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 بنك سورية الدولي اإلسالمي
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 بيان الدخل المرحلي الموحد الموجز
    

  حزيران 03لفترة الستة أشهر المنتهية في         
  )مدققة( 2300     )غير مدققة( 2302        
 ل.س.     ل.س.   إيضاح    

  1,315,525,989   1,139,128,115 23 اإلسبلميةإيرادات األنشطة التمويلية 
  93,312,311   121,898,637 24 إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسبلمية

 ( 161,861,557) (  418,646,391) 8  ـبصص ديوف مشكوؾ بتحصيلها
 ( 14,379,752) (  11,722,167)   إهتبلؾ اإلجيار اؼبنتهي بالتمليك

 ( 27,465,368)  (                 8,681,912)  ع اؼبودعُتمصاريف تشغيلية مشًتكة م
  1,216,121,622   822,877,293  إصبارل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية اإلسبلمية 

 ( 831,399,799) (  678,525,112) 25 إصبارل العائد على حسابات اإلستثماراؼبطلقة
  311,497,336   135,568,195 25  حصة اؼبصرؼ كمضارب

  27,465,368     8,681,912 25 حصة اؼبودعُت من اؼبصاريف التشغيلية
 ( 513,437,195) (  534,276,115)  العائد على حسابات اإلستثمار اؼبطلقة  
  712,684,527    288,611,288  حصة اؼبصرؼ من دخل حسابات اإلستثمار اؼبطلقة )كمضارب ورب عمل( 

  167,462,739   491,237,616    إيرادات رسـو وعموالت
 (  941,193) (  2,145,345)     أعباء رسـو وعموالت

  166,521,646   1488,192,26  26 صا ي إيرادات الرسـو والعموالت 
  61,167,495   419,567,361   صا ي أرباح تشغيلية ناذبة عن تقييم العمبلت األجنبية

  38,241,511   316,661,534  29 ع البنيويأرباح غَت ؿبققة ناذبة عن تقييم مركز القط
   14,541,573   23,958,485    ايرادات تشغيلية أخرى

  983,155,751   1,516,981,929    إصبارل الدخل التشغيلي 
 ( 196,978,898) (  281,539,814)  27  نفقات اؼبوظفُت

 ( 53,374,547) (  61,539,874)    إستهبلكات
 (  ( 11,486,137) (  14,546,431)    إطفاءات 

   (  2,139,552 )    5,624,366   اسًتداد ـبصصات لقاء أعباء وـباطر ـبتلفة
 ( 143,111,687) (  221,539,927)  28  مصاريف تشغيلية أخرى

 ( 416,989,721) (  572,541,671)    إصبارل اؼبصروفات التشغيلية 
  576,166,131   944,439,259    الربح قبل الضريبة

 ( 136,671,195) (  215,319,391)  12  ضريبة الدخل
  439,494,835   729,129,869  27  ربح الفًتة
 العائد إذل:

  441,311,168   728,117,141   حقوؽ اؼبلكية للمسامهُت  ي اؼبصرؼ
 (  816,333)    1,122,728    اؼبلكية للجهة غَت اؼبسيطرةحقوؽ 

      729,129,869   ,494,835439  
   92.35    8.57  31  حصة السهم األساسية 
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية 
 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد الموجز

    
  حزيران 03لفترة الستة أشهر المنتهية في         
  )مدققة( 2300     )غير مدققة( 2302        
 ل.س.     ل.س.       

