






 

 بنك سورية الدولي اإلسالمي
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 المعلومات المالية المرحلية الموجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية موجزة
٢٠١٤ حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 



 

 

 
 

 بنك سورية الدولي اإلسالمي
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 ية الموجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية موجزةالمعلومات المالية المرحل
 ٢٠١٤ حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 جدول المحتويات
 

 صفحـــة 
 

  ١ تقرير مدقق احلسابات املستقل
 

  املعلومات املالية املرحلية املوجزة
 

  ٣ - ٢ بيان الوضع املايل املرحلي املوجز
 

  ٤ املرحلي املوجز األرباح أو اخلسائربيان 
  

 ٦-٥ الدخل الشامل املرحلي املوجزاألرباح أو اخلسائر و  بيان
 

 ٧ بيان التغيريات يف حقوق امللكية املرحلي املوجز
 

   ٩ - ٨  بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز
 

 ٦٧ - ١٠          إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة









 

 املرحلية املوجزة  املالية  املعلوماتأساسياً من  تشكل جزءً  ٦٧إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٤ -

 بنك سورية الدولي اإلسالمي
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر بيان
   
  حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في         

  )غير مدققة( ٢٠١٣     )غير مدققة( ٢٠١٤        
 .س.ل     .س.ل   إيضاح    

  ٧٠٣،٨٠٦،٨٧٩   ٥٦٩،٤٩٨،٢١٠ ٢٦ إيرادات األنشطة التمويلية اإلسالمية
  ٦٢،٥٣٩،٠٥٢   ٢٢،٥٣٨،٧٣٩  ٢٧ سالميةإيرادات األنشطة اإلستثمارية اإل
 ) ١،٦٥٤،٩٤٣،٨٦٥( )  ١،٨١٧،٣٩٣،٣٩٧( ٨  خمصص ديون مشكوك بتحصيلها

                                                                  (٢،٠٦١،٧٤٣                 )                  -خسارة تدين موجودات لقاء ديون معدومة
 ) ١٩،٤٤٠،٨٩٢( )  ١٨،٨١٠،٤٢٧(   جيار املنتهي بالتمليكإهتالك اإل

 ) ٩٠٨،٠٣٨،٨٢٦( )  ٨١،٢٤٦،٢٢٨،٦١(  إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية 
 ) ٥٠٩،٧٠٢،٥٢٤( )  ٤٩٠،٤١٦،٨٧١( ٢٨ إمجايل العائد على حسابات اإلستثماراملطلقة

  ١٣٠،١٠٩،٤٥٩   ٨٧،٣٩٢،٣٥٤  ٢٨  حصة املصرف كمضارب
         -                         -           ٢٨ حصة املودعني من املصاريف التشغيلية

 )           ٣٧٩،٥٩٣،٠٦٥(    ) ٧٤٠٣،٠٢٤،٥١(  العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة  
 )       ١،٢٨٧،٦٣١،٨٩١( )  ١،٦٤٩،٢٥٣،١٣٥(  )كمضارب ورب عمل(حصة املصرف من دخل حسابات اإلستثمار املطلقة  

 )               ٥،٦٥٧،٠٩٨(                          -                              خسائر املصرف من استثماراته الذاتية                                                  
  ٥٥٦،٢١١،٨٠٣    ٣٩٥،١٩٣،٩٢١   إيرادات رسوم وعموالت

 )               ٣،٦٠٣،٣٠٦(   )               ١٢،٨٣٣،٨٧٥(    التأعباء رسوم وعمو 
  ٥٥٢،٦٠٨،٤٩٧   ٦٣٨٢،٣٦٠،٠٤  ٩٢ صايف إيرادات الرسوم والعموالت 

  ٥٢،٧٨٤،٠٧٩   ٣٣،٧٠٩،٧٣٣   صايف أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية
  ٣،٣٥٥،١٠٣،٨٩٠   ٦٣٣،٩١١،٦٧٣                                                         ة عن تقييم مركز القطع البنيويأرباح غري حمققة ناجت

   ٣٢،٥٢٧،٥٩١    ٥،٤٩٣،٩١٧    ايرادات تشغيلية أخرى
  ٢،٦٩٩،٧٣٥،٠٦٨ )            ٥٩٣،٧٧٧،٧٦٦(    إمجايل الدخل التشغيلي 

 ) ١٨٢،٧٨٩،٧٩٨( )  ٢٢٥،٦٣٤،٦٨٥( ٣٠  نفقات املوظفني
 ) ٦٤،٢١٤،٥٩٤( )  ٦٩،٥٢٩،٥٤٣(   هالكاتإست

  ) ١٤،٧٥٤،٢٢٩( )  ١٤،٧٤٩،٢٩٢(   إطفاءات 
 )                  ٥٠٠،٠٠٠(                          -              احتياطيات خمتلفة                                                                                       

   -                 )              ٧٧،٨٠٠،٦٤٤(  ١٩ داد خمصصات لقاء أعباء وخماطر خمتلفةاسرت 
 ) ١٢٤،٠٠٩،١٢٣( )  ٢٧٣،٨٨٣،٥٤٠( ٣١  مصاريف تشغيلية أخرى

 ) ٣٨٦،٢٦٧،٧٤٥( )  ٦٦١،٥٩٧،٧٠٤(   إمجايل املصروفات التشغيلية 
  ٢،٣١٣،٤٦٧،٣٢٣   )         ١،٢٥٥،٣٧٥،٤٧٠(   الربح قبل الضريبة

  ٢٤٢،٨٢٢،٤٠٩   ٤٧٥،٤٢٤،٨١١ ١٢  ضريبة الدخل
  ٢،٥٥٦،٢٨٩،٧٣٢  )             ٧٧٩،٩٥٠،٦٥٩( ٣٢  ربح الفرتة
  ٢،٥٥٦،٢٨٩،٧٣٢  )             ٧٧٩،٩٥٠،٦٥٩(  حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف:العائد إىل

      -                   -              حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة           
     )٢،٥٥٦،٢٨٩،٧٣٢  )             ٧٧٩،٩٥٠،٦٥٩  

           ٣٠,٠٨             )٩,١٨(  ٣٣  حصة السهم األساسية 



 

 املرحلية املوجزة  املالية  املعلوماتأساسياً من  تشكل جزءً  ٦٧إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٥ -

 بنك سورية الدولي اإلسالمي
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 تابع/ المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
   
  حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الثةالثلفترة         

  )غير مدققة( ٢٠١٣     )غير مدققة( ٢٠١٤        
 .س.ل     .س.ل        

  ٤١٠،٥٠٠،٤٨٤     ٢٦٤،٥٤٧،٦٤٩            إيرادات األنشطة التمويلية اإلسالمية
  ٣٢،٥٧١،١٢١   ٢١،١٢٤،٥٢٥    إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسالمية

 ) ١،٥٤٦،٢١٩،٧٠٦( )  ١،٢٥١،٣٩٣،٣٩٧(    كوك بتحصيلهاخمصص ديون مش
                                                                  (٢،٠٦١،٧٤٣                 )                  -خسارة تدين موجودات لقاء ديون معدومة

 )  ١٠،٩٣١،٧٥٨(   )                 ٩،٥٥٥،٠٥٢(   إهتالك اإلجيار املنتهي بالتمليك
 ) ١،١١٤،٠٧٩،٨٥٩(   ) ٨٩٧٧،٣٣٨،٠١(  إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية 

 ) ٢٦٣،٠٦١،٧٣٦( )  ٢٧٤،٧٨٢،١٩٧(   إمجايل العائد على حسابات اإلستثماراملطلقة
  ٧٣،٦٣٣،٢١٩    ٥٥،١٠٧،٤٤٤     حصة املصرف كمضارب
  -                         -             ريف التشغيليةحصة املودعني من املصا

 ) ١٨٩،٤٢٨،٥١٧( )  ٣٢١٩،٦٧٤،٧٥(  العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة  
 )  ١,٣٠٣،٥٠٨،٣٧٦( )  ١،١٩٧،٠١٢،٧٧١(  )كمضارب ورب عمل(حصة املصرف من دخل حسابات اإلستثمار املطلقة  

 )              ٥،٦٥٧،٠٩٨(                          -             ة                                                                   املصرف من استثماراته الذاتي خسائر
  ٢٩١،١٤٣،٨١١    ١٤٤،٦٦٥،٣١٧   إيرادات رسوم وعموالت
 )  ٢،٦٨٨،٧١٩(  )  ٤،٣٨٥،٠٣٩(    أعباء رسوم وعموالت

  ٢٨٨،٤٥٥،٠٩٢    ١٤٠،٢٨٠،٢٧٨    والعموالت صايف إيرادات الرسوم 
  ٢٣،٦٧٢،٣٥٨    ٢٦،٧٢٤،٥٢٥   صايف أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية
 ٣،٠٧٢،٠٠٥،٧٧٤                   ٤٠٦،٠٢٢،٨٨٢   أرباح غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي

  ٢١،٩٨٨،٣٦٣     ٣،٢٤٠،١٧٣    ايرادات تشغيلية أخرى
  ٢،٠٩٦،٩٥٦،١١٣   )            ٦٢٠،٧٤٤،٩١٣(   إمجايل الدخل التشغيلي 

 ) ١٠٣،٦٥٢،٩١٥( )  ١٣٢،٠٨١،٠٠١(    نفقات املوظفني
 ) ٣٢،١١٨،٠٢٦( )  ٣٦،٩٦٢،٧٥٨(   إستهالكات

 )                ٧،٣٢٠،٨٠٥(   )                 ٧،٣٩١،٦٧٤(   إطفاءات 
                      -                                   -تلفة                                                                                                     احتياطيات خم

              -                              -              صصات لقاء أعباء وخماطر خمتلفةاسرتداد خم
 ) ٦٣،٩٢٩،٢٥٧( )  ١٠٦،٩٠٨،٥٩٨(    مصاريف تشغيلية أخرى

 ) ٢٠٧،٠٢١،٠٠٤( )  ٢٨٣،٣٤٤،٠٣١(   إمجايل املصروفات التشغيلية 
  ١،٨٨٩،٩٣٥،١٠٩ )            ٩٠٤،٠٨٨،٩٤٤(    الربح قبل الضريبة

  ٢٨١،١٧٢،٩٩٣        ٣٤٥،٧٢٠،٥٣٤     ضريبة الدخل
  ٢،١٧١،١٠٨،١٠٢  )             ٤١٠,٥٥٨،٣٦٨(    ربح الفرتة
 ٢،١٧١،٥٨٠،٣٩٦ )             ٥٥٨،٣٦٨،٤١٠(  حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف:العائد إىل

)                   ٤٧٢،٢٩٤(                        -              حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة              
     )٢،١٧١،١٠٨،١٠٢  )             ٥٥٨،٣٦٨،٤١٠  

           ٢٥,٥٤            )٦,٥٧(     حصة السهم األساسية 



 

 املرحلية املوجزة  املالية  املعلوماتأساسياً من  تشكل جزءً  ٦٧إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٦ -

 بنك سورية الدولي اإلسالمي

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية 
 الدخل الشامل المرحلي الموجزاألرباح أو الخسائر و  بيان

    
  حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في         

  )غير مدققة( ٢٠١٣     )غير مدققة( ١٤٢٠        
 .س.ل     .س.ل   إيضاح    

  ٢،٥٥٦،٢٨٩،٧٣٢   )     ٧٧٩،٩٥٠،٦٥٩(    ربح الفرتة
 :مكونات الدخل الشامل

    ٧٥،٩٠٠      ٨٥٦،٨٥٣ ١١ التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

      )٦٣٢،٢،٥٥٦،٣٦٥   )     ٧٧٩،٠٩٣،٨٠٦  
 :العائد إىل

  ٢،٥٥٦،٣٦٥،٦٣٢   )      ٧٧٩،٠٩٣،٨٠٦(   حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف
 ) -            (  )            - (  حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة

     )٢،٥٥٦،٣٦٥،٦٣٢   )       ٧٧٩،٠٩٣،٨٠٦    

 

 



 

 املرحلية املوحدة املوجزة  املالية  املعلوماتتشكل جزًء أساسياً من  ٦٧إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٧ -

   
 بنك سورية الدولي اإلسالمي 

 مة سورية شركة مساهمة مغفلة عا
 بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز

 )غير مدقق(
   
  مجموع حقوق   مجموع حقوق                            

الملكية لمساهميالتغير المتراكم   أرباح مدورة   مدورة أرباح   صافي   احتياطي عام         مصاريف زيادة        الملكية للجهة    
  المجموع   غير المسيطرة   المصرف  في القيمة العادلة   محققة   غير محققة   أرباح الفترة   لمخاطر التمويل   احتياطي خاص   احتياطي قانوني   رأس المال   مالرأس ال  
  .س.ل   .س.ل   س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  

)١،٨٥٣،٩٠٥،٨٣٢(٢،٨٣٢،٠٢٤،٩٨٣  -   ١٠٦،٥٧٢،٤٠٤              -                -               -  ٨،٤٩٩،٤٠٥،٧٠٠ ٢٠١٤نون الثاين كا  ١الرصيد كما يف    ٩،٥٨٤،٢٥٨،٦٤٥  -          ٩،٥٨٤،٢٥٨،٦٤٥       ١٦١،٣٩٠ 
 -   -           -   -           -            -   -   -                -                -   -  - اضافات رأس املال

 -            -   -            -   -   -   -   -   -   -   -   -   مصاريف زيادة رأس املال
)٧٧٩،٩٥٠،٦٥٩( )الدخل الشامل(أرباح السنة     -   -    -   -   -   -   - ٧٧٩،٠٩٣،٨٠٦( -           )٧٧٩،٠٩٣،٨٠٦(  ٨٥٦،٨٥٣( 
          -               -  -            -   -     -               -           -   -   -   -   -   خسائر مدورة غري حمققةاحملول اىل

 ٨،٨٠٥،١٦٤،٨٣٩           -          ٨،٨٠٥،١٦٤،٨٣٩    ١،٠١٨،٢٤٣  )١،٨٥٣،٩٠٥،٨٣٢( ٢،٨٣٢،٠٢٤،٩٨٣  )    ٧٧٩،٩٥٠،٦٥٩(  ١٠٦،٥٧٢،٤٠٤ -     -   -  ٨،٤٩٩،٤٠٥،٧٠٠  ٢٠١٤حزيران  ٣٠الرصيد كما يف
 
 
 

 ٩،٤٥٠،٨٦٢،٤٨٤  -          ٩،٤٥٠،٨٦٢،٤٨٤ ) ٢٩٢،٣٩٩(  ٣،٦٤٨،٩٠٢  ٨٤١،٥٢٧،٨٧٨  -   ١٠٦،٥٧٢،٤٠٤              -                -               -  ٨،٤٩٩،٤٠٥،٧٠٠ ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
 -   -           -   -           -            -   -   -                -                -   -  - الاضافات رأس امل

 -            -   -            -   -   -   -   -   -   -   -   -   مصاريف زيادة رأس املال
٢،٥٥٦،٢٨٩،٧٣٢ )الدخل الشامل(أرباح السنة     -   -    -   -   -   -   - ٢،٥٥٦،٣٦٥،٦٣٢ -           ٢،٥٥٦،٣٦٥،٦٣٢  ٧٥،٩٠٠ 

  -               -  -            -  -   -              -           -   -   -   -   -  احملول اىل خسائر مدورة غري حمققة

   ١٢،٠٠٧،٢٢٨،١١٦           -          ١٢،٠٠٧،٢٢٨،١١٦ ) ٢١٦،٤٩٩(  ٣،٦٤٨،٩٠٢   ٨٤١،٥٢٧،٨٧٨   ٢،٥٥٦،٢٨٩،٧٣٢  ١٠٦،٥٧٢،٤٠٤ -     -   -  ٨،٤٩٩،٤٠٥،٧٠٠  ٣٢٠١حزيران  ٣٠الرصيد كما يف

 

  



 

 املرحلية املوجزةاملالية  املعلوماتياً من تشكل جزًء أساس ٦٧إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٨ -

 بنك سورية الدولي اإلسالمي 
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
  
  
  حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في        

  )مدققغير ( ٢٠١٣     )دققغير م( ٢٠١٤       
  .س.ل     .س.ل     

 :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
  ٢،٣١٣،٤٦٧،٣٢٣  (١،٢٥٥،٣٧٥،٤٧٠    )    الربح قبل الضريبة 

  :تعديل ملطابقة األرباح الصافية مع النقد الناتج من النشاطات التشغيلية
  ٦٤،٢١٤،٥٩٤    ٦٩،٥٢٩،٥٤٣    استهالكات 

  ١٤،٧٥٤،٢٢٩    ١٤،٧٤٩،٢٩٢    فاءاتإط
  ١٩،٤٤٠،٨٩٢    ١٨،٨١٠،٤٢٧   إهتالك اإلجيار املنتهي بالتمليك

   -        -                إيرادات ضريبية 
  ١،٧٥٥،٦١٤،٦٨٠    ١،٨١٧،٣٩٣،٣٩٧   مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها

 ٤،٢٧٤،٧٥٩                            -   تغيري يف موجودات ضريبية مؤجلة
                                                          ٢١،٥٣٠،٧٩١                       -تغري احتياطي خماطر االستثمار

                                              ٢،٠٦١،٧٤٣                         -خسارة تدين موجودات لقاء ديون معدومة
 ٣،١٤٧،٢٢٣                           -     ات مالية للمتاجرةموجود

     ٢،٠٠٠،٠٠٠     ٣،٤٠١،٢٧٤   عائدات استثمارات مالية من شركات زميلة
  ٤،١٧٦،٩١٣،٧٠٠           ٧٦٩٢،١٠٠،٩٩   الربح التشغيلي قبل التغري يف املوجودات و املطلوبات

  )      ٩٧٨،٧٧٤،٠٧٩( ٧٥،٨٢٥،٣١٥              ف سورية املركزيالتغري يف اإلحتياطي اإللزامي لدى مصر 
 )   ٤،٩٢٣،٠٢٧،٣٣٦( ٢،٩٤٦،٩٥١،٣٠١          إيداعات لدى املصارف

  )   ٣،٦٠٦،٨٧٤،٦٢٢( ١،٠١٠،٢٥١،١٤٩         ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية
 )       ١٠٨،٣٥٥،١٩١( ٢٠،٢٩٨،٠٨٧               موجودات أخرى

 ١١،٨٣٤،٠٤١،٠٣٨     (٤،٦٢١،١٥٩،٥٠٣   )  صدة احلسابات اجلارية للعمالءأر 
)٢٤٣،٠٤٩،٦١٦(  موجودات قيد التصفية واالستثمار   )٦٥،١٣١،٠٠١ ( 

  ٣،٨٤٣،١٤٩،١٠١  (١،٩٣٠،٢٩٤،٧٠٨    )   التأمينات النقدية
     ٤٨،٦٧٦،٥٣١     (٩٠٦،٥١٦             )   هامش اجلدية 
                                                               (١٠،٨٤٩،٣٥٥         )              -               اطر حمتملةخمصص لقاء خم

)      ٢٩٤،٠٠٢،٧٩٦( ٣٢،٧٧٧،٥٦٢                ودائع مصارف ومؤسسات مالية مصرفية
  



 

 املرحلية املوجزةاملالية  املعلوماتياً من تشكل جزًء أساس ٦٧إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي 
 وريةشركة مساهمة مغفلة عامة س

 تابع/ بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
    

  حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في        
  )مدققغير ( ٢٠١٣     )غير مدقق( ٢٠١٤        
  .س.ل     .س.ل   إيضاح    

  ٧،٣٩٠،٢٧٠٩٢،٣            )١،٧٣٠،٨٨١(   مطلوبات أخرى
  ٤،٠٠٥،٦١٥٣٢،١٢   )  ٢،٠٢٩،٧٨٦،١٦٨( النشاطات التشغيلية)  املستخدمة يف/ ( صايف التدفقات النقدية الناجتة من

 
 : التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

)٩٦،٩٣٠،٧٦٤(   شراء استثمارات   )٢٩،٨٨٦،١٥٤   ( 
 ٢٢٧،١٤٩،٦٥٠                             -  التغري يف أرصدة صناديق االستثمار

٧٥،٩٠٠               -   وجودات اإلجارةت يف مشراء استثمارا    
)٣٥،٧٥٥،٢٣٧(   شراء موجودات ثابتة   )١٣،٤٩٦،٦١٣ ( 

 ١،٦٧٤،٨٥٥     (٦٩٨،٣٨٠             )  شراء موجودات غري ملموسة
 ) ٢٩،٥٤٧،٢٧٦( ) ١،٥٤٠،٠٣٢(   مشاريع قيد التنفيذ

        ١٥٥،٩٧٠،٣٦٢          )١٣٤،٩٢٤،٤١٣(  ستثماريةصايف التدفقات النقدية املستخدمة يف النشاطات اال
     :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

-              -                 زيادة رأس املال
             -        -             مصاريف زيادة رأس املال

 ٧٨١،٠٥٥٣٩١،٩،    ٣،٥٤٠،٢٣٧،٥٩٧   لقيف نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار املط) النقص/ (الزيادة 
 ٧٨١،٠٥٥٣٩١،٩،    ٣،٥٤٠،٢٣٧،٥٩٧  النشاطات التمويلية)  املستخدمة يف/ (صايف التدفقات النقدية الناجتة من 

 ) ٧٥٢،٥٦٤،٩٨٠( )        ١٩٩،٤٩٦،٧٦١(  تأثري تغيريات أسعار الصرف غري احملققة
 ٢١،١١٩،١٩٢،٠٥١   ١,١٧٦،٠٣٠،٢٥٤   صايف الزيادة يف النقد و ما يوازي النقد
  ٢٧،٣٠٥،٤٣٢،٥١٩    ٤٠،٤٢٤،٨٥٩،٦١٨   النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة
اية الفرتة    ٤٨،٤٢٤،٦٢٤،٥٧٠       ٤١،٦٠٠،٨٨٩،٨٧٢           ٣٤                              النقد وما يوازي النقد يف 
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي   
 ة مساهمة مغفلة عامة سوريةشرك

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
 ٢٠١٤ حزيران ٣٠ أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مدققة(
  

 معلومات عامة- ١

 قطــر الــدويل مــن قبــل بنــك% ٣٠هــو شــركة مســامهة ســورية مغفلــة مملوكــة بنســبة ) املصــرف.(عامــة ســورية. م.م.بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي ش
 وحصـل علـى ٢٠٠٧نيسـان  ٩م و بتـاريخ /٦٧مبوجـب قـرار رئاسـة جملـس الـوزراء رقـم  ٢٠٠٦أيلول  ٧مت تأسيس املصرف يف . قطر -اإلسالمي 

اخلاص بتنظيم عمل  ٢٠٠٥لعام  ٣٥وخيضع ألحكام املرسوم التشريعي رقم  لدى مديرية االقتصاد والتجارة  ١٤٨٨٦رقم حتت السجل التجاري 
وقانون  ٢٠٠٧لعام  ٣٣وقانون التجارة رقم  ٢٠٠٢للعام  ٢٣وتعليماته التنفيذية والقانون رقم  ٢٠٠١لعام  ٢٨ارف اإلسالمية والقانون رقم املص

 .ولألنظمة اليت يضعها جملس النقد والتسليف مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ٢٠١١لعام  ٢٩الشركات رقم 
ومت التـداول بأسـهم املصـرف يف سـوق . بوصـفه مصـرفاً خاصـاً  ١٦حتـت الـرقم  لـدى مصـرف سـورية املركـزي املصـارفمت تسجيل املصرف يف سجل 

 .دمشق لألوراق املالية وكل ذلك مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
لرية سورية للسهم  ٥٠٠سهم بقيمة امسية  ١٠،٠٠٠،٠٠٠لرية سورية موزع على  ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠تأسس املصرف برأس مال مقداره 

 .الواحد
لعام  ٣لقانون رقم ا ألحكام لرية سورية وذلك تطبيقاً  ٤٦١،٣٨١،٥٠٠بزيادة رأمساله مبقدار  ٢٠١٠قام املصرف خالل شهر تشرين الثاين 

املصرح به يف صك والذي حيدد رأمسال املصرف اإلسالمي  ٢٠٠٥لعام  ٣٥القاضي بتعديل املادة الرابعة من املرسوم التشريعي رقم  ٢٠١٠
مليار لرية سورية موزعة على أسهم أمسية وستتم هذه الزيادة خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم  ١٥الرتخيص على أن ال يقل عن 

ليصبح رأس املال مبقدار  ٢٠١١آذار  شهر لرية سورية خالل ٢،٠٣٨،٦١٨،٥٠٠، وقد اتبعه بزيادة رأمساله مبقدار ٢٠١٠لعام  ٣
أم /٨٠لرية سورية، ويف وقت الحق متت املوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة االوراق واالسواق املالية السورية قرار رقم  ٧،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ٢٠١٠لعام  ١١٥على الطلب املقدم من قبل املصرف خبصوص جتزئة القيمة االمسية للسهم وفقاً ألحكام املرسوم رقم  ٢٠١١حزيران  ٢٨بتاريخ 
تاريخ  ١٨٥٥وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  ٢٠١١نيسان  ٧م تاريخ /٤٩تعليمات جتزئة االسهم ودجمها الصادرة بالقرار رقم  وعلى احكام

املتضمن املصادقة على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة جملس املفوضني  ٢٠١١حزيران  ٢٣
لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد  ١٠٠لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدويل االسالمي  ٢٠١١حزيران  ٢٨اريخ ت ٣٢جبلسته رقم 

لرية سورية، وقد اتبعه بزيادة ثالثة حيث مت زيادة رأمسال  ٧،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠سهم بقيمة امجالية تبلغ  ٧٥،٠٠٠،٠٠٠إمجايل اسهم البنك 
لرية سورية  ٣٨٧،٠٩٦،٥٠٠بقيمة ، مث أتبعه بزيادة رابعة لرية سورية ٨،١١٢،٣٠٩،٢٠٠لرية سورية ليصبح  ٦١٢،٣٠٩،٢٠٠املصرف بقيمة 

 . لرية سورية ٨،٤٩٩،٤٠٥،٧٠٠ رأس مال املصرف مبلغ ليصبح

 .سورية-قاملزة، دمش ٤٢٦٨زة فيالت شرقية جانب دار املعلمني عقار رقم امل مدينة دمشق منطقة اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف
 :هيكاتب م٣اً وفرع ٢٣ يقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه واليت بلغ عددها

 .) أيار، فندق ديدميان، يعفور ٢٩الروضة ، املزة ، حريقة ، حرستا ، عدرا ، مزة فيالت شرقية ، ( دمشق 
  .محاه، محص، دير الزور، الالذقية، طرطوس، ادلب، القامشلي، الرقة درعا،، )ت ، سيف الدولة، الفرقانالعزيزية ، السبيل ، سبع حبرا( حلب

 ).طرطوسمكتب مرفأ , مكتب مرفأ الالذقية، مكتب شام سيت سنرت(ومكاتب 
  .٢٠١٤ أيلول ١٧ املالية بتاريخ البياناتعلى جملس اإلدارة وافق 
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 هيئة الرقابة الشرعية 

الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد حمدود من علماء الفقه والشريعة  ٢٠٠٥لعام ) ٣٥(ملرسوم التشريعي رقم اشارة اىل ا
ثة أعضاء من والقانون واليت يتم تعيينها من قبل اجلمعية العمومية ملسامهي املصرف االسالمي فقد مت تكوين هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من ثال

 :لفقه و الشريعة و القانون يف العامل العريب واإلسالمي و يكون رأيها ملزماً للمصرف وهم علماء ا

 )رئيس هيئة الرقابة الشرعية (عبد الستار أبو غدة .د

 ) مقيم عضو تنفيذي هليئة الرقابة الشرعية( يوسف شنار.د

 )عضو هيئة الرقابة الشرعية (عبد الفتاح البزم .د

و بقرار من اجلمعية العمومية  ٢٤/٠٤/٢٠١٣بتاريخ  ٩٦٩الشرعية باملصرف بناء على قرار جملس النقد و التسليف رقم تعني هيئة الرقابة مت 
للمسامهني بناء على اقرتاح جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مبوافقة جملس النقد و التسليف  ٢٩/٠٤/٢٠١٣املنعقدة بتاريخ  العادية

 .نهم إال بقرار من اجلمعية العمومية و إعالم مصرف سورية املركزي بذلك و ال جيوز عزل أي م

صيغ  مهمة اهليئة مراقبة أعمال املصرف اإلسالمي و أنشطته من حيث توافقها أو خمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية و إبداء الرأي الشرعي يف
 .العقود الالزمة ألنشطة املصرف و أعماله

 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير -  ٢

 املعايري والتفسريات املتبعة يف الفرتة احلالية أ – ٢

اردة خالل السنة مت اتباع املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة التالية خالل السنة احلالية، واليت مل تؤثر بشكل جوهري على االفصاحات واملبالغ الو 
 :بقة واليت بدورها قد يكون هلا تأثري على املعاجلة احملاسبية فيما يتعلق باملعامالت والرتتيبات املستقبليةاحلالية والسنوات السا

االفصاحات، اليت تعزز االفصاحات حول تقاص  –االدوات املالية ) ٧(تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  
 . املوجودات واملطلوبات املالية

مبثابة االساس الوحيد لتوحيد  )السيطرة(يستعمل هذا املعيار  :البيانات املالية املوحدة ) ١٠(يل للتقارير املالية رقم املعيار الدو  
البيانات املالية املنفصلة ومعيار احملاسبة ) ٢٧(مت تعديل معيار احملاسبة الدويل رقم .للسيطرة اجديد فاالبيانات املالية ويتضمن تعري

رقم  كما ان التفسري).١٠(دويل للتقارير املالية رقم استثمارات يف شركات زميلة كي تتالئم مع اصدار املعيار ال) ٢٨(الدويل رقم 
ملعيـــــــار الدولـــــي للتقاريــــر املالية رقم امت وقف العمل به عند تطبيــــــق قد اخلاص  يانات املالية للمنشآت ذات الغرضتوحيد الب١٢
١٠. 

