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بسم هللا الرحمن الرحٌم
قراءة تحلٌلٌة للحسابات الختامٌة لعام ٢٠١٨م لبنك التضامن االسالمً
الدولً
قراءة تحلٌلٌة للحسابات الختامٌة لعام ٢٠١٨م لبنك التضامن االسالمً الدولً  ،كما ورد فً
تقرٌر البنك السنوي وتقرٌر مراجعً الحسابات  KPMGالٌمن مجنً وشركاه  ،وتقرٌر هٌئة
الفتوى والرقابة الشرعٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً  ٣١دٌسمبر ٢٠١٨م
معد التحلٌل  :م  /خالد عبد الواحد محمد نعمان  ،احد مساهمً البنك
اوال  :لقد تصدر التقرٌر  ،الرؤٌة والرسالة  ،واالهداف االستراتٌجٌة والقٌم التً تحكم البنك
 ،وٌمكن تلخٌصها فً االتً -:
الرؤٌة  :ان ٌكون المصرف االول فً الٌمن
الرسالة  :تقدٌم خدمات مصرفٌة اسالمٌه محلٌة ودولٌة متمٌزة وتجسٌد لقٌم المسئولٌة
االجتماعٌة
األهداف االستراتٌحٌة :
أ -تقدٌم افضل الخدمات والحلول المصرفٌه واالستثمارٌة االسالمٌة
ب  -بناء وتكوٌر كادر مصرفً محترف  ،وتطبٌق احدث االنظمة والتقنٌات
ج  -بناء عالقات استراتٌجٌة مع العمالء والمؤسسات المالٌة والمصرفٌة المختلفة
د  -المساهمة فً تعزٌز المسئولٌة المجتمعٌة
ه -تحقٌق اعلى العوائد للمساهمٌن والمودعٌن
القٌم  :الثقة والشفافٌة وااللتزام والتمٌز
ثانٌا  :المؤشرات الرئٌسٌة :
 ) ١حجم المٌزانٌة الموحدة لعام ٢٠١٨م  ٦،٥٤٢ :ملٌار لاير بمعظل نمو  % ١١عن عام ٢٠١٧م
 ) ٢ودائع العمالء  ٤،٤١١ :ملٌار لاير بمعدل نمو  % ٦عن عام ٢٠١٧م
 ) ٣أرباح الودائع االستثمارٌة واالدخار  ٥،٩ :ملٌار لاير بمعدل نمو سالب قدره  % ١٢عن
عام ٢٠١٧م
 ) ٤صافً االستثمارات والتموٌالت  ٩،٣٨٤ :ملٌار لاير بنسبة نمو قدرها  ، % ٢٩وتتوزع
مابٌن استثمارات محلٌة بقٌمة  ٢٠١ملٌار و استثمارات خارجٌة بقٌمة  ١٨٤ملٌار لاير
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 ) ٥رصٌد مخصص مخاطر االستثمار وااللتزامات العرضٌة  ١٨ :ملٌار بنسبة ارتفاع قدرها
 % ٨عن عام ٢٠١٧م
 ) ٦بلغ اجمالً االرباح واالٌرادات لعام ٢٠١٨م  ٢٢ :ملٌار  ،بنسبة انخفاض قدره  % ١٢عن
عام ٢٠١٧م
 ) ٧بلغ اجمالً المصروفات واعباء المخصصات والنفقات األخرى  ٣،١٣ :ملٌار بنسبة زٌادة
قدرها  % ٩عن عام ٢٠١٧م
 ) ٨صافً الخسائر بعد تسدٌد أرباح المودعٌن وضرائب العام  ٦،٨٩٢ :ملٌون لاير  ،وتم
تغطٌتها من صافً أرباح عام ٢٠١٧م المرحلة من عام ٢٠١٧م  ،لتصبح األرباح المرحلة
حتى نهاٌة عام ٢٠١٨م  ٦١٩ :ملٌون لاير .
