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 اإلسالمي الدولي سورية بنك
 سورية عامة مغفلة مساىمة شركة

  الموحدة المالية البيانات
 4١1٢ األول كانون ١1 في المنتهية للسنة
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 .بنك سورية الدولي االسالمي 
 . 4١1٢كانون األول   ١1بيان الدخل الُموحد للسنة الُمنتهية في 

 الليرة السورية                                                                                                        
 4١1١ 4١1٢ إيضاحات  

 652,215,,5,88 3,9,311,,5,33 82 إيرادات ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت -

 99,,66 3 33 أرباح )خسائر( موجودات مالية متاحة للبيع  -

 ,83,26,,8, 62,256,8,2 35 ػ إيرادات من ادلصارؼ وادلؤسسات ادلالية

 3 3  ػ حصة ادلصرؼ من أرباح )خسائر( شركات زميلة 

 28,266,618 62,192,558 38 صايف إيرادات اإلجارة  -

 36,262,823- 82,,36,,32- 33 ػ اىتبلؾ موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة  

 36,129,562 222,538,, 39 ادات ُأخرى إير  -

 3 3   ادلصاريف اليت يتحملها الوعاء ادلشًتؾ غَت ما ورد أعبله 

 353,,5,3,1,32 5,991,632,693  إصبارل دخل االستثمارات ادلشًتكة بُت ادلصرؼ وأصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة

 3 3  احتياطي معدؿ األرباح  -ينزؿ 

 353,,5,3,1,32 5,991,632,693  تثمارات بعد تنزيل احتياطي معدؿ األرباحػ إصبارل دخل االس

 3 3  ادلعاد من احتياطي معدؿ األرباح   يضاؼ:

 3 3  ينزؿ ػ احتياطي سلاطر االستثمار 

 353,,5,3,1,32 5,991,632,693 31 ػ الدخل ادلشًتؾ القابل للتوزيع 

 62,,839,228 5,3,596,518 36 ضارب ووكيل باالستثمار ورب ماؿحصة ادلصرؼ من  الدخل ادلشًتؾ  بصفتو مُ  -

    أرباح )خسائر( ادلصرؼ الذاتية

 935,521,936- 125,322,231-  العائد على حسابات االستثمار ادلطلقة

 3 3  حصة ادلصرؼ من إيرادات االستثمارات ادلقّيدة بصفتو ُمضارباً  -

 3 3  ادلقّيدة بصفتو وكيبلً باالستثمار حصة ادلصرؼ من إيرادات االستثمارات -

 5,562,553,312 621,265,388 32 إيرادات خدمات مصرفية -

 8,333,985,111 5,283,663,631  ػ أرباح )خسائر( ناذبة عن تقييم مركز القطع البنيوي 

 1,612,3,2- 3  ػ إيرادات االستثمار يف رؤوس أمواؿ الشركات

 ,26,221,83 ,2,291,96, 32 بلت األجنبية )القطع التشغيليأرباح )خسائر( فروقات العم

 3 262,692,,- ,3 )آيلة للمصرؼ وفاء لديونو( ػ صايف فروقات تقييم وسلصصات ادلوجودات قيد التصفية

 13,,5,6,2,9 133,,26,19 93 إيرادات ُأخرى -

 9,6,9,839,818 3,698,656,831  إصبارل الدخل اخلاص بادلصرؼ



٥  

   8359 8353 

 955,923,,13- 192,,1,2,63- 95 نفقات ادلوظفُت  -

 22,,563,359- 525,688,223- 58-55 اىتبلكات وإطفاءات -

 3,292,322,332- 8,222,252,928- ,8 ػ سلصص تدين ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت

 931,213,3,3- ,83,,,,,929- 98 مصاريف ُأخرى  -

 232,,8,61,- 22,233,699- 52 سُلصصات متنوعة  -

 832,992,321- 3,6,393,859- 36 أعباء تشغيلية أخرى

 1,588,666,3,2- 2,,,,9,1,2,25-  إصبارل ادلصروفات

 982,935,292- 11,833,268,-  الربح )اخلسارة( قبل الضريبة 

 32,,688,313 299,313,3,2  ضريبة الدخل -

 3,8,,5,,5,3 853,213,369-  صايف الربح  

      ويعود إذل -

 3,8,,5,,5,3 853,213,369-  ُمساذني ادلصرؼ   

 3 3  حقوؽ غَت ادلسيطرة   

 8.82 8.92- 93 حصة السهم من ربح )خسارة( السنة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( جزء من ىذه البيانات المالية وتُقرأ معها. ٣4( إلى رقم )  ١ات الُمرفقة من رقم ) يضاحتُعتبر اإل
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 / 4١1٢يان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية /ب
 سورية الدولي اإلسالمي بنك

رأس المال الُمكتتب بو   
 )المدفوع(

عالوة 
)خصم( 
 اإلصدار

أسهم 
 خزينة 

 االحتياطيات
فروقات 
ترجمة 
عمالت 
 أجنبية

احتياطي القيمة 
محققة الالرباح المدورة ا أرباح )خسائر( الفترة العادلة 

 )خسائر ُمتراكمة 

األرباح الُمدورة غير 
المحققة )خسائر 

 ُمتراكم

المجموع )حقوق 
 مساىمي المصرف(

الحصة غير 
المسيطرة )حقوق 

 غير المسيطرة(
 مجموع حقوق الملكية

 خاص قانوني
احتياطي 
معدل 
 األرباح

احتياطي مخاطر 
 التمويل

احتياطيات 
 أخرى

الرصيد في بداية  -
 لسنةا

2,9,,,931,233           536,128,939     565,3,3 3 -5,213,,31,238 8,238,389,,23 ,,129,812,691 3 ٧5٣٦٢54٣٦5٤٢٣ 

احتياطي القيمة 
 ٣5٥١٧5٤٦١-   623,,1,23-       623,,1,23-                   العادلة

 41١5٦٣١5١٤٢-   853,213,369-   853,213,369-                     ربح )خسارة( السنة

 ١   3 5,283,663,631 ,6,,39,153,,5- 853,213,369                     تخصيص األرباح
الرصيد في نهاية  -

 ٧5١٤٥5٤٧٦5٤١1 3 362,6,2,635,, 9,111,621,122 3,222,956,235- ١ ٣5٣٢٦54٧١-     1١٤5٣٥45٢١٢           ٦5٢٧٧5٢١٣5٥١١ الفترة

 
 /4١1١ات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية / بيان التغير 

 سورية الدولي اإلسالمي بنك
 

كتتب بو   
ُ
رأس ادلاؿ ادل

 )ادلدفوع(

عبلوة 
)خصم( 
 اإلصدار

أسهم 
 خزينة 

فروقات  االحتياطيات
ترصبة 

عمبلت 
 أجنبية

احتياطي 
ورة احملققة دلداألرباح ا أرباح )خسائر( الفًتة القيمة العادلة 

 ُمًتاكمة )خسائر 

دورة غَت  األرباح
ُ
ادل

احملققة )خسائر 
 ُمًتاكم

اجملموع )حقوؽ 
 مساذني ادلصرؼ(

احلصة غَت ادلسيطرة 
)حقوؽ غَت 

 ادلسيطرة(
 رلموع حقوؽ ادللكية

 خاص قانوين
احتياطي 
معدؿ 
 األرباح

احتياطي سلاطر 
 التمويل

احتياطيات 
 أخرى

الرصيد يف  -
 ٧5٢1٥5١٢٧5٤١٢ 13,825,,33 383,,,326,3,, 235,633,982 253,,83,22- 3 ,,8,8,3- 3 3 536,128,939 3 3 3 3 3 931,233,,,2,9 بداية السنة

احتياطي القيمة 
 ٢٣١5٥٦٧   ,913,22       ,913,22                   العادلة

ربح )خسارة( 
 15٤٢45٣٦١5١٥1-   5,698,123,325-   5,236,138,963- 3,8,,5,,5,3                     السنة

 15٦١٧5١١٦5٤4٢ 13,825,,33- 31,,22,,,5,23 8,333,985,111 3,926,998 3,8,,5,,5,3-                     زبصيص األرباح
الرصيد يف  -

 ٧5٣٦٢54٣٦5٤٢٣ 3 129,812,691,, 23,,8,238,389 31,238,,5,213- 3 565,3,3     536,128,939           931,233,,,2,9 هناية الفًتة
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 قائمة الدخل الشامل
 مدققة 4١1١ مدققة 4١1٢  

 3,8,,5,,5,3 853,213,369- صايف ربح الفًتة
     مكونات الدخل الشامل

التغَت ادلًتاكم يف القيمة العادلة للموجودات ادلالية ادلتاحة 
 للبيع

-1,23,,623 913,22, 

ل والناذبة عن بيع صايف الدخل ادلتحقق احملوؿ إذل بياف الدخ
 االستثمارات ادلتاحة للبيع

3 3 

حصة ادلصرؼ من مكونات الدخل الشامل األخرى يف 
 الشركات الزميلة

3 3 

 3 3 فروقات العمبلت الناذبة عن ترصبة العمليات اخلارجية
 3 3 مكونات الدخل الشامل األخرى للفًتة

 5,9,328,225 856,163,399- الدخل الشامل للفًتة
     عائد إذلال

 5,9,328,225 856,163,399- مساذني ادلصرؼ
 3 3 حقوؽ األقلية
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 الدولي اإلسالمي بنك سورية
 4١1٢كانون األول   ١1بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 

 ليرة سورية
 2013 2014 إيضاحات البيان

 428,431,847- 955,203,762-   الزكاة والضريبة: صافي النتيجة قبل
       ـ التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 

 160,014,988 171,622,880   ػ اىتبلكات وإطفاءات 
 3,747,378,038 2,878,717,472   ػ صايف سلصص الديوف غَت ادلنتجة وأرصدة التمويبلت

 36,868,270 38,936,927   ػ اىتبلكات موجودات مؤجرة
 2,000,000 0   ػ حصة ادلصرؼ من أرباح )خسائر( شركات زميلة

 3,147,223 0   ػ أرباح )خسائر( موجودات مالية للمتاجرة غَت متحققة
 883,063 861,620   سلصص تعويض هناية اخلدمة -

 0 9,867,648   ػ صايف فروؽ تقييم وسلصصات ادلوجودات قيد االستثمار أو التصفية
 0 3,318,761   ػ صايف سلصصات على حسابات خارج ادليزأنية

 91,276,775 28,963,929   ػ سلصصات سلتلفة
 3,613,136,510 2,177,085,475   صافي الدخل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 7,312,953,505- 2,383,508,290   ة( يف االيداعات لدى ادلصارؼ )اليت تزيد استحقاقها عن ثبلثة أشهر(النقص )الزياد -
 547,025,610- 36,818,010-   النقص )الزيادة( يف األرصدة مقيدة السحب -

 492,440,646- 6,913,874,853-   ػ النقص )الزيادة( يف إصبارل ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت
 424,976,511 55,157,781-   ػ النقص )الزيادة( يف ادلوجودات األخرى

 337,195,123- 73,745,256   أشهر( 3ػ الزيادة )النقص( يف ودائع بنوؾ )تستحق خبلؿ مدة تزيد عن 
 8,307,159,651 2,980,781,092   ػ تأمينات

 1,304,302,863- 224,152,864   ػ مطلوبات سلتلفة 
 2,351,354,925 833,422,333   تدفقات النقدية من النشاطات التشغيليةصافي ال

       التدفقات النقدية الناتجة من )المستعملة في( النشاطات االستثمارية:
 1,440,711- 97,666,598-   ػ شراء )بيع(  استثمارات مالية متاحة للبيع

 0 2,364,318   ركاتػ شراء )بيع( االستثمارات الثابتة يف رؤوس أمواؿ الش
 0 14,692,824   ػ شراء )بيع( االستثمارات يف ادلوجودات ادلقتناة بغرض التأجَت

 321,826,564- 227,446,180-   ػ شراء )بيع(  ادلوجودات قيد االستثمار أو التصفية
 6,383,983- 1,062,412-   ػ شراء )بيع( موجودات ثابتة غَت مادية

 76,675,451- 93,937,345-   ثابتة مادية ػ شراء )بيع( موجودات
 4,595,084- 48,139,142-   ػ موجودات ثابتة مالية

 227,149,650 0   ػ بنود أخرى )صناديق االستثمار( 
 183,772,143- 451,194,535-   صافي التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية   

       ( النشاطات التمويلية:التدفقات النقدية الناتجة من )المستعملة في
 4,322,467,100 2,318,865,003   ػ حقوؽ أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة )ما عدا أعباء زلققة غَت مستحقة الدفع(

 7,452,694,618 5,093,494,469-   صايف الزيادة يف احلسابات اجلارية -
 11,775,161,718 2,774,629,466-   صايف التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية 
 340,588,891- 449,885,428-   تأثَت تغَّت أسعار الصرؼ على النقد وما يف حكمو -

 13,602,155,609 2,842,287,096-   صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمو خالل العام
       يضاف 

 26,822,704,009 40,424,859,618   ـ النقد وما في حكمو في أول المدة
 40,424,859,618 37,582,572,522 44  ـ النقد وما في حكمو في آخر المدة

 
 ( جزء من ىذه البيانات المالية وتُقرأ معها.  ٣4( إلى رقم )  ١تُعتبر اإليضاحات الُمرفقة من رقم ) 
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 الدولي اإلسالمي بنك سورية
 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 4١1٢كانون األول   ١1المنتهية في للسنة المالية 

 ـ معلومات عامة:1
  8332نيساف  ,تاريخ  /ـ62رقم قرار رئاسة رللس الوزراء دبوجب قانوف  8336أيلوؿ  2تأسس بتاريخ سورية إف ادلصرؼ شركة مساذنة عامة 

اخلاص  8331لعاـ  31سـو التشريعي رقم لدى مديرية االقتصاد والتجارة  وسنضع ألحكاـ ادلر  59226وحصل على السجل التجاري ربت رقم 
لعاـ  33وقانوف التجارة رقم  8338للعاـ  83وتعليماتو التنفيذية والقانوف رقم  8335لعاـ  82بتنظيم عمل ادلصارؼ اإلسبلمية والقانوف رقم 

 مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.ولؤلنظمة اليت يضعها رللس النقد والتسليف دبا ال يتعارض  8355لعاـ  ,8وقانوف الشركات رقم  8332
بوصفو مصرفًا خاصاً. ومت التداوؿ بأسهم ادلصرؼ يف سوؽ  56مت تسجيل ادلصرؼ يف سجل ادلصارؼ لدى مصرؼ سورية ادلركزي ربت الرقم 

 دمشق لؤلوراؽ ادلالية وكل ذلك دبا ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
 سورية.-ادلزة، دمشق 9862دمشق منطقة ادلزة فيبلت شرقية جانب دار ادلعلمُت عقار رقم ازبذ ادلصرؼ مركزاً رئيساً لو يف مدينة 

 مكاتب ىي:3فرعاً و 83يقـو ادلصرؼ بتقدًن عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خبلؿ مركزه الرئيسي وفروعو ومكاتبو واليت بلغ عددىا 
 أيار، فندؽ ديدشناف، يعفور( . ,8قية ، دمشق ) الروضة ، ادلزة ، حريقة ، حرستا ، عدرا ، مزة فيبلت شر 

 . حلب )العزيزية ، السبيل ، سبع حبرات ، سيف الدولة، الفرقاف(، درعا، ضباه، ضبص، دير الزور، البلذقية، طرطوس، ادلب، القامشلي، الرقة
 ومكاتب )مكتب شاـ سيت سنًت، مكتب مرفأ البلذقية، مكتب مرفأ طرطوس(.

 
للسهم  لربة سورية 133ية امسسهم بقيمة   53,333,333موزع على  لَتة سورية 1,333,333,333مقداره  وقد تأسس ادلصرؼ برأس ماؿ

 3لَتة سورية وذلك تطبيقًا ألحكاـ القانوف رقم  965,325,133بزيادة رأمسالو دبقدار  8353قاـ ادلصرؼ خبلؿ شهر تشرين الثاين الواحد، 
والذي زندد رأمساؿ ادلصرؼ اإلسبلمي ادلصرح بو يف صك  8331لعاـ  31ن ادلرسـو التشريعي رقم القاضي بتعديل ادلادة الرابعة م 8353لعاـ 

مليار لَتة سورية موزعة على أسهم أمسية وستتم ىذه الزيادة خبلؿ ثبلث سنوات من تاريخ صدور القانوف رقم  51الًتخيص على أف ال يقل عن 
ليصبح رأس ادلاؿ دبقدار  8355لَتة سورية خبلؿ شهر آذار  8,332,652,133 ، وقد اتبعو بزيادة رأمسالو دبقدار8353لعاـ  3

/أـ 23لَتة سورية، ويف وقت الحق سبت ادلوافقة من قبل رللس مفوضي ىيئة االوراؽ واالسواؽ ادلالية السورية قرار رقم  2,133,333,333
 8353لعاـ  551القيمة االمسية للسهم وفقاً ألحكاـ ادلرسـو رقم على الطلب ادلقدـ من قبل ادلصرؼ خبصوص ذبزئة  8355حزيراف  82بتاريخ 

تاريخ  5211وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  8355نيساف  2/ـ تاريخ ,9وعلى احكاـ تعليمات ذبزئة االسهم ودرلها الصادرة بالقرار رقم 
يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة رللس ادلفوضُت  ادلتضمن ادلصادقة على تعديل النظاـ االساسي للمصرؼ فيما 8355حزيراف  83

لَتة سورية للسهم الواحد ليكوف عدد  533لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدورل االسبلمي  8355حزيراف  82تاريخ  38جبلستو رقم 
، وقد اتبعو بزيادة ثالثة حيث مت زيادة رأمساؿ لَتة سورية 2,133,333,333سهم بقيمة اصبالية تبلغ  21,333,333إصبارل اسهم البنك 

لَتة سورية  322,3,6,133لَتة سورية، مث أتبعو بزيادة رابعة بقيمة  833,,2,558,33لَتة سورية ليصبح  833,,658,33ادلصرؼ بقيمة 
 لَتة سورية . 931,233,,,2,9ليصبح رأس ماؿ ادلصرؼ مبلغ 

 
 ة التالية:وللمصرؼ على وجو اخلصوص مباشرة األنشط -

 فتح حسابات اجلارية.   .5
ىا يف ما ذبيزه استثمار ادلطلقة وخلطها مع أمواؿ ادلصرؼ واألمواؿ اليت لو حرية التصرؼ ادلطلق هبا و  ستثماراالفتح حسابات  .8

   بة الشرعية يف ادلصرؼ من معامبلت.ىيئة الرقا
  يزه ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ من معامبلت.ىا يف ما ذباستثمار ادلقيدة خارج ادليزانية و  ستثماراالفتح حسابات   .3
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 .ستثماراالبصيغيت ادلضاربة أو الوكالة ب ستثماراالحسابات  إدارة .9
ادلارل من خبلؿ شراء  ستثمارادلباشر من خبلؿ إقامة ادلشروعات ادلنتجة وتأسيس الشركات، واال ستثمارالتمويل واإلجارة واال .1

 األوراؽ ادلالية. 
 ت ادلصرفية اليت ذبيزىا ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ.قدًن اخلدمات .6
احلسنة من األمواؿ اخلاصة للمصرؼ أو األمواؿ اليت لو حرية التصرؼ ادلطلق هبا، بصورة منفردة أو من  تمويبلتتقدًن ال .2

 خبلؿ إنشاء الصناديق" 
 ئة الرقابة الشرعية يف ادلصرؼأي أعماؿ مصرفية أخرى ذبيزىا القوانُت واألنظمة النافذة وتوافق عليها ىي .2

وىي خاضعة دلوافقة   89/38/8351بتاريخ  (2/5/3/8351)ادلصرؼ يف جلستو رقم  إدارةرللس  قبل مت إقرار البيانات ادلالية ادلوحدة من -
 اذليئة العامة للمساذنُت.

 
 ىيئة الرقابة الشرعية:

بتشكيل ىيئة رقابة شرعية مكونة من عدد زلدود من علماء الفقو والشريعة  الذي يقضي 8331( لعاـ 31اشارة اذل ادلرسـو التشريعي رقم )
ثة أعضاء من والقانوف واليت يتم تعيينها من قبل اجلمعية العمومية دلساذني ادلصرؼ االسبلمي فقد مت تكوين ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ من ثبل

 إلسبلمي و يكوف رأيها ملزماً للمصرؼ وىم :علماء الفقو و الشريعة و القانوف يف العادل العريب وا
 د.عبد الستار أبو غدة )رئيس ىيئة الرقابة الشرعية (

 د.يوسف شنار )عضو تنفيذي ذليئة الرقابة الشرعية مقيم (
 د.عبد الفتاح البـز )عضو ىيئة الرقابة الشرعية (

و بقرار من اجلمعية العمومية  89/39/8353بتاريخ  ,6,التسليف رقم مت تعيُت ىيئة الرقابة الشرعية بادلصرؼ بناء على قرار رللس النقد و 
للمساذنُت بناء على اقًتاح رللس اإلدارة دلدة ثبلث سنوات قابلة للتجديد دبوافقة رللس النقد و التسليف  39/8353/,8العادية ادلنعقدة بتاريخ 

 صرؼ سورية ادلركزي بذلك .و ال رنوز عزؿ أي منهم إال بقرار من اجلمعية العمومية و إعبلـ م
صيغ  مهمة اذليئة مراقبة أعماؿ ادلصرؼ اإلسبلمي و أنشطتو من حيث توافقها أو سلالفتها ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية و إبداء الرأي الشرعي يف

 العقود البلزمة ألنشطة ادلصرؼ و أعمالو.
 

 السياسات المحاسبية  -4

 ُأسس إعداد البيانات المالية:
راجعة للمؤسسات ادلالية مت إعدا -

ُ
حاسبة وادل

ُ
وحدة للمصرؼ وشركاتو التابعة وفقًا للمعايَت الصادرة عن ىيئة ادل

ُ
د البيانات ادلالية ادل

عن رللس والتفسَتات الصادرة عن جلنة تفسَتات التقارير ادلالية الدولية ادلنبثقة  للمعايَت الصادرة عن رللس معايَت احملاسبة الدولية اإلسبلمية، ووفقاً 
يف اجلوانب اليت دل تغطها اذليئة ووفقًا للقوانُت احمللية النافذة وتعليمات رللس النقد والتسليف دبا ال سنالف أحكاـ الشريعة  معايَت احملاسبة الدولية

 االسبلمية. 
وحدة وفقًا دلبدأ التكلفة التارسنية باستثناء ادلوجودات/ادلطلو  -

ُ
بات ادلالية للُمتاجرة وادلوجودات/ادلطلوبات ادلالية مت إعداد البيانات ادلالية ادل

تاحة للبيع اآلجل اليت تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات ادلالية. 
ُ
تاحة للبيع واالستثمارات العقارية وادلوجودات ادل

ُ
 ادل
 إف اللَتة السورية ىي عملة إظهار البيانات ادلالية ادلوحدة.  -
 

 المحاسبية :التغييرات في السياسات 
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 التغير في سياسة محاسبية : -1
 

سػابقاً كػاف يعتمػد طريقػة حقػوؽ إف السياسات احملاسبية ادلتبعة للسنة متماثلة مع السياسات اليت مت إتباعها يف السنة السابقة باسػتثناء أف ادلصػرؼ 
غػػَت مباشػػر يف اإلدارة نتيجػػة وجػػود ثبلثػػة  ىػػاـ وجػػود تػػأثَتادللكيػػة يف احتسػػاب عائػػدات الشػػركة األسػػبلمية للتػػأمُت علػػى اعتبارىػػا شػػركة زميلػػة نظػػراً ل

رؼ أعضاء يف رللس إدارة ادلصرؼ ضمن رللس إدارة الشركة ونظراً للتعديل يف رللس إدارة الشركة حيث اخنفض عدد األعضاء ادلشًتكُت بػُت ادلصػ
الغاء التأثَت ادلشار إليو أعبله وعليو مت اعتماد طريقة التكلفة يف  والشركة اإلسبلمية للتأمُت من ثبلثة األعضاء إذل عضو واحد ،األمر الذي أدى إذل

 . ؿ.س 16,،5،336احتساب عائدات الشركة ونتيجة لذلك ربقق وفر بقيمة 
 ألف التمويل أصبًل من األمواؿ الذاتية . على نصيب أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقةوىذا ال يؤثر على 

 ة وادلعدلة:تطبيق ادلعايَت الدولية اجلديد-
 اواًل:ادلعايَت والتفسَتات اجلديدة ادلطبقة يف الفًتة احلالية والتعديبلت:

واردة خبلؿ مت تطبيق ادلعايَت والتفسَتات اجلديدة وادلعدلة التالية خبلؿ السنة احلالية ، واليت دل تؤثر بشكل جوىري على اإلفصاحات وادلبالغ ال
 وف ذلا تأثَت على ادلعاجلة احملاسبية للمعامبلت ادلستقبلية .الفًتة احلالية ، وىناؾ احتماؿ باف يك

)البيانات ادلالية ادلوحدة( :يستعمل ىذا ادلعيار كأساس وحيد لتوحيد البيانات ادلالية ،ويتضمن تعريفاً  53ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم  -
ادلنشآت اليت ينطبق عليها تعريف ادلنشآت االستثمارية عدـ توحيد أعماؿ جديداً للسيطرة .ودبوجب التعديبلت احلاصلة عليو مت الطلب من 

مت دبوجب ادلعيار رقم  الشركات التابعة ذلا واالعًتاؼ هبا وفقاً للقيمة العادلة من خبلؿ األرباح أو اخلسائر يف بياناهتا ادلالية ادلنفصلة وادلوحدة . كما
)البيانات ادلالية ادلنفصلة ادلتعلقة بادلنشآت االستثمارية ( للتعريف دبتطلبات  82 الدورل رقم إضافة بعض التعديبلت على ادلعيار احملاسيب 53

 اإلفصاح اجلديدة لتلك ادلنشات االستثمارية.
تلك حصصاً )اإلفصاح عن احلصص يف ادلنشآت األخرى( : يتعلق ىذا ادلعيار بإفصاحات ادلنشآت اليت سب 58ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم  -

 58 يف شركات تابعة أو شركات زميلة أو منشآت ىيكلية غَت موحدة . وقد سبت إضافة بعض التعديبلت على ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم
 ارية. للتعريف دبتطلبات اإلفصاح اجلديدة للمنشات االستثم 53من خبلؿ التعديبلت اجلارية على ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم 

)قياس القيمة العادلة( : يؤسس ىذا ادلعيار إطاراً  وحيداً  لقياس القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات حوؿ  53ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم  -
احملدد  على اساس السوؽ بدالً من القياس Exit Price Notionقياس القيمة العادلة ،ويعرؼ ىذا ادلعيار القيمة العادلة على أساس 

 للمنشأة كما يطبق على البنود ادلالية وغَت ادلالية اليت تتطلب القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة .
)عرض الدخل الشامل األخر ( : دبوجب التعديبلت يطلب التوزيع ادلنفصل لبنود الدخل الشامل  5تعديبلت على معيار احملاسبة الدورل رقم  -

حقاً ضمن األرباح واخلسائر وتلك اليت الشنكن إعادة تصنيفها كما يتوجب توزيع الضرائب على بنود الدخل الشامل األخر اليت شنكن تصنيفها ال
 األخر على ىذا األساس .

 ثانيا: ادلعايَت احملاسبية اجلديدة ادلعدلة الصادرة وغَت ادلطبقة بعد:
 واجلاىزة للتطبيق:دل يقم البنك بتطبيق التعديبلت التالية الصادرة اليت زبص أعمالو 

التقاص بُت ادلوجودات ادلالية وادلطلوبات ادلالية ( : ترتبط بدليل التطبيق  –)عرض البيانات ادلالية  38تعديبلت على معيار احملاسبة الدولية رقم  -
قانوين القابل للنفاذ يف ادلقاصة حوؿ تقاص ادلوجودات وادلطلوبات ادلالية . توضح التعديبلت مىت يكوف لدى الشركة يف الوقت احلارل احلق ال

 (. 8359كانوف الثاين   5وكذلك مىت تكوف التسوية اإلصبالية معادلة للتسوية الصافية ) سارية ادلفعوؿ للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد 
ثمارية (: تتضمن التعديبلت ادلذكورة التعريف )البيانات ادلالية ادلنفصلة ادلتعلقة بادلنشآت االست82تعديبلت على ادلعيار احملاسيب الدورل رقم -

 ( . 8359كانوف الثاين   5دبتطلبات اإلفصاح اجلديدة للمنشآت االستثمارية )سارية ادلفعوؿ للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد 
سًتداد للموجودات غَت ادلالية ) اخنفاض قيمة األصوؿ ( : اإلفصاحات حوؿ ادلبالغ القابلة لبل 36تعديبلت على معيار احملاسبة الدورل رقم  -

  5و بعد عندما تكوف مستندة على القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد واالعًتاؼ باخنفاض القيمة .) سارية ادلفعوؿ للسنوات اليت تبدأ يف أ
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 ( . 8359كانوف الثاين 
كانوف   5وط ( : ) سارية ادلفعوؿ للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد ) تبادؿ ادلشتقات وزلاسبة التح ,3تعديبلت على معيار احملاسبة الدورل رقم  -

 ( . 8359الثاين 
( : اجلبايات وىي دفعات تدفع للحكومة وال ربصل ادلنشأة مقابلها أية بضائع أو خدمات زلددة . يتم االعًتاؼ بااللتزاـ 85التفسَت رقم ) -

.) ساري ادلفعوؿ للسنوات اليت تبد  ( .8359كانوف الثاين   5أ يف او بعد عند ربقق احلدث ادللـز
ؿ التطبيق باعتقاد اإلدارة إف تطبيق ادلعايَت والتفسَتات أعبله يف الفًتات ادلستقبلية لن يكوف ذلا تأثَت ىاـ على البيانات ادلالية للمصرؼ خبل

 ( .,ادلبدئي باستثناء ادلعيار الدورل إلعداد التقارير ادلالية رقم )
 ( .,ورل إلعداد التقارير ادلالية رقم )ملخص عن ادلعيار الد

 ادلوجودات ادلالية
متطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات ادلالية واليت تندرج ضمن نطاؽ معيار احملاسبة الدورل  ,يقدـ ادلعيار الدورل ألعداد التقارير ادلالية رقم 

تصنيف صبيع ادلوجودات ادلالية وقياسها الحقا  , إلعداد التقارير ادلالية رقم األدوات ادلالية: االعًتاؼ والقياس، يتطلب ادلعيار الدورل – ,3رقم 
تعاقدي أما بالتكلفة ادلطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس دنوذج اعماؿ ادلنشأة بالنسبة إلدارة ادلوجودات ادلالية وخصائص التدفق النقدي ال

 للموجودات ادلالية .
 ادلطلوبات ادلالية

متطلبات لقياس وتصنيف ادلطلوبات ادلالية .،إف أىم  تغيَت يف تصنيف وقياس ادلطلوبات ادلالية  ,ار الدورل إلعداد التقارير ادلالية رقم يتضمن ادلعي
اطر ائتماف  سليتعلق دبحاسبة التغيَت يف القيمة العادلة دلطلوب مارل ) زلدد بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح واخلسائر ( وادلنسوب إذل التغَتات يف

 ذلك ادلطلوب .
 ثالثا: ادلعايَت اجلديدة وادلعدلة الصادرة وغَت سارية ادلفعوؿ بعد :

 دل يقم ادلصرؼ بتطبيق التعديبلت اليت زبص أعماؿ ادلصرؼ واجلاىزة للتطبيق ادلبكر لكن غَت سارية ادلفعوؿ بعد:
( و 2( ، )3( ، )8وادلتعلقة بادلعايَت الدولية للتقارير ادلالية أرقاـ ) 8358 – 8353ربسينات على ادلعايَت للتقارير ادلالية الصادرة يف األعواـ  -
 ( . 8359سبوز  5)سارية ادلفعوؿ للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -(89( و ) 32( ، )56( ومعايَت احملاسبة الدولية أرقاـ )53)
( ومعيار 53( ، و )3( ، )5وادلتعلقة بادلعايَت ادلالية أرقاـ ) 8353-8355درة يف األعواـ ربسينات على ادلعايَت الدولية للتقارير ادلالية الصا -

 (. 8359سبوز  5)سارية ادلفعوؿ للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -( 93احملاسبة الدورل رقم )
لذي زندد دنوذجاً واحداً و شامبلً للمنشآت واستخدامها يف وا –( اإليرادات من العقود مع العمبلء 51ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم ) -

 (.  8352كانوف الثاين    5)سارية ادلفعوؿ للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -احملاسبة عن اإليرادات من عقود مع العمبلء 
 الًتتيبات ادلشًتكة والذي يبُت كيفية احتساب حيازة ( احملاسبة عن حيازة احلصص يف55التعديبلت على ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم ) -

)سارية ادلفعوؿ للسنوات  -( اندماج األعماؿ 3العمليات ادلشًتكة اليت سبثل األعماؿ كما ىي زلددة دبوجب ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم )
 (.  . 8356كانوف الثاين    5ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد 

( األصوؿ غَت ادللموسة تصنيف 32( للممتلكات وادلصانع وادلعدات ومعيار احملاسبة الدورل رقم )56عيار احملاسبة الدورل رقم )التعديبلت على م
زنظر ادلنشآت من استخداـ طريقة االستهبلؾ على أساس  –( 56تعديبل على معيار احملاسبة الدورل رقم ) –طرؽ مقبولة لبلستهبلؾ واإلطفاء 

 (.  8356كانوف الثاين    5)سارية ادلفعوؿ للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -ادلمتلكات وادلصانع وادلعدات  اإليرادات لبنود
( البيانات ادلالية ادلنفصلة واليت أجازت اختيارياً باستخداـ طريقة حقوؽ ادللكية يف البيانات ادلالية 82التعديبلت على معيار احملاسبة الدورل رقم )-

كانوف   5)سارية ادلفعوؿ للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -ة على االستثمارات يف الشركات التابعة، مشاريع مشًتكة وشركات زميلة ادلنفصل
 (.  8356الثاين 

وؿ بُت ادلستثمر وشركة ( بيع أو مساذنة يف أص82( ومعيار احملاسبة الدورل رقم )53التعديبلت على معيار احملاسبة الدورل للتقارير ادلالية رقم )-
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)سارية ادلفعوؿ للسنوات  -زميلة أو مشروع مشًتؾ، والذي يوضح طريقة بيع أو مساذنة يف اصوؿ بُت مستثمر وشركة زميلة او مشروع مشًتؾ 
 (. 8356كانوف الثاين    5ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد 

ادلالية اليت تشَت إذل ادلعوقات اليت تواجو معدي البيانات ادلالية الذين يستخدموف ( عرض البيانات 5التعديبلت على معيار احملاسبة الدورل رقم )-
 (  . 8356كانوف الثاين    5)سارية ادلفعوؿ للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -تقديراهتم عند اعداد التقارير ادلالية 

البيانات ادلالية ادلوحدة واإلفصاح عن احلصص يف ادلنشآت األخرى ومعيار  (58( و)53التعديبلت على ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم )-
كانوف الثاين    5)سارية ادلفعوؿ للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -( استثمار يف شركات زميلة ومشاريع مشًتكة 82احملاسبة الدورل رقم )

8356 .) 
حامل النبات  –( الزراعة 95دلمتلكات وادلصانع وادلعدات ، ومعيار احملاسبة الدورل رقم )( ا56التعديبلت على معيار احملاسبة الدورل رقم )-
(Bearer Plants )–  والذي يوصِّف حامل النبات ويتطلب من األصل البيولوجي الذي ينطبق عليو ىذا التصنيف أف تتم زلاسبتو وفق معيار

)سارية ادلفعوؿ للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو  -( 95ت بدال من معيار احملاسبة الدورل رقم )( ادلمتلكات وادلصانع وادلعدا56احملاسبة الدورل رقم )
 (. 8356كانوف الثاين    5بعد 

واليت تتضمن التعديبلت ؿ ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم  8359- 8358ربسينات على ادلعايَت الدولية للتقارير ادلالية الصادرة يف األعواـ  -
 (. 8356كانوف الثاين    5)سارية ادلفعوؿ للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -( 39( و ),5( ومعيار احملاسبة الدورل رقم )2( و )1)

كػوف ذلػا تػأثَت ىػاـ ( ، باعتقاد اإلدارة ، اف تطبيق ادلعايَت والتفسَتات اعبله يف الفًتات ادلستقبلية لػن ي,باستثناء ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم )
 على البيانات ادلالية للمصرؼ خبلؿ التطبيق ادلبدئي .

