
٩٤ / ١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسالمي الدولي سورية بنك

 سورية عامة مغفلة مساهمة شركة

   المالية البيانات

 ٢٠١٥ األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٩٤ / ٢ 

 



٩٤ / ٣ 

 

 

 







٩٤ / ٦ 

 .بنك سورية الدولي االسالمي 

 . ٥٢٠١كانون األول   ٣١بيان الدخل للسنة الُمنتهية في 

 الليرة السورية                                                              

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ إيضاحات  

 ١,٣٣٩,٣٩٤,٠٥٥ ٢,٩٨١,٥٢٧,٠٧٤ ٢٨ إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت -

 ٦٧,٧١٦,٢٩٨ ١٤١,٥٣٨,٣٣٤ ٢٩ ـ إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية

 ٦٧,٥٤٧,١١٢ ٧٢,٣٦٩,٠٣٣ ٣٠ صافي إيرادات اإلجارة  -

 ٣٨,٩٣٦,٩٢٧- ٤٤,٧٧٨,٨٠٠- ٣١ بغرض اإلجارة أو مؤجرة  ـ اهتالك موجودات مقتناة 

 ٩,٨٨٨,١٠٢ ٣١,١٣٣,١١٩ ٣٢ ايرادات اخرى 

إجمالي دخل االستثمارات المشتركة بين المصرف وأصحاب حسابات االستثمار 
 (الدخل المشترك القابل للتوزيع) المطلقة

١,٤٤٥,٦٠٨,٦٤٠ ٣,١٨١,٧٨٨,٧٦٠  ٣٣ 

 ٣٨٧,٩٤١,٦٥٣- ٦٩٢,٣٢٠,٤٥٣-   ق مع االحتياطيحصة حسابات االستثمار المطل

 ٠ ٦٨,٩٨٣,٦٤٦-   احتياطي مخاطر االستثمار
بعد تنزيل  نصيب حسابات االستثمار المطلق من الدخل المشترك القابل للتوزيع

 االحتياطي
٣٨٧,٩٤١,٦٥٣- ٦٢٣,٣٣٦,٨٠٧- ٣٣ 

 ١,٠٥٧,٦٦٦,٩٨٧ ٢,٤٨٩,٤٦٨,٣٠٧ ٣٤ المالحصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب 

 ٦٨٥,٨٦١,٣٢٢ ٥٩١,٣٠١,٩٠٧ ٣٥ إيرادات خدمات مصرفية -

 ١,٧٢٣,٦٦٠,٦٠٥ ٥,٠١٦,١٩١,٣٢٣   ـ أرباح (خسائر) ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي 

 ٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠   ـ إيرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات
 ٩٨,٧٤٥,٤٦٩ ١٧٢,١٢٦,٢٩٥ ٣٦ األجنبية (القطع التشغيلي أرباح (خسائر) فروقات العمالت

 ٩,٨٦٧,٦٤٨- ٤,٧٦٠,٠٠٠- ٣٧  ـ صافي فروقات تقييم ومخصصات الموجودات قيد التصفية

 ٨٦,٥٤٩,٥٠٠ ٥,١٠٣,٨٩٠ ٣٨ إيرادات ُأخرى -

 ٣,٦٤٢,٦١٦,٢٣٥ ٨,٢٧١,٤٣١,٧٢٢   إجمالي الدخل الخاص بالمصرف

 

 
 ٢٠١٤ ٢٠١٥ ايضاحات

 ٥٩٨,٦٣٩,٥٤٨- ٨٩٤,٤٤٩,٥٤٦- ٣٩ ت الموظفين نفقا -

 ١٧١,٦٢٢,٨٨٠- ١٧٩,٥٨٥,٠٣٤- ١٢_١١ اهتالكات وإطفاءات -

 ـ مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت
١٥,١٧٧,٦٠٠ ٦ 

 
-٢,٨٧٨,٧١٧,٤٧٢ 

 ٤٧٤,٩٩٩,٢٣٩- ٧٢٣,١٥٠,٢٩٥- ٤٠ مصاريف ُأخرى  -

 ٧٧,٨٠٠,٦٤٤- ٠ ١٨ م. لقاء مخاطر محتملة -

 ٣٩٦,٠٤٠,٢١٤- ٤١١,٠٦٣,٨٩٦- ٤١ أعباء تشغيلية أخرى

 ٤,٥٩٧,٨١٩,٩٩٧- ٢,١٩٣,٠٧١,١٧١-   إجمالي المصروفات

 ٩٥٥,٢٠٣,٧٦٢- ٦,٠٧٨,٣٦٠,٥٥١   الربح (الخسارة) قبل الضريبة 

 ٧٤٤,٣٥٣,٣٩٨ ٢٣٢,٥٤٤,٤٧٣- ١٩  ضريبة الدخل -

 ٢١٠,٨٥٠,٣٦٤- ٥,٨٤٥,٨١٦,٠٧٨   صافي الربح  

 ٢١٠,٨٥٠,٣٦٤- ٥,٨٤٥,٨١٦,٠٧٨   همي المصرفُمسا   

 ٢.٤٨- ٦٨.٧٨ ٤٢ حصة السهم من ربح (خسارة) السنة -

 

  ) جزء من هذه البيانات المالية وتُقرأ معها. ٤٩) إلى رقم (  ٣ات الُمرفقة من رقم ( يضاحعتبر اإلت◌ُ 



٩٤ / ٧ 

 

 

 / ٢٠١٥يان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية /ب

 ولي اإلسالميسورية الد بنك

٢٠١٥ 
رأس المال الُمكتتب به 

 (المدفوع)

عالوة 
اإل(خصم)
 صدار

أسهم 
 خزينة 

فروقات  االحتياطيات
ترجمة 
عمالت 
 أجنبية

احتياطي القيمة 
 العادلة 

 أرباح (خسائر) الفترة
المحققة الرباح المدورة ا

 خسائر ُمتراكمة /

األرباح الُمدورة غير 
 المحققة (خسائر ُمتراكم

(حقوق مساهمي  المجموع
 المصرف)

الحصة غير 
المسيطرة 

(حقوق غير 
 المسيطرة)

 مجموع حقوق الملكية
 خاص قانوني

احتياطي 
معدل 
 األرباح

احتياطي مخاطر 
 التمويل

احتياطيا
 ت أخرى

الرصيد  -
في بداية 

 السنة

٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠ 
  

٠ ٠ 
 

١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ 
  

-٩,٣٦٧,٦٩٨,٦٠١ ٠ ٩,٣٦٧,٦٩٨,٦٠١ ٤,٥٥٥,٦٨٥,٥٨٨ ٣,٧٨٨,٤١٦,٨٠١- ٠ ٥,٥٤٨,٢٩٠ 

احتياطي 
          القيمة العادلة

-٥,٦٠٩,٧٧٦ 
   

-٥,٦٠٩,٧٧٦ 
 

-٥,٦٠٩,٧٧٦ 

ربح 
(خسارة) 

 السنة
          

٥,٨٤٥,٨١٦,٠٧٨ 

  

٥,٨٤٥,٨١٦,٠٧٨ 
 

٥,٨٤٥,٨١٦,٠٧٨ 

تخصيص 
    األرباح

١٠٦,٢١٦,٩٢٣ ١٠٦,٢١٦,٩٢٣ 
     

-٠ ٥,٠١٦,١٩١,٣٢٣ ٦١٧,١٩٠,٩٠٩ ٥,٨٤٥,٨١٦,٠٧٨ 
  

٠ 
 

الرصيد  -
في نهاية 

 الفترة

٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠ 
  

١٠٦,٢١٦,٩٢٣ ١٠٦,٢١٦,٩٢٣ 
 

١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ 
  

-١٥,٢٠٧,٩٠٤,٩٠٣ ٠ ١٥,٢٠٧,٩٠٤,٩٠٣ ٩,٥٧١,٨٧٦,٩١١ ٣,١٧١,٢٢٥,٨٩٢- ٠ ١١,١٥٨,٠٦٦ 

 

 /٢٠١٤بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية / 

 يسورية الدولي اإلسالم بنك

٢٠١٤ 
رأس المال الُمكتتب به 

 (المدفوع)

عالوة 
(خصم) 
 اإلصدار

أسهم 
 خزينة

فروقات  االحتياطيات
ترجمة 
عمالت 
 أجنبية

احتياطي القيمة 
 العادلة

 أرباح (خسائر) الفترة
ورة المحققة لمداألرباح ا

 خسائر ُمتراكمة/

األرباح الُمدورة غير 
 المحققة (خسائر ُمتراكم

المجموع (حقوق 
 المصرف) مساهمي

الحصة غير 
المسيطرة 

(حقوق غير 
 المسيطرة)

 مجموع حقوق الملكية
 خاص قانوني

احتياطي 
معدل 
 األرباح

 احتياطي مخاطر التمويل
احتياطيات 

 أخرى

الرصيد  -
في بداية 

 السنة

١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠ 
  

٩,٥٨٤,٢٥٨,٦٤٥ ٢,٨٣٢,٠٢٤,٩٨٣ ١,٨٥٣,٩٠٥,٨٣٢- ٠ ١٦١,٣٩٠ 
 

٩,٥٨٤,٢٥٨,٦٤٥ 

احتياطي 
          القيمة العادلة

-٥,٧٠٩,٦٨٠ 
   

-٥,٧٠٩,٦٨٠ 
 

-٥,٧٠٩,٦٨٠ 

ربح 
(خسارة) 

 السنة
          

-٢١٠,٨٥٠,٣٦٤ 

  

-٢١٠,٨٥٠,٣٦٤ 
 

-٢١٠,٨٥٠,٣٦٤ 

تخصيص 
           األرباح

٠ ١,٧٢٣,٦٦٠,٦٠٥ ١,٩٣٤,٥١٠,٩٦٩- ٢١٠,٨٥٠,٣٦٤ 
 

٠ 

الرصيد  -
في نهاية 

 لفترةا

٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠ 
     

١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ 
  

-٩,٣٦٧,٦٩٨,٦٠١ ٤,٥٥٥,٦٨٥,٥٨٨ ٣,٧٨٨,٤١٦,٨٠١- ٠ ٥,٥٤٨,٢٩٠ 
 

٩,٣٦٧,٦٩٨,٦٠١ 



٩٤ / ٨ 

 
 
 قائمة الدخل الشامل 
 
 

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ٢١٠,٨٥٠,٣٦٤- ٥,٨٤٥,٨١٦,٠٧٨ صافي ربح الفترة

التغير المتراكم في القيمة العادلة 
 لبيعللموجودات المالية المتاحة ل

-٥,٧٠٩,٦٨٠- ٥,٦٠٩,٧٧٦ 

 ٢١٦,٥٦٠,٠٤٤- ٥,٨٤٠,٢٠٦,٣٠٢ الدخل الشامل للفترة

 ٢١٦,٥٦٠,٠٤٤- ٥,٨٤٠,٢٠٦,٣٠٢ مساهمي المصرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٩٤ / ٩ 

 الدولي اإلسالمي بنك سورية
 

  ٥٢٠١كانون األول   ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 ليرة سورية  

 ٢٠١٥  إيضاحات البيان

 (ليرة سورية)
٢٠١٤ 

 (ليرة سورية)
٩٥٥,٢٠٣,٧٦٢- ٦,٠٧٨,٣٦٠,٥٥١   صافي النتيجة قبل الزكاة والضريبة:  

 تعديالت لبنود غير نقدية:
   

 ١٧١,٦٢٢,٨٨٠ ١٧٩,٥٨٥,٠٣٤   ـ اهتالكات وإطفاءات 

 ٢,٨٧٨,٧١٧,٤٧٢ ١٥,١٧٧,٦٠٠-   ـ صايف خمصص الديون غري املنتجة وأرصدة التمويالت

 ٣٨,٩٣٦,٩٢٧ ٤٤,٧٧٨,٨٠٠   ـ اهتالكات موجودات مؤجرة

 ٨٦١,٦٢٠ ٤,٢٧٩,٢٧٤   خمصص تعويض �اية اخلدمة -

 ٩,٨٦٧,٦٤٨ ٤,٧٦٠,٠٠٠   ـ صايف فروق تقييم وخمصصات املوجودات قيد االستثمار أو التصفية

 ٣,٣١٨,٧٦١ ٣,٠٠٠,٠٠٠   ـ صايف خمصصات على حسابات خارج امليزأنية

 ٢٨,٩٦٣,٩٢٩ ٥٤,٠٤١,٢٥٣   ـ خمصصات خمتلفة

 ٢,١٧٧,٠٨٥,٤٧٥ ٦,٣٥٣,٦٢٧,٣١٢   صافي الدخل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
   

 ٢,٣٨٣,٥٠٨,٢٩٠ ١١,٠٧٠,٠٩٦,٧٨٤-   ثالثة أشهر) النقص (الزيادة) يف االيداعات لدى املصارف (اليت تزيد استحقاقها عن -

 ٣٦,٨١٨,٠١٠- ٥,٣٦٨,٤١٩,١٠٩   النقص (الزيادة) يف األرصدة مقيدة السحب -

 ٦,٩١٣,٨٧٤,٨٥٣- ٢١,٤٢١,٤٦٧,٩١٥-   ـ النقص (الزيادة) يف إمجايل ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت

 ٥٥,١٥٧,٧٨١- ١٣٩,٦١٩,٠٦٦-   ـ النقص (الزيادة) يف املوجودات األخرى

 ٧٣,٧٤٥,٢٥٦ ١٢٤,٥٤٧,٧١٩   أشهر) ٣ـ الزيادة (النقص) يف ودائع بنوك (تستحق خالل مدة تزيد عن 

 ٢,٩٨٠,٧٨١,٠٩٢ ١٨,٢٢٧,٦٧٨,٩٦٥   ـ تأمينات

 ٢٢٤,١٥٢,٨٦٤ ٩٢,٢٢٤,٦٤٧-   ـ مطلوبات خمتلفة 

 ٨٣٣,٤٢٢,٣٣٣ ٢,٦٤٩,١٣٥,٣٠٧-   صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

 :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
   

 ٩٧,٦٦٦,٥٩٨- ٣,٠٢٥,٨٨٩-   ـ شراء (بيع)  استثمارات مالية متاحة للبيع

 ٢,٣٦٤,٣١٨ ٠   ـ شراء (بيع) االستثمارات الثابتة يف رؤوس أموال الشركات

 ١٤,٦٩٢,٨٢٤ ٧,٧٩٦,٢٩٧   لتأجريـ شراء (بيع) االستثمارات يف املوجودات املقتناة بغرض ا

 ٢٢٧,٤٤٦,١٨٠- ٦٦,٤٧٧,٩٠٥-   ـ شراء (بيع)  املوجودات قيد االستثمار أو التصفية

 ١,٠٦٢,٤١٢- ١٥,٠٩١,٦٣٣-   ـ شراء (بيع) موجودات ثابتة غري مادية

 ٩٣,٩٣٧,٣٤٥- ٢٢٣,٦٣١,٢٣٢-   ـ شراء (بيع) موجودات ثابتة مادية

 ٤٨,١٣٩,١٤٢- ٠   ـ موجودات ثابتة مالية

 ٤٥١,١٩٤,٥٣٥- ٣٠٠,٤٣٠,٣٦٢-   صافي التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية   

 :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
 

  

 ٢,٣١٨,٨٦٥,٠٠٣ ٥,١٥٥,٧٣٤,٩٩٢   ـ حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة (ما عدا أعباء حمققة غري مستحقة الدفع)

 ٥,٠٩٣,٤٩٤,٤٦٩- ١٤,١٦١,٩٩٨,٢٧٢   دة يف احلسابات اجلاريةصايف الزيا -

 ٢,٧٧٤,٦٢٩,٤٦٦- ١٩,٣١٧,٧٣٣,٢٦٤   صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية 

 ٤٤٩,٨٨٥,٤٢٨- ٩٧٠,٠١١,٤٩٩-   تأثري تغّري أسعار الصرف على النقد وما يف حكمه -

 ٢,٨٤٢,٢٨٧,٠٩٦- ١٥,٣٩٨,١٥٦,٠٩٦   ل العامصايف الزيادة (النقص) يف النقد وما يف حكمه خال

 ٤٠,٤٢٤,٨٥٩,٦١٨ ٣٧,٥٨٢,٥٧٢,٥٢٢   ـ النقد وما في حكمه في أول المدة

 ٣٧,٥٨٢,٥٧٢,٥٢٢ ٥٢,٩٨٠,٧٢٨,٦١٨ ٤٣ ـ النقد وما في حكمه في آخر المدة

    
 

 مالية وتُقرأ معها. ) جزء من هذه البيانات ال ٤٩) إلى رقم (  ٣تُعتبر اإليضاحات الُمرفقة من رقم ( 



٩٤ / ١٠ 

 الدولي اإلسالمي بنك سورية

 اإليضاحات حول البيانات المالية 

 ٥٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المالية المنتهية في 

 ـ معلومات عامة:١

  ٢٠٠٧ان نيس ٩تاريخ  /م٦٧رقم قرار رئاسة جملس الوزراء مبوجب قانون  ٢٠٠٦أيلول  ٧تأسس بتاريخ سورية إن املصرف شركة مسامهة عامة 

اخلاص  ٢٠٠٥لعام  ٣٥لدى مديرية االقتصاد والتجارة  وخيضع ألحكام املرسوم التشريعي رقم  ١٤٨٨٦وحصل على السجل التجاري حتت رقم 
م لعا ٣٣وقانون التجارة رقم  ٢٠٠٢للعام  ٢٣وتعليماته التنفيذية والقانون رقم  ٢٠٠١لعام  ٢٨بتنظيم عمل املصارف اإلسالمية والقانون رقم 

 ولألنظمة اليت يضعها جملس النقد والتسليف مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ٢٠١١لعام  ٢٩وقانون الشركات رقم  ٢٠٠٧

بوصفه مصرفًا خاصاً. ومت التداول بأسهم املصرف يف سوق  ١٦مت تسجيل املصرف يف سجل املصارف لدى مصرف سورية املركزي حتت الرقم 
 الية وكل ذلك مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.دمشق لألوراق امل

 سورية.-املزة، دمشق ٤٢٦٨اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف مدينة دمشق منطقة املزة فيالت شرقية جانب دار املعلمني عقار رقم 

 مكاتب هي:٣فرعاً و ٢٣يت بلغ عددها يقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه وال

 أيار، فندق ديدميان، يعفور) . ٢٩دمشق ( الروضة ، املزة ، حريقة ، حرستا ، عدرا ، مزة فيالت شرقية ، 

 . حلب (العزيزية ، السبيل ، سبع حبرات ، سيف الدولة، الفرقان)، درعا، محاه، محص، دير الزور، الالذقية، طرطوس، ادلب، القامشلي، الرقة

 ومكاتب (مكتب شام سيت سنرت، مكتب مرفأ الالذقية، مكتب مرفأ طرطوس).

 

للسهم  لربة سورية ٥٠٠ية امسسهم بقيمة   ١٠,٠٠٠,٠٠٠موزع على  لرية سورية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠وقد تأسس املصرف برأس مال مقداره 
 ٣لرية سورية وذلك تطبيقًا ألحكام القانون رقم  ٤٦١,٣٨١,٥٠٠بزيادة رأمساله مبقدار  ٢٠١٠قام املصرف خالل شهر تشرين الثاين الواحد، 
والذي حيدد رأمسال املصرف اإلسالمي املصرح به يف صك  ٢٠٠٥لعام  ٣٥القاضي بتعديل املادة الرابعة من املرسوم التشريعي رقم  ٢٠١٠لعام 

لزيادة خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم مليار لرية سورية موزعة على أسهم أمسية وستتم هذه ا ١٥الرتخيص على أن ال يقل عن 
ليصبح رأس املال مبقدار  ٢٠١١لرية سورية خالل شهر آذار  ٢,٠٣٨,٦١٨,٥٠٠، وقد اتبعه بزيادة رأمساله مبقدار ٢٠١٠لعام  ٣

/أم ٨٠الية السورية قرار رقم لرية سورية، ويف وقت الحق متت املوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة االوراق واالسواق امل ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٠١٠لعام  ١١٥على الطلب املقدم من قبل املصرف خبصوص جتزئة القيمة االمسية للسهم وفقاً ألحكام املرسوم رقم  ٢٠١١حزيران  ٢٨بتاريخ 

تاريخ  ١٨٥٥االقتصاد رقم  وعلى قرار السيد وزير ٢٠١١نيسان  ٧/م تاريخ ٤٩وعلى احكام تعليمات جتزئة االسهم ودجمها الصادرة بالقرار رقم 
املتضمن املصادقة على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة جملس املفوضني  ٢٠١١حزيران  ٢٣

الواحد ليكون عدد لرية سورية للسهم  ١٠٠لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدويل االسالمي  ٢٠١١حزيران  ٢٨تاريخ  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 ٣٨٧,٠٩٦,٥٠٠لرية سورية، مث أتبعه بزيادة رابعة بقيمة  ٨,١١٢,٣٠٩,٢٠٠لرية سورية ليصبح  ٦١٢,٣٠٩,٢٠٠املصرف بقيمة 

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

 وللمصرف على وجه اخلصوص مباشرة األنشطة التالية: -

 فتح حسابات اجلارية.   .١

ها يف ما جتيزه استثمار املطلقة وخلطها مع أموال املصرف واألموال اليت له حرية التصرف املطلق با و  ستثماراالفتح حسابات  .٢
   شرعية يف املصرف من معامالت.بة الهيئة الرقا

  ها يف ما جتيزه هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.استثمار املقيدة خارج امليزانية و  ستثماراالفتح حسابات   .٣
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 .ستثماراالبصيغيت املضاربة أو الوكالة ب ستثماراالحسابات  إدارة .٤

املايل من خالل شراء  ستثمارشروعات املنتجة وتأسيس الشركات، واالاملباشر من خالل إقامة امل ستثمارالتمويل واإلجارة واال .٥
 األوراق املالية. 

 قدمي اخلدمات املصرفية اليت جتيزها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف.ت .٦

ن احلسنة من األموال اخلاصة للمصرف أو األموال اليت له حرية التصرف املطلق با، بصورة منفردة أو م تمويالتتقدمي ال .٧
 خالل إنشاء الصناديق" 

 أي أعمال مصرفية أخرى جتيزها القوانني واألنظمة النافذة وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف .٨

وهي خاضعة ملوافقة  )١٠/١/٣/٢٠١٦(رقم  ٢٤/٠٢/٢٠١٦بتاريخ  املنعقدة املصرف يف جلسته إدارةجملس  قبل مت إقرار البيانات املالية  من -
 لعامة للمسامهني.اهليئة ا

 

 هيئة الرقابة الشرعية:

الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد حمدود من علماء الفقه والشريعة  ٢٠٠٥) لعام ٣٥اشارة اىل املرسوم التشريعي رقم (
الرقابة الشرعية يف املصرف من ثالثة أعضاء من والقانون واليت يتم تعيينها من قبل اجلمعية العمومية ملسامهي املصرف االسالمي فقد مت تكوين هيئة 
 علماء الفقه و الشريعة و القانون يف العامل العريب واإلسالمي و يكون رأيها ملزماً للمصرف وهم :

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

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

 م (عضو هيئة الرقابة الشرعية )د.عبد الفتاح البز 

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

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

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

 

 : السياسات المحاسبية- ٢

 أسس إعداد البيانات المالية
حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ووفقاً  -

ُ
للمعايري الصادرة  مت إعداد البيانات املالية للمصرف وفقًا للمعايري الصادرة عن هيئة امل

يف  التفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جملس معايري احملاسبة الدوليةو  عن جملس معايري احملاسبة الدولية
 ة. اجلوانب اليت مل تغطها اهليئة ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات جملس النقد والتسليف مبا ال خيالف أحكام الشريعة االسالمي

تاحة للبيع مت إعداد البيانات املا -
ُ
لية وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات/املطلوبات املالية للُمتاجرة واملوجودات/املطلوبات املالية امل

تاحة للبيع اآلجل اليت تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات املالية. 
ُ
 واالستثمارات العقارية واملوجودات امل

 ملة إظهار البيانات املالية .إن اللرية السورية هي ع  -

 التغييرات في السياسات الُمحاسبية
 التغير في سياسة محاسبية: .١

 .إن السياسات احملاسبية املتبعة للسنة متماثلة مع السياسات اليت مت إتباعها يف السنة السابقة

 تطبيق املعايري الدولية اجلديدة واملعدلة:-
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 طبقة يف الفرتة احلالية والتعديالت:اوًال:املعايري والتفسريات اجلديدة امل

واردة خالل مت تطبيق املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة التالية خالل السنة احلالية ، واليت مل تؤثر بشكل جوهري على اإلفصاحات واملبالغ ال
 ستقبلية .الفرتة احلالية ، وهناك احتمال بان يكون هلا تأثري على املعاجلة احملاسبية للمعامالت امل

(اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى) : يتعلق هذا املعيار بإفصاحات املنشآت اليت متتلك  ١٢املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -
حصصًا يف شركات تابعة أو شركات زميلة أو منشآت هيكلية غري موحدة . وقد متت إضافة بعض التعديالت على املعيار الدويل للتقارير 

للتعريف مبتطلبات اإلفصاح اجلديدة للمنشات  ١٠من خالل التعديالت اجلارية على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ١٢املالية رقم 
 االستثمارية. 

ة ويتطلب إفصاحات (قياس القيمة العادلة) : يؤسس هذا املعيار إطاراً  وحيداً  لقياس القيمة العادل ١٣املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -
على اساس السوق بدًال من القياس  Exit Price Notionحول قياس القيمة العادلة ،ويعرف هذا املعيار القيمة العادلة على أساس 

 احملدد للمنشأة كما يطبق على البنود املالية وغري املالية اليت تتطلب القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة .

(عرض الدخل الشامل األخر ) : مبوجب التعديالت يطلب التوزيع املنفصل لبنود الدخل  ١احملاسبة الدويل رقم تعديالت على معيار  -
الشامل األخر اليت ميكن تصنيفها الحقًا ضمن األرباح واخلسائر وتلك اليت الميكن إعادة تصنيفها كما يتوجب توزيع الضرائب على بنود 

 .الدخل الشامل األخر على هذا األساس 

 ثانيا: املعايري احملاسبية اجلديدة املعدلة الصادرة وغري املطبقة بعد:

 مل يقم البنك بتطبيق التعديالت التالية الصادرة اليت ختص أعماله واجلاهزة للتطبيق:

ت املالية ) : ترتبط بدليل التقاص بني املوجودات املالية واملطلوبا –(عرض البيانات املالية  ٣٢تعديالت على معيار احملاسبة الدولية رقم  -
ذ يف التطبيق حول تقاص املوجودات واملطلوبات املالية . توضح التعديالت مىت يكون لدى الشركة يف الوقت احلايل احلق القانوين القابل للنفا

كانون الثاين   ١تبدأ يف أو بعد  املقاصة وكذلك مىت تكون التسوية اإلمجالية معادلة للتسوية الصافية ( سارية املفعول للسنوات املالية اليت
٢٠١٤ .( 

(البيانات املالية املنفصلة املتعلقة باملنشآت االستثمارية ): تتضمن التعديالت املذكورة التعريف ٢٧تعديالت على املعيار احملاسيب الدويل رقم -
 التابعة واملشاريع املشرتكة والشركات الزميلة اما وتسمح بتسجيل االستثمارات يف الشركات مبتطلبات اإلفصاح اجلديدة للمنشآت االستثمارية 

(سارية املفعول للسنوات اليت ) او باستخدام طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية  املنفصلة ٩بالتكلفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
 ) . ٢٠١٤كانون الثاين   ١تبدأ يف أو بعد 

( اخنفاض قيمة األصول ) : اإلفصاحات حول املبالغ القابلة لالسرتداد للموجودات غري املالية  ٣٦بة الدويل رقم تعديالت على معيار احملاس -
و بعد عندما تكون مستندة على القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد واالعرتاف باخنفاض القيمة .( سارية املفعول للسنوات اليت تبدأ يف أ

 . ) ٢٠١٤كانون الثاين   ١
  ١( تبادل املشتقات وحماسبة التحوط ) : ( سارية املفعول للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد  ٣٩تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  -

 ) . ٢٠١٤كانون الثاين 

تم االعرتاف بااللتزام ) : اجلبايات وهي دفعات تدفع للحكومة وال حتصل املنشأة مقابلها أية بضائع أو خدمات حمددة . ي٢١التفسري رقم ( -
 ) .٢٠١٤كانون الثاين   ١عند حتقق احلدث امللزم.( ساري املفعول للسنوات اليت تبدأ يف او بعد 

) ٨) ، (٣) ، (٢واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير املالية أرقام ( ٢٠١٢ – ٢٠١٠حتسينات على املعايري للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  -
 ) . ٢٠١٤متوز  ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -)٢٤) و ( ٣٨) ، (١٦معايري احملاسبة الدولية أرقام () و ١٣و (

) ومعيار ١٣) ، و (٣) ، (١واملتعلقة باملعايري املالية أرقام ( ٢٠١٣-٢٠١١حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  -
 ). ٢٠١٤متوز  ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -) ٤٠حملاسبة الدويل رقم (ا
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ل التطبيق باعتقاد اإلدارة إن تطبيق املعايري والتفسريات أعاله يف الفرتات املستقبلية لن يكون هلا تأثري هام على البيانات املالية للمصرف خال
 ) .٩دويل إلعداد التقارير املالية رقم (املبدئي باستثناء املعيار ال

 ) .٩ملخص عن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (

 :املوجودات املالية

متطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات املالية واليت تندرج ضمن نطاق معيار احملاسبة  ٩يقدم املعيار الدويل ألعداد التقارير املالية رقم 
تصنيف مجيع املوجودات املالية  ٩األدوات املالية: االعرتاف والقياس، يتطلب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  – ٣٩الدويل رقم 

تدفق وقياسها الحقا أما بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس منوذج اعمال املنشأة بالنسبة إلدارة املوجودات املالية وخصائص ال
 التعاقدي للموجودات املالية . النقدي

 :املطلوبات املالية

متطلبات لقياس وتصنيف املطلوبات املالية .،إن أهم  تغيري يف تصنيف وقياس املطلوبات  ٩يتضمن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 
لعادلة من خالل األرباح واخلسائر ) واملنسوب إىل التغريات يف املالية يتعلق مبحاسبة التغيري يف القيمة العادلة ملطلوب مايل ( حمدد بالقيمة ا

 خماطر ائتمان ذلك املطلوب .

 ثالثا: املعايري اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد :

 مل يقم املصرف بتطبيق التعديالت اليت ختص أعمال املصرف واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري سارية املفعول بعد:

 ).٢٠١٦): حسابات التأجيل والتنظيم (ساري املفعول أول كانون الثاين ١٤املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -

إن النسخة النهائية  –) ٢٠١٤و  ٢٠١٣و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩) األدوات املالية (النسخ املعدلة لألعوام ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -
) االعرتاف ٣٩) حتتوي على املتطلبات احملاسبية لألدوات املالية وحلت حمل معيار احملاسبة الدويل رقم (٩ير املالية رقم (للمعيار الدويل للتقار 

 )٢٠١٨والقياس (ساري املفعول اول كانون الثاين 
طبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية ): األدوات املالية: االفصاحات املتعلقة بالت٧التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -

 ) ألول مرة.٩ساري املفعول عندما يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( –) ٩رقم (

ار وفقاً ) عقود اإلجيار، حيدد هذا املعيار كيفية االعرتاف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإلجي١٦املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -
 .)٢٠١٩للمعايري الدولية للتقارير املالية (ساري املفعول أول كانون الثاين 

والذي حيدد منوذجًا واحداً و شامًال للمنشآت واستخدامها يف  –) اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -
 ).  ٢٠١٧كانون الثاين    ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -احملاسبة عن اإليرادات من عقود مع العمالء 

) احملاسبة عن حيازة احلصص يف الرتتيبات املشرتكة والذي يبني كيفية احتساب حيازة ١١التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -
(سارية املفعول للسنوات  -) اندماج األعمال ٣ددة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (العمليات املشرتكة اليت متثل األعمال كما هي حم

 ).  . ٢٠١٦كانون الثاين    ١املالية اليت تبدأ يف أو بعد 

غري امللموسة  ) األصول٣٨) للممتلكات واملصانع واملعدات ومعيار احملاسبة الدويل رقم (١٦التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
حيظر املنشآت من استخدام طريقة االستهالك  –) ١٦تعديال على معيار احملاسبة الدويل رقم ( –تصنيف طرق مقبولة لالستهالك واإلطفاء 

 ).  ٢٠١٦  كانون الثاين  ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -على أساس اإليرادات لبنود املمتلكات واملصانع واملعدات 

) البيانات املالية املنفصلة واليت أجازت اختياريًا باستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات ٢٧التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (-
  ١ة اليت تبدأ يف أو بعد (سارية املفعول للسنوات املالي -املالية املنفصلة على االستثمارات يف الشركات التابعة، مشاريع مشرتكة وشركات زميلة 

 ).  ٢٠١٦كانون الثاين 

) بيع أو مسامهة يف أصول بني املستثمر ٢٨) ومعيار احملاسبة الدويل رقم (١٠التعديالت على معيار احملاسبة الدويل للتقارير املالية رقم (-
(سارية املفعول  -ركة زميلة او مشروع مشرتك وشركة زميلة أو مشروع مشرتك، والذي يوضح طريقة بيع أو مسامهة يف اصول بني مستثمر وش
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 ). ٢٠١٦كانون الثاين    ١للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد 

) عرض البيانات املالية اليت تشري إىل املعوقات اليت تواجه معدي البيانات املالية الذين ١التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (-
 )  . ٢٠١٦كانون الثاين    ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -اد التقارير املالية يستخدمون تقديراتم عند اعد

) البيانات املالية  واإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى ومعيار احملاسبة ١٢) و(١٠التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (-
 ). ٢٠١٦كانون الثاين    ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  - شركات زميلة ومشاريع مشرتكة ) استثمار يف٢٨الدويل رقم (

واليت تتضمن التعديالت ل املعيار الدويل للتقارير املالية  ٢٠١٤- ٢٠١٢حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  - 
 ). ٢٠١٦كانون الثاين    ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -) ٣٤) و (١٩معيار احملاسبة الدويل رقم () و ٧) و (٥رقم (

ري ) ، باعتقاد اإلدارة ، ان تطبيق املعايري والتفسريات اعاله يف الفرتات املستقبلية لن يكون هلا تأث٩باستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
 هام على البيانات املالية للمصرف خالل التطبيق املبدئي .

 المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية :

 المتعلق بحسابات االستثمار  ٢٧معيار المحاسبة المالي رقم 

املتعلق باالفصاحات على أسس توزيع األرباح بني حقوق  ٥رقم حمل كل من معيار احملاسبة املايل  ٢٧سوف حيل معيار احملاسبة املايل رقم 
املتعلق حبقوق حاملي حسابات االستثمار وما يف حكمها .عند تطبيق هذا  ٦املالك وحاملي حسابات االستثمار ، ومعيار احملاسبة املايل رقم 

توزيع األرباح دون أي تأثري جوهري على القوائم املالية املعيار سيتم تعزيز بعض اإلفصاحات فيما يتعلق حباملي حسابات االستثمار وأسس 
 للبنك .