احلصص يف املشاريع ) ٣١(حل حمل معيار احملاسبة الدويل رقم  :االتفاقيات املشرتكة) ١١(يل للتقارير املالية رقم املعيار الدو  
املسامهات غري النقدية للمشاركني يف مشروع مشرتك قد مت  -الوحدات حتت السيطرة املشرتكة ) ١٣(املشرتكة كما ان التفسري رقم 

العمليات املشرتكة واملشاريع : يؤسس هذا املعيار لنوعني من االتفاقيات املشرتكة  . روقف العمل به عند تطبيق هذا املعيا
. يتم متييز االتفاقيات املشرتكة بواسطة حقوق وواجبات االطراف هلذه االتفاقيات املشرتكة وليس على الشكل القانوين. املشرتكة

اسبة املنشآت اخلاضعة لسيطرة مشرتكة باستخدام طريقة التوحيد ، خيار حم) ١١(يستبعد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
بدًال عن ذلك ، فان املنشآت اخلاضعة لسيطرة مشرتكة اليت تفي بتعريف املشروع املشرتك ينبغي حماسبتها باستخدام .سيبتناال

كي يتالءم مع اصدار املعيار الدويل   استثمارات يف شركات زميلة) ٢٨(مت تعديل معيار احملاسبة الدويل رقم . طريقة حقوق امللكية
املسامهات غري النقدية للمشاركني يف  –الوحدات حتت السيطرة املشرتكة  )١٣(كما ان التفسري رقم ). ١١(للتقارير املالية رقم 

 .مت وقف العمل به عند تطبيق هذا املعيارقد مشروع مشرتك 
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هو معيار حول االفصاحات وينطبق على  :ن احلصص يف املنشآت االخرىاالفصاح ع) ١٢(املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  
بشكل عام . أو منشآت هيكلية غري موحدة/يف شركات تابعة، اتفاقيات مشرتكة ، شركات زميلة و متتلك حصصا  املنشآت اليت

 . رنة مع املعايري احلاليةكثر توسعاً مقاأهي ) ١٢(، ان متطلبات االفصاح مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

تتضمن هذه التعديالت احكام  -احكام انتقالية) : ١٢(و ) ١١(، ) ١٠(تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية ارقام  
ة للسنة حبيث حتّد االفصاح عن معلومات املقارن) ١٢(و ) ١١(، ) ١٠(انتقالية خمفضة اضافية للمعايري الدولية للتقارير املالية رقم 

ا تعفي من االفصاحات لفرتات املقارنة قبل التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  فيما ) ١٢(السابقة فقط ، كما ا
 .خيـــص املنشآت اهليكليــــة غري املوحـــــــدة

لقياس القيمة العادلة ويتطلب افصاحات حول  ا دوحياطارا  يؤسس  :قياس القيمة العادلة) ١٣(املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  
ويعتمد تراتبية قياس القيمة العادلة  Exit Price Notionيُعّرف هذا املعيار القيمة العادلة على اساس . قياس القيمة العادلة

على البنود املالية وغري املالية ) ١٣(ينطبق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم . املنشأةالقياس احملدد من على اساس السوق بدًال من 
 .واالفصاح عن القيمة العادلة ، باستثناء  حاالت حمددةالقياس اليت تتطلب او تسمح معايري التقارير املالية الدولية االخرى 

ل اآلخر يتطلب التوزيع املنفصل لبنود الدخل الشام :عرض الدخل الشامل اآلخر) ١(تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  
كما ان الضرائب على بنود الدخل الشامل . اليت ميكن تصنيفها الحقاً ضمن االرباح واخلسائر وتلك اليت ال ميكن اعادة تصنيفها

 . اآلخر يتوجب ايضاً توزيعها على هذا االساس

للتوزيعات حلاملي ادوات حقوق تتطلب حماسبة الضرائب العائدة  :االدوات املالية) ٣٢(تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  
  ٠ضرائب الدخل) ١٢(امللكية والعائدة لتكاليف العمليات على حقوق امللكية استناداً اىل معيار احملاسبة الدويل رقم 

 

  املعايري اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد ب -٢

 :اليت ختص اعمال الشركة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري سارية املفعول بعدــــــادرة بتطبيـــــــق التعديــــــالت التالية الص تقم الشركةمل 

ترتبط بدليل التطبيق حول تقاص املوجودات واملطلوبات  العرض –االدوات املالية ) ٣٢(قم تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ر  
 ).٢٠١٤كانون الثاين   ١أو بعد  ســـــاري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف(املالية 

سارية املفعول للسنوت ) (٢٧(واملعيار احملاسيب الدويل رقم ) ١٢(ورقم ) ١٠(رقم للتقارير املالية  ة الدوليريياعاملتعديالت على  
 ). ٢٠١٤كانون الثاين   ١اليت تبدأ يف أو بعد 

االفصاحات حول املبالغ املسرتدة للموجودات غري املالية " اخنفاض قيمة األصول") ٣٦(رقم احملاسبة الدويل ر اتعديالت على معي 
 ). ٢٠١٤كانون الثاين   ١سارية املفعول للسنوت اليت تبدأ يف أو بعد (

سارية املفعول للسنوت اليت تبدأ يف أو بعد " (تبادل املشتقات وحماسبة التحوط") ٣٩(رقم احملاسبة الدويل ر اتعديالت على معي 
 ).٢٠١٤كانون الثاين   ١

يتم . دفعات تدفع للحكومة وال حتصل املنشأة مقابلها على أية بضائع أو خدمات حمددةاجلبايات وهي ): ٢١(التفسري رقم  
 ) .٢٠١٤كانون الثاين   ١ســـــاري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد (. اإلعرتاف باإللتزام عند حتقق احلدث امللزم

خــالل التطبيــق للشــركة يــق املعــايري والتفســريات أعــاله يف الفــرتات املســتقبلية لــن يكــون هلــا تــأثري هــام علــى البيانــات املاليــة باعتقــاد االدارة ، ان تطب
 .)٩(للتقارير املالية رقم الدويل  ، باستثناء املعياراملبدئي
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 ٩رقم المعيار الدولي العداد التقارير المالية ملخص عن 

 املوجودات املالية
الدويل  ةمتطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات املالية واليت تندرج ضمن نطاق معيار احملاسب ٩ر الدويل العداد التقارير املالية رقم يقدم املعيا

 ية وقياسهاتصنيف مجيع املوجودات املال ٩، يتطلب املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم اً حتديد. االعرتاف والقياس :ةدوات املالياأل – ٣٩رقم 
دارة املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي عمال املنشأة بالنسبة إلأمنوذج  على أساسو بالقيمة العادلة أما بالكلفة املطفأة أالحقا 

 .للموجودات املالية
 اعماهلــأوذج ـمنــ ضــمنفظ بــه ـل حمتـــصــاألإذا كــان  فقــطبالكلفــة املطفــأة  نيددوات الــأقيــاس ،  ٩رقــم املعيــار الــدويل العــداد التقــارير املاليــة يتطلــب 

 صـل املـايلاقدية لألـالتعـ وإذا كـان ينـتج عـن الشـروط ةـديـاقـتعالدية ـنقالات ـتدفقالل ـل حتصيـجأوجودات من ـاظ باملـه االحتفـدف منـاهل والذي يكون
إذا مل يـتم حتقيـق كـال الشـرطني،  .ة علـى املبلـغ األساسـي غـري املسـددتكون جمـرد دفعـات للمبلـغ األساسـي والفائـدقدية ـدفقات نـددة تـواريخ حمـيف ت

 .من خالل األرباح أو اخلسائر بالقيمة العادلةفإن أداة الدين يتم تصنيفها 

ذا كان إئر رباح واخلساالكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل األ تنطبق عليها شروط دينداة أدد املبدئي أن حياالعرتاف  بإمكان املصرف عند
 .عدم التطابق احملاسيب القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبري من حاالت

 .يف القيمة تدينلختبار ابالكلفة املطفأة، ال اليت يتم قياسها الحقاً  ديندوات الأختضع 

ا للمتاجرة وتلك باستثناء تلك األصول رباح واخلسائر بالقيمة العادلة من خالل األ وقياس أدوات حقوق امللكيةيتم تصنيف  احملتفظ 
بالقيمة العادلة من أدوات حقوق امللكية احملددة  رباح واخلسائر الناجتةاألإن . بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات احملددة

يف  هاقيديتم  يرادإلا – ١٨الدويل رقم  ةاحملاسبيف بيان الدخل وفقا ملعيار  هايتم قيد اليت ، باستثناء أنصبة األرباحمن خالل الدخل الشامل اآلخر
 .ىل بيان الدخلإ الحقاً  هاعادة تصنيفإيتم  والالدخل الشامل اآلخر بيان 

تصنيف من القيمة العادة بالنسبة ألدوات الدين غري احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر مبوجب خيار القيمة العادلة، ينبغي إ
 اً توافقم حبيث ال يعود املالية ابالنسبة ملوجودا اعماهلأمنوذج الشركة ر ـيتغ عندماأو العكس ىل الكلفة املطفأة إرباح واخلسائر من خالل األالعادلة 

 .تصنيف السابقال أسسمع 

أصًال ماليًا ضمن نطاق هذا ملضاف اات املدجمة يف العقود عندما يكون شتقعدم فصل امل ٩املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم يتطلب 
 .على جممل العقد املختلطالقيمة العادلة أو ب بالكلفة املطفأةعوضاً عن ذلك، ينبغي حتديد أسس القياس أما . املعيار

 املطلوبات املالية
ملطلوبات املالية ام تغيري يف تصنيف وقياس ن أهإ. ات املاليةطلوبملاقياس وتصنيف لمتطلبات  ٩رقم  املعيار الدويل العداد التقارير املالية  تضمني

ان ـيف خماطر ائتم اتري يلتغإىل ا نسوبوامل) رباح واخلسائرحمدد بالقيمة العادلة من خالل األ(يتعلق مبحاسبة التغيري يف القيمة العادلة ملطلوب مايل 
 .لوبـملطا ذلك

يف  ، ينبغي عرض مبلغ التغري يف القيمة العادلة املنسوب إىل التغيرياترباح واخلسائربالقيمة العادلة من خالل األ ةاحملدد ةاملالي اتللمطلوب بالنسبة
ال يتم الحقا . ما مل تؤدي هذه املعاملة إىل إجياد أو زيادة سوء املطابقة احملاسبية يف األرباح أو اخلسائرالدخل الشامل اآلخر  ضمنخماطر االئتمان 

، كان يتم ٣٩للمعيار احملاسيب الدويل رقم  وفقاً . ىل بيان الدخلإخماطر ائتمان املطلوب املايل  املنسوبة إىللة عادة تصنيف التغريات يف القيمة العادإ
 .رباح واخلسائر يف بيان الدخلمجايل مبلغ التغري يف القيمة العادلة للمطلوب احملدد بالقيمة العادلة من خالل األإاالعرتاف ب سابقاً 

راجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية معيــارين حماســبيني جديــدين ومــذكرة حماســبية توجهيــة جديــدة مت موافقــة جملــس اهليئــة أصـدرت هيئــة احملاســبية وامل
واملعــايري احملاســبية اجلديــدة هــي إطــار إعــداد التقــارير املاليــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية واالســتثمار يف الصــكوك  ٢٠١٠متــوز  ٢٢عليهــا بتــاريخ 
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ا يف نــوعني مــن االســتثمار ومهــا االســهم  والصــكوك  واألســهم والســندات املماثلــة، ويكــون مطلوبــاً مــن املؤسســات املاليــة اإلســالمية فصــل اســتثمارا
إىل ذلــك مت إصــدار معيــار جديــد هــو معيــار املســؤولية االجتماعيــة . ويعتمــد هــذا الفصــل علــى خصــائص األدوات االســتثمارية ومقاصــد االســتثمار

جتماعية يف املصارف اإلسالمية تتطلب التزام املصرف اإلسـالمي باملشـاركة يف بعـض األنشـطة والـربامج واألفكـار االجتماعيـة حيث ان املسؤولية اال
 :به واملتأثرة بنشاطه سواًء بداخله أو خارجه وهذا يتطلب جمموعة من الشروط منهااملرتبطة لتلبية املتطلبات االجتماعية لألطراف 

ســالمي التزامــاً كــامًال بأحكــام الشــريعة اإلســالمية قــوًال وعمــًال، شــكًال ومضــموناً، التقــومي املســتمر لــألداء والنتــائج، االهتمــام ضــرورة التــزام البنــك اإل
 .بإجراء حبوث ميدانية لتأكيد اإلثبات العملي لدور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعية
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 السياسات المحاسبية - ٣

 املالية والسياسات احملاسبية إعداد املعلومات         -أ

املتعلق بالتقارير املالية ( ٣٤وفقًا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  ٢٠١٤ حزيران ٣٠جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة كما يف 
وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف ووفقًا للمعايري مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية ووفقًا للقوانني املصرفية السورية النافذة ) املرحلية

إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املرحلية، تتفق مع . احملاسبية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
 .٢٠١٣كانون األول   ٣١يفتلك اليت اتبعت يف إعداد البيانات املالية للسنة املنتهية 

معايري الدولية للتقارير إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات و اإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنوية و املعدة وفقاً لل
  ٣١ضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف ال متثل بال ٢٠١٤ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  للستةاملالية، كما أن نتائج أعمال املصرف 

 .٢٠١٤كانون األول 

 :إعداد البيانات املالية-  ب

جـرى . مـة العادلـةمت إعداد البيانات املاليـة علـى أسـاس الكلفـة التارخييـة باسـتثناء بعـض املوجـودات املاليـة املتـوفرة للبيـع و للمتـاجرة والـيت تظهـر بالقي
 .ت و املطلوبات حسب طبيعة كل منها و جرى تبويبها يف البيانات املالية تبعاً لسيولتها التقريبيةتصنيف املوجودا

 .تظهر البيانات املالية باللرية السورية، اليت متثل عملة إعداد البيانات املالية و عملة االقتصاد

 :العمالت األجنبية- ج 

مث يــتم حتويــل  ٠اء بــالعمالت األجنبيــة إىل اللــرية الســورية بســعر صــرف يــوم اإلدخــال يف القيــودحتــّول كافــة العمليــات، مبــا يف ذلــك اإليــرادات واألعبــ
احملدد من قبل أرصدة املوجودات واملطلوبات وحسابات خارج امليزانية بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية وفقا لنشرة تقييم املوجودات واملطلوبات 

يـتم قيـد فروقـات القطـع يف بيــان  ).لليـورو. س.ل ٢٢٤،٠٥للـدوالر األمريكــي و . س.ل ١٦٤،١٥( ٢٠١٤ حزيـران ٣٠كمـا يف املصـرف املركـزي  
 ٠األرباح أو اخلسائر

اللـرية إن التدفق النقدي بالعمالت األجنبيـة النـاتج أو املسـتعمل يف خمتلـف النشـاطات كمـا هـو ظـاهر يف بيـان التـدفقات النقديـة، جـرى حتويلـه إىل 
وذلـك باســتثناء رصـيد النقـد و مـا يـوازي النقـد يف بدايـة السـنة  الـذي جـرى حتويلـه علـى  ٢٠١٤ حزيـران ٣٠سعر الصرف يف السورية على أساس 

  ٠أساس سعر الصرف بنهاية السنة السابقة
 .د قيمتها العادلةاملوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتدييتم حتويل 

كجـزء مـن التغـري ) مثل االستثمارات املالية املتوفرة للبيع(يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية 
 .يف القيمة العادلة

 :املوجودات واملطلوبات املالية- د 

 :االعرتاف والغاء االعرتاف

ويتم االعرتاف األويل جبميع املوجودات  ٠ن قبل املصرف بذمم البيوع املؤجلة والصكوك واألسهم  بالتاريخ الذي نشأت فيهيتم االعرتاف األويل م
 ٠واملطلوبات املالية األخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقا يف الشروط التعاقدية لألداة

أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األصل، أو عندما حتّول حقوق استالم  يتم الغاء االعرتاف من قبل املصرف بأصل مايل عند انتهاء
 ٠التدفقات النقدية التعاقدية العائدة لألصل املايل يف عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل املايل

 

ا االلتزاماتغاء أو انتهاء أجل لإيتم الغاء االعرتاف من قبل املصرف مبطلوبات مالية عند االعفاء من أو   ٠التعاقدية اخلاصة 
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 :إجراء املقاصة
إلجراء املقاصة  اً قانوني اً يتم إجراء املقاصة بني موجودات ومطلوبات مالية ويتم إظهار القيمة الصافية يف املركز املايل فقط عندما ميلك املصرف حق

 .ويتم إظهار القيمة الصافية يف املركز املايل فقط بشكل متزامندات ويسدد املطلوبات بني املبالغ أو أن حيقق املوجو 
 

 :تقييم القيمة العادلة
وبالنسبة لألدوات املالية اليت  ٠إن حتديـد القيم العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق املالية الناشطة يبىن على أساس أسعار السوق املدرجة

اول نشط لبعض االوراق املالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة مبقارنتها بالقيمة السوقية ليس هلا سعر مدرج،أو عدم وجود تد
ة هلا اىل حد كبري   و يتم إثبات األرباح و اخلسائر غري احملققة الناجتة عن التقييم يف بند احتياطي القيمة العادلة , احلالية ألداة مالية مشا

 .املركز املايللالستثمارات يف قائمة 
 

 :تدين قيمة املوجودات املالية
احية وجود يف تاريخ كل مركز مايل، يتم تقييم املوجودات املالية، ما عدا تلك اليت هي على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر، لن

يل حّسي، نتيجة حصول حدث أو أكثر بعد اجراء القيد يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دل ٠مؤشرات تدين يف قيمتها
ما قد  ما يتوفر دليل موضوعي أو حدثعدم إمكانية حتصيل املبالغ املستحقة للمصرف عنداحتمال األويل للموجودات ومن األدلة على التدين 

الصحاب أرصدة ذمم البيوع على أن التدفقات النقدية  أثر سلبًا على التدفقات النقدية املستقبلية لذمم البيوع املؤجلة أو احتماليةحدوث افالس
 ٠املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت

 

، فإن اخلسائر املرتاكمة املسـجلة سـابقاً ضـمن حقـوق املسـامهني يـتم  الصكوك االستثمارات يف بالنسبة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع أو
ا تكــون خســائر تــدين القيمــة مثبتــة حبصــول تــدين مســتمر ملــدة طويلــة يف القيمــة العادلــة لالســتثمارات يف أوراق قيــدها يف األربــاح أو اخلســائر عنــدم

الصكوك، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة،  االستثمارات يفإن أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع أو  ٠مالية
اخلسائر وإمنا تقيد يف بيان  حقوق املسامهني إال يف حـال وجـود دليـل موضـوعي علـى إلغـاء إثبـات خسـارة التـدين يف القيمـة، ال تقيد يف األرباح أو 

  األرباح أو اخلسائرحيث يتم عندها حتويل األرباح أو اخلسائر املثبتة ضمن حقوق املسامهني إىل بيان 
 إعادة تصنيف االستثمارات
ا حىت تاري: ، على سبيل املثالبواحد أو مبجموعة من استثماراته ة باالحتفاظإذا غري البنك نيته املتعلق خ االستحقاق من متاحة للبيع إىل حمتفظ 
 :تطبيق ما يأيت أو العكس، فيجب عليه

الية الالحقة للسياسات قياس االستثمارات اليت مت إعادة تصنيفها من فئة إىل أخرى بالقيمة العادلة، ويطبق على ذلك االستثمارات يف الفرتات امل
 .احملاسبية املتبعة للفئة اليت مت فيها إعادة التصنيف

 :لالستثمار والقيمة العادلة على النحو اآليت) أو القيمة املدرجة(إثبات الفرق بني  القيمة الدفرتية 
 .احلالية السنة املاليةيف بيان األرباح أو اخلسائر يف  إذا كانت القيمة الدفرتية أعلى من القيمة العادلة فإن اخلسارة الناجتة من هذا الفرق تثبت ) أ(
 ".احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات"إذا كانت القيمة الدفرتية أقل من القيمة العادلة فإن الربح يضاف إىل بند  ) ب(

يمتها قبل إعادة التصنيف وبعده وكيفية قاحلالية، وكذلك عن الفرق بني  السنة املاليةيفصح البنك عن االستثمارات اليت مت إعادة تصنيفها يف 
 .معاجلته

 التمويلية األنشطة وأرصدة ذمم- هـ 

 اســـتبعاد وبعـــد العمليــات هـــذه حســـاب علــى هــامش اجلديـــة املقبـــوض ناقصـــاً  األصــلية قيمتهـــا بإمجـــايل التمويليــة األنشـــطة وأرصـــدة ذمــم إظهـــار يــتم
ويــتم تقــدير املخصــص اخلــاص لتــدين قيمــة الــذمم واألنشــطة التمويليــة  .خمصــص التــدينو بعــد خصــم  الالحقــة بالســنوات اخلاصــة املؤجلــة اإليــرادات

 .مبراجعة تفصيلية هلا من قبل إدارة البنك وفقاً لقرارت جملس النقد والتسليف
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 :املراحبة لآلمر بالشراء

ا بناًء علـى وعـد املتعامـل هي عقد يبيع املصرف مبوجبه أصالً  امللتـزم بشـرائها بشـروط معينـة وفقـا لسياسـة املصـرف  أو سلعة سبق له شراؤها و حياز
وذلــك مقابــل مثــن يتكــون مــن التكلفــة و هــامش ربــح متفــق عليــه علــى أن يقــوم العميــل بــدفع هــامش جديــة يعتــربه . الــيت تعتمــد علــى اإللــزام بالوعــد

األرباح املؤجلة يف القيود منذ تـاريخ العقـد ومـن مث يـتم املصرف دفعة مقدمة من قيمة األصل أو السلعة يف حال متت املراحبة مع العميل ويتم اظهار 
 .األرباح أو اخلسائرتنزيل اجلزء اخلاص بكل قسط مستحق من األرباح املؤجلة وحتويلها اىل بيان 

 :االستصناع

ا بتطــوير العــني بنفســه أو مــن  يقـوم املصــرف. هـو عقــد بــني املصــرف و املتعامــل علـى أن يبيــع املصــرف لــه عينــاً مصـنعة، وفقــاً ملواصــفات متفــق بشــأ
قـد ومـن مث خالل مقاول من الباطن مث يسلمها للمتعامل يف تاريخ حمدد مقابل مثن متفق  عليه ويتم اظهـار األربـاح املؤجلـة يف القيـود منـذ تـاريخ الع

 .األرباح أو اخلسائريتم تنزيل اجلزء اخلاص بكل قسط مستحق من األرباح وحتويلها اىل بيان 

 .االستصناع بقيمة املبالغ املدفوعة من قبل املصرف مع أرباحها منذ نشوء التعاقد حيث إعتمد املصرف طريقة العقود التامة لالستصناعتظهر عقود 

 :اإلجارة

ئجار ، إسـتناداً علـى وعــد منـه باســت)املســتأجر(بشـراء أو إنشــاء أصـل مـا للتــأجري، بنـاًء علـى طلــب املتعامـل ) املــؤجر(هـي عقـد حبيــث يقـوم املصـرف 
ويف حال متت اإلجارة مع العميل يعترب املصرف هامش اجلدية مبثابة دفعة مقدمة تستهلك مباشرة . األصل ملدة معلومة و مقابل أقساط إجيار حمددة

مباشرة ويف و قد تنتهي اإلجارة بتمليك املستأجر األصل املؤجر عليه على أن يقوم العميل بدفع هامش جدية يعتربه املصرف دفعة مقدمة تستهلك 
 :هذه احلالة جيب حتديد طريقة متليك العني للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد االجيارة ويكون بإحدى الطرق اآلتية

 .وعد بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي أو بتعجيل أجرة املدة الباقية أو بسعر السوق: أوالً 
 .وعد باهلبة: ثانياً 
 .ألقساطعقد هبة معلق على شرط سداد ا: ثالثاً 

 :الوكالة

حيث أن ) مبلغ مقطوع أو نسبة من املبلغ املستثمر(هي عقد يفوض املصرف مبوجبه الوكيل إلستثمار مبلغ من املال وفق شروط معينة بأجرة حمددة 
و املخالفة يف أي من شروط الوكالة أ/ أو التقصري و/يلتزم الوكيل بإعادة املبلغ املستثمر يف حالة التعدي و. هذه األموال تابعة لقاعدة الربح واخلسارة

حيـــث أن املصـــرف حصـــل علـــى جــزء مـــن الودائـــع مقابـــل اســـتثمارها بشـــكل وكالـــة  لتفـــويض مـــن قبـــل الوكيــل إىل املصـــرفوميكــن أن تكـــون عمليـــة ا
 .باالستثمار

 :الصكوك
وجودات مشروع معني أو نشاط إستثماري شائعة يف ملكية أعيان أومنافع أو خدمات أو م اً متثل الصكوك وثائق متساوية القيمة متثل حصص

 .خاص

 تشغيلية وإجارة منتهية بالتمليك  موجودات إجارة- و 

ا التكلفةهذه املوجودات مبدئيًا بتدرج  ) اإلجارة املنتهية بالتمليك(و )اإلجارة التشغيلية(اإلجارة تشتمل موجودات . والنفقات املباشرة اخلاصة 
 . على أراضي ومباين

، وفقًا ملعدالت )اليت ليس هلا عمر حمدد( األراضي اإلجارات املنتهية بالتمليك باستثناء مجيععلى هالك على أساس القسط الثابت حيسب االست
ا لشطب التكلفة لكل موجود على مدى عمره اإلنتاجي املتوقع حيث أن سياسة االستهالك املتبعة باالجارة املنتهية بالتمليك هي  يتم حسا

ويعد املسؤول عن بقاء العني صاحلة لالستعمال يف  .فيما خيص املوجودات الثابتة) املصرف(االستهالك املتبعة من قبل املؤجر نفسها سياسة 
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 .االجارة املنتهية بالتمليك املؤجر من حيث الصيانة إال يف حال تربع املستأجر بذلك 
ا لشطب يتم حساب االفإنه ) اإلجارة التشغيلية(بالنسبة ملوجودات اإلجارة  تكلفة ستهالك على أساس القسط الثابت وفقًا ملعدالت يتم حسا

 .مع العلم أن البنك مل يتعامل مع اإلجارة التشغيلية األعمار اإلنتاجية املتوقعةاملوجودات على مدى 

 :صايف املوجودات قيد االستثمار أو التصفية  - ز

أو البيـع اآلجـل أو ) نتيجـة وعـد بالشـراء(مل توضع يف االستثمار بعد أو املقتنـاة بغـرض املراحبـة جمموع أرصدة املوجودات املقتناة بغرض التأجري اليت 
يــات الناجتــة عــن اخــالل العميــل بوعــده يف متويــل املراحبــة، أو املســلم فيــه أو موجــودات االستصــناع حتــت التنفيــذ أو املوجــودات لالســتغالل يف عمل