 
 واالجتهادات المستخدمة في إعداد البيانات المالية:  التقديراتأىم 

ت غَت يف سياؽ تطبيق السياسات احملاسبية، على إدارة ادلصرؼ أف تستعمل تقديرات وافًتاضات متعلقة بالقيمة الدفًتية للموجودات وادلطلوبا
 ادلتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد ىذه التقديرات واالفًتاضات ادلتعلقة هبا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة. وقد زبتلف

 النتائج الفعلية عن ىذه التغَتات واالفًتاضات.
لتقديرات احملاسبية يف السنة  ادلالية اليت زنصل فيها تعديل تتم مراجعة التقديرات واالفًتاضات بشكل دوري. يتم إجراء القيود الناذبة عن تعديل ا

سنة احلالية التقدير وذلك إذا كانت ىذه ادلراجعة تؤثر حصريًا على ىذه السنة ، أو يف فًتة ادلراجعة وفًتات الحقة إذا كانت ادلراجعة تؤثر على ال
 وفًتات الحقة. 

لى اخلسارة احملاسبية مطروحًا  منها  ايرادات غَت خاضعة للضريبة مضافًا اليها  ادلصاريف غَت وقد مت تقدير ادلوجودات الضريبية ادلؤجلة بناء ع
 ادلقبولة ضريبياً وصواًل اذل مبلغ اخلسارة الضريبية .

 المعالجة الزكوية والضريبية :

 .البيانات ىذه إعداد لغاية احملققة النتائج على احملتسبة الزكاة قيمة : الزكاة

 .ادلساذنُت عاتق على يقع الزكاة إخراج فدف وبالتارل أمواذلا زكاة باخراج سلولة غَت لبنكا إدارة إف

 :كمايلي السهم زكاة نصيب بلغ فقط الشرعية الرقابة ىيئة حلسبة وفقاً 
 .سهم/س.ؿ (5.65 مشسي حوؿ( اإلقتناء بغرض السهم زكاة نصيب بلغ
 .سهم/س.ؿ (5.16 قمري حوؿ( اإلقتناء بغرض السهم زكاة نصيب بلغ

 % .8.122*الزكاة إخراج يـو يف ادلالية األوراؽ بسوؽ السهم سعر= )مشسي حوؿ( ادلتاجرة بغرض السهم زكاة لنصيب بالنسبة
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 % .8.1* الزكاة إخراج يـو يف ادلالية األوراؽ بسوؽ السهم سعر= )قمري حوؿ( ادلتاجرة بغرض السهم زكاة لنصيب بالنسبة
 :وقد مت احتساهبا كمايلي 

 ادلرفقة وتبُت مايلي : 8359-58-35مت احتساب مقدار زكاة السهم بغرض اإلقتناء حسب البيانات ادلالية يف هناية  -
 % 8.122× نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء )حوؿ مشسي( = )وعاء الزكاة / عدد االسهم (  •

ؿ.س / سهم وتقرب إذل أقرب رقمُت  5.636%  = 8.122× سهم (  9,312,,,29ؿ.س /  1.8,6.116.228= )            
 ؿ.س   5.65لتصبح زكاة السهم الواحد)حوؿ مشسي ( 

 % 8.13× نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء )حوؿ قمري ( = )وعاء الزكاة / عدد االسهم (  •
رب رقمُت لتصبح ؿ.س / سهم وتقرب إذل أق 5.112%  = 8.13× سهم (  9,312,,,29ؿ.س /  1.8,6.116.228= )            

 ؿ.س  5.16زكاة السهم الواحد)حوؿ قمري ( ىي 
 %  8.122أما بالنسبة لنصيب زكاة السهم بغرض ادلتاجرة )حوؿ مشسي ( = سعر السهم بسوؽ االوراؽ ادلالية يف يـو اخراج الزكاة *  -
 %   8.13اؽ ادلالية يف يـو اخراج الزكاة * وبالنسبة لنصيب زكاة السهم بغرض ادلتاجرة )حوؿ قمري  ( = سعر السهم بسوؽ االور   -

 المعالجة الضريبية : 

 سبثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب ادلستحقة والضرائب ادلؤجلة.

% من صايف األرباح  81، والذي حدد الضريبة دبعدؿ 8335نيساف  56تاريخ  82زنتسب ادلصرؼ مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكاـ القانوف 
 ريبة.اخلاضعة للض

غ غَت اجلائز زبتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بياف الدخل بسبب استبعاد ادلبالغ غَت اخلاضعة للضريبة وإضافة ادلبال
 تنػزيلها من الوعاء الضرييب.

قتة بُت قيمة ادلوجودات او ادلطلوبات يف البيانات ادلالية إف الضرائب ادلؤجلة ىي الضرائب ادلتوقع دفعها او اسًتدادىا نتيجة الفروقات الزمنية ادلؤ 
اللتزاـ والقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على اساسها.  وربتسب الضرائب ادلؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية ا

 الضرييب او ربقيق ادلوجودات الضريبية ادلؤجلة.

ت الضريبية ادلؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوؼ تضاؼ مستقببًل إذل احتساب الربح الضرييب. بينما يتم يتم االعًتاؼ بادلطلوبا
 االعًتاؼ بادلوجودات الضريبية ادلؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوؼ تنزؿ مستقببل عند احتساب الربح الضرييب .

ت الضريبية ادلؤجلة يف تاريخ البيانات ادلالية ويتم زبفيضها يف حالة توقع عدـ امكانية االستفادة من تلك ادلوجودات يتم مراجعة رصيد ادلوجودا
 الضريبية جزئيا او كليا.

 الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية :
 )ل.س( 4١1١ )ل.س( 4١1٢ البيان

 4٢١5١٢4 1٣5١٦٦ رصيد بداية العام
 ١1٥5٤٥4 14٧5٥٥1 العام خالل ماتم إضافتو

 ٣٢٣5٤4٤ 14٧5٢١٦ توزيع في أوجو الخير
 1٣5١٦٦ 1٣5٥41 رصيد نهاية العام

 ؿ.س، وىي عبارة عن : 225,,58مبلغاً مقداره  8359 بلغت االيرادات غَت الشرعية خبلؿ عاـ

ؿ.س  2885، ومبلػغ  ي لصػندوؽ األمانػاترسم التجديد السنو ؿ.س  8333ؿ.س عمولة تأخَت ارنار صندوؽ أمانات ، ومبلغ  6213مبلغ  
 ؿ.س زيادة بالصندوؽ لدى الصرافُت . 553,233، ومبلغ  8359ذبنيب أرباح عن النصف الثاين 
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 : توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساىمين - 

ربة وبالتارل ال يوجد أولوية لبلستثمار ألي من ادلساذنُت أو زبتلط أمواؿ أصحاب حسابات االستثمار ادلطلق وأمواؿ ادلساذنُت ضمن وعاء ادلضا -
 أصحاب حسابات االستثمار ادلطلق.

 يتبع ادلصرؼ السياسة التالية يف احتساب األرباح اخلاصة بأصحاب حسابات االستثمار ادلطلق: -
دلصرؼ، حيث إف اإليرادات الناصبة عن عموالت ادلصرؼ يتم تقسيم اإليرادات إذل إيرادات ناصبة عن االستثمارات و إيرادات ناصبة عن عموالت ا

تكػوف كاملػػة مػػن حػػق ادلصػرؼ وال تػػوزع علػػى أصػػحاب حسػابات االسػػتثمار ادلطلػػق ألهنػػا ناذبػة عػػن اخلػػدمات الػػيت يقػدمها ادلصػػرؼ و ال عبلقػػة ذلػػا 
 بإستثمار أمواؿ أصحاب حسابات االستثمار ادلطلق.

الستثمار باللَتة السورية أو الدوالر أو اليورو حبيػث زبصػص إيػرادات اللػَتة السػورية لبلسػتثمار ادلخػتلط بػاللَتة يتم الفصل بُت اإليرادات ادلتأتية من ا
 باليورو السورية واإليرادات ادلتأتية بالدوالر لبلستثمار ادلختلط ادلوظف بالدوالر و اإليرادات ادلتأتية باليورو لبلستثمار ادلختلط ادلوظف 

 ة مػػػػػن االسػػػػػتثمار، تفصػػػػػل إذل إيػػػػػرادات متأتيػػػػػة مػػػػػن اسػػػػػتثمارات شلولػػػػػة كليػػػػػاً مػػػػػن رأس ادلػػػػػاؿ واسػػػػػتثمارات شلولػػػػػة بشػػػػػكل سلػػػػػتلط اإليػػػػػرادات ادلتأتيػػػػػ
 )من رأس ادلاؿ + أمواؿ أصحاب حسابات االستثمار ادلطلق(.

وذلػك السػتخراج حصػة أصػحاب  توزع اإليرادات ادلتأتية من مصدر سلتلط نسبة وتناسب علػى كػل مػن متوسػط حقػوؽ ادلسػاذنُت ومتوسػط الودائػع
 حسابات االستثمار ادلطلق من اإليرادات.

 زنتسب ادلبلغ ادلستثمر و الذي شنثل ادلتوسط ادلرجح ألصحاب حسابات االستثمار ادلطلق بناء على الشرائح التالية:
 %33 حساب التوفَت

 %13 حساب ألجل )وديعة( دلدة شهر 
 %21 حساب ألجل )وديعة( دلدة ثبلثة أشهر 

 %23 حساب ألجل )وديعة( دلدة ستة أشهر
 %21 حساب ألجل )وديعة( دلدة تسعة أشهر

 %3, حساب ألجل )وديعة( دلدة إثنا عشر شهراً  
 %1, حساب ألجل )وديعة( دلدة أربعة وعشروف شهراً )سنتاف( 
 %533 حساب ألجل )وديعة( دلدة ستة وثبلثوف شهراً )ثبلث سنوات( 

 %533 حساب جاري 
 حيث أف أرباح احلسابات اجلارية ربوؿ اذل ادلساذنُت ألهنم ضامنُت ذلا.

علػى ادلبلػغ ادلسػتثمر حسػب  8359كػانوف االوؿ   35و لغايػة  8359كػانوف الثػاين   5مػن   وقد بلغ معدؿ العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفًتة
 العمبلت:

 %9.26                                               وسطي السوري
 %3.83                                               وسطي الدوالر
 %3.83                                                وسطي اليورو

 %3.89                                      وسطي الرياؿ السعودي
 ورية وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على احلسابات باللَتة الس

 %9.26                                            الوسطي السوري
 العائد على الودائع

%9.26 %533بنسبة مشاركة معدؿ العائد الشهري للَتة السورية   
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%5.93 توفَت  
%8.32 شهر 5ودائع ألجل   
%3.12 أشهر 3ودائع ألجل   
%3.25 أشهر 6ودائع ألجل   
%9.31 أشهر ,ودائع ألجل   

%9.82 ودائع ألجل سنة  
%9.18 ودائع ألجل سنتُت  

%9.26 ودائع ألجل ثبلث سنوات  
 ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على احلسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:

 %3.83                                          الوسطي الدوالر
 لعائد على الودائعا

%3.83 %         533بنسبة مشاركة  معدؿ العائد الشهري للدوالر   
%3.36 توفَت  

%3.53 أشهر  ودائع ألجل  
%3.51 أشهر 3ودائع ألجل   
%3.56 أشهر 6ودائع ألجل   
%3.52 أشهر ,ودائع ألجل   

%3.52 ودائع ألجل سنة  
%,3.5 ودائع ألجل سنتُت  

%3.83 واتودائع ألجل ثبلث سن  
 ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على احلسابات باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:

 %3.83                                             الوسطي يورو
 العائد على الودائع

%3.83 %533بنسبة مشاركة  معدؿ العائد الشهري لليورو  
%3.32 توفَت  

%3.58 أشهر  ودائع ألجل  
%3.52 أشهر 3ودائع ألجل   
%,3.5 أشهر 6ودائع ألجل   
%3.83 أشهر ,ودائع ألجل   

%3.85 ودائع ألجل سنة  
%3.88 ودائع ألجل سنتُت  

%3.83 ودائع ألجل ثبلث سنوات  
 ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على احلسابات بالرياؿ السعودي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:

 %3.89                                  بالرياؿ سعوديالوسطي 
 العائد على الودائع
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%3.89 %533بنسبة مشاركة بالرياؿ السعودي   معدؿ العائد الشهري  
%3.32 توفَت  

%3.58 شهر  ودائع ألجل  
%3.52 أشهر 3ودائع ألجل   
%,3.5 أشهر 6ودائع ألجل   
%3.83 أشهر ,ودائع ألجل   

%3.88 ودائع ألجل سنة  
%3.83 ئع ألجل سنتُتودا  

%3.89 ودائع ألجل ثبلث سنوات  
 توزع اإليرادات اخلاصة حبصة أصحاب حسابات االستثمار ادلطلق وفق ادلعادلة التالية:

 % . 93زنتسب نسبة مضاربة ) سبثل ربح ادلصرؼ ( كحد أقصى  -
 %. 53زنتسب احتياطي سلاطر االستثمار دبا يعادؿ  -
توزيع على أصحاب حسابات االستثمار ادلطلق من إصبارل مبلغ اإليرادات ادلتأتية من مصدر سلتلط بعد طرح كل من حصة يتكوف الربح القابل لل -

 ادلصرؼ كمضارب و رب ماؿ واحتياطي سلاطر االستثمار.
بتػػة و تنفيػػذ ادلشػػاريع اخلاصػػة متوسػػط حقػػوؽ ادلسػػاذنُت تتضػػمن رأس ادلػػاؿ منقوصػػاً منػػو األمػػواؿ الػػيت اسػػتخدمها البنػػك يف شػػراء ادلوجػػودات الثا -

 بالبنك )مشاريع ربت التنفيذ(.
% كحد أدىن و ذلك من أجل ربقيق 81و قد قاـ ادلصرؼ خبلؿ الفًتة بالتنازؿ عن جزء من حصتو كمضارب ، و زبفيض نسبة ادلضارب إذل  -

 معدؿ عائد أفضل على الودائع .
يل أرباح وعاء ادلضارية ببعض ادلصاريف ادلشًتكة )حبيث يتحمل أصحاب حسابات االستثمار سبت ادلوافقة من قبل ىيئة الرقابة الشرعية على ربم -

يَت ادلطلق جزءاً من ىذه ادلصاريف بناًء نسب ربمل وعاء ادلضػاربة منهػا، ومػن أمثلػة ىػذه ادلصػاريف: مصػاريف رللػس اإلدارة ومصػاريف تتعلػق بتسػ
ذلم ويف حػػػاؿ أظهػػػرت نتػػػائج االسػػػتثمار خسػػػائر سػػػيتحمل كػػػل  مػػػن ادلسػػػاذنُت و أصػػػحاب أمػػػور أصػػػحاب حسػػػابات االسػػػتثمار ادلطلػػػق وضبايػػػة أمػػػوا

ذا حسابات اإلستثمار ادلطلقة ىذه اخلسارة بنسبة مساذنة كػل مػنهم  إال يف حػاؿ تعػدي ادلصػرؼ و/أو تقصػَته فإنػو يتحمػل اخلسػائر الناذبػة عػن ىػ
 التعدي و/أو التقصَت أو سلالفة لشروط العقد. 

دل يقم ادلصرؼ بتحميل أصحاب حسابات االستثمار ادلطلق أياً من ادلصاريف ادلشًتكة وذلك لغرض ربقيػق نسػب  8359بداية عاـ ىذا ومنذ  -
 أعلى لعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع .

وذلػك لغػرض ربقيػق نسػب أعلػى  8359ادلشػكوؾ بتحصػيلها خػبلؿ عػاـ  دل يقم ادلصرؼ بتحميػل أربػاح وعػاء ادلضػاربة دبصػروؼ مؤونػة الػديوف -
 لعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع .

قاـ ادلصرؼ بوضع أسػعار مراحبػات منافسػة للعمػبلء علػى ودائػع الوكالػة وذلػك مػن أجػل جػذب الودائػع و لغػرض احتفػاظ ادلصػرؼ بنسػبة سػيولة   -
 كافية ومتوافقة مع تعليمات مصرؼ سورية ادلركزي.

 من شهر كانوف األوؿ. 35من شهر حزيراف و  33يتم توزيع الربح مرتُت كل عاـ يف  -
 % . 6 حدىا األدىن العائد اخلاص بالوكاالت االستثمارية ادلتعاقد عليها بربح ربفيزي بنسبة معدؿ يبلغ  -

رصيد صندوؽ سلاطر االستثمار وذلك بعد تغطية صبيع ادلصروفات واخلسائر ادلًتتبة على االستثمارات زندد رللس النقد والتسليف كيفية التصرؼ ب
 . 8331لعاـ  31، وذلك وفق ادلرسـو التشريعي رقم اليت تكوف ىذا الصندوؽ دلواجهتها 
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 أىم السياسات المحاسبية المستخدمة :
 ية الموحدة ىي كما يلي :أىم السياسات المستخدمة في إعداد ىذه البيانات المال

 : ترجمة العمالت األجنبية
 ألرصدة والعمليات: ا    

تاريخ  يتم تسجيل ادلعامبلت اليت تتم بالعمبلت األجنبية واليت تتم على غَت أساس ادلضاربة أو ادلشاركة خبلؿ السنة بأسعار الصرؼ السائدة يف   
 اس عقد ادلضاربة أو ادلشاركة يتم معاجلتها كما يلي:إجراء ادلعامبلت. أما يف حاؿ سبت ادلعامبلت على أس

 تثبت ادلبالغ بتحويلها إذل عملة القوائم ادلالية بتطبيق سعر الصرؼ السائد عند التسلم.  -5
8-  ًً منو اخلسارة  يف حاؿ إجراء عمليات مضاربة أو مشاركة بعملة القوائم ادلالية يتم رد رأس ماؿ ادلضاربة أو ادلشاركة مضافاً إلية الربح أو زلسومَا

 بنفس عملة القوائم ادلالية.
يف حػػاؿ إجػػػراء عمليػػات ادلضػػػاربة أو ادلشػػػاركة بعمػػبلت سلتلفػػػة عػػػن عملػػة القػػػوائم ادلاليػػػة رنػػب لتحديػػػد الػػػربح أو اخلسػػارة تنضػػػيض موجػػػودات  -3

 ناتج فرؽ العملة رحباً أو خسارًة.  ادلضاربة أو ادلشاركة بصرؼ تلك العمبلت بعملة القوائم ادلالية ويتحمل وعاء ادلضاربة أو ادلشاركة 
/ أف زنػػوؿ لػػو ادلصػػرؼ مػػا يسػػتحقو إذل العملػػة الػػيت مت تسػػلم رأس ادلػػاؿ 3إذا رغػػب رب مػػاؿ ادلضػػاربة أو ادلشػػاركة يف احلالػػة احملػػددة يف البنػػد رقػػم /

 ادلضاربة أو ادلشاركة فإف العميل يتحمل نتائج فرؽ العملة رحباً أو خسارًة. 
 ادلوجودات النقدية وادلطلوبات النقدية بأسعار العمبلت األجنبية ادلعتمدة يف تاريخ ادليزانية العمومية   يتم ربويل أرصدة

 لة.يتم ربويل ادلوجودات غَت ادلالية وادلطلوبات غَت ادلالية بالعمبلت األجنبية والظاىرة بالقيمة العادلة يف تاريخ ربديد قيمتها العاد
 الناذبة عن ربويل العمبلت األجنبية يف بياف الدخل.  يتم تسجيل األرباح واخلسائر

 لة. يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود ادلوجودات وادلطلوبات بالعمبلت األجنبية غَت النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغَت يف القيمة العاد
 

 معلومات القطاعات 
ؾ معًا يف تقدًن منتجات أو خدمات خاضعة دلخاطر وعوائد زبتلف عن قطاع األعماؿ شنثل رلموعة من ادلوجودات والعمليات اليت تشًت  -

 تلك ادلتعلقة بقطاعات أعماؿ أخرى.
القطاع اجلغرايف: شنثل بيئة اقتصادية يتم فيها تقدًن منتجات أو خدمات خاضعة دلخاطر وعوائد زبتلف عن تلك اليت زبضع ذلا ادلنتجات  -

 رى.أو اخلدمات ادلقدمة يف بيئة اقتصادية أخ
 

 االعتراف األولي والقياس الالحق:  –المالية  األدوات
 تاريخ االعتراف:

ا عمليات شراء أو بيع ادلوجودات ادلالية اليت تتطلب وقت زلدد لنقل ادللكية دبوجب القوانُت أو ادلتعارؼ عليو يف السوؽ يتم االعًتاؼ هب
 بتاريخ ادلتاجرة ) تاريخ إبراـ الصفقة(. 

 باألدوات المالية : االعتراف األولي 
 

إف عملية تصنيف األدوات ادلالية ضمن رلموعات معينة عند االعًتاؼ األورل هبا يعتمد على الغرض من اقتنائها وخصائصها، كافة األدوات 
للمقابل العيٍت، وأي مصروفات  ادلالية يتم االعًتاؼ هبا واثباهتا يف تاريخ اقتنائها وتشمل التكلفة قيمة احلصوؿ على ىذه األدوات أو القيمة العادلة

 مباشرة متعلقة باالقتناء. 
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 الموجودات المالية الُمتاحة للبيع: 

 ىي االستثمارات األخرى اليت الزنتفظ هبا بغرض ادلتاجرة أو حىت تاريخ االستحقاؽ. 
تاحة للبيع بالقيمة العادلة ُمضافًا إليها مصاريف االقتنا

ُ
ء عند الشراء ويُعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة ويظهر يتم تسجيل ادلوجودات ادلالية ادل

ط
ُ
لقة التغَت يف القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة لبلستثمارات مع مراعاة الفصل بُت ما سنص أصحاب حسابات االستثمارات ادل

 وأصحاب حقوؽ ادللكية.
تاحة للبيع يف بند احتياطي القيمة العادلة، مع مراعاة الفصل مابُت حصص يتم تسجيل اخلسائر غَت احملققة الناذبة عن تقييم ادل

ُ
وجودات ادلالية ادل

أصحاب حقوؽ ادللكية وأصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة بشرط عدـ وجود اخنفاض دائم يف القيمة. أما إذا ربقق اخنفاض دائم يف 
يف حقوؽ ادللكية يعاد إثباهتا يف قائمة الدخل، أما اخلسائر الناذبة عن االخنفاض غَت ادلؤقت ادلوجودات ادلالية ادلتاحة للبيع سبق ومت االعًتاؼ بو 

 ادلعًتؼ هبا يف قائمة الدخل عن االستثمار يف الصكوؾ أو األسهم وادلصنفة "متاحة للبيع" فبل رنوز عكسها من قائمة الدخل. 
حققة من عملية بيع أي م

ُ
تاحة للبيع على أساس الفرؽ بُت القيمة الدفًتية وصايف ادلبلغ يتم قياس األرباح )اخلسائر( ادل

ُ
ن ادلوجودات ادلالية ادل

تحصل من عملية البيع ويتم إثبات الناتج باإلضافة إذل حصة ىذا االستثمار السابقة يف احتياطي القيمة العادلة 
ُ
يف قائمة الدخل  –إف ُوجد  –ادل

 للفًتة ادلالية احلالية.
تاحة للبيع يف تاريخ اإلعبلف عن توزيعها يف بياف الدخل.يتم تسجيل األرب

ُ
تأتية من ادلوجودات ادلالية ادل

ُ
 اح ادل

 يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناذبة عن فروقات ربويل العملة األجنبية ألدوات ادللكية يف بند احتياطي القيمة العادلة.
 . لعادلة بشكل يعتمد عليو بالتكلفة ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف بياف الدخلتظهر ادلوجودات ادلالية اليت ال شُنكن ربديد قيمتها ا

 
 تدني قيمة الموجودات المالية وخسارة التدني :

ة قد يقـو ادلصرؼ وبكل تاريخ ميزانية دبراجعة وقياس فيما إذا كاف ىناؾ أي دليل موضوعي على أف موجود مارل أو رلموعة من ادلوجودات ادلالي
 )اخنفضت( قيمتها. تدنت

احد يعترب ادلوجود ادلارل أو رلموعة من ادلوجودات ادلالية قد تدنت قيمتها فقط إذا كاف ىناؾ دليل موضوعي على التدين كنتيجة حلدوث حدث و 
وقعة من ادلوجود ادلارل أو أو اكثر من حدث بعد عملية االعًتاؼ األورل وىذا احلدث أو األحداث ذلا تأثَت على التدفقات النقدية ادلستقبلية ادلت

 رلموعة من ادلوجودات ادلالية واليت شنكن تقديرىا بشكل يعتمد عليو.
أصل األدلة على التدين شنكن أف تتضمن معاناة العميل أو رلموعة من العمبلء من مشاكل مالية جوىرية، التوقف عن الدفع أو التأخر يف تسديد 

 ذلم أو إعادة تنظيم مارل .الدين أو الربح، واحتمالية حدوث إفبلس 
 البيوع اآلجلة :ذمم 

يػػتم إظهػػػار ذمػػػم وأرصػػدة األنشػػػطة التمويليػػػة بإصبػػػارل قيمتهػػا األصػػػلية ناقصػػػاً ىػػػامع اجلديػػة ادلقبػػػوض علػػػى حسػػػاب ىػػذه العمليػػػات وبعػػػد اسػػػتبعاد 
اص لتػػدين قيمػػة الػػذمم واألنشػػطة التمويليػػة اإليػػرادات ادلؤجلػػة اخلاصػػة بالسػػنوات البلحقػػة و بعػػد خصػػم سلصػػص التػػدين. ويػػتم تقػػدير ادلخصػػص اخلػػ

 دبراجعة تفصيلية ذلا من قبل إدارة البنك وفقاً لقرارت رللس النقد والتسليف.

 

 :ادلراحبة لآلمر بالشراء

لسياسػة ادلصػرؼ  ىي عقد يبيع ادلصرؼ دبوجبو أصبًل أو سلعة سبق لو شراؤىا و حيازهتا بناًء علػى وعػد ادلتعامػل ادللتػـز بشػرائها بشػروط معينػة وفقػا
الػػيت تعتمػػد علػػى اإللػػزاـ بالوعػػد. وذلػػك مقابػػل شبػػن يتكػػوف مػػن التكلفػػة و ىػػامع ربػػح متفػػق عليػػو علػػى أف يقػػـو العميػػل بػػدفع ىػػامع جديػػة يعتػػربه 
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يزانيػة منػذ تػاريخ ادلصرؼ دفعة مقدمة من قيمة األصل أو السلعة يف حاؿ سبت ادلراحبة مع العميل ويػتم اظهػار األربػاح ادلؤجلػة يف القيػود كحسػاب م
 العقد ومن مث يتم تنزيل جزء الربح اخلاص بكل قسط مستحق من األرباح ادلؤجلة وربويلها اذل بياف الدخل.

رقػػػم يقػػػـو ادلصػػػرؼ بتطبيػػػق مبػػػدأ اإللػػػزاـ يف الوعػػػد يف ادلراحبػػػة لآلمػػػر بالشػػػراء يف حػػػاؿ عػػػدـ تطبيقػػػو خيػػػار الشػػػرط وفػػػق قػػػرار رللػػػس النقػػػد والتسػػػليف 
 . ,82/1/833اريخ ت 9/ـ.ف /ب183

ىو مبلغ يدفعو العميل بطلب من البنك من أجل أف يتأكد من القدرة ادلالية للعميل، وكذلك ليطمئن على إمكاف تعويضو عن  ىامش الجدية:
.  الضرر البلحق بو يف حاؿ نكوؿ العميل عن وعده ادللـز

ك من مبلغ ىامع اجلدية ورنوز االتفاؽ مع العميل عند إبراـ عقد ادلراحبة وبذلك ال زنتاج البنك إذل ادلطالبة بدفع تعويض الضرر وإدنا يقتطع ذل
  لآلمر بالشراء على حسم ىذا ادلبلغ من شبن السلعة.

 علماً باف ىامع اجلدية ال يتم استثماره وىو برسم االمانة .

  
 :االستصناع

دلواصػػفات متفػػق بشػػأهنا. يقػػـو ادلصػػرؼ بتطػػوير العػػُت بنفسػػو أو مػػن  ً ىػو عقػػد بػػُت ادلصػػرؼ و ادلتعامػػل علػػى أف يبيػػع ادلصػػرؼ لػػو عينػػاً مصػنعة، وفقػػا
منذ تاريخ  خبلؿ مقاوؿ من الباطن مث يسلمها للمتعامل يف تاريخ زلدد مقابل شبن متفق  عليو ويتم اظهار األرباح ادلؤجلة يف القيود كحساب ميزانية

 رباح ادلؤجلة وربويلها اذل بياف الدخل.العقد ومن مث يتم تنزيل جزء الربح اخلاص بكل قسط مستحق من األ

ػوازي بصػايف القيمػة التعاقد
ُ
يػة، ويػتم تظهر عقود االستصػناع بقيمػة ادلبػالغ ادلدفوعػة مػن قبػل ادلصػرؼ منػذ نشػوء التعاقػد، وتظهػر عقػود االستصػناع ادل

توقع ربقيقها يف بياف الدخل. 
ُ
 إثبات أي تدين يف القيمة عن القيمة النقدية ادل

هار األرباح ادلؤجلة يف قيود االستصناع بدءاً من تاريخ تنفيذ العقد ومن مث تنزيل اجلزء ادلخصص لكل قسػط مسػتحق مػن األربػاح ادلؤجلػة يتم إظ - 
  وربويلها إذل بياف الدخل. يتم إثبات إيرادات االستصناع وىامع الربح يف االستصناع واالستصناع ادلوازي بطريقة نسبة اإلسباـ.

وازي نتيجة اإلخبلؿ بشروط االلتزامات التعاقدية كخسائر يف بياف الدخل يتم إثبات أ -
ُ
ّي تكاليف إضافية يدفعها ادلصرؼ يف عقود االستصناع ادل

 وال تدخل يف حساب تكاليف االستصناع.
توقػع ربقي -

ُ
قهػا أو بالتكلفػة أيهمػا أقػل ويػتم يف حاؿ احتفاظ ادلصرؼ بادلصنوع ألي سبب كاف يتم قياس ىذه ادلوجودات بصايف القيمػة النقديػة ادل

 إثبات الفرؽ إف ُوجد كخسارة يف بياف الدخل يف الفًتة ادلالية اليت ربققت فيها. 

