






 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلسالمي الدولي سورية بنك    
 سورية عامة مغفلة مساهمة شركة  

 البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 1220 آذار 13 في المنتهية فترةلل                 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

















9 
 

 
 اإلیضاحات حول البیانات المالیة

 31/03/1220المالیة المنتهیة في  فترةلل

 ـ معلومات عامة:1
 

 2006أيلول  7/م.و تاريخ  67مبوجب قانون قرار رئاسة جملس الوزراء رقم  2006أيلول  7ة مسامهة عامة سورية تأسس بتاريخ شرك البنكإن 
 2005لعام  35لدى وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك وخيضع ألحكام املرسوم التشريعي رقم  14886وحصل على السجل التجاري حتت رقم 

لعام  33وقانون التجارة رقم  2002للعام  23وتعليماته التنفيذية والقانون رقم  2001لعام  28ارف اإلسالمية والقانون رقم اخلاص بإحداث املص
 ولألنظمة اليت يضعها جملس النقد والتسليف مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 2011لعام  29وقانون الشركات رقم  2007

أيار  7بوصفه مصرفًا خاصاً، ومت التداول بأسهم املصرف بتاريخ  16ملصارف لدى مصرف سورية املركزي حتت الرقم يف سجل ا البنكمت تسجيل 
 يف سوق دمشق لألوراق املالية وكل ذلك مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 2009

 سورية. -املزة، دمشق 4268ار املعلمني جانب القنصلية السعودية عقار رقم مركزاً رئيسياً له يف مدينة دمشق منطقة املزة أتوسرتاد مقابل د البنكاختذ 

 فرعاً ومكتبني هي: 19بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه واليت بلغ عددها  البنكيقوم 

 وز، يعفور، مشروع دمر، املالكي)أيار، فندق داما ر  29دمشق (الروضة، املزة، حريقة، عدرا، مزة فيالت شرقية، 

 حلب (العزيزية، السبيل، الفرقان، شارع فيصل)، محاه، محص، الالذقية، طرطوس، القامشلي.

 ومكاتب (مكتب شام سيت سنرت، مكتب مرفأ الالذقية)

ىل سوق دمشق لألوراق املالية رقم وفقًا للكتاب املوجه إ للبنكبقرار من الرئيس التنفيذي  2021متوز  8مت متديد إغالق فرع القامشلي حىت 
 .2021أيار  10يف  (2021/3610)والكتاب املوجه إىل هيئة األوراق واألسواق املالية السورية رقم   2021أيار  10) يف 2021/3609(

ة للسهم الواحد، لرية سوري 500سهم بقيمة امسية  10,000,000لرية سورية موزع على  5,000,000,000برأس مال مقداره  البنكوقد تأسس 
 2010لعام  3لرية سورية وذلك تطبيقًا ألحكام القانون رقم  461,381,500بزيادة رأمساله مبقدار  2010خالل شهر تشرين الثاين  البنكقام 

ك الرتخيص على أن ال والذي حيدد رأمسال املصرف اإلسالمي املصرح به يف ص 2005لعام  35القاضي بتعديل املادة الرابعة من املرسوم التشريعي رقم 
، وقد اتبعه 2010لعام  3مليار لرية سورية موزعة على أسهم امسية وستتم هذه الزيادة خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم  15يقل عن 

ة سورية، ويف وقت لري  7,500,000,000ليصبح رأس املال مبقدار  2011لرية سورية خالل شهر آذار  2,038,618,500بزيادة رأمساله مبقدار 
على الطلب املقدم من  2011حزيران  28/أ.م بتاريخ 80الحق متت املوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية قرار رقم 

األسهم ودجمها الصادرة  وعلى أحكام تعليمات جتزئة 2010لعام  115خبصوص جتزئة القيمة االمسية للسهم وفقًا ألحكام املرسوم رقم  البنكقبل 
املتضمن املصادقة على تعديل النظام  2011حزيران  23تاريخ  1855وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  2011نيسان  7/م تاريخ 49بالقرار رقم 

لتصبح القيمة االمسية  2011 حزيران 28تاريخ  32األساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة جملس املفوضني جبلسته رقم 
سهم بقيمة إمجالية  75,000,000لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل أسهم املصرف  100سورية الدويل اإلسالمي  بنكالسهم 

 لرية سورية، وقد اتبعه بعدة زيادات كما يوضح اجلدول التايل: 7,500,000,000
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 رقم الزيادة
 قيمة الزيادة

 ليرة سورية

 جمالي رأس المال بعد الزيادةإ

 ليرة سورية

 8,112,309,200 612,309,200 الزيادة الثالثة

 8,499,405,700 387,096,500 الزيادة الرابعة

 9,561,831,400 1,062,425,700 الزيادة الخامسة

 13,701,159,800 4,139,328,400 الزيادة السادسة

 15,000,000,000 1,298,840,200 الزيادة السابعة
 

 على وجه اخلصوص مباشرة األنشطة التالية: بنكولل
 اجلارية. احلسابات فتح )1
 قابةرلا ئةیھ زهیتج ما في اھرستثماوا اھب لقطلما رفلتصا ةیرح ھلتي لوال األماملصرف وا والمأ مع اھطخلولقة طلمر االستثمات افتح حسابا )2

 .تمعامالن ماملصرف  في ةیعرلشا
 يدة خارج امليزانية واستثمارها يف ما جتيزه هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.فتح حسابات االستثمار املق )3
 إدارة حسابات االستثمار بصيغيت املضاربة أو الوكالة باالستثمار. )4
 شراء األوراق املالية. التمويل واإلجارة واالستثمار املباشر من خالل إقامة املشروعات املنتجة وتأسيس الشركات، واالستثمار املايل من خالل )5
 .املصرف يف الرقابة الشرعية هيئة جتيزها املصرفية اليت تقدمي اخلدمات )6
ا، بصورة منفردة أو من خالل إنشاء الصن )7  اديق.تقدمي التمويالت احلسنة من األموال اخلاصة للمصرف أو األموال اليت له حرية التصرف املطلق 
  واألنظمة النافذة وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف.أي أعمال مصرفية أخرى جتيزها القوانني )8

رقم  2021حزيران  23من قبل جملس اإلدارة يف جلسته املنعقدة يف  2021آذار  31كما يف   بنكمتت املوافقة على إصدار البيانات املالية لل
 ).5/5/2021ت/(
 

 هيئة الرقابة الشرعية

الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة مـن عـدد حمـدود مـن علمـاء الفقـه والشـريعة والقـانون  2005) لعام 35م (إشارة إىل املرسوم التشريعي رق
من علماء الفقه  ومتدرب أعضاء ثالثةمن  بنكفقد مت تكوين هيئة الرقابة الشرعية يف ال يتم تعيينها من قبل اجلمعية العمومية ملسامهي املصرف اإلسالمي،

 بنكقانون، ويكون رأيها ملزماً للوالشريعة وال
وأنشــطته مــن حيــث االلتــزام بأحكــام الشــريعة  بنــكتتــوىل اهليئــة إبــداء الــرأي الشــرعي يف صــيغ العقــود الالزمــة ألعمــال املصــرف وأنشــطته، ومراقبــة أعمــال ال

 اإلسالمية، وإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمسامهني.
 دة:تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السا

 فضيلة الدكتور عبد الفتاح البزم                  رئيساً  .1
 فضيلة الدكتور يوسف شنار                      نائباً للرئيس .2
 فضيلة الدكتور أنور صطوف                   عضواً تنفيذياً  .3

، بناًء على اقرتاح جملس اإلدارة 2021آذار  25ن/ بتاريخ  /م69مت تعيني هيئة الرقابة الشرعية باملصرف بناًء على قرار جملس النقد والتسليف رقم 
 .ة املركزيملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مبوافقة جملس النقد والتسليف وال جيوز عزل أي منهم إال بقرار من اجلمعية العمومية وإعالم مصرف سوري
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2
 ات الماليةأسس إعداد البيان   2.1

اخلاص "بالتقارير  34وفقًا ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم  2021آذار  31أعدت البيانات املالية املرحلية املختصرة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
قاً للمعايري الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية املالية املرحلية" ووفقاً للمعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ووف

اهليئة وفقٌا للقوانني  والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جملس معايري احملاسبة الدولية يف اجلوانب اليت مل تغطها
الف أحكام الشريعة اإلسالمية. ال تشتمل البيانات املالية املرحلية املختصرة على مجيع السورية وتعليمات وقرارت جملس النقد والتسليف، ومبا ال خي

كانون األول   31املعلومات واالفصاحات املطلوبة إلعداد بيانات مالية سنوية وجيب أن تقرأ باالقرتان مع البيانات املالية السنوية للمصرف كما يف 
مؤشراً للنتائج اليت ميكن توقعها للسنة املالية  2021آذار  31أن تكون نتائج فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف . باإلضافة إىل أنه ليس من الضروري 2020

 .2021كانون األول   31اليت ستنتهي يف 

 يف العرض واإلفصاح مت مراعاة الفصل بني ما خيص أصحاب حقوق املسامهني وما خيص حسابات االستثمار املطلقة.

بيان الدخل  الية املرحلية املختصرة وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات/املطلوبات املالية املستثمرة  بالقيمة  العادلة من خاللأعدت البيانات امل
 الشامل اآلخر واالستثمارات العقارية واملوجودات املتاحة للبيع اآلجل اليت تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات املالية. 

  عرض البيانات املالية املرحلية املختصرة بالعملة التشغيلية للبنك وهي اللرية السورية.مت

 التغييرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 2.2

ات املالية السنوية للسنة إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه البيانات املالية املرحلية املختصرة هي مطابقة لتلك اليت مت اتباعها يف إعداد البيان
 .2021كانون الثاين   1. باستثناء تطبيق التعديالت والتفسريات اجلديدة النافذة اعتبارا من 2020كانون األول   31املنتهية يف 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 
 لى القوائم المالية:معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري ع-أ

جملس و  (AAOIFI)ية مت اتباع مجيع املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه والصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالم
 أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ ) التابعة للمجلس واليتIFRIC) وجلنة تفسري إعداد التقارير املالية (IASBمعايري احملاسبة الدولية (

يف إعداد القوائم املالية للمصرف، واليت مل تؤثر بشكل جوهري على املبالغ واإلفصاحات الواردة يف القوائم املالية  2021يف أو بعد أول كانون الثاين 
 .حملاسبية للمعامالت والرتتيبات املستقبليةللفرتة والفرتات السابقة، علماً بأنه قد يكون هلا تأثري على املعاجلة ا

 المتعلق بالوكالة باالستثمار (الوكالة باالستثمار) 31معيار المحاسبة المالي رقم 

واملوكل. ب املستثمر يهدف هذا املعيار إىل بيان مبادئ احملاسبة والتقارير املالية ألدوات الوكالة باالستثمار واملوجودات واملطلوبات ذات العالقة من جان
 (بإنكشاف املوكل املباشر يعتمد املعيار تصنيفًا حماسبيًا عامًا يتعني مبوجبه على املوكل (املستثمر) أن يقيم طبيعة االستثمار إما باعتباره استثمارًا مباشراً 

 .Wakala venture” مدير االستثمار بالوكالة“)، وهو املنهج املفضل، أو باستخدام منهج Pass-Throughملخاطر االستثمار 

ملوجودات يف كما ينص املعيار على أن يثبت الوكيل بشكل عام املوجودات خارج امليزانية باعتبارها تعود للموكل، إال إذا توفرت شروط حمددة لتصنيف ا
 امليزانية.

  27ت املوافقة من قبل مصرف سورية املركزي بتاريخ ، مع السماح بالتطبيق املبكر، إال أنه مت2020كانون الثاين   1يعترب هذا املعيار الزاميًا من تاريخ 
لس 2021كانون الثاين   1على متديد تاريخ بدء سريان املعيار حىت تاريخ  2021كانون الثاين  ، وذلك انسجاماً مع خمرجات االجتماع الثامن عشر 

، مل يكن لتطبيق هذا املعيار أثر جوهري على 2020حزيران  23-22بتاريخ احملاسبة التابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املنعقد 
 البيانات املالية للبنك.
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)      2

 التغييرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية (تتمة) 2.2

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة (تتمة)
 ير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية: (تتمة)معايير التقار -أ

 المماثلة واألدوات واألسهم الصكوك في باالستثمار المتعلق 33 رقم المالي المحاسبة معيار

يف الصكوك واألسهم واألدوات االستثمارية األخرى  يهدف هذا املعيار إىل وضع مبادئ التصنيف واإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن االستثمار
ا املؤسسة واملعاجلات احملاسبية األساسية مبا يتناسب مع خصائص ومنوذج عمل املؤسسة اليت يتم مبوجبها إجراء اال ا املماثلة اليت تقوم  ستثمارات وإدار

ا.  واالحتفاظ 

 ما إذا كانت أدوات حقوق ملكية، أدوات َدين أو أي أدوات استثمار أخرى.ينطبق هذا املعيار على استثمارات املؤسسة املالية في

 املتعلق "باالستثمار يف الصكوك". 25حيل هذا املعيار حمل معيار احملاسبة املايل رقم 

 حلصر):، يف اجلوانب التالية (دون ا25 رقم املايل احملاسبة معيار طرح تغيريات كبرية عن 33 رقم املايل احملاسبة معيار إن

 بدًال من خيارات التصنيف املتوافقة مع أفضل املمارسات العاملية ؛ ج التصنيف العام اآلن يتماشى مع منوذج األعمال ، -أ
ا معيار احملاسبة املالية رقم  -ب  مبا يتماشى مع أفضل املمارسات العاملية ؛ 25مت السماح خبيارات تصنيف معينة مل يسمح 
 تناسب مع متطلبات الشريعة لتكون املعاجلة احملاسبية متوافقة بشكل أكرب مع أحكام الشريعة اإلسالمية.مت توفري تصنيفات إضافية ت -ت
 مت حتديد متطلبات شرعية معينة خاصة فيما يتعلق بأدوات الدين النقدي وحماسبة التكلفة املطفأة. -ث
ها متوافقة بشكل أكرب مع الشريعة اإلسالمية وغريها من معايري مت حتسني تعريف طريقة معدل الربح الفعلي / طريقة معدل العائد الفعال وجعل -ج

 الصادرة حديثًا؛
ا تقريبًيا مت إلغاء االختيار احملاسيب لألدوات من نوع حقوق امللكية بسعر التكلفة بسبب عدم التطبيق العملي ، وال ُيسمح به إال إذا كان تقديرً  -ح

 للقيمة العادلة.
  27، مع السماح بالتطبيق املبكر، إال أنه متت املوافقة من قبل مصرف سورية املركزي بتاريخ 2020كانون الثاين   1تاريخ  يعترب هذا املعيار الزاميًا من

لس 2021كانون الثاين   1على متديد تاريخ بدء سريان املعيار حىت تاريخ  2021كانون الثاين  ، وذلك انسجاماً مع خمرجات االجتماع الثامن عشر 
مت تطبيق هذا املعيار على األدوات املالية  2020حزيران  23-22تابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املنعقد بتاريخ احملاسبة ال

املالية كما  (املوجودات املستثمرة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر) دون وجود أثر جوهري لتطبيق هذا املعيار على سياسيات البنك
اية الربع األول.   يف 

 التصنيف ألغراض هذا املعيار

 يتم تصنيف كل استثمار على أنه استثمار يف:

 أ.  أدوات من نوع حقوق امللكية ؛

 ب.أدوات من نوع الدين ، مبا يف ذلك: أدوات الدين النقدي من نوع الدين وأدوات الدين غري النقدية.

 وأدوات االستثمار األخرى.