 

 المعالجة الزكوية والضريبية :

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

 .مهنياملسا عاتق على يقع الزكاة إخراج نإف وبالتايل أمواهلا زكاة باخراج خمولة غري البنك إدارة إن

 :كمايلي السهم زكاة نصيب بلغ فقط الشرعية الرقابة هيئة حلسبة وفقاً 

 .سهم/س.ل )٣.٠٢ مشسي حول( اإلقتناء بغرض السهم زكاة نصيب بلغ

 .سهم/س.ل )٢.٩٣ قمري حول( اإلقتناء بغرض السهم زكاة نصيب بلغ

 % .٢.٥٧٧*الزكاة إخراج يوم يف املالية ألوراقا بسوق السهم سعر= )مشسي حول( املتاجرة بغرض السهم زكاة لنصيب بالنسبة

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

 وقد مت احتسابا كمايلي :

 املرفقة وتبني مايلي : ٢٠١٥-١٢-٣١مت احتساب مقدار زكاة السهم بغرض اإلقتناء حسب البيانات املالية يف �اية  -

 % ٢.٥٧٧× نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء (حول مشسي) = (وعاء الزكاة / عدد االسهم )  •

ل.س / سهم وتقرب إىل أقرب رقمني  ٣.٠٢٠%  = ٢.٥٧٧× سهم )  ٨٤,٩٩٤,٠٥٧ل.س /  ٩.٩٦١.١٧٥.٤٥٦= (            
   ل.س ٣.٠٢لتصبح زكاة السهم الواحد(حول مشسي ) 

 % ٢.٥٠× نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء (حول قمري ) = (وعاء الزكاة / عدد االسهم )  •

ل.س / سهم وتقرب إىل أقرب رقمني لتصبح  ٢.٩٢٩%  = ٢.٥٠× سهم )  ٨٤,٩٩٤,٠٥٧ل.س /  ٩.٩٦١.١٧٥.٤٥٦= (            
 ل.س  ٢.٩٣زكاة السهم الواحد(حول قمري ) هي 

 %  ٢.٥٧٧اة السهم بغرض املتاجرة (حول مشسي ) = سعر السهم بسوق االوراق املالية يف يوم اخراج الزكاة * أما بالنسبة لنصيب زك -

 %   ٢.٥٠وبالنسبة لنصيب زكاة السهم بغرض املتاجرة (حول قمري  ) = سعر السهم بسوق االوراق املالية يف يوم اخراج الزكاة *   -
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 المعالجة الضريبية : 

 ائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.متثل مصاريف الضر 

% من صايف األرباح  ٢٥، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠٠١نيسان  ١٦تاريخ  ٢٨حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون 
 اخلاضعة للضريبة.

بب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل بس
 تنـزيلها من الوعاء الضرييب.

بيانات املالية إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف ال
الربح الضرييب على اساسها.  وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام  والقيمة اليت يتم احتساب

 الضرييب او حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

احتساب الربح الضرييب. بينما يتم  يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تضاف مستقبًال إىل
 االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبال عند احتساب الربح الضرييب .

نية االستفادة من تلك املوجودات يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم امكا
 الضريبية جزئيا او كليا.

 الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية :

 (ل.س) ٢٠١٤ (ل.س) ٢٠١٥ البيان

 ١٥,٣٨٨ ١٥,٧٢١ رصيد بداية العام

 ١٢٩,٧٧١ ٤٩٧,٢٥٠  ماتم إضافته خالل العام

 ١٢٩,٤٣٨ ٤٩٠,٧٢١ توزيع في أوجه الخير

 ١٥,٧٢١ ٢٢,٢٥٠ رصيد نهاية العام

 ل.س، وهي عبارة عن : ٤٩٧,٢٥٠مبلغاً مقداره  ٢٠١٥ بلغت االيرادات غري الشرعية خالل عام

 لدى الصرافني . اديقل.س زيادة بالصن ٤٧٥,٠٠٠ومبلغ ل.س عمولة تأخري اجيار صندوق أمانات ،  ٢٢,٢٥٠مبلغ  

 : توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين - 

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

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

ف م تقسيم اإليرادات إىل إيرادات نامجة عن االستثمارات و إيرادات نامجة عن عموالت املصرف، حيث إن اإليرادات النامجة عن عموالت املصر يت
تكـون كاملــة مــن حــق املصـرف وال تــوزع علــى أصــحاب حسـابات االســتثمار املطلــق أل�ــا ناجتـة عــن اخلــدمات الــيت يقـدمها املصــرف و ال عالقــة هلــا 

 مار أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق.بإستث

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

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

 (من رأس املال + أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق).
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تأتية من مصدر خمتلط نسبة وتناسب علـى كـل مـن متوسـط حقـوق املسـامهني ومتوسـط الودائـع وذلـك السـتخراج حصـة أصـحاب توزع اإليرادات امل
 حسابات االستثمار املطلق من اإليرادات.

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

 %٣٠ فريحساب التو 

 %٥٠ حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر 

 %٧٥ حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر 

 %٨٠ حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر

 %٨٥ حساب ألجل (وديعة) ملدة تسعة أشهر

 %٩٠ حساب ألجل (وديعة) ملدة إثنا عشر شهراً  

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

 %١٠٠ حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً (ثالث سنوات) 

 %١٠٠ حساب جاري 

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

بلـغ املسـتثمر حسـب علـى امل ٢٠١٥كـانون االول   ٣١و لغايـة  ٢٠١٥كـانون الثـاين   ١مـن   وقد بلغ معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفرتة
 العمالت:

 %۷.٦٤ وسطي اليرة السورية 

 %۰.۱۹ وسطي الدوالر

 %۰.۳۱ وسطي اليورو

 %۰.۸۷ وسطي اللایر السعودي 

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

 %۷.٦٤                                            الوسطي السوري

 العائد على الودائع

%۷.٦٤ %١٠٠ بنسبة مشاركة معدل العائد الشهري للرية السورية   

 %٢.٢٩ %٣٠ توفري

 %٣.٨٢ %٥٠ شهر ١ودائع ألجل 

 %٥.٧٣ %٧٥ أشهر ٣ودائع ألجل 

 %٦.١١ %٨٠ أشهر ٦ودائع ألجل 

 %٦.٥٠ %٨٥ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٦.٨٨ %٩٠ ودائع ألجل سنة

 %٧.٢٦ %٩٥ جل سنتنيودائع أل

 %٧.٦٤ %١٠٠ ودائع ألجل ثالث سنوات

 ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:

 %٠.١٩                                          الوسطي الدوالر

 العائد على الودائع

%٠.١٩%         ١٠٠ مشاركة بنسبة  معدل العائد الشهري للدوالر  

 %٠.٠٦ %٣٠ توفري
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 %٠.١٠ %٥٠ أشهر  ودائع ألجل

 %٠.١٥ %٧٥ أشهر ٣ودائع ألجل 

 %٠.١٥ %٨٠ أشهر ٦ودائع ألجل 

 %٠.١٦ %٨٥ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٠.١٧ %٩٠ ودائع ألجل سنة

 %٠.١٨ %٩٥ ودائع ألجل سنتني

 %٠.١٩ %١٠٠ ودائع ألجل ثالث سنوات

 

 تساب معدل عائد سنوي على احلسابات باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:ومت اح

 %٠.٣١                                             الوسطي يورو

 العائد على الودائع

%٠.٣١%         ١٠٠ بنسبة مشاركة معدل العائد الشهري لليورو  

 %٠.٠٩ %٣٠ توفري

 %٠.١٦ %٥٠ أشهر  ودائع ألجل

 %٠.٢٣ %٧٥ أشهر ٣ودائع ألجل 

 %٠.٢٥ %٨٠ أشهر ٦ودائع ألجل 

 %٠.٢٦ %٨٥ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٠.٢٨ %٩٠ ودائع ألجل سنة

 %٠.٢٩ %٩٥ ودائع ألجل سنتني

 %٠.٣١ %١٠٠ ودائع ألجل ثالث سنوات

 

 يلي: ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات بالريال السعودي وفقاً لنوع احلساب حسب ما

 %٠.٨٧                                  بالريال سعوديالوسطي 

 العائد على الودائع

بنســبة بالريــال الســعودي   معــدل العائــد الشــهري
 مشاركة

٠.٨٧%         ١٠٠%  

 %٠.٢٦ %٣٠ توفري

 %٠.٤٤ %٥٠ أشهر  ودائع ألجل

 %٠.٦٦ %٧٥ أشهر ٣ودائع ألجل 

 %٠.٧٠ %٨٠ أشهر ٦ودائع ألجل 

 %٠.٧٤ %٨٥ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٠.٧٩ %٩٠ ودائع ألجل سنة

 %٠.٨٣ %٩٥ ودائع ألجل سنتني

 %٠.٨٧ %١٠٠ ودائع ألجل ثالث سنوات
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 توزع اإليرادات اخلاصة حبصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق وفق املعادلة التالية:

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

 %. ١٠حيتسب احتياطي خماطر االستثمار مبا يعادل  -

ة يتكون الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق من إمجايل مبلغ اإليرادات املتأتية من مصدر خمتلط بعد طرح كل من حص -
 املصرف كمضارب و رب مال واحتياطي خماطر االستثمار.

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

، و ختفــيض يــورو ٣,٢٨٩مليــون لــرية ســورية ومبلــغ  ١١٠الــذي بلــغ   و قــد قــام املصــرف خــالل الفــرتة بالتنــازل عــن جــزء مــن حصــته كمضــارب -
 .حسابات االستثمار املطلققيق معدل عائد أفضل على و ذلك من أجل حت بنسبة املضار 

مار متت املوافقة من قبل هيئة الرقابة الشرعية على حتميل أرباح وعاء املضارية ببعض املصاريف املشرتكة (حبيث يتحمل أصحاب حسابات االستث -
هـا، ومـن أمثلـة هـذه املصـاريف: مصـاريف جملـس اإلدارة ومصـاريف تتعلـق بتسـيري املطلق جزءاً من هذه املصاريف بناًء نسب حتمل وعاء املضـاربة من

أمـــور أصـــحاب حســـابات االســـتثمار املطلـــق ومحايـــة أمـــواهلم ويف حـــال أظهـــرت نتـــائج االســـتثمار خســـائر ســـيتحمل كـــلٌّ مـــن املســـامهني و أصـــحاب 
ل تعـدي املصـرف و/أو تقصـريه فإنـه يتحمـل اخلسـائر الناجتـة عـن هـذا حسابات اإلستثمار املطلقة هذه اخلسارة بنسبة مسامهة كـل مـنهم  إال يف حـا

 التعدي و/أو التقصري أو خمالفة لشروط العقد. 

 وكـذلك خمصــص التــدين مل يقــم املصـرف بتحميــل أصـحاب حســابات االســتثمار املطلـق أيــاً مـن املصــاريف املشــرتكة ٢٠١٣هـذا ومنــذ بدايـة عــام  -

 .وأصحاب االستثمار املطلقاالستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع  وذلك لغرض حتقيق نسب أعلى لعوائد

و لغــرض  وأصــحاب االســتثمار املطلــق قــام املصــرف بوضــع أســعار مراحبــات منافســة للعمــالء علــى ودائــع الوكالــة وذلــك مــن أجــل جــذب الودائــع -
 ع تعليمات مصرف سورية املركزي.احتفاظ املصرف بنسبة سيولة كافية ومتوافقة م

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

 % . ٦ حدها األدىن العائد اخلاص بالوكاالت االستثمارية املتعاقد عليها بربح حتفيزي بنسبة معدل يبلغ  -

االستثمار وذلك بعد تغطية مجيع املصروفات واخلسائر املرتتبة على االستثمارات  حيدد جملس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق خماطر
 . ٢٠٠٥لعام  ٣٥، وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم اليت تكون هذا الصندوق ملواجهتها 

 أهم السياسات المحاسبية المستخدمة :

 أهم السياسات المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية  هي كما يلي :

 : ترجمة العمالت األجنبية

 ألرصدة والعمليات: ا    

تاريخ  يتم تسجيل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية واليت تتم على غري أساس املضاربة أو املشاركة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة يف   
 ركة يتم معاجلتها كما يلي:إجراء املعامالت. أما يف حال متت املعامالت على أساس عقد املضاربة أو املشا

 تثبت املبالغ بتحويلها إىل عملة القوائم املالية بتطبيق سعر الصرف السائد عند التسلم.  -١

منه اخلسارة يف حال إجراء عمليات مضاربة أو مشاركة بعملة القوائم املالية يتم رد رأس مال املضاربة أو املشاركة مضافاً إلية الربح أو حمسومَاً◌  -٢
 القوائم املالية. بنفس عملة

يف حــال إجـــراء عمليــات املضـــاربة أو املشـــاركة بعمــالت خمتلفـــة عـــن عملــة القـــوائم املاليـــة جيــب لتحديـــد الـــربح أو اخلســارة تنضـــيض موجـــودات  -٣
 خسارًة.   املضاربة أو املشاركة بصرف تلك العمالت بعملة القوائم املالية ويتحمل وعاء املضاربة أو املشاركة ناتج فرق العملة رحباً أو
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/ أن حيــول لــه املصــرف مــا يســتحقه إىل العملــة الــيت مت تســلم رأس املــال ٣إذا رغــب رب مــال املضــاربة أو املشــاركة يف احلالــة احملــددة يف البنــد رقــم /
 املضاربة أو املشاركة فإن العميل يتحمل نتائج فرق العملة رحباً أو خسارًة. 

 لوبات النقدية بأسعار العمالت األجنبية املعتمدة يف تاريخ امليزانية العمومية  يتم حتويل أرصدة املوجودات النقدية واملط

 لة.يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العاد

 ت األجنبية يف بيان الدخل. يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمال

 لة. يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغري يف القيمة العاد

 معلومات القطاعات 

و خدمات خاضعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن قطاع األعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات اليت تشرتك معًا يف تقدمي منتجات أ -
 تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

القطاع اجلغرايف: ميثل بيئة اقتصادية يتم فيها تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن تلك اليت ختضع هلا املنتجات  -
 أو اخلدمات املقدمة يف بيئة اقتصادية أخرى.

 

 عتراف األولي والقياس الالحق: اال –المالية  األدوات

 تاريخ االعتراف:

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

 االعتراف األولي باألدوات المالية : 

 

ملية تصنيف األدوات املالية ضمن جمموعات معينة عند االعرتاف األويل با يعتمد على الغرض من اقتنائها وخصائصها، كافة األدوات إن ع
فات ، وأي مصرو املالية يتم االعرتاف با واثباتا يف تاريخ اقتنائها وتشمل التكلفة قيمة احلصول على هذه األدوات أو القيمة العادلة للمقابل العيين

 مباشرة متعلقة باالقتناء. 

 

 الموجودات المالية الُمتاحة للبيع: 

 هي االستثمارات األخرى اليت الحيتف  با بغرض املتاجرة أو حىت تاريخ االستحقاق. 

تاحة للبيع بالقيمة العادلة ُمضافًا إليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويُعاد تقييم
ُ
ها الحقًا بالقيمة العادلة ويظهر يتم تسجيل املوجودات املالية امل

ط
ُ
لقة التغري يف القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات مع مراعاة الفصل بني ما خيص أصحاب حسابات االستثمارات امل

 وأصحاب حقوق امللكية.

تاحة 
ُ
للبيع يف بند احتياطي القيمة العادلة، مع مراعاة الفصل مابني حصص يتم تسجيل اخلسائر غري احملققة الناجتة عن تقييم املوجودات املالية امل

أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات االستثمار املطلقة بشرط عدم وجود اخنفاض دائم يف القيمة. أما إذا حتقق اخنفاض دائم يف 
تا يف قائمة الدخل، أما اخلسائر الناجتة عن االخنفاض غري املؤقت املوجودات املالية املتاحة للبيع سبق ومت االعرتاف به يف حقوق امللكية يعاد إثبا

 املعرتف با يف قائمة الدخل عن االستثمار يف الصكوك أو األسهم واملصنفة "متاحة للبيع" فال جيوز عكسها من قائمة الدخل. 

ت
ُ
حققة من عملية بيع أي من املوجودات املالية امل

ُ
احة للبيع على أساس الفرق بني القيمة الدفرتية وصايف املبلغ يتم قياس األرباح (اخلسائر) امل

تحصل من عملية البيع ويتم إثبات الناتج باإلضافة إىل حصة هذا االستثمار السابقة يف احتياطي القيمة العادلة 
ُ
يف قائمة الدخل  –إن ُوجد  –امل

 للفرتة املالية احلالية.
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تأتية من املوجودات
ُ
تاحة للبيع يف تاريخ اإلعالن عن توزيعها يف بيان الدخل. يتم تسجيل األرباح امل

ُ
 املالية امل

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

 . لتكلفة ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخلتظهر املوجودات املالية اليت ال ُميكن حتديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه با

 

 تدني قيمة الموجودات المالية وخسارة التدني :

ة قد يقوم املصرف وبكل تاريخ ميزانية مبراجعة وقياس فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن موجود مايل أو جمموعة من املوجودات املالي
 تدنت (اخنفضت) قيمتها.

ملوجود املايل أو جمموعة من املوجودات املالية قد تدنت قيمتها فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على التدين كنتيجة حلدوث حدث واحد يعترب ا
 املايل أوأو اكثر من حدث بعد عملية االعرتاف األويل وهذا احلدث أو األحداث هلا تأثري على التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من املوجود 

 جمموعة من املوجودات املالية واليت ميكن تقديرها بشكل يعتمد عليه.

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

 البيوع اآلجلة :ذمم 

يــتم إظهـــار ذمـــم وأرصــدة األنشـــطة التمويليـــة بإمجـــايل قيمتهــا األصـــلية ناقصـــاً هـــامش اجلديــة املقبـــوض علـــى حســـاب هــذه العمليـــات وبعـــد اســـتبعاد 
شــطة التمويليــة اإليــرادات املؤجلــة اخلاصــة بالســنوات الالحقــة و بعــد خصــم خمصــص التــدين. ويــتم تقــدير املخصــص اخلــاص لتــدين قيمــة الــذمم واألن

 مبراجعة تفصيلية هلا من قبل إدارة البنك وفقاً لقرارت جملس النقد والتسليف.

 

 :املراحبة لآلمر بالشراء

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

ذ تـاريخ املصرف دفعة مقدمة من قيمة األصل أو السلعة يف حال متت املراحبة مع العميل ويـتم اظهـار األربـاح املؤجلـة يف القيـود كحسـاب ميزانيـة منـ
 ن مث يتم تنزيل جزء الربح اخلاص بكل قسط مستحق من األرباح املؤجلة وحتويلها اىل بيان الدخل.العقد وم

رقـــم يقـــوم املصـــرف بتطبيـــق مبـــدأ اإللـــزام يف الوعـــد يف املراحبـــة لآلمـــر بالشـــراء يف حـــال عـــدم تطبيقـــه خيـــار الشـــرط وفـــق قـــرار جملـــس النقـــد والتســـليف 
 . ٢٧/٥/٢٠٠٩تاريخ  ٤/م.ن /ب٥٢٠

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

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

 علماً بان هامش اجلدية ال يتم استثماره وهو برسم االمانة .
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 :االستصناع

يقــوم املصــرف بتطــوير العــني بنفســه أو مــن  هـو عقــد بــني املصــرف و املتعامــل علــى أن يبيــع املصــرف لــه عينــاً مصـنعة، وفقــاً ملواصــفات متفــق بشــأ�ا.
منذ تاريخ  خالل مقاول من الباطن مث يسلمها للمتعامل يف تاريخ حمدد مقابل مثن متفق  عليه ويتم اظهار األرباح املؤجلة يف القيود كحساب ميزانية

 ىل بيان الدخل.العقد ومن مث يتم تنزيل جزء الربح اخلاص بكل قسط مستحق من األرباح املؤجلة وحتويلها ا

ـوازي بصـايف القيمـة التعاقد
ُ
يـة، ويـتم تظهر عقود االستصـناع بقيمـة املبـالغ املدفوعـة مـن قبـل املصـرف منـذ نشـوء التعاقـد، وتظهـر عقـود االستصـناع امل

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

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

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

 وال تدخل يف حساب تكاليف االستصناع.

توقـع حتقيقهـا أو بالتكلفـة أيهمـا أ -
ُ
قـل ويـتم يف حال احتفاظ املصرف باملصنوع ألي سبب كان يتم قياس هذه املوجودات بصايف القيمـة النقديـة امل

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

 :الوكالة

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

وميكــن أن تكـــون عمليـــة التفـــويض مـــن قبـــل الوكيـــل إىل املصـــرف حيـــث أن املصـــرف حصـــل علـــى جـــزء مـــن الودائـــع مقابـــل اســـتثمارها بشـــكل وكالـــة 
 باالستثمار.

 

 لمباشرة واألرصدة والودائع لدى المصارف :تدني التمويالت ا

فيما يتعلق بالتمويالت املمنوحة واألرصدة لدى املصارف واليت يتم إظهارها بالتكلفة املطفأة، يقوم املصرف مبراجعة وقياس وبشكل 
خسارة تدين يتم قياس اخلسارة  إفرادي فيما إذا كان هناك أدلة موضوعية على تدين قيمة املوجودات، إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث

 بالفرق بني القيمة الظاهرة يف الدفاتر للموجود املايل والقيمة النقدية املتوقع حتقيقها. 

يتم ختفيض قيمة املوجودات املالية املتدنية من خالل حساب املخصص يعرتف يف بيان الدخل باخلسارة يف بند خمصص تدين ذمم  -
 ت. البيوع املؤجلة وأرصدة التمويال

يتم إعدام الديون من خالل حساب املخصص املعد عندما ال يكون هناك أي توقع منطقي مستقبلي السرتداد اخلسائر، وكامل  -
 الضمانات قد مت تسييلها أو مت نقلها للمصرف. 

عرتاف بالتدين اذا حدث الحقاً  زيادة أو اخنفاض يف خسائر التدين اليت سبق وأن اعرتف با بسبب أحداث وقعت بعد عملية اال -
 فإن خسارة التدين املعرتف با سابقاً  يتم زيادتا أو ختفيضها من خالل عملية تعديل رصيد املخصص. 

إذا مت استعادة ديون سبق وأن مت اعدامها فإن املتحصالت يتم اثباتا يف بيان الدخل كإيرادات أو خيفض با بند خمصص تدين ذمم  -
 ت. البيوع املؤجلة وأرصدة التمويال

تعكس عملية احتساب القيمة النقدية املتوقع حتقيقها للموجودات املالية اليت تكون مضمونة بضمانات معينة التدفقات النقدية  -
 املتوقع حتصيلها من عملية تسييل الضمانات مطروحاً منها تكاليف االستحواذ وتكاليف بيع الضمانات. 
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، فإنه يتم جتميع التمويالت يف جمموعات بناءً  على نظام املصرف الداخلي املعمول  ألغراض التقييم اجلماعي لموعة من التمويالت -
فيه لتصنيف التمويالت والذي ياخذ باالعتبار صفات وخصائص املخاطر االئتمانية مثل نوع املوجودات املالية ، الصناعة ، املوقع 

 ئمة . اجلغرايف ، نوع الضمانات ، وضع املستحقات والعوامل االخرى املال

التدفقات النقدية املستقبلية لموعة من التمويالت واليت تقيم على أساس مجاعي ألغراض التدين يتم تقديرها على أساس اخلربة  -
 التارخيية للخسائر اليت حدثت لتمويالت حتمل نفس صفات املخاطر اإلئتمانية . 

 

 

  االعتراف (إخراج الموجودات والمطلوبات من الميزانية) إلغاء

 املوجودات املالية: 

 يتم إخراج املوجودات املالية من امليزانية عندما: 

 ينتهي حق املصرف باستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية. -

عندما يقـوم املصـرف بتحويـل حقـه يف اسـتالم التـدفقات النقديـة مـن املوجـودات املاليـة أو عنـدما يـدخل يف اتفاقيـة تلزمـه الـدفع اىل طـرف  -
 ثالث التدفقات النقدية من املوجودات املالية دون تأخري جوهري.

تـتم قيـاس املشـاركة املسـتمرة الــيت تتخـذ شـكل ضـمان لألصـل املنقــول بالقيمـة الدفرتيـة لألصـل أو أكـرب مقابــل مـا قـد يطلـب مـن املصــرف  -
 تسديده إىل طرف ثالث أيهما أقل.

 املطلوبات املالية: 

مــن امليزانيــة عنــدما يــتم إلغــاء أو إنتهــاء االلتــزام أو عنــدما يــتم إحــالل مطلوبــات ماليــة مكــان مطلوبــات ماليــة  يــتم إخــراج املطلوبــات املاليــة -
 قائمة من نفس (املصدر) على أساس وشروط خمتلفة متاماً. 

 ) Financial guaranteesالكفاالت املالية (

 لية تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبوالت. يقوم املصرف من خالل تقدميه اخلدمات املختلفة إصدار كفاالت ما -

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

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

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

 العالوة (العمولة) املقبوضة يتم االعرتاف با ضمن بند األتعاب والعموالت الدائنة على أساس القسط الثابت على مدة حياة الكفالة.  -

 واإلجارة الُمنتهية بالتمليك:  اإلجارة

على طلب املتعامل (املستأجر)، إستنادًا على وعد منه باستئجار  هي عقد حبيث يقوم املصرف (املؤجر) بشراء أو إنشاء أصل ما للتأجري، بناءً 
األصل ملدة معلومة و مقابل أقساط إجيار حمددة. ويف حال متت اإلجارة مع العميل يعترب املصرف هامش اجلدية مبثابة دفعة مقدمة تستهلك 

لعميل بدفع هامش جدية يعتربه املصرف دفعة مقدمة تستهلك مباشرة و قد تنتهي اإلجارة بتمليك املستأجر األصل املؤجر له على أن يقوم ا
 مباشرة ويف هذه احلالة جيب حتديد طريقة متليك العني للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد االجيارة
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قتناة بغرض اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك عند اقتنائها بالتكلفة التارخيية زائداً النفقات ا
ُ
باشرة جلعلها صاحلة لالستعمال. تُقاس املوجودات امل

ُ
مل

 وتتلك هذه املوجودات وفقاً لسياسة اهتالك املؤجر (املصرف) يف حال عدم وجود سياسة معتمدة من قبل السلطات املعنية. 

ال توقع اخنفاض دائم اس موجودات اإلجارة يف �اية الفرتة املالية بالتكلفة مطروحاً منها خمصص االهتالك، ومطروحاً منها خمصص التدين يف حقت
 ذي أمهية نسبية يف قيمتها. 

 ُتوزع إيرادات اإلجارة على الفرتات املالية اليت يشملها عقد اإلجارة.   -

 ية.تثبت تكلفة األصالحات اليت يتوقف عليها االنتفاع باملوجودات املؤجرة يف الفرتة املالية اليت حتدث فيها إذا كانت غري ذات أمهية نسب  -

كانت اإلصالحات ذات أمهية نسبية ومتفاوتة القيمة بني عام وآخر على مدى فرتات العقد، فإنه يتم تكوين خمصص إصالحات وحيمل إذا   -
 بالتساوي على الفرتات املالية.

الفرتة املالية اليت  يف احلاالت اليت يقوم فيها املستأجر بإجراء أصالحات يوافق املؤجر على حتملها، فإن املؤجر يثبتها مصروفات حتمل على -
 حدثت فيها. 

 : احتياطي خماطر االستثمار

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

%) من "إمجايل دخل االستثمارات املشرتكة" وفق ما هو وارد يف بيان الدخل كاحتياطي ملخاطر ١٠ال يقل عن ( يقتطع املصرف ما  - 
 . ٢٠٠٥) لعام ٣٥االستثمار وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم (

رب، وإذا زاد رصيد االحتياطي عن املبلغ يف �اية الفرتة املالية يعاجل املبلغ املطلوب تكوينه بصفته توزيعًا للدخل بعد اقتطاع نصيب املضا - 
املطلوب فإن املبلغ الزائد يتم حسمه من االحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات االستثمار املطلقة يف الفرتة املالية بعد اقتطاع 

 نصيب املضارب.

 القيمة العادلة للموجودات المالية:

، فإن سعر السوق املعلن يوفر أفضل دليل لقيمتها العادلة، أما عندما ال يتوفر عندما تدرج األداة املالية يف سوق نشط يتمتع بالسيولة -
سعر للعرض أو للطلب، فإن السعر املعتمد ألحدث معاملة متت ميكن أن يصلح دليًال للقيمة العادلة اجلارية وذلك بشرط عدم حدوث 

 إعداد القوائم املالية.  تغريات جوهرية يف الظروف االقتصادية فيما بني تاريخ املعاملة وتاريخ

يف حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات املالية أو عدم نشاط السوق أو عدم وجود سوق منظم  -
لسوقية بشكل جيد يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام مناذج تقييم ومن األساليب املتعارف عليها يف األسواق املالية االسرتشاد بالقيمة ا

 اجلارية ألداة مالية أخرى مشابة إىل حد كبري. 

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

ح املصرف عن مبلغ ميثل متوسط القيم ويف حال تعذر التوصل إىل قيمة واحدة متثل تقديراً للقيمة العادلة يكون من األنسب أن يفص -
اليت يعتقد بشكل معقول أنه ميثل القيمة العادلة، وعندما ال يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة جيب على املصرف اإلفصاح عن كل ما هو 

تملة بني القيم املدرجة متصل بتحديد القيمة العادلة ملساعدة مستخدمي القوائم املالية يف إجراء تقديراتم اخلاصة حول الفروقات احمل
 والقيم العادلة للموجودات. 
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  القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة:

هلا. ُمتثل األسعار السوقية يف تاريخ البيانات املالية (يف حال توفر أسواق نشطة هلذه املوجودات) للموجودات غري املالية القيمة العادلة  -
توسط احلسايب لتقييمات (ويف حا

ُ
) بيوت خربة ٣ل عدم توفر مثل هذه األسواق فيتم تقييمها يف تاريخ البيانات من خالل أخذ امل

 ُمرخصة وُمعتمدة.

 اهتالك موجودات قيد االستثمار أوالتصفية:  -أ 

روحــــــاً منهــــــا خســــــائر تــــــدين تســــــجل املوجــــــودات قيــــــد االســــــتثمار أو التصــــــفية بدايــــــًة بالتكلفــــــة، مث تقــــــاس بعــــــد ذلــــــك بالتكلفــــــة مط -
 القيمة املرتاكمة إن وجدت. 

 املوجودات الثابتة املادية: -

 تسجل املوجودات الثابتة امللموسة بدايةً  بالتكلفة مضافاً  إليها التكاليف األخرى املرتبطة با مباشرةً ، 

 املرتاكمة إن وجدت. مث تقاس بعد ذلك بالتكلفة مطروحاً  منها االهتالك املرتاكم وخسائر تدين القيمة

 يتم اهتالك املوجودات الثابتة ( باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لالستخدام. 

 % وبطريقة القسط الثابت وباستخدام النسب املئوية واالعمار االنتاجية التالية:

 ١ مباين  
 ٢٠ حتسينات على املباين  

 ٢٠ احلاسب اآليلمعدات وأجهزة   

 ١٥ مكتبيةأجهزة وجتهيزات   

 ١٠ أثاث ومفروشات  

 ٢٠ وسائط نقل سيارات و   

 ١٠٠         موجودات مستهلكة    

ميكـن عندما يقل املبلغ الذي ميكـن اسـرتداده مـن أي مـن املوجـودات الثابتـة عـن صـايف قيمتهـا الدفرتيـة فإنـه يـتم ختفـيض قيمتهـا إىل القيمـة الـيت  -
 خل بند مصاريف أخرى. اسرتدادها وتسجل قيمة التدين يف بيان الد

قاً يتم تتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة يف �اية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي ختتلف عن التقديرات املعتمدة  ساب -
 تسجيل التغري يف التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

مـن الســجالت عنـد الـتخلص منهـا أو عنـدما ال يوجـد أي منــافع مسـتقبلية متوقعـة مـن اسـتخدامها أو الــتخلص يـتم اسـتبعاد املوجـودات الثابتـة  -
 منها.

 املخصصات: -

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

 مع األخذ بعني االعتبار املخاطر وعدم اليقني احمليطني بذا االلتزام.

 اشرتاكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض �اية اخلدمة: - 
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ل يف مؤسســـة التأمينـــات االجتماعيـــة يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية و يســـدد بشـــكل منـــتظم التأمينـــات املرتتبـــة عـــن موظفيـــه إىل إن املصـــرف مســـج
املؤسســة. متثــل هــذه املســامهات اتفــاق املصــرف مــع موظفيــه حــول تعــويض �ايــة اخلدمــة و بالتــايل ســوف حيصــل املوظفــون علــى هــذا التعــويض مــن 

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

 

 ضريبة الدخل: 

 متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة. -

عن األرباح املعلنة يف البيانات حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة، وختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة  -
أو اخلسائر املالية ألن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غري خاضعة للضريبة أو مصاريف غري قابلة للتنزيل يف السنة املالية وإمنا يف سنوات الحقة 

 املرتاكمة املقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

 ضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات يف البلدان اليت يعمل فيها املصرف.حتســب ال -

بيانات إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف ال -
يت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية املالية والقيمة ال

 االلتزام الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

ل يف احتساب الربح الضرييب مستقبًال. بينما يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخ -
 يتم االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبالً عند احتساب الربح الضرييب.

ة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حال -
 املوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

ينما يتم يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تضاف مستقبًال إىل احتساب الربح الضرييب. ب
 نية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبال عند احتساب الربح الضرييب .االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزم

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

 

 رأس المال: 

 أو شراء أسهم المصرف:تكاليف إصدار  -

ا مل يتم قيد أي تكاليف ناجتة عن إصدار أو شراء أسهم املصرف على األرباح املدورة (بالصايف بعد األثر الضرييب هلذه التكاليف إن وجد). إذ
 تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصاريف على بيان الدخل. 

 إجراء املقاصة:

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

 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف: 

ؤجلة وأرصدة التمويالت غري املنتجة حيث يتم االعرتاف باإليرادات وامل
ُ
صاريف على أساس االستحقاق باستثناء اإليرادات اخلاصة بذمم البيوع امل

 ال يتم االعرتاف با كإيرادات ويتم تسجيلها يف حساب أرباح وعموالت حمفوظة. 

عمالئه، وميكن تقسيم الدخل من الرسوم (األتعاب) حيقق املصرف دخل من العموالت والرسوم (األتعاب) من خالل تقدمي اخلدمات املتنوعة ل
 ضمن فئتني: 
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) الدخل من اخلدمات املقدمة على فرتة معينة من الزمن: يتم االعرتاف بذا الدخل على أساس االستحقاق وحبيث حتمل كل فرتة مالية مبا ١
 ني واألتعاب اإلدارية واالستشارية املختلفة وغريها. خيصها من الدخل الذي يتضمن العموالت والرسوم من إدارة املوجودات واحلف  األم

 العموالت املتعلقة بالتسهيالت يتم تأجيلها واالعرتاف با حسب مبدأ االستحقاق. 

 ) الدخل من الصفقات (العمليات): ٢

ت شراء أسهم أو جمموعة من األوراق مثل األتعاب اليت تنشأ من املفاوضات أو املشاركة يف املفاوضات لصفقة (عملية) مع طرف ثالث مثل ترتيبا
 املالية أو بيع وشراء منشآت، يتم االعرتاف با عند اإلنتهاء من الصفقة (العملية).

 عليها. العموالت والرسوم أو اجلزء منها واليت يتم ربطها مع أداء معني جيب أن يتحقق، يتم االعرتاف با بعد أن تتحقق معايري األداء املتفق 

 لنقدية لألسهم: التوزيعات ا

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

 املوجودات املالية املرهونة:

لمنقوالت اليت هلا سجل ملصلحة األموال (املنقولة وغري املنقولة) اليت توضع عليها إشارة رهن على صحيفتها يف السجالت اخلاصة با للعقارات ول
 وتبقى له كافة حقوق امللكية إال أن حق التصرف يكون مبوافقة الدائن املرتن. املرتن الدائن وتبقى حيازتا بيد الراهن 

 الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون ُمستحقة:

مة ضمن بند موجودات قيد االستثمار والتصفية وذلك بالقيمة اليت آلت با تظهر املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف يف امليزانية العا -
يف قيمتها  للمصرف أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويُعاد تقييمها يف تاريخ البيانات املالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تدين 

م تسجيل الزيادة الالحقة يف بيان الدخل إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت كخسارة يف بيان الدخل وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد. يت
 تسجيله سابقاً. 

 الموجودات غير الملموسة:

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

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

 الزمين غري ُحمدد فيتم ُمراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل.

