريقة المعتمدة لقياس مخاطر السوق :يستخدم بنك سورية الدويل اإلسالمي طريقة القياس املعيارية لقياس ُماطر السوق.
سياسة مخاطر السوق:
هتدف سياسة ُماطر السوق إىل:
 -1حتديد املخاطر السوقية اليت ميكن أن تواجه البنك مبا يتماشى مع القوانني واألنظمة السارية.
 -2وضع معايري سليمة وحمدِّدة الستثمار مصادر اللرية السورية والعمالت األجنبية 6وتطبيق اختبارات اجلهد لقياسها واختبارات
احلساسية وضـع طريقة واضحة لتقييمه واملوافقة عليه.
 -3العمل على ختفيف ُماطر السوق مع مراعاة معايري الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية املركزي.
 -4التأكد من أن ُماطر السوق مسيطر عليها للدرجة  /املستوى الذي يعتربه جملس اإلدارة مقبوالً.
المخاطر السوقية التي يتعرض لها البنك:
تتفق كافة البنوك اإلسالمية والتقليدية على املخاطر السوقية الناجتة عن التقلبات السلبية يف األسعار واليت تؤثر على التدفقات
النقدية املستقبلية وعلى قائمة الدخل وقائمة املركز املايل .إال أن طبيعة البنوك اإلسالمية حتمل يف طبيعتها بعض املخاطر اإلضافية
وهي أنه الجيوز البنك اإلسالمي التعامل باملشتقات املالية التقليدية وعدم وجود أسواق ثانوية لألدوات اإلدخارية واالستثمارية
الشرعية .املخاطر السوقية املرتبطة بالبنوك اإلسالمية:
ُ -1ماطر 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 6وما
يرتبه من قبول املسامهني حتمل جزء من املخاطر اخنفاض العائد املتحقق ألصحاب هذه الودائع و أصحاب حسابات االستثمار
املطلق إذا كان أقل من العائد السائد يف السوق 6وذلك حرصاً على احملافظة على استقرار الودائع وعدم هروهبا إىل املصارف
األخرى.
 -2املخاطر اخلاصة بالعقود  :يقوم املصرف بالرتكيز على عقود املراحبة بشكل أساسي و اليت تعترب أقل خطورة من صيغ التمويل
اإلسالمي االخرى ومن مث االجارة حيث تبلغ حصة املراحبة من امجايل عقود التمويل االسالمي ما نسبته أكثر من  %66واالجارة
أقل من . %1
بالرغم من كون عقود املراحبة أقل خطورة نسبيا من صيغ التمويل اإلسالمي األخرى فإهنا تنضوي على املخاطر التالية:
 عدم قدرة املصرف على فرض غرامات تأخري بسبب مماطلة العميل أو تعثره يف سداد األقساط املستحق و ما يرتتب على ذلك منضياع حق البنك يف التعويض ماليا عن ما فاته من وقت و ربح و زيادة يف تكاليف األعمال.
 كون عقود املراحبة هي من أشكال البيوع اآلجلة فإن نسبة الربح و إمجايل الدين احملددة يف العقد تبقى ثابتة مهما بلغ أجله و بالتايلفإن املصرف غري قادر على تغيري نسب األرباح مما جيعله عرضة اىل املخاطر الناشئة عن تغريات األسعار املرجعية.
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ُ -3ماطر أسعار األسهم والصكوك :تنشأ هذه املخاطرة نتيجة التقلبات يف القيمة السوقية لالستثمارات يف األسهم والصكوك.
ُ -4ماطر العمالت :ينشأ هذا النوع من املخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت  6مما يؤثر على موجودات البنك من
العمالت األجنبية حال اخنفاض أسعارها  6أو يؤثر على مطلوباته من العمالت األجنبية حال ارتفاع أسعارها وينشأ هذا النوع من
املخاطر فقط عن وجود مركز مفتوح بالعمالت األجنبية  6سواء كان لكل عملة على حدة أو إلمجايل مجيع العمالت.
ُ -5ماطر 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 ُماطر السوق على السياسة االستثمارية املصادق عليها من قبل جملس اإلدارة .أما ُمففات
املخاطر لكل نوع من أنواع ُماطر السوق فهي كما يلي:
أوالً :مخففات مخاطر معدل العائد:
إد ارة 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.
عند التمويل بأسعار ثابتة يتم إضافة هامش أمان حبيث يتجاوز السعر السائد يف السوق.
ختلي البنك عن جزء من حصته يف الربح ( جزء من حصة املضارب) للتقارب مع أسعار الفائدة السائدة يف السوق (واليت تقاس
مبعدل العائد) باإلضافة إىل العائد املوزع من البنوك اإلسالمية األخرى علماً أنه خالل فرتة عمل البنك مل يتعرض البنك لسحوبات
نتيجة اخنفاض معدل العائد املمنوح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق عن معدل العائد السائد يف السوق.
ثانياً :مخففات مخاطر أسعار األسهم والصكوك:
للتعرض للمخاطر على مستوى احملفظة ككل وبالنسبة لكل سهم أو تصنيف
تنويع احملفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا ُّ
حمفظة االستثمار أو قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافيَّة.
ثالثاً : :مخففات مخاطر العمالت:
 -1حدود ملراكز العمالت األجنبية:
 -2سقف اخلسارة اليومية واألسبوعية والشهرية:

أ  -مخاطر العمالت:

10٣8
العملة

ليرة سورية

مركز القطع

التغير في سعر صرف العملة

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

دوالر أمريكي

377,4475747730

%34

377,474577473

3777,75407,70

يورو

07,887,3,7,43

%34

0,878,37,,4

0,87,48784,

جنيه استرليني

7487803

%34

747880

05777,

فرنك سويسري

,57035

%34

,7503

57757

عمالت أخرى

35578,,77,,-

%34

35758,7,78-

33778,7,,7-
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ليرة سورية

10٣7

العملة

مركز القطع

التغير في سعر صرف العملة

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

دوالر أمريكي

37738874,,78,,

%34

37738784,7,88

3775374,,7,,4

يورو

57443703,7454

%34

54473037,45

53877437547

جنيه استرليني

,5,7,80-

%34

,57,,8-

57780,-

فرنك سويسري

,,740,

%34

,7,45

570,0

عمالت أخرى

45875747044

%34

4578577404

3,7,,47384

مخاطر التغير بأسعار األسهم:
ليرة سورية

10٣8
المؤشر

التغير في المؤشر()%

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

األسهم

%11

01,010,176

01,010,176

ليرة سورية

10٣7
المؤشر

التغير في المؤشر()%

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق الملكية

األسهم

%11

05,116,110

05,116,110
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فجوة العائد:
أرقام السنة  / 1028ليرة
سورية
السنة الحالية