، أو تلك األصول اآليلة للمصرف وفاء لديونه أو غري ذلك، خمصوماً من هذه األرصدة خمصص )إلهالكبعد استبعاد خمصص ا(املضاربة واملشاركة 
ا  .التدين اخلاص 

 :املوجودات الثابتة املادية- ح 

 .جرى إظهار املوجودات الثابتة، على أساس سعر التكلفة باللريات السورية و مؤونة التدين يف القيمة إن وجدت
جودات الثابتة، باستثناء االرض والدفعات املسـبقة علـى نفقـات رأمساليـة،  بطريقـة القسـط الثابـت علـى مـدى األعمـار اإلنتاجيـة جيري استهالك املو 

 :باعتماد املعدالت السنوية التالية
   % 
 ١ مباين  
 ٢٠ حتسينات على املباين  
 ١٠ ومفروشات أثاث  
 ١٥ جهزةاأل  
 ٢٠ احلاسب اآليلمعدات و   
 ٢٠ سيارات  

يـتم قيـد الـربح و اخلسـارة يف . ميثل الربح أو اخلسارة من التفرغ عن أصل من املوجودات الثابتة الفرق بـني عائـدات التفـرغ و القيمـة الدفرتيـة لألصـل
 . األرباح أو اخلسائربيان 

 :املوجودات الثابتة غري املادية- ط 

 .للريات السورية و مؤونة التدين يف القيمة إن وجدتتظهر املوجودات الثابتة غري املادية على أساس سعر التكلفة با

أي تدين يف  تسجيليتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم  ،اليت عمرها الزمين غري حمدد املاديةغري الثابتة لموجودات بالنسبة ل
 .األرباح أو اخلسائرقيمتها يف بيان 

 :ري املادية على مدى األعمار االنتاجية كما يليجيري اطفاء املوجودات الثابتة غ

 %)٢٠(سنوات  ٥ برامج املعلوماتية  

 :االخنفاض يف قيمة املوجودات الثابتة املادية وغري املادية-  ي

اي مؤشــر بــأن تلــك  يف تــاريخ كــل بيــان مركــز مــايل، يقــوم املصــرف مبراجعــة القــيم الدفرتيــة الصــوله املاديــة وغــري املاديــة لتحديــد فيمــا اذا كــان يوجــد
ا خسارة تدين يف قيمتها ان ( ان وجد هكذا مؤشر، يتم تقـدير القيمـة االسـرتدادية لالصـل لتحديـد مـدى خسـارة تـدين القيمـة  ٠االصول قد أصا

 ٠)وجدت 
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القيمــة االســتعمالية، يــتم حســم  عنــد حتديــد ٠القيمــة االســرتدادية هــي القيمــة األعلــى مــا بــني القيمــة العادلــة نــاقص كلفــة البيــع والقيمــة االســتعمالية
ــ ة للنقــد التــدفقات النقديــة املســتقبلية املقــدرة اىل قيمتهــا احلاليــة باســتعمال نســبة حســم قبــل الضــريبة تعكــس تقــديرات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمني

 ٠واملخاطر املالزمة لألصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية
تقيد خسارة تدنـي . قدير القيمـة االسرتدادية لألصل أقـل من قيمته الدفرتية، يتم انقاص القيمة الدفرتية لالصل لتوازي القيمة االسرتداديةإذا كان ت

 القيمة  القيمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر، اال اذا كان األصل املختص مسجل دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين
يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل اىل أن تصل اىل التقدير املعّدل  ٠كتخفيض لوفر اعادة التقييم

مل يتم قيد خسارة تدين  لقيمتها االسرتدادية، لكن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو
يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف االرباح أو اخلسائر، اال اذا كان االصل املختص مسجل دفرتياً بقيمة  ٠قيمة لالصل يف سنوات سابقة

 ٠اعادة التقييم، ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر اعادة التقييم

 :املخصصات-  ك

نـاتج عـن حـدث حصـل يف املاضـي، ومـن احملتمـل تسـديد ) قانوين أو متوقع(على املصرف مايل كوين املخصصات عندما يكون هنالك التزام يتم ت
 ميثل املخصص املكون أفضل تقدير للمبلغ املتوجب لتسديد االلتـزام املـايل بتـاريخ املركـز املـايل،. االلتزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به

ذا االلتزام  .مع األخذ بعني االعتبار املخاطر وعدم اليقني احمليطني 

اية اخلدمة- ل   :اشرتاكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض 

إن املصـــرف مســـجل يف مؤسســـة التأمينـــات االجتماعيـــة يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية و يســـدد بشـــكل منـــتظم التأمينـــات املرتتبـــة عـــن موظفيـــه إىل 
ايــة اخلدمــة و بالتــايل ســوف حيصــل املوظفــون علــى هــذا التعــويض مــن . ؤسســةامل متثــل هــذه املســامهات اتفــاق املصــرف مــع موظفيــه حــول تعــويض 

اية اخلدمة. مؤسسة التأمينات االجتماعية  .ليس على املصرف أية التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

 اإليراد حتقق- م 

 نشطة متويلية متعثرة أو أذمم وجود ويف حالة . ستحقاق باستخدام طريقة القسط املتناقصود املراحبة واالستصناع على أساس اإلتثبت إيرادات عق
 .وتعديالته ٤ب /ن.م/٥٩٧جملس النقد والتسليف رقم  لقرار وعند عدم التأكد من اسرتداد تلك اإليرادات يتم تعليقها وفقاً 

 .قبضهاعند  تثبت إيرادات الرسوم والعموالت
 :اإلجارة

 .يتم تثبيت إيرادات اإلجارة على أساس اإلستحقاق
 :الصكوك

 .يتم تثبيت ايرادات الصكوك على أساس اإلستحقاق

 :ضريبة الدخل- ن 
 .متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة

من صايف األرباح %  ٢٥ ، والذي حدد الضريبة مبعدل٢٠٠١نيسان  ١٦يخ تار  ٢٨حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون 
 .اخلاضعة للضريبة

بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ  األرباح أو اخلسائرللضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان  ةختتلف األرباح اخلاضع
بني قيمة الزمنية املؤقتة الفروقات نتيجة إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او اسرتدادها .غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب

وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب .  على اساسهااحتساب الربح الضرييب  يتم املوجودات او املطلوبات يف البيانات املالية والقيمة اليت
 .املؤجلةالضريبية االلتزام الضرييب او حتقيق املوجودات  تسويةعند الضريبية اليت يتوقع تطبيقها 
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بينما يتم . يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً 
 .سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبال عند احتساب الربح الضرييب االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت 

عدم امكانية االستفادة من تلك املوجودات توقع ويتم ختفيضها يف حالة يف تاريخ البيانات املالية املؤجلة  الضريبيةوجودات امليتم مراجعة رصيد 
 .الضريبية جزئيا او كليا

 

 :كفاالت مالية- س

اجـراء عجـز عـن  اً معّينـ اً عقود توجب على املصرف اجراء دفعات حمـددة لتعـويض احلامـل عـن خسـارة ترتبـت إمـا ألن مـدين ان عقود الكفاالت هي
ميكـن هلـذه العقـود ان تأخـذ عـدة اشـكال قانونيـة . دين أو عدم اإللتزام بكفالة حسـن التنفيـذ أو الكفالـة املؤقتـةال دفع مستحقة مبوجب شروط أداء

 ٠)ب اعتماد، عقود ضمان ائتماينكفاالت، كت(للمقاضاة 
قيمـة املعدلـة تُقّيد مطلوبات الكفاالت املاليـة أوليـاً علـى أسـاس قيمتهـا العادلـة، والحقـاً ُحتمـل يف الـدفاتر علـى أسـاس القيمـة األعلـى مـا بـني هـذه ال

يف (رج الكفــاالت املاليــة ضــمن حســابات التســوية تُــد ٠)عنــدما يصــبح مــن احملتمــل إجــراء دفعــة مــن جــراء الكفالــة (والقيمــة احلاليــة للدفعــة املتوقعــة 
 ٠ويف املطلوبات) املوجودات

 

 :حسابات االستثمار املطلقة
ا احلق للمصرف يف استثمارها على أساس عقد املضاربة على الوجه الذي يراه مناسبًا  م يأذنون له , هي احلسابات اليت يعطي أصحا كما ا

 ).ب امللكية حقوق أصحا( خبلطها بأمواله الذاتية 
 

 :الديون املعاد هيكلتها
 تأجيل بعض أو االئتمانية التسهيالت عمر إطالة أو األقساط تعديل حيث منهلا  االئتمانية التسهيالت وضع ترتيب إعادة هي الديون اليت مت

 .اخل ... السماح فرتة متديد أو األقساط
 

 :النقد وما يف حكمه- ع 
ا األصلية ثالثة أشهر فأقل( تستحق خالل مدة ثالثة أشهر هو النقد واألرصدة النقدية اليت بنوك النقد واألرصدة لدى : ، وتتضمن)استحقاقا

ا ( ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة  ثالثة أشهروتنـزل واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية،  مركزية استحقاقا
 .ألرصدة املقيدة السحبوا )األصلية ثالثة أشهر فأقل

 

 :شرعية غري يراداتإ- غ 
س عمولة تأخري اجيار صندوق .ل ٢٥٠مبلغ س وهي عبارة عن .ل ١١٤،٠٥٠قداره مبلغًا م ٢٠١٤بلغت االيرادات غري الشرعية خالل عام 

وقد مت توزيع , س .ل ١٥،٣٨٨مقداره  ٢٠١٣س زيادة بالصندوق لدى الصرافني وهناك رصيد مدور من عام .ل ١١٣،٨٠٠ومبلغ  ،أمانات 
س سيتم صرفه الحقًا وقد مت جتنيبه من االيرادات ومت .ل ١١٣،٨٠٠س يف أوجه اخلري ومازال هناك رصيد بقيمة .ل ١٥،٦٣٩مبلغ مقداره 

 .ادراجه يف بند مطلوبات اخرى 
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 توزيع األرباح بني أصحاب ودائع االستثمار املطلق واملسامهني - ص

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

 :يتبع املصرف السياسة التالية يف احتساب األرباح اخلاصة بأصحاب حسابات االستثمار املطلق -
ىل إيرادات نامجة عن االستثمارات و إيرادات نامجة عن عموالت املصرف، حيث إن اإليرادات النامجة عن عموالت املصرف يتم تقسيم اإليرادات إ

ـا ناجتــة عــن اخلـدمات الــيت يقــدمها املصـرف و ال عالقــة هلــا  تكـون كاملــة مـن حــق املصــرف وال تـوزع علــى أصــحاب حسـابات االســتثمار املطلــق أل
 .بات االستثمار املطلقبإستثمار أموال أصحاب حسا

املخـتلط بـاللرية  يتم الفصل بني اإليرادات املتأتية من االستثمار باللرية السورية أو الدوالر أو اليورو حبيـث ختصـص إيـرادات اللـرية السـورية لالسـتثمار
 .باليورو لالستثمار املختلط املوظف باليورو السورية واإليرادات املتأتية بالدوالر لالستثمار املختلط املوظف بالدوالر و اإليرادات املتأتية 

ـــــة بشـــــكل خمـــــتلط  ـــــاً مـــــن رأس املـــــال واســـــتثمارات ممول ـــــة كلي ـــــة مـــــن اســـــتثمارات ممول ـــــرادات متأتي ـــــة مـــــن االســـــتثمار، تفصـــــل إىل إي ـــــرادات املتأتي  اإلي
 ).أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق+ من رأس املال (

لط نسبة وتناسب علـى كـل مـن متوسـط حقـوق املسـامهني ومتوسـط الودائـع وذلـك السـتخراج حصـة أصـحاب توزع اإليرادات املتأتية من مصدر خمت
 .حسابات االستثمار املطلق من اإليرادات

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

 %٥٠ شهر ملدة ) وديعة( حساب ألجل

 %٧٥ ملدة ثالثة أشهر ) وديعة(حساب ألجل 

 %٨٠ أشهر ستةملدة ) وديعة(حساب ألجل 

 %٨٥ ملدة تسعة أشهر) وديعة(حساب ألجل 

 %٩٠ ملدة إثنا عشر شهراً ) وديعة(حساب ألجل  

 %٩٥ )سنتان( ملدة أربعة وعشرون شهراً ) وديعة(حساب ألجل  

 %١٠٠ )ثالث سنوات( شهراً  ثالثونو  ستةملدة ) وديعة(حساب ألجل  

م ضامنني هلا  .حيث أن أرباح احلسابات اجلارية حتول اىل املسامهني أل

 . يتم إحتساب حصة كل نوع حساب من األرباح وفقاً للشرائح املبنية أعاله
علــى املبلــغ املســتثمر حســب  ٢٠١٤ حزيــران ٣٠لغايــة  و ٢٠١٤كــانون الثــاين   ١مــن   فــرتةوقــد بلــغ معــدل العائــد الســنوي القابــل للتوزيــع عــن ال

 : العمالت
 %٤,٨٣ وسطي السوري                

 %٠,٤٧ وسطي الدوالر                     
 %٠,٤٥ وسطي اليورو                        

 %٠,٢١ سعوديال الريالوسطي 
 :اً لنوع احلساب حسب ما يليومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات باللرية السورية وفق

 %٤,٨٣ الوسطي السوري
 العائد على الودائع

 %١,٤٥ توفري
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 %٢,٤١ شهر ١ودائع ألجل 
 %٣,٦٢ أشهر ٣ودائع ألجل 
 %٣،٨٦ أشهر ٦ودائع ألجل 
 %٤،١٠ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٤،٣٤ ودائع ألجل سنة
 %٤,٥٩ ودائع ألجل سنتني

 %٤,٨٣ ودائع ألجل ثالث سنوات
 :معدل عائد سنوي على احلسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يليومت احتساب 
 %٠،٤٧ الوسطي الدوالر

 العائد على الودائع
 %٠,١٤ توفري

 %٠،٢٤ شهر ١ودائع ألجل 
 %٠،٣٥ أشهر ٣ودائع ألجل 
 %٠،٣٨ أشهر ٦ودائع ألجل 
 %٠،٤٠ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٠،٤٢ ودائع ألجل سنة
 %٠،٤٥ نتنيودائع ألجل س

 %٠،٤٧ ودائع ألجل ثالث سنوات
 :ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي

 %٠،٤٥ الوسطي يورو
 العائد على الودائع

 %٠،١٤ توفري
 %٠،٢٣ شهر ١ودائع ألجل 
 %٠،٣٤ أشهر ٣ودائع ألجل 
 %٠،٣٦ أشهر ٦ودائع ألجل 
 %٠,٣٨ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٠,٤١ ودائع ألجل سنة
 %٠,٤٣ ودائع ألجل سنتني

 %٠,٤٥ ودائع ألجل ثالث سنوات

 :ي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يليومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات بالريال السعود

 %٠،٢١ السعوديلایر  الوسطي
 العائد على الودائع

 %٠,٠٦ توفري
 %٠,١٠ شهر ١ودائع ألجل 
 %٠,١٦ هرأش ٣ودائع ألجل 
 %٠,١٧ أشهر ٦ودائع ألجل 
 %٠,١٨ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٠,١٩ ودائع ألجل سنة
 %٠،٢٠ ودائع ألجل سنتني
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 %٠,٢١ ودائع ألجل ثالث سنوات

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

 . % ٤٠ كحد أقصى) متثل ربح املصرف ( حيتسب نسبة مضاربة  -

 %. ١٠حيتسب احتياطي خماطر االستثمار مبا يعادل  -

إمجايل مبلغ اإليرادات املتأتية من مصدر خمتلط بعد طرح كل من حصة  منكون الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق تي -
 .رب مال واحتياطي خماطر االستثمار كمضارب واملصرف  

تتضــمن رأس املــال منقوصــاً منــه األمــوال الــيت اســتخدمها البنــك يف شــراء املوجــودات الثابتــة و تنفيــذ املشــاريع اخلاصــة  متوســط حقــوق املســامهني -
 .)مشاريع حتت التنفيذ(بالبنك 

كحــد أدىن و ذلــك مــن أجــل % ٢٥و قــد قــام املصــرف خــالل الفــرتة بالتنــازل عــن جــزء مــن حصــته كمضــارب ، و ختفــيض نســبة املضــارب إىل  -
 .معدل عائد أفضل على الودائع حتقيق 

حبيث يتحمل أصحاب حسابات االستثمار (بعض املصاريف املشرتكة متت املوافقة من قبل هيئة الرقابة الشرعية على حتميل أرباح وعاء املضارية ب -
لـس اإلدارة ومصـاريف تتعلـق بتسـيري مصـاريف جم: من هذه املصاريف بناًء نسب حتمل وعاء املضاربة منهـا، ومـن أمثلـة هـذه املصـاريف اً املطلق جزء

مـــن املســـامهني و أصـــحاب  يف حـــال أظهـــرت نتـــائج االســـتثمار خســـائر ســـيتحمل كـــلٌّ و  أمـــور أصـــحاب حســـابات االســـتثمار املطلـــق ومحايـــة أمـــواهلم
مـل اخلسـائر الناجتـة عـن هـذا أو تقصـريه فإنـه يتح/وإال يف حـال تعـدي املصـرف  مسامهة كًال منهم حسابات اإلستثمار املطلقة هذه اخلسارة بنسبة 

 . أو التقصري أو خمالفة لشروط العقد/والتعدي 

مل يقم املصرف بتحميل أصحاب حسابات االستثمار املطلق أياً من املصاريف املشرتكة وذلك لغرض حتقيق نسـب  ٢٠١٤هذا ومنذ بداية عام  -
 .استقرار الودائع  أعلى لعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على

وذلـك لغـرض حتقيـق نسـب أعلـى  ٢٠١٤مل يقم املصرف بتحميل أربـاح وعـاء املضـاربة مبصـروف مؤونـة الـديون املشـكوك بتحصـيلها خـالل عـام  -
 .لعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع 

عمـالء علـى ودائـع الوكالـة وذلـك مـن أجـل جـذب الودائـع و لغـرض احتفـاظ املصـرف بنسـبة سـيولة  قام املصرف بوضع أسعار مراحبـات منافسـة لل -
 .كافية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية املركزي

 .من شهر كانون األول ٣١من شهر حزيران و  ٣٠يتم توزيع الربح مرتني كل عام يف  -

 

 :كسر الودائع

ن املودع يف حال أراد كسر وديعته مببلغ متفق عليه بينهما و ذلك علـى اعتبـار أن الوديعـة دخلـت علـى أجازت اهليئة الشرعية للبنك شراء الوديعة م
 .الشيوع ضمن موجودات البنك

و األربـاح الناشــئة عـن شـراء الودائــع يـتم توزيعهــا يـتم سـداد مثــن الوديعـة مــن األمـوال املشـرتكة بــني املسـامهني وأصــحاب حسـابات االسـتثمار املطلــق، 
 .املسامهني وأصحاب حسابات االستثمار املطلق حسب نسبة املشاركة بينهما بنيتناسب  و نسبة

 

 



 

 

- ٢٤ -

 أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات- ٤

طلوبات غري يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية، على إدارة املصرف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية للموجودات وامل
ا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة. املتوفرة من مصادر أخرى وقد ختتلف . تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

 .النتائج الفعلية عن هذه التغريات واالفرتاضات
ديل التقديرات احملاسبية يف السنة  املالية اليت حيصل فيها تعديل يتم إجراء القيود الناجتة عن تع. تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري

احلالية  سنةالتقدير وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصريًا على هذه السنة ، أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على ال
 . وفرتات الحقة

 االستمرارية مبدأ
 متر اليت االستقرار  عدم حالة من الرغم وعلى ،االستمرارية مبدأ أساس على والعمل االستمرار على البنك إمكانية مدى بتقدير البنك إدارة قامت
 بالعمل االستمرار على تساعدها اليتالكافية  لديها املوارد أن من متأكدة البنك إدارة فإن املستقبلية التيقن عدم وحالة السورية العربية اجلمهورية ا
 .االستمرارية مبدأ أساس املختصرة على املرحليةاملالية  البيانات إعداد مت فقد عليه، بناءو  املنظور املستقبلي ملدىا يف

 أحكام مهمة لتقدير المخاطر

نتج عنها خماطر فيما يلي التقديرات األساسية املتعلقة باملستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف تاريخ بيان املركز املايل، واليت قد ي
 .التسبب بتعديالت على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة
 .حتدد القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة يف أسواق نشطة، من خالل استعمال تقنيات تقييم

اخلاص (تستعمل هذه التقنيات باالعتماد فقط على املعلومات املتوفرة، إال أن بعض العوامل، مثل خماطر االئتمان ضمن اإلطار العملي، 
 .، وحساسية األسواق و االرتباطات القائمة تتطلب من اإلدارة أن تستعمل تقديرات عديدة)واملتعلق بالطرف الثاين

 .ر على القيمة العادلة لألدوات املالية الظاهرة يف بيان املركز املايلميكن للتغري يف االفرتاضات حول هذه العوامل أن يؤث
 االخنفاض يف ذمم البيوع اآلجلة 

عند حتديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة ناجتة . يقوم املصرف دورياً مبراجعة حمفظة التسهيالت ملعرفة ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها
املصرف لتحديدها وجود معلومات ملموسة تؤكد وجود اخنفاض، قابل للقياس، يف التدفقات النقدية املقدرة عن اخنفاض يف القيمة، يستعمل 
قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري إىل حصول تغري سليب يف قدرة مديين املصرف على التسديد، أو . اليت تنتج من حمفظة التسهيالت

 .رة املصرف على حتصيل مستحقاتهإىل وجود أوضاع اقتصادية ذات صلة بعدم قد

تستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد إىل خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي 
ة لتلك املتعلقة باحملفظة عة دورية للمنهجية وللتقديرات عند تقدير التدفقات النقدية، يقوم املصرف مبراج. على وجود اخنفاض يف القيمة مشا

ئر املستعملة لتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية، لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات اخلسائر من جهة و اخلسا
 .الفعلية من جهة أخرى

 تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة
ا  باعتقاد اإلدارة، ال توجد . اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصوليف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
 .مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية

 



 

 

- ٢٥ -

 نقد و أرصدة لدى مصرف سورية المركزي - ٥

     :يتكون هذا البند مما يلي
 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠       

  )مدققة( ٢٠١٣   )ةغير مدقق( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل      

  ١،٢٧٥،٦٩١،٣٤٥  ١،١١١،١٠٦،٢٤٥   نقد يف اخلزينة
 :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٧،٥٤٥،٨٧١،٧٠٠  ١٣،١٠٥،١٩٨،٤٩١   حسابات جارية وحتت الطلب 
  ٢،٤٨٧،١٢٧،٧٠٠  ٢،٤١١،٣٠٢،٣٨٥   احتياطي نقدي إلزامي 
  ٦٧،٩٢٦،٠٨٣  ٨٢٩,١٧،٢٩٥   حسابات غرفة املقاصة 

     ١١،٣٧٦،٦١٦،٨٢٨  ١٦،٦٤٤،٩٠٢،٩٥٠  
ــــــــب القــــــــوانني والتشــــــــريعات املصــــــــرفية أن حتــــــــتفظ ــــــــدى مصــــــــرف ســــــــورياملصــــــــارف  تتطل ــــــــاطي نقــــــــدي الزامــــــــي ل  % ٥ة املركــــــــزي بنســــــــبة باحتي

الصــادر عـن رئاســة جملــس  ٥٩٣٨رار مـن جممــوع الودائـع حتــت الطلـب، ودائــع التـوفري والودائــع ألجـل باســتثناء ودائـع اإلدخــار السـكين ووفقــاً للقـ
 .٢٠١١أيار  ٢الوزراء بتاريخ 

 الحسابات الجارية و اإليداعات القصيرة األجل لدى المصارف- ٦

     :يتكون هذا البند مما يلي 
 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠      

  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل                  

        ٤٣،٧٤٠،٠٤٧،٢١٧                                                    ٣٣،٧١٩،١٦٢،٨٠١جارية وحتت الطلب حسابات 
    ٤،٠٨٥،٥٥٥،٥٩٥ ٧،٩٧٨،٧٨٠،٦٢٠       )أشهر وأقل ٣استحقاقهااألصلي خالل (أرصدة الوكاالت لدى بنوك إسالمية  
             -              -              )أشهر وأقل ٣قاقها األصلي خالل استح(املراحبات الدولية  

   )١،٤٨٢،٨٩١(               -                                   إيرادات حمققة غري مستحقة القبض عن حسابات االستثمار املطلق
   

    ٤٧،٨٢٤،١١٩،٩٢١  ٤١،٦٩٧،٩٤٣،٤٢١   

 إيداعات لدى المصارف - ٧

     :مما يلي يتكون هذا البند 
 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠                                                                    

  )مدققة( ٢٠١٣        )غير مدققة( ٢٠١٤        
  .س.ل   .س.ل      

                ٧،٨٢٩،٩٥٥،١٦٧         ٤،٧٦٤،٩٠٩،٨٩٢ )أشهر ٣استحقاقها األصلي أكثر من (أرصدة الوكاالت لدى بنوك إسالمية 
 ٦٤٣،٦٤٥،٩٥٣           ٧٣٧،٠٧٩،٩٨٧                                 )أشهر ٣استحقاقها األصلي أكثر من (املراحبات الدولية 

       )٢٤،٦٥٩،٩٤٠(                  -                                 إيرادات حمققة غري مستحقة القبض عن حسابات االستثمار املطلق

     ٨،٤٤٨،٩٤١،١٨٠     ٥،٥٠١،٩٨٩،٨٧٩     
 



 

 

- ٢٦ -

 

     ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية - ٨

 كانون األول   ٣١    حزيران ٣٠      :يتكون هذا البند مما يلي
  )مدققة( ٢٠١٣    )غير مدققة( ٢٠١٤        
  .س.ل    .س.ل      

  ٢٦،٨٩٤،٥٣٧،٦٠٤   ٢٦،٠٧٦،٨٦٩،١٠٦  مراحبات  
   )١،٣٢٦،٣١٣،٧١٩(  )١،٦٤٥،٩٢٤،٠٨١(  األرباح املعلقة 
 )٤،٨٧٤،٦٣١،٤٨٣(  )٧،٠٩٦،٠٨٧،٨٣١( خمصص ديون مشكوك بتحصيلها 

    ٢٠،٦٩٣،٥٩٢،٤٠٢  ١٧،٣٣٤،٨٥٧،١٩٤     
   ٣٥،٥٥٢،٥١٢  ٢١،٠١٥،٦٠٨   إستصناع 
   ٧١،٦٨٦،٤٨٤   ٧١،٦٩٩،٧٥٣   إجارة خدمات 
-               -  قروض متبادلة  
   ١٢٠،٢٠٦،٢٨٥  ١٤٤،٧٥٠،٨٨٦ ذمم ناجتة عن إلتزامات خارج امليزانية 
  )١،٦٧٥،٦٩٣،٦٥٠(  )١،١٥٤،٦٢٣،٩٥٤ (  أرباح مؤجلة 

     ١٩،٢٤٥،٣٤٤،٠٣٣   ١٦،٤١٧،٦٩٩،٤٨٧  

 
ا مبلغ وقدره بلغ إمجايل ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت غري املنتجة بعد إست  بعاد األرباح احملفوظة و املخصصات اخلاصة 

  .من احملفظة التمويلية% ٤٥،٢أي ما نسبته  ٢٠١٤ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٧،٩٣٧،٩٨٠،٠٨٦
 ٣٠ية كمــا يف لــرية ســور  ١٥،٦٧٩،٩٨٠،٨٦٧بلــغ إمجــايل ذمــم البيــوع املؤجلــة وأرصــدة التمــويالت غــري املنتجــة مــع األربــاح احملفوظــة مبلــغ وقــدره  

 لـــرية ســـورية حيـــث مت إســـتبعادها مـــن ١،٦٤٥،٩٢٤،٠٨١مبلـــغ وقـــدره  حيـــث بلغـــت قيمـــة األربـــاح املعلقـــة للـــديون غـــري املنتجـــة ٢٠١٤ حزيــران
 .اإليرادات التمويلية اخلاصة بالعام

ا مبلغ وقدرهبلغ إمجايل ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت غري املنتجة بعد إستبعاد األرباح احملفوظة و    املخصصات اخلاصة 
 .من احملفظة التمويلية% ٣٩،٩ أي ما نسبته  ٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف   ٨،٣٤٧،٤٥٥،٤٤٩