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

 يتم االعرتاف بنفقات األحباث كمصروف حيمل فور حدوثه على بيان الدخل.   -

 قدرة املصرف على إظهار أو حتقيق: يتم االعرتاف بالنفقات املدفوعة خالل مرحلة تطوير أصل غري ملموس كأصل شريطة •

o  .اجلدوى والقدرة التقنية على إكمال األصل غري امللموس ليصبح جاهزاً للبيع أو لالستخدام 

o  .نية املنشأة يف إكمال األصل وبيعه أواستخدامه 

o  .قدرة املنشأة على بيع أو استخدام األصل 

o  ذلك قدرة املنشأة على إظهار وجود سوق لألصل اجلديد أوفوائده إذا كان كيف سينتج هذا األصل منافع اقتصادية مستقبلية، ويتضمن
 سيتم استخدامه داخلياً. 
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o  .وجود القدرة التقنية واملالية لدى املنشأة إلكمال األصل وجتهيزه للبيع أو لالستخدام 

o  حلة التطوير.قدرة املنشأة على قياس وبشكل يعتمد عليه التكلفة املدفوعة على األصل غري امللموس يف مر 

حاسبية لكل بند من املوجودات غري امللموسة لدى املصرف : •
ُ
 فيما يلي السياسة امل

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

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

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

 %)٢٠سنوات ( ٥ برامج املعلوماتية  

 

 ديدة :معايير المحاسبة اإلسالمية الج

متوز  ٢٢ريخ أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية معيارين حماسبيني ومذكرة حماسبية توجيهية جديدة متت موافقة جملس اهليئة عليها بتا
 واملعايري احملاسبية اجلديدة هي : ٢٠١٠

 إطار إعداد التقارير املالية اإلسالمية . -أ

والسندات املماثلة ، ويكون مطلوباً من املؤسسات املالية اإلسالمية فصل استثماراتا يف نوعني من االستثمار يف الصكوك واألسهم  -ب
 االستثمار ومها االسهم والصكوك ويعتمد يف هذا الفصل على خصائص األدوات االستثمارية ومقاصد االستثمار .

ارف اإلسالمية تتطلب التزام املصرف اإلسالمي باملشاركة يف بعض معيار املسؤولية االجتماعية حيث أن املسؤولية االجتماعية يف املص -ت
هذا يتطلب األنشطة والربامج واألفكار االجتماعية لتلبية املتطلبات االجتماعية لألطراف املرتبطة به واملتأثرة بنشاطه سواًء بداخله او خارجه و 

 جمموعة من الشروط منها :

كامالً  بأحكام الشريعة  اإلسالمية قوالً  وعمالً  ، شكالً  ومضموناً  ، التقومي املستمر لألداء والنتائج ، ضرورة التزام البنك اإلسالمي التزاماً  
 االهتمام بإجراء حبوث ميدانية لتأكيد اإلثبات العملي لدور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعية .

 وقرار الحظر  االستمرارية -

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

التابع لوزارة اخلزانة  OFACاملتحدة األمريكية بغية رفع العقوبات اليت ال تزال مفروضة عليه من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية 

 األمريكية.

 ة العليا على استمرار البنك بتقدمي كافة اخلدمات والتسهيالت املصرفية للعمالء.إضافة إىل ما سبق، تؤكد اإلدار 
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 : نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية -٣

وك هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقاتا األصلية ثالثة أشهر فأقل)، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بن
لدى البنوك واملؤسسات املصرفية، وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة  ثالثة أشهر (استحقاقاتا  مركزية واألرصدة

 األصلية ثالثة أشهر فأقل) واألرصدة املقيدة السحب.

 ليرة سورية

 ٢٠١٥ البيان
 

٢٠١٤ 

 ١,٧٣٤,٦٠٩,٨٨٠ نقد في الخزينة
 

٨٤٧,٤١٧,٩٤٨ 

 كزية :أرصدة لدى مصارف مر 
   

 ١٧,٤١١,٣٩٨,٤٦٢ حسابات جارية/ ودائع تحت الطلب -
 

١٨,٠٦٣,٩٤٨,٦٤٠ 

 ٣,٥٠٥,٣٢٢,٤٣٩ متطلبات االحتياطي النقدي -
 

٢,٣٢١,٧٨٥,٩٤٣ 

 ٥٥١,٤٠١,٣٥٧ غرفة التقاص -أخرى 
 

٧٧,٠٣٩,٦٧٢ 

 ٢٣,٢٠٢,٧٣٢,١٣٨ المجمــوع     
 

٢١,٣١٠,١٩٢,٢٠٣ 

 

  ات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل:إيداعات وحسابات استثمار وشهاد -٤

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

لرية سورية  للسنة  ١٦,١٣٦,٩٠٣,٤٥٥ مقابل(لرية سورية   ٢٦,٢٥٤,٦٧٣,٨٠٣نتيجة العقوبات  قيدة السحباملة رصداأللغت ب

 ل.س ٩,٠١٧,١٢٩,٤٦٨يبلغ مبلغ األموال اخلاصة الصافية بالبنك  .)السابقة

  وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر: استثمارحسابات  -٥

  ليرة سورية  للسنة السابقة). ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ليرة سورية  (مقابل  صفربلغت األرصدة المقيدة السحب 

 

 مصارف  مصارف 
 المجمـــــــــــوع

 خارجيــــة محليــــة

 ٤٢٠١ ٥٢٠١ ٤٢٠١ ٥٢٠١ ٤٢٠١ ٥٢٠١ البيــــان 

 
 ليرة سورية         يرة سوريةل   ليرة سورية        ليرة سورية ليرة سورية          ليرة سورية   

حسابات 
جارية وتحت 

  الطلب

٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ ٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ ٢١,٣٩٤,٩٤٥,٤٩٩ ٣٠,٠١٣,٩٥٥,٥٤٥ ١٢,٤١٠,١٩٧,٢٢٠ ١٤,٨٥٦,٠٦٣,١٥٤ 

 ٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ ٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ ٢١,٣٩٤,٩٤٥,٤٩٩ ٣٠,٠١٣,٩٥٥,٥٤٥ ١٢,٤١٠,١٩٧,٢٢٠ ١٤,٨٥٦,٠٦٣,١٥٤ المجموع

 

 مصارف  مصارف 
 المجمـــــــــــوع

 خارجيــــة محليــــة

 ٤٢٠١ ٥٢٠١ ٤٢٠١ ٥٢٠١ ٤٢٠١ ٥٢٠١ البيــــان 

 

ليرة   
      سورية 

 ليرة سورية         ليرة سورية   ليرة سورية        ليرة سورية ليرة سورية    

حسابات استثمارية 
 مطلقة 

٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ٠ ٠ 

 ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ٠ ٠ المجموع



٩٤ / ٢٩ 

 :األنشطة التمويليةوأرصدة البيوع المؤجلة ذمم صافي  ـ ٦

 هي كما يلي: تفاصيل هذا البند أن

 ليرة سورية                                                                           

 البيــان
 المجمـوع الذاتيـــة الُمشتــركة

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

الُمرابحة والمرابحة لآلمر 
 بالشراء 

٣٥,٠٧٧,٩٤٥,٦٣٣ ٦٠,٨٠٤,٤٠٧,٠٤٦ ٠ ٠ ٣٥,٠٧٧,٩٤٥,٦٣٣ ٦٠,٨٠٤,٤٠٧,٠٤٦ 

 ٢١,٠١٥,٦٠٨ ٢١,٠١٥,٦٠٨ ٠ ٠ ٢١,٠١٥,٦٠٨ ٢١,٠١٥,٦٠٨ االستصناع

 ٨٢,٩٣٥,٤٨٦ ١٠٤,٦٧٠,٨٦٧ ٠ ٠ ٨٢,٩٣٥,٤٨٦ ١٠٤,٦٧٠,٨٦٧  اجارة الخدمات

ذمم ناتجة عن حسابات 
 خارج الميزانية

٧٦٨,٨٢٦,٥٠٩0F

١٥٤,٥٦٣,٥٠٥ ٧٦٨,٨٢٦,٥٠٩ ٠ ٠ ١٥٤,٥٦٣,٥٠٥ ١ 

 ٣٥,٣٣٦,٤٦٠,٢٣٢ ٦١,٦٩٨,٩٢٠,٠٣٠ ٠ ٠ ٣٥,٣٣٦,٤٦٠,٢٣٢ ٦١,٦٩٨,٩٢٠,٠٣٠ المجمـوع

 ١,٩٣٩,٤٦٣,٣٩٧- ٢,٦٤٢,٨١٣,٦٨٧- ٠ ٠ ١,٩٣٩,٤٦٣,٣٩٧- ٢,٦٤٢,٨١٣,٦٨٧- ينزل: األرباح المؤجلة 

 ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥- ١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٤- ٠ ٠ ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥- ١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٤- ينزل: األرباح المحفوظة

 ٩,١١٣,٨٩٩,٣٢٦- ١٣,١٠٥,٤١٩,٤١٠- ٠ ٠ ٩,١١٣,٨٩٩,٣٢٦- ١٣,١٠٥,٤١٩,٤١٠- ينزل: ُمخصص التدني 

صافي ذمم البيوع الُمؤجلة 
 وأرصدة التمويالت

٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤ ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ ٠ ٠ ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤ ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ 

 

ؤجلة وأرصدة التمويالت غري املنتجة  -
ُ
لرية سورية للسنة  ١٦,٦٢١,٨٣٣,٣٤٠لرية سورية ُمقابل  ١٩,١١٩,٤٧٣,٤٥٨بلغت ذمم البيوع امل
ؤجلة وأرصدة التمويالت (٣١السابقة أي ما نسبته (

ُ
للسنة  %)٤٧% ذاتية)، مقابل ما نسبته (٠% مشرتكة و٣١%) من رصيد ذمم البيوع امل

 . % ذاتية)٠% مشرتكة و٤٧السابقة (

ؤجلــة وأرصــدة التمــويالت غــري املنتجــة بعــد تنزيــل األ  -
ُ
لــرية ســورية أي مــا  ١٧,٥٤١,٦٥٩,٢٨٧واملرتاكمــة احملفوظــة  احربــبلغــت ذمــم البيــوع امل

% ذاتيــــة) مقابــــل ٠% مشــــرتكة و٣٠.٣احملفوظــــة ( ربــــاح٪) مــــن رصــــيد ذمــــم البيــــوع املؤجلــــة وأرصــــدة التمــــويالت  بعــــد تنزيــــل األ ٣٠.٣نســــبته (
 ية).% ذات٠% مشرتكة و٤٤.٤٧للسنة السابقة ( %)٤٤.٤٧لرية سورية أي ما نسبته ( ١٤,٩٨٩,١٠٨,٧٠٠

ؤجلة وأرصدة التمويالت املمنوحة للحكومة السورية وبكفالتها  -
ُ
ذمم البيوع  إمجايل%) من ٠لرية سورية أي ما نسبته ( ٠بلغت ذمم البيوع امل

ؤجلة وأرصدة التمويالت (
ُ
 . % ذاتية)٠% مشرتكة و٠للسنة السابقة ( %)٠أي ما نسبته ( ،لرية سورية ٠% ذاتية) ُمقابل ٠% مشرتكة و٠امل

 

 

 

 

 

 

                                                           
١
 لرية سورية للسنة السابقة.لرية سورية مقابل صفر  ٦٩٠,٠٨١,٠٤٧ مبلغ بلغت الذمم الناجتة عن حسابات خارج امليزانية املنتجة  - 

 



٩٤ / ٣٠ 

 (مباشرة): مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

 ليرة سورية 

 
٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٤,٨٧٤,٦٣١,٤٨٣ ٩,١١٣,٨٩٩,٣٢٦ الرصيد في بداية السنة

 ٢,٨٧٨,٧١٧,٤٧٢  ٢١,١٧٧,٦٠٠- خالل السنة / استرداد المكون 

 ١,٣٦٠,٥٥٠,٣٧١ ٤,٢٤١,٨٢٠,٧٧٢ فروفات تقييم

 ٠ ٢٢٩,١٢٣,٠٨٨-  الديون المعدومة)ص خالل السنة (المستخدم من المخص

 ٩,١١٣,٨٩٩,٣٢٦ ١٣,١٠٥,٤١٩,٤١٠ الرصيد في نهاية السنة

 ٠ ٠  ذاتية

 ٩,١١٣,٨٩٩,٣٢٦ ١٣,١٠٥,٤١٩,٤١٠ لمشتركة

 

لس النقد والتسليف رقم يتم تكوين خمصصات تدين لكافة ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت مبا فيها ذمم اإلجارة تقيدًا بأحكام قرار جم
 وتعديالته. ٢٠٠٩) لعام ٤/ م.ن/ب٥٩٧(

ل.س  والــــديون غــــري املنتجــــة ( مباشــــرة وغــــري مباشــــرة)  ٥٦,٠٩٦,٢٦٨قيمــــة خمصــــص التــــدين للــــديون املنتجــــة ( مباشــــرة وغــــري مباشــــرة ) يبلــــغ 
ـــــديون غـــــري املباشـــــرة  ١٢,٣٤٢,٠٦١,٨٢٤ ـــــغ ل.س  ١٩,٩٠٠,٠٠٠ل.س حيـــــث تبلـــــغ قيمـــــة خمصـــــص التـــــدين لل واملخصصـــــات االضـــــافية تبل

 ل.س ٧٢٧,١٦١,٣١٨

لرية سورية مقابل  )١٢١,٩٢٩,١٣٦(لغت املخصصات اليت انتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى مبلغ ب
 لرية سورية للسنة السابقة.) ٣٤٨,٢٩٢,٢٨٦(

 

 المحفوظة: رباحاأل -

 لبيــانا

 المجمـوع ذاتــية ُمشتركــة

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 (ليرة سورية) (ليرة سورية) (ليرة سورية) (ليرة سورية) ( ليرة سورية) (ليرة سورية) 

 ٨١٣,٤٩٥,٢٥٠ ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥ ٠ ٠ ٨١٣,٤٩٥,٢٥٠ ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥ الرصيد في بداية السنة

 ١,١٩٥,٥٧٠,٥٠١ ٦٨١,٣٥٦,٤٠٦ ٠ ٠ ١,١٩٥,٥٧٠,٥٠١ ٦٨١,٣٥٦,٤٠٦ ُيضاف: األرباح المحفوظة خالل السنة

ينزل: األرباح المحفوظة خالل السنة 
 المحولة إلى اإليرادات

-١,٠٠٦,٤٦٩,٦٥٦- ٣٦٩,١٣٥,٩٨١- ٠ ٠ ١,٠٠٦,٤٦٩,٦٥٦- ٣٦٩,١٣٥,٩٨١ 

 ٠ ٨١,٢٧٦,٥١٦- ٠ ٠ ٠ ٨١,٢٧٦,٥١٦- ينزل: األرباح المحفوظة التي تم إعدامها
 ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥ ١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٤ ٠ ٠ ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥ ١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٤ الرصيد في نهاية السنة

 

 



٩٤ / ٣١ 

 موجودات مالية ُمتاحة للبيع:  -٧

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

  ليرة سورية                                                                

 البيــان
 المجمـوع ذاتيــة ُمشتركــة

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٢,٥٦٥,٢٤١     ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ـ أسهم شركات    

 ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٢,٥٦٥,٢٤١     ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٢,٥٦٥,٢٤١ مجمـوع الموجودات المالية الُمتاحة للبيع

       

 

  فيما يلي جدوًال لإلفصاح عن االستثمارات في األسهم:

اسم الجهة 
المصدرة 

 ٢٠١٥للسهم/

طبيعة 
نشاط ال

الرئيسي 
للجهة 
 المصدرة

 القيمة االسمية القيمة السوقية عدد األسهم تاريخ الشراء نسبة التملك رأس مال الجهة المصدرة
قيمة الرهن 
 على السهم

   ٣,٦٩٨,٨٠٠ ٨,٦١٨,٢٠٤ ٤,٠٠٠ ١٦/١٢/٢٠١٠ ٠.٠٠٠٠٠٧٢٢ ٥١٢,١٤٣,٥٢٣,٠١٠  خدمي ناقالت الغاز

العقيلة  شركة
للتأمين 

  التكافلي
تامينال   ١٠٣,٠٠٢,٥٠٠ ٨٣,٩٤٧,٠٣٧ ١,٠٣٠,٠٢٥ ٢٢/٠٥/٢٠١٤ ٠.٠٥١٥٠١٢٥ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   

 

 ليرة سورية                                                                                            ٢٠١٤      

                   

                                                                             

 

 

 

 

 

اسم الجهة 
المصدرة 

 للسهم

طبيعة 
النشاط 
 الرئيسي

للجهة 
 المصدرة

رأس مال الجهة 
 المصدرة

 القيمة االسمية القيمة السوقية عدد األسهم تاريخ الشراء نسبة التملك
قيمة الرهن على 

 السهم

   ٢,١٧٤,٠٠٠ ٥,٠٢١,٩٤٠ ٤,٠٠٠ ١٦/١٢/٢٠١٠ ٠.٠٠٠٠٠٧٢٢ ٣٠١,٠١٥,٠٨٣,٦٠٠  خدمي ناقالت الغاز

شركة العقيلة 
 للتأمني

  التكافلي
   ١٠٣,٠٠٢,٥٠٠ ٩٠,١٢٧,١٨٨ ١,٠٣٠,٠٢٥ ٢٢/٠٥/٢٠١٤ ٠.٠٥١٥٠١٢٥ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التامني



٩٤ / ٣٢ 

 : رؤوس أموال شركاتات في استثمار  -٨

 فيما يلي جدول لالستثمارات المشتركو والذاتية كًال على حدة:

 

 اسم

 الشركة

 بلد

 التأسيس

بلد 
 اإلقامة

نسبة 
 امللكية

نسبة 
حقوق 
 التصويت

طبيعة 
 النشاط

تاريخ البيانات 
املالية املعتمدة 
 للشركة

 القيمة العادلة ستثماراالتكلفة  تاريخ التملك

الشركة 
السورية 

االسالمية 
 للتأمني

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠/٠١/٢٠٠٨ ٣١/١٢/٢٠١٥ خدمي %٥ %٥ سورية سورية

 : ستثمارااللي ُملخص احلركة اليت متت على قيمة فيما ي -

 

 ليرة سورية

 البيــان
 المجمـوع الذاتية شتركـةالم

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٥٤,٨٦٤,٣١٨ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٤,٨٦٤,٣١٨ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ الرصيد في بداية السنة

حصة المصرف من أرباح (خسائر) السنة قبل 
 الضريبة

٩٠١,٢٧٤- ٠ ٠ ٠ ٩٠١,٢٧٤- ٠ 

 ١,٠٣٦,٩٥٦ ٠     ١,٠٣٦,٩٥٦ ٠ تغيير بالسياسة المحاسبية

 ٢,٥٠٠,٠٠٠- ٠ ٠ ٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠- ٠ توزيعات أرباح

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ الرصيد في نهاية السنة

 صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك: -٩

  إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 ليرة سورية ٢٠١٥

 البيــان 

 المجمـوع الذاتية الُمشتركة

 التكلفة
االستهالك الُمتراكم + 

 مخصص التدني
 التكلفة صافي القيمة

االستهالك 
 الُمتراكم

صافي 
 القيمة

 التكلفة
االستهالك الُمتراكم 
 + مخصص التدني

 صافي القيمة

موجودات 
ُمنتهية  إجارة

 بالتمليك 

١٣٧,٧٦٣,٢٧٤ ١٨٩,٧٢٤,٩٩١- ٣٢٧,٤٨٨,٢٦٥ ٠ ٠ ٠ ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤ ١٨٩,٧٢٤,٩٩١- ٣٢٧,٤٨٨,٢٦٥ 

 ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤ ١٨٩,٧٢٤,٩٩١- ٣٢٧,٤٨٨,٢٦٥ ٠ ٠ ٠ ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤ ١٨٩,٧٢٤,٩٩١- ٣٢٧,٤٨٨,٢٦٥ المجمــوع

 



٩٤ / ٣٣ 

٢٠١٤ 

 ليرة سورية                                                                 

 البيــان

 المجمـوع ذاتيةال الُمشتركة

 التكلفة
 االستهالك الُمتراكم

 +مخصص التدني 
 التكلفة صافي القيمة

االستهالك 
 الُمتراكم

صافي 
 القيمة

 التكلفة
 االستهالك الُمتراكم

 +مخصص التدني
 صافي القيمة

موجودات 
ُمنتهية  إجارة

  بالتمليك

١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٦٢,٩٧٠,٣٤٦- ٣٤٩,٧٣٥,٥٣٨ ٠ ٠ ٠ ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٦٢,٩٧٠,٣٤٦- ٣٤٩,٧٣٥,٥٣٨ 

 ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٦٢,٩٧٠,٣٤٦- ٣٤٩,٧٣٥,٥٣٨ ٠ ٠ ٠ ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٦٢,٩٧٠,٣٤٦- ٣٤٩,٧٣٥,٥٣٨ المجمــوع

  

ستحقة  إمجايلبلغ  -
ُ
 لرية سورية غري منتج. ٤,٦١٧,٠٨٠منها لرية سورية  ١٢,٢٣٣,٢٢٢أقساط اإلجارة امل

 لرية سورية غري منتج. ٣,٥٠٤,٤٠٩منها ة لرية سورية كما يف الفرتة السابق  ٣,٥٧٣,١٧٩مقابل  -

 ل.س  ٤,٨١٧,٢٧٥بلغ خمصص التدين لقيمة موجودات االجارة املنتهية بالتمليك مبلغ 

 

 

 أو التصفية:  ستثماراالصافي موجودات قيد  -١٠

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 ليرة سورية

 البيــان
 المجمـوع الذاتية الُمشتركـة

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ١٢,٩٥٧,٠٥٧ مقتناة بغرض المرابحة 
 

    ٠ ١٢,٩٥٧,٠٥٧ 
 ٥٧٧,١٦٥,٥٣٧ ٦٢٢,٨٨٠,٤٨٠     ٥٧٧,١٦٥,٥٣٧ ٦٢٢,٨٨٠,٤٨٠ موجودات آيلة لوفاء ديون.

 ٥٧٧,١٦٥,٥٣٧ ٦٣٥,٨٣٧,٥٣٧     ٥٧٧,١٦٥,٥٣٧ ٦٣٥,٨٣٧,٥٣٧ )١اإلجمالي (

ايلة لوفاء ـ مخصص استهالك موجودات 
  ديون

٧,٨٠٥,٩٠٥- ٠     ٧,٨٠٥,٩٠٥- ٠ 

ايلة لوفاء ـ مخصص تدني موجودات 
 ديون

-٢,٠٦١,٧٤٣- ٦,٨٢١,٧٤٣-     ٢,٠٦١,٧٤٣- ٦,٨٢١,٧٤٣ 

 ٩,٨٦٧,٦٤٨- ٦,٨٢١,٧٤٣-     ٩,٨٦٧,٦٤٨- ٦,٨٢١,٧٤٣- )٢إجمالي المخصصات (

 ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٦٢٩,٠١٥,٧٩٤     ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٦٢٩,٠١٥,٧٩٤ )٢-١الصافي (

 

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

 
٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  المجموع  ىموجودات مستملكة أخر  مستملكةعقارات  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

 ٣٤٩,٧١٩,٣٤٣ ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٠ ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ رصيد بداية السنة     

 ٢٢٧,٤٤٦,١٩٤ ٤٥,٧١٤,٩٤٣ ٠ ٤٥,٧١٤,٩٤٣ إضافات



٩٤ / ٣٤ 

 ٧,٨٠٥,٩٠٥- ٧,٨٠٥,٩٠٥ ٠ ٧,٨٠٥,٩٠٥ مخصص استهالك

 ٢,٠٦١,٧٤٣- ٤,٧٦٠,٠٠٠- ٠ ٤,٧٦٠,٠٠٠- خسارة التدني

 ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٦١٦,٠٥٨,٧٣٧ ٠ ٦١٦,٠٥٨,٧٣٧ رصيد نهاية السنة 



٩٤ / ٣٥ 

 موجودات ثابتة  -١١

  ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إ

 
  ة وأثاثوأجهز معـدات   

 أجهزة
 أخرى 

مشاريع تحت 
 التنفيذ

 
 المجموع تحسينات المباني الحاسب اآللي وسائط نقـل مبانـــي أراضي

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية ٥٢٠١

 التكلفـــة:
         

 اية السنةالرصيد في بد
 

١١,٠٦٠,٠٥٩ ٦٨,٤٨٠,٣٥٥ ٢٥٠,١٦٤,٤٤٧ ٤٠,٢٦١,٢٠٠ ٣٤٢,٥١٣,٨٧٦ ١,٩٠٥,٧٦٩,٠٩٠ 
 

٢,٦١٨,٢٤٩,٠٢٧ 

 اضافات
 

٧,٣٩٢,١٨٢ ٤٥,٤٥١,٧٥١ ٣٨,٦٦٨,٨٨٤ ١١,٩٧٥,٠٠٠ ٨١,٠٣٦,٢٢٧ ٢٥,١٧٤,٧٠٧ 
 

٢٠٩,٦٩٨,٧٥١ 

 استبعادات
  

-٧٩,٠٠٠- ٣,٥٠٠,٠٠٠- ٢,٠٢٥ 
   

-٣,٥٨١,٠٢٥ 

 سنةالرصيد في نهاية ال
 

١٨,٤٥٢,٢٤١ ١١٣,٩٣٢,١٠٦ ٢٨٨,٧٥٤,٣٣١ ٤٨,٧٣٦,٢٠٠ ٤٢٣,٥٤٨,٠٧٨ ١,٩٣٠,٩٤٣,٧٩٧ 
 

٢,٨٢٤,٣٦٦,٧٥٣ 

 االستهالك المتراكم:
         

 استهالك متراكم في بداية السنة
 

-٦,١٢٩,١١٩- ٣٦,٧٧٧,٨٢٣- ٢١١,٩٥٠,٢٦٤- ٢٥,٣٢٢,٢٦٠- ٢١٠,٥٩١,٩١٦- ١٥١,٣٣٤,٦٨٨ 
 

-٦٤٢,١٠٦,٠٧٠ 

 استهالك السنة
 

-١٢,٣٢٣,١٢٢- ٢٠,٣٦٤,٩٥١- ٣٦,٢٥١,٠١٢- ٧,١٥١,٢٨٣- ٥٣,٠٧٢,٣٢٩- ١٩,١٢٠,٦٢٠ 
 

-١٤٨,٢٨٣,٣١٧ 

 استبعادات
  

٦٧,١٥٠ ٣,٥٠٠,٠٠٠ ١,٧٥٥ 
   

٣,٥٦٨,٩٠٥ 

 االستهالك المتراكم في نهاية السنة
 

-١٨,٤٥٢,٢٤١- ٥٧,١٤٢,٧٧٤- ٢٤٨,١٣٤,١٢٦- ٢٨,٩٧٣,٥٤٣- ٢٦٣,٦٦٢,٤٩٠- ١٧٠,٤٥٥,٣٠٨ 
 

-٧٨٦,٨٢٠,٤٨٢ 

 التدني في القيمة
 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

٠ 
صافي القيمة الدفترية للموجودات 

  الثابتة
٠ ٥٦,٧٨٩,٣٣٢ ٤٠,٦٢٠,٢٠٥ ١٩,٧٦٢,٦٥٧ ١٥٩,٨٨٥,٥٨٨ ١,٧٦٠,٤٨٨,٤٨٩ 

 
٢,٠٣٧,٥٤٦,٢٧١ 

دفعات على حساب شراء موجودات 
          ثابتة

 مشاريع تحت التنفيذ

 
      

١٩٧,٠٠٨,٢٢٦ ١٩٧,٠٠٨,٢٢٦ 

الموجودات الثابتة في نهاية  صافي
  السنة

٢,٢٣٤,٥٥٤,٤٩٧ ١٩٧,٠٠٨,٢٢٦ ٠ ٥٦,٧٨٩,٣٣٢ ٤٠,٦٢٠,٢٠٥ ١٩,٧٦٢,٦٥٧ ١٥٩,٨٨٥,٥٨٨ ١,٧٦٠,٤٨٨,٤٨٩ 

 ية مالية القتناء موجودات ثابتة يف املستقبل اليوجد أية التزامات تعاقدل.س ،    ٨,١١٠,٨١٤ضمن فروع مغلقة مت اهتالكها بالكامل بقيمة  جد مبالغ لبند معدات وأجهزة وجتهيزاتيو           

 ل.س ٤٧٢,٧٩٤,٦١٧مبلغ  الستخدامبلغت قيمة تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل وال تزال يف ا



٩٤ / ٣٦ 

 

 

معـدات وأجهزة  مبانـــي أراضي ٤٢٠١
 وأثاث

مشاريع تحت  أخرى تحسينات المباني الحاسب اآللي وسائط نقـل
 التنفيذ

 المجموع

 تكلفـــة:ال
         

 الرصيد في بداية السنة
 

٢,٥٥٧,٣٢٦,٧٥٠   ٩,٣٥٨,٦٧٩ ٥٩,٥٤٦,٩٥٠ ٢٣١,٨٢٢,٨١٢ ٣٣,٧٩٠,٥٠٠ ٣١٩,٣٣٢,٠٦٦ ١,٩٠٣,٤٧٥,٧٤٣ 

 اضافات
 

٢٩٣,٣١٨,٤٧١   ١,٧٠١,٣٨٠ ٨,٩٣٣,٤٠٥ ١٨,٣٤١,٦٣٥ ١٢,٠٧٠,٧٠٠ ٢٣,١٨١,٨١٠ ٢٢٩,٠٨٩,٥٤١ 

 استبعادات
 

-٢٣٢,٣٩٦,١٩٤-   ٠ ٠ ٠ ٥,٦٠٠,٠٠٠-   ٢٢٦,٧٩٦,١٩٤ 

 الرصيد في نهاية السنة
 

٢,٦١٨,٢٤٩,٠٢٧   ١١,٠٦٠,٠٥٩ ٦٨,٤٨٠,٣٥٥ ٢٥٠,١٦٤,٤٤٧ ٤٠,٢٦١,٢٠٠ ٣٤٢,٥١٣,٨٧٦ ١,٩٠٥,٧٦٩,٠٩٠ 

 االستهالك المتراكم:
 

              ٠ 
 استهالك متراكم في بداية السنة

 
-٥٥٢,٣٦٦,٠٦٣-   ٦,١٢٩,١١٩- ٣٢,١٧٢,٠٥٩- ١٨٤,٤١٩,٨٤٨- ٢٦,٧٣٨,٩١٤- ١٦٧,٩٩١,٩٠٤- ١٣٤,٩١٤,٢٢٠ 

 استهالك السنة
 

-١٦٩,٥٨٥,٢٤٠-   ٠ ٤,٦٠٥,٧٦٤- ٢٧,٥٣٠,٤١٦- ٤,١٨٣,٣٤٦- ٤٢,٦٠٠,٠١٢- ٩٠,٦٦٥,٧٠٢ 

 استبعادات
 

٧٩,٨٤٥,٢٣٤   ٠ ٠ ٠ ٥,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٤,٢٤٥,٢٣٤ 

 االستهالك المتراكم في نهاية السنة
 

-٦٤٢,١٠٦,٠٧٠-   ٦,١٢٩,١١٩- ٣٦,٧٧٧,٨٢٣- ٢١١,٩٥٠,٢٦٤- ٢٥,٣٢٢,٢٦٠- ٢١٠,٥٩١,٩١٦- ١٥١,٣٣٤,٦٨٨ 

 التدني في القيمة
 

٠   ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
صافي القيمة الدفترية للموجودات 

  الثابتة
١,٩٧٦,١٤٢,٩٥٧   ٤,٩٣٠,٩٤٠ ٣١,٧٠٢,٥٣٢ ٣٨,٢١٤,١٨٣ ١٤,٩٣٨,٩٤٠ ١٣١,٩٢١,٩٦٠ ١,٧٥٤,٤٣٤,٤٠٢ 

دفعات على حساب شراء موجودات 
  ثابتة

              ٠ 

 مشاريع تحت التنفيذ

 

            ١٨٨,٨٠٦,٠٨٩ ١٨٨,٨٠٦,٠٨٩  

 ٢,١٦٤,٩٤٩,٠٤٦ ١٨٨,٨٠٦,٠٨٩  ٤,٩٣٠,٩٤٠  ٣١,٧٠٢,٥٣٢ ٣٨,٢١٤,١٨٣ ١٤,٩٣٨,٩٤٠ ١٣١,٩٢١,٩٦٠ ١,٧٥٤,٤٣٤,٤٠٢               صافي الموجودات الثابتة في نهاية السنة

 موجودات ثابتة يف املستقبل اليوجد أية التزامات تعاقدية مالية القتناء 

 ل.س ٧٧,٣٤٠,٥٠٥مبلغ  ستخدامبلغت قيمة تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل وال تزال يف اال

 



٩٤ / ٣٧ 

 وفيما يلي قيمة الموجودات الثابتة للفروع المغلقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ـ موجودات غير ملموسة١٢

 

     ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إ

 ليرة سورية                                                              

 

٢٠١٥ 

  

٢٠١٤ 

 
 

 أخرى أنظمة 

 

 أخرى أنظمة 

 حاسوب وبرامج البيـــــــــــــان 
 

 

 حاسوب وبرامج
 

 
 ليرة سورية ليرة سورية

 

 ليرة سورية ليرة سورية

 ٠ ٢٢,٠٩٥,٩٦١ رصيد بداية السنة
 

٠ ٢٧,٣٤٨,٤٠٠ 

 ٠ ١٢,٧٢٣,٢٨٤ إضافات
 

٠ ١,٦٢١,١٢٤ 

 ٠ ٢٥,٥٥٩,٢٥٣- طفاء للسنة اإل
 

-٠ ٢,٠٣٧,٦٤٠ 

              ٢,٣٦٨,٣٤٩ تصحيح إطفاء سنوات سابقة

 

-٤,٨٣٥,٩٢٣              

  ١١,٦٢٨,٣٤١ رصيد نهاية السنة

 

٢٢,٠٩٥,٩٦١  

 

 

 

 

 

 

 مبلغ الموجودات الثابتة الفرع 

 ٢٣,١٠٥,٤٩٩ دير الزور ١

 ٤٢,٣٧٠,٩٤٤ سيف الدولة ٢

بع حبراتالس ٣  ٥٣,٩٨٠,٠٧٧ 

 ٢٨,٩٧٧,١٧٧ حرستا ٤

 ٢٠,٥٩٩,٥٩١ عدرا ٥

 ٢٢,٧٣٣,٢١٧ الرقة ٦

 ٤٣,٠٩٠,٩٥٥ درعا ٧

 ٣٥,٦٦٨,٣٣٥ ادلب ٨

 ٢٧٠,٥٢٥,٧٩٥ المجموع 

   



٩٤ / ٣٨ 

 

 موجودات أخرى   -١٣

 

   ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 ليرة سورية                                                  

 
٢٠١٥ 

 

٢٠١٤ 

 ٣٦,٣٥٣,٩٨٠ إيرادات برسم القبض 

 

٣٣,٠٤٩,٩٥٩ 

 ١٤١,٩٠٩,١٣٦ مصروفات مدفوعة مقدماً 

 

٥٦,٣٢٣,٠١٢ 

 ١٢,٢٣٣,٢٢٢ إجارة منتهية بالتمليك. ذمم 

 

٣,٥٧٣,١٧٩ 

 ٢٦٧,٢٩٧,٠٦١ حسابات مدينة أخرى -أخرى 

 

١٤٨,٨٠١,٣٦٢ 

 ٦٣٥,٦٠٢,٦٦٤ نقد مفقود للفروع المغلقة

 

٥٠٣,٨٤٣,٦٢٠ 

 ٠  نقد مسروق
 

٨٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ٦٣٥,٦٠٢,٦٦٤- مؤونة نقد مفقود للفروع المغلقة

 

-٥٠٣,٨٤٣,٦٢٠ 

 ٤٥٧,٧٩٣,٣٩٩ المجمـــــــوع                                       

 

٣٢١,٧٤٧,٥١٢ 

 

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي :  -١٤

أن حتتف  لدى مصرف سورية  جيب على املصارف اخلاصة ٢٠٠١) لعام ٢٨اث املصارف اخلاصة واملشرتكة رقم (بناًء على قانون إحد     
 % من رأس مال املصرف، ويتم اإلفراج عنها فقط عند تصفية املصرف. ١٠املركزي بوديعة جممدة (حمجوزة) تعادل 

 يتكون هذا البند مما يلي :

 كانون األول  ٣١                كانون األول  ٣١                                                                                            

      ٤٢٠١   ٥٢٠١  

  ل.س.   ل.س.     