حتى 1أيام

أكثر من  1أيام إلى شهر

ل.س

ل.س

أكثر من شهر إلى

أكثر من 0أشهر إلى

أكثر من 6أشهر إلى

أكثر من 9أشهر إلى

0أشهر

6أشهر

9أشهر

سنة

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

أكثر من سنة

المجموع

ل.س

الموجودات
أرصدة لدى المصارف

3787877

307,4,7587780,

347803755,7558

3437,,3774475,,

إجارة منتهية بالتمليك

4557,877,,5

4557,877,,5

االاستثمارات و المساهمات

5,770507778

5,770507778

3377,,7,7,708,

3,7788,70,47545

والمؤسسات المالية
ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

إجمالي الموجودات

4

34773,74387,,,

34773,74387,,,

307,4,703,7,,,

,7,45747474,4

,7,45747474,4

4073377,047,0,

4073377,047,0,

5774,378,07,50

,47,,57,347,,3

078,,77,07,,,

078,,77,07,,,

4785474,47,,8

4785474,47,,8

مطلوبات
ودائع مصارف ومؤسسات

5770457444

78735,774,

75744877057800

4

4,73,577,,745,

4,7,4378,37,43

3473,474,77773

إجمالي المطلوبات

75744877057800

4

4,74547474745,

4,7,,474057540

3473,474,77773

,7,8574,774,,

الفجوة

5475,5774,70,3-

,7,45747474,4

573,57,437,48-

0,7745747,704,

574,870447,40-

573,5744,7343-

,734773,77,74

الفجوة التراكمية

5475,5774,70,3-

0478,475757003-

087447748,7,0,-

,83743,7,44-

577,,70447407-

34783077457,0,-

,778870887,8,-

مالية
حقوق أصحاب االستثمار
المطلق
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374,477,,75,4

3357,,37544

374,3744,77,5

77,507504757,

8705473437745

30,7,407,35785,

8757,78,,734,

30075,57,3,70,4
,778870887,8,-

السنة السابقة  / 1021ليرة
سورية*

حتى 1أيام

أكثر من  1أيام إلى شهر

ل.س

ل.س

أكثر من شهر إلى

أكثر من 0أشهر إلى

أكثر من 6أشهر إلى

أكثر من 9أشهر إلى

0أشهر

6أشهر

9أشهر

سنة

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

أكثر من سنة

المجموع

ل.س

الموجودات
أرصدة لدى المصارف
والمؤسسات المالية

4

3474077,0878,4

0,740,7,347,40

إجارة منتهية بالتمليك

7,74557545

7,74557545

االاستثمارات و المساهمات

0037,,07,,4

0037,,07,,4

3475557,,,7,4,

70734475,0787,

ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

إجمالي الموجودات

874477,,,7843

307,7074537,48

874477,,,7843

378,778,47084

378,778,47084

3077,,7,347,47

3077,,7,347,47

,703,7,5474,3

307,7074537,48

4,7,84744,7,5,

,7,3,75,5705,

,7,3,75,5705,

3708,70,,734,

3708,70,,734,

المطلوبات
أرصدة الوكاالت االستثمارية
المطلقة

حقوق أصحاب االستثمار

3474837,847844

,757474,478,,

3,7800743,77,,

,57807707370,,

,3875447444

4578,870307703

3575477,,,7,88

57,0,784775,,

7708,78,,7345

,7,,874,,7,5,

,,7,05783,733,

إجمالي المطلوبات

,57807707370,,

,3875447444

4578,870307703

457,8875387834

87,34745,70,4

7708,78,,7345

,7,,874,,7,5,

34,738,78,47834

الفجوة

4,78,,777,7734-

375,87,,47084

337370754,7,,5-

4744775307853-

573,47070743,-

574447,737,84-

7755,7,,,7,,0

0,747,74,,7,0,-

الفجوة التراكمية

4,78,,777,7734-

4774737,,,73,4-

,,704578,,747,-

,,70,47,537,38-

00774078357,,5-

0,774573,,7,3,-

0,747,74,,7,0,-

المطلق

* مت تعديل بعض بنود عام  2117لتتناسب مع االرقام املقارنه لعام .2118من حيث تعديل التأمينات النقدية وحسابات االستثمار املطلقة.
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تحليل الحساسية لفجوة العائد :) 10٣8 ( %1

البيان

الفجوة الرتاكمية لغاية سنة

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

ل.س

3,734075,075,5-

,0474,477,3

45775787438

دوالر

33740375,47475

44478,37045

375774,7550

يورو

07,747,,073,0-

8,74357880

7570337,3,

جنيه اسرتليين

07,,575,4-

,,7,33

,07,,0

عمالت أخرى

,8578,37,3,-

,7,3,7047

57,8874,4

تحليل الحساسية لفجوة العائد ( :) 10٣7

البيان

الفجوة الرتاكمية لغاية سنة

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

ل.س

0,73847,,77,38-

,0,775,7,,8

,4,7,007,50

دوالر

477847455754,

5,77457334

04744,78,,

يورو

07,,,78,,7444-

,575,77,00

,377,,7558

جنيه اسرتليين

,747,7,84-

757,,7

0,740,

عمالت أخرى

,,,7,4,7544-

77,8775,4

5748,7,0,
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التركز في مخاطر العمالت األجنبية:
ليرة سورية

10٣8
العملة
البند

دوالر أمريكي

جنيه اسرتليين

يورو

ين ياباين

فرنك سويسري

إمجايل

أخرى

موجودات :
 -نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

85618664196161

5612263916819

1264666834

1

1

7361386165

61616764146625

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

22622169596191

25648965326821

2161966134

1

9164546115

1632166526612

46611169946833

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

14671364176678

1

1

1

1

1

14671364176678

 -ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ـ بالصايف ـ

23664362516114

11469316411

1

1

1

1

24614768816514

 -موجودات مالية متاحة للبيع

1

1

1

1

1

865876753

865876753

 -موجودات أُخرى

16561226479

5861796111

461656931

1

4462426111

7263946581

37366116987

وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

3614664296872

1

1

1

1

1

3614664296872

146621162766561

31697169116127

3769946466

1

11569696115

1647961436441

181646262836592

إمجايل املوجودات
مطلوبات :
 -إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية.