  ٣١لــرية ســورية كمــا يف  ١٤،٠٤٠،٤٧٢،٣٥٩بلــغ إمجــايل ذمــم البيــوع املؤجلــة وأرصــدة التمــويالت غــري املنتجــة مــع األربــاح احملفوظــة مبلــغ وقــدره  
لــرية ســورية حيــث مت إســتبعادها مــن  ١،٣٢٦،٣١٣،٧١٩مبلــغ وقــدره  حيــث بلغــت قيمــة األربــاح املعلقــة للــديون غــري املنتجــة ٢٠١٣األول  كــانون

 .اإليرادات التمويلية اخلاصة بالعام
بل مقا ٢٠١٤ األول من عام  النصفخالل   لرية سورية  ١،٨١٧،٣٩٣،٣٩٧ مببلغ كما مت تشكيل خمصص ديون مشكوك بتحصيلها 

 .٢٠١٣لرية سورية يف عام  ٣،٧٤٧،٣٧٨،٠٣٨ مبلغ

قام البنك بإعداد اختبارات اجلهد عن  ٤ب/م ن/٩٠٢وبناء على تعليمات وقرارات مصرف سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقم 
وثالثة ثنان مليون ومخسمائة مخسمائة وا ٥٠٢،٥٩٣،٣٩٧نتج عنها حجز خمصصات إضافية بقيمة  ٣٠/٠٦/٢٠١٤الفرتة املنتهية بتاريخ 

تهية وتسعون ألفا وثالمثائة وسبع وتسعون لرية سورية وإضافته إىل إمجايل املخصصات مع العلم أن اختبارات اجلهد اليت أجريت عن الفرتة املن
افية حينها س إال أنه مل يتم حجز خمصصات إض.ل ٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠كانت نتيجتها حجز خمصصات إضافية بقيمة   ٣١/١٢/٢٠١٣بتاريخ 

 .بكفاية املخصصات احملجوزة بوقتها  ئنظراً لعدم موافقة جملس اإلدارة حيث ارت

ألغراض حتديد  ناتج عن خطأ بقيمة الضمانات املقبولة ٣١/٣/٢٠١٤ للبيانات املالية املوقوفة بتاريخورد خطأ باحتساب املخصصات كما 
س .ل ١،٠٩٩،٨٨٥،٨٧٥ية حيث جيب أن تكون القيمة الواجب اعتمادها هيللعميل شركة محيشو التجار  قيمة املخصص الواجب تكوينه



 

 

- ٢٧ -

وقد , س .ل ٤٢٩،٦٦٧،٥٧٥ األمر الذي أدى إىل وجود نقص باملخصصات بقيمةس ، .ل ١،٥٢٩،٥٥٣،٤٥٠بينما كانت مدرجة مببلغ 
 .٢٠١٤-٦-٣٠مت استدراك اخلطأ يف البيانات اخلاصة عن الفرتة املنتهية يف 

 ٣٩ويبـني االيضـاح رقـم  ١٣/١١/٢٠١٢تـاريخ  ٩٠٢صص الديون على أساس التغري الذي ورد يف قـرار جملـس النقـد والتسـليف رقـم وقد مت احتساب خم
 .أثر التغري يف السياسة على صايف الربح 

مبوجــب (هيكلتهــا لــرية ســورية معــاد  ١٢،٤٩٣،٦٦٦،٨٨٤منهــا   لــرية ســورية  ١٧،١١٢،٧٨٩،٥٠٦بلغــت إمجــايل الــديون املعــاد هيكلتهــا ماقيمتــه  -
 .من إمجايل احملفظة االئتمانية% ٦٥وهي متثل ما نسبته  ١٩/١٢/٢٠١٢تاريخ  ٥٣٤٦/١٦٧  مع مراعاة تعميمنا رقم)قلب الدين

ــا   لــرية ســورية  ١٨٦،١٢٤،٤١٥بلغــت إمجــايل الــديون املعــاد جــدولتها ماقيمتــه  - س .ل ٢٦،٣٥٥،١٦٤وقيمــة األربــاح والعمــالت احملفوظــة املتعلقــة 
ـــــدين(لـــــرية ســـــورية معـــــاد جـــــدولتها  ٤١،٩١٢،٠٦٧لـــــرية ســـــورية منهـــــا  ١٣،٢٢٤،٩٧٢قيمـــــة املخصصـــــات و  ـــــا ) مبوجـــــب قلـــــب ال مـــــع مراعـــــاة تعميمن

ا  ١٩/١٢/٢٠١٢تاريخ  ٥٣٤٦/١٦٧  رقم ـا.ل ١،٩١٤،٦٦٠وقيمة األرباح املتعلقة  لـرية سـورية وهـي  ٣٢٥،٠٤٩ س وقيمة املخصصات املتعلقـة 
 .  إمجايل احملفظة االئتمانية من% ٠,٧متثل ما نسبته 

 
 

 األرباح املعلقة
 كانون األول   ٣١   حزيران ٣٠       

  ٢٠١٣)مدققة(    )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل    

 ) ٥٩٢،١٤٩،٠٧٣( ) ١،٣٢٦،٣١٣،٧١٩(  الرصيد يف بداية السنة 
 ) ٧٣٤،١٦٤،٦٤٦( ) ٣١٩،٦١٠،٣٦٢(  االضافات 

اية الس   ) ٣٢٦،٣١٣،٧١٩١،( ) ١،٦٤٥،٩٢٤،٠٨١(  نةالرصيد يف 
 

       خمصص ديون مشكوك بتحصيلها
 كانون األول   ٣١   حزيران ٣٠       

   )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل      

 ) ١،٥٤٨،٠٣٣،٤١١( ) ٤،٨٧٤،٦٣١،٤٨٣( السنة/ الرصيد يف بداية الفرتة  
 ) ٣،٣٢٦،٥٩٨،٠٧٢( ) ٢،٢٢١،٤٥٦،٣٤٨(  اإلضافات  

اية الفرتة    )    ٤،٨٧٤،٦٣١،٤٨٣( ) ٧،٠٩٦،٠٨٧،٨٣١( السنة/ الرصيد يف 
 

 كانون األول   ٣١   حزيران ٣٠       
   )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  س.ل   س.ل      

 ١١،٣١١،٦٩٩،٨٧٣   ١١،٥٧٣،١٧٨،٦١١  قيمة ذمم البيوع اآلجلة بضمانة عقارية 

 كانون األول   ٣١   حزيران ٣٠       
   )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  س.ل   س.ل      

٩٣،٨٦٦،٤٧٢،١١٦١١٤،٤٩٨،٠٣٠،١٨٠  كما بلغت إمجايل قيمة الضمانات 



 

   - ٢٨ -

 :الرتكز حسب القطاع االقتصادي
 :يوضح اجلدول التايل ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية حسب القطاعات

  )غير مدققة( ٢٠١٤ان حزير  ٣٠   
 المخصصات   ذمم ناتجة عن            

  المجموع   واألرباح المعلقة    حسابات خارج الميزانية   إجارة خدمات   إستصناع   مرابحات   
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   

  ٨،٧٢٢،٠٦٩،٧١٤   -  ٦٨٨،٠٩٩    -   -  ٨،٧٢١،٣٨١،٦١٥  الصناعة
 ١١،٣٤٩،٤٣٥،٣٦٩   -  ١٢٤،٥٥٦،٦٥٧    -             -    ١١،٢٢٤،٨٧٨،٧١٢  ارةالتج

  ١٦،٠٠١،٤٩٠     -   -   -   -  ١٦،٠٠١،٤٩٠  الزراعة
  ٨١١،٣٢٢،٢٨٣      -   -   -   -    ٨١١،٣٢٢،٢٨٣  العقارات
  ٤،٢٦٠،٨٨٢,٥٤٤   -  ١٩،٥٠٦،١٢٩   ٧٠،٨٦٥     ٢١،٠١٥،٦٠٨  ٤،٢٢٠،٢٨٩،٩٤١  اخلدمات

  )٨،٧٤٢،٠١١،٩١٣(  )٣٨،٧٤٢،٠١١،٩١(  -   -   -   -  خمصصات وأرباح معلقة

  ١٦،٤١٧،٦٩٩،٤٨٧   )٣٨،٧٤٢،٠١١،٩١(  ٥١٤٤،٧٥٠،٨٨  ٧٠،٨٦٥    ٢١،٠١٥،٦٠٨ ١٢٤،٩٩٣،٨٧٤،٠٤ 
                )  مدققة( ٢٠١٣كانون األول   ٣١                                                                                               

 المخصصات        ذمم ناتجة عن                                                                                                                                                        
  المجموع                   واألرباح المعلقة         حسابات خارج الميزانية   إجارة خدمات   إستصناع   مرابحات   
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   

  ٨،٩١١،٤٦٨،١٠٦   -  -              -   -  ٨،٩١١،٤٦٨،١٠٦  الصناعة
 ١٢،٠٢٥،٦٨٩،٤١٠   -  ١١٩،٣٧٨،٢٥٢    -             -    ١١،٩٠٦،٣١١،١٥٨  التجارة
  ٢٠،٩١٥،٣٨٧   -   - -                 ٨٢٢،٥٣٦                   ٢٠،٠٩٢،٨٥٢  الزراعة

  ٩٠١،٠٨٠،٨٤٠-   -   -   -     ٩٠١،٠٨٠،٨٤٠  العقارات
  ٣،٥٨٧،١٣٥،٤٩٢ -     ٥،٤٩٧    ٧٠،٨٦٤،٤٣٠     ٣٥،٥٥٢،٥١٢  ٣،٤٨٠،٧١٣،٠٥٣  اخلدمات

  )٦،٢٠٠،٩٤٥،٢٠٢( )٦،٢٠٠،٩٤٥،٢٠٢(  -   -   -   -  خمصصات وأرباح معلقة

  ١٩،٢٤٥،٣٤٤،٠٣٣ )٦،٢٠٠،٩٤٥،٢٠٢(  ١٢٠،٢٠٦،٢٨٥  ٧٠،٨٦٤،٤٣٠    ٣٥،٥٥٢،٥١٢ ٢٥،٢١٩،٦٦٦،٠٠٩ 



 

 - ٢٩ -

 موجودات قيد التصفية أو االستثمار      -٩

 :يتكون هذا البند مما يلي
 كانون األول   ٣١   حزيران ٣٠       

   )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل    .س.ل   

   -               ٢٠،٥٢٣،٥٠١                                   اعتمادات -موجودات مقتناة بغرض املراحبة  
  -                          -                                                   شركات –موجودات مقتناة بغرض املراحبة  
 -  -                          موجودات مقتناة بغرض اإلجارة  
  ٣٤٩،٧١٩،٣٥٧           ٥٧٠،١٨٣،٧٢٩           موجودات آيلة للمصرف وفاء لديونه                                    

                      ٣٤٩،٧١٩،٣٥٧         ٥٩٠،٧٠٧،٢٣٠            
 

 استثمارات في شركات زميلة     -١٠

 :يتكون هذا البند مما يلي
 كانون األول   ٣١   حزيران ٣٠       
   )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل   
  ٥٤،٨٦٤،٣١٨  ٥١،٤٦٣،٠٤٤ الشركة اإلسالمية السورية للتأمني التكافلي 

  ٣١٨،٨٦٤،٤٥  ٤٥١،٤٦٣،٠٤  
 

مــــــن رأس مــــــال الشــــــركة والـــــــذي %) ٥(ميثــــــل مبلــــــغ حصــــــة املصــــــرف يف رأس مــــــال الشــــــركة اإلســــــالمية الســــــورية للتــــــأمني التكــــــافلي والــــــيت متثــــــل 
 . لرية سورية باالضافة اىل كلفة االستثمار ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠يبلغ

 
  :القيمة الدفترية لالستثمار 

 كانون األول   ٣١   حزيران ٣٠       
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل    

  ٥٢،٣٦٤،٣١٨  ٥٤،٨٦٤،٣١٨ قيمة االستثمار 
-                       )٢،٥٠٠،٠٠٠(                                                  ألرباح                       اتوزيع     
  ٢،٥٠٠،٠٠٠  )٩٠١،٢٧٤( االستثمار عائد 

  ٨٦٤،٣١٨٤٥،  ٥١،٤٦٣،٠٤٤ رصيد االستثمار 

 

 

 

 



 

 - ٣٠ -

 

  .الشركة اإلسالمية السورية للتأمني التكافلي يوضح اجلدول التايل طريقة احتساب عائدات اإلستثمار يف
 كانون األول   ٣١   حزيران ٣٠       
   )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل   
  ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ رأس املال 
  ١٧،٠٠٧،٨٩٤  ٢١،٩٥٥،١٤١ اجبارياحتياطي  
  ٠،٢٧٨،٤٦٦٧  ٥٧،٣٠٥،٧٣٤ أرباح مرتاكمة 
  ٧،٢٨٦،٣٦٠٨١،٠  ١،٠٧٩،٢٦٠،٨٧٥ جمموع حقوق املسامهني 
 %٥   %٥  حصة املصرف يف رأس املال 
   ٣٦٤،٣١٨٤٥،  ٥٣،٩٦٣،٠٤٤ قيمة االستثمار 
  ٥٢،٨٨٧،٨٢٢  ٥٤،٨٦٤،٣١٨ السنة/ قيمة االستثمار يف بداية الفرتة  
  ١،٤٧٦،٤٩٦  )٩٠١،٢٧٤( عائد االستثمار 
            ) ٠٠٠،٠٠٠٢،( ) ٠٠،٠٠٠٥،٢( توزيع األرباح 

اية الفرتة     ٣١٨،٣٦٤،٥٢  ٥١،٤٦٣،٠٤٤ السنة/ قيمة االستثمار  يف 
يف اهليئـة العامـة % ٢٠ مـنلسـورية للتـأمني التكـافلي، ويتمتـع بنسـبة تصـويت أقـل من أسهم الشركة اإلسالمية ا% ٢٠بالرغم من أن املصرف ميلك نسبة أقل من 

مــع % ٢٠لشــركة، وميلكــون نسـبة تتجــاوز لالــذين هـم يف نفــس الوقــت مـالكني املــالكني للشـركاء، غــري أن املصـرف لــه تــأثري مهـم غــري مباشــر مـن خــالل عــدد مـن 
 .د طريقة حقوق امللكية يف احتساب عائدات االستثمارتأثري مهم مباشر على إدارة املصرف وبالتايل مت إعتما

مــن حقــوق % ٢٠إن الشــركات الزميلــة هــي الشــركات الــيت ليســت شــركات تابعــة وحيــتفظ فيهــا املصــرف باســتثمار طويــل األجــل مكــون مــن حقــوق التقــل عــن 
العائـــد النـــاتج عنهـــا هـــو عائـــد خـــاص باملصـــرف وال دخـــل  التصـــويت وباســـتطاعة املصـــرف ممارســـة تـــأثري ملمـــوس عليهـــا و هـــذه االســـتثمارات ذاتيـــة للمصـــرف و

ذا العائد  .ألصحاب حسابات الإلستثمار املطلق 
 

 موجودات مالية متوفرة للبيع- ١١

 كانون األول  ٣١        حزيران ٣٠                                                                :يتكون هذا البند مما يلي
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
  .س.ل   .س.ل     

   ١،٢٩٧،٧١٠  ٣،١٩٢،٢١٠   السنةالرصيد يف بداية  
   ١،٨٩٤،٥٠٠    ٩٧،٧٨٧،٦١٧   إعادة تقييم األسهم املتاحة للبيع 
اية                ٣،١٩٢،٢١٠  ١٠٠،٩٧٩،٨٢٧   السنةالرصيد يف 

 :القيمة العادلة
 ,اسب أو اخلسائر الناجتة عن إعادة تقييم هذه االستثماراتكاالستثمارات املالية املتاحة للبيع حبيث يتم فيه إثبات امل هو االحتياطي اخلاص بتقييم

 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠      
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
  .س.ل   .س.ل     

  )            ٢٩٢،٣٩٩(   ١٦١،٣٩٠  السنةالرصيد يف بداية  
   ٤٥٣،٧٨٩                 ٨٥٦،٨٥٣   األرباح أو اخلسائرحمول من املوجودات املالية املتاحة للبيع إىل بيان  

    ١٦١،٣٩٠  ١،٠١٨،٢٤٣   
 



 

 - ٣١ -

 :ويوضح اجلدول التايل معلومات عن االدوات املالية 

القيمة  اسم الجهة المصدرة
 نوع االداة رأسمال الجهة المصدرة/  هماألسقيمة  )باآلالف( رأسمال الجهة المصدرة االسمية

 متاحة للبيع ٠,٠٠٠٧٢ ٢٤٨،٢٣٣،٥٩٨ ٤٤٨،٢ ناقالت الغاز
 متاحة للبيع ٠,٠٥١٥ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠ شركة العقيلة االسالمية

 

 :موجودات ضريبية مؤجلة- ١٢

   :مت احتساب خمصص الضريبة كما يلي
 كانون األول  ٣١    حزيران ٣٠       
  )مدققة( ٢٠١٣    )ير مدققةغ( ٢٠١٤      
  .س.ل    .س.ل      

  )٤٨٩،٤٠٨،٥٦٧(   (١،٢٥٥،٣٧٥،٤٧٠)   األرباح أو اخلسائرصايف األرباح الضريبية كما وردت يف بيان 
 :ينـزل/ يضاف
  )٢،٠٣٠،٤٢١،٥٥٥  (  ) ٦٣٣،٩١١،٦٧٣( فروقات قطع غري حمققةأرباح 

  ٥٠٠،٠٠٠               -  خمصص لقاء أعباء وخماطر خمتلفة
  ٢٠،٦٢٩،٩٩٥   ١١،٨٢٠،٧٠٩   إستهالك املباين

  ٣،٦٣٩،٢٧٥   (٢٤،٢٣٢،٨١٥)  خمصص ديون مشكوك بتحصيلها
 )     ١٨٧،١١١،٦٤٠(     - خمصص عام على ذمم وارصدة االنشطة التمويلية

 ٥،٦٥٧،٠٩٨                -  تابعةإستثمارات مالية من شركات  خسائر
            -              -                مصاريف التأسيس

        -            -      مصاريف زيادة رأس املال
   )٢،٤٨٩،٤٠٣،٧٥٤(  ) ١،٩٠١،٦٩٩،٢٤٩(  ةالضريبي اخلسارة

   %٢٥    %٢٥    معدل الضريبة

   )٦٢٢،٣٥٠،٩٣٨(  ) ٢٤٧٥،٤٢٤،٨١(   مقدار الضريبة
   )٦٢٢،٣٥٠،٩٣٨(   ) ٤٧٥،٤٢٤،٨١٢(   ضريبة الدخل إيراد

     -              -   يضاف إيرادات ضريبية لشركات تابعة

     )٦٢٢،٣٥٠،٩٣٨(  ) ٢٤٧٥،٤٢٤،٨١(   
 :مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة كما يلي

 ٤٢،٩١٥،٣٦٣    ٦٦٥،٢٦٦،٣٠١ كانون الثاين  ١موجودات الضريبة املؤجلة كما يف 
              -           -          )لشركات تابعة( كانون الثاين  ١كما يف   موجودات الضريبة املؤجلة

  ٦٢٢،٣٥٠،٩٣٨  ٤٧٥،٤٢٤،٨١٢ ٢٠١٤موجودات ضريبية مؤجلة لعام 
       -                    -          موجودات ضريبية مؤجلة لشركات تابعة

             -   -             تسوية ضريبة
 قيمة موجودات ضريبة الدخل مؤجلة الناجتة عن تدين

            -                              -          قيمة إستثمارات متوفرة للبيع
       ٦٦٥،٢٦٦،٣٠٢             ١،١٤٠،٦٩١،١١٣                                                             املوجودات الضريبية املؤجلة



 

 - ٣٢ -

 :اخلاص بانشاء البنوك اإلسالمية على مايلي ٢٠٠٥لعام  ٣٥فقرة  أ  من املرسوم التشريعي رقم  ١٧نصت  املادة 
 )) .تعترب مجيع حصص أرباح االستثمار اخلاصة باملصرف االسالمي دخًال خاضع للضريبة املقررة على املصارف((

 : من نفس املرسوم التشريعي على مايلي ١٨كمانصت املادة 
عفى تعفى العقود اليت يربمها املصرف اإلسالمي يف معرض العمليات وتقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية من ضريبة األرباح على هذه العقود وت(( 

 )).هذه العقود من رسم الطابع 
لعدم القناعة برد اهليئة  إثارة املوضوع جمدداً عفاء وسيتم كما مت إثارة املوضوع لدى اهليئة العامة للضرائب والرسوم وكان الرد بالرفض خبصوص اإل

 .العامة للضرائب والرسوم
 .استناداً لذلك ستجري دراسة البيانات الضريبية السابقة وتعديلها ببيانات الحقة إذا تطلب األمر ذلك

 

 موجودات أخرى- ١٣

 :يتكون هذا البند مما يلي 
 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠      

  )مدققة( ٢٠١٣   )مدققة غير( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل     

 ٢٦،٧٨٩،٧١٩     ٦٠،٦٥٨،٥٤٠  مصاريف مدفوعة مقدماً 
 ١٧٦،٢٣٤،٥٩٦         ١٣٥،٠٩١،٦٢٥                                                                  *حسابات مدينة أخرى

 ٤٦٧،٠٢٥،٦١٠         ٤٧٤،٥٨٥،٥٩٨                                         املغلقة                        نقد مفقود للفروع  
         ٨٠،٠٠٠،٠٠٠         ٨٠،٠٠٠،٠٠٠                             نقد مسروق

 )٤٥٢،٣٦٧،٩٢٥(     )٥٥٤،٥٨٥،٥٩٨(              مؤونة نقد مفقود للفروع املغلقة                                            
  )٨٠،٠٠٠،٠٠٠(             -                     مؤونة نقد مسروق

  ١٨،٥١٦،٥٤          ١٠،١٥٠،٢٩٢  ايرادات مستحقة لإلجارة املنتهية بالتمليك

    ١٢٢٦،١٩٨،٥٤  ٢٠٥،٩٠٠،٤٥٧  
 

 كانون األول  ٣١     حزيران ٣٠                                                                              حسابات مدينة *
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      

 .س.ل   .س.ل       
 ٢٥،١٨٥ ٤،٠٠٠ عجز الصندوق

 ١١،٥٦٨،٠٩٩ ١٧،٥١٧،١٢٣ نثرية سلف
 ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠ حساب البنك العقاري للبطاقات 

 ٢،٣٧٤،٤٢٠ ١،٥٦٦،٧٩٤ سلف مؤقتة
 ٦٦٣،٢٠٦ ١١٣،٠٠٠ سلف تدريب
 ٧٣٦،٥٠٠ ٩٥٥،٠٠٠ سلفة متجددة
 ٦،٠٢٤،٦٦٢ ٤،٠٤٦،١٨٢ سلف موظفني

 )١٨،٧٨٦،١١٧( )١٦،٣٣١،٦٣٩( استصناع - ةمستحق  ايرادات
 ٧٦،٧٢٦،١٣٣ ٤٢،٩١١،٨٧١ وغري مقبوضة ةمستحق اتايراد



 

 - ٣٣ -

 ٣٩،٩٣٩،٧٤١ ٥٣،٠٨٥،٩١٨ مدينو التمويالت
 ٢،١٦٦،٥٣٠ ٢،٣٩٦،٠٣٧ مدينو بطاقات الفيحاء
 ٤٦،١٦٥،٩٢٤ ٢٠،٨٨٥،٦٤٨ مؤسسات مالية بطاقات

       ٥٥،١٣٠،٣١        ٤،٤٤١،٦٩١ ذمم مدينة أخرى
١٧٦،٢٣٤،٥٩٨ ١٣٥،٠٩١،٦٢٥      

 

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  -١٤

من رأمساهلا % ١٠طاع اخلاص أن حتتجز يتوجب على مصارف الق ٢٠٠١لعام ) ٢٨(رقم من القانون ) ب(للفرتة ) ١٢(بناًء على أحكام املادة 
 :يتكون هذا البند مما يلي. لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف

 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠      
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل     

            - -                                                                      لرية سورية
  ١،٣٨٧،١٠١،٤٠٦  ١،٥٨٦،٥٩٨،١٦٧  دوالر أمريكي

    ١،٣٨٧،١٠١،٤٠٦  ١،٥٨٦،٥٩٨،١٦٧  
 

 صناديق االستثمار  -١٥

 :يتكون هذا البند مما يلي 
 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠      
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل     

  ٢٢٧،١٤٩،٦٥٠  ٢٢٧،١٤٩،٦٥٠  كانون الثاين   ١رصيد 
 ) ٢٢٧،١٤٩،٦٥٠( ) ٢٢٧،١٤٩،٦٥٠(  إضافات على أرصدة صناديق االستثمار

اية السنة        -               -           الرصيد يف 

واستثمار املبلغ كمراحبة ملدة سنة يف هذا البنك علمًا بأن  ١٥/٠٤/٢٠١٣مت إغالق صندوق االستثمار مع بنك قطر اإلسالمي بتاريخ استحقاقه 
دوالر أمريكي وعمولة اكتتاب  ٢،٩٥٥،٠٠٠وأن املبلغ املستثمر مع البنك يبلغ مبلغاً مقداره % ٨,٩٤نتيجة الصندوق النهائية هي خسارة بنسبة 

  .وهو مضمون رأس املال سارة احملققة فيما عدا عمولة االكتتابدوالر أمريكي هذا ومل يتحمل البنك نتائج اخل ٤٥،٠٠٠ مبلغاً مقداره  تبلغ
 

 ودائع مصارف ومؤسسات مالية مصرفية  -١٦
 :يتكون هذا البند مما يلي 

 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠      
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل     

 ١٦،٢٨٨،٧٤٩،٤٣١     ١٤،٣٣٠،٦٥٤،١١٤                                                       حسابات جارية وحتت الطلب 
            -  -                                                           أرصدة وكاالت اإلستثمار املطلقة    

  ٢٨٢،٥٨٩،٧٠٥          ٣١٥،٣٦٧،٢٦٧  حسابات جممدة 
    ٣٣٩،١٣٦,١٦،٥٧١  ١٤،٦٤٦،٠٢١،٣٨٢  



 

 - ٣٤ -

 

 تأمينات نقدية- ١٧ 

 :يتكون هذا البند مما يلي 
 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠      

  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
 .س.ل   .س.ل     

 ١٣،٢٩٦،٦٥٩،٩٠٧  ٣٤٨،٧٩٢،٠٥٥  تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة
   ٣٠٨،٠٨٧،٧٩٦       ٢،٤٣٩،١٥٩،٠٣٤                                                        تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

  ٦٥٠،٨٧٦،٧٨  ٨،٩٣٧،٣٧٨،٦٩٢  تأمينات أخرى
    ١٣،٦٥٥،٦٢٤،٤٨٩  ١،٧٢٥،٣٢٩،٧٨١١  
 هامش الجدية- ١٨

 :يتكون هذا البند مما يلي
 كانون األول  ٣١              حزيران ٣٠                    

  )مدققة(٢٠١٣    )غير مدققة( ٤٢٠١       
  .س.ل   .س.ل    

  ٩٤،١٨٩،٦٥٠  ٩٣،٢٨٣،١٣٤ تسهيالت مباشرة هامش اجلدية لقاء
  ٩٤،١٨٩،٦٥٠     ٩٣،٢٨٣،١٣٤  

 

هو مبلغ يدفعه العميل بطلب من البنك من أجل أن يتأكد من القدرة املالية للعميل، وكذلك ليطمئن على إمكان تعويضه عن : هامش اجلدية
 .الضرر الالحق به يف حال نكول العميل عن وعده امللزم

املراحبة وبذلك ال حيتاج البنك إىل املطالبة بدفع تعويض الضرر وإمنا يقتطع ذلك من مبلغ هامش اجلدية وجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد 
 .لآلمر بالشراء على حسم هذا املبلغ من مثن السلعة

 
 

 خسائر محتملةمخصص لقاء أعباء و  -١٩

 :                                                         ميثل املخصص لقاء أعباء وخماطر خمتلفة مايلي
مبايعادل  ٢٠١٣دوالر يف عام  ٧٥،٦٠٠دوالر محل منه مبلغ  ٦٠٠،٠٠٠أيار مببلغ  ٢٩خمصص لقاء حادث سرقة فرع 

 )٧٧،٨٠٠،٦٤٤(مبايعادل دوالر  ٥٢٤،٤٠٠باملبلغ الباقي وقدره  ٢٠١٤ عامالربع األول من س كما محل .ل) ١٠،٨٤٩،٣٥٦(
 ولقد مت سداد  ومل يتم إجراء أي دعاوي قضائية علمًا بأن هذا املبلغ غري مغطى تأمينياً ، وقد مت إحالة املوضوع للجهات األمنية املختصة