 ٥٠٠,٥٧٤,٢٧٠   ٥٠٠,٥٧٤,٢٧٠                                                                             ليرة سورية

  ٧٠٥,٥٥١,٣٨٤,١  ٢٠٣,٥٦٣,٣٥٤,٢  ر أمريكيدوال

 ٩٧٥,١٢٥,٨٨٥,١  ٤٧٣,٣٧٥,١٥,٨٢   المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 



٩٤ / ٣٩ 

 مصارف ومؤسسات مالية: استثماروحسابات  إيداعات -١٥

 
٤٢٠١ ٥٢٠١ 

 

 خـــــارج  داخــــل

 الجمهورية 
 

 خـــــارج  داخــــل

 الجمهورية 
 

 وعالمجمـــ الجمهورية المجمـــوع الجمهورية

 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

حسابات جارية 
 وتحت الطلب

١٥,٢١٠,٩٧٦,٤٥٧ ٧,٢٢٠,٧٦٦ ١٥,٢٠٣,٧٥٥,٦٩١ ١١,٥٨٦,٦٩٩,٧٨٠ ٧,٢٢١,٦٥٢ ١١,٥٧٩,٤٧٨,١٢٨ 

 ٣٥٦,٣٣٤,٩٦١ ٠ ٣٥٦,٣٣٤,٩٦١ ٤٨٠,٨٨٢,٦٨٠ ٠ ٤٨٠,٨٨٢,٦٨٠ ودائع مجمدة 

 ١٥,٥٦٧,٣١١,٤١٨ ٧,٢٢٠,٧٦٦ ١٥,٥٦٠,٠٩٠,٦٥٢ ١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠ ٧,٢٢١,٦٥٢ ١٢,٠٦٠,٣٦٠,٨٠٨ مجموع ال     

 حيث مت فصل مبلغ خارج اجلمهورية وكان مدرج سابقاً ضمن مبلغ داخل اجلمهورية. ٢٠١٤مت تعديل أرقام املقارنة لعام 

 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء:  -١٦

                                                  ما يلي:ن تفاصيل هذا البند هي كإ

 ليرة سورية                                                

 
٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 حسابات جارية / تحت الطلب
  

 ٧,١٧٥,٤٨٨,٨٣٩ ٨,٤٦٢,٩٦٩,٤٩٨ بالليرة السورية

 ٨,٦٦٥,١٢٦,٣٣٧ ٢١,٥٣٩,٦٤٣,٩٥٠ بالعمالت األجنبية

 ١٥,٨٤٠,٦١٥,١٧٦ ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨ المجموع

 

أرصــدة احلســابات  إمجــايل٪) مــن  ٠.٦لــرية ســورية أي مــا نســبته ( ١٨٤,٩٠١,٤٣٩بلغــت ودائــع احلكومــة الســورية والقطــاع العــام الســوري  -
 ٪) يف السنة السابقة . ٣.٢٣لرية سورية  أي ما نسبته( ٥١١,٠٨٤,٩٧٤مقابل  اجلارية للعمالء

 ـة:تأمينــات نقديــ -١٧

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 البيان
 / بالليرات السورية٢٠١٤ / بالليرات السورية٢٠١٥

 الذاتية المشتركة الذاتية المشتركة

 ٠ ١٥,٩٥٤,٣٤٩   ١١,٢٩٨,٤٦٦ تأمينات مقابل ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت 
 ٠ ٥٢٤,١١٩,٨٥٦   ٦٦٤,٤٢٢,٦٤٧ تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

 ٠ ٢,٠٨٣,٤٥٢   ٥١٢,٤٦٥ هامش الجدية
 ٠ ١٦,١٨٨,٤٣٧,٥٧٤   ٣٤,٢٨٢,٠٤٠,٦١٨ تأمينات أخرى 

 ٠ ١٦,٧٣٠,٥٩٥,٢٣١   ٣٤,٩٥٨,٢٧٤,١٩٦ المجموع
 عائد . ىل.س ال تعط ٣٤,٨١٤,٢٦٦,٨٥٢من ضمن التأمينات املذكورة مبلغ 



٩٤ / ٤٠ 

 

 ُمخصصات متنوعة: -١٨

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 

 
 خالل السنة المستخــدم السنــــة المكون خالل السنــــة رصيد بداية

 مـا تـم رده

 لإليرادات

 رصيد نهاية

 السنـة

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ٢٠١٥

 ٧,٩٠٥,١٢٨ ٠ ٦٦,٥٤٧ ٤,٣٤٥,٨٢١ ٣,٦٢٥,٨٥٤ مخصص تعويض نهاية الخدمة

 ٣,٩٢٢,٠٤٣ ٠ ٠ ٠ ٣,٩٢٢,٠٤٣ غيليمؤونة القطع التش

 ٤٧,٨٢٣,٣٣٦ ٠ ٥٩,٧٢٧,٩٩٥ ٧٨,٧٦٩,٢٤٨ ٢٨,٧٨٢,٠٨٣ مخصص ضريبة أجور وحوافز

 ١٩,٩٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٦,٩٠٠,٠٠٠ م. تدني للديون غير مباشرة 

 ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ تأمين ذاتي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ م. لقاء مخاطر محتملة
 ١٨٤,٥٥٠,٥٠٧ ٠ ٥٩,٧٩٤,٥٤٢ ١٢١,١١٥,٠٦٩ ١٢٣,٢٢٩,٩٨٠ جمـــوعالم     

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ٢٠١٤

 ٣,٦٢٥,٨٥٤ ٠ ٣٣٤,٦٢١ ١,١٩٦,٢٤١ ٢,٧٦٤,٢٣٤ مخصص تعويض نهاية الخدمة

 ٣,٩٢٢,٠٤٣ ٠ ٠ ٠ ٣,٩٢٢,٠٤٣ مؤونة القطع التشغيلي

 ٢٨,٧٨٢,٠٨٣ ٠ ٤٦,٢٩٢,٧٢١ ٥١,١٠٦,٠٠٥ ٢٣,٩٦٨,٧٩٩ مخصص ضريبة أجور وحوافز

 ١٦,٩٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩,٣١٨,٧٦١ ١٣,٥٨١,٢٣٩ م. تدني للديون غير مباشرة 

 ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ تأمين ذاتي

 ٠ ٠ ٧٧,٨٠٠,٦٤٤ ٦٦,٩٥١,٢٨٩ ١٠,٨٤٩,٣٥٥ م. لقاء مخاطر محتملة
 ١٢٣,٢٢٩,٩٨٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ١٢٤,٤٢٧,٩٨٦ ١٦٣,٥٧٢,٢٩٦ ٩٠,٠٨٥,٦٧٠ المجمـــوع     

 

 ـ ضريبة الدخل:١٩

 ـ موجودات/ مطلوبات ضريبية ُمؤجلة: أ

 إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

 
٢٠١٤  ٢٠١٥  

 الحسابات

 المشمولة
 المبالـغ المحـررة رصيـد بدايـة السنـة

ــغ  المبال
 المضـافة

 الرصيـد في نهايـة السنة
الضريبة 

 ؤجلـةالم
 الضريبـة المؤجلـة

 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

ضريبية  موجودات
 ؤجلةم

١,١٧٧,٠٧٥,٢٢٧ ٠ ٢٣٢,٥٤٤,٤٧٣ ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ 
 

١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ 

 
 

 .١١/٠٨/٢٠١٥تاريخ  / ١١٨١٤رقم /  بالقرار ٢٠٠٩وعام  ٢٠/٠٨/٢٠١٤بتاريخ  ٥/ح/٢٥٥بالقرار رقم  ٢٠٠٧مت تصفية الضريبة لعام 



٩٤ / ٤١ 

 من قبل مديرية املالية  ٢٠١٠و  ٢٠٠٨ويتم اآلن مراجعة بيانات عام  

 

 إنَّ الحركة على حساب الموجودات/ المطلوبات الضريبية الُمؤجلة هي كما يلي:  -

 ٢٠١٥  ٢٠١٤   

  موجودات مطلوبات موجودات مطلوبات

  يرة سورية ل ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 رصيد بداية السنة ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ ٠ ٦٦٥,٢٦٦,٣٠٢ ٠

 المضاف  ٠ ٧٤٤,٣٥٣,٣٩٨ ٠

 المستبعد ٢٣٢,٥٤٤,٤٧٣ ٠  

 رصيد نهاية السنة ١,١٧٧,٠٧٥,٢٢٧ ٠ ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ ٠

 

 

 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي: -ب

٢٠١٥ ٢٠١٤  

  ليرة سورية  ليرة سورية 

 قبل الضريبة المحاسبي /الربحالخسارة ٦,٠٧٨,٣٦٠,٥٥١ ٩٥٥,٢٠٣,٧٦٢-

 تطرح: أرباح غير خاضعة للضريبة  ٥,١٧٨,١٠١,٢٥٩- ٢,٠٥١,٠١٩,٢٥٠-

 تضاف: مصروفات غير مقبولة ضريبياً  ٢٩,٩١٨,٦٠١ ٢٨,٨٠٩,٤١٧

 الربح الضريبي             ٩٣٠,١٧٧,٨٩٣             ٥٩٥,٤١٣,٩٧٧,٢-

 ريبة الدخلنسبة ض %٢٥ %٢٥

 ضريبة الدخل ٢٣٢.٥٤٤,٤٧٣ ٧٤٤,٣٥٣,٣٩٨-

 مطلوبات ُأخرى: -٢٠

                            :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 ليرة سورية                                                         

 
٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٣١٩,٦٠٦,٨١٠ ٥٦٣,٥٩٦,٢٠٤ شيكات مقبولة الدفع 

 ٢٧,٦٥٧,٦٦١ ٨٢ ادات مقبوضة مقدماً إير 

 ٤١٠,٤٤٢,٥٨٥ ٧٦,٠٩٤,٨٤٦ ذمم دائنة أخرى 

 ٦٩,٣٧٣,٢٦٧ ٩٥,١٥٧,١١٠ مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

 ١٥,٧٢١ ٢٢,٢٥٠ رباح غير شرعية مجنبهأ

 ٢٢,٥٨٤ ٢٣,٤٨٩ حسابات بين الفروع

 ٨٢٧,١١٨,٦٢٨ ٧٣٤,٨٩٣,٩٨١ المجموع                   



٩٤ / ٤٢ 

 

 ات المطلقة: ستثمار االت ـ حسابا٢١

 إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 ليرة سورية

 البيــان

٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 عمالء
مصارف ومؤسسات 

 مالية
 عمالء المجمـوع

مصارف ومؤسسات 
 مالية

 المجموع

 ١٣,٨٩٧,٢٨٩,٦٦٠ ٢٥٤,٨٧٤,٥٤٣ ١٣,٦٤٢,٤١٥,١١٧ ١٤,٣٤٥,٩١٤,٨٣٩ ١١٨,٤٩٦,٨٦٧ ١٤,٢٢٧,٤١٧,٩٧٢ حسابات التوفير

 ١٥,٦١١,٦٥٢,٦٧٧ ٥١٤,٠٦٤,٠٧٩ ١٥,٠٩٧,٥٨٨,٥٩٨ ١٩,٢٥٩,٩٢٢,٤٨٧ ٢٩٨,٣٢٤,٢٤٠ ١٨,٩٦١,٥٩٨,٢٤٧ ألجـل

الوكاالت 
 االستثمارية

٣,٠٧٧,٨٦٣,٨٣٥ ١,٢٩٢,٠٦٣,٨٣٥ ١,٧٨٥,٨٠٠,٠٠٠ ٣,٨٨١,٠٦٠,٩٦٥ ١,٧٥٨,٩٦٠,٩٦٥ ٢,١٢٢,١٠٠,٠٠٠ 

 ٣٢,٥٨٦,٨٠٦,١٧٢ ٢,٠٦١,٠٠٢,٤٥٧ ٣٠,٥٢٥,٨٠٣,٧١٥ ٣٧,٤٨٦,٨٩٨,٢٩١ ٢,١٧٥,٧٨٢,٠٧٢ ٣٥,٣١١,١١٦,٢١٩ المجمـوع

 أعباء محققة غير

 مستحقة الدفع 
١٩٩,٦٢٦,٦٦٥ ١٩٩,٦٢٦,٦٦٥ ٣٨٦,٢٨٥,٨٩٢ ٣٨٦,٢٨٥,٨٩٢ 

إجمالي حسابات 
 االستثمار الُمطلقة

  ٣٢,٧٨٦,٤٣٢,٨٣٧     ٣٧,٨٧٣,١٨٤,١٨٣ 

 

 

 : القيمة العادلة احتياطيـ ٢٢

  ليرة سورية             :                  إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي

0Bالبيــان 
 ذاتيــة مشتـركة

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٠ ٠ ٥,٥٤٨,٢٩٠- ١١,١٥٨,٠٦٦- الموجودات المالية الُمتاحة للبيع

 ٠ ٠ ٥,٥٤٨,٢٩٠- ١١,١٥٨,٠٦٦- المجمـوع
 

 القيمة العادلة كانت على النحو التايل: احتياطيإنَّ احلركة على 

 

   القيمة العادلة/ ضمن حقوق الملكية:  احتياطي -

 ليرة سورية                                                                         

1Bان ـ ـ ي ب ل موجودات مالية  ا
 ُمتاحة للبيع

ات استثمار 
 في العقارات

موجودات ُمتاحة 
 للبيع 

 المجمـوع

2B٠ ٠ ٠ ١١,١٥٨,٠٦٦- ٢٠١٥  ٢٠١٥ 

 ٠ ٠ ٠ ٥,٥٤٨,٢٩٠- في بداية السنةالرصيد 

 ٠ ٠ ٠ ٥,٦٠٩,٧٧٦- أرباح (خسائر) غير ُمتحققة



٩٤ / ٤٣ 

     مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

 ٠ ٠ ٠ ١١,١٥٨,٠٦٦-  الرصيد في نهاية السنة

3B٠ ٠ ٠ ٥,٥٤٨,٢٩٠- ٢٠١٤  ٢٠١٤ 

 ٠ ٠ ٠ ١٦١,٣٩٠ الرصيد في بداية السنة

 ٠ ٠ ٠ ٥,٧٠٩,٦٨٠- أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

 ٠ ٠ ٠ ٥,٥٤٨,٢٩٠- الرصيد في نهاية السنة 

 :ستثماراالمخاطر  احتياطي -٣٢

 هي كما يلي:  ستثماراالخماطر  احتياطية على أصلإنَّ احلركة احل

 ليرة سورية                                                   

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيــان

 ٨٨,٨٥٩,٥١٥ ٨٨,٨٥٩,٥١٥ رصيد بداية السنة

 ٠ ٦٨,٩٨٣,٦٤٦ ضافات خالل السنةاإل

   فروقات أسعار الصرف

 ٨٨,٨٥٩,٥١٥ ١٥٧,٨٤٣,١٦١ رصيد نهاية السنة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٩٤ / ٤٤ 

 رأس المال المكتتب به وعالوة( خصم): -٢٤

ة أمسيسهم بقيمة  ٨٤,٩٩٤,٠٥٧موزعة على  ل.س ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠من  ٢٠١٤ كانون األول ٣١يتكون رأس مال املصرف كما يف 
 ل،س للسهم الواحد.  ١٠٠قدرها

 القيمة املعادلة التارخيية يورو دوالر أمرييكي عدد االسهم البيــان

تعديالت فروقات قطع 
 على

تعديالت فروقات 
 قطع على

رأس املال املدفوع 
 بالدوالر

رأس املال املدفوع 
 باليورو

رأس املال املدفوع باللرية 
 السوربة

٣,٧٥٨,٤٣٤,٩٧١     ٣٧,٥٨٤,٣٥٠     

رأس املال املدفوع بالدوالر 
الذي مت بيعه وحتويله إىل 

 اللرية السورية

٥٢٠,٩٥٠,٠٠٠     ٥,٢٠٩,٥٠٠     

رأس املال املدفوع بالدوالر 
الذي مت بيعه وحتويله إىل 

 اليورو

٥٣,٠٦٣,٢٥٠   ١,٩٣٣,٨١٢,٧٥٠ ٥,٤٠٠,٠٠٠   ١٩,٣٣٨,١٢٨ 

رأس املال املدفوع بالدوالر 
 لرية السورية)(سجل بال

٩,٥١٨,٨١٣,٦٦١ ٢,٢٨٦,٢٠٧,٩٧٩   ٣٥,٠٦٦,١٧٥ ٢٢,٨٦٢,٠٨٠   

 ٥٣,٠٦٣,٢٥٠ ٩,٥١٨,٨١٣,٦٦١ ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠     ٨٤,٩٩٤,٠٥٧ المجموع

   

قام املصرف بتحويل جزء من مركز القطع املقابل لرأس املال املكتتب بالدوالر األمريكي إىل اللرية السورية وتثبيت مركز قطع  -
/ل . أ) ٣٢٥دوالر أمريكي مبوجب موافقة جلنة ادارة مصرف سورية املركزي بالقرارين  رقم ( ٣٠,٧١٢,٧٧٥مببلغ  بنيوي
 . ٢٠١٢نيسان  ٢٤/ل. أ ) تاريخ ٦٤٥، والقرار (٢٠١٢شباط  ٢٠بتاريخ 

 مببلغ  مريكيأ دوالر بنيوي قطع مركز وتثبيت دوالر ١٠,٤٥٠,٠٠٠ مببلغ البنيوي القطع من جزء برتميم املصرف وقام -

 رقم بالقرار املركزي سورية مصرف موافقة مبوجب يورو ٥,٤٠٠,٠٠٠ مببلغ يورو قطع ومركز،  دوالر ٣٥,٠٦٦,١٧٥

 .٣٠/٤/٢٠١٤ تاريخ ١٣٢٥/١٦٦

 

 لرية سورية. ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠وقد متت أخذ موافقة وزارة االقتصاد والتجارة على زيادة رأس املال ليبلغ 

 

 آلن وفق أربع مراحل:وقد متت الزيادة حىت ا

 

 ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية ( ٥,٤٦١,٣٨١,٥٠٠لرية سورية ليصبح  ٤٦١,٣٨١,٥٠٠: متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة املرحلة األوىل

 سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة ٩٢٢,٧٦٣)، عن طريق توزيع ٢٠٠٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف 

 واالحتياطات وفق ما يلي:

 

 



٩٤ / ٤٥ 

  ل.س.   

  ٧٤,١٦٨,٠٦٩ احتياطي قانوين 

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

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

 ٢٠١١حزيران  ٢٣تاريخ  ١٨٥٥وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  ٢٠١١نيسان  ٧/م تاريخ ٤٩األسهم ودجمها الصادرة بالقرار رقم 

تاريخ  ٣٢على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة جملس املفوضني جبلسته رقم  املتضمن املصادقة
لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل أسهم البنك  ١٠٠لتصبح القيمة االمسية لسهم بنك سورية الدويل اإلسالمي  ٢٠١١حزيران  ٢٨

 لرية سورية. ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠إمجالية تبلغ سهم بقيمة  ٧٥,٠٠٠,٠٠٠

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

 ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية ( ٨,١١٢,٣٠٩,٢٠٠لرية سورية ليصبح  ٦١٢,٣٠٩,٢٠٠: متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة املرحلة الثالثة

سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة  ٦,١٢٣,٠٩٢)، عن طريق توزيع ٢٠٠٩كانون األول   ٣١ورية كما يف لرية س
   واالحتياطات وفق ما يلي: 

  ل.س.   

  ٩١,٥٣٧,٠٣٩ احتياطي قانوين 

  ٩١,٥٣٧,٠٣٩ احتياطي خاص 

    ٤٢٩,٢٣٥,١٢٢ أرباح مدورة 

     ٦١٢,٣٠٩,٢٠٠  

 

 ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية ( ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠لرية سورية ليصبح  ٣٨٧,٠٩٦,٥٠٠: متت زيادة رأمسال املصرف بقيمة رحلة الرابعةامل

سهم وزيادة رأس املال بتحويل قيمة األسهم من األرباح املدورة  ٣,٨٧٠,٩٦٥)، عن طريق توزيع ٢٠٠٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف 
 لي:واالحتياطات وفق ما ي

  ل.س.   

  ٦٦,٧٥٢,٢٨٧ احتياطي قانوين 

  ٦٦,٧٥٢,٢٨٧ احتياطي خاص 

  ٢٥٣,٥٩١,٩٢٦ أرباح مدورة 

                                       ٣٨٧,٠٩٦,٥٠٠    



٩٤ / ٤٦ 

 

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

ياطياال -٥٢  ات:حت

 احتياطي قانوين -

در بتاريخ الصا ٣٦٩/١٠٠/٣و بناء على التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي  ٢٠١١لعام  ٢٩بناًء على القانون رقم 
من % من ١٠ على الشركة أن تقتتطع كل سنة  ١٢/٢/٢٠٠٩الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١واىل التعميم رقم  ٢٠/١/٢٠٠٩

وهلا أن توقف قبل اقتطاع ضريبة الدخل بعد إزالة أثر تغريات سعر الصرف على القطع البنيوي.  أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوين
حتياطي ربع رأس املال إال أنه جيوز مبولفقة اهليئة العامة للشركة االستمرار يف اقتطاع هذه النسبة حىت يبلغ جمموع ها االقتطاع إذا بلغ اال

 االقتطاعات هلذا االحتياطي رأمسال الشركة.

ال تسنح فيها أرباح ويستعمل االحتياطي اإلجباري لتأمني احلد األدىن للدخل املعني يف النظام األساسي للشركة وذلك يف السنوات اليت 
 خاضع للتوزيع على إن االحتياطي القانوين غريو  الشركة بتأمني هذااحلد، أو ملواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقًا ملا تقرره اهليئة العامة،

 محلة االسهم 

يظهر رصيد حلساب  وبذلك مل جلرب اخلسارةبتحويل االحتياطي القانوين املتجمع عن سنوات سابقة  ٢٠١٣قام املصرف قبل عام 
نظرًا لعدم وجود ربح صايف بعد استبعاد أثر  ٣١/١٢/٢٠١٤وكذلك احلال حىت  ٢٠١٣ -٢٠١٢االحتياطي القانوين يف عامني 

 فروقات القطع البنيوي.

 احتياطي خاص

بتاريخ  ١٠٠/٣/ ٣٦٩قم بناًء على التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي ر و  ٩٧املادة  ٢٠٠٢لعام  ٢٣بناًء على القانون رقم 
قبل  جيب على املصارف أن تقتطع سنويا من أرباحها الصافية  ١٢/٢/٢٠٠٩بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١والتعميم رقم  ٢٠/١/٢٠٠٩

باملئة عشرة  / 10 /اقتطاع الضريبة وبعد إزالة أثر تغريات سعر الصرف على القطع البنيوي إىل االحتياطي اخلاص نسبة ال تقل عن 
. إن باملئة على األقل من رأس مال املصرف / 100 /صد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إىل أن يبلغ االحتياطي املذكور تر   باملائة

 ٢٠١٣االحتياطي اخلاص غري خاضع للتوزيع على محلة االسهم إال مبوافقة اهليئة العامة واملصرف املركزي ، قام املصرف قبل عام 

نوات سابقة إىل رأس املال وبذلك مل يظهر رصيد حلساب االحتياطي اخلاص يف عامني بتحويل االحتياطي اخلاص املتجمع عن س
 نظراً لعدم وجود ربح صايف بعد استبعاد أثر فروقات القطع البنيوي. ٣١/١٢/٢٠١٤وكذلك احلال حىت  ٢٠١٣ - ٢٠١٢

 يوضح اجلدول التايل طريقة احتساب االحتياطي القانوين واالاحتياطي اخلاص :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



٩٤ / ٤٧ 

 ليرة سورية

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيــان

 ـــــــــــــ ٦,٠٧٨,٣٦٠,٥٥١ الربح قبل الضريبة

 ـــــــــــــ ٥,٠١٦,١٩١,٣٢٣ يطرح ارباح فروقات القطع الغير متحققة

 ـــــــــــــ ١,٠٦٢,١٦٩,٢٢٨ المبلغ الخاضع لالحتياطي

 ـــــــــــــ ١٠٦,٢١٦,٩٢٣ %١٠احتياطي قانوني 

 ـــــــــــــ ١٠٦,٢١٦,٩٢٣ %١٠احتياطي خاص 

 

 

  احتياطي عام مخاطر التمويل : -٦٢

) ٤/م.ن/ب٦٥٠وأحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم ( ٢٠١٢) لعام ٤/م.ن/ب٩٠٢بناء على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم (ـ 
 ، ٩/١٢/٢٠٠٩) تاريخ ٤/م.ن/ب٥٩٧واملعدل لبعض أحكام القرار رقم (  ١٤/٤/٢٠١٠تاريخ 

أنه  ـ يتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من االحتياطي العام ملخاطر التمويل يف حساب احتياطي خماطر االستثمار، ما يعين
ستثمار يبلغ مقدار احتياطي عام خماطر التمويل املطلوب تكوينه ال حاجة لتكوين احتياطي عام ملخاطر التمويل يف حال أن احتياطي خماطر اال

اخلاص  ٢٠٠٥/ لعام ٣٥أو يزيد عنه، وجيب أال يقل احتياطي خماطر االستثمار عن املتطلبات املفروضة مبوجب املرسوم التشريعي رقم /
 العام ملخاطر التمويل أيهما أكرب.باملصارف اإلسالمية أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من االحتياطي 

واخلاص باملصارف اإلسالمية جهة استمرار تكوين احتياطي  ٢٠٠٥/ لعام ٣٥/ من املرسوم التشريعي رقم /١٤يستمر العمل بأحكام املادة / ـ 
املدفوع للمصارف اإلسالمية  ملواجهة خماطر االستثمار املشرتك لتغطية خسائر ناجتة عنه وذلك حىت يصبح مبلغ االحتياطي مثلي رأس املال

 او أي مقدار آخر حيدده جملس النقد والتسليف.

أن ـ مت اعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية املخصصات احملتف  با وارتأت ادارة املصرف 
 ٤,٢٤٣,٧٣٧غري كافية وقررت إضافة مبلغ  سورية لرية ٢٧٤,٩٠٤,٣١٣والبالغة  ٣٠/٩/٢٠١٥املخصصات االضافية احملجوزة لغاية 

 ل.س ٢٧٩,١٤٨,٠٥٠مبلغ   ٣١/١٢/٢٠١٥ليصبح إمجايل املخصصات اإلضافية احملجوزة لغاية ل.س 

وتبلغ حصة  ٥٤,٤٨٨,٦٣٤مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٥قام املصرف بتشكيل خمصص على الديون املنتجة للتسهيالت املباشرة القائمة بتاريخ ـ   
ل.س  وتبلغ حصة  ١,٦٠٧,٦٣٤وللتسهيالت غري املباشرة مبلغ وقدره  لرية سورية  ٠االستثمار املطلقة مبلغًا وقدره أصحاب حسابات

 ل.س  ٠أصحاب احلسابات االستثمارية املطلقة منها مبلغاً وقدره

وتبلغ حصة  ١٢,٣٢٥,٩٨٨,٧٦١مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٥قام املصرف بتشكيل خمصص للديون غري املنتجة للتسهيالت املباشرة  بتاريخ ـ 
ل.س  وتبلغ حصة  ١٦,٠٧٣,٠٦٣وللتسهيالت غري املباشرة مبلغ وقدره  ل.س  ٠مبلغًا وقدره ةأصحاب حسابات االستثمار املطلق

 ل.س  ٠أصحاب احلسابات االستثمارية املطلقة منها مبلغاً وقدره

 ل.س ٢,٢١٩,٣٠٣الت غري املباشرة وللتسهي ل.س ٧٢٤,٩٤٢,٠١٥وتبلغ املخصصات االضافية للتسهيالت املباشرة 

، حيث بلغ ٢٠١٣تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لألصول املمولة من املسامهني واألموال اليت يضمنها املصرف لنهاية عام ـ مت 
. ٣١/١٢/٢٠١١تاريخ وهو نفس املبلغ الذي مت تكوينه ب ١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ ٣١/١٢/٢٠١٢إمجايل احتياطي العام ملخاطر التمويل لغاية 



٩٤ / ٤٨ 

/م.ن/ب وتعديله بالقرار ٥٩٧مع العلم أن املصرف ملزم باستكمال احتجاز اإلحتياطي العام ملخاطر التمويل املتوجب وفق أحكام القرار 
 ٤1F٢/م.ن/ب٩٠٢عند انتهاء العمل بالقرار  ٤/م.ن/ب٦٥٠

مبلغًا وقدره ٢٠١٥/ ٣١/١٢حملتجزة لغاية تاريخ ـ تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق من احتياطي خماطر التمويل وا
نتيجة تعليق تكوين االحتياطي خماطر التمويل لألصول املمولة من  ٣٠/٩/٢٠١٢لرية سورية وهي حمتسبة لتاريخ     ٨٨,٨٥٩,٥١٥

 أصحاب حسابات االستثمار املطلقة بعد التاريخ املذكور. 

لرية   ٤٤٤,٥٠٨,٠٩٠ ) مببلغ٤/م.ن.ب٩٠٢طلبات قرار جملس النقد والتسليف (ـ  مت االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن مت
 لرية سورية.     ٠وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة مبلغاً وقدره عن الديون املباشرة وغري املباشرة ،سورية، 

 
 
 
 

 ـ (خسائر متراكمة):  ٧٢

                 كانون األول  ٣١            كانون األول  ٣١                                                                                     

                    ٤٢٠١             ٥٢٠١   

                            ل.س.   ل.س.                          

        ٤,٥٥٥,٦٨٥,٥٨٨            ٩,٥٧١,٨٧٦,٩١١            حمققة                              غري  أرباح مدورة

     )٣,٧٨٨,٤١٦,٨٠١(  )         ٣,١٧١,٢٢٥,٨٩٢(                                               خسائر مرتاكمة

 إيرادات ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت:  -٢٨ 

 إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 ليرة سورية                                                                       

 البيــان
 ُمشتركـة

٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ١,٣٨٢,٩٧٣,٦٤٤ ٣,٠٤١,١٢٠,٨٨٣ الُمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء

 ٨,٦٩٥,٢٠١ ٦,٩٩٦,١٣٣ االستصناع

 ٩٢,٩٢٥ ٢,٦٠٧,٦٥٨ إجارة الخدمات  -ُأخرى 

 ٥٢,٣٦٧,٧١٥- ٦٩,١٩٧,٦٠٠- داد مبكرعمولة س -أخرى 

 ١,٣٣٩,٣٩٤,٠٥٥ ٢,٩٨١,٥٢٧,٠٧٤ المجمــوع

 

 

 

 

                                                           
 



٩٤ / ٤٩ 

 مؤسسات مالية:المصارف و من الإيرادات  -٢٩

                        إن تفاصيل هذا البند كمايلي:

 ليرة سورية                                                         

 البيــان
 ُمشتركـة

٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٦٧,٧١٦,٢٩٨ ١٤١,٥٣٨,٣٣٤ حسابات استثمارية

 ٠ ٠ وكاالت استثمارية
 ٦٧,٧١٦,٢٩٨ ١٤١,٥٣٨,٣٣٤ المجموع

 

 

 

 : صافي إيرادات إجارة -٣٠

 

                 :  إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 ليرة سورية                                                         

 لبيــانا
 ُمشتركـة

٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٧٢,٣٦٤,٣٨٧ ٧٢,٣٦٩,٠٣٣ إيرادات إجارة منتهية بالتمليك

 ٤,٨١٧,٢٧٥- ٠ ُيطرح: مخصص تدني

 ٦٧,٥٤٧,١١٢ ٧٢,٣٦٩,٠٣٣ المجمــوع

 

 ؤجرة:مقتناة بغرض اإلجارة أو مموجودات  اهتالك -٣١

 ليرة سورية                                                                         

 البيــان
 ُمشتركـة

٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٣٨,٩٣٦,٩٢٧ ٤٤,٧٧٨,٨٠٠ اهتالك موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك

 ٣٨,٩٣٦,٩٢٧ ٤٤,٧٧٨,٨٠٠ المجمــوع

 

 

 

 



٩٤ / ٥٠ 

 :المشتركة إيرادات أخرى -٣٢

 ليرة سورية

4Bان ـ ي ب ل  ٢٠١٤ ٢٠١٥ ا

 ٩,٨٨٨,١٠٢ ٣١,١٣٣,١١٩ أرباح الودائع المكسورة – إيرادات أخرى

5B٩,٨٨٨,١٠٢ ٣١,١٣٣,١١٩ المجمــوع 

 

 الدخل المشترك القابل للتوزيع: .٣٣

 ل.س للسنة السابقة .  ١,٤٤٥,٦٠٨,٦٤٠ل.س مقابل  ٣,١٨١,٧٨٨,٧٦٠يبلغ الدخل املشرتك القابل للتوزيع  مبلغ  -

2Fتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة -

∗
 وزيع:من الدخل املشرتك القابل للت 

 ليرة سورية                                                                 

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيــان

 ٦٢٣,٣٣٦,٨٠٧ عمالء (حسابات استثمار على أساس المضاربة):

 

٣٨٧,٩٤١,٦٥٣ 

 
 توفير -

 ألجل -

 عائد على حسابات االستثمار املطلقة .حيث مت طرح حصة البنك كمضارب من ال ٢٠١٤مت تعديل الرقم اخلاص بعام 

 

 ورب مال: ستثماراالحصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل ب -٣٤

 :ورب مال ستثماراالووكيل ب بصفته ُمضاربالقابل للتوزيع  الدخل املشرتك صة املصرف منحتبلغ 

     إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  -

 ليرة سورية                                                  

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيــان

 ١٩٣,١٤٦,١٥٢ ٢٧٤,٨٤٠,٥٩٠ بصفته ُمضارب

 ٨٦٤,٥٢٠,٨٣٥ ٢,٢١٤,٦٢٧,٧١٧ بصفته رب مال 

  المجموع
٢,٤٨٩,٤٦٨,٣٠٧ 

 

١,٠٥٧,٦٦٦,٩٨٧ 

 
 

 ية:ستثمار االتفاصيل الوكاالت  فيما يلي جدوالً يبني

       

 

                                                           
∗
كـان جيـب ان تكـون ضـمن   ل. س٢,٤٨٤,٠٠٠يتضمن بند نصيب حسابات االستثمار املطلق من الدخل املشرتك القابل للتوزيع مبلغ وقـدره  

 علماً أن ودائع الوكالة ال حيتسب هلا احتياطي خماطر استثمار. تكلفة ودائع الوكالة

 



٩٤ / ٥١ 

 

 لرية سورية                                                                     

  ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيــان

     الوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بربح تحفيزي

٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ %٧-٦ 

٣٩٩,٧٠٠,٠٠٠ ٩١٥,٣٠٠,٠٠٠ %٨-٧ 

١,٧٣٨,٩٤٢,٣١٠ ٢,١١٧,٧٦٠,٩٦٥ %٩-٨ 

٣٤١,٢٢١,٥٢٥ ٦٧٣,٠٠٠,٠٠٠ %١٠-٩ 

>٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠ 

 ٣,٠٧٧,٨٦٣,٨٣٥ ٣,٨٨١,٠٦٠,٩٦٥ االجمالي

 ل.س ٤١١,٠٦٣,٨٩٦وتبلغ تكلفة ودائع الوكالة االستثمارية مبلغ 

 

 إيرادات خدمات مصرفية:صافي  -٣٥

 ليرة سورية       إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: -

 

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيــان

 ٩٦,٤٣٥,٠٤٩ ١٦١,٤٣٤,٢٦٤ خدمات بنكيةعمولة 
 ٦٠٤,٥٩٩,٨٧١ ٤٣٥,٠٤٨,٥٠٢ عمولة اعتمادات وكفاالت وبوالص

 ١٥,١٧٣,٥٩٨- ٥,١٨٠,٨٥٩- مصروفات ورسوم عموالت

 ٦٨٥,٨٦١,٣٢٢ ٥٩١,٣٠١,٩٠٧ المجموع

 

  ذاتية  أرباح (خسائر) فروقات العمالت األجنبية (القطع التشغيلي): -٣٦

 لرية سورية                                                     إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 
٢٠١٥ 

 

٢٠١٤ 

 ١٥٣,٧٥٤,٦٩٣ ناجتة عن التداول/التعامل

 

٤٠,٢٧٤,٧٦٧ 

 ١٨,٣٧١,٦٠٢ فروقات القطع اليومي 

 