26671161156938

8664163586318

1

1

9163136118

31263486611

36611561256694

 -أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء

41623367896527

9656669316111

2766946457

1

756472

85368156222

47671562926976

 -تأمينات نقدية

31612166526191

5626769566721

1

1

1

3966736275

35635565856159

ُُ -مصصات متنوعة

17167136558

4867176642

461656931

1

4462426111

4364136637

31261536198

3655965546654

3164496977

16585

1

1

266346992-

3658461986554

جمموع املطلوبات

113698461126837

21661968136946

3261916973

1

11569216561

1624365696972

125668261656421

ـ حسابات االستثمار املطلقة

28696865476516

4677264796454

466656571

1

1

38568716312

33689168616845

 -احتياطي ُماطر االستثمار

2564376788

166516378

1

1

1

1446454

2765336921

جمموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

28672366856267

4677464276832

466656571

1

1

38961156799

33688664246495

جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

132641766686134

25696162316481

3761576243

1

11569216561

1692669126438

156687165166889

 -التغري املرتاكم يف القيمة العادلة – بالصايف

1

1

1

1

1

9946779-

9946779-

1

1

132641766686134

25696162316481

3761576243

1

11569216561

1692866476992

156687168556111

صايف الرتكز داخل امليزانية للسنة احلالية

19676362816457

4668163986549

9176259

1

756415

15266146222-

21692164286452

التزامات حمتملة خارج امليزانية للسنة احلالية

1

1

1

1

1

1

1

 -مطلوبات أخرى

ـ أرباح مدورة حمققة
إمجايل املطلوبات

1

1
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1

1

1

 2117لرية سورية
العملة

البند

دوالر أمريكي

جنيه استرليني

يورو

ين ياباني

فرنك سويسري

أخرى

إجمالي

موجودات :
 نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية -إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة

ثالثة أشهر أو أقل

 -حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن

ثالثة أشهر

 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ـ بالصافي ـ موجودات مالية متاحة للبيع موجودات أُخرىوديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
إجمالي الموجودات

58743,7,547,,5

37,,37,857,,4

3370807040

4

4

3473447074

5,774,7,047,,3

,87584785,7373

,,77,07,857,57

447,447044

4

8,70307473

37,4,757,7,4,

,,775,730,7083

307,7074537,48

4

4

4

4

4

307,7074537,48

34753,74,0788,

34,7,74734,

4

4

4

4

3477487,,77,,4

4

4

4

4

4

,7,477077

,7,477077

4,477807,08

7577477,50

07,,87887

4

007,,47444

,,7,,,7033

0447,837,,,

,740,704778,4

4

4

4

4

4

,740,704778,4

3407,74743473,,

,574447,,,7,0,

,8730,7,34

4

3,,7,877473

370377,,77404

3737,5,74577,4,

مطلوبات :
 -إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية.

457,5874487,,,

347,8570047440

4

4

8,74747,,3

4,07,847473

,7787,75337,5,

 -أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء

,37,3378,77,47

,75,57,,774,4

,374,,7448

4

,87483

54470,57043

047403745,7077

 -تأمينات نقدية

4,775777,87,,,

775087,547,4,

4

4

4

,77,,47544

,4740477437840

ُُ -مصصات متنوعة

,887,5870,8

53758770,,

07,,87887

4

007,,47444

0578,,7844

5,075,577,,

,757877537540

587,8,754,

37585

4

4

47,,07,5,-

,77407345785,

جمموع املطلوبات

85748,75,07474

4574,,7,03744,

,577,,70,,

4

3,,7,3,7434

83,735,7445

3337,4,78,07843

 -مطلوبات أخرى

حسابات االستثمار املطلقة

4,7430747,7,3,

07,08744,7,44

,747,7,,,

4

4

,,,7,4,7544

48754078,,7344

 -احتياطي ُماطر االستثمار

3077,,7474

37,047,47

4

4

4

300754,

37757474,5

جمموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

4,74487,047,,,

07,0,7,547748

,747,7,,,

4

4

,,,70,07453

48754370,,703,

جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

34875347,,57403

4,7,8,77,,7733

,87,4,74,8

4

3,,7,3,7434

37357774,74,7

3,,78,374,47438

4

4

4

4

4

37,087770-

37,087770-

 التغري املرتاكم يف القيمة العادلة – بالصايفـ أرباح مدورة حمققة
إمجايل املطلوبات
صايف الرتكز داخل امليزانية للسنة احلالية

4

4

4

4

4

4

4

34875347,,57403

4,7,8,77,,7733

,87,4,74,8

4

3,,7,3,7434

3735574,87034

3,,784,7,4,7550

37700,77,07,,4

5743477077,,4

,5,7578-

4

,,740,

47370,,78,4

437,4,73,47,,5

التزامات حمتملة خارج امليزانية للسنة احلالية

4
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مخاطر السيولة:
تتمثل ُماطر السيولة يف عدم قدرة املصرف على توفري السيولة الالزمة لتأدية التزاماته يف تواريخ استحقاقها 6وللوقاية من هذه املخاطر
تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة آجاهلا واالحتفا برصيد ٍ
كاف من النقد وما يف حكمه
ُ
واألوراق املالية القابلة للتداول.
و تنقسم ُماطر السيولة اىل قسمني:
ُماطر السيولة املتعلقة بالتمويل :و تنشأ عند عجز البنك عن تأمني مصادر أموال جديدة للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.
ُماطر السيولة املتعلقة بالسوق :و تنشأ عند عجز البنك عن بيع األصول السائلة أو حتويلها اىل نقدية دون تسجيل خسائر كبرية
حوكمة مخاطر السيولة:

يقوم جملس اإلدارة باملصادقة على سياسة السيولة 6كما تتم مراجعتها دورياً للتأكد من توافقهـا مـع خطـة أعمـال البنـك ووضـعه املـايل
واالقتصادي إضافةً إىل أية تغريات أخرى تؤثر بشكل جوهري على البنك 6وتقدم تقارير دورية عن وضع السـيولة والتمويـل يف البنـك
إىل جملس اإلدارة.
أعد البنك خطة طوارئ للسيولة لتفع ل يف حال تراجـع سـيولته 6ويقـوم الـرئيس التنفيـذي بـإبالا جملـس اإلدارة عنـد احلاجـة إىل تفعيـل
هذه اخلطة.
آليات تخفيف مخاطر السيولة:

للحد من ُماطر السيولة 6يتم مراعاة فصل املسؤوليات ومنحها ضمن نظام حيقق الرقابة الثنائية ويعزز مراقبة السيولة وااللتزام باحلدود
املسموح هبا وفق تعليمات جملس النقد والتسليف قرار رقم  /588م ن /ب 4لعام .2116
كما تتوىل جلنة املوجودات واملطلوبات إدارة السيولة ومتابعتها بشكل ميكنها من توفري واالحتفا بنسبة كافية من السيولة باإلضافة
إىل ذلك يقوم البنك وفق القوانني املرعية يف سورية وقرار رئاسة جملس الوزراء رقم  5638بتاريخ  2أيار  2111باالحتفا لدى
مصرف سورية املركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن مبعدل .%5
مسؤولية إدارة المخاطر في إدارة مخاطر السيولة:

تقوم إدارة املخاطر مبسؤوليتها يف إدارة ُماطر السيولة من خالل التايل:
 -1مراقبة تنفيذ س ياسة السيولة وُماطر السيولة املعتمدة من جملس اإلدارة 6بشكل ربع سنوي وتقدمي االقرتاحات عند احلاجة إىل
تعديل أو إضافة أي سياسة.
 -2متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن جلنة املخاطر يف البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل هبذه القرارات.
 -3قياس املخاطر حتت ظروف ضاغطة ُمتلفة من خالل إجراء اختبارات اجلهد ( )Stress Testingملعرفة مدى تأثري أحداث
ُمتلفة تؤدي إىل تغيريات مهمة على أوضاع البنك.
 -4رفع تقارير إىل جلنة املخاطر حول املؤشرات والنسب املتعلقة بالسيولة.
تقوم إدارة املخاطر من خالل دورها يف متابعة ُماطر السيولة باعداد اختبارات جهد للسيولة و لفجوات االستحقاق باللرية السورية و
العمالت األجنبية بشكل ربعي و ذلك هبدف:
 -1حتديد قدرة البنك على مواجهة حاالت نقص السيولة واالثار السلبية الناجتة عنها.
 -2الكشف عن نقاط الضعف يف هيكلية موجودات ومطاليب البنك يف مرحلة مبكرة.
والسناريوهات وفق التايل:
 -1سحب  %20من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر 6ودراسة تأثريها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية.
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 -2سحب  %30من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر 6ودراسة تأثريها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية.
 -3سحب  %40من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر 6ودراسة تأثريها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية.
 -4سحب أرصدة أكرب -5عمالء من كل عملة خالل شهر 6ودراسة تأثريها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية.
علماً أن ادىن نسبة سيولة للبنك باللرية السورية خالل عام  2118قد بلغت  %42يف حني بلغت اعلى نسبة سيولة باللرية السورية
خالل عام .%79 2118
اما ادىن نسبة السيولة بكافة العمالت خالل عام  2118فقد بلغت  %46يف حني بلغت اعلى نسبة سيولة بكافة العمالت خالل عام
. %72 2118
أوالً :يلخــص الجــدول أدنــاه توزيــع الموجــودات والمطلوبــات (غيــر مخصــومة)على أســاس الفتــرة المتبقيــة لالســتحقاق التعاقــدي بتــاريخ البيانــات الماليــة:
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 / 2118لرية سورية

حىت 7أيام

أكثر من  7أيام
إىل شهر

أكثر من شهر
إىل 3أشهر

أكثر من 3أشهر
إىل 9أشهر

أكثر من 9أشهر
إىل 6أشهر

أكثر من 6أشهر
إىل سنة

أكثر من سنة

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

املوجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

191678461516574

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

24697565316658

191678461516574
234694668826121

56632564136178

314671365896843

14671365896843

ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت– بالصايف
ُ
موجودات مالية ُمتاحة للبيع
استثمارات يف شركات زميلة

347803755,7558

3437,,3774475,,

54366546998

54366546998

5265116111

5265116111

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

25567896365

25567896365

46269446996

1614361196418

موجودات ثابتة بالصايف

2698362356244

2698362356244

موجودات غري ملموسة

2164176175

2164176175

موجودات أُخرى

1629366136445

1629366136445

موجودات ضريبية ُمؤجلة

1

1

4617161796552

4617161796552

,065776,١,6,,0

١,,6٣776,١١608٣

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

صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية

34773,74387,,,

,7,45747474,4

4073377,047,0,

5774,378,07,50

078,,77,07,,,

4785474,47,,8

95163716736

وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
مجموع الموجودات

٣08671160716,55

0671560,160١0

156٣٣,6١506١50

5,610٣68056055

5680١6,056١١7

1685060١16008

املطلوبات
 -إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية.

42675461316387

أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء

62662866126849

تأمينات نقدية

44671366486351

5964256111

1613169636531

9861536913

11567316512

44612561356122
62662866126849

12161696568

1681665346477

33664396253

98168486384

 2مت تبويب إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة ثالثة أشهر أو أقل بفرتة أكثرمن سنة كوهنا حسابات مقيدة السحب كما مت التنويه عنها يف اإلفصاح رقم ()4
 3مت تبويب حسابات استثمار وشهادات لدى املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة تزيد عن ثالثة أشهر بفرتة أكثرمن سنة كوهنا حسابات مقيدة السحب كما مت التنويه عنها يف اإلفصاح رقم ()5
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46461986217