من املعيار، سيقوم البنك بتصنيف االستثمارات اخلاضعة هلذا  10مل يتم ممارسة خيارات االعرتاف املبدئي القابلة للطعن املنصوص عليها يف الفقرة  ما
ا غري مقاسة من خالل  املعيار على أ
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 ) التكلفة املطفأة أو1(

 ) القيمة العادلة من خالل حقوق امللكية أو2(

 دلة من خالل بيان الدخل، بناء على:) دخل القيمة العا3(

 منوذج عمل املؤسسة إلدارة االستثمارات ؛ 
 وخصائص التدفقات النقدية املتوقعة لالستثمار مبا يتماشى مع طبيعة عقود التمويل اإلسالمي األساسية. 

 مل يكن لتطبيق هذا املعيار أثر جوهري على البيانات املالية للبنك.

 الصكوك لحاملي التقارير المالية بإعداد المتعلق 34 مرق المالي المحاسبة معيار

صدر إعداد تقارير حيدد هذا املعيار املبادئ احملاسبية ومتطلبات إعداد التقارير املالية للموجودات واألعمال األساسية ألداة الصكوك، وهو يتطلب من امل
لتأكد من تقدمي التقارير الشفافة والعادلة جلميع املعنيني وخصوصًا حاملي التمويل أو الدعوة إلعدادها حسب احلاجة مبوجب هذا املعيار، وذلك ل

 الصكوك. 

  27، مع السماح بالتطبيق املبكر، إال أنه متت املوافقة من قبل مصرف سورية املركزي بتاريخ 2020كانون الثاين   1يعترب هذا املعيار الزاميًا من تاريخ 
لس 2021كانون الثاين   1ء سريان املعيار حىت تاريخ على متديد تاريخ بد 2021كانون الثاين  ، وذلك انسجاماً مع خمرجات االجتماع الثامن عشر 

 احملاسبة التابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املنعقد 

ية للبنك يف حال طرح أدوات الصكوك يف وقت الحق ، ال يتوقع البنك وجود أثر جوهري للمعيار على البيانات املال2020حزيران  23-22بتاريخ 
 خالل العام.

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)      2

 التغييرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية (تتمة) 2.2

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة (تتمة)
 لة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية: (تتمة)معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعد-أ

 المتعلق باإلجارة 32معيار المحاسبة المالي رقم 

املتعلق "باإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك". ويهدف هذا املعيار إىل وضع مبادئ التصنيف واإلثبات  8حيل هذا املعيار حمل معيار احملاسبة املايل رقم 
 عرض واإلفصاح عن معامالت اإلجارة، مبا يف ذلك أشكاهلا املختلفة اليت تدخل فيها املؤسسة، بصفتها املؤجر واملستأجر على حٍد سواء.والقياس وال

 ، يف اجلوانب التالية (دون احلصر): 8 رقم املايل احملاسبة معيار طرح تغيريات كبرية عن 32 رقم املايل احملاسبة معيار إن

 تصنف معامالت اإلجارة مبوجب هذا املعيار تبعاً ملا يلي: حيث  يف.التغيريات يف التصن 
 اإلجارة التشغيلية.      .1

 إما عن طريق البيع أو اهلدية ؛ -إجارة منتهية بالتمليك مع االنتقال املتوقع للملكية بعد انتهاء مدة اإلجارة       .2

 ي للملكية خالل فرتة اإلجارة مبا يف ذلك إجارة املشاركة املتناقصة؛مع االنتقال التدرجي  االجارة املنتهية بالتمليك      .3

 مبادئ االعرتاف والقياس اجلديدة لالعرتاف املبدئي ألصل حق االستخدام التزام اإلجارة والدفعات املقدمة حملاسبة املستأجر واملؤجر. 
 ود والفصل بينها ، إذا لزم األمر ؛واملكونات غري املتعلقة باالجارة يف العق شروط حتديد مكونات اإلجارة  
صل مبادئ االعرتاف والقياس اجلديدة لإلجارة املنتهية بالتمليك/ إجارة املشاركة املتناقصة؛، حيث يتوجب على املستأجر االعرتاف بـ `` األ 

مع (مبا يف ذلك أصل حق االستخدام واألصل اململوك بالفعل من قبل املستأجر حسب نسب انتقال املل كية). أما املؤجر فيقوم باالعرتاف ا
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 باألصول اململوكة بشكل متناسب مع احلصص والتحول التدرجيي.
 السماح بطريقة معدل العائد / الربح الفعلي للمحاسبة عن دخل اإلجيار ، يف يد املؤجر ؛ 
"اخنفاض القيمة وخسائر  30املالية رقم ملتطلبات معيار احملاسبة  حقوق استخدام األصول املستأجرة جيب أن خيضع اختبار اخنفاض قيمة 

 االئتمان"؛
 كما تضمن حتسني متطلبات االفصاح عن املعيار السابق بالنسبة لكال املؤجر و املستأجر. 

يكن له أثر  ، مع السماح بالتطبيق املبكر، يقوم البنك بتطبيق هذا املعيار وعكس أثره ومل2021كانون الثاين   1يعترب هذا املعيار الزاميًا من تاريخ 
 جوهري على البيانات املالية للمصرف.

 أهم األحكام واالجتهادات والتقديرات المحاسبية 2.3

واملوجودات إن إعداد البيانات املالية املرحلية املختصرة يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر يف قيمة اإليرادات واملصاريف، 
ملرفقة يف البيانات املالية املرحلية املختصرة وكذلك االلتزامات الطارئة املفصح عنها. إن عدم التأكد املتضمن يف اجتهادات واملطلوبات، واإلفصاحات ا

جعة بل كما تتم مراوتقديرات اإلدارة قد يؤدي إىل تعديالت جوهرية يف أرصدة املوجودات واملطلوبات الظاهرة يف البيانات املالية اليت قد تتأثر يف املستق
ا من افرتاضات بصورة مستمرة، ويتم االعرتاف بالتعديالت على التقديرات على أساس مستقبلي.  التقديرات وما يتعلق 

من  ينتج عنها خماطر هامةإن الفرضيات الرئيسية املتعلقة بالتقديرات املستقبلية لألحداث غري املؤكدة يف تاريخ البيانات املالية املرحلية املختصرة واليت قد 
ية الالحقة هي كما املمكن أن تؤدي إىل تعديالت جوهرية يف أرصدة املوجودات واملطلوبات الظاهرة يف البيانات املالية املرحلية املختصرة يف الفرتة املال

 يلي:

 مبدأ االستمرارية

. وعلى الرغم من الظروف واملتغريات االقتصادية احمليطة قامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية
بعني االعتبار والذي يؤدي إىل حالة عدم تيقن مستقبلية، فإن إدارة املصرف متأكدة من أن املصرف لديه املوارد الكافية  19-ومع أخذ تفشي كوفيد

 لتساعده على االستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور. 

عنيون يف بنك سورية الدويل اإلسالمي ببذل جهود كبرية فيما خيص متابعة اإلجراءات القانونية مع حمامي البنك يف الواليات املتحدة كما يقوم امل
أن  التابع لوزارة اخلزانة األمريكية، إال OFACاألمريكية بغية رفع العقوبات اليت ال تزال مفروضة على البنك من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية 

  اإلدارة العليا تؤكد على استمرار البنك بتقدمي كافة اخلدمات والتسهيالت املصرفية للعمالء.

مستمرة.  وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأية أمور جوهرية من املمكن أن تثري شكوكاً هامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة
 ات املالية على أساس مبدأ االستمرارية.بناء عليه، فقد مت إعداد البيان

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   2

 التغييرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية (تتمة) 2.2

 القيمة العادلة لألدوات المالية

يل عن طريق األسعار املعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات املالية، يف حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية بتاريخ بيان املركز املا
، ويف حال يتم تقدير القيمة العادلة عرب طرق تقييم خمتلفة، واليت تتضمن استخدام مناذج التسعري حيث يتم احلصول على املعلومات من متابعة السوق

 اد.تعذر ذلك فإن حتديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجته
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 معدل العائد الفعال

ة للتمويالت وفق طريقة معدل العائد الفعال، يتم االعرتاف بالعوائد باستخدام معدل عائد ميثل أفضل تقدير ملعدل عائد ثابت على مدى احلياة املتوقع
ة وخصائص أخرى خالل دورة التمويل. يتطلب هذا والودائع، كما يساهم يف االعرتاف بتأثري معدالت العوائد املختلفة احملتمل حتديدها وفق مراحل خمتلف

األساسي وإيرادات / التقدير وضع االفرتاضات فيما يتعلق بالسلوك املتوقع ودورة حياة األداة املالية، باإلضافة إىل التغيريات املتوقعة على معدل العائد 
 مصروفات الرسوم األخرى اليت تعد جزًءا ال يتجزأ من األداة.

 مطلوبات الضريبية المؤجلةالموجودات/ال

نات املالية والقيمة اليت الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف البيا
اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضرييب أو حتقيق يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية 

 املوجودات الضريبية املؤجلة.

نما يتم االعرتاف يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبًال. بي
يتم مراجعة رصيد  روقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب.باملوجودات الضريبية املؤجلة للف

ات/املطلوبات املوجودات/املطلوبات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك املوجود
 اً.الضريبية جزئياً أو كلي

 أهم السياسات المحاسبية   2.4

 الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية

ات غري الشرعية يتم جتنيب اإليرادات غري الشرعية من األرباح ليتم صرفها يف وجوه اخلري بناًء على موافقة هيئة الرقابة الشرعية، وتتمثل هذه اإليراد
قواعد الشريعة اإلسالمية واليت ال ميكن جتنبها إمنا يعمل املصرف على حتقيق هذه اإليرادات على قدر احلاجة باإليرادات الناجتة عن املعامالت املخالفة ل

مت تسجيل  2021آذار  31فقط، على سبيل املثال: الفوائد اليت تدفعها املصارف املراسلة عن احلسابات اجلارية. خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
لرية سورية خالل نفس الفرتة من العام  1,750د خمالف للشريعة بناًء على قرارات اهليئة الشرعية مقارنة مع تسجيل مبلغ كإيرا  528,640مبلغ 

 ، حيث كانت هذه املبالغ ناجتة عن:2020
 2021آذار  31 

 غير مدققة
 2020آذار  31

 غري مدققة

 ليرة سورية ليرة سورية 
 1,750 480,000 لة تأخري إجيار صندوقعمو -جتنيب أرباح معامالت غري شرعية 

 - 48,640 أخرى

 1,750 528,640 إجمالي إيرادات حساب المخالفات الشرعية

 2,731,118 2,097,961 رصيد مرحل من سنوات سابقة

 - - االستخدامات خالل الفرتة/ السنة

 2,732,868 2,626,601 رصيد حساب المخالفات الشرعية

 

 ب املخالفات الشرعية كما يلي:وكانت حركة حسا
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 2021آذار  31 
 غير مدققة

 2020كانون األول   31
 مدققة

 ليرة سورية ليرة سورية 
 2,731,118 2,097,961 رصيد حساب املخالفات الشرعية يف بداية الفرتة/السنة

 2,857,343 528,640 الزيادة خالل الفرتة/السنة

 )3,490,500( - االستخدامات خالل الفرتة/السنة

 2,097,961 2,626,601 رصيد حساب المخالفات الشرعية في نهاية الفترة/السنة

 (تتمة)  أهم السياسات المحاسبية   2.4
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)      2

 اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانية المتوقعة 

لس احملاسيب التابع  ) بشأن: "اضمحالل املوجودات 30هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيويف)، معيار احملاسبة رقم (اعتمد ا
  2019، ومت تطبيقه من قبل البنك اعتباراً من كانون الثاين  2017كانون األول   30بتاريخ  واخلسائر االئتمانية وااللتزامات ذات املخاطر العالية"

" املخصصات و االحتياطيات" كما أنتج هذا املعيار تغريات تتعلق بتعديالت  11) حمل معيار احملاسبة املالية رقم 30احملاسبة املالية رقم ( وحل معيار
 ) " احتياطات املخاطر".35صصات و االحتياطيات " واملعيار اجلديد الذي حل حمله املعيار رقم (خ"امل 11معيار احملاسبة املالية رقم 

  وجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.امل -
ائي  لتصنيف االستثمارات يف ادوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  االخر، عند االعرتاف املبدئي  ميكن اجراء اختيار 

 . حال االحتفاظ باستثمارات حقوق امللكية لغرض املتاجرة وال جيوز التصنيف  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  يف

  موجودات مالية بالتكلفة املطفأة -
  يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة املطفأة  يف حال توافر الشرطني التاليني

   ت النقدية التعاقديةان يتم االحتفاظ  باملوجودات  ضمن منوذج اعمال يكون اهلدف منه  االحتفاظ باملوجودات  جلمع  التدفقا .1
ية و الربح ان تؤدي االحكام  التعاقدية للموجودات املالية اىل وجود تدفقات  نقدية  يف تواريخ  حمددة حبيث  تقتصر  على مدفوعات  املبالغ االصل .2

  . املستحق على املبلغ القائم  منها
  30 رقم فيما يلي جدول يوضح  تصنيف املوجودات املالية وفق املعيار احملاسيب

 الشروط منوذج األعمال االصل املايل

االصول املالية بالتكلفة 
 املطفأة 

منوذج األعمال لألصول املالية احملتفظ 
ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

اهلدف من منوذج األعمال هو االحتفاظ باألصول املالية لتحصيل التدفقات  
 لغ االستثمار واألرباح.النقدية التعاقدية املتمثلة يف اصل مب

أن تؤدي االحكام التعاقدية للموجودات املالية اىل وجود تدفقات نقدية يف تواريخ  
 حمددة تشمل مدفوعات املبالغ األصلية و األرباح على املبلغ القائم منها.

االصول املالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل

ظ منوذج األعمال لألصول املالية احملتف
ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

 والبيع

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

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

القيمة االصول املالية ب
العادلة من خالل األرباح 

 واخلسائر

 –مناذج أعمال أخرى تتضمن (املتاجرة 
إدارة األصول املالية على أساس القيمة 

تعظيم التدفقات النقدية عن  –العادلة 
 طريق البيع)

هدف منوذج األعمال ليس االحتفاظ باألصل املايل لتحصيل التدفقات النقدية  
 صيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.التعاقدية أو احملتفظ به لتح

 حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة هلدف النموذج. 

 :اخنفاض القيمة

 39قم  يتم االعرتاف خبسائر االئتمان بصورة مبكرة  أكثر مما  كان الوضع عليه حبسب املعيار الدويل للتقارير املالية ر   30مبوجب املعيار احملاسيب رقم  
. 

دوات الدين بالقيمة يطبق البنك وفق املعيار منهجا من ثالث مراحل  لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة من االصول املالية املثبتة بالتكلفة املطفأة   وا
 يف جودة االئتمان  منذ االعرتاف االويل.تقوم االصول باالنتقال  بني املراحل الثالث  استناداً اىل التغري    .العادلة  من خالل الدخل الشامل  االخر

 اخنفاض قيمة املوجودات املالية:

) خمصصات خسائر االئتمان لتشمل خسائر االئتمان على املوجودات املالية و التزامات التمويل وعقود الضمانات 30تناول معيار احملاسبة املايل رقم (
 ل على كل من خسائر االئتمان املتكبدة واملستقبلية املتوقعة.املالية. والينطبق على استثمارات حقوق امللكية ويشتم

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)      2
 أهم السياسات المحاسبية   2.4

 اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانية المتوقعة (تتمة)

 د تنخفض قيمته أو أن خماطر االئتمان ذات الصلة قد زادت بشكل جوهري. حيث يقوم البنك بتقييم ما اذا كان هناك مؤشر على أن أحد األصول ق

 ويف حالة وجود مثل هذا املؤشر، جيب على البنك تقدير اخلسائر االئتمانية حسب متطلبات املعيار امللخصة أدناه. 