 :الوكالة
ث أف ىي عقد يفوض ادلصرؼ دبوجبو الوكيل إلستثمار مبلغ من ادلاؿ وفق شروط معينة بأجرة زلددة )مبلغ مقطوع أو نسبة من ادلبلغ ادلستثمر( حي

الوكالة اؿ تابعة لقاعدة الربح واخلسارة. يلتـز الوكيل بإعادة ادلبلغ ادلستثمر يف حالة التعدي و/أو التقصَت و/ أو ادلخالفة يف أي من شروط ىذه األمو 
وشنكػػن أف تكػػػوف عمليػػػة التفػػػويض مػػػن قبػػػل الوكيػػػل إذل ادلصػػػرؼ حيػػػث أف ادلصػػػرؼ حصػػػل علػػػى جػػػزء مػػػن الودائػػػع مقابػػػل اسػػػتثمارىا بشػػػكل وكالػػػة 

 ثمار.باالست
 

 تدني التمويالت المباشرة واألرصدة والودائع لدى المصارف :
فيما يتعلق بالتمويبلت ادلمنوحة واألرصدة لدى ادلصارؼ واليت يتم إظهارىا بالتكلفة ادلطفأة، يقـو ادلصرؼ دبراجعة وقياس وبشكل 

اؾ دليل موضوعي على حدوث خسارة تدين يتم قياس اخلسارة إفرادي فيما إذا كاف ىناؾ أدلة موضوعية على تدين قيمة ادلوجودات، إذا كاف ىن
 بالفرؽ بُت القيمة الظاىرة يف الدفاتر للموجود ادلارل والقيمة النقدية ادلتوقع ربقيقها. 
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 يتم زبفيض قيمة ادلوجودات ادلالية ادلتدنية من خبلؿ حساب ادلخصص يعًتؼ يف بياف الدخل باخلسارة يف بند سلصص تدين ذمم البيوع -
 ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت. 

يتم إعداـ الديوف من خبلؿ حساب ادلخصص ادلعد عندما ال يكوف ىناؾ أي توقع منطقي مستقبلي السًتداد اخلسائر، وكامل  -
 الضمانات قد مت تسييلها أو مت نقلها للمصرؼ. 

أحداث وقعت بعد عملية االعًتاؼ بالتدين فإف اذا حدث الحقاً  زيادة أو اخنفاض يف خسائر التدين اليت سبق وأف اعًتؼ هبا بسبب  -
 خسارة التدين ادلعًتؼ هبا سابقاً  يتم زيادهتا أو زبفيضها من خبلؿ عملية تعديل رصيد ادلخصص. 

 إذا مت استعادة ديوف سبق وأف مت اعدامها فإف ادلتحصبلت يتم اثباهتا يف بياف الدخل كإيرادات أو سنفض هبا بند سلصص تدين ذمم البيوع -
 ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت. 

تعكس عملية احتساب القيمة النقدية ادلتوقع ربقيقها للموجودات ادلالية اليت تكوف مضمونة بضمانات معينة التدفقات النقدية ادلتوقع  -
 ربصيلها من عملية تسييل الضمانات مطروحاً منها تكاليف االستحواذ وتكاليف بيع الضمانات. 

عي جملموعة من التمويبلت ، فإنو يتم ذبميع التمويبلت يف رلموعات بناءً  على نظاـ ادلصرؼ الداخلي ادلعموؿ فيو ألغراض التقييم اجلما -
لتصنيف التمويبلت والذي ياخذ باالعتبار صفات وخصائص ادلخاطر االئتمانية مثل نوع ادلوجودات ادلالية ، الصناعة ، ادلوقع اجلغرايف ، 

 ات والعوامل االخرى ادلبلئمة . نوع الضمانات ، وضع ادلستحق
ة التدفقات النقدية ادلستقبلية جملموعة من التمويبلت واليت تقيم على أساس صباعي ألغراض التدين يتم تقديرىا على أساس اخلربة التارسني -

 للخسائر اليت حدثت لتمويبلت ربمل نفس صفات ادلخاطر اإلئتمانية . 
 

 لمطلوبات من الميزانية( االعتراف )إخراج الموجودات وا إلغاء
 ادلوجودات ادلالية: 

 يتم إخراج ادلوجودات ادلالية من ادليزانية عندما: 
 ينتهي حق ادلصرؼ باستبلـ التدفقات النقدية من ادلوجودات ادلالية. -
ة تلزمػو الػدفع اذل طػرؼ عندما يقػـو ادلصػرؼ بتحويػل حقػو يف اسػتبلـ التػدفقات النقديػة مػن ادلوجػودات ادلاليػة أو عنػدما يػدخل يف اتفاقيػ -

 ثالث التدفقات النقدية من ادلوجودات ادلالية دوف تأخَت جوىري.
تػتم قيػاس ادلشػاركة ادلسػتمرة الػػيت تتخػذ شػكل ضػماف لؤلصػل ادلنقػػوؿ بالقيمػة الدفًتيػة لؤلصػل أو أكػرب مقابػػل مػا قػد يطلػب مػن ادلصػػرؼ  -

 تسديده إذل طرؼ ثالث أيهما أقل.
 ادلطلوبات ادلالية: 

خػػراج ادلطلوبػػات ادلاليػػة مػػن ادليزانيػػة عنػػدما يػػتم إلغػػاء أو إنتهػػاء االلتػػزاـ أو عنػػدما يػػتم إحػػبلؿ مطلوبػػات ماليػػة مكػػاف مطلوبػػات ماليػػة يػػتم إ -
 قائمة من نفس )ادلصدر( على أساس وشروط سلتلفة سباماً. 

 ( Financial guaranteesالكفاالت ادلالية )

 ختلفة إصدار كفاالت مالية تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبوالت. يقـو ادلصرؼ من خبلؿ تقدشنو اخلدمات ادل -

يل يتم بدايًة تسجيل الكفاالت ادلالية يف البيانات ادلالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى واليت تساوي ادلبلغ ادلستلم من العم -
 (. Premium)العبلوة ، العمولة( )
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س التزاـ ادلصرؼ لكل كفالة على حدة من خبلؿ ادلقارنة بالقسط احملصل مطروحاً منو اإلطفاء ادلعًتؼ بو يف بعد االعًتاؼ األورل يتم قيا -
 بياف الدخل وأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية االلتزاـ ادلارل الناتج عن ىذه الكفالة واعتماد القيمة األكرب بينهما.

 االعًتاؼ بو يف بياف الدخل بند مصروفات أخرى.  أي زيادة لبللتزاـ ادلتعلق بالكفاالت ادلالية يتم -

 العبلوة )العمولة( ادلقبوضة يتم االعًتاؼ هبا ضمن بند األتعاب والعموالت الدائنة على أساس القسط الثابت على مدة حياة الكفالة.  -

 واإلجارة الُمنتهية بالتمليك:  اإلجارة
أصل ما للتأجَت، بناًء على طلب ادلتعامل )ادلستأجر(، إستنادًا على وعد منو باستئجار  ىي عقد حبيث يقـو ادلصرؼ )ادلؤجر( بشراء أو إنشاء

األصل دلدة معلومة و مقابل أقساط إرنار زلددة. ويف حاؿ سبت اإلجارة مع العميل يعترب ادلصرؼ ىامع اجلدية دبثابة دفعة مقدمة تستهلك 
دلؤجر لو على أف يقـو العميل بدفع ىامع جدية يعتربه ادلصرؼ دفعة مقدمة تستهلك مباشرة و قد تنتهي اإلجارة بتمليك ادلستأجر األصل ا

 مباشرة ويف ىذه احلالة رنب ربديد طريقة سبليك العُت للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد االرنارة
قتناة بغرض اإلجارة واإلجارة ادلنتهية بالتمليك عند اقتنائها بالتكلفة التا

ُ
باشرة جلعلها صاحلة لبلستعماؿ. تُقاس ادلوجودات ادل

ُ
رسنية زائداً النفقات ادل

 وهتتلك ىذه ادلوجودات وفقاً لسياسة اىتبلؾ ادلؤجر )ادلصرؼ( يف حاؿ عدـ وجود سياسة معتمدة من قبل السلطات ادلعنية. 
منها سلصص التدين يف حاؿ توقع اخنفاض دائم  اس موجودات اإلجارة يف هناية الفًتة ادلالية بالتكلفة مطروحاً منها سلصص االىتبلؾ، ومطروحاً قت

 ذي أذنية نسبية يف قيمتها. 
 ُتوزع إيرادات اإلجارة على الفًتات ادلالية اليت يشملها عقد اإلجارة.   -
 ات أذنية نسبية.تثبت تكلفة األصبلحات اليت يتوقف عليها االنتفاع بادلوجودات ادلؤجرة يف الفًتة ادلالية اليت ربدث فيها إذا كانت غَت ذ  -
إذا كانت اإلصبلحات ذات أذنية نسبية ومتفاوتة القيمة بُت عاـ وآخر على مدى فًتات العقد، فإنو يتم تكوين سلصص إصبلحات وزنمل  -

 بالتساوي على الفًتات ادلالية.
ثبتها مصروفات ربمل على الفًتة ادلالية اليت يف احلاالت اليت يقـو فيها ادلستأجر بإجراء أصبلحات يوافق ادلؤجر على ربملها، فإف ادلؤجر ي -

 حدثت فيها. 
 : احتياطي سلاطر االستثمار

ىو ادلبلغ الذي رننبو ادلصرؼ من أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب ادلضارب لتغطية أية خسائر ألصحاب  -
 . حسابات االستثمار ناذبة عن االستثمار ادلشًتؾ يف هناية الدورة ادلالية

%( من "إصبارل دخل االستثمارات ادلشًتكة" وفق ما ىو وارد يف بياف الدخل كاحتياطي دلخاطر 53يقتطع ادلصرؼ ما ال يقل عن )  - 
 . 8331( لعاـ 31االستثمار وفقاً ألحكاـ ادلرسـو التشريعي رقم )

بعد اقتطاع نصيب ادلضارب، وإذا زاد رصيد االحتياطي عن ادلبلغ  يف هناية الفًتة ادلالية يعاجل ادلبلغ ادلطلوب تكوينو بصفتو توزيعًا للدخل - 
ادلطلوب فإف ادلبلغ الزائد يتم حسمو من االحتياطي ويضاؼ لدخل أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة يف الفًتة ادلالية بعد اقتطاع 

 نصيب ادلضارب.
 القيمة العادلة للموجودات المالية:

سوؽ نشط يتمتع بالسيولة، فإف سعر السوؽ ادلعلن يوفر أفضل دليل لقيمتها العادلة، أما عندما ال يتوفر عندما تدرج األداة ادلالية يف  -
سعر للعرض أو للطلب، فإف السعر ادلعتمد ألحدث معاملة سبت شنكن أف يصلح دليبًل للقيمة العادلة اجلارية وذلك بشرط عدـ حدوث 

 تاريخ ادلعاملة وتاريخ إعداد القوائم ادلالية.  تغَتات جوىرية يف الظروؼ االقتصادية فيما بُت
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يف حاؿ عدـ توفر أسعار معلنة أو عدـ وجود تداوؿ نشط لبعض األدوات ادلالية أو عدـ نشاط السوؽ أو عدـ وجود سوؽ منظم  -
ية االسًتشاد بالقيمة السوقية بشكل جيد يتم تقدير القيمة العادلة باستخداـ دناذج تقييم ومن األساليب ادلتعارؼ عليها يف األسواؽ ادلال

 اجلارية ألداة مالية أخرى مشاهبة إذل حد كبَت. 
 يف حاؿ وجود موجودات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليو فيتم إظهارىا بالتكلفة بعد تنزيل أي تدين يف قيمتها. -
يكوف من األنسب أف يفصح ادلصرؼ عن مبلغ شنثل متوسط القيم اليت  ويف حاؿ تعذر التوصل إذل قيمة واحدة سبثل تقديراً للقيمة العادلة -

يعتقد بشكل معقوؿ أنو شنثل القيمة العادلة، وعندما ال يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة رنب على ادلصرؼ اإلفصاح عن كل ما ىو 
اخلاصة حوؿ الفروقات احملتملة بُت القيم ادلدرجة متصل بتحديد القيمة العادلة دلساعدة مستخدمي القوائم ادلالية يف إجراء تقديراهتم 

 والقيم العادلة للموجودات. 
 

  القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة:
العادلة ذلا. ويف  سُبثل األسعار السوقية يف تاريخ البيانات ادلالية )يف حاؿ توفر أسواؽ نشطة ذلذه ادلوجودات( للموجودات غَت ادلالية القيمة -

توسط احلسايب لتقييمات )
ُ
( بيوت خربة ُمرخصة 3حاؿ عدـ توفر مثل ىذه األسواؽ فيتم تقييمها يف تاريخ البيانات من خبلؿ أخذ ادل

 وُمعتمدة.
 اىتالك موجودات قيد االستثمار أوالتصفية:  -أ 
بعػػػػػػد ذلػػػػػػك بالتكلفػػػػػػة مطروحػػػػػػاً منهػػػػػػا االىػػػػػػتبلؾ ادلػػػػػػًتاكم  تسػػػػػػجل ادلوجػػػػػػودات قيػػػػػػد االسػػػػػػتثمار أو التصػػػػػػفية بدايػػػػػػًة بالتكلفػػػػػػة، مث تقػػػػػػاس -

 وخسائر تدين القيمة ادلًتاكمة إف وجدت. 
تاحػػػػػػة لبلسػػػػػػتثمار وفقػػػػػػاً للسياسػػػػػػة الػػػػػػيت ينتهجهػػػػػػا ادلصػػػػػػرؼ يف اسػػػػػػتثمار ىػػػػػػذه ادلوجػػػػػػودات ، أي  -

ُ
يػػػػػػتم اىػػػػػػتبلؾ ادلوجػػػػػػودات ادل

 بطريقة القسط الثابت .

 ادلوجودات الثابتة ادلادية: - 

 ات الثابتة ادللموسة بدايةً  بالتكلفة مضافاً  إليها التكاليف األخرى ادلرتبطة هبا مباشرةً ، تسجل ادلوجود
 مث تقاس بعد ذلك بالتكلفة مطروحاً  منها االىتبلؾ ادلًتاكم وخسائر تدين القيمة ادلًتاكمة إف وجدت.

 تخداـ. يتم اىتبلؾ ادلوجودات الثابتة ) باستثناء األراضي( عندما تكوف جاىزة لبلس
 % وبطريقة القسط الثابت وباستخداـ النسب ادلئوية واالعمار االنتاجية التالية:

 5 مباين  
 83 ربسينات على ادلباين  
 83 احلاسب اآلرلمعدات وأجهزة   
 51 أجهزة وذبهيزات مكتبية  
 53 أثاث ومفروشات  
 83 وسائط نقل سيارات و   

 

ه مػن أي مػن ادلوجػودات الثابتػة عػن صػايف قيمتهػا الدفًتيػة فإنػو يػتم زبفػيض قيمتهػا إذل القيمػة الػيت شنكػن عندما يقل ادلبلغ الذي شنكػن اسػًتداد -
 اسًتدادىا وتسجل قيمة التدين يف بياف الدخل بند مصاريف أخرى. 
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عن التقديرات ادلعتمدة  سابقاً يتم  تتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة يف هناية كل عاـ، فاذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي زبتلف -
 تسجيل التغَت يف التقدير للسنوات البلحقة باعتباره تغَت يف التقديرات.

يػتم اسػتبعاد ادلوجػودات الثابتػة مػن السػػجبلت عنػد الػتخلص منهػا أو عنػدما ال يوجػد أي منػػافع مسػتقبلية متوقعػة مػن اسػتخدامها أو الػػتخلص  -
 منها.

 ادلخصصات: -

دلخصصات عندما يكوف ىنالك التزاـ مارل على ادلصرؼ )قانوين أو متوقػع( نػاتج عػن حػدث حصػل يف ادلاضػي، ومػن احملتمػل تسػديد يتم تكوين ا
ادلركػز ادلػارل، االلتزاـ وشنكن تقدير مبلغ االلتزاـ بشكل موثوؽ بو. شنثل ادلخصص ادلكوف أفضل تقدير للمبلغ ادلتوجب لتسػديد االلتػزاـ ادلػارل بتػاريخ 

 خذ بعُت االعتبار ادلخاطر وعدـ اليقُت احمليطُت هبذا االلتزاـ.مع األ

 اشًتاكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض هناية اخلدمة: - 

إف ادلصػػػرؼ مسػػػجل يف مؤسسػػػة التأمينػػػات االجتماعيػػػة يف اجلمهوريػػػة العربيػػػة السػػػورية و يسػػػدد بشػػػكل منػػػتظم التأمينػػػات ادلًتتبػػػة عػػػن موظفيػػػو إذل 
سبثػػل ىػػذه ادلسػػاذنات اتفػػاؽ ادلصػػرؼ مػػع موظفيػػو حػػوؿ تعػػويض هنايػػة اخلدمػػة و بالتػػارل سػػوؼ زنصػػل ادلوظفػػوف علػػى ىػػذا التعػػويض مػػن ادلؤسسػػة. 

 مؤسسة التأمينات االجتماعية. ليس على ادلصرؼ أية التزامات أخرى ذباه موظفيو فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.
 

 ضريبة الدخل: 
 الغ الضرائب ادلستحقة والضرائب ادلؤجلة.سبثل مصاريف الضرائب مب -
ربسب مصاريف الضرائب ادلستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة، وزبتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح ادلعلنة يف البيانات  -

السنة ادلالية وإدنا يف سنوات الحقة أو اخلسائر ادلالية ألف األرباح ادلعلنة تشمل إيرادات غَت خاضعة للضريبة أو مصاريف غَت قابلة للتنزيل يف 
 ادلًتاكمة ادلقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

 ربسػػب الضرائب دبوجب النسب الضريبية ادلقررة دبوجب القوانُت واألنظمة والتعليمات يف البلداف اليت يعمل فيها ادلصرؼ. -
جلة ىي الضرائب ادلتوقع دفعها أو اسًتدادىا نتيجة الفروقات الزمنية ادلؤقتة بُت قيمة ادلوجودات أو ادلطلوبات يف البيانات إف الضرائب ادلؤ  -

تسوية ادلالية والقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وربتسب الضرائب ادلؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند 
 الضرييب أو ربقيق ادلوجودات الضريبية ادلؤجلة. االلتزاـ

نما يتم االعًتاؼ بادلطلوبات الضريبية ادلؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوؼ تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقببًل. بي -
 سوؼ تنزؿ مستقببلً عند احتساب الربح الضرييب. يتم االعًتاؼ بادلوجودات الضريبية ادلؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ

يتم مراجعة رصيد ادلوجودات الضريبية ادلؤجلة يف تاريخ البيانات ادلالية ويتم زبفيضها يف حالة توقع عدـ إمكانية االستفادة من تلك  -
 ادلوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوؼ تضاؼ مستقببًل إذل احتساب الربح الضرييب. بينما يتم  يتم االعًتاؼ بادلطلوبات الضريبية ادلؤجلة للفروقات
 االعًتاؼ بادلوجودات الضريبية ادلؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوؼ تنزؿ مستقببل عند احتساب الربح الضرييب .

البيانات ادلالية ويتم زبفيضها يف حالة توقع عدـ امكانية االستفادة من تلك ادلوجودات  يتم مراجعة رصيد ادلوجودات الضريبية ادلؤجلة يف تاريخ
 الضريبية جزئيا او كليا.
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 رأس المال: 
 تكاليف إصدار أو شراء أسهم المصرف: -

 ذلذه التكاليف إف وجد(. إذا دل يتم قيد أي تكاليف ناذبة عن إصدار أو شراء أسهم ادلصرؼ على األرباح ادلدورة )بالصايف بعد األثر الضرييب
 تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد ىذه التكاليف كمصاريف على بياف الدخل. 

 إجراء ادلقاصة:
ويسدد يتم إجراء ادلقاصة بُت موجودات ومطلوبات مالية عندما شنلك ادلصرؼ حقًا قانونيًا إلجراء ادلقاصة بُت ادلبالغ أو أف زنقق ادلوجودات 

 ادلطلوبات بشكل متزامن ، ويتم إظهار القيمة الصافية يف ادلركز ادلارل فقط.
 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف: 

ؤجلة وأرصدة التمويبلت غَت ادلن
ُ
تجة حيث يتم االعًتاؼ باإليرادات وادلصاريف على أساس االستحقاؽ باستثناء اإليرادات اخلاصة بذمم البيوع ادل

 ؼ هبا كإيرادات ويتم تسجيلها يف حساب أرباح وعموالت زلفوظة. ال يتم االعًتا
زنقق ادلصرؼ دخل من العموالت والرسـو )األتعاب( من خبلؿ تقدًن اخلدمات ادلتنوعة لعمبلئو، وشنكن تقسيم الدخل من الرسـو )األتعاب( 

 ضمن فئتُت: 
ًتاؼ هبذا الدخل على أساس االستحقاؽ وحبيث ربمل كل فًتة مالية دبا ( الدخل من اخلدمات ادلقدمة على فًتة معينة من الزمن: يتم االع5

 سنصها من الدخل الذي يتضمن العموالت والرسـو من إدارة ادلوجودات واحلفظ األمُت واألتعاب اإلدارية واالستشارية ادلختلفة وغَتىا. 
 تحقاؽ. العموالت ادلتعلقة بالتسهيبلت يتم تأجيلها واالعًتاؼ هبا حسب مبدأ االس

 ( الدخل من الصفقات )العمليات(: 8
راؽ مثل األتعاب اليت تنشأ من ادلفاوضات أو ادلشاركة يف ادلفاوضات لصفقة )عملية( مع طرؼ ثالث مثل ترتيبات شراء أسهم أو رلموعة من األو 

 ادلالية أو بيع وشراء منشآت، يتم االعًتاؼ هبا عند اإلنتهاء من الصفقة )العملية(.
 ت والرسـو أو اجلزء منها واليت يتم ربطها مع أداء معُت رنب أف يتحقق، يتم االعًتاؼ هبا بعد أف تتحقق معايَت األداء ادلتفق عليها. العموال

 التوزيعات النقدية لؤلسهم: 
 (. يتم االعًتاؼ بأرباح أسهم الشركات عند ربققها )عندما تصبح من حق ادلصرؼ، إقرارىا من اذليئة العامة للمساذنُت

 ادلوجودات ادلالية ادلرىونة:
دلصلحة  األمواؿ )ادلنقولة وغَت ادلنقولة( اليت توضع عليها إشارة رىن على صحيفتها يف السجبلت اخلاصة هبا للعقارات وللمنقوالت اليت ذلا سجل

 دبوافقة الدائن ادلرهتن.وتبقى لو كافة حقوؽ ادللكية إال أف حق التصرؼ يكوف  ادلرهتن الدائن وتبقى حيازهتا بيد الراىن 
 الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون ُمستحقة:

تظهر ادلوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرؼ يف ادليزانية العامة ضمن بند موجودات قيد االستثمار والتصفية وذلك بالقيمة اليت آلت هبا  -
يف تاريخ البيانات ادلالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها  للمصرؼ أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويُعاد تقييمها 

 الذي مت كخسارة يف بياف الدخل وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد. يتم تسجيل الزيادة البلحقة يف بياف الدخل إذل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين
 تسجيلو سابقاً. 

 ة:الموجودات غير الملموس
ادلوجودات غَت ادللموسة اليت يتم احلصوؿ عليها من خبلؿ االندماج تُقيَّد بالقيمة العادلة يف تاريخ احلصوؿ عليها. أمَّا ادلوجودات  -

 غَت ادللموسة اليت يتم احلصوؿ عليها من خبلؿ طريقة أُخرى غَت االندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.
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على أساس تقدير عمرىا الزمٍت لفًتة زُلددة أو لفًتة غَت زُلددة. ويتم إطفاء ادلوجودات غَت يتم تصنيف ادلوجودات غَت ادللموسة  -
ادللموسة اليت ذلا عمر زمٍت زُلدد خبلؿ ىذا العمر ويتم قيد اإلطفاء يف بياف الدخل. أمَّا ادلوجودات غَت ادللموسة اليت عمرىا 

 تاريخ البيانات ادلالية ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف بياف الدخل. الزمٍت غَت زُلدد فيتم ُمراجعة التدين يف قيمتها يف
يتم ُمراجعة أيَّة ُمؤشرات على تدين قيمة ادلوجودات غَت ادللموسة يف تاريخ البيانات ادلالية. كذلك يتم ُمراجعة العمر الزمٍت لتلك  -

 ادلوجودات ويتم إجراء أيَّة تعديبلت على الفًتات البلحقة.
 م االعًتاؼ بنفقات األحباث كمصروؼ زنمل فور حدوثو على بياف الدخل. يت  -

 يتم االعًتاؼ بالنفقات ادلدفوعة خبلؿ مرحلة تطوير أصل غَت ملموس كأصل شريطة قدرة ادلصرؼ على إظهار أو ربقيق: -
o  .اجلدوى والقدرة التقنية على إكماؿ األصل غَت ادللموس ليصبح جاىزاً للبيع أو لبلستخداـ 
o ية ادلنشأة يف إكماؿ األصل وبيعو أواستخدامو. ن 
o  .قدرة ادلنشأة على بيع أو استخداـ األصل 
o  كيف سينتج ىذا األصل منافع اقتصادية مستقبلية، ويتضمن ذلك قدرة ادلنشأة على إظهار وجود سوؽ لؤلصل اجلديد أوفوائده إذا كاف

 سيتم استخدامو داخلياً. 
o  لدى ادلنشأة إلكماؿ األصل وذبهيزه للبيع أو لبلستخداـ. وجود القدرة التقنية وادلالية 
o .قدرة ادلنشأة على قياس وبشكل يعتمد عليو التكلفة ادلدفوعة على األصل غَت ادللموس يف مرحلة التطوير 

حاسبية لكل بند من ادلوجودات غَت ادللموسة لدى ادلصرؼ : -
ُ
 فيما يلي السياسة ادل

 دية على أساس سعر التكلفة باللَتات السورية و مؤونة التدين يف القيمة إف وجدت.تظهر ادلوجودات الثابتة غَت ادلا

تسجيل أي تدين بالنسبة للموجودات الثابتة غَت ادلادية اليت عمرىا الزمٍت غَت زلدد، يتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات ادلالية ويتم 
 يف قيمتها يف بياف األرباح أو اخلسائر.

 ي اطفاء ادلوجودات الثابتة غَت ادلادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي:رنر 

 %(83سنوات ) 1 برامج ادلعلوماتية  
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 النقد وما في حكمو: -١
رصدة لدى بنوؾ ىو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خبلؿ مدة ثبلثة أشهر )استحقاقاهتا األصلية ثبلثة أشهر فأقل(، وتتضمن: النقد واأل

قاهتا مركزية واألرصدة لدى البنوؾ وادلؤسسات ادلصرفية، وتنػزؿ ودائع البنوؾ وادلؤسسات ادلصرفية اليت تستحق خبلؿ مدة  ثبلثة أشهر )استحقا
 األصلية ثبلثة أشهر فأقل( واألرصدة ادلقيدة السحب.

 لَتة سورية
 8353  8359 البيان

 5,821,6,5,391  92,,292,952 نقد يف اخلزينة
    أرصدة لدى مصارف مركزية :

 2,191,225,233  92,693,,52,363 حسابات جارية/ ودائع ربت الطلب -
 8,922,582,233  93,,8,385,221 متطلبات االحتياطي النقدي -

 86,323,,62  628,,22,33 غرفة التقاص -أخرى 
 115١٥٤5٤1٤5٦4٦  415١1١51٧454١١ اجملمػػوع                    
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  إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل: -٢
 إف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:

 
 مصارؼ  مصارؼ 

 اجملمػػػػػػػػػػػوع
 خارجيػػػػة زلليػػػػة

 8353 8359 8353 8359 8353 8359 البيػػػػاف 

 لَتة سورية   لَتة سورية   لَتة سورية لَتة سورية  لَتة سورية لَتة سورية    
 93,293,392,852 ,33,231,598,25 ,66,,38,319,52 ,,91,9,,85,3,9 55,621,212,192 58,953,5,2,883 حسابات جارية وربت الطلب

حسابات استثمارات مطلقة استحقاقها 
 9,329,328,233 3 3,125,291,292 3 138,386,212 3 أشهر أو اقل  3األصلي 

 ٢٥5٦4٢511٧5٧41 ١١5٦١٣51٢45٥1٧ ١٣5٤١٣5٧١٣5٣1٤ 415١٧٢5٧٢٣5٢٧٧ 1451٦٦51٦٢5٢١٣ 145٢1١51٧٥544١ اجملموع
 .(لَتة سورية  للسنة السابقة ,2,828,836,62 مقابل)لَتة سورية   ,33,919.2,,56,536نتيجة العقوبات  قيدة السحبادلرصدة األبلغت 

 ؿ.س 398,352,115,,الصافية بالبنك  يبلغ مبلغ األمواؿ اخلاصة

  وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر: استثمارحسابات  -٣
 ف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:إ

 
 مصارؼ  مصارؼ 

 اجملمػػػػػػػػػػػوع
 خارجيػػػػة زلليػػػػة

 8353 8359 8353 8359 8353 8359 البيػػػػاف 

 لَتة سورية         لَتة سورية   لَتة سورية        لَتة سورية لَتة سورية               ورية لَتة س   
 95,523,,2,992 6,833,229,692 95,523,,2,992 6,833,229,692 3 3 حسابات استثمارية مطلقة 

 ٦5٢٢٦5٧٢151٦١ ٤54١١5٥٥٢5٤٢٥ ٦5٢٢٦5٧٢151٦١ ٤54١١5٥٥٢5٤٢٥ ١ ١ المجموع
  (.لَتة سورية  للسنة السابقة 3مقابل )لَتة سورية   6,833,229,692نتيجة العقوبات  قيدة السحبادلصدة ر األبلغت 
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 :األنشطة التمويليةوأرصدة البيوع المؤجلة ذمم صافي  ـ ٤
 تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي: أن

 ليرة سورية                                                                                        

 البيــان
 المجمـوع الذاتيـــة الُمشتــركة

4١1٢ 4١1١ 4١1٢ 4١1١ 4١1٢ 4١1١ 
راحبة وادلراحبة لآلمر بالشراء 

ُ
 86,2,9,132,639  91,633,,31,322 3 3 86,2,9,132,639 91,633,,31,322 ادل

 31,118,158 85,351,632  3 3 31,118,158 85,351,632 االستصناع
 25,626,929  31,926,,28 3 3 25,626,929 31,926,,28  اخلدمات اجارة

ذمم ناذبة عن حسابات خارج 
 583,836,821 519,163,131 3 3 583,836,821 519,163,131 ادليزانية

 4٥51415٧٦45٦٦٣ ١٣5١١٤5٢٤١54١4 ١ ١ 4٥51415٧٦45٦٦٣ ١٣5١١٤5٢٤١54١4 المجمـوع
 ,8,522,158,55- 963,3,2,,3,,5- 3 3 ,8,522,158,55- 963,3,2,,3,,5- ينزؿ: األرباح ادلؤجلة 
 253,9,1,813- 5,338,1,6,3,1- 3 3 253,9,1,813- 5,338,1,6,3,1- ينزؿ: األرباح احملفوظة
 9,229,635,923- 386,,,553,2,,- 3 3 9,229,635,923- 386,,,553,2,,- ينزؿ: سُلصص التدين 

لة صافي ذمم البيوع الُمؤج
 وأرصدة التمويالت

4١54٦١5٣١15٢1٢ 1٧54٢٣5١٢٢5١ ١ ١١١ 4١54٦١5٣١15٢1٢ 1٧54٢٣5١٢٢5١١١ 

 
ؤجلة وأرصدة التمويبلت غَت ادلنتجة  -

ُ
لَتة سورية للسنة  ,59,393,928,31لَتة سورية ُمقابل  56,685,233,393بلغت ذمم البيوع ادل

 92السابقة أي ما نسبتو )
ُ
للسنة  %(15,2% ذاتية(، مقابل ما نسبتو )3% مشًتكة و92ؤجلة وأرصدة التمويبلت )%( من رصيد ذمم البيوع ادل

 . % ذاتية(3% مشًتكة و15,2السابقة )
ؤجلػػة وأرصػػدة التمػػويبلت غػػَت ادلنتجػػة بعػػد تنزيػػل األ  -

ُ
لػػَتة سػػورية أي مػػا  532,233,,2,,59وادلًتاكمػػة احملفوظػػة  ربػػاحبلغػػت ذمػػم البيػػوع ادل

% ذاتيػػػة( مقابػػػل 3% مشػػػًتكة و99.92احملفوظػػػة ) ربػػػاحرصػػػيد ذمػػػم البيػػػوع ادلؤجلػػػة وأرصػػػدة التمػػػويبلت  بعػػػد تنزيػػػل األ٪( مػػػن  99.92نسػػػبتو )
 % ذاتية(.3% مشًتكة و,8.,9للسنة السابقة ) %(,8.,9لَتة سورية أي ما نسبتو ) 58,259,512,693

ؤجلة وأرصدة التمويبلت ادلمنوحة للحكومة السوري -
ُ
ذمم البيوع  إصبارل%( من 3لَتة سورية أي ما نسبتو ) 3ة وبكفالتها بلغت ذمم البيوع ادل

ؤجلة وأرصدة التمويبلت )
ُ
 % ذاتية(. 3% مشًتكة و3للسنة السابقة ) %(3أي ما نسبتو ) ،لَتة سورية 3% ذاتية( ُمقابل 3% مشًتكة و3ادل

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

 
8359  8353 

 5,192,333,955  9,229,635,923 الرصيد يف بداية السنة
 3,292,322,332  8,222,252,928 ادلكوف خبلؿ السنة 

 66,,,983,22-  5,363,113,325 فروفات تقييم
 3  3  الديوف ادلعدومة(ادلستخدـ من ادلخصص خبلؿ السنة )

 386,,,553,2,, الرصيد يف هناية السنة
 

9,229,635,923 
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 3  3 ادلشًتكة 
 ٢5٦٥٢5٤١15٢٦١  ٧511١5٦٧٧5١4٤ ذاتية 

لَتة سورية مقابل  (392,8,8,826)لغت ادلخصصات اليت انتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديوف وحولت إزاء ديوف أخرى مبلغ ب
 لَتة سورية للسنة السابقة.( ,92,995,23)

 المحفوظة: رباحاأل -

 لبيػػاف
 اجملمػوع ذاتػػية ُمشًتكػػة

8359 8353  8359 8353 8359 8353 
 )لَتة سورية( )لَتة سورية( )لَتة سورية( )لَتة سورية( ) لَتة سورية( )لَتة سورية( 