ثالثا  :تقارٌر مراجعً الحسابات  KPMGالٌمن محنً وشركاه وهٌئة الرقابة الشرعٌة :
الٌوجد بها ما ٌمكن ان ٌثار من ان هناك تحفظات على اداء البنك او انه خالف اي من احكام
ونصوص قانون المصارف االسالمٌة او قانون الشركات التجارٌة  .وكان هناك اشارة واضحة
من مراقبً الحسابات  ،الى ان تأثٌر حالة عدم االستقرار االقتصادي  ،واالضطرابات السٌاسٌة
فً الٌمن والتً الٌمكن التنبؤ بالحل النهائً لها ٌ ،مكن ان تؤثر سلبا على االقتصاد الٌمنً ،
وعلى عملٌات البنك
رابعا  :بٌانات المركز المالً :
أ -اجمالً االصول ( النقدٌة واالستثمارات المختلفة )  ٥،٥٤٢ :ملٌار لاير
ب  -اجمالً االلتزامات وحقوق اصحاب االستثمار  ٧،٤٦١ :ملٌار لاير
ج  -حقوق الملكٌة العائد للمساهمٌن  ٧،٨٠ :ملٌار  ،وتتوزع على النحو التالً - :
( - )١راس المال  ٢٠ :ملٌار لاير
( - )٢احتٌاطً قانونً  ٧،١٧ :ملٌار لاير
( - )٣احتٌاطً عام  ٦،١٥٧ :ملٌون لاير
( - )٤احتٌاطات اخرى  ٣،٤٢ :ملٌار لاير
( - ) ٥ارباح مرحلة  ٢،٦١٩ :ملٌون لاير
د  -اجمالً الخصوم  ٥،٥٤٢ :ملٌار لاير
خامسا  :بٌانات الدخل الموحد :
أ  -اٌرادات تموٌل المرابحات واالستنفاع  ٥٤،٦ :ملٌار لاير

3

ب  -إٌرادات االستثمارات المشتركة االخرى  ٤٩،٩ :ملٌار لاير
ج  -اجمالً اٌرادات المرابحة واالستثمار  ١٦ :ملٌار لاير
ج ٌ -خصم منها عائد اصحاب حسابات االستثمار واالدخار  ٤،٩ ( :ملٌار لاير )
د  -اٌرادات المرابحة واالستثمارات والمشاركات المشتركة  ٥٩،٦ :ملٌار لاير
ه -صافً إٌرادات العموالت والرسوم  ٩٥،٣ :ملٌار لاير
و  -اٌرادت عملٌات النقد االجنبً والعملٌات االخرى  ٨،١ :ملٌار لاير
ز  -إجمالً الدخل التشغٌلً  ٤ ١٢ :ملٌار لاير
ح ٌ -خصم من هذا الدخل المتحقق المخصصات واالنفاق التالً - :
( - ) ١مخصصات مختلفة  ٢،٥ :ملٌار
( - )٢تكلفة االجور والرواتب  ٢،٣ :ملٌار
( - ) ٣مخصص اهالك  ٥،٠ :ملٌار لاير
( - ) ٤مصروفات تشغٌل اخرى  ٦،٣ :ملٌار
( - ) ٥إجمالً النفقات  ٥،١٢ :ملٌار لاير
ط -الخسائر المحققه  ٧،٨٧٥ :ملٌون لاير
ي  -عائد الخسائر للسهم الواحد على المساهمٌن  ٧،٤٣ :لاير .
سادسا  :التحلٌل للبٌانات :
 - ١كما ٌتضح من البٌانات المذكورة اعاله  ،فان صافً الخدمات المالٌة المحتسبة للبنك ،
هً بالموجب  ،وهً مساهمة قٌمة للبنك فً الناتج المحلً االجمالً لقطاع المال والتموٌل ،
فالفوائد والعوائد المقبوضة فً البنك بلغت  ٤،٢٨ملٌار لاير والفوائد المدفوعة لم تتجاوز ٤،٩
ملٌار  ،لذا فان الخدمات المالٌة المحتسبة هً  ١٩ملٌار لاير  ،وذلك ٌحسب للبنك كمساهم
اٌجابً فً االقتصاد الوطنً
 - ٢لقد بالغ البنك فً تحمٌل بٌان الدخل  ،مخصصات مبالغ فٌها بشكل كبٌر  ،بلغت  ٢،٥ملٌار
لاير  ،وخصمها من دخله على حساب ماكان ٌمكن ان ٌتحقق من ارباح لصالح المساهمٌن ،
وكان النصٌب االكبر لهذه المخصصات هو مقابل مواجهة االنخفاض المتوقع فً قٌمة
االستثمارات العقارٌة فً الخارج  ،وكان ٌمكن ان تجدول او توزع او تحمل تلك المخصصات