٥٨,٤٧٠,٧٠٢ 

 ١٧٢,١٢٦,٢٩٥ الموع

 

٩٨,٧٤٥,٤٦٩ 

 

 : اآليلة للمصرف وفاء لديونه ) ( ـ صافي فروقات تقييم ومخصصات الموجودات قيد التصفية ٣٧

 لرية سورية

 البيــان
 ُمشرتكـة

٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٢,٠٦١,٧٤٣ ٤,٧٦٠,٠٠٠ اآليلة للمصرف وفاء لديونهخمصص هبوط أسعار األصول 



٩٤ / ٥٢ 

 ٧,٨٠٥,٩٠٥ ٠ اآليلة للمصرف وفاء لديونهخمصص اهتالك األصول  -أخرى

 ٩,٨٦٧,٦٤٨ ٤,٧٦٠,٠٠٠ المــوع

 

  :الذاتية إيرادات ُأخرى -٣٨

      إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 ليرة سورية                                                               

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيان

 ٥,٥١٢,٥٤٤ ٥,٠١٦,٧٣٠ أرباح بيع موجودات ثابتة 

   ٨٧,١٦٠ أرباح بيع أخرى

 ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ايراد تعويضات / نفقات مستردة

 ١,٠٣٦,٩٥٦ ٠ ارباح ناتجة عن تغيير بالسياسات المحاسبية -رى أخ

 ٨٦,٥٤٩,٥٠٠ ٥,١٠٣,٨٩٠ الموع 

 نفقات الموظفين: -٣٩

                                                      :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي -

 ريةليرة سو                                                     

 البيان
٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 ٥٢١,٩٢٥,٣٨٤ ٧٨٦,٢٠٤,٠٩٧ رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

 ٣٩,١١١,٥٢٩ ٤٦,٧٤٦,٤١٦ مساهمة المصرف في الضمان االجتماعي

 ٠ ١٠,٢٣٢,٠٠٧ تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 ١,٤٣٤,٦٢٠ ٧٩٢,٢٩٦ نفقات طبية

 ١٢,٧٩٦,٨٠٢ ١٥,٠١٣,١١٩  مياومات سفر

 ٢١,٢٢٣,١٦٥ ١٨,٣٦٥,٠٠٠ واقامة  بدل سكن

 ٢,١٤٨,٠٤٨ ١٠,٧٧٠,٠٣٤ رسم طابع وادارة محلية لعقود الموظفين

 ٠ ٦,٣٢٦,٥٧٧ االقامة -أخرى 
 ٥٩٨,٦٣٩,٥٤٨ ٨٩٤,٤٤٩,٥٤٦ المجمـــــوع     

 

 

 

 

 



٩٤ / ٥٣ 

 

 

 مصاريف ُأخرى: -٤٠

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  -

 ليرة سورية                  

 البيان
٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 ١٧,٨٤٤,٧٨٣ ٢٩,٣٦٨,٨٠٩ مصاريف إعالن وتسويق 

 ١١,٠٤٢,٥٢٢ ١٦,٦٥٨,٥١١ مصاريف قرطاسية و إدارية مختلفة 

 ١,٦٢٥,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠ مصاريف مهنية (تدقيق)

 ١,٣٧١,٥٦٤ ٧,٧٥٩,٨١٦ أتعاب استشارية

 ٣,٨٩٠,٣٦٣ ١١,٠٧٣,٠١٣ رسوم وأعباء حكومية

 ٣٥,٩٥٩,٠٠٦ ٨٧,٦٩٤,١٣٢ مصاريف قانونية

 ١٥,٩٤٦,٣٢٥ ٢٦,٢٤٤,١٦٣ اإليجارات 

 ١٩,٠٥٨,٩٣٦ ٣١,٣٣٥,٢٢٩ نقلمصاريف 

 ٥,٤٤١,٠٢٠ ١٩,٠٨٦,٤١٧ مصاريف تدريب

 ١٣,٤٥٧,٤١٣ ٢٨,٨١٠,٨٤٦ اشتراكات

 ٢٨,١٥٩,٢٣١ ٢٩,٠٧٥,٢٢٢ هاتف

 ٣,١٦٩,٣٤٠ ١٧,٣٥٢,٨٣٠ أنظمة المعلومات

 ٥٠,١١٨,٢١٦ ٣٧,٦٧١,٤٨٧ مصاريف تأمين

 ٥٥,٣٧٧,٩١٤ ١٠٩,٨٣٠,١٠١ صيانة

 ٢٠,٠٤٣,٤٧٨ ٢٨,٧٨٠,٥٢٣ مصاريف نظافة وضيافة

 ٢٠,٨٩٨,٨٩٧ ٢٥,٦٤٧,٩٠١ كهرباء و مياه

 ١٧,٥٩٩,٥٧٦ ٢٧,٤٣٧,٦٣٠ مصاريف حراسة

 ٤٩,١١٣,٩٣٣ ٨٠,٣٧٣,٠٦٩ مصاريف وقود

 ٢١,٢٣٧,٣٦٩ ٢٩,٠٧٨,٦١٦ ة              مصاريف سفر واقامة أعضاء مجلس اإلدار 

 ٧,٢٩١,٦٣٢ ٧,٤٥١,٩٠١ تعويضات ومكافآت اعضاءالهيئة الشرعية

 ٩٠٢,٠٠٥ ٢٦٧,٢٦٠ مصاريف سفر واقامة اعضاء الهيئة الشرعية

 ٧٥,٤٥٠,٧١٦ ٦٩,٦٥٢,٨١٩ أخرى 

 ٤٧٤,٩٩٩,٢٣٩ ٧٢٣,١٥٠,٢٩٦ المجموع 

 

 



٩٤ / ٥٤ 

 

 

  أعباء تشغيلية اخرى  -٤١

                   ا البند هي كما يلي:إن تفاصيل هذ

 ليرة سورية                                                      

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيان

 ٣٩٦,٠٤٠,٢١٤ ٤١١,٠٦٣,٨٩٦ تكلفة ودائع الوكالة

 ٣٩٦,٠٤٠,٢١٤ ٤١١,٠٦٣,٨٩٦ المجموع

 

 

 حصة السهم من ربح (خسارة) السنة (مساهمي المصرف):   -٤٢

                   ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إ

 ليرة سورية                                                      

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيان

 ٢١٠,٨٥٠,٣٦٤- ٥,٨٤٥,٨١٦,٠٧٨ ربح (خسارة) السنة

 ٨٤,٩٩٤,٠٥٧ ٨٤,٩٩٤,٠٥٧ المتوسط المرجح لعدد األسهم

 ٢.٤٨- ٦٨.٧٨ أساسي

 

 

 

 

 : النقد وما في حكمه   -٤٣

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 البيان
٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة 
 أشهر

١٨,٩٨٨,٤٠٦,٢٦٠ ١٩,٦٩٧,٤٠٩,٦٩٩ 

يضاف  إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى 
 هر أو أقل المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أش

٢,٤٥٧,٢٦٢,٨٠٧ ٧,٠٢٨,٦٤٥,١١٦ 

 ١٦,١٣٦,٩٠٣,٤٥٥ ٢٦,٢٥٤,٦٧٣,٨٠٣ أرصدة مقيدة السحب       

 ٣٧,٥٨٢,٥٧٢,٥٢٢ ٥٢,٩٨٠,٧٢٨,٦١٨ الصافي

 



٩٤ / ٥٥ 

 

 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة:-٤٤

العليا ضـمن النشـاطات االعتياديـة  دارةإلوا دارةقام املصرف بالدخول يف معامالت مع الشركة األم ومع كبار املسامهني وأعضاء جملس اإل •
ؤجلة والتمويالت املمنوحة لألطـراف ذات العالقـة تُعتـ

ُ
راحبة والعموالت التجارية، إنَّ مجيع ذمم البيوع امل

ُ
رب منتجـة للمصرف وباستخدام نسب امل
 ومل يُؤخذ هلا أي ُخمصصات 

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

 ليرة سورية                                                                         

 الشركة األم ٥٢٠١البيان/
الشركات 

 التابعة

الشركات 
 الشقيقة

 الشركات الزميلة
المشاريع 
 المشتركة

أعضاء هيئة 
ةالرقابة الشرعي  

             بنود داخل الميزانية:

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى  -
 مؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل و المصارف 

١٨,١٤٩,٩٤٤,٣٤٩           

 ايرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات
   

٢,٠٠٠,٠٠٠ 

   

 ١٥٢,٨٠٠           ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت 

  

 الشركة األم ٤٢٠١البيان/
الشركات 

 التابعة

الشركات 
 الشقيقة

 الشركات الزميلة
المشاريع 
 المشتركة

أعضاء هيئة 
 الرقابة الشرعية

             بنود داخل الميزانية:

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى  -
 مؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل و المصارف 

١٠,٩٧٢,٢٣٥,٩٥٤           

 ايرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات
      

  ٦١٨,٤٠٠           ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت 

 

 

 : دارةوهيئة الرقابة الشرعية ومجلس اإل التنفيذية العليا للمصرف دارةفيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإل

 ليرة سورية

  ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ليرة سورية  ليرة سورية   

     اإلدارة التنفيذية العليا:

 ١٤٩,٩٠٠,٠٠٠ ١٩٥,٢٥٩,٦٢٨ رواتب        -

 ---- ---- مكافآت        -

 ---- ---- أخرى        -

     مجلس اإلدارة:

 ٠ ٠ رواتب        -



٩٤ / ٥٦ 

 ٠ ٠ مكافآت        -
 ١٩,٠٣٠,١١٣ ٢٣,٢٥٢,٥٠٠ بدالت        -

 ٢,٢٠٧,٢٥٦ ٥,٨٢٦,١١٦ وتنقالت وأخرى اقامة

     هيئة الرقابة الشرعية:

 ---- ---- أتعاب        -

 ٧,٢٩١,٦٣٢ ٧,٤٥١,٩٠١ بدالت        -

مصاريف سفر واقامة أعضاء الهيئة 
 الشرعية

٩٠٢,٠٠٥ ٢٦٧,٢٦٠ 

 ١٧٩,٣٣١,٠٠٦ ٢٣٢,٠٥٧,٤٠٥ المجموع     

 

  بات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية:القيمة العادلة للموجودات والمطلو  -٤٥

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية :أوالًـ 

 ة اليت ال تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية.ُيظهر اجلدول التايل القيمة الدفرتية والعادلة للموجودات واملطلوبات املالية يف امليزانية العمومي 

 

 /ليرة سورية٢٠١٤ /ليرة سورية٢٠١٥

 العادلة القيمة الدفتريةالقيمة  العادلة القيمة الدفتريةالقيمة  البيأن                      

 ٠ ٠ ٠ ٠ الموجودات المالية -

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف  -
 سسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل ومؤ 

٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ ٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ ٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ ٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ 

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

٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ 

 ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤ ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤ ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ رصدة التمويالت ذمم البيوع المؤجلة وأ -

 ١٥,٥٦٧,٣١١,٤١٨ ١٥,٥٦٧,٣١١,٤١٨ ١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠ ١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠ إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية-

 ١٥,٨٤٠,٦١٥,١٧٦ ١٥,٨٤٠,٦١٥,١٧٦ ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨ ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨ ودائع العمالء-

 

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

٢٠١٥ 

 القيمة الدفترية البيـان
القيمة العادلة مقاسة من خالل 

 المستوى األول

القيمة العادلة مقاسة من 
 خالل المستوى الثاني

القيمة العادلة مقاسة من 
 خالل المستوى الثالث

 المجموع

موجودات مالية متوفرة 
 للبيع

٩٢,٥٦٥,٢٤١ ٠ ٠ ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ١٠٣,٧٢٣,٣٠٧ 
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٢٠١٤ 

 القيمة الدفترية البيـان
القيمة العادلة مقاسة من خالل 

 المستوى األول

القيمة العادلة مقاسة من 
 خالل المستوى الثاني

القيمة العادلة مقاسة من 
 خالل المستوى الثالث

 المجموع

ت مالية متوفرة موجودا
 للبيع

٩٥,١٤٩,١٢٨ ٠ ٠ ٩٥,١٤٩,١٢٨ ١٠٠,٦٩٧,٤١٨ 

 تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة

 يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:

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

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

 غري املرتبطة ببيانات السوق. املستوى الثالث: ميثل املوجودات

 : Πإفصاحات بازل      -٤٦
 

 وتعديالته: ٨/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٤/م ن/ ب٤٨٩مدى التزام البنك ببنود دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم  

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

ات املالية اإلسالمية من جهة ثانية ومبا يشمل اإلفصاح والشفافية احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واملعايري الصادرة عن جملس اخلدم
ق الشرعي واملخاطر والتفعيل الكامل والفاعل للجان الرقابية املنبثقة عن جملس اإلدارة واإلدارات الرقابية األساسية املتمثلة بالتدقيق الداخلي والتدقي

 .وااللتزام باإلضافة إىل استقاللية أعضاء جملس اإلدارة

سالمية واملعايري تتم عملية االفصاح حسب القوانني واالنظمة النافذة ووفق ما متليه املعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اال
 ميةيف املوضوعات اليت التغطيها معايري اهليئة ومبا اليتعارض مع أحكام الشريعة االسال ) IFRS( الدولية للتقارير املالية 

 نكليزية).يتم االفصاح يف التقرير السنوي والتقارير الدورية على املوقع االلكرتوين للبنك ويف الوسائل األخرى املالئمة (باللغتني العربية واال

 المخاطر  إدارة -٤٧

 مقدمة عن إدارة املخاطر : 

والعمل على ختفيض االثار السلبية هلذه املخاطر على أداء خاطر م ادارة املخاطر من خالل عملية تعريف و قياس و مراقبة مستمرة حلدود املتت
اطر اإلئتمان و خماطر التشغيل و خماطر السوق خم اىل البنك هلا يتعرض تصنف املخاطر اليت.البنك من خالل اجياد ضوابط وتدابري رقابية مناسبة

و خماطر السمعة و  م ادارة خماطر اإلئتمان و التشغيل و السوق تت. يةو خماطر السمعة و املخاطر القانونو خماطر السيولة و املخاطر الشرعية 
من خالل التقارير املرفوعة من إدارة  من قبل ادارة املخاطر . كما تدار خماطر السيولة من قبل جلنة املوجودات و املطلوبات املخاطر القانونية

ر املخاطر الشرعية من قبل ادارة الرقابة الشرعية وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية و ضمن توجيهات جملس االدارة و تدااملخاطر و الرقابة املالية 
.  

 االفصاحات الوصفية :

 هيكل ادارة املخاطر : 
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يس وحدة مستقلة إلدارة املخاطر تتبع للجنة املخاطر املنبثقة عن جملس االدارة و يتحمل جملس االدارة مسؤولية ادارة املخاطر من خالل تأس
ويات املصادقة على سياساتا ضمن التوجيهات االسرتاتيجية للبنك باالضافة اىل مسؤولية اللس يف حتديد قدرة البنك على حتمل املخاطر و مست

 املخاطر املقبولة . 

ضاء من جملس اإلدارة الغري تنفيذيني وفق متطلبات جلنة احلوكمة ويرتأس اللجنة نائب رئيس جملس االدارة تتألف جلنة املخاطر من ثالثة أع
ر الذي باإلضافة إىل عضوين من جملس اإلدارة ومدير إدارة املخاطر كأمني سر اللجنة. تتم إدارة واجبات ومسؤوليات جلنة املخاطر من خالل القرا

عن جملس اإلدارة مبا يتماشى مع متطلبات مصرف سورية املركزي. حيث ترتكز مهام و صالحيات اللجنة  ينظم عمل هذه اللجنة والصادر
 األساسية على ما يلي:

 االسرتاتيجيات تنفيذ هذه من والتأكد .اإلدارة جملس قبل من اعتمادها قبل إدارة املخاطر وسياسات اسرتاتيجيات مبراجعة اللجنة تقوم -١

 والسياسات.

 البنك حتمل عنها اليت ينجم األنشطة عن املخاطر إدارة موظفي استقاللية املخاطر،وضمان إلدارة الكافية والنظم املوارد توافر ضمان -٢

 للمخاطر.

 .اإلدارة جملس قبل من اعتماده قبل توصيات بشأنه ووضع املخاطر إلدارة التنظيمي اهليكل مراجعة -٣

 املخاطر. إدارة وأنشطة وحجمها، البنك هلا اليت يتعرض خاطرامل طبيعة حول الدورية التقارير مراجعة -٤

 على تطرأ اليت والتطورات البنك والتغريات هلا يتعرض اليت املخاطر خبصوص وتقدم إحصائيات اإلدارة جملس إىل دورية تقارير اللجنة ترفع -٥

 املخاطر. إدارة

 عليها. تطرأ اليت االستثنائية االتواحل سقوف املخاطر حول اإلدارة جملس أمام الرأي وإبداء مراجعة -٦

 جلنة قبل من املوضوعة املخاطر وتلك بإدارة واخلاصة اإلسالمية املالية اخلدمات عن جملس الصادرة باملعايري املخاطر إدارة التزام مدى مراقبة -٧

 اإلسالمية. الشريعة مبادئو  أحكام يتعارض مع ال مبا التشغيلية، واملخاطر السوق وخماطر مبخاطر االئتمان واملتعلقة بازل،

 تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة املخاطر ملناقشة وتقييم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وكفاية طرق معاجلتها وتتقدمي التوصيات -٨

 بشأ�ا. 
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 ملخاطر.  التأكد ومتابعة قيام االدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل ادارة ا -٩

 جديد. منتج مصريف أو نشاط أي إىل باإلضافة للبنك القائم بالنشاط املخاطر املرتبطة إدارة واسرتاتيجيات سياسات وحتديد رسم -١٠

فئات املخاطر اليت  ختفيضدراسة التقارير املعدة من إدارة املخاطر واليت تغطي خماطر االئتمان والسوق والتشغيل والسيولة وذلك بدف  -١١
 هلا البنك إىل مستويات مقبولة. يتعرض 

 هلا. الالزمة التغطية بتأمني الكفيلة اإلجراءات املخاطر ووضع أنواع لكافة األولية التحذيرية املؤشرات تقييم -١٢

السيولة ) واملرفوعة من خالل إدارة املخاطر  –السوق  –وانب املخاطر (االئتمان مراجعة دراسات اختبارات اجلهد اليت تغطي كافة ج -١٣
 تقييم التوصيات الواردة ضمنها ورفعها إىل جملس اإلدارة للمصادقة عليها. و 

 للبنك.  العليا اإلدارة مع األزمات اليت يتعرض هلا املصرف بالتنسيق وإدارة طوارئ خطط وضع على املوافقة -١٤

 مسؤولية اإلدارة التنفيذية في إدارة المخاطر:

 بشكل املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر كافة متابعة و إلدارة الالزمة البىن خاطر على إجياد كافةتشمل مسؤولية اإلدارة التنفيذية يف إدارة امل

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

 .املخاطر املعتمدة من جملس اإلدارة

 مسؤولية إدارة التدقيق الداخلي بشكل أساسي:

 .اإلدارة هذه قالليةاست مدى من و املخاطر إلدارة الالزمة األساسية البىن توفر من التأكد مسؤولية الداخلي التدقيق مديرية عاتق على تقع

 املخاطر. إلدارة العامة السياسة يف الواردة واإلجراءات باألنظمة التقيد مدى من التحقق

 والعاملني األنشطة كافة وتقييم ككل، املصرف يف املخاطر إدارة وفعالية كفاءة لتقييم اإلدارة جملس إىل أو التدقيق جلنة إىل دورية تقارير رفع

 املوضوعة. واإلجراءات والسياسات عن األنظمة احنرافات وأي تعرتيها، يتال الضعف ونقاط فيها

 

 مسؤولية إدارة المخاطر بشكل أساسي:

تعزيز مفهوم إدارة املخاطر يف البنك من خالل العمل على وضع االجراءات والوسائل الكتشاف املخاطر والتحوط قبل وقوعها باإلضافة إىل  •
لية لكافة أنواع املخاطر وتأمني التغطية الالزمة هلا  وذلك من خالل التنسيق والتعاون املستمرمع خمتلف ادارات مراقبة املؤشرات التحذيرية األو 

 ومراكز العمل يف البنك.

وصالحيات ادارة املخاطر يف البنك جبميع انواعها (املخاطر التشغيلية وأمن املعلومات، خماطر السوق  عمل  واجراءات تطوير اسرتاتيجيات  •
 لسيولة، خماطر االئتمان ومراجعة التمويل) ورفعها إىل جلنة املخاطر للمصادقة عليها ورفعها للس اإلدارة العتمادها.وا

و مراجعة  خماطر االئتمان إجراء عملاخلاصة بإدارة املخاطر واملصادق عليها من جلنة املخاطر وجملس اإلدارة واملؤلفة من  إجراءات العملتطبيق  •
السيولة والتحديث عليها وفق املمارسات العاملية إلدارة  و خماطر السوق إجراء عمل -و أمن املعلوماتاملخاطر التشغيلية  جراء عملإ - اإلئتمان
 املخاطر. 

طر وضبط العامة إلدارة املخا إجراءات العملاملتابعة اليومية لمل األعمال واألنشطة والتأكد من مدى التقيد بالسقوف واملستويات احملددة يف  •
 التجاوزات ومعاجلتها بشكل فوري مع اإلدارة العليا.

 ورفع تقارير ربعية للس اإلدارة عن طريق جلنة املخاطر للتجاوزات عن اخلطة وأسبابا. IIتطبيق خطة البنك اخلاصة بااللتزام مبعايري جلنة بازل  •

 فوعة بالتوصيات الالزمة بالتنسيق مع اإلدارة العليا.اعداد التقارير اخلاصة بإدارة املخاطر ورفعها اىل جلنة املخاطر مش •

 متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن جلنة املخاطر يف البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل بذه القرارات. •
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واجراءات ادارة املخاطر يف مواكبة التحديث والتطور وافضل التطبيقات العاملية يف جمال ادارة املخاطر وعكس ذلك على اسرتاتيجيات وسياسات  •
 البنك اوالً بأول.

حجم  دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية واليت توصي با إدارات العمل املعنية والتأكد من تطابقها مع السقوف املقررة بدف التأكد من •
 التخفيف منها قدر االمكان. املخاطر املتوقعة من هذه االستثمارات ووضع الوسائل واالجراءات ملواجهة هذه املخاطر او

 ء.مراجعة الدراسات التمويلية املقدمة من إدارة التمويل التجاري مبوضوعية و أسلوب علمي بعيد عن ضغط حتقيق املستهدفات و التأثر بالعمال •

ومن  IIصة الطرق احملددة يف بازل حتديد وتقييم املخاطر وخاصة التشغيلية وحتديد مؤشراتا ومراجعتها دوريًا ومتابعتها بأحدث طرق القياس وخا •
 . التقييم الذايت للمخاطر التشغيلية منهجيةخالل 

 التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل يف كافة مراكز العمل املختلفة يف البنك. •

أداة مالية جديدة وذلك قبل التعامل بما ووضع السياسات حتديد خماطر االئتمان احملتملة وإدارتا يف كل نشاط ائتماين جديد أو يف  كل  •
 واإلجراءات  واخلطط الالزمة إلدارة هذه املخاطر.

ملعرفة مدى تأثري أحداث خمتلفة   التعاون مع كافة اإلدارات املعنية لقياس املخاطر حتت ظروف ضاغطة خمتلفة من خالل إجراء اختبارات اجلهد •
 طيات السوق على أوضاع املصرف.تؤدي إىل تغيريات مهمة يف مع

بدف التأكد من انسجام الصالحيات املمنوحة مع دراسة الصالحيات املعطاة لكافة موظفي البنك على كافة األنظمة املستخدمة من قبل البنك  •
 .مهام املنصب الوظيفي للمستخدم

ة عليها من خالل اإلجراءات الرقابية املتبعة واليت تزيد عن قدرة التأمني للتأكد من أ�ا تغطي كافة املخاطر اليت الميكن السيطر  عقودمراجعة  •
 لتلك العقود .البنك على حتملها و التأكد من التجديد السنوي 

 والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية املركزي.  IIمراقبة تطور نسبة كفاية رأس املال مبا يضمن التوافق مع متطلبات بازل  •

 ورية املتعلقة باحملفظة اإلئتمانية  للتأكد من توافقها مع القرارات و التعليمات الصادرة عن مصرف سورية املركزيمراجعة كافة التقارير الد •

 

 

 االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر : 

خماطر البنك. إن  وإدارةإن إدارة املخاطر هي إدارة مستقلة تعمل بصورة متقاربة من اإلدارات األخرى، حيث أ�ا تعمل على دعم أنشطتها 
 كانت كما يلي :   ٢٠١٥اسرتاتيجية ادارة املخاطر لعام 

  IIبعد االنتهاء من تطبيق خطة متطلبات املوائمة مع بازل  IIIالتحضري لتطبيق متطلبات بازل دراسة  •

 تصميم تقارير رقابية لغايات االستمرار يف تفعيل نظام اإلنذار املبكر بالتعاون مع إدارة األنظمة. •

 .التقييم الذايتنظام اصة باإلدارات والفروع من خالل حديث على ورشات العمل اخلالت •

 املراقبة املستمرة لنسب السيولة اليومية والشهرية بالعملة السورية والعمالت األجنبية. •

قة والتأكد من اقتطاع املخصصات املراقبة املستمرة لتطور املستحقات من التمويل التجاري والشخصي من خالل تطوير التقارير اخلاصة باملستح •
 الالزمة بناء على قرارات مصرف سورية املركزي وتوجيهات جملس اإلدارة.

التحديث على خطط استمرارية العمل وخطط الطوارئ املوضوعة من كافة مراكز العمل مبا يضمن مواجهة أية احتماالت متوقعة وبناء على  •
 التطورات احلاصلة. 

سياسة املخاطر  -دارة املخاطر واملصادق عليها من جلنة املخاطر وجملس اإلدارة واملؤلفة من سياسة خماطر االئتمان اخلاصة بإ إجراءتطبيق  •
 سياسة خماطر السوق والتحديث عليها وفق املمارسات العاملية إلدارة املخاطر.  -التشغيلية 

حتديد حجم املخاطر املتوقعة بذه   يف البنك وضمن السقوف املقررة بدف  دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية اليت توصي با مراكز العمل •
 هذه املخاطر أو التخفيف منها وبيان مطالعاتا عليها.   للسيطرة على  االستثمارات والوسائل املقرتحة أو املتوفرة
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 .  املاليةسقوف البنوك املراسلة وخماطر الدول املوصى با من إدارة املؤسسات  دراسة •

ملختلف دوائر ومراكز العمل والتأكد من توافق نشاطها وعملها مع سياسات وإجراءات عمل إدارة املخاطر املعتمدة  إجراءات العملمراجعة  •
 واملستويات احملددة من جملس اإلدارة.  لدى البنك

 دراسة اإلجراءات والسياسات وتعليمات املنتجات اجلديدة يف البنك قبل إصدارها . •

 والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية املركزي.  IIر نسبة كفاية رأس املال مبا يضمن التوافق مع متطلبات بازل مراقبة تطو  •

 قدراته وتعزيز سورية يف بنك خاص كأفضل البنك مكانة على احلفاظ يف تدف الرتكيز ٢٠١٥حيث كانت االسرتاتيجية العامة يف البنك لعام 

 . سورية يف املصرفية يف السوق الريادة على للمحافظة البنك عمالء اعدةق زيادة على والتأكيد التنافسية

 

 أنظمة إعداد التقارير:

جراءات تقوم إدارة املخاطر باعداد تقارير دورية و تقارير استثنائية يف حال اقتضت احلاجة ملتابعة خمتلف أنواع املخاطر املصرفية من خالل اإل    
 التالية:

ير الدورية تقوم إدارة املخاطر باعدادها و رفعها عن طريق مدير إدارة املخاطر اىل اإلدارات املعنية للتنويه عن املخاطر الكامنة و فيما يتعلق بالتقار  -
 التوصيات للحد من هذه املخاطر و معاجلتها ( على سبيل املثال تقارير املخاطر التشغيلية)

خاطر بإجراء دراسة عن حالة معينة لتحديد املخاطر احلالية و احملتملة مشفوعة بالتوصيات لعالجها و فيما يتعلق بالتقارير اإلستثنائية تقوم إدارة امل -
  عرضها على اإلدارة التنفيذية عن طريق مدير إدارة املخاطر و الدعوة الجتماع طارئ مع اجلهات املعنية ( كلجنة املوجودات و املطلوبات)

عن التقارير املعدة من إدارة املخاطر و الوقوف على أمهها و مقرتحات اللجان املنبثقة عن اإلدارة التنفيذية  يقوم مدير إدارة املخاطر بعرض ملخص -
 يف إجتماعات جلنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة البداء الرأي و أخذ التوصيات الالزمة .

هم عليها و اخذ املوافقات الالزمة إن استعدى األمر خبصوص التوصيات تقوم جلنة املخاطر بعرض حماضر اجتماعاتا على جملس اإلدارة إلطالع -
 املقرتحة.

 تقوم إدارة املخاطر بالتأكد من إبالغ كافة اجلهات املعنية بقرارات جلنة املخاطر املوافق عليها من جملس اإلدارة و متابعة تنفيذها. -

 

 

 لمخاطر االئتمانية والمخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة:الفرضيات األساسية إلجراء اختبارات الجهد فيما يتعلق با

التأكد من قدرة البنك على الصمود يف مواجهة األزمات املالية واالقتصادية حتت تأثري سيناريوهات مالية واقتصادية خمتلفة من خالل  •
 ا يلي:ة لتلك السيناريوهات على كفاية رأس املال وفق ميحتديد اآلثار السلب

فيحسب األثر على أرباح/ خسائر والسيولة بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة مبخاطر االئتمان والرتكزات االئتمانية وخماطر السوق  -
 وعلى السيولة و فجوات اإلستحقاق . وقعة) وعلى نسبة كفاية رأس املالالبنك (حجم اخلسائر املت

 ل فيحسب األثر على كفاية رأس املال.بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة مبخاطر التشغي -

 وأصحاب حسابات االستثمار املطلق التأكد من اإلدارة احلكيمة للبنك يف إدارة السيولة وحتديد مدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته للمودعني •

لكبرية بشكل فجائي أو غري معتاد على سيولة عند مواعيد استحقاقها حتت تأثري سيناريوهات خمتلفة من خالل حتديد اآلثار السلبية للسحوبات ا
 البنك مبا يكفل عدم اللجوء إىل تسييل موجودات البنك.

 .استخدام نتائج اختبارات اجلهد يف عملية اختاذ القرارات لضمان مراعاة التغريات يف املخاطر على مستوى البنك  •

 ان الدخل وحقوق امللكية ضمن اختبارات احلساسية .ف العمالت األجنبية على بير التأكد من اثر التغيريات يف أسعار ص •
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بدف دراسة أثرها على املخصصات الواجب التحوط هلا وذلك  ٢٠١٥-١٢-٣١بإعداد اختبارات ضغط على احملفظة االئتمانية كما يف  قام البنك
  حتديدها وفق التايل:بناء على توجيهات مصرف سورية املركزي بإعداد اختبارات اجلهد بشكل ربعي وفق سيناريوهات مت

 إجراء اختبار اجلهد على كامل احملفظة االئتمانية وعلى مستوى كل عملة (لرية سورية ، أجنبية، كافة العمالت ) على أن يتم احتساب مبلغ

عليه مت حتديد الفرضية  أي بعد استبعاد األرباح احملفوظة واملرتاكمة واملخصصات احملتجزة. وبناءالرصيد  صايفالديون غري املنتجة على أساس 
% من احملفظة ١.٥و % من احملفظة العاملة للدوالر األمريكي ١٠٠% للرية السورية و١األوىل بأنه ارتفاع حجم احملفظة غري العاملة بنسب 

 .العاملة لليورو

عدم السداد وذلك على مستوى  عميل للمصرف والذين مت تصنيفهم ضمن فئة الديون اليت تتطلب اهتمام خاص نتيجة  ١٥فرضية تعثر أكرب 
 كل عملة.

عميل للمصرف والذين مت تصنيفهم ضمن فئة الديون اليت تتطلب اهتمام خاص نتيجة عدم السداد وذلك على مستوى   ١٥فرضية تعثر أكرب 
 أخرى. -عقارات–جتاري  –صناعي  –كل قطاع زراعي 

تثناء العقارات املتواجدة يف املناطق الساخنة) بالنسبة للفرضية الثانية والثالثة. وقد على أن يتم األخذ باالعتبار الضمانات النقدية والعقارية (باس
ارة مت افرتاض أن الضمانات يف املناطق الساخنة هي الضمانات اليت تقع يف أماكن ال ميكن التنفيذ عليها وذلك بناء على رأي السادة يف اإلد

 القانونية يف بنك سورية الدويل اإلسالمي. 

 

 

 

 سياسات إدارة المخاطر وفقاً لكل نوع من المخاطر على حده : 

 أوًال : مخاطر اإلئتمان : 

نك، وذلك عنـد مقدمة: ميكن تعريف املخاطر االئتمانية بأ�ا املخاطر النامجة عن احتماليَّة إخفـاق متعاملـي البنك بالوفـاء بالتزاماتم جتـاه الب
) ، أو واإلجارة ـك، أو عدم السداد حسب الشروط املتَّفق عليها ، وتكون يف عدم سداد الدين (املراحبةاستحقـاق هذه االلتزامـات أو بعد ذل

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

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

بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة اخلاصة باألفراد أو الموعات والقطاعات اجلغرافية واالقتصادية.  يقوم املصرف بإدارة خماطر االئتمان وذلك
 يف السنة.تتم مراقبة هذه املخاطر بانتظام، كما يتم مراجعة احلدود االئتمانية حبسب املنتج والقطاع االقتصادي واجلغرايف مرة واحدة على األقل 

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

وهي الطريقة املعيارية او النمطية  ٢أما بالنسبة لطرق قياس خماطر اإلئتمان فيتم قياس هذه املخاطر باستخدام الطرق احملددة يف اتفاقية بازل 
Standarised Approach . 

 كما وتعمل على تطبيق املبادئ التالية:

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

 إدارة املخاطر وقطاعات األعمال.
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ليها : تتميز هياكل إدارة االئتمان واملخاطر والسياسات واإلجراءات بالشفافية وتقوم على مبادئ متماثلة يتم تبليغها واالطالع عالشفافيةب. 
 بشكل جيد من قبل مجيع املستويات.

 : يتم منح التفويض بصالحية االعتماد/املوافقات االئتمانية لألفراد واللجان من قبل جملس اإلدارة.صالحية الموافقات االئتمانيةج. 

 ألداء الرئيسة.: تتحمل قطاعات األعمال ذات العالقة خماطر ومنافع أي عملية، وهذا يشكل جزءاً من أهداف االمسؤوليةد .

 

 سياسة مخاطر االئتمان:

 حتديد املخاطر االئتمانية اليت يتعرض هلا البنك.

خفيف دراسة نشاطات التمويل اجلديدة أو أية أداة مالية ينوي البنك التعامل با وذلك لتحديد املخاطر احملتملة  ووضع اإلجراءات الالزمة لت
 هذه املخاطر.

 ف وضع معايري سليمة ومقاييس حمكمة ملنح التمويل، ووضـع طريقة واضحة لتقييمه واملوافقة عليه.التعاون مع إدارة التمويل بد

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

 دراسة احملفظة االئتمانية للبنك و مراقبة تركزات املخاطر.

ة عن جملس دراسة الرتكزات مع البنوك املراسلة و مبا يتوافق مع السقوف املمنوحة هلذه البنوك و املؤسسات املالية باالضافة اىل القرارات الصادر 
 النقد و التسليف . 