 323,,1,8,59 253,9,1,813 3 3 323,,1,8,59 253,9,1,813 الرصيد يف بداية السنة

ُيضاؼ: األرباح احملفوظة خبلؿ 
 السنة

5,5,1,123,135 8,61,,828,615 3 3 5,5,1,123,135 8,61,,828,615 

ينزؿ: األرباح احملفوظة خبلؿ 
 السنة احملولة إذل اإليرادات

-5,336,96,,616 -8,932,,36,929 3 3 -5,336,96,,616 -8,932,,36,929 

 253,9,1,813 5,338,1,6,3,1 3 3 253,9,1,813 5,338,1,6,3,1 الرصيد يف هناية السنة
 

 دات مالية ُمتاحة للبيع: موجو  -٥
 إن تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي: 

 لَتة سورية

 البيػػاف
 اجملمػوع ذاتيػػة ُمشًتكػػة

8359 8353 8359 8353 8359 8353 
موجودات مالية ُمتوفر ذلا 

             أسعار سوقية:

 3,5,8,853 582,,1,59,     3,5,8,853 582,,1,59, ػ أسهم شركات    
وع موجودات مالية ُمتوفر رلم

 3,5,8,853 582,,1,59,     3,5,8,853  582,,1,59,  ذلا أسعار سوقية

رلمػوع ادلوجودات ادلالية 
تاحة للبيع

ُ
 3,5,8,853 582,,1,59,     3,5,8,853 582,,1,59, ادل

 
 
 
 
 
 



١١  

  فيما يلي جدواًل لإلفصاح عن االستثمارات في األسهم:
 ليرة سورية                                                                                            4١1٢      

اسم الجهة 
 المصدرة للسهم

طبيعة النشاط 
الرئيسي 
للجهة 
 المصدرة

 القيمة االسمية القيمة السوقية عدد األسهم تاريخ الشراء نسبة التملك رأس مال الجهة المصدرة

قيمة 
الرىن 
على 
 مالسه

   2,174,000 5,021,940 4,000 16/12/2010 0.00000722 301,015,083,600  خدمي ناقالت الغاز
 شركة العقيلة للتأمُت

  التكافلي
   103,002,500 90,127,188 1,030,025 22/05/2014 0.05150125 2,000,000,000 التامُت

 ليرة سورية                                                                                       4١1١        

اسم الجهة 
 المصدرة للسهم

طبيعة النشاط 
الرئيسي 
للجهة 
 المصدرة

 القيمة االسمية القيمة السوقية عدد األسهم تاريخ الشراء نسبة التملك رأس مال الجهة المصدرة

قيمة 
الرىن 
على 
 السهم

  خدمي ناقالت الغاز
218,270,551,00

0 0.00000722 16/12/2010 4,000 3,192,210 1,576,400.0   

   ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ

  رؤوس أموال شركاتات في استثمار  -٦
لوجود تأثَت  سبلمية للتأمُت على اعتبارىا شركة زميلة نظراً لكية يف احتساب عائدات الشركة اإلإف ادلصرؼ سابقاً كاف يعتمد طريقة حقوؽ ادل

ة ىاـ غَت مباشر يف اإلدارة نتيجة وجود ثبلثة أعضاء يف رللس إدارة ادلصرؼ ضمن رللس إدارة الشركة ونظراً للتعديل يف رللس إدارة الشرك
ذل الغاء حيث اخنفض عدد األعضاء ادلشًتكُت بُت ادلصرؼ والشركة اإلسبلمية للتأمُت من ثبلثة األعضاء إذل عضو واحد ،األمر الذي أدى إ

 ؿ.س  16,،5،336التأثَت ادلشار إليو أعبله وعليو مت اعتماد طريقة التكلفة يف احتساب عائدات الشركة ونتيجة لذلك ربقق وفر بقيمة 
 ات ادلشًتكة والذاتية كل على حدة:ستثمار وذلك وفق اجلدوؿ التارل لبل

 اسم
 الشركة

بلد 
 التأسيس

بلد 
 اإلقامة

نسبة 
 ادللكية

نسبة 
حقوؽ 

 تصويتال

طبيعة 
 النشاط

تاريخ البيانات 
ادلالية ادلعتمدة 

 للشركة
 القيمة العادلة ستثماراالتكلفة  تاريخ التملك

الشركة 
السورية 

االسبلمية 
 للتأمُت

 18,133,333 18,133,333 33/35/8332 35/58/8359 خدمي %1 %1 سورية سورية

 
 
 
 
 
 
 



١٢  

 : ثمارستاالفيما يلي ُملخص احلركة اليت سبت على قيمة  -
 ليرة سورية

 البيػػاف
 اجملمػوع الذاتية شًتكػةادل

8359 8353 8359 8353 8359 8353 
 8485468,45 8685468,45 0 0 8485468,45 8685468,45 الرصيد يف بداية السنة

 0 4048106- 0 0 0 4048106- حصة ادلصرؼ من أرباح )خسائر( السنة قبل الضريبة
 0 480,48484     0 480,48484 تغيَت بالسياسة احملاسبية

 180008000- 188008000- 0 0 180008000- 188008000- توزيعات أرباح
 655465,45, 05,555555, 0 0 655465,45, 05,555555, الرصيد يف هناية السنة

 صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك: -٧
  إن تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:

 ليرة سورية                                                                                      :                4١1٢

 البيػػاف 

شًتكة
ُ
 اجملمػوع الذاتية ادل

 التكلفة
االستهبلؾ 
ًتاكم + 

ُ
ادل

 سلصص التدين
 التكلفة صايف القيمة

االستهبلؾ 
ًتاكم

ُ
 ادل

صايف 
 القيمة

 التكلفة
االستهبلؾ 

ًتاك
ُ
م + ادل

 سلصص التدين
 صايف القيمة

موجودات إجارة 
 ُمنتهية بالتمليك 

39,,231,132 -568,,23,396 526,261,5,8 3 3 3 39,,231,132 -568,,23,396 526,261,5,8 

 526,261,5,8 23,396,,568- 231,132,,39 3 3 3 526,261,5,8 23,396,,568- 231,132,,39 اجملمػػوع

 
 ليرة سورية                                                                                                          :4١1١

 البيػػاف
شًتكة

ُ
 اجملمػوع الذاتية ادل

ًتاكم التكلفة
ُ
 التكلفة صايف القيمة االستهبلؾ ادل

االستهبلؾ 
ًتاكم

ُ
 ادل

صايف 
ًتاكم التكلفة القيمة

ُ
 ةصايف القيم االستهبلؾ ادل

ودات إجارة موج
  ُمنتهية بالتمليك

323,356,512 -53,,392,336 893,,62,588 3 3 3 323,356,512 -53,,392,336 893,,62,588 

 62,588,,893 392,336,,53- 323,356,512 3 3 3 62,588,,893 392,336,,53- 323,356,512 اجملمػػوع

  
ستحقة  إصبارلبلغ  -

ُ
 لَتة سورية غَت منتج. ,3,139,93منها ة سورية لَت  ,3,123,52أقساط اإلجارة ادل

 لَتة سورية غَت منتج. 8,528,399منها لَتة سورية كما يف الفًتة السابقة   8,855,521مقابل  -
 ؿ.س  9,252,821بلغ سلصص التدين لقيمة موجودات االجارة ادلنتهية بالتمليك مبلغ 

 
 
 
 



١٣  

 
 أو التصفية:  ستثماراالصافي موجودات قيد  -1١

 إف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي: 
 ليرة سورية

 البيػػاف
شًتكػة

ُ
 اجملمػوع الذاتية ادل

8359 8353 8359 8353 8359 8353 
 312,,25,,39 122,561,132     312,,25,,39 122,561,132 موجودات آيلة لوفاء ديوف.

 3 122,561,132     3 122,561,132 (5اإلصبارل )
             ينزؿ: 

آيلة ػ سلصص استهبلؾ موجودات 
 لوفاء ديوف.

-2,231,,31 3     -2,231,,31 3 

آيلة لوفاء ػ سلصص تدين موجودات 
 3 8,365,293-     3 8,365,293- ديوف.

 3 262,692,,-     3 262,692,,- (8إصبارل ادلخصصات )
 312,,25,,39 ,162,8,2,22     312,,25,,39 ,162,8,2,22 (8-5الصايف )

 
 فيما يلي ملخص احلركة على ادلوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرؼ وفاء لديوف مستحقة: 

 
8359   8353 

  اجملموع  ىموجودات مستملكة أخر  مستملكةعقارات  
 لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  
 82,2,8,2,3 393,,25,,39 3 393,,25,,39 رصيد بداية السنة     

 385,286,163 882,996,5,9 3 882,996,5,9 ضافاتإ
 3 31,,2,231- 3 31,,2,231- سلصص استهبلؾ

 3 8,365,293- 3 8,365,293- خسارة التدين
 3,,25,,1239 ,162,8,2,22 3 ,162,8,2,22 رصيد هناية السنة 

 



١٤  

 موجودات ثابتة  -44
  ن تفاصيل هذا البند هي كما يمي:إ

 

 
وأجهزة معػدات   

 ثاثوأ
 

 أجهزة
  مشاريع ربت التنفيذ أخرى 

 اجملموع ربسينات ادلباين احلاسب اآلرل وسائط نقػل مبانػػػي أراضي
 لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية 8359

          التكلفـــة:
 السنةالرصيد يف بداية 

 
5,,33,921,293 35,,338,366 33,2,3,133 835,288,258 1,,196,,13 ,,312,62, 

 
8,112,386,213 

 اضافات
 

88,,32,,195 83,525,253 58,323,233 52,395,631 2,,33,931 5,235,323 
 

8,3,352,925 
 838,3,6,5,9-  3 3 3 1,633,333-  886,2,6,5,9-  استبعادات

 نةالرصيد يف هناية الس
 

5,,31,26,,3,3 398,153,226 93,865,833 813,569,992 62,923,311 55,363,31, 
 

8,652,89,,382 
         االستهالك المتراكم:

3 
 استهبلؾ مًتاكم يف بداية السنة

 
-539,,59,883 -562,,,5,,39 -86,232,,59 -529,95,,292 -38,528,31, -6,58,,552 

 
-118,366,363 

 استهبلؾ السنة
 

-,3,661,238 -98,633,358 -9,523,396 -82,133,956 -9,631,269 3 
 

-56,,121,893 
 291,839,,2  3 3 3 1,633,333 3 29,891,839  استبعادات

 االستهبلؾ ادلًتاكم يف هناية السنة
 

-515,339,622 -853,1,5,,56 -81,388,863 -855,,13,869 -36,222,283 -6,58,,55, 
 

-698,536,323 
 دين يف القيمةالت

 
3 3 3 3 3 3 

 
3 

 صايف القيمة الدفًتية للموجودات الثابتة
 

5,219,939,938 535,,85,,63 59,,32,,93 32,859,523 35,238,138 9,,33,,93 
 

5,,26,598,,12 
دفعات على حساب شراء موجودات 

         ثابتة
3 

 مشاريع ربت التنفيذ
 

      
522,236,32, 522,236,32, 

 الموجودات الثابتة في نهاية السنة صافي
 

5,219,939,938 535,,85,,63 59,,32,,93 32,859,523 35,238,138 9,,33,,93 522,236,32, 8,569,,9,,396 
          
 

====== ====== ====== ====== ====== ====== 
  

====== 
 
 
 



١٥  

 

 مبانػػػي أراضي 4١1١
معػدات وأجهزة 

اآلرل احلاسب وسائط نقػل وأثاث  اجملموع مشاريع ربت التنفيذ أخرى ربسينات ادلباين 

          التكلفـــة:
 الرصيد يف بداية السنة

 
5,221,326,66, 358,296,293 33,2,3,133 882,253,583 93,399,293 2,311,689 

 
8,132,239,9,, 

 اضافات
 

52,32,,329 6,9,6,,83 3 9,385,6,5 5,,138,532 5,333,311 
 

9,,258,215 
 استبعادات

 
3 -55,633 3 -83,,333 3 3 

 
-883,633 

 الرصيد يف هناية السنة
 

5,,33,921,293 35,,338,366 33,2,3,133 835,288,258 1,,196,,13 ,,312,62, 
 

8,112,386,213 
         االستهالك المتراكم:

3 
 استهبلؾ مًتاكم يف بداية السنة

 
-559,355,339 -539,632,1,6 -88,6,3,853 -512,833,286 -55,262,,3, -2,38,,553 

 
-992,,62,112 

 استهبلؾ السنة
 

-83,633,856 -92,3,1,,15 -6,212,536 -99,33,,399 -,,232,525 -218,658 
 

-533,612,993 
 استبعادات

 
3 3 3 29,2,8 3 3 

 
29,2,8 

 االستهبلؾ ادلًتاكم يف هناية السنة
 

-539,,59,883 -523,333,192 -8,,992,396 -835,961,522 -85,632,3,3 -,,325,281 
 

-12,,113,536 
 التدين يف القيمة

 
3 3 3 3 3 

  
3 

 صايف القيمة الدفًتية للموجودات الثابتة
 

5,262,165,183 536,8,2,15, 9,398,519 33,312,639 32,,3,,265 826,,19 
 

5,,22,226,699 
دفعات على حساب شراء موجودات 

  ثابتة
3 3 3 3 3 3 

 
3 

 مشاريع ربت التنفيذ
 

      
812,193,326 812,193,326 

 233,,8,836,35 812,193,326 19,,826 265,,3,,32 33,312,639 9,398,519 ,536,8,2,15 5,262,165,183              صافي الموجودات الثابتة في نهاية السنة

          
 

====== ====== ====== ====== ====== ====== 
  

====== 
 اليوجد أية التزامات تعاقدية مالية القتناء موجودات ثابتة يف ادلستقبل 

 ؿ.س 22,393,131بلغت قيمة تكلفة ادلوجودات الثابتة ادلستهلكة بالكامل وال تزاؿ يف االستثمار مبلغ 
 



١٦  

 وفيما يلي قيمة الموجودات الثابتة للفروع المغلقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :موسةـ موجودات غير مل14
 لَتة سورية                                                                                     ف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:إ

 
8359 

  
8353 

 
 أخرى أنظمة  

 
 أخرى أنظمة 

   حاسوب وبرامج البيػػػػػػػػػػػػػاف 
  حاسوب وبرامج

 3 82,392,933 رصيد بداية السنة
 

13,385,,16 3 
 3 5,685,589 إضافات

 
6,323,,,5 3 

 3 8,332,693- اإلطفاء للسنة 
 

-8,,312,192 3 
                  83,,9,231- تصحيح إطفاء سنوات سابقة

 
3              

  445١٧٣5٧٤1 رصيد هناية السنة
 

4٥5١٢٦5٢١١  
 موجودات أخرى   -1١

 لَتة سورية                                                    ان تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:

 
8359 

 
8353 

 ,1,,,33,39 إيرادات برسم القبض 
 

21,898,621 
 16,383,358 مصروفات مدفوعة مقدماً 

 
86,22,,25, 

 ,3,123,52 إجارة منتهية بالتمليك. ذمم 
 

3 
 592,235,368 حسابات مدينة أخرى -أخرى 

 
,,,132,968 

 133,293,683 نقد مفقود للفروع ادلغلقة
 

962,381,653 
 23,333,333 قيد االرجاع نقد مسروؽ

 
23,333,333 

 133,293,683- مؤونة نقد مفقود للفروع ادلغلقة
 

-918,362,,81 
 3 مؤونة نقد مسروؽ

 
-23,333,333 

 385,292,158 المجمـــــــوع                                       
 

195,5,2,886 

 مبلغ الموجودات الثابتة الفرع 
 121,256,,53 ضبص الرئيسي 5

 95,888,326 دير الزور 8

 19,893,219 سيف الدولة 3

 66,322,538 السبع حبرات 9

 96,323,623 حرستا 1

 95,933,632 عدرا 6

 99,933,926 الرقة 2

 11,835,858 درعا  2

 15,,5,2,8 ضبص الدرويب ,

 ٢٤١5١٧٦5٤1٢ المجموع 



١٧  

مليوف لَتة  23بتعويض بنك سورية الدورل اإلسبلمي دببلغ سرقة فرع القامشلي البالغ  58/55/8359صدر قرار قطعي من احملكمة بتاريخ 
مليوف لَتة سورية . علمًا بأف شركة التأمُت قد عوضت البنك بكامل قيمة ادلبلغ بتاريخ  23سورية وعليو مت زبفيض ادلخصصات دببلغ 

38/38/8351 
 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي :  -1٢
أف ربتفظ لدى مصرؼ سورية  رنب على ادلصارؼ اخلاصة 8335( لعاـ 82بناًء على قانوف إحداث ادلصارؼ اخلاصة وادلشًتكة رقم )     

 فية ادلصرؼ. % من رأس ماؿ ادلصرؼ، ويتم اإلفراج عنها فقط عند تص53ادلركزي بوديعة رلمدة )زلجوزة( تعادؿ 
 يتكوف ىذا البند شلا يلي :

 كانوف األوؿ  35                كانوف األوؿ  35                                                                                            
      8359   8353  
  ؿ.س.   ؿ.س.     

 -                  133,129,823                                                                          لَتة سورية
  5,322,535,936  5,329,115,231  دوالر أمريكي

    5,221,581,,21  5,322,535,936 
 

 مصارف ومؤسسات مالية: استثماروحسابات  إيداعات -1٣

 
4١1٢ 4١1١ 

 
 خـــــارج  داخــــل

 الجمهورية 
 خـــــارج  داخــــل 

 الجمهورية 
 

 المجمـــوع الجمهورية المجمـــوع الجمهورية

 
 لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية 

حسابات جارية وربت 
 935,,56,822,29 3 935,,56,822,29 26,912,,51,853 3 48814084048680 الطلب

 231,,828,12 3 231,,828,12 65,,316,339 3 68444,,848, ودائع رلمدة 

 536,,56,125,33 3 536,,56,125,33 51,162,355,952 3 51,162,355,952 المجموع      

 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء:  -1٤
 لَتة سورية                                                  ف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:إ

 
8359  8353 

    حسابات جارية / ربت الطلب
 ,22,12,,1,619  ,2,521,922,23 باللَتة السورية

 585,316,,51,82  2,661,586,332 بالعمبلت األجنبية
 4١5٧١٢51١٧5٤٢٣  1٣5٦٢١5٤1٣51٥٤ اجملموع

 



٢١  

أرصدة احلسابات  إصبارل٪( من  3.83و )لَتة سورية أي ما نسبت 29,,155,329بلغت ودائع احلكومة السورية والقطاع العاـ السوري  -
 ٪( يف السنة السابقة . 9.1لَتة سورية  أي ما نسبتو)252,,13,66,مقابل  اجلارية للعمبلء

 تأمينــات نقديـــة: -1٥
 إف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي: 

 البيان
 / باللَتات السورية8353 باللَتات السورية/ 8359

 الذاتية ادلشًتكة الذاتية ادلشًتكة

 3 332,322,2,6   ,19,39,,51 تأمينات مقابل ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت 

 3 32,,,53,8,6,61   216,,189,55 تأمينات مقابل تسهيبلت غَت مباشرة
 3 613,,9,52,   8,323,918 ىامع اجلدية

 3 13,226,226   56,522,932,129 تأمينات أخرى 
 3 ,259,53,,53,29   56,233,1,1,835 اجملموع

 ؿ.س ال تعطي عائد . 293,212,,56,61من ضمن التأمينات ادلذكورة مبلغ 
 ُمخصصات متنوعة: -1٦

 إف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي: 

 ادلكوف خبلؿ السنػػػػة رصيد بداية 
 السنػػػػة

خبلؿ  ادلستخػػدـ
 السنة

 مػا تػم رده
 لئليرادات

 رصيد هناية
 السنػة

 لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  4١1٢
 3,681,219 - 339,685 5,5,6,895 8,269,839 سلصص تعويض هناية اخلدمة

 88,393,,3 3 3 3 88,393,,3 مؤونة القطع التشغيلي
 82,228,323  96,8,8,285 15,536,331 ,,62,2,,83 سلصص ضريبة أجور وحوافز

 33,333,,56 6,333,333 3 352,265,, ,53,125,83 لديوف غَت مباشرة ـ. تدين ل
 23,333,333   31,333,333 31,333,333 تأمُت ذايت

 3  22,233,699 ,15,82,,66 311,,53,29 ـ. لقاء سلاطر زلتملة
 14١544٧5٧٦١ ٤5١١١5١١١ 14٢5٢4٥5٧٦٤ 1٤١5٣٥454٧٤ ٧١5١٦٣5٤٥١ المجمـــوع     

 لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  ة لَتة سوري 4١1١
 8,269,839 - 862,258 5,513,221 5,225,525 سلصص تعويض هناية اخلدمة

 88,393,,3 3 2,133,333 2,333,333 3,988,393 مؤونة القطع التشغيلي
 ,,62,1,,83 3 126,,3,,38 93,362,569 56,295,385 سلصص ضريبة أجور وحوافز

 ,53,125,83 3 3 ,53,125,83 3 ين للديوف غَت مباشرة ـ. تد
 31,333,333 3 3 31,333,333 3 تأمُت ذايت

 311,,53,29 3 3 311,,53,29 3 ـ. لقاء سلاطر زلتملة

 ٧١5١٦٣5٢٥١ ١ ٢١5٥١٥54٧٦ 1١٦5٤٢٦5٣١١ 4451٢٢54١٣ المجمـــوع     
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 ـ ضريبة الدخل:1٧
 :ـ موجودات/ مطلوبات ضريبية ُمؤجلة أ
 إفَّ تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي 

 
8359 8353 

 الضريبػة ادلؤجلػة الضريبة ادلؤجلػة الرصيػد يف هنايػة السنة ادلبالػػغ ادلضػافة ادلبالػغ احملػررة رصيػد بدايػة السنػة ادلشمولة احلسابات

 
 لَتة سورية  لَتة سورية لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية  لَتة سورية 

 233,,65,,5,93 299,313,3,2 3 661,866,338 موجودات ضريبية مؤجلة
 

661,866,338 

 3 3 3 3 3 3 
 من قبل مديرية ادلالية  ,833و  8332ويتم اآلف مراجعة بيانات عاـ  83/32/8359بتاريخ  1/ح/811بالقرار رقم  8332مت تصفية الضريبة لعاـ 

 وبات الضريبية الُمؤجلة ىي كما يلي: إنَّ الحركة على حساب الموجودات/ المطل -
 8353 8359  

  موجودات مطلوبات موجودات مطلوبات
 رصيد بداية السنة 661,866,338 ١ 51,363,,98 3

 ادلضاؼ 299,313,3,2 ١ ,3,,688,313 3
 رصيد هناية السنة      15٢١٧5٤1٧5٥١١ 3 ٤٤٣54٤٤5١١4 ١

 الضريبي:ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح  -ب 
8353 8359  

  لَتة سورية  لَتة سورية 
 قبل الضريبة اخلسارة احملاسبية 11,833,268,- 932,162,,92-
 تطرح: أرباح غَت خاضعة للضريبة  813,,8,315,35- 8,333,985,111-

 تضاؼ: مصروفات غَت مقبولة ضريبياً  952,,82,23 33,986,362
 الربح الضرييب             2,,2,953,1,18-               933,219,,8,92-

 نسبة ضريبة الدخل 81% 81%
 مطلوبات ُأخرى: -4١

 لَتة سورية                                                             إف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:

 
8359 8353 

 3,651,,,322 636,253,,35 شيكات مقبولة الدفع 
 69,,63,922 82,612,665 مقدماً  إيرادات مقبوضة

 552,235,133 953,998,121 ذمم دائنة أخرى 
 93,123,158 323,862,,6 مصروفات مستحقة وغَت مدفوعة

 51,322 51,285 رباح غَت شرعية رلنبوأ
 15,21, 129,88 حسابات بُت الفروع

 63,,61,,638 282,552,682               المجموع     



٢4  

 ات المطلقة: ستثمار الاـ حسابات 41
 إفَّ تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي: 

 ليرة سورية

 البيــان
4١1٢ 4١1١ 

مصارف  عمالء
 ومؤسسات مالية

مصارف  عمالء المجمـوع
 ومؤسسات مالية

 المجموع

 53,3,8,351,331 563,638,668 82,258,693,,, 663,,53,2,2,82 819,229,193 53,698,951,552 حسابات التوفير

 52,386,322,563 911,323,613 56,223,6,2,132 51,655,618,622 ,159,369,32 51,3,2,122,1,2 ألجـل

 91,296,331,,8 5,552,128,331 5,282,869,333 3,322,263,231 5,8,8,363,231 5,221,233,333 الوكاالت االستثمارية

 233,,33,369,83 ,5,232,161,69 82,686,629,513 38,126,236,528 8,365,338,912 33,181,233,251 المجمـوع

 أعباء محققة غير
 مستحقة الدفع 

5,,,686,661 5,,,686,661 533,382,331 533,382,331 

إجمالي حسابات 
 33,962,162,239   38,226,938,232   االستثمار الُمطلقة

 
 : القيمة العادلة احتياطيـ 44

 لَتة سورية                                                                                   إفَّ تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي: 

 البيػػاف
 ذاتيػػة مشتػركة

8359 8353 8359 8353 
تاحة للبيع

ُ
 565,3,3 (1,192,8,3) ػػػػ ػػػ ادلوجودات ادلالية ادل

 565,3,3 (1,192,8,3) ػػػػ ػػػ اجملمػوع

 
 القيمة العادلة كانت على النحو التارل: احتياطيإفَّ احلركة على 

 ليرة سورية                                                                                         القيمة العادلة/ ضمن حقوق الملكية:  احتياطي -
اف ػ ػ ي ب ل موجودات مالية  ا

 ُمتاحة للبيع
ات يف استثمار 

 العقارات
ُمتاحة موجودات 

 للبيع اآلجل
 اجملمػوع

 (1,192,8,3) ػػػػػ ػػػػػ (1,192,8,3) 8359
 565,3,3 ػػػػػ ػػػػػ 565,3,3 الرصيد يف بداية السنة

 (623,,1,23) ػػػػػ ػػػػػ (623,,1,23) أرباح )خسائر( غَت ُمتحققة
 (1,192,8,3) ػػػػػ ػػػػػ (1,192,8,3) الرصيد يف هناية السنة

 565,3,3 ػػػػػ ػػػػػ 565,3,3 8353
 (,,8,8,3) ػػػػػ ػػػػػ (,,8,8,3) الرصيد يف بداية السنة

 ,913,22 ػػػػػ ػػػػػ ,913,22 أرباح )خسائر( غَت ُمتحققة
 565,3,3 ػػػػػ ػػػػػ 565,3,3 الرصيد يف هناية السنة 
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 :ستثماراالمخاطر  احتياطي -١4
 ىي كما يلي:  ثمارستاالسلاطر  احتياطية على أصلإفَّ احلركة احل

 لَتة سورية                                     

 8353 8359 البيػػاف

 933,665,622 151,,22,21 رصيد بداية السنة

 62,,83,,,1 3 اإلضافات خبلؿ السنة

 329,283,595 3 اإلستبعادات خبلؿ السنة

 151,,22,21 151,,22,21 رصيد هناية السنة
 

 مكتتب بو وعالوة) خصم(:رأس المال ال -4٢
سهم بقيمة  9,312,,,29موزعة على  ؿ.س 931,233,,,2,9من  8359 كانوف األوؿ 35يتكوف رأس ماؿ ادلصرؼ كما يف 

 ؿ،س للسهم الواحد.  533قدرىاأمسية 

 تعديبلت فروقات قطع

 على رأس المال المدفوع       القيمة المعادلة

  بالدوالر   سنيةالتار    دوالر أمَتيكي   عدد االسهم  
  -  6,333,993,398  -   63,339,933 رأس ادلاؿ ادلدفوع باللَتة السوربة

 رأس ادلاؿ ادلدفوع بالدوالر الذي 
  -   83,933,333,  -   839,333,, مت بيعو وربويلو إذل اللَتة السورية

  رأس ادلاؿ ادلدفوع بالدوالر
 9,111,621,122 5,121,161,312  2139,968,2  51,211,619 )سجل باللَتة السورية( 

   29,,,9,312     2,9,,,931,233   

لغ قاـ ادلصرؼ بتحويل جزء من مركز القطع ادلقابل لرأس ادلاؿ ادلكتتب بالدوالر األمريكي إذل اللَتة السورية وتثبيت مركز قطع بنيوي دبب
، 8358شباط  83/ؿ . أ( بتاريخ 381دلركزي بالقرارين  رقم )دوالر أمريكي دبوجب موافقة جلنة ادارة مصرؼ سورية ا 33,258,221

 . 8358نيساف  89/ؿ. أ ( تاريخ 691والقرار )
 لَتة سورية. 931,233,,,2,9وقد سبت أخذ موافقة وزارة االقتصاد والتجارة على زيادة رأس ادلاؿ ليبلغ 

 وقد سبت الزيادة حىت اآلف وفق أربع مراحل:
 

لَتة سورية  1,965,325,133لَتة سورية ليصبح  965,325,133ادة رأمساؿ ادلصرؼ بقيمة : سبت زيادلرحلة األوذل
سهم وزيادة رأس ادلاؿ بتحويل قيمة  88,263,(، عن طريق توزيع ,833كانوف األوؿ   35لَتة سورية كما يف  1,333,333,333)

 األسهم من األرباح ادلدورة واالحتياطات وفق ما يلي:

  ؿ.س.   

  ,29,562,36 قانويناحتياطي  
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  ,29,562,36 احتياطي خاص 
  353,391,368 أرباح مدورة 
  965,325,133  

 ادلرحلة الثانية:

 لَتة سورية. 2,133,333,333لَتة سورية ليصبح  8,332,652,133سبت زيادة رأمساؿ ادلصرؼ بقيمة 
سهم وقد بلغ رأس  51,333,333عملية االكتتاب سهم لبلكتتاب حبيث يصبح إصبارل عدد االسهم بعد  9,322,832عن طريق طرح 

 لَتة سورية. 2,133,333,333ادلاؿ بعد الزيادة 
على  8355حزيراف  82/أـ بتاريخ 23ويف وقت الحق سبت ادلوافقة من قبل رللس مفوضي ىيئة االوراؽ واالسواؽ ادلالية السورية قرار رقم 

وعلى احكاـ تعليمات  8353لعاـ  551ألمسية للسهم وفقًا ألحكاـ ادلرسـو رقم الطلب ادلقدـ من قبل ادلصرؼ خبصوص ذبزئة القيمة ا
حزيراف  83تاريخ  5211وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  8355نيساف  2/ـ تاريخ ,9ذبزئة األسهم ودرلها الصادرة بالقرار رقم 

القيمة االمسية للسهم وعلى موافقة رللس ادلفوضُت جبلستو رقم ادلتضمن ادلصادقة على تعديل النظاـ االساسي للمصرؼ فيما يتعلق ب 8355
لَتة سورية للسهم الواحد ليكوف عدد إصبارل  533لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدورل اإلسبلمي  8355حزيراف  82تاريخ  38

 لَتة سورية. 2,133,333,333سهم بقيمة إصبالية تبلغ  21,333,333أسهم البنك 
 .8355سبوز  58تعديل القيمة اإلمسية ألسهم البنك يف سوؽ دمشق لؤلوراؽ ادلالية يف هناية يـو  وقد مت

لَتة سورية  833,,2,558,33لَتة سورية ليصبح  833,,658,33: سبت زيادة رأمساؿ ادلصرؼ بقيمة ادلرحلة الثالثة
سهم وزيادة رأس ادلاؿ بتحويل  6,583,3,8يع (، عن طريق توز ,833كانوف األوؿ   35لَتة سورية كما يف  1,333,333,333)

   قيمة األسهم من األرباح ادلدورة واالحتياطات وفق ما يلي: 
  ؿ.س.   

  ,5,132,33, احتياطي قانوين 
  ,5,132,33, احتياطي خاص 
    831,588,,98 أرباح مدورة 

     658,33,,833  
 

لَتة سورية  931,233,,,2,9لَتة سورية ليصبح  322,3,6,133: سبت زيادة رأمساؿ ادلصرؼ بقيمة ادلرحلة الرابعة
سهم وزيادة رأس ادلاؿ بتحويل قيمة  61,,3,223(، عن طريق توزيع ,833كانوف األوؿ   35لَتة سورية كما يف  1,333,333,333)

 األسهم من األرباح ادلدورة واالحتياطات وفق ما يلي:
  ؿ.س.   

  66,218,822 احتياطي قانوين 
  66,218,822 ياطي خاصاحت 
  86,,813,1,5 أرباح مدورة 

                                       322,3,6,133    
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 ( لعاـ 3نص القانوف رقم )لَتة سورية( على أف يسدد  51،333،333،333على زيادة رأس ماؿ ادلصارؼ اإلسبلمية ليصبح ) 8353
 . 8353/,52/3الصادر بتاريخ  63اؿ وفق ادلادة الثانية من ادلرسـو التشريعي رقم خبلؿ ثبلث سنوات ومت سبديد فًتة سداد رأس ادل

ياطياال -٣4  ات:حت
 احتياطي قانوين -

الصادر بتاريخ  533/3/,36و بناء على التعميمُت الصادرين عن مصرؼ سورية ادلركزي  8332لعاـ  3بناًء على القانوف رقم 
% من األرباح الصافية إذل 53يتم ربويل   ,58/8/833الصادر بتاريخ  18/533/5,واذل التعميم رقم  ,83/5/833

االحتياطي القانوين قبل اقتطاع ضريبة الدخل بعد إزالة أثر تغَتات سعر الصرؼ على القطع البنيوي. زنق للبنك التوقف عن مثل 
، إف االحتياطي القانوين غَت خاضع للتوزيع % من رأمساؿ البنك 81ىذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوين مساوياً لػ

وبذلك دل  جلرب اخلسارةبتحويل االحتياطي القانوين ادلتجمع عن سنوات سابقة  8353على ضبلة االسهم ،قاـ ادلصرؼ قبل عاـ 
نظرًا لعدـ وجود ربح  35/58/8359وكذلك احلاؿ حىت  8353 -8358يظهر رصيد حلساب االحتياطي القانوين يف عامُت 

 ايف بعد استبعاد أثر فروقات القطع البنيوي.ص

 احتياطي خاص
 18/533/5,والتعميم رقم  ,83/5/833بتاريخ  533/3/ ,36بناًء على التعميمُت الصادرين عن مصرؼ سورية ادلركزي رقم 

الصرؼ على القطع % من األرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة وبعد إزالة أثر تغَتات سعر 53يتم ربويل   ,58/8/833بتاريخ 
%  533البنيوي إذل االحتياطي اخلاص. زنق للبنك التوقف عن مثل ىذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي اخلاص مساوياً لػ

من رأمساؿ البنك. إف االحتياطي اخلاص غَت خاضع للتوزيع على ضبلة االسهم إال دبوافقة اذليئة العامة وادلصرؼ ادلركزي ، قاـ 
بتحويل االحتياطي اخلاص ادلتجمع عن سنوات سابقة إذل رأس ادلاؿ وبذلك دل يظهر رصيد حلساب  8353عاـ  ادلصرؼ قبل

نظراً لعدـ وجود ربح صايف بعد استبعاد أثر  35/58/8359وكذلك احلاؿ حىت  8353 - 8358االحتياطي اخلاص يف عامُت 
 فروقات القطع البنيوي.