ج يتكون من ثالث مراحل لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة حيث يتم حتديد امل وجودات املالية وخاصة املقاسة بالتكلفة املطفأة ضمن يطبق البنك 
 يارة املخاطر االئتمانية بشكل جوهري :ز املراحل الثالث التالية ويتم تغيري التصنيف بناء على 

الويل و اليت ال تتضمن املرحلة األوىل املوجودات املالية عند االعرتاف ا  شهر. 12املرحلة االوىل: اخلسائر االئتمانية  املتوقعة على مدى   -
عدم تنطوي  على زيادة جوهرية يف  خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل أو اليت تنطوي  على خماطر ائتمانية منخفضة نسبياً، باالضافة إىل 

   يوم 30جتاوز عدد أيام التأخري عن سداد االلتزامات مدة  
شهرا  و يتم احتساب املخصص على  كامل القيمة الدفرتية لألصول   12ى مدى بالنسبة هلذه املوجودات  يتم االعرتاف خبسائر ائتمانية عل -

  . (أصل + ربح )
تتضمن املرحلة الثانية املوجودات املالية اليت  املرحلة الثانية : اخلسائر االئتمانية  املتوقعة على مدى احلياة مع عدم اضمحالل  قيمة االئتمان، -

ان  منذ االعرتاف االويل  و لكن ال يوجد  دليل موضوعي  على اضمحالل القيمة، باالضافة اىل عدم ا زيادة جوهرية  يف خماطر االئتم
  . يوم 90جتاوز عدد ايام التأخري عن سداد االلتزامات مدة 

الدفرتية القائمة   يتم االعرتاف  خبسائر ائتمانية متوقعة على مدى احلياة لتلك املوجودات و لكن يستمر احتساب املخصص على امجايل القيمة -
  .     ( أصل + ربح  )

تتضمن املرحلة الثالثة  املوجودات املالية اليت يوجد  املرحلة الثالثة : اخلسائر االئتمانية املتوقعة  على مدى احلياة  مع اضمحالل قيمة االئتمان، -
صول يتم االعرتاف خبسائر ائتمان متوقعة على مدى احلياة، و ا دليل موضوعي على اخنفاض القيمة يف تاريخ القوائم املالية بالنسبة هلذه اال
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 .  يتم احتساب املخصص على صايف القيمة الدفرتية ( االصل فقط ) و ذلك بعد تعليق االرباح
ذلك  بعد استبعاد قيمة بالنسبة لألداة املالية املضمحلة ائتمانياً تكون قيمة املخصص مساوية للقيمة غري القابلة لالسرتداد  من االداة املالية و  -

رباح  الضمانات املقبولة و يف حال  عدم  وجود ضمانة مقبولة تكون قيمة املخصص مساوية للقيمة الدفرتية لألداة املالية و ذلك بعد تعليق اال
  .  احملققة

 يتم اعتبار املوجودات املالية مضمحلة ائتمانيا يف احلاالت التالية:

موعة املصرفية عندما يتبني للبنك عدم قدرة    . او رغبة العميل  يف سداد التزاماته جتاه البنك أو ا
يوم  أو أكثر على: استحقاق الدين أو أحد أقساطه، دفع املطالبات النامجة عن احلسابات خارج امليزانية نيابة عن العمالء، مجود  90عند مضي  

منه أو  %10ر عملية إيداع، جتاوز السقف املمنوح للحساب اجلاري املدين بنسبة احلساب اجلاري املدين جلهة التسديدات اعتبارًا من تاريخ آخ
 انقضاء تاريخ جتديد التسهيالت االئتمانية املتجددة.أكثر اعتباراً من تاريخ هذا التجاوز، انكشاف احلسابات اجلارية حتت الطلب، 

 يكلة مرتني متتاليتني دون ان يتم االلتزام بشروطها.عندما ختضع أحد/كافة التعرضات االئتمانية جتاه العميل إلعادة اهل 
) اليت مت مبوجبها حتسني تصنيف االئتماين وإخراجه من املرحلة Reschedulingعندما خيل العميل بااللتزام بشروط إعادة اجلدولة األصولية ( 

 الثالثة
 اين وإخراجها من املرحلة الثالثةعندما خيل العميل بااللتزام بشروط التعرضات اليت مت حتسني تصنيفها االئتم 
  عند إعالن العميل إفالسه أو وضعه حتت التصفية 

  :  ان عملية احتساب خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املتوقعة  متر بثالث مراحل

   احتمالية التعثر  -أوال 

انات مستقبلية لنفس االداة  و يتم اعتماد أكثر من متغري  اقتصادي يعين أخذ بيانات سابقة ألداة مالية معينة و مقارنتها  مع متغري اقتصادي  و بي
و كلما   ة ...)وصوال اىل احتمالية التعثر  و يتم التعبري عن احتمالية التعثر  بنسبة مئوية. ان املتغري االقتصادي  هو ( حجم  التضخم , حجم البطال

 مع األخذ بعني االعتبار: . س صحيحزادت احتمالية التعثر كلما ارتفعت درجة املخاطر  و العك

 شهر لألدوات املالية املصنفة ضمن املرحلة االوىل و 12احتمالية حدوث التعثر يف السداد على مدى  -
 على مدى العمر لألدوات املالية املصنفة  ضمن املرحلة الثانية والثالثة. -

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)      2
 السياسات المحاسبية(تتمة)أهم    2.4

   اخلسارة عند التعثر  -ثانيا  

يمة األصل املايل من يتم احتساب اخلسارة عند التعثر  كنسبة مئوية وهنا تتحكم فيها الضمانات املقبولة باالضافة اىل البيانات التارخيية للبنك باسرتداد ق
  .  االطراف املقابلة يف حال التعثر

 د التعثر   التعرض عن  -ثالثا   

ئد املعلقة)،  أما  بالنسبة للتعرضات املتعثرة يكون التعرض عند التعثر  بالقيمة  الدفرتية كما يف  تاريخ القياس  ( الرصيد املستعمل  مطروحا منه العوا
  لقياس مضافا اليها  العوائد احملققة غري املستحقةبالنسبة للتعرضات  املصنفة ضمن املرحلتني األوىل و الثانية فيتم تقدير التعرض بالقيمة الدفرتية بتاريخ ا

.  

   حتسني التصنيف االئتماين

   ر.إن حتسني التصنيف االئتماين هي عملية غري عشوائية  وغري فورية وتتم بعد حتقق عدة شروط أمهها زوال املؤشرات اجلوهرية لزيادة املخاط
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  االنتقال من املرحلة الثانية إىل  املرحلة األوىل

املتعلقة حتسن املؤشرات املتعلقة بالتعرضات االئتمانية ضمن املرحلة الثانية و زوال كافة الدالئل على الزيادة اهلامة يف املخاطر االئتمانية  
يتم التاخر ا، مبا يف ذلك االلتزام بشروط اهليكلة واجلدولة   للتعرضات االئتمانية من خالل االلتزام بسداد  ثالثة أقساط متتالية دون أن 

من الرصيد القائم بتاريخ اهليكلة و اجلدولة ( أيهما أكرب)، أو دفع  % 5عن سداد أي قسط لفرتة تزيد عن ثالثني يوما أو يف حال سداد 
  . يوم 180كافة املستحقات اليت مل يبلغ مدة تأخري  

  . جتديد امللفات االئتمانية بالنسبة للمراحبة الدوارة 
  . ي للعميل لدى البنوك االخرى والذي بناء عليه مت تصنيف العميل لدى البنك ضمن املرحلة الثانيةحتسن التصنيف اخلارج 
   االنتقال من املرحلة الثالثة إىل املرحلة الثانية 
يتكرر يوم  بشرط أال  180سداد كافة املستحقات على التسهيالت االئتمانية واليت سبق وصنفت ضمن املرحلة الثالثة ومل ميضي عليها  

ذلك مرتني عندها ال ميكن حتسني التصنيف االئتماين إال من خالل اجراء جدولة أصولية، حيث يبقى العميل ضمن املرحلة الثانية حىت 
   . يوم 30يتم التأكد من سداد ثالث أقساط متتالية دون أي تأخر بالسداد يتجاوز 

 .  ميل واليت سبق أن صنفت ضمن املرحلة الثالثةإجراء جدولة أصولية لكافة التسهيالت االئتمانية جتاه الع 
ذه زوال كافة األسباب اليت أدت اىل تصنيف التعرض االئتماين  ضمن املرحلة الثالثة، كتجديد ملف االئتماين ملراحبة الدوارة وأال تنطوي ه 

  االسباب على تأخر بسداد املستحقات  مهما كانت مدة  تاخرها بالسداد.
  :احلوكمة

قبولة شرعاً،  ملعيار منهجًا استشرافيًا متاشيًا مع أساليب اجلهات الدولية األخرى املصدرة للمعايري، وذلك بالنسبة للموجودات واألدوات املالية امليتبىن ا
لك احلاالت اليت يوجد كما بني املعيار أبرز املناهج الدولية املتبعة يف جمال اضمحالل املوجودات، دون اإلخالل مببادئ الشريعة وأحكامها. ويغطي كذ

 .فيها التزامات ذات خماطر عالية والذي يتطلب حجز خمصصات للخسائر املتوقعة

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

ا البنك  لتطبيق املعيار اإلجراءات اليت   قام 

فيما مل تغطه املعايري احملاسبية الصادرة عن  9واملعيار  30باإلضافة إىل اإلطار العام إلدارة املخاطر مت تكوين جلنة لإلشراف على تطبيق املعيار  
 .ميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية ومبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسال

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)      2

 أهم السياسات المحاسبية(تتمة) 2.4
 الحوكمة (تتمة)

 وذلك بناء على قرار جملس 1927/16باصدار تعميم رقم ص/ 2018آذار  14قام مصرف سورية املركزي بتاريخ  
كانون   1بدءًا من  30و التطبيق املبكر للمعيار  9تطبيق املعيار  و املتضمن تاجيل 2018شباط  12/ تاريخ 1احملاسبة والتدقيق رقم/

 .2019الثاين 

/ص و الذي يتضمن مشروع التعليمات املقرتحة 8168/16أصدر مصرف سورية املركزي التعميم رقم  2018تشرين الثاين  18و بتاريخ   
   30عيار احملاسبة اإلسالمي رقم و م 9خبصوص تطبيق كل من املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم 

/م ن الصادر عن جملس النقد و التسليف القاضي بالزام املصارف اإلسالمية بتطبيق املعيار 4صدر القرار رقم  2019شباط  14و بتاريخ  



20 
 

ة و فيما مل تغطه معايري احملاسبة و وذلك مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمي 9و املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  30احملاسيب رقم 
اء العمل بقرار  (AAOIFI) املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ، و إ

 . و تعديالته 2009لعام  4/م.ن/ب 597جملس النقد و التسليف 
 

 حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة أسس توزيع األرباح بين أصحاب    2.5

ني أو ختتلط أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق وأموال املسامهني ضمن وعاء املضاربة وبالتايل ال يوجد أولوية لالستثمار ألي من املسامه
 أصحاب حسابات االستثمار املطلق.

 ت االستثمارية يضم العائد من استثمارها إىل وعاء االستثمار ويوزع حسب النسب املتفق عليها.يف حال استثمر املصرف املبالغ احملتجزة يف احلسابا

 يتبع املصرف السياسة التالية يف احتساب األرباح اخلاصة بأصحاب حسابات االستثمار املطلق:

، حيث إن اإليرادات النامجة عن عموالت املصرف تكون  يتم تقسيم اإليرادات إىل إيرادات نامجة عن االستثمارات وإيرادات نامجة عن عموالت املصرف
ا ناجتة عن اخلدمات اليت يقدمها املصرف وال عالقة هلا باستثم ار أموال كاملًة من حق املصرف وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق أل

 أصحاب حسابات االستثمار املطلق.

التحويل بكل عملة على حدة، ويتم فصلها إىل إيرادات متأتية من استثمارات ممولة كليًا من رأس مال يتم الفصل بني الدخل املتأيت من االستثمار و 
 املصرف (استثمارات ذاتية) واستثمارات ممولة بشكل خمتلط (من رأس مال املصرف وأموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق). 

ب على كل من متوسط حقوق املسامهني اخلاضع لالستثمار أو ما يدخل يف حكمها ومتوسط توزع اإليرادات املتأتية من مصدر خمتلط إما نسبة وتناس
 حسابات االستثمار املطلق وذلك الستخراج حصة أصحاب االستثمار املطلق (عقود املضاربة) من اإليرادات حسب طريقة النمر أو 

  الوكالة). املطلق (عقود االستثمار مع حسابات املربم حسب عقد الوكالة

 حيتسب املبلغ املستثمر والذي ميثل املتوسط املرجح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق بناء على الشرائح التالية:

 

 %30 حسابات التوفري

 %50 حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر

 %75 حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر

 %80 حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر 

 %85 دة تسعة أشهرحساب ألجل (وديعة) مل

 %90 حساب ألجل (وديعة) ملدة اثنا عشر شهراً 

 %95 حساب ألجل (وديعة) ملدة أربعة وعشرون شهراً 

 %100 حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً 

م ضامنني هلا.  حيث أن أرباح احلسابات اجلارية حتول إىل املسامهني أل
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 محاسبية الهامة (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات ال      2
 أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة (تتمة)  2.5

 على املبلغ املستثمر حسب العمالت: 2021آذار  31ولغاية  2021كانون الثاين   1وقد بلغ معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفرتة من 

  وسطي السوري:

 %6.51 وفريحسابات الت

 %6.51 حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر

 %6.51 حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر

 %6.51 حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر 

 %6.51 حساب ألجل (وديعة) ملدة تسعة أشهر

 %9.44 حساب ألجل (وديعة) ملدة اثنا عشر شهراً 

 %9.21 حساب ألجل (وديعة) ملدة أربعة وعشرون شهراً 

 %9.00 حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً 

 %0.57 وسطي الدوالر:

 %0.14 وسطي اليورو:

 

اية الربع األول   باللرية السورية وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي: 2021ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات لغاية 

 العائد على الودائع:

 %1.95 حسابات التوفري

 %3.25 ألجل (وديعة) ملدة شهر حساب

 %4.88 حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر

 %5.20 حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر 

 %5.53 حساب ألجل (وديعة) ملدة تسعة أشهر

 %8.50 حساب ألجل (وديعة) ملدة اثنا عشر شهراً 

 %8.75 حساب ألجل (وديعة) ملدة أربعة وعشرون شهراً 

 %9.00 (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً حساب ألجل 

 

 توزع اإليرادات اخلاصة حبصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق وفق املعادلة التالية:

 %40حيتسب نسبة مضاربة (متثل ربح املصرف) كحد أقصى  -
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 املصرف كمضارب. من أرباح أصحاب االستثمار املطلق بعد تنزيل حصة %10حيتسب احتياطي خماطر االستثمار مبا يعادل  -
لرية سورية من اإليرادات اإلمجالية  8,200,000,000باحتجاز احتياطي معدل أرباح بقيمة  2021قام املصرف لغاية الربع األول من عام  -

املصرف حسب  لوعاء املضاربة باللرية السورية املتأتية من مصدر خمتلط، حيث مت توزيع االحتياطي بني أصحاب حسابات االستثمار املطلق وأموال
 نسبة املسامهة يف األموال املستثمرة.