17769476483

48633967766752

ُُمصصات ُمتنوعة

14161236473

14161236473

8616561566181

8616561566181

ُمصص ضريبة الدخل

87261596585

87261596585

ُمصص ظهورات ضريبية

12666316113

12666316113

مطلوبات ضريبية مؤجلة

11564856111

11564856111

مجموع المطلوبات

٣806١8,6081658١

٣1٣6٣0,6508

٣687560506577

5076580685,

,8068586١85

٣651568,٣67١7

0675,60١١6٣57

٣05675١657٣6781

جمموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
ُ
مجموع حقوق الملكية

,561086,556855

0

106٣056,١76157

1١6١0٣680٣600٣

٣06٣01600,6,,٣

,6055655165,0

0605١685٣6501

143661969956934

176517650,65,5

176517650,65,5

جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق امللكية
ُ
الفجوة للفئة

15565056,186517

٣1٣6٣0,6508

١٣607٣650,67١5

1١6700658٣6757

٣0687160556055

8657065056١0,

5,6١176١8٣6٣٣5

١,,6٣776,١١608٣

5,68716,55678١-

06,0١68,565١1

,6055615,6١85-

١1658165٣١6٣07

5607061506708-

56,106١7٣6١08-

1١615061556555

الفجوة التراكمية

5,68716,55678١-

١761,867006١5٣-

556115605,67١,-

٣٣6,5٣6,١١65١0-

٣76,1068856157-

1١615061556555-

0

مطلوبات أُخرى

 / 2117لرية سورية*

حىت 7أيام

أكثر من  7أيام
إىل شهر

أكثر من شهر
إىل 3أشهر

أكثر من 3أشهر
إىل 9أشهر

أكثر من 9أشهر
إىل 6أشهر

أكثر من 6أشهر
إىل سنة

أكثر من سنة

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

113655768856236

113655768856236

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

111643667576969

111643667576969

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

11645167186899

25681567916564

14639461516728

ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت– بالصايف
ُ
موجودات مالية ُمتاحة للبيع
استثمارات يف شركات زميلة

11614967486861

46624663126714

38664746632

38664746632

5265116111

5265116111

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

9762556515

9762556515

8611967676821

1686968316481

14697366116719
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6641766526231

3671665656453

1648764776123

صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية

1626761956858

1626761956858

موجودات ثابتة بالصايف

2647868866136

2647868866136

موجودات غري ملموسة

2567246882

2567246882

موجودات أُخرى

1614569596173

1614569596173

موجودات ضريبية ُمؤجلة

1

1

3695962436712

3695962436712

16615669586661

286617569296334

وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
جمموع املوجودات

224645961466922

1686968316481

14697366116719

23678261136656

3671665656453

1648764776123

المطلوبات

1

 -إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية.

41684263586144

أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء

98664261716835

تأمينات نقدية

32657867666283

11628167816822

55698963716743

3659262326877

98664261716835
26961156947

39633865216459

4562126158

1629361116891

88369796669

63463336994

33764116648

33768756812

33768756812

7631769156978

7631769156978

ُمصص ضريبة الدخل

1651161196366

1651161196366

مطلوبات ضريبية كؤجلة

7168726353

7168726353

جمموع املطلوبات

143639362266192

4562126158

1629361116891

11619564576818

4646965996541

33764116648

6651264856886

171618364446279

جمموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
ُ
جمموع حقوق امللكية

39621666746131

31865116111

25683864146941

15651967376688

5634668296563

9648768366115

3666861366353

63671663316811

25617268516248

25617268516248

جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
ُ
وحقوق امللكية

176658362136262

39367126158

27611165196511

29697261656819

6684963636134

9682562416153

38698363756461

286617569296334

الفجوة للفئة

44687266496331

1653361286422

12642769156765-

2686161616847-

9612967676981-

5633767926631-

16692367196466-

الفجوة التراكمية

44687266496331

49641961746752

33667864986657

31618862776111

24669164766426

16692367196466

1

ُُمصصات ُمتنوعة
مطلوبات أُخرى

*مت تعديل بعض بنود عام  2117لتتناسب مع االرقام املقارنه لعام 2118من حيث تعديل التأمينات النقدية وحسابات االستثمار املطلقة.
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ثأنياً :بنود خارج الميزانية
ليرة سورية
لغاية سنة

10٣8

من سنة لغاية  5سنوات أكثر من ( )5سنوات

المجموع

اإلعتمادات والقبوالت
السقوف غير المستغلة

347,55733,7773

الكفاالت

3,75047,557707

8787,347,,8

المجموع

00,195,410,001

868,020,198

10٣7

لغاية سنة

4

347,55733,7773

4

38704877777000

0

02,260,184,205

ليرة سورية
من سنة لغاية  5سنوات أكثر من ( )5سنوات

المجموع

اإلعتمادات والقبوالت

4

4

4

4

السقوف غير المستغلة

8735,743475,4

4

4

8735,743475,4

الكفاالت

33705870577354

3734378547,37

4

3475847,487877

المجموع

3,773,77777,04

3734378547,37

4

447,,,753,7057

 التحليل القطاعي:أ .معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:
-

يتم تنظيم املصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
حسابات األفراد:
حسابات املؤسسات:
اخلزينة:

فيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي معلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قطاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف:
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المجمــــــــوع

ليرة سورية
األفراد

المؤسسات

الخزينة

أخرى

1028

1021

البيـــــان

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

إجمالي اإليرادات

8477,57,44

7740775,,704,

5,873,473,,

87450773,73,8

57,5575,4708,

مخصص تدني للتمويالت الممنوحة

,37,447,7,

7,,7,047055-

4

4

74,773,7088-

,4877557,,7-

4

4

4

4

4

4

3307,,7747,

5704,74587,08

5,873,473,,

37,4,74477484

,70077,,,77,4

574077,,,74,,

4

4

4

0744,744378,,-

0744,744378,,-

574,574787033-

3874457044

3874457044

,7585733,

3307,,7747,

5704,74587,08

5,873,473,,

4788,7,,47355-

,74,57,,,745,

4,87,077445-

4

4

4

8,473577585-

8,473577585-

3754473377,,,-

3307,,7747,

5704,74587,08

5,873,473,,

,7,5773077,04-

47,7,77047778

37,,878747740-

تدني قيمة الموجودات المالية
نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة على القطاعات
ايرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات
الربح قبل الضرائب
ضريبة الدخل
صافي ربح (خسائر) السنة

37,4,74477484

معلومات أخرى

85,744874,3

,57744,78,47445

50,7,507778

استبعاد الموجودات والمطلوبات بين القطاعات

4

4

4

4

االستثمارات في رؤوس أموال الشركات

4

4

4

5475447444

5475447444

موجودات غير موزعة على القطاعات

4

4

4

877,87,,8785,

877,87,,8785,

0780,70,57,54

85,744874,3

,57744,78,47445

50,7,507778

87,5478,8785,

,7773,,77,,7,83

48,74,577477,,0

374754,70,47,74

3777788745478,0

,4,73,,708,7450

45574,075487,0,

4

,705477507374

,705477507374

87878747,73,,

374754,70,47,74

3777788745478,0

4

,705477507374

,,8775473,,7037

47,7,447,,77487

مصاريف راسمالية

4

4

4

0740,705,7454

0740,705,7454

,7787737,74,8

مجمع االستهالك

4

4

4

37,0,783077,3-

37,0,783077,3-

37383755,7,5,-

موجودات القطاع

مجموع الموجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غير موزعة على القطاعات
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
االستثمار المطلقة

