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 قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات
 13/30/0202 للسنة المالية المنتهية في
 

 31/12/2019 31/12/2020 البيـان

     مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات

 872337333 378337333 بداية الفترةرصيد الزكاة والصدقات غير الموزعة في 

 370827333 873207333 التبرعات

 378307333 373327333 مجموع المصادر

   مصارف أموال صندوق الزكاة والصدقات

 (872337333) (073327333) الفقراء والمساكين

   ابن السبيل

   الغارمون وفي الرقاب

   المؤلفة قلوبهم

   في سبيل اهلل

   العاملون عليها )مصاريف إدارية وعمومية(

 (872337333) (073327333) مجموع المصارف

   زيادة )نقص( المصادر على المصارف

   الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة

 378337333 373337333 يد الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنةرص
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 الدولي اإلسالمي بنك سورية
 اإليضاحات حول البيانات المالية                                                             

  2020 كانون األول  13للسنة المالية المنتهية في 

 ي معلومات عامة:3
 أيلول 7تاريخ  .و/م67مبوجب قانون قرار رئاسة جملس الوزراء رقم  1116أيلول  7تأسس بتاريخ سورية صرف شركة مسامهة عامة إن امل
وخيضع ألحكام املرسوم   وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلكلدى  04886وحصل على السجل التجاري حتت رقم   1116

 13وتعليماته التنفيذية والقانون رقم  1110لعام  18املصارف اإلسالمية والقانون رقم  داثبإحاخلاص  1115لعام  35التشريعي رقم 
ولألنظمة اليت يضعها جملس النقد والتسليف  1100لعام  19وقانون الشركات رقم  1117لعام  33وقانون التجارة رقم  1111للعام 

 مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
بوصفه مصرفاً خاصاً. ومت التداول بأسهم املصرف يف  06يف سجل املصارف لدى مصرف سورية املركزي حتت الرقم  مت تسجيل املصرف

 سوق دمشق لألوراق املالية وكل ذلك مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
املزة،  4168عقار رقم  جانب القنصلية السعودية دار املعلمني مقابل أتوسرتاداختذ املصرف مركزاً رئيسًا له يف مدينة دمشق منطقة املزة 

 سورية.-دمشق
 هي: مكتبنيفرعاً و  16يقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه واليت بلغ عددها 

 ( .، املالكي  مشروع دمر ،، يعفورماروزداأيار، فندق  19دمشق ) الروضة ، املزة ، حريقة ، حرستا ، عدرا ، مزة فيالت شرقية ، 
(، درعا، محاه، محص، دير الزور، الالذقية، طرطوس، ادلب، ، شارع فيصلحلب )العزيزية ، السبيل ، سبع حبرات ، سيف الدولة، الفرقان

 القامشلي، الرقة. 
 ومكاتب )مكتب شام سيت سنرت، مكتب مرفأ الالذقية(.

 لرية 511سهم بقيمة امسية   0101110111لرية سورية موزع على  5011101110111 وقد تأسس املصرف برأس مال مقداره
لرية سورية وذلك تطبيقاً  46003800511بزيادة رأمساله مبقدار  1101سورية للسهم الواحد، قام املصرف خالل شهر تشرين الثاين 

والذي حيدد رأمسال  1115لعام  35وم التشريعي رقم القاضي بتعديل املادة الرابعة من املرس 1101لعام  3ألحكام القانون رقم 
مليار لرية سورية موزعة على أسهم أمسية وستتم هذه الزيادة  05املصرف اإلسالمي املصرح به يف صك الرتخيص على أن ال يقل عن 

لرية سورية  1013806080511بزيادة رأمساله مبقدار  اتبعه ، وقد 1101لعام  3خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم 
لرية سورية، ويف وقت الحق متت املوافقة من قبل جملس  7051101110111ليصبح رأس املال مبقدار  1100خالل شهر آذار 

على الطلب املقدم من قبل املصرف خبصوص  1100حزيران  18/أم بتاريخ 81مفوضي هيئة االوراق واالسواق املالية السورية قرار رقم 
وعلى احكام تعليمات جتزئة االسهم ودجمها الصادرة بالقرار رقم  1101لعام  005االمسية للسهم وفقاً ألحكام املرسوم رقم  جتزئة القيمة

املتضمن املصادقة على تعديل  1100حزيران  13تاريخ  0855وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  1100نيسان  7/م تاريخ 49
 1100حزيران  18تاريخ  31بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة جملس املفوضني جبلسته رقم  النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق

لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل اسهم البنك  011لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدويل االسالمي 
بزيادة ثالثة حيث مت زيادة رأمسال املصرف بقيمة اتبعه لرية سورية، وقد  7051101110111سهم بقيمة امجالية تبلغ  7501110111
لرية سورية  38701960511بزيادة رابعة بقيمة  اتبعه لرية سورية، مث  8000103190111لرية سورية ليصبح  60103190111

رأس ليصبح ل.س 0016104150711بزيادة خامسة بقيمة  اتبعه، مث لرية سورية 8049904150711ليصبح رأس مال املصرف مبلغ 
ل.س ليصبح رأس مال املصرف  4003903180411 بقيمةبزيادة سادسة  اتبعهمث  لرية سورية 9056008300411مال املصرف مبلغ 
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ل.س ليصبح رأس مال املصرف مببلغ  0019808410111 بقيمةبزيادة سابعة اتبعه مث ل.س  03071000590811مبلغ 
 ل.س. 05011101110111

 : صوص مباشرة األنشطة التاليةوللمصرف على وجه اخل -
 فتح حسابات اجلارية.   .0
ها يف استثمار املطلقة وخلطها مع أموال املصرف واألموال اليت له حرية التصرف املطلق هبا و  ستثماراالفتح حسابات  .1

   بة الشرعية يف املصرف من معامالت.ما جتيزه هيئة الرقا
  ها يف ما جتيزه هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.استثمار و املقيدة خارج امليزانية  ستثماراالفتح حسابات   .3
 .ستثماراالبصيغيت املضاربة أو الوكالة ب ستثماراالحسابات  إدارة .4
املايل من  ستثماراملباشر من خالل إقامة املشروعات املنتجة وتأسيس الشركات، واال ستثمارالتمويل واإلجارة واال .5

 لية. خالل شراء األوراق املا
 قدمي اخلدمات املصرفية اليت جتيزها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف.ت .6
احلسنة من األموال اخلاصة للمصرف أو األموال اليت له حرية التصرف املطلق هبا، بصورة منفردة أو  تمويالتتقدمي ال .7

  .من خالل إنشاء الصناديق
 ذة وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرفأي أعمال مصرفية أخرى جتيزها القوانني واألنظمة الناف .8

 (3/0/5/1110 ) رقم 06/11/0111بتاريخ  املنعقدة املصرف يف جلسته إدارةجملس  قبل من مت إقرار البيانات املالية  -
 . وهي خاضعة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني

 
 هيئة الرقابة الشرعية:

الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد حمدود من علماء الفقه  1115( لعام 35اشارة اىل املرسوم التشريعي رقم )
رف من والشريعة والقانون واليت يتم تعيينها من قبل اجلمعية العمومية ملسامهي املصرف االسالمي فقد مت تكوين هيئة الرقابة الشرعية يف املص

 يف العامل العريب واإلسالمي ويكون رأيها ملزماً للمصرف وهم :ثالثة أعضاء من علماء الفقه والشريعة والقانون 
 د.عبد الستار أبو غدة )رئيس هيئة الرقابة الشرعية (
 د.عبد الفتاح البزم ) نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية (
 د.يوسف شنار )عضو تنفيذي هليئة الرقابة الشرعية(
وبقرار من اجلمعية  16/18/1109/م ن/بتاريخ 79قرار جملس النقد والتسليف رقم  مت تعيني هيئة الرقابة الشرعية باملصرف بناء على

للمسامهني بناء على اقرتاح جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مبوافقة  13/14/1109العمومية العادية املنعقدة بتاريخ 
 العمومية وإعالم مصرف سورية املركزي بذلك.جملس النقد والتسليف وال جيوز عزل أي منهم إال بقرار من اجلمعية 

املنعقد بتاريخ  البند رقم ت  1/4/1111رقم   وقد مت تعيني العضو الســـيد الدكتور أنور صطوف وذلك بناء على قــــــرارجملس ادارة البنك
ناء على قرار جملس النقد والتسليف وب 18/16/1111للهيئة العامة للمسامهني املنعقدة بتاريخ  وعلى املوافقة السابقة  08/5/1111
   . 19/17/1111/م ن تاريخ 037رقم 

مهمة اهليئة مراقبة أعمال املصرف اإلسالمي وأنشطته من حيث توافقها أو ُمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية وإبداء الرأي الشرعي يف 
 صيغ العقود الالزمة ألنشطة املصرف وأعماله.
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0 وبعد  13/01/1111رمحه اهلل بتاريخ  عبد الستار أبو غدة ) رئيس هيئة الرقابة الشرعية (  الدكتور ة تويف علماً أنه خالل هذه الفرت 
عبد الفتاح البزم رئيساً للهيئة و الدكتور يوسف شنار نائب رئيس وعضو تنفيذي هليئة الرقابة الشرعية يف  ذلك مت انتخاب الدكتور

 . 14/01/1111ية بتاريخ االجتماع اخلامس هليئة الرقابة الشرع
مهمة اهليئة مراقبة أعمال املصرف اإلسالمي وأنشطته من حيث توافقها أو ُمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية وإبداء الرأي الشرعي يف 

 صيغ العقود الالزمة ألنشطة املصرف وأعماله.
 : السياسات المحاسبية- 4

 أسس إعداد البيانات المالية

حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ووفقاً مت إعداد البيا -
ُ
للمعايري  نات املالية للمصرف وفقًا للمعايري الصادرة عن هيئة امل

والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جملس معايري  الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية
 اجلوانب اليت مل تغطها اهليئة ووفقًا للقوانني احمللية النافذة وتعليمات جملس النقد والتسليف مبا ال خيالف أحكام يف احملاسبة الدولية

 الشريعة االسالمية. 
ت املالية املطلوبا مت إعداد البيانات املالية وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات/املطلوبات املالية للُمتاجرة واملوجودات/ -

تاحة للبيع اآلجل اليت تظهر بالقيمة العادلة  املستثمرة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
ُ
واالستثمارات العقارية واملوجودات امل

 بتاريخ البيانات املالية. 
 إن اللرية السورية هي عملة إظهار البيانات املالية .  -
 

 التغييرات في السياسات الُمحاسبية

 محاسبية:السياسة الالتغير في  .5
 المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية :

 
 المتعلق بالمرابحة وبيوع الدفع المؤجل األخرى : 08ر المحاسبة المالي رقم يامع

ياس واإلفصاح اليت ينبغي تطبيقها يف  معامالت إىل حتديد  املبادىء واملتطلبات احملاسبية لإلثبات والق 28يهدف معيار احملاسبة املالية رقم 

 املراحبة والبيوع اآلجلة وعناصرها املختلفة وذلك من منظور البائع واملشرتي.

 نطاق املعيار :

ق واملراحبة عامالت التور ميطبق هذا املعيار على معامالت املراحبة والبيوع اآلجلة االخرى اليت تنفذ وفقاً ملبادىء الشريعة اإلسالمية باستثناء 

 السلعية.

ال يطبق هذا املعيار على األدوات االستثمارية مثل أدوات حقوق امللكية والصكوك اليت تكون فيها املوجـودات حمـل االسـتثمار قائمـة علـى 

 املراحبة أو البيوع اآلجلة .
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"  21حبة واملراحبة بأمر الشراء " ومعيـار احملاسـبة املـايل رقـم املطبق مسبقاً و املتعلق " باملرا 2حيل هذا املعيار حمل املعيار احملاسبة املايل رقم  

مل يكـن هلـذا  0 0 مـع السـماح بـالتطبيق املبكـر 2119كـانون الثـاين   1هـذا املعيـار الزاميـاً مـن تـاريخ  يعتـ  املتعلق ببيوع الـدفع املؤجـل " 0 

 .املعيار اي أثر على البيانات املالية للبنك 

 : 0,رقم معيار المحاسبة المالي 
  اضمحالل“( بشأن: 31)أيويف(، معيار احملاسبة رقم ) يئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهلاعتمد اجمللس احملاسيب التابع 

 ”. املوجودات واخلسائر االئتمانية وااللتزامات ذات املخاطر العالية

 مقدمة عن املعيار :

يهدف 0 و مع السماح بالتطبيق املبكر   10/10/1111خ نفاذه وتاري 31/01/1107هذا املعيار تاريخ اصدار جتدر اإلشارة إىل أن  
مع مراعاة أحدث املستجدات ومتطلبات صناعة اخلدمات  إىل بيان القواعد واملبادئ احملاسبية الضمحالل املوجودات واخلسائر االئتمانية،
مبا يف ذلك األحكام الالزمة ملواجهة أي خسائر متوقعة يف املالية اإلسالمية الدولية. ويهدف املعيار إىل تغطية اخلسائر احلالية واملتوقعة، 
الصادرة عن أيويف معنية جبميع عقود التمويل اإلسالمية  العقود ذات املخاطر العالية. جتدر االشارة إىل أن معايري احملاسبة املالية 

 واالستثمارات وبعض األصول األخرى يف املؤسسات املالية اإلسالمية.

أن هنج تطبيق اضمحالل املوجودات واخلسائر االئتمانية ملختلف األصول واحلسابات جيب أن يكون بناًء على فئات  قرر اجمللس على
إىل أن اضمحالل املوجودات واخلسائر االئتمانية اليت تتبعها املبادئ احملاسبية املقبولة عمومًا واليت  ُمتلفة وفقًا لطبيعتهم. ومت التوصل 

عامالت املالية االسالمية املعقود و الاملعايري التنظيمية وكذلك اجلهات التنظيمية ال ميكن تطبيقها يف  ااحملاسبية ومعدو  املعايري اينشرها معدو 
( 35ومعيار احملاسبة املالية ) بطريقة مماثلة. ومع ذلك فإن ُمرجات املعيار تتماشى مع مبادئ احملاسبة املقبولة عموماً. وسيحل هذا املعيار 

 ”.املخصصات واالحتياطيات“ 00معيار احملاسبة املالية رقم  بدالً عن الذي مت تطبيقه ” املخاطراحتياطي “

  0,حوكمة تطبيق المعيار المحاسبي رقم  
تم  تشكيل لجنة دائمة على مستوى االدارة التنفيذية العليا   تضم  ادارة المخاطر و   11لتطبيق المعيار المحاسبي رقم    -1

ادارة االئتمان و اإلدارة المالية حيث تم تحديد المسؤوليات الخاصة بكل ادارة  و ذلك للوصول الى  ادارة االنظمة  و
المتضمن التعليمات الخاصة بتطبيق  14/2/2119/ م.ن تاريخ 4التطبيق التام و السليم لقرار مجلس النقد و التسليف رقم 

, باالضافة الى وضع خطة  ممنهجة  11لمالية اإلسالمي رقم و معيار المحاسبة ا 9معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 لتدريب الكادر المسؤول عن التطبيق . 

 11تكون مسؤولية إدارة المخاطر  موائمة كافة سياسات و اجراءات االدارات المعنية بتطبيق المعيار  المحاسبي رقم   -2
الى الدعوة الجراء اجتماعات دورية لمناقشة أخر ليتطابق مع تعليمات و مقررات مصرف سورية المركزي  , باالضافة 

التطورات الخاصة بتطبيق المعيار  و االليات الي يحتاجها حتى يتم الوصول الى نسبة التطبيق الكاملة  بما يتضمنه من 
 كادر مؤهل باالضافة الى انظمة تكنلوجية  . 

و ذلك بعد االنتهاء من احتساب  11لمعيار رقم  تقوم ادارة المخاطر  بتزويد مفوضية الحكومة بشكل دوري بنماذج ا -1
 المخصصات عند نهاية كل ربع  و بشكل دوري  . 

التي يعتمدها مجلس ادارة   لمدى االلتزام بالسياسات و االجراءت  الداخلي باجراء تقييم مستقل  تقوم ادارة التدقيق -4
 . 11بيق المعيار المحاسبي رقم المصرف بموجب التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بخصوص تط

http://aaoifi.com/announcement/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-5/
http://aaoifi.com/announcement/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-5/
http://aaoifi.com/announcement/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-5/
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من صحة المنهجيات و النماذج المستخدمة لدى البنك لغاية   باجراء عمليات تدقيق دورية للتأكد  يقوم المدقق الخارجي -5
و كذلك عمليات التصنيف الداخلي و تصنيف االصول و االلتزامات المالية و دقة   احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

 واردة في البيانات المالية المنشورة و تزويد البنك بارائه .االرقام ال

بخصوص المعيار   تقوم ادارة االلتزام بالتأكد من التزام المصرف بالتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي -6
  المتوقعةمتين للتطبيق و احتساب الخسائر االئتمانية   تصميم بناء  و تقييم مدى جدية المصرف في 11المحاسبي رقم 

  .   و تطوير االدوات المتسخدمة في االحتساب

 التصنيف والقياس :

0 اال اذا قامت اجملموعة   يف حقوق امللكية على اهنا موجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح او اخلسارة  االستثمارات  تصنف
   .من خالل الدخل الشامل االخر  بالقيمة العادلة  دارجهاو بالتايل يتم ا  لغرض املتاجرة 0 اكاستثمارات غري حمتفظ هب   بتصنيفها

 يتم تصنيف االصل املايل احملتفظ به بغرض املتاجرة -

  .القصري  يتمثل يف بيعه على املدى  اذا كان امتالكه لغرض رئيسي -0

على منط   و يتوفر دليل  رة اجملموعة0الدا  ادوات مالية حمددة خاضعة بالكامل  من حمفظة  جزءا  ان يكون عند االعرتاف املبدئي -1
  . حديث جلين االرباح على املدى القصري  فعلي

أو بالقيمة العادلة من   تقاس املوجودات املالية اليت ال تليب معايري التصنيف بالتكلفة املطفأة اما بالقيمة العادلة من خالل الربح او اخلسارة
فان املوجودات املالية اليت تليب معايري التصنيف التكلفة املطفأة و لكنها تكون مصنفة   اضافة اىل ذلك االخر و  خالل الدخل الشامل

املالية   تصنيف املوجودات  قد يتم 0 أو اخلسارة  أو اخلسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح حبالقيمة العادلة من خالل الرب
من تناقض   أو يقلل بشكل ملحوظ  يلغي  هذا التصنيف  اذا كان  ند االعرتاف املبدئيأو اخلسارة ع  بالقيمة العادلة من خالل الربح

  ة.هبا على أسس ُمتلف  املتلعقة  باالرباح و اخلسائر  املوجودات او املطلوبات او االعرتاف  عن قياس الذي قد ينشأ القياس او االعرتاف

بيان االرباح أو  او خسائر ناجتة عن اعادة القياس ضمن  بأي ارباح  مع االعرتاف  يتم قياس املوجودات املالية الحقا بالقيمة العادلة
  .العائدة هلا مباشرة على بيان االرباح أو اخلسائر املوحد  اخلسائر املوحد و يتم حتميل كافة التكاليف

 

   املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر-

لتصيف االستثمارات يف ادوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   ميكن اجراء اختيار هنائي  ئيعند االعرتاف املبد
يف حال االحتفاظ باستثمارات حقوق امللكية لغرض   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  تصنيف  و الجيوز  0  االخر

 املتاجرة .

 ة املطفأة موجودات مالية بالتكلف -

 يف حال توافر الشرطيني التاليني   يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة املطفاة

   التدفقات النقدية التعاقدية  جلمع  االحتفاظ باملوجودات  ضمن منوذج اعمال يكون اهلدف منه  باملوجودات  ان يتم االحتفاظ -0
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املبالغ   على مدفوعات  تقتصر  حمددة حبيث  يف تواريخ  نقدية  ىل وجود تدفقاتالتعاقدية للموجودات املالية ا  ان تؤدي االحكام -1
   منها  االصلية و الربح املستحق على املبلغ القائم

  31فيما يلي جدول يوضح  تصنيف املوجودات املالية وفق املعيار احملاسيب رقم 

 

 الشروط منوذج األعمال االصل املايل
االصول املالية 

 املطفاة  بالتكلفة
منوذج األعمال لألصول املالية 
احملتفظ هبا لتحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية

  اهلدف من منوذج األعمال هو االحتفاظ باألصول املالية
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية املتمثلة يف اصل مبلغ 

 االستثمار واألرباح.
 ىل وجود أن تؤدي االحكام التعاقدية للموجودات املالية ا

تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة تشمل مدفوعات املبالغ األصلية 
 و األرباح على املبلغ القائم منها.

االصول املالية بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الدخل الشامل

منوذج األعمال لألصول املالية 
احملتفظ هبا لتحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية والبيع

 النقدية التعاقدية والبيع يتكامالن  كال من حتصيل التدفقات
 لتحقيق هدف النموذج.

  مبيعات مرتفعة )من حيث الدورية والقيمة( باملقارنة مع منوذج
 أعمال احملتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

االصول املالية بالقيمة 
العادلة من خالل 
 األرباح واخلسائر

مناذج أعمال أخرى تتضمن 
إدارة األصول املالية  –)املتاجرة 

تعظيم  –على أساس القيمة العادلة 
 التدفقات النقدية عن طريق البيع(

  هدف منوذج األعمال ليس االحتفاظ باألصل املايل لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية أو احملتفظ به لتحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية والبيع.
 ث عرضي بالنسبة هلدف حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية حد

 النموذج.
 

 

 

 انخفاض القيمة:      

يتم االعرتاف خبسائر االئتماين بصورة مبكرة  أكثر مما  كان الوضع عليه حبسب املعيار الدويل  9مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  
 . 39للتقارير املالية رقم  

و ادوات   املطفأة لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة من االصول املالية املثبتة بالتكلفة   يطبق البنك وفق املعيار منهجا من ثالث مراحل
 الدين بالقيمة العادلة  من خالل الدخل الشامل  االخر  . 

 تقوم االصول باالنتقال  بني املراحل الثالث  استناد اىل التغري  يف جودة االئتمان  منذ االعرتاف االويل . 

 شهر   01الوىل: خسارة االئتمان  املتوقعة على مدى  املرحلة ا
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ويل أو تتضمن املرحلة األوىل األصول املالية عند االعرتاف االويل و اليت ال تنطوي  على زيادة جوهرية يف  ُماطر االئتمان منذ االعرتاف األ
 يوم  .  31أيام التأخري عن سداد االلتزامات مدة  اليت تنطوي  على ُماطر ائتمانية منخفضة نسبيا  0 باالضافة على عدم جتاوز عدد 

شهرا  و يتم احتساب املخصص على  كامل القيمة الدفرتية لألصول   01بالنسبة هلذه االصول  يتم االعرتاف خبسائر ائتمانية على مدى 
 ) أصل + ربح ( . 

 ل  قيمة االئتمان املرحلة الثانية : خسارة االئتمان  املتوقعة على مدى احلياة مع عدم اضمحال

  تتضمن املرحلة الثانية االصول املالية اليت هبا زيادة جوهرية  يف ُماطر االئتمان  منذ االعرتاف االويل  و لكن اليوجد  دليل موضوعي
 يوم .  91على اضمحالل القيمة 0 باالضافة اىل عدم جتاوز عدد ايام التأخري عن سداد االلتزامات مدة 

سائر ائتمان متوقعة على مدى احلياة لتلك االصول و لكن يستمر  احتساب املخصص على امجايل القيمة الدفرتية يتم االعرتاف  خب
 القائمة  ) أصل + ربح  (  . 

 اضمحالل قيمة االئتمان   -املرحلة الثالثة : خسارة االئتمان املتوقعة  على مدى احلياة  

يوجد هبا دليل موضوعي على اخنفاض القيمة يف تاريخ القوائم املالية بالنسبة هلذه االصول يتم تتضمن املرحلة الثالثة  االصول املالية اليت 
االعرتاف خبسائر ائتمان متوقعة على مدى احلياة  0 و يتم احتساب  املخصص على صايف القيمة الدفرتية ) االصل فقط (  و ذلك بعد 

 تعليق االرباح  . 

ائتمانية تكون قيمة املخصص مساويه للقيمة الغري قابلة لالسرتاد  من االداة املالية و ذلك  بعد استبعاد  بالنسبة لألداة املالية املضمحلة
قيمة الضمانات املقبولة و يف حال  عدم  وجود ضمانة مقبولة تكون قيمة املخصص مساوية للقيمة الدفرتية لألداه املالية و ذلك بعد 

 تعليق االرباح  احملققة  . 

 ار االصول املالية مضمحلة ائتمانيا و ذلك يف احلاالت التالية يتم اعتب

 عندما يتبني للمصرف عدم قدرة او رغبة العميل  يف سداد التزاماته جتاه املصرف أو اجملموعة املصرفية .  -

 يوم  أكثر على استحقاق الدين أو أحد أقساطه   91عند مضي  -

 زانية نيابة عن العمالء  .دفع املطالبات النامجة عن احلسابات خارج املي -

 ان عملية احتساب ُمصص اخلسائر االئتمانية مير بثالث مراحل  : 

 احتمالية التعثر    -أوال 

غري  يعين أخذ بيانات سابقة ألداة مالية معينة و مقارنتها  مع متغري اقتصادي  و بيانات مستقبلية لنفس االدارة  و يتم اعتماد أكثر من مت
 اىل احتمالية التعثر  و تكون احتمالية التعثر  بنسبة مئوية)%(  .اقتصادي وصوال 

 ان املتغري االقتصادي  هو ) حجم  التضخم 0 حجم البطالة ...(  

 و كلما زادت احتمالية التعثر كلما ارتفعت درجة املخاطر  و العكس صحيح . 

 يتم دراسة احتمالية التعثر  باجدى الطريقتني 
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0- PIT( point in time )   يتم معرفتها  يف أي نقطة زمنية يف املستقبل  و هي االكثر تطبيقا و تكون ضمن فرتة زمنية :
قصرية حيث حيتسب االثر االقتصادي للعميل  أو االداة املالية و االقتصاد و لكن ضمن نقطة زمنية معنية و حبقل مرتبط 

 بالعميل او االداة 

1-  TTC( through  the cycle) تكون لتفرات زمنية  طويلة اذ حتتسب  االثر االقتصادي للعميل و  : هذه الطريقة
حيث مت االقتصاد الشامل و لكن  ليس بنقطة زمنية معينة  و امنا ياخذ االقتصادي  بشكل مشويل مع اسوء سيناريو اقتصادي 

 . الناتج احمللي االمجايل بشكل رئيسي  عوامل  االخذ بعني االعتبار

 د التعثر  اخلسارة عن  -ثانيا  

نك يف هذه احلالة يتم احتساب اخلسارة عند التعثر  كنسبة مئوية و هنا تتحكم فيها الضمانات املقبولة باالضافة اىل اخل ة التارخيية للب
 باسرتداد قيمة األصل املايل من االطراف املقابلة يف حال التعثر  . 

عثرة يكون الرصيد عند التعثر  بالقيمة  الدفرتية كم يف  تاريخ القياس  ) الرصيد بالنسبة للتعرضات املت الرصيد عند التعثر    -ثالثا   
لقيمة املستعمل  مطروحا منه الفوائد املعلقة (  0  أما  بالنسبة التعرضات  املصنفة ضمن املرحلينت األوىل و الثانية فيتم تقدير التعرض با

 ققة غري املستحقة  . الدفرتية بتاريخ القياس مضافا اليها  الفوائد احمل

 حتسني التصنيف االئتماين  

ان حتسني التصنيف االئتماين هي كرة غري عشوائية  و غري فورية و تتم بعد حتقق عدة شروط امهها  زوال املؤشرات اجلوهرية لزيادة 
 األخطار  

 التحول من املرحلة الثانية اىل  املرحلة األوىل 

االئتمانية ضمن املرحلة الثانية و زوال كافة الدالئل على الزيادة اهلامة يف املخاطر االئتمانية  حتسن املؤشرات املتعلقة بالتعرضات -
املتعلقة هبا 0 مبا يف ذلك االلتزام بشروط اهليكلة و اجلدولة   للتعرضات االئتمانية من خالل االلتزام بسداد  ثالثة أقساط متتالية 

من الرصيد القائم بتاريخ اهليكلة و % 5تزيد عن ثالثني يوما أو يف حال سداد  دون أن يتم التاخر عن سداد أي قسط لفرتة
 يوم .  081اجلدولة  ) أيهما أك   (  0  أو دفع كافة املستحقات اليت مل يبلغ مدة تأخري  

 جديد امللفات االئتمانية بالنسبة للمراحبة الدوارة .  -
 .  و الذي بناء عليه مت تصنيف العميل لدى البنك ضمن املرحلة الثانية حتسن التصنيف اخلارجي للعميل لدى البنوك االخرى -

 التحول من املرحلة الثالثة اىل الثانية  

يوم   081سداد كافة املستحقات على التسهيالت االئتمانية و اليت سبق و صنفت ضمن املرحلة الثالثة و مل ميضي عليها  -
سني التصنيف االئتماين اال من خالل اجراء جدولة أصولية  0 حيث يبقى بشرط أن ال يتكرر ذلك مرتني عندها الميكن حت

 يوم .   31العميل ضمن املرحلة الثانية حىت يتم التأكد من سداد ثالث أقساط متتالية دون أي تأخر بالسداد يتجاوز 

 رحلة الثالثه  .اجراء جدولة أصولية لكافة التسهيالت االئتمانية جتاه العميل و اليت سبق أن صنفت ضمن امل -

زوال كافة األسباب اليت ادت اىل تصنيف التعرض االئتماين  ضمن املرحلة الثالثة  كتجديد ملف االئتماين ملراحبة الدوارة و أال  -
 .  تنطوي هذه االسباب على تأخر بسداد املستحقات  مهما كانت مدة  تاخرها بالسداد
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 الحوكمة :

اشيًا مع أساليب اجلهات الدولية األخرى املصدرة للمعايري، وذلك بالنسبة للموجودات واألدوات املالية يتبىن املعيار منهجًا استشرافيًا مت
ويغطي  املقبولة شرعاً، كما بني املعيار أبرز املناهج الدولية املتبعة يف جمال اضمحالل املوجودات، دون اإلخالل مببادئ الشريعة وأحكامها. 

 التزامات ذات ُماطر عالية والذي يتطلب جعل ُمصصات للخسائر املتوقعة.كذلك احلاالت اليت يوجد فيها 

يوفر هذا املعيار املعاجلات احملاسبية ذات الصلة لنهج اخلسائر االئتمانية واالضمحالل وصايف القيمة، مبا يف ذلك املخصصات للعقد أو 
 ستحواذ األصل.اااللتزام ب

 ويسمح بتطبيقه مبكراً. 1111 كانون الثاين 0ة اليت تبدأ يف أو بعد يبدأ تطبيق هذا املعيار من الفرتات املالي

 اإلجراءات اليت قام هبا البنك  لتطبيق املعيار 

فيما مل تغطه املعايري احملاسبية الصادرة  9واملعيار  31باإلضافة إىل اإلطار العام إلدارة املخاطر مت تكوين جلنة لإلشراف على تطبيق املعيار 
 اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية ومبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية.عن هيئة احمل

وذلك بناء على قرار جملس احملاسبة  0917/06باصدار تعميم رقم ص/ 04/3/1108قام مصرف سورية املركزي بتاريخ  -
 .0/0/1109بتاريخ  31ق املبكر للمعيار و التطبي 9و املتضمن تاجيل تطبيق املعيار  01/11/1108/ تاريخ 0والتدقيق رقم/

/ص و الذي يتضمن مشروع التعليمات 8068/06أصدر مصرف سورية املركزي التعميم رقم  08/00/1108و بتاريخ   -
   31 يار احملاسبة اإلسالمي رقمعمو  9التقارير املالية رقم  دادالدويل العاملقرتحة خبصوص تطبيق كل من املعيار 

/م ن الصادر عن جملس النقد و التسليف القاض بالزام املصارف اإلسالمية بتطبيق 4صدر القرار رقم  04/1/1109و بتاريخ  -
و ذلك مبا الخيالف أحكام الشريعة اإلسالمية و فيما مل تغطه معايري احملاسبة و املراجعة  9معيار التقارير املالية الدويل رقم 

( و ال سيما املعيار AAOIFIاحملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة 
املتعلق باحتساب اخلسائر النامجة عن اخنفاض القيمة، و إهناء العمل بقرار جملس النقد و التسليف  31احملاسيب رقم 

 و تعديالته . 1119لعام  4/م.ن/ب 597
 

 اجعة للمؤسسات المالية االسالمية وغير النافذة بعد المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمر 

 ستثمار " :المتعلق ب" الوكالة باال 5,ي رقم معيار المحاسبة المال

حيدد هذا املعيار  1107عام  30معيار احملاسبة املايل رقم  AAOIFIاصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية 
باالستثمار يف املؤسسات املالية سواء كانت مستثمرا او وكيال فيما خيص التصنيف االعرتاف االويل القياس االسس احملاسبية للوكالة 

ة الالحق العرض واالفصاح وغريها من املسائل ذات الصلة مييز املعيار من حيث املعاجلة احملاسبية واملواضيع االخرى ذات الصلة بني الوكل
بصفتها مستثمرا والوكالة باالستثمار لدى املؤسسة املالية بصفتها وكيال ال ينطبق هذا املعيار على باالستثمار لدى املؤسسة املالية 
 االستثمار والتكافل  قاالستثمار يف الصكوك وصنادي

 017/10/1110 إال أنه متت املوافقة من قبل مصرف سورية املركزي بتاريخ  1111كانون الثاين   0هذا املعيار نافذ للتطبيق اعتبارا من 
وذلك انسجامًا مع ُمرجات ااجلتماع الثامن عشر جمللس احملاسبة التابع  1110كانون الثاين   0على متديد بدء سريان املعيار إىل تاريخ 

 . 13/16/1111-11هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املنعقد بتاريخ 
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 ستثمار في الصكوك واالسهم واالدوات المماثلة المتعلق باال ,,معيار المحاسبة المالية رقم 

(، حيث 25"االستثمار يف الصكوك واألسهم واألدوات املماثلة" حيل حمل املعيار احملاسبة املايل رقم )33 إن معيار احملاسبة املايل رقم 
دد املعاجلات احملاسبية مبا يتناسب مع خصائص حيدد هذا املعيار أنواع األدوات الرئيسية لالستثمارات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وحي

منوذج األعمال للبنك اليت يتم مبوجبها إدارة االستثمارات، ويهدف إىل وضع مبادئ للتصنيف واالعرتاف والقياس والعرض واإلفصاح عن 
 االستثمار يف الصكوك واألسهم وغريها من األدوات املماثلة.