ة يتكون الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق من إمجايل مبلغ اإليرادات املتأتية من مصدر خمتلط بعد طرح كل من حص -
 ثمار املطلق من احتياطي معدل األرباح.املصرف كمضارب ورب مال وبعد اقتطاع احتياطي خماطر االستثمار وحصة أصحاب حسابات االست

) الصادر بتاريخ 4/م ن/ب 834يتم توزيع األرباح مبا يتناسب مع السياسة املعتمدة يف املصرف ومبا يتناسب مع قرار جملس النقد والتسليف رقم ( -
 .2012نيسان  9

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)      2

 باح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة (تتمة)أسس توزيع األر     2.5

اية الربع األول  -  بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي: 2021ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات لغاية 
 %0.57 وسطي الدوالر

  العائد على الودائع:

 %0.57 %100مشاركة  معدل العائد الشهري للدوالر بنسبة

 %0.17 حسابات التوفري

 %0.28 حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر

 %0.42 حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر

 %0.45 حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر 

 %0.48 حساب ألجل (وديعة) ملدة تسعة أشهر

 %0.51 حساب ألجل (وديعة) ملدة اثنا عشر شهراً 

 %0.54 عة) ملدة أربعة وعشرون شهراً حساب ألجل (ودي

 %0.57 حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً 

 

اية الربع األول  -  باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي: 2021ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات لغاية 
 %0.14 وسطي اليورو

  العائد على الودائع:

 %0.14 %100و بنسبة مشاركة معدل العائد الشهري لليور 

 %0.04 حسابات التوفري

 %0.07 حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر
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 %0.10 حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر

 %0.11 حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر 

 %0.12 حساب ألجل (وديعة) ملدة تسعة أشهر

 %0.12 حساب ألجل (وديعة) ملدة اثنا عشر شهراً 

 %0.13 جل (وديعة) ملدة أربعة وعشرون شهراً حساب أل

 %0.14 حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً 

باملصرف  متوسط حقوق املسامهني تتضمن رأس املال منقوصاً منه األموال اليت استخدمها البنك يف شراء املوجودات الثابتة وتنفيذ املشاريع اخلاصة -
 (مشاريع حتت التنفيذ)

بتوظيف جزء من التأمينات النقدية لقاء االعتمادات إال أنه ونتيجة االرتفاع احلاصل يف أموال البنك اخلاصة وذلك نتيجة اإلرتفاع يف  قام املصرف -
على احلسابات اجلارية، وبغية عدم تضخيم أموال البنك اخلاصة الداخلة يف عملية احتساب توزيع االرباح مت احلصول على موافقة جملس االدارة 

ىل م ادخال التأمينات ضمن حصة املسامهني، وبالتايل فقد مت التربع جبزء من حصة املسامهني من االرباح الناجتة عن توظيف تلك التأمينات إعد
لرية سورية ضمن وعاء املضاربة باللرية السورية ، و ذلك حىت نتمكن من  221,822,161املودعني حيث بلغ وسطي املبلغ املتربع به شهريًا 

 يع عائد مناسب على املودعني و ميكننا من املنافسة يف السوق املصرفية و ميكننا من االحتفاظ بسيولة كافية للمصرف.توز 
يورو  كما قام املصرف باسرتجاع جزء من احتياطي معدل أرباح  919منذ بداية الربع االول حقق املصرف ايرادات من وعاء املضاربة باليورو بقيمة  -

 يورو وذلك للمحافظة على عوائد استثمارية منافسة يف السوق املصرفية. 7,500باليورو بقيمة 
 كما قام املصرف بتخفيض نسبة املضارب على الوعاء باللرية السورية و ذلك من أجل حتقيق معدل عائد أفضل على حسابات االستثمار املطلق. -
املطلق أياً من املصاريف املشرتكة (عدا مصروف خمصص اخلسائر  مل يقم املصرف بتحميل أصحاب حسابات االستثمار 2021منذ بداية عام  -

وذلك لغرض حتقيق نسب أعلى لعوائد االستثمار الستقطاب إيداعات  حيث تعترب كافة هذه اإليرادات خاصة باملسامهني ، االئتمانية املتوقعة)
 ق.مناسبة للمصرف وحفاظاً على استقرار الودائع وأصحاب حسابات االستثمار املطل

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)      2

 أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة (تتمة)    2.5

لرية  1,054,890,689البالغ قام املصرف باعادة جزء من خمصص اخلسائر االئتمانية العائد للمحفظة الصحاب حسابات االستثمار املطلق و  -
 .سورية

قام املصرف بوضع أرباح متوقعة منافسة للعمالء على ودائع الوكالة وذلك من أجل جذب الودائع وأصحاب حسابات االستثمار املطلق ولغرض  -
 احتفاظ املصرف بنسبة سيولة كافية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية املركزي.

 من شهر كانون األول. 31حزيران و من شهر 30يتم توزيع األرباح مرتني كل عام، يف  -

 توزيع األرباح فيتم كل ستة أشهر، يقصد بالتنضيض احتساب وحتديد الربح. أما التنضيض بشكل شهرييتم  -

ارات حيدد جملس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق خماطر االستثمار وذلك بعد تغطية مجيع املصروفات واخلسائر املرتتبة على االستثم -
 .2005لعام  35ليت تكون هذا الصندوق ملواجهتها، وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم ا
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 وقرار الحظر  االستمرارية 2.6

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

، التابع لوزارة اخلزانة األمريكية OFACلعقوبات اليت ال تزال مفروضة عليه من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية األمريكية بغية رفع ا

 إضافة إىل ما سبق، تؤكد اإلدارة العليا على استمرار البنك بتقدمي كافة اخلدمات والتسهيالت املصرفية للعمالء.

  سياسة المصرف في شطب الدين 2.7

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

قانونية او غريها وبعد التأكد من عدم وجود أي موجودات لدى العميل ميكن التنفيذ عليها وحتصيل حقوق البنك ،يقرر البنك استهالك بالطرق ال
 الدين واعدامه سواءاً مت اعدام كامل الدين او جزء منه وميكن تلخيص احلاالت اليت ينطبق عليها اعدام الدين على النحو التايل:

 
 نسبة للعمالء االفراد) وعدم مقدرة الكفالء اوالورثه الشرعيني بالوفاء بالتزاماتهوفاة العميل (بال -
 العجز الكلي للعميل الذي مينعه من العمل والقدرة على سداد التزاماته اجتاه البنك -
 صدور حكم قضائي بإفالس العميل -
 جة االوضاع االقتصاديةعدم امكانية وقدرة العميل والكفيل على سداد االلتزامات املرتتبة عليهم نتي -
 اختالل يف قيمة الضمانات وعدم قدرة البنك على استيفاء حقوقه بشكل كاف من خالل هذه الضمانات الخنفاض قيمتها . -
وجود تسوية مع العميل املتعثر إلعدام جزء من مديونيته مقابل سداد اجلزء الباقي حسب احلد االعلى للنسب املقررة من جملس اإلدارة مع  -

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

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

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

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

 تقيد هذه املبالغ احملصلة حلساب االيرادات
 دين املعدوم سابقاً وموافقة البنك على ذلك .عدم منح اي عميل سبق ومت اعدام دينه او جزء منه أي متويل جديد إال بعد سداد ال -
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 : نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية -3
ا األصلية ثالثة أشهر فأقل)، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بن  وك مركزية.هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقا

 ليرة سورية
 31/12/2020 31/03/2021 البيان

 4,830,916,862 7,576,032,910 نقد في الخزينة
 0   أرصدة لدى مصارف مركزية :

 414,028,707,246 521,626,296,275 * حسابات جارية/ ودائع تحت الطلب -
 26,622,747,815 33,527,349,743 متطلبات االحتياطي النقدي -

 121,514,879 412,838,080 غرفة التقاص -أخرى 
 2,286,382,289- 1,346,936,774- الخسائر اإلئتمانيةينزل: مخصص 

 443,317,504,513 561,795,580,234 المجمــوع
السورية املتعلقة بتأمينات االعتمادات املستندية املعززة من قبله وذلك مبوجب قرار جملس مت اعفاء البنك من تشكيل خمصصات على التعرضات بالعمالت األجنبية جتاه احلكومة  *

 .25/03/2021/م.ن) تاريخ 66النقد ةالتسليف رقم (
 : 30توزیع التعرضات اإلئتمانیة لألرصدة الجاریة لدى مصارف مركزیة حسب تصنیف المعیار رقم  -

 

المرحلة  المرحلة األولى البیــان
 المجموع المرحلة الثالثة یةالثان

 521,626,296,275   521,626,296,275 حسابات جارية/ ودائع تحت الطلب -
 33,527,349,743   33,527,349,743 االحتياطي النقدي متطلبات -

 1,346,936,774-   1,346,936,774- مخصص خسائر ائتمانية
 553,806,709,244   553,806,709,244 31/03/2021المجمـوع

 
  یوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانیة لألرصدة الجاریة لدى مصارف مركزیة -

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان

 2,286,382,289   2,286,382,289 31/12/2020كما في 
 0   0 فروقات تقييم اسعار الصرف

لخسائر االئتمانية مخصص ا
الربع االول  المشكل عن

 2020عام 
-939,445,515   -939,445,515 

 1,346,936,774   1,346,936,774 رصید نهایة الفترة
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  وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشهر أو أقل: استثماروحسابات  یداعاتإ - 4

  
 لیرة سوریة مصارف  مصارف 
 المجمـــــــــــوع خارجیــــة ــةمحلیــ

 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 البیــــان
جاریة  حسابات

 218,854,584,560 105,355,026,092222,202,579,365 102,071,174,681 113,499,558,468 120,131,404,684 وتحت الطلب

حسابات 
 استثمارات مطلقة

استحقاقها األصلي 
 أشهر أو اقل 3

   38,004,870,165  38,004,870,165  

  6,319,180,066  6,319,180,066    المرابحات الدولیة

ینزل: مخصص 
 الخسائر اإلئتمانیة

-1,753,530,276 -1,786,088,666 -12,642,622,878-8,203,719,953 -14,396,153,154 -9,989,808,619 

 208,864,775,941 252,130,476,442 97,151,306,139 133,752,602,034 111,713,469,802 118,377,874,408 المجموع
 

لرية سورية  للسنة //  102,597,944,630 //مقابل(لرية سورية  // 145,146,270,544نتيجة العقوبات// لغت األرصدة املقيدة السحب ب
 ) . السابقة

 //ل.س. 91,380,040,607بالبنك//  يبلغ مبلغ األموال اخلاصة الصافية
 
حسب  یداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشهر أو أقلتوزیع التعرضات اإلئتمانیة لإل -

 :30تصنیف المعیار رقم 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان

 222,202,579,365   222,202,579,365 لطلبجارية وتحت احسابات 
حسابات استثمارات مطلقة 

أشهر أو  3استحقاقها األصلي 
 اقل

38,004,870,165   38,004,870,165 

 6,319,180,066   6,319,180,066 المرابحات الدولیة
 14,396,153,154-   14,396,153,154- ينزل مخصص خسائر إئتمانية

 252,130,476,442   252,130,476,442 31/03/2021المجمـوع
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یداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف یوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانیة لإل -
 : ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشهر أو أقل

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان

 9,989,808,619 0 0 9,989,808,619 31/12/2020ي كما ف
 0   0 فروقات تقييم اسعار الصرف

مخصص الخسائر االئتمانية 
المشكل عن الربع االول 

 2021عام 
4,406,344,535     4,406,344,535 

 14,396,153,154 0 0 14,396,153,154 رصید نهایة الفترة
 
 

  ارف ومؤسسات مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشهر:وشهادات لدى المص استثمارحسابات  -5
 ن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:إ

 
 لیرة سوریة مصارف مصارف
 المجمـــــــــــوع خارجیــــة محلیــــة

 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 البیـــــــــــــان
حسابات استثماریة 

 37,910,606,875  37,910,606,875  0  مطلقة

 6,304,313,598  6,304,313,598  0  مرابحة دولیة

 486,487 486,487 486,487 486,487 0  حسابات مجمدة
ینزل: مخصص 
 1,488,140,974- 486,487- 1,488,140,974- 486,487- 0  الخسائر اإلئتمانیة

 42,727,265,986  42,727,265,986 0 0  المجمـــــــوع

 . ) لیرة سوریة  للسنة السابقة// 44,215,406,960 //مقابل لیرة سوریة  (//  486,487//  بلغت األرصدة المقیدة السحب
 
 
 : مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشهرالمؤسسات الشهادات لدى المصارف و الستثمار و االحسابات توزیع التعرضات اإلئتمانیة ل -
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة ىالمرحلة األول البیــان

 486,487   486,487 حسابات مجمدة

 486,487-   486,487- ينزل مخصص خسائر إئتمانية

 0   0 31/03/2021المجمـوع
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مؤسسات الشهادات لدى المصارف و الستثمار و االحسابات یوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانیة ل -

 :مصرفیة لمدة تزید عن ثالثة أشهرال

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان

 1,488,140,974     1,488,140,974 31/12/2020كما في 
 0       فروقات تقييم اسعار الصرف

مخصص الخسائر االئتمانية 
الربع االول  عن المشكل

 2021عام 
-1,487,654,487     -1,487,654,487 

 486,487 0 0 486,487 رصید نهایة الفترة
 
 
 :األنشطة التمویلیةوأرصدة البیوع المؤجلة ذمم صافي   -6
 تفاصیل هذا البند هي كما یلي: أن

 
 31/12/2020 31/03/2021 البيــان

 696,480,670,310 771,891,059,808 الُمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء 
 0 0 ابات دائنة صدفة مدينةحس

 0 0  اجارة الخدمات
 727,980,000 636,980,500 بيع آجل

 525,372,279 512,185,801 ذمم ناتجة عن حسابات خارج الميزانية
 697,734,022,589 773,040,226,109 المجمـوع

 45,727,217,597- 74,873,143,999- ينزل: األرباح المؤجلة 
 370,034,955- 480,726,761- فوظةينزل: األرباح المح

 37,629,645,633- 37,673,323,475- ينزل: ُمخصص التدني 
 614,007,124,404 660,013,031,874 صافي ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت

 
 جد تمویالت ممنوحة للحكومة السوریةو ال ی  -
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 : 30ر رقم اإلئتمانیة حسب تصنیف المعیا توزیع التعرضات -
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان

 771,891,059,808 124,278,706,808 302,841,554,025 344,770,798,975 الُمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء

 0 0 0 0 حسابات دائنة صدفة مدینة

     ُأخرى (االجارة)

 636,980,500   636,980,500  بیع آجل
ُأخرى (ذمم ناتجة عن حسابات 

 512,185,801 512,185,801 0 0 خارج المیزانیة)

 773,040,226,109 124,790,892,609 303,478,534,525 344,770,798,975 المجمـوع

 74,873,143,999- 7,814,235,274- 28,315,074,706- 38,743,834,019- ینزل: األرباح المؤجلة

 480,726,761- 480,726,761-     المحفوظةینزل: األرباح 

 37,673,323,475- *32,920,956,982- 4,416,649,626- 335,716,867- ینزل: ُمخصص التدني
صافي ذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة 

 31/03/2021 التمویالت
305,691,248,089 270,746,810,193 83,574,973,592 660,013,031,874 

 ئر االئتمانية للمرحلة الثالثة خمصصات اخلسائر االئتمانية احملتجزة لقاء الذمم ناجتة عن حسابات خارج امليزانية (عمالء.بنوك ) .يتضمن خمصص اخلسا *
 

 : یوضح الجدول أدناه التغیرات في ذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة -
 

 المجموع ثةالمرحلة الثال المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان

 651,636,770,037 70,151,370,661 334,718,085,850 246,767,313,526 2020-12-31كما في الرصید 

التسهیالت الجدیدة خالل 
 الفترة

42,069,573,634 21,879,903,845 8,733,302,514 72,682,779,993 

التسهیالت المسددة خالل 
 26,633,194,681- 1,835,541,903- 19,972,538,608- 4,825,114,170- الفترة

تغیرات نتیجة للذمم المدینة 
المثبتة في الرصید االفتتاحي 

 تضمن على:
        

 0 7,732,695,136- 20,542,457,530- 28,275,152,666 محول إلى المرحلة االولى
 0 102,930,349- 6,335,203,616 6,232,273,267- محول إلى المرحلة الثانیة

 0 47,282,424,787 47,254,737,354- 27,687,433- مرحلة الثالثةمحول إلى ال
 697,686,355,349 116,495,930,574 275,163,459,819 306,026,964,956 رصید نهایة الفترة

 
 
 
 
 



30 
 

 
 : مرحلةیوضح الجدول أدناه التغیرات في مخصص الخسائر االئتمانیة لذمم البیوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمویلیة حسب ال -
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان
 37,629,645,633 33,823,463,671 3,535,098,472 271,083,490 2020-12-31كما في الرصید 

 0 0 0 0 فروقات تقييم اسعار الصرف
مخصص الخسائر االئتمانية 
 0 0 0 0المستخدم لقاء الديون المعدومة

ي الخسائر االئتمانیة صاف
 43,677,842 128,520,369 957,609,017 1,042,451,544- المتوقعة للفترة

تغیرات نتیجة للذمم المدینة 
المثبتة في الرصید االفتتاحي 

 تضمن على:
        

 0 1,000,728,236- 124,349,291- 1,125,077,527 محول إلى المرحلة االولى

 0 4,722,667,423- 4,740,660,029 17,992,606- محول إلى المرحلة الثانیة

 0 4,692,368,601 4,692,368,601- 0 محول إلى المرحلة الثالثة

 32,920,956,98237,673,323,475 4,416,649,626 335,716,867 رصید نهایة الفترة

 
وحجز املخصصات االزمة مقابل اخلسائر  2018للعام  4م يقوم املصرف باختاذ ما يلزم من اجراءات لاللتزام بقرار جملس النقد والتسيلف رق -

 االئتمانية املتوقعة.
 