  439,494,835    729,129,869    ربح الفًتة
 مكونات الدخل الشامل:

 ( 385,968)  ( 134,378)   التغيَت  ي القيمة العادلة للموجودات اؼبالية اؼبتوفرة للبيع

      728,995,491    439,118,867  
 العائد إذل:

  439,297,991    729,161,336   حقوؽ اؼبلكية للمسامهُت  ي اؼبصرؼ
 ( 189,124)  (  65,845)  حقوؽ اؼبلكية للجهة غَت اؼبسيطرة

      728,995,491    439,118,867  
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية 
 بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد الموجز

 )غير مدقق(
   

  مجموع حقوق   مجموع حقوق                            
  الملكية للجهة  الملكية لمساهمي  التغير المتراكم   أرباح مدورة  خسارة مدورةأرباح/  صافي   احتياطي عام         مصاريف زيادة     
  المجموع   غير المسيطرة   المصرف  في القيمة العادلة   محققة   غير محققة   أرباح الفترة   لمخاطر التمويل   احتياطي خاص   احتياطي قانوني   رأس المال   رأس المال  
  ل.س.   ل.س.   ل.س   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 8,858,628,961  29,235,116  8,829,393,955  (117,188)   253,591,993  242,955,676  -   116,572,414  66,752,287  66,752,287 ( 19,432,714)  8,112,319,211 2112كانوف الثاين   1الرصيد كما  ي 
 -   -   -   -  (253,591,926)  -   -   -   (66,752,287)  (66,752,287)  -   387,196,511 اضافات رأس اؼباؿ

 19,432,714  -   19,432,714   -   -   -   -   -   -   -   19,432,714  -  مصاريف زيادة رأس اؼباؿ
 988,352  1,122,731   (134,378)   (134,378)   -   -   -   -   -   -   -   -  أرباح السنة )الدخل الشامل(

  728,117,141  -   728,117,141  -   -   -   728,117,141  -   -   -   -   -  احملوؿ اذل خسائر مدورة غَت ؿبققة

 9,617,157,158  31,357,736 9,576,699,422 ( 6241,56)  67   676,955,242  728,117,141  414,572,116  -   -   -   8,499,415,711  2211حزيراف  31الرصيد كما  ي
 
 
 

 5,966,111,259  29,913,456 5,936,197,813  (43,273)   429,235,156 (196,714,361)  -   59,254,713  91,537,139  91,537,139  -   5,461,381,511 2111كانوف الثاين   1الرصيد كما  ي 
 2,138,618,511  -  2,138,618,511  -   -   -   -   -   -   -   -   2,138,618,511 اضافات رأس اؼباؿ

 (15,211,119)  -  (15,211,119)   -   -   -   -   -   -   -   (15,211,119)  -  مصاريف زيادة رأس اؼباؿ
 439,118,867  (816,333)  (439,925,211)  (385,968)   -   -   441,311,168   -   -   -   -   -  دخل الشامل(أرباح السنة )ال

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوؿ اذل خسائر مدورة غَت ؿبققة

 8,428,638,617  29,197,123 8,399,541,484  (429,241)   429,235,156 (196,714,361)  441,311,168  713,254,59  91,537,139  91,537,139  (15,211,119)   7,511,111,111  2111حزيراف  31الرصيد كما  ي
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي 
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز
  

  
  حزيران 03ة في لفترة الستة أشهر المنتهي       
  )مدقق( 2300     )غير مدقق( 2302       
  ل.س.     ل.س.     

 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
  576,166,131    944,439,259    الربح قبل الضريبة 

  تعديل ؼبطابقة األرباح الصافية مع النقد الناتج من النشاطات التشغيلية:
  53,374,547    61,539,874    استهبلكات 

  11,486,137    14,546,431    إطفاءات
  14,379,752    11,722,167   إهتبلؾ اإلجيار اؼبنتهي بالتمليك

 -     -     إيرادات ضريبية 
  

  161,861,557    418,718,811   مؤونة ديوف مشكوؾ بتحصيلها
 ( 1,123,614)   (       44,792)   تغيَت  ي موجودات ضريبية مؤجلة

   698,418   ( 677,849)    موجودات مالية للمتاجرة
  111,111,3    -    عائدات استثمارات مالية من شركات زميلة

  716,942,818    1,448,233,891   الربح التشغيلي قبل التغَت  ي اؼبوجودات و اؼبطلوبات
  