 .املخصص بالكامل املبلغ كامالً للعميل املتضرر من حادثة السرقة مماأدى إىل استعمال 
 
 
 
 
 

 



 

 - ٣٥ -

 مطلوبات أخرى- ٢٠

 :يتكون هذا البند مما يلي 
 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠      

  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
 .س.ل   .س.ل     

  ٣٧٣،٨٢٠،١٨٣  ٢٧٤،٦٩٠،٩٥٠  شيكات مصدقة وقيد التحصيل
  ٤٦،٣٣٤,٩٧٤    ٤٠،٣٩١،١٤٦  مصروفات مستحقة وغري مدفوعة

- -                                    قروض متبادلة
  ٦٢،٨٩٠،٨٤٢   ١١٤،٧٨٠،١٢١  خمصصات لقاء أعباء وخماطر خمتلفة

   ١٨٥،٥٧٤،٨٤٠  ٢٥٠،٦٠٨،٩٨١  *حسابات دائنة أخرى
        ١٣،٥٨١،٢٣٩                  -                                                                    خمصص تسهيالت غري مباشرة

                                                                                          ٧٦٨٢،٢٠٢،٠٧         ٦٨٠،٤٧١،١٩٧  
 

 حسابات دائنة أخرى*
 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠                                                                                                                  

  )مدققة( ٢٠١٣         )غير مدققة( ٢٠١٤        

 .س.ل   .س.ل     
 ٤٩،٨٣٢،٠٨٨ -            غرفة املقاصة

 ١٣،٣٢٨،٤٣٧ ٥٩،٦٣٥،٩٣٢ أمانات بوالص حتصيل
         -             -         تامينات مستحقة

 ٦٣،٤٦٨،٩٦٤ ٦٩،٦٨٠،٣١٨ موالت مقبوضة مقدماع
 ١٦،٤٥٢،٣٦٦ ٧٥،٨٥٧،٥٧٧ أمانات حوالة صادرة

 ٦٨٤،٠٠٠ ٦٨٩،٣٨٠ رسم إعادة إعمار فك الرهن
 ٢٢،٢٤٣،٣١٤ ٢٣،٥١٤،٩٢٤ CSCصراف 

               ١٩،٥٦٥،٦٧٠         ٢١،٢٣٠،٨٥٠ ذمم دائنة أخرى
١٨٥،٥٧٤،٨٤٠  ٢٥٠،٦٠٨،٩٨١  

 

 

 وق أصحاب اإلستثمار المطلقحق- ٢١

 :يتكون هذا البند ممايلي 
 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠     

  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل     

 ١٠،٠٩٢،٣١٥،٣٠٥  ١٢،٣٥١،٧٤٦،٤٥٧ ودائع التوفري 
 ١١،٣٣٧،٥٧٨،١٦٠  ١٣،٧٨٨،٨٩٦،٤٩٥ ودائع ألجل

  ٨،٩٣٤،٣٤٦،٣٣٥  ٧،٧٢٣،١٦٧،٨٦٠ وكاالت اإلستثمار املطلق



 

 - ٣٦ -

  ٥٧،٦٣٥،٩٩٧  ١١،٥٤١،٧٣٤ أرباح مستحقة ألصحاب اإلستثمار املطلق
  ٤٥،٦٩٢،٠٣٨  ١٣٢،٤٥٢،٨٨٥ أرباح مستحقة ألصحاب وكاالت اإلستثمار املطلق

   ٥٣٠،٤٦٧،٥٦٧،٨٣  ٣٤،٠٠٧،٨٠٥،٤٣١  

ما األرباح املستحقة ألصحاب وكاالت االستثمار املطلق سوف توزع أقة ألصحاب االستثمار املطلق سوف يتم توزيعها الحقاً األرباح املستح -
 .تبعاً إلستحقاقها 

وكاالت االستثمار املطلق يتم استثمارها يف صفقات وجماالت معينة بناًء على موافقة صاحب احلساب لكل جمال وصفقة على حدى وخيتص   -
 .بينهما وبني العوائد املشرتكة اخلاصة حبسابات أصحاب االستثمار املطلق كل من البنك وصاحب احلساب لعوائد هذا االستثمار وال يتم مزج 

 

 إحتياطي مخاطر اإلستثمار- ٢٢

هو املبلغ الذي جينيه املصرف من أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب املضارب لغرض احلماية من اخلسارة املستقبلية حيث 
لعام  ٣٥من أرباح أصحاب حسابات االستثمار كما ورد يف املرسوم التشريعي رقم % ١٠ستثمار بواقع يقوم البنك باقتطاع احتياطي خماطر اال

اية الفرتة املالية والعائدة  ٢٠٠٥ اخلاص للمصارف اإلسالمية ويتم استخدام احتياطي خماطر االستثمار جلرب إمجايل اخلسارة املتحققة يف 
 . لة اإليرادات والتكاليف العائدة هلمحلسابات االستثمار وذلك بعد أن تتم مقاب

 

 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠       
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل   .س.ل     

  ٤٠٣،٦٦١،٦٨٨  ٨٨،٨٥٩،٥١٥  رصيد أول املدة
  )     ٣٣١٤،٨٠٢،١٧(  ٢١،٥٣٠،٧٩١   اإلضافات 

  ٨٨،٨٥٩،٥١٥  ١١٠،٣٩٠،٣٠٦  رصيد آخر املدة
 

 رأس المال- ٢٣

 ســــــهم بقيمــــــة أمسيــــــة قــــــدرها ٨٤،٩٩٤،٠٥٧موزعــــــة علــــــى  ٨،٤٩٩،٤٠٥،٧٠٠مــــــن  ٢٠١٤ حزيــــــران ٣٠يتكــــــون رأس مــــــال املصــــــرف كمــــــا يف 
 . س للسهم الواحد,ل ١٠٠

 تعديالت فروقات قطع   
على رأس المال المدفوعالقيمة المعادلة            

  دوالربال   التاريخية   دوالر أميريكي   عدد االسهم  
  -  ٦،٠٠٠،٤٤٠،٣٤٢   -  ٦٠،٠٠٤،٤٠٣ رأس املال املدفوع باللرية السوربة

 املدفوع بالدوالر الذي  رأس املال
   -  ٩٢٣،٤٠٠،٠٠٠   -  ٩،٢٣٤،٠٠٠ مت بيعه وحتويله إىل اللرية السورية

  رأس املال املدفوع بالدوالر
٣٥٨٥٦٥،٥٧٥،١، ٧١٢،٧٧٥٠٣،  ٦٥٤٧٥٥،١٥، )سجل باللرية السورية(    ٣،٤٦٥،٩٣٦،٦٥٦ 

  ٣،٤٦٥،٩٣٦،٦٥٦ ٧٠٠،٤٠٥،٤٩٩،٨     ٠٥٧،٩٩٤،٨٤     



 

 - ٣٧ -

لغ قام املصرف بتحويل جزء من مركز القطع املقابل لرأس املال املكتتب بالدوالر األمريكي إىل اللرية السورية وتثبيت مركز قطع بنيوي مبب
والقرار , ٢٠١٢شباط  ٢٠بتاريخ ) أ. ل /٣٢٥(رقم  ين ية املركزي بالقرار مصرف سور جلنة ادارة مبوجب موافقة  دوالر أمريكي ٣٠،٧١٢،٧٧٥

 . ٢٠١٢نيسان  ٢٤تاريخ ) أ . ل/٦٤٥(
 .لرية سورية ٨،٤٩٩،٤٠٥،٧٠٠على زيادة رأس املال ليبلغ  والتجارة قد متت أخذ موافقة وزارة االقتصادو 

 :مراحل أربعوقد متت الزيادة حىت اآلن وفق 
 

 

لرية  ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(لرية سورية  ٥،٤٦١،٣٨١،٥٠٠لرية سورية ليصبح  ٤٦١،٣٨١،٥٠٠ت زيادة رأمسال املصرف بقيمة مت: املرحلة األوىل
سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة  ٩٢٢،٧٦٣، عن طريق توزيع )٢٠٠٩كانون األول   ٣١سورية كما يف 

 :واالحتياطات وفق ما يلي
  .س.ل   
  ٧٤،١٦٨،٠٦٩ ياطي قانويناحت 
  ٧٤،١٦٨،٠٦٩ احتياطي خاص 
  ٣١٣،٠٤٥،٣٦٢ أرباح مدورة 

  ٤٦١،٣٨١،٥٠٠  

 :املرحلة الثانية

 .لرية سورية ٧،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠لرية سورية ليصبح  ٢،٠٣٨،٦١٨،٥٠٠متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة 

سهم وقد بلغ رأس املال  ١٥،٠٠٠،٠٠٠بعد عملية االكتتاب  سهم لالكتتاب حبيث يصبح إمجايل عدد االسهم ٤،٠٧٧،٢٣٧عن طريق طرح 
 .لرية سورية ٧،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠بعد الزيادة 

على الطلب  ٢٠١١حزيران  ٢٨أم بتاريخ /٨٠ويف وقت الحق متت املوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة االوراق واالسواق املالية السورية قرار رقم 
وعلى احكام تعليمات جتزئة األسهم  ٢٠١٠لعام  ١١٥يمة األمسية للسهم وفقًا ألحكام املرسوم رقم املقدم من قبل املصرف خبصوص جتزئة الق

املتضمن املصادقة  ٢٠١١حزيران  ٢٣تاريخ  ١٨٥٥وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  ٢٠١١نيسان  ٧م تاريخ /٤٩ودجمها الصادرة بالقرار رقم 
 ٢٠١١حزيران  ٢٨تاريخ  ٣٢علق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة جملس املفوضني جبلسته رقم على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يت

سهم  ٧٥،٠٠٠،٠٠٠لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل أسهم البنك  ١٠٠لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدويل اإلسالمي 
 .لرية سورية ٧،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠بقيمة إمجالية تبلغ 

اية يوم و   .٢٠١١متوز  ١٢قد مت تعديل القيمة اإلمسية ألسهم البنك يف سوق دمشق لألوراق املالية يف 
 

لرية  ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(لرية سورية  ٨،١١٢،٣٠٩،٢٠٠لرية سورية ليصبح  ٦١٢،٣٠٩،٢٠٠متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة : املرحلة الثالثة
سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة  ٦،١٢٣،٠٩٢يق توزيع ، عن طر )٢٠٠٩كانون األول   ٣١سورية كما يف 

  .س.ل      :واالحتياطات وفق ما يلي

  ٩١،٥٣٧،٠٣٩ احتياطي قانوين 
  ٩١،٥٣٧،٠٣٩ احتياطي خاص 
    ٤٢٩،٢٣٥،١٢٢ أرباح مدورة 

    ٦١٢،٣٠٩،٢٠٠  
 



 

 - ٣٨ -

لرية  ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(لرية سورية  ٨،٤٩٩،٤٠٥،٧٠٠لرية سورية ليصبح  ٣٨٧،٠٩٦،٥٠٠مة متت زيادة رأمسال املصرف بقي: الرابعة املرحلة
سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة  ٣،٨٧٠،٩٦٥، عن طريق توزيع )٢٠٠٩كانون األول   ٣١سورية كما يف 

 :واالحتياطات وفق ما يلي

 
  .س.ل   
  ٦٦،٧٥٢،٢٨٧ احتياطي قانوين 
  ٦٦،٧٥٢،٢٨٧ احتياطي خاص 
  ٩٢٦،٥٩١،٢٥٣ أرباح مدورة 

                                           ٥٠٠،٠٩٦،٣٨٧    
 

على أن يسدد  )لرية سورية ١٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(على زيادة رأس مال املصارف اإلسالمية ليصبح  ٢٠١٠لعام ) ٣(نص القانون رقم  
 . ١٨/٠٩/٢٠١٣الصادر بتاريخ  ٦٣د رأس املال وفق املادة الثانية من املرسوم التشريعي رقم خالل ثالث سنوات ومت متديد فرتة سدا

 :االحتياطيات -٢٤

 احتياطي قانوني
الصادر بتاريخ  ٣٦٩/١٠٠/٣و بناء على التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي  ٢٠٠٨لعام  ٣بناًء على القانون رقم 

ىل االحتياطي األرباح الصافية إمن % ١٠تم حتويل ي  ١٢/٢/٢٠٠٩الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١واىل التعميم رقم  ٢٠/١/٢٠٠٩
حيق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما . قبل اقتطاع ضريبة الدخل بعد إزالة أثر تغريات سعر الصرف على القطع البنيوي القانوين

 خاضع للتوزيع على محلة االسهم ،قام ، إن االحتياطي القانوين غريل البنكمن رأمسا%  ٢٥يصبح رصيد االحتياطي القانوين مساويًا لـ
بتحويل االحتياطي القانوين املتجمع عن سنوات سابقة إىل رأس املال وبذلك مل يظهر رصيد حلساب االحتياطي  ٢٠١٣املصرف قبل عام 

 .بعد استبعاد أثر فروقات القطع البنيوي نظراً لعدم وجود ربح صايف ٢٠١٣وكذلك احلال يف عام  ٢٠١٢القانوين يف عام 

 احتياطي خاص
بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١والتعميم رقم  ٢٠/١/٢٠٠٩بتاريخ  ١٠٠/٣/ ٣٦٩بناًء على التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي رقم 

ىل رف على القطع البنيوي إقبل اقتطاع الضريبة وبعد إزالة أثر تغريات سعر الص األرباح الصافيةمن % ١٠تم حتويل ي  ١٢/٢/٢٠٠٩
. من رأمسال البنك%  ١٠٠مساوياً لـ اخلاصحيق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي . اخلاصاالحتياطي 

 ٢٠١٣م قام املصرف قبل عا ، إن االحتياطي اخلاص غري خاضع للتوزيع على محلة االسهم إال مبوافقة اهليئة العامة واملصرف املركزي
 ٢٠١٢بتحويل االحتياطي القانوين املتجمع عن سنوات سابقة إىل رأس املال وبذلك مل يظهر رصيد حلساب االحتياطي القانوين يف عام 

 .نظراً لعدم وجود ربح صايف بعد استبعاد أثر فروقات القطع البنيوي  ٢٠١٣وكذلك احلال يف عام 
 

 :احتياطي عام مخاطر التمويل -٢٥

مت تعديل بعض التعليمات الواردة يف قرار جملس النقد  ١٣/١١/٢٠١٢تاريخ ) ٤ب/ن.م/٩٠٢(أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم بناًء على 
 :وتعديالته ما أدى اىل ) ٤ب/ن.م/٥٩٧(والتسليف رقم 

 



 

 - ٣٩ -

 يضمنها املصرف لنهاية عام تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لألصول املمولة من املسامهني واألموال اليتاستمرار  -١
س وهو نفس املبلغ الذي .ل ١٠٦،٥٧٢،٤٠٤مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٣حيث بلغ امجايل االحتياطي العام ملخاطر التمويل لغاية ,  ٢٠١٤

 مع العلم أن املصرف ملزم باستكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التمويل املتوجب وفق أحكام.  ٣١/١٢/٢٠١١مت تكوينه بتاريخ 
ذا القرار ٥٤ب /ن.م/٩٠٢عند انتهاء العمل بالقرار  ٤ب/ن.م/٦٥٠ب وتعديله بالقرار /ن.م/٥٩٧القرار  ،علمًا أنه مت متديد العمل 

اية عام   .٢٩/٠١/٢٠١٤وتاريخ  ٤ب/ن.م/ ١٠٧٩مبوجب القرار الصادر عن جملس النقد والتسليف رقم ٢٠١٤حىت 

واخلاص باملصارف االسالمية جهة استمرار  ٢٠٠٥لعام / ٣٥/وم التشريعي رقم من املرس/ ١٤/يستمر العمل بأحكام املادة  -٢
تكوين احتياطي ملواجهة خماطر االستثمار املشرتك لتغطية خسائر ناجتة عنه وذلك حىت يصبح مبلغ االحتياطي مثلي رأس املال املدفوع 

 .للمصارف االسالمية أو اي قرار اخر حيدده جملس النقد والتسليف 

مببلغ  ) ٤ب/ن.م/٩٠٢(حتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات قرار جملس النقد والتسليف مت اال -٣
س مع أنه مل يتم حتميلهم بأي .ل ٢١٦،٩٥١،٠٦٣مبلغاً وقدره  تبلغ حصة اصحاب االستثمار املطلقو , لرية سورية ٤٤٤،٥٠٨،٠٩٠
  .مبلغ خاص حبصتهم

 يةإيرادات األنشطة التمويلية اإلسالم- ٢٦

 :يتكون هذا البند مما يلي 
  حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةترة لف     
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
 .س.ل   .س.ل    

  ٦٥٤،١٩٩،٢٦٧  ٥٢٩،٤٨٢،٠٠٧ مراحبات
   ١١،٤٤٢،٧٥٨  ٤،٥١١،٢٧٣ إستصناع

  ٣٨،١٦٤،٨٥٤  ٣٥،٥٠٤،٩٣٠ إجارة منتهية بالتمليك وإجارة خدمات

   ٧٠٣،٨٠٦،٨٧٩  ٥٦٩،٤٩٨،٢١٠  

 إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسالمية- ٢٧

 :يتكون هذا البند مما يلي 
  حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةترة لف     
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
 .س.ل   .س.ل     

  ٦٢،١٠٥،٦١٩  ٢٢،٥٣٨،٧٣٩ ةإيرادات ودائع إستثمارية لدى البنوك واملؤسسات املصرفية اإلسالمي
  ٣٦٦،٤٨٨    -                حصة البنك من أرباح ألصحاب وكاالت اإلستثمار املطلق 

   ٦٦،٩٤٥  -                                                  إيرادات بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع
-      -                                                                إستثمارات مالية متاحة للبيع توزيعات

   -         -           ايرادات غري حمققة من اعادة تقييم احملفطة

   ٦٢،٥٣٩،٠٥٢  ٢٢،٥٣٨،٧٣٩  

 

 



 

 - ٤٠ -

 نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من صافي األرباح- ٢٨

 :يتكون هذا البند مما يلي 
  حزيران ٣٠لمنتهية في أشهر ا الستةترة لف     
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
 .س.ل   .س.ل     

  ٥٠٩،٧٠٢،٥٢٤  ٤٩٠،٤١٦،٨٧١ إمجايل العائد على حسابات اإلستثماراملطلقة
 -                                  - رب اخلسارة التشغيلية لألوعية االستثماريةج

 ) ١٣٠،١٠٩،٤٥٩( ) ٨٧،٣٩٢،٣٥٤( حصة املصرف كمضارب
      -               -          حصة املودعني من املصارف املشرتكة

  ٣٧٩،٥٩٣،٠٦٥  ٤٠٣،٠٢٤،٥١٦  صايف حصة أصحاب الودائع بعد خصم مضاربة املصرف
 ) ٣١،٠٧٧،٢١٧(            ٢١،٥٣٠،٧٩١ احتياطي خماطر اإلستثمار

 ) ٣١٧،٣٨٧،٨٨٦(        )٢٨٠،٥٦٠،٦٨٩(                                               الربح املوزع للمودعني                     
  حصة أصحاب الودائع الغري موزعة بعد خصم

   ٣١،١٢٧،٩٦٢  ١٤٣،٩٩٤،٦١٩ مضاربة املصرف و احتياطي خماطر االستثمار 
 

 إيرادات رسوم وعموالت- ٢٩

 :يتكون هذا البند مما يلي
  حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة      
  )غير مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
 .س.ل   .س.ل     

  ٥١٠،٣٤٥،٨٦٥  ٣٤٣،٥٠٠،١١٨ عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص
  ٤٥،٨٦٥،٩٣٨  ٥١،٦٩٣،٨٠٣ رسوم خدمات بنكية

   ٥٥٦،٢١١،٨٠٣  ٣٩٥،١٩٣،٩٢١  
 )         ٣،٦٠٣،٣٠٦( ) ٥١٢،٨٣٣،٨٧( مصروفات عموالت ورسوم

   ٥٥٢،٦٠٨،٤٩٧  ٦٣٨٢،٣٦٠،٠٤  
 

 نفقات الموظفين- ٣٠
 :يتكون هذا البند مما يلي 

  حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةترة لف     
  )غير مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
 .س.ل   .س.ل     

  ١٤٨،٩٣٣،٤٨٢  ١٨٢،٠٣٨،٦٧٤  الرواتب و األجور و توابعها
  ١٢،٦٦٣،٤٨٩  ٢٤،٠٠٢،٢٥٠  تعويضات خاصة باملوظفني

  ٢١،١٩٢،٨٢٧  ١٩،٥٩٣،٧٦١  التأمينات اإلجتماعية
    ١٨٢،٧٨٩،٧٩٨  ٢٢٥،٦٣٤،٦٨٥  

 



 

 - ٤١ -

 مصاريف تشغيلية أخرى- ٣١
  حزيران ٣٠ أشهر المنتهية في الستةترة لف         :يتكون هذا البند مما يلي 

  )دققةم( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
 .س.ل   .س.ل     

  ١٠،١١١،٩٢٢  ١٤،٧٧٦،٧٠٠  إعالنات
          ٥،٠٠٠                -  أتعاب استشارية

  ١،٤٩٠،٦٢٧  ٢،٩٩٨،٢٧٧  رسوم وأعباء حكومية
  ٥،٧٤٩،٤٩٧  ٦،٣١٢،٩٨١  إجيارات

  ٧،١١٧،٢١٥  ٤٢،٦٥٤،٩٠٠  مكافأة السداد املبكر
  ١٠،٤٣١،١١٩  ١١،٤٩٤،٢٦٧  نقلمصاريف 

  ٢٣٠،٤٣٤    ٧٧٣،١٢٠  مصاريف تدريب 
   ١،٤١٤،٩٠٤              ١،٩٤٩،٥٦٠  قرطاسية

  ٣،٣٢٣،١٧٨  ٣،٢١٨،٤٥٥  اشرتاكات
  ٣،٧٩١،٩٦٥  ٣،٩٨٩،٩٢٤  بريد وبرق وهاتف 
   ١،١٥٧،٤٤٠  ٢،٢٥٠،٤٥٥    أنظمة املعلومات
  ١،٨٦٤،٦٢٠  ٤٢،٥٢٨،٩٥٠  مصاريف تأمني

  ٨،٠٢٤،٤٧٥  ٢٤،٠٤٥،٠٤١   صيانة
  ٦،٤٤٧،٤١٤  ٧،٦٦٥،٤٠٩  مصاريف نظافة وضيافة

  ٥،٥٠٦،٥٤٧  ٦،٤١٥،٣٣٦  كهرباء ومياه
  ٦،٤٢٥،٢٠٠  ٦،٠٩٤،٤١٩  مصاريف حراسة

  ٦،٧٢٣،٠٣٥  ١٠،٥١٩،١٢٣  مصاريف سفر وإقامة أعضاء جملس اإلدارة 
          ٣،٩٢٣،١١٥              ٥،٩٠٢،٧٦١  تعويضات ومكافآت اعضاء اهليئة الشرعية

          ٩٩٩،٠٠٠           ١،٦٢٥،٠٠٠             مصاريف مهنية تدقيق
  ٣٩،٢٧٢،٤١٥  ٧٨،٦٦٨،٨٦٢  مصاريف أخرى

    ١٢٤،٠٠٩،١٢٣  ٠٢٧٣،٨٨٣،٥٤  
 صافي ربح الفترة متضمناً األرباح غير المحققة- ٣٢

، تكون فروقات القطع غري املتحققة غري قابلة للتوزيع وغري خاضعة للضريبة حىت ٢٠٠٨شباط  ٤بتاريخ ) ٤ب/ م ن/٣٦٢(بناًء على قرار جملس النقد و التسليف رقم 
 . تتحقق

 .رباح املدورةيتم فصل األرباح أو اخلسائر املرتاكمة لفروقات القطع الغري متحققة والغري قابلة للتوزيع الناجتة عن مركز القطع البنيوي من حساب األ
 :يتكون هذا البند مما يلي

  حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة      
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
 .س.ل   .س.ل     

  )      ٧٩٨،٨١٤،١٥٨( )    ١،٤١٣،٨٦٢،٣٣١(  ربح الفرتة غري متضمناً األرباح غري احملققة
  ٣،٣٥٥،١٠٣،٨٩٠  ٦٣٣،٩١١،٦٧٣  أرباح غري حمققة

  ٢،٥٥٦،٢٨٩،٧٣٢  )       ٧٧٩،٩٥٠،٦٥٩(  األرباح غري احملققةصايف ربح الفرتة متضمناً 
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 حصة السهم األساسية- ٣٣

 :مت احتساب حصة السهم األساسية كما يلي
  حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةترة لف     
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
 .س.ل   .س.ل     

  ٢،٥٥٦،٢٨٩،٧٣٢  (٧٧٩،٩٥٠،٦٥٩)  صايف ربح الفرتة
  ٨٤،٩٩٤،٠٥٧  ٠٥٧،٩٩٤،٨٤  املتوسط املرجح لعدد األسهم

   ٣٠,٠٨   )٩,١٨(  حصة السهم األساسية
 

 النقد و ما يوازي النقد- ٣٤

 :يتكون هذا البند ممايلي 
 كما في    كما في      

 ٢٠١٣ حزيران ٣٠   ٢٠١٤ حزيران ٣٠       
  )مدققة(   )غير مدققة(      
  .س.ل   .س.ل     

 ١٥،٠٦٢،٦٦٢،٨٦٠  ١٤،٢٣٣،٦٠٠،٥٦٥ الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
  ٣٣،٣٦١،٩٦١،٧١٠  ٢٧،٣٦٧،٢٨٩،٣٠٦ احلسابات اجلارية و اإليداعات القصرية األجل لدى املصارف

   ٤٨،٤٢٤،٦٢٤،٥٧٠  ٤١،٦٠٠،٨٨٩،٨٧٢  

 
 

 ذات العالقةعمليات األطراف - ٣٥

 :يتكون هذا البند ممايلي 
 كانون األول   ٣١           بنود بيان الوضع املايل املرحلي-أ

  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠   
 الشركات   
  اإلجمالي   اإلجمالي   *أخرى   الزميلة التابعة   
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   

  ٥٤،٨٦٤،٣١٨  ٥١،٤٦٣،٠٤٤   -  ٥١،٤٦٣،٠٤٤ املسامهات يف رؤوس األموال
 ٢٠،١٦٠،٠٦٥  ٤،٤٥٣،٦٤٤  ٤،٤٥٣،٦٤٤  -  دائنة حسابات جارية
  ٣٠،٩٢٨،٦٠١  ٥٧٧،٠٣٨   -  ٥٧٧،٠٣٨ لشركات التأمني اإلسالمية حسابات جارية

   -           -              -  -           حسابات جارية لشركات الوساطة املالية
  ٣٦،٩٥٨،٨٥٦  ٣٦،٥١٨،٣٤٣  ٣٦،٥١٨،٣٤٣  -  ودائع اإلستثمار املطلق
 ١،٠١٠،١٧١،٥٢٩  ١،٠٤٣،٦٦١،٢٠٦  -  ١،٠٤٣،٦٦١،٢٠٦ لشركات التأمني اإلسالمية  ودائع اإلستثمار املطلق
   -           -            -   -           لشركات الوساطة املالية ودائع اإلستثمار املطلق

  ٣٦٩١،١٥٣،٠٨٣،  ١،١٣٦،٦٧٣،٢٧٥  ٤٠،٩٧١،٩٨٧  ١،٠٩٥،٧٠١،٢٨٨ 
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    املرحلي األرباح واخلسائربنود بيان -ب
  حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة      
  )مدققة( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤     
 .س.ل   .س.ل     

  ١٧،٤١٥،٠٠٠  ٤٣،٧١٣،٨٣٥ تعويضات اإلدارة العليا
 ٢،٨٠٠،٠٣٨         ٥،٣٩٥،٨٢٥ تعويضات ومكافآت أعضاء اهليئة الشرعية

        ١،١٢٣،٠٧٧       ٥٠٦،٩٣٦ مصاريف سفر و إقامة أعضاء اهليئة الشرعية
             ٢١،٣٣٨،١١٥              ٤٩،٦١٦،٥٩٦             

 

 :إرتباطات وإلتزامات محتملة- ٣٦

 :يتكون هذا البند مما يلي 
 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠     
  )دققةم( ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤      
 .س.ل   .س.ل     