4
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,5,70477,,57340

48073,577,47,84

4

4
5475447444

مخاطر التشغيل:
مقدمة :متثل املخاطر التشغيلية اخلسارة النامجة عن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخلية ( )Internal Processesأو
األشخاص أو النظم 6أو النامجة عن مصدر (حدث) خارجي .
الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر التشغيلية :يعتمد البنك على طريقة املؤشر األساسي لقياس ُماطر التشغيل.
سياسة مخاطر التشغيل :
 -1العمل على حتديد املخاطر التشغيلية الكامنة يف النشاطات و العمليات و األنظمة اليت يقوم هبا البنك أو يتعامل فيها من خالل
اتباع اسلوب 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
 -2التأكد من أن كافة املخاطر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة  /املستوى الذي يعتربه جملس اإلدارة "مقبوالً
 -3التأكد من إبالا اإلدارة العليا وجملس اإلدارة باملخاطر التشغيلية غري املسيطر عليها
 -4االحتفا بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية وجتميعها وتبويبها حسب أنواعها واليت تغطي :املخاطر وإجراءات الرقابة
وفحوصات االلتزام وبيانات اخلسائر التشغيلية ومؤشرات املخاطر الرئيسية
 -5التغطية التأمينية :التعاون مع اإلدارة املالية وإدارة الشؤون اإلدارية لتحديد شروط وأحكام التغطيات التأمينية مع األخذ بعني
االعتبار القدرة على التحمل .
 -9العمل 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 يمكن يتعرض لها البنك:
 -1اإلحتيال الداخلي.
 -2اإلحتيال اخلارجي.
 -3ممارسات املوظفني وسالمة أماكن العمل.
 -4خسارة أو تلف املوجودات املادية.
 -5انقطاع النشاط وفشل األنظمة االلكرتونية
 -9املخاطر القانونية.
ُ -7ماطر السمعة.
آليات تخفيف المخاطر التشغيلية:
 -1سياسة إدارة املخاطر التشغيلية املصادق عليها من جملس اإلدارة واليت حتدد مستويات املخاطر املقبولة.
 -2حتديد الصالحيات واملوافقات احملددة لكل مستوى من املستويات اإلدارية .
 -3فصل املهام بني املوظفني 6مبا يضمن عدم تكليف املوظفني مبهام ينشأ عنها تضارب مع املصاحل الشخصية
 -4احلماية الكافية ملوجودات و سجالت البنك.
 -5املطابقات و التحقق الدوري للعمليات و احلسابات .
 -9التأمني 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.
69 / 86

 -6توفري االجراءات وانظمة الضبط الداخلي الي نشاط او منتج.
 -11وضع الضوابط واالجراءات الرقابية املتعلقة بتقدمي اخلدمات املصرفية االلكرتونية
الخسائر التشغيلية :
بسبب األحداث اجلارية مت إغالق بعض فروع البنك يف عدد من احملافظات وهي كما يلي :
ليرة سورية

ر.ت

الفرع
المغلق
لتاريخه

مبالغ الموجودات (نقدية  -بقية
الموجودات )

مبالغ الخسائر المتوقعة لهذه
الفروع

المبالغ
المغطاة
بعقود
تأمين

المؤونات
المكونة مقابل
الخسائر
المحتملة
,5,77047,54

نقدية ( بالليرات
السورية وفق
أحدث تقدير )

موجودات
ثابتة

نقدية

3

دير
الزور

,5,77047,54

35747,7,8,

,5,77047,54

4

4

سيف
الدولة

4

4,77487,44

4

4

4

,

السبع
بحرات

4

,4788078,0

4

4

4

0

حرستا

4

077484777,

4

4

4

5

درعا

4

0,704370,5

4

4

4

7

ادلب

4

5,74,,74,4

4

4

4

بقية
الموجودات

االجراءات
المتخذة

مالحظات اخرى

المبلغ بجميع
العمالت

تم تشكيل
المخصصات
الالزمة

يوجد خسارة تشغيلية بفرع محص الرئيسي بقيمة  336511ل.س هي عبارة عن نقد يف الطريق.
يوجد خسارة تشغيلية مبكتب محص الدرويب عبارة عن نقد مسروق بقيمة  21961866217ل.س مت تشكيل املخصصات هلا 6علماً أن املكتب مت شطبه.