  4,111,871,549  ( 168,543,746)   التغَت  ي اإلحتياطي اإللزامي لدى مصرؼ سورية اؼبركزي
  875,723,492    2,841,969,178    إيداعات لدى اؼبصارؼ

  3,661,112,144    1,271,131,415   ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية
 ( 54,863,181)    61,187,596    موجودات أخرى

 ( 84,566,695)    8,377,371,462   أرصدة اغبسابات اعبارية للعمبلء
 ( 2,761,111,365)  ( 127,922,662)   موجودات قيد التصفية واالستثمار

  222,257,211    31,444,321,539    التأمينات النقدية
  )111,114,515(    (116,933,276)    هامش اعبدية 

  231,937,954    772,337,981   ودائع مصارؼ ومؤسسات مالية مصرفية
 ( 1,163,771)         ضريبة الدخل اؼبدفوعة

 ( 794,176,159)  ( 5728,422,92)    مطلوبات أخرى
  839,161,298,6    4244,182,529,4  صا ي التدفقات النقدية الناذبة من / )اؼبستخدمة  ي(  النشاطات التشغيلية
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
 الموحد الموجز/ تابعبيان التدفقات النقدية المرحلي 

    

  حزيران 03لفترة الستة أشهر المنتهية في        
  )مدقق( 2300     )غير مدقق( 2302        
  ل.س.     ل.س.   إيضاح    

 : التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
 ( 2,418,429)   (  228,666)   شراء استثمارات

 ( 141,618,873)  ( 53,816,461)  ارالتغَت  ي أرصدة صناديق االستثم
 ( 15,166,846)        شراء استثمارات  ي موجودات اإلجارة

 ( 499,312,588)  ( 64,852,312)   شراء موجودات ثابتة
 ( 11,517,313)  ( 11,472,981)  شراء موجودات غَت ملموسة

  877,194,269  ( 36,681,681)   مشاريع قيد التنفيذ
 ( 172,719,399)  ( 167,152,111)  فقات النقدية اؼبستخدمة  ي النشاطات االستثماريةصا ي التد

     :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
  2,138,618,511         زيادة رأس اؼباؿ

 ( 15,211,119)    19,432,714    مصاريف زيادة رأس اؼباؿ
 (235,843,244,17)    (3,588,717,167)   إلستثمار اؼبطلقالزيادة / )النقص(  ي نصيب أصحاب ودائع ا

 (754,424,221,15)    (3,569,274,363)  صا ي التدفقات النقدية الناذبة من / )اؼبستخدمة  ي(  النشاطات التمويلية
 ( 253,481,813)  ( 126,555,525)   تأثَت تغيَتات أسعار الصرؼ غَت احملققة

 ( 9,322,982,187)    41,219,647,454   و ما يوازي النقد صا ي الزيادة  ي النقد
  349,611,59131,    26,315,292,139   النقد وما يوازي النقد  ي بداية الفًتة

  711,148,773,21    66,524,939,493  31 النقد وما يوازي النقد  ي هناية الفًتة
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي   
 مة سوريةشركة مساهمة مغفلة عا

  الموجزة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 2302 حزيران 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مدققة(
  

 معلومات عامة -0

 % مػػن قبػػل بنػػك قطػػر الػػدورل31بنػػك سػػورية الػػدورل اإلسػػبلمي ش.ـ.ـ. عامػػة سورية.)اؼبصػػرؼ( هػػو شػػركة مسػػامهة سػػورية مغفلػػة فبلوكػػة بنسػػبة 
وربػ  السػجل  2117نيساف  9/ـ و بتاريخ 67دبوجب قرار رئاسة ؾبلس الوزراء رقم  2116أيلوؿ  7قطر. مت تأسيس اؼبصرؼ  ي  -اإلسبلمي 