  ٨،٥٥٥،٢٢٨،٥٦٩         ٢٣٠،٥٧٨،٥٩٧ تعهدات مقابل إعتمادات مستندية صادرة
  ٥٧٦،٩٧٦،٥٠٠  ٣٣١،٦١٣،٧٠٠ تعهدات مقابل كفاالت صادرة دخول عطاء
  ٦٢٦،١٦٥،٦١٩  ٨٠٣،٠٠٧،١٩٢ تعهدات مقابل كفاالت صادرة حسن تنفيذ

  ٣،٤١٥,٣٥١،٨٠٦  ٤،١١٦،٩٥٠،٦١٩ سقوف غري مستعملة
  ٢٥٣،٥٤٤،٠٦٨  ٢٤٨،٥٧٤،٠٦٨ تعهدات مقابل كفاالت صادرة أخرى

  -                 -          قبوالت

   ١٣،٤٢٧،٢٦٦،٥٦٢  ٥،٧٣٠،٧٢٤،١٧٦  
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 : إفصاحات بازل      - ٣٧

 
 :وتعديالته ٨/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٤ب/ م ن/٤٨٩مدى التزام البنك ببنود دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم - ١

صرف عمل بنك سورية الدويل اإلسالمي على االلتزام التام بكامل بنود دليل احلوكمة مبا ينسجم ويتوافق مع تعليمات جملس النقد والتسليف و م
ط للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة سورية املركزي وهيئة األوراق واألسواق املالية السورية من جهة، ومعايري احملاسبة واملراجعة والضواب

صاح والشفافية احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واملعايري الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية من جهة ثانية ومبا يشمل اإلف
ت الرقابية األساسية املتمثلة بالتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي واملخاطر والتفعيل الكامل والفاعل للجان الرقابية املنبثقة عن جملس اإلدارة واإلدارا

 .وااللتزام باإلضافة إىل استقاللية أعضاء جملس اإلدارة
واملعايري  سالميةتتم عملية االفصاح حسب القوانني واالنظمة النافذة ووفق ما متليه املعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اال

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

 :المخاطر الشرعية - ٢
يوجد هناك    فال   أي يشارك بالربح ويتحمل اخلسارة يف حال وجودها،   ، ) الغنم بالغرم (  املؤسسات املالية اإلسالمية تقوم على أساس التعامل بقاعدة  

مينع من إجياد آليات لتخفيف    لكن ذلك ال   ، )ضماناخلراج بال(والقاعدة الشرعية  من املخاطرة مطابق ألسس الشريعة اإلسالمية   استثمار خايل
 .'' املخاطرة ومحاية األموال املستثمرة بطرق ال تتعارض مع أسس الشريعة اإلسالمية

 :السياسة الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية وهي ما يلي  ويقتضي تطبيق ذلك
 .هزة البنك وإداراته قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة جلميع أج: أوالً 
ا : ثانياً   .تطبيق قرارات هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية اإلدارات التنفيذية على خمتلف مستويا
 .ال يقدم أي منتج أو خدمة إال بعد إقراره من هيئة الرقابة الشرعية :ثالثاً 
 .بة الشرعية مطلقاً ال جيوز اإلقدام على إجراء خمالف ألي قرار من قرارات هيئة الرقا: رابعاً 

أو تقدمي منتج أو خدمة دون , أو خمالفة إجراء شرعي قائم, اإلقدام على أي خمالفة أي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية بأي شكل: خامسًا 
 .كل من ذلك يعترب خمالفة تستوجب اجلزاء يف حق مرتكبها , إجازة ذلك من اهليئة

رعية تنقسم إىل قسمني الفتوى والتدقيق وتكون عملية التدقيق من خالل اإلطالع على امللفات املنفذة يف الفروع مهمة هيئة الرقابة الش : سادساً 
 . واالدارات واالطالع على التقرير الصادرة عن اإلدارة املالية واخلاصة بتوزيع األرباح واملصاريف وتقارير املستحقات وغريها

ويباشر ذلك إدارة الرقابة والتدقيق , مبراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته  –ق الشرعي إدارة الرقابة والتدقيقيام : سابعًا 
 .ومن تراه اهليئة ممن يصلح هلذه املهمة , الشرعي املرتبطة باهليئة 

 .ك يف معامالت البنك احمللية والدولية وذل, العمل عل تطوير الصيغ والعقود مبا يتفق مع قواعد الشريعة وحيقق مقاصدها :  ثامناً 
 .نشر الوعي املصريف اإلسالمي يف االعمال املصرفية واإلستثمارية بالوسائل املناسبة:  تاسعاً 
تمام العناية باختيار العاملني يف البنك ال سيما القيادات على أساس التوجه لتحقيق أهداف البنك واالستعداد لتنفيذ هذه السياسة وااله:  عاشراُ 

 .املستمر بالتدريب الشرعي ملوظفي البنك
ومن أبرزها دليل الرقابة , العمل مبا يضمن سالمة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خالل إصدار األدلة املناسبة : حدى عشرإ

ا  .الشرعية ودليل الضوابط الشرعية ألنشطة البنك وإجراءات العمل 
 ٢٠٠٩أيار  ٢٧بتاريخ  ٤ب /م ن/٥٢٠لقرارات الصادرة عن جملس النقد والتسليف اليت ختص عمليات املراحبة ذات الرقم البنك يلتزم بتطبيق ا

 .وكافة القرارات االخرى ذات الصلة ٢٠٠٩تشرين الثاين  ١٠وتعديالته بتاريخ  ٤ب /م ن/٥٨٣واإلجيارة املنتهية بالتمليك ذات الرقم 
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 .لإللتزام بالشريعةالضوابط الرقابية المستخدمة 

ولتحقيق ,منذ نشأته تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ومراعاة مقاصد التشريع يف مجيع معامالته . س.م.يلتزم بنك سورية الدويل اإلسالمي ش
البنك وختضع مجيع  يع إداراتوهي مستقلة عن مج, ذلك كان وجود هيئة الرقابة الشرعية اليت يُعتمد تكوينها وتقر الئحتها من اجلمعية العامة 

وهذا االلتزام الشرعي يعترب أهم معايري اجلودة اليت حيرص عليه البنك يف منتجاته وخدماته املقدمة , معامالت البنك وتعامالته ملراقبتها وموافقتها
ذه السياسة وفق ما ورد يف نظا, لعمالئه   :ته من خاللار ام البنك وقر وعليه يقع على عاتق كل قيادات وعاملي البنك االلتزام 

 .واملتضمن إحداث البنك الدويل اإلسالمي م  ٧/٦/٢٠٠٦م وبتاريخ /٦٧لوزراء قرار رئاسة جملس ا -١

 .واملتضمن إعالن تأسيس البنك  م٣/٤/٢٠٠٧العمومية األول بتاريخ حمضر اجتماع اهليئة  -٢

 .ات إجارة اخلدمات اخلاص بعملي  ٢٠١١بتاريخ  أيار  ٦٨٩٦قرار رئاسة جملس الوزراء رقم  -٣

اخلاص بإصدار البطاقات االئتمانية لعمالء  ٢٠١١كانون الثاين   ١٩بتاريخ  ٤ب/م ن/٧٣٣قرار جماس النقد والتسليف رقم  -٤
 .املصارف اإلسالمية 

 

 :إدارة المخاطر -٣ 

 :مقدمة عن إدارة المخاطر  .أ 

يتعرض البنك ملخاطر االئتمان وخماطر التشغيل وخماطر السوق . املخاطر يتم إدارة املخاطر من خالل عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة حلدود
يتم إدارة خماطر االئتمان وخماطر التشغيل وخماطر السوق من قبل إدارة املخاطر وفق توجيهات جلنة املخاطر . وخماطر السيولة واملخاطر الشرعية

ت واملطلوبات وضمن توجيهات جملس اإلدارة وتدار املخاطر الشرعية من قبل إدارة كما تدار خماطر السيولة من قبل جلنة املوجودا. وجملس اإلدارة
يتم تدقيق عمليات إدارة املخاطر يف البنك دوريًا من قبل إدارة التدقيق الداخلي الذي يقوم . الرقابة الشرعية وفق توجيهات هيئة الرقابية الشرعية
ا وتنق  . ل كل النتائج والتوصيات إىل جلنة التدقيقبفحص دقة اإلجراءات وكيفية تقيد البنك 

 

 :هيكل إدارة المخاطر  .ب 

 

ضابط مخاطر عدم ضابط مخاطر تشغیلیة
االلتزام

ضابط مخاطر ائتمان

ضابط مخاطر ضابط مخاطر السوقضابط مخاطر السیولة
االستثمار

 قسم إدارة مخاطر السوق واالستثمار 
 قسم إدارة المخاطر التشغیلیة ومخاطر  قسم إدارة مخاطر االئتمانوالسیولة

االلتزام

مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر

الرئیس التنفیذي

مدیر المخاطر
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دارة يتحمل جملس اإلدارة مسؤولية إدارة خماطر املصرف من خالل تأسيس وحدة مستقلة إلدارة املخاطر تتبع للجنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإل
ا ضمن التوجهات االسرتاتيجية للبنك با لس يف حتديد قدرة البنك على حتمل املخاطر ومستويات واملصادقة على سياسا إلضافة إىل مسؤولية ا

 .املخاطر املقبولة
ي ومدير تتألف جلنة املخاطر من ثالثة أعضاء من جملس اإلدارة بينهم نائب رئيس جملس اإلدارة والذي يرتأس اللجنة باإلضافة إىل الرئيس التنفيذ

م إدارة واجبات ومسؤوليات جلنة املخاطر من خالل القرار الذي ينظم عمل هذه اللجنة والصادر عن جملس تت. إدارة املخاطر كأمني سر اللجنة
 :حيث ترتكز مهام اللجنة األساسية على ما يلي. اإلدارة مبا يتماشى مع متطلبات مصرف سورية املركزي

 .والتأكد من تنفيذ هذه االسرتاتيجيات والسياسات. دارةمراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل جملس اإل -١
ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر، وضمان استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة اليت ينجم عنها حتمل البنك  -٢

 . للمخاطر
 . وأنشطة إدارة املخاطر مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتعرض هلا البنك وحجمها،  -٣
 ترفع اللجنة تقارير دورية إىل جملس اإلدارة وتقدم إحصائيات خبصوص املخاطر اليت يتعرض هلا البنك والتغريات والتطورات اليت تطرأ على  -٤

 . إدارة املخاطر
 .يهامراجعة وإبداء الرأي أمام جملس اإلدارة حول سقوف املخاطر واحلاالت االستثنائية اليت تطرأ عل  -٥
بل مراقبة مدى التزام إدارة املخاطر باملعايري الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية واخلاصة بإدارة املخاطر وتلك املوضوعة من ق  -٦

 .واملتعلقة مبخاطر االئتمان وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية، مبا ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية, جلنة بازل
 .ييم املؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع املخاطر ووضع اإلجراءات الكفيلة بتأمني التغطية الالزمة هلاتق  -٧
 .تقييم حمفظة التمويل للعمالء على مستوى اإلمجاليات واختاذ القرارات الالزمة حسب الصالحيات احملددة  -٨
 .دارة العليا للبنكاملوافقة على وضع خطط طوارئ وإدارة األزمات بالتنسيق مع اإل  -٩

 

 :مسؤولية اإلدارة التنفيذية يف إدارة املخاطر
مستمر  بشكل املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر كافة متابعة و إلدارة الالزمة البىن تشمل مسؤولية اإلدارة التنفيذية يف إدارة املخاطر على إجياد كافة

على حتديد املسؤوليات والصالحيات بشكل واضح مبا يضمن فصل املهام العمل على وضع سياسات وإجراءات وخمططات تنظيمية تساعد 
والصالحيات لتجنب أي تعارض يف املصاحل يف خمتلف األقسام وتفعيل نظام الضبط الداخلي باإلضافة إىل تنفيذ اسرتاتيجيات إدارة املخاطر 

 .املعتمدة من جملس اإلدارة

 :مسؤولية إدارة املخاطر بشكل أساسي

 .للبنك التنفيذية اإلدارة عن مستقل بشكل املخاطر إدارة العمل على -١
 احملددة اخلاصة األموال كفاية نسبة مع ينسجم مبا و املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر ملواجهة املال رأس كفاية حتديد و متابعة على العمل -٢

 .التسليف و النقد جملس قرارات وفق
 .عليها للمصادقة اإلدارة جملس إىل رفعها و ،التنفيذية اإلدارة مع بالتشاور ذلك و املخاطر صالحيات و املخاطر إدارة سياسة رسم -٣
 يف احملددة واملستويات بالسقوف التقيد مدى من والتأكد األنشطة و األعمال مل اليومية املتابعة مسؤولية إدارة املخاطر عاتق على تقع -٤

 .التنفيذية اإلدارة مع فوري بشكل متابعتها و ضبط التجاوزات و املخاطر، إلدارة العامة السياسة

 :مسؤولية إدارة التدقيق الداخلي بشكل أساسي

 .اإلدارة هذه استقاللية مدى من و املخاطر إلدارة الالزمة األساسية البىن توفر من التأكد مسؤولية الداخلي التدقيق مديرية عاتق على تقع -١
 .املخاطر إلدارة العامة السياسة يف اردةالو  واإلجراءات باألنظمة التقيد مدى من التحقق -٢



 

 - ٤٧ -

 األنشطة كافة وتقييم ككل، املصرف يف املخاطر إدارة وفعالية كفاءة لتقييم اإلدارة جملس إىل أو التدقيق جلنة إىل دورية تقارير رفع -٣
 .ةاملوضوع واإلجراءات والسياسات عن األنظمة احنرافات وأي تعرتيها، اليت الضعف ونقاط فيها والعاملني

 :استراتيجية إدارة المخاطر- ٤
ا تعمل على دعم أنشطتها ومحاية خماطر البنكاقتإن إدارة املخاطر هي إدارة مستقلة تعمل بصورة م إن . ربة من اإلدارات األخرى، حيث أ

 :االسرتاتيجيات الرئيسية إلدارة املخاطر هي كاآليت
 ).خماطر التشغيل –خماطر السوق  -خماطر االئتمان(ة املخاطر بكافة أنواعها اعتماد اسرتاتيجية شاملة وسياسات وإجراءات عمل إلدار  -١
ا مراكز العمل -٢ دف التأكد من حجم   دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية اليت توصي  يف البنك وضمن السقوف املقررة لذلك 

ءات املتوفرة أو املقرتحة لتجاوز هذه املخاطر أو التخفيف منها املخاطر املتوقعة هلذه التمويالت واالستثمارات وحتديد الوسائل واإلجرا
ا عليها  .وبيان مطالعا

واستمرارية عمل خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل املوضوعة من كافة مراكز العمل ملواجهة أية خماطر قد يتعرض   التأكد من فعالية -٣
 .هلا البنك

دف التأكد من املوضوعة   ءاتالسياسات واإلجرا التأكد من فعالية وجدوى  -٤ احملافظة على القوة واملكانة   إلدارة السيولة يف البنك 
هلا اثر   أو متوقعة يف ضوء املستجدات واملتغريات احمللية واإلقليمية واليت يتوقع أن يكون أية ظروف طارئة  ومواجهة وحتمل  املالية للبنك 

 .سليب مباشر على البنك
 .ر الدورية اخلاصة مبختلف أنواع املخاطر يتم رفعها إىل جلنة املخاطر بصورة دوريةاعتماد نظام للتقاري -٥
دف حتقيق رقابة فاعلة -٦  .التنسيق والتعاون مع كافة اإلدارات الرقابية 

 
دف إىل تعزيز الثقة بأداء البنك وقدرته على التكيف مع مجيع الظروفاالسرتاتيجية العامة  كانتحيث    .احمليطة يف البنك للفرتة 

 :الفرضيات األساسية إلجراء اختبارات اجلهد فيما يتعلق باملخاطر االئتمانية واملخاطر السوقية واملخاطر التشغيلية

التأكد من قدرة رأس مال البنك على الصمود يف مواجهة األزمات املالية واالقتصادية حتت تأثري سيناريوهات مالية واقتصادية خمتلفة من  )١
 :لتلك السيناريوهات على كفاية رأس املال وفق ما يليالسلبية ثار خالل حتديد اآل

حجم (خسائر البنك / بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة مبخاطر االئتمان والرتكزات االئتمانية وخماطر السوق فيحسب األثر على أرباح -١
 .وعلى نسبة كفاية رأس املال) اخلسائر املتوقعة

 .ة مبخاطر التشغيل فيحسب األثر على كفاية رأس املالبالنسبة للسيناريوهات املتعلق -٢

استخدام نتائج اختبارات اجلهد يف عملية اختاذ القرارات لضمان مراعاة التغريات يف املخاطر على مستوى البنك بشكل خاص وعلى  )٢
 .مستوى القطاع املصريف واالقتصاد بشكل عام

 :سياسات إدارة املخاطر وفقاً لكل نوع على حدى

 السوق خماطر

ق من هي خماطر اخلسارة الناشئة عن املراكز داخل وخارج قائمة املركز املايل بسبب احلركات السلبية يف أسعار السوق، وتتم إدارة خماطر السو  :مقدمة
طر معدالت خالل حتليل وحتديد ومراقبة وضبط والتبليغ عن مجيع األنشطة الناجتة من تعرض املصرف، وتتكون مكونات خماطر السوق من خما

 .الرحبية، وخماطر الصرف األجنيب، وخماطر أسعار األسهم، وخماطر أسعار السلع

 .يستخدم بنك سورية الدويل اإلسالمي طريقة القياس املعيارية لقياس خماطر السوق: الطريقة املعتمدة لقياس خماطر السوق



 

 - ٤٨ -

 :دف سياسة خماطر السوق إىل: سياسة خماطر السوق

 .سوقية اليت ميكن أن تواجه البنك مبا يتماشى مع القوانني واألنظمة الساريةحتديد املخاطر ال -١

وضع معايري سليمة وحمدِّدة الستثمار مصادر اللرية السورية والعمالت األجنبية، وتطبيق اختبارات اجلهد لقياسها واختبارات احلساسية  -٢
 .وضـع طريقة واضحة لتقييمه واملوافقة عليه

 .طر السوق مع مراعاة معايري الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية املركزيالعمل على ختفيف خما -٣

 .املستوى الذي يعتربه جملس اإلدارة مقبوالً / التأكد من أن خماطر السوق مسيطر عليها للدرجة  -٤

 : المخاطر السوقية التي يتعرض لها البنك

ية الناجتة عن التقلبات السلبية يف األسعار واليت تؤثر على التدفقات النقدية املستقبلية تتفق كافة البنوك اإلسالمية والتقليدية على املخاطر السوق 
إال أن طبيعة البنوك اإلسالمية حتمل يف طبيعتها بعض املخاطر اإلضافية وهي أنه الجيوز البنك اإلسالمي . وعلى قائمة الدخل وقائمة املركز املايل

 :املخاطر السوقية املرتبطة بالبنوك اإلسالمية. وعدم وجود أسواق ثانوية لألدوات اإلدخارية واالستثمارية الشرعية التعامل باملشتقات املالية التقليدية

تنشأ هذه املخاطرة نتيجة وجود فجوة يف معدل العائد ما بني استحقاقات املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال : خماطر معدل العائد -١
املخاطر التجارية املنقولة وهي املخاطر الناجتة عن املنافسة احلادة يف سوق العمل املصريف، وما يرتبه من  باإلضافة إىل.  الزمنية املختلفة

قبول املسامهني حتمل جزء من املخاطر اخنفاض العائد املتحقق ألصحاب هذه الودائع إذا كان أقل من العائد السائد يف السوق، وذلك 
ا إىل املصارف األخرىحرصاً على احملافظة على استقرار الود  .ائع وعدم هرو

 .تنشأ هذه املخاطرة نتيجة التقلبات يف القيمة السوقية  لالستثمارات يف األسهم والصكوك:  خماطر أسعار األسهم والصكوك -٢

عمالت ينشأ هذا النوع من املخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت ،  مما يؤثر على موجودات البنك من ال: خماطر العمالت -٣
األجنبية حال اخنفاض أسعارها ،  أو يؤثر على مطلوباته من العمالت األجنبية حال ارتفاع أسعارها وينشأ هذا النوع من املخاطر فقط 

 .عن وجود مركز مفتوح بالعمالت األجنبية ،  سواء كان لكل عملة على حدة أو إلمجايل مجيع العمالت
ويلتزم . قد ينتج عن اإليرادات أو رأمسال الناتج عن احلركات السلبية يف أسعار املوجودات خماطر أسعار السلع تشري إىل األثر الذي -٤

 .املصرف بعمليات السلع لتسهيل عمليات العمالء املتوافقة مع الشريعة

 :آليات تخفيف مخاطر السوق

أما خمففات املخاطر لكل نوع . جملس اإلدارةقبل ن بشكل عام يعتمد البنك يف ختفيف خماطر السوق على السياسة االستثمارية املصادق عليها م
 : من أنواع خماطر السوق فهي كما يلي

 :مخففات مخاطر معدل العائد: أوالً 
إدارة فجوات معدل العائد للموجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املختلفة ومبا يضمن إبقاء التفاوت باالستحقاق بني املوجودات  -١

حاب االستثمار املطلق حبدود ضيقة من توظيفات البنك طويلة األجل وذلك من خالل الدراسة التحليلية املستمرة واملطلوبات وحقوق أص
 .املركز املايل للبنكهليكلة املوجودات واملطلوبات ضمن 

 . عند التمويل بأسعار ثابتة يتم إضافة هامش أمان حبيث يتجاوز السعر السائد يف السوق أو مؤشر ليبور -٢

واليت تقاس مبعدل (للتقارب مع أسعار الفائدة السائدة يف السوق ) جزء من حصة املضارب( بنك عن جزء من حصته يف الربح ختلي ال -٣
باإلضافة إىل العائد املوزع من البنوك اإلسالمية األخرى علماً أنه خالل فرتة عمل البنك مل يتعرض البنك لسحوبات ) العائد على الودائع

 .لعائد املمنوح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق عن معدل العائد السائد يف السوقنتيجة اخنفاض معدل ا



 

 - ٤٩ -

 :مخففات مخاطر أسعار األسهم والصكوك: ثانياً 
تثمار تنويع احملفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا للتعرُّض للمخاطر على مستوى احملفظة ككل وبالنسبة لكل سهم أو تصنيف حمفظة االس

 .اع اقتصادي أو منطقة جغرافيَّةأو قط

 :مخففات مخاطر العمالت : :ثالثاً 
 :حدود ملراكز العمالت األجنبية -١

 :سقف اخلسارة اليومية واألسبوعية والشهرية -٢

 : خماطر التشغيل

ا خطر اخلسارة النامجة عن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخلية  :مقدمة أو ) Internal Processes(ميكن تعريف املخاطر التشغيلية بأ
 يتضمن هذا التعريف املخاطر القانونية واملخاطر املتعلقة بالسلطات التنظيمية". خارجي) حدث(األشخاص أو النظم، أو النامجة عن مصدر 

 . يعتمد البنك على طريقة املؤشر األساسي لقياس خماطر التشغيل: الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر التشغيلية

 : لتشغيل سياسة مخاطر ا
ا البنك أو يتعامل فيها من خالل اتباع  -١ العمل على حتديد املخاطر التشغيلية الكامنة يف النشاطات و العمليات و األنظمة اليت يقوم 

امج اسرتاتيجية التقييم الذايت للمخاطر و اإلجراءات الرقابية و ذلك بالتعاون مع اإلدارات ومراكز العمل املعنية و من خالل تطبيق برن
 .  CRSAالتقييم الذايت للمخاطر و االجراءات الرقابية 

 مقبوالً "املستوى الذي يعتربه جملس اإلدارة / التأكد من أن كافة املخاطر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة  -٢
 التأكد من إبالغ اإلدارة العليا وجملس اإلدارة باملخاطر التشغيلية غري املسيطر عليها -٣
كز العمل يف تطبيق سياسات املخاطر التشغيلية من خالل تعزيز مستوى الوعي وعقد دورات تدريبية للموظفني مساعدة اإلدارت ومرا  -٤

 .حول إدارة املخاطر التشغيلية
املخاطر وإجراءات الرقابة وفحوصات االلتزام وبيانات اخلسائر التشغيلية : االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية واليت تغطي -٥

 ملخاطر الرئيسيةومؤشرات ا
التعاون مع اإلدارة املالية وإدارة الشؤون اإلدارية لتحديد شروط وأحكام التغطيات التأمينية مع األخذ بعني االعتبار : التغطية التأمينية -٦

 .القدرة على التحمل 
صول اعطال تشغيلية  العمل على وضع خطط طوارئ و خطط عمل بديلة لضمان استمرارية عمل البنك و ختفيف اخلسائر يف حال ح -٧

 .توقف النظام البنكي عن العمل أو حصول اضرار يف املوجودات كتعطل اجهزة االتصال او

 : المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها البنك
 .اإلحتيال الداخلي -١
 . اإلحتيال اخلارجي -٢
 .ممارسات املوظفني وسالمة أماكن العمل -٣
 .خسارة أو تلف املوجودات املادية -٤
 ط وفشل األنظمة االلكرتونية انقطاع النشا -٥
 .املخاطر القانونية -٦
 .خماطر السمعة -٧

 



 

 - ٥٠ -

 : آليات تخفيف المخاطر التشغيلية

 .سياسة إدارة املخاطر التشغيلية املصادق عليها من جملس اإلدارة واليت حتدد مستويات املخاطر املقبولة -١

 .ة حتديد الصالحيات واملوافقات احملددة لكل مستوى من املستويات اإلداري -٢

 فصل املهام بني املوظفني، مبا يضمن عدم تكليف املوظفني مبهام ينشأ عنها تضارب مع املصاحل الشخصية  -٣

 . احلماية الكافية ملوجودات و سجالت البنك -٤

 .املطابقات و التحقق الدوري للعمليات و احلسابات  -٥

 .التأمني على موجودات البنك  -٦

ا اإلدارات ومراكز العملاملراجعة املستمرة للفجوات الرقابية من خال -٧  .ل فحوصات االلتزام الشهرية لالجراءات الرقابية اليت تقوم 

  .خطط الطوارئ وخطة استمرارية العمل واملواقع الرديفة -٨
 :الخسائر التشغيلية  

 : بسبب األحداث اجلارية مت إغالق بعض فروع البنك يف عدد من احملافظات وهي كمايلي
 

ع و الفر -١
 ةالمغلق

 يخهلتار 

)بقية الموجودات  -نقدية (مبالغ الموجودات 
مبالغ الخسائر المتوقعة 

المبالغ  لهذه الفروع
المغطاة 
بعقود 
 تأمين

المؤونات المكونة 
مقابل الخسائر 

 المحتملة

االجراءات 
 المتخذة

بالليرات ( نقدية  مالحظات اخرى
السورية وفق أحدث 

 )تقدير 
نقدية موجودات ثابتة

بقية 
 اتالموجود

 ٣،٠٠٠،٠٠٠ - ٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٤،٤٧٢،٥٦٦ ٣،٠٠٠،٠٠٠ محص الرئيسي

مت تشكيل 
املخصصات 

 الالزمة

املبلغ باللرية السورية

 ٢٦٩،٧٠٥،٨٣٤ - ٢٦٩،٧٠٥،٨٣٤ ٢٦٩،٧٠٥،٨٣٤٣٩،٩٧٦،٨٧٠ دير الزور
املبلغ جبميع 

 العمالت
 بلغ باليوروامل ٩١،٠٤٣،٨٩٤ - ٩١،٠٤٣،٨٩٤ ٥٨،١١٣،٠٠٧ ٩١،٠٤٣،٨٩٤ سيف الدولة
   - - - ٧٢،٧٤١،٣٠٢ - السبع حبرات

   - - - ٤٥،٨٤٧،٣٨١ - حرستا
   - - - ٣٥،٥٢١،١١١ - عدرا

 - - - ٤٣،٥٧٨،٣٩٢ ١٦،٥٥٢،٩٦٣ الرقة
املبلغ جبميع 

 العمالت
   - - - ٥٥،١٣٦،٧٠٥ - درعا

 ١١٠،٨٣٥،٨٧١ - ١١٠،٨٣٥،٨٧١ ١١٠،٨٣٥،٨٧١١١،٠٢٩،٨٣٠ محص الدرويب
بلغ جبميع امل

 العمالت
٤٧٤،٥٨٥،٥٩٨ 

الفروع 
 العملة المسروقةالمبالغ  المسروقة

المبالغ المغطاة 
مت تشكيل  المؤونات المحتجزة بعقود تأمين

املخصصات 
 الالزمة

 

مالحظات 
 اخرى

٨٠،٠٠٠،٠٠٠           - اللرية السورية ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ القامشلي  - 
٨٠،٠٠٠،٠٠٠            