 

 متعلقة بآلية تخفيف المخاطر:السياسة ال

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

مخففات مخاطر على مستوى المنتجات اإلسالمية: والتي تشمل المرابحة، اإلجارة، المشاركة، المضاربة،  -١
 االستصناع والسلم وهي 

 اطر املراحبة/ اإلجيارة:لتخفيف خم - أ

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

 التأكُّد من سالمة الضمانات املقدَّمة واملقبولة شرعاً. •

 إلشراف .ُحسن املتابعة وا •

 لتقليل خماطر السلم/ االستصناع : -ب

 االستعانة بأهل اخلربة مقابل عمولة حمددة. •

 توكيل البائع بالبيع مقابل اجر حمدد (بعقد مستقل). •

 السلم/ االستصناع املوازي (البيع لطرف ثالث سلماً أو استصناعاً) . •

 التوثيق برهن أو كفالة. •

ويع احملفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا للتعرُّض للمخاطر على مستوى البنك ككل وبالنسبة خمففات خماطر الرتكزات التمويلية: تن
 لكل عميل أو جمموعـة مـن العمالء أو قطاع اقتصادي أو مستوى امللكية أو منطقة جغرافيَّة أو نوع الضمانات املقدمة

 على خماطر التعثر احملتملة للعميلتصنيف خماطر العميل: يستخدم هذا التصنيف لتقييم و احلكم 

 سياسة التسعري واليت تأخذ بعني االعتبار التسعري بناء على درجة املخاطرة املرتبطة بالعميل.
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ن موافقة قياس املخاطر وأنظمة إصدار التقارير: من أجل املراقبة والسيطرة على املخاطر بصورة فعالة، فإن إدارة مراقبة التمويل تقوم بالتأكد م
رير ملسؤولني مبنح األئتمان حسب الصالحيات املعتمدة يف البنك، باإلضافة اىل دور قسم املخاطر اإلئتمانية و مراجعة التمويل بدراسة التقاا

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

 بولة للضمانات واليت يعتمد البنك يف حتديد حجمها ونوعها على تقييم خماطر االئتمان للطرف املقابل. حتديد األنواع املق

 إن األنواع الرئيسية للضمانات اليت يتم احلصول عليها هي كالتايل:

 للتمويل التجاري: الرهونات على املمتلكات العقارية واملخزون والضمانات النقدية.

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

 يةتراقب اإلدارة التنفيذية القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقًا لشروط االتفاقية مع العمالء. يتم مراجعة القيمة السوق

ق اليت من املمكن اعادة ختمني قيمة هذه الضمانات ووفق التعليمات للضمانات بشكل دوري باالضافة اىل اعادة ختمني الضمانات يف املناط
 وتعديالته. ٢٠١٢/ ١١/  ١٣تاريخ  ٤/م ن/ب  ٩٠٢وتعديالته والقرار  ٥٩٧الصادرة عن مصرف سورية املركزي السيما القرار 

 

 المخاطر االئتمانية المتعلقة بااللتزامات خارج الميزانية

 لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت  )باشرة (مثل الكفاالت، اإلعتماداتري متسهيالت غ يقوم املصرف بتقدمي

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

اخل امليزانية ( التسهيالت املباشرة) تتسم هذه التسهيالت بدرجات خماطر إئتمانية خمتلفة حسب نوعها و قد تصل لدرجة خماطر مشابة للتسهيالت د
 .تتم الوقاية من هذه املخاطر باتباع نفس سياسات املصرف وإجراءاته الرقابيةيف حال عدم التزام العمالء بسدادها يف موعدها وبالتايل 

 

 أسس تصنيف التسهيالت االئتمانية

الت غري عاملة غري منتجة لإليراد. بناء على املؤشرات احملددة بقرار تصنف التسهيالت االئتمانية بني تسهيالت عاملة منتجة لإليراد وتسهي
 وتعديالته ووفق التصنيفات التالية: ٥٩٧جملس النقد والتسليف رقم 

 التسهيالت االئتمانية العاملة: وتنقسم إىل ثالث فئات رئيسية:

 تسهيالت متدنية املخاطر

 تسهيالت عادية / مقبولة املخاطر.

 هتماماً خاصاً.تسهيالت تتطلب ا

 

 التسهيالت االئتمانية غري العاملة: وتنقسم إىل ثالث فئات رئيسية:

 تسهيالت دون املستوى

 تسهيالت مشكوك يف حتصيلها.

 .رديئةتسهيالت 

 ٤/م ن /ب ١٠٧٩واملمدد بالقرار  ١٣/١١/٢٠١٢تاريخ  ٤/م ن/ ب٩٠٢ويتوجب اإلشارة اىل أنه حبسب قرار جملس النقد والتسليف رقم 
 فقد مت إجراء بعض التعديالت على أسس تصنيف التسهيالت األئتمانية العاملة وغري العاملة. ٢٠١٤لعام 

 كما تصنف التسهيالت االئتمانية إىل تسهيالت مباشرة وتسهيالت غري مباشرة.  

 

 

 



٩٤ / ٦٥ 

 ثانيًا: اإلفصاحات الكمية:

 مخاطر االئتمان :

 التعرضات لمخاطر االئتمان : )١

 ليرة سورية /٢٠١٤ سوريةليرة  /٢٠١٥ البيان

 ل.س ل.س بنود داخل الميزانية

 ١٨,١٤٠,٩٨٨,٣١٢ ١٧,٩٦٢,٧٩٩,٨١٩ أرصدة لدى بنوك مركزية

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

٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ ٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ 

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

٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ 

     ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت: 

 ٥٣٣,٧٦٩,٢٤٦ ١,٢٠٤,٤٦٩,٩٨٥ لألفراد         •

 ٣,٧٣١,٢٤٦,٧٢٢ ٣,٧٦٩,٩٨٨,٩٨٤ التمويالت العقارية         •

     للشركات            •

 ١٧,٥٨٨,٧٧٢,١٢٣ ٣٦,٦٩٨,٩٠٢,٧٢٨ الشركات الكبرى  -         

 ١,٤٢٦,٧١٣,٣٢٣ ٣,٠٤٣,٧٨٥,٢٣٢ )SMEsالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (-          

 - - للحكومة والقطاع العام        •

 ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع   

     بنود خارج الميزانية

 ١,٩٤٢,٤٨٣,٣٣٩ ١,٨٩٧,٩٢٥,٨٥٧ كفاالت

 - ١٦,٩٣٥,٨٠٤ اعتمادات 

 - ٦٤٦,٣٧٨,٥٦٢ قبوالت 

 ٤,٧٦٦,٣٧٥,٩١٨ ٣,٣٣٠,٢١٦,٢٤٠ سقوف تسهيالت غير مستغلة

 ٨٨,٢٦١,٤١٥,٤٧٦ ١٢٤,٢٨٢,٩٠٢,٩٧٨ اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٩٤ / ٦٦ 

 توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر :  -٢

 داخل الميزانية-أ

 ضات اإلئتمانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل: تتوزع  التعر  

 

/ليرة ٢٠١٥
 سورية

 التمويالت العقارية األفراد

 الشركات
الحكومة والقطاع 

 العام

المصارف 
والمؤسسات 

 المصرفية االخرى

 المجموع
 الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

ديون متدنية 
 المخاطر

              

ية عاد
(مقبولة 
 المخاطر)

٣٤,٧٠٨,١٠٤,٠٦٠   ٢,٤٠٥,٩١٠,٥٤٤ ٢٩,٣٩٨,١٤٦,٦٦٨ ٢,٥٣٧,٤٧٧,١٢٧ ٣٦٦,٥٦٩,٧٢١ 

تتطلب  
اهتماما 
 خاصاً 

٥,٥٧٢,٨٠٢,٩٩٣   ٣٦٣,٤٢٨,٩١٧ ٤,٤٤٠,٧٨٧,١٤٦ ٣٧٢,٥٢٦,٧٥٥ ٣٩٦,٠٦٠,١٧٥ 

 ٠   ٠ ٠ ٠ ٠ غير منتجة:
دون 

 المستوى
٧٨,٠٤٣,٦٨٩   ١,٧٦٢,٢٥٧ ٢١,٥٣٣,٢٦٠ ٥٤,٤٨٢,٠٦٧ ٢٦٦,١٠٥ 

مشكوك في 
 تحصيلها

١٥٠,٨٧٣,٦٧٢   ١,٤٩٠,١١٢ ١٨,٢٠٧,٨٧٧ ١٢١,١٣٥,٠٠٨ ١٠,٠٤٠,٦٧٥ 

 ١٨,٥٤٦,٢٨١,٩٢٨   ١,٢٤٧,٣٠٢,٦٩٨ ١٥,٢٤٠,٩٦٠,٥٣٤ ١,٤٦٦,٥٧٠,٠٨١ ٥٩١,٤٤٨,٦١٥ رديئة 

 ٥٩,٠٥٦,١٠٦,٣٤٢   ٤,٠١٩,٨٩٤,٥٢٨ ٤٩,١١٩,٦٣٥,٤٨٥ ٤,٥٥٢,١٩١,٠٣٨ ١,٣٦٤,٣٨٥,٢٩١ المجموع

رح: يط
اإليرادات 
 المحفوظة

-١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٣-   ٦١,٤٨٢,٥٧٣- ٧٥١,٢٦٣,٨٨١- ٣٥٩,٥٣٢,٤٧٨- ٦١,٢٦١,٠٧١ 

يطرح: 
مخصص 

 التدني

-١٣,١٠٥,٤١٩,٤١٠-   ٩١٤,٦٢٦,٧٢٣- ١١,٦٦٩,٤٦٨,٨٧٥- ٤٢٢,٦٦٩,٥٧٨- ٩٨,٦٥٤,٢٣٤ 

 ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩   ٣,٠٤٣,٧٨٥,٢٣٢ ٣٦,٦٩٨,٩٠٢,٧٢٩ ٣,٧٦٩,٩٨٨,٩٨٢ ١,٢٠٤,٤٦٩,٩٨٦ الصافي

 

ــــة خمصــــــص التــــــدين للــــــديون املنتجــــــة ( مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة ) يبلــــــغ  ل.س  والــــــديون غــــــري املنتجــــــة ( مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة)  ٥٦,٠٩٦,٢٦٨قيمــ
ل.س واملخصصـــــــات االضـــــــافية تبلـــــــغ  ١٩,٩٠٠,٠٠٠ل.س حيـــــــث تبلـــــــغ قيمـــــــة خمصـــــــص التـــــــدين للـــــــديون غـــــــري املباشـــــــرة  ١٢,٣٤٢,٠٦١,٨٢٤

 ل.س ٧٢٧,١٦١,٣١٨

 

ة /لير ٢٠١٤
 سورية

 التمويالت العقارية األفراد

 الشركات
الحكومة والقطاع 

 العام

المصارف 
والمؤسسات 

 المصرفية االخرى

 المجموع
 الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

ديون متدنية 
 المخاطر

              

عادية 
(مقبولة 
 المخاطر)

١٢,٠٢٧,٢٥٥,٢٩٣     ٧٩٠,٠٤٧,٧١٩ ٩,٦٥٣,٧٠٠,٠٤٧ ١,٤٣٥,٧٩٤,٨١٧ ١٤٧,٧١٢,٧٠٩ 



٩٤ / ٦٧ 

تتطلب  
اهتماما 
 خاصاً 

٥,٣٧٨,٠٣٦,٧٤٩     ٣٤١,٧٧٣,٨٩٣ ٤,١٧٦,١٨١,٤٧٥ ٧٨٠,٩١٩,١٠٣ ٧٩,١٦٢,٢٧٧ 

               غير منتجة:

دون 
 المستوى

٣٨١,٩٥٨,١٥٠     ١٧,٥٦٩,٠٦٨ ٢١٤,٦٧٨,٨٢٧ ١١٤,٩٧٣,٩٧٤ ٣٤,٧٣٦,٢٨١ 

مشكوك في 
 تحصيلها

١,٤٦٤,١٣٠,١٤٢     ٨٣,٦٧٢,٤١٨ ١,٠٢٢,٤٠٤,٦٠١ ٢٥٨,٦٦٣,٩٠٧ ٩٩,٣٨٩,٢١٦ 

 ١٤,٧٧٥,٧٤٥,٠٤٨     ٩٣٧,٣٩٨,٧٣٦ ١١,٤٥٤,٢٠٢,٠٦٣ ١,٧٤٤,١٧٠,٣٠١ ٦٣٩,٩٧٣,٩٤٨ رديئة 

 ٣٤,٠٢٧,١٢٥,٣٨١     ٢,١٧٠,٤٦١,٨٣٤ ٢٦,٥٢١,١٦٧,٠١٣ ٤,٣٣٤,٥٢٢,١٠٢ ١,٠٠٠,٩٧٤,٤٣١ المجموع

يطرح: 
اإليرادات 
 المحفوظة

-١,٦٣٢,٧٢٤,٦٤١-     ٨٠,٩٢٤,٧٦٠- ٩٨٨,٨٣٠,٥٩٤- ٤٦٢,٦٦٢,٢٧٦- ١٠٠,٣٠٧,٠١٢ 

يطرح: 
مخصص 

 التدني

-٩,١١٣,٨٩٩,٣٢٦-     ٦٦٢,٨٢٣,٧٥٢- ٧,٩٤٣,٥٦٤,٢٩٧- ١٤٠,٦١٣,١٠٤- ٣٦٦,٨٩٨,١٧٣ 

 ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤     ١,٤٢٦,٧١٣,٣٢٣ ١٧,٥٨٨,٧٧٢,١٢٣ ٣,٧٣١,٢٤٦,٧٢٢ ٥٣٣,٧٦٩,٢٤٦ الصافي
 

ل.س  والــــــديون غــــــري املنتجــــــة ( مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة)  ٤٨,٨١١,٩٣٦نتجــــــة ( مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة ) يبلــــــغ قيمــــــة خمصــــــص التــــــدين للــــــديون امل
ل.س واملخصصــــــــات االضــــــــافية تبلــــــــغ  ١٦,٩٠٠,٠٠٠ل.س حيــــــــث تبلــــــــغ قيمــــــــة خمصــــــــص التــــــــدين للــــــــديون غــــــــري املباشــــــــرة  ٨,٣٦١,١٢٦,٠٠٣
 ل.س ٧٢٠,٨٦١,٣٨٧

 

 

 

 خارج الميزانية: -ب

 حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل: خارج امليزانية انية تتوزع  التعرضات اإلئتم 

 

/لرية ٢٠١٥ب
 سورية

 األفراد
 الشركات

 احلكومة والقطاع العام
املصارف واملؤسسات 
 املصرفية االخرى

 الموع
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة الشركات الكربى

ديون متدنية 
 املخاطر

            

عادية (مقبولة 
 طر)املخا

٢,١٧٥,٨٥١,٧٠٠   ١٤,٤٩٨,٦٦١ ١,٩٩٣,٢٨٨,٩٤٠ ١٦٨,٠٦٤,٠٩٩ 

تتطلب اهتماما  
 خاصاً 

١٦٥,٤١٧,٤٧٩   ٠ ١٦٠,٧٨٣,٥٠٠ ٤,٦٣٣,٩٧٩ 

 ٠   ٠ ٠ ٠ غري منتجة:
 ٧,٦١٠,٠٠٠   ٠ ٠ ٧,٦١٠,٠٠٠ دون املستوى

مشكوك يف 
 حتصيلها

٣,١٦٠,٠٠٠   ٠ ٣,١٦٠,٠٠٠ ٠ 

 ٢٠٩,٢٠١,٠٤٣   ٤٧,٤٧٩,٥٤٤ ١٦١,٧٢١,٤٩٩ ٠ رديئة 

 ٢,٥٦١,٢٤٠,٢٢٣   ٦١,٩٧٨,٢٠٦ ٢,٣١٨,٩٥٣,٩٣٩ ١٨٠,٣٠٨,٠٧٨ الموع

 



٩٤ / ٦٨ 

يطرح: خمصص 
 التدين

  ١٩,٩٠٠,٠٠٠       ١٩,٩٠٠,٠٠٠ 

 ٢,٥٤١,٣٤٠,٢٢٣ ٠ ٠ ٦١,٩٧٨,٢٠٦ ٢,٢٩٩,٠٥٣,٩٣٩ ١٨٠,٣٠٨,٠٧٨ الصايف

 

 

 األفراد /لرية سورية٢٠١٤ب
احلكومة والقطاع  الشركات

 العام

ؤسسات املصارف وامل
 املصرفية االخرى

 الموع
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة الشركات الكربى

             ديون متدنية املخاطر

 ١,٤٣٨,٩٣٠,٨٣٩     ٨,٨٠٢,٤٠٠ ١,٢١٠,١٦١,٨٣٣ ٢١٩,٩٦٦,٦٠٦ عادية (مقبولة املخاطر)

 ٣١٥,٧٥٧,٩٥٧       ٣١٥,٧٥٧,٩٥٧   تتطلب اهتماما خاصاً  

             غري منتجة:

             دون املستوى

 ١,٢٣٩,٠٠٠       ١,٢٣٩,٠٠٠   مشكوك يف حتصيلها

 ١٨٦,٥٥٥,٥٤٣     ٤٢,٣٤٠,٠٠٠ ١٤٤,٢١٥,٥٤٣   رديئة 

 ١,٩٤٢,٤٨٣,٣٣٩     ٥١,١٤٢,٤٠٠ ١,٦٧١,٣٧٤,٣٣٣ ٢١٩,٩٦٦,٦٠٦ الموع

 ١٦,٩٠٠,٠٠٠       ١٦,٩٠٠,٠٠٠   يطرح: خمصص التدين

 ١,٩٢٥,٥٨٣,٣٣٩ ٠ ٠ ٥١,١٤٢,٤٠٠ ١,٦٥٤,٤٧٤,٣٣٣ ٢١٩,٩٦٦,٦٠٦ الصايف

 

 

       توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت : -)٣

 : دمة مقابل ذمم البيوع والتمويالتفيما يلي توزيع  القيمة العادلة للضمانات املق 

 

  ٢٠١٥                 

 التمويالت العقارية األفراد

الحكومة  الشركات
والقطاع 

 العام

المصارف 
المؤسسات و 

المصرفية 
 االخرى

 المجموع
 الشركات الكبرى الضمانات مقابل:

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

عادية (مقبولة 
 المخاطر)

٣٤,٧٠٨,١٠٤,٠٦٠     ٢,٤٠٥,٩١٠,٥٤٤ ٢٩,٣٩٨,١٤٦,٦٦٨ ٢,٥٣٧,٤٧٧,١٢٧ ٣٦٦,٥٦٩,٧٢١ 

 ٥,٥١٢,٤٦٣,٠٦٥     ٣٥٩,٢٥٦,٣١٦ ٤,٣٨٥,٥٥٧,٨٢٣ ٣٧١,٧٩٧,٢٩٣ ٣٩٥,٨٥١,٦٣٣ تتطلب اهتمام خاص

 ٠     ٠ ٠ ٠ ٠ غير منتجة:
 ٧٤,٦٠٩,٩١٧     ١,٨١٣,٩٨٧ ٢٢,١٦٥,٣٥٠ ٥٠,٤٠٥,٤٣٤ ٢٢٥,١٤٦ دون المستوى

 ١٤١,١١٣,٩١٧     ١,٥٤٨,٨٤٢ ١٨,٩٢٥,٥٠٨ ١١١,١٣٨,٤٠٧ ٩,٥٠١,١٦٠ مشكوك فيها

 ٤,٢٨٠,٨٥٥,٩٧٠     ١٨٠,٥٧٨,٧٤٥ ٢,٩٦٧,٨٤٤,٠٧٦ ١,٠٢٣,١٨٦,٠٦٥ ١٠٩,٢٤٧,٠٨٤ رديئة

 ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩     ٢,٩٤٩,١٠٨,٤٣٤ ٣٦,٧٩٢,٦٣٩,٤٢٥ ٤,٠٩٤,٠٠٤,٣٢٦ ٨٨١,٣٩٤,٧٤٤ المجموع

               منها:

 ٦٧٥,٧٢١,١١٣     ٣٨,١٠٩,٦١٥ ٦٢٦,٣٣٨,٣٥٦ ١١,٢٧٣,١٤٢   تأمينات نقدية

 ٢٨,٥٠٢,٦٠٠,٠٠٠       ٢٨,٥٠٢,٦٠٠,٠٠٠     كفاالت مصرفية مقبولة

 ١٠,٩٧٩,١٩٥,١٩٦     ٢,٦٠٠,٧١٠,٦٣٠ ٣,٨٧٦,٤٩١,٤٢١ ٣,٩٨٣,٦٨٠,٥٨٧ ٥١٨,٣١٢,٥٥٨ عقارية

 ٠     ٠ ٠ ٠ ٠ أسهم متدأولة
 ٩٨٢,٣٥٠,٢٤٠     ٤٧,٢١٩,٤٧٩ ٥٧٦,٩٨١,٢٠٢ ١٨,٠٩٤,١٩٤ ٣٤٠,٠٥٥,٣٦٥ سيارات وآليات

 ٣,٥٧٧,٢٨٠,٣٨٠     ٢٦٣,٠٦٨,٧١٠ ٣,٢١٠,٢٢٨,٤٤٦ ٨٠,٩٥٦,٤٠٣ ٢٣,٠٢٦,٨٢١ أخرى



٩٤ / ٦٩ 

 

 

 

 

 

 

 ليرة سورية /٢٠١٤

 التمويالت العقارية األفراد

الحكومة  الشركات
والقطاع 

 العام

المصارف 
والمؤسسات 
المصرفية 

 االخرى

 المجموع
 الشركات الكبرى الضمانات مقابل:

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

عادية (مقبولة 
 المخاطر)

١٢,٠٢٧,٢٥٥,٢٩٣     ٧٩٠,٠٤٧,٧١٩ ٩,٦٥٣,٧٠٠,٠٤٧ ١,٤٣٥,٧٩٤,٨١٨ ١٤٧,٧١٢,٧٠٩ 

 ٥,٣٧٨,٠٣٦,٧٥٠     ٣٣٨,٦٧١,٨٩٨ ٤,١٣٨,٢٧٧,٧٧٣ ٨١٥,٦٦٦,٢٨١ ٨٥,٤٢٠,٧٩٨ تتطلب اهتمام خاص

 ٠     ٠ ٠ ٠ ٠ غير منتجة:
 ٢٩٢,٥٥٩,٦٢١     ١٣,٤٥٦,٩٧٢ ١٦٤,٤٣٢,٥٥٩ ٨٨,٠٦٣,٩٤٧ ٢٦,٦٠٦,١٤٣ دون المستوى

 ١,١٧٦,٩٤٠,١٠٠     ٢١,٢٣٧,٥٩٨ ٨٥٥,٩٤٤,٧٦٠ ٢١٦,٥٥٠,٢٩٣ ٨٣,٢٠٧,٤٤٩ مشكوك فيها

 ٤,٤٠٥,٧٠٩,٦٥٠     ٢٦٣,٢٩٩,١٣٧ ٢,٧٧٦,٤١٦,٩٨٣ ١,١٧٥,١٧١,٣٨٣ ١٩٠,٨٢٢,١٤٧ رديئة

 ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤     ١,٤٢٦,٧١٣,٣٢٤ ١٧,٥٨٨,٧٧٢,١٢٢ ٣,٧٣١,٢٤٦,٧٢٢ ٥٣٣,٧٦٩,٢٤٦ المجموع

               منها:

 ٢,٣٥٢,٥٦٠         ١,٨٠٨,٥٧٨ ٥٤٣,٩٨٢ تأمينات نقدية

 ٠             االت مصرفية مقبولةكف
 ٦,٩٦٨,٢١٢,٣٧١     ٣١٧,٦١٦,٣١٣ ٣,٨٨٠,٩٩٦,٧٢٩ ٢,٦٣٢,٤٨٢,٦١٦ ١٣٧,١١٦,٧١٣ عقارية

 ٠             أسهم متدأولة
 ٦٢٠,١١٨,٤٥٥     ٢١,٦٧٣,٢٤٤ ٢٦٤,٨٢٨,٣٠٠ ٤٥,٣٦٠,٤٧٧ ٢٨٨,٢٥٦,٤٣٤ سيارات وآليات

 ١٥,٦٨٩,٨١٨,٠٢٩     ١,٠٨٧,٤٢٣,٧٦٧ ١٣,٤٤٢,٩٤٧,٠٩٣ ١,٠٥١,٥٩٥,٠٥١ ١٠٧,٨٥٢,١١٧ أخرى

 

 مع األخذ بعين االعتبار أن ال تزيد قيمة الضمانات عن مبلغ الدين لكل عميل إفرادياً 

 

 الديون المجدولة: 

 أرصـــدةو املؤجلــة متــويالت غــري منتجــة وُأخرجـــت مــن إطــار ذمـــم البيــوع أرصـــدة و مؤجلــة هــي تلــك الــديون الـــيت ســبق وأن ُصــنفت كـــذمم بيــوع 

ية ومت تصــــنيفها كــــديون تتطلــــب اهتمــــام خــــاص، وقــــد بلــــغ إمجاهلــــا كمــــا يف �ايــــة الســــنة احلاليــــة أصــــولالتمــــويالت غــــري املنتجــــة مبوجــــب جدولــــة 
منهــا معــاد جــدولتها مبوجــب قلــب ديــن لــرية ســورية كمــا يف �ايــة الســنة الســابقة. ١,٢٣٥,٣٨١,٠٠٦ لـرية ســورية مقابــل  ١,٣٧١,٨٧١,٩٩٨
 . كما يف �اية السنة السابقةل.س   ٨٨٨,٨٣٦,١٣١قابل ل.س م ١,٠١٨,٠٩٢,٥٥٨

 الديون المعاد هيكلتها:

مــن حيــث تعــديل األقســاط أو إطالــة عمــر التمويــل أو  املنتجــة البيــوع املؤجلــة وأرصــدة التمــويالتيقصــد بإعــادة اهليكلــة إعــادة ترتيــب وضــع ذمــم 
ا كــديون تتطلــب اهتمــام خــاص، وقــد بلــغ إمجاهلــا كمــا يف �ايــة الســنة احلاليــة تأجيــل بعــض األقســاط أو متديــد فــرتة الســماح ... اخل، ومت تصــنيفه

منها معاد هيكلتها مبوجب قلب ديـن  .لرية سورية  كما يف �اية السنة السابقة١٨,٨١٢,٩٨٢,١٨٦لرية سورية مقابل  ٢٢,١٣٤,٨٥٨,٥٣٣
 ة السنة السابقةكما يف �اي لرية سورية ١٤,٤٧٩,٩٤١,١٧٥لرية سورية مقابل  ٢٠,١٨٩,٢٢٥,٧٧٧



٩٤ / ٧٠ 

 

 

 

 

 التركز الجغرافي :

 

  :ة حسب التوزيع اجلغرايف وكما يليينائتميوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات اال

 

 (توزع حسب بلد االقامة للطرف المقابل)                                                            

                                  

 طقة الجغرافية        المن

 البند   

 داخل القطر
دول الشرق األوسط 

 األخرى
 آسيا* أوروبا

أفريقيا
 * 

 أمريكا
دول 
 أخرى

 اإلجمالي

 ١٧,٤١١,٣٩٨,٤٦٢          ١٧,٤١١,٣٩٨,٤٦٢ أرصدة لدى مصارف مركزية

إيداعات وحسابات استثمار  -
وشهادات لدى المصارف 
ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة 

 و أقل أشهر أ

٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩       ٢٦,٥٥٨,٦٥٥,٢٩٥ ٣,٣٨٨,٥٥٠,٣٥٨ ٦٦,٧٤٩,٨٩٢ ١٤,٨٥٦,٠٦٣,١٥٤ 

حسابات استثمار وشهادات  -
لدى المصارف ومؤسسات مصرفية 

 لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

    ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٦       ٩,٢١٥,٤٨٢,٠٦٨ ١,٥٣٣,٤٣٣,٧٥٨ 

ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة 
 التمويالت:

              ٠ 

 ١,٢٠٤,٤٦٩,٩٨٥             ١,٢٠٤,٤٦٩,٩٨٥ لألفراد    

 ٣,٧٦٩,٩٨٨,٩٨٥             ٣,٧٦٩,٩٨٨,٩٨٥ التمويالت العقارية    

 ٠               للشركات:       
 ٣٦,٦٩٨,٩٠٢,٧٢٨             ٣٦,٦٩٨,٩٠٢,٧٢٨ الشركات الكبرى    

الصغيرة   المؤسسات       
 )SMEsسطة (والمتو 

٣,٠٤٣,٧٨٥,٢٣٢             ٣,٠٤٣,٧٨٥,٢٣٢ 

 ٠               للحكومة والقطاع العام     
 الصكوك واالسهم 

 
      

   
٠ 

ضمن الموجودات المالية    
 المتوفرة للبيع

٩٢,٥٦٥,٢٤١       ٨,٦١٨,٢٠٤     ٨٣,٩٤٧,٠٣٧ 

 ١١٧,٨٤٠,٠٤٥,١٥٨ ٠ ٠ ٠ ٣٥,٧٨٢,٧٥٥,٥٦٧ ٤,٩٢١,٩٨٤,١١٦ ٦٦,٧٤٩,٨٩٢ ٧٧,٠٦٨,٥٥٥,٥٨٣ اإلجمالي / للسنة الحالية

 ٨١,٤٧٥,٥١٦,٥٤٨ ٠ ٠ ٠ ٢١,٥٥٢,٠٠٠,١٤٧ ٥,٩٩٥,٦٨٤,٧٩٣ ٨٣,٠٥٥,٤٢٠ ٥٣,٨٤٤,٧٧٦,١٨٧ ٢٠١٤اإلجمالي / 



٩٤ / ٧١ 

 

 التركز حسب القطاع االقتصادي : 

 يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع االقتصادي  

 ليرة سورية                                                                                                                                                                                                  

القطاع                                    
 االقتصادي   

 البند       

 إجمالي حكومة وقطاع عام أفراد أسهم زراعة عقارات تجارة صناعة مالي

 ١٧,٤١١,٣٩٨,٤٦٢ ١٧,٤١١,٣٩٨,٤٦٢              أرصدة لدى بنوك مركزية

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات  -
لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة 

 ثالثة أشهر أو أقل 

٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩               ٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ 

حسابات استثمار وشهادات لدى  -
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد 

 عن ثالثة أشهر 

١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧               ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ 

   ١,٢٠٤,٤٦٩,٩٨٥   ٢٢,١٤٩,٥٨٥ ٣,٧٦٩,٩٨٨,٩٨٥ ٣٢,٥٣٩,٠٩٠,٤٢١ ٧,١٨١,٤٤٧,٩٥٣ ٠ ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت
٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ 

 

 ٩٢,٥٦٥,٢٤١     ٨,٦١٨,٢٠٤         ٨٣,٩٤٧,٠٣٧ ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع

 ١١٧,٨٤٠,٠٤٥,١٥٨ ١٧,٤١١,٣٩٨,٤٦٢ ١,٢٠٤,٤٦٩,٩٨٥ ٨,٦١٨,٢٠٤ ٢٢,١٤٩,٥٨٥ ٣,٧٦٩,٩٨٨,٩٨٥ ٣٢,٥٣٩,٠٩٠,٤٢١ ٧,١٨١,٤٤٧,٩٥٣ ٥٥,٧٠٢,٨٨١,٥٦٣ اإلجمالي / للسنة الحالية

 ٨١,٤٧٥,٥١٦,٥٤٨ ١٨,٠٦٣,٩٤٨,٦٤٠ ٥٣٣,٧٦٩,٢٤٦ ٥,٠٢١,٩٤٠ ٨,٠٥٢,٨٩٣ ٣,٧٣١,٢٤٦,٧٢٢ ١٢,٨١٩,١٨١,٥٩٥ ٦,١٥٥,١١٧,١٨٢ ٤٠,١٥٩,١٧٨,٣٣٠ ٢٠١٤اإلجمالي / 



٩٤ / ٧٢ 

 مخاطر السوق:   

  :اإلفصاحات الوصفية 

 مخاطر السوق

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

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

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

 سياسة مخاطر السوق:

 تدف سياسة خماطر السوق إىل: 

 حتديد املخاطر السوقية اليت ميكن أن تواجه البنك مبا يتماشى مع القوانني واألنظمة السارية. -١

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

 العمل على ختفيف خماطر السوق مع مراعاة معايري الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية املركزي. -٣

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

 المخاطر السوقية التي يتعرض لها البنك: 

دية تتفق كافة البنوك اإلسالمية والتقليدية على املخاطر السوقية الناجتة عن التقلبات السلبية يف األسعار واليت تؤثر على التدفقات النق 
ى قائمة الدخل وقائمة املركز املايل. إال أن طبيعة البنوك اإلسالمية حتمل يف طبيعتها بعض املخاطر اإلضافية وهي أنه الجيوز املستقبلية وعل

وقية البنك اإلسالمي التعامل باملشتقات املالية التقليدية وعدم وجود أسواق ثانوية لألدوات اإلدخارية واالستثمارية الشرعية. املخاطر الس
 بالبنوك اإلسالمية: املرتبطة

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

أقل من  إذا كان وأصحاب حسابات االستثمار املطلق املسامهني حتمل جزء من املخاطر اخنفاض العائد املتحقق ألصحاب هذه الودائع
 .العائد السائد يف السوق

ة من صيغ التمويل اإلسالمي و اليت تعترب أقل خطور املخاطر اخلاصة بالعقود : يقوم املصرف  بالرتكيز على عقود املراحبة بشكل أساسي  -٢
 % .١% واالجارة أقل من ٩٩ومن مث االجارة حيث تبلغ حصة املراحبة من امجايل عقود التمويل االسالمي ما نسبته أكثر من  األخرى ،

 بالرغم من كون عقود املراحبة أقل خطورة نسبيا من صيغ التمويل اإلسالمي األخرى فإ�ا تنضوي على املخاطر التالية:

عدم قدرة املصرف على فرض غرامات تأخري بسبب مماطلة العميل أو تعثره يف سداد األقساط املستحق و ما يرتتب على ذلك من ضياع  -
 حق البنك يف التعويض ماليا عن ما فاته من وقت و ربح و زيادة يف تكاليف األعمال.

إمجايل الدين احملددة يف العقد تبقى ثابتة مهما بلغ أجله و بالتايل فإن كون عقود املراحبة هي من أشكال البيوع اآلجلة فإن نسبة الربح و   -
 املصرف غري قادر على تغيري نسب األرباح مما جيعله عرضة اىل املخاطر الناشئة عن تغريات األسعار املرجعية.  

 



٩٤ / ٧٣ 

 ستثمارات يف األسهم والصكوك.خماطر أسعار األسهم والصكوك:  تنشأ هذه املخاطرة نتيجة التقلبات يف القيمة السوقية  لال -٣

خماطر العمالت: ينشأ هذا النوع من املخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت ،  مما يؤثر على موجودات البنك من العمالت  -٤
خاطر فقط عن األجنبية حال اخنفاض أسعارها ،  أو يؤثر على مطلوباته من العمالت األجنبية حال ارتفاع أسعارها وينشأ هذا النوع من امل

 وجود مركز مفتوح بالعمالت األجنبية ،  سواء كان لكل عملة على حدة أو إلمجايل مجيع العمالت.

خماطر أسعار السلع تشري إىل األثر الذي قد ينتج عن اإليرادات أو رأمسال الناتج عن احلركات السلبية يف أسعار املوجودات. ويلتزم  -٥
 العمالء املتوافقة مع الشريعة. املصرف بعمليات السلع لتسهيل عمليات

 آليات تخفيف مخاطر السوق:

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

 

 أوًال: مخففات مخاطر معدل العائد:

رة فجوات معدل العائد للموجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املختلفة ومبا يضمن إبقاء التفاوت باالستحقاق بني املوجودات إدا
واملطلوبات وحقوق أصحاب االستثمار املطلق حبدود ضيقة من توظيفات البنك طويلة األجل وذلك من خالل الدراسة التحليلية املستمرة 

 واملطلوبات ضمن املركز املايل للبنك.هليكلة املوجودات 

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

ختلي البنك عن جزء من حصته يف الربح ( جزء من حصة املضارب) للتقارب مع أسعار الفائدة السائدة يف السوق (واليت تقاس مبعدل 
باإلضافة إىل العائد املوزع من البنوك اإلسالمية األخرى علمًا أنه خالل فرتة عمل البنك مل يتعرض البنك لسحوبات نتيجة اخنفاض العائد) 

 .معدل العائد املمنوح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق عن معدل العائد السائد يف السوق

 

 :ثانياً: مخففات مخاطر أسعار األسهم والصكوك

فظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا للتعرُّض للمخاطر على مستوى احملفظة ككل وبالنسبة لكل سهم أو تصنيف حمفظة تنويع احمل
 االستثمار أو قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافيَّة.