على عدة سنوات الحقة  ،ولٌس خالل عام واحد  ،الن العقارات ٌمكن ان تستعٌد قٌمتها
الحقا
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 - ٣المصروفات كانت معقولة جدا  ،بالنظر او بالمقارنه مع حجم البنك وعدد فروعه ونشاطه
وعملٌاته وحجم ودائعه  ،ولكن هناك مصروفات اخرى غٌر مبوبة  ،وهً بحوالً  ٥،٠ملٌار ،
وربما هً مقابل االسراف من قبل المجموعة على اعمال البنك  ،وهناك زكاة ب  ٥،٠ملٌار
لاير ونفقات استشارات اخرى ب  ٥،٠ملٌار
 - ٤البنك ٌنوع استثماراته وودائعه فً الداخل والخارج  ،وال ٌستخدم اموال المودعٌن فً
اذون الخزانة الحكومٌة  ،ولكن ٌستثمرها فً اوعٌة مختلفة  ،درت علٌه او ولدت له ٤،٩
ملٌار لاير كما ان صافً اٌراداته من الرسوم والعموالت موجبه بمقدار  ٩،٣ملٌار لاير ،
كما حقق إٌرادات من ارباح المصارفة فً النقد االجنبً بحوالً  ٨،١ملٌار
 - ٥بالرغم من ان راس مال البنك ال ٌتجاوز ال  ٢٠ملٌار لاير  ،اال انه حقق فً عام واحد
إٌرادات تفوق ال  ٢٢ملٌار  ،اي انه حقق ماٌفوق عن راسماله بأكثر من . % ١٠٠
كما ان نفقاته ( بدون المخصصات ) لم تتجاوز ال  ٨،٦ملٌار  ،والمثٌر بان كلفة الرواتب
واألجور لم تتجاوز ال  ٢،٣ملٌار لاير  ،وهً نسبة معقولة وهً التشكل أكثر من % ٥،١٤
من اٌرادات البنك  ،وٌعنً ذلك انه ٌحتفظ بمعدل توظٌف كفؤ ومالئم  ،بانتاجٌة عالٌة وتعتمد
عملٌاته على التقنٌة بدال من كثافة التوظٌف البشري  .كم ان النفقات التشغٌلٌه فهً لم
تتجاوز  ٦،٣ملٌار لاير وهً لم تصل الى اكثر من  % ٣،١٦من اجمالً اإلٌرادات  ،بالرغم
من تحفظاتنا على ادراج نفقات اخرى كما ورد اعاله
 - ٦كما ان االحتٌاطات المحتفظ بها  ،قد تجاوزت ضعفً ونصف راس المال ( االحتٌاطً
القانونً واالحتٌاطً العام واالحتٌاطات االخري ) والتً بلغت حوالً  ٥٠ملٌار لاير  ،وطبعا
المجال للتحفظ على االحتٌاطً القانونً والعام وهً بمعدالت مقبولة تتسق مع القانون  ،ولكن
لماذا االحتفاظ لالحتٌاطات االخرى  ،التً معظمها احتٌاطات لمواجهة القٌمة العادلة
لالستثمارات العقارٌة  ،علما بانه قد خصمت مخصصات لمواجهة االنهٌار فً قٌمة العقارات
فً دول الخلٌج بلغت اكثر من  ٥ملٌار  ،كما اسلفنا ذكره  .وال ادري  ،هل ٌسمح القانون
باالحتفاظ باحتٌاطً خاص بهذا المبلغ المبلغ الكبٌر الذي وصل الى  ١،٤٢ملٌار لاير  ،وكان
االولى ان ٌوزع جزء منه على المساهمٌن  ،والذٌن لم ٌستلموا ارباح من االسهم المساهمٌن
فٌها فً البنك منذ  ٥سنوات  ،بل وحملوهم خسائر بمقدار  ٧٩،٤٣لاير للسهم الواحد .
واستمرار عدم توزٌع االرباح لمدة  ٥سنوات وتسحٌل خسائر او ترحٌل االرباح دون توزبعها
 ،سٌعنً انخفاض القٌمة السوقٌة السهم البنك  ،وسٌضطر مساهمً البنك الى بٌع اسهمهم
بخسارة .
ارجوا ان اكون  ،قد وفقت فً استعراض تقٌٌم تحلٌلً سرٌع عن خسابات البنك  ،ولتعذرنً
ادارة البنك  ،ان كنت قد قسوت علٌها  ،فذلك نابع من والئً للبنك ومن المساهمٌن
المؤسسٌن للبنك  ،وٌعذرنً المتلقٌن لهذا التحلٌل من السهو والخطاء
انتهى