لعػاـ  28اػبػاص بتنيػيم عمػل اؼبصػارؼ اإلسػبلمية والقػانوف رقػم  2115لعػاـ  35وخيضػع ألحكػاـ اؼبرسػـو التشػريعي رقػم  14886التجاري رقم 
ولؤلنيمة  2111لعاـ  29وقانوف الشركات رقم  2117لعاـ  33وقانوف التجارة رقم  2112للعاـ  23ه التنفيذية والقانوف رقم وتعليمات 2111

 اليت يضعها ؾبلس النقد والتسليف دبا ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
داوؿ بأسػػهم اؼبصػػرؼ  ي سػػوؽ دمشػػق لػػؤلوراؽ اؼباليػػة وكػػل بوصػػفه مصػػرفاً خاصػػاً. ومت التػػ 16مت تسػػجيل اؼبصػػرؼ  ي سػػجل اؼبصػػارؼ ربػػ  الػػرقم 
 ذلك دبا ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

لػَتة سػورية للسػهم  511سػهم بقيمػة اظبيػة  11,111,111لػَتة سػورية مػوزع علػى  5,111,111,111وقد تأسس اؼبصرؼ برأس مػاؿ مقػدار  
 الواحد.

 2111لعاـ  3لَتة سورية وذلك تطبيقًا للقانوف رقم  461,381,511بزيادة رأظباله دبقدار  2111قاـ اؼبصرؼ خبلؿ شهر تشرين الثاين 
والذي حيدد رأظباؿ اؼبصرؼ اإلسبلمي اؼبصرح به  ي صك الًتخيص على  2115لعاـ  35القاضي بتعديل اؼبادة الرابعة من اؼبرسـو التشريعي رقم 

لعاـ  3م أظبية وستتم هذ  الزيادة خبلؿ ثبلث سنوات من تاريخ صدور القانوف رقم مليار لَتة سورية موزعة على أسه 15أف ال يقل عن 
لَتة  7,511,111,111ليصبح رأس اؼباؿ دبقدار  2111لَتة سورية خبلؿ آذار  2,138,618,511، وقد اتبعه بزيادة رأظباله دبقدار 2111

على  2111حزيراف  28/أـ بتاريخ 81اؽ واالسواؽ اؼبالية السورية قرار رقم سورية، و ي وق  الحق سب  اؼبوافقة من قبل ؾبلس مفوضي هيئة االور 
وعلى احكاـ تعليمات ذبزئة  2111لعاـ  115الطلب اؼبقدـ من قبل اؼبصرؼ خبصوص ذبزئة القيمة االظبية للسهم وفقًا ألحكاـ اؼبرسـو رقم 

 2111حزيراف  23تاريخ  1855قرار السيد وزير االقتصاد رقم وعلى  2111نيساف  7/ـ تاريخ 49االسهم ودؾبها الصادرة بالقرار رقم 
تاريخ  32اؼبتضمن اؼبصادقة على تعديل النياـ االساسي للمصرؼ فيما يتعلق بالقيمة االظبية للسهم وعلى موافقة ؾبلس اؼبفوضُت جبلسته رقم 

ة سورية للسهم الواحد ليكوف عدد إصبارل اسهم البنك لَت  111لتصبح القيمة االظبية لسهم بنك سورية الدورل االسبلمي  2111حزيراف  28
، وقد اتبعه بزيادة ثالثة حيث مت زيادة رأظباؿ اؼبصرؼ بقيمة لَتة سورية 7,511,111,111سهم بقيمة اصبالية تبلغ  75,111,111

لَتة سورية ليصبح  387,196,511بقيمة زيادة رابعة أتبعه ب، مث لَتة سورية 8,112,319,211لَتة سورية ليصبح  612,319,211
 . لَتة سورية 8,499,415,711

 سورية.-اؼبزة، دمشق 4268ازبذ اؼبصرؼ مركزاً رئيساً له  ي مزة فيبلت شرقية جانب دار اؼبعلمُت عقار رقم 
 هي:تب امكثبلث و  فرع 23يقـو اؼبصرؼ بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خبلؿ مركز  الرئيسي وفروعه ومكاتبه واليت بلغ عددها