/ 017/10 إال أنه متت املوافقة من قبل مصرف سورية املركزي بتاريخ  1111كانون الثاين   0 هذا املعيار نافذ للتطبيق اعتبارا من
وذلك انسجامًا مع ُمرجات ااجلتماع الثامن عشر جمللس احملاسبة  1110كانون الثاين   0على متديد بدء سريان املعيار إىل تاريخ 1110

 . 13/16/1111-11سالمية املنعقد بتاريخ التابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإل

 التقارير المالية لحملة الصكوك  ,,معيار المحاسبة المالي رقم 

يهدف هذا املعيار  1108عام  34معيار احملاسبة املايل رقم  AAOIFIاصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية  
لية للموجودات واالعمال اليت تقوم عليها الصكوك لضمان تقارير شفافة وعادلة جلميع اصحاب اىل وضع مبادئ احملاسبة والتقارير املا
 املصلحة وخصوصا حاملي الصكوك 

 17/10/1110إال أنه متت املوافقة من قبل مصرف سورية املركزي بتاريخ 0  1111كانون الثاين   0هذا املعيار نافذ للتطبيق اعتبارا من 
وذلك انسجامًا مع ُمرجات ااجلتماع الثامن عشر جمللس احملاسبة التابع  1110كانون الثاين   0املعيار إىل تاريخ على متديد بدء سريان 

 . 13/16/1111-11هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املنعقد بتاريخ 

 المتعلق باالجارة  10معيار المحاسبة المالي رقم 
املتعلق " باالجارة واالجارة املنتهية بالتمليك " ويهدف هذا املعيار اىل وضع مبادئ  8يار احملاسبة املايل رقم حيل هذا املعيار حمل مع

التصنيف واالثبات والقياس والعرض واالفصاح عن معامالت االجارة مبا يف ذلك اشكاهلا املختلفة اليت تدخل فيها املؤسسة 0بصفتها 
مع السماح  1110كانون الثاين   0يكون هذا املعيار الزاميا يف الفرتات املالية املبتدئة يف او بعد املؤجر واملستاجر على حد سواء. س

 بالتطبيق املبكر. 
 المتعلق باحتياطي المخاطر 11معيار المحاسبة المالي رقم 

لمحاسبة وادارة املخاطر يكمل هذا احملاسبية الحتياطيات املخاطر مبا يتماشى مع افضل املمارسات العاملية لاألسس حيدد هذا املعيار 
املتعلق باالضمحالل واخلسائر االئتمانية واالرتباطات املثقلة بااللتزامات كال املعيارين معيار احملاسبة  31املعيار معيار احملاسبة املالية رقم 

املتعلق باملخصصات واالحتياطيات سيكون  00حيالن حمل معيار احملاسبة املايل السابق  31ومعيار احملاسبة املايل رقم  35املالية رقم 
مع السماح بالتطبيق املبكر اال اذا قررت املؤسسة املالية  1110كانون الثاين   0هذا املعيار الزاميا يف الفرتات املالية املبتدئة يف او بعد 

 يف وقت مبكر . 31تطبيق معيار احملاسبة املايل رقم 
 

 مبدأ االستمرارية :
ستمرارية. وعلى الرغم من االستمرار يف العمل على أساس مبدأ القامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على ا ستمراريةاالمبدأ 

قتصادية احمليطة واليت حتمل يف طياهتا العديد من املؤشرات السلبية وانعكاساهتا املتجلية حبالة عدم التيقن االالظروف واملتغريات 
ستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور. االتأكدة من أن البنك لديه املوارد الكافية لتساعده على املستقبلية، فإن إدارة البنك م

ليست على دراية بأية أمور جوهرية من املمكن أن تثريً  شكوكا هامة حول قدرة البنك على  االدارة على ذلك، فإن  وعالوة 
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 .استنادا اىل األسس التالية ةستمرارياالد البيانات املالية على أساس مبدأ ستمرار كمنشأة مستمرة. بناء عليه، فقد مت إعدااالا
 مما انعكس بشكل اجيايب على   حتقيق ارباح قطع بنيوي  باالضافة اىل 1105منذ العام   عدم حتقيق البنك اي خسائر تشغيلية

 .   زيادة حقوق امللكية

 قدرة البنك على االلتزام بسداد التزامات   مما يدل على ة املركزي مصرف سوري  ضمن متطلبات  االحتفاظ بنسبة سيولة جدية
 .  البنك اجتاه موديعه

 عن مصرف سورية املركزي  و املتطلبات القانونية الصادرة  االلتزام مبتطلبات رأمسال   . 

 ات كافيةو تغطيتها مبخصص  ضمن احلدود املقبولة  امجايل حمفظة التمويل  بقاء نسب الديون املتعثرة اىل.     

 المعالجة الزكوية والضريبية :

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

  . املسامهني عاتق على يقع الزكاة إخراج نإف وبالتايل أمواهلا زكاة باخراج ُمولة غري البنك إدارة إن

 :كمايلي السهم زكاة نصيب غبل فقد  الشرعية الرقابة هيئة حلسبة وفقاً 
 . سهم/س.ل (04.17 مشسي حول( اإلقتناء بغرض السهم زكاة
 . سهم/س.ل (03.65 قمري حول( اإلقتناء بغرض السهم زكاة

 . %1.577*الزكاة إخراج يوم يف املالية األوراق بسوق السهم سعر= )مشسي حول( املتاجرة بغرض السهم زكاة لنصيب بالنسبة
 . %1.5* الزكاة إخراج يوم يف املالية األوراق بسوق السهم سعر= )قمري حول( املتاجرة بغرض السهم كاةز  لنصيب بالنسبة

 وقد مت احتساهبا كمايلي :
 املرفقة وتبني مايلي : 1111-01-30مت احتساب مقدار زكاة السهم بغرض اإلقتناء حسب البيانات املالية يف هناية  -
  %1.577× ء )حول مشسي( = )وعاء الزكاة / عدد االسهم ( نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتنا •
ل.س / سهم وتقرب إىل أقرب  04.1665=   %1.577×  سهم ( 05101110111ل.س /  80087609810881= )

 .س  ل04.17رقمني لتصبح زكاة السهم الواحد)حول مشسي ( 
  %1.51× االسهم (  نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء )حول قمري ( = )وعاء الزكاة / عدد •
ل.س / سهم وتقرب إىل أقرب رقمني  03.6461=   %1.51×  ( سهم 05101110111ل.س / 80087609810881= )

 .ل.س  03.65لتصبح زكاة السهم الواحد)حول قمري ( هي 
 المعالجة الضريبية : 

 متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.

من صايف  % 15، والذي حدد الضريبة مبعدل 1110نيسان  06تاريخ  18ؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون حيتسب املصرف م
 األرباح اخلاضعة للضريبة.

غ غري ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبال
 جلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب.ا
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و املطلوبات يف البيانات أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أإن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها 
نسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند ساسها.  وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للأاملالية والقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على 

 و حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.أتسوية االلتزام الضرييب 

يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تضاف مستقباًل إىل احتساب الربح الضرييب. 
 .عند احتساب الربح الضرييب ستقبالً ية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مبينما يتم االعرتاف باملوجودات الضريب

 
 الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية :

 
 )ل.س( 0238 )ل.س( 0202 البيان

 122 03,133338 رصيد بداية العام
 068,08,0, 0381,31,1 ماتم إضافته خالل العام

 (,381,311,) ( 13,823122)  وجه الخيرأي ماتم صرفه ف
 03,133338 0328,3863 رصيد نهاية العام

 

 10511//  مبلــــــغ ل.س0 وهــــــي عبــــــارة عــــــن   1،857،343مبلغــــــاً مقــــــداره   1111غــــــت االيــــــرادات غــــــري الشــــــرعية خــــــالل عــــــام بل 

ـــــــغ //  ،  ل.س عمولـــــــة تـــــــأخري اجيـــــــار صـــــــندوق أمانـــــــات // ـــــــغ // ل.س جتنيـــــــب أربـــــــ 0،964،460ومبل اح عمـــــــوالت املراحبـــــــة ، ومبل

// ل.س عبــــــــــارة عــــــــــن احلســــــــــابات الــــــــــيت بلغــــــــــت ضــــــــــرائبها  030،981// ل.س زيــــــــــادة يف الصــــــــــناديق ، ومبلــــــــــغ //  758،411// 

  .مبلغاً أعلى من رحبها 

 : توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين -

أمــوال املســامهني ضــمن وعــاء املضــاربة وبالتــايل ال يوجــد أولويــة لالســتثمار ألي مــن ختــتلط أمــوال أصــحاب حســابات االســتثمار املطلــق و  -
 املسامهني أو أصحاب حسابات االستثمار املطلق.

 يف حال استثمر البنك املبلغ احملتجزة يف احلسابات االستثمارية يضم العائد من استثمارها إىل وعاء االستثمار ويوزع حسب النسب املتفق-
 عليها .
 يتبع املصرف السياسة التالية يف احتساب األرباح اخلاصة بأصحاب حسابات االستثمار املطلق: -

يتم تقسيم اإليرادات إىل إيرادات نامجة عن االستثمارات و إيرادات نامجة عن عموالت املصرف، حيث إن اإليرادات النامجة عن عمـوالت 
حسابات االستثمار املطلق ألهنا ناجتة عن اخلدمات اليت يقدمها املصـرف و  املصرف تكون كاملة من حق املصرف وال توزع على أصحاب

 ال عالقة هلا بإستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق.
ختلط امل يتم الفصل بني اإليرادات املتأتية من االستثمار باللرية السورية أو الدوالر أو اليورو حبيث ختصص إيرادات اللرية السورية لالستثمار
املوظــف  بــاللرية الســورية واإليــرادات املتأتيــة بالــدوالر لالســتثمار املخــتلط املوظــف بالــدوالر و اإليــرادات املتأتيــة بــاليورو لالســتثمار املخــتلط

 باليورو 
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 ولـــة بشـــكل ُمـــتلط اإليـــرادات املتأتيـــة مـــن االســـتثمار، تفصـــل إىل إيـــرادات متأتيـــة مـــن اســـتثمارات ممولـــة كليـــاً مـــن رأس املـــال واســـتثمارات مم
 )من رأس املال + أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق(.

تـوزع اإليـرادات املتأتيـة مــن مصـدر ُمـتلط نســبة وتناسـب علـى كــل مـن متوسـط حقــوق املسـامهني ومتوسـط الودائــع وذلـك السـتخراج حصــة 
 .ت االستثمار املطلق من اإليراداتأصحاب حسابا

 ميثل املتوسط املرجح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق بناء على الشرائح التالية: حيتسب املبلغ املستثمر و الذي
 %31 حساب التوفري

 %51 حساب ألجل )وديعة( ملدة شهر 
 %75 حساب ألجل )وديعة( ملدة ثالثة أشهر 
 %81 حساب ألجل )وديعة( ملدة ستة أشهر
 %85 حساب ألجل )وديعة( ملدة تسعة أشهر

 %91 وديعة( ملدة إثنا عشر شهراً حساب ألجل ) 
 %95 حساب ألجل )وديعة( ملدة أربعة وعشرون شهراً )سنتان( 
 %011 حساب ألجل )وديعة( ملدة ستة وثالثون شهراً )ثالث سنوات( 

 حيث أن أرباح احلسابات اجلارية حتول اىل املسامهني ألهنم ضامنني هلا.
على املبلغ املستثمر  1111كانون االول   30و لغاية  1111 كانون الثاين 0من   ع عن الفرتةوقد بلغ معدل العائد السنوي القابل للتوزي

 حسب العمالت:
  حسب مايلي :  وسطي السوري

  %6.56 توفري
  %6.56 شهر 0ودائع ألجل 
  %6.56 أشهر 3ودائع ألجل 
  %6.56 أشهر 6ودائع ألجل 
  %6.56 أشهر 9ودائع ألجل 

  %9.39 ودائع ألجل سنة
  %9.09 ودائع ألجل سنتني

  %8.98 ودائع ألجل ثالث سنوات
 %3033 وسطي الدوالر
 %2.30 وسطي اليورو

 
 

 

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

 %0.97 توفري 
 %3.18 شهر 0ودائع ألجل 
 %4.91 أشهر 3جل ودائع أل

 %5.15 أشهر 6ودائع ألجل 
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 %5.58 أشهر 9ودائع ألجل 
 %8.45 ودائع ألجل سنة
 %8.73 ودائع ألجل سنتني

 %8.98 ودائع ألجل ثالث سنوات
 ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:

 %1.11                                          الوسطي الدوالر
 العائد على الودائع

 %0.00          %011بنسبة مشاركة  معدل العائد الشهري للدوالر
 %1.33 توفري

 %1.55 أشهر  ودائع ألجل
 %1.83 أشهر 3ودائع ألجل 
 %1.89 أشهر 6ودائع ألجل 
 %1.94 أشهر 9ودائع ألجل 

 %0.11 ودائع ألجل سنة
 %0.15 جل سنتنيودائع أل

 %0.00 ودائع ألجل ثالث سنوات
 ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:

 %1.12                                             الوسطي يورو
 العائد على الودائع

 %1.01 %011بنسبة مشاركة  لليورومعدل العائد الشهري 
 %1.14 وفريت

 %1.16 شهر 0ودائع ألجل 
 %1.19 أشهر 3ودائع ألجل 
 %1.19 أشهر 6ودائع ألجل 
 %1.01 أشهر 9ودائع ألجل 

 %1.00 ودائع ألجل سنة
 %1.00 ودائع ألجل سنتني

 %1.01 ودائع ألجل ثالث سنوات
  

 لة التالية:توزع اإليرادات اخلاصة حبصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق وفق املعاد
 . % 41حيتسب نسبة مضاربة ) متثل ربح املصرف ( كحد أقصى  -
 .% 01حيتسب احتياطي ُماطر االستثمار مبا يعادل  -
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مــن اإليــرادات اإلمجاليــة لوعــاء  ل س 3014006610709مببلــغ باحتجــاز احتيــاطي معــدل أربــاح   1111قــام املصــرف خــالل عــام   -
وأمــوال املصــرف  أصــحاب حســابات االســتثمار املطلــقيــة مــن مصــدر ُمــتلط، حيــث مت توزيــع االحتيــاطي بــني  املضــاربة بــاللرية الســورية املتأت

 حسب نسبة املسامهة يف األموال املستثمرة.
يتكون الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق من إمجايل مبلغ اإليرادات املتأتية من مصـدر ُمـتلط بعـد طـرح كـل  -

 .واحتياطي معدل االرباح صة املصرف كمضارب و رب مال واحتياطي ُماطر االستثمارمن ح
متوســط حقــوق املســامهني تتضــمن رأس املــال منقوصــاً منــه األمــوال الــيت اســتخدمها البنــك يف شــراء املوجــودات الثابتــة و تنفيــذ املشــاريع  -

 اخلاصة بالبنك )مشاريع حتت التنفيذ(.
مـن التأمينـات النقديـة لقـاء االعتمـادات إال أنـه ولنتيجـة اإلرتفـاع احلاصـل يف أمـوال البنـك اخلاصـة الداخلـة يف قام املصرف بتوظيف جزء  -

عمليــة احتســاب توزيــع االربــاح وذلــك نتيجــة اإلرتفــاع يف احلســابات اجلاريــة 0 وبغيــة عــدم تضــخيم أمــوال البنــك اخلاصــة الداخلــة يف عمليــة 
ى موافقة جملس االدارة على عدم ادخال التأمينات ضمن حصة املسامهني0 وبالتايل فقد مت الت ع جبزء احتساب توزيع االرباح مت احلصول عل

مــــــن حصــــــة املســــــامهني مــــــن االربــــــاح الناجتــــــة عــــــن توظيــــــف تلــــــك التأمينــــــات إىل املــــــودعني حيــــــث بلــــــغ وســــــطي املبلــــــغ املتــــــ ع بــــــه شــــــهرياً 
ذلـك حـىت نـتمكن مـن توزيـع عائـد مناسـب علـى املـودعني و ميكننـا مـن  ل س ضمن وعاء املضاربة باللرية السـورية ، و 17405310481

 . املنافسة يف السوق املصرفية و ميكننا من االحتفاظ بسيولة كافية للمصرف
 ،إىل إيـرادات وعـاء املضـاربة بـاليورو  40783بـالت ع مـن إيراداتـه الذاتيـة بـاليورو  1111الربع الثالث مـن عـام ولغاية و قد قام املصرف  -
بدايـة الربـع  انـه ومنـذ إال ، 1111الربـع الثالـث مـن عـام وذلـك لغايـة  كمضارب على الوعـاء االسـتثماري بـاليوروحصته   كاملالتنازل عن  و 

ربـــاح بـــاليورو مـــن أحتيـــاطي معـــدل يـــورو كا 650111مبلـــغ  حيــث مت احتجـــاز ق املصـــرف ايـــرادات مـــن وعـــاء املضـــاربة بـــاليورو  قـــح الرابــع
على الوعاء بـاللرية السـورية  تخفيض نسبة املضاربب كما قام املصرفمن مصدر ُمتلط 0   املتأتية ية لوعاء املضاربة باليورو اإليرادات اإلمجال

 .حسابات االستثمار املطلقو ذلك من أجل حتقيق معدل عائد أفضل على 
ملصـاريف املشـرتكة )حبيـث يتحمـل أصـحاب حسـابات متت املوافقة من قبل هيئة الرقابة الشرعية على حتميل أرباح وعاء املضـارية بـبعض ا -

نسـب حتمـل وعـاء املضـاربة منهـا، ومـن أمثلـة هـذه املصـاريف: مصـاريف جملـس اإلدارة علـى االستثمار املطلق جزءاً من هذه املصاريف بنـاًء 
السـتثمار خسـائر سـيتحمل كـل  ومصاريف تتعلق بتسيري أمور أصحاب حسابات االستثمار املطلق ومحاية أمواهلم ويف حال أظهرت نتائج ا

من املسامهني و أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة هذه اخلسارة بنسبة مسامهة كل منهم  إال يف حال تعدي املصرف و/أو تقصـريه فإنـه 
 يتحمل اخلسائر الناجتة عن هذا التعدي و/أو التقصري أو ُمالفة لشروط العقد. 

)عـدا مصــروف  صـرف بتحميـل أصـحاب حســابات االسـتثمار املطلـق أيـاً مـن املصـاريف املشـرتكةمل يقـم امل 1111هـذا ومنـذ بدايـة عـام  -
وذلك لغرض حتقيق نسب أعلـى لعوائـد االسـتثمار السـتقطاب ايـداعات مناسـبة للبنـك وحفاظـاً علـى اسـتقرار  ُمصص اخلسائر االئتمانية (

 وأصحاب االستثمار املطلق.الودائع 
والبــــــالغ العائــــــد للمحفظــــــة  جبــــــزء مــــــن ُمصــــــص اخلســــــارة االئتمانيــــــة حســــــابات االســــــتثمار املطلــــــقبتحميــــــل أصــــــحاب قــــــام املصــــــرف   -

 .1111خالل العام  5053307980115
و لغرض  وأصحاب االستثمار املطلق وذلك من أجل جذب الودائعقام املصرف بوضع أرباح متوقعة منافسة للعمالء على ودائع الوكالة  -

 افية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية املركزي.احتفاظ املصرف بنسبة سيولة ك
 من شهر كانون األول. 30من شهر حزيران و  31يتم توزيع الربح مرتني كل عام يف 

حيــدد جملــس النقــد والتســليف كيفيــة التصــرف برصــيد صــندوق ُمــاطر االســتثمار وذلــك بعــد تغطيــة مجيــع املصــروفات واخلســائر املرتتبــة علــى 
 . 1115لعام  035 وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم ون هذا الصندوق ملواجهتها االستثمارات اليت تك
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 أهم السياسات المحاسبية المستخدمة :
 هي كما يلي : أهم السياسات المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية 

 : ترجمة العمالت األجنبية
 ألرصدة والعمليات: ا    
بالعمالت األجنبية واليت تتم على غري أساس املضاربة أو املشاركة خالل السـنة بأسـعار الصـرف السـائدة يتم تسجيل املعامالت اليت تتم    

 يف تاريخ إجراء املعامالت. أما يف حال متت املعامالت على أساس عقد املضاربة أو املشاركة يتم معاجلتها كما يلي:
 عر الصرف السائد عند التسلم. تثبت املبالغ بتحويلها إىل عملة القوائم املالية بتطبيق س -0
منـه  ركة مضـافاً إليـة الـربح أو حمسـوماً يف حال إجراء عمليات مضاربة أو مشاركة بعملة القوائم املالية يتم رد رأس مال املضاربة أو املشا -1

 اخلسارة بنفس عملة القوائم املالية.
لقوائم املالية جيب لتحديد الربح أو اخلسارة تنضيض موجودات يف حال إجراء عمليات املضاربة أو املشاركة بعمالت ُمتلفة عن عملة ا -3

   املضاربة أو املشاركة بصرف تلك العمالت بعملة القوائم املالية ويتحمل وعاء املضاربة أو املشاركة ناتج فرق العملة رحباً أو خسارًة.
أن حيـول لــه املصـرف مـا يســتحقه إىل العملـة الـيت مت تســلم رأس / 3إذا رغـب رب مـال املضـاربة أو املشــاركة يف احلالـة احملـددة يف البنــد رقـم /

 املال املضاربة أو املشاركة فإن العميل يتحمل نتائج فرق العملة رحباً أو خسارًة. 
 يتم حتويل أرصدة املوجودات النقدية واملطلوبات النقدية بأسعار العمالت األجنبية املعتمدة يف تاريخ امليزانية العمومية  

 ويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.يتم حت
 يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية يف بيان الدخل. 

 عمالت األجنبية غري النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغري يف القيمة العادلة. يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بال
 

 معلومات القطاعات 
قطاع األعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات اليت تشرتك معًا يف تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة ملخاطر وعوائد  -

 ختتلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
رايف: ميثل بيئة اقتصادية يتم فيها تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن تلك اليت ختضـع هلـا القطاع اجلغ -

 املنتجات أو اخلدمات املقدمة يف بيئة اقتصادية أخرى.
 

 االعتراف األولي والقياس الالحق:  –المالية  األدوات
 تاريخ االعتراف:

ية اليت تتطلب وقت حمدد لنقل امللكية مبوجب القوانني أو املتعارف عليه يف السوق يتم عمليات شراء أو بيع املوجودات املال
 .  االعرتاف هبا بتاريخ املتاجرة ) تاريخ إبرام الصفقة(

 االعتراف األولي باألدوات المالية : 
غرض من اقتنائها وخصائصها، كافة إن عملية تصنيف األدوات املالية ضمن جمموعات معينة عند االعرتاف األويل هبا يعتمد على ال

بل األدوات املالية يتم االعرتاف هبا واثباهتا يف تاريخ اقتنائها وتشمل التكلفة قيمة احلصول على هذه األدوات أو القيمة العادلة للمقا
 العيين، وأي مصروفات مباشرة متعلقة باالقتناء. 
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 الشامل االخر : االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 . من خالل بيان الدخل أو بالتكلفة املطفاةهي االستثمارات األخرى اليت الحيتفظ هبا 

بالقيمة العادلة ُمضافًا إليها مصاريف االقتناء عند االستثمارات املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر يتم تسجيل 
العادلة ويظهر التغري يف القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات مع مراعاة الشراء ويُعاد تقييمها الحقًا بالقيمة 

طلقة وأصحاب حقوق امللكية.
ُ
 الفصل بني ما خيص أصحاب حسابات االستثمارات امل
يف بند احتياطي لدخل الشامل االخر االستثمارات املسجلة بالقيمة العادلة من خالل ايتم تسجيل اخلسائر غري احملققة الناجتة عن تقييم 

القيمة العادلة0 مع مراعاة الفصل مابني حصص أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات االستثمار املطلقة بشرط عدم وجود اخنفاض 
ق ومت االعرتاف به سباالستثمارات املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر دائم يف القيمة. أما إذا حتقق اخنفاض دائم يف 

ار يف يف حقوق امللكية يعاد إثباهتا يف قائمة الدخل، أما اخلسائر الناجتة عن االخنفاض غري املؤقت املعرتف هبا يف قائمة الدخل عن االستثم
 " فال جيوز عكسها من قائمة الدخل.  مستثمرة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخرالصكوك أو األسهم واملصنفة "

حققة من عملية بيع أي من يتم قي
ُ
على االستثمارات املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر اس األرباح )اخلسائر( امل

تحصل من عملية البيع ويتم إثبات الناتج باإلضافة إىل حصة هذا االستثمار السابقة 
ُ
يف أساس الفرق بني القيمة الدفرتية وصايف املبلغ امل

 يف قائمة الدخل للفرتة املالية احلالية. –إن ُوجد  –مة العادلة احتياطي القي
تأتية من 

ُ
يف تاريخ اإلعالن عن توزيعها يف االستثمارات املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر يتم تسجيل األرباح امل

 بيان الدخل.
 األجنبية ألدوات امللكية يف بند احتياطي القيمة العادلة. يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن فروقات حتويل العملة

 . تظهر املوجودات املالية اليت ال مُيكن حتديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل
 تدني قيمة الموجودات المالية وخسارة التدني :

املالية  صولاأل من صل املايل أو جمموعةاألية مبراجعة وقياس فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن يقوم املصرف وبكل تاريخ ميزان
 قد تدنت )اخنفضت( قيمتها.

من  املالية قد تدنت قيمتها فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على التدين كنتيجة حلدوث  األصوالاملايل أو جمموعة من  األصليعت  
 املالية واليت ميكن تقديرها بشكل يعتمد عليه. األصولأو جمموعة من املايل  األصل

األدلة على التدين ميكن أن تتضمن معاناة العميل أو جمموعة من العمالء من مشاكل مالية جوهرية، التوقف عن الدفع أو التأخر يف 
 تسديد أصل الدين أو الربح، واحتمالية حدوث إفالس هلم أو إعادة تنظيم مايل .

 :المرابحةعقود 

ة هي عقد يبيع املصرف مبوجبه أصاًل أو سلعة سبق له شـراؤها و حيازهتـا بنـاًء علـى وعـد املتعامـل امللتـزم بشـرائها بشـروط معينـة وفقـا لسياسـ
هـام   املصرف اليت تعتمد على اإللزام بالوعد. وذلك مقابل مثن يتكون من التكلفة و هـام  ربـح متفـق عليـه علـى أن يقـوم العميـل بـدفع

 .جدية يعت ه املصرف دفعة مقدمة من قيمة األصل أو السلعة يف حال متت املراحبة مع العميل 

فـق قـرار عند ابرام عقود املراحبة فان البنك يقوم بتطبيق مبدا االلتـزام يف الوعـد يف املراحبـة لالمـر بالشـراء يف حـال عـدم تطبيقـه خيـار الشـرط و 
 1119ايار  17تاريخ  4ن/ ب/م. 511جملس النقد والتسليف رقم 

يف حال وجود هام  جدية يعت  هذا املبلغ التزاما على البنك وميثل مبلغا برسـم االمانـة ففـي حـال نكـول العميـل يؤخـذ مـن هـام  اجلديـة 
ا علـى مقدار الضرر الفعلي الذي حلق بالبنك ويف حال نقص او عدم وجود هام  او ضمانات اخرى يسجل الفرق الناتج عن الضـرر ذممـ

 العميل وذلك يف حال كان الوعد بالشراء ملزما .
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رتات يتم اثبات ايرادات البوع املؤجلة اليت يسدد مثنها دفعة واحدة تستحق بعد الفـرتة املاليـة احلاليـة او يسـدد مثنـه علـى اقسـاط تـدفع علـى فـ
خيصص لكل فرتة مالية نصيبها مـن االربـاح ويـتم اثبـات ذمـم  مالية متعددة الحقة بتوزيعها على الفرتات املالية املستقبلية لفرتة االجل حبيث

 البيوع املؤجلة عند نشوئها بقيمتها االمسية ويتم قياسها يف هناية الفرتة املالية على اساس صايف القيمة النقدية املتوقع حتقيقها .

 : االستصناع
فقاً ملواصفات متفق بشأهنا. يقوم املصرف بتطـوير العـني بنفسـه أو هو عقد بني املصرف و املتعامل على أن يبيع املصرف له عيناً مصنعة، و 

مـن خــالل مقـاول مــن البـاطن مث يســلمها للمتعامـل يف تــاريخ حمـدد مقابــل مثـن متفــق  عليـه ويــتم اظهـار األربــاح املؤجلـة يف القيــود كحســاب 
 ىل بيان الدخل.إاألرباح املؤجلة وحتويلها ميزانية منذ تاريخ العقد ومن مث يتم تنزيل جزء الربح اخلاص بكل قسط مستحق من 

وازي بصـايف القيمـة التعاقد
ُ
يـة، تظهر عقود االستصناع بقيمة املبالغ املدفوعة من قبل املصرف منذ نشوء التعاقد، وتظهر عقود االستصناع امل

توقع حتقيقها يف بيان الدخل. 
ُ
 ويتم إثبات أي تدين يف القيمة عن القيمة النقدية امل

إظهار األرباح املؤجلة يف قيود االستصناع بدءاً من تاريخ تنفيذ العقد ومن مث تنزيل اجلزء املخصص لكل قسط مستحق من األربـاح  يتم - 
  املؤجلة وحتويلها إىل بيان الدخل. يتم إثبات إيرادات االستصناع وهام  الربح يف االستصناع واالستصناع املوازي بطريقة نسبة اإلمتام.

وازي نتيجة اإلخالل بشروط االلتزامات التعاقدية كخسائر يف بيان يتم إثبا -
ُ
ت أّي تكاليف إضافية يدفعها املصرف يف عقود االستصناع امل

 الدخل وال تدخل يف حساب تكاليف االستصناع.
توقـع حت -

ُ
قيقهـا أو بالتكلفـة أيهمـا يف حال احتفاظ املصرف باملصـنوع ألي سـبب كـان يـتم قيـاس هـذه املوجـودات بصـايف القيمـة النقديـة امل

 أقل ويتم إثبات الفرق إن ُوجد كخسارة يف بيان الدخل يف الفرتة املالية اليت حتققت فيها. 

 التمويل بالمضاربة 
يــتم تســجيل عمليــات متويــل املضــاربة عنــد تســليم رامســال نقــدا كــان ام عينــا إىل املضــارب او وضــعه حتــت تصــرفه ويقــاس رأمســال املقــدم بــاملبلغ 

حبا )خسارة ( دفوع او بالقيمة العادلة اذا كان عينا واذا نتج عن تقييم العني عند التعاقد فرق بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية فيعرتف به ر امل
 يف بيان الدخل ويف هناية الفرتة املالية حيسم مااسرتده البنك من رأمسال املضاربة. 

ئر الناجتـة عـن عمليـات املضـاربة الـيت تنشـأ وتنتهـي خـالل الفـرتة املاليـة بعـد التصـفية امـا يف حـال يتم اثبات نصيب البنـك يف االربـاح واخلسـا
هـا استمرار التمويل باملضاربة الكثر من فرتة مالية فيتم اثبات نصيب البنك يف االرباح عند حتقيقهـا بالتحاسـب التـام عليهـا او علـى جـزء من

ود االربــاح الــيت تــوزع امــا خســائر اي فــرتة ماليــة فيــتم اثباهتــا يف دفــاتر البنــك لتلــك الفــرتة يف حــدود يف الفــرتة املاليــة الــيت حــدثت فيهــا يف حــد
 اخلسائر اليت خيفض هبا رامسال املضاربة .

على  إذا مل يسلم املضارب اىل البنك راس مال املضاربة او نصيبه من االرباح او بعد التصفية او التحاسب التام يتم اثبات املستحقات ذمما
املضارب يف حال وقوع خسائر بسبب تعدي املضارب او تقصريه او ُمالفته لشروط العقد يتم اثبـات هـذه اخلسـائر ذممـا علـى املضـارب امـا 

 اذا وجدت اخلسارة عند التصفية دون تعد من املضارب يتم اثباهتا بتخفيض رأس مال املضاربة .

 المتويل بالمشاركة 
مال املشاركة عند تسليمها للشريك املدير او وضعها يف حساب املشـاركة واذا كانـت احلصـة املقدمـة نقـدا  يتم تسجيل حصة البنك يف راس

ني القيمـة فيتم قياسها بقيمة املبلغ املدفوع نقدا اما اذا كانت عينا فيتم قياسها بالقيمـة العادلـة واذا نـتج عـن تقيـيم العـني عنـد التعاقـد فـرق بـ
 عرتف به رحبا او )خسارة ( يف بيان الدخل .العادلة والقيمة الدفرتية ي

يـتم تسـجيل نصـيب البنـك يف اربــاح او خسـائر عمليـات التمويـل باملشـاركة الــيت تنشـأ وتنتهـي خـالل الفـرتة املاليــة بعـد التصـفية امـا يف حالــة 
اسـب التـام عليهـا او علـى اي جـزء منهـا استمرار املشاركة الكثر من فرتة مالية فانه يتم تسجيل نصيب البنـك يف االربـاح عنـد حتققهـا بالتح
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م بـني البنـك والشـريك يف الفــرتة املاليـة الـيت حــدثت هبـا وذلـك يف حــدود االربـاح الـيت تـوزع امــا نصـيب البنـك يف اخلســائر الي فـرتة ماليـة فيــت
 اثباته يف تلك الفرتة وذلك يف حدود اخلسائر اليت خيفض هبا نصيب البنك يف رامسال املشاركة .