 : لقاء الديونات والمخصصات المكونة حتياطياال -٤4
وأحكاـ قرار رللس النقد والتسليف رقم  8358( لعاـ 9/ـ.ف/ب38,بناء على أحكاـ قرار رللس النقد والتسليف رقم )ػ 

 ، ,58/833/,( تاريخ 9/ـ.ف/ب1,2وادلعدؿ لبعض أحكاـ القرار رقم )  59/9/8353( تاريخ 9/ـ.ف/ب613)
 ن االحتياطي العاـ دلخاطر التمويل يف حساب احتياطي سلاطر االستثمار، ما يعٍتػ يتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة م

يبلغ مقدار احتياطي عاـ سلاطر التمويل ادلطلوب  أنو ال حاجة لتكوين احتياطي عاـ دلخاطر التمويل يف حاؿ أف احتياطي سلاطر االستثمار
 8331/ لعاـ 31تكوينو أو يزيد عنو، ورنب أال يقل احتياطي سلاطر االستثمار عن ادلتطلبات ادلفروضة دبوجب ادلرسـو التشريعي رقم /

 خاطر التمويل أيهما أكرب.اخلاص بادلصارؼ اإلسبلمية أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة من االحتياطي العاـ دل
واخلاص بادلصارؼ اإلسبلمية جهة استمرار تكوين  8331/ لعاـ 31/ من ادلرسـو التشريعي رقم /59يستمر العمل بأحكاـ ادلادة / ػ 

ع احتياطي دلواجهة سلاطر االستثمار ادلشًتؾ لتغطية خسائر ناذبة عنو وذلك حىت يصبح مبلغ االحتياطي مثلي رأس ادلاؿ ادلدفو 
 للمصارؼ اإلسبلمية او أي مقدار آخر زندده رللس النقد والتسليف.

مت اعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل ادلصرؼ لتقدير مدى كفاية ادلخصصات احملتفظ هبا وارتأت ادارة ادلصرؼ  ػ 
 .لَتة سورية 825,252,928كفاية/حجز سلصصات اضافية تعادؿ 



٢٤  

وتبلغ  92,333,936مبلغ  35/58/8359صص على الديوف ادلنتجة للتسهيبلت ادلباشرة القائمة بتاريخ قاـ ادلصرؼ بتشكيل سلػ   
ؿ.س  وتبلغ  155,133وللتسهيبلت غَت ادلباشرة مبلغ وقدره  لَتة سورية  3حصة أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة مبلغاً وقدره

 ؿ.س  3قدرهحصة أصحاب احلسابات االستثمارية ادلطلقة منها مبلغاً و 
وتبلغ حصة  2,392,6,5,633مبلغ  35/58/8359قاـ ادلصرؼ بتشكيل سلصص للديوف غَت ادلنتجة للتسهيبلت ادلباشرة  بتاريخ ػ 

ؿ.س  وتبلغ حصة  58,939,933وللتسهيبلت غَت ادلباشرة مبلغ وقدره  ؿ.س  3مبلغاً وقدره ةأصحاب حسابات االستثمار ادلطلق
 ؿ.س  3رية ادلطلقة منها مبلغاً وقدرهأصحاب احلسابات االستثما

، حيث 8353تعليق تكوين االحتياطي العاـ دلخاطر التمويل لؤلصوؿ ادلمولة من ادلساذنُت واألمواؿ اليت يضمنها ادلصرؼ لنهاية عاـ ػ مت 
ينو بتاريخ وىو نفس ادلبلغ الذي مت تكو  536,128,939 35/58/8358بلغ إصبارل احتياطي العاـ دلخاطر التمويل لغاية 

. مع العلم أف ادلصرؼ ملـز باستكماؿ احتجاز اإلحتياطي العاـ دلخاطر التمويل ادلتوجب وفق أحكاـ القرار 35/58/8355
 95/ـ.ف/ب38,عند انتهاء العمل بالقرار  9/ـ.ف/ب613/ـ.ف/ب وتعديلو بالقرار 1,2

مبلغًا وقدره 8359/ 35/58يل واحملتجزة لغاية تاريخ تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار ادلطلق من احتياطي سلاطر التمو ػ 
نتيجة تعليق تكوين االحتياطي سلاطر التمويل لؤلصوؿ ادلمولة من  8358/,/33لَتة سورية وىي زلتسبة لتاريخ     151,,22,21

 أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة بعد التاريخ ادلذكور. 
  59,,393,,99 ( دببلغ9/ـ.ف.ب38,عن متطلبات قرار رللس النقد والتسليف )مت االحتفاظ بادلخصصات السابقة الفائضة ػ  

 لَتة سورية.     3وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة مبلغاً وقدره عن الديوف ادلباشرة وغَت ادلباشرة ،لَتة سورية، 
 ـ )خسائر متراكمة(:  ٥4
                 كانوف األوؿ  35            كانوف األوؿ  35                                                                                     

                    8359             8353   
                            ؿ.س.   ؿ.س.                          

        23,,8,238,389            9,111,621,122             زلققة                             غَت  أرباح مدورة

     (31,238,,5,213(         )3,222,956,235)                                               خسائر مًتاكمة

 إيرادات ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت:  -4٦   

 إفَّ تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:
 ليرة سورية            

 البيػػاف
 ُمشًتكػة

8359 8353 
راحبة وادلراحبة لآلمر بالشراء

ُ
 5,858,232,128 ,8,,5,333,631 ادل

 56,268,392 2,6,1,835 االستصناع
 52,235 81,,8, إجارة اخلدمات  -ُأخرى 

 652,215,,5,88 3,9,311,,5,33 اجملمػػوع
 

                                                           

 



٢٥  

 أرصدة التمويالت:مخصص تدني لذمم البيوع المؤجلة و  -4٧
جارة تقيداً بأحكاـ قرار رللس النقد والتسليف رقم دبا فيها ذمم اإليتم تكوين سلصصات تدين لكافة ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت 

 وتعديبلتو. ,833( لعاـ 9/ ـ.ف/ب1,2)
 

 :)خسائر( موجودات مالية ُمتاحة للبيع أرباح -33
 لَتة سورية                                                      يلي: إفَّ تفاصيل ىذا البند ىي كما 

 البيػػاف
 ُمشًتكػة

8359 8353 
 99,,66 3 أرباح )خسائر( متحققة 

 99,,66 3 اجملمػػوع
 

 مؤسسات مالية:المصارف و من الإيرادات  -١1
 لَتة سورية                                                               إف تفاصيل ىذا البند كمايلي:

 البيػػاف
 ُمشًتكػة

8359 8353 
 8,119,825, 62,256,8,2 حسابات استثمارية
 366,922 3 وكاالت استثمارية

 ,83,26,,8, 62,256,8,2 اجملموع
 : صافي إيرادات إجارة -١4

 لَتة سورية                                               إفَّ تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:  

 البيػػاف
 ُمشًتكػة

8359 8353 
 28,266,618 28,369,322 إيرادات إجارة منتهية بالتمليك

 3 9,252,821- يُطرح: سلصص تدين
 28,266,618 62,192,558 اجملمػػوع

 
 ؤجرة:مقتناة بغرض اإلجارة أو مموجودات  اىتالك -١١

 لَتة سورية                                                                         

 البيػػاف
 ُمشًتكػة

8359 8353 
 36,262,823 82,,36,,32 اىتبلؾ موجودات اإلجارة ادلنتهية بالتمليك

 36,262,823 82,,36,,32 اجملمػػوع



٢٦  

 :المشتركة إيرادات أخرى -39
 لَتة سورية                                   مشًتكة                                 

اف ػ ي ب ل  8353 8359 ا
 36,129,562 222,538,, أرباح الودائع ادلكسورة – إيرادات أخرى

 36,129,562 222,538,, اجملمػػوع
 

 :الدخل المشترك القابل للتوزيع .١٣
 ؿ.س للسنة السابقة . 353,,5,3,1,32مقابل  ؿ.س 5,991,632,693مبلغيبلغ الدخل ادلشًتؾ القابل للتوزيع    -
 :ادلطلقة من الدخل ادلشًتؾ القابل للتوزيع ستثماراالتبلغ حصة أصحاب حسابات  -

 لَتة سورية                                                                                     
 8353 8359 البيػػاف

 مصارؼ ومؤسسات مصرفية

9,2,268,935 112,331,631 
عمبلء )حسابات استثمار على أساس 

 ادلضاربة(:
 توفَت -
 ألجل -

 
 ورب مال: ستثماراالحصة المصرف من الدخل المشترك بصفتو مضارب ووكيل ب -١٤
 :ورب ماؿ ستثماراالووكيل ب بصفتو ُمضاربالقابل للتوزيع  الدخل ادلشًتؾ صة ادلصرؼ منحتبلغ 

     د ىي كما يلي: إف تفاصيل ىذا البن -
 

 لَتة سورية                                     
 8353 8359 البيػػاف

 62,,839,228 5,3,596,518 بصفتو ُمضارب
 3 3 بصفتو رب ماؿ 

 3 3 وكيلبصفتو 
   

 
 
 
 



٢٧  

 ية:ستثمار االتفاصيل الوكاالت  فيما يلي جدوالً يبُت
 لَتة سورية                                                                           
 8353 8359 البيػػاف

     الوكاالت االستثمارية ادلتعاقد عليها بدوف ربح ربفيزي
     الوكاالت االستثمارية ادلتعاقد عليها بربح ربفيزي

6-2% 13,333,333 - 
2-2% 3,,,233,333 999,133,333 
2-,% 5,232,,98,353 553,128,331 
,-53% 395,885,181 293,333,333 
<53% 192,333,333 5,692,269,333 

 91,296,331,,8 3,322,263,231 االصبارل
 ؿ.س 3,6,393,859وتبلغ تكلفة ودائع الوكالة االستثمارية مبلغ 

 إيرادات خدمات مصرفية:صافي  -١٥
 إف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي: -

 لَتة سورية                                                                            
 ,054 0546 البيــان

 79,780 475,650 عمولة دفاتر الشيكات

 391,752 765,247 إيرادات البنوك المراسلة

 617,576 248,700 عمولة اوامر دفع

 706,844 988,930 عمولة الكشوفات والشهادات

 16,295,549 27,955,373 تحصيل  بوالص عمولة 

 1,550,000 2,491,084 ايرادات الخزائن الحديدية

 327,983 1,129,423 إيرادات بطاقات االئتمان

 38,500 263,855 عمولة مصادقة التواقيع

 4,094,397 1,327,542 عمولة السحب النقدي

 704,000 2,004,150 عمولة الشيكات المعتمدة

 250,941 519,282 اجور السويفت

 46,592,097 38,437,689 عمولة شحن

 1,490,872 1,326،195 عمولة توطين رواتب

 40,850 2,693,870 عمولة حسابات مجمدة

 241,850 421,437 عمولة حواالت تقاص

 7,840,258 13,034,900 ت خاصة بالفرو عموال

 2,187,030 6,556,002 عموالت أخرى

 57,952,673 43,468,300 عمولة كفاالت

 1,017,591,012 533,176,198 اتعمول اعتماد 

 192,500 1,410,000 عمولة دراسة تمويل العميل

 15,132,369 21,911,045 الخدمات االلكترونيةايرادات 

 958,645 430,048 إيرادات أخرى

 Swift -1,657,869 -2,145,621 أجور

 5,948,800- 7,597,235- مصاريف البنوك المراسلة

 70,000- 5,918,494- دفوعةعموالت م

 1,167,113,057 685,861,322 المجموع

 



٣١  

  ذاتية  أرباح )خسائر( فروقات العمالت األجنبية )القطع التشغيلي(: -١٦
 لَتة سورية                                                     إف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:

 
8359 

 
8353 

 93,829,262 لتعاملناذبة عن التداوؿ/ا
 

,2,365,185 
 12,923,238 فروقات القطع اليومي 

 
-85,126,358 

 ,2,291,96, اجملموع
 

26,221,83, 
 : )اآليلة للمصرف وفاء لديونو (  ـ صافي فروقات تقييم ومخصصات الموجودات قيد التصفية ١٧

 لَتة سورية

 البيػػاف
 ُمشًتكػة

8359 8353 
 3 8,365,293 اآليلة للمصرؼ وفاء لديونووؿ سلصص ىبوط أسعار األص

 3 31,,2,231 اآليلة للمصرؼ وفاء لديونوسلصص اىتبلؾ األصوؿ  -أخرى
 3 262,692,, اجملمػػوع

  :الذاتية إيرادات ُأخرى -٢١
 ريةلَتة سو                                                              إف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:

 4١1١ 4١1٢ البيان
 3 1,158,199 أرباح بيع موجودات ثابتة 

 3 23,333,333 مستردة من شركة التأمينايراد تعويضات 
 63,316,581 3 نفقات مستردة

 533,232,282 3  ايرادات فرق قطع
 3 16,,5,336 ايرادات ناتجة عن تغيير بالسياسات المحاسبية -إيرادات أخرى

  26,19,,133 5,6,2,9,,13 
 نفقات الموظفين: -٢1

 لَتة سورية                                                     إف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي: -

 البيان
4١1٢ 4١1١ 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
 999,5,5,519 81,329,,185 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

 69,698,,,3 ,555,18,,3 اعيمساىمة المصرف في الضمان االجتم
 95,533 5,939,683 نفقات طبية

 993,,2,,2 58,2,6,238  مياومات سفر
 52,331,565 85,883,561 واقامة  بدل سكن

 ,6,,,,5 8,592,392 رسم طابع وادارة محلية لعقود الموظفين
 3 3 االقامة -أخرى 
 955,923,,13 192,,1,2,63 المجمـــــوع     



٣1  

 ريف ُأخرى:مصا -٢4
 إف تفاصيل ىذا البند ىي كما يلي:  -

 لَتة سورية

 البياف
8359 8353 

 لَتة سورية  لَتة سورية 
 59,322,228 52,299,223 مصاريف إعبلف وتسويق 

 ,2,582,39 55,398,188 مصاريف قرطاسية و إدارية سلتلفة 
 8,635,833 5,681,333 مصاريف مهنية )تدقيق(

 888,383 5,325,169 أتعاب استشارية
 ,2,122,58 3,2,3,363 رسـو وأعباء حكومية

 53,892,183 96,381,,51 اإلرنارات 
 82,3,2,6,3 36,,312,,5 نقلمصاريف 

 5,8,5,399 1,995,383 مصاريف تدريب
 55,266,962 53,912,953 اشًتاكات

 51,,82,269 835,,82,51 ىاتف
 1,153,251 393,,3,56 أنظمة ادلعلومات
 95,212,625 13,552,856 مصاريف تأمُت

 ,,91,286,2 59,,11,322 صيانة
 32,266,,,5 83,393,922 مصاريف نظافة وضيافة

 58,625,365 83,2,2,2,2 كهرباء و مياه
 51,355,332 126,,,52,1 مصاريف حراسة

 532,,53,82 ,85,832,36 مصاريف سفر واقامة أعضاء رللس اإلدارة              
 9,665,823 2,8,5,638 تعويضات ومكافآت اعضاءاذليئة الشرعية

 5,158,912 38,331, مصاريف سفر واقامة اعضاء اذليئة الشرعية
 533,182,686 563,183,611 أخرى 

 931,213,3,3 ,83,,,,,929 المجموع 
 حصة السهم من ربح )خسارة( السنة )مساىمي المصرف(:   -١٢

 لَتة سورية                                                      ي كما يلي:إف تفاصيل ىذا البند ى
 8353 8359 البياف

 3,8,,5,,5,3 853,213,369- ربح )خسارة( السنة
 9,312,,,29 9,312,,,29 ادلتوسط ادلرجح لعدد األسهم

 8,82 8,92- أساسي



٣4  

 : النقد وما في حكمو   -٢٢
 ا يلي: إف تفاصيل ىذا البند ىي كم

 البيان
4١1٢ 4١1١ 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
 582,,92,,2,22 22,936,863,,52 نقد وأرصدة لدى بنوؾ مركزية تستحق خبلؿ ثبلثة أشهر

يضاؼ  إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى ادلصارؼ 
 ومؤسسات مصرفية دلدة ثبلثة أشهر أو أقل 

8,912,868,232 83,863,563,253 

 ,2,828,836,62 33,911,,56,536 أرصدة مقيدة السحب       
 652,,93,989,21 32,128,128,188 الصايف

 
 المعامالت مع أطراف ذات عالقة:-٢٣

 العليػػػا ضػػػمن النشػػػاطات  دارةواإل دارةقػػػاـ ادلصػػػرؼ بالػػػدخوؿ يف معػػػامبلت مػػػع الشػػػركة األـ ومػػػع كبػػػار ادلسػػػاذنُت وأعضػػػاء رللػػػس اإل
ؤجلة والتمويبلت ادلمنوحة لؤلطراؼ ذات العبلقة االعتيادية للمصرؼ وباس

ُ
راحبة والعموالت التجارية، إفَّ صبيع ذمم البيوع ادل

ُ
تخداـ نسب ادل
 تُعترب منتجة ودل يُؤخذ ذلا أي سُلصصات 

 ليرة سورية                                                           فيما يلي ُملخص الُمعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:  -

 الشركة األـ 8359البياف/
الشركات 

 التابعة
الشركات 
 الشقيقة

الشركات 
 الزميلة

ادلشاريع 
 ادلشًتكة

أعضاء ىيئة 
 الرقابة الشرعية

             بنود داخل ادليزانية:
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى  -

 مؤسسات مصرفية دلدة ثبلثة أشهر أو أقل و ادلصارؼ 
53,,28,831,,19           

  652,933           ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويبلت 
 : دارةوىيئة الرقابة الشرعية ومجلس اإل التنفيذية العليا للمصرف دارةفيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإل 

 ليرة سورية
  0546 054, 
 ليرة سورية  ليرة سورية   

     ارة التنفيذية العميا:اإلد
 44950695456 46050555555 رواتب        -
 ---- ---- مكافآت        -
 ---- ---- أخرى        -

     مجمس اإلدارة:
 ---- 5 رواتب        -
 ---- 5 مكافآت        -
 4050055555 ,4055,5544 بدالت        -

 455,55009 0505950,4 اقبمة وتنقالت وأخرى
     هيئة الرقابة الشرعية:

 ---- ---- أتعاب        -



٣١  

 654445095 9500454,0 بدالت        -
مصبريف سفر واقبمة أعضبء الهيئة 

 الشرعية
050555, 45,4056,5 

 45956555540 45554,,4905 المجموع     
 
  القيمة العادلة بالبيانات المالية:القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر ب -٤٢

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية الموحدة:أوالًػ 
يمػة العادلػة يف البيانػات يُظهر اجلدوؿ التػارل القيمػة الدفًتيػة والعادلػة للموجػودات وادلطلوبػات ادلاليػة يف ادليزانيػة العموميػة الػيت ال تظهػر بالق 

 ادلالية.

 

 /لَتة سورية8353 /لَتة سورية8359
 القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة البيأن                      

 0 0 0 0 الموجودات المالية -

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى ادلصارؼ  -
 ثة أشهر أو أقل ومؤسسات مصرفية دلدة ثبل

33,805,142,719 33,805,142,719 47,824,119,921 47,824,119,921 

حسابات استثمار وشهادات لدى ادلصارؼ ومؤسسات  -
 8,448,941,180 8,448,941,180 6,230,774,647 6,230,774,647 مصرفية دلدة تزيد عن ثبلثة أشهر 

 19,245,344,033 19,245,344,033 23,280,501,414 23,280,501,414 ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت  -

 16,571,339,136 16,571,339,136 15,567,311,418 15,567,311,418 إيداعات وحسابات استثمار مصارؼ ومؤسسات مالية-

 20,934,109,645 20,934,109,645 15,840,615,176 15,840,615,176 ودائع العمبلء-

 يات قياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة: ثانياًـ تحديد مستو 
4١1٢ 

القيمة العادلة مقاسة من خبلؿ  القيمة الدفًتية البيػاف
 ادلستوى األوؿ

القيمة العادلة مقاسة من 
 خبلؿ ادلستوى الثاين

القيمة العادلة مقاسة من 
 خبلؿ ادلستوى الثالث

 اجملموع

 95,149,128 0 0 95,149,128 100,697,418 متوفرة للبيع موجودات مالية

4١1١ 

 القيمة الدفًتية البيػاف
القيمة العادلة مقاسة من خبلؿ 

 ادلستوى األوؿ
القيمة العادلة مقاسة من 

 خبلؿ ادلستوى الثاين
القيمة العادلة مقاسة من 

 اجملموع خبلؿ ادلستوى الثالث

 3,192,210 0 0 3,192,210 3,030,820 موجودات مالية متوفرة للبيع

 تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة
 يتم ربديد القيمة العادلة للموجودات وادلطلوبات ادلالية باستعماؿ مستويات التقييم التالية:

 شلاثلة يف أسواؽ فعالة.ادلستوى األوؿ: شنثل القيمة العادلة لؤلسعار ادلتداولة )غَت ادلعدلة( دلوجودات 

 ادلستوى الثاين: شنثل العناصر األخرى خببلؼ األسعار ادلتداولة ضمن ادلستوى األوؿ واليت يتم مبلحظتها بشكل مباشر )من خبلؿ األسعار(
 أو بشكل غَت مباشر )يتم اشتقاقها من األسعار(.

 ادلستوى الثالث: شنثل ادلوجودات غَت ادلرتبطة ببيانات السوؽ.
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 : إفصاحات بازل      -٢٥
 

 وتعديالتو: ٦/٢/4١١٧بتاريخ  ٢/م ن/ ب٢٦٧مدى التزام البنك ببنود دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم  
و مصرؼ عمل بنك سورية الدورل اإلسبلمي على االلتزاـ التاـ بكامل بنود دليل احلوكمة دبا ينسجم ويتوافق مع تعليمات رللس النقد والتسليف 

لصادرة عن ىيئة سورية ادلركزي وىيئة األوراؽ واألسواؽ ادلالية السورية من جهة، ومعايَت احملاسبة وادلراجعة والضوابط للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية ا
ة ودبا يشمل اإلفصاح والشفافية احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية وادلعايَت الصادرة عن رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية من جهة ثاني

ق الشرعي وادلخاطر والتفعيل الكامل والفاعل للجاف الرقابية ادلنبثقة عن رللس اإلدارة واإلدارات الرقابية األساسية ادلتمثلة بالتدقيق الداخلي والتدقي
 وااللتزاـ باإلضافة إذل استقبللية أعضاء رللس اإلدارة.

واالنظمة النافذة ووفق ما سبليو ادلعايَت الصادرة عن ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية االسبلمية وادلعايَت  تتم عملية االفصاح حسب القوانُت
 يف ادلوضوعات اليت التغطيها معايَت اذليئة ودبا اليتعارض مع أحكاـ الشريعة االسبلمية ( IFRS) الدولية للتقارير ادلالية 

 وي والتقارير الدورية على ادلوقع االلكًتوين للبنك ويف الوسائل األخرى ادلبلئمة )باللغتُت العربية واالنكليزية(.يتم االفصاح يف التقرير السن
 
 

 المخاطر  إدارة -٢٦
 مقدمة عن إدارة ادلخاطر : 

تماف و سلاطر التشغيل و يتم ادارة ادلخاطر من خبلؿ عملية تعريف و قياس و مراقبة مستمرة حلدود ادلخاطر . يتعرض البنك دلخاطر اإلئ
اطر سلاطر السوؽ و سلاطر السيولة و ادلخاطر الشرعية . يتم ادارة سلاطر اإلئتماف و التشغيل و السوؽ من قبل ادارة ادلخاطر . كما تدار سل

الرقابة الشرعية وفق  السيولة من قبل جلنة ادلوجودات و ادلطلوبات و ضمن توجيهات رللس االدارة و تدار ادلخاطر الشرعية من قبل ادارة
ية توجيهات ىيئة الرقابة الشرعية . يتم تدقيق عمليات ادارة ادلخاطر من قبل ادارة التدقيق الداخلي الذي يقـو بفحص دقة االجراءات و كيف

 تقيد البنك هبا و تنقل كل النتائج و التوصيات اذل جلنة التدقيق . 
 االفصاحات الوصفية :
 ىيكل ادارة ادلخاطر : 

 
 

و  يتحمل رللس االدارة مسؤولية ادارة ادلخاطر من خبلؿ تأسيس وحدة مستقلة إلدارة ادلخاطر تتبع للجنة ادلخاطر ادلنبثقة عن رللس االدارة
ادلصادقة على سياساهتا ضمن التوجيهات االسًتاتيجية للبنك باالضافة اذل مسؤولية اجمللس يف ربديد قدرة البنك على ربمل ادلخاطر و 

 يات ادلخاطر ادلقبولة . مستو 
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ة تتألف جلنة ادلخاطر من ثبلثة أعضاء من رللس اإلدارة الغَت تنفيذيُت وفق متطلبات جلنة احلوكمة ويًتأس اللجنة نائب رئيس رللس االدار 
دلخاطر من خبلؿ باإلضافة إذل عضوين من رللس اإلدارة ومدير إدارة ادلخاطر كأمُت سر اللجنة. تتم إدارة واجبات ومسؤوليات جلنة ا

القرار الذي ينظم عمل ىذه اللجنة والصادر عن رللس اإلدارة دبا يتماشى مع متطلبات مصرؼ سورية ادلركزي. حيث تًتكز مهاـ و 
 صبلحيات اللجنة األساسية على ما يلي:

 تنفيذ ىذه من والتأكد .اإلدارة رللس قبل من اعتمادىا قبل إدارة ادلخاطر وسياسات اسًتاتيجيات دبراجعة اللجنة تقـو -5
 والسياسات. االسًتاتيجيات

 البنك ربمل عنها اليت ينجم األنشطة عن ادلخاطر إدارة موظفي استقبللية ادلخاطر،وضماف إلدارة الكافية والنظم ادلوارد توافر ضماف -8
 للمخاطر.

 .اإلدارة رللس بلق من اعتماده قبل توصيات بشأنو ووضع ادلخاطر إلدارة التنظيمي اذليكل مراجعة -3
 ادلخاطر. إدارة وأنشطة وحجمها، البنك ذلا اليت يتعرض ادلخاطر طبيعة حوؿ الدورية التقارير مراجعة -9
 على تطرأ اليت والتطورات البنك والتغَتات ذلا يتعرض اليت ادلخاطر خبصوص وتقدـ إحصائيات اإلدارة رللس إذل دورية تقارير اللجنة ترفع -1

 ادلخاطر. إدارة
 عليها. تطرأ اليت االستثنائية واحلاالت سقوؼ ادلخاطر حوؿ اإلدارة رللس أماـ الرأي وإبداء ةمراجع -6
 قبل من ادلوضوعة ادلخاطر وتلك بإدارة واخلاصة اإلسبلمية ادلالية اخلدمات عن رللس الصادرة بادلعايَت ادلخاطر إدارة التزاـ مدى مراقبة -2

 اإلسبلمية. الشريعة ومبادئ أحكاـ يتعارض مع ال دبا التشغيلية، وادلخاطر السوؽ اطروسل دبخاطر االئتماف وادلتعلقة بازؿ، جلنة
 تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة ادلخاطر دلناقشة وتقييم ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ادلصرؼ وكفاية طرؽ معاجلتها وتتقدًن التوصيات -2

 . بشأهنا
  ة الفورية ألي ذباوزات يتم التقرير عنها من قبل ادارة ادلخاطر. التأكد ومتابعة قياـ االدارة العليا بادلعاجل -,

 جديد. منتج مصريف أو نشاط أي إذل باإلضافة للبنك القائم بالنشاط ادلخاطر ادلرتبطة إدارة واسًتاتيجيات سياسات وربديد رسم -53
شغيل والسيولة وذلك هبدؼ إدارة فئات ادلخاطر اليت دراسة التقارير ادلعدة من إدارة ادلخاطر واليت تغطي سلاطر االئتماف والسوؽ والت -55

 يتعرض ذلا البنك إذل مستويات مقبولة. 
 ذلا. البلزمة التغطية بتأمُت الكفيلة اإلجراءات ادلخاطر ووضع أنواع لكافة األولية التحذيرية ادلؤشرات تقييم -58
السيولة ( ادلعدة من اإلدارات  –التشغيل  –السوؽ  – مراجعة دراسات اختبارات اجلهد اليت تغطي كافة جوانب ادلخاطر )االئتماف -53

 ادلعنية وادلرفوعة من خبلؿ إدارة ادلخاطر وتقييم التوصيات الواردة ضمنها ورفعها إذل رللس اإلدارة للمصادقة عليها. 
 ك. للبن العليا اإلدارة مع األزمات اليت يتعرض ذلا ادلصرؼ بالتنسيق وإدارة طوارئ خطط وضع على ادلوافقة -59
 وإحاطة األصوؿ ىذه ألداء مراجعة  دورية عملية وجود ضماف إذل باإلضافة ادلشاركة وادلضاربة لعمليات زبارج اسًتاتيجيات وضع -51

 ادلصارؼ لعمل وادلنظمة السارية والتشربعات مراعاة القوانُت مع العمليات، ىذه يف جوىري تقدـ بأي بصورة منتظمة اإلدارة رللس
 تنفيذية في إدارة المخاطر:مسؤولية اإلدارة ال

 بشكل ادلصرؼ ذلا يتعرض اليت ادلخاطر كافة متابعة و إلدارة البلزمة البٌت تشمل مسؤولية اإلدارة التنفيذية يف إدارة ادلخاطر على إرناد كافة
ضح دبا يضمن مستمر العمل على وضع سياسات وإجراءات وسلططات تنظيمية تساعد على ربديد ادلسؤوليات والصبلحيات بشكل وا

فصل ادلهاـ والصبلحيات لتجنب أي تعارض يف ادلصاحل يف سلتلف األقساـ وتفعيل نظاـ الضبط الداخلي باإلضافة إذل تنفيذ اسًتاتيجيات 
 .إدارة ادلخاطر ادلعتمدة من رللس اإلدارة

 مسؤولية إدارة التدقيق الداخلي بشكل أساسي:
 ىذه استقبللية مدى من و ادلخاطر إلدارة البلزمة األساسية البٌت توفر من التأكد ليةمسؤو  الداخلي التدقيق مديرية عاتق على تقع -5

 .اإلدارة
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 ادلخاطر. إلدارة العامة السياسة يف الواردة واإلجراءات باألنظمة التقيد مدى من التحقق -8
 األنشطة كافة وتقييم ككل، ادلصرؼ يف خاطرادل إدارة وفعالية كفاءة لتقييم اإلدارة رللس إذل أو التدقيق جلنة إذل دورية تقارير رفع -3

 ادلوضوعة. واإلجراءات والسياسات عن األنظمة احنرافات وأي تعًتيها، اليت الضعف ونقاط فيها والعاملُت
 

 مسؤولية إدارة المخاطر بشكل أساسي:
دلخاطر والتحوط قبل وقوعها باإلضافة تعزيز مفهـو إدارة ادلخاطر يف البنك من خبلؿ العمل على وضع االجراءات والوسائل الكتشاؼ ا -

سلتلف  إذل مراقبة ادلؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع ادلخاطر وتأمُت التغطية البلزمة ذلا  وذلك من خبلؿ التنسيق والتعاوف ادلستمرمع
 ادارات ومراكز العمل يف البنك.

 البنك جبميع انواعها )ادلخاطر التشغيلية وأمن ادلعلومات، سلاطر تطوير اسًتاتيجيات وسياسات واجراءات وصبلحيات ادارة ادلخاطر يف -
 السوؽ والسيولة، سلاطر االئتماف ومراجعة التمويل( ورفعها إذل جلنة ادلخاطر للمصادقة عليها ورفعها جمللس اإلدارة العتمادىا.

سياسة  -اإلدارة وادلؤلفة من سياسة سلاطر االئتماف تطبيق السياسات اخلاصة بإدارة ادلخاطر وادلصادؽ عليها من جلنة ادلخاطر ورللس  -
 سياسة سلاطر السيولة والتحديث عليها وفق ادلمارسات العادلية إلدارة ادلخاطر.  -سياسة سلاطر السوؽ -ادلخاطر التشغيلية 

لسياسات العامة إلدارة ادلخاطر ادلتابعة اليومية جململ األعماؿ واألنشطة والتأكد من مدى التقيد بالسقوؼ وادلستويات احملددة يف ا -
 وضبط التجاوزات ومعاجلتها بشكل فوري مع اإلدارة العليا.