 .( ، يعفور، فندؽ ديدديافأيار 29دمشق ) الروضة ، اؼبزة ، حريقة ، حرستا ، عدرا ، مزة فيبلت شرقية ، 
  .ضبا ، ضبص، دير الزور، البلذقية، طرطوس، ادلب، القامشلي، الرقة ،درعا، (، الفرقافالعزيزية ، السبيل ، سبع حبرات ، سيف الدولة) حلب

 (.مكتب مرفأ البلذقية، ويب، مكتب شاـ سيت سنًتومكاتب )مكتب ضبص الدر 
 .2112 سبوز 23 بتاريخ على اؼبعلومات اؼبالية اؼبرحلية اؼبوحدة اؼبوجزةو رئيس الشؤوف اؼبالية  الرئيس التنفيذيوافق 
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  هيئة الرقابة الشرعية

ية مكونة من عدد ؿبدود من علماء الفقه والشريعة الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرع 2115( لعاـ 35اشارة اذل اؼبرسـو التشريعي رقم )
من ثبلثة أعضاء من  اؼبصرؼينها من قبل اعبمعية العمومية ؼبسامهي اؼبصرؼ االسبلمي فقد مت تكوين هيئة الرقابة الشرعية  ي يوالقانوف واليت يتم تع

 وهم : للمصرؼلزماً علماء الفقه و الشريعة و القانوف  ي العادل العريب واإلسبلمي و يكوف رأيها م

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

 الشيخ وليد بن هادي )عضو تنفيذي ؽبيئة الرقابة الشرعية (

 د.عبد الفتاح البـز )عضو هيئة الرقابة الشرعية (

و بقرار من اعبمعية العمومية العادية للمسامهُت  2117لعاـ  292بناء على قرار ؾبلس النقد و التسليف رقم  اؼبصرؼتعُت هيئة الرقابة الشرعية ب
و ال جيوز عزؿ أي منهم إال بقرار من اعبمعية  فقة ؾبلس النقد و التسليفادبو  بناء على اقًتاح ؾبلس اإلدارة ؼبدة ثبلث سنوات قابلة للتجديد

 العمومية و إعبلـ مصرؼ سورية اؼبركزي بذلك .

سبلمي و أنشطته من حيث توافقها أو ـبالفتها ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية و إبداء الرأي الشرعي  ي صيغ اإل اؼبصرؼمهمة اؽبيئة مراقبة أعماؿ 
 و أعماله. اؼبصرؼالعقود البلزمة ألنشطة 

امػػة بتػػاريخ وسبػػ  اؼبوافقػػة عليهػػا مػػن قبػػل اؽبيئػػة الع 31/5/2112علمػػاً أف الػػدكتور وليػػد بػػن هػػادي قػػدـ اسػػتقالته مػػن هيئػػة الرقابػػة الشػػرعية بتػػاريخ 
18/7/2112. 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة - 2

 ؼبعايَت والتفسَتات اؼبتبعة  ي الفًتة اغباليةا -أ-2

  (IASB) ي الفػػػػػًتة اغباليػػػػػة قػػػػػاـ اؼبصػػػػػرؼ بتطبيػػػػػق صبيػػػػػع اؼبعػػػػػايَت و التفسػػػػػَتات اؼبعدلػػػػػة و اعبديػػػػػدة الصػػػػػادرة عػػػػػن ؾبلػػػػػس معػػػػػايَت احملاسػػػػػبة الدوليػػػػػة 
 التابعػػػػػة للمجلػػػػػس و الػػػػػيت زبػػػػػص و تسػػػػػري علػػػػػى نشػػػػػاطات اؼبصػػػػػرؼ للفػػػػػًتات احملاسػػػػػبية ابتػػػػػداء (IFRIC)وعبنػػػػػة تفسػػػػػَت اعػػػػػداد التقػػػػػارير اؼباليػػػػػة 

 . 2112كانوف الثاين   1من 

 دل يطرأ أي تعديل بناء على تطبيق هذ  اؼبعايَت وتفسَتاهتا على اؼبعلومات اؼبالية اؼبرحلية اؼبوجزة.
 