بات حصة البنك يف رأمسال املشاركة او مبلغ االرباح بعد التصفية او التحاسب التام ذمما على الشريك يف حال مل يسـلم الشـريك اىل يتم اث
البنــك نصــيبه منهــا ويف حــال وقــوع خســارة نتيجــة تعــدي او تقصــري الشــريك او ُمالفتــه لشــروط العقــد يــتم اثبــات هــذه اخلســائر ذممــا علــى 

 الشريك. 

 الوكالة:
ستثمار مبلغ من املال وفق شروط معينة بأجرة حمددة )مبلغ مقطوع أو نسـبة مـن املبلـغ املسـتثمر( عقد يفوض املصرف مبوجبه الوكيل الي ه

ة يف أي حيث أن هذه األموال تابعة لقاعدة الربح واخلسارة. يلتزم الوكيل بإعادة املبلغ املستثمر يف حالة التعدي و/أو التقصري و/ أو املخالف
ن شــروط الوكالــة وميكــن أن تكــون عمليــة التفــويض مــن قبــل الوكيــل إىل املصــرف حيــث أن املصــرف حصــل علــى جــزء مــن الودائــع مقابــل مــ

 استثمارها بشكل وكالة باالستثمار.
 تدني التمويالت المباشرة واألرصدة والودائع لدى المصارف :
 يتم إظهارها بالتكلفة املطفأة، يقوم املصرف مبراجعة وقياس وبشكل إفرادي فيما يتعلق بالتمويالت املمنوحة واألرصدة لدى املصارف واليت

قيمة املوجودات، إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث  خسائر ائتمانية حمتملة يف وجود فيما إذا كان هناك أدلة موضوعية على
 لموجود املايل والقيمة النقدية املتوقع حتقيقها. يف الدفاتر ل املسجلةيتم قياس اخلسارة بالفرق بني القيمة  خسائر ائتمانية
يتم ختفيض قيمة املوجودات املالية املتدنية من خالل حساب املخصص يعرتف يف بيان الدخل باخلسارة يف بند ُمصص  -

 ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت. ل اخلسائر االئتمانية
ا ال يكون هناك أي توقع منطقي مستقبلي السرتداد اخلسائر، يتم إعدام الديون من خالل حساب املخصص املعد عندم -

 وكامل الضمانات قد مت تسييلها أو مت نقلها للمصرف. 
اليت سبق وأن اعرتف هبا بسبب أحداث وقعت بعد عملية  اخلسائر االئتمانيةاذا حدث الحقاً  زيادة أو اخنفاض يف  -

هبا سابقاً  يتم زيادهتا أو ختفيضها من خالل عملية تعديل رصيد املعرتف  اخلسائر االئتمانيةاالعرتاف بالتدين فإن 
 املخصص. 

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

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

نظام التصنيف  على  ً ءت يف جمموعات بناألغراض التقييم اجلماعي جملموعة من التمويالت ، فإنه يتم جتميع التمويال -
املعمول فيه لتصنيف التمويالت والذي ياخذ باالعتبار صفات وخصائص املخاطر االئتمانية مثل نوع املوجودات الداخلي 

 املالية ، الصناعة ، املوقع اجلغرايف ، نوع الضمانات ، وضع املستحقات والعوامل االخرى املالئمة . 
املستقبلية جملموعة من التمويالت واليت تقيم على أساس مجاعي ألغراض التدين يتم تقديرها على أساس  التدفقات النقدية -

 اخل ة التارخيية للخسائر اليت حدثت لتمويالت حتمل نفس صفات املخاطر اإلئتمانية . 
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 االعتراف )إخراج الموجودات والمطلوبات من الميزانية(  إلغاء
 املوجودات املالية: 

 م إخراج املوجودات املالية من امليزانية عندما: يت
 ينتهي حق املصرف باستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية. -
عندما يقوم املصرف بتحويل حقه يف استالم التدفقات النقدية من املوجـودات املاليـة أو عنـدما يـدخل يف اتفاقيـة تلزمـه الـدفع اىل  -

 املوجودات املالية دون تأخري جوهري. طرف ثالث التدفقات النقدية من
تــتم قيــاس املشــاركة املســتمرة الــيت تتخــذ شــكل ضــمان لألصــل املنقــول بالقيمــة الدفرتيــة لألصــل أو أكــ  مقابــل مــا قــد يطلــب مــن  -

 املصرف تسديده إىل طرف ثالث أيهما أقل.
  : المطلوبات المالية

إلغـاء أو إنتهـاء االلتـزام أو عنـدما يـتم إحـالل مطلوبـات ماليـة مكـان مطلوبـات  يتم إخراج املطلوبات املالية من امليزانية عندما يتم -
 مالية قائمة من نفس )املصدر( على أساس وشروط ُمتلفة متاماً. 

 ( Financial guaranteesالكفاالت المالية )

 لكفاالت والقبوالت. يقوم املصرف من خالل تقدميه اخلدمات املختلفة إصدار كفاالت مالية تتضمن االعتمادات وا -

يتم بدايًة تسجيل الكفاالت املالية يف البيانات املالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى واليت تساوي املبلغ املستلم من  -
 (. Premiumالعميل )العالوة ، العمولة( )

قارنة بالقسط احملصل مطروحاً منه اإلطفاء املعرتف بعد االعرتاف األويل يتم قياس التزام املصرف لكل كفالة على حدة من خالل امل -
 به يف بيان الدخل وأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية االلتزام املايل الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة األك  بينهما.

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

العــالوة )العمولــة( املقبوضــة يــتم االعــرتاف هبــا ضــمن بنــد األتعــاب والعمــوالت الدائنــة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدة حيــاة  -
 الكفالة. 

 واإلجارة الُمنتهية بالتمليك:  اإلجارة
تأجر(، إستنادًا على وعد منه هي عقد حبيث يقوم املصرف )املؤجر( بشراء أو إنشاء أصل ما للتأجري، بناًء على طلب املتعامل )املس

باستئجار األصل ملدة معلومة و مقابل أقساط إجيار حمددة. ويف حال متت اإلجارة مع العميل يعت  املصرف هام  اجلدية مبثابة دفعة 
ت ه املصرف مقدمة تستهلك مباشرة و قد تنتهي اإلجارة بتمليك املستأجر األصل املؤجر له على أن يقوم العميل بدفع هام  جدية يع

 دفعة مقدمة تستهلك مباشرة ويف هذه احلالة جيب حتديد طريقة متليك العني للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد االجيارة
باشرة جل

ُ
قتناة بغرض اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك عند اقتنائها بالتكلفة التارخيية زائداً النفقات امل

ُ
علها صاحلة تُقاس املوجودات امل

 الستعمال. وهتتلك هذه املوجودات وفقاً لسياسة اهتالك املؤجر )املصرف( يف حال عدم وجود سياسة معتمدة من قبل السلطات املعنية. ل
اس موجودات اإلجارة يف هناية الفرتة املالية بالتكلفة مطروحاً منها ُمصص االهتالك، ومطروحاً منها ُمصص التدين يف حال توقع قت

 أمهية نسبية يف قيمتها. اخنفاض دائم ذي 
 ُتوزع إيرادات اإلجارة على الفرتات املالية اليت يشملها عقد اإلجارة.   -
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صالحات اليت يتوقف عليها االنتفاع باملوجودات املؤجرة يف الفرتة املالية اليت حتدث فيها إذا كانت غري ذات أمهية تثبت تكلفة اإل  -
 نسبية.
ة نسبية ومتفاوتة القيمة بني عام وآخر على مدى فرتات العقد، فإنه يتم تكوين ُمصص إصالحات إذا كانت اإلصالحات ذات أمهي -

 وحيمل بالتساوي على الفرتات املالية.
صالحات يوافق املؤجر على حتملها، فإن املؤجر يثبتها مصروفات حتمل على الفرتة املالية إيف احلاالت اليت يقوم فيها املستأجر بإجراء  -

 ثت فيها. اليت حد
 :  احتياطي مخاطر االستثمار

هو املبلغ الذي جينبه املصرف من أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب املضارب لتغطية أية خسائر ألصحاب  -
 حسابات االستثمار ناجتة عن االستثمار املشرتك يف هناية الدورة املالية. 

مجايل دخل االستثمارات املشرتكة" وفق ما هو وارد يف بيان الدخل كاحتياطي ( من "إ%01يقتطع املصرف ما ال يقل عن )  - 
 . 1115( لعام 35ملخاطر االستثمار وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم )

تياطي يف هناية الفرتة املالية يعاجل املبلغ املطلوب تكوينه بصفته توزيعًا للدخل بعد اقتطاع نصيب املضارب، وإذا زاد رصيد االح - 
عن املبلغ املطلوب فإن املبلغ الزائد يتم حسمه من االحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات االستثمار املطلقة يف الفرتة 

 املالية بعد اقتطاع نصيب املضارب.
 : معدل األرباحاحتياطي 

نك( بغرض احملافظة على مستوى هو املبلغ الذي جينبه البنك من ايراد أموال املضاربة وذلك قبل اقتطاع نصيب املضارب )الب -
0 يقاس احتياطي معدل األرباح املسامهنيمعني من عائد االستثمار ألصحاب حسابات االستثمار وزيادة حقوق أصحاب 

 باملبلغ املطلوب تكوينه يف هناية الفرتة املالية ويعاجل املبلغ املطلوب للوصول إىل رصيد االحتياطي املستهدف بصفته توزيعاً لإليراد
قبل اقتطاع نصيب املضارب. وإذا زاد رصيد االحتياطي عن املبلغ املطلوب فإن املبلغ الزائد يتم حسمه من االحتياطي ويضاف 
إليراد اجلهة ذات العالقة يف الفرتة املالية قبل اقتطاع نصيب املضارب0 يف حالة التصفية يتم إعادة الفائض من احتياطي معدل 

 الستثمار املطلق أو حقوق املسامهني وذلك حبسب أصل اقتطاع املبلغاألرباح اىل حسابات أصحاب ا
 : القيمة العادلة للموجودات المالية

عندما تدرج األداة املالية يف سوق نشط يتمتع بالسيولة0 فإن سعر السوق املعلن يوفر أفضل دليل لقيمتها العادلة، أما عندما  -
تمد ألحدث معاملة متت ميكن أن يصلح دلياًل للقيمة العادلة اجلارية وذلك ال يتوفر سعر للعرض أو للطلب، فإن السعر املع

 بشرط عدم حدوث تغريات جوهرية يف الظروف االقتصادية فيما بني تاريخ املعاملة وتاريخ إعداد القوائم املالية. 
السوق أو عدم وجود سوق يف حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات املالية أو عدم نشاط  -

منظم بشكل جيد يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام مناذج تقييم ومن األساليب املتعارف عليها يف األسواق املالية االسرتشاد 
 بالقيمة السوقية اجلارية ألداة مالية أخرى مشاهبة إىل حد كبري. 

ل يعتمد عليه فيتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدين يف يف حال وجود موجودات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشك -
 قيمتها.

ويف حال تعذر التوصل إىل قيمة واحدة متثل تقديرًا للقيمة العادلة يكون من األنسب أن يفصح املصرف عن مبلغ ميثل  -
قيمة العادلة جيب على املصرف متوسط القيم اليت يعتقد بشكل معقول أنه ميثل القيمة العادلة، وعندما ال يتم اإلفصاح عن ال
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اإلفصاح عن كل ما هو متصل بتحديد القيمة العادلة ملساعدة مستخدمي القوائم املالية يف إجراء تقديراهتم اخلاصة حول 
 الفروقات احملتملة بني القيم املدرجة والقيم العادلة للموجودات. 

  لعادلة:القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة ا
مُتثل األسعار السوقية يف تاريخ البيانات املالية )يف حال توفر أسواق نشطة هلذه املوجودات( للموجودات غري املالية  -

 .القيمة العادلة هلا
 اهتالك موجودات قيد االستثمار أوالتصفية:  -أ  -
االهـــــتالك بالتكلفـــــة مطروحـــــاً منهـــــا  تســــجل املوجـــــودات قيـــــد االســـــتثمار أو التصـــــفية بدايـــــًة بالتكلفـــــة، مث تقـــــاس بعـــــد ذلـــــك -

 خسائر تدين القيمة املرتاكمة إن وجدت. الكرتاكم و 

 املوجودات الثابتة املادية: -

 تسجل املوجودات الثابتة امللموسة بدايةً  بالتكلفة مضافاً  إليها التكاليف األخرى املرتبطة هبا مباشرةً ، 
 الك املرتاكم وخسائر تدين القيمة املرتاكمة إن وجدت.مث تقاس بعد ذلك بالتكلفة مطروحاً  منها االهت

 يتم اهتالك املوجودات الثابتة ) باستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة لالستخدام. 
 % وبطريقة القسط الثابت وباستخدام النسب املئوية واالعمار االنتاجية التالية:

 0 مباين  
 11 حتسينات على املباين  
 11 اسب اآليلاحلمعدات وأجهزة   
 05 أجهزة وجتهيزات مكتبية  
 01 أثاث ومفروشات  
 11 وسائط نقل سيارات و   

 

عندما يقل املبلغ الذي ميكن اسرتداده من أي من املوجودات الثابتة عن صايف قيمتها الدفرتية فإنـه يـتم ختفـيض قيمتهـا إىل القيمـة الـيت  -
 خل بند مصاريف أخرى. ميكن اسرتدادها وتسجل قيمة التدين يف بيان الد

تتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة يف هنايـة كـل عـام، فـاذا كانـت توقعـات العمـر اإلنتـاجي ختتلـف عـن التقـديرات املعتمـدة   -
 سابقاً يتم تسجيل التغري يف التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

مــن الســجالت عنــد الــتخلص منهــا أو عنــدما ال يوجــد أي منــافع مســتقبلية متوقعــة مــن اســتخدامها أو يــتم اســتبعاد املوجــودات الثابتــة  -
 التخلص منها.

 : المخصصات -

يتم تكوين املخصصات عندما يكون هنالك التزام مايل على املصرف )قانوين أو متوقع( ناتج عـن حـدث حصـل يف املاضـي، ومـن احملتمـل 
لــغ االلتــزام بشــكل موثــوق بــه. ميثــل املخصــص املكــون أفضــل تقــدير للمبلــغ املتوجــب لتســديد االلتــزام املــايل تســديد االلتــزام وميكــن تقــدير مب

 بتاريخ املركز املايل، مع األخذ بعني االعتبار املخاطر وعدم اليقني احمليطني هبذا االلتزام.
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 : اشتراكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض نهاية الخدمة -

سجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية و يسدد بشكل منتظم التأمينات املرتتبة عن موظفيه إىل إن املصرف م
املؤسسة. متثل هذه املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمـة و بالتـايل سـوف حيصـل املوظفـون علـى هـذا التعـويض 

 ماعية. ليس على املصرف أية التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.من مؤسسة التأمينات االجت
 :  ضريبة الدخل

 متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة. -
ة عن األرباح املعلنة يف حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة، وختتلف األرباح اخلاضعة للضريب -

ات الحقة البيانات املالية ألن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غري خاضعة للضريبة أو مصاريف غري قابلة للتنزيل يف السنة املالية وإمنا يف سنو 
 أو اخلسائر املرتاكمة املقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

 الضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات يف البلدان اليت يعمل فيها املصرف.حتســب  -
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف  -

اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها البيانات املالية والقيمة 
 عند تسوية االلتزام الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

دخل يف احتساب الربح الضرييب يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف ت -
مستقباًل. بينما يتم االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبالً عند احتساب 

 الربح الضرييب.
الة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف ح -

 املوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.
يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تضاف مستقباًل إىل احتساب الربح الضرييب. 

 .ستقبال عند احتساب الربح الضرييبزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مبينما يتم االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات ال
يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك 

 .و كلياً أ املوجودات الضريبية جزئياً 
 رأس المال: 

 ر أو شراء أسهم المصرف:تكاليف إصدا -
يتم قيد أي تكاليف ناجتة عن إصدار أو شراء أسهم املصرف على األرباح املدورة )بالصايف بعد األثر الضرييب هلذه التكاليف إن وجد(. 

 إذا مل تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصاريف على بيان الدخل. 
 : إجراء المقاصة

املقاصة بني موجودات ومطلوبات مالية عندما ميلك املصرف حقًا قانونيًا إلجراء املقاصة بني املبالغ أو أن حيقق املوجودات  يتم إجراء
 ويسدد املطلوبات بشكل متزامن ، ويتم إظهار القيمة الصافية يف املركز املايل فقط.

 :  تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
ؤجلة وأرصدة التمويالت غري املنتجة يتم االعرتاف باإليرادات 

ُ
واملصاريف على أساس االستحقاق باستثناء اإليرادات اخلاصة بذمم البيوع امل

 حيث ال يتم االعرتاف هبا كإيرادات ويتم تسجيلها يف حساب أرباح وعموالت حمفوظة. 
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عة لعمالئه، وميكن تقسيم الدخل من الرسوم حيقق املصرف دخل من العموالت والرسوم )األتعاب( من خالل تقدمي اخلدمات املتنو 
 )األتعاب( ضمن فئتني: 

( الدخل من اخلدمات املقدمة على فرتة معينة من الزمن: يتم االعرتاف هبذا الدخل على أساس االستحقاق وحبيث حتمل كل فرتة مالية 0
 األمني واألتعاب اإلدارية واالستشارية املختلفة وغريها. مبا خيصها من الدخل الذي يتضمن العموالت والرسوم من إدارة املوجودات واحلفظ 
 العموالت املتعلقة بالتسهيالت يتم تأجيلها واالعرتاف هبا حسب مبدأ االستحقاق. 

 ( الدخل من الصفقات )العمليات(: 1
تيبات شراء أسهم أو جمموعة من مثل األتعاب اليت تنشأ من املفاوضات أو املشاركة يف املفاوضات لصفقة )عملية( مع طرف ثالث مثل تر 

 األوراق املالية أو بيع وشراء منشآت، يتم االعرتاف هبا عند اإلنتهاء من الصفقة )العملية(.
العموالت والرسوم أو اجلزء منها واليت يتم ربطها مع أداء معني جيب أن يتحقق، يتم االعرتاف هبا بعد أن تتحقق معايري األداء املتفق 

 عليها. 
 ات النقدية لألسهم: التوزيع

 يتم االعرتاف بأرباح أسهم الشركات عند حتققها )عندما تصبح من حق املصرف، إقرارها من اهليئة العامة للمسامهني(. 
 املوجودات املالية املرهونة:

ت وللمنقوالت اليت هلا سجل األموال )املنقولة وغري املنقولة( اليت توضع عليها إشارة رهن على صحيفتها يف السجالت اخلاصة هبا للعقارا
 وتبقى له كافة حقوق امللكية إال أن حق التصرف يكون مبوافقة الدائن املرهتن. ملصلحة املرهتن الدائن وتبقى حيازهتا بيد الراهن 

 الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون ُمستحقة:
لعامة ضمن بند موجودات قيد االستثمار والتصفية وذلك بالقيمة اليت آلت هبا تظهر املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف يف امليزانية ا-

يف للمصرف أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويُعاد تقييمها يف تاريخ البيانات املالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تدين 
يتم تسجيل الزيادة الالحقة يف بيان الدخل إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة  قيمتها كخسارة يف بيان الدخل وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد.

 التدين الذي مت تسجيله سابقاً. 
 الموجودات غير الملموسة:

املوجودات غري امللموسة اليت يتم احلصول عليها من خالل االندماج تُقيَّد بالقيمة العادلة يف تاريخ احلصول عليها. أمَّا  -
 امللموسة اليت يتم احلصول عليها من خالل طريقة ُأخرى غري االندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.املوجودات غري 

يتم تصنيف املوجودات غري امللموسة على أساس تقدير عمرها الزمين لفرتة حُمددة أو لفرتة غري حُمددة. ويتم إطفاء  -
ويتم قيد اإلطفاء يف بيان الدخل. أمَّا املوجودات غري  املوجودات غري امللموسة اليت هلا عمر زمين حُمدد خالل هذا العمر

امللموسة اليت عمرها الزمين غري حُمدد فيتم ُمراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم تسجيل أي تدين يف 
 قيمتها يف بيان الدخل.

 تاريخ البيانات املالية. كذلك يتم ُمراجعة العمر يتم ُمراجعة أيَّة ُمؤشرات على تدين قيمة املوجودات غري امللموسة يف -
 الزمين لتلك املوجودات ويتم إجراء أيَّة تعديالت على الفرتات الالحقة.

 يتم االعرتاف بنفقات األحباث كمصروف حيمل فور حدوثه على بيان الدخل.   -
يطة قــدرة املصـرف علــى إظهــار أو يـتم االعــرتاف بالنفقـات املدفوعــة خــالل مرحلـة تطــوير أصــل غـري ملمــوس كأصـل شــر  -

 حتقيق:
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o  .اجلدوى والقدرة التقنية على إكمال األصل غري امللموس ليصبح جاهزاً للبيع أو لالستخدام 
o استخدامه.  نية املنشأة يف إكمال األصل وبيعه أو 
o  .قدرة املنشأة على بيع أو استخدام األصل 
o ضــمن ذلــك قــدرة املنشــأة علــى إظهــار وجــود ســوق لألصــل اجلديــد أوكيــف ســينتج هــذا األصــل منــافع اقتصــادية مســتقبلية، ويت 

 فوائده إذا كان سيتم استخدامه داخلياً. 
o  .وجود القدرة التقنية واملالية لدى املنشأة إلكمال األصل وجتهيزه للبيع أو لالستخدام 
o  يف مرحلة التطوير.قدرة املنشأة على قياس وبشكل يعتمد عليه التكلفة املدفوعة على األصل غري امللموس 
حاسبية لكل بند من املوجودات غري امللموسة لدى املصرف : -

ُ
 فيما يلي السياسة امل

 تظهر املوجودات الثابتة غري املادية على أساس سعر التكلفة باللريات السورية و مؤونة التدين يف القيمة إن وجدت.

غري حمدد، يتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم تسجيل بالنسبة للموجودات الثابتة غري املادية اليت عمرها الزمين 
 أي تدين يف قيمتها يف بيان األرباح أو اخلسائر.

 جيري اطفاء املوجودات الثابتة غري املادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي:    

 (%11سنوات ) 5 برامج املعلوماتية  

 لحظر وقرار ا االستمرارية -

يقوم املعنيون يف بنك سورية الدويل اإلسالمي ببذل اجلهود الكبرية جهة متابعة اإلجراءات القانونية مع حمامي البنك يف 

 OFACالواليات املتحدة األمريكية بغية رفع العقوبات اليت ال تزال مفروضة عليه من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية 

إضافة إىل ما سبق، تؤكد اإلدارة العليا على استمرار البنك بتقدمي كافة اخلدمات والتسهيالت ، كيةالتابع لوزارة اخلزانة األمري

 املصرفية للعمالء.

  سياسة المصرف في شطب الدين -

يتعرض البنك يف معرض تطبيقه لعمليات التمويل واالستثمار للعمالء حلاالت تعثر لدى بعض العمالء وتوقفهم عن السداد او وفاة 
لعميل او حدوث اية أمور اخرى اليستطيع العميل سداد مبلغ االلتزام او الدين املرتتب عليه 0 ويقوم البنك باتباع مجيع الوسائل ا

املتاحة لتحصيل حقوقه اما بالطرق القانونية او غريها وبعد التأكد من عدم وجود أي موجودات لدى العميل ميكن التنفيذ عليها 
رر البنك استهالك الدين واعدامه سواءًا مت اعدام كامل الدين او جزء منه وميكن تلخيص احلاالت اليت وحتصيل حقوق البنك ،يق

 ينطبق عليها اعدام الدين على النحو التايل:
 

 وفاة العميل )بالنسبة للعمالء االفراد( وعدم مقدرة الكفالء اوالورثه الشرعيني بالوفاء بالتزاماته -
 نعه من العمل والقدرة على سداد التزاماته اجتاه البنكالعجز الكلي للعميل الذي مي -
 صدور حكم قضائي بإفالس العميل -
 عدم امكانية وقدرة العميل والكفيل على سداد االلتزامات املرتتبة عليهم نتيجة االوضاع االقتصادية -
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 ضمانات الخنفاض قيمتها .اختالل يف قيمة الضمانات وعدم قدرة البنك على استيفاء حقوقه بشكل كاف من خالل هذه ال -
وجود تسوية مع العميل املتعثر إلعدام جزء من مديونيته مقابل سداد اجلزء الباقي حسب احلد االعلى للنسب املقررة من جملس  -

 اإلدارة مع وجود م ر لذلك
 احلاالت االنسانية اليت ترتأي إدارة البنك اعدام الدين )يف أضيق احلدود( مع وجود م ر. -
احلاالت السابقة جيب التأكد من أن البنك قبل أن يقر اعدام الدين انه استنفذ مجيع الوسائل القانونية والودية وثبت  ويف مجيع -

  لدى البنك عدم القدرة على السداد من قبل العميل او من قبل الورثة الشرعيني للعميل او عدم قدرة الكفيل على السداد ايضا
 تقصري من قبل البنك سواء باملنح او متابعه اجراءات التحصيل  ، حبيث اليكون هنالك اية تعدي او

اليعين اعدام او استهالك الدين التوقف عن متابعة العميل للتسديد والبحث عن اي موجودات لدى العميل لتحصيل حقوق  -
ل أي مبالغ لديون البنك بل يتوجب االستمرار يف املتابعة والبحث لتحصيل اي مبالغ ميكن العثور عليها ،ويف حال حتصي

 معدومة ومستهلكة سابقا تقيد هذه املبالغ احملصلة حلساب االيرادات 
 جيب مسك سجل لدى إدارة البنك وادار التمويل املعنية عن الديون املعدومة وقيمتها وتاريخ اعدام الدين  -
حتصيل أي مبالغ لديون معدومة االستمرار يف متابعة البحث عن اي موجودات لدى العميل لتحصيل حقوق البنك ،ويف حال  -

 ومستهلكة تقيد هذه املبالغ احملصلة حلساب االيرادات
عدم منح اي عميل سبق ومت اعدام دينه او جزء منه أي متويل جديد إال بعد سداد الدين املعدوم سابقًا وموافقة البنك على  -

 ذلك .
 : نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية -1

ليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر )استحقاقاهتا األصلية ثالثة أشهر فأقل(، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى هو النقد واألرصدة النقدية ا
 بنوك مركزية.

 ليرة سورية
 13/30/0238 13/30/0202 البيان

 48,9,5,,5,449 8,4,,,2,8,6,9 نقد في الخزينة
   أرصدة لدى مصارف مركزية :

 9,,,,,5,,,6,,44 ,42,,6,,2,2,648 حسابات جارية/ ودائع تحت الطلب -
 9,,,,,9,,5,,2, 8,5,,2,,44,,,4 متطلبات االحتياطي النقدي -

 ,92,,9,,546 5,2,8,9,,4, غرفة التقاص -أخرى 
 ,92,59,,4,6,9- *84,489,,,4,48- مخصص خسائر ائتمانية

 833702273327233 330703373337330 المجمييوع     
يل ُمصصات على التعرضات بالعمالت األجنبية جتاه احلكومة السورية املتعلقـة بتأمينـات االعتمـادات املسـتندية املعـززة مـن قبلـه وذلـك مت اعفاء البنك من تشك *

 .01/11/1111/م.ن( تاريخ 01مبوجب قرار جملس النقد ةالتسليف رقم )
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 : 0, صنيف المعيار رقم لدى مصارف مركزية حسب ت الجارية رصدةلل ئتمانية توزيع التعرضات اال  -

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان
حسابات جارية/ ودائع  -

 ,42,,6,,2,2,648   ,42,,6,,2,2,648 تحت الطلب

االحتياطي  متطلبات -
 8,5,,2,,44,,,4   8,5,,2,,44,,,4 النقدي

 84,489,,,4,48-   84,489,,,4,48- مخصص خسائر ائتمانية
 302703373387338   302703373387338 المجمـوع

 
 : يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية للرصدة الجارية لدى مصارف مركزية -

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان

 ,92,59,,4,6,9   ,92,59,,4,6,9 23/23/0202كما في 
 ,,,,,,,,9,8   ,,,,,,,,9,8 فروقات تقييم اسعار الصرف

مخصص الخسائر االئتمانية 
 ,,296,6,,6,-   ,,296,6,,6,- 0202المشكل عن عام 

 8782370287822   8782370287822 رصيد نهاية الفترة
 
  ثة أشهر أو أقل:إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثال -,

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 
لرية // 34،373،408،971 //مقابل)لرية سورية  // 011059709440631 //نتيجة العقوبات قيدة السحباملرصدة األلغت ب

 . ( سورية  للسنة السابقة
 ل.س  0،156ل.س حىت  436ر من علماً أن هذا اإلرتفاع ناجم عن إرتفاع سعر صرف الدوال

 .ل.س// 84034906850478 //يبلغ مبلغ األموال اخلاصة الصافية بالبنك

 
 مصارف مصارف

 المجميييييييييييوع
 خارجييييية محلييييية

 13/30/0238 13/30/0202 13/30/0238 13/30/0202 13/30/0238 13/30/0202 البيييييان

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
جارية ات حساب

 4,,,5,,,,5,,,, 4,8,852,582,5,6 ,5,,,52,,2,,2, 694,,55,64,,65, 49,4,5,,9,665, 299,558,2,8,,,, وتحت الطلب

ينزل مخصص 
 ,,,,,,,,8,,,4- 9,,,9,989,868- ,,69,6,,4,8,,- 8921197199951- 64,596,,6,,,,- ,,,,688,,8,,,- خسائر إئتمانية

 33702373307233 832723373337233 00733273037823 23733370337302 03723373837323 333733073327238 المجموع
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يداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومسسسات مصرفية لمدة ثثاثة أشهر أو ئتمانية لإلتوزيع التعرضات اال  -
 :0,حسب تصنيف المعيار رقم  أقل

 المجموع المرحلة الثالثة لمرحلة الثانيةا المرحلة األولى البيــان

 4,8,852,582,5,6   4,8,852,582,5,6 جارية وتحت الطلبحسابات 
 9,,,9,989,868-   9,,,9,989,868- ينزل مخصص خسائر ائتمانية

 832723373337233   832723373337233 المجمـوع
 
 
يداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى ئتمانية لإليوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اال  -

 : المصارف ومسسسات مصرفية لمدة ثثاثة أشهر أو أقل

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان

 ,,,,,,,,8,,,4   ,,,,,,,,8,,,4 23/23/0202كما في 
 889,,,649,2,,   889,,,649,2,, فروقات تقييم أسعار الصرف

مخصص الخسائر االئتمانية 
 ,,6,,,,,,59,,   ,,6,,,,,,59,, 0202المشكل عن عام 

 2722272327332   2722272327332 رصيد نهاية الفترة
 
  وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر: استثمارحسابات  -1

 لرية سورية    

 
 المجمـــــــــــوع ةخارجيــــ مصارف محليــــة  مصارف

 31/31/1232 13/31/1212 31/31/1232 13/31/1212 31/31/1232 13/31/1212 البيـــــــــــــان

حسابات 
استثمارية 

 مطلقة
6 1 17991196169875 12994292179799 17091106160875 12994292179799 

 2915298259162 6011401110598 2915298259162 6911491119598 1 1 مرابحة دولية
حسابات 
 مجمدة

1 1 4869487 1689881 4869487 1689881 
ينزل مخصص 

 24195249645- 1948891419974- 24195249645- 1948891419974- 1 1 ئتمانيةاخسائر 

 5,389,37663557 4364634793587, 5,389,37663557 4364634793587, 3 3 المجمـــــــوع

 
 . ( ليرة سورية  للسنة السابقة// ,82,,5,695,46, //مقابل ليرة سورية  )// 9,6,,22,4,5,26  //حببلغت األرصدة المقيدة الس

 ل.س  ,545,ل.س حتى  ,,2علمًا أن هذا اإلرتفاع ناجم عن إرتفاع سعر صرف الدوالر من 
 
 
 



 
 

41 / 111 

 :رفية لمدة تزيد عن ثثاثة أشهرمصالمسسسات الشهادات لدى المصارف و الستثمار و االحسابات لئتمانية توزيع التعرضات اال  -

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان

 37090106160875 6 6 37090106160875 حسابات استثمارية مطلقة
 6031403030598 6 6 6031403030598 مرابحة دولية

 4860487 6 6 4860487 حسابات مجمدة
 0048800410974- 6 6 0048800410974- ةئتمانياينزل مخصص خسائر 

 38738378337223 6 6 38738378337223 المجميوع
 
شهادات لدى المصارف الستثمار و االحسابات ليوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية  -

 : مصرفية لمدة تزيد عن ثثاثة أشهرالمسسسات الو 

 

 المجموع المرحلة الثالثة رحلة الثانيةالم المرحلة األولى البيــان

 14005140645   14005140645 23/23/0202كما في 
 39005140515   39005140515 فروقات تقييم أسعار الصرف

مخصص الخسائر االئتمانية 
 0202المشكل عن عام 

85500000814   85500000814 

 3732273337233   3732273337233 رصيد نهاية الفترة
 

 صافي ذمم البيوع المسجلة وأرصدة األنشطة التمويلية:  -7
 : أن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