          ٥٥٤،٥٨٥،٥٩٨ 



 

 - ٥١ -

 :لمحة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل

 :دف خطة استمرارية العمل إىل وضع برنامج عمل يهدف
 .تأكيد إستعادة استمرارية العمل ضمن الوقت احملدد 
 .)إخل... خسارة اإليرادات -ثقة الزبائن.(ختفيف اآلثار السلبية لعملية التوقف 
 خلدمات إىل أقل وقت ممكنتقليل فرتة التوقف عن ا 

وذلك من خالل حتديد مواقع رديفة للعمل تشمل وجود مركز كومبيوتر رديف ملركز الكومبيوتر األساسي وحتديد بدائل بشرية لضمان عدم توقف 
 .العمل

حدوث  العمل الواجب اتباعها أثناءدف خطة الطوارئ إىل توصيف اإلجراءات اليت مت وضعها حلماية أنظمة املعلومات املوجودة لدى البنك  وآلية 
وبعد حدوثه باإلضافة إىل اإلجراءات اخلاصة بكيفية التصرف عند إعالن حالة الطوارئ يف إدارات ومراكز العمل يف البنك من قبل  أي حدث طارئ

 .األشخاص املخولني بذلك

 : مخاطر االئتمان

ا املخاطر النا :مقدمة م جتـاه البنك، وذلك عنـد ميكن تعريف املخاطر االئتمانية بأ مجة عن احتماليَّة إخفـاق متعاملـي البنك بالوفـاء بالتزاما
، أو عدم تسليم ) املراحبة(استحقـاق هذه االلتزامـات أو بعد ذلـك، أو عدم السداد حسب الشروط املتَّفق عليها ، وتكون يف عدم سداد الدين 

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

يف أماكن يقوم املصرف بإدارة خماطر االئتمان من خالل تنويع استثماراته وذلك بتجنب الرتكز يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء 
 .جغرافية أو منطقة جغرافية معينة

موعات والقطاعات اجلغرافية واال تتم . قتصاديةيقوم املصرف بإدارة خماطر االئتمان وذلك بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة اخلاصة باألفراد أو ا
 .مرة واحدة على األقل يف السنة واجلغرايفقطاع االقتصادي كما يتم مراجعة احلدود االئتمانية حبسب املنتج وال, مراقبة هذه املخاطر بانتظام

م التعاقدية وسداد ا م املالية كما تدار خماطر االئتمان من خالل التحليل املنتظم ملقدرة العمالء القائمني والعمالء اجلدد على الوفاء بتعهدا لتزاما
 .وتعديل النسب املالية حسب ماهو مالئم

 :ملبادئ التاليةكما وتعمل على تطبيق ا

وتتطلب مجيع األنشطة اليت تلزم املصرف قانونياً أو أخالقياً . هناك فصل واضح بني إدارة االئتمان واملخاطر وقطاعات األعمال: االستقاللية. أ
أعضاء ميثلون كالً من إدارة  مبراكز ذات خماطر، املوافقة املسبقة من قبل األشخاص املفوضني أو اللجان االئتمانية ذات الصالحية واليت تتكون من

 .املخاطر وقطاعات األعمال

تتميز هياكل إدارة االئتمان واملخاطر والسياسات واإلجراءات بالشفافية وتقوم على مبادئ متماثلة يتم تبليغها واالطالع عليها : الشفافية. ب
 .بشكل جيد من قبل مجيع املستويات

 .املوافقات االئتمانية لألفراد واللجان من قبل جملس اإلدارة/التفويض بصالحية االعتماديتم منح : صالحية املوافقات االئتمانية. ج

 .تتحمل قطاعات األعمال ذات العالقة خماطر ومنافع أي عملية، وهذا يشكل جزءاً من أهداف األداء الرئيسة: املسؤولية.د 
 . ريقة املعيارية الحتساب كفاية رأس املاليعتمد البنك على الط: الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر االئتمانية

 



 

 - ٥٢ -

 :سياسة مخاطر االئتمان

 .حتديد املخاطر االئتمانية اليت يتعرض هلا البنك -١

ا وذلك لتحديد املخاطر احملتملة  ووضع اإلجراءات الالزمة  -٢ دراسة نشاطات التمويل اجلديدة أو أية أداة مالية ينوي البنك التعامل 
 .لتخفيف هذه املخاطر

دف وضع معايري سليمة ومقاييس حمكمة ملنح التمويلال -٣  .ووضـع طريقة واضحة لتقييمه واملوافقة عليه, تعاون مع إدارة التمويل 

العمل على ختفيف خماطر االئتمان للتسهيالت املمنوحة للشركات واالفراد مبا يقلل من فرص تعثر عمالء البنك  باالضافة اىل توظيفات  -٤
 .مراعاة أحكام الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية املركزي البنك يف اخلارج  مع

 .دراسة احملفظة االئتمانية للبنك و مراقبة تركزات املخاطر -٥

 :السياسة املتعلقة بآلية ختفيف املخاطر

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

 وهي  واليت تشمل املراحبة، اإلجارة، املشاركة، املضاربة، االستصناع والسلم: خمففات خماطر على مستوى املنتجات اإلسالمية -١
 :اإلجيارة/ لتخفيف خماطر املراحبة - أ

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

 .التأكُّد من سالمة الضمانات املقدَّمة واملقبولة شرعاً  
 .ُحسن املتابعة واإلشراف  

 :االستصناع / لتقليل خماطر السلم -ب
 .االستعانة بأهل اخلربة مقابل عمولة حمددة 
 ).قلبعقد مست(توكيل البائع بالبيع مقابل اجر حمدد  
 ) .البيع لطرف ثالث سلماً أو استصناعاً (االستصناع املوازي / السلم 
 .التوثيق برهن أو كفالة 

تنويع احملفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا للتعرُّض للمخاطر على مستوى البنك ككل وبالنسبة لكل : خمففات خماطر الرتكزات التمويلية -٢
 قطاع اقتصادي أو مستوى امللكية أو منطقة جغرافيَّة أو نوع الضمانات املقدمةعميل أو جمموعـة مـن العمالء أو 

 يستخدم هذا التصنيف لتقييم و احلكم على خماطر التعثر احملتملة للعميل: تصنيف خماطر العميل -٣

 .سياسة التسعري واليت تأخذ بعني االعتبار التسعري بناء على درجة املخاطرة املرتبطة بالعميل -٤

فإن إدارة مراقبة ومراجعة التمويل تقوم بالتأكد من , من أجل املراقبة والسيطرة على املخاطر بصورة فعالة: خاطر وأنظمة إصدار التقاريرقياس امل -٥
ن توزع باإلضافة اىل دور قسم املخاطر اإلئتمانية بدراسة التقارير الدورية ع, موافقة املسؤولني مبنح األئتمان حسب الصالحيات املعتمدة يف البنك

 .احملفظة األئتمانية والتوظيفات اخلارجية مع البنوك املراسلة مبا يضمن عدم جتاوز السقوف احملددة

 . حتديد األنواع املقبولة للضمانات واليت يعتمد البنك يف حتديد حجمها ونوعها على تقييم خماطر االئتمان للطرف املقابل -٦

 :ل عليها هي كالتايلإن األنواع الرئيسية للضمانات اليت يتم احلصو 
 .الرهونات على املمتلكات العقارية واملخزون والضمانات النقدية: للتمويل التجاري 



 

 - ٥٣ -

 .رهن األصول، رهن العقارات، الضمانات النقدية وحتويل الرواتب لصاحل البنك: للتمويل الشخصي 

يتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خالل . تفاقية مع العمالءتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقًا لشروط اال
 ٩٠٢والقرار  وتعديالته ٥٩٧دراسة كفاية خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ووفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية املركزي السيما القرار 

 . وتعديالته  ٢٠١٢/ ١١/  ١٣تاريخ  ٤ب /م ن/

 

 مانيةأسس تصنيف التسهيالت االئت
بناء على املؤشرات احملددة بقرار جملس . تصنف التسهيالت االئتمانية بني تسهيالت عاملة منتجة لإليراد وتسهيالت غري عاملة غري منتجة لإليراد

 :ووفق التصنيفات التالية ,  ١٣/١١/٢٠١٢تاريخ  ٤ب/ن.م/٩٠٢وتعديالته وتعديله بالقرار رقم  ٥٩٧النقد والتسليف رقم 
 :وتنقسم إىل ثالث فئات رئيسية :االئتمانية العاملة التسهيالت

 تسهيالت متدنية املخاطر -)١

 .مقبولة املخاطر/ تسهيالت عادية  -)٢

 .تسهيالت تتطلب اهتماماً خاصاً  -)٣

 :وتنقسم إىل ثالث فئات رئيسية: التسهيالت االئتمانية غير العاملة

 تسهيالت دون املستوى -)١

 .تسهيالت مشكوك يف حتصيلها -)٢

 .ةتسهيالت رديئ -)٣

 .كما تصنف التسهيالت االئتمانية إىل تسهيالت مباشرة وتسهيالت غري مباشرة -)٤

ا كما يلي  -)٥  :وفيما يلي فئات التصنيف وارصد

 

 نوع التصنيف
 الرصيد

 )لرية سورية(
 املخصص احملتجز لكل فئة

 )لرية سورية(

 ٦٤،٩٧١,٣٩٩ ٦،٤٧٦،٧١٣،٧٤٧ خاص  ديون تتطلب اهتمام 

 ١٠٩،٠٥١،٣٥٨ ١،٩٧١،١٤١،٦٦١ ديون دون املستوى

 ٤٥،٧٥٦،٠٣٧ ١،٣٧٨،٣٥٦،٧٨١ ديون مشكوك يف حتصيلها

 ٥،٩٤١،٢٦٩،٣٠٥ ١٢،٥٢٢،١٢٥،٩٦٣             ديون رديئة            
موع  ٦،١٦١،٠٤٨,٠٩٩ ٢٢،٣٤٨،٣٨٨،١٥٢ ا

 
 
 
 



 

 - ٥٤ -

 توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر
 )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠

  الشركات باستثناء التمويل العقاري           
 الحكومة   المؤسسات           

  المجموع   و القطاع العام   الصغيرة و المتوسطة   الشركات الكبرى   التمويالت العقارية   األفراد   
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  

  ٤،٢٢٩،٠٩٦،٩٧٥  -   ١٥٦،٨٥٥،٧٩٦   ١،٩١٦،٦٤٢،٢٠٨  ١،٩٨٥،٨٨٤،٣٢٦  ١٦٩،٧١٤،٦٤٥ ):مقبولة املخاطر(عادية 
  ٦،٤٠٥،٢٥٧،٥١٢   -      ٧٤،٨٥١،٤١٢     ٤،٨٧٧،٠٣٧،١٤٢  ١،٢٩٥،٢٤٣،٠٣٦  ١٥٨،١٢٥،٩٢٢ )تتطلب اهتمام خاص(حتت املراقبة 

 )يوم  ١٧٩-٩٠(         
 :غري عاملة

  ١،٩٧٠،٨٦٣،٨١٥   -  ٥١،٢٤٤،٧٨٨  ١،٦٠٧،٤٢٦،١١٢  ٢٢٦،٦٣٩،٥٦٧  ٨٥،٥٥٣،٣٤٨ دون املستوى
  ١،٣٢٩،٢٦٠،٣٧٠   -  ٩٨،٢٥٤،٧١٤  ٣٢٨،١٣٥،٢٤٦  ٧١٠،٥٠١،٨٥٨  ١٩٢،٣٦٨،٥٥٢ مشكوك فيها

  ١٢،٣٧٩،٨٥٦،٦٨٢   -  ٤٢٥،٣٢٥،٧٧٨ ١٠،٢٨٧،٤٥٣،٩٠٢  ١،١٥٤،٧٤٨،٤٦٧  ٥١٢،٣٢٨،٥٣٥ رديئة
موع  :ا
 ) ١،٦٤٥،٩٢٤،٠٨١(  -  ) ٩٤،٤٧٣،٣٥٦( ) ٧٧٧,٤٥١،٦٧٣(  )٤٧٥،١٠٠،٥٠٠(  )٢٩٨،٨٩٨،٥٥٢( األرباح املعلقة: يطرح
 ) ٧،٠٩٦،٠٨٧،٨٣١(  -  ) ٧٦٩،٢٠٥،٥٧٧( ) ٥،٦٩٨،٣٩٥،٠٥٩(  )٢٢٥،٨٧٠،٠١٨(  )٤٠٢،٦١٧،١٧٧( خمصص التدين: يطرح
 ) ١،١٥٤،٦٢٣،٩٥٥(  -             ) ٢٩،٧٦٨،٥٤١( ) ٣٢٢،٣٣٢،٣١٠(  )٣١٢،٠٢٥،٠٢٥(  )٤٩٠،٤٩٨،٠٧٩( املؤجلةاألرباح : يطرح

   ١٦،٤١٧،٦٩٩،٤٨٧  -             ) ٨٦،٩١٤،٩٨٦( ١٢،٢١٨،٥١٥،٥٦٨  ٤،٣٦٠،٠٢١،٧١١  )  ٧٣،٩٢٢،٨٠٦( الصايف

 
ص التدين للديون غري املباشرة حيث تبلغ قيمة خمصس .ل ٦،٠٩٦،٠٧٦،٧٠٠) مباشرة وغري مباشرة( والديون غري املنتجة   س.ل ٦٤،٦٩٨،٣٩٩يبلغ ) مباشرة وغري مباشرة ( قيمة خمصص التدين للديون املنتجة 

س خمصصات فائضة .ل ٤٥٢،٨٢٧،٥٧٤ناتج عن اختبارات اجلهد ،س هي عبارة عن خمصص إضايف .ل ٥٠٢،٥٩٣،٣٩٧منها (س .ل ٩٥٥،٤٢٠،٩٧١واملخصصات االضافية تبلغ س .ل ٢٠،٣٨١،٢٣٩
 .) ٩٠٢عن احلد األدىن الواجب تكوينه حسب القرار 
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 )ةمدقق( ٢٠١٣كانون األول   ٣١

 
  الشركات باستثناء التمويل العقاري           

 الحكومة   المؤسسات           
  المجموع   و القطاع العام   الصغيرة و المتوسطة   الشركات الكبرى   التمويالت العقارية   األفراد   
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  

  ٤،٢٤٨،٢٢٢،٩٥٢  ٣٢،٢٦٤،٥٥٥   ١٩٢،٧٩٨،٠٣٠   ١،١٥٥،٧٦٨،٧٢٥  ٢،١٥٢،٩٣٨،٠٥٢  ٧١٤،٤٥٣،٥٩٠ ):مقبولة املخاطر(عادية 
  ٨،٨١٦،٨٦٢،٣٩١   -      ٣١٨،٢٣٨،٢٣٢     ٥،٧٤٦،٥٢٥،٤١٤  ١،٨٥٢،٠٧٩،٧٢٢  ٩٠٠،٠١٩،٠٢٣ )تتطلب اهتمام خاص(حتت املراقبة 

 )يوم  ١٧٩-٩٠(         
 :غري عاملة

  ١،٤٦١،٧٠٢،٤٣٢   -  ٦٣،٠٣٢،٩٤٣  ٦٨٥،٩٩٧،١٣٠  ٥٨٦،١٠١،٠٧٩  ١٢٦،٥٧١،٢٨٠ دون املستوى
  ٥،٤٢٦،٠٢٥،٦٠٧   -  ٢٣٥،٣٠٧،١٧١  ٣،٨٣٤،٢٦١،٦٨٨  ٤٤٤،٥٦٠،٧٣٤  ٩١١،٨٩٦،٠١٤ مشكوك فيها

  ٧،١٦٩،١٦٩،٥٠٣   -  ٣٨٨،٦٣٣،٤٩٨  ٤،٣٤٧،٠٤٧،٥٧٦  ٨٤٥،٧١٥،٩٠١  ١،٥٨٧،٧٧٢،٥٢٨ رديئة
موع  :ا
 ) ١،٣٢٦،٣١٣،٧١٩(  -  ) ٧١،٣٢٨،٩٤١( ) ٥٢٠،١٥٣،٨٤٧(  )٤٩٨،٢٤٤،٩١٥(  )٢٣٦،٥٨٦،٠١٦( األرباح املعلقة: يطرح
 ) ٤،٨٧٤،٦٣١،٤٨٣(  -  ) ٥٧١،٩١٣،٦٥٩( ) ٣،٨٦٣،١٤١،٤٣٧(  )١٦٧،٩٣٧،٠٩٣(  )٢٧١،٦٣٩،٢٩٤( خمصص التدين: يطرح
 ) ١،٦٧٥،٦٩٣،٦٤٩(  )٧١٤،٣٥٨،٧( ) ٣٧،٤٥١،٦٣٩( ) ٦١٣،١٠١،٨٥٣(  )٤٣٢،٢٨٩،١٦١(  )٥٨٨،٤٩٢،٢٢٦( املؤجلةاألرباح : يطرح

  ١٩،٢٤٥،٣٤٤،٠٣٣  ٢٧،٩٠٥،٧٨٤  ٥١٧،٣١٥،٦٣٥ ١٠،٧٧٣،٢٠٣،٣٩٦  ٤،٧٨٢،٩٢٤،٣١٩   ٣،١٤٣،٩٩٤،٨٩٩ الصايف
 

 س.ل ٤٤٦،٣١٣،٦٨٩االضافية تبلغ  س واملخصصات.ل ٤،٣٦٦،٧٠٣،١٩١)مباشرة وغري مباشرة(س والديون الغري منتجة ,ل ٧٥،١٩٥،٨٤٢يبلغ  )مباشرة وغري مباشرة(قيمة خمصص التدين للديون املنتجة

 .س .ل ١٣،٥٨١،٢٣٩حيث تبلغ قيمة خمصص التدين للديون غري املباشرة 
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 املخاطر االئتمانية املتعلقة بالتعهدات

 يتم حتصيل هذه. يقوم املصرف بتقدمي كفاالت لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت املصرف بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه
تتسم هذه التسهيالت بنفس املخاطر االئتمانية لذمم األنشطة االستثمارية وتتم الوقاية من هذه املخاطر . الدفعات وفقًا لشروط اإلعتماد

 . باتباع نفس سياسات املصرف وإجراءاته الرقابية
 

 خماطر السيولة
 مالءة يف تدين أو األسواق تقلبات من السيولة خماطر تنتج قد .النقدية مبتطلباته االيفاء من املصرف متكن عدم يف السيولة خماطر تتمثل

ا و األموال مصادر من احلد إىل تؤدي قد اليت املتمولني  . املصرف على تدفقا
 

 السيولة خماطر إدارة

ا إدارة و أمواهلا مصادر بتنويع االدارة تقوم السيولة، خماطر من للحد  .معقول سيولة برصيد حتفاظباال تتمثل نقدية سياسة إطار يف موجودا
ا استحقاقات بإدارة اإلدارة تقوم ا و موجودا وفق وقرار جملس النقد والتسليف  السيولة من كافية بنسبة االحتفاظ و توفري من ميكنها بشكل مطلوبا

 .   ٢٠٠٩تشرين الثاين  ٢٢بتاريخ  ٤ب /م ن/٥٨٨اخلاص بالسيولة رقم 
 باالحتفاظ ٢٠١١أيار  ٢بتاريخ  ٥٩٣٨وقرار رئاسة جملس الوزراء رقم  سورية يف املرعية القوانني فقو  املصرف يقوم ذلك إىل باالضافة

  %. ٥ مبعدل الزبائن ودائع على إلزامي نقدي باحتياطي املركزي سورية مصرف لدى
 . تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات املوجودات واملطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية

 :فصاحات الكميةاال
 :خماطر االئتمان

يـــتم عـــرض احلـــد األقصـــى باإلمجـــايل قبـــل تـــأثري . يوضـــح اجلـــدول التـــايل احلـــد األقصـــى للـتـعــــرض لـمخـاطــــر االئــــتمان لبنـــود بيـــان املركـــز املـــايل 
 :اتفاقيات التقاص والضمانات

 كانون األول  ٣١   حزيران ٣٠     
  )مدققة(٢٠١٣   )غير مدققة(٢٠١٤     
 .س.ل   .س.ل     

  ١١،٣٧٦،٦١٦،٨٢٨  ١٦،٦٤٤،٩٠٢،٩٥٠ أرصدة لدى مصرف سورية املركزينقد و 
  ٥٦،٢٧٣،٠٦١،١٠١  ٤٧،١٩٩،٩٣٣،٣٠٠ أرصدة لدى املصارف واملؤسسات املالية

مدة لدى املصرف املركزي   ١،٣٨٧،١٠١،٤٠٦  ١،٥٨٦،٥٩٨،١٦٧ الوديعة ا
  ١٩،٢٤٥،٣٤٤،٠٣٣  ١٦،٤١٧،٦٩٩،٤٨٧ ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

  ٣،١٩٢،٢١٠ ١٠٠،٩٧٩،٨٢٧          استثمارات مالية
  ١٢٢٦،١٩٨،٥٤  ٢٠٥،٩٠٠،٤٥٧ موجودات أخرى

موع   ٨٨،٥١١،٥١٤،١١٩   ٨٢،١٥٦،٠١٤،١٨٧  ا
  ١٣،٤٢٧،٢٦٦،٥٦٢  ٥،٧٣٠،٧٢٤،١٧٦ االلتزامات احملتملة

   ١١٠١،٩٣٨،٧٨٠،٦٨  ٨٧،٨٨٦،٧٣٨،٣٦٣ 
  ١١٤،٤٩٨،٠٣٠،١٨٠مقابل مبلغ  ٢٠١٤ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٩٣،٨٦٦،٤٧٢،١١٦الواردة من الغري  وقد بلغت قيمة الضمانات

 .٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف 
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 :التركز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانية

 .لقرارات الصادرة عن جملس النقد والتسليفلوفقا  )فرد او مؤسسة أو بنك مراسل(تتم إدارة خماطر الرتكزات االئتمانية على مستوى العميل 
  ٢٠١٤ حزيران ٣٠   

   صافي الحد األقصى   إجمالي الحد األقصى       
 .س.ل   .س.ل    

  )٥،٩٧٩،٧٣٣،٧٥٣(    ٨٧،٨٨٦،٧٣٨،٣٦٣ إمجايل املخاطر االئتمانية

 ٥،٩٧٩،٧٣٣،٧٥٣(  ٨٧،٨٨٦،٧٣٨،٣٦٣( 
 

  ٢٠١٣كانون األول   ٣١   
   صافي الحد األقصى   جمالي الحد األقصىإ       
 .س.ل   .س.ل    

 )١٢،٥٥٩،٢٤٩،٤٩٧(   ٣١٠١،٩٣٨،٧٨٠،٦٨    إمجايل املخاطر االئتمانية

      ١٢،٥٥٩،٢٤٩،٤٩٧(   ٣١٠١،٩٣٨،٧٨٠،٦٨ ( 

 
  الضمانات المحتفظ بها و التحسينات االئتمانية

ر االئتمان منها احلصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا ملعايري واسس يعتمد البنك على عدة اساليب وممارسات لتخفيف خماط
 .معتمدة

 :وأبرز انواع الضمانات هي

 .الرهونات للمباين السكنية والعقارات واملخزون والضمانات النقدية: بالنسبة لعمليات االستثمار االسالمية مع املؤسسات التجارية 

 .مباين السكنية والعقارات والرواتب والضمانات النقديةالرهونات لل: بالنسبة لألفراد 

دراسة  تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقًا لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خالل 
 .كفاية خمصص اخلسائر االئتمانية

ة أو يف أنشطة بنفس املنطقة اجلغرافية، أو عندما تكون هلا يظهر تركز خماطر االئتمان عندما تتعامل جممو  عة من األطراف يف أنشطة جتارية متشا
ا التعاقدية بشكل مشابه يف حالة بروز تغريات اقتصادية أو سياسية أو  ا للوفاء بالتزاما أي تغريات نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدر

يسعى البنك . ان إىل التأثري النسيب ألداء البنك جتاه التطورات اليت قد تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينةويشري تركز خماطر االئتم. أخرى
طقة معينة أو إىل إدارة خماطر االئتمان من خالل تنويع أنشطته املالية لتفادي تركز املخاطر غري املرغوبة جتاه أفراد أو جمموعات من العمالء يف من

ة مال معني وحياول البنك السيطرة على خماطر االئتمان من خالل متابعة املخاطر االئتمانية ويقوم بصفة مستمرة بتقييم املخاطر االئتمانيقطاع أع
 .ألطراف أخرى

 .٨م رق اإليضاح يف ختلفةامل القطاعات على التمويلية األنشطة وأرصدة الذمم توزيع إيضاح مت وقد
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 مخاطر السوق
 ):غري مدققة( ٢٠١٤ حزيران  ٣٠لتايل تصنيفات األسهم و صناديق االستثمار حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما يف يوضح اجلدول ا

 الموجودات المالية   الموجودات المالية       
  اإلجمالي   المتوفرة للبيع    للمتاجرة   درجة التصنيف   مؤسسة التصنيف  

 :األسهم
  ٣،٦٤٢،٤٦٤  ٣،٦٤٢،٤٦٤   -  غري مصنف  -   )التناق(شركة قطر لناقالت الغاز 

  ٩٧،٣٣٧،٣٦٣  ٩٧،٣٣٧،٣٦٣  -               شركة العقيلة االسالمية

 ١٠٠،٩٧٩،٨٢٧                                                  اإلمجايل
 

 ) :مدققة( ٢٠١٣كانون األول   ٣١ارجية كما يف يوضح اجلدول التايل تصنيفات األسهم و صناديق االستثمار حسب مؤسسات التصنيف اخل
 الموجودات المالية   الموجودات المالية       

  اإلجمالي   المتوفرة للبيع    للمتاجرة   درجة التصنيف   مؤسسة التصنيف  
 :األسهم

  ٣،١٩٢،٢١٠  ٣،١٩٢،٢١٠  -   غري مصنف  -   )ناقالت(شركة قطر لناقالت الغاز 

               -  ٣،١٩٢،٢١٠  ٣،١٩٢،٢١٠  

  ٣،١٩٢،٢١٠  ٣،١٩٢،٢١٠          -               اإلمجايل

  :صناديق االستثمار
 -    -    -   غري مصنف  -   بيت التمويل األورويب

  -   -     -        اإلمجايل
 
  مخاطر العمالت-أ

بـالقيم املـذكورة  وحقـوق امللكيـة األربـاح أو اخلسـائرسـيتأثر بيـان % ١٠اناً مبقـدار زيـادًة أو نقصـيورو الو يف حال تغيري سعر صرف الدوالر األمريكي 
 :أدناه

 
     )غير مدققة(٢٠١٤ حزيران ٣٠  

األثر على حقوق                          األثر  على األرباح        التغير في سعر صرف            
  الملكية    والخسائر    %)١٠(العملة      صافي المركز        العملة

 .س.ل                       .س.ل              .س.ل          

   ٤٩٠،٤٤٤،٤٨٥                  ٤٨٥،٨٧٥،٩١٣±   %١٠±     )٤،٨٥٨،٧٥٩،١٣٠( ي       دوالر أمريك
  ٣٣٤،٨٦٩                                        ٤٤٦،٤٩٢±   %١٠±              ٤،٤٦٤،٩٢٣ يورو

١٢٦،٠٤٢                 ١٦٨،٠٥٦±   %١٠±  )١،٦٨٠،٥٥٥(  جنيه إسرتليين      
   ٦١،٧١٥                      ٨٢،٢٨٦±   %١٠±                 )٨٢٢،٨٦٠(             ين ياباين

   ٢،٠٤٥                   ٢،٧٢٦±   %١٠±  ) ٢٧،٢٦٢(      فرنك سويسري
   ١٤،٤٣٦،٢١١                   ١٩،٢٤٨،٢٨٢±   %١٠±  )١٩٢،٤٨٢،٨١٧(  رىعمالت أخ
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     )مدققة(٢٠١٣كانون األول   ٣١  

األثر على حقوق         األثر  على األرباح        التغير في سعر صرف       
  الملكية        والخسائر    %)١٠(العملة    صافي المركز        العملة

 .س.ل    .س.ل      .س.ل  

   ٤٣٤،٥٤٩،٢٢٠                  ٤٣٢،٤٧٩،٢٨٣±   %١٠±     )٤،٣٢٤،٧٩٢،٨٢٥( ي       دوالر أمريك
   ٢،٥١١،٨٦٥                  ٣،٣٤٩،١٥٤±   %١٠±  )٣٣،٤٩١،٥٣٥( يورو