ورفع تقارير ربعية جمللس اإلدارة عن طريق جلنة ادلخاطر للتجاوزات عن اخلطة  IIتطبيق خطة البنك اخلاصة بااللتزاـ دبعايَت جلنة بازؿ  -
 وأسباهبا.

 ورفعها اذل جلنة ادلخاطر مشفوعة بالتوصيات البلزمة بالتنسيق مع اإلدارة العليا. اعداد التقارير اخلاصة بإدارة ادلخاطر -
 متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن جلنة ادلخاطر يف البنك ومراقبة التزاـ كافة مراكز العمل هبذه القرارات. -
لك على اسًتاتيجيات وسياسات واجراءات ادارة مواكبة التحديث والتطور وافضل التطبيقات العادلية يف رلاؿ ادارة ادلخاطر وعكس ذ -

 ادلخاطر يف البنك اوالً بأوؿ.
 دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية واليت توصي هبا إدارات العمل ادلعنية والتأكد من تطابقها مع السقوؼ ادلقررة هبدؼ التأكد من -

 اءات دلواجهة ىذه ادلخاطر او التخفيف منها قدر االمكاف.حجم ادلخاطر ادلتوقعة من ىذه االستثمارات ووضع الوسائل واالجر 
مراجعة الدراسات التمويلية ادلقدمة من إدارة التمويل التجاري دبوضوعية و أسلوب علمي بعيد عن ضغط ربقيق ادلستهدفات و التأثر  -

 بالعمبلء.
ابعتها بأحدث طرؽ القياس وخاصة الطرؽ احملددة يف ربديد وتقييم ادلخاطر وخاصة التشغيلية وربديد مؤشراهتا ومراجعتها دوريًا ومت -

 .CRSAومن خبلؿ برنامج التقييم الذايت للمخاطر التشغيلية IIبازؿ 
 التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل يف كافة مراكز العمل ادلختلفة يف البنك. -
ل نشاط ائتماين جديد أو يف  كل أداة مالية جديدة وذلك قبل التعامل هبما ووضع ربديد سلاطر االئتماف احملتملة وإدارهتا يف ك -

 السياسات واإلجراءات  واخلطط البلزمة إلدارة ىذه ادلخاطر.
دلعرفة مدى تأثَت   التعاوف مع كافة اإلدارات ادلعنية لقياس ادلخاطر ربت ظروؼ ضاغطة سلتلفة من خبلؿ إجراء اختبارات اجلهد -

 فة تؤدي إذل تغيَتات مهمة يف معطيات السوؽ على أوضاع ادلصرؼ.أحداث سلتل
يكوف   IT Securityدراسة الصبلحيات ادلعطاة لكافة موظفي البنك على كافة األنظمة ادلستخدمة من قبل البنك من خبلؿ  -

 ادلوكلة لكل منصب وظيفي.مسؤوؿ عن مراجعة الصبلحيات اجلديدة لكافة موظفي البنك والتأكد من عدـ وجود تعارض مع األعماؿ 
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د مراجعة بوليصة التأمُت للتأكد من أهنا تغطي كافة ادلخاطر اليت الشنكن السيطرة عليها من خبلؿ اإلجراءات الرقابية ادلتبعة واليت تزي -
 التأكد من التجديد السنوي لبوليصة التأمُت على أمواؿ البنك. وعن قدرة البنك على ربملها 

 والتعليمات الصادرة عن مصرؼ سورية ادلركزي.  IIية رأس ادلاؿ دبا يضمن التوافق مع متطلبات بازؿ مراقبة تطور نسبة كفا -
 

 االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر : 
إف إدارة ادلخاطر ىي إدارة مستقلة تعمل بصورة متقاربة من اإلدارات األخرى، حيث أهنا تعمل على دعم أنشطتها وضباية سلاطر البنك. إف 

 كانت كما يلي :   8359اسًتاتيجية ادارة ادلخاطر لعاـ 
  IIبعد االنتهاء من تطبيق خطة متطلبات ادلوائمة مع بازؿ  IIIالتحضَت لتطبيق متطلبات بازؿ  -5
 تصميم تقارير رقابية لغايات االستمرار يف تفعيل نظاـ اإلنذار ادلبكر بالتعاوف مع إدارة األنظمة. -8
 .CRSAنظاـ  خلاصة باإلدارات والفروع من خبلؿ التحديث على ورشات العمل ا -3
 ادلراقبة ادلستمرة لنسب السيولة اليومية والشهرية بالعملة السورية والعمبلت األجنبية. -9
ادلراقبة ادلستمرة لتطور ادلستحقات من التمويل التجاري والشخصي من خبلؿ تطوير التقارير اخلاصة بادلستحقة والتأكد من اقتطاع  -1

 لبلزمة بناء على قرارات مصرؼ سورية ادلركزي وتوجيهات رللس اإلدارة.ادلخصصات ا
التحديث على خطط استمرارية العمل وخطط الطوارئ ادلوضوعة من كافة مراكز العمل دبا يضمن مواجهة أية احتماالت متوقعة وبناء  -6

 على التطورات احلاصلة. 
سياسة  -من جلنة ادلخاطر ورللس اإلدارة وادلؤلفة من سياسة سلاطر االئتماف تطبيق السياسات اخلاصة بإدارة ادلخاطر وادلصادؽ عليها  -2

 سياسة سلاطر السوؽ والتحديث عليها وفق ادلمارسات العادلية إلدارة ادلخاطر.  -ادلخاطر التشغيلية 
ربديد حجم ادلخاطر   ة هبدؼيف البنك وضمن السقوؼ ادلقرر   دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية اليت توصي هبا مراكز العمل -2

 ىذه ادلخاطر أو التخفيف منها وبياف مطالعاهتا عليها.   للسيطرة على  ادلتوقعة هبذه االستثمارات والوسائل ادلقًتحة أو ادلتوفرة
 سقوؼ البنوؾ ادلراسلة وسلاطر الدوؿ ادلوصى هبا من إدارة ادلؤسسات الدولية .  دراسة  -,

اءات دلختلف دوائر ومراكز العمل والتأكد من توافق نشاطها وعملها مع سياسات وإجراءات عمل مراجعة أدلة السياسات واإلجر  -53
 وادلستويات احملددة من رللس اإلدارة.  إدارة ادلخاطر ادلعتمدة لدى البنك

 دراسة اإلجراءات والسياسات وتعليمات ادلنتجات اجلديدة يف البنك قبل إصدارىا . -55
 والتعليمات الصادرة عن مصرؼ سورية ادلركزي.  IIس ادلاؿ دبا يضمن التوافق مع متطلبات بازؿ مراقبة تطور نسبة كفاية رأ  -58

 وتعزيز سورية يف بنك خاص كأفضل البنك مكانة على احلفاظ على هتدؼ الًتكيز 8359حيث كانت االسًتاتيجية العامة يف البنك لعاـ 
 . سورية يف ادلصرفية يف السوؽ الريادة على للمحافظة نكالب عمبلء قاعدة زيادة على والتأكيد التنافسية قدراتو

 
الفرضيات األساسية إلجراء اختبارات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية والمخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية ومخاطر 

 السيولة:
ت تأثَت سيناريوىات مالية واقتصادية سلتلفة من التأكد من قدرة رأس ماؿ البنك على الصمود يف مواجهة األزمات ادلالية واالقتصادية رب (5

 ة لتلك السيناريوىات على كفاية رأس ادلاؿ وفق ما يلي:يخبلؿ ربديد اآلثار السلب
بالنسبة للسيناريوىات ادلتعلقة دبخاطر االئتماف والًتكزات االئتمانية وسلاطر السوؽ فيحسب األثر على أرباح/ خسائر البنك )حجم  -1

 عة( وعلى نسبة كفاية رأس ادلاؿ.اخلسائر ادلتوق
 بالنسبة للسيناريوىات ادلتعلقة دبخاطر التشغيل فيحسب األثر على كفاية رأس ادلاؿ. -2
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ت التأكد من اإلدارة احلكيمة للبنك يف إدارة السيولة وربديد مدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتو للمودعُت عند مواعيد استحقاقها رب (8
لفة من خبلؿ ربديد اآلثار السلبية للسحوبات الكبَتة بشكل فجائي أو غَت معتاد على سيولة البنك دبا يكفل عدـ تأثَت سيناريوىات سلت

 اللجوء إذل تسييل موجودات البنك.
استخداـ نتائج اختبارات اجلهد يف عملية ازباذ القرارات لضماف مراعاة التغَتات يف ادلخاطر على مستوى البنك بشكل خاص وعلى  (3

 القطاع ادلصريف واالقتصاد بشكل عاـ. مستوى
 ؼ العمبلت األجنبية على بياف الدخل وحقوؽ ادللكية ضمن اختبارات احلساسية .ر يتم التأكد من اثر التغيَتات يف أسعار ص (9
 

التحوط ذلا هبدؼ دراسة أثرىا على ادلخصصات الواجب  8359-58-35بإعداد اختبارات ضغط على احملفظة االئتمانية كما يف  قاـ البنك
 وذلك بناء على توجيهات مصرؼ سورية ادلركزي بإعداد اختبارات اجلهد بشكل ربعي وفق سيناريوىات مت ربديدىا وفق التارل:

إجراء اختبار اجلهد على كامل احملفظة االئتمانية وعلى مستوى كل عملة )لَتة سورية ، أجنبية، كافة العمبلت ( على أف يتم احتساب  -5
َت ادلنتجة على أساس اإلصبارل أي بعد استبعاد األرباح احملفوظة وادلًتاكمة وادلخصصات احملتجزة. وبناء عليو مت ربديد مبلغ الديوف غ

 % من احملفظة العاملة للدوالر األمريكي واليورو.5.1% للَتة السورية و5.1الفرضية األوذل بأنو ارتفاع حجم احملفظة غَت العاملة بنسب 
عميل للمصرؼ والذين مت تصنيفهم ضمن فئة الديوف اليت تتطلب اىتماـ خاص نتيجة عدـ السداد وذلك على  51فرضية تعثر أكرب  -8

 مستوى كل عملة.
عميل للمصرؼ والذين مت تصنيفهم ضمن فئة الديوف اليت تتطلب اىتماـ خاص نتيجة عدـ السداد وذلك على  51فرضية تعثر أكرب  -3

 أخرى. -عقارات– ذباري –صناعي  –مستوى كل قطاع زراعي 

ة والثالثة. على أف يتم األخذ باالعتبار الضمانات النقدية والعقارية )باستثناء العقارات ادلتواجدة يف ادلناطق الساخنة( بالنسبة للفرضية الثاني
ناء على رأي السادة يف وقد مت افًتاض أف الضمانات يف ادلناطق الساخنة ىي الضمانات اليت تقع يف أماكن ال شنكن التنفيذ عليها وذلك ب

 اإلدارة القانونية يف بنك سورية الدورل اإلسبلمي. 
 
 
 

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

فػاء بالتزاماهتم ذبػاه البنك، وذلك عنػد مقدمة: شنكن تعريف ادلخاطر االئتمانية بأهنا ادلخاطر الناصبة عن احتماليَّة إخفػاؽ متعاملػي البنك بالو 
استحقػاؽ ىذه االلتزامػات أو بعد ذلػك، أو عدـ السداد حسب الشروط ادلتَّفق عليها ، وتكوف يف عدـ سداد الدين )ادلراحبة( ، أو عدـ 

دلشاركة(. تعد ادلخاطر االئتمانية أىم تسليم األصل )السلم( ، أو عدـ قياـ الشريك بتسليم نصيب البنك من رأس ادلاؿ والربح )ادلضاربة / ا
 ادلخاطر اليت يتعرض ذلا البنك  يف عبلقتو مع العمبلء.

 يقـو ادلصرؼ بإدارة سلاطر االئتماف من خبلؿ تنويع استثماراتو وذلك بتجنب الًتكز يف ادلخاطر اخلاصة بأفراد أو رلموعة من العمبلء يف
  قطاعات اقتصادية معينة  .أماكن جغرافية أو منطقة جغرافية معينة أو يف

يقـو ادلصرؼ بإدارة سلاطر االئتماف وذلك بوضع حدود دلستوى ادلخاطر ادلقبولة اخلاصة باألفراد أو اجملموعات والقطاعات اجلغرافية 
واجلغرايف مرة واحدة على  واالقتصادية. تتم مراقبة ىذه ادلخاطر بانتظاـ، كما يتم مراجعة احلدود االئتمانية حبسب ادلنتج والقطاع االقتصادي

 األقل يف السنة.



٣٧  

لتزاماهتم كما تدار سلاطر االئتماف من خبلؿ التحليل ادلنتظم دلقدرة العمبلء القائمُت والعمبلء اجلدد على الوفاء بتعهداهتم التعاقدية وسداد ا
 ادلالية وتعديل النسب ادلالية حسب ماىو مبلئم.

 :كما وتعمل على تطبيق ادلبادئ التالية
: ىناؾ فصل واضح بُت إدارة االئتماف وادلخاطر وقطاعات األعماؿ. وتتطلب صبيع األنشطة اليت تلـز ادلصرؼ قانونيًا أو االستقالليةأ. 

ثلوف  أخبلقياً دبراكز ذات سلاطر، ادلوافقة ادلسبقة من قبل األشخاص ادلفوضُت أو اللجاف االئتمانية ذات الصبلحية واليت تتكوف من أعضاء شن
 كبلً من إدارة ادلخاطر وقطاعات األعماؿ.

: تتميز ىياكل إدارة االئتماف وادلخاطر والسياسات واإلجراءات بالشفافية وتقـو على مبادئ متماثلة يتم تبليغها واالطبلع الشفافيةب. 
 عليها بشكل جيد من قبل صبيع ادلستويات.

 ة االعتماد/ادلوافقات االئتمانية لؤلفراد واللجاف من قبل رللس اإلدارة.: يتم منح التفويض بصبلحيصالحية الموافقات االئتمانيةج. 
 : تتحمل قطاعات األعماؿ ذات العبلقة سلاطر ومنافع أي عملية، وىذا يشكل جزءاً من أىداؼ األداء الرئيسة.المسؤوليةد .

 الحتساب كفاية رأس ادلاؿ.  : يعتمد البنك على الطريقة ادلعياريةالطريقة المعتمدة لقياس المخاطر االئتمانية
 

 سياسة مخاطر االئتمان:

 ربديد ادلخاطر االئتمانية اليت يتعرض ذلا البنك. -5

دراسة نشاطات التمويل اجلديدة أو أية أداة مالية ينوي البنك التعامل هبا وذلك لتحديد ادلخاطر احملتملة  ووضع اإلجراءات البلزمة  -8
 لتخفيف ىذه ادلخاطر.

 التمويل هبدؼ وضع معايَت سليمة ومقاييس زلكمة دلنح التمويل، ووضػع طريقة واضحة لتقييمو وادلوافقة عليو. التعاوف مع إدارة -3

العمل على زبفيف سلاطر االئتماف للتسهيبلت ادلمنوحة للشركات واالفراد دبا يقلل من فرص تعثر عمبلء البنك  باالضافة اذل توظيفات  -9
 الشريعة االسبلمية و قرارات مصرؼ سورية ادلركزي.البنك يف اخلارج  مع مراعاة أحكاـ 

 دراسة احملفظة االئتمانية للبنك و مراقبة تركزات ادلخاطر. -1
ة عن دراسة الًتكزات مع البنوؾ ادلراسلة و دبا يتوافق مع السقوؼ ادلمنوحة ذلذه البنوؾ و ادلؤسسات ادلالية باالضافة اذل القرارات الصادر  -6

 رللس النقد و التسليف . 
 

 السياسة المتعلقة بآلية تخفيف المخاطر:

 يقـو البنك على العمل على زبفيف سلاطر االئتماف من خبلؿ وضع إجراءات لتخفيفها على مستويات عدة وىي كالتارل:

 ي سلففات سلاطر على مستوى ادلنتجات اإلسبلمية: واليت تشمل ادلراحبة، اإلجارة، ادلشاركة، ادلضاربة، االستصناع والسلم وى -5
 لتخفيف سلاطر ادلراحبة/ اإلرنارة: - أ

  مضاعفة اجلهود عند دراسة التمويل ، والتأكد من جدواه وكفاءة العميل، والقدرة على سداد االلتزامات وكفاية الضمانات
 واكتماؿ توثيقها ، ومراقبة عمليات التمويل ومتابعتها.

 .ًالتأكُّد من سبلمة الضمانات ادلقدَّمة وادلقبولة شرعا 
 ادلتابعة واإلشراؼ . ُحسن 

 لتقليل سلاطر السلم/ االستصناع : -ب
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 .االستعانة بأىل اخلربة مقابل عمولة زلددة 
 .)توكيل البائع بالبيع مقابل اجر زلدد )بعقد مستقل 
 . )ًالسلم/ االستصناع ادلوازي )البيع لطرؼ ثالث سلماً أو استصناعا 
 .التوثيق برىن أو كفالة 

لتمويلية: تنويع احملفظة االستثماريَّة من خبلؿ وضع حدود عليا للتعرُّض للمخاطر على مستوى البنك ككل سلففات سلاطر الًتكزات ا -8
 وبالنسبة لكل عميل أو رلموعػة مػن العمبلء أو قطاع اقتصادي أو مستوى ادللكية أو منطقة جغرافيَّة أو نوع الضمانات ادلقدمة

 ييم و احلكم على سلاطر التعثر احملتملة للعميلتصنيف سلاطر العميل: يستخدـ ىذا التصنيف لتق -3

 سياسة التسعَت واليت تأخذ بعُت االعتبار التسعَت بناء على درجة ادلخاطرة ادلرتبطة بالعميل. -9

من  قياس ادلخاطر وأنظمة إصدار التقارير: من أجل ادلراقبة والسيطرة على ادلخاطر بصورة فعالة، فإف إدارة مراقبة التمويل تقـو بالتأكد -1
سة موافقة ادلسؤولُت دبنح األئتماف حسب الصبلحيات ادلعتمدة يف البنك، باإلضافة اذل دور قسم ادلخاطر اإلئتمانية و مراجعة التمويل بدرا

 التقارير الدورية عن توزع احملفظة األئتمانية والتوظيفات اخلارجية مع البنوؾ ادلراسلة دبا يضمن عدـ ذباوز السقوؼ احملددة.

 األنواع ادلقبولة للضمانات واليت يعتمد البنك يف ربديد حجمها ونوعها على تقييم سلاطر االئتماف للطرؼ ادلقابل. ربديد  -6

 إف األنواع الرئيسية للضمانات اليت يتم احلصوؿ عليها ىي كالتارل:
 .للتمويل التجاري: الرىونات على ادلمتلكات العقارية وادلخزوف والضمانات النقدية 
 لشخصي: رىن األصوؿ، رىن العقارات، الضمانات النقدية وربويل الرواتب لصاحل البنك.للتمويل ا 

ية تراقب اإلدارة التنفيذية القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقًا لشروط االتفاقية مع العمبلء. يتم مراجعة القيمة السوق
ات يف ادلناطق اليت من ادلمكن اعادة زبمُت قيمة ىذه الضمانات ووفق للضمانات بشكل دوري باالضافة اذل اعادة زبمُت الضمان

 8358/ 55/  53تاريخ  9/ـ ف/ب  38,وتعديبلتو والقرار  1,2التعليمات الصادرة عن مصرؼ سورية ادلركزي السيما القرار 
 وتعديبلتو.

 
 المخاطر االئتمانية المتعلقة بااللتزامات خارج الميزانية

ًن كفاالت لتلبية احتياجات العمبلء، تلـز ىذه التسهيبلت ادلصرؼ بأداء دفعات بالنيابة عن عمبلئو. يتم ربصيل ىذه يقـو ادلصرؼ بتقد
الدفعات وفقًا للشروط ادلتفق عليها. تتسم ىذه التسهيبلت بنفس ادلخاطر االئتمانية لذمم األنشطة االستثمارية وتتم الوقاية من ىذه 

 ادلصرؼ وإجراءاتو الرقابية. ادلخاطر باتباع نفس سياسات 
 

 أسس تصنيف التسهيالت االئتمانية
ار تصنف التسهيبلت االئتمانية بُت تسهيبلت عاملة منتجة لئليراد وتسهيبلت غَت عاملة غَت منتجة لئليراد. بناء على ادلؤشرات احملددة بقر 

 ووفق التصنيفات التالية:  53/55/8358تاريخ  9/ـ ف/ ب38,وتعديبلتو وتعديلو بالقرار رقم  1,2رللس النقد والتسليف رقم 
 : وتنقسم إذل ثبلث فئات رئيسية:التسهيالت االئتمانية العاملة

 تسهيبلت متدنية ادلخاطر (5
 تسهيبلت عادية / مقبولة ادلخاطر. (8
 تسهيبلت تتطلب اىتماماً خاصاً. (3



٤1  

 
 : وتنقسم إذل ثبلث فئات رئيسية:التسهيالت االئتمانية غير العاملة

 بلت دوف ادلستوىتسهي (5
 تسهيبلت مشكوؾ يف ربصيلها. (8
 تسهيبلت تتطلب اىتماماً خاصاً. (3

فقد مت إجراء بعض التعديبلت على أسس تصنيف التسهيبلت  38,ويتوجب اإلشارة اذل أنو حبسب قرار رللس النقد والتسليف رقم 
 األئتمانية العاملة وغَت العاملة.

 بلت مباشرة وتسهيبلت غَت مباشرة.كما تصنف التسهيبلت االئتمانية إذل تسهي  
 

 ثانيًا: اإلفصاحات الكمية:
 مخاطر االئتمان :

 التعرضات لمخاطر االئتمان : (1
 ليرة سورية /أرقام مقارنة ليرة سورية /1046 البيان

 ل.س ل.س بنود داخل الميزانية
 ,6178,16,6164 8418881,441,81 أرصدة لدى بنوك مركزية

مار وشهادات لدى المصارف إيداعات وحسابات استث -
 ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

,,14841881168, 861418188,1,18 

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

711,816681786 418841,881848 

     ذمم البيوع المؤجمة وأرصدة التمويالت: 

         فرادلأل4,,167,1187 ,188,1,,814,, 

         التمويالت العقارية,16,811871611 816411,181,8, 

            لمشركات    

 7,,88166,118,1 ,8614441661181 الشركات الكبرى  -         

 81817168,1,1, 4861,8417,4 (SMEsالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  )-          

       محكومة والقطاع العام ل- 161,841648 

 ,4188,1814 ,18,11188ضمن الموجودات المالية المتوفرة لمبيع   

    بنود خارج الميزانية

 8184717471846 ,,,81,81184,1 كفاالت

 4144411141466 - اعتمادات 

 18841,481487, 816771,641,84 سقوف تسهيالت غير مستغمة

 - - أخرى 

 6,,7147117781, 44117818841867 لياإلجما

 
 
 



٤4  

 توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر :  -4
 تتوزع  التعرضات اإلئتمانية حسب درجة ادلخاطر وفق اجلدوؿ التارل:  

 التمويبلت العقارية األفراد /لَتة سورية8359أ
احلكومة  الشركات

 والقطاع العاـ

ادلصارؼ 
وادلؤسسات 
 رىادلصرفية االخ

 اجملموع
 ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة الشركات الكربى

              ديوف متدنية ادلخاطر

 12,027,255,293     790,047,719 9,653,700,047 1,435,794,817 147,712,709 عادية )مقبولة ادلخاطر(

 5,378,036,749     341,773,893 4,176,181,475 780,919,103 79,162,277 تتطلب اىتماما خاصاً  

               غَت منتجة:

 381,958,150     17,569,068 214,678,827 114,973,974 34,736,281 دوف ادلستوى

 1,464,130,142     83,672,418 1,022,404,601 258,663,907 99,389,216 مشكوؾ يف ربصيلها

 14,775,745,048     937,398,736 11,454,202,063 1,744,170,301 639,973,948 رديئة 

 34,027,125,381     2,170,461,834 26,521,167,013 4,334,522,102 1,000,974,431 اجملموع

 1,632,724,641-     80,924,760- 988,830,594- 462,662,276- 100,307,012- يطرح: اإليرادات احملفوظة

 9,113,899,326-     662,823,752- 7,943,564,297- 140,613,104- 366,898,173- يطرح: سلصص التدين

 23,280,501,414     1,426,713,323 17,588,772,123 3,731,246,722 533,769,246 الصايف
 

ؿ.س  والػػديوف غػػَت ادلنتجػػة ) مباشػػرة وغػػَت مباشػػرة(  36,,92,255قيمػػة سلصػػص التػػدين للػػديوف ادلنتجػػة ) مباشػػرة وغػػَت مباشػػرة ( يبلػػغ 
 ؿ.س. 33,333,,56حيث تبلغ قيمة سلصص التدين للديوف غَت ادلباشرة  ، ؿ.س 2,365,586,333

 .ؿ.س  283,265,322وادلخصصات االضافية تبلغ 

 التمويالت العقارية األفراد /ليرة سورية4١1١أ
 الشركات

الحكومة والقطاع 
 العام

ادلصارؼ وادلؤسسات 
 المجموع ادلصرفية االخرى

ؤسسات الصغيرة الم الشركات الكبرى
 والمتوسطة

               ديون متدنية المخاطر

 3,634,265,481   27,905,784 178,668,696 1,053,106,634 1,920,556,615 454,027,752 عادية )مقبولة المخاطر(

 7,755,126,212     294,915,927 5,236,085,652 1,652,171,998 571,952,635 تتطلب اىتماما خاصاً  

               غير منتجة:

 1,461,702,432     63,032,943 685,997,130 586,101,079 126,571,280 دون المستوى

 5,426,025,607     235,307,171 3,834,261,688 444,560,734 911,896,014 مشكوك في تحصيلها

 7,169,169,503     388,633,498 4,347,047,576 845,715,901 1,587,772,528 رديئة 

 25,446,289,235   27,905,784 1,160,558,235 15,156,498,680 5,449,106,327 3,652,220,209 المجموع
يطرح: اإليرادات 

 المحفوظة
-236,586,016 -498,244,915 -520,153,847 -71,328,941     -1,326,313,719 

 4,874,631,483-     571,913,659- 3,863,141,437- 167,937,093- 271,639,294- يطرح: مخصص التدني

 19,245,344,033   27,905,784 517,315,635 10,773,203,396 4,782,924,319 3,143,994,899 الصافي

ؿ.س  والػػديوف غػػَت ادلنتجػػة ) مباشػػرة وغػػَت مباشػػرة(  21,5,1,298قيمػػة سلصػػص التػػدين للػػديوف ادلنتجػػة ) مباشػػرة وغػػَت مباشػػرة ( يبلػػغ 
 ؿ.س 9,366,233,5,5

 ؿ.س. ,53,125,33ؿ.س حيث تبلغ قيمة سلصص التدين للديوف غَت ادلباشرة  ,996,353,62وادلخصصات االضافية تبلغ 
 



٤١  

 خارج الميزانية: -ب
 حسب درجة ادلخاطر وفق اجلدوؿ التارل: خارج ادليزانية تتوزع  التعرضات اإلئتمانية  

 األفراد /لَتة سورية8359ب
القطاع احلكومة و  الشركات

 العاـ
ادلصارؼ وادلؤسسات 

 اجملموع ادلصرفية االخرى
 ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة الشركات الكربى

             ديوف متدنية ادلخاطر

 1,438,930,839   8,802,400 1,210,161,833 219,966,606 عادية )مقبولة ادلخاطر(

 315,757,957    315,757,957  تتطلب اىتماما خاصاً  

       غَت منتجة:

       دوف ادلستوى

 1,239,000    1,239,000  مشكوؾ يف ربصيلها

 186,555,543   42,340,000 144,215,543  رديئة 

 1,942,483,339   51,142,400 1,671,374,333 219,966,606 المجموع

 16,900,000    16,900,000  يطرح: سلصص التدين

 1,925,583,339 0 0 51,142,400 1,654,474,333 219,966,606 الصافي

 
 

 األفراد /ليرة سورية4١1١ب
 الشركات

الحكومة 
 والقطاع العام

ادلصارؼ وادلؤسسات 
 المجموع ادلصرفية االخرى

المؤسسات الصغيرة  الشركات الكبرى
 والمتوسطة

             ديون متدنية المخاطر

 9,812,521,698   61,259,650 9,604,325,732 146,936,316 عادية )مقبولة المخاطر(

 70,002,825   47,228,825 22,774,000  تتطلب اىتماما خاصاً  

       غير منتجة:

 1,867,800    1,867,800  دون المستوى

 111,097,441   9,130,000 101,967,441  مشكوك في تحصيلها

 16,425,000   5,000,000 11,425,000  رديئة 

 10,011,914,764   122,618,475 9,742,359,973 146,936,316 المجموع

 13,581,239    13,581,239  يطرح: مخصص التدني

 9,998,333,525 0 0 122,618,475 9,728,778,734 146,936,316 الصافي

 



٤٢  

 توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت : (١
 : دمة مقابل ذمم البيوع والتمويبلتللضمانات ادلقفيما يلي توزيع  القيمة العادلة 

 ليرة سورية /0546

 التمويالت العقارية األفراد

الحكومة  الشركات
والقطاع 

 العام

المصارف 
والمؤسسات 
المصرفية 

 االخرى

 المجموع
المؤسسات الصغيرة  الشركات الكبرى الضمانات مقابل:

 والمتوسطة

 ,500,,40550950     04080608044 4848,80008060 486,880468545 46080418004 عادية )مقبولة المخاطر(

 5,9555,459,5,     584048545,, ,684,58100800 54884448154 5886108045 تتطمب اهتمام خاص
 5     0 0 0 0 غير منتجة:
 05404,,0005     4,86848401 44686,18884 55804,8460 ,148404846 دون المستوى

 4549450655455     1481,08845 58884668040 ,1448880814 5,81008664 ك فيهامشكو 
 6565,595054,5     14,814484,0 ,180048644845 ,4840884048,5 44085118460 رديئة

 0,50555,545646     48614804,8,16 40885580018411 80,481648011, 80448164,,8 المجموع
               منها:

 05,45,,05         485058805 86,8451 ينات نقديةتأم
 5             كفاالت مصرفية مقبولة

 4504550405,94     ,4084448,4, 855084448014, 184,186518444 ,4,08444804 عقارية
 5             أسهم متدأولة
 ,,405544556     14840,8166 14685158,00 688,408600 155818486,6 سيارات وآليات

 4,545055455500     48050861,8040 ,4,86618460804 4808488488084 40085818440 أخرى
 
 ليرة سورية /,054

 التمويالت العقارية األفراد

 الشركات
الحكومة 

 والقطاع العام

المصارف 
والمؤسسات 
المصرفية 

 االخرى

 المجموع
رة المؤسسات الصغي الشركات الكبرى الضمانات مقابل:

 والمتوسطة

 180,886148464 0 1084088056 441804580,0 44584008001 4801084658544 41884448,46 عادية )مقبولة المخاطر(

 5848,84008880 0 0 4888,648,44 8800484048668 4854186158444 ,4008044801 تتطمب اهتمام خاص
 0 0           غير منتجة:
 51486188,64 0 0 680418844 6485468,50, ,0,8664804, 40180008614 دون المستوى
 1840188448,84 0 0 ,468404804 484,584088516 15,81848441 0,886108801 مشكوك فيها

 6808484808480 0 0 1680,486,4 181,588848508 84,84658041 4815088048851 رديئة

 ,,4481688,6680 0 1084088056 44850886,6, 408545846,8844 6805184168,44 846,84468400, المجموع
               منها:

 848584588080,   0 0 1804481108644 4586018416 6088448440, تأمينات نقدية
 0   0 0 0   0 كفاالت مصرفية مقبولة

 5886684408,64   0 14680058064 1846880008141 6804688148,48 4108,548455 عقارية
 0   0 0 0 0 0 دأولةأسهم مت

 ,48,088804885   0 ,108484848 0688048,44, 0 45080648844 سيارات وآليات
 4844484848084   1084088056 484856080,8 6800481448864 0 4810184448444 أخرى

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



٤٣  

 
 مجدولة:الديون ال

أرصػػدة و ادلؤجلػة سبػويبلت غػَت منتجػػة وُأخرجػت مػػن إطػار ذمػم البيػػوع أرصػػدة و مؤجلػة ىػي تلػك الػػديوف الػيت سػػبق وأف ُصػنفت كػذمم بيػػوع 
ية ومت تصػػػنيفها كػػػديوف تتطلػػػب اىتمػػػاـ خػػػاص، وقػػػد بلػػػغ إصباذلػػػا كمػػػا يف هنايػػػة السػػػنة احلاليػػػة أصػػػولالتمػػػويبلت غػػػَت ادلنتجػػػة دبوجػػػب جدولػػػة 

 لَتة سورية كما يف هناية السنة السابقة. ,823,129,38لَتة سورية مقابل  5,831,325,336
 

 الديون المعاد ىيكلتها:
من حيث تعػديل األقسػاط أو إطالػة عمػر التمويػل أو تأجيػل البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت يقصد بإعادة اذليكلة إعادة ترتيب وضع ذمم 

، ومت تصػػػنيفها كػػػديوف تتطلػػػب اىتمػػػاـ خػػػاص، وقػػػد بلػػػغ إصباذلػػػا كمػػػا يف هنايػػػة السػػػنة احلاليػػػة بعػػػض األقسػػػاط أو سبديػػػد فػػػًتة السػػػماح ... اخل
 .لَتة سورية  كما يف هناية السنة السابقة52,852,815,3,3لَتة سورية مقابل  28,526,,52,258

 
 التركز الجغرافي :

  :وكما يلي ة حسب التوزيع اجلغرايفينائتميوضح اجلدوؿ التارل الًتكز يف التعرضات اال
 )توزع حسب بلد االقامة للطرف المقابل(                                                            

                                  
 المنطقة الجغرافية        

 البند   
دول الشرق األوسط  داخل القطر

 األخرى
دول  أمريكا أفريقيا*  آسيا* أوروبا

 أخرى
 مالياإلج

 1٦5١٤١5٧٢٦5٤٢١       92,693,,52,363 أرصدة لدى مصارف مركزية
إيداعات وحسابات استثمار  -

وشهادات لدى المصارف 
ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر 

 أو أقل 

58,953,5,2,,91 23,311,983 1,538,239,5,9 56,83,,529,563       ١١5٦١٣51٢45٥1٧ 

 حسابات استثمار وشهادات لدى -
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة 

 تزيد عن ثالثة أشهر 
    2,8,,23,1,, 1,332,2,9,392       ٤54١١5٥٥٢5٤٢٥ 

ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة 
 التمويالت:

              ١ 

 ٣١١5٥٤٧54٢٤             896,,133,26 لؤلفراد    
 ١5٥١154٢٤5٥44             3,235,896,288 التمويبلت العقارية    

 ١               للشركات:       
 1٥5٣٦٦5٥٥4514١             52,122,228,583 الشركات الكربى    

ادلؤسسات الصغَتة  وادلتوسطة        
(SMEs) 5,986,253,383             15٢4٤5٥1١5١4١ 

 ١               للحكومة والقطاع العاـ     
 ٧٣51٢٧514٦       93,,1,385     3,582,522, ة ادلتوفرة للبيعضمن ادلوجودات ادلالي   

 ٦15٢٥٣5٣1٤5٣٢٦ 3 3 3 85,118,333,592 1,629,2,3,,,1 23,311,983 13,299,226,522 اإلصبارل / للسنة احلالية
 23,369,826,239 3 3 3 66,,56,923,699 2,915,625,236 362,,83,519,31 33,6,1,,29,,32 8353اإلصبارل / 



٤٤  

 
 التركز حسب القطاع االقتصادي : 

 يوضح اجلدوؿ التارل الًتكز يف التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع االقتصادي  
 لَتة سورية                                                                                                                            

القطاع                                    
 االقتصادي   

 البند       
 إصبارل حكومة وقطاع عاـ أفراد أسهم زراعة عقارات ذبارة صناعة مارل

 92,693,,52,363 92,693,,52,363        أرصدة لدى بنوؾ مركزية

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات  -
لدى ادلصارؼ ومؤسسات مصرفية دلدة 

 أو أقل  ثبلثة أشهر
33,231,598,25,               33,231,598,25, 

حسابات استثمار وشهادات لدى  -
ادلصارؼ ومؤسسات مصرفية دلدة تزيد عن 

 ثبلثة أشهر 
6,833,229,692               6,833,229,692 

 83,823,135,959   896,,133,26   2,318,2,3 3,235,896,288 525,1,1,,58,25 6,511,552,528 33,533,226 ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت
 582,,1,59,     93,,1,385         3,582,522, ضمن ادلوجودات ادلالية ادلتوفرة للبيع

ضمن ادلوجودات ادلالية احملتفظ هبا حىت 
 3                 تاريخ االستحقاؽ

 25,921,156,192 92,693,,52,363 896,,133,26 93,,1,385 2,318,2,3 3,235,896,288 525,1,1,,58,25 6,511,552,528 9351,522333 اإلصبارل / للسنة احلالية
 23,369,826,239 239,232,,,6,8 ,,9,2,,,3,593 3,5,8,853 53,953,1,1 ,89,35,,9,228 833,,6,123,96 9,652,629,352 12,681,226,913 8353اإلصبارل / 



٤٥  

 مخاطر السوق:   
  :ت الوصفيةاإلفصاحا 

 مخاطر السوق

طر مقدمة: ىي سلاطر اخلسارة الناشئة عن ادلراكز داخل وخارج قائمة ادلركز ادلارل بسبب احلركات السلبية يف أسعار السوؽ، وتتم إدارة سلا
اطر السوؽ من السوؽ من خبلؿ ربليل وربديد ومراقبة وضبط والتبليغ عن صبيع األنشطة الناذبة من تعرض ادلصرؼ، وتتكوف مكونات سل

 سلاطر معدالت الرحبية، وسلاطر الصرؼ األجنيب، وسلاطر أسعار األسهم، وسلاطر أسعار السلع.