   
 13/30/0238 13/30/0202 البيييان

 42,,,,5,6,,,8,, 6,,,6,,,286,,9, الُمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء 
 6 6  حسابات دائنة صدفة مدينة

 6 986,666,,4, بيع آجل
 ,469,295,96    اجارة الخدمات

 ,6,,622,,8, 4,4,9,,,545 ذمم ناتجة عن حسابات خارج الميزانية
 032733373337303 323730373887322 المجميوع

 66,,,,9,558,8,- ,59,,,4,,4,,25- ينزل: األرباح المؤجلة 
 ,,4,,2,,498- 6,6,2,955,,- ينزل: األرباح المحفوظة

 8,849,,,4,6,,,- ,,,,25,,49,,,,-  الخسائر االئتمانيةينزل: ُمخصص 
 033722873337328 333733373837333 صافي ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت

 

 للقطاع العام.ال يوجد تمويالت ممنوحة   -
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 : 0,حسب تصنيف المعيار رقم لذمم البيوع المسجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ئتمانية توزيع التعرضات اال  -

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى نالبيــا
الُمرابحة والمرابحة لآلمر 

 323732373337033 895,,,265,6,,, 92,5,2,,5,,,28, ,82,,,66,2,,4,2 بالشراء

 3    حسابات دائنة صدفة مدينة
 38372237333  986,666,,4,  بيع آجل

 3    ُأخرى )االجارة(
تجة عن ُأخرى )ذمم نا

 38370387832 4,4,9,,,545   حسابات خارج الميزانية(

 323730373887322 30720373337333 032733073337333 833703373037233 المجمـوع
 33738378337323- 269,662,558,,- 42,,85,688,,2,- 5,,,42,,,,5,,4- ينزل: األرباح المسجلة
 03373037233- 6,6,2,955,,-     ينزل: األرباح المحفوظة

الخسائر ينزل: ُمخصص 
 03738273337300- *,,,,,,2,,84,,,- 5,5,698,2,4,,- 296,,68,,,4-  االئتمانية

صافي ذمم البيوع الُمسجلة 
 333733373837333 03708372337223 003732872237032 833732378037303 وأرصدة التمويثات

 بات خارج امليزانية )عمالء.بنوك( .ثالثة ُمصصات اخلسائر االئتمانية احملتجزة لقاء الذمم ناجتة عن حسايتضمن ُمصص اخلسائر االئتمانية للمرحلة ال *

 : يوضح الجدول أدناه التغيرات في ذمم البيوع المسجلة وأرصدة األنشطة التمويلية -

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان

 032783070227383 8,944,846,854, 8,,,,,88,465,9 ,69,,2,,454,6,2  8332-38-03الرصيد كما في 

 333732372337332 ,8,,,455,69,,, ,9,,,2,852,22, ,6,,,,,,29,585 فروقات تقييم اسعار الصرف

 333732873337002 9,2,,96,26,,, ,2,,6,,,86,446, ,4,,24,,282,5,4 التسهيثات الجديدة خثال الفترة
 323733378307333- 524,,,8,4,,,,,- 8,,,,42,,65,82,- ,92,,8,,9,,,,,,- سهيثات المسددة خثال الفترةالت

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة 
         في الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 3 956,529,,,,,4- ,69,,2,9,56,,- 26,,,25,,,5,5 محول إلى المرحلة االولى
 3 626,649,,,2,9- 6,295,445,,,56, ,9,,25,459,255,- الثانية محول إلى المرحلة

 3 4,2,,,,,25,5,6 84,,4,2,,9,22- 694,,6,,,,6,,,- محول إلى المرحلة الثالثة
 333730373337303 33733370337333 003733273237233 833733370307383 رصيد نهاية الفترة
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 لبيوع المسجلة وأرصدة األنشطة التمويلية للفراد:يوضح الجدول أدناه التغيرات في ذمم ا -

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان

 3702378337303 9,,,2,6,262,, 999,852,,,5 4,2,,,85,8,,2  8332-38-03الرصيد كما في 

 3 6 6 6 فروقات تقييم اسعار الصرف

 3730373337823 569,,6,,88, ,,46,8,,,,4 ,282,524,96 رةالتسهيثات الجديدة خثال الفت
 0723270337822- ,62,,842,58- 46,,,8,,,2,- 49,,,,,,8,,,4- التسهيثات المسددة خثال الفترة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة 
         في الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 3 849,4,4,556- 559,,,,,84,- 69,,,,9,,,6,, محول إلى المرحلة االولى
 3 2,6,,49,,,- 42,,,,,,56, 8,9,4,2,,,,- محول إلى المرحلة الثانية
 3 2,,,,,,,8,, 5,6,,2,,,,- 52,,89,,,,,- محول إلى المرحلة الثالثة

 0723370237302 33372837233 22373337833 8733073037808 رصيد نهاية الفترة
 

 ي ذمم البيوع المسجلة وأرصدة األنشطة التمويلية للشركات الكبرى:يوضح الجدول أدناه التغيرات ف -

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان

 003738372327333 45,,896,496,,, 2,,,66,,2,6,,8 4,,,,42,54,,4,4  8332-38-03الرصيد كما في 

 23733873837038 ,8,,,455,69,,, ,9,,,2,852,22, 242,,,24,6,4,9 فروقات تقييم اسعار الصرف

 333723270337032 ,,,,,,,,,,5,2 5,9,,944,45,,,, ,,8,6,,,254,,28 التسهيثات الجديدة خثال الفترة
 338723273237333- ,458,64,,6,69,- 5,2,,5,,,62,45,- 58,,,,4,6,,,8,,- التسهيثات المسددة خثال الفترة

المدينة المثبتة تغيرات نتيجة للذمم 
         في الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 3 ,488,68,,42,,- ,6,6,4,6,86,,- 558,888,,2,45 محول إلى المرحلة االولى
 3 99,8,6,,,8,,2- 5,8,,,28,5,9,8, 8,,,,,2,,5,,,2,- محول إلى المرحلة الثانية
 3 65,,,,,,9,,,,2 ,,6,,8,925,49- 94,,26,,92,,2,- محول إلى المرحلة الثالثة

 338733373327383 33780373337233 003733370337333 830703372307333 رصيد نهاية الفترة
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الصغيرة  والمتوسطة  للمسسسات يوضح الجدول أدناه التغيرات في ذمم البيوع المسجلة وأرصدة األنشطة التمويلية -
(SMEs) 

 المجموع المرحلة الثالثة يةالمرحلة الثان المرحلة األولى البيــان

 33732278337330 45,868,,64, 56,,,,8,,44,, 55,,2,9,2,424,  8332-38-03الرصيد كما في 

 3738870037233 6 6 ,,5,8,,,544,, فروقات تقييم اسعار الصرف

 3732372337333 92,,45,,548 ,42,,4,6,2,49 866,,2,94,,,4 التسهيثات الجديدة خثال الفترة
 80723373327333- 2,5,,,4,6,2- 6,945,,,,42,,- 55,,,,44,269,4- تسهيثات المسددة خثال الفترةال

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة 
         في الرصيد االفتتاحي تضمن على:

 3 249,9,8,,,- 45,,,56,,42- ,2,,,,9,,6, محول إلى المرحلة االولى
 3 9,,,24,,,5- ,,9,,886,56 92,,59,,849- محول إلى المرحلة الثانية
 3 28,265,,594,, 59,,226,4,5- ,2,,54,6,4,,,- محول إلى المرحلة الثالثة

 3732873337333 8703272207333 8783073337383 3730272337223 رصيد نهاية الفترة
 

وأرصدة األنشطة التمويلية حسب يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية لذمم البيوع المسجلة  -
 : المرحلة

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان
 30783373027282 42,,4,545,266, 5,529,,,264 ,484,964,95  8332-38-03الرصيد كما في 

 32733372327823 84,4,2,,8,464, 544,494,,,4 2,,,4,6,2 فروقات تقييم أسعار الصرف
مخصص الخسائر االئتمانية 

 3708072237222 8,6,,2,258,68 849,9,6,4,2,, 55,,5,922, 8383المشكل عن عام 

مخصص الخسائر االئتمانية 
 08372337033- 5,,,46,962,- 6 6 المستخدم لقاء الديون المعدومة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة المثبتة 
 في الرصيد االفتتاحي تضمن على:

        

 3 699,665,,6,- 5,562,,,,- 2,569,,,62, محول إلى المرحلة االولى

 3 ,54,54,,,64,,- ,4,,8,462,,,, ,6,,,25,,,,- محول إلى المرحلة الثانية

 3 2,,,56,,,8 ,428,45,,2- 858,,6,,,2- محول إلى المرحلة الثالثة

 03738273337300 00728073307333 0730373227338 83373207323 رصيد نهاية الفترة

 
قام البنك بتأجيل كافة األقساط املستحقة على العمالء الذين تأثرت أعماهلم بسبب اإلغالقات اجلزئية اليت متت خالل فرتة احلظر  -

ة مصرف سورية بسبب فايروس كورونا ، وذلك بعد دراسة التدفقات النقدية هلؤالء العمالء املتأثرين هبذه اجلائحة ، وذلك بناء على موافق
/  1911وضمن الشروط اليت حددت من قبله ضمن القرار رقم  2121/  11/  26/ م ن تاريخ  25رقم   املركزي الواردة يف القرار

 . 16/14/2121صـ تاريخ  16
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على هذه األقساط أشهر فقد تأثرت إيرادات املصرف اخنفاضًا مبقدار العائد  1بناًء على تأجيل األقساط من دون عائد عليها وملدة  -
أشهر حيث خسر البنك اسرتداد هذه األموال يف تاريخ استحقاقها واعادة توظيفها حيث كان ميكن للبنك لو مت اعادة توظيف  1ملدة 

مع افرتاض وجود فرصة استثمارية  كحد ادىن  مليار ل.س 1.4اشهر مدة التأجيل حلقق البنك ايرادات بلغت  1هذه األموال ملدة 
 الشروط والضوابط االئتمانية املوضوعة من قبل املصرف."تتاسب مع 

 
وحجز املخصصات االزمة مقابل  2118للعام  4يقوم املصرف باختاذ ما يلزم من اجراءات لاللتزام بقرار جملس النقد والتسيلف رقم  -

 اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
 

 : لشامل االخراالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا -,
 :  إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

  ليرة سورية                                                                   
 13/30/0238 13/30/0202 البيييان

 يشركة العقيلة للتأمين التكافل ناقالت الغاز شركة العقيلة للتأمين التكافلي ناقالت الغاز أسهم الشركات
 ,,284,842,6 66,,228,,, ,829,4,5,86 22,685,888 القيمة العادلة

مخصص الخسائر 
   ,59,98,,,-  59,989,,,- االئتمانية

بعد  العادلةالقيمة 
مخصص تخفيض 

ةالخسائر االئتماني  
22378337333  32273387323 

حسب تصنيف المعيار رقم خثال الدخل الشامل االخر  االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة منئتمانية توزيع التعرضات اال  -
,0 : 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان

 22070337322     89,,,,,,,89 أسهم الشركات
مخصص الخسائر ينزل 

 373327222-     59,989,,,- االئتمانية

 22378337333 3 3 22378337333 المجميوع
 
  : ما يلي جدواًل لإلفصاح عن االستثمارات في األسهمفي

 
اسم الجهة 
المصدرة 

 0202للسهم/

طبيعة النشاط الرئيسي 
 للجهة المصدرة

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

 98,266,,,, 22,685,888 26,666 4/46,6,/,, 6.66666,4 86,,9,6,555,695,, خدمي ناقالت الغاز
العقيلة  شركة
ليللتأمين التكاف  

 662,966,,46 ,829,4,5,86 4,6,6,629 44/65/46,2 ,6.65,56 2,666,666,666 التامين
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 : رؤوس أموال شركاتات في مار استث -8
 :ىوالذاتية كاًل على حد ما يلي جدول لالستثمارات المشتركةفي
 

 اسم
 الشركة

بلد 
 التأسيس

بلد 
 اإلقامة

نسبة 
 امللكية

نسبة 
حقوق 
 التصويت

طبيعة 
 النشاط

تاريخ البيانات 
املالية املعتمدة 
 للشركة

 القيمة العادلة ستثماراالتكلفة  تاريخ التملك

 الشركة
السورية 
االسالمية 
 للتأمني

 54,566,666 54,566,666 4668/,6/6, 4/4646,/,, خدمي %5 %5 سورية سورية

 :ستثماراالفيما يلي ُملخص احلركة اليت متت على قيمة  -
 ليرة سورية

 0238 0202 البيييان
 54,566,666 54,566,666 الرصيد في بداية السنة

 6 6 قبل الضريبةحصة المصرف من أرباح )خسائر( السنة 

 6 6 تغيير بالسياسة المحاسبية

 6 6 توزيعات أرباح

 3873337333 3873337333 الرصيد في نهاية السنة
 
 
 
 
 
 
 

اسم الجهة 
المصدرة 

 0238/للسهم

طبيعة النشاط الرئيسي 
 للجهة المصدرة

 القيمة االسمية القيمة السوقية عدد األسهم تاريخ الشراء لكنسبة التم رأس مال الجهة المصدرة

 96,666,,2 66,,228,,, 26,666 4/46,6,/,, 6.66666,4 9,456,,,,,4,,,, خدمي ناقالت الغاز
شركة العقيلة 
 التكافلي للتأمني

 66,,,52,56, ,,284,842,6 ,,525,6,, 44/65/46,2 ,6.65,56 666,666,666,, التامين
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 صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك: -8
  إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 ليرة سورية     0202

 صافي القيمة  تدنياالستهالك الُمتراكم + مخصص ال التكلفة البيييان

 96,,,,69,5, 46,,55,,4,4- 6,,,,,24,4, ُمنتهية بالتمليك  موجودات إجارة

 ليرة سورية     0238

 صافي القيمة +مخصص التدني االستهالك الُمتراكم التكلفة البيييان

 8,,,,4,,96, ,6,,,28,,,,- 4,8,9,,,,5, ُمنتهية بالتمليك موجودات إجارة

 
 ل.س // 408070175 //لقيمة موجودات االجارة املنتهية بالتمليك مبلغ ضاخنفابلغ ُمصص  -

 أو التصفية:  ستثماراالصافي موجودات قيد  -32
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 ليرة سورية
 8332 8383 البيييان

 ,66,,2,,,99 ,466,666,66 مقتناة بغرض المرابحة
 558,955,4,5 5,,,,,4,,,4  موجودات آيلة لوفاء ديون

 3733373237803 33378307333 (3اإلجمالي )
   ايلة لوفاء ديونمخصص تدني موجودات 

 ,,2,6,,,,- ,85,,,,- (مقتناة بغرض المرابحة)تدني مخصص 
 370037330- 3007233- (0إجمالي المخصصات )

 3733378387330 33373827232 (0-3الصافي )
 

 0,حسب تصنيف المعيار رقم  مقتناة بغرض المرابحةموجودات ئتمانية لتوزيع التعرضات اال  -

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان

 ,466,666,66     ,466,666,66 مقتناة بغرض المرابحة
 ,85,,,,-     ,85,,,,- تدنيالينزل مخصص 
 32272337333 3 3 32272337333 المجميوع
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حسب تصنيف  موجودات مقتناة بغرض المرابحةلجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية ليوضح ا -
 : 0,المعيار رقم 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان

 ,,2,6,,,,     ,,2,6,,,, 13/30/0238كما في 
مخصص الخسائر االئتمانية 

 ,,466,4,,-     ,,466,4,,- 0202م المشكل عن عا

 3007233 3 3 3007233 رصيد نهاية الفترة
 

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

 0202 0238 
  المجموع ىموجودات مستملكة أخر  مستملكةعقارات  
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 9,,,22,,294 33272337803 6 33272337803 رصيد بداية السنة     
 ,94,,,5,2, 6 6 6 إضافات

 6,,,,5,,9- 48,5,9,55,6- 6 48,5,9,55,6- استبعادات
 6 6 6 6 مخصص استهالك

 6 6 6 6 خسارة التدني
 33272337803 833،830،333 3 833،830،333 رصيد نهاية السنة
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 : ن تفاصيل هذا البند هي كما يليإ :ة موجودات ثابت -55

 
  مشاريع تحت التنفيذ أخرى  أجهزة  وأجهزة وأثاثمعيدات   
 المجموع تحسينات المباني الحاسب اآللي وسائط نقيل مبانيييي أراضي

ليرة  0202
 سورية

 ليرة سورية  رية ليرة سو  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

          التكلفييية:
 ,,,,,,2,,2,69   ,,5,,,5,,,, ,84,,5,,54, 8,929,662,, 426,,,,,82, 58,9,8,,,,9 ,55,,25,,99,,  الرصيد في بداية السنة

 ,259,52,,,,,,   86,,,5,,, 4,,,55,,49, 9,498,,,452 92,666,,58, ,,,,,,2,,,5 566,666,,,  اضافات
 9,,,,,6,,- 0 85,866,- 6 2,5,5,896- 6 2,949,,,,-    تاستبعادا

 ,69,,,5,262,9 6 ,44,569,52, ,5,,969,,48 988,8,4,2,4 426,,,524,9 85,,,,8,,22,, ,55,,95,,4,64  الرصيد في نهاية السنة
 6                االستهالك المتراكم:

 ,,4,,,,,2,8,,-   ,69,892,66,- 942,,4,,,,,- 58,,55,,,,2- 98,,2,9,8,,- ,5,,2,8,592- 444,,4,,422-  استهالك متراكم في بداية السنة
 ,,524,9,,4,-   ,,,,,24,,- ,2,,5,6,,,- ,46,,2,,2,,- 9,,,6,4,,5- ,,2,8,5,4,,- 99,,9,985,-  استهالك السنة

 4,,,5,588   85,866,   896,,2,46   92,284,,,    استبعادات
 44,5,9   ,,6,,4-   ,88,,48   49,,,48- 56,8,2  فروقات تسوية

 ,52,628,22,,,-   ,5,,52,,,,,- 6,,,49,8,8,- 88,,,,542,6- ,,5,9,6,5,,- ,,554,554,4- ,8,,4,2,5,6-  االستهالك المتراكم في نهاية السنة
 6   6 6 6 6 6 6  التدني في القيمة

 ,2,,,,56,8,,, 6 92,,55,,5 ,54,6,6,28, 42,,2,2,866 ,,,,986,,,, 889,4,2,9,2 9,,,95,,4,,,,  صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
 6   6 6 6 6 6 6  دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

 ,,895,9,,,4,4 ,,895,9,,,4,4              مشاريع تحت التنفيذ
 3728373307332 8783072237233 370337323 33873337320 33372337383 03372237330 22278337233 3733870237332  صافي الموجودات الثابتة في نهاية السنة

           
 اليوجد أية التزامات تعاقدية مالية القتناء موجودات ثابتة يف املستقبل  -
 ل.س// 591.715.430 //وال تزال يف االستثمار مبلغ 1111لعام  بلغت قيمة تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل -
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  مشاريع تحت التنفيذ أخرى  أجهزة  وأجهزة وأثاثمعيدات   
 المجموع تحسينات المباني الحاسب اآللي وسائط نقيل مبانيييي أراضي

0238 
ليرة 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  سورية

 كلفييية:الت
         

 الرصيد في بداية السنة
 ,,99,,225,492 ,56,6,5,48, ,82,,,,,426 5,,,456,8,2 ,,5,9,,,,4, ,66,629,42,   ,,,6,,2,5,46, 

 اضافات
 ,,,4,4 ,,,,,,9,,,,   4,5,,,9,,,6 ,,,4,,,295 ,9,,,,,5,8   2,,,,,6,,,, 

 استبعادات
   -5,65,,685   -,,,,2,,2,6   -4,8,5,4,,   -4,,5,4,,,4 

 الرصيد في نهاية السنة
 ,,99,,25,,55, 9,,,,58,9,8 ,82,,,,,426 ,,8,929,662 ,54,,5,,84, ,,,,5,,,5,,   2,69,,2,,,,,, 

 : االستهالك المتراكم
         

 استهالك متراكم في بداية السنة
 -442,,96,4,, -,28,,25,9,6 -8,,,82,456 -,56,,,5,6,9 -98,9,,,,8, -94,242,,59   -,,,9,,54,,,9, 

 استهالك السنة
 -,9,98,,,85 -9,,,69,,5, -,,,4,2,,28 -,6,,,2,499 -,,,2,6,5,, -,8,6,4,5,2   -456,,4,,996 

 استبعادات
 56,8,2 ,,,,,,4,,   ,,48,,9,6   524,9,,   9,6,8,94, 

          فروقات تسوية
 االستهالك المتراكم في نهاية السنة

 -422,,4,,444 -2,8,592,,5, -,,2,9,8,,98 -2,,,,55,,58 -,,,,,4,,942 -,69,892,66,   -,,2,8,,,,,4,5 
 التدني في القيمة

         
 صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

 ,,,28,8,6,,,2 2,,,6,2,,44 ,9,,98,824 ,45,,9,,,2, ,5,845,89, ,,,2,,5,6   4,,59,,5,,96, 
 ت على حساب شراء موجودات ثابتةدفعا

         
 مشاريع تحت التنفيذ

 
6 6 6 6 6 6 ,89,,,,,,,8 ,89,,,,,,,8 

 صافي الموجودات الثابتة في نهاية السنة
 3431848124111 13142314311 3243284811 11643214313 1648164823 343114632 38243314338 1481841324632 

           
 التزامات تعاقدية مالية القتناء موجودات ثابتة يف املستقبل اليوجد أية  -
 ل.س// 474.894.097 //وال تزال يف االستثمار مبلغ 1109لعام  بلغت قيمة تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل -
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  :موجودات غير ملموسة -30
     ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إ

 ليرة سورية                                                              

 
0202 

 
0238 

 
 أخرى أنظمة أخرى أنظمة 

 حاسوب وبرامج البييييييييييييييان
 

 حاسوب وبرامج
 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية التكلفة
 6 6,,,92,,,,, 0 6,9,,6,,425 رصيد بداية السنة

 6 2,9,,8,66, 0 55,566,,22 إضافات
 6 6 0  استبعادات

 3 6,9,,6,,425 0 5,9,,5,,496 رصيد نهاية السنة
     اإلطفاء :

 6 2,5,,48,,2,- 0 2,,,559,,,,- رصيد بداية السنة 
 6 9,9,,,2,4,- 0 6,,,86,,42- اإلضافات

فروقات تسوية في مجمع 
  االطفاء لسنوات سابقة

0 

 6 

 3 2,,,559,,,,- 0 85,9,9,5,2,- رصيد نهاية السنة
 3 65,,,2,,82 0 625,,,62,2, صافي القيمة الدفترية

 
 موجودات أخرى   -31
  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  نّ إ

 ليرة سورية                                                  

 0202 0238 
 854,642,,, ,,8,8,5,,54 إيرادات برسم القبض 

 6,,,,22,,,, 86,,658,646,, ماً مصروفات مدفوعة مقد
 6,,,58,,5 2,529,959 إجارة منتهية بالتمليك ذمم 

ذمم إجارة ل ائتمانية خسائر مخصص
 6,,,58,,5- 2,529,958- منتهية بالتمليك

 ,,586,6,4,8 5,525,694,,,, حسابات مدينة أخرى -أخرى 
 8,6,,6,,5,8 ,,22,8,,9,,,, نقد مفقود للفروع المغلقة

 8,6,,6,,5,8- ,,22,8,,9,,,,- نة نقد مفقود للفروع المغلقةمؤو 
 3783270037333 8733373037002 المجميييييييوع                                       
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 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي :  -,3
أن حتتفظ لدى مصرف  املصارف اخلاصةجيب على  1110( لعام 18بناًء على قانون إحداث املصارف اخلاصة واملشرتكة رقم )

 من رأس مال املصرف، ويتم اإلفراج عنها فقط عند تصفية املصرف.  %01سورية املركزي بوديعة جممدة )حمجوزة( تعادل 
 يتكون هذا البند مما يلي :

 
 
 
 
 
 

 مصارف ومؤسسات مالية: استثماروحسابات  إيداعات -31

 
 // ليرة سورية 0238 // ليرة سورية  0202

 
 الجمهورية  داخييييل

 خيييييارج
 الجمهورية

 الجمهورية داخييييل المجميييوع
 خيييييارج

 الجمهورية
 المجميييوع

حسابات جارية 
 4,4,,,,,,8,,4, ,6,9,45,, ,,9,,6,,86,,4, 585,,8,45,,,4,6 6 585,,8,45,,,4,6 الطلب وتحت

 25,4,9,2,8,,, 6 25,4,9,2,8,,, 4,,,4,269,2,8  6 4,,,4,269,2,8 ودائع مجمدة
حسابات استثمار لمدة 
 6 6 6  6  تزيد عن ثثاثة أشهر

 33730872287303 373327833 33738372807032 838738373237333 3 838738373237333 المجموع
 

 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء:  -36
                                                  تفاصيل هذا البند هي كما يلي: نّ إ

 ليرة سورية                                                

 0202 0238 
   حسابات جارية / تحت الطلب

 88957191819578 212991497879684 يرة السوريةبالل

 52911499869618 147981696889474 بالعمالت األجنبية
 5,038693,763457 9036953,673598, المجموع

 
أرصـدة احلسـابات  إمجايلمن   ٪ 08.35لرية سورية أي ما نسبته // 64035705440610 //العام السوري القطاعبلغت ودائع  -

 يف السنة السابقة . ٪ 8.97 لرية سورية  أي ما نسبته//  01063108180101 //مقابل مالءاجلارية للع

 0202 0238 
 66,,,,,,56,,, 66,,,,,,56,,, ليرة سورية

 8,4,,629,24,, 564,,82,58,,8 دوالر أمريكي
 3783373337338 2720378837838 المجموع
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 تأمينييات نقديييية: -,3
 :  تفاصيل هذا البند هي كما يلي إنّ 

 / بالليرات السورية0238 / بالليرات السورية0202 البيان
 664,,55,, 664,,55,, تأمينات مقابل ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت 

 42,2,6,985,,,, ,5,29,,,9,595, تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة
 995,6,5,, 6,966,,,5, هامش الجدية

 6,,,66,,4,9,6,4 ,,2,5,254,9,8,6 تأمينات أخرى 
 833732873327338 303733373337333 المجموع

 
 ُمخصصات متنوعة: -38
 تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  إنّ 

 
المستخييدم خالل  المكون خالل السنيييية بداية السنيييية رصيد

 السنة
فروقات أسعار 

 الصرف
ميا تيم رده 
 السنية رصيد نهاية لإليرادات

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 0202
مخصص تعويض نهاية 

 4,8,4,249,   2,6 ,99,,6,-   2,2,6,5,,, الخدمة

 28,4,8,,,4         28,4,8,,,4 مؤونة القطع التشغيلي
مخصص ضريبة أجور 

 868,,2,,2,9   8,5,6,,,, ,,,,,8,95,,- 65,,86,,48, ,,28,499,9, وحوافز

للديون  خسائر ائتمانيةم. 
 ,4,265,2,8,62   4,268,,,846 4,,,229,,6,- ,2,2,92,,8,,, ,4,,65,6,6, غير مباشرة

 6           تأمين ذاتي
 8722370237332 3 28373337032 33373307333- 8733373337333 32373287323 المجميييوع
       

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 0238
مخصص تعويض نهاية 

 59,,,,,,,- ,58,,,,,, ,8,6,6,68 الخدمة
 

 
,,,2,2,6,5 

      28,4,8,,,4 ليمؤونة القطع التشغي
 

4,,,28,4,8 
مخصص ضريبة أجور 

 ,,,,,65,,9,- 5,,,454,688 28,,4,5,,9 وحوافز
 

 
,28,499,9,, 

للديون  خسائر ائتمانيةم. 
   ,4,,496,6,6 5,666,666, غير مباشرة

 
 

,65,6,6,,4, 

 تأمين ذاتي
   

 
  

  32273837383- 33278237330 33373807330 المجميييوع
 32373287323 
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 : حسب المرحلة للديون غير مباشرةيوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية  -

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البيــان
ول كانون األ  03كما في 

 03373337083 292,,,5,8, 2,,,284,,,4 ,69,,4,,,5 )معدلة( 8332

 28370087332 ,29,,864,69 ,46,85,,4 5,5,8,6,6, سعار الصرفأفروقات تقييم 
صافي الخسائر االئتمانية 

 3782373337033 82,595,,,9, ,82,,45,,,, ,,4,8,,,929 المتوقعة للفترة

تغيرات نتيجة للذمم المدينة 
المثبتة في الرصيد االفتتاحي 

 تضمن على:
      3 

 3 ,5,,9,242- 62,2,8,- 9,,,9,549 ولىمحول إلى المرحلة األ 
 3 6,2,,,4,5- ,52,,,9,5, 9,5,2,9,,,- محول إلى المرحلة الثانية
 3 ,6,,,48,95 256,,48,45- ,5,,99,- محول إلى المرحلة الثالثة

 8733373327330 3733870027238 00273387332 3733373337338 رصيد نهاية الفترة
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 ي ضريبة الدخل:38
 : ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي -أ .

0238 0202  
  ليرة سورية  ليرة سورية 

 قبل الضريبة المحاسبي /الربحالخسارة  54,386,878,429 88,4,6,,,8,56
 تطرح: أرباح غير خاضعة للضريبة 55,688,5,2,,,2- ,62,29,,268-

  ولة ضريبياً تضاف: مصروفات غير مقب  99,,9,985, ,6,,59,6,2,

955,,29,,8, ,,426,,2,,949 
مصروف مخصص خسائر ائتمانية على المحفظة تضاف:  

  االئتمانية والكفاالت )مرحلة اولى وثانية(
 الربح الضريبي  15,892,122,243 48,,9,468,298

 نسبة ضريبة الدخل 45% 45%
 ضريبة الدخل  3,973,030,561 42,5,4,,64,,4

 ت ضريبية مؤجلةيطرح موجودا 6 6
 المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار  3,973,030,561 42,5,4,,64,,4

 نسبة رسم إعادة اإلعمار 6%, 6%,
 يضاف : رسم إعادة اإلعمار  397,303,056 ,4,6,4,4,25

  لسنوات سابقةيضاف فروقات ضريبية   6 6
 مصروف ضريبة دخل السنة  4,370,333,617 985,,,,,4,5,4

 ضريبة الريع على استثمارات خارج القطر ,,,,,2,,58 6
 في بيان الدخل  مصروف ضريبة دخل السنة 28,,2,249,6,9 985,,,,,4,5,4

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

 السنة 8383 8332
 رصيد أول المدة  8730870037223 23873337323
 المضاف خالل السنة ضريبة الدخل  3,973,030,561 42,5,4,,64,,4
 يضاف : رسم إعادة اإلعمار )ضريبة الدخل(  397,303,056 ,4,6,4,4,25

 لسنوات سابقةيضاف فروقات ضريبية   6   6  
 )*(الريع على استثمارات خارج القطرضريبة يضاف :   58,746,131 6

 خلالمدفوع خالل السنة ضريبة الد 985,,,,,4,5,4- 585,,5,,8,4-
 الريع على استثمارات خارج القطرضريبة المدفوع خالل السنة  9,2,,28,28- 6

 مخصص ضريبة الدخل  3702373237233 8730870037223
وفقًا لقانون ضريبة السورية الجمهورية العربية  اراضي خارج المتحققةموال المتداولة على ايرادات المصرف يحتسب المصرف مؤونة ضريبة ريع األ *

من إجمالي  %1.,والذي حدد الضريبة بمعدل  0238/,08/2الصادر عن وزارة المالية بتاريخ  3018/1والقرار رقم  0221لعام  ,0الدخل رقم 
 الضريبةمن  %32من الضريبة ورسم االدارة المحلية بمعدل  %32المساهمة الوطنية في اعادة االعمار بمعدل إلى   االيرادات في الخارج باإلضافة
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ليرة سورية0والخاضعة لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة البالغة  13,02,801,2 مبلغ 0202اإليرادات الناجمة عن أعمال البنك خارج القطر لعام  تبلغ
0 في حين  قةلسنوات ساب الريع على استثمارات خارج القطرناتج عن فروقات ضريبية تخص ضريبة  3000280262باإلضافة لمبلغ  ليرة سورية 6011,02,3,

ليرة سورية والخاضعة لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة البالغة  28032,0,86,مبلغ  0238بلغت اإليرادات الناجمة عن أعمال البنك خارج القطر لعام  
 . ليرة سورية   ,160,080,0

 : الحركة التي تمت على المطلوبات الضريبية المؤجلة -ج
 

 السنة 4040 4055
 رصيد أول المدة  2873337303 33373237333

-44,8,8,9,, 90,670,494 
 

ل السنة )األرباح غير المحققة عن المضاف/المطروح خال
االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 (االخر
2873337303 32078237303 

 
 رصيد آخر المدة 

 
 : مطلوبات ُأخرى -02
                            :تفاصيل هذا البند هي كما يلي إنّ 

 ليرة سورية                                                           

 
0202 0238 

 ,8,,8,695,998 825,,8,,46,442 شيكات مقبولة الدفع 
 2,9,,,42,9 98,,,,,,59 إيرادات مقبوضة مقدماً 

 222,,8,,6,, 4,5,495,,,4,5 ذمم دائنة أخرى 
 52,,6,,,95, ,9,2,55,,94,, أمانة حواالت

 ,,5,925,266,6 ,8,,228,,,, أمانات بوالص تحصيل
 988,,5,24, 26,,,4,,525 مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

 8,,,,,,,4 ,,9,,4,69 غير شرعية مجنبه ايرادات
 99,,,, ,85,,9 حسابات بين الفروع

 33733272387333 83723073337302        المجموع            
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 ات المطلقة: ستثمار االحسابات  -   03
 إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 ليرة سورية

 البيييان
0202 0238 

مصارف ومؤسسات  عمالء
 مالية

مصارف ومؤسسات  عمالء المجميوع
 مالية

 المجموع

 9,379,34653470 21694149215 51944798659155 538053,55,,6,3 1951791789681 71981497229816 حسابات التوفير
 563585396530,9 2912496119121 95915699659715 557397736553045 2917299189669 114949197729161 ألجيل

حسابات 
 6355734003000 7911191119111 19692119111 ,938,7378,,563 7941598469681 11911191119111 المضاربة

 ,4083687365 696969111 21291919791 553,443859, 591119111 11494229895 تأمينات نقدية 

الوكاالت 
 االستثمارية

      

 59834,038,93088 6364,3949,,53 ,5,8350,3545397 406377,36843507 553040387,30,9 55737,435583065 المجميوع
 أعباء محققة غير

 543,8,3697, 1704889151 19499969611 8,,5,30,83, 2191469551 19291119885 مستحقة الدفع 

إجمالي حسابات 
 ,,598379,3,4538 53,9934553768 5,5345835583577 ,,408306738,039 5530,535503988 35553597,,55630 االستثمار الُمطلقة

 
 // ل.س ودائـع308300754// ل.س منها مبلـغ //  00051308300754بلغت الودائع اخلاصة مبؤسسات القطاع احلكومي مبلغ // 

 توفري ، وباقي املبلغ ودائع ألجل .
 