إما صادرة ريخ اؼبوافقة على اصدار هذ  اؼبعلومات اؼبالية اؼبرحلية اؼبوجزة، فاف اؼبعايَت التالية و تفسَتاهتا اؼبتعلقة بنشاطات اؼبصرؼ كان  كما و بتا
 وغَت سارية اؼبفعوؿ بعد أو قيد اإلصدار

 سارية اؼبفعوؿ   
 للسنوات اليت تبدأ  ي أو بعد :

 

  

( األدوات اؼبالية والتعديبلت الناذبة على اؼبعيار 9رقم ) اؼبعيار الدورل للتقارير اؼبالية
 اإلفصاحات –( األدوات اؼبالية 7الدورل للتقارير اؼبالية رقم )

 2115كانوف الثاين   1 

   

 2113كانوف الثاين   1  * البيانات اؼبالية اؼبوحدة(  11معيار التقارير اؼبالية الدورل رقم ) 
   

 2113كانوف الثاين   1  * اإلتفاقيات اؼبشًتكة( 11ية الدورل رقم )معيار التقارير اؼبال
   

 2113كانوف الثاين   1  *اإلفصاح عن اغبصص  ي اؼبنشآت االخرى (12معيار التقارير اؼبالية الدورل رقم )
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 2113كانوف الثاين   1  . قياس القيمة العادلة( 13معيار التقارير اؼبالية الدورل رقم )
   

 2112سبوز  1  . عرض الدخل الشامل اآلخر( 1معيار احملاسبة الدورل رقم )عديبلت على ت
   

 2112كانوف الثاين   1   ضرائب الدخل.( 12معيار احملاسبة الدورل رقم )تعديػػبلت على 
   

، اليت تلغي "فبر النهج" منافع اؼبوظفُت( 19معيار احملاسبة الدورل رقم )تعػػػديبلت على 
لك يتطلب من اؼبنشأة االعًتاؼ بالتغيَتات  ي خطط اؼبنافع احملددة وأصوؿ اػبطة وبذ

 عند نشؤها.

 2113كانوف الثاين   1 

   

 2113كانوف الثاين   1  . تكاليف التعرية  ي مرحلة االنتاج لسطح منجم( 21التفسَت رقػم )
   

اإلفصاحات، اليت  –ت اؼبالية األدوا( 7تعديبلت على معيار التقارير اؼبالية الدورل رقم )
 تعزز االفصاحات حوؿ تقاص اؼبوجودات واؼبطلوبات اؼبالية.

 2113كانوف الثاين   1 

   

، ترتبط بدليل العرض –األدوات اؼبالية (  32معيار احملاسبة الدورل رقم ) تعديبلت على 
 التطبيق حوؿ تقاص اؼبوجودات واؼبطلوبات اؼبالية.

 
 2113كانوف الثاين   1

 

، مت إصدار رزمة مػن طبسػة تعػاميم تتعلػق بتوحيػد البيانػات اؼباليػة، االتفاقيػات اؼبشػًتكة، الشػركات الزميلػة واإلفصػاحات تتضػمن  2111*  ي أيار 
(. 2111 ي ( )اؼبعدلػػة 28( و)2111( )اؼبعدلػػة  ي 27(، ومعػػايَت احملاسػػبة الدوليػػة رقػػم )12( و)11(، )11معػػايَت التقػػارير اؼباليػػة الدوليػػة رقػػم )

. إف التطبيػػق اؼببكػػر مسػػموح شػػرط أف تطبػػق هػػذ  2113كػػانوف الثػػاين   1هػػذ  اؼبعػػايَت اػبمسػػة هػػي سػػارية اؼبفعػػوؿ للسػػنوات الػػيت تبػػدأ  ي أو بعػػد 
 اؼبعايَت اػبمسة مبكراً  ي آف واحد.