 : يستخدـ بنك سورية الدورل اإلسبلمي طريقة القياس ادلعيارية لقياس سلاطر السوؽ.الطريقة المعتمدة لقياس مخاطر السوق

 سياسة مخاطر السوق:
 :هتدؼ سياسة سلاطر السوؽ إذل 
 ربديد ادلخاطر السوقية اليت شنكن أف تواجو البنك دبا يتماشى مع القوانُت واألنظمة السارية. -5
وضع معايَت سليمة وزلدِّدة الستثمار مصادر اللَتة السورية والعمبلت األجنبية، وتطبيق اختبارات اجلهد لقياسها واختبارات احلساسية  -8

 وضػع طريقة واضحة لتقييمو وادلوافقة عليو.
 لعمل على زبفيف سلاطر السوؽ مع مراعاة معايَت الشريعة االسبلمية و قرارات مصرؼ سورية ادلركزي.ا -3
 التأكد من أف سلاطر السوؽ مسيطر عليها للدرجة / ادلستوى الذي يعتربه رللس اإلدارة مقبوالً. -9

 المخاطر السوقية التي يتعرض لها البنك: 

على ادلخاطر السوقية الناذبة عن التقلبات السلبية يف األسعار واليت تؤثر على التدفقات النقدية  تتفق كافة البنوؾ اإلسبلمية والتقليدية 
الرنوز ادلستقبلية وعلى قائمة الدخل وقائمة ادلركز ادلارل. إال أف طبيعة البنوؾ اإلسبلمية ربمل يف طبيعتها بعض ادلخاطر اإلضافية وىي أنو 

ادلالية التقليدية وعدـ وجود أسواؽ ثانوية لؤلدوات اإلدخارية واالستثمارية الشرعية. ادلخاطر السوقية  البنك اإلسبلمي التعامل بادلشتقات
 ادلرتبطة بالبنوؾ اإلسبلمية:

سلاطر معدؿ العائد: تنشأ ىذه ادلخاطرة نتيجة وجود فجوة يف معدؿ العائد ما بُت استحقاقات ادلوجودات وادلطلوبات حسب اآلجاؿ  -5
لفة.  باإلضافة إذل ادلخاطر التجارية ادلنقولة وىي ادلخاطر الناذبة عن ادلنافسة احلادة يف سوؽ العمل ادلصريف، وما يرتبو من قبوؿ الزمنية ادلخت

ادلساذنُت ربمل جزء من ادلخاطر اخنفاض العائد ادلتحقق ألصحاب ىذه الودائع إذا كاف أقل من العائد السائد يف السوؽ، وذلك حرصاً 
 ة على استقرار الودائع وعدـ ىروهبا إذل ادلصارؼ األخرى.على احملافظ

ادلخاطر اخلاصة بالعقود : يقـو ادلصرؼ  بالًتكيز على عقود ادلراحبة بشكل أساسي ومن مث االجارة حيث تبلغ حصة ادلراحبة من اصبارل  -8
 % .5% واالجارة أقل من ,,عقود التمويل االسبلمي ما نسبتو أكثر من 

 سهم والصكوؾ:  تنشأ ىذه ادلخاطرة نتيجة التقلبات يف القيمة السوقية  لبلستثمارات يف األسهم والصكوؾ.سلاطر أسعار األ -3

سلاطر العمبلت: ينشأ ىذا النوع من ادلخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرؼ العمبلت ،  شلا يؤثر على موجودات البنك من العمبلت  -9
لوباتو من العمبلت األجنبية حاؿ ارتفاع أسعارىا وينشأ ىذا النوع من ادلخاطر فقط عن األجنبية حاؿ اخنفاض أسعارىا ،  أو يؤثر على مط

 وجود مركز مفتوح بالعمبلت األجنبية ،  سواء كاف لكل عملة على حدة أو إلصبارل صبيع العمبلت.
لسلبية يف أسعار ادلوجودات. ويلتـز سلاطر أسعار السلع تشَت إذل األثر الذي قد ينتج عن اإليرادات أو رأمساؿ الناتج عن احلركات ا -1

 ادلصرؼ بعمليات السلع لتسهيل عمليات العمبلء ادلتوافقة مع الشريعة.



٤٦  

 آليات تخفيف مخاطر السوق:

بشكل عاـ يعتمد البنك يف زبفيف سلاطر السوؽ على السياسة االستثمارية ادلصادؽ عليها من قبل رللس اإلدارة. أما سلففات ادلخاطر لكل 
 نواع سلاطر السوؽ فهي كما يلي: نوع من أ

 

 أواًل: مخففات مخاطر معدل العائد:

إدارة فجوات معدؿ العائد للموجودات وادلطلوبات حسب اآلجاؿ الزمنية ادلختلفة ودبا يضمن إبقاء التفاوت باالستحقاؽ بُت  -5
ويلة األجل وذلك من خبلؿ الدراسة التحليلية ادلوجودات وادلطلوبات وحقوؽ أصحاب االستثمار ادلطلق حبدود ضيقة من توظيفات البنك ط

 ادلستمرة ذليكلة ادلوجودات وادلطلوبات ضمن ادلركز ادلارل للبنك.

 عند التمويل بأسعار ثابتة يتم إضافة ىامع أماف حبيث يتجاوز السعر السائد يف السوؽ أو مؤشر ليبور.  -8

للتقارب مع أسعار الفائدة السائدة يف السوؽ )واليت تقاس دبعدؿ زبلي البنك عن جزء من حصتو يف الربح ) جزء من حصة ادلضارب(  -3
ت العائد على الودائع( باإلضافة إذل العائد ادلوزع من البنوؾ اإلسبلمية األخرى علمًا أنو خبلؿ فًتة عمل البنك دل يتعرض البنك لسحوبا

 .دؿ العائد السائد يف السوؽنتيجة اخنفاض معدؿ العائد ادلمنوح ألصحاب حسابات االستثمار ادلطلق عن مع
 

 :ثانياً: مخففات مخاطر أسعار األسهم والصكوك

تنويع احملفظة االستثماريَّة من خبلؿ وضع حدود عليا للتعرُّض للمخاطر على مستوى احملفظة ككل وبالنسبة لكل سهم أو تصنيف زلفظة 
 االستثمار أو قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافيَّة.

  

 مخاطر العمالت: مخففات ثالثاً: :

 حدود دلراكز العمبلت األجنبية: -5

 سقف اخلسارة اليومية واألسبوعية والشهرية: -8
 
 مخاطر العمالت: -أ 
  -ب 

 ليرة سورية                                                                         4١1٢ 
 األثر على حقوؽ ادللكية خلسائراألثر على األرباح وا التغَت يف سعر صرؼ العملة مركز القطع العملة

 632,,621,93 ,623,532,22 %53 6,235,322,2,3- دوالر أمريكي
 ,63,31, 5,823,322 %53 58,233,229- يورو

 255,818 92,336, %53 923,311,, جنيو اسًتليٍت
 52,329 83,561 %53 835,615- ين ياباين

 8,868 3,356 %53 33,516- فرنك سويسري
 2,283,656 53,982,922 %53 539,829,228- رىعمبلت أخ



٤٧  

 ليرة سورية                                                       4١1١  
 األثر على حقوؽ ادللكية األثر على األرباح واخلسائر التغَت يف سعر صرؼ العملة مركز القطع العملة

 883,,939,19 823,,938,92 %53 9,389,2,8,281- دوالر أمريكي
 8,155,261 519,,3,39 %53 33,9,5,131- يورو

 5,623,283 8,882,686 %53 88,826,865- جنيو اسًتليٍت
 529,,, 538,835 %53 5,388,359- ين ياباين

 5,262 8,312 %53 ,83,12- فرنك سويسري
 6,399,663 192,,2,31 %53 23,1,1,962- عمبلت أخرى

   
 

           سهم:مخاطر التغير بأسعار األ
 لَتة سورية                                              8359

 األثر على حقوؽ ادللكية األثر على األرباح واخلسائر التغَت يف ادلؤشر)%( ادلؤشر 
 138,5,9 138,5,9 %53 األسهم

      
 لَتة سورية                                              8353

 األثر على حقوؽ ادللكية األثر على األرباح واخلسائر التغَت يف ادلؤشر)%( شرادلؤ  
 885,,35 885,,35 %53 األسهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥١  

 
 فجوة العائد:

 أيام ٥أكثر من  أيام٥حتى  4١1٢
 إلى شهر 

 أكثر من شهر
 أشهر١إلى    

 أشهر ١أكثر من 
 أشهر٤إلى  

 أشهر٤أكثر من 
 أشهر٧إلى  

 شهرأ٧أكثر من 
 إلى سنة 

 المجموع أكثر من سنة

  ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س السنة احلالية

                ادلوجودات

أرصدة لدى ادلصارؼ وادلؤسسات 
 ادلالية

3     6,833,229,692       ٤54١١5٥٥٢5٤٢٥ 

 4١54٦١5٣١15٢1٢ 3,612,182,253 9,6,993,2,2 238,836,313 ,2,262,332,63 8,861,531,325 365,215,322 22,,935,,2,38 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 1٦٤5٥٤٣51٧4 526,261,5,8             إجارة منتهية بالتمليك

 1٢٥5٤٢٧514٦ 582,,592,69             االاستثمارات و ادلساذنات

 4٧5٦٢٣5٤٧١5١٦1 ١5٧٧45٧٢45١١١ ٢٧٤5٢٢١5٦٧٦ ٥١454١٤5١٣١ 1٢5٧٧٥5٥٦١54٣٤ 454٤٣51١٣5١٥1 ١٤15٥٣15١٦٥ ٥5١4٧5٢١15٧٦٦ إصبارل ادلوجودات

                مطلوبات

 ٢4٢5٦٦٢5٧١4 888,,2,29 88,118,612 33,9,5,853 53,,65,,853 89,533,983 3,683,298 588,322,636 تأمينات نقدية مودعة لدى البنك 

 ١45٦٥٣54٧45١٣4 ,62,13,,5,553 8,353,223,816 3,991,669,3,5 296,,1,3,3,92 6,832,352,315 ,895,232,53 59,965,521,965 حقوؽ أصحاب االستثمار ادلطلق

 ١١5١١١51٥٥54٣٢ 151415٥1٥5٥٤1 45١١٤5٢١45٧1٢ ١5٢٥٧51٣٣5١١٢ ٣5٤١15٢٢15٥٣٤ ٤54١45٢٢٥5٢٥1 4٢٣5٢4٥5٧٣1 1٢5٣٦١5٣٣٢5١٧٤ إصبارل ادلطلوبات

 ١5٢٣٢5٢٦٤5٦٥١- 45٦٥1544٢54٤٧ 15٣١٧5٧٧45١1٤- 45٥٥٤5٧٢٧54٣٢- ٧5١٧٤5١٢15٣١١ ١5٧٤٥5١145٢١١- 11٤5١4١51١٤ ٥5٣٣٢514451١٦- الفجوة

 ١5٢٣٢5٢٦٤5٦٥١- ٤5١4٣5٥1151٢4- ٢5٥٦٣5٥1٧514٤- 45١١٦5٥٤٧5٦٥4- 115٢١٣51115١٥4- ٥5٢١٥5٥٧٦5٧٥١- ٥5٣٣٢514451١٦- الفجوة الًتاكمية
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 أياـ2حىت  السنة السابقة
 أياـ 2أكثر من 

 إذل شهر 
 أكثر من شهر

 أشهر3إذل    
 أشهر 3أكثر من 

 أشهر6إذل 
 أشهر6أكثر من 

 أشهر,إذل  
 أشهر,أكثر من 

 إذل سنة 
 المجموع أكثر من سنة

                ادلوجودات

أرصدة لدى ادلصارؼ وادلؤسسات 
 ادلالية

3 8,193,586,891 5,193,,96,912 2,992,,95,523       145٣١١5١1١5٦٦١ 

 1٧54٢٣5١٢٢5١١١ 63,333,,1,582 295,323,252 522,,5,312,55 95,359,,5,363 5,552,338,288 393,239,216 6,8,991,136,, دة األنشطة التمويليةذمم وأرص

 4٢١5٧٤٦5144 62,588,,893             إجارة منتهية بالتمليك

 ٣٢5٦٤٢5١1٦ 19,269,352             االاستثمارات و ادلساذنات

 ١45١٥٥51٧١5١٣٥ ٣5٢4٥5٥٧45٢٥١ ٦٢15١٥١5٥1٥ 15١٣٦511٧51٦٦ ٧5٣145٦٦451٧٢ 45٤٣٥5٧٢٧54٦١ 45٦٦٤5٧١15١١1 ٧5٤٧45٢٢٣5٣١٤ ادلوجودات إصبارل

                ادلطلوبات

 ١٣١5٥١٢5٥٥٥ 93,962,,1 58,153,333 82,232,533 62,632,582 83,268,139 229,,,3 859,696,668 تأمينات نقدية مودعة لدى البنك 

                أرصدة الوكاالت االستثمارية ادلطلقة

 ١١5٣٣٤5٢4٥5١٢٧ ,221,631,92 6,283,,,8,835 25,598,,8,926 625,6,5,,,53,5 ,9,212,329,65 ,98,832,82 936,,53,535,29 حقوؽ أصحاب االستثمار ادلطلق

 ١١5٧١٥51١4514٤ ٥٦15٣٢٣5٧٢٤ 4541٢5٣١٤5٥4٤ 45٣١٣5٦1٧54٥4 1١54٤٥54٦٦5٦1٦ ٢5٥٥٦5٦١٥514١ ٢45٤١٦51٥١ 1١5١1٤5٢٧٤5١٤٦ إصبارل ادلطلوبات

 151٥١5١٣٦54١1 ٢5٤٢٤54٢٤5٣4٢ 15١٥١5٢١٤5١١٧- 15٢٢٥5٥١١5١٦٢- ٥٣٢5٢١٤5٤4٢- 4514١5٦٦٥5٦٢١- 45٦٢٢54٧45٦4٦ ٤4٢5١٣١5٣٤4- الفجوة

  151٥١5١٣٦54١1 ١5٢٥٤51٦٦54٧٢- 451١45٥٣454٦٣- ٤٣٣5١٣454١1- ٧٧5١٣٢5٢4١ 4544١54٢454٤٤ ٤4٢5١٣١5٣٤4- الفجوة الًتاكمية
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 :( 4١1٢) تحليل الحساسية لفجوة العائد 

 األثر على حقوؽ ادللكية األثر على األرباح واخلسائر الفجوة الًتاكمية لغاية سنة البياف

 39,6,2,339 96,869,336 8,353,833,823- ؿ.س

 38,329,123 98,266,553 8,532,331,152- دوالر

 89,212,235 33,353,995 5,613,188,396- يورو

 66,261 383,,2 22,,9,913- جنيو اسًتليٍت

 3,822,921 9,329,696 838,383,,85- عمبلت أخرى

 9,221,662, 586,159,883 6,381,255,598- اجملموع
 
 

 (: 4١1١تحليل الحساسية لفجوة العائد ) 
ةالفجوة الًتاكمية لغاية سن البياف  األثر على حقوؽ ادللكية األثر على األرباح واخلسائر 

 28,531,653 929,515,,53 1,923,232,133- ؿ.س

 59,,9,922 25,226,,1 8,2,1,9,822 دوالر

 98,822,652 16,323,9,3 529,183,,8,25- يورو

 91,392 63,968 ,3,383,53- جنيو اسًتليٍت

 8,928,3,1 3,8,6,182 569,286,393- عمبلت أخرى

 222,,535,32 521,526,156 2,568,532,883- اجملموع
 
 

 :األجنبيةالتركز في مخاطر العمالت 



٥١  

 ليرة سورية                                                                            4١1٢                  
 العملة                                                                       

 البند                
 إجمالي أخرى فرنك سويسري ين ياباني جنيو استرليني يورو دوالر أمريكي

               موجودات :
 ,2,558,122,12 62,661,538 3 3 1,233,295 533,,8,899,15 9,2,3,623,658 نقد وأرصدة لدى مصارؼ مركزية -
ر وشهادات لدى ادلصارؼ ومؤسسات مصرفية دلدة ثبلثة إيداعات وحسابات استثما -

 33,322,239,621 ,28,923,55, 538,856,332 222,,99,12, 59,368,2,6 55,2,2,233,815 996,398,981,,5 أشهر أو أقل 

حسابات استثمار وشهادات لدى ادلصارؼ ومؤسسات مصرفية دلدة تزيد عن ثبلثة  -
 أشهر 

6,833,229,692 3 3 3 3 3 6,833,229,692 

 6,3,,5,225,35 3 3 3 3 992,652,,81 5,185,128,321 ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ػ  -
 93,,1,385 93,,1,385 3 3 3 3 3 موجودات مالية متاحة للبيع  -
 33,,893,923 321,,82,81 83,353,333 3 8,825,925 53,,38,,65 382,513,,58 موجودات ُأخرى -

 5,329,115,231 3 3 3 3 3 5,329,115,231 وديعة رلمدة لدى مصرؼ سورية ادلركزي
 ٣١51١١54٢٣51٥٦ 15١٥١5٢1٧5٣٥٤ 144544٧5١١٥ ٧٢٢5٣٥٧5٥٥٥ 445١٥٦5١1٦ 1٢5٢٤٢5٤٧٧5٦٦١ ١١5٣١٣5٧١٦5٤1٦ إجمالي الموجودات     

               مطلوبات :
 15,,23,293,,5 892,512,326 538,592,313 11,625,329 3 5,851,166,812 363,8,3,2,3 مالية. إيداعات وحسابات استثمارمصارؼ ومؤسسات -

 98,,58,553,898 32,6,3,3,2 3 3 3 8,188,332,333 113,859,858,, ػ إيداعات وحسابات استثمار مصرؼ سورية ادلركزي
 2,661,586,332 366,,982,96 ,,32,3 322,682,123 81,582,825 5,981,522,363 12,,621,,6,93 أرصدة احلسابات اجلارية للعمبلء -
 258,,2,622,19 56,225,915 3 523,,155,33 3 263,833,,2,35 593,262,265 تأمينات نقدية  -
 691,,59,,83 83,3,1,239 83,353,333 3 8,825,925 93,599,8,2 583,651,533 سُلصصات متنوعة -
 555,963,821- 1,823,633- 3 3 3 599,898,593 813,985,2,8- مطلوبات أخرى -

 33,191,918,338 53,6,5,,293 518,,,588,5 99,392,582, 218,,82,93 58,323,382,352 56,332,813,868 رلموع ادلطلوبات
 58,818,223,239 838,383,,85 3 3 22,,9,913 239,,31,36,,5 53,3,3,233,228 حقوؽ أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة 

 ,196,88 95,,2 3 3 3 8,2,,2 5,,,992 احتياطي سلاطر االستثمار -
 1454٣١5١١١5١١١ 41٧54٢١54٤1 ١ ١ ٢5٢٣١5٧٥٦ 15٧١٣5٢٣٧5١١1 1١5١٧٢51٥٧5٥٤١ رلموع حقوؽ أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة 

 ٢45٥٧٦5٥٦45١١٤ ٧٤١51٣١5٧٣4 14451٧٧51٣4 ٧٢٢5١٢٦514٥ ١15٦٤١5٥١١ 1٢5١١٣5٥٦٥5١٢٧ 4٤5٢١15٢١١5١4٣ رلموع ادلطلوبات وحقوؽ أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة 
 3             حقوؽ ادللكية

 232,296 232,296           بالصايف –التغَت ادلًتاكم يف القيمة العادلة  -
 9,9,183,522 63,,1,828       596,553,255 953,,393,58 مدورة زلققةػ أرباح 

 ٢١54٧٢5١1١54٤٧ ٧٤٧51٢٢5٤٤1 14451٧٧51٣4 ٧٢٢5١٢٦514٥ ١15٦٤١5٥١١ 1٢5٢٣15٦٧٦51٤١ 4٤5٥٥٢5٣٤45٢١٦ لمطلوباتإجمالي ا     
 53,,835,,6,23 51,,539,829 33,511  835,613  928,258,,-  58,235,288  ,6,235,326,52  صايف الًتكز داخل ادليزانية للسنة احلالية

 3             للسنة احلالية التزامات زلتملة خارج ادليزانية



٥٢  

 ليرة سورية                                4١1١
           لَتة سورية                                                              8353     

 العملة                                                                       
              البند   

 إجمالي أخرى  فرنك سويسري ين ياباني جنيو استرليني يورو دوالر أمريكي

 3,3,3,239,2,1 21,395,,3, 3 3 6,236,286 5,589,618,293 8,562,8,3,522 نقد وأرصدة لدى مصارؼ مركزية -
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى ادلصارؼ ومؤسسات مصرفية دلدة ثبلثة  -

 913,229,,11,39 252,812,218 28,138,383 229,333,883 953,235,,1 32,963,893,552 56,593,333,233 أو أقل  أشهر

 3 3 3 3 3 3 3 موجودات مالية للمتاجرة -
 ,253,23,,3,23 288,136 3 3 3 165,996,8,8 25,,3,522,199 ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ػ  -
 3,5,8,853 3,5,8,853           الية متاحة للبيع موجودات م -
 82,,9,863, 221,122 3 3 3 22,532,851 56,892,536 موجودات ُأخرى -

 5,322,535,936   3 3 3 3 5,322,535,936 وديعة رلمدة لدى مصرؼ سورية ادلركزي
 88,,62,113,,63 256,533,856 28,138,383 229,333,883 66,852,112 961,,886,92,,3 88,2,8,522,999 إصبارل ادلوجودات     

               مطلوبات :
 51,232,985,581 52,,888,695 53,,28,926 ,582,591,23 3 229,261,283,, 1,133,3,3,231 إيداعات وحسابات استثمارمصارؼ ومؤسسات مالية. -

 3 3 3 3 3 3 3 ػ إيداعات وحسابات استثمار مصرؼ سورية ادلركزي
 186,,32,,51,82 ,352,868,18 3 62,,332,328 52,231,,93 38,622,598,,, 9,692,212,528 أرصدة احلسابات اجلارية للعمبلء -
 53,966,8,3,3,3 632,158,,5 3 ,,956,568,5 3 22,255,,58,553 56,195,225, تأمينات نقدية  -
 25,535,,5,1- 59,928,2,2- 535,552 3 3,283- 533,912,329- 92,582,182- مطلوبات أخرى -

 93,,,99,822,28 565,,196,38 28,122,382 36,,228,623 53,221,,93 61,638,,35,622 55,392,668,365 رلموع ادلطلوبات
 59,228,922,138 326,,525,32 3 3 ,3,383,53 963,,2,836,18 2,325,191,129 حقوؽ أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة 

 59,228,922,138             صحاب حسابات االستثمار ادلطلقة رلموع حقوؽ أ
 323,352,921,,1             رلموع ادلطلوبات وحقوؽ أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة 

 3             حقوؽ ادللكية
 939,239,351 52,311,822 535,322- 3 ,9,83 592,568,662 653,5,2,,86 حقوؽ مساذني ادلصرؼ

 وع ادلطلوبات وحقوؽ أصحاب حسابات االستثمار ادلطلقة رلم
 وحقوؽ ادلساذنُت

52,622,285,598 3,,325,612,233 93,,95,833 228,623,,36 28,926,,15 231,923,281 1,,131,315,2,3 

 131,315,2,3,,1 231,923,281 15,,28,926 36,,228,623 95,833,,93 325,612,233,,3 52,622,285,598 إصبارل ادلطلوبات     
 9,968,138,538 3,5,,23,61 11,362 5,388,359 88,826,389 519,285,233 9,833,362,335 صايف الًتكز داخل ادليزانية للسنة احلالية

 3             التزامات زلتملة خارج ادليزانية للسنة احلالية

 



٥٣  

 
 مخاطر السيولة:

ادلوجودات وادلطلوبات وُموائمة آجاذلا  ى توفَت التمويل البلـز لتأدية التزاماتو يف تواريخ استحقاقها، وللوقاية من ىذه ادلخاطر تقـو اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارةتتمثل سلاطر السيولة يف عدـ قدرة ادلصرؼ عل
 واالحتفاظ برصيد كاٍؼ من النقد وما يف حكمو واألوراؽ ادلالية القابلة للتداوؿ.

 
 ر السيولة:آليات تخفيف مخاط

 9/ ـ ف/ ب122ادلسموح هبا وفق تعليمات رللس النقد والتسليف قرار رقم  للحد من سلاطر السيولة، يتم مراعاة فصل ادلسؤوليات ومنحها ضمن نظاـ زنقق الرقابة الثنائية ويعزز مراقبة السيولة وااللتزاـ باحلدود
 .,833لعاـ 

سورية وقرار رئاسة رللس الوزراء السيولة ومتابعتها بشكل شنكنها من توفَت واالحتفاظ بنسبة كافية من السيولة باإلضافة إذل ذلك يقـو البنك  وفق القوانُت ادلرعية يف كما تتوذل جلنة ادلوجودات وادلطلوبات إدارة 
 %. 1دبعدؿ باالحتفاظ لدى مصرؼ سورية ادلركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن  8355أيار  8بتاريخ  1,32رقم 

 تتوذل إدارة ادلخاطر دراسة ادلؤشرات والنسب ادلتعلقة بالسيولة والتقرير عنها إذل جلنة ادلخاطر.
 

 التعاقدي بتاريخ البيانات المالية:  ستحقاقالفترة المتبقية لال أساسأواًل: يلخص الجدول أدناه توزيع الموجودات والمطلوبات )غير مخصومة(على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٤  

 أيام ٥أكثر من  أيام٥تى ح 4١1٢
 إلى شهر 

 أكثر من شهر
 أشهر١إلى    

 أشهر١أكثر من 
 أشهر٤إلى  

 أشهر٤أكثر من 
 أشهر٧إلى  

 أشهر٧أكثر من 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة 

  ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س  
                الموجودات

 85,353,5,8,833             85,353,5,8,833 نقد وأرصدة لدى بنوؾ مركزية

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى ادلصارؼ 
 ومؤسسات مصرفية دلدة ثبلثة أشهر أو أقل 

33,231,598,25,             33,231,598,25, 

حسابات استثمار وشهادات لدى ادلصارؼ ومؤسسات 
 مصرفية دلدة تزيد عن ثبلثة أشهر 

3     6,833,229,692       6,833,229,692 

ؤجلة وأرصدة التمويبلت
ُ
 83,823,135,959 6,352,262,122 ,2,3,816,26 232,,5,563,15 838,353,262,, 8,123,928,399 369,153,122 ,8,289,113,61 بالصايف –ذمم البيوع ادل

 582,,1,59, 582,,1,59,             موجودات مالية ُمتاحة للبيع

 18,133,333 18,133,333             استثمارات يف شركات زميلة

 526,261,5,8 526,261,5,8             موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

 ,162,8,2,22 ,162,8,2,22             صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية

 1844684648064 1844684648064             موجودات ثابتة بالصايف
 1180488444 1180488444             موجودات غَت ملموسة

 385,292,158 385,292,158             موجودات ُأخرى

 233,,65,,5,93 233,,65,,5,93             موجودات ضريبية ُمؤجلة

 21,,5,221,581 21,,5,221,581             وديعة رلمدة لدى مصرؼ سورية ادلركزي

 5,335,265,326, 25,,53,389,552 ,2,3,816,26 232,,5,563,15 51,963,322,159 8,123,928,399 369,153,122 221,128,,12,23 رلموع ادلوجودات

 
 
 
 
 
 



٥٥  

                المطلوبات

 51,162,355,952             51,162,355,952 إيداعات وحسابات استثمارمصارؼ ومؤسسات مالية. -

 51,293,651,526             51,293,651,526 أرصدة احلسابات اجلارية للعمبلء

 56,233,1,1,835 56,933,688 89,218,612 32,639,253 855,591,692 89,921,2,1 83,229,,3 85,,56,955,569 تأمينات نقدية

 23,,,583,88 23,,,583,88             سُلصصات ُمتنوعة

 282,552,682 282,552,682             مطلوبات ُأخرى

 322,223,933,,9 835,,66,29, 89,218,612 32,639,253 855,591,692 89,921,2,1 83,229,,3 3,5,151,,92,25 وع ادلطلوباترلم

طلقة
ُ
 38,221,8,8,318 ,62,13,,5,553 8,353,223,816 3,991,669,3,5 296,,1,3,3,92 6,832,352,315 ,895,232,53 59,965,521,965 رلموع حقوؽ أصحاب حسابات االستثمار ادل

 362,6,2,635,,             362,6,2,635,, ُمساذني ادلصرؼ –رلموع حقوؽ ادللكية 

رلموع ادلطلوبات وحقوؽ أصحاب حسابات االستثمار 
طلقة وحقوؽ ادللكية

ُ
 ادل

25,692,,61,122 891,282,223 6,838,2,8,296 1,635,681,9,9 3,929,8,2,,33 8,332,238,,59 8,323,252,223 ,5,335,265,326 

  1١5٧٢١5٢١١5411 151٢٣5٢٥٤5١٢٣- 45١4١5٥٥٧5١٧٣- ٧5٦٤15٢٤١5١4١ ١5٤٢٧5١1١5٦١1- 11٦5٥٦45٥١٢ 1١5٦١٦5١٥٧5٧٧٣- الفجوة للفئة

  ١ 1١5٧٢١5٢١١5411- ٧5٥٧٥5٧4٢51٤٥- ٥5٢٥٥51٢٣5١٥4- 1٥5١١٦5٤١٦5١٧4- 1١5٤٦٧54٧٥54٧1- 1١5٦١٦5١٥٧5٧٧٣- الفجوة التراكمية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٦  

 أيام ٥أكثر من  أيام٥حتى  4١1١
 إلى شهر 

 أكثر من شهر
 أشهر١إلى    

 أشهر١أكثر من 
 أشهر٤إلى  

 أشهر٤أكثر من 
 أشهر٧إلى  

 أشهر٧أكثر من 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة 

  ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س ؿ.س  
                الموجودات

 55,326,656,282             55,326,656,282 نقد وأرصدة لدى بنوؾ مركزية

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى ادلصارؼ 
 ومؤسسات مصرفية دلدة ثبلثة أشهر أو أقل 

93,293,392,852 8193586891 5193,96912 3       92,289,55,,,83 

حسابات استثمار وشهادات لدى ادلصارؼ ومؤسسات 
 مصرفية دلدة تزيد عن ثبلثة أشهر 

3     2,992,,95,523       2,992,,95,523 

ؤجلة وأرصدة التمويبلت
ُ
 891,399,333,,5 85,,815,,2,89 23,6,3,,5,313 292,,22,33,,5 8,539,623,318 33,2,5,561,,5 325,928,182 9,125,532,281 بالصايف –ذمم البيوع ادل

 3,5,8,853 3,5,8,853             موجودات مالية ُمتاحة للبيع

 19,269,352 19,269,352             تثمارات يف شركات زميلةاس

 62,588,,893 62,588,,893             موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

 312,,25,,39 312,,25,,39             صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية

 233,,8,836,35 233,,8,836,35             موجودات ثابتة بالصايف

 82,392,933 82,392,933             موجودات غَت ملموسة

 886,5,2,195 886,5,2,195             موجودات ُأخرى

 661,866,338 661,866,338             موجودات ضريبية ُمؤجلة

 5,322,535,936 5,322,535,936             وديعة رلمدة لدى مصرؼ سورية ادلركزي

 333,392,,8,32, 58,993,833,332 23,6,3,,5,313 292,,22,33,,5 53,113,685,833 3,995,232,683 59,1,2,223,,8 6,2,235,225,,1 وجوداترلموع ادل

 
 
 
 
 
 



٥٧  

 
                المطلوبات

 536,,56,125,33             536,,56,125,33 إيداعات وحسابات استثمارمصارؼ ومؤسسات مالية.