 

  : بالصافي القيمة العادلةالتغير المتراكم في  -00
               :                  إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 ليرة سورية البيييان
8383 8332 

االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 االخر

314,611,141 633,421,331 

 
 القيمة العادلة كانت على النحو التايل: احتياطيإنَّ احلركة على 
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   : المساهمينالقيمة العادلة/ ضمن حقوق  احتياطي -
 ليرة سورية                                                                        

ان ي ي ي ب ل االستثمارات  ا
المسجلة بالقيمة 

ادلة من خالل الع
الدخل الشامل 

 االخر

استثمارات في 
 العقارات

موجودات 
 ُمتاحة للبيع 

 المجميوع

ة أرقام   0202 السن
  

 

 24491699551 1 1 24491699551 الرصيد في بداية السنة

 12997119881 1 1 12997119881 أرباح )خسائر( غير ُمتحققة

 9106719494- 1 1 9196719494- مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 8,340535,5, الرصيد في نهاية السنة
0 0 

,8,340535,5 

لمقارنة أرقام   0238 ا
  

 

 11494589881 0 0 11494589881 الرصيد في بداية السنة

 8191589116- 0 0 8191589116- أرباح )خسائر( غير ُمتحققة

 2298689971 0 0 2298689971 مطلوبات ضريبية مؤجلة

 35753990,,4 0 0 35753990,,4 لسنة الرصيد في نهاية ا

 
 : ستثماراالمخاطر  احتياطي -01

 هي كما يلي:  ستثماراالُماطر  احتياطية على صلاإنَّ احلركة احل
 0238 0202 البيييان

 ,,,,29,,,6, 28,,,8,,,42,, رصيد بداية السنة
 ,,,,,,25,9, 2,6,5,2,6,, اإلضافات خالل السنة

 64,,5,- ,,94,2,,82 فروقات التقييم
 28,,,8,,,42,, ,,25,5,,,6,,4 رصيد نهاية السنة

 
 
 
 
 



 
 

59 / 111 

 ) المدفوع (: رأس المال المكتتب به  -,0
 

سهم  05101110111موزعة على  ل.س 05011101110111من  1111 كانون األول 30يتكون رأس مال املصرف كما يف 
   ل0س للسهم الواحد.  011قدرهامسية ابقيمة 

تحويل جزء من مركز القطع املقابل لرأس املال املكتتب بالدوالر األمريكي إىل اللرية السورية وتثبيت قام املصرف ب -
دوالر أمريكي مبوجب موافقة جلنة ادارة مصرف سورية املركزي بالقرارين   3107010775مركز قطع بنيوي مببلغ 

 . 1101نيسان  14 /ل. أ ( تاريخ0645 والقرار )1101شباط  11/ل . أ( بتاريخ 315رقم )
  أمريكي دوالر بنيوي قطع مركز وتثبيت دوالر 0000600111 مببلغ البنيوي القطع من جزء برتميم املصرف وقام -

 املركزي سورية مصرف موافقة مبوجب يورو 0101110111 مببلغ يورو قطع ومركز0  دوالر 3705500575 مببلغ
 .31/4/1104 تاريخ 0315/066 رقم بالكتاب

 

 لرية سورية. 9056008300411أخذ موافقة وزارة االقتصاد والتجارة على زيادة رأس املال ليبلغ  وقد متت
 

 مراحل: ةسبعوقد متت الزيادة حىت اآلن وفق 
 

لرية سورية  5046003800511لرية سورية ليصبح  46003800511: متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة املرحلة األوىل
سهم وزيادة رأس املال  9110763(، عن طريق توزيع 1119كانون األول   30كما يف   لرية سورية 5011101110111)

 بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة واالحتياطات وفق ما يلي:

  ل.س.   

  7400680169 احتياطي قانوين 
  7400680169 احتياطي خاص 
  30301450361 أرباح مدورة 
  46003800511  

 املرحلة الثانية:

 لرية سورية. 7051101110111لرية سورية ليصبح  1013806080511ت زيادة رأمسال املصرف بقيمة مت
سهم وقد  0501110111سهم لالكتتاب حبيث يصبح إمجايل عدد االسهم بعد عملية االكتتاب  401770137عن طريق طرح 

 لرية سورية. 7051101110111بلغ رأس املال بعد الزيادة 
حزيران  18/أم بتاريخ 81سواق املالية السورية قرار رقم وراق واألاملوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة األويف وقت الحق متت 

وعلى  1101لعام  005مسية للسهم وفقاً ألحكام املرسوم رقم على الطلب املقدم من قبل املصرف خبصوص جتزئة القيمة اال 1100
وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  1100نيسان  7/م تاريخ 49رار رقم حكام تعليمات جتزئة األسهم ودجمها الصادرة بالقأ

ساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى املتضمن املصادقة على تعديل النظام األ 1100حزيران  13تاريخ  0855
 011لسهم بنك سورية الدويل اإلسالمي لتصبح القيمة االمسية  1100حزيران  18تاريخ  31موافقة جملس املفوضني جبلسته رقم 
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لرية  7051101110111سهم بقيمة إمجالية تبلغ  7501110111لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل أسهم البنك 
 سورية.

 .1100متوز  01مسية ألسهم البنك يف سوق دمشق لألوراق املالية يف هناية يوم وقد مت تعديل القيمة اال
لرية سورية  8000103190111لرية سورية ليصبح  60103190111: متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة ةاملرحلة الثالث

سهم وزيادة رأس املال  600130191(، عن طريق توزيع 1119كانون األول   30لرية سورية كما يف  5011101110111)
   بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة واالحتياطات وفق ما يلي: 

  .س.ل   

  9005370139 احتياطي قانوين 
  9005370139 احتياطي خاص 
    41901350011 أرباح مدورة 

     60103190111  
 
 

لرية سورية  8049904150711لرية سورية ليصبح  38701960511: متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة املرحلة الرابعة
سهم وزيادة رأس املال  308710965(، عن طريق توزيع 1119كانون األول   30لرية سورية كما يف  5011101110111)

 بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة واالحتياطات وفق ما يلي:
  ل.س.   

  6607510187 احتياطي قانوين 
  6607510187 احتياطي خاص 
  15305900916 أرباح مدورة 

                                       38701960511    

 ملرحلة اخلامسة:ا

لرية سورية  9056008300411لرية سورية ليصبح  0016104150711متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة 
سهم وزيادة رأس املال  0106140157(، عن طريق توزيع 1119كانون األول   30لرية سورية كما يف  5011101110111)

 ما يلي: بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة واالحتياطات وفق
  ل.س.   

  31300610608 احتياطي قانوين 
  31300610608 احتياطي خاص 
  46400110406 أرباح مدورة 

                                                   1001610415071 
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 املرحلة السادسة : 

لرية سورية 03071000590811لرية سورية ليصبح  4003903180411متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة 
سهم وزيادة رأس املال  4003930184(، عن طريق توزيع 1119كانون األول   30لرية سورية كما يف  5011101110111)

 بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة واالحتياطات وفق ما يلي:
  ل.س.   

  1          احتياطي قانوين 
    64005880411  احتياطي خاص 
  3049707410111 أرباح مدورة 

                                                     4003903180411 

 :  السابعةاملرحلة 

 5011101110111سورية ) 05011101110111لرية سورية ليصبح   0019808410111متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة 
سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من  0109880411، عن طريق توزيع  (1119كانون األول   30لرية سورية كما يف 

 األرباح املدورة وفق ما يلي:
  ل.س.   

  1          احتياطي قانوين 
  1  احتياطي خاص 
  0019808410111 أرباح مدورة 

                                                     0019808410111 

 
 

 : احتياطي معدل االرباح -01
 إنَّ الحركة الحاصلة على احتياطي معدل األرباح هي كما يلي: 

 احتياطي معدل االرباح / المساهمين احتياطي معدل االرباح /حسابات االستثمار المطلق البيــان
  03/38/8383 03/38/8332 03/38/8383 03/38/8332 

 6 264,336,416 6 533,351,254 رصيد بداية السنة
 اإلضافات خثال

 السنة
6,363,615,541 533,351,254 4,161,431,632 264,336,416 

 1 4,314,232 1 436,441 فروقات التقييم

اإلستبعادات خثال 
 السنة

-9,9,8,,,54, 6 -4,44,,,26,,58 6 

 264,336,416 6,441,124,332 533,351,254 6,414,434,111 رصيد نهاية السنة
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 اتاالحتياطي -06
 احتياطي قانوني -

و بناء على التعميمني الصادرين عن مصرف  1100لعام  19رقم الشركات الصادر باملوسوم التشريعي بناًء على قانون 
الصادر بتاريخ  951/011/0واىل التعميم رقم  11/0/1119الصادر بتاريخ  369/011/3سورية املركزي 

نوين قبل اقتطاع ضريبة الدخل بعد إزالة أثر تغريات من األرباح الصافية إىل االحتياطي القا %01يتم حتويل   01/1/1119
سعر الصرف على القطع البنيوي. حيق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوين مساوياً 

 .سهم من رأمسال البنك، إن االحتياطي القانوين غري خاضع للتوزيع على محلة األ % 15لـ

 احتياطي خاص -
والتعميم رقم  11/0/1119بتاريخ  011/3/ 369على التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي رقم بناًء 
من األرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة وبعد إزالة أثر تغريات  %01يتم حتويل   01/1/1119بتاريخ  951/011/0

ف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد سعر الصرف على القطع البنيوي إىل االحتياطي اخلاص. حيق للبنك التوق
سهم إال من رأمسال البنك. إن االحتياطي اخلاص غري خاضع للتوزيع على محلة األ % 011االحتياطي اخلاص مساويًا لـ

 .مبوافقة اهليئة العامة واملصرف املركزي 
 يوضح اجلدول التايل طريقة احتساب االحتياطي القانوين واالحتياطي اخلاص :

 
 ليرة سورية                                                   

 0238 0202 البيييان
 88,4,6,,,8,56 8,8,249,,8,,52 الربح قبل الضريبة

رباح فروقات القطع الغير أيطرح/يضاف 
 66,666,,,9 566,,4,5,29,,2- متحققة

رباح فروقات أيطرح/يضاف نتيجة تصحيح 
 6 6 القطع المتحققة 

 6 6 ح إطفاء خسائر مدورةيطر 

 888,4,6,,8,59  13,151,386,929 المبلغ الخاضع لالحتياطي

 ,88,84,,859 ,9,,8,,,5,,,, المكون خالل السنة %32احتياطي قانوني 

 ,88,84,,859 ,9,,8,,,5,,,, المكون خالل السنة %32احتياطي خاص 
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 ملخص احلركة على حسابات االحتياطيات خالل السنة :

 

 : أرباح مدورة /)خسائر متراكمة( محققة وارباح مدورة غير محققة -,0

 951/011/0يم رقـم والتعمـ 1118لعـام   0/م ن/ب  361بناء على تعليمات مصرف سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقـم 
يتم فصل االرباح املدورة لفوروقات القطع غري احملققة الناجتة عن إعادة تقييم مركز القطـع البنيـوي وغـري القابلـة  1119الصادر بتاريخ شباط 

 للتوزيع من حساب االرباح املدورة.

لـرية سـورية  كمـا  4036901130161ابل مق 30/01/1111لرية سورية كما يف   01000700070318املدورة احملققة بلغت األرباح 
  .30/01/1109يف 

 للتوزيع من حساب االرباح املدورة.

لـرية  01015404190301مقابـل  30/01/1111لـرية سـورية كمـا يف   50018909110801كما بلغت األرباح املدورة غـري احملققـة 
 . 30/01/1109سورية  كما يف 

يل وذلـك نظـراً لعـدم صـدور أي توجيهـات أو تعليمـات مـن اهليئـة العامـة للضـرائب والرسـوم بإمكانيـة إن مبلغ األربـاح املعـرتف هبـا قابـل للتعـد
 / مقبولة ضريبياً.31/ واملعيار رقم / 9اعتبار املؤونات احملتجزة مقابل اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفق املعيار رقم / 

 إيرادات ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت:  -08

 تفاصيل هذا البند هي كما يلي: إنَّ 

 البيييان
 ليرة سورية

0202 0238 
 22969891269611 19992994119991 الُمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء

 691429517 995219788 إجارة الخدمات  -ُأخرى 

 2191929111- 6198519711- سداد مبكر جائزة - ينزل
 1916991129975- 1911994489694- احتياطي معدل األرباح

 453,5,3,7,3879 736,837493,86, المجمييوع
 

 
 0238ارقام المقارنة  0202ارقام السنة 

 اتالحساب
 رصيد نهاية السنة رصيد نهاية السنة المبالغ المستخدمة المبالغ المكونة ةرصييد بدايية السني المشمولة

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
احتياطي 

 3783378327333 8738370237833   1,315,138,693 3783378327333 خاص

احتياطي 
 3723372337233 0733372237333   1,315,138,693 3723372337233 قانوني
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 :الخسائر االئتمانيةمخصص  -08
 . 31 املعيار رقمتقيداً بأحكام  دناه وذلكأوفق اجلدول  اخلسائر االئتمانيةيتم تكوين ُمصصات 

 
 0238 0202 البيان

 3011009310867 5053307980115 مخصص الخسائر االئتمانية )مشتركة(

 1087906100010 8080300850051 مخصص الخسائر االئتمانية  )ذاتية(

 1082301130868 3,01,608810311 المجموع
 

 مؤسسات مالية:المصارف و من الإيرادات  -12
                        تفاصيل هذا البند كمايلي: إنَّ 

                                                     
 انالبييي

 ليرة سورية    
0202 0238 

 5992179281 6892629169 مرابحة دولية

 14898679216 44898169171 وكاالت استثمارية
 08350,3,57, 956306839,0 المجموع

 
 : صافي إيرادات إجارة -13

                 :  إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 البيييان
 ليرة سورية

0202 0238 
 11791629817 12192119614 ادات إجارة منتهية بالتمليكإير 

    يُطرح: مخصص تدني
 50635743806 ,,37,,54034 المجمييوع

 
 ؤجرة:مقتناة بغرض اإلجارة أو مموجودات  اهتالك -10

 البيييان
 ليرة سورية

0202 0238 
اهتالك موجودات اإلجارة المنتهية 

 79355,3960 84385,3559 بالتمليك
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 :المشتركة إيرادات أخرى -11

 البيييان
 ليرة سورية

0202 0238 
 29291619591 71194529798 أرباح الودائع المكسورة – إيرادات أخرى

 1  إيرادات سنوات سابقة
 29291619591 71194529798 المجمييوع

 
 الدخل المشترك القابل للتوزيع: .,1
 ل.س للسنة السابقة .  09013309660310ل.س مقابل  31049107780439 لغيبلغ الدخل املشرتك القابل للتوزيع  مب  -
 : تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من الدخل املشرتك القابل للتوزيع -

 البيييان
 ليرة سورية

13/30/0202 13/30/0238 
     عمالء )حسابات استثمار على أساس المضاربة(:

 91807780431 0001301160979 توفير -
 4088409810014 5088901940187 ألجل -

 108310,180116 023001230066, المجموع
 
 

 : ورب مال ستثماراالحصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل ب -11
 :ورب مال ستثماراالووكيل ب بصفته ُمضاربالقابل للتوزيع  الدخل املشرتك صة املصرف منحتبلغ 
  ل هذا البند هي كما يلي: تفاصي إنَّ  -

 البيييان
 ليرة سورية

0202 0238 
 3015703190164 3001600060884 بصفته ُمضارب

 9050609150518 10059301050714 بصفته رب مال ووكيل باالستثمار
 001,0180,,3001 0,068801100188 المجموع 
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 : إيرادات خدمات مصرفيةصافي  -16
  البند هي كما يلي:تفاصيل هذا  إنَّ  -

 03/38/8332 03/38/8383 البيــان
 ,2,29,,,569 9,,,88,,992 ايرادات خدمات بنكية

 24,,,,,,298 68,,,584,49,, عمولة  بوالص تحصيل 
 92,5,9,,68,,4 89,,484,422,, عمول اعتمادات

 526,5,6,892 5,2,,44,,,, عمولة كفاالت

 ,,68,4,,,,- ,9,,64,,,,- مصروفات ورسوم عموالت

 0723073337823 3732073337333 المجموع
       
  ذاتية  : أرباح )خسائر( فروقات العمالت األجنبية )القطع التشغيلي( -,1
                                                      : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إنَّ 

 البيان
 ليرة سورية

0202 0238 
 06104370819 0061405040439 لتداول/التعاملناجتة عن ا

 4109770911- 105080474 فروقات القطع اليومي 
 ,33,0,18088 3062,02100831 اجملموع

 
  : الذاتية إيرادات ُأخرى -18
      تفاصيل هذا البند هي كما يلي: إنَّ 

 البيان
 ليرة سورية

0202 0238 
 1903530641 53106300708 أرباح بيع موجودات ثابتة 

 109850015 008100469 أرباح بيع أخرى
 006860411 7110111 ايرادات اخرى

 1 1 ايراد تعويضات / نفقات مستردة
 1,02010361 ,1110311038  المجموع
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 نفقات الموظفين: -18
                                                      :تفاصيل هذا البند هي كما يلي إنَّ  -

 البيان
 ليرة سورية

0202 0238 
 1041803000819 5007401670756 رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

 8306550891 11707160451 مسامهة املصرف يف الضمان االجتماعي
 0106180357 1401760846 تعويض هناية اخلدمة للموظفني 

 7101100046 03005380614 نفقات طبية
 1108190366 3004470491  مياومات سفر
 803610111 901110111 واقامة  بدل سكن

 3440151 000430081 رسم طابع وادارة حملية لعقود املوظفني
 0801460489 0606550760 االقامة -أخرى 
 ,011,030,,006 1063106160328 المجميييييوع     
 

 مصاريف ُأخرى: -2,
 تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  إنَّ  -

 بيانال
 ليرة سورية

0202 0238 
 926,995,,9 ,54,,2,,4,8 مصاريف إعالن وتسويق 

 ,22,666,92 ,94,,2,88,, مصاريف قرطاسية و إدارية مختلفة 
 56,666,,2 845,666,,, مصاريف مهنية )تدقيق(

 5,822,8,5, 69,666,,6, أتعاب استشارية
 26,,9,6,9, 8,,,5,,,2, رسوم وأعباء حكومية

 256,,9,89, ,,,,284,,, ريف قانونيةمصا
 ,,,,,2,96,, 4,2,8,5,662 اإليجارات 
 5,5,,,,,,49 8,5,6,,,,, نقلمصاريف 
 2,,,42,5,5 ,8,,84,882 اشتراكات

 ,,85,9,,9, 4,,,286,,9 هاتف
 6,5,5,,,,6, ,,,,254,564 أنظمة المعلومات

 ,55,68,,45, ,,55,8,,4,8 مصاريف تأمين
 ,,,,,52,,48 69,,64,,,28 صيانة

 9,422,,,,,, 4,4,254,826 مصاريف نظافة وضيافة
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 25,,5,,,5, 2,,,,,,,85 كهرباء و مياه
 ,6,,,,99,2 62,,296,,2, مصاريف حراسة
 5,,,,9,,84 ,,82,882,9, مصاريف وقود

 52,,9,,,8, 2,,,4,589, مصاريف سفر واقامة أعضاء مجلس اإلدارة              
 ,4,,48,8,2 ,4,8,82,,2 ومكافآت اعضاءالهيئة الشرعية تعويضات

 ,,8,2,,,,, 22,554,,6, مصاريف سفر واقامة اعضاء الهيئة الشرعية
 6 6 خسائر رأسمالية

 6 6 مصروف ظهورات ضريبية

 98,,49,,24, 66,655,,,55 أخرى 

 8780373227202 0733370327380 المجموع 

 
  أعباء تشغيلية اخرى  -3,
                   تفاصيل هذا البند هي كما يلي: إنَّ 

 البيان
 ليرة سورية

0202 0238 
 3,154,654- 1 تكلفة ودائع الوكالة

 
  :حصة السهم من ربح )خسارة( السنة   -0,
                   تفاصيل هذا البند هي كما يلي: إنَّ 

 ليرة سورية                                                     
 0238 0202 البيان

 425,,5,9,9,25 49,957,798,681 ربح )خسارة( السنة

 56,666,666, 150,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 9.8, 333.05 أساسي
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 : النقد وما في حكمه   -1,
 
  تفاصيل هذا البند هي كما يلي: إنَّ 

 البيان
 ليرة سورية

0202 0238 
 88,,882,685,,44 ,,,,492,,42,,,2 وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر نقد

يضاف  إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى 
 894,,5,,4,494 85,,,,,,4,2,,, المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

 التي تستحق خالل مدة  ثالثة المصارف ودائعينزل 
 6  6 أشهر

 2,8,9,4,,,,,2,- 6,,,922,,64,59,- نتيجة العقوبات أرصدة مقيدة السحبزل ين
 323723073837332 083723273837008 الصافي

 
 المعامالت مع أطراف ذات عالقة:-,,

 العليـا ضـمن النشـاطات دارةواإل دارةقام املصرف بالدخول يف معامالت مع الشركة األم ومع كبار املسامهني وأعضاء جملـس اإل 
راحبة والعموالت التجارية 

ُ
 .االعتيادية للمصرف وباستخدام نسب امل

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

 يرة سوريةل                                                                          

الشركات  الشركة األم 0202البيان/
 التابعة

الشركات 
 الشقيقة

 الشركات الزميلة

المساهمين 
الذين 

يملكون 
اكثر من 

من  1%
 عدد األسهم

أعضاء هيئة 
الرقابة 
 الشرعية

       بنود داخل الميزانية:

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى  -
 6 6 6 6 6 95,885,5,5488, ة أشهر أو أقل مؤسسات مصرفية لمدة ثالثو المصارف 

 6 6 6 6 6 6 ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت 
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الشركات  الشركة األم 0238البيان/
 التابعة

الشركات 
 الشقيقة

 الشركات الزميلة

المساهمي
ن الذين 
يملكون 
اكثر من 

من  1%
عدد 
 األسهم

أعضاء هيئة 
يةالرقابة الشرع  

             نية:بنود داخل الميزا

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى  -
 6 6 6 6 6 699,,2,,55,,,4 مؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل و المصارف 

 6 6 6 6 6 6 ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت 

 : دارةوهيئة الرقابة الشرعية ومجلس اإل فالتنفيذية العليا للمصر  دارةفيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإل
 ليرة سورية

 البيان
 ليرة سورية

8383 8332 
 اإلدارة التنفيذية العليا:

  
 29,,2,654,, ,,,,269,995 رواتب        -
 5,468,,,,25 455,2,2,8,4,, مكافآت        -
 ,6,,5,888, 6 أخرى        -

   مجلس اإلدارة:
 896,,8,,8,, 9,5,549,,2, مكافآت        -
 2,6,,5,,,4 666,666,,5 بدالت        -
 92,,6,9,5, 2,,,589,,4 قامة وتنقالت وأخرىإ

   هيئة الرقابة الشرعية:
 ,4,,48,8,2 ,4,8,82,,2 مكافآت        -
 54,5,4,,2, 6 بدالت        -

 ,,45,8,,, 22,554,,6, قامة أعضاء الهيئة الشرعيةإمصاريف سفر و

 3733373337233 8730273227323 المجموع     
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  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية: -1,
 : القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات الماليةأوالًـ 
جلــدول التــايل القيمــة الدفرتيــة والعادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة يف امليزانيــة العموميــة الــيت ال تظهــر بالقيمــة العادلــة يف يُظهــر ا 

 البيانات املالية.

 البيان
 /ليرة سورية0238 /ليرة سورية0202

 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية

ابات استثمار وشهادات لدى المصارف إيداعات وحس -
 9,5,,,82,2,,,, 9,5,,,82,2,,,, ,5,92,,,468,8,2 ,5,92,,,468,8,2 ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات  -
 ,9,,,,,,,2,85, ,9,,,,,,,2,85, ,4,5,98,,4,,24 ,4,5,98,,4,,24 مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

 94,,6,,,25,994, 94,,6,,,25,994, 42,262,,,2,66,, 42,262,,,2,66,, ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت  -

 6,,,2,6,4,894, 6,,,2,6,4,894, ,,,,95,,,4,,4,4 ,,,,95,,,4,,4,4 إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية-

 ,,4,,,,,26,8,5, ,,4,,,,,26,8,5, 58,,,,2,,5,,56, 58,,,,2,,5,,56, حسابات جارية العمالء-

 :  ثانياًي تحديد مستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
 

0202 

 القيمة الدفترية البييان
القيمة العادلة مقاسة من خالل 

 المستوى األول
القيمة العادلة مقاسة من 

 المستوى الثانيخالل 
القيمة العادلة مقاسة من 
 خالل المستوى الثالث

 المجموع

مسجلة ستثمارات ا
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
 االخر

446,,65,4,6 88,,46,,,66 6 6 88,,46,,,66 

 

0238 

 القيمة الدفترية البييان
القيمة العادلة مقاسة من خالل 

 المستوى األول
مقاسة من  القيمة العادلة

 خالل المستوى الثاني
القيمة العادلة مقاسة من 
 خالل المستوى الثالث

 المجموع

مسجلة استثمارات 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
 االخر

,5,,,4,,59, 288,,,4,,86   288,,,4,,86 
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 تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة
 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:يتم حتديد 

 املستوى األول: ميثل القيمة العادلة لألسعار املتداولة )غري املعدلة( ملوجودات مماثلة يف أسواق فعالة.

اليت يتم مالحظتها بشكل مباشر )من خالل املستوى الثاين: ميثل العناصر األخرى خبالف األسعار املتداولة ضمن املستوى األول و 
 األسعار( أو بشكل غري مباشر )يتم اشتقاقها من األسعار(.

 املستوى الثالث: ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات السوق.
 

 :  إفصاحات بازل      -6,
 

 0228/,/8بتاريخ  ,ن/ ب /م88,مدى التزام البنك ببنود دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم  
 وتعديالته:

عمل بنك سورية الدويل اإلسالمي على االلتزام التام بكامل بنود دليل احلوكمة مبا ينسجم ويتوافق مع تعليمات جملس النقد والتسليف و 
ابط للمؤسسات املالية اإلسالمية مصرف سورية املركزي وهيئة األوراق واألسواق املالية السورية من جهة، ومعايري احملاسبة واملراجعة والضو 

ة ومبا الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واملعايري الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية من جهة ثاني
دارات الرقابية األساسية املتمثلة بالتدقيق جان الرقابية املنبثقة عن جملس اإلدارة واإلالللشفافية والتفعيل الكامل والفاعل يشمل اإلفصاح وال

 الداخلي والتدقيق الشرعي واملخاطر وااللتزام باإلضافة إىل استقاللية أعضاء جملس اإلدارة.
مية نظمة النافذة ووفق ما متليه املعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالتتم عملية االفصاح حسب القوانني واأل

 يف املوضوعات اليت التغطيها معايري اهليئة ومبا اليتعارض مع أحكام الشريعة االسالمية ( IFRS) واملعايري الدولية للتقارير املالية 
 نكليزية(.يتم االفصاح يف التقرير السنوي والتقارير الدورية على املوقع االلكرتوين للبنك ويف الوسائل األخرى املالئمة )باللغتني العربية واال

 
 المخاطر  إدارة -,,

 مقدمة عن إدارة املخاطر : 
ثار السلبية هلذه املخاطر على والعمل على ختفيض األم ادارة املخاطر من خالل عملية تعريف و قياس و مراقبة مستمرة حلدود املخاطر تت

املخاطر القائمة مع سياسات و اسرتاتيجات البنك أداء البنك من خالل اجياد ضوابط وتدابري رقابية مناسبة و التأكد من مدى توافق 
 املعتمدة  . 