لمحة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:
هتدف خطة استمرارية العمل إىل وضع اإلجراءات حلماية أنظمة املعلومات املوجودة لدى البنك وآلية العمل الواجب اتباعها أثناء
حدوث إي حدث طارئ وبعد حدوثه باإلضافة إىل اإلجراءات اخلاصة بكيفية التصرف عند إعالن حالة الطوارئ يف إدارات و
مراكز العمل يف البنك من قبل األشخاص املخولني و ذلك هبدف:
 محاية سجالت واصول والبنك و اسرتجاع املعلومات ومحاية املوظفني .
 تأكيد إستعادة استمرارية العمل ضمن الوقت احملدد.
 ختفيف اآلثار السلبية لعملية التوقف(.ثقة الزبائن -خسارة اإليرادات ...إخل).
 تقليل فرتة التوقف عن اخلدمات إىل أقل وقت ممكن
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 -1المخاطر الشرعية :
املؤسسات املالية اإلسالمية تقوم على أساس التعامل بقاعدة (الغنم بالغرم) 6أي يشارك بالربح ويتحمل اخلسارة يف حال وجودها 6فال
يوجد هناك استثمار خايل من املخاطرة مطابق ألسس الشريعة اإلسالمية 6لكن 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 ُمتلف مستوياهتا .
ثالثاً  :ال يقدم أي منتج أو خدمة إال بعد إقراره من هيئة الرقابة الشرعية .
رابعاً  :ال جيوز اإلقدام على إجراء ُمالف ألي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية مطلقاً .
خامساً  :اإلقدام على أي ُمالفة ألي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية بأي شكل 6أو ُمالفة إجراء شرعي قائم 6أو تقدمي منتج أو
خدمة دون إجازة ذلك من اهليئة 6كل من ذلك يعترب ُمالفة تستوجب اجلزاء يف حق مرتكبها .
سادساً  :قيام اهليئة مباشرة مبراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته  6ويباشر ذلك إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي
املرتبطة باهليئة 6ومن تراه اهليئة ممن يصلح هلذه املهمة .
سابعاً  :قيام إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي مبراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته.
ثامناً  :العمل عل تطوير الصيغ والعقود مبا يتفق مع قواعد الشريعة وحيقق مقاصدها  6وذلك يف معامالت البنك احمللية والدولية .
تاسعاً  :نشر الوعي املصريف اإلسالمي يف االعمال املصرفية واإلستثمارية بالوسائل املناسبة.
عاشراً :العناية باختيار العاملني يف البنك ال سيما القيادات على أساس التوجه لتحقيق أهداف البنك واالستعداد لتنفيذ هذه السياسة
واالهتمام املستمر بالتدريب الشرعي ملوظفي البنك.
أحد عشر  :العمل مبا يضمن سالمة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خالل إصدار األدلة املناسبة  6ومن أبرزها دليل
الرقابة الشرعية ودليل الضوابط الشرعية ألنشطة البنك وإجراءات العمل هبا.
يلتزم البنك بتطبيق القرارات الصادرة عن جملس النقد والتسليف اليت ختص عمليات املراحبة ذات الرقم /521م ن/ب  4بتاريخ  27أيار
 2116واإلجيارة املنتهية بالتمليك ذات الرقم /583م ن/ب  4وتعديالته بتاريخ  11تشرين الثاين  2116وكافة القرارات االخرى ذات
الصلة.
الضوابط الرقابية املستخدمة لإللتزام بالشريعة.
يلتزم بنك سورية الدويل اإلسالمي ش.م.م.ع منذ نشأته تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ومراعاة مقاصد التشريع يف مجيع معامالته
6ولتحقيق ذلك كان وجود هيئة الرقابة الشرعية اليت يُعتمد تكوينها وتقر الئحتها من اجلمعية العامة  6وهي مستقلة عن مجيع إدارات
البنك وختضع مجيع معامالت البنك وتعامالته ملراقبتها وموافقتها 6وهذا االلتزام الشرعي يعترب أهم معايري اجلودة اليت حيرص عليه البنك يف
منتجاته وخدماته املقدمة لعمالئه  6وعليه يقع على عاتق كل قيادات وعاملي البنك االلتزام هبذه السياسة وفق ما ورد يف نظام البنك
وقراراته من خالل:
 -1قرار رئاسة جملس الوزراء /97م وبتاريخ  2119/9/7م .
 -2حمضر اجتماع اهليئة العمومية األول بتاريخ 2117/4/3م.
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 -3قرار رئاسة جملس الوزراء رقم  9869بتاريخ أيار 2111.
 -4قرار جماس النقد والتسليف رقم /733م ن/ب 4بتاريخ  16كانون الثاين .2111
-58إدارة رأس المال:
إدارة رأس المال.
تعترب كفاية رأس املال مقياس لقدرة البنك على مواجهة أي حدث طارئ حمتمل دون اإلخالل مبصاحل أصحاب حسابات
االستثمار 6وُمصصات االئتمان يف ُمتلف قطاعات األعمال يف املصرف 6حيث تساعد كفاية رأس املال والوضع االئتماين للبنك
على تعزيز االستقرار املايل وثقة املسامهني.
يهدف البنك إىل تعزيز قيمة استثمارات مسامهيه من خالل هيكل مثايل لرأس املال من شأنه محاية مصاحل اجلهات املستفيدة حتت
أقصى الظروف 6كما يتيح جماالً كافياً للنمو 6ويف نفس الوقت يكون ملبياً للمتطلبات النظامية 6وحيقق عوائد معقولة للمسامهني.
هناك ثالثة أهداف رئيسة إلدارة رأس املال 6وذلك على النحو التايل:
 -1التأكد من استقرار البنك من خالل احملافظة على رأمسال كايف لتغطية اخلسائر غري املتوقعة.
 -2تعزيز االستخدام الفعال لرأس املال من خالل حتسني العوائد املرجحة باملخاطر.
 -3حتفيز عملية صنع القرار واإلدارة املسبقة للمخاطر من خالل التوزيع الفعال لرأس املال على قطاعات األعمال.
يقوم املصرف بقياس األنواع املختلفة من رأس املال 6كما يلي:
 -4رأس املال اإلمجايل :يستخدم لقياس رأس املال املطلوب حلماية البنك من اإلعسار .وقام مصرف سورية املركزي بوضع الضوابط
والقواعد للبنوك حول كيفية قياس األموال اخلاصة اليت جيب أال تتدىن يف أي وقت عن .%8
 -5رأس املال األساسي :يستخدم لقياس رأس املال والذي يتمثل يف حقوق امللكية وذلك حبسب ماحتدده القواعد احملاسبية وبالتايل
فإن هذا املقياس يتكون باألساس من إمجايل رأس املال املدفوع واالحتياطيات املؤهلة واألرباح املدورة واحتياطي إعادة التقييم.
ز -املبلغ الذي يعتربه املصرف كرأس املال ونسبة كفاية رأس املال 6وفق اجلدول التايل):
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البيان

/10٣8ليرة سورية

/10٣7ليرة سورية

بنود رأس املال األساسي
رأس املال املكتتب

70,647,701,544

,757378,37044

احتياطي قانوين

,8,74587348

7037588704,

احتياطي خاص

,05707,7,48

7037588704,

صايف املسامهات يف املؤسسات املالية

03,044,444-

5475447444-

صايف املوجودات الثابتة غري امللموسة

34,146,760-

457,407884-

خسائر غري حمققة عن استثمارات مالية

771,667-

4

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

101,177,030-

770,510,116-

صايف الربح او اخلسارة

7,103,375,073

0,701,310,777

صايف االرباح غري احملققة عن تقييم القطع البنيوي

74,704,041,074

74,071,141,074

صافي االموال الخاصة األساسية

37,745,153,441

31,777,013,015

احتياطي عام ُماطر التمويل

34775,47040

34775,47040

احتياطي القيمة العادلة

354757378,4

3477,487580

مجموع رأس المال التنظيمي( األموال الخاصة )

37,576,777,305

31,061,130,007

جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

3537,8,7,437,55

,,7,457837770,

حسابات خارج امليزانية املثقلة

570,,73447045

37744773487,4,

املخاطر التشغيلية

7740878437,40

07,4,7,5,7,77

ُماطر السوق

,5,74,,78,4

48377357,73

إجمالي المخاطر

260,891,500,996

210,142,494,810

نسبة رأس المال األساسي ()%

%26714

%10702

نسبة كفاية رأس المال ()%

%26709

%10729
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ـ تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات:
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها:
10٣8