  :االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -7
 

 31/12/2020 31/03/2021 البيــان
 لتأمین التكافليشركة العقیلة ل ناقالت الغاز شركة العقیلة للتأمین التكافلي ناقالت الغاز أسهم الشركات
 849,275,801 44,085,888 1,443,723,541 43,533,952 القیمة السوقیة

ةمخصص الخسائر االئتمانی  -6,159,989 0  -6,159,989 0  
ض القیمة السوقیة بعد تخفی

ة مخصص الخسائر االئتمانی  1,481,097,504 887,201,700 

 
 : 30ستثمرة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر حسب تصنیف المعیار رقم مموجودات مالیة توزیع التعرضات اإلئتمانیة ل -

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان

 1,487,257,493     1,487,257,493 أسهم الشركات

 6,159,989-     6,159,989- ينزل مخصص خسائر إئتمانية

 1,481,097,504 0 0 1,481,097,504 المجمـوع
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 مستثمرة من خالل بیان الدخل الشاملموجودات مالیة یوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانیة ل -

 :  30اآلخر حسب تصنیف المعیار رقم     

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان

 6,159,989   6,159,989 31/12/2020كما في 
مخصص الخسائر االئتمانية 
المشكل عن الربع االول 

 2021عام 
0   0 

 6,159,989   6,159,989 رصید نهایة الفترة
 

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي: 
  :ات في األسهمستثمار االعن  فصاحفیما یلي جدوًال لإل

 لیرة سوریة            31/03/2021      

 للسهمرة اسم الجهة المصد
طبیعة النشاط 
الرئیسي للجهة 

 المصدرة
 القیمة االسمیة القیمة السوقیة عدد األسهم تاریخ الشراء نسبة التملك رأس مال الجهة المصدرة

 13,798,400 43,533,952 40,000 16/12/2010 0.0000072 1,910,555,095,680  خدمي ناقالت الغاز

التكافلي شركة العقیلة للتأمین ینالتام    4,000,000,000 0.051501 22/05/2014 2,060,049 1,443,723,541 206,004,900 

   
 لیرة سوریة                       31/12/2020  

 للسهماسم الجهة المصدرة 
طبیعة النشاط 
الرئیسي للجهة 

 المصدرة

رأس مال الجهة 
 المصدرة

 القیمة االسمیة القیمة السوقیة عدد األسهم تاریخ الشراء نسبة التملك

 13,798,400 44,085,888 40,000 16/12/2010 0.0000072 1,910,555,095,680 خدمي ناقالت الغاز

التكافلي شركة العقیلة للتأمین  206,004,900 849,275,801 2,060,049 22/05/2014 0.051501 4,000,000,000 التامين  

 
 صافي موجودات إجارة منتهیة بالتملیك: -8

  اصیل هذا البند هي كما یلي:إن تف
 

 ليرة سورية      31/03/1202

 صافي القيمة االستهالك الُمتراكم + مخصص التدني التكلفة البيــان

 45,308,899 265,340,779- 310,649,678ُمنتهية بالتمليك  موجودات إجارة
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 ليرة سورية      31/12/2020

 صافي القيمة م + مخصص التدنياالستهالك الُمتراك التكلفة البيــان

 109,577,790 232,655,320- 342,233,110ُمنتهية بالتمليك  موجودات إجارة
 
 

  في الفترة السابقة  كما تم  ل س  4,549,959لیرة سوریة مقابل  30,285,170بلغ إجمالي أقساط اإلجارة الُمستحقة  -
 .سل 30,285,170احتساب مخصص خسائر ائتمانیة بمبلغ     

 .ل.س  4,817,275بلغ مخصص التدني لقیمة موجودات االجارة المنتهیة بالتملیك مبلغ  -
 أو التصفیة:  ستثماراالصافي موجودات قید  -9

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي: 
 31/12/2020 31/03/2021 البيــان

 0 0 ُمقتناة بغرض التأجير
 200,000,001 6,386,450,001 مقتناة بغرض المرابحة 

 277,263,665 277,263,665  موجودات آيلة لوفاء ديون
 477,263,666 6,663,713,666 )1اإلجمالي (

ـ مخصص تدني موجودات أخرى قيد االستثمار 
 133,857- 0 والتصفية

 477,129,809 6,663,713,666 )2-1الصافي (
 : 30سب تصنیف المعیار رقم ح مقتناة بغرض المرابحةموجودات توزیع التعرضات اإلئتمانیة ل -

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان

 6,386,450,001     6,386,450,001 مقتناة بغرض المرابحة
 0     0 ينزل مخصص خسائر إئتمانية

 6,386,450,001 0 0 6,386,450,001 المجمـوع
 
 حسب تصنیف  موجودات مقتناة بغرض المرابحةعلى مخصص الخسائر االئتمانیة لیوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة  -

 : 30المعیار رقم 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان

 133,857     133,857 31/12/2020كما في 
مخصص الخسائر االئتمانية 

الربع االول  المشكل عن
 2021عام 

-133,857     -133,857 

 0 0 0 0 رصید نهایة الفترة
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 :  فیما یلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكیتها للمصرف وفاء لدیون مستحقة
 

31/03/2021 31/12/2020 
  المجموع ىموجودات مستملكة أخر  مستملكةعقارات  
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 558,955,235 558,955,235 0 558,955,235 السنةرصيد بداية 
 0 0 0   إضافات

 281,691,570- 281,691,570- 0 281,691,570- استبعادات
 0 0 0   مخصص استهالك

 0 0 0   خسارة التدني
 277,263,665 277,263,665 0 277,263,665 رصيد نهاية السنة 

 

 
 موجودات أخرى   - 10

  هي كما یلي:ان تفاصیل هذا البند 
 

31/03/2021 31/12/2020 
 527,868,566 545,342,738 إيرادات برسم القبض 

 1,058,020,680 2,358,890,660 مصروفات مدفوعة مقدماً 
 4,549,959 30,285,170 إجارة منتهية بالتمليك ذمم 

مخصص خسائر ائتمانية ذمم إجارة 
 4,549,958- 30,285,169- منتهية بالتمليك

 0 22,532,050,000 مقابل تملك عقار سلف
 1,165,545,092 4,096,200,814 حسابات مدينة أخرى

 1,179,344,873 1,164,998,985 نقد مفقود للفروع المغلقة
 1,179,344,873- 1,164,998,986- مؤونة نقد مفقود للفروع المغلقة

 2,751,434,339 29,532,484,212المجمـــــــوع                                
 

 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي :  -11
أن حتتفظ لدى مصرف سورية املركزي  جيب على املصارف اخلاصة 2001) لعام 28بناًء على قانون إحداث املصارف اخلاصة واملشرتكة رقم (  

 عنها فقط عند تصفية املصرف. من رأس مال املصرف، ويتم اإلفراج  %10بوديعة جممدة (حمجوزة) تعادل 
 يتكون هذا البند مما يلي :

 ل.س  31/12/2020 ل.س   31/03/2021  
 1,150,633,700 1,150,633,700 ليرة سورية

 8,784,587,502 8,784,587,502 دوالر أمريكي

 9,935,221,202 9,935,221,202 المجموع
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 :مالیةومؤسسات مصارف  استثماروحسابات  إیداعات -21
 

 ل.س  31/12/2020 ل.س   31/03/2021  

  
 داخــــل الجمهوریة

 خـــــارج
 الجمهوریة

 داخــــل الجمهوریة المجمـــوع
 خـــــارج

 الجمهوریة
 المجمـــوع

حسابات جاریة وتحت 
 الطلب

216,070,040,300 48 216,070,040,348 210,318,257,537 48 210,318,257,585 

 2,409,438,132 0 2,409,438,132 3,232,938,132  0 3,232,938,132 ودائع مجمدة 
 212,727,695,717 48 212,727,695,669 219,302,978,480 48 219,302,978,432 المجموع  

 
 :تأمینــات نقدیـــة -31
 : ن تفاصیل هذا البند هي كما یليإ
 

 ل.س  31/12/2020 ل.س  31/03/2021 البیان
 1,553,002 1,553,002بیوع المؤجلة وأرصدة التمویالت تأمینات مقابل ذمم ال

 19,595,775,493 20,257,423,127 تأمینات مقابل تسهیالت غیر مباشرة
 15,310,900 4,825,982 هامش الجدیة

 415,452,938,011 388,588,972,821 تأمینات أخرى 
 435,065,577,406 408,852,774,932 المجموع
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 ُمخصصات متنوعة: -41
  : ن تفاصیل هذا البند هي كما یليإ

 
السنــــة المكون خالل السنــــة رصيد بداية

خالل  المستخــدم
 السنة

فروقات أسعار 
 صرف

 مـا تـم رده
 لإليرادات

 رصيد نهاية
 السنـة

 ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 31/03/2021
تعويض نهاية مخصص 

 12,872,429         12,872,429 الخدمة

 23,748,238         23,748,238 مؤونة القطع التشغيلي
مخصص ضريبة أجور 

 285,282,933     440,347,509- 286,283,634 439,346,808 وحوافز

غير  تسهيالتم. تدني لل
 1,774,671,850 630,746,193-     0 2,405,418,043 مباشرة

تامين -مخصصات اخرى
 0         0 ذاتي

 2,096,575,450 630,746,193- 0 440,347,509- 286,283,634 2,881,385,518 المجمـــوع

 ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 31/12/2020
مخصص تعويض نهاية 

 12,872,429 0 410 601,996- 0 13,474,015 الخدمة

 23,748,238 0 0 0 0 23,748,238 قطع التشغيليمؤونة ال
مخصص ضريبة أجور 

 439,346,808 0 1,318,560 338,951,773- 628,680,105 148,299,916 وحوافز

غير تسهيالت م. تدني لل
 2,405,418,043 0 820,332,408 101,449,632- 1,381,464,946 305,070,321 مباشرة

تامين -مخصصات اخرى
 0 0 0 0 0 0 ذاتي

 2,881,385,518 0 821,651,378 441,003,401- 2,010,145,051 490,592,490 المجمـــوع

 : حسب المرحلة للدیون غیر مباشرةیوضح الجدول أدناه التغیرات في مخصص الخسائر االئتمانیة  -

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى البیــان
 2,405,418,043 1,052,339,862 338,612,109 1,014,466,072 31/12/2020كما في 

 0 0 0 0 فروقات تقييم اسعار الصرف
مخصص الخسائر االئتمانیة 

 630,746,193- 820,816,593- 10,698,407- 200,768,807 المشكل خالل الفترة

تغیرات نتیجة للذمم المدینة 
المثبتة في الرصید االفتتاحي 

 تضمن على:
    

 0 729,162,627- 26,018,024- 755,180,651 ل إلى المرحلة االولىمحو
 0 2,717,903- 3,312,056 594,153- محول إلى المرحلة الثانیة
 0 2,244,708 2,244,125- 583- محول إلى المرحلة الثالثة

 1,774,671,850 498,112,553- 302,963,609 1,969,820,794 رصید نهایة الفترة
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 لدخل:ـ ضریبة ا51
 ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي:ـ  أ

31/03/2020  31/03/1202   
  ليرة سورية  ليرة سورية 

 قبل الضريبة المحاسبي /الربحالخسارة  3,354,375,050 15,799,234,642
 تطرح: أرباح غير خاضعة للضريبة   510,080,249 13,075,901,435-

 ف: مصروفات غير مقبولة ضريبياً تضا  5,080,100  4,996,350

3,252,616,370  1,892,146,297  
مصروف مخصص خسائر ائتمانية على تضاف:  

المحفظة االئتمانية والكفاالت (مرحلة اولى وثانية)
 الربح الضريبي  5,761,681,696 5,980,945,927

 نسبة ضريبة الدخل 25% 25%
 لدخلضريبة ا  1,440,420,424 1,495,236,482

 يطرح  موجودات ضريبية مؤجلة  0 0
 المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار  1,440,420,424 1,495,236,482

 نسبة رسم إعادة اإلعمار % 10 % 10
 يضاف : رسم إعادة اإلعمار  144,042,042 149,523,648

 مصروف ضريبة دخل السنة 1,584,462,466 1,644,760,130
 لريع على استثمارات خارج القطرضريبة ا 9,821,686 

 مصروف ضريبة دخل السنة في بيان الدخل  1,594,284,152 1,644,760,130
 
 الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل كما يلي: – ب

 السنة 31/03/2021 31/12/2020
 رصيد أول المدة  4,380,591,814 2,532,336,985
 اف خالل السنة ضريبة الدخلالمض  1,440,420,424  3,973,030,561
 يضاف : رسم إعادة اإلعمار (ضريبة الدخل)  144,042,042  397,303,056

 لسنوات سابقةيضاف فروقات ضريبية   0   0  
 (*)الريع على استثمارات خارج القطريضاف : ضريبة  9,821,686  58,746,131

 المدفوع خالل السنة ضريبة الدخل  2,532,336,985-
 الريع على استثمارات خارج القطرالمدفوع خالل السنة ضريبة  10,258,197- 48,487,934-

 مخصص ضريبة الدخل  5,964,617,769 4,380,591,814
 24ة الدخل رقم ن ضريب* يحتسب المصرف مؤونة ضريبة ريع األموال المتداولة على ايرادات المصرف المتحققة خارج اراضي الجمهورية العربية السورية وفقًا لقانو 

من إجمالي االيرادات في الخارج  %7.5والذي حدد الضريبة بمعدل  29/04/2019الصادر عن وزارة المالية بتاريخ  1238/3والقرار رقم  2003لعام 
بلغت اإليرادات الناجمة عن أعمال من الضريبة  %10من الضريبة ورسم االدارة المحلية بمعدل  %10باإلضافة إلى  المساهمة الوطنية في اعادة االعمار بمعدل 

 .ليرة سورية  9,821,686ليرة سورية,والخاضعة لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة البالغة  109,129,758مبلغ  2021 عن الربع االول من العامالبنك خارج القطر 
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 مطلوبات ضريية مؤجلة: -ج
31/12/2020  31/03/2021  السنة  

 رصيد أول املدة 183,286,531 92,616,037

90,670,494 163,321,346 
املضــــاف / املطــــروح خــــالل الســــنة ( األربــــاح غــــري احملققــــة عــــن 
األدوات املالية مستثمرة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر)

 
 

 فروقات أسعار الصرف

 رصيد آخر المدة 346,607,877 183,286,531
 

 مطلوبات ُأخرى: -16
 ي كما یلي:ن تفاصیل هذا البند هإ

  31/03/1202  31/12/2020  
 ل.س ل.س  

 20,224,386,845 16,089,864,046 شیكات مقبولة الدفع 
 59,636,698 105,404,818 إیرادات مقبوضة مقدماً 

 2,513,235,295 3,861,582,174 ذمم دائنة أخرى 
 1,926,974,557 6,686,238,675 أمانة حواالت

 631,448,186 9,137,407,840 أمانات بوالص تحصیل
 545,123,340 497,701,721 مصروفات مستحقة وغیر مدفوعة