دارة إم تتاطر اإلئتمان و ُماطر التشغيل و ُماطر السوق و ُماطر السيولة و املخاطر الشرعية. ُم ىلإ البنك هلا يتعرض تصنف املخاطر اليت
دارة الرقابة الشرعية وفق إتدار املخاطر الشرعية من قبل دارة املخاطر . و إمن قبل و  السيولة   اإلئتمان و التشغيل و السوق ُماطر

  توجيهات هيئة الرقابة الشرعية .
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 االفصاحات الوصفية :
 دارة املخاطر : إهيكل 

 
 

 دارة املخاطر من خالل تأسيس وحدة مستقلة إلدارة املخاطر تتبع للجنة املخاطر املنبثقة عن جملسإدارة مسؤولية يتحمل جملس اإل
ىل مسؤولية اجمللس يف حتديد قدرة البنك على حتمل إدارة و املصادقة على سياساهتا ضمن التوجيهات االسرتاتيجية للبنك باالضافة اإل

 املخاطر و مستويات املخاطر املقبولة . 
س اللجنة نائب رئيس جملس تتألف جلنة املخاطر من ثالثة أعضاء من جملس اإلدارة الغري تنفيذيني وفق متطلبات جلنة احلوكمة ويرتأ

. تتم إدارة واجبات ومسؤوليات جلنة املخاطر من خالل القرار الذي ينظم عمل هذه  دارة باإلضافة إىل عضوين من جملس اإلدارةاإل
على اللجنة والصادر عن جملس اإلدارة مبا يتماشى مع متطلبات مصرف سورية املركزي. حيث ترتكز مهام و صالحيات اللجنة األساسية 

 ما يلي:
 تنفيذ هذه من والتأكد .اإلدارة جملس قبل من اعتمادها قبل إدارة املخاطر وسياسات اسرتاتيجيات مبراجعة اللجنة تقوم -0

 والسياسات. االسرتاتيجيات
 حتمل عنها ماليت ينج األنشطة عن املخاطر إدارة موظفي استقاللية املخاطر،وضمان إلدارة الكافية والنظم املوارد توافر ضمان -1
 للمخاطر. البنك
 .اإلدارة جملس قبل من اعتماده قبل توصيات بشأنه ووضع املخاطر إلدارة التنظيمي اهليكل مراجعة -3
 املخاطر. إدارة وأنشطة وحجمها، البنك هلا اليت يتعرض املخاطر طبيعة حول الدورية التقارير مراجعة -4
 اليت والتطورات البنك والتغريات هلا يتعرض اليت املخاطر خبصوص قدم إحصائياتوت اإلدارة جملس إىل دورية تقارير اللجنة ترفع -5
 املخاطر. إدارة على تطرأ
 عليها. تطرأ اليت االستثنائية واحلاالت سقوف املخاطر حول اإلدارة جملس أمام الرأي وإبداء مراجعة -6
 املالية اخلدمات جملسو ركزي و اجلهات الرقابية التابعة مصرف سورية املعن  الصادرة باملعايري املخاطر إدارة التزام مدى مراقبة -7

 مبا التشغيلية، واملخاطر السوق وُماطر مبخاطر االئتمان واملتعلقة بازل، جلنة قبل من املوضوعة املخاطر وتلك بإدارة واخلاصة اإلسالمية
 اإلسالمية. الشريعة ومبادئ أحكام يتعارض مع ال
إدارة املخاطر ملناقشة وتقييم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وكفاية طرق معاجلتها وتتقدمي  تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع -8

 التوصيات بشأهنا. 
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 التأكد ومتابعة قيام االدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل ادارة املخاطر.   -9
 منتج مصريف أو نشاط أي إىل باإلضافة للبنك القائم بالنشاط ملخاطر املرتبطةا إدارة واسرتاتيجيات سياساتمتابعة االلتزام ب -01

 جديد.
فئات  ختفيضدراسة التقارير املعدة من إدارة املخاطر واليت تغطي ُماطر االئتمان والسوق والتشغيل والسيولة وذلك هبدف  -00

 املخاطر اليت يتعرض هلا البنك إىل مستويات مقبولة. 
 هلا. الالزمة التغطية بتأمني الكفيلة اإلجراءات املخاطر ووضع أنواع لكافة األولية تحذيريةال املؤشرات تقييم -01
السيولة ( واملرفوعة من خالل إدارة  –السوق  –مراجعة دراسات اختبارات اجلهد اليت تغطي كافة جوانب املخاطر )االئتمان  -03

 دارة للمصادقة عليها. املخاطر وتقييم التوصيات الواردة ضمنها ورفعها إىل جملس اإل
قبل عرضها على  للبنك العليا اإلدارة مع األزمات اليت يتعرض هلا املصرف بالتنسيق وإدارة طوارئ خطط وضع علىاالطالع  -,3

 . جملس اإلدارة للمصادقة
 

 مسؤولية اإلدارة التنفيذية في إدارة المخاطر:
 املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر كافة متابعة و إلدارة الالزمة البىن اد كافةتشمل مسؤولية اإلدارة التنفيذية يف إدارة املخاطر على إجي

العمل على وضع سياسات وإجراءات وُمططات تنظيمية تساعد على حتديد املسؤوليات والصالحيات بشكل 0 مستمر  بشكل
فعيل نظام الضبط الداخلي باإلضافة واضح مبا يضمن فصل املهام والصالحيات لتجنب أي تعارض يف املصاحل يف ُمتلف األقسام وت

 .إىل تنفيذ اسرتاتيجيات إدارة املخاطر املعتمدة من جملس اإلدارة
 

 مسؤولية إدارة التدقيق الداخلي بشكل أساسي:
 ههذ استقاللية مدى من و املخاطر إلدارة الالزمة األساسية البىن توفر من التأكد مسؤولية الداخلي التدقيق مديرية عاتق على تقع
 .اإلدارة
 املخاطر. إلدارة العامة السياسة يف الواردة واإلجراءات باألنظمة التقيد مدى من التحقق

 كافة وتقييم ككل، املصرف يف املخاطر إدارة وفعالية كفاءة لتقييم اإلدارة جملس إىل أو التدقيق جلنة إىل دورية تقارير رفعكما تقوم ب
 املوضوعة. واإلجراءات والسياسات عن األنظمة احنرافات يةوأ تعرتيها، ليتا الضعف ونقاط فيها والعاملني األنشطة

 مسؤولية إدارة المخاطر بشكل أساسي:
تعزيز مفهوم إدارة املخاطر يف البنك من خالل العمل على وضع االجراءات والوسائل الكتشاف املخاطر والتحوط قبل وقوعها  -

ولية لكافة أنواع املخاطر وتأمني التغطية الالزمة هلا  وذلك من خالل التنسيق والتعاون باإلضافة إىل مراقبة املؤشرات التحذيرية األ
 دارات ومراكز العمل يف البنك.إمع ُمتلف  املستمر

ُماطر  إجراء عمل و اليت تتضمناخلاصة بإدارة املخاطر واملصادق عليها من جلنة املخاطر وجملس اإلدارة  إجراءات العملتطبيق  -
السيولة والتحديث عليها وفق املمارسات العاملية  و ُماطر السوق و و أمن املعلوماتاملخاطر التشغيلية مراجعة التمويل0  و االئتمان

 إلدارة املخاطر. 
 املراقبة املستمرة لنسب السيولة اليومية والشهرية بالعملة السورية والعمالت األجنبية -
ورفع تقارير ربعية جمللس اإلدارة عن طريق جلنة املخاطر للتجاوزات عن  IIيري جلنة بازل تطبيق خطة البنك اخلاصة بااللتزام مبعامتابعة  -

 اخلطة وأسباهبا.
 ىل جلنة املخاطر مشفوعة بالتوصيات الالزمة بالتنسيق مع اإلدارة العليا.إاعداد التقارير اخلاصة بإدارة املخاطر ورفعها  -
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املخاطر بإجراء دراسة عن حالة معينة لتحديد املخاطر احلالية و احملتملة مشفوعة بالتوصيات القيام باعداد تقارير إستثنائية: تقوم إدارة  -
لعالجها و عرضها على اإلدارة التنفيذية عن طريق مدير إدارة املخاطر و الدعوة الجتماع طارئ مع اجلهات املعنية ) كلجنة املوجودات 

 و املطلوبات( 
 جلنة املخاطر يف البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل هبذه القرارات.متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن  -
دارة إدارة املخاطر وعكس ذلك على اسرتاتيجيات وسياسات واجراءات إفضل التطبيقات العاملية يف جمال أمواكبة التحديث والتطور و  -

 والً بأول.أاملخاطر يف البنك 
ليت توصي هبا إدارات العمل املعنية والتأكد من تطابقها مع السقوف املقررة هبدف التأكد من دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية وا -

 و التخفيف منها قدر االمكان.أحجم املخاطر املتوقعة من هذه االستثمارات ووضع الوسائل واالجراءات ملواجهة هذه املخاطر 
مبوضوعية و أسلوب علمي بعيد عن ضغط حتقيق  و التمويل الشخصي يمراجعة الدراسات التمويلية املقدمة من إدارة التمويل التجار  -

 املستهدفات و التأثر بالعمالء.
حتديد وتقييم املخاطر وخاصة التشغيلية وحتديد مؤشراهتا ومراجعتها دورياً ومتابعتها بأحدث طرق القياس وخاصة الطرق احملددة يف بازل  -

II  التشغيليةالتقييم الذايت للمخاطر  منهجيةومن خالل . 
 التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل يف كافة مراكز العمل املختلفة يف البنك. -
حتديد ُماطر االئتمان احملتملة وإدارهتا يف كل نشاط ائتماين جديد أو يف  كل أداة مالية جديدة وذلك قبل التعامل هبما ووضع  -

 خلطط الالزمة إلدارة هذه املخاطر.السياسات واإلجراءات  وا
ملعرفة مدى تأثري   التعاون مع كافة اإلدارات املعنية لقياس املخاطر حتت ظروف ضاغطة ُمتلفة من خالل إجراء اختبارات اجلهد -

 أحداث ُمتلفة تؤدي إىل تغيريات مهمة يف معطيات السوق على أوضاع املصرف.
هبدف التأكد من انسجام الصالحيات بنك على كافة األنظمة املستخدمة من قبل البنك دراسة الصالحيات املعطاة لكافة موظفي ال -

 .املمنوحة مع مهام املنصب الوظيفي للمستخدم
التأمني للتأكد من أهنا تغطي كافة املخاطر اليت الميكن السيطرة عليها من خالل اإلجراءات الرقابية املتبعة واليت تزيد عن  عقودمراجعة  -

 لتلك العقود .على حتملها و التأكد من التجديد السنوي  قدرة البنك
 والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية املركزي.  IIمراقبة تطور نسبة كفاية رأس املال مبا يضمن التوافق مع متطلبات بازل  -
التعليمات الصادرة عن مصرف سورية ئتمانية  للتأكد من توافقها مع القرارات و ير الدورية املتعلقة باحملفظة االمراجعة كافة التقار  -

 املركزي.
/ م.ن 4سالمي 0 و يف ضوء قرار جملس النقد رقم الصادر عن جملس احملاسبة اإل 31احتساب املخصصات وفقا للمعيار احملاسيب رقم   -

 0 و التعليمات اخلاصة بتطبيق هذا املعيار .  04/11/1109تاريخ 
التقارير اخلاصة باملستحقة والتأكد من اقتطاع  إعدادلتمويل التجاري والشخصي من خالل املراقبة املستمرة لتطور املستحقات من ا -

 . املخصصات الالزمة بناء على قرارات مصرف سورية املركزي وتوجيهات جملس اإلدارة
 

 االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر : 
ُماطر  إلدارةدارات األخرى، حيث أهنا تعمل على دعم أنشطتها اإل مع إدارة املخاطر هي إدارة مستقلة تعمل بصورة متقاربة  إنَّ 

 ما يلي : تتضمن دارة املخاطر إالبنك. إن اسرتاتيجية 
نواعها )املخاطر التشغيلية وأمن املعلومات، ُماطر أدارة املخاطر يف البنك جبميع إوصالحيات  عمل  تطوير اسرتاتيجيات واجراءات -

 . تمان ومراجعة التمويل(السوق والسيولة، ُماطر االئ
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املخاطر التشغيلية  و أمن  -السوق و السيولة    -ليات املتبعة يف قياس و تقييم درجة التعرض للمخاطر  ) ُماطر االئتمانتطوير اآل -
 .  دارة املخاطر إملتطلبات خطة بازل و تعليمات مصرف سورية املركزي  و أحدث املعايري الدولية  يف  املعلومات ( وفقاً 

 و ادارة الرقابة املالية .  رقابية لغايات االستمرار يف تفعيل نظام اإلنذار املبكر بالتعاون مع إدارة األنظمةالتقارير ال تطوير أنظمة  -
 .التقييم الذايتباإلدارات والفروع من خالل نظام  خاصة  عمل ورشات  دارة املخاطر التشغيلة من خالل إقامة إتفعيل دور  -
استمرارية العمل وخطط الطوارئ املوضوعة من كافة مراكز العمل مبا يضمن مواجهة أية احتماالت متوقعة وبناء على خطط تطوير  -

 التطورات احلاصلة. 
 السيولة: واألساسية إلجراء اختبارات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية و السوقية  األهداف

 وفق ما يلي: األزمات املالية واالقتصادية حتت تأثري سيناريوهات مالية واقتصادية ُمتلفةالتأكد من قدرة البنك على الصمود يف مواجهة  -

فيحسب األثر على والسيولة بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة مبخاطر االئتمان والرتكزات االئتمانية وُماطر السوق 
 وعلى السيولة و فجوات اإلستحقاق . أرباح/ خسائر البنك )حجم اخلسائر املتوقعة( وعلى نسبة كفاية رأس املال

وأصحاب  التأكد من اإلدارة احلكيمة للبنك يف إدارة السيولة وحتديد مدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته للمودعني -
عند مواعيد استحقاقها حتت تأثري سيناريوهات ُمتلفة من خالل حتديد اآلثار السلبية  حسابات االستثمار املطلق

 كبرية بشكل فجائي أو غري معتاد على سيولة البنك مبا يكفل عدم اللجوء إىل تسييل موجودات البنك.للسحوبات ال
 .استخدام نتائج اختبارات اجلهد يف عملية اختاذ القرارات لضمان مراعاة التغريات يف املخاطر على مستوى البنك  -
 ن الدخل وحقوق امللكية ضمن اختبارات احلساسية .ثر التغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية على بياأالتأكد من  -

 
 سياسات إدارة المخاطر وفقاً لكل نوع من المخاطر على حده : 

 ئتمان : أوالً : مخاطر اال

وذلك  البنك بالوفـاء بالتزاماهتم جتـاه البنك،  عمالءمقدمة: ميكن تعريف املخاطر االئتمانية بأهنا املخاطر النامجة عن احتماليَّة إخفـاق 
 عنـد استحقـاق هذه االلتزامـات أو بعد ذلـك، أو عدم السداد حسب الشروط املتَّفق عليها ، وتكون يف عدم سداد الدين )املراحبة

( ، أو عدم تسليم األصل )السلم( ، أو عدم قيام الشريك بتسليم نصيب البنك من رأس املال والربح )املضاربة / املشاركة(. واإلجارة
 ر االئتمانية أهم املخاطر اليت يتعرض هلا البنك  يف عالقته مع العمالء.تعد املخاط

 :يقوم املصرف بإدارة ُماطر االئتمان من خالل

تنويع استثماراته وذلك بتجنب الرتكز يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن جغرافية أو منطقة  -
 عينة  .جغرافية معينة أو يف قطاعات اقتصادية م

بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة اخلاصة باألفراد أو اجملموعات والقطاعات اجلغرافية واالقتصادية. تتم مراقبة  -
هذه املخاطر بانتظام0 كما يتم مراجعة احلدود االئتمانية حبسب املنتج والقطاع االقتصادي واجلغرايف مرة واحدة على 

 األقل يف السنة.
ملقدرة العمالء القائمني والعمالء اجلدد على الوفاء بتعهداهتم التعاقدية وسداد التزاماهتم املالية التحليل املنتظم   -

 وتعديل النسب املالية حسب ماهو مالئم.

 وهي الطريقة املعيارية او 1ئتمان فيتم قياس هذه املخاطر باستخدام الطرق احملددة يف اتفاقية بازل أما بالنسبة لطرق قياس ُماطر اال
 . Standarised Approachالنمطية 
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 كما وتعمل على تطبيق املبادئ التالية:
: هناك فصل واضح بني إدارة االئتمان واملخاطر وقطاعات األعمال. وتتطلب مجيع األنشطة اليت تلزم املصرف قانونياً االستقالليةأ. 

فوضني أو اللجان االئتمانية ذات الصالحية واليت تتكون من أو أخالقيًا مبراكز ذات ُماطر، املوافقة املسبقة من قبل األشخاص امل
 أعضاء ميثلون كالً من إدارة املخاطر وقطاعات األعمال.

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

 سياسة مخاطر االئتمان:
 حتديد املخاطر االئتمانية اليت يتعرض هلا البنك. -
وضع دراسة نشاطات التمويل اجلديدة أو أية أداة مالية ينوي البنك التعامل هبا وذلك لتحديد املخاطر احملتملة  و  -

 اإلجراءات الالزمة لتخفيف هذه املخاطر.
التعاون مع إدارة التمويل هبدف وضع معايري سليمة ومقاييس حمكمة ملنح التمويل0 ووضـع طريقة واضحة لتقييمه  -

 واملوافقة عليه.
نك  فراد مبا يقلل من فرص تعثر عمالء البالعمل على ختفيف ُماطر االئتمان للتسهيالت املمنوحة للشركات واأل -

 ىل توظيفات البنك يف اخلارج  مع مراعاة أحكام الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية املركزي.إباالضافة 
 دراسة احملفظة االئتمانية للبنك و مراقبة تركزات املخاطر. -
ىل إة باالضافة دراسة الرتكزات مع البنوك املراسلة و مبا يتوافق مع السقوف املمنوحة هلذه البنوك و املؤسسات املالي -

 القرارات الصادرة عن جملس النقد و التسليف . 

 السياسة المتعلقة بآلية تخفيف المخاطر:

 يقوم البنك على العمل على ختفيف ُماطر االئتمان من خالل وضع إجراءات لتخفيفها على مستويات عدة وهي كالتايل:

لمرابحة، اإلجارة، المشاركة، المضاربة، مخففات مخاطر على مستوى المنتجات اإلسالمية: والتي تشمل ا -0

 االستصناع والسلم وهي 
 لتخفيف ُماطر املراحبة/ اإلجيارة: -أ

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

 لتأكُّد من سالمة الضمانات املقدَّمة واملقبولة شرعاً.ا 
 . ُحسن املتابعة واإلشراف 
 لتقليل ُماطر السلم/ االستصناع : -ب

 .االستعانة بأهل اخل ة مقابل عمولة حمددة 
  جر حمدد )بعقد مستقل(.أتوكيل البائع بالبيع مقابل 
 تصناعاً( .السلم/ االستصناع املوازي )البيع لطرف ثالث سلماً أو اس 
 .التوثيق برهن أو كفالة 
  :مخففات مخاطر التركزات التمويلية 
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تنويع احملفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا للتعرُّض للمخاطر على مستوى البنك ككل وبالنسبة لكل عميل أو جمموعـة مـن 
 لضمانات املقدمةالعمالء أو قطاع اقتصادي أو مستوى امللكية أو منطقة جغرافيَّة أو نوع ا

 تصنيف مخاطر العميل : 
 يستخدم هذا التصنيف لتقييم و احلكم على ُماطر التعثر احملتملة للعميل

 سياسة التسعير: 
 بعني االعتبار التسعري بناء على درجة املخاطرة املرتبطة بالعميل. األخذ 

  :قياس المخاطر وأنظمة إصدار التقارير 

ئتمانية والتوظيفات اخلارجية مع البنوك مراجعة التمويل بدراسة التقارير الدورية عن توزع احملفظة االئتمانية و قسم املخاطر االيقوم 
 املراسلة مبا يضمن عدم جتاوز السقوف احملددة.

 حديد األنواع المقبولة للضمانات والتي يعتمد البنك في تحديد حجمها ونوعها على تقييم مخاطر ت 
 االئتمان للطرف المقابل. 

 األنواع الرئيسية للضمانات اليت يتم احلصول عليها هي كالتايل: إن
 للتمويل التجاري: الرهونات على املمتلكات العقارية واملخزون والضمانات النقدية.

 للتمويل الشخصي: الرهونات على املمتلكات العقارية واملخزون والضمانات النقدية وحتويل الرواتب لصاحل البنك.
 خاطر : امل تراقب إدارة

للضمانات بشكل دوري  القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية مع العمالء. يتم مراجعة القيمة السوقية
و املتتضمن الزام كافة املصارف يف اجلمهورية العربية السورية  04/11/1109/م ن تاريخ 4وفق تعليمات مصرف سورية املركزي رقم 

 و التعليمات اخلاصة بتطبيقها  . 31و معيار احملاسبة االسالمي رقم   9عيار التقارير املالية الدويل رقم بتطبيق م
 
 
 

 المخاطر االئتمانية المتعلقة بااللتزامات خارج الميزانية
 التسهيالت  لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه تسهيالت غري مباشرة )مثل الكفاالت0 اإلعتمادات( يقوم املصرف بتقدمي

 .يف إخالل العمالء بالشروط املتفق عليها املصرف بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه

ئتمانية ُمتلفة حسب نوعها و قد تصل لدرجة ُماطر مشاهبة للتسهيالت داخل امليزانية ) اتتسم هذه التسهيالت بدرجات ُماطر 
اإلجراءات املتبعة تتم الوقاية من هذه املخاطر باتباع نفس يف موعدها وبالتايل التسهيالت املباشرة( يف حال عدم التزام العمالء بسدادها 

 أثناء تقييم ُماطر التسهيالت املباشرة.
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 اإلفصاحات الكمية: -8,ثانيًا:
 مخاطر االئتمان :

 التعرضات لمخاطر االئتمان : (3
 ليرة سورية /8332 ليرة سورية /8383 البيان

 ل.س ل.س بنود داخل الميزانية
 216916999799811 418916591729772 أرصدة لدى بنوك مركزية

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف  -
 71918494619965 218986497759941 ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات  -
 14985196779196 42972792659986 ر مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشه

    :  ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت
         لألفراد2911891669181 1989897419884 
         التمويالت العقارية11912291989576 21947197259962 
            للشركات    

 119912194959121 576919591869812 الشركات الكبرى  -         
 5925194729641 14951197959626 (SMEsالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  )-          

       العام  للقطاع   
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مسجلة استثمارات 

 48891129181 88792119711 االخر

 4921191619572 9991592219212 يوديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركز 
   بنود خارج الميزانية

 75089304330481 003096605170778 صادرة كفاالت
   15041305410580 اعتمادات صادرة

 09035404640151 36046007630971 ) مباشرة وغير مباشرة ( سقوف تسهيالت غير مستغلة

 680116081002,2, 30,8206180,860111 اإلجمالي
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 التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر :توزيع   -              
 داخل الميزانية-أ
 :  ئتمانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايلتتوزع  التعرضات اال 

/ ليرة 8383
 التمويثات العقارية األفراد سورية

 الشركات

المصارف والمسسسات  القطاع العام
 المصرفية االخرى

مسجلة ستثمارات ا
بالقيمة العادلة 

خثال الدخل من 
 الشامل االخر

موجودات مقتناة 
 بغرض المرابحة

موجودات أخرى 
)ذمم  إجارة 

منتهية 
 بالتمليك(

 المجموع

المسسسات الصغيرة  الشركات الكبرى
 والمتوسطة

ديون مصنفة 
ضمن المرحلة 
االولى حسب 

 03المعيار رقم 

822,4,8,,26 ,4,928,2,5,,6, 4,,,9,5,,,,,899 ,,6,8,9,5,886 226,,5,,255,6,, 4,,,6,9,99,,546 89,,,,,,,89 466,666,66, 2,529,958 95,,58,,,,,,,55 

ديون مصنفة 
ضمن المرحلة 
الثانية حسب 

 03المعيار رقم 

,,2,4,54,,4,6 ,5,,68,5,8,,,, ,,5,9,,,42,,929 4,46,,,22,546           ,,2,,,8,685,856 

ديون مصنفة 
ضمن المرحلة 

حسب الثالثة 
 03المعيار رقم 

,55,988,296 4,,,4,,,2,,,6 ,5,68,,459,42, 4,,,,,99,,,,5           ,6,54,,265,,,, 

 ,44,,,,,,84,,5,,, 2,529,958 ,466,666,66 89,,,,,,,89 546,,6,9,99,,,4 ,,255,6,,5,,226 5,,,62,,69,,5 5,689,,,4,955,, 888,,,,,9,,,6, 826,,8,,4,,,4 المجموع

: اإليرادات يطرح
 6,6,2,955,,-           666,666,,,- 2,866,,,,45- ,,,,,26,,8- 2,8,,,,,8,- المحفوظة

يطرح: مخصص 
الخسائر االئتمانية 

 /لتدني
-,,,,26,,9,9 -,,,,5,4,,,5 -,,,,68,2,,,28, -,2,,4,,,5,4 -4,48,,,84,489 -,,,2,,,929,59, -,,,59,989 -,,,,85, -2,529,958 -5,,262,84,,,,9 

 ,92,,6,,,65,65,,, 6 22,,,,99,8, 66,,,46,,88 ,94,,594,62,,45 4,,,5,6,4,,,2,8 ,2,,2,4,,5,45 864,,8,,95,,,,5 ,,98,5,,6,644, ,8,,,,8,6,,,4 الصافي



 
 

81 / 111 

 خارج الميزانية: -ب 
 حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل: خارج امليزانية ئتمانية تتوزع  التعرضات اال 

 األفراد 03/38/8383

 الشركات

المصارف والمسسسات  العام القطاع
 المصرفية االخرى

سقوف تسهيثات ائتمانية 
غير مستغلة )مباشرة 

 وغير مباشرة(
 المجموع

 الشركات الكبرى
المسسسات 
الصغيرة 
 والمتوسطة

ديون مصنفة ضمن المرحلة االولى 
 382733273237322 624,,6,,,2,,42 98,,,2,,54,428 625,,4,,,4,,9   ,29,222,28,,26 ,9,5,54,,,8 03حسب المعيار رقم 

ديون مصنفة ضمن المرحلة الثانية 
 30733273337332 ,89,,,5,,,8,,,       ,6,249,599,98, 5,5,,,,,55, 03حسب المعيار رقم 

ديون مصنفة ضمن المرحلة الثالثة 
 3738278307333         ,25,,,662,4,, 45,666,666 03حسب المعيار رقم 

 332783378387038 03733373887202 38783270337022 2738373837333 3 32732078337203 3732870307333 المجموع
 8733373327330- 22,858,9,8- 466,646,,,9- 9,,,849,,-   ,5,,582,,,4,,- 925,659,,8,- يطرح: مخصص التدني

 333723372037082 03733373307233 33782373337032 2738372237333 3 33723273307830 3733370327338 الصافي
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 : توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة وغير المباشرة -ج
 :القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت املباشرة وغري املباشرةتتوزع  

 اخرى سيارات واالت عقارات ديةتامينات نق صافي قيمة التعرض /ليرة سورية8383
اجمالي قيمة 

 الضمانات
صافي التعرض بعد 

 الضمانات
الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة

البنود داخل بيان المركز 
 المالي

        

ارصدة لدى مصرف 
 سورية المركزي

22,,,,,,562,5,,         6 330703373337330 -8782370287822 

 2722272327332- 832723373337233 6         ,5,92,,,468,8,2 ارصدى لدى المصارف

 3732273337233- 38738378337223 6         ,4,5,98,,4,,24 ايداعات لدى المصارف
ذمم البيوع وأرصدة 

 التمويالت:
              

 03373337232- 3 548,,,8,,25,,9 4,8,8,,,,29,,8 88,2,5,,529 92,8,9,668,,2 ,,4,,5,89, ,8,,,,8,6,,,4 لألفراد

 33073387303- 3 44,,,6,,262,,, 96,4,4,,462,,, 466,,9,,,, ,56,,,,,5,,,,2 52,,,28,, ,,98,5,,6,644, التمويالت العقارية 

 03703273007323- 3 ,2,5,654,62,,,5,, 92,445,,9,,,24,,, 45,,69,,469,, ,9,,528,,28,,,,   8,2,,56,54,,,,5 الشركات الكبرى
لمؤسسات الصغيرة ا

 والمتوسطة
5,45,,2,4,,2,   ,,2,5,,,,,9,, ,,,,,,,,,, 5,,2,,,69,,68 ,,,,2,698,6,4 3 -03378037308 

استثمارات مسجلة 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل االخر
88,,46,,,66         6 22378337333 -373327222 

صافي موجودات إجارة 
 منتهية بالتمليك

,69,5,,,,96   ,,,4,2,,85   2,,,9,4,688 285,,9,,4,, 3   

صافي موجودات قيد 
 االستثمار أو التصفية

2,,,,49,869         6 33373827232 -3007233 

 373327232- 8733373037002 6         9,,,2,2,,5,,4 موجودات آخرى
الوديعة المجمدة لدى 

مصرف سورية 
 المركزي

9,9,5,44,,464         6 2720378837838   

مجموع البنود داخل 
  بيان المركز المالي

37080730870337333 3370237223 383738373327200 3723273337333 37833733378227333 37320723872237328 332723373007323 -33733372837032 
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البنود خارج بيان 
 المركز المالي

        

         كفاالت:

   83278837333 ,,68,4,,6,,       ,,68,4,,6,, ,59,5,2,94, دفع مقدمة

 33378337222- 33732373387323 58,429,,2,,,48 ,,,,99,,44,,8   4,666,,,4,568 288,,8,,284,,, ,,66,9,,68,,65, حسن تنفيذ

 23372337333- 3 4,4,9,654,,,5, 56,,86,6,5,,8   64,2,4,,,,5,2 9,2,566,896 ,68,999,99,,4 دخول عطاء 

 23378207333- 3 ,,,,,9,,685,, 666,,,2,585,6   8,6,,5,,58, ,,8,8,8,,2,,, ,,9,,9,,89,,5 اخرى

 073327333- 3 625,,4,,,45,24       625,,4,,,45,24 ,524,58,,45,24 اعتمادات صادرة
سقوف تسهيالت 

ائتمانية غير مستغلة 
 )مباشرة وغير مباشرة(

,,,2,,,,,,,9,6         6 03733373307233 -3372327232 

مجموع البنود خارج  
 بيان المركز المالي

333723372037082 33708373237333 2732378837838 3 83732373287333 33732273337032 330733373007822 -8733373327330 

إجمالي المخاطر 
 االئتمانية

37322722378337333 33703073337333 300733372037333 3723273337333 37822780273337838 37332733372237233 288733372337322 -30723378027038 

 
 

صافي قيمة  /ليرة سورية8332
 التعرض

 اجمالي قيمة الضمانات اخرى سيارات واالت عقارات تامينات نقدية
صافي التعرض بعد 

 الضمانات
الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة

البنود داخل بيان المركز 
 لماليا

                

أرصدة لدى مصرف 
 سورية المركزي

42,,,99,,68,86,     6 833702273327233 -8733273237320 

 8703273337333- 33702373307233 6     9,5,,,82,2,,,, أرصدة لدى المصارف

 83373837333- 33723073337323 6     ,9,,,,,,,2,85, ايداعات لدى المصارف
وأرصدة  ذمم البيوع

 التمويالت:
                

 83373307380- 3 33723273337833 ,,,,8,4,9,6,6 986,4,2,462 ,6,,,,89,4,,, 2,2,664 882,,2,,898,, لألفراد
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 33373327322- 3 32732873827330 68,8,2,,,8,,8, 466,,,,,, 8,6,,55,,8,,6, 649,5,9,,, 45,9,4,,46,2,6 التمويالت العقارية 

 33732373337383- 3 323783373337323 ,42,25,,985,,56 ,,,,88,2,8,,, 252,,,,,,64,,,, 54,,,,4 46,,295,,4,,69, شركات الكبرىال
المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة
,2,56,,,95,,4,  8,,62,889,89, 55,,5,,,,, 4,,,82,,58,5,5 08733372337330 3 -33278837322 

استثمارات مسجلة 
العادلة من خالل بالقيمة 

 الدخل الشامل االخر
288,,,4,,86      32273387323 -373327220 

صافي موجودات إجارة 
 منتهية بالتمليك

,96,,4,,,,8 
 

,2,86,,9,2   29,,,54,688 33373337338 3 3 

صافي موجودات قيد 
 االستثمار أو التصفية

,,552,4,4,,,,         6 3733378387330 -370037330 

 373327333- 3783270037333 6     56,,,,,,4,8,, جودات آخرىمو
الوديعة المجمدة لدى 

مصرف سورية 
 المركزي

2,466,6,6,5,4     6 3783373337338 3 

مجموع البنود داخل 
  بيان المركز المالي

323700372387238 3373837080 880728078307303 8788373387333 333720873337323 320722273337320 003733273337308 -33723078887333 

البنود خارج بيان 
 المركز المالي

             

              كفاالت:

 8273337330- 03873307883 03788273307033       ,,,,,,6,449,2, 598,,,9,,6,58, دفع مقدمة

 83873087333- 3 02730372227332 ,9,2,266,45,,, 66,,69,,,, 48,989,,,2,65, 29,944,,,,,,, ,4,,,,5,,,8,6, حسن تنفيذ

 3373337232- 3 832733373037303 ,,89,9,6,2,2,6,  8,452,522,8,4, 58,,44,,,,5 6,5,,4,4,6,26 دخول عطاء 

 3072237333- 3 3723273237323 2,842,642,826  5,8,8,,,,,, ,99,26,,,,8 5,649,5,4,284 اخرى
سقوف تسهيالت 

ر مستغلة ائتمانية غي
 )مباشرة وغير مباشرة(

,9,,52,2,2,654     3 32703373337338 3 

خارج  مجموع البنود 
 بيان المركز المالي

23783372237303 03723373337332 08738272027322 3370327333 838733272227333 820702373207233 32733372337832 -03373337083 

إجمالي المخاطر 
 االئتمانية

333733272337323 03720373337323 833733073207383 8782370387833 333733370307323 37333702373827233 033723372207033 -32783278287383 
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 :القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت املباشرة وغري املباشرة املصنفة ضمن املرحلة الثالثة تتوزع  
 

صافي قيمة  /ليرة سورية8383
 التعرض

 اجمالي قيمة الضمانات اخرى سيارات واالت عقارات تامينات نقدية
صافي التعرض بعد 

 الضمانات
الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة

البنود داخل بيان المركز 
 المالي

        

ارصدة لدى مصرف 
 سورية المركزي

        

         ارصدى لدى المصارف

         ايداعات لدى المصارف

يوع وأرصدة ذمم الب
 التمويالت:

        

 291,815,014- 3 259,,,,,482,,  4,743,141,711    477,008,498       1,064,186,250    8,,,465,,9, لألفراد

 486,937,861- 3 ,9,,9,,,,,9,,  847,877,181        3,123,302,512    8,9,5,4,,2,,4 التمويالت العقارية 

 32,712,812,706- 3 985,,,5,,6,,,2, ,,,,4,,,42,528, 85,,,95,,5, 485,,2,,292,,, 1,248,152 295,,56,,,4,,, الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

4,5,,,,,5,,65   ,6,,24,,9,, 29,8,,,,48 4,99,,9,,,899 ,,,52,445,462 3 -331,898,090 

استثمارات مسجلة 
بالقيمة العادلة من خالل 

 امل االخرالدخل الش
        

صافي موجودات إجارة 
 منتهية بالتمليك

        

صافي موجودات قيد 
 االستثمار أو التصفية

        

 2,5,2,669- 2,5,2,669           2,5,2,669 موجودات آخرى

الوديعة المجمدة لدى 
مصرف سورية 

 المركزي

                

مجموع البنود داخل 
  يبيان المركز المال

03700873837222 378327338 83782273337383 3732072837333 300730373227333 333733370327033 373337332 -00728372337323 



 
 

86 / 111 

البنود خارج بيان 
 المركز المالي

        

         كفاالت:

         دفع مقدمة

 80378337332- 3730873337322 68,,,49,,2,,5 ,5,42,,,58,,,   666,,,,,,89,, 268,6,4,,9 ,9,,,,5,9,,,, حسن تنفيذ

 3 3 58,,928,,46,,, 968,896,666,,   566,,22,,29,, 458,,,,,,4,86  دخول عطاء 

 23273037333- 3 6          اخرى

                اعتمادات صادرة

سقوف تسهيالت 
ائتمانية غير مستغلة 
 )مباشرة وغير مباشرة(

                

موع البنود خارج مج 
 بيان المركز المالي

3733372307323 8722373327083 2702073337333 3 33783373337833 88733378337333 3730873337322 -3733870027032 

إجمالي المخاطر 
 االئتمانية

30733270037323 8722278337338 82733372337383 3732072837333 333733373337233 332733273337333 3730373037322 -03722370337222 
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 سياسة تقييم الضمانات
يتم اعادة تقييم الضمانات العقارية سنويًا بالنسبة للسقوف االئتمانية حيث من ضمن الشروط االئتمانية اعادة تقييم الضمان  -

 العقاري للتأكد من عدم اخنفاض قيمتها السوقية .
 اختاذ قرار بتصنيف حساب التمويل بالنسبة للعمالء املتعثرين. يتم ايضاً اعادة تقييم الضمانات العقارية عند -
يتم ايضًا اعادة تقييم الضمانات العقارية يف حال حدوث هبوط باسعار العقارات ككل ويستثىن من اعادة التقييم التمويالت   -

 املمنوحة ملرة واحدة واملتناقصة بصورة منتظمة.
 