لغاية سنة

اكثر من سنة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

املوجودات:
3747,80745375,0

4

3747,80745375,0

5,7,45703,74,8

4

5,7,45703,74,8

4

307,4,7587780,

ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت

33470,4740,7403

347803755,7558

3437,,3774475,,

موجودات مالية متوفرة للبيع

4

50,7,507778

50,7,507778

استثمارات يف رؤوس أموال الشركات

4

5475447444

5475447444

 -صايف موجودات إجارة منتهية بالتمليك

4

4557,877,,5

4557,877,,5

 -صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية

7547,,37,,,

0,47700777,

3730,74377048

موجودات ثابتة

4

4778,74,57400

4778,74,57400

موجودات غري ملموسة

4

44704,73,5

44704,73,5

موجودات ضريبية مؤجلة

4

4

4

موجودات أخرى

4

3747,7,4,7005

3747,7,4,7005

الوديعة اجملمدة

4

074,473,77554

074,473,77554

مجموع الموجودات

002,149,819,401

04,911,154,549

066,211,600,982

نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف
ومؤسسات مصرفية
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف
ومؤسسات مصرفية

*

307,4,7587780,

املطلوبات:
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف

00744573,57444

4

00744573,57444

أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء

,47,487,447807

4

,47,487,447807

تأمينات نقدية

08735,73,4747,

3,,770,708,

087,,77,,,7,54

ُمصصات متنوعة

4

304744,70,,

304744,70,,

مطلوبات أخرى

873,5745,7483

4

873,5745,7483

حسابات أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

3,07854783074,4

,745,78537044

30,7,47777577,0

ُمصص ضريبة الدخل

8,473577585

4

8,473577585

مطلوبات ضريبية مؤجلة

4

33570857434

33570857434

ُمصص ظهورات ضريبية

34,7,,4743,

واملؤسسات املالية

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
المطلقة
الصافي

34,7,,4743,

019,260,200,048

9,481,001,068

008,650,201,426

1,086,149,084

15,440,141,282

11,511,496,565

* مت تبويب إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف ومؤسسات مصرفية بفرتة أكثر من سنة كوهنا حسابات مقيدة السحب كما مت التنويه عنها يف اإلفصاح رقم ()5
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10٣7

لغاية سنة

اكثر من سنة

المجموع

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

الموجودات:
34,755,788574,,

4

34,755,788574,,

34370,,7,5,77,7

4

34370,,7,5,77,7

4578357,7475,0

4

4578357,7475,0

ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت

,,7444757,7830

3474077,0878,4

0,740,7,347,40

موجودات مالية متوفرة للبيع

4

,8,70,07,,4

,8,70,07,,4

استثمارات يف رؤوس أموال الشركات

4

5475447444

5475447444

 -صايف موجودات إجارة منتهية بالتمليك

4

7,74557545

7,74557545

 -صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية

4

374,,73757858

374,,73757858

موجودات ثابتة

4

470,8788,74,,

470,8788,74,,

موجودات غري ملموسة

4

457,407884

457,407884

موجودات ضريبية مؤجلة

4

4

4

موجودات أخرى

4

37405775773,,

37405775773,,

الوديعة اجملمدة

4

,7757740,7,34

,7757740,7,34

مجموع الموجودات

4,474357,7,7,0,

3,745,77587,,3

48,74,577477,,0

نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف
ومؤسسات مصرفية
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف
ومؤسسات مصرفية

المطلوبات:
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف

5577877,,37,0,

4

5577877,,37,0,

أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء

787,0474,378,5

4

787,0474,378,5

تأمينات نقدية

,774047530784,

4,77445770,

,77,,875447057

ُمصصات متنوعة

4

,,,78,57834

,,,78,57834

مطلوبات أخرى

4

,7,4,773577,8

,7,4,773577,8

حسابات أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

8,7,4374,4705,

,7,,874,,7,5,

,,7,3,7,,37834

ُمصص ضريبة الدخل

4

3754473377,,,

3754473377,,,

مطلوبات ضريبية مؤجلة

4

,478,47,5,

,478,47,5,

4547,,474547800

3,753475457404

47,7,447,,77487

3,774,7,3770,,

5750,73,,7,0,

4573,478547408

واملؤسسات املالية

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
االستثمار المطلقة
الصافي
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 -46ارتباطات والتزامات محتملة ( خارج الميزانية ):
أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية ( قيمة امسية) :
10٣8

10٣7

ليرة سورية

ليرة سورية

اعتمادات

4

قبوالت

4

كفاالت صادرة :
 -دفع

4

 -حسن تنفيذ

347,,,7,50750,

347,,,73,57405

 -دخول عطاء

07,03745,73,,

375477,,,7,,,

78,77547,38

,0478,57708

347,55733,7773

8735,743475,4

 أخرىسقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة (مباشرة

وغير مباشرة)
أخرى

-

المجمـ ـ ــوع

10,109,529,456 02,260,184,205
========

========

 -50االستمرارية وقرار الحظر
أمثرت اجلهود اليت بذلتها إدارة البنك على صعيد تدابري احلظر الدولية عن صدور قرار جملس االحتاد األورويب رقم
 2014/309/CFSPبتاريخ  2114/15/26والذي مت مبوجبه رفع العقوبات األوروبية اليت كانت مفروضة على البنك
بتاريخ 62112/5/31كما وانتهجت السلطات الربيطانية والسويسرية هنج مثيلتها األوروبية فصدرت القرارات تباعاً من قبل
هاتني السلطتني لتزيل العقوبات اليت كانت مفروضة على البنك أيضاً .
علماً أن املعنيني لدينا يقومون مبتابعة اإلجراءات القانونية مع حمامي البنك يف الواليات املتحدة األمريكية بالشكل األمثل بغية
رفع اسم بنك سورية الدويل اإلسالمي من لوائح العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة اخلزانة
األمريكية بتاريخ  6 2112/9/29وهي اآلن مبرحلة املراجعة .
إضافة إىل ما سبق 6تؤكد اإلدارة العليا على استمرار البنك بتقدمي كافة اخلدمات والتسهيالت املصرفية للعمالء.
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