  

 مخففات مخاطر العمالت: ثالثاً: :

 حدود ملراكز العمالت األجنبية: -١

 :شهريةسقف اخلسارة اليومية واألسبوعية وال -٢

 

 

 

 

 



٩٤ / ٧٤ 

 مخاطر العمالت: -أ 

 ليرة سورية                                                                         ٢٠١٥ 

 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر التغير في سعر صرف العملة مركز القطع العملة

 ١,١٧٤,٠٥٢,٨٤٦ ١,١٧١,٩٠٢,٨٦٧ %١٠ ١١,٧١٩,٠٢٨,٦٦٩- دوالر أمريكي

 ١٩٨,٩٨٠,٣٦٨ ١٩٩,٠٧٧,٩٥٧ %١٠ ١,٩٩٠,٧٧٩,٥٧٠- يورو

 ١,٣٨٣,١٧٠ ١,٨٤٤,٢٢٧ %١٠ ١٨,٤٤٢,٢٦٨ جنيه استرليني

 ٠ ٠ %١٠ ٠ ين ياباني
 ٣,٩٤٩ ٥,٢٦٥ %١٠ ٥٢,٦٤٩- فرنك سويسري

 ٩,٦٥١,١٧٩ ١٢,٨٦٨,٢٣٩ %١٠ ١٢٨,٦٨٢,٣٨٥- عمالت أخرى

   

 

 ليرة سورية                                                       ٢٠١٤

 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر التغير في سعر صرف العملة مركز القطع العملة

 ٦٧٥,٤٠٩,٦٠٨ ٦٧٣,١٣٧,٧٧٩ %١٠ ٦,٧٣١,٣٧٧,٧٩٣- دوالر أمريكي

 ٩٦٠,٠٥٩ ١,٢٨٠,٠٧٨ %١٠ ١٢,٨٠٠,٧٨٤- يورو

 ٧١١,٢٥٢ ٩٤٨,٣٣٦ %١٠ ٩,٤٨٣,٣٥٥ جنيه استرليني

 ١٧,٣٧٤ ٢٣,١٦٥ %١٠ ٢٣١,٦٥١- ين ياباني

 ٢,٢٦٢ ٣,٠١٦ %١٠ ٣٠,١٥٦- فرنك سويسري

 ٧,٨٢٠,٦١٦ ١٠,٤٢٧,٤٨٨ %١٠ ١٠٤,٢٧٤,٨٨٢- عمالت أخرى

   

 

           مخاطر التغير بأسعار األسهم:

 ليرة سورية                                              ٢٠١٥

 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر التغير في المؤشر(%) شرالمؤ  

 ٨٦١,٨٢٠ ٨٦١,٨٢٠ %١٠ األسهم

      

 ليرة سورية                                              ٢٠١٤

 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر التغير في المؤشر(%) المؤشر 

 ٥٠٢,١٩٤ ٥٠٢,١٩٤ %١٠ األسهم

 

 

 

 

 



٩٤ / ٧٥ 

 

 فجوة العائد:

 أيام٧حتى  ٢٠١٥
أيام إلى  ٧أكثر من 

 شهر

أكثر من شهر إلى   
 أشهر٣

أشهر إلى ٣أكثر من 
 أشهر٦

أشهر إلى ٦أكثر من 
 أشهر٩

أشهر إلى ٩أكثر من 
 سنة

 المجموع أكثر من سنة

   ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س السنة الحالية

                 الموجودات

أرصدة لدى المصارف 
 والمؤسسات المالية

١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧       ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧     ٠ 

 ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ ٢٥٥,٧٩٢,٤٥٢ ٥,٣٢٥,٤٥٣,٥٤٣ ١,٠٩٤,٠٦٤,٩٣٥ ١,٧٥٧,٣٣٧,٥٤٠ ٢٥,٩٢٩,٤٦٢,٧٩٦ ٢,٧٣٧,٢٧١,٥٤٦ ٧,٦١٧,٧٦٤,١١٧ ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤ ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤             إجارة منتهية بالتمليك

 ١٤٥,٠٦٥,٢٤١ ١٤٥,٠٦٥,٢٤١             االاستثمارات و المساهمات

 ٥٥,٧٤٨,٨٩١,٢٧١ ٥٣٨,٦٢٠,٩٦٧ ٥,٣٢٥,٤٥٣,٥٤٣ ١,٠٩٤,٠٦٤,٩٣٥ ١٢,٥٠٦,٢٥٣,٣٦٧ ٢٥,٩٢٩,٤٦٢,٧٩٦ ٢,٧٣٧,٢٧١,٥٤٦ ٧,٦١٧,٧٦٤,١١٧ إجمالي الموجودات

 ٠               مطلوبات

 ١٤٤,٠٠٧,٣٤٤ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٦,١٣٦,٢٥٠ ٢٩,٠٨٢,١٠٩ ٢٦,٧٩٤,٠٠٠ ٦,٣٢٠,٠٠٠ ٠ ٧٠,٦٧٤,٩٨٥ ات نقدية مودعة لدى البنك تأمين

أرصدة الوكاالت االستثمارية 
 المطلقة

              ٠ 

حقوق أصحاب االستثمار 
 المطلق

٣٨,٠٣١,٠٢٧,٣٤٤ ٢,٥٨٥,٣٦٦,٦٨٥ ٣,٦٧٧,٥١١,٨٦٢ ٦,١٨٢,٦٥٣,٠٦٣ ٩,١٩٣,٩٥٤,٥٣٣ ١٠,٣٣٥,٢١٣,٧٢٦ ٢,٣٤٤,١٧٤,٠٤٠ ٣,٧١٢,١٥٣,٤٣٥ 

 ٣٨,١٧٥,٠٣٤,٦٨٨ ٢,٥٩٠,٣٦٦,٦٨٥ ٣,٦٨٣,٦٤٨,١١٢ ٦,٢١١,٧٣٥,١٧٢ ٩,٢٢٠,٧٤٨,٥٣٣ ١٠,٣٤١,٥٣٣,٧٢٦ ٢,٣٤٤,١٧٤,٠٤٠ ٣,٧٨٢,٨٢٨,٤٢٠ إجمالي المطلوبات

 ١٧,٥٧٣,٨٥٦,٥٨٣ ٢,٠٥١,٧٤٥,٧١٨- ١,٦٤١,٨٠٥,٤٣١ ٥,١١٧,٦٧٠,٢٣٧- ٣,٢٨٥,٥٠٤,٨٣٤ ١٥,٥٨٧,٩٢٩,٠٧٠ ٣٩٣,٠٩٧,٥٠٦ ٣,٨٣٤,٩٣٥,٦٩٧ الفجوة

   ١٧,٥٧٣,٨٥٦,٥٨٣ ١٩,٦٢٥,٦٠٢,٣٠١ ١٧,٩٨٣,٧٩٦,٨٧٠ ٢٣,١٠١,٤٦٧,١٠٧ ١٩,٨١٥,٩٦٢,٢٧٣ ٤,٢٢٨,٠٣٣,٢٠٣ ٣,٨٣٤,٩٣٥,٦٩٧ الفجوة التراكمية



٩٤ / ٧٦ 

 

 أيام٧حتى  ٢٠١٤
 أيام ٧أكثر من 

 إلى شهر 

 أكثر من شهر

 أشهر٣إلى    

 أشهر ٣أكثر من 

 أشهر٦إلى  

 أشهر٦كثر من أ

 أشهر٩إلى  

 أشهر٩أكثر من 

 إلى سنة 
 المجموع أكثر من سنة

  ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س السنة احلالية

                املوجودات

أرصدة لدى املصارف واملؤسسات 
 املالية

٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧       ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧     ٠ 

 ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤ ٣,٦٥٨,٥٢٧,٧١٠ ٤٩٦,٤٤٠,٨٩٨ ٧٠٢,٢٠٦,٠٥٠ ٨,٧٦٧,٠٠٨,٦٠٩ ٢,٢٦٥,١٣٥,٠٧١ ٣٦١,٧٥١,٠٨٧ ٧,٠٢٩,٤٣١,٩٨٨ ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٨٦,٧٦٥,١٩٢             إجارة منتهية بالتمليك

 ١٤٧,٦٤٩,١٢٨ ١٤٧,٦٤٩,١٢٨             االاستثمارات و املسامهات

 ٢٩,٨٤٥,٦٩٠,٣٨١ ٣,٩٩٢,٩٤٢,٠٣٠ ٤٩٦,٤٤٠,٨٩٨ ٧٠٢,٢٠٦,٠٥٠ ١٤,٩٩٧,٧٨٣,٢٥٦ ٢,٢٦٥,١٣٥,٠٧١ ٣٦١,٧٥١,٠٨٧ ٧,٠٢٩,٤٣١,٩٨٨ إمجايل املوجودات

                مطلوبات

 ٤٢٤,٨٨٤,٩٠٢ ٧,٧٤٩,٢٢٢ ٢٢,٥٥٢,٦٥٨ ٣٣,٤٩١,٢١٣ ٢١٠,٩٦١,٩١٠ ٢٤,١٣٠,٤٢٠ ٣,٦٢٠,٨٤٢ ١٢٢,٣٧٨,٦٣٦ تأمينات نقدية مودعة لدى البنك 

 ٣٢,٨٧٥,٢٩٢,٣٥٢ ١,١١٣,٩٦٨,٥٣٩ ٢,٠١٣,٨٨٠,٢٥٦ ٣,٤٤٥,٦٦٤,٠٩١ ٥,٣٩٠,٤٧٩,٨٤٦ ٦,٢٠٨,٣١٧,٠٥١ ٢٤١,٨٠٧,١٠٩ ١٤,٤٦١,١٧٥,٤٦١ طلقحقوق أصحاب االستثمار امل

 ٣٣,٣٠٠,١٧٧,٢٥٤ ١,١٢١,٧١٧,٧٦١ ٢,٠٣٦,٤٣٢,٩١٤ ٣,٤٧٩,١٥٥,٣٠٤ ٥,٦٠١,٤٤١,٧٥٦ ٦,٢٣٢,٤٤٧,٤٧١ ٢٤٥,٤٢٧,٩٥١ ١٤,٥٨٣,٥٥٤,٠٩٦ إمجايل املطلوبات

 ٣,٤٥٤,٤٨٦,٨٧٣- ٢,٨٧١,٢٢٤,٢٦٩ ١,٥٣٩,٩٩٢,٠١٦- ٢,٧٧٦,٩٤٩,٢٥٤- ٩,٣٩٦,٣٤١,٥٠٠ ٣,٩٦٧,٣١٢,٤٠٠- ١١٦,٣٢٣,١٣٦ ٧,٥٥٤,١٢٢,١٠٨- الفجوة

 ٣,٤٥٤,٤٨٦,٨٧٣- ٦,٣٢٥,٧١١,١٤٢- ٤,٧٨٥,٧١٩,١٢٦- ٢,٠٠٨,٧٦٩,٨٧٢- ١١,٤٠٥,١١١,٣٧٢- ٧,٤٣٧,٧٩٨,٩٧٣- ٧,٥٥٤,١٢٢,١٠٨- الفجوة الرتاكمية

 

 

 

 

 



٩٤ / ٧٧ 

 

 

 :) ٥٢٠١( اسية لفجوة العائد تحليل الحس
 األثر على حقوق امللكية األثر على األرباح واخلسائر الفجوة الرتاكمية لغاية سنة البيان

 ٣٦٣,٩٢٥,٠٤٢ ٤٨٥,٢٣٣,٣٨٩ ٢٤,٢٦١,٦٦٩,٤٧١ ل.س

 ١٤,٦٨٥,٨١٢ ١٩,٥٨١,٠٨٣ ٩٧٩,٠٥٤,١٣٩- دوالر

 ٥٠,١٧٦,١٤٦ ٦٦,٩٠١,٥٢٨ ٣,٣٤٥,٠٧٦,٣٩٤- يورو

 ٩٣,٢٣٣ ١٢٤,٣١١ ٦,٢١٥,٥٥٣- جنيه اسرتليين

 ٤,٥٨٥,٨١٦ ٦,١١٤,٤٢٢ ٣٠٥,٧٢١,٠٨٤- عمالت أخرى

 ٤٣٣,٤٦٦,٠٥٠ ٥٧٧,٩٥٤,٧٣٣ ١٩,٦٢٥,٦٠٢,٣٠١ الموع

 

 

 ): ٤٢٠١تحليل الحساسية لفجوة العائد ( 

 األثر على حقوق امللكية األثر على األرباح واخلسائر الفجوة الرتاكمية لغاية سنة البيان

٢,٣١٣,٢٠٠,٢٨٠- ل.س  ٣٤,٦٩٨,٠٠٤ ٤٦,٢٦٤,٠٠٦ 
٢,١٣٨,٣٠٥,٥١٨- دوالر  ٣٢,٠٧٤,٥٨٣ ٤٢,٧٦٦,١١٠ 
١,٦٥٠,٥٢٢,٠٤٦- يورو  ٢٤,٧٥٧,٨٣١ ٣٣,٠١٠,٤٤١ 

٤,٤٥٠,٩٧٨- جنيه اسرتليين  ٦٦,٧٦٥ ٨٩,٠٢٠ 
٢١٩,٢٣٢,٣٢٠- عمالت أخرى  ٣,٢٨٨,٤٨٥ ٤,٣٨٤,٦٤٦ 
٦,٣٢٥,٧١١,١٤٢- الموع  ٩٤,٨٨٥,٦٦٧ ١٢٦,٥١٤,٢٢٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٩٤ / ٧٨ 

 :األجنبيةالتركز في مخاطر العمالت 

 ليرة سورية                                                                          ٢٠١٥                  

 العملة                                                                       

 البند                
 إجمالي أخرى فرنك سويسري ين ياباني جنيه استرليني يورو مريكيدوالر أ

               موجودات :

 ٩,٤٢٩,٦٨٠,٤٣٣ ٦١,١١٤,٢٩٩ ٠ ٠ ٦,٨٦١,٤٨١ ١,٣٢٧,٤٨٧,٩٢٩ ٨,٠٣٤,٢١٦,٧٢٤ نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية -

 ٤٤,٤٠٩,١٧٧,٦٥٦ ١,٣٥٦,٢٣٣,٩٠٢ ١٧٣,٢٨٧,١٠٧ ٠ ١٩,٠٢٣,٠٤٢ ١٦,١٤٦,٢٩١,٥١٨ ٢٦,٧١٤,٣٤٢,٠٨٧ شهر أو أقل إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أ -

 ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر  -

 ١,٩٥٦,٣٤٧,٢٩٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٧٢,٥٣٥,٨٩٧ ١,١٨٣,٨١١,٤٠١ يلية ـ بالصافي ـ ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمو  -

 ٨,٦١٨,٢٠٤ ٨,٦١٨,٢٠٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ موجودات مالية متاحة للبيع  -

 ٣٧٦,٣٦٤,٠١٥ ٥٣,٨٩٧,٦٠٤ ٣٣,٩٢٨,٠٠٠ ٠ ٣,٦٩٧,٩٠٩ ٦٧,١١٥,٦٧٨ ٢١٧,٧٢٤,٨٢٤ موجودات ُأخرى -

 ٢,٣٥٤,٥٦٣,٢٠٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢,٣٥٤,٥٦٣,٢٠٣ وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 ٦٩,٢٨٣,٦٦٦,٦٣٦ ١,٤٧٩,٨٦٤,٠٠٩ ٢٠٧,٢١٥,١٠٧ ٠ ٢٩,٥٨٢,٤٣٢ ١٨,٣١٣,٤٣١,٠٢٢ ٤٩,٢٥٣,٥٧٤,٠٦٦ إجمالي الموجودات     

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مطلوبات :
 ٨,٦٥٨,٢٧٤,٣١٧ ٧٢,١٨٣,٣٣٠ ١٧٣,١٧١,٣٩٦ ٠ ٠ ١,٩٠٩,٤٦٣,٣٧٠ ٦,٥٠٣,٤٥٦,٢٢١ إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية. -

 ٢١,٥٣٩,٦٤٣,٩٠٦ ٨٩٥,٤٢٥,٧٣٩ ٦٣,٠٦٢ ٠ ٣٨,١١١,٢٣٨ ٥,٢٤١,٢٣٣,٠١٥ ١٥,٣٦٤,٨١٠,٨٥٢ أرصدة الحسابات الجارية للعمالء -

 ٦,٠٥٢,٤٥٨,٧٥٦ ٢٨,٥٦١,٨٧١ ٠ ٠ ٠ ٥,٥٦٤,٥٧٤,٣٩٦ ٤٥٩,٣٢٢,٤٨٩ تأمينات نقدية  -

 ٣٤٧,٩٩٩,٢٠٠ ٣٤,١٩٦,٩٥٨ ٣٣,٩٢٨,٠٠٠ ٠ ٣,٦٩٧,٩٠٩ ٦٥,٩٥٦,٩٢٤ ٢١٠,٢١٩,٤٠٩ ُمخصصات متنوعة -

 ٩١,٣٦٤,٥٧٠- ٨,٢٥٨,٢٠٢- ٠ ٠ ٠ ١٥٥,٥٢٧,١٦٠- ٧٢,٤٢٠,٧٩٢ مطلوبات أخرى -

 ٣٦,٥٠٧,٠١١,٦٠٩ ١,٠٢٢,١٠٩,٦٩٦ ٢٠٧,١٦٢,٤٥٨ ٠ ٤١,٨٠٩,١٤٧ ١٢,٦٢٥,٧٠٠,٥٤٥ ٢٢,٦١٠,٢٢٩,٧٦٣ مجموع المطلوبات

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
 ١٨,٥٨٧,٢٨٤,٣٦٥ ٣١٩,٤٢٣,١٠٣ ٠ ٠ ٦,٢١٥,٥٥٣ ٣,٥٢٨,٠٩٥,٤١٥ ١٤,٧٣٣,٥٥٠,٢٩٤ ـ حسابات االستثمار المطلقة 

 ٣,١٩٨,٨٦٤ ١٠١,١٤٦ ٠ ٠ ٠ ٧٢٨,٢٨٨ ٢,٣٦٩,٤٣٠ احتياطي مخاطر االستثمار -

 ١٨,٥٩٠,٤٨٣,٢٢٩ ٣١٩,٥٢٤,٢٤٩ ٠ ٠ ٦,٢١٥,٥٥٣ ٣,٥٢٨,٨٢٣,٧٠٣ ١٤,٧٣٥,٩١٩,٧٢٤ مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

 ٥٥,٠٩٧,٤٩٤,٨٣٨ ١,٣٤١,٦٣٣,٩٤٥ ٢٠٧,١٦٢,٤٥٨ ٠ ٤٨,٠٢٤,٧٠٠ ١٦,١٥٤,٥٢٤,٢٤٨ ٣٧,٣٤٦,١٤٩,٤٨٧ مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

 ١,٢٧٨,١٢٠ ١,٢٧٨,١٢٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يبالصاف –التغير المتراكم في القيمة العادلة  - 

 ٣٦٤,٧٩٢,٦٧٣ ٨,٢٦٩,٥٥٩ ٠ ٠ ٠ ١٦٨,١٢٧,٢٠٤ ١٨٨,٣٩٥,٩١٠ مدورة محققةـ أرباح 

 ٥٥,٤٦٣,٥٦٥,٦٣١ ١,٣٥١,١٨١,٦٢٤ ٢٠٧,١٦٢,٤٥٨ ٠ ٤٨,٠٢٤,٧٠٠ ١٦,٣٢٢,٦٥١,٤٥٢ ٣٧,٥٣٤,٥٤٥,٣٩٧ إجمالي المطلوبات     

 ١٣,٨٢٠,١٠١,٠٠٥ ١٢٨,٦٨٢,٣٨٥ ٥٢,٦٤٩ ٠ ١٨,٤٤٢,٢٦٨- ١,٩٩٠,٧٧٩,٥٧٠ ١١,٧١٩,٠٢٨,٦٦٩ صافي التركز داخل الميزانية للسنة الحالية

 ٠             التزامات محتملة خارج الميزانية للسنة الحالية
 

 

 



٩٤ / ٧٩ 

           لرية سورية                                                              ٢٠١٤     

 العملة                                                                       

 البند                
 إجمالي أخرى  فرنك سويسري ين ياباني جنيه استرليني يورو دوالر أمريكي

        موجودات :

 ٧,١١٢,٥٨٨,٥٨٩ ٦٨,٦٦٥,١٣٢ ٠ ٠ ٥,٧٣٣,٧٤١ ٢,٢٤٤,٥١٩,١٠٣ ٤,٧٩٣,٦٧٠,٦١٢ نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية -

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

٣٣,٣٧٨,٨٠٤,٦٧٥ ٩٧٢,٤٧٣,١١٩ ١٠٢,٢١٦,٣٠٧ ٩٤٤,٥٧٩,٧٧٧ ١٤,٣٦٢,٧٩٦ ١١,٨٩٨,٨٣٠,٢٥١ ١٩,٤٤٦,٣٤٢,٤٢٥ 

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

٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ 

 ١,٧٨١,٠١٩,٦٩٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥٩,٤٤٧,٦١٨ ١,٥٢١,٥٧٢,٠٧٥ ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ـ بالصافي ـ  -

 ٥,٠٢١,٩٤٠ ٥,٠٢١,٩٤٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ موجودات مالية متاحة للبيع  -

 ٢٤٠,٤٨٣,٩٣٠ ٢٧,٢٥٩,٣٨٥ ٢٠,٠١٣,٠٠٠ ٠ ٢,٢٨١,٤٨١ ٦١,٩٠٢,٩١٠ ١٢٩,٠٢٧,١٥٣ موجودات ُأخرى -

 ١,٣٨٤,٥٥١,٧٠٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١,٣٨٤,٥٥١,٧٠٥ ديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزيو 

 ٥٠,١٣٣,٢٤٥,١٧٨ ١,٠٧٣,٤١٩,٥٧٦ ١٢٢,٢٢٩,٣٠٧ ٩٤٤,٥٧٩,٧٧٧ ٢٢,٣٧٨,٠١٨ ١٤,٤٦٤,٦٩٩,٨٨٣ ٣٣,٥٠٥,٩٣٨,٦١٨ إجمالي الموجودات     

        مطلوبات :

 ١,٩٨٠,٨٤٣,٩٥١ ٢٤٧,١٥٧,٣٧٦ ١٠٢,١٤٨,٠٥٣ ٥٥,٦٨١,٣٧٤ ٠ ١,٢١٥,٥٦٦,٢٥٨ ٣٦٠,٢٩٠,٨٩٠ إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية. -

 ١٢,١١٣,٢٤٢,٩٤٢ ٣٧,٦٩٠,٣٩٧ ٠ ٠ ٠ ٢,٥٢٢,٣٣٨,٣٣٣ ٩,٥٥٣,٢١٤,٢١٢ ـ إيداعات وحسابات استثمار مصرف سورية املركزي

 ٨,٦٦٥,١٢٦,٣٣٧ ٤٢٧,٤٦٩,٣٦٦ ٣٨,٠٩٩ ٣٧٧,٦٢٧,٥٨٣ ٢٥,١٢٨,٢٧١ ١,٤٢٥,١٧٧,٠٦٠ ٦,٤٠٩,٦٨٥,٩٥٨ أرصدة احلسابات اجلارية للعمالء -

 ٧,٦٨٨,٥٤٩,٧١٢ ١٦,٧٨١,٤٥١ ٠ ٥١١,٠٣٩,١٧٠ ٠ ٧,٠١٩,٨٦٠,٢٣٠ ١٤٠,٨٦٨,٨٦١ تأمينات نقدية  -

 ٢٠٩,١٤٩,٦٤٥ ٢٠,٠٩٥,٧٣٤ ٢٠,٠١٣,٠٠٠ ٠ ٢,٢٨١,٤٨١ ٤٣,١٤٤,٢٩٧ ١٢٣,٦١٥,١٣٣ ُخمصصات متنوعة -

 ١١١,٤٦٠,٢٨٥- ٥,٢٨٠,٦٣٣- ٠ ٠ ٠ ١٤٤,٢٤٢,١٤٠ ٢٥٠,٤٢١,٧٩٢- مطلوبات أخرى -

 ٣٠,٥٤٥,٤٥٢,٣٠٢ ٧٤٣,٩١٣,٦٩١ ١٢٢,١٩٩,١٥٢ ٩٤٤,٣٤٨,١٢٧ ٢٧,٤٠٩,٧٥٢ ١٢,٣٧٠,٣٢٨,٣١٨ ١٦,٣٣٧,٢٥٣,٢٦٢ جمموع املطلوبات

 ١٢,٢٥٢,٧٨٣,٨٠٤ ٢١٩,٢٣٢,٣٢٠ ٠ ٠ ٤,٤٥٠,٩٧٨ ١,٩٣٥,٣٦٩,٧٣٤ ١٠,٠٩٣,٧٣٠,٧٧٢ حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

 ٥٤٦,٢٢٩ ٧,٩٤١ ٠ ٠ ٠ ٨٩,٢٩٧ ٤٤٨,٩٩١ ي خماطر االستثماراحتياط -

 ١٢,٢٥٣,٣٣٠,٠٣٣ ٢١٩,٢٤٠,٢٦١ ٠ ٠ ٤,٤٥٠,٩٧٨ ١,٩٣٥,٤٥٩,٠٣١ ١٠,٠٩٤,١٧٩,٧٦٣ جمموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

 ٤٢,٧٩٨,٧٨٢,٣٣٦ ٩٦٣,١٥٣,٩٥٢ ١٢٢,١٩٩,١٥٢ ٩٤٤,٣٤٨,١٢٧ ٣١,٨٦٠,٧٣٠ ١٤,٣٠٥,٧٨٧,٣٤٩ ٢٦,٤٣١,٤٣٣,٠٢٥ جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

 ٠             حقوق امللكية
 ٧٠٧,٧٤٦ ٧٠٧,٧٤٦           بالصايف –التغري املرتاكم يف القيمة العادلة  -

 ٤٩٤,٥٢٣,١٨٧ ٥,٢٨٢,٩٦٣       ١٤٦,١١٠,٨١١ ٣٤٣,١٢٩,٤١٣ مدورة حمققةـ أرباح 

 ٤٣,٢٩٤,٠١٣,٢٦٩ ٩٦٩,١٤٤,٦٦١ ١٢٢,١٩٩,١٥٢ ٩٤٤,٣٤٨,١٢٧ ٣١,٨٦٠,٧٣٠ ١٤,٤٥١,٨٩٨,١٦٠ ٢٦,٧٧٤,٥٦٢,٤٣٨ إمجايل املطلوبات     

 ٦,٨٣٩,٢٣١,٩١٠ ١٠٤,٢٧٤,٩١٥ ٣٠,١٥٥  ٢٣١,٦٥٠  ٩,٤٨٢,٧١٢-  ١٢,٨٠١,٧٢٢  ٦,٧٣١,٣٧٦,١٧٩  صايف الرتكز داخل امليزانية للسنة احلالية

 ٠             اليةالتزامات حمتملة خارج امليزانية للسنة احل



٩٤ / ٨٠ 

 مخاطر السيولة:

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

 ، و تنقسم خماطر السيولة اىل قسمني:القابلة للتداول

 خماطر السيولة املتعلقة بالتمويل: و تنشأ عند عجز البنك عن تأمني مصادر أموال جديدة للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.

 نك عن بيع األصول السائلة أو حتويلها اىل نقدية دون تسجيل خسائر كبريةخماطر السيولة املتعلقة بالسوق: و تنشأ عند عجز الب

 حوكمة مخاطر السيولة:     

قتصادي يقوم جملس اإلدارة باملصادقة على سياسة السيولة، كما تتم مراجعتها دورياً للتأكد من توافقها مع خطة أعمال البنك ووضعه املايل واال
 ر بشكل جوهري على البنك، وتقدم تقارير دورية عن وضع السيولة والتمويل يف البنك إىل جملس اإلدارة.إضافًة إىل أية تغريات أخرى تؤث

 طة.أعد البنك خطة طوارئ للسيولة لتفعل يف حال تراجع سيولته، ويقوم الرئيس التنفيذي بإبالغ جملس اإلدارة عند احلاجة إىل تفعيل هذه اخل

 آليات تخفيف مخاطر السيولة:

وح ن خماطر السيولة، يتم مراعاة فصل املسؤوليات ومنحها ضمن نظام حيقق الرقابة الثنائية ويعزز مراقبة السيولة وااللتزام باحلدود املسمللحد م
 .٢٠٠٩لعام  ٤/ م ن/ ب٥٨٨با وفق تعليمات جملس النقد والتسليف قرار رقم 

بشكل ميكنها من توفري واالحتفاظ بنسبة كافية من السيولة باإلضافة إىل ذلك  كما تتوىل جلنة املوجودات واملطلوبات إدارة السيولة ومتابعتها
باالحتفاظ لدى مصرف سورية املركزي  ٢٠١١أيار  ٢بتاريخ  ٥٩٣٨يقوم البنك  وفق القوانني املرعية يف سورية وقرار رئاسة جملس الوزراء رقم 

 %. ٥باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن مبعدل 

 

 ية إدارة المخاطر في إدارة مخاطر السيولة:مسؤول

 تقوم إدارة املخاطر مبسؤوليتها يف إدارة خماطر السيولة من خالل التايل:

مراقبة تنفيذ سياسة السيولة وخماطر السيولة املعتمدة من جملس اإلدارة، بشكل ربع سنوي وتقدمي االقرتاحات عند احلاجة إىل تعديل أو  -١
 إضافة أي سياسة. 

 متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن جلنة املخاطر يف البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل بذه القرارات. -٢

) ملعرفة مدى تأثري أحداث خمتلفة Stress Testingقياس املخاطر حتت ظروف ضاغطة خمتلفة من خالل إجراء اختبارات اجلهد ( -٣
 تؤدي إىل تغيريات مهمة على أوضاع البنك.

 رفع تقارير إىل جلنة املخاطر حول املؤشرات والنسب املتعلقة بالسيولة. -٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٩٤ / ٨١ 

 التعاقدي بتاريخ البيانات المالية:  ستحقاقالفترة المتبقية لال أساسأوًال: يلخص الجدول أدناه توزيع الموجودات والمطلوبات (غير مخصومة)على 

 

 أيام٧حتى  ٢٠١٥
 أيام ٧أكثر من 

 إلى شهر 

 كثر من شهرأ

 أشهر٣إلى    

 أشهر٣أكثر من 

 أشهر٦إلى  

 أشهر٦أكثر من 

 أشهر٩إلى  

 أشهر٩أكثر من 

 إلى سنة 
 المجموع أكثر من سنة

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  

                 الموجودات

 ٢٣,٢٠٢,٧٣٢,١٣٨             ٢٣,٢٠٢,٧٣٢,١٣٨ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

ت وحسابات استثمار وشهادات إيداعا
لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة 

 ثالثة أشهر أو أقل 

٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩             ٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ 

حسابات استثمار وشهادات لدى 
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة 

 تزيد عن ثالثة أشهر 

١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧       ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧     ٠ 

ة وأرصدة ذمم البيوع الُمؤجل
 بالصافي –التمويالت

٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ ٢٥٦,٢٠١,٠٧٥ ٥,٣٢٥,٤٥٣,٥٤٣ ١,٠٩٤,٠٦٤,٩٣٥ ١,٧٥٧,٣٣٧,٥٤٠ ٢٥,٩٢٩,٤٦٢,٧٩٦ ٢,٧٣٧,٢٧١,٥٤٦ ٧,٦١٧,٣٥٥,٤٩٤ 

 ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ٩٢,٥٦٥,٢٤١             موجودات مالية ُمتاحة للبيع

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠             استثمارات في شركات زميلة

 ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤ ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤             موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

صافي موجودات قيد االستثمار أو 
 التصفية

            ٦٢٩,٠١٥,٧٩٤ ٦٢٩,٠١٥,٧٩٤ 

 ٢,٢٣٤,٥٥٤,٤٩٧ ٢,٢٣٤,٥٥٤,٤٩٧             موجودات ثابتة بالصافي

 ١١,٦٢٨,٣٤١ ١١,٦٢٨,٣٤١             موجودات غير ملموسة

 ٤٥٧,٧٩٣,٣٩٩ ٤٥٧,٧٩٣,٣٩٩             موجودات ُأخرى

 ١,١٧٧,٠٧٥,٢٢٧ ١,١٧٧,٠٧٥,٢٢٧             موجودات ضريبية ُمؤجلة

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية 
 المركزي

            ٢,٨٥٥,١٣٧,٤٧٣ ٢,٨٥٥,١٣٧,٤٧٣ 

 ١٣١,١٨٦,٨٤٦,٨٣٩ ٧,٩٠٤,٢٣٤,٣٢١ ٥,٣٢٥,٤٥٣,٥٤٣ ١,٠٩٤,٠٦٤,٩٣٥ ١٢,٥٠٦,٢٥٣,٣٦٧ ٢٥,٩٢٩,٤٦٢,٧٩٦ ٢,٧٣٧,٢٧١,٥٤٦ ٧٥,٦٩٠,١٠٦,٣٣١ مجموع الموجودات



٩٤ / ٨٢ 

 ٠               المطلوبات
إيداعات وحسابات استثمارمصارف  -

 ومؤسسات مالية.
١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠             ١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠ 

 ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨             ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨ أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 ٣٤,٩٥٨,٢٧٤,١٩٦ ١٦,٦٧٢,٠٢٨ ١٩,٩٣٤,٩٦٢ ٧,٨٩٧,٤٠٢,٩٧٢ ١٩,٣١٠,٤٠٧,٧٨٤ ٧٢١,٦٦١,٠٠٩ ٧٤٤,٢٥٦,٤٨٧ ٦,٢٤٧,٩٣٨,٩٥٤ تأمينات نقدية

 ١٨٤,٥٥٠,٥٠٧ ١٨٤,٥٥٠,٥٠٧             ُمخصصات ُمتنوعة

 ٧٣٤,٨٩٣,٩٨١ ٧٣٤,٨٩٣,٩٨١             مطلوبات ُأخرى

 ٧٧,٩٤٧,٩١٤,٥٩٢ ٩٣٦,١١٦,٥١٦ ١٩,٩٣٤,٩٦٢ ٧,٨٩٧,٤٠٢,٩٧٢ ١٩,٣١٠,٤٠٧,٧٨٤ ٧٢١,٦٦١,٠٠٩ ٧٤٤,٢٥٦,٤٨٧ ٤٨,٣١٨,١٣٤,٨٦٢ مجموع المطلوبات

مجموع حقوق أصحاب حسابات 
 االستثمار الُمطلقة

٣٨,٠٣١,٠٢٧,٣٤٤ ١,١٥٢,٣٣٥,٧٤٤ ٢,٤١٠,٨٣٨,٩٩٦ ٤,٠٤٥,٨٧٩,٠٢٣ ٧,٠٥٧,١٨٠,٤٩٣ ٧,٨٥٧,٤٩٠,٤٢٩ ٢٠٧,٤٠٠,٠٠٠ ١٥,٢٩٩,٩٠٢,٦٥٩ 

ُمساهمي  –مجموع حقوق الملكية 
 المصرف

            ١٥,٢٠٧,٩٠٤,٩٠٣ ١٥,٢٠٧,٩٠٤,٩٠٣ 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 
حسابات االستثمار الُمطلقة وحقوق 

 غير المسيطرة وحقوق الملكية

١٣١,١٨٦,٨٤٦,٨٣٩ ١٧,٢٩٦,٣٥٧,١٦٣ ٢,٤٣٠,٧٧٣,٩٥٨ ١١,٩٤٣,٢٨١,٩٩٥ ٢٦,٣٦٧,٥٨٨,٢٧٧ ٨,٥٧٩,١٥١,٤٣٨ ٩٥١,٦٥٦,٤٨٧ ٦٣,٦١٨,٠٣٧,٥٢١ 

   ٩,٣٩٢,١٢٢,٨٤٢- ٢,٨٩٤,٦٧٩,٥٨٥ ١٠,٨٤٩,٢١٧,٠٦٠- ١٣,٨٦١,٣٣٤,٩١٠- ١٧,٣٥٠,٣١١,٣٥٨ ١,٧٨٥,٦١٥,٠٥٩ ١٢,٠٧٢,٠٦٨,٨١٠ الفجوة للفئة