 691,,39,53,,83             691,,39,53,,83 بات اجلارية للعمبلءأرصدة احلسا

 ,259,53,,53,29 2,988,223 58,153,333 39,229,892 23,282,582 83,152,228 229,,,3 53,633,868,838 تأمينات نقدية

 3,321,923, 3,321,923,             سُلصصات ُمتنوعة

 63,,61,,638 63,,61,,638             مطلوبات ُأخرى

 92,359,319,,15 233,929,332 58,153,333 39,229,892 23,282,582 83,152,228 229,,,3 15,531,255,353 رلموع ادلطلوبات

طلقة
ُ
 ,33,116,982,39 663,539,993 8,522,311,5,6 8,995,152,218 938,,53,569,85 9,288,658,333 6,226,333 ,295,58,,53,32 رلموع حقوؽ أصحاب حسابات االستثمار ادل

 129,812,691,,             129,812,691,, ُمساذني ادلصرؼ –رلموع حقوؽ ادللكية 

رلموع ادلطلوبات وحقوؽ أصحاب حسابات االستثمار 
طلقة وحقوؽ ادللكية

ُ
 ادل

25,36,,253,222 2,521,229 9,296,533,538 53,831,396,18, 8,926,3,3,533 8,5,3,261,5,, 5,363,122,296 ,8,32,,333,392 

  115١٥٧5٤٣15٣٤1 151١٧5٦٧٢5٣١٥- ٢٦٧5١٣١54٣4- ١1٦5٣٥٢5٥١٢ 15١١٢5١٧45٢٥٧- 45٧١٥5٢445٦٦٧ 115١٥45١١٦5٧1٤- الفجوة للفئة

  ١ 115١٥٧5٤٣15٣٤1- ٧5٧١٧5٥٣٥5١٣٢- ٧5٢٣١5٢١١5٦١4- ٧5٥٤٦5٧٥٦5٣١٤- ٦5٢٤٢5٣٦٤5١4٥- 115١٥45١١٦5٧1٤- الفجوة التراكمية

 
 



٦١  

 
 ةيأنياً: بنود خارج الميز أنث

 ليرة سورية                                                                                                  

 1من سنة لغاية  لغاية سنة 8359
 سنوات

أكثر من 
(1 )

 سنوات
 اجملموع

 52,,9,266,321 3 335,938,,9,32 322,329,156 السقوؼ غَت ادلستغلة

 ,98,923,33,,5 3 28,238,213 ,613,12,,5,26 الكفاالت

 812,,6,232,21 3 9,915,239,518 8,812,381,531 اجملموع
 

 ليرة سورية                                                                                                           

أكثر من  سنوات 1ية من سنة لغا لغاية سنة 8353
 اجملموع ( سنوات1)

 2,111,882,122 3 3 2,111,882,122 اإلعتمادات 

 5,916,626,522 3 83,333,,93 5,951,266,522 الكفاالت

  3,951,315,236    3,521,125,132  ,223,86,,88 السقوؼ غَت ادلستغلة

  53,982,866,123   3,886,135,132  53,833,261,333 اجملموع
 

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

 يتم تنظيم ادلصرؼ ألغراض إدارية من خبلؿ قطاعات األعماؿ الرئيسية التالية:    
  حسابات األفراد: -
 حسابات ادلؤسسات:  -
 : اخلزينة -

 فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:
 

 



٦1  

     
 المجمــــــــوع

  ,054  0546 أخرى  الخزينة  المؤسسات  األفراد  البيـــــان 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

 6844485448,64 846488048104, 488,184,08640 4580688644 4800088048848 0484,48045, إجمالي اإليرادات 
 80608,0580,5,- 1850580408601- 0 0 1804,81158018- 44886558060- مخصص تدني لمتمويالت الممنوحة 

 0 0 0 0 0 0 تدني قيمة الموجودات المالية 
 481884,8,44 04185448500 488,184,08640  4580688644  48041848084,0-  46684618404  نتائج أعمال القطاع 

 48,0881558040- 4804484018818- 4804484018818-       مصاريف غير موزعة عمى القطاعات 
في حصة المصرف من أرباح)خسائر( 

 884808040- 480,48484 0 480,48484 0 0 رؤوس أموال الشركات

 61586,48568- 488810,8041- 45486018015- 4480518618 48041848084,0- 46684618404 الربح قبل الضرائب 
 4118,8084,5 0668,8,8,45 0668,8,8,45 0 0 0 ضريبة الدخل 

 ,44,8444804 14085808,46- 88085548,00 4480518618 48041848084,0- 46684618404 صافي ربح )خسائر( السنة 
 0 0 0 0 0 0 معمومات أخرى 

 50864484048484 56844180458651 0 4884648415 548845814,8541 814584888641, موجودات القطاع 
استبعاد الموجودات والمطموبات بين 

 0 0 0 0 0 0 قطاعات ال

 8685468,45 8188008000 8188008000 0 0 0  رؤوس أموال الشركاتاالستثمارات في 
 6886181,68,04 48,4081418406 48,4081418406 0 0 0 موجودات غير موزعة عمى القطاعات 

 41805480008,65 485448,54,,448 4864480418406 4884648415 548845814,8541 814584888641, مجموع الموجودات 
 ,0484058014848 0,860688048558     ,6688,48050854 15846180418011 مطموبات القطاع 

 48844084058,48 40858081548804 40858081548804 0 0 0 مطموبات غير موزعة عمى القطاعات 
 41805480008,65 485448,54,,448 40858081548804 0 ,6688,48050854 15846180418011 مجموع المطموبات 
 1840484008844 1844,85658184 1844,85658184       مصاريف راسمالية 

 00084,186,4- 004850,8164- 004850,8164-       االستهالكات 



٦4  

 
 

 ب. معلومات التوزيع الجغرافي:
ل رئيسي يف القطر اليت سبثل األعماؿ احمللية وكذلك شنارس ادلصرؼ نشاطات دولية من خبلؿ فروعو يف الشرؽ األوسط، أوروبا، آسػيا، ، شنارس ادلصرؼ نشاطاتو بشكادلصرؼشنثل ىذا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعماؿ 

 أمريكا والشرؽ األدىن اليت سبثل األعماؿ الدولية . 
 الية حسب القطاع الجغرافي:اسمفيما يلي توزيع إيرادات وموجودات المصرف ومصاريفو الر 

 مكن توزيع القطاع الجغرافي إلى محلي وإقليمي ودولي حسب السياسة الداخلية للمصرفمن الم 
 

  
 

  

 المجمـــوع                خارج سوريا                داخل سوريا               
4١1٢  4١1١ 4١1٢  4١1١   4١1٢  4١1١ 

 ليرة سورية ريةليرة سو    ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية 
            

 4,694,234,252 3,642,616,235 92,987,713 67,716,298 4,601,246,539 3,574,899,937 إصبارل اإليرادات

 92,089,000,348 91,331,861,386 44,088,068,906 27,630,742,086 48,000,931,442 63,701,119,300 رلموع ادلوجودات

 55,730,533 294,380,877 0 0 55,730,533 294,380,877 ادلصروفات الرامسالية

 

 

 

 



٦١  

 

 مخاطر التشغيل: 

( Internal Processesمقدمة: شنكن تعريف ادلخاطر التشغيلية بأهنا خطر اخلسارة الناصبة عن فشل أو عدـ كفاية العمليات الداخلية )
التعريف ادلخاطر القانونية وادلخاطر ادلتعلقة بالسلطات أو األشخاص أو النظم، أو الناصبة عن مصدر )حدث( خارجي". يتضمن ىذا 

 التنظيمية

 الطريقة ادلعتمدة لقياس ادلخاطر التشغيلية: يعتمد البنك على طريقة ادلؤشر األساسي لقياس سلاطر التشغيل. 

 سياسة مخاطر التشغيل : 
نظمة اليت يقـو هبا البنك أو يتعامل فيها من خبلؿ اتباع العمل على ربديد ادلخاطر التشغيلية الكامنة يف النشاطات و العمليات و األ -5

التقييم  اسًتاتيجية التقييم الذايت للمخاطر و اإلجراءات الرقابية و ذلك بالتعاوف مع اإلدارات ومراكز العمل ادلعنية و من خبلؿ تطبيق برنامج
 .  CRSAالذايت للمخاطر و االجراءات الرقابية 

 طر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة / ادلستوى الذي يعتربه رللس اإلدارة "مقبوالً التأكد من أف كافة ادلخا -8
 التأكد من إببلغ اإلدارة العليا ورللس اإلدارة بادلخاطر التشغيلية غَت ادلسيطر عليها -3
تدريبية للموظفُت  مساعدة اإلدارت ومراكز العمل يف تطبيق سياسات ادلخاطر التشغيلية من خبلؿ تعزيز مستوى الوعي وعقد دورات -9

 حوؿ إدارة ادلخاطر التشغيلية.
االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية واليت تغطي: ادلخاطر وإجراءات الرقابة وفحوصات االلتزاـ وبيانات اخلسائر التشغيلية  -1

 ومؤشرات ادلخاطر الرئيسية
دارية لتحديد شروط وأحكاـ التغطيات التأمينية مع األخذ بعُت االعتبار التغطية التأمينية: التعاوف مع اإلدارة ادلالية وإدارة الشؤوف اإل -6

 القدرة على التحمل .
العمل على وضع خطط طوارئ و خطط عمل بديلة لضماف استمرارية عمل البنك و زبفيف اخلسائر يف حاؿ حصوؿ اعطاؿ تشغيلية   -2

 رار يف ادلوجودات.كتعطل اجهزة االتصاؿ او توقف النظاـ البنكي عن العمل أو حصوؿ اض

 : المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها البنك
 اإلحتياؿ الداخلي. -5
 اإلحتياؿ اخلارجي.  -8
 شلارسات ادلوظفُت وسبلمة أماكن العمل. -3
 خسارة أو تلف ادلوجودات ادلادية. -9
 انقطاع النشاط وفشل األنظمة االلكًتونية  -1
 ادلخاطر القانونية. -6
 سلاطر السمعة. -2

 ر التشغيلية: آليات تخفيف المخاط
 سياسة إدارة ادلخاطر التشغيلية ادلصادؽ عليها من رللس اإلدارة واليت ربدد مستويات ادلخاطر ادلقبولة. -5
 ربديد الصبلحيات وادلوافقات احملددة لكل مستوى من ادلستويات اإلدارية . -8
 ع ادلصاحل الشخصية فصل ادلهاـ بُت ادلوظفُت، دبا يضمن عدـ تكليف ادلوظفُت دبهاـ ينشأ عنها تضارب م -3
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 احلماية الكافية دلوجودات و سجبلت البنك.  -9
 ادلطابقات و التحقق الدوري للعمليات و احلسابات . -1
 التأمُت على موجودات البنك . -6
 ل.ادلراجعة ادلستمرة للفجوات الرقابية من خبلؿ فحوصات االلتزاـ الشهرية لبلجراءات الرقابية اليت تقـو هبا اإلدارات ومراكز العم -2
 خطط الطوارئ وخطة استمرارية العمل وادلواقع الرديفة.  -2

 الخسائر التشغيلية :

 بسبب األحداث اجلارية مت إغبلؽ بعض فروع البنك يف عدد من احملافظات وىي كما يلي :

 مبلحظات اخرى االجراءات ادلتخذة تملة ادلؤونات ادلكونة مقابل اخلسائر احمل نقدية ) باللَتات السورية وفق أحدث تقدير ( الفرع ادلغلق لتارسنو ر.ت

 3,000,000 3,000,000 ضبص الرئيسي 1

مت تشكيل 
 ادلخصصات البلزمة

 ادلبلغ باللَتة السورية
 ادلبلغ جبميع العمبلت 277,745,122 277,745,122 دير الزور 2
 ادلبلغ جبميع العمبلت 100,244,635 100,244,635 سيف الدولة 3
   0 0 السبع حبرات 4
   0 0 حرستا 5
   0 0 عدرا 6
 ادلبلغ جبميع العمبلت 0 19,623,155 الرقة 7
   0 0 درعا  8

 ادلبلغ جبميع العمبلت 122,853,863 122,853,863 ضبص الدرويب 10
 

 لمحة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:

 هتدؼ خطة استمرارية العمل إذل وضع برنامج عمل يهدؼ:
 يد إستعادة استمرارية العمل ضمن الوقت احملدد.تأك 
 خسارة اإليرادات... إخل.( -زبفيف اآلثار السلبية لعملية التوقف.)ثقة الزبائن 
 تقليل فًتة التوقف عن اخلدمات إذل أقل وقت شلكن 

وربديد بدائل بشرية لضماف عدـ وذلك من خبلؿ ربديد مواقع رديفة للعمل تشمل وجود مركز كومبيوتر رديف دلركز الكومبيوتر األساسي 
 توقف العمل.

 ءهتدؼ خطة الطوارئ إذل توصيف اإلجراءات اليت مت وضعها حلماية أنظمة ادلعلومات ادلوجودة لدى البنك  وآلية العمل الواجب اتباعها أثنا
لطوارئ يف إدارات ومراكز العمل وبعد حدوثو باإلضافة إذل اإلجراءات اخلاصة بكيفية التصرؼ عند إعبلف حالة ا حدوث أي حدث طارئ

  يف البنك من قبل األشخاص ادلخولُت بذلك.

 المخاطر الشرعية : -4

 ىناؾ يوجد   فبل   وجودىا، حاؿ يف اخلسارة ويتحمل بالربح يشارؾ أي   ، ( بالغـر الغنم )  بقاعدة التعامل أساس على تقـو اإلسبلمية ادلالية ادلؤسسات  
ية األمواؿ ادلستثمرة بطرؽ وضبا ادلخاطرة لتخفيف آليات إرناد من شننع   ال ذلك لكن   اإلسبلمية، الشريعة ألسس مطابق خاطرةادل من   خارل استثمار

 .'' ال تتعارض مع أسس الشريعة اإلسبلمية

 ويقتضي تطبيق ذلك السياسة الشرعية الصادرة عن ىيئة الرقابة الشرعية وىي ما يلي :
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 رقابة الشرعية ملزمة جلميع أجهزة البنك وإداراتو .أوالً : قرارات ىيئة ال

 ثانياً : تطبيق قرارات ىيئة الرقابة الشرعية مسؤولية اإلدارات التنفيذية على سلتلف مستوياهتا .

 ثالثاً :ال يقدـ أي منتج أو خدمة إال بعد إقراره من ىيئة الرقابة الشرعية .

 ي قرار من قرارات ىيئة الرقابة الشرعية مطلقاً .رابعاً : ال رنوز اإلقداـ على إجراء سلالف أل

مة دوف خامساً : اإلقداـ على أي سلالفة أي قرار من قرارات ىيئة الرقابة الشرعية بأي شكل، أو سلالفة إجراء شرعي قائم، أو تقدًن منتج أو خد
 إجازة ذلك من اذليئة، كل من ذلك يعترب سلالفة تستوجب اجلزاء يف حق مرتكبها .

شرعي ادلرتبطة دساً : قياـ اذليئة مباشرة دبراقبة أعماؿ البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراتو ، ويباشر ذلك إدارة الرقابة والتدقيق السا
 باذليئة، ومن تراه اذليئة شلن يصلح ذلذه ادلهمة .

الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراتو ، ويباشر ذلك إدارة الرقابة والتدقيق دبراقبة أعماؿ البنك من  –سابعاً : قياـ إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي 
 الشرعي ادلرتبطة باذليئة ، ومن تراه اذليئة شلن يصلح ذلذه ادلهمة .

 ة .ثامناً : العمل عل تطوير الصيغ والعقود دبا يتفق مع قواعد الشريعة وزنقق مقاصدىا ، وذلك يف معامبلت البنك احمللية والدولي

 تاسعاً : نشر الوعي ادلصريف اإلسبلمي يف االعماؿ ادلصرفية واإلستثمارية بالوسائل ادلناسبة.

واالىتماـ عاشراُ : العناية باختيار العاملُت يف البنك ال سيما القيادات على أساس التوجو لتحقيق أىداؼ البنك واالستعداد لتنفيذ ىذه السياسة 
 ي البنك.ادلستمر بالتدريب الشرعي دلوظف

الرقابة احدى عشراً : العمل دبا يضمن سبلمة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خبلؿ إصدار األدلة ادلناسبة ، ومن أبرزىا دليل 
 الشرعية ودليل الضوابط الشرعية ألنشطة البنك وإجراءات العمل هبا.

 ,833أيار  82بتاريخ  9/ـ ف/ب 183التسليف اليت زبص عمليات ادلراحبة ذات الرقم البنك يلتـز بتطبيق القرارات الصادرة عن رللس النقد و 
 وكافة القرارات االخرى ذات الصلة. ,833تشرين الثاين  53وتعديبلتو بتاريخ  9/ـ ف/ب 123واإلرنارة ادلنتهية بالتمليك ذات الرقم 

 الضوابط الرقابية ادلستخدمة لئللتزاـ بالشريعة.

ة الدورل اإلسبلمي ش.ـ.س. منذ نشأتو تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية الغراء ومراعاة مقاصد التشريع يف صبيع معامبلتو يلتـز بنك سوري
نك وزبضع ،ولتحقيق ذلك كاف وجود ىيئة الرقابة الشرعية اليت يُعتمد تكوينها وتقر الئحتها من اجلمعية العامة ، وىي مستقلة عن صبيع إدارات الب

ت البنك وتعامبلتو دلراقبتها وموافقتها، وىذا االلتزاـ الشرعي يعترب أىم معايَت اجلودة اليت زنرص عليو البنك يف منتجاتو وخدماتو صبيع معامبل
 ادلقدمة لعمبلئو ، وعليو يقع على عاتق كل قيادات وعاملي البنك االلتزاـ هبذه السياسة وفق ما ورد يف نظاـ البنك وقراراتو من خبلؿ:

 ـ . 2/6/8336/ـ وبتاريخ 62رئاسة رللس الوزراء  قرار -5

 ـ.3/9/8332زلضر اجتماع اذليئة العمومية األوؿ بتاريخ  -8

 .8355بتاريخ  أيار  62,6قرار رئاسة رللس الوزراء رقم  -3

 .8355كانوف الثاين   ,5بتاريخ  9/ـ ف/ب233قرار رلاس النقد والتسليف رقم  -9
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 رأس المال: إدارة-٢٧
 رة  رأس المال.إدا 

 ،أصحاب حسابات االستثمار  دبصاحل اإلخبلؿ دوف زلتمل طارئ حدث أي مواجهة على البنك لقدرة مقياس ادلاؿ رأس كفاية تعترب
االستقرار  تعزيز على للبنك االئتماين والوضع ادلاؿ رأس كفاية تساعد حيث ادلصرؼ، يف األعماؿ قطاعات سلتلف يف وسلصصات االئتماف

 .ادلساذنُت وثقة ادلارل
 أقصى ادلستفيدة ربت اجلهات مصاحل ضباية شأنو من ادلاؿ لرأس مثارل ىيكل خبلؿ من مساذنيو استثمارات قيمة تعزيز إذل البنك يهدؼ

 معقولة للمساذنُت. عوائد وزنقق النظامية، للمتطلبات ملبياً  يكوف الوقت نفس ويف للنمو، كافياً  رلاالً  يتيح كما الظروؼ،
 :التارل النحو على وذلك ادلاؿ، رأس إلدارة رئيسة أىداؼ بلثةث ىناؾ

 .ادلتوقعة غَت اخلسائر لتغطية كايف رأمساؿ على احملافظة خبلؿ من البنك استقرار من التأكد -5
 .بادلخاطر ادلرجحة العوائد ربسُت خبلؿ من ادلاؿ لرأس الفعاؿ االستخداـ تعزيز -8
 .األعماؿ قطاعات على ادلاؿ لرأس الفعاؿ التوزيع خبلؿ من للمخاطر ةادلسبق واإلدارة القرار صنع عملية ربفيز -3
 

 :يلي كما ادلاؿ، رأس من ادلختلفة األنواع بقياس ادلصرؼ يقـو
رأس ادلاؿ اإلصبارل: يستخدـ لقياس رأس ادلاؿ ادلطلوب حلماية البنك من اإلعسار. وقاـ مصرؼ سورية ادلركزي بوضع الضوابط والقواعد  -5

 %.2اليت رنب أال تتدىن يف أي وقت عن  األمواؿ اخلاصةكيفية قياس للبنوؾ حوؿ  
رأس ادلاؿ األساسي: يستخدـ لقياس رأس ادلاؿ والذي يتمثل يف حقوؽ ادللكية وذلك حبسب ماربدده القواعد احملاسبية وبالتارل فإف ىذا  -8

 واحتياطي إعادة التقييم. دورةواألرباح ادلادلقياس يتكوف باألساس من إصبارل رأس ادلاؿ ادلدفوع واالحتياطيات ادلؤىلة 
 

 ادلبلغ الذي يعتربه ادلصرؼ كرأس ادلاؿ ونسبة كفاية رأس ادلاؿ، وفق اجلدوؿ التارل:(  -ز
 /ليرة سورية4١1١ /ليرة سورية4١1٢  

     بنود رأس ادلاؿ األساسي

 931,233,,,2,9 931,233,,,2,9 رأس ادلاؿ ادلكتتب

 3 3 احتياطي قانوين 

 3 3 احتياطي خاص

 3 1,192,8,3- احتياطي القيمة العادلة

 3 3 االرباح ادلدورة

 19,269,352- 18,133,333- صايف ادلساذنات يف ادلؤسسات ادلالية

 3 3 ادلبالغ ادلمنوحة اذل كبار ادلساذنُت واعضاء االدارة او ادلبالغ ادلستعملة أيهما اكرب

 82,392,933- 65,,88,3,1- وسةصايف ادلوجودات الثابتة غَت ادللم

 31,238,,5,213- 3,222,956,235- صايف الربح او اخلسارة

 23,,8,238,389 9,111,621,122 ضايف االرباح غَت احملققة عن تقييم القطع البنيوي
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     بنود رأس ادلاؿ اإلضايف

- 3 3 
     بنود رأس ادلاؿ ادلساعد

 536,128,939 536,128,939 احتياطي عاـ سلاطر التمويل
 23,6,1 3 صايف االرباح غَت احملققة عن االستثمارات يف ادوات مالية متوفرة للبيع

 61,838,,135,, 8,3,538,693,, رلموع رأس ادلاؿ التنظيمي) األمواؿ اخلاصة (
 81,898,313,323 39,333,1,9,398 رلموع ادلوجودات ادلرجحة بادلخاطر

 ,11,566,38,,6 3,322,636,356 ثقلةحسابات خارج ادليزانية ادل
 936,133,859 56,368,,5,6,6 صايف النتائج التشغيلية
 516,,532,23 ,22,55,,585 مركز القطع التشغيلي

 ١٧544٦514١5٣٢1 ١45٥٢15٢٣٦5٢٥4 
 %38.,8 %,83.6 نسبة كفاية رأس ادلاؿ)%(

 %82.23 %83.98 نسبة رأس ادلاؿ األساسي)%( 
 ات الموجودات والمطلوبات:قاستحقاـ تحليل 

 التارل ربليل ادلوجودات وادلطلوبات وفقا للفًتة ادلتوقعة السًتدادىا أو تسويتها: اجلدوؿيبُت 
 8359 لغاية سنة اكثر من سنة اجملموع

   لَتة سورية لَتة سورية لَتة سورية
 ادلوجودات:      

 رؼ مركزيةنقد وأرصدة لدى مصا 85,353,5,8,833 3 85,353,5,8,833

33,231,598,25, 3 33,231,598,25, 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع ادلصارؼ  

 ومؤسسات مصرفية

6,833,229,692 3 6,833,229,692 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع ادلصارؼ  

 ومؤسسات مصرفية
 موجودات مالية للمتاجرة 3 3 3

 ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت 65,633,236,,56 6,352,262,122 83,823,135,959
 موجودات مالية متوفرة للبيع 3 582,,1,59, 582,,1,59,

 موجودات مالية زلتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ 3 3 3
 موجودلت متاحة للبيع اآلجل 3 3 3

 رؤوس أمواؿ الشركاتاستثمارات يف  3 18,133,333 18,133,333
 صايف موجودات إجارة منتهية بالتمليك - 3 526,261,5,8 526,261,5,8
 صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية   -  84081408554 84081408554

 موجودات ثابتة 3 1844684648064 1844684648064
 موجودات غَت ملموسة 3 65,,88,3,1 65,,88,3,1

 مؤجلة موجودات ضريبية 3 4860484448000 4860484448000
 موجودات أخرى 3 385,292,158 385,292,158
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 الوديعة اجملمدة  4855884188408 ,4555,540,509
 رلموع ادلوجودات 22,332,293,931 4,801684408454 455445,54,,045

 ادلطلوبات:      

51,162,355,952 3 51,162,355,952 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع ادلصارؼ 

 ؤسسات ادلاليةوادل
 أرصدة احلسابات اجلارية للعمبلء 51,293,651,526 3 51,293,651,526
 تأمينات نقدية ,56,259,5,9,63 56,933,688 56,233,1,1,835

 سلصصات متنوعة 3 23,,,583,88 23,,,583,88
 سلصص ضريبة الدخل 3 3 3
 مطلوبات ضريبية مؤجلة 3 3 3

 لوبات أخرىمط 3 282,552,682 282,552,682
 حسابات أصحاب حسابات االستثمار ادلطلق 35,265,383,253 4844,844588,4 1850881418,81,
 رلموع ادلطلوبات 223,991,356,,2 0555559495995 ,5450465440595
 الصايف 5,121,235,653- 45506,56555044 05,4954055454

 
 

 اجملموع اكثر من سنة لغاية سنة 8353
 لَتة سورية لَتة سورية يةلَتة سور   

       ادلوجودات:

 55,326,656,282   55,326,656,282 نقد وأرصدة لدى مصارؼ مركزية
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع ادلصارؼ  

 ومؤسسات مصرفية
92,289,55,,,85   92,289,55,,,85 

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع ادلصارؼ  
 صرفيةومؤسسات م

2,992,,95,523   2,992,,95,523 

 3     موجودات مالية للمتاجرة

 891,399,333,,5 85,,815,,2,89 6,3,8,558,,,55 ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويبلت

 3,5,8,853 3,5,8,853   موجودات مالية متوفرة للبيع

 3     موجودات مالية زلتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ

 3     متاحة للبيع اآلجل موجودلت

 19,269,352 19,269,352   استثمارات يف شركات زميلة

 62,588,,893 62,588,,893  3 صايف موجودات إجارة منتهية بالتمليك -

 312,,25,,39 312,,25,,39 3 صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية   -

 233,,8,836,35 233,,8,836,35   موجودات ثابتة

 82,392,933 82,392,933   وجودات غَت ملموسةم



٦٧  

 661,866,338 661,866,338   موجودات ضريبية مؤجلة

 886,5,2,195 886,5,2,195   موجودات أخرى

 5,322,535,936 5,322,535,936  الوديعة اجملمدة

 333,392,,8,32, 58,993,833,332 691,223,395,,2 رلموع ادلوجودات

 3     ادلطلوبات:
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع ادلصارؼ 

 وادلؤسسات ادلالية
56,125,33,,536   56,125,33,,536 

 691,,39,53,,83  691,,39,53,,83 أرصدة احلسابات اجلارية للعمبلء

 ,259,53,,53,29 2,988,223 53,298,3,5,866 تأمينات نقدية

 3,321,923, 3,321,923,   سلصصات متنوعة

      صص ضريبة الدخلسل

      مطلوبات ضريبية مؤجلة

 63,,61,,638 63,,61,,638   مطلوبات أخرى

 ,33,116,982,39 663,539,993 ,3,,2,3,388,,8 حسابات أصحاب حسابات االستثمار ادلطلق

 28,139,295,233 5,363,122,296 12,,25,595,568 رلموع ادلطلوبات

 129,812,691,, 615,165,,55,32 56,,5,9,1,3,8- الصايف
 

 ) خارج الميزانية (:  ات محتملةالتزامارتباطات و  -13
 ية( :امسئتمانية ) قيمة اات التزامارتباطات و  -أ

  8359 8353 

 لَتة سورية لَتة سورية  

 2,111,882,122 - اعتمادات
 - - قبوالت

     كفاالت :
 26,133,,126 131,3,8,823 دفع  -  
 ,686,561,65 5,,,353,,5,39 سن تنفيذح  -  
 813,199,362 312,323,362 أخرى  -  

 3,951,315,236 52,,9,266,321 سقوؼ تسهيبلت ائتمانية غَت مستغلة 
 - - أخرى 

 53,982,866,168 816,,6,232,21 اجملمػػػػػػوع   
  ======== ======== 



٧١  

 رابعا: معايير المحاسبة اإلسالمية الجديدة :

سبوز  88ريخ أصدرت ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية معيارين زلاسبيُت ومذكرة زلاسبية توجيهية جديدة سبت موافقة رللس اذليئة عليها بتا
 وادلعايَت احملاسبية اجلديدة ىي : 8353

 إطار إعداد التقارير ادلالية اإلسبلمية . -أ
ت ادلماثلة ، ويكوف مطلوباً من ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية فصل استثماراهتا يف نوعُت من االستثمار يف الصكوؾ واألسهم والسندا -ب

 االستثمار وذنا االسهم والصكوؾ ويعتمد يف ىذا الفصل على خصائص األدوات االستثمارية ومقاصد االستثمار .
سبلمية تتطلب التزاـ ادلصرؼ اإلسبلمي بادلشاركة يف بعض معيار ادلسؤولية االجتماعية حيث أف ادلسؤولية االجتماعية يف ادلصارؼ اإل -ت

ىذا يتطلب األنشطة والربامج واألفكار االجتماعية لتلبية ادلتطلبات االجتماعية لؤلطراؼ ادلرتبطة بو وادلتأثرة بنشاطو سواًء بداخلو او خارجو و 
 رلموعة من الشروط منها :

بأحكاـ الشريعة  اإلسبلمية قوالً  وعمبلً  ، شكبلً  ومضموناً  ، التقوًن ادلستمر لؤلداء والنتائج ،  ضرورة التزاـ البنك اإلسبلمي التزاماً كامبل ً 
 االىتماـ بإجراء حبوث ميدانية لتأكيد اإلثبات العملي لدور البنوؾ اإلسبلمية يف التنمية االجتماعية .

٣1- 4١1١   
 8359أرقاـ التصنيف للعاـ لتتناسب مع  8353عاـالأرقاـ  تػم إعػػادة تصنيػػف بعض -
قد اختلف عما كاف عليو بسبب إعادة تصنيف بنود بياف الدخل بناء على قػرار  8353إف اصبارل الدخل التشغيلي لعاـ  -

حيػػث أف سلصػػص الػػديوف ادلشػػكوؾ بتحصػػيلها دل  5/8359/,5تػػاريخ  9/ـ.ف /ب5321مصػػرؼ سػػورية ادلركػػزي رقػػم 
  زنمل على الوعاء ادلشًتؾ .لكونو دليضاؼ اذل بنود الدخل التشغيلي 

 

 وقرار الحظر  االستمرارية -٣4

أشبرت اجلهود اليت بذلتها إدارة البنك على صعيد تدابَت احلظر الدولية عن صدور قرار رللس االرباد األورويب رقم 

2014/309/CFSP  البنك بتاريخ وبية اليت كانت مفروضة على والذي مت دبوجبو رفع العقوبات األور  31/8359/,8بتاريخ

كما وانتهجت السلطات الربيطانية والسويسرية هنج مثيلتها األوروبية فصدرت القرارات تباعاً من قبل ىاتُت السلطتُت ،33/1/8358

 ليت كانت مفروضة على البنك أيضاً .لتزيل العقوبات ا

 الواليات ادلتحدة األمريكية بالشكل األمثل بغية رفع اسم علماً أف ادلعنيُت لدينا يقوموف دبتابعة اإلجراءات القانونية مع زلامي البنك يف

بتاريخ  التابع لوزارة اخلزانة األمريكيةبنك سورية الدورل اإلسبلمي من لوائح العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة األصوؿ األجنبية 

 وىي اآلف دبرحلة ادلرافعة .،  86/6/8358

 لى استمرار البنك بتقدًن كافة اخلدمات والتسهيبلت ادلصرفية للعمبلء.إضافة إذل ما سبق، تؤكد اإلدارة العليا ع

 
 