٢،٢٢٧،٦٢٦±                         %١٠±                  )٢٢،٢٧٦،٢٦١(         جنيه إسرتليين                    ١،٦٧٠،٧٢٠  
   ٩٩،١٧٤                   ١٣٢،٢٣١±   %١٠±  )١،٣٢٢،٣١٤(             ين ياباين

   ١٦٣                                            ٢،٣٥٨±   %١٠±  ) ٢٣،٥٧٩(      فرنك سويسري
 ٦،٠٤٤،٦٦٠                  ٨،٠٥٩،٥٤٧±   %١٠±  )٨٠،٥٩٥،٤٦٧(  عمالت أخرى

 
 

 مخاطر تقلبات سعر الصرف لالستثمارات المالية-ب
 :بالقيم املذكورة أدناه األرباح أو اخلسائرسيتأثر بيان % ١٠زيادًة أو نقصاناً مبقدار  الريال القطريو يف حال تغيري سعر صرف الدوالر األمريكي 

 
  )غير مدققة(٢٠١٤ حزيران ٣٠  

    األثر  على األرباح   عر صرفالتغير في س     
   والخسائر     %)١٠(العملة    العملة  

 .س.ل        
  -   %١٠±   دوالر أمريكي 
     ٣٦٤،٢٤٦                            %١٠±   الريال القطري 
 
 
  )مدققة(٢٠١٣كانون األول   ٣١  

  األثر على األرباح   التغير في سعر صرف     
  والخسائر   %)١٠(العملة    العملة  

 .س.ل          
    - %١٠±   دوالر أمريكي 
   ٣١٩،٢٢١      %١٠±   الريال القطري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 - ٦٠ -

 مخاطر تقلبات أسعار األسهم والصكوك-ج
 :ية بالقيم املذكورة أدناهوحقوق امللك األرباح أو اخلسائرسيتأثر بيان % ١٠يف حال تغيري أسعار األسهم والصكوك زيادًة أو نقصاناً مبقدار 

  )غير مدققة(٢٠١٤  حزيران ٣٠  
 األثر على حقوق   األثر  على األرباح   التغير في السعر     

  الملكية   والخسائر     %)١٠(    العملة  
 .س.ل        

  -   ٣٦٤،٢٤٦   %١٠±    األسهم 
   -   -  %١٠±    الصكوك 
 
  )مدققة(٢٠١٣كانون األول   ٣١  

  األثر على حقوق   األثر على األرباح   التغير في السعر     
  الملكية   والخسائر   %)١٠(    العملة  

 .س.ل   .س.ل        
  -   ٣١٩،٢٢١   %١٠±    األسهم 
   -   -  %١٠±    الصكوك 

 :من الطرق املتبعةيقوم املصرف بتحديد حدود قصوى للمخاطر على مستوى السهم الواحد وعلى مستوى احملفظة و 
 .السياسات االستثمارية املوضوعة -
 .العملة حيث جيب بيع السهم إذا اخنفضت القيمة عن النسبة احملددة/ حتديد حد أقصى الخنفاض قيمة السهم -
 .متابعة يومية لألسهم ودراسة تذبذبات القيمة والسوق ودراسة السلوك التارخيي -
 .ةتوقع إحتماالت مستقبلية إفرتاضي -



 
 

 
 - ٦١ -

 :فجوة العائد
       أشهر ٩أكثر من    أشهر  ٦أكثر من    أشهر ٣أكثر من    أكثر من شهر   أيام ٧أكثر من    
  المجموع   أكثر من سنة   إلى سنة    أشهر ٩إلى    أشهر ٦إلى    أشهر ٣إلى    إلى شهر   أيام ٧حتى   )غير مدققة(٢٠١٤ حزيران ٣٠
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   

 أرصدة لدى املصارف
  ١٣،٤٨٠،٧٧٠،٤٩٥-             ٥،١٢٩،٦٠٥،٢٩٢                -               ٣٧٢،٣٨٤،٥٨٢  ٤،١٧١،٧٣٤،٩٧٧  ١،١٤٩،١٥١،٢٢٦  ٢،٦٥٧،٨٩٤،٤١٧                    واملؤسسات املالية 

 ٩،٤٧٩،٧٣٠،٥٣٣  ٣،٩٣٠،٧٧٠،٦٧٥  ٨٥٥،٠١٨،١٩٧  ٩٩٩،٦٤٥،٣٦٢  ٩٩٩،٠١٥،٤٧٤  ١،١٣٢،٤٣٠،١٣٤  ٤٧٠،٨٤٣،٨١٦  ١،٠٩٢،٠٠٦،٨٧٤ ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
   ٢٢٥،١٥٧،٦٩٥  ٢٢٥،١٥٧،٦٩٥  -   -   -   -   -   -  إجارة منتهية بالتمليك

  ١٥٢،٤٤٢،٨٧١  ٥١،٤٦٣،٠٤٤  -   -   -   -   -   ١٠٠،٩٧٩،٨٢٧ االستثمارات و املسامهات
  ٢٣،٣٣٨،١٠١،٥٩٣  ٤،٢٠٧،٣٩١،٤١٤  ٥،٩٨٤،٦٢٣،٤٩٠  ٩٩٩،٦٤٥،٣٦٢  ١،٣٧١،٤٠٠،٠٥٦  ٥،٣٠٤،١٦٥،١١١  ١،٦١٩،٩٩٥،٠٤٢  ٣،٨٥٠،٨٨١،١١٨ جمموع املوجودات

   تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
 ١١،٤٤٢،٧٠٠،٢٧٢  ٥،٨٣٣،٩٦٧  ٣٤،٤٧٩,٤٦٤  ٤٩،٧٤٦،٨٣٥  ١٤،١٤٤،٨٦٧  ٦٣،٢٥٣،٧٠٣  ٢،٥١٩،١٢٠  ١١،٢٧٢،٧٢٢،٣١٦ اعتمادات وكفاالت 

 -   -   -   -   -          -          -   -  الوكاالت االستثمارية املطلقةأرصدة 
 ١١،٤٤٢،٧٠٠،٢٧٢  ٥،٨٣٣،٩٦٧  ٣٤،٤٧٩،٤٦٤  ٤٩،٧٤٦،٨٣٥  ١٤،١٤٤،٨٦٧  ٦٣،٢٥٣،٧٠٣  ٢،٥١٩،١٢٠  ١١،٢٧٢،٧٢٢،٣١٦ جمموع املطلوبات 

  ٣٤،٠٠٧،٨٠٥،٤٣١  ٨٧١،٣٠١،١٠٥  ١،٦٨٤،١٩٩،١٧١  ٢،٠١٦،٠٣٢،٥٤٠    ٥،٦١٣،٧٤٣،٩٩٦   ٦،٥٦٩،٤٣١،٩٥٥  ٤،٧١٤،٨٠٠،٠٠٠  ١٢،٥٣٨،٢٩٦،٦٦٤ قحقوق أصحاب االستثمار املطل
 وحقوق املطلوبات و حقوق املسامهني

  ٤٥،٤٥٠،٥٠٥،٧٠٤  ٨٧٧،١٣٥،٠٧٣  ١،٧١٨،٦٧٨،٦٣٥  ٧٧٩،٣٧٤,٢،٠٦٥  ٥،٦٢٧،٨٨٨،٨٦٤  ٦،٦٣٢،٦٨٥،٦٥٩           ٤،٧١٧،٣١٩،١٢٠ ٢٣،٨١١،٠١٨،٩٨٠ أصحاب االستثمار املطلق 
   ٣،٣٣٠،٢٥٦،٣٤٢        ٤،٢٦٥،٩٤٤،٨٥٤  )١،٠٦٦،١٣٤،٠١٢(    )٤،٢٥٦،٤٨٨،٨٠٧( )١،٣٢٨،٥٢٠،٥٤٨(  )٣،٠٩٧،٣٢٤،٠٧٨(  )١٩،٩٦٠،١٣٧،٨٦٢( الفجوة يف كل فرتة
 )٢٢،١١٢،٤٠٤،١١١(     )٢٥،٤٤٢،٦٦٠،٤٥٣(  )٢٩،٧٠٨،٦٠٥،٣٠٧( ) ٢٨،٦٤٢،٤٧١،٢٩٥( )٢٤،٣٨٥،٩٨٢،٤٨٨( )٢٣،٠٥٧،٤٦١،٩٤٠(  )١٩،٩٦٠،١٣٧،٨٦٢( الفجوة الرتاكمية

 



 
 

 
 - ٦٢ -

 :فجوة العائد
       أشهر ٩أكثر من    أشهر  ٦أكثر من    أشهر ٣أكثر من    أكثر من شهر   أيام ٧أكثر من    
  المجموع   أكثر من سنة   إلى سنة    أشهر ٩إلى    أشهر ٦إلى    أشهر ٣إلى    إلى شهر   أيام ٧حتى    )مدققة(٢٠١٣كانون األول   ٣١
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   

 أرصدة لدى املصارف
  ١٢،٥٣٣،٠١٣،٨٨٤   -  -              -                ٨،٤٤٨،٩٤١،١٨٠  ١،٥٤٠،٩٤٦،٤٥٨  ٢،٥٤٣،١٢٦،٢٤٥  -             واملؤسسات املالية 

 ١١،٤٠٥،٨١٦،٧١٨  ٥،١٢٨،٩٦٠،٠٣٠  ٨٤١،٠٧٠،٧١٧  ١،٠٥٨،١١٩،١٨٨  ١،٠٦٣،٩٤١،٠١٤  ١،١١٧،٠٠٢،٨٢٢  ٣٤٣،٨٠٤،٧٥٦  ١،٨٥٢،٩١٨،١٨٩ ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
   ٢٤٣،٩٦٨،١٢٢  ٢٤٣،٩٦٨،١٢٢  -   -   -   -   -   -  إجارة منتهية بالتمليك

  ٥٨،٠٥٦،٥٢٨  ٣١٨،٨٦٤،٥٤  -   -   -   -   -   ٩٢،٢١٠٣،١ االستثمارات و املسامهات
  ٢٤،٢٤٠،٨٥٥،٢٥٢  ٥،٤٢٧،٧٩٢،٤٧١  ٨٤١،٠٧٠،٧١٧  ١،٠٥٨،١١٩،١٨٨  ٩،٥١٢،٨٨٢،١٩٤  ٢،٦٥٧،٩٤٩،٢٨١  ٢،٨٨٦،٩٣١،٠٠١  ١،٨٥٦،١١٠،٣٩٩ جمموع املوجودات

   تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
 ١٣،٤٢٣،٥٧٣،٨٣٤  ٥،٩٤٠،٤٦٧  ١٢،٥١٠،٠٠٣  ٢٨،٨٣٨،١٣٠  ٦٧،٦٠٧،١٢٧  ٢٠،٧٦٢،٥٠٤    ٣٩٩,٨٨٤  ١٣،٢٨٧،٥١٥،٧١٨ اعتمادات وكفاالت 

 -   -   -   -   -          -          -   -  الوكاالت االستثمارية املطلقةأرصدة 
 ١٣،٤٢٣،٥٧٣،٨٣٤  ٥,٩٤٠،٤٦٧  ١٢،٥١٠،٠٠٣  ٢٨،٨٣٨،١٣٠  ٦٧،٦٠٧،١٢٧   ٢٠،٧٦٢،٥٠٤   ٣٩٩،٨٨٤  ١٣،٢٨٧،٥١٥،٧١٨ جمموع املطلوبات 

  ٣٠،٥٥٦،٤٢٧،٣٥٠  ٧٧٥،٦٠٥،٤٨١  ٢،٢٠١،٩٩٦،٧٢٣  ٢،٤٧٦،٩٨١،١٤٢    ١٠،١٩٩،٦٨١،٦٩١   ٤،٧٥٨،٠٧٤،٦١٩  ٤٢،٢٣٨،٢٨٩  ١٠،١٠١،٨٤٩،٤٠٦ حقوق أصحاب االستثمار املطلق
 وحقوق املطلوبات و حقوق املسامهني

 ٤٣،٩٨٠،٠٠١،١٨٤  ٧٨١،٥٤٥،٩٤٨  ٢،٢١٤،٥٠٦،٧٢٥  ٢،٥٠٥،٨١٩،٢٧٢  ١٠،٢٦٧،٢٨٨،٨١٨  ٤،٧٧٨،٨٣٧،١٢٤   ٤٢،٦٣٨،١٧٤ ٢٣،٣٨٩،٣٦٥،١٢٣ أصحاب االستثمار املطلق 
   ٤،٦٤٦،٢٤٦،٥٢٢ )   ١،٣٧٣،٤٣٦،٠٠٩(     )١،٤٤٧،٧٠٠،٠٨٤(      )٧٥٤،٤٠٦،٦٢٣( )٢،١٢٠،٨٨٧،٨٤٣(  ٢،٨٤٤،٢٩٢،٨٢٨  )٢١،٥٣٣،٢٥٤،٧٢٤( لفجوة يف كل فرتةا

 )١٩،٧٣٩،١٤٥،٩٣٣( )    ٢٤،٣٨٥،٣٩٢،٤٥٥(  )٢٣،٠١١،٩٥٦،٤٤٦(  )٢١،٥٦٤،٢٥٦،٣٦٣( )٢٠،٨٠٩،٨٤٩،٧٣٩( ) ١٨،٦٨٨،٩٦١،٨٩٦( )٢١،٥٣٣،٢٥٤،٧٢٤( الفجوة الرتاكمية
 
 
 
  



 

 - ٦٣ -

 التحليل القطاعي- ٣٨

 :معلومات عن قطاعات أعمال املصرف. أ
 .اع الثانويميثل قطاع أعمال املصرف القطاع الرئيسي بينما ميثل قطاع التوزيع اجلغرايف القط

 :قطاع أعمال املصرف -
 :يتم تنظيم املصرف ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي 

 . يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغرية ومنحهم التمويل اإلسالمي وخدمات أخرى:  التجزئة
 .مات املصرفية اإلسالمية اخلاصة بالعمالء من املؤسساتيشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية واخلد: الشركات
 .يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال املصرف :أخرى

 .هذه القطاعات هي األساس الذي يبين عليه املصرف تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية
 :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف

          )غري مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠       
  المجموع   أخرى   الشركات   التجزئة   البيان 
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  )ألقرب ألف لرية سورية(

  )   ١،٢٤٦،٢٢٩(               -  )  ١،٢٥٣،٠٧٦(     ٦،٨٤٧ إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
 ) ٤٩٠،٤١٧( ) ٤٩٠،٤١٧(       ابات اإلستثمار املطلقةإمجايل العائد على حس

   ٨٧،٣٩٢   ٨٧،٣٩٢       حصة املصرف كمضارب
 -    -       حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق من املصاريف املشرتكة

  -                      -       ايرادات املصرف من استثماراته الذاتية
  ٣٨٢،٣٦٠  ٣٨٢،٣٦٠       رسومصايف إيرادات العموالت وال

  ٦٣٣،٩١٢  ٦٣٣،٩١٢       غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم القطع البنيويأرباح 
  ٣٣،٧١٠                 ٣٣،٧١٠       األرباح احملققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية

    ٥،٤٩٤   ٥،٤٩٤       إيرادات تشغيلية اخرى
٦٥٢،٤٥١           )١،٢٥٣،٠٧٦(                 ٦،٨٤٧                         تشغيليةإمجايل األرباح ال      )٥٩٣،٧٧٨(  

 ) ٦٦١،٥٩٨( ) ٦٦١،٥٩٨(             أخرىمصاريف تشغيلية 
)١،٢٥٣،٠٧٦(               ٦،٨٤٧      الربح قبل الضريبة    )(١،٢٥٥،٣٧٥     )  )٩،١٤٧  

  ٤٧٥،٤٢٥  ٤٧٥،٤٢٥            ضريبة الدخل
  )       ٧٧٩،٩٥١(               صايف ربح السنة 

 واملطلوبات   املوجودات
     ٢٣،٥١٣،٧٨٧   -       ١٩،٥٤٣،٤٨٨  ٣،٩٧٠،٢٩٩     ارصدة األنشطة التمويلية

 ) ٧،٠٩٦،٠٨٨(             -  ) ٦،٥٩٣،٤٧١(  ) ٥٠٢،٦١٧(    خمصص الديون املشكوك بتحصيلها
  ٥١،٤٦٣               -    ٥١،٤٦٣        ستثمارات يف شركات تابعة و زميلةا

  ٦٩،٩١٢،٢٥٤  ٦٩،٩١٢،٢٥٤             موجودات غري موزعة على قطاعات
  ٨٦،٣٨١،٤١٦          جمموع املوجودات
  ٧٠،٠٩٢،٣٧٤      ٣٨،٧٢٢،٧٣١   ٣١،٣٦٩،٦٤٣     مطلوبات القطاع

  ١٦،٢٨٩،٠٤٢  ١٦،٢٨٩،٠٤٢            لى القطاعاتمطلوبات غري موزعة ع
  ٨٦،٣٨١،٤١٦             جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب اإلستثمار املطلق



 

 - ٦٤ -

  ٢،٥٨٨،١١١  ٢،٥٨٨،١١١               موجودات ثابتة
  ١٥٦،٤٢٩  ١٥٦،٤٢٩               موجودات غري ملموسة
 ) ٧٨٧،٢٤١( ) ٧٨٧,٢٤١(               إستهالكات وإطفاءات

 
 

                                   ٢٠١٣ حزيران  ٣٠       
  المجموع   أخرى   الشركات   التجزئة   البيان 
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  )ألقرب ألف لرية سورية(

  )       ٩٠٨،٠٣٩(               -  )  ٩٦٦،٣٨٠(  ٥٨،٣٤١ إمجايل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية
 ) ٥٠٩،٧٠٣( ) ٥٠٩،٧٠٣(       إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة

   ١٣٠،١٠٩  ١٣٠،١٠٩       حصة املصرف كمضارب
 -    -       حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق من املصاريف املشرتكة

  )          ٥،٦٥٧(  )          ٥،٦٥٧(       ايرادات املصرف من استثماراته الذاتية
  ٥٥٢،٦٠٨  ٥٥٢،٦٠٨       صايف إيرادات العموالت والرسوم

  ٣،٣٥٥،١٠٤  ٣،٣٥٥،١٠٤       غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم القطع البنيويأرباح 
  ٥٢،٧٨٤   ٥٢،٧٨٤       األرباح احملققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية

    ٣٢،٥٢٨   ٢،٥٢٨٣       إيرادات تشغيلية اخرى
  ٢،٦٩٩،٧٣٥  ٣،٦٠٧،٧٧٧٤)                  ٩٦٦،٣٨٠(                  ٥٨،٣٤١              إمجايل األرباح التشغيلية

 ) ٣٨٦،٢٦٨( ) ٣٨٦،٢٦٨(             أخرىمصاريف تشغيلية 
  ٢،٣١٣،٤٦٧                الربح قبل الضريبة

  ٢٤٢،٨٢٢  ٨٢٢،٢٤٢            ضريبة الدخل
  ٢،٥٥٦،٢٩٠               صايف ربح السنة 

 واملطلوبات   املوجودات
     ٢٧،٦٥٥،١٨٩   -       ٢٢،٦٨٠،٩٠٦  ٤،٩٧٤،٢٨٣     ارصدة األنشطة التمويلية

 ) ٣،٣٠٣،٦٤٨(  )٤٤٤،٥٩٥(  ) ٢،٦٨٤،٩٩٤(  ) ١٧٤،٠٥٨(    خمصص الديون املشكوك بتحصيلها
  ٥٤،٨٦٤               -    ٥٤،٨٦٤       بعة و زميلةاستثمارات يف شركات تا

  ١٠٥،٢٩٨،٦٦٣  ١٠٥،٢٩٨،٦٦٣             موجودات غري موزعة على قطاعات
  ١٢٩،٧٠٥،٠٦٨          جمموع املوجودات
  ١١٣،٠٧٦،٦٩٢      ٧٥،٠٢٤،٨٦٠   ٣٨،٠٥١،٨٣٢     مطلوبات القطاع

  ١٦،٦٢٨،٣٧٦  ١٦،٦٢٨،٣٧٦            مطلوبات غري موزعة على القطاعات
  ١٢٩،٧٠٥،٠٦٨             جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب اإلستثمار املطلق

  ٢،٥٢١،٢٥٥  ٢،٥٢١،٢٥٥               موجودات ثابتة
  ١٤٧،٦٨٧  ١٤٧،٦٨٧               موجودات غري ملموسة
 ) ٦٢٦،٩٠٠( ) ٦٢٦،٩٠٠(               إستهالكات وإطفاءات



 

 - ٦٥ -

 :معلومات التوزيع اجلغرايف. ب
 .ميثل هذا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف

)غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠                
  المجموع   أوروبا   البلدان العربية   داخل سورية   البيان 
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  )ألقرب ألف لرية سورية(

  )        ١،٢٤٦،٢٢٩(             -  ٢٢،٥٣٩ )    ١،٢٦٨،٧٦٧( ة واإلستثماريةإمجايل اإليرادات التمويلي
 ) ٤٩٠،٤١٧(                  -   - ) ٤٩٠،٤١٧(  إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة

  ٨٧،٣٩٢    -   - ٨٧،٣٩٢ حصة املصرف كمضارب
-       -   -            -         رتكةحصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق من املصاريف املش

  -     -   -                           -  إيرادات املصرف من استثمارية الذاتية
 ٣٨٢،٣٦٠    -   - ٣٨٢،٣٦٠ صايف إيرادات العموالت والرسوم

  ٦٣٣،٩١٢         -   -  ٦٣٣،٩١٢  غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم القطع البنيوي ارباح
  ٣٣،٧١٠    ـــــــ   -                ٣٣،٧١٠  احملققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية) اخلسارة/ (األرباح

   ٥،٤٩٤   -   -                ٥،٤٩٤ إيرادات اخرى
  (٥٩٣،٧٧٨           )           إمجايل األرباح التشغيلية

 ) ٦٦١،٥٩٨(    -   - ) ٦٦١،٥٩٨( أخرىمصاريف تشغيلية 
  (١،٢٥٥،٣٧٥        )              -  -   - الربح قبل الضريبة

           ٤٧٥،٤٢٥     -   - ٤٧٥،٤٢٥ ضريبة الدخل
                    )         ٧٧٩،٩٥١(                  الفرتةصايف ربح 

  ٨٦،٣٨١،٤١٦                                                                                         جمموع املوجودات                                             
٢٠١٣ حزيران ٣٠                   

  المجموع   أوروبا   البلدان العربية   داخل سورية   البيان 
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  )ألقرب ألف لرية سورية(

  )           ٩٠٨،٠٣٩(             -  ١٢٩،٤١٦ )    ١،٠٣٧،٤٥٥( دات التمويلية واإلستثماريةإمجايل اإليرا
 ) ٥٠٩،٧٠٣(                  -   - ) ٥٠٩،٧٠٣(  إمجايل العائد على حسابات اإلستثمار املطلقة

  ١٣٠،١٠٩    -   - ١٣٠،١٠٩ حصة املصرف كمضارب
-       -   -            -         من املصاريف املشرتكةحصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق 

  )              ٥،٦٥٧(      -   -  )         ٥،٦٥٧(  إيرادات املصرف من استثمارية الذاتية
  ٥٥٢،٦٠٨    -   - ٥٥٢،٦٠٨ صايف إيرادات العموالت والرسوم

  ٣،٣٥٥،١٠٤         -   -  ٣،٣٥٥،١٠٤  غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم القطع البنيوي ارباح
  ٥٢،٧٨٤    ـــــــ    - ٥٢،٧٨٤  احملققة النامجة عن التعامل بالعمالت األجنبية) اخلسارة/ (األرباح

   ٣٢،٥٢٨    -   - ٣٢،٥٢٨ إيرادات اخرى
  ٢،٦٩٩،٧٣٥          إمجايل األرباح التشغيلية

 ) ٢٦٨،٣٨٦(    -   - ) ٣٨٦،٢٦٨( أخرىمصاريف تشغيلية 
   ٢،٣١٣،٤٦٧              -  -   - الربح قبل الضريبة

    )           ٢٤٢،٨٢٢     -   - ٢٤٢،٨٢٢ ضريبة الدخل
          ٢،٥٥٦،٢٩٠          صايف ربح السنة 



 

 - ٦٦ -

 إدارة رأس المال- ٣٩

 كانون األول  ٣١           حزيران ٣٠            :يتضمن هذا البند ما يلي
  )مدققة(٢٠١٣   )مدققة غير( ٢٠١٤  

 .س.ل   . س.ل  
   ٨،٤٩٩،٤٠٥،٧٠٠    ٨،٤٩٩،٤٠٥،٧٠٠  رأس املال املكتتب
   -      -   احتياطي قانوين
   -        -   احتياطي خاص

  -                                                 - القيمة العادلةاحتياطي 
   -                       )         ٧٧٩،٩٥٠،٦٥٩(                                                                                 الفرتةأرباح 

 )  ٥٤،٨٦٤،٣١٨( )  ٥١،٤٦٣،٠٤٤( صايف املسامهات يف املؤسسات املالية
-                                     -              املبالغ املمنوحة اىل كبار املسامهني واعضاء جملس االدارة او املستعملة ايهما اكرب

 )  ٢٧،٣٤٨،٤٠٠( )  ١٣،٢٩٧،٤٨٨( صايف املوجودات الثابتة غري امللموسة
 )         ١،٨٥٣،٩٠٥،٨٣٢(    )      ١،٨٥٣،٩٠٥،٨٣٢(الربح أو اخلسارة                                                                       صايف

 ٢،٠٣٠،٤٢١،٥٥٥            ٢،٨٣٢،٠٢٤،٩٨٣                                           صايف األرباح غري احملققة عن تقييم القطع البنيوي
                -                                    -            املبالغ املمنوحة اىل كبار املسامهني واعضاء االدارة او املستعملة ايهما اكرب                   

   ٨،٥٩٣،٧٠٨،٧٠٥    ٨،٦٣٢،٨١٣،٦٦٠  صايف األموال اخلاصة األساسية
   ١٠٦،٥٧٢،٤٠٤    ١٠٦،٥٧٢،٤٠٤  احتياطي عام خماطر التمويل

   ٨٠،٦٩٥                        ١،٠١٨،٢٤٣                صايف صايف األرباح غري احملققة عن االستثمارات يف أدوات مالية متوفرة للبيع
   ١٠٦،٦٥٣،٠٩٩    ١٠٧،٥٩٠،٦٤٧  األموال اخلاصة املساندة
   ٨،٧٠٠،٣٦١،٨٠٤    ٨،٧٤٠،٤٠٤،٣٠٧  األموال اخلاصة الصافية

   ٢٥،٢٤٢،٠٥٣،٠٧٣    ٢١،١٣٥،٤٦٣،٠٧٣  املوجودات املثقلة 
   ٦،٩٥٥،١٦٦،٠٢٩    ٣،٨٦٤،٣١٩،٠٤٨  حسابات خارج امليزانية املثقلة 

   ٤٠٦،٥٣٠،٢١٤    ٤٠٦،٥٣٠،٢١٤  صايف النتائج التشغيلية 
   ١٣٧،٧٠٩،١٥٦    ١٩٧،٨٠٨،٣٧٤  مركز القطع التشغيلي

  ٣٢،٧٤١،٤٥٨،٤٧٢    ٢٥،٦٠٤،١٢٠،٧٠٨   
   %٢٦,٥٧     %٣٤,١٤   (%)نسبة كفاية رأس املال 

   %٢٦,٢٥     %٣٣,٧٢   ( % )نسبة رأس املال األساسي 
   %٩٨،٧٩     %٩٨,٧٧   ل األساسي إىل إمجايل رأس املالنسبة رأس املا

 
 .مت احتساب نسبة كفاية رأس املال بناء على تعليمات مصرف سورية املركزي

 
 

 
 



 

 - ٦٧ -

 وقرار الحظر   االستمرارية    -٤٠

ريكية يف الواليات املتحدة األمريكية ودول إدارة اخلزانة األم املفروض من قبلرفع احلظر لحيث كافة االجراءات القانونية باختاذ  إدارة البنك  قامت
علماً أن تاريخ  ٢٠١٤أيار ٢٨تاريخ  CFSP/٢٠١٤/٣٠٩ الصادر من جملس االحتاد األوريب رقم بالقراراالحتاد األوريب حيث مت رفع احلظر 

ذا القرار يبدأ من تاريخ  تمرار البنك للقيام بكافة اخلدمات على اس لبنكد من قبل ادارة ايوبناء على ذلك مت التأك٢٩/٠٥/٢٠١٤العمل 
 .والتسهيالت املصرفية اليت يقدمها إىل عمالئه 

 
 
 
 
 

 