 2,097,961 2,626,601 غیر شرعیة مجنبة إیرادات
 97,857 93,887 حسابات بین الفروع

 25,903,000,739 36,380,919,762               المجموع     
 

 ات المطلقة: ستثمار االـ حسابات 17
 :  ذا البند هي كما یليإنَّ تفاصیل ه

 البیــان
31/03/1202  31/12/2020  

مصارف ومؤسسات  عمالء
 مالیة

مصارف ومؤسسات  عمالء المجمـوع
 مالیة

 المجموع

حسابات 
 73,341,801,499 1,507,078,683 71,834,722,816 72,002,029,062 576,170,796 71,425,858,266 التوفیر

116,566,711,029 115,533,064,242114,493,772,3602,072,938,669 112,099,510,7353,433,553,507 ألجـلودائع 

حسابات 
 17,435,846,683 7,435,846,683 10,000,000,000 10,435,846,68327,712,785,379 17,276,938,696 المضاربة

 319,422,895 5,000,000 314,422,895 524,703,784 5,000,000 519,703,784تأمينات نقدية 

207,663,782,106 201,322,011,48114,450,570,986215,772,582,467196,642,918,07111,020,864,035 المجمـوع
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أعباء محققة 
غیر مستحقة 

 الدفع
1,981,055,493 110,771,000 2,091,826,493 392,001,885 21,046,553 413,048,438 

إجمالي 
حسابات 
االستثمار 
 الُمطلقة

203,303,066,97414,561,341,986217,864,408,960197,034,919,95611,041,910,588 208,076,830,544

 
 :  بالصافي العادلةالقیمة  التغیر المتراكم فيـ 81

 إنَّ تفاصیل هذا البند هي كما یلي: 
 

31/03/1202 البیــان  31/12/2020  
 483,209,939 913,784,397 الشامل اآلخر مستثمرة من خالل بیان الدخلالموجودات المالیة ال

 
 النحو التالي: كانت على للموجودات المالیة المستثمرة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخرالقیمة العادلة  احتیاطينَّ الحركة على إ

 ليرة سورية                                                                                               

ان ـ ـ ي ب ل المستثمرة الموجودات المالية  ا
من خالل بيان الدخل الشامل 

 اآلخر

استثمارات في 
 العقارات

موجودات 
 ُمتاحة للبيع 

 المجمـوع

ة ارقام      31/03/2021 السن

 483,209,939 0 0 483,209,939 الرصيد في بداية السنة

 593,895,804 0 0 593,895,804 أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

163,321,346- 0 0 163,321,346- مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 913,784,397 0 0 913,784,397 الرصيد في نهاية السنة

لمقارنة ارقام      31/12/2020 ا

 244,169,550 0 0 244,169,550 الرصيد في بداية السنة

 329,710,883 0 0 329,710,883 أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

 90,670,494- 0 0 90,670,494- لوبات ضريبية مؤجلةمط

 483,209,939 0 0 483,209,939 الرصيد في نهاية السنة 
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 :ستثماراالمخاطر  احتیاطي -91
 هي كما یلي:  ستثماراالمخاطر  احتیاطية على صلاإنَّ الحركة الح

 
31/03/1202 البیــان  31/12/2020  

 1,247,687,648 2,106,145,511 رصید بدایة الفترة
 774,065,430 212,129,616 اإلضافات خالل الفترة
 0 0 اإلستبعادات خالل السنة

 84,392,433 325,704- فروقات تقییم
 2,106,145,511 2,317,949,423 رصید نهایة الفترة

 
 
 
 

 رأس المال - 20
امسية سهم بقيمة  150,000,000موزعة على  ل.س 15,000,000,000من  2021 ذارآ 31يتكون رأس مال املصرف كما يف    

    ل,س للسهم الواحد. 100قدرها
قام املصرف بتحويل جزء من مركز القطع املقابل لرأس املال املكتتب بالدوالر األمريكي إىل اللرية السورية وتثبيت مركز قطع بنيوي  -

 20/ل . أ) بتاريخ 325ملركزي بالقرارين  رقم (دوالر أمريكي مبوجب موافقة جلنة ادارة مصرف سورية ا 30,712,775مببلغ 
 . 2012نيسان  24/ل. أ ) تاريخ 645, والقرار (2012شباط 

 مببلغ  أمريكي دوالر بنيوي قطع مركز وتثبيت دوالر 11,161,200 مببلغ البنيوي القطع من جزء برتميم املصرف وقام -
 رقمبالكتاب  املركزي سورية مصرف موافقة مبوجب ويور  10,000,000 مببلغ يورو قطع ومركز,  دوالر 37,551,575

 .30/4/2014 تاريخ 1325/166
 

 لرية سورية. 9,561,831,400وقد متت أخذ موافقة وزارة االقتصاد والتجارة على زيادة رأس املال ليبلغ 
 

 مراحل: سبعةوقد متت الزيادة حىت اآلن وفق 
 

 5,000,000,000لرية سورية ( 5,461,381,500لرية سورية ليصبح  461,381,500 : متت زيادة رأمسال املصرف بقيمةاملرحلة األوىل
سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة  922,763)، عن طريق توزيع 2009كانون األول   31لرية سورية كما يف 

 واالحتياطات وفق ما يلي:

 

  ل.س.   

  74,168,069 احتياطي قانوين 
  74,168,069 تياطي خاصاح 
  313,045,362 أرباح مدورة 
  461,381,500  

 املرحلة الثانية:
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 لرية سورية. 7,500,000,000لرية سورية ليصبح  2,038,618,500متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة 
سهم وقد بلغ رأس  15,000,000سهم لالكتتاب حبيث يصبح إمجايل عدد االسهم بعد عملية االكتتاب  4,077,237عن طريق طرح 
 لرية سورية. 7,500,000,000املال بعد الزيادة 

على  2011حزيران  28/أم بتاريخ 80سواق املالية السورية قرار رقم وراق واألويف وقت الحق متت املوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة األ
حكام تعليمات جتزئة أوعلى  2010لعام  115كام املرسوم رقم مسية للسهم وفقًا ألحالطلب املقدم من قبل املصرف خبصوص جتزئة القيمة اال

 2011حزيران  23تاريخ  1855وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  2011نيسان  7/م تاريخ 49األسهم ودجمها الصادرة بالقرار رقم 
تاريخ  32على موافقة جملس املفوضني جبلسته رقم ساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم و املتضمن املصادقة على تعديل النظام األ

لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل أسهم البنك  100لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدويل اإلسالمي  2011حزيران  28
 لرية سورية. 7,500,000,000سهم بقيمة إمجالية تبلغ  75,000,000

اية يوم مسية وقد مت تعديل القيمة اال  .2011متوز  12ألسهم البنك يف سوق دمشق لألوراق املالية يف 
 5,000,000,000لرية سورية ( 8,112,309,200لرية سورية ليصبح  612,309,200: متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة املرحلة الثالثة

ة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة سهم وزياد 6,123,092)، عن طريق توزيع 2009كانون األول   31لرية سورية كما يف 
   واالحتياطات وفق ما يلي: 

  ل.س.   

  91,537,039 احتياطي قانوين 
  91,537,039 احتياطي خاص 
    429,235,122 أرباح مدورة 

     612,309,200  
 
 

 5,000,000,000لرية سورية ( 8,499,405,700ليصبح  لرية سورية 387,096,500: متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة املرحلة الرابعة
سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة  3,870,965)، عن طريق توزيع 2009كانون األول   31لرية سورية كما يف 

 واالحتياطات وفق ما يلي:
  ل.س.   

  66,752,287 احتياطي قانوين 
  66,752,287 احتياطي خاص 
  253,591,926 أرباح مدورة 

                                       387,096,500    

 املرحلة اخلامسة:

لرية سورية   5,000,000,000لرية سورية ( 9,561,831,400لرية سورية ليصبح  1,062,425,700متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة 
سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة  10,624,257)، عن طريق توزيع 2009كانون األول   31كما يف 

 واالحتياطات وفق ما يلي:
  ل.س.   

  323,162,618 احتياطي قانوين 
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  323,162,618 احتياطي خاص 
  464,100,416 أرباح مدورة 

                                                   1,062,425,700 

 

 

 لسادسة : املرحلة ا

لرية سورية   5,000,000,000لرية سورية (13,701,159,800لرية سورية ليصبح  4,139,328,400متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة 
سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة  41,393,284)، عن طريق توزيع 2009كانون األول   31كما يف 

 ي:واالحتياطات وفق ما يل
  ل.س.   

  0          احتياطي قانوين 
    641,588,400  احتياطي خاص 
  3,497,740,000 أرباح مدورة 

                                                     4,139,328,400 

 املرحلة السابعة : 

لرية سورية   5,000,000,000سورية ( 15,000,000,000لرية سورية ليصبح   1,298,840,200متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة 
سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة وفق ما  12,988,402، عن طريق توزيع  )2009كانون األول   31كما يف 

 يلي:
  ل.س.   

  0          احتياطي قانوين 
  0  احتياطي خاص 
  1,298,840,200 أرباح مدورة 

                                                     1,298,840,200 
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 : احتیاطي معدل األرباح -12
 إنَّ الحركة الحاصلة على احتیاطي معدل األرباح هي كما یلي: 

 

 احتیاطي معدل االرباح / المساهمین احتیاطي معدل االرباح /حسابات االستثمار المطلق البیــان
  31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020 

 623,442,302 2,318,961,456 745,570,673 2,191,353,988 رصید بدایة السنة

اإلضافات خالل 
 السنة

2,509,324,538 2,425,297,719 5,690,675,462 3,920,358,256 

 1,501,656 3,060,837- 352,119 735,113- فروقات التقییم

اإلستبعادات خالل 
 السنة

-1,659,927 -979,866,523 -9,620,048 -2,226,340,758 

 2,318,961,456 7,996,956,033 22,191,353,988  4486,,2283,,6698,,44 رصید نهایة السنة

 
 إیرادات ذمم البیوع الُمؤجلة وأرصدة التمویالت:  -22

 إنَّ تفاصیل هذا البند هي كما یلي:
 

 31/03/2020 31/03/2021 البيــان
 9,611,008,953 16,338,578,865 لمرابحة لآلمر بالشراءالُمرابحة وا

 3,469,631   إجارة الخدمات  -ُأخرى 
 8,315,000- 78,408,600- سداد مبكر جائزة -أخرى 

 3,916,880,975- 8,188,720,025- احتياطي معدل األرباح
 5,689,282,609 8,071,450,240 المجمــوع

 
 :الخسائر االئتمانیةمخصص  - 28

 .30املعيار رقمتقيداً بأحكام  وفق اجلدول ادناه وذلك اخلسائر االئتمانيةيتم تكوين خمصصات 
 

 31/03/2020 31/03/2021 البيان
 431,321,850- 1,054,890,689- مخصص الخسائر االئتمانية (مشتركة)

 1,449,124,137 2,472,668,225 مخصص الخسائر االئتمانية  (ذاتية)

 1,017,802,287 1,417,777,536 المجموع
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 مؤسسات مالیة:المصارف و من الإیرادات  -24
 إن تفاصیل هذا البند كمایلي:

 
 31/03/2020 31/03/2021 البیــان

 112,822,693 94,263,290 )وكالة حسابات استثماریة (ودائع
 20,408,214 14,866,468 حسابات استثماریة (مرابحة دولیة)

 133,230,907 109,129,758 المجموع
 

 
 

 صافي إیرادات إجارة:  -25
 إنَّ تفاصیل هذا البند هي كما یلي:  

 
 31/03/2020 31/03/2021 البيــان

 39,708,919 40,907,577 إيرادات إجارة منتهية بالتمليك
     يُطرح: مخصص تدني

 39,708,919 40,907,577 المجمــوع
 

 ؤجرة:جارة أو ممقتناة بغرض اإلموجودات  اهتالك -26
 

 31/03/2020 31/03/2021 البیــان
اهتالك موجودات اإلجارة المنتهیة 

 بالتملیك
38,520,973 25,110,836 

 25,110,836 38,520,973 المجمــوع
 
 

 :الدخل المشترك القابل للتوزیعـ 27
مقابل مبلغ  2021من عام خالل الربع األول  ل.س  9,451,783,810يبلغ الدخل املشرتك القابل للتوزيع مبلغ  -

 . 2020ل.س لنفس الفرتة لعام  6,546,452,635
 : تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من الدخل املشرتك القابل للتوزيع -

 
 31/03/2020 31/03/2021 البيــان

   عمالء (حسابات استثمار على أساس المضاربة):
 400,173,993 145,710,124 توفير -
 1,420,824,599 1,763,525,236 ألجل -

 1,820,998,592 1,909,235,360 المجموع
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 ورب مال: ستثماراالحصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكیل ب -28
 :ورب مال ستثماراالووكیل ب بصفته ُمضاربالقابل للتوزیع  الدخل المشترك صة المصرف منحتبلغ 

 یلي: إن تفاصیل هذا البند هي كما  -
 31/03/2020 31/03/2021 البیــان

 966,013,560 745,872,408 بصفته ُمضارب
 3,557,107,306 6,584,538,780 بصفته رب مال
 4,523,120,866 7,330,411,188 المجموع

 
 : حصة السهم من ربح (خسارة) الفترة - 29

 31/03/2020 31/03/2021 البیــان
 14,154,474,512 11,760,090,898 صايف ربح الفرتة

 150,000,000 150,000,000 املتوسط املرجح لعدد األسهم

  36..94  11.73 حصة السهم األساسية

 
 : النقد وما في حكمه في نهایة الفترة - 30

 البیان
31/03/2021 31/03/2020 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
 308,682,640,704 526,936,097,423 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة تستحق خالل ثالثة أشهر
یضاف  إیداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى 

 24,109,313,972 53,135,659,090 المصارف ومؤسسات مصرفیة لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

 55,136,107,158- 145,146,270,544- أرصدة مقیدة السحب        

 277,655,847,518 434,925,485,969 الصافي
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 :طراف ذات عالقةأالمعامالت مع  -31
العتیادیـة ات االعلیـا ضـمن النشـاط دارةواإل دارةالمسـاهمین وأعضـاء مجلـس اإلكبـار مـع الشـركة األم ومـع مصـرف بالـدخول فـي معـامالت ال قام

الممنوحـة لألطـراف ذات العالقـة ُتعتبـر منتجـة  نسب الُمرابحة والعموالت التجاریة، إنَّ جمیع ذمم البیوع الُمؤجلة والتمـویالتللمصرف وباستخدام 
 .لم ُیؤخذ لها أي ُمخصصات و 

 :الفترةفیما یلي ُملخص الُمعامالت مع جهات ذات عالقة خالل 
   

 
 

 الشركة األم 31-03-2021
الشركات 
 التابعة

الشركات 
 الشقيقة

 الشركات الزميلة
المشاريع 
المشتركة

أعضاء هيئة 
يةالرقابة الشرع  

             خل الميزانية:بنود دا
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى  -

      68,921,977,496مؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل و المصارف 

 

 الشركة األم 31-12-2020
الشركات 
 التابعة

الشركات 
 الشركات الزميلة الشقيقة

المشاريع 
المشتركة

أعضاء هيئة 
يةالرقابة الشرع  

             داخل الميزانية:بنود 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى  -

      69،688،653،288مؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل و المصارف 

 
 :دارةوهیئة الرقابة الشرعیة ومجلس اإل العلیا للمصرفالتنفیذیة  دارةاإلأخرى) ت ومنافع آرواتب ومكافلمنافع (یما یلي ملخص ف
  

  31/03/2021 31/03/2020 
 لیرة سوریة لیرة سوریة  

 اإلدارة التنفیذیة العلیا:
 119,372,605 151,289,481 رواتب        -
 77,550,869 412,324,383 مكافآت        -
 33,626,350 850,000 أخرى        -

   مجلس اإلدارة:
   رواتب        -
   مكافآت        -
 4,500,000 12,000,000 بدالت        -

 7,223,543  اقامة وتنقالت وأخرى
   هیئة الرقابة الشرعیة:

 700,000 2,250,000 مكافآت        -
 0  بدالت        -

مصاریف سفر واقامة أعضاء الھیئة 
 1,862,498 118,148 وأخرى الشرعیة

 244,835,865 578,832,012 المجموع     
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  للموجودات والمطلوبات المالیة التي ال تظهر بالقیمة العادلة بالبیانات المالیة:لعادلة القیمة ا -32
 : القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي ال تظهر بالقیمة العادلة بالبیانات المالیة أوًالـ

 . یة في المیزانیة العمومیة التي ال تظهر بالقیمة العادلة في البیانات المالیةُیظهر الجدول التالي القیمة الدفتریة والعادلة للموجودات والمطلوبات المال

31/03/2020 31/12/2020 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية البيان                      

     الموجودات المالية -

لمصارف إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى ا -
 208,864,775,941 208,864,775,941 252,130,476,442 252,130,476,442 ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات  -
 42,727,265,986 42,727,265,986 0 0 مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

 614,007,124,404 614,007,124,404 660,013,031,874 660,013,031,874 يالت ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمو  -

 212,727,695,717 212,727,695,717 219,302,978,480 219,302,978,480 إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية-

 350,751,476,158 350,751,476,158 537,234,720,638 537,234,720,638 حسابات جارية العمالء-
 

 ثانیاًـ تحدید مستویات قیاس القیمة العادلة بالنسبة لألدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة: 
 لیرة سوریة / 31/03/2021

 القیمة الدفتریة البیـان
القیمة العادلة مقاسة 
من خالل المستوى 

 األول

القیمة العادلة مقاسة من 
 خالل المستوى الثاني

قاسة من القیمة العادلة م
 المجموع خالل المستوى الثالث

موجودات مالیة مستثمرة من 
 1,481,097,504 0 0 1,481,097,504 220,705,230خالل بیان الدخل الشامل اآلخر

 لیرة سوریة / 31/12/2020  

 القیمة الدفتریة البیـان
القیمة العادلة مقاسة 
من خالل المستوى 

 األول

القیمة العادلة مقاسة من 
 ل المستوى الثانيخال 

القیمة العادلة مقاسة من 
 خالل المستوى الثالث

 المجموع

موجودات مالیة مستثمرة من 
 887,201,700     887,201,700 220,705,230خالل بیان الدخل الشامل اآلخر

 تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة
 لموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:يتم حتديد القيمة العادلة ل

 املستوى األول: ميثل القيمة العادلة لألسعار املتداولة (غري املعدلة) ملوجودات مماثلة يف أسواق فعالة.
ا بشكل مباشر (من خالل األسعار) أو املستوى الثاين: ميثل العناصر األخرى خبالف األسعار املتداولة ضمن املستوى األول واليت يتم مالحظته

 بشكل غري مباشر (يتم اشتقاقها من األسعار).
 املستوى الثالث: ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات السوق.
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 :إدارة المخاطر -33
 :اإلفصاحات الكمیة

 :  ل التايلئتمانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدو تتوزع  التعرضات اال  التعرضات لمخاطر االئتمان :)1
 داخل الميزانية-أ

31-03-
/ لیرة 2021

 سوریة
 التمویالت العقاریة األفراد

 الشركات
 القطاع العام

المصارف والمؤسسات 
 المصرفیة االخرى

استثمارات مسجلة 
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 االخر

موجودات مقتناة 
 بغرض المرابحة

موجودات أخرى 
(ذمم  إجارة 

 لتملیك)منتهیة با
 المجموع

 الشركات الكبرى
المؤسسات الصغیرة 

 والمتوسطة
دیون مصنفة 
ضمن المرحلة 
االولى حسب 

 30المعیار رقم 

3,244,441,37817,199,168,582 283,204,547,033 2,378,807,963 555,153,646,018 266,527,116,083 1,487,257,493 6,386,450,00130,285,169 1,135,611,719,720 

دیون مصنفة 
ضمن المرحلة 
الثانیة حسب 

 30المعیار رقم 

11,397,056 8,554,720,857 266,103,790,785 493,551,121           275,163,459,819 

دیون مصنفة 
ضمن المرحلة 
الثالثة حسب 

 30المعیار رقم 

287,905,030 2,176,476,856 113,578,415,829 933,859,620           116,976,657,335 

 1,527,751,836,874 6,386,450,00130,285,169 1,487,257,493 266,527,116,083 555,153,646,018 3,806,218,704 662,886,753,647 3,543,743,46427,930,366,295 المجموع

یطرح: اإلیرادات 
 المحفوظة

-16,210,105 -86,765,119 -370,810,220 -6,941,317           -480,726,761 

یطرح: مخصص 
الخسائر االئتمانیة 

 /لتدني
-303,940,680 -456,286,326 -36,606,012,818 -307,083,651 -1,346,936,774 -14,396,639,641 -6,159,989 0 -30,285,169 -53,453,345,048 

 1,473,817,765,065 6,386,450,0010 1,481,097,504 252,130,476,442 553,806,709,244 3,492,193,736 625,909,930,609 3,223,592,67927,387,314,850 الصافي
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 خارج الميزانية: -ب
 حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل: خارج امليزانية ئتمانية تتوزع  التعرضات اال 

 األفراد 31/03/2021

 الشركات

المصارف والمؤسسات  العام القطاع
 المصرفیة االخرى

ائتمانیة  سقوف تسهیالت
غیر مستغلة (مباشرة 

 وغیر مباشرة)
 المجموع

 الشركات الكبرى
المؤسسات 
الصغیرة 
 والمتوسطة

دیون مصنفة ضمن المرحلة االولى 
 30حسب المعیار رقم 

5,078,014,887 50,367,016,703   9,331,802,021 50,148,821,645 31,969,515,968 146,895,171,224 

المرحلة الثانیة دیون مصنفة ضمن 
 30حسب المعیار رقم 

796,565,600 18,418,351,256       12,971,020,785 32,185,937,641 

دیون مصنفة ضمن المرحلة الثالثة 
 30حسب المعیار رقم 

308,748,000 1,734,412,969       224,153,796 2,267,314,765 

 181,348,423,630 45,164,690,549 50,148,821,645 9,331,802,021 0 70,519,780,928 6,183,328,487 المجموع

 1,774,671,850- 87,271,349- 962,884,490- 1,755,817-   565,416,268- 157,343,926- یطرح: مخصص التدني

 179,573,751,780 45,077,419,200 49,185,937,155 9,330,046,204 0 69,954,364,660 6,025,984,561 الصافي
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 31/03/2021 كما في یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانیة حسب القطاع االقتصاديالتركز حسب القطاع االقتصادي : )2

القطاع                
 االقتصادي  

         البند
 المجموع حكومة وقطاع عام أفراد أسهم زراعة عقارات تجارة صناعة مالي

أرصدة لدى بنوك 
 زیةمرك

              553,806,709,244 553,806,709,244 

إیداعات وحسابات  -
استثمار وشهادات لدى 

المصارف ومؤسسات 
مصرفیة لمدة ثالثة 

 أشهر أو أقل 

252,130,476,442 
 

              252,130,476,442 
 

إیداعات وحسابات  -
استثمار وشهادات لدى 

المصارف ومؤسسات 
 مصرفیة لمدة ثالثة

 أكثرأشهر أو 

0        0 

ذمم البیوع المؤجلة 
 وأرصدة التمویالت

  27,423,683,301601,978,441,044 27,387,314,850     3,223,592,679   660,013,031,874 

ضمن الموجودات 
مستثمرة من المالیة 

خالل بیان الدخل 
 الشامل اآلخر

1,443,723,541         37,373,963    1,481,097,504 

وديعة مجمدة لدى 
 9,935,221,202               9,935,221,202 مصرف سورية المركزي

 /اإلجمالي 
31/03/2021 263,509,421,18527,423,683,301601,978,441,044 27,387,314,850 0 37,373,9633,223,592,679 553,806,709,244 1,477,366,536,266

 /اإلجمالي 
31/12/2020 262,376,538,93026,917,020,983554,729,838,462 30,022,198,576 0 37,925,8992,338,066,383 438,365,072,772 1,314,786,662,005
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 :مخاطر السوق
 االفصاحات الكمیة:   

 مخاطر العمالت:
 لیرة سوریة                                                                                  31/03/2021

 األثر على حقوق الملكیة األثر على األرباح والخسائر)%10التغیر في سعر صرف العملة( مركز القطع العملة
 4,872,749,283 4,924,839,771 %10 49,248,397,709 دوالر أمریكي

 1,267,269,322 1,199,455,762 %10 11,994,557,622 یورو
 154,300 205,733 %10 2,057,333 جنیه استرلیني
 17,902 23,869 %10 238,691 فرنك سویسري
 59,478,007 79,304,010 %10 793,040,097 عمالت أخرى

 
 لیرة سوریة             31/12/2020

 األثر على حقوق الملكیة األثر على األرباح والخسائر )%10التغیر في سعر صرف العملة( مركز القطع العملة
 4,755,247,188 4,768,170,311 %10 47,681,703,110 دوالر أمریكي

 1,529,294,976 1,528,076,635 %10 15,280,766,350 یورو
 142,888 190,518 %10 1,905,175 جنیه استرلیني
 18,840 25,120 %10 251,200 فرنك سویسري
 65,957,534 87,943,379 %10 879,433,786 عمالت أخرى

 
           : سهممخاطر التغیر بأسعار األ

 لیرة سوریة                                         31/03/2021
 األثر على حقوق الملكیة األثر على األرباح والخسائر )%10التغیر في المؤشر( المؤشر
 148,109,750 148,109,750 %10 األسهم

 لیرة سوریة                                        31/12/2020
 األثر على حقوق الملكیة األثر على األرباح والخسائر )%10التغیر في المؤشر( المؤشر
 88,720,170 88,720,170 %10 األسهم

 
 مخاطر السيولة:

تقوم اإلدارة  لتأدية التزاماته يف تواريخ استحقاقها، وللوقاية من هذه املخاطر ةالالزم السيولة تتمثل خماطر السيولة يف عدم قدرة املصرف على توفري
لقابلة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات واملطلوبات وُموائمة آجاهلا واالحتفاظ برصيد كاٍف من النقد وما يف حكمه واألوراق املالية ا

 للتداول.
 و تنقسم خماطر السيولة اىل قسمني:

 أموال جديدة للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها. خماطر السيولة املتعلقة بالتمويل: و تنشأ عند عجز البنك عن تأمني مصادر
 ىل نقدية دون تسجيل خسائر كبريةإخماطر السيولة املتعلقة بالسوق: و تنشأ عند عجز البنك عن بيع األصول السائلة أو حتويلها 
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 حوكمة مخاطر السيولة:

لتأكـد مـن توافقهـا مـع خطـة أعمـال البنـك ووضـعه املـايل واالقتصـادي يقوم جملس اإلدارة باملصادقة على سياسة السيولة، كمـا تـتم مراجعتهـا دوريـاً ل
 إضافًة إىل أية تغريات أخرى تؤثر بشكل جوهري على البنك، وتقدم تقارير دورية عن وضع السيولة والتمويل يف البنك إىل جملس اإلدارة.

 فيذي بإبالغ جملس اإلدارة عند احلاجة إىل تفعيل هذه اخلطة.أعد البنك خطة طوارئ للسيولة لتفعل يف حال تراجع سيولته، ويقوم الرئيس التن
 آليات تخفيف مخاطر السيولة:

ا  للحد من خماطر السيولة، يتم مراعاة فصل املسؤوليات ومنحها ضمن نظام حيقق الرقابة الثنائية ويعزز مراقبة السيولة وااللتزام باحلدود املسموح 
 .2009لعام  4/ م ن/ ب588ار رقم وفق تعليمات جملس النقد والتسليف قر 

 ذلك يقوم كما تتوىل جلنة املوجودات واملطلوبات إدارة السيولة ومتابعتها بشكل ميكنها من توفري واالحتفاظ بنسبة كافية من السيولة باإلضافة إىل
باالحتفاظ لدى مصرف سورية املركزي  2011أيار  2بتاريخ  5938البنك  وفق القوانني املرعية يف سورية وقرار رئاسة جملس الوزراء رقم 

 . %5باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن مبعدل 
 مسؤولية إدارة المخاطر في إدارة مخاطر السيولة:

 تقوم إدارة املخاطر مبسؤوليتها يف إدارة خماطر السيولة من خالل التايل:
جملس اإلدارة، بشكل ربع سنوي وتقدمي االقرتاحات عند احلاجة إىل تعديل أو إضافة مراقبة تنفيذ سياسة السيولة وخماطر السيولة املعتمدة من  -1

 أي سياسة. 
ذه القرارات. -2  متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن جلنة املخاطر يف البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل 
) ملعرفة مدى تأثري أحداث خمتلفة تؤدي Stress Testingهد (قياس املخاطر حتت ظروف ضاغطة خمتلفة من خالل إجراء اختبارات اجل -3

 إىل تغيريات مهمة على أوضاع البنك.
 رفع تقارير إىل جلنة املخاطر حول املؤشرات والنسب املتعلقة بالسيولة. -4

 
ستحقاق باللرية السورية و العمالت األجنبية تقوم إدارة املخاطر من خالل دورها يف متابعة خماطر السيولة بإعداد اختبارات جهد للسيولة و لفجوات اال

دف:  بشكل ربعي و ذلك 
 حتديد قدرة البنك على مواجهة حاالت نقص السيولة واالثار السلبية الناجتة عنها.  -1
 .الكشف عن نقاط الضعف يف هيكلية موجودات ومطاليب البنك يف مرحلة مبكرة  -2
 والسناريوهات وفق التايل:  

 دائع العمالء من كل عملة خالل شهر، ودراسة تأثريها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية.من و  %20سحب  -1
 

 من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر، ودراسة تأثريها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية. %30سحب  -2
 

 ات االستحقاق والسيولة اليومية.من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر، ودراسة تأثريها على فجو  %40سحب  -3
 

 عمالء من كل عملة خالل شهر، ودراسة تأثريها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية.-5سحب أرصدة أكرب  -4

 
 مخاطر السيولة :

 :المالية البيانات اريخبت التعاقدي لالستحقاق المتبقية الفترة أساس على)مخصومة غير( والمطلوبات الموجودات توزيع أدناه الجدول يلخص :أوالً 
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 أيام7حتى  31/03/2021
 أيام 7أكثر من 

 إلى شهر 
 أكثر من شهر

 أشهر3إلى    
 أشهر3أكثر من 

 أشهر6إلى  
 أشهر6أكثر من 

 أشهر9إلى  
 أشهر9أكثر من 

 إلى سنة 
 المجموع أكثر من سنة

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  
         املوجودات
 561,795,580,234             561,795,580,234 بنوك مركزية نقد وأرصدة لدى

إيداعات وحسابات استثمار 
وشهادات لدى املصارف 

ومؤسسات مصرفية ملدة ثالثة 
 أشهر أو أقل 

112,674,335,276           139,456,141,166 252,130,476,442 

حسابات استثمار وشهادات لدى 
املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة 

 زيد عن ثالثة أشهرت
              0 

ؤجلة وأرصدة 
ُ
ذمم البيوع امل
 660,013,031,874 177,951,113,872 167,998,596,216 80,256,290,140 57,021,111,696 164,345,670,141 8,247,634,971 4,192,614,838 بالصايف –التمويالت

مستثمرة من موجودات مالية 
 1,481,097,504 1,481,097,504      رخالل بيان الدخل الشامل اآلخ

 52,500,000 52,500,000       استثمارات يف شركات زميلة
 45,308,899 4,710,976 40,517,243         80,680 موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

صايف موجودات قيد االستثمار أو 
 6,663,713,666 277,263,665           6,386,450,001 التصفية

 6,073,728,381 6,073,728,381       موجودات ثابتة بالصايف
 96,926,717 96,926,717       موجودات غري ملموسة
 29,532,484,212 29,532,484,212       موجودات ُأخرى

وديعة جممدة لدى مصرف سورية 
 9,935,221,202 9,935,221,202       املركزي

 1,527,820,069,131 364,861,187,695 168,039,113,459 80,256,290,140 57,021,111,696 164,345,670,141 8,247,634,971 685,049,061,029 جمموع املوجودات
         املطلوبات

إيداعات وحسابات  -
 219,302,978,480 1,055,981,502 2,107,803,027   69,153,603     216,070,040,348استثمارمصارف ومؤسسات مالية.
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 537,234,720,638             537,234,720,638 أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء
 408,852,774,932 19,558,861 6,890,088,993 3,810,938,003 1,680,758,348 1,173,025,614 301,218,806 394,977,186,307 تأمينات نقدية
 2,096,575,450 2,096,575,450       ُخمصصات ُمتنوعة

 36,380,919,762 36,380,919,762       مطلوبات ضريبية مؤجلة
 7,033,774,160 7,033,774,160       خمصص ضريبة الدخل
 346,607,877 346,607,877       مطلوبات أخرى
 1,211,248,351,299 46,933,417,612 8,997,892,020 3,810,938,003 1,749,911,951 1,173,025,614 301,218,806 1,148,281,947,293 جمموع املطلوبات

جمموع حقوق أصحاب حسابات 
طلقة

ُ
 224,880,641,869 5,393,332,237 27,137,586,881 7,671,806,794 51,409,790,253 3,372,232,475   129,895,893,229 االستثمار امل

ُمسامهي  –جمموع حقوق امللكية 
 91,691,075,963 91,691,075,963             املصرف

جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب 
طلقة  

ُ
حسابات االستثمار امل
 وحقوق امللكية

1,278,177,840,522 301,218,806 4,545,258,089 53,159,702,204 11,482,744,797 36,135,478,901 144,017,825,812 1,527,820,069,131 

   220,843,361,883 131,903,634,558 68,773,545,343 3,861,409,492 159,800,412,052 7,946,416,165 593,128,779,493- الفجوة للفئة
   0 220,843,361,883- 352,746,996,441- 421,520,541,784- 425,381,951,276- 585,182,363,328- 593,128,779,493- الفجوة الرتاكمية
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 أيام7حتى  31/12/2020
 أيام 7أكثر من 

 إلى شهر 
 شهر أكثر من

 أشهر3إلى    
 أشهر3أكثر من 

 أشهر6إلى  
 أشهر6أكثر من 

 أشهر9إلى  
 أشهر9أكثر من 

 إلى سنة 
 المجموع أكثر من سنة

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  
         املوجودات

 443,317,504,513 0 0 0 0 0 0 443,317,504,513 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
تثمار وشهادات إيداعات وحسابات اس

لدى املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة 
 ثالثة أشهر أو أقل 

107,571,510,650 0 0 0 0 0 101,293,265,291 208,864,775,941 

حسابات استثمار وشهادات لدى 
املصارف ومؤسسات مصرفية ملدة تزيد عن 

 ثالثة أشهر 
0 0 0 0 0 0 42,727,265,986 42,727,265,986 

 
ُ
 – ؤجلة وأرصدة التمويالتذمم البيوع امل

 614,007,124,404 78,982,823,384 81,118,561,603 48,554,455,919 171,219,952,663 92,407,105,859 67,242,122,011 74,482,102,965 بالصايف

مستثمرة من خالل بيان موجودات مالية 
 887,201,700 887,201,700 0 0 0 0 0 0 الدخل الشامل اآلخر

 52,500,000 52,500,000 0 0 0 0 0 0 يف شركات زميلة استثمارات
 109,577,790 108,560,017 0 0 0 0 0 1,017,773 موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

 477,129,809 277,263,665 0 0 0 0 0 199,866,144صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية
 5,924,763,618 5,924,763,618 0 0 0 0 0 0 موجودات ثابتة بالصايف
 104,417,045 104,417,045 0 0 0 0 0 0 موجودات غري ملموسة
 2,751,434,339 2,751,434,339 0 0 0 0 0 0 موجودات ُأخرى

 0 0 0 0 0 0 0 0 موجودات ضريبية ُمؤجلة
 9,935,221,202 9,935,221,202 0 0 0 0 0 0 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

 1,329,158,916,347 243,044,716,247 81,118,561,603 48,554,455,919 171,219,952,663 92,407,105,859 67,242,122,011 625,572,002,045 وداتمجموع الموج
 0 0 0 0 0 0 0 0 املطلوبات

إيداعات وحسابات استثمارمصارف  -
 212,727,695,717 555,981,502 1,784,303,027 0 69,153,603 0 0 210,318,257,585 ومؤسسات مالية.

 350,751,476,158 0 0 0 0 0 0 350,751,476,158 أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء



55 
 

 435,065,577,406 188,339,109 3,475,002,298 140,714,610 1,290,365,031 107,397,398,738 38,079,910,163 284,493,847,457 تأمينات نقدية
 2,881,385,518 2,881,385,518 0 0 0 0 0 0 ُخمصصات ُمتنوعة
 25,903,000,739 25,903,000,739 0 0 0 0 0 0 مطلوبات ُأخرى

 4,380,591,814 4,380,591,814 0 0 0 0 0 0 خمصص ضريبة الدخل
 183,286,531 183,286,531 0 0 0 0 0 0 خمصص ظهورات ضريبية
 0 0 0 0 0 0 0 0 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 1,031,893,013,883 34,092,585,213 5,259,305,325 140,714,610 1,359,518,634 107,397,398,738 38,079,910,163 845,563,581,200 مجموع المطلوبات

جمموع حقوق أصحاب حسابات 
طلقة

ُ
 212,374,330,043 18,649,610,660 25,921,798,222 20,240,667,625 39,048,923,462 32,641,769,646 0 75,871,560,428 االستثمار امل

 84,891,572,421 84,891,572,421 0 0 0 0 0 0 مجموع حقوق الملكية 
جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب 
طلقة وحقوق 

ُ
حسابات االستثمار امل
 امللكية

921,435,141,628 38,079,910,163 140,039,168,384 40,408,442,096 20,381,382,235 31,181,103,547 137,633,768,294 1,329,158,916,347 

   105,410,947,953 49,937,458,056 28,173,073,684 130,811,510,567 47,632,062,525- 29,162,211,848 295,863,139,583- الفجوة للفئة
   0 105,410,947,953- 155,348,406,009- 183,521,479,693- 314,332,990,260- 266,700,927,735- 295,863,139,583- الفجوة التراكمية
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 : نیةثانیًا: بنود خارج المیزا
 

 لیرة سوریة 

 لغایة فترة سنة 31/03/2021
من فترة سنة لغایة 

 سنوات 5
) 5أكثر من (
 المجموع سنوات

 9,331,802,021   9,331,802,021 اإلعتمادات والقبوالت

 45,164,690,549    45,164,690,549السقوف غیر المستغلة

126,851,931,060 124,659,627,4812,192,303,579 الكفاالت

181,348,423,630 179,156,120,0512,192,303,579 المجموع
 

 لیرة سوریة

من فترة سنة لغایة  لغایة فترة سنة 31/12/2020
 سنوات 5

) 5أكثر من (
 سنوات

 المجموع

 25,426,721,045   25,426,721,045 اإلعتمادات والقبوالت
 36,506,622,938     36,506,622,938المستغلةالسقوف غیر 
116,323,908,389   114,107,027,3802,216,881,010 الكفاالت
178,257,252,372 0 176,040,371,3632,216,881,010 المجموع

 
 

 التحلیل القطاعي: -34
 

 :قطاعات أعمال المصرف . معلومات عنأ
 

رف:المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي معلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
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 المجموع لیرة سوریة

 أرقام الفترة أخرى  الخزینة  المؤسسات  األفراد  البیـــــان 
31/03/2021 

 أرقام الفترة
31/03/2020 

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  
 18,497,340,671 8,324,856,326 291,144,932 352,418,659- 5,657,994,278 2,728,135,775 إجمالي اإلیرادات 

 1,449,124,137- 1,417,777,536-     1,417,777,536-   مخصص تدني للتمویالت الممنوحة 
 0 0         تدني قیمة الموجودات المالیة 

 17,048,216,534 6,907,078,790 291,144,932 352,418,659- 4,240,216,742 2,728,135,775 نتائج أعمال القطاع 
 1,248,981,892- 3,552,703,740- 3,552,703,740- 0 0 0 مصاریف غیر موزعة على القطاعات 

(خسائر)  حصة المصرف من أرباح
   0         الشركات الزمیلة

 15,799,234,642 3,354,375,050 3,261,558,808- 352,418,659- 4,240,216,742 2,728,135,775 الربح قبل الضرائب 
 1,644,760,130- 1,594,284,152- 1,594,284,152-       ریبة الدخل ض

 14,154,474,512 1,760,090,898 4,855,842,960- 352,418,659- 4,240,216,742 2,728,135,775 صافي ربح (خسائر) الفترة 

 أرقام الفترة 31/03/2021 أخرى  الخزینة  المؤسسات  األفراد  البیـــــان 
31/12/2020 

 1,319,739,093,746 1,485,355,407,256   1,481,097,504 1,453,263,402,223 30,610,907,529 موجودات القطاع 
استبعاد الموجودات والمطلوبات بین 

 0 0         القطاعات 

 52,500,000 52,500,000 52,500,000       االستثمارات في رؤوس أموال الشركات 
 9,367,322,601 42,412,161,875 42,412,161,875       القطاعات  موجودات غیر موزعة على

1,329,158,916,347 1,527,820,069,131 42,464,661,875 1,481,097,504 1,453,263,402,223 30,610,907,529 مجموع الموجودات 
 1,206,621,579,825 1,382,562,447,698     1,163,259,469,218 219,302,978,480 مطلوبات القطاع 

 37,645,764,101 52,497,389,079 52,497,389,079       مطلوبات غیر موزعة على القطاعات 
وحقوق أصحاب مجموع المطلوبات 

 1,244,267,343,926 1,435,059,836,777 52,497,389,079 0 1,163,259,469,218 219,302,978,480 حسابات االستثمار المطلقة
 7,969,168,642 8,243,930,942 8,243,930,942 0 0 0 مصاریف راسمالیة 

 1,939,987,979- 2,073,275,844- 2,073,275,844- 0 0 0 االستھالكات 
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 الخسائر التشغیلیة – 35

 بسبب األحداث اجلارية مت إغالق بعض فروع البنك يف عدد من احملافظات وهي كما يلي :
 لرية سورية

الفرع المغلق  ر.ت
 لتاریخھ

بقیة  -غ الموجودات (نقدیة مبال
المبالغ  مبالغ الخسائر المتوقعة لھذه الفروع الموجودات )

المغطاة 
بعقود 
 تأمین

المؤونات المكونة 
مقابل الخسائر 

 المحتملة
االجراءات 
 مالحظات اخرى المتخذة

نقدیة ( باللیرات 
السوریة وفق 
 أحدث تقدیر )

بقیة  نقدیة موجودات ثابتة
 الموجودات

 627,918,444 0   627,918,444   627,918,444 دیر الزور 1

تم تشكیل 
المخص
صات 
 الالزمة

المبلغ بجمیع 
 العمالت

 0 0   0 16,083,107 0 سیف الدولة 2

 0 0   0 20,402,556 0 السبع بحرات 3

 0 0   0 27,541,625 0 حرستا 4

 0 0   0 37,237,401 0 درعا 5

 0 0   0 32,432,695 0 ادلب 6
 

 ل.س هي عبارة عن نقد يف الطريق. 33,500يوجد خسارة تشغيلية بفرع محص الرئيسي بقيمة 
 ل.س مت تشكيل املخصصات هلا، علماً أن املكتب مت شطبه. 537047041.8يوجد خسارة تشغيلية مبكتب محص الدرويب  عبارة عن نقد مسروق بقيمة 
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 رأس المال: ةكفای -36
 ة رأس المال، وفق الجدول التالي:المبلغ الذي یعتبره المصرف كرأس المال ونسبة كفای

 
 ل.س  31/12/2020 ل.س  31/03/2021 البيان

 بنود رأس املال األساسي
  

 15,000,000,000 15,000,000,000 رأس املال املكتتب

 3,161,985,644 3,161,985,644 احتياطي قانوين

 2,520,397,244 2,520,397,244 اطي خاصاحتي

 2,318,961,456 7,996,956,033 احتياطي معدل األرباح

 52,500,000- 52,500,000- صايف املسامهات يف املؤسسات املالية

 104,417,045- 96,926,717- صايف املوجودات الثابتة غري امللموسة

تني من عقارات مستملكة سداد لدين مل يتم تصفيتها خالل سن
 تاريخ استمالكها

0 0 

 252,056,638- 252,056,638-  ( بعد موافقة مفتش احلسابات عليها ) إعادة التقييم  أرباح

 10,117,117,328 10,117,117,328 صايف الربح او اخلسارة

 51,289,900,810 51,289,900,810 ايف االرباح غري احملققة عن تقييم القطع البنيويص

 883,999,388,799 889,684,873,704 الخاصة األساسية صافي االموال

احتياطي عام خماطر التمويل وخمصص اخلسائر اإلئتمانية للمرحلة 
 األوىل والثانية

11,050,855,160 9,913,782,057 

 241,604,970 456,892,198 احتياطي القيمة العادلة

  94,154,775,826 062,,101,192,621 مجموع رأس المال التنظيمي( األموال الخاصة )

813,233,383,038730,261,662,658 جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

 62,840,901,905 70,835,029,793 حسابات خارج امليزانية املثقلة

 20,078,162,143 20,078,162,143 املخاطر التشغيلية

 3,185,238,448 5,853,470,615 خماطر السوق

 816,365,965,154 589,,000,045,,910 إجمالي المخاطر 

 %%10.29 %%9.86 (%)األساسي نسبة كفاية رأس املال

 %%11.53 %%11.12 (%) التنظيمينسبة رأس املال 
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  ( خارج المیزانیة ): ةات محتملالتزامارتباطات و  -37 
 : یة)اسم( قیمة  ئتمانیةاات التزامارتباطات و 

  31/03/2021 31/12/2020 
 يرة سوريةل ليرة سورية  

 25,426,721,045 9,331,802,021 اعتمادات

     قبوالت

     كفاالت صادرة عمالء :

 359,534,921 359,534,921 دفع  -  

 53,845,212,656 61,760,067,913 حسن تنفيذ  -  

 3,624,871,602 3,675,116,519 دخول عطاء  -  

 6,245,941,812 10,908,390,062 أخرى  -  

     ت صادرة بنوك :كفاال

 51,733,604,166 49,634,078,413 حسن تنفيذ  -  

 514,743,232 514,743,232 أخرى  -  

 36,506,622,938 45,164,690,549 سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 

     أخرى 

 178,257,252,372 181,348,423,630 المجمــــــوع   

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

 وقرار الحظر  الستمراریةا -38

 CFSP/2014/309أمثرت اجلهود اليت بذلتها إدارة البنك على صعيد تدابري احلظر الدولية عن صدور قرار جملس االحتاد األورويب رقم 

 ,كما وانتهجت30/5/2012والذي مت مبوجبه رفع العقوبات األوروبية اليت كانت مفروضة على البنك بتاريخ  29/05/2014بتاريخ 

ج مثيلتها األوروبية فصدرت القرارات تباعًا من قبل هاتني السلطتني لتزيل العقوبات اليت كانت مفرو  ضة السلطات الربيطانية والسويسرية 

 على البنك أيضاً .
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ل األمثل بغية رفع اسم بنك علماً أن املعنيني لدينا يقومون مبتابعة اإلجراءات القانونية مع حمامي البنك يف الواليات املتحدة األمريكية بالشك

 26/6/2012بتاريخ  سورية الدويل اإلسالمي من لوائح العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة اخلزانة األمريكية

 , وهي اآلن مبرحلة املراجعة .

 ات والتسهيالت املصرفية للعمالء.إضافة إىل ما سبق، تؤكد اإلدارة العليا على استمرار البنك بتقدمي كافة اخلدم

 

 
 