   ٠ ٩,٣٩٢,١٢٢,٨٤٢ ٦,٤٩٧,٤٤٣,٢٥٧ ١٧,٣٤٦,٦٦٠,٣١٧ ٣١,٢٠٧,٩٩٥,٢٢٧ ١٣,٨٥٧,٦٨٣,٨٦٩ ١٢,٠٧٢,٠٦٨,٨١٠ الفجوة التراكمية

 

 

 

 أيام٧حتى  ٢٠١٤
 أيام ٧أكثر من 

 إلى شهر 

 أكثر من شهر

 أشهر٣إلى    

 أشهر٣أكثر من 

 أشهر٦إلى  

 أشهر٦أكثر من 

 أشهر٩إلى  

 أشهر٩أكثر من 

 إلى سنة 
 المجموع أكثر من سنة

  ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  

                الموجودات

 ٢١,٣١٠,١٩٢,٢٠٣             ٢١,٣١٠,١٩٢,٢٠٣ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى املصارف 
 ومؤسسات مصرفية ملدة ثالثة أشهر أو أقل 

٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩             ٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ 



٩٤ / ٨٣ 

حسابات استثمار وشهادات لدى املصارف ومؤسسات 
 مصرفية ملدة تزيد عن ثالثة أشهر 

٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧       ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧     ٠ 

ؤجلة وأرصدة التمويالت
ُ
 ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤ ٦,٣١٨,٨٦٧,٥٧٨ ٨٩٣,٢٥٦,٨٦٩ ١,١٦٣,٥١٩,٨٠٨ ٩,٢٣٢,٣١٣,٨٦٧ ٢,٥٨٣,٤٨٢,٠٤٤ ٣٦٤,٥١٠,٥٨٧ ٢,٧٢٤,٥٥٠,٦٥٩ بالصايف –ذمم البيوع امل

 ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٥,١٤٩,١٢٨             موجودات مالية ُمتاحة للبيع

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠             ركات زميلةاستثمارات يف ش

 ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٨٦,٧٦٥,١٩٢             موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

 ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩             صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية

 ٢,١٦٤,٩٤٩,٠٤٦ ٢,١٦٤,٩٤٩,٠٤٦             موجودات ثابتة بالصايف

 ٢٢,٠٩٥,٩٦١ ٢٢,٠٩٥,٩٦١             دات غري ملموسةموجو 

 ٣٢١,٧٤٧,٥١٢ ٣٢١,٧٤٧,٥١٢             موجودات ُأخرى

 ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠             موجودات ضريبية ُمؤجلة

 ١,٨٨٥,١٢٥,٩٧٥ ١,٨٨٥,١٢٥,٩٧٥             وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

 ٩١,٣٣١,٨٦١,٣٨٦ ١٣,٠٢٤,١١٧,٩٨١ ٨٩٣,٢٥٦,٨٦٩ ١,١٦٣,٥١٩,٨٠٨ ١٥,٤٦٣,٠٨٨,٥١٤ ٢,٥٨٣,٤٨٢,٠٤٤ ٣٦٤,٥١٠,٥٨٧ ٥٧,٨٣٩,٨٨٥,٥٨٢ جمموع املوجودات

                المطلوبات

 ١٥,٥٦٧,٣١١,٤١٨             ١٥,٥٦٧,٣١١,٤١٨ إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية. -

 ١٥,٨٤٠,٦١٥,١٧٦             ١٥,٨٤٠,٦١٥,١٧٦ ءأرصدة احلسابات اجلارية للعمال

 ١٦,٧٣٠,٥٩٥,٢٣١ ١٦,٤٠٠,٦٢٢ ٢٤,٨٥٢,٦٥٨ ٣٨,٦٣٤,٨١٣ ٢١١,١٤٥,٦٤٨ ٢٤,٤٧٥,٧٩٥ ٣,٩٢٠,٧٧٤ ١٦,٤١١,١٦٤,٩٢١ تأمينات نقدية

 ١٢٣,٢٢٩,٩٨٠ ١٢٣,٢٢٩,٩٨٠             ُخمصصات ُمتنوعة

 ٨٢٧,١١٨,٦٢٨ ٨٢٧,١١٨,٦٢٨             مطلوبات ُأخرى

 ٤٩,٠٨٨,٨٧٠,٤٣٣ ٩٦٦,٧٤٩,٢٣١ ٢٤,٨٥٢,٦٥٨ ٣٨,٦٣٤,٨١٣ ٢١١,١٤٥,٦٤٨ ٢٤,٤٧٥,٧٩٥ ٣,٩٢٠,٧٧٤ ٤٧,٨١٩,٠٩١,٥١٥ جمموع املطلوبات

طلقة
ُ
 ٣٢,٨٧٥,٢٩٢,٣٥٢ ١,١١٣,٩٦٨,٥٣٩ ٢,٠١٣,٨٨٠,٢٥٦ ٣,٤٤٥,٦٦٤,٠٩١ ٥,٣٩٠,٤٧٩,٨٤٦ ٦,٢٠٨,٣١٧,٠٥١ ٢٤١,٨٠٧,١٠٩ ١٤,٤٦١,١٧٥,٤٦١ جمموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار امل

 ٩,٣٦٧,٦٩٨,٦٠١             ٩,٣٦٧,٦٩٨,٦٠١ ُمسامهي املصرف –جمموع حقوق امللكية 

جمموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
طلقة وحقوق امللكية

ُ
 امل

٩١,٣٣١,٨٦١,٣٨٦ ٢,٠٨٠,٧١٧,٧٧٠ ٢,٠٣٨,٧٣٢,٩١٤ ٣,٤٨٤,٢٩٨,٩٠٣ ٥,٦٠١,٦٢٥,٤٩٤ ٦,٢٣٢,٧٩٢,٨٤٦ ٢٤٥,٧٢٧,٨٨٣ ٧١,٦٤٧,٩٦٥,٥٧٧ 

  ١٠,٩٤٣,٤٠٠,٢١١ ١,١٤٥,٤٧٦,٠٤٥- ٢,٣٢٠,٧٧٩,٠٩٥- ٩,٨٦١,٤٦٣,٠٢٠ ٣,٦٤٩,٣١٠,٨٠١- ١١٨,٧٨٢,٧٠٤ ١٣,٨٠٨,٠٧٩,٩٩٥- الفجوة للفئة

  ٠ ١٠,٩٤٣,٤٠٠,٢١١- ٩,٧٩٧,٩٢٤,١٦٧- ٧,٤٧٧,١٤٥,٠٧٢- ١٧,٣٣٨,٦٠٨,٠٩٢- ١٣,٦٨٩,٢٩٧,٢٩١- ١٣,٨٠٨,٠٧٩,٩٩٥- الفجوة التراكمية

 



٩٤ / ٨٤ 

 ةيأنياً: بنود خارج الميز أنث
                                                                  

 ليرة سورية                                                                  

 المجموع ) سنوات٥أكثر من ( سنوات ٥من سنة لغاية  لغاية سنة ٢٠١٥

 ٦٦٣,٣١٤,٣٦٥ ٠ ٠ ٦٦٣,٣١٤,٣٦٥ اإلعتمادات والقبوالت

 ٣,٣٣٠,٢١٦,٢٤٠ ٠ ١,٢١٢,٣٦٦,٩٢٥ ٢,١١٧,٨٤٩,٣١٥ السقوف غير المستغلة

 ١,٨٩٧,٩٢٥,٨٥٧ ٠ ٨٥,٥٧٦,٨٩٣ ١,٨١٢,٣٤٨,٩٦٤ الكفاالت

 ٥,٨٩١,٤٥٦,٤٦٢ ٠ ١,٢٩٧,٩٤٣,٨١٨ ٤,٥٩٣,٥١٢,٦٤٤ المجموع

 

 

                                       ليرة سورية                                                

 المجموع ) سنوات٥أكثر من ( سنوات ٥من سنة لغاية  لغاية سنة ٢٠١٤

 ٠ ٠ ٠ ٠ اإلعتمادات 

 ٤,٧٦٦,٣٧٥,٩١٨ ٠ ٤,٣٧٩,٠٠١,٤٠٢ ٣٨٧,٣٧٤,٥١٦ السقوف غير المستغلة

 ١,٩٤٢,٤٨٣,٣٣٩ ٠ ٧٢,٨٣٢,٧٥٠ ١,٨٦٩,٦٥٠,٥٨٩ الكفاالت

 ٦,٧٠٨,٨٥٩,٢٥٧ ٠ ٤,٤٥١,٨٣٤,١٥٢ ٢,٢٥٧,٠٢٥,١٠٥ المجموع

 

 

 التحليل القطاعي: -

 

 أ. معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:

 يتم تنظيم املصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:    

  حسابات األفراد: -

 حسابات املؤسسات:  -

 : اخلزينة -

 

:عات أعمال المصرففيما يلي معلومات عن قطا



٩٤ / ٨٥ 

 المجمــــــــوع     

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ أخرى الخزينة المؤسسات د األفرا البيـــــان 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

 ٣,٦٤٢,٦١٦,٢٣٥ ٨,٢٦٩,٤٣١,٧٢٢ ٥٣٦,٢١٩,٢٢٠ ٥,١٩٠,٣١٧,٦١٨ ٢,٢٣٧,٤٧٥,٧٩٦ ٣٠٥,٤١٩,٠٨٨ إجمالي اإليرادات 

 ٢,٨٧٨,٧١٧,٤٧٢- ١٥,١٧٧,٦٠٠ ٠ ٠ ١٥,١٧٧,٦٠٠ ٠ مخصص تدني للتمويالت الممنوحة 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تدني قيمة الموجودات المالية 
 ٧٦٣,٨٩٨,٧٦٣ ٨,٢٨٤,٦٠٩,٣٢٢ ٥٣٦,٢١٩,٢٢٠ ٥,١٩٠,٣١٧,٦١٨ ٢,٢٥٢,٦٥٣,٣٩٦ ٣٠٥,٤١٩,٠٨٨ نتائج أعمال القطاع 

 ١,٧١٩,١٠٢,٥٢٥- ٢,٢٠٨,٢٤٨,٧٧١- ٢,٢٠٨,٢٤٨,٧٧١-       مصاريف غير موزعة على القطاعات 

 ٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ايرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات

 ٩٥٥,٢٠٣,٧٦٢- ٦,٠٧٨,٣٦٠,٥٥١ ١,٦٧٢,٠٢٩,٥٥١- ٥,١٩٢,٣١٧,٦١٨ ٢,٢٥٢,٦٥٣,٣٩٦ ٣٠٥,٤١٩,٠٨٨ الربح قبل الضرائب 

 ٧٤٤,٣٥٣,٣٩٨ ٢٣٢,٥٤٤,٤٧٣- ٢٣٢,٥٤٤,٤٧٣- ٠ ٠ ٠ ضريبة الدخل 

 ٢١٠,٨٥٠,٣٦٤- ٥,٨٤٥,٨١٦,٠٧٨ ١,٩٠٤,٥٧٤,٠٢٤- ٥,١٩٢,٣١٧,٦١٨ ٢,٢٥٢,٦٥٣,٣٩٦ ٣٠٥,٤١٩,٠٨٨ صافي ربح (خسائر) السنة 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ معلومات أخرى 
 ٨٤,٩١٢,٠٩٨,٤٨٢ ١٢٤,٣٩٨,١٥٧,٩٠٣ ٠ ١٠,٨٤١,٤٨١,٠٦٨ ١١٠,٧٠١,٧٣١,٠١٤ ٢,٨٥٤,٩٤٥,٨٢١ موجودات القطاع 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اد الموجودات والمطلوبات بين القطاعات استبع

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٠  رؤوس أموال الشركاتاالستثمارات في 

 ٦,٣٦٧,٢٦٢,٩٠٤ ٦,٧٣٦,١٨٨,٩٣٦ ٦,٧٣٦,١٨٨,٩٣٦ ٠ ٠ ٠ موجودات غير موزعة على القطاعات 

 ٩١,٣٣١,٨٦١,٣٨٦ ١٣١,١٨٦,٨٤٦,٨٣٩ ٦,٧٨٨,٦٨٨,٩٣٦ ١٠,٨٤١,٤٨١,٠٦٨ ١١٠,٧٠١,٧٣١,٠١٤ ٢,٨٥٤,٩٤٥,٨٢١ مجموع الموجودات 

 ٧٣,٤٧٤,٥٧٩,٨٨٥ ١٠٥,٣٩٨,٠٩٠,٥٧٧     ٥٨,٨٢٨,١٤٩,٧٤٨ ٤٦,٥٦٩,٩٤٠,٨٢٩ مطلوبات القطاع 

 ١٧,٨٥٧,٢٨١,٥٠١ ٢٥,٧٨٨,٧٥٦,٢٦٢ ٢٥,٧٨٨,٧٥٦,٢٦٢ ٠ ٠ ٠ مطلوبات غير موزعة على القطاعات 

 ٩١,٣٣١,٨٦١,٣٨٦ ١٣١,١٨٦,٨٤٦,٨٣٩ ٢٥,٧٨٨,٧٥٦,٢٦٢ ٠ ٥٨,٨٢٨,١٤٩,٧٤٨ ٤٦,٥٦٩,٩٤٠,٨٢٩ مجموع المطلوبات 

 ٢,٩٦٣,٨٤٨,٢٥٦ ٣,١٩٠,٨٩١,٤٠٢ ٣,١٩٠,٨٩١,٤٠٢       مصاريف راسمالية 

 ٧٧٦,٨٠٣,٢٤٩- ٩٤٤,٧٠٨,٥٦٤- ٩٤٤,٧٠٨,٥٦٤-       االستهالكات 



٩٤ / ٨٦ 

 مخاطر التشغيل: 

) أو األشخاص Internal Processesعن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخلية (ف املخاطر التشغيلية بأ�ا خطر اخلسارة النامجة تعر 
 أو النظم، أو النامجة عن مصدر (حدث) خارجي". يتضمن هذا التعريف املخاطر القانونية واملخاطر املتعلقة بالسلطات التنظيمية

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

 سياسة مخاطر التشغيل : 

العمل على حتديد املخاطر التشغيلية الكامنة يف النشاطات و العمليات و األنظمة اليت يقوم با البنك أو يتعامل فيها من خالل اتباع  -١
مراكز العمل املعنية و من خالل تطبيق برنامج التقييم التقييم الذايت للمخاطر و اإلجراءات الرقابية و ذلك بالتعاون مع اإلدارات و  أسلوب

 . الذايت للمخاطر و االجراءات الرقابية

 التأكد من أن كافة املخاطر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة / املستوى الذي يعتربه جملس اإلدارة "مقبوالً  -٢

 املسيطر عليهاالتأكد من إبالغ اإلدارة العليا وجملس اإلدارة باملخاطر التشغيلية غري  -٣

للموظفني  تعريفيةمساعدة اإلدارت ومراكز العمل يف تطبيق سياسات املخاطر التشغيلية من خالل تعزيز مستوى الوعي وعقد دورات  -٤
 حول إدارة املخاطر التشغيلية.

يانات اخلسائر التشغيلية االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية واليت تغطي: املخاطر وإجراءات الرقابة وفحوصات االلتزام وب -٥
 ومؤشرات املخاطر الرئيسية

تبار القدرة التغطية التأمينية: التعاون مع اإلدارة املالية وإدارة الشؤون اإلدارية لتحديد شروط وأحكام التغطيات التأمينية مع األخذ بعني االع -٦
 على التحمل .

مل البنك و ختفيف اخلسائر يف حال حصول اعطال تشغيلية  العمل على وضع خطط طوارئ و خطط عمل بديلة لضمان استمرارية ع -٧
 كتعطل اجهزة االتصال او توقف النظام البنكي عن العمل أو حصول اضرار يف املوجودات.

 : المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها البنك

 اإلحتيال الداخلي. -١

 اإلحتيال اخلارجي.  -٢

 ممارسات املوظفني وسالمة أماكن العمل. -٣

 ف املوجودات املادية.خسارة أو تل -٤

 وفشل األنظمة االلكرتونية  االتصاالتانقطاع  -٥

 املخاطر القانونية. -٦

 خماطر السمعة. -٧

 املخاطر الشرعية -٨

 آليات تخفيف المخاطر التشغيلية: 

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

 ت واملوافقات احملددة لكل مستوى من املستويات اإلدارية .حتديد الصالحيا -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



٩٤ / ٨٧ 

 ات البنك .التأمني على موجود -٦

 املراجعة املستمرة للفجوات الرقابية من خالل فحوصات االلتزام الشهرية لالجراءات الرقابية اليت تقوم با اإلدارات ومراكز العمل. -٧

 . خطط الطوارئ وخطة استمرارية العمل واملواقع الرديفة -٨

 الخسائر التشغيلية :

 د من احملافظات وهي كما يلي :بسبب األحداث اجلارية مت إغالق بعض فروع البنك يف عد

 

الفرع المغلق  ر.ت
 لتاريخه

بقية  -مبالغ الموجودات (نقدية 
 الموجودات )

مبالغ الخسائر المتوقعة لهذه 
المبالغ  الفروع

المغطاة 
بعقود 
 تأمين

المؤونات 
المكونة مقابل 

الخسائر 
 المحتملة 

االجراءات 
 المتخذة

مالحظات 
 اخرى

 نقدية 
موجودات 

بقية  نقدية  ثابتة 
 الموجودات

( بالليرات 
السورية وفق 
 أحدث تقدير )

 ۳۲۰,۹۷۳,۷۲۰ ۰   ۳۲۰,۹۷۳,۷۲۰ ۲۳,۱۰٥,٤۹۹ ۳۲۰,۹۷۳,۷۲۰ دير الزور ١

تم تشكيل 
المخصصات 

 الالزمة

المبلغ 
بجميع 

 العمالت

 ۱۳۹,۲٦٥,۳۰٦ ۰   ۱۳۹,۲٦٥,۳۰٦ ٤۲,۳۷۰,۹٤٤ ۱۳۹,۲٦٥,۳۰٦ سيف الدولة ٢
 المبلغ

بجميع 
 العمالت

   ۰ ۰   ۰ ٥۳,۹۸۰,۰۷۷ ۰ السبع بحرات ٣

   ۰ ۰   ۰ ۲۸,۹۷۷,۱۷۷ ۰ حرستا ٤

   ۰ ۰   ۰ ۲۰,٥۹۹,٥۹۱ ۰ عدرا ٥

 ۰ ۰   ۰ ۲۲,۷۳۳,۲۱۷ ۳۲,۲۹۷,۲۹۱ الرقة ٦
المبلغ 
بجميع 

 العمالت

   ۰ ۰   ۰ ٤۳,۰۹۰,۹٥٥ ۰ درعا ٧

 ۱۷٥,۳٦۳,٦۳۸ ۰   ۱۷٥,۳٦۳,٦۳۸ ۰ ۱۷٥,۳٦۳,٦۳۸ حمص الدروبي ٨
المبلغ 
بجميع 

 العمالت

 ۰ ۰   ۰ ۳٥,٦٦۸,۳۳٥   ادلب ٩
المبلغ 
بجميع 

 العمالت

 
     ٦۳٥,٦۰۲,٦٦٤ ۰ ۰ ٦۳٥,٦۰۲,٦٦٤ ۲۷۰,٥۲٥,۷۹٤ ٦٦۷,۸۹۹,۹٥٤ المجموع

 

 حملة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:

 تدف خطة استمرارية العمل إىل وضع برنامج عمل يهدف:

 ادة استمرارية العمل ضمن الوقت احملدد.تأكيد إستع •

 خسارة اإليرادات... إخل.) -ختفيف اآلثار السلبية لعملية التوقف.(ثقة الزبائن •

 تقليل فرتة التوقف عن اخلدمات إىل أقل وقت ممكن •



٩٤ / ٨٨ 

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

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

  يف البنك من قبل األشخاص املخولني بذلك.

 المخاطر الشرعية : -٢

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

ية األموال املستثمرة بطرق ال ومحا املخاطرة لتخفيف آليات إجياد من مينع   ال ذلك لكن   اإلسالمية، الشريعة ألسس طابقم املخاطرة من   خايل استثمار
 .'' تتعارض مع أسس الشريعة اإلسالمية

 ويقتضي تطبيق ذلك السياسة الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية وهي ما يلي :

 لشرعية ملزمة جلميع أجهزة البنك وإداراته .أوالً : قرارات هيئة الرقابة ا

 ثانياً : تطبيق قرارات هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية اإلدارات التنفيذية على خمتلف مستوياتا .

 ثالثاً :ال يقدم أي منتج أو خدمة إال بعد إقراره من هيئة الرقابة الشرعية .

 من قرارات هيئة الرقابة الشرعية مطلقاً . رابعاً : ال جيوز اإلقدام على إجراء خمالف ألي قرار

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

ومن خالل ،الرقابة والتدقيق الشرعي قيام اهليئة مباشرة مبراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته ، ويباشر ذلك إدارة سادساً : 
  هيئة الرقابة الشرعية ضمن إطار عملها كمدقق شرعي خارجي واصدار الفتاوى اليت تعرض عليها .

  .مبراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته –الشرعي  سابعاً : قيام إدارة الرقابة والتدقيق

 ثامناً : العمل عل تطوير الصيغ والعقود مبا يتفق مع قواعد الشريعة وحيقق مقاصدها ، وذلك يف معامالت البنك احمللية والدولية .

 ثمارية بالوسائل املناسبة.تاسعاً : نشر الوعي املصريف اإلسالمي يف االعمال املصرفية واإلست

واالهتمام عاشراُ : العناية باختيار العاملني يف البنك ال سيما القيادات على أساس التوجه لتحقيق أهداف البنك واالستعداد لتنفيذ هذه السياسة 
 املستمر بالتدريب الشرعي ملوظفي البنك.

ويسهل الرقابة عليها من خالل إصدار األدلة املناسبة ، ومن أبرزها دليل الرقابة احدى عشراً : العمل مبا يضمن سالمة تطبيق القرارات الشرعية 
 الشرعية ودليل الضوابط الشرعية ألنشطة البنك وإجراءات العمل با.

 ٢٠٠٩يار أ ٢٧بتاريخ  ٤/م ن/ب ٥٢٠البنك يلتزم بتطبيق القرارات الصادرة عن جملس النقد والتسليف اليت ختص عمليات املراحبة ذات الرقم 

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

 الضوابط الرقابية املستخدمة لإللتزام بالشريعة.



٩٤ / ٨٩ 

لغراء ومراعاة مقاصد التشريع يف مجيع معامالته ،ولتحقيق يلتزم بنك سورية الدويل اإلسالمي ش.م.س. منذ نشأته تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ا
معامالت ذلك كان وجود هيئة الرقابة الشرعية اليت يُعتمد تكوينها وتقر الئحتها من اجلمعية العامة ، وهي مستقلة عن مجيع إدارات البنك وختضع 

دة اليت حيرص عليه البنك يف منتجاته وخدماته املقدمة لعمالئه ، وعليه يقع على البنك وتعامالته ملراقبتها، وهذا االلتزام الشرعي يعترب أهم معايري اجلو 
 عاتق كل قيادات وعاملي البنك االلتزام بذه السياسة وفق ما ورد يف نظام البنك وقراراته من خالل:

 م . ٧/٦/٢٠٠٦/م وبتاريخ ٦٧قرار رئاسة جملس الوزراء  -١

 م.٣/٤/٢٠٠٧ل بتاريخ حمضر اجتماع اهليئة العمومية األو  -٢

 .٢٠١١بتاريخ  أيار  ٦٨٩٦قرار رئاسة جملس الوزراء رقم  -٣

 .٢٠١١كانون الثاين   ١٩بتاريخ  ٤/م ن/ب٧٣٣قرار جماس النقد والتسليف رقم  -٤

  



٩٤ / ٩٠ 

 

 رأس المال: إدارة-٤٨

 

 إدارة  رأس المال. 

 ،أصحاب حسابات االستثمار  مبصاحل اإلخالل دون تملحم طارئ حدث أي مواجهة على البنك لقدرة مقياس املال رأس كفاية تعترب
االستقرار  تعزيز على للبنك االئتماين والوضع املال رأس كفاية تساعد حيث املصرف، يف األعمال قطاعات خمتلف يف وخمصصات االئتمان

 .املسامهني وثقة املايل

 أقصى املستفيدة حتت اجلهات مصاحل محاية شأنه من املال لرأس مثايل هيكل خالل من مسامهيه استثمارات قيمة تعزيز إىل البنك يهدف

 معقولة للمسامهني. عوائد وحيقق النظامية، للمتطلبات ملبياً  يكون الوقت نفس ويف للنمو، كافياً  جماالً  يتيح كما الظروف،

 :التايل النحو على وذلك املال، رأس إلدارة رئيسة أهداف ثالثة هناك

 .املتوقعة غري اخلسائر لتغطية كايف رأمسال على احملافظة خالل من نكالب استقرار من التأكد -۱

 .باملخاطر املرجحة العوائد حتسني خالل من املال لرأس الفعال االستخدام تعزيز -٢

 .األعمال قطاعات على املال لرأس الفعال التوزيع خالل من للمخاطر املسبقة واإلدارة القرار صنع عملية حتفيز -٣

 

 :يلي كما املال، رأس من املختلفة األنواع ياسبق املصرف يقوم

رأس املال اإلمجايل: يستخدم لقياس رأس املال املطلوب حلماية البنك من اإلعسار. وقام مصرف سورية املركزي بوضع الضوابط والقواعد  -٤
 %.٨اليت جيب أال تتدىن يف أي وقت عن  األموال اخلاصةللبنوك حول كيفية قياس 

: يستخدم لقياس رأس املال والذي يتمثل يف حقوق امللكية وذلك حبسب ماحتدده القواعد احملاسبية وبالتايل فإن هذا رأس املال األساسي -٥
 واحتياطي إعادة التقييم. دورةاملقياس يتكون باألساس من إمجايل رأس املال املدفوع واالحتياطيات املؤهلة واألرباح امل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٩٤ / ٩١ 

 ملصرف كرأس املال ونسبة كفاية رأس املال، وفق اجلدول التايل:)املبلغ الذي يعتربه ا  -ز

 /ليرة سورية٢٠١٤ /ليرة سورية٢٠١٥  

     بنود رأس املال األساسي

 ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠ ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠ رأس املال املكتتب

 ٠ ١٠٦,٢١٦,٩٢٣ احتياطي قانوين 

 ٠ ١٠٦,٢١٦,٩٢٣ احتياطي خاص

 ٥,٥٤٨,٢٩٠- ١١,١٥٨,٠٦٦- احتياطي القيمة العادلة

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠- ٥٢,٥٠٠,٠٠٠- صايف املسامهات يف املؤسسات املالية

 ٢٢,٠٩٥,٩٦١- ١١,٦٢٨,٣٤١- صايف املوجودات الثابتة غري امللموسة

 ٣,٧٨٨,٤١٦,٨٠١- ٣,١٧١,٢٢٥,٨٩٢- صايف الربح او اخلسارة

 ٤,٥٥٥,٦٨٥,٥٨٨ ٩,٥٧١,٨٧٦,٩١١ ضايف االرباح غري احملققة عن تقييم القطع البنيوي

 ٩,١٨٦,٥٣٠,٢٣٦  ١٥,٠٣٧,٢٠٤,١٥٨  صايف األموال اخلاصة األساسية

 ١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ ١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ احتياطي عام خماطر التمويل

 ٩,٢٩٣,١٠٢,٦٤٠ ١٥,١٤٣,٧٧٦,٥٦٢ جمموع رأس املال التنظيمي( األموال اخلاصة )

 ٣٤,٠٣٠,٥٩٤,٠٤٢ ٤٥,٤٧٧,٧١٦,٤٩٦ املوجودات املرجحة باملخاطر

 ٣,٣٧٨,٦٣٦,٠١٦ ١,٦٨٠,٨٤٠,٠٢٦ حسابات خارج امليزانية املثقلة

 ١,٦٩٦,٩١٦,٣٦٢ ٢,١٠١,٠٧١,٥١٤ املخاطر التشغيلية

 ١٢١,٩٧٧,١١٩ ١٦٩,٩٢١,٤٣٢ مركز القطع التشغيلي

 ٣٩,٢٢٨,١٢٣,٥٤١ ٤٩,٤٢٩,٥٤٩,٤٦٩ 

 %٢٣.٦٩ %٣٠.٦٤ نسبة كفاية رأس املال(%)

 %٢٣.٤٢ %٣٠.٤٢ نسبة رأس املال األساسي(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٩٤ / ٩٢ 

 ات الموجودات والمطلوبات:استحقاقـ تحليل 

 

 التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها: اجلدوليبني 

 

 ٥٢٠١ لغاية سنة اكثر من سنة المجموع

   ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 املوجودات:      

 نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية ٢٣,٢٠٢,٧٣٢,١٣٨ ٠ ٢٣,٢٠٢,٧٣٢,١٣٨

٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ ٠ ٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف  ومؤسسات 

 مصرفية

٠ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ 
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف  ومؤسسات 

 مصرفية

 ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت ٣٣,٥٣٦,٠٠٩,١١٧ ١١,١٨١,١٣٧,٨١٢ ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩

 موجودات مالية متوفرة للبيع ٠ ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ٩٢,٥٦٥,٢٤١

 رؤوس أموال الشركاتاستثمارات يف  ٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠

 صايف موجودات إجارة منتهية بالتمليك - ٠ ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤ ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤

 صايف موجودات قيد االستثمار أو التصفية   - ١٢,٩٥٧,٠٥٧ ٦١٦,٠٥٨,٧٣٧ ٦٢٩,٠١٥,٧٩٤

 موجودات ثابتة ٠ ٢,٢٣٤,٥٥٤,٤٩٧ ٢,٢٣٤,٥٥٤,٤٩٧

 موجودات غري ملموسة ٠ ١١,٦٢٨,٣٤١ ١١,٦٢٨,٣٤١

 موجودات ضريبية مؤجلة ٠ ١,١٧٧,٠٧٥,٢٢٧ ١,١٧٧,٠٧٥,٢٢٧

 موجودات أخرى ٠ ٤٥٧,٧٩٣,٣٩٩ ٤٥٧,٧٩٣,٣٩٩

 الوديعة المدة ٠ ٢,٨٥٥,١٣٧,٤٧٣ ٢,٨٥٥,١٣٧,٤٧٣

 جمموع املوجودات ١٠١,٦٢١,٧١٧,٠١١ ٢٩,٥٦٥,١٢٩,٨٢٨ ١٣١,١٨٦,٨٤٦,٨٣٩

 املطلوبات:      

 إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع املصارف واملؤسسات املالية ١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠ ٠ ١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠

 جلارية للعمالءأرصدة احلسابات ا ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨ ٠ ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨

 تأمينات نقدية ٣٤,٩٠٣,٤١٥,٤٤٩ ٥٤,٨٥٨,٧٤٧ ٣٤,٩٥٨,٢٧٤,١٩٦

 خمصصات متنوعة ٠ ١٨٤,٥٥٠,٥٠٧ ١٨٤,٥٥٠,٥٠٧

 مطلوبات أخرى ٠ ٧٣٤,٨٩٣,٩٨١ ٧٣٤,٨٩٣,٩٨١

 حسابات أصحاب حسابات االستثمار املطلق ٣٧,٥٣٥,٣٥٦,٥٦٢ ٤٩٥,٦٧٠,٧٨٢ ٣٨,٠٣١,٠٢٧,٣٤٤

 جمموع املطلوبات ١١٤,٥٠٨,٩٦٧,٩١٩ ١,٤٦٩,٩٧٤,٠١٧ ١١٥,٩٧٨,٩٤١,٩٣٦

 الصايف ١٢,٨٨٧,٢٥٠,٩٠٨- ٢٨,٠٩٥,١٥٥,٨١١ ١٥,٢٠٧,٩٠٤,٩٠٣



٩٤ / ٩٣ 

 

 

 المجموع اكثر من سنة لغاية سنة ٤٢٠١

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

       الموجودات:

 ٢١,٣١٠,١٩٢,٢٠٣ ٠ ٢١,٣١٠,١٩٢,٢٠٣ نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

 ٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ ٠ ٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ وحسابات استثمار وشهادات إيداع المصارف  ومؤسسات مصرفية إيداعات

 ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ٠ ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع المصارف  ومؤسسات مصرفية

 ٠ ٠ ٠ موجودات مالية للمتاجرة
 ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤ ٦,٣١٨,٨٦٧,٥٧٨ ١٦,٩٦١,٦٣٣,٨٣٦ ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

 ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٠ موجودات مالية متوفرة للبيع

 ٠ ٠ ٠ موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 ٠ ٠ ٠ ت متاحة للبيع اآلجلاموجود

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ استثمارات في رؤوس أموال الشركات

 ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ٠ بالتمليك صافي موجودات إجارة منتهية -

 ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٠ صافي موجودات قيد االستثمار أو التصفية   -

 ٢,١٦٤,٩٤٩,٠٤٦ ٢,١٦٤,٩٤٩,٠٤٦ ٠ موجودات ثابتة

 ٢٢,٠٩٥,٩٦١ ٢٢,٠٩٥,٩٦١ ٠ موجودات غير ملموسة

 ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ ٠ موجودات ضريبية مؤجلة

 ٣٢١,٧٤٧,٥١٢ ٣٢١,٧٤٧,٥١٢ ٠ خرىموجودات أ

 ١,٨٨٥,١٢٥,٩٧٥ ١,٨٨٥,١٢٥,٩٧٥ ٠ الوديعة المجمدة

 ٩١,٣٣١,٨٦١,٣٨٦ ١٣,٠٢٤,١١٧,٩٨١ ٧٨,٣٠٧,٧٤٣,٤٠٥ مجموع الموجودات

       المطلوبات:

 ١٥,٥٦٧,٣١١,٤١٨ ٠ ١٥,٥٦٧,٣١١,٤١٨ إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع المصارف والمؤسسات المالية

 ١٥,٨٤٠,٦١٥,١٧٦ ٠ ١٥,٨٤٠,٦١٥,١٧٦ رصدة الحسابات الجارية للعمالءأ

 ١٦,٧٣٠,٥٩٥,٢٣١ ١٦,٤٠٠,٦٢٢ ١٦,٧١٤,١٩٤,٦٠٩ تأمينات نقدية

 ١٢٣,٢٢٩,٩٨٠ ١٢٣,٢٢٩,٩٨٠ ٠ مخصصات متنوعة

 ٠ ٠ ٠ مخصص ضريبة الدخل
 ٠ ٠ ٠ مطلوبات ضريبية مؤجلة

 ٨٢٧,١١٨,٦٢٨ ٨٢٧,١١٨,٦٢٨ ٠ مطلوبات أخرى

 ٣٢,٨٧٥,٢٩٢,٣٥٢ ١,١١٣,٩٦٨,٥٣٩ ٣١,٧٦١,٣٢٣,٨١٣ ات أصحاب حسابات االستثمار المطلقحساب

 ٨١,٩٦٤,١٦٢,٧٨٥ ٢,٠٨٠,٧١٧,٧٧٠ ٧٩,٨٨٣,٤٤٥,٠١٦ مجموع المطلوبات

 ٩,٣٦٧,٦٩٨,٦٠١ ١٠,٩٤٣,٤٠٠,٢١١ ١,٥٧٥,٧٠١,٦١٠- الصافي

 

 



٩٤ / ٩٤ 

 ( خارج الميزانية ):  ات محتملةالتزامارتباطات و  -٤٩

 ية) :امسئتمانية ( قيمة اات التزامو ارتباطات  -أ

  ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ليرة سورية ليرة سورية  

 - ١٦,٩٣٥,٨٠٤ اعتمادات

 - ٦٤٦,٣٧٨,٥٦٢ قبوالت

     كفاالت :

 ٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ دفع  -  
 ١,٠٤٩,٠١٠,٩٩١ ١,٠٧٧,٣١٤,١٧٩ حسن تنفيذ  -  

 ٥٣٥,٠٩٢,٢٨٠ ٥٦٤,٠٩٣,٩٠٠ دخول عطاء  -  

 ٣٥٨,٣٨٠,٠٦٨ ١٩٦,٥١٧,٧٧٨ أخرى  -  

 ٤,٧٦٦,٣٧٥,٩١٨ ٣,٣٣٠,٢١٦,٢٤٠ سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 

 - - أخرى 

 ٦,٧٠٨,٨٥٩,٢٥٦ ٥,٨٩١,٤٥٦,٤٦٣ المجمــــــوع   

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