 الديون المجدولة:
ق وأن ُصنفت كذمم بيوع مؤجلة وأرصدة متويالت غري منتجة وُأخرجت من إطار ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة هي تلك الديون اليت سب

، وقد بلغ إمجاهلا كما يف هناية السنة احلالية  ضمن املرحلة الثالثة   التمويالت غري املنتجة مبوجب جدولة أصولية ومت تصنيفها كديون
 . لرية سورية كما يف هناية السنة السابقة 99405980193 لرية سورية مقابل  31019600380658

لرية سورية  كما يف هناية   7704750111لرية سورية مقابل   31017106500548حيث بلغت قيمة املبالغ اليت مت تقليبها        
 السنة السابقة  

 الديون المعاد هيكلتها:
لة وأرصدة التمويالت من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التمويل أو يقصد بإعادة اهليكلة إعادة ترتيب وضع ذمم البيوع املؤج

، وقد بلغ إمجاهلا كما يف هناية السنة ضمن املرحلة الثانية تأجيل بعض األقساط أو متديد فرتة السماح ... اخل، ومت تصنيفها كديون 
 . كما يف هناية السنة السابقةلرية سورية    06066708780995لرية سورية مقابل  017090701890355احلالية 

لرية سورية يف هناية  31600070515ل.س  مقابل     05087300470430حيث بلغ  قيمة املبالغ اليت مت تقليبها  بنهاية السنة 
 السنه السابقة .
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 التركز الجغرافي:  
 :ليي وكما اجلغرايف التوزيع حسب االئتمانية التعرضات يف الرتكز التايل اجلدول يوضح

 
 داخل القطر

دول الشرق 
األوسط 
 األخرى

أمري أفريقيا*  آسيا* أوروبا
 كا

دول 
 أخرى

/ليرة 8383اإلجمالي 
 سورية

 83,7930643664,,       418916591729772 أرصدة لدى مصارف مركزية

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومسسسات  -
 مصرفية لمدة ثثاثة أشهر أو أقل 

111071194699812  41196859258 96974196219881       408387,366935,5 

حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومسسسات مصرفية  -
 لمدة تزيد عن ثثاثة أشهر 

   6912196999698 16941595669288       ,4364634793587 

 0              ذمم البيوع المسجلة وأرصدة التمويثات:

 ,830773,8,,43            2911891669181 ادلألفر     

 0304435583967,            11912291989576 التمويالت العقارية    

 0              للشركات:       

 9673,593,873804            576919591869812 الشركات الكبرى    

 ,,5925194729641            934953,6437 (SMEsالمؤسسات الصغيرة  والمتوسطة )       

 0              العام  القطاع    

 0              الصكوك واألسهم 

 88634053600       1799259899    84992759811 ضمن استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 535,934453404            9991592219212 لدى مصرف سورية المركزي

 53,5,368737743009 1 1 1 111918491119168 6971291849956  19174987191619981 4646اإلجمالي /

 6,10288021,0116 2 2 2 7306,36563508, 00081062,0681 2 60,0,02061308,1 46,9اإلجمالي /
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 التركز حسب القطاع االقتصادي : 
 ئتمانية حسب القطاع االقتصادي  يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات اال

 ليرة سورية                                                                                                                                                                                                  
القطاع                                    

 االقتصادي   
 البند       

/ ليرة  0202 إجمالي عام قطاع أفراد أسهم زراعة عقارات تجارة صناعة مالي
 سورية

 أرصدة لدى بنوك مركزية
  

 

 

 

            418916591729772 ,,83,7930643664 

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات  -
لمدة  لدى المصارف ومؤسسات مصرفية

 ثالثة أشهر أو أقل 
218986497759941               408387,366935,5 

حسابات استثمار وشهادات لدى  -
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد 

 عن ثالثة أشهر 
42972792659986               ,4364634793587 

 ,75,3006354,3,0   2911891669181     11912291989576 554972998189462 26991791219981   ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

ضمن استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة 
 88634053600     1799259899         84992759811 من خالل الدخل الشامل االخر

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية 
 535,934453404               9991592219212 المركزي

 53,5,368737743009 83,7930643664,, ,830773,8,,43 635493855, 0 0304435583967, 99,364538,83,74 ,4735563040358 4743,6739,835,0 / للسنة الحالية اإلجمالي

 76,3085309,39,7 4,73575356538,5 ,388,,5385836 ,84384,307,   403,6036493574 59305834743784, ,834463558364 5036,039553,55 0238اإلجمالي / 
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 مخاطر السوق:   
  :اإلفصاحات الوصفية 

 مخاطر السوق

مقدمة: هي ُماطر اخلسارة الناشئة عن املراكز داخل وخارج قائمة املركز املايل بسبب احلركات السلبية يف أسعار السوق، وتتم إدارة 
يع األنشطة الناجتة من تعرض املصرف، وتتكون مكونات ُماطر ُماطر السوق من خالل حتليل وحتديد ومراقبة وضبط والتبليغ عن مج

 السوق من ُماطر معدالت الرحبية، وُماطر الصرف األجنيب، وُماطر أسعار األسهم، وُماطر أسعار السلع.

 وق.: يستخدم بنك سورية الدويل اإلسالمي طريقة القياس املعيارية لقياس ُماطر السالطريقة المعتمدة لقياس مخاطر السوق

 سياسة مخاطر السوق:
 هتدف سياسة ُماطر السوق إىل: 
 .وادارهتا حتديد املخاطر السوقية اليت ميكن أن تواجه البنك -0
وضع معايري سليمة وحمدِّدة الستثمار مصادر اللرية السورية والعمالت األجنبية، وتطبيق اختبارات اجلهد لقياسها واختبارات  -1

 ه واملوافقة عليه.احلساسية وضـع طريقة واضحة لتقييم
 العمل على ختفيف ُماطر السوق مع مراعاة معايري الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية املركزي. -3
 .التأكد من أن ُماطر السوق مسيطر عليها للدرجة / املستوى الذي يعت ه جملس اإلدارة مقبوالً  -4

 المخاطر السوقية التي يتعرض لها البنك: 

سالمية والتقليدية على املخاطر السوقية الناجتة عن التقلبات السلبية يف األسعار واليت تؤثر على التدفقات تتفق كافة البنوك اإل
طبيعة البنوك اإلسالمية حتمل يف طبيعتها بعض املخاطر اإلضافية  النقدية املستقبلية وعلى قائمة الدخل وقائمة املركز املايل. إال أنَّ 

مي التعامل باملشتقات املالية التقليدية وعدم وجود أسواق ثانوية لألدوات اإلدخارية واالستثمارية وهي أنه الجيوز البنك اإلسال
 الشرعية. املخاطر السوقية املرتبطة بالبنوك اإلسالمية:

ُماطر معدل العائد: تنشأ هذه املخاطرة نتيجة وجود فجوة يف معدل العائد ما بني استحقاقات املوجودات واملطلوبات حسب  -0
وما  اآلجال الزمنية املختلفة.  باإلضافة إىل املخاطر التجارية املنقولة وهي املخاطر الناجتة عن املنافسة احلادة يف سوق العمل املصريف،

و أصحاب حسابات االستثمار يرتبه من قبول املسامهني حتمل جزء من املخاطر اخنفاض العائد املتحقق ألصحاب هذه الودائع 
قل من العائد السائد يف السوق، وذلك حرصًا على احملافظة على استقرار الودائع وعدم هروهبا إىل املصارف إذا كان أاملطلق 
 األخرى.

املخاطر اخلاصة بالعقود : يقوم املصرف  بالرتكيز على عقود املراحبة بشكل أساسي و اليت تعت  أقل خطورة من صيغ التمويل  -1
واالجارة  %99سالمي ما نسبته أكثر من تبلغ حصة املراحبة من امجايل عقود التمويل اإلخرى ومن مث االجارة حيث اإلسالمي األُ 
 . %0أقل من 

 خرى فإهنا تنضوي على املخاطر التالية:من صيغ التمويل اإلسالمي األُ  بالرغم من كون عقود املراحبة أقل خطورة نسبياً 

ميل أو تعثره يف سداد األقساط املستحق و ما يرتتب على ذلك من عدم قدرة املصرف على فرض غرامات تأخري بسبب مماطلة الع -
 عن ما فاته من وقت و ربح و زيادة يف تكاليف األعمال. ضياع حق البنك يف التعويض مالياً 
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أجله و بالتايل  نسبة الربح و إمجايل الدين احملددة يف العقد تبقى ثابتة مهما بلغ كون عقود املراحبة هي من أشكال البيوع اآلجلة فإنَّ   -
 .ىل املخاطر الناشئة عن تغريات األسعار املرجعيةإفإن املصرف غري قادر على تغيري نسب األرباح مما جيعله عرضة 

 

 ُماطر أسعار األسهم والصكوك:  تنشأ هذه املخاطرة نتيجة التقلبات يف القيمة السوقية  لالستثمارات يف األسهم والصكوك. -3

ا النوع من املخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت ،  مما يؤثر على موجودات البنك من ُماطر العمالت: ينشأ هذ -4
العمالت األجنبية حال اخنفاض أسعارها ،  أو يؤثر على مطلوباته من العمالت األجنبية حال ارتفاع أسعارها وينشأ هذا النوع من 

 اء كان لكل عملة على حدة أو إلمجايل مجيع العمالت.املخاطر فقط عن وجود مركز مفتوح بالعمالت األجنبية ،  سو 
ُماطر أسعار السلع تشري إىل األثر الذي قد ينتج عن اإليرادات أو رأمسال الناتج عن احلركات السلبية يف أسعار املوجودات.  -5

 ويلتزم املصرف بعمليات السلع لتسهيل عمليات العمالء املتوافقة مع الشريعة.

 سوق:آليات تخفيف مخاطر ال

بشكل عام يعتمد البنك يف ختفيف ُماطر السوق على السياسة االستثمارية املصادق عليها من قبل جملس اإلدارة. أما ُمففات 
 املخاطر لكل نوع من أنواع ُماطر السوق فهي كما يلي: 

 أواًل: مخففات مخاطر معدل العائد:

الزمنية املختلفة ومبا يضمن إبقاء التفاوت باالستحقاق بني  إدارة فجوات معدل العائد للموجودات واملطلوبات حسب اآلجال
املوجودات واملطلوبات وحقوق أصحاب االستثمار املطلق حبدود ضيقة من توظيفات البنك طويلة األجل وذلك من خالل الدراسة 

 التحليلية املستمرة هليكلة املوجودات واملطلوبات ضمن املركز املايل للبنك.

 ار ثابتة يتم إضافة هام  أمان حبيث يتجاوز السعر السائد يف السوق. عند التمويل بأسع

ختلي البنك عن جزء من حصته يف الربح ) جزء من حصة املضارب( للتقارب مع أسعار الفائدة السائدة يف السوق )واليت تقاس 
ل فرتة عمل البنك مل يتعرض البنك لسحوبات مبعدل العائد( باإلضافة إىل العائد املوزع من البنوك اإلسالمية األخرى علماً أنه خال

 .نتيجة اخنفاض معدل العائد املمنوح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق عن معدل العائد السائد يف السوق
 

 :ثانياً: مخففات مخاطر أسعار األسهم والصكوك

ى احملفظة ككل وبالنسبة لكل سهم أو تصنيف تنويع احملفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا للتعرُّض للمخاطر على مستو 
 حمفظة االستثمار أو قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافيَّة.
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 مخففات مخاطر العمالت: ثالثاً: :

 حدود ملراكز العمالت األجنبية: -0

 :سقف اخلسارة اليومية واألسبوعية والشهرية -1
 مخاطر العمالت: -أ 

 ليرة سورية 0202
 المساهميناألثر على حقوق  األثر على األرباح والخسائر لتغير في سعر صرف العملةا مركز القطع العملة

 88,,,55,42,,2 ,,,,6,,,8,,,2 %6, 6,,,,6,,,8,,,2 دوالر أمريكي
 ,,549,492,9,, 5,,,,,548,6,, %6, 56,,,,,,5,486, يورو

 24,888, 96,5,8, %6, 5,,,965,, جنيه استرليني
 8,826, 46,,45 %6, 466,,45 فرنك سويسري
 5,2,,5,95, 9,,,,92,,8 %6, ,8,,,,8,9,2 عمالت أخرى

   
 ليرة سورية                                                       0238
 المساهميناألثر على حقوق  األثر على األرباح والخسائر التغير في سعر صرف العملة مركز القطع العملة

 546,,2,,,6,,, 9,4,2,6,,59,, %6, 99,,42,,5,9,9, دوالر أمريكي
 ,,8,,,,,,29 ,85,84,,298 %6, ,,858,4,,2,98 يورو

 6,6,4, ,,86,6 %6, 58,,866 جنيه استرليني
 5,925 ,94,, %6, ,,9,4, فرنك سويسري
 59,,,,6,,4 25,,48,656 %6, 252,,486,56 عمالت أخرى

   
 

           : مخاطر التغير بأسعار األسهم
                                              

 ليرة سورية 0202 
 المساهنياألثر على حقوق  األثر على األرباح والخسائر التغير في المؤشر)%( المؤشر
 6,,,46,,88 6,,,46,,88 %6, األسهم

      

 ليرة سورية 0238
 المساهميناألثر على حقوق  سائراألثر على األرباح والخ التغير في المؤشر)%( المؤشر
 4,8,,,28,8 4,8,,,28,8 %01 األسهم
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 فجوة العائد:
/ ليرة  8383 أرقام السنة

أيام إلى  3أكثر من  أيام3حتى  سورية
 شهر

أكثر من شهر إلى   
 أشهر0

أشهر إلى 0أكثر من 
 أشهر3

أشهر إلى 3أكثر من 
 المجموع أكثر من سنة أشهر إلى سنة2أكثر من  أشهر2

   ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س السنة الحالية

         الموجودات
أرصدة لدى المصارف 

 ,4,5,98,,4,,24 ,4,5,98,,4,,24             والمسسسات المالية

ذمم وأرصدة األنشطة 
 42,262,,,2,66,, 82,,,8,984,84, ,6,,,,8,5,,,,8 28,552,255,9,9 ,,,,4,9,954,,,, 65,859,,,94,26 ,,44,6,,424,,, 64,9,5,,2,284, التمويلية

 96,,,,69,5, ,,68,5,6,6,           ,,,,,,6,, إجارة منتهية بالتمليك

 66,,,6,,9,9 66,,,6,,9,9             االستثمارات و المساهمات

 333732073327223 388733270337323 23733273337330 32733373337232 333783272387330 28733373337232 33783873887333 33732073837302 إجمالي الموجودات

                مطلوبات

ودائع مصارف ومسسسات 
 ,,,,95,,,4,,4,4 564,,555,98 ,64,,6,,82,,, 6 ,6,,,5,,9, 6 6 585,,8,45,,,4,6  مالية

حقوق أصحاب االستثمار 
 ,6,62,,,2,,,4,4 6,,,6,,,29,,8, 98,444,,,45,94 45,,,,,,46,426 2,4,,9,628,94, ,2,,9,,,,2,,4, 6 5,6,248,,,5,8, المطلق

 383733873837333 32783373287338 83733373337832 83783373337383 02733273337333 08733373327333 3 823732272327330 إجمالي المطلوبات

 46,,22,,,8,,4,4 58,945,,554,,6, 52,,2,4,2,6,,5 88,492,,,,,,48 8,5,598,,6,,4,, ,,4,,,,,5,,,59 ,,44,6,,424,,, 4,5,,9,,,6,,,,4- الفجوة

   46,,22,,,8,,4,4 95,,48,885,,49, ,242,82,,,,,5, ,52,,,,,264,,2 ,99,4,9,65,,82- 22,2,2,5,5,4,2,- 4,5,,9,,,6,,,,4- الفجوة التراكمية
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/ ليرة  8332 أرقام السنة
لى أيام إ 3أكثر من  أيام3حتى  سورية

 شهر
أكثر من شهر إلى   

 أشهر0
أشهر إلى 0أكثر من 
 أشهر3

أشهر إلى 3أكثر من 
 المجموع أكثر من سنة أشهر إلى سنة2أكثر من  أشهر2

   ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س السنة الحالية

         الموجودات
أرصدة لدى المصارف 

 ,9,,,,,,,2,85, ,9,,,,,,,2,85,           6 والمسسسات المالية

ذمم وأرصدة األنشطة 
 94,,6,,,25,994, ,855,296,46,,, ,25,,9,52,,,,, 2,,,,2,84,,,24 9,8,,,62,568,6, 2,8,4,,,8,,,,, 6,,,46,,,,8,9, 599,,8,,6,,,28 التمويلية

 8,,,,4,,96, 69,6,8,,2, 6,2,,,,,2,, 6 9,,,269,, 6 ,,8,,,4 6 إجارة منتهية بالتمليك

 86,,4,,,526 86,,4,,,526             المساهمات ستثمارات واال

 033733373337033 00783373227333 03732073327383 38730372807303 333733273237323 33733270337238 02723373237333 32730373237322 إجمالي الموجودات

                 مطلوبات
ودائع مصارف ومسسسات 

 25,4,9,2,8,,, 564,,,4,,6, 9,6,8,,,4,4,, 6 ,6,,,5,,9, 255,4,5,,5      مالية
حقوق أصحاب االستثمار 

 5,,,588,,2,,6,, 425,,998,82,,, 4,2,8,854,688, 58,882,,44,426 ,5,,,99,,62,,4 92,,26,424,,48 2,9,,,,,464 5,2,,,4,,55,92 المطلق

 338782372337320 33703373337333 30732378037383 88783373327223 83733373337333 82732373227332 83873337332 33723078037303 إجمالي المطلوبات

 322782370327380 32723273307233 32733873337023 83702373337833 33702270027000 08723373337230 02733072037332 3783073327203- الفجوة

   322782370327380 323708370337230 338788072337332 333728273307832 33730373307233 03733373237330 3783073327203- الفجوة التراكمية
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   :( 0202)  تحليل الحساسية لفجوة العائد 
سائراألثر على األرباح واخل الفجوة الرتاكمية لغاية سنة البيان املسامهنياألثر على حقوق    

 26,294,,459,, ,5,,46,,9,,,, ,9,,6,4,,95,,8 ل.س
 5,6,8,,,2,, ,6,4,246,64,, ,,,,,66,,4,,,5 دوالر
 ,9,,,25,,8 68,5,6,,68, ,,2,,5,2,6,24- يورو

 56,,,8, ,,422,8 26,,,4,42,- جنيه اسرتليين
 5,,,6,,,5, 2,,,,64,,4 89,,55,,,65,,- عمالت أخرى

 
 

  (: 0238تحليل الحساسية لفجوة العائد ) 
ة سنةالفجوة الرتاكمية لغاي البيان سائراألثر على األرباح واخل  املسامهنياألثر على حقوق    

 88,2,4,266,,4 ,,49,8,,582,, ,,,,,29,,,9,4,, ل.س
 ,,684,5,,8 6,622,,,68, 5,265,564,4,5 دوالر
 52,,,58,99 ,,52,8,,8, 45,,,2,,9,4,,- يورو

 82,682 4,,,4,, ,4,,65,,5- جنيه اسرتليين
 4,,,5,582 225,8,6,, ,28,,4,49,,- عمالت أخرى
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 ة سوريةلير                                                                                                                                                                            0202   لتركز في مخاطر العمالت األجنبية:ا     
 العملة                                                                       

 إمجايل أخرى فرنك سويسري ين ياباين جنيه اسرتليين يورو دوالر أمريكي البند                

        موجودات :
 ,59,,,9,,86,,5, 648,,,,,,, 6 6 85,922,,,, 4,2,,,,,8,,,2, 55,,,5,,24,9,6, نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية -
 94,,2,,,4,4,,9, 54,648,,8,6,, 62,,525,,9, 6 2,858,849, 886,668,,,22,9 ,22,4,9,448,64, إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة ثالثة أشهر أو أقل  -
 9,6,,22,4,5,26 ,28,,28 6 6 6 6 ,,22,4,2,946,2 ت مصرفية ملدة تزيد عن ثالثة أشهر حسابات استثمار وشهادات لدى املصارف ومؤسسا -
 6,,,8,224,459,, 6 6 6 6 86,,,,4,,,,,, 96,,,65,62,,4,, ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ـ بالصايف ـ  -
 945,899,,, 945,899,,, 6 6 6 6 6 استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -
 ,,8,,,2,,,5 ,8,,9,9,,2 6   6 8,2,,9- 5,9,2,,,,28 موجودات ُأخرى -

 564,,82,58,,8 6 6 6 6 6 564,,82,58,,8 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
 380732378307333 0728278337882 32373337033 3 2373337330 33720370337322 330730373337333 إجمالي الموجودات     

        مطلوبات :
 69,,98,,855,,9 ,56,44,,,96 49,,6,4,,9, 6 6 96,9,6,888,,2 5,,,96,9,5,442 إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية. -
 88,2,5,,,,8,,2, ,6,4,4,9,28,, ,,,,,,4 6 459,,9,,84 ,4,,,,8,,5,45, ,,2,5,648,4,,,, أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء -
 68,,55,,44,6,9, ,,9,2,,,44 6 6 6 ,9,9,8,2,82,,, 249,,86,,,62,6, تأمينات نقدية  -
 2,226,,,,98 6 6 6 6 6 2,226,,,,98 ُُمصصات متنوعة -
 ,2,2,65,,,6,2, 466,, 6 6 6 284,,4,2,68 5,,,86,,6,4,9, مطلوبات أخرى -

  ,,5,,2,59 ,,5,,2,59 6 6 6 6 6 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 332733373237283 3722873227223 32378237333 3 2870237832 02783373237002 303733373327833 مجموع المطلوبات

 596,5,5,,82,,, 89,,55,,,65,, 6 6 26,,,4,42, 92,,,,2,6,,,4, 955,694,,,,,6, ـ حسابات االستثمار املطلقة 
 ,5,,2,2,9,, ,44,,,2 6 6 6 ,949,26,, 6,,,42,,,5, احتياطي ُماطر االستثمار -

 33733373337833 3733373337238 3 3 3878307033 38738372337323 33708373327888 مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
 338732073337323 0733072337320 32378237333 3 2373027322 33722073387303 323723373227338 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

 3873337883 6,442,,,4, 3 3 3 3 3 بالصايف –التغري املرتاكم يف القيمة العادلة  - 
 6 6 6 6 6 6 6 ـ أرباح مدورة حمققة

 338732373337032 0733372337333 32378237333 3 2373027322 33722073387303 323723373227338 إمجايل املطلوبات     
 ,,8,,6,892,29, ,,4,2,4,,,8 99,,,45 6 2,,,965,, 65,654,,,2,95, 95,,4,,,55,6,5 صايف الرتكز داخل امليزانية للسنة احلالية

 1 1 1 1 1 1 1 التزامات حمتملة خارج امليزانية للسنة احلالية
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 ليرة سورية                                                                                                                                                                            0238   لتركز في مخاطر العمالت األجنبية:ا  
 العملة                                                                       
 إمجايل أخرى فرنك سويسري ين ياباين جنيه اسرتليين يورو دوالر أمريكي            البند     

        موجودات :
 265,,,,,29,8,2, 662,,6,45, 6 6 895,,5,,4, 29,,8,452,,,4 ,5,,,45,,,,,,2, نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية -
 26,,,2,,656,,, 446,,44,28,,, ,,2,,4,58, 6 ,82,62,,,4 5,,,,,29,4,,,, ,,892,5,2,4,,2 رفية ملدة ثالثة أشهر أو أقل إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى املصارف ومؤسسات مص -
 ,54,,5,656,45, 8,886,, 6 6 6 6 ,2,,,5,656,68, حسابات استثمار وشهادات لدى املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة تزيد عن ثالثة أشهر  -
 ,,22,8,4,6,,,4 6 6 6 6 66,,4,,,64, ,,,,99,,524,,4 ة وأرصدة األنشطة التمويلية ـ بالصايف ـ ذمم البيوع املؤجل -
 66,,228,,, 66,,228,,,           استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -
 96,2,6,965 ,,2,,48,,, 6 6 6 6 288,,8,,2, موجودات ُأخرى -

 8,4,,629,24,,           8,4,,629,24,, دى مصرف سورية املركزيوديعة جممدة ل
 833730373337333 3702373337383 3873237330 3 0373337233 32730373327823 802738073837833 إجمالي الموجودات     

        مطلوبات :
 4,,,,69,,,8,8, 4,6,6,,,4,, ,9,,,,4,2, 6 6 59,865,2,4,,2 ,,285,5,,6,,2, إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية. -
 8,,,,62,98,,54 425,,6,,,,, 2,262, 6 59,,,,,,,4 64,,,,,,4,8,8 854,448,,,29,6 أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء -
 5,,,62,554,,4,, ,86,55,,,2 6 6 6 ,4,962,8,8,68 ,99,,95,,5,,69, تأمينات نقدية  -
 8,,,,8,62,, 6 6 6 6 6 8,,,,8,62,, ُُمصصات متنوعة -
 ,52,,5,,85,,9 4,9,5,249- 6 6 6 944,,22,,42 8,9,652,,8,92 مطلوبات أخرى -

 5,2,444 5,2,444 6 6 6 6 6 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 830732273337338 38070337322 3873327323 3 8373037332 33703373227330 833723373337333 مجموع المطلوبات

 ,,986,8,,4,,,4 ,28,,4,49,, 6 6 ,4,,65,,5 4,5,,2,85,,,2 4,4,298,,,,,,4 ـ حسابات االستثمار املطلقة 
 9,8,9,4,4, ,,22,2, 6 6 6 94,,4,468 ,66,,54,,, احتياطي ُماطر االستثمار -

 83703072337382 03873037232 3 3 373337380 3733373337333 83723273327333 مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
 802733073837823 3732373207333 3873327323 3 0070337328 33733372327333 880733272087333 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

 373327333 268,266,,           بالصايف –التغري املرتاكم يف القيمة العادلة  - 
 1 1 1 1 1 1 1 مدورة حمققة ـ أرباح
 802733372007323 3732378337233 3873327323 3 0070337328 33733372327333 880733272087333 إمجايل املطلوبات     

 83783370337203 82073027333 327833 3 2337332 3723278827323 33733073287338 صايف الرتكز داخل امليزانية للسنة احلالية
 1 1 1 1 1 1 1 مات حمتملة خارج امليزانية للسنة احلاليةالتزا
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 مخاطر السيولة:
لتأدية التزاماته يف تواريخ استحقاقها، وللوقاية من هذه املخاطر  ةالالزم السيولة تتمثل ُماطر السيولة يف عدم قدرة املصرف على توفري

بات وُموائمة آجاهلا واالحتفاظ برصيد كاٍف من النقد وما يف حكمه تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات واملطلو 
 واألوراق املالية القابلة للتداول.

 و تنقسم ُماطر السيولة اىل قسمني:
 ُماطر السيولة املتعلقة بالتمويل: و تنشأ عند عجز البنك عن تأمني مصادر أموال جديدة للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.

 ىل نقدية دون تسجيل خسائر كبريةإاملتعلقة بالسوق: و تنشأ عند عجز البنك عن بيع األصول السائلة أو حتويلها  ُماطر السيولة
 حوكمة مخاطر السيولة:

يقوم جملس اإلدارة باملصادقة على سياسة السيولة، كما تتم مراجعتها دورياً للتأكد من توافقهـا مـع خطـة أعمـال البنـك ووضـعه املـايل 
إضافًة إىل أية تغريات أخرى تؤثر بشكل جوهري على البنك، وتقدم تقارير دورية عن وضع السـيولة والتمويـل يف البنـك  واالقتصادي

 إىل جملس اإلدارة.
أعد البنك خطة طوارئ للسيولة لتفعل يف حال تراجـع سـيولته، ويقـوم الـرئيس التنفيـذي بـإبالا جملـس اإلدارة عنـد احلاجـة إىل تفعيـل 

 هذه اخلطة.
 يات تخفيف مخاطر السيولة:آل

 للحد من ُماطر السيولة، يتم مراعاة فصل املسؤوليات ومنحها ضمن نظام حيقق الرقابة الثنائية ويعزز مراقبة السيولة وااللتزام باحلدود
 .1119لعام  4/ م ن/ ب588املسموح هبا وفق تعليمات جملس النقد والتسليف قرار رقم 

طلوبات إدارة السيولة ومتابعتها بشكل ميكنها من توفري واالحتفاظ بنسبة كافية من السيولة باإلضافة كما تتوىل جلنة املوجودات وامل
باالحتفاظ لدى  1100أيار  1بتاريخ  5938إىل ذلك يقوم البنك  وفق القوانني املرعية يف سورية وقرار رئاسة جملس الوزراء رقم 

 . %5ودائع الزبائن مبعدل مصرف سورية املركزي باحتياطي نقدي إلزامي على 
 مسؤولية إدارة المخاطر في إدارة مخاطر السيولة:

 تقوم إدارة املخاطر مبسؤوليتها يف إدارة ُماطر السيولة من خالل التايل:
 مراقبة تنفيذ سياسة السيولة وُماطر السيولة املعتمدة من جملس اإلدارة، بشكل ربع سنوي وتقدمي االقرتاحات عند احلاجة إىل -0

 تعديل أو إضافة أي سياسة. 
 متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن جلنة املخاطر يف البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل هبذه القرارات. -1
( ملعرفة مدى تأثري أحداث Stress Testingقياس املخاطر حتت ظروف ضاغطة ُمتلفة من خالل إجراء اختبارات اجلهد ) -3

 تغيريات مهمة على أوضاع البنك.ُمتلفة تؤدي إىل 
 رفع تقارير إىل جلنة املخاطر حول املؤشرات والنسب املتعلقة بالسيولة. -4

 
عداد اختبارات جهد للسيولة و لفجوات االستحقاق باللرية السورية و إتقوم إدارة املخاطر من خالل دورها يف متابعة ُماطر السيولة ب

 هبدف:العمالت األجنبية بشكل ربعي و ذلك 
 حتديد قدرة البنك على مواجهة حاالت نقص السيولة واالثار السلبية الناجتة عنها.  -0
 .الكشف عن نقاط الضعف يف هيكلية موجودات ومطاليب البنك يف مرحلة مبكرة  -1
 والسناريوهات وفق التايل:  

 االستحقاق والسيولة اليومية.من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر، ودراسة تأثريها على فجوات  %20سحب  -1
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 من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر، ودراسة تأثريها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية. %30سحب  -2

 
 من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر، ودراسة تأثريها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية. %40سحب  -1

 
 ل عملة خالل شهر، ودراسة تأثريها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية.عمالء من ك-5سحب أرصدة أك   -4

 
تعاقييدي بتيياريخ البيانييات المالييية:أواًل: يلخييص الجييدول أدنيياه توزيييع الموجييودات والمطلوبييات )غييير مخصييومة(على أسيياس الفتييرة المتبقييية لالسييتحقاق ال
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 أيام ,أكثر من  أيام,حتى  / ليرة سورية 0202
 إلى شهر 

 أكثر من شهر
 أشهر1إلى    

 أشهر1أكثر من 
 أشهر6إلى  

 أشهر6أكثر من 
 أشهر8إلى  

 أشهر8أكثر من 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة 

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  
         املوجودات

 ,,562,5,,,,,,22 6 6 6 6 6 6 ,,562,5,,,,,,22 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
ابات استثمار وشهادات لدى إيداعات وحس

املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة ثالثة أشهر أو 
 أقل 

,6,,5,,,5,6,,56 6 6 6 6 6 ,6,,49,,4,5,49, 468,8,2,,,5,92, 

حسابات استثمار وشهادات لدى املصارف 
 ,4,5,98,,4,,24 ,4,5,98,,4,,24 6 6 6 6 6 6 ومؤسسات مصرفية ملدة تزيد عن ثالثة أشهر 

ؤجلة وأرصدة التمويالتذمم الب
ُ
 42,262,,,2,66,, 82,,,8,984,84, ,6,,,,8,5,,,,8 28,552,255,9,9 ,,,,4,9,954,,,, 65,859,,,94,26 ,,44,6,,424,,, 64,9,5,,2,284, بالصايف –يوع امل

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
 66,,,46,,88 66,,,46,,88 6 6 6 6 6 6 الدخل الشامل االخر

 54,566,666 54,566,666 6 6 6 6 6 6 استثمارات يف شركات زميلة
 96,,,,69,5, ,,68,5,6,6, 6 6 6 6 6 ,,,,,,6,, موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

 49,869,,,,2 5,,,,,4,,,4 6 6 6 6 6 22,,,,99,8, صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية
 8,,,,,,,5,942 8,,,,,,,5,942 6 6 6 6 6 6 موجودات ثابتة بالصايف
 625,,,62,2, 625,,,62,2, 6 6 6 6 6 6 موجودات غري ملموسة
 9,,,2,2,,5,,4 9,,,2,2,,5,,4 6 6 6 6 6 6 موجودات ُأخرى

 6 6 6 6 6 6 6 6 موجودات ضريبية ُمؤجلة
 464,,9,9,5,44 464,,9,9,5,44 6 6 6 6 6 6 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

 ,2,,,,58,9,,49,,, ,42,,,,,622,,42 ,6,,,,8,5,,,,8 28,552,255,9,9 ,,,,4,9,954,,,, 65,859,,,94,26 ,,44,6,,424,,, 45,5,4,664,625, مجموع الموجودات
 6 6 6 6 6 6 6 6 املطلوبات

إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات  -
 ,,,,95,,,4,,4,4 564,,555,98 ,64,,6,,82,,, 6 ,6,,,5,,9, 6 6 585,,8,45,,,4,6 مالية.