 تأثَت هاـ على البيانات اؼبالية للمصرؼ.  باعتقاد اإلدارة، إف تطبيق اؼبعايَت والتفسَتات أعبل   ي الفًتات اؼبستقبلية لن يكوف ؽبا

 اؼبعايَت احملاسبية الدولية للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية  ب-2

)االستثمار  ي الصكوؾ واألسهم  25( اؼبعيار احملاسيب اؼبارل رقم AAOIFIأصدرت هيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية )
، والذي يطلب من اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية فصل 2111 سبوز 22تماع اؽبيئة اليت عقد بتاريخ ماد   ي اجوالسندات اؼبماثلة( الذي مت اعت

ين وأدوات حقوؽ اؼبلكية، ويعتمد هذا الفصل على خصائص األدوات االستثمارية ومقاصد داستثماراهتا  ي نوعُت من االستثمار ومها أدوات ال
 احملاسبية واإلفصاح اليت يتوجب على اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية القياـ هبا على اساس هذا الفصل.االستثمار وجيب أف تكوف اؼبعاعبات 

 ويصنف اؼبعيار االستثمارات إذل نوعُت استثمارات متاحة للبيع واستثمارات حيتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ.
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 السياسات المحاسبية  -0

 اسبيةإعداد اؼبعلومات اؼبالية والسياسات احمل -أ

)اؼبتعلق بالتقارير اؼبالية  34وفقاً للمعيار احملاسيب الدورل رقم  2112 حزيراف 31 ي  كما  اؼبرفقة اؼبوحدة اؼبوجزة جرى إعداد اؼبعلومات اؼبالية اؼبرحلية
ات ؾبلس النقد والتسليف ووفقًا للمعايَت اؼبرحلية( دبا ال خيالف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ووفقًا للقوانُت اؼبصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرار 

لية اؼبرحلية، تتفق مع احملاسبية الصادرة عن هيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية. إف السياسات احملاسبية اؼبتبعة  ي إعداد البيانات اؼبا
 .2111وؿ كانوف األ  31تلك اليت اتبع   ي إعداد البيانات اؼبالية للسنة اؼبنتهية  ي

اؼبوجزة ال تتضمن كافة اؼبعلومات و اإليضاحات اؼبطلوبة للبيانات اؼبالية السنوية و اؼبعدة وفقاً للمعايَت الدولية  اؼبوحدة اؼبالية اؼبرحليةاؼبعلومات إف 
ة مؤشراً على النتائج اؼبتوقعة للسنة اؼبنتهية ال سبثل بالضرور  2112 حزيراف 31أشهر اؼبنتهية  ي  ، كما أف نتائج أعماؿ اؼبصرؼ للثبلثةللتقارير اؼبالية

 .2112كانوف األوؿ   31 ي 

واليت تيهر بالقيمة  واؼبوجودات اؼبالية للمتاجرة لقػد جرى إعداد البيانػات اؼبالية وفقًا ؼببدأ التكلفة التارخيية بإستثناء اؼبوجودات اؼبالية اؼبتوفرة للبيع
اؼبوجودات واؼبطلػوبات حسب طبيعػة كل منها وجػرى تبويبها  ي البيانػات اؼبالية دبوجب ترتيب تقريبػي تبعاً  العادلة. لقد جرى تصنيف اغبسػابات  ي

 لسيولتها النسبية.
 و عملة االقتصاد. ، (، عملػة إعداد البيانػات اؼباليػةات اؼبالية باللَتة السورية )ؿ.ستيهر البيان

 أسس التوحيد: -ب

. والشػػركة التابعػػة لػػه ش.