 58,,,,2,,5,,56, 6 6 6 6 6 6 58,,,,2,,5,,56, أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء
 ,26,,,2,5,6,5,5 69,,9,,,88, 2,5,664,498,, 6,,,2,,,26, ,,5,6,,,496,, 8,,,98,,,9,,,6, ,,,,8,6,9,9,6, ,25,,82,,482,29 تأمينات نقدية
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 85,5,8,,,4,88 85,5,8,,,4,88 6 6 6 6 6 6 ةُُمصصات ُمتنوع
 9,,,666,,45,96 9,,,666,,45,96 6 6 6 6 6 6 مطلوبات ُأخرى

 8,2,,86,59,,2 8,2,,86,59,,2 6 6 6 6 6 6 ُمصص ضريبة الدخل
 ,,5,,48,,8, ,,5,,48,,8, 6 6 6 6 6 6 ُمصص ظهورات ضريبية
 6 6 6 6 6 6 6 6 مطلوبات ضريبية مؤجلة

 ,88,,,6,,89,,,6,, ,,2,694,585,4, 45,,65,,5,459 6,,,2,,,26, 2,,,59,5,8,,, 8,,,98,,,9,,,6, ,,,,8,6,9,9,6, 466,,58,,,825,5 ع المطلوباتمجمو 
طلقة
ُ
 ,6,62,,,2,,,4,4 6,,,6,,,29,,8, 98,444,,,45,94 45,,,,,,46,426 2,4,,9,628,94, ,2,,9,,,,2,,4, 6 5,6,248,,,5,8, جمموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار امل

 ,5,4,24,,82,89 ,5,4,24,,82,89 6 6 6 6 6 6  المساهمينمجموع حقوق 
جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

طلقة وحقوق 
ُ
 ,2,,,,58,9,,49,,, 8,492,,,,,,,,,, ,52,,6,,,8,,,, 84,4,5,,,8,,46 ,26,268,224,69 82,,8,,,26,6,9, ,,,,8,6,9,9,6, 48,,,2,,2,5,,94 املسامهنياالستثمار امل

   ,95,,65,2,6,92, ,258,65,,,29,9 82,,,,6,,,,,48 ,,5,6,5,,,6,8,, 4,6,4,545,,,,2- 828,,,4,4,,,49 ,9,58,,,,,495,8- الفجوة للفئة
   6 ,95,,65,2,6,92,- 669,,28,26,,55,- ,9,,2,9,,54,,8,- 4,996,4,6,,,2,,- 5,,,,66,94,,,,4- ,9,58,,,,,495,8- الفجوة التراكمية

 
 
 

 أيام ,أكثر من  أيام,حتى  / ليرة سورية 0238
 إلى شهر 

 أكثر من شهر
 أشهر1إلى    

 أشهر1أكثر من 
 أشهر6إلى  

 أشهر6أكثر من 
 أشهر8إلى  

 أشهر8أكثر من 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة 

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  
                 املوجودات

 ,68,86,,99,,,42 6 6 6 6 6 6 ,68,86,,99,,,42 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى املصارف 
 ومؤسسات مصرفية ملدة ثالثة أشهر أو أقل 

37010001440993   6 6 6 6 ,2,,,,,2,8,9,4 ,,,,82,2,,,9,5 

حسابات استثمار وشهادات لدى املصارف 
 ,9,,,,,,,2,85, ,9,,,,,,,2,85, 6 6 6 6 6 6 مؤسسات مصرفية ملدة تزيد عن ثالثة أشهر و 

ؤجلة وأرصدة التمويالت
ُ
 94,,6,,,25,994, ,855,296,46,,, ,25,,9,52,,,,, 2,,,,2,84,,,24 9,8,,,62,568,6, 2,8,4,,,8,,,,, 6,,,46,,,,8,9, 599,,8,,6,,,28 بالصايف –ذمم البيوع امل

ارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل استثم
 86,,4,,,288 86,,4,,,288 6 6 6 6 6 6 الشامل االخر
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 54,566,666 54,566,666 6 6 6 6 6 6 استثمارات يف شركات زميلة
 8,,,,4,,96, 69,6,8,,2, 6,2,,,2,, 6 9,,269, 6 ,,8,,4 6 موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

 ,,,,552,4,4,, 558,955,4,5 6 6 6 6 6 948,,6,,995 ستثمار أو التصفيةصايف موجودات قيد اال
 4,828,2,6,5,9 4,828,2,6,5,9 6 6 6 6 6 6 موجودات ثابتة بالصايف
 65,,,2,,82 65,,,2,,82 6 6 6 6 6 6 موجودات غري ملموسة
 56,,,,,,4,8,, 56,,,,,,4,8,, 6 6 6 6 6 6 موجودات ُأخرى
 6 6 6 6 6 6 6 6 ؤجلةموجودات ضريبية مُ 

 2,466,6,6,5,4 2,466,6,6,5,4 6 6 6 6 6 6 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
 ,8,,6,5,,,,,82, 6,,,,,2,,59,,, 8,546,,,,9,,,, 2,,,,2,84,,,24 ,68,,62,569,28, 2,8,4,,,8,,,,, ,,2,,59,,,8,9, ,4,,28,,5,,,48, مجموع الموجودات
                 املطلوبات

إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات  -
 6,,,2,6,4,894, 564,,,4,,6, 9,6,8,,,4,4,, 6 ,6,,,5,,9, 255,4,5,,5 6 4,4,,,,,,8,,4, مالية.

 ,,4,,,,,26,8,5, 6 6 6 6 6 6 ,,4,,,,,26,8,5, أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء
 4,,,94,5,9,,,45 ,,4,,52,,46 92,,,56,,25,,, ,6,,4,,,,2,,49 922,2,2,,5,68, ,96,,,9,8,8,4, ,,6,,5,549,26, 4,8,,85,,65,49, تأمينات نقدية
 296,594,296 296,594,296 6 6 6 6 6 6 ُُمصصات ُمتنوعة
 5,,,5,569,9,4, 5,,,5,569,9,4, 6 6 6 6 6 6 مطلوبات ُأخرى

 985,,,,,4,5,4 6 6 6 6 6 985,,,,,4,5,4 6 ُمصص ضريبة الدخل
 6 6 6 6 6 6 6 6 ُمصص ظهورات ضريبية
 ,,6,,,,,94 ,,6,,,,,94 6 6 6 6 6 6 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 495,,49,,4,,296 6,5,,89,,6,,,, 4,4,,88,,,,,4, ,6,,4,,,,2,,49 ,,698,6,,5,,5, ,8,,,,,,9,9,5, ,26,64,,,,8,6, ,2,,,8,559,89,, مجموع المطلوبات

طلقةجمموع حقوق أصحاب حسا
ُ
 5,,,588,,2,,6,, 425,,998,82,,, 4,2,8,854,688, 58,882,,44,426 ,5,,,99,,62,,4 92,,26,424,,48 2,9,,,,,464 5,2,,,4,,55,92 بات االستثمار امل

 ,4,,49,,,2,,,, ,4,,49,,,2,,,, 6 6 6 6 6 6  المساهمينمجموع حقوق 
جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 
ُ
 ,8,,6,5,,,,,82, ,928,8,9,66,,, 46,,8,,,24,,25 ,6,98,,,,58,,5 448,,99,69,,24 5,969,9,5,,,8, 296,,8,4,2,56, 86,,2,,,,2,56,, املسامهنيطلقة وحقوق امل

   2,,,,28,59,,4, 29,659,866,,,,- ,85,,92,,8,92- 92,859,,6,,,4, ,6,,595,,66,,- ,4,695,98,, 285,852,,,,,,2- الفجوة للفئة
   6 2,,,,28,59,,4,- ,,66,2,4,6, 269,889,,2,,9 4,982,9,6,,,54- ,,89,8,,55,,25- 285,852,,,,,,2- الفجوة التراكمية
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 ةيناياً: بنود خارج الميز أنث
                                                                  

 ليرة سورية                                                                  
 المجموع ( سنوات1أكثر من ) سنوات 1من سنة لغاية  لغاية سنة 0202

 625,,4,,,45,24     625,,4,,,45,24 عتمادات والقبوالتاال

 44,9,8,,,56,,,     44,9,8,,,56,,, السقوف غير المستغلة

 89,,968,,4,,,,,   6,6,,88,,,4,4 9,,,,64,,6,,2,, الكفاالت

 4,,,454,,8,45,, 6 6,6,,88,,,4,4 4,,,,,,,626,,,, المجموع

 
 

 ليرة سورية                                                                                                          
 المجموع ( سنوات1أكثر من ) سنوات 1من سنة لغاية  لغاية سنة 0238

     مادات والقبوالتعتاال

 52,2,2,654,,9,    52,2,2,654,,9, السقوف غير المستغلة

 284,,,2,,5,89,  ,62,45,,,85 5,6,5,849,449, الكفاالت

 5,2,,89,,95,42  ,62,45,,,85 ,48,,96,49,,92 المجموع
 

 التحليل القطاعي: -
 

 أ. معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:
 ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية: يتم تنظيم املصرف    
  حسابات األفراد: -
 حسابات املؤسسات:  -
 : اخلزينة -

ففيميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي معلوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين قطاعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات أعميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال المصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 
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 ليرة سورية
    

 المجمــــــــوع
 8332 8383 أخرى الخزينة المسسسات األفراد البيـــــان 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية سوريةليرة  ليرة سورية ليرة سورية  
 5,,,82,,9,5,8, ,6,,62,458,,8, 65,985,,,,4,, ,64,95,,59,,,2 ,,,,,,,,48,698 98,,,,,,9,,,5 إجمالي اإليرادات 

 9,8,,55,,5,96- 55,,,98,,2,,2,-     55,,,98,,2,,2,-   تدني/الخسائر ائتمانية المصروف مخصص 
 6 6         المالية  تدني قيمة الموجودات
 ,9,,8,4,,,,,,, 4,5,554,,5,,,, 65,985,,,,4,, ,64,95,,59,,,2 ,,96,4,,,5,,,, 98,,,,,,9,,,5 نتائج أعمال القطاع 

 ,,28,546,4,,5- ,4,,898,,9,24- ,4,,898,,9,24- 6 6 6 مصاريف غير موزعة على القطاعات 
 2,5,866,,, 466,,56,,5 466,,56,,5       ايرادات االستثمار في رسوس أموال الشركات

 88,4,6,,,8,56 8,8,249,,8,,52 8,,,,9,,,6,,8- ,64,95,,59,,,2 ,,96,4,,,5,,,, 98,,,,,,9,,,5 الربح قبل الضرائب 
 985,,,,,4,5,4- 28,,2,249,6,9- 28,,2,249,6,9-       ضريبة الدخل 

 425,,5,9,9,25 ,8,,98,,,29,95 ,4,5,4,8,6,88,- ,64,95,,59,,,2 ,,96,4,,,5,,,, 98,,,,,,9,,,5 صافي ربح )خسائر( السنة 
 829,2,8,,,,,8,, ,2,,,9,69,,,9,,,,   66,,,46,,88 ,68,,4,,,29,,48,, 6,4,2,959,,,4, موجودات القطاع 

 6 6         استبعاد الموجودات والمطلوبات بين القطاعات 
 54,566,666 54,566,666 54,566,666        ترسوس أموال الشركااالستثمارات في 

 28,,5,,,,5,92 ,6,,44,,,,,,9 ,6,,44,,,,,,9       موجودات غير موزعة على القطاعات 
 ,8,,6,5,,,,,82, ,2,,,,58,9,,49,,, ,6,,9,2,9,844 66,,,46,,88 ,68,,4,,,29,,48,, 6,4,2,959,,,4, مجموع الموجودات 

 ,,,,,24,,2,,4,, 5,9,845,,4,,,46,,     ,,,,95,,,4,,4,4 68,,882,,89,,99 مطلوبات القطاع 
 ,45,258,48,,8, ,6,,2,,,25,,,, ,6,,2,,,25,,,,       مطلوبات غير موزعة على القطاعات 

وحقوق أصحاب حسابات مجموع المطلوبات 
 56,9,4,885,2,6, ,94,,2,,,,422,4,, ,6,,2,,,25,,,, 6 ,,,,95,,,4,,4,4 68,,882,,89,,99 االستثمار المطلقة

 ,,8,,2,5,4,48 24,,8,,,9,9,, 24,,8,,,9,9,, 6 6 6 مصاريف راسمالية 
 ,,,,5,,,599,,- 9,9,,9,9,98,,- 9,9,,9,9,98,,- 6 6 6 االستهثاك مجمع 
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 مخاطر التشغيل: 

( أو Internal Processesالداخلية ) املخاطر التشغيلية اخلسارة النامجة عن فشل أو عدم كفاية العملياتمتثل مقدمة: 
 . األشخاص أو النظم، أو النامجة عن مصدر )حدث( خارجي

 الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر التشغيلية: يعتمد البنك على طريقة املؤشر األساسي لقياس ُماطر التشغيل. 

 سياسة مخاطر التشغيل : 
نشاطات و العمليات و األنظمة اليت يقوم هبا البنك أو يتعامل فيها من خالل العمل على حتديد املخاطر التشغيلية الكامنة يف ال -0

التقييم الذايت للمخاطر و اإلجراءات الرقابية و ذلك بالتعاون مع اإلدارات ومراكز العمل املعنية و من خالل تطبيق سلوب أُ اتباع 
 .  CRSAبرنامج التقييم الذايت للمخاطر و االجراءات الرقابية 

 كافة املخاطر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة / املستوى الذي يعت ه جملس اإلدارة مقبوالً   د من أنَّ التأك -1
 التأكد من إبالا اإلدارة العليا وجملس اإلدارة باملخاطر التشغيلية غري املسيطر عليها -3
طي: املخاطر وإجراءات الرقابة واليت تغ وجتميعها وتبويبها حسب أنواعها االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية -4

 وفحوصات االلتزام وبيانات اخلسائر التشغيلية ومؤشرات املخاطر الرئيسية
التغطية التأمينية: التعاون مع اإلدارة املالية وإدارة الشؤون اإلدارية لتحديد شروط وأحكام التغطيات التأمينية مع األخذ بعني  -5

 االعتبار القدرة على التحمل .
عطال اوضع خطط طوارئ و خطط عمل بديلة لضمان استمرارية عمل البنك و ختفيف اخلسائر يف حال حصول  العمل على -6

 ضرار يف املوجودات.أو توقف النظام البنكي عن العمل أو حصول أجهزة االتصال أتشغيلية كتعطل 

 يتعرض لها البنك:  أن يمكن المخاطر التشغيلية التي 
 اإلحتيال الداخلي. -0
 خلارجي. اإلحتيال ا -1
 ممارسات املوظفني وسالمة أماكن العمل. -3
 خسارة أو تلف املوجودات املادية. -4
 انقطاع النشاط وفشل األنظمة االلكرتونية  -5
 املخاطر القانونية. -6
 ُماطر السمعة. -7

 آليات تخفيف المخاطر التشغيلية: 
 تويات املخاطر املقبولة.سياسة إدارة املخاطر التشغيلية املصادق عليها من جملس اإلدارة واليت حتدد مس -0
 حتديد الصالحيات واملوافقات احملددة لكل مستوى من املستويات اإلدارية . -1
 فصل املهام بني املوظفني، مبا يضمن عدم تكليف املوظفني مبهام ينشأ عنها تضارب مع املصاحل الشخصية  -3
 احلماية الكافية ملوجودات و سجالت البنك.  -4
 لعمليات و احلسابات .املطابقات و التحقق الدوري ل -5
 التأمني على موجودات البنك . -6
املراجعة املستمرة للفجوات الرقابية من خالل فحوصات االلتزام الشهرية لالجراءات الرقابية اليت تقوم هبا اإلدارات ومراكز  -7

 العمل.
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 . خطط الطوارئ وخطة استمرارية العمل واملواقع الرديفة -8
 و منتج.أي نشاط اخلي ألنظمة الضبط الدأتوفري االجراءات و  -9
 وضع الضوابط واالجراءات الرقابية املتعلقة بتقدمي اخلدمات املصرفية االلكرتونية -01

 الخسائر التشغيلية :

 بسبب األحداث اجلارية مت إغالق بعض فروع البنك يف عدد من احملافظات وهي كما يلي :
 ليرة سورية

 ر.ت
الفرع 
المغلق 
 لتاريخه

بقية  -ة مبالغ الموجودات )نقدي
 الموجودات (

مبالغ الخسائر المتوقعة لهذه 
المبالغ  الفروع

المغطاة 
بعقود 
 تأمين

المؤونات 
المكونة مقابل 

الخسائر 
 المحتملة 

االجراءات 
 المتخذة

نقدية ) بالليرات  مالحظات اخرى
السورية وفق 
 أحدث تقدير (

موجودات 
 ثابتة 

 نقدية 
بقية 

 الموجودات

دير  ,
 الزور

,,8,9,,,,56 6 ,,8,9,,,,56   6 ,,8,9,,,,56 

تم تشكيل 
المخصصات 

 الالزمة

المبلغ بجميع 
 العمالت

سيف  4
 الدولة

المبلغ بجميع  6 6   6 ,6,,,68,,, 6
 العمالت

السبع  ,
 بحرات

6 46,259,8,2 6   6 6 
  

 6 6   6 598,,4,,,4 6 حرستا 2
  

 6 6   6 ,,,,,2,,,, 6 درعا 5
  

المبلغ بجميع  6 6   6 4,544,8,9, 6 ادلب ,
 العمالت

 
 .ل.س هي عبارة عن نقد يف الطريق 330511يوجد خسارة تشغيلية بفرع محص الرئيسي بقيمة 

 .، علماً أن املكتب مت شطبهمت تشكيل املخصصات هلا ل.س 541،379،613يوجد خسارة تشغيلية مبكتب محص الدرويب  عبارة عن نقد مسروق بقيمة 

 ة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:لمح

 املوجودة لدى البنك  وآلية العمل الواجب اتباعها أثناء اإلجراءات حلماية أنظمة املعلوماتهتدف خطة استمرارية العمل إىل وضع  
إدارات و  وبعد حدوثه باإلضافة إىل اإلجراءات اخلاصة بكيفية التصرف عند إعالن حالة الطوارئ يف ي حدث طارئأحدوث 

 مراكز العمل يف البنك من قبل األشخاص املخولني و ذلك   هبدف:
  صول البنك و اسرتجاع املعلومات ومحاية املوظفنيأمحاية سجالت و . 
  ستعادة استمرارية العمل ضمن الوقت احملدد.اتأكيد 
 خسارة اإليرادات... إخل.( -ختفيف اآلثار السلبية لعملية التوقف.)ثقة الزبائن 
 يل فرتة التوقف عن اخلدمات إىل أقل وقت ممكنتقل 
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 المخاطر الشرعية : -0

 فال وجودها، حال يف اخلسارة ويتحمل بالربح يشارك أي ،(بالغرم الغنم )بقاعدة التعامل أساس على تقوم اإلسالمية املالية املؤسسات 
ية ومحا املخاطرة لتخفيف آليات إجياد من مينع ال ذلك لكن إلسالمية،ا الشريعة ألسس مطابق املخاطرة من خايل استثمار هناك يوجد

 األموال املستثمرة بطرق ال تتعارض مع أسس الشريعة اإلسالمية.

 الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية وهي ما يلي : "السياسة الشرعية"ويقتضي تطبيق ذلك 

 جهزة البنك وإداراته .أوالً : قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة جلميع أ

 ثانياً : تطبيق قرارات هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية اإلدارات التنفيذية على ُمتلف مستوياهتا .

 قراره من هيئة الرقابة الشرعية .اال يقدم أي منتج أو خدمة إال بعد  ثالثاً :

 قابة الشرعية مطلقاً .رابعاً : ال جيوز اإلقدام على إجراء ُمالف ألي قرار من قرارات هيئة الر 

ي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية بأي شكل0 أو ُمالفة إجراء شرعي قائم0 أو تقدمي منتج أو ألخامساً : اإلقدام على أي ُمالفة 
 خدمة دون إجازة ذلك من اهليئة0 كل من ذلك يعت  ُمالفة تستوجب اجلزاء يف حق مرتكبها .

مبراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته 0 ويباشر ذلك إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي  سادساً : قيام اهليئة مباشرة
 املرتبطة باهليئة0 ومن تراه اهليئة ممن يصلح هلذه املهمة .

 يذ قراراته.سابعاً : قيام إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي مبراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنف

 تطوير الصيغ والعقود مبا يتفق مع قواعد الشريعة وحيقق مقاصدها 0 وذلك يف معامالت البنك احمللية والدولية . ىثامناً : العمل عل

 عمال املصرفية واإلستثمارية بالوسائل املناسبة.تاسعاً : نشر الوعي املصريف اإلسالمي يف األ

 البنك ال سيما القيادات على أساس التوجه لتحقيق أهداف البنك واالستعداد لتنفيذ هذه السياسة : العناية باختيار العاملني يفعاشراً 
 واالهتمام املستمر بالتدريب الشرعي ملوظفي البنك.

دليل : العمل مبا يضمن سالمة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خالل إصدار األدلة املناسبة 0 ومن أبرزها  عشر ىحدا
 الرقابة الشرعية ودليل الضوابط الشرعية ألنشطة البنك وإجراءات العمل هبا.

أيار  17بتاريخ  4/م ن/ب 511بتطبيق القرارات الصادرة عن جملس النقد والتسليف اليت ختص عمليات املراحبة ذات الرقم البنك يلتزم 
خرى ذات وكافة القرارات األُ  1119تشرين الثاين  01يالته بتاريخ وتعد 4/م ن/ب 583واإلجيارة املنتهية بالتمليك ذات الرقم  1119
 الصلة.

 الضوابط الرقابية املستخدمة لإللتزام بالشريعة.

مقاصد التشريع يف مجيع  منذ نشأته تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ومراعاةش.م.م.ع يلتزم بنك سورية الدويل اإلسالمي 
وجود هيئة الرقابة الشرعية اليت يُعتمد تكوينها وتقر الئحتها من اجلمعية العامة 0 وهي مستقلة عن مجيع  ولتحقيق ذلك كان 0معامالته

 اليهإدارات البنك وختضع مجيع معامالت البنك وتعامالته ملراقبتها وموافقتها0 وهذا االلتزام الشرعي يعت  أهم معايري اجلودة اليت حيرص ع
قدمة لعمالئه 0 وعليه يقع على عاتق كل قيادات وعاملي البنك االلتزام هبذه السياسة وفق ما ورد يف نظام البنك يف منتجاته وخدماته امل
 البنك وقراراته من خالل:
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 م . 7/6/1116/م وبتاريخ 67قرار رئاسة جملس الوزراء  -0

 م.3/4/1117حمضر اجتماع اهليئة العمومية األول بتاريخ  -1

 .1100بتاريخ  أيار  6896ء رقم قرار رئاسة جملس الوزرا -3

 .1100كانون الثاين   09بتاريخ  4/م ن/ب733قرار جماس النقد والتسليف رقم  -4

  
 رأس المال: إدارة-8,
 
 إدارة  رأس المال. 

أصحاب حسابات   مبصاحل اإلخالل دون حمتمل طارئ حدث أي مواجهة على البنك لقدرة مقياس املال رأس كفاية تعت 
 للبنك االئتماين والوضع املال رأس كفاية تساعد حيث املصرف، يف األعمال قطاعات ُمتلف يف وُمصصات االئتمان ،االستثمار
 .املسامهني وثقة االستقرار املايل تعزيز على
 حتت املستفيدة اجلهات مصاحل محاية شأنه من املال لرأس مثايل هيكل خالل من مسامهيه استثمارات قيمة تعزيز إىل البنك يهدف
 معقولة للمسامهني. عوائد وحيقق النظامية، للمتطلبات ملبياً  يكون الوقت نفس ويف للنمو، كافياً  جماالً  يتيح كما الظروف، أقصى
 :التايل النحو على وذلك املال، رأس إلدارة ةيرئيس أهداف ثالثة هناك
 .املتوقعة غري سائراخل لتغطية كايف رأمسال على احملافظة خالل من البنك استقرار من التأكد -0
 .باملخاطر املرجحة العوائد حتسني خالل من املال لرأس الفعال االستخدام تعزيز -1
 .األعمال قطاعات على املال لرأس الالفعّ  التوزيع خالل من للمخاطر املسبقة واإلدارة القرار صنع عملية حتفيز -3
 
 :يلي كما املال، رأس من املختلفة األنواع بقياس املصرف يقوم
أس املال اإلمجايل: يستخدم لقياس رأس املال املطلوب حلماية البنك من اإلعسار. وقام مصرف سورية املركزي بوضع الضوابط ر  -4

 .%8اليت جيب أال تتدىن يف أي وقت عن  األموال اخلاصةوالقواعد للبنوك حول كيفية قياس 
امللكية وذلك حبسب ماحتدده القواعد احملاسبية وبالتايل رأس املال األساسي: يستخدم لقياس رأس املال والذي يتمثل يف حقوق  -5

 واحتياطي إعادة التقييم. دورةفإن هذا املقياس يتكون باألساس من إمجايل رأس املال املدفوع واالحتياطيات املؤهلة واألرباح امل
 

 املبلغ الذي يعت ه املصرف كرأس املال ونسبة كفاية رأس املال، وفق اجلدول التايل:  -ز
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 /ليرة سورية0238 /ليرة سورية0202 البيان
 بنود رأس املال األساسي

  
 43,111,111,111 43,111,111,111 رأس املال املكتتب

 4,132,132,134 4,424,113,233 احتياطي قانوين

 4,613,631,336 6,361,415,633 احتياطي خاص

 264,336,416 6,441,124,332 إحتياطي معدل األرباح

 36,311,111- 36,311,111- صايف املسامهات يف املؤسسات املالية

 13,434,513- 413,345,133- صايف املوجودات الثابتة غري امللموسة

 1   خسائر غري حمققة عن استثمارات مالية

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

-636,132,241 -353,664,664 

 3,421,114,126 41,445,445,461 و اخلسارةأصايف الربح 

 41,133,311,441 34,611,111,141 رباح غري احملققة عن تقييم القطع البنيويايف األص

 46,311,115,631 14,111,411,511 صافي االموال الخاصة األساسية

األموال اخلاصة املساندة )ُمصصات املرحلة األوىل 
 (31ار املعي-والثانية 

1,144,516,135 3,413,323,241 

 466,113,553 634,213,151 احتياطي القيمة العادلة

 42,143,235,236 13,433,553,162 مجموع رأس المال التنظيمي) األموال الخاصة (

 441,422,336,325 541,624,226,231 جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

 63,151,311,321 26,131,114,113 حسابات خارج امليزانية املثقلة

 41,414,132,134 20,078,162,143 التشغيلية املخاطر

 4,414,112,465 4,413,641,331 ُماطر السوق

 432,641,512,344 142,423,123,433 إجمالي المخاطر 

 %1346 %41361 )%( نسبة رأس المال األساسي

 %41342 %44334 )%( نسبة كفاية رأس المال
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 ات الموجودات والمطلوبات:استحقاقتحليل  ي
 : التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها اجلدوليبني 

 0202 لغاية سنة اكثر من سنة المجموع
   ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 املوجودات:   

 أرصدة لدى مصارف مركزيةنقد و  ,,562,5,,,,,,22 6 ,,562,5,,,,,,22

468,8,2,,,5,92, 6 468,8,2,,,5,92,  
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف  

 ومؤسسات مصرفية

24,,4,,4,5,98, 6 24,,4,,4,5,98, 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف  

 ومؤسسات مصرفية

 ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت  646,,6,,5,5,642 82,,,8,984,84, 42,262,,,2,66,,

88,,46,,,66 88,,46,,,66 6 
استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 االخر

 رؤوس أموال الشركاتاستثمارات يف  6 54,566,666 54,566,666

 ليكصايف موجودات إجارة منتهية بالتم - ,,,,,,6,, ,,68,5,6,6, 96,,,,69,5,

 صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية   - 22,,,,99,8, 5,,,,,4,,,4 49,869,,,,2

 موجودات ثابتة 6 8,,,,,,,5,942 8,,,,,,,5,942

 موجودات غري ملموسة 6 625,,,62,2, 625,,,62,2,

 موجودات ضريبية مؤجلة 6 6 6

 موجودات أخرى 6 9,,4,5,2,2 9,,,2,2,,5,,4

 الوديعة اجملمدة 6 464,,9,9,5,44 464,,9,9,5,44

 مجموع الموجودات ,,,,,,,,2,,,4,6,, 82,9,6,,99,642 ,2,,,,58,9,,49,,,
 املطلوبات:   

4,4,,4,,,95,,,, 555,98,,564 4,4,,,,,,,2,4,5 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف 

 واملؤسسات املالية
 أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء 58,,,,2,,5,,56, 6 58,,,,2,,5,,56,

 تأمينات نقدية ,4,8,49,,,2,2,8 69,,9,,,88, ,26,,,2,5,6,5,5

 ُمصصات متنوعة 6 85,5,8,,,4,88 85,5,8,,,4,88

 مطلوبات أخرى 6 9,,,666,,45,96 9,,,666,,45,96

 ةستثمار املطلقحسابات أصحاب حسابات اال ,8,,9,,,42,,,9, 6,,,6,,,29,,8, ,6,62,,,2,,,4,4

 ُمصص ضريبة الدخل 8,2,,86,59,,2 6 8,2,,86,59,,2
 مطلوبات ضريبية مؤجلة 6 ,,5,,48,,8, ,,5,,48,,8,

,,422,4,,,,2,,94, 28,,,,,,62,659 ,,,95,965,,,9,8,, 
وحقوق أصحاب حسابات االستثمار  مجموع المطلوبات

 المطلقة
 الصافي 5,6,,2,448,99, ,,4,586,9,,,56 ,5,4,24,,82,89
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 0238 لغاية سنة اكثر من سنة المجموع
   ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 املوجودات:   

 نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية ,68,86,,99,,,42 6 ,68,86,,99,,,42

,,,,82,2,,,9,5 6 ,,,,82,2,,,9,5 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف  

 يةومؤسسات مصرف

,2,85,,,,,,,9, ,2,85,,,,,,,9, 6 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف  

 ومؤسسات مصرفية

 ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت 4,6,589,,,,,48, ,855,296,46,,, 94,,6,,,25,994,

288,,,4,,86 288,,,4,,86 6 
لشامل استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا

 االخر

 رؤوس أموال الشركاتاستثمارات يف  6 54,566,666 54,566,666

 صايف موجودات إجارة منتهية بالتمليك - 66,,,,5,8,, 69,6,8,,2, 8,,,,4,,96,

 صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية   - 948,,6,,995 558,955,4,5 ,,,,552,4,4,,

 جودات ثابتةمو  6 4,828,2,6,5,9 4,828,2,6,5,9

 موجودات غري ملموسة 6 65,,,2,,82 65,,,2,,82

 موجودات ضريبية مؤجلة 6 6 6

 موجودات أخرى 6 56,,,,,,4,8,, 56,,,,,,4,8,,

 الوديعة اجملمدة 6 2,466,6,6,5,4 2,466,6,6,5,4

 مجموع الموجودات 88,,,,9,,24,69, 98,,,24,442,62 ,8,,6,5,,,,,82,
 املطلوبات:      

,2,6,4,894,,,6 ,6,,4,,,564 ,,,,4,,,,,,,48 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف 

 واملؤسسات املالية

 أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء ,,4,,,,,26,8,5, 6 ,,4,,,,,26,8,5,

 تأمينات نقدية ,,585,6,5,9,,45 ,,4,,52,,46 4,,,94,5,9,,,45

 ُمصصات متنوعة 6 296,594,296 296,594,296

 مطلوبات أخرى 6 5,,,5,569,9,4, 5,,,5,569,9,4,

 ةحسابات أصحاب حسابات االستثمار املطلق 22,946,,,2,,,2, 425,,998,82,,, 5,,,588,,2,,6,,

 ُمصص ضريبة الدخل 985,,,,,4,5,4 6 985,,,,,4,5,4

 مطلوبات ضريبية مؤجلة 6 ,,6,,,,,94 ,,6,,,,,94

,56,9,4,885,2,6 ,6,,65,,,9,486 ,46,,,,,,2,,,86 
وحقوق أصحاب حسابات االستثمار  مجموع المطلوبات

 المطلقة
 الصافي 468,,42,84,,,4 68,5,8,,8,,,,, ,4,,49,,,2,,,,
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 ) خارج الميزانية (:  ات محتملةالتزامارتباطات و  -12
 ية( :امسئتمانية ) قيمة اات التزامارتباطات و  -أ

  0202 0238 
 ليرة سورية ليرة سورية  

 6 625,,4,,,45,24 اعتمادات
    قبوالت

     كفاالت صادرة عمالء :

 598,,,9,,6,58, ,59,5,2,94, دفع  -  

 68,259,,565,,4 ,5,,825,4,4,,5 حسن تنفيذ  -  

 6,5,,4,4,6,26 64,,,,42,8,,, دخول عطاء  -  

 998,,2,856,84 8,4,,425,92,, خرىأُ   -  

     كفاالت صادرة بنوك :

 565,848,8,8,,, ,,,,62,,,,,,,5 حسن تنفيذ  -  
 82,282,,8,, 4,4,,2,,5,2 خرىأُ   -  

سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 
 52,2,2,654,,9, 44,9,8,,,56,,, )مباشرة وغير مباشرة(

     خرى أُ 

 23783372237303 332783378387038 المجمييييييوع   

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

 

 وقرار الحظر  االستمرارية -13

أمثرت اجلهود اليت بذلتها إدارة البنك على صعيد تدابري احلظر الدولية عن صدور قرار جملس االحتاد األورويب رقم 

2014/309/CFSP  وبية اليت كانت مفروضة على البنك والذي مت مبوجبه رفع العقوبات األور  19/15/1104بتاريخ

كما وانتهجت السلطات ال يطانية والسويسرية هنج مثيلتها األوروبية فصدرت القرارات تباعاً من قبل 31/5/11010يخ بتار 

 ليت كانت مفروضة على البنك أيضاً .هاتني السلطتني لتزيل العقوبات ا
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املتحدة األمريكية بالشكل األمثل بغية  علماً أن املعنيني لدينا يقومون مبتابعة اإلجراءات القانونية مع حمامي البنك يف الواليات

التابع لوزارة اخلزانة رفع اسم بنك سورية الدويل اإلسالمي من لوائح العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنبية 

 عة .جوهي اآلن مبرحلة املرا0  16/6/1101بتاريخ  األمريكية

 البنك بتقدمي كافة اخلدمات والتسهيالت املصرفية للعمالء. إضافة إىل ما سبق، تؤكد اإلدارة العليا على استمرار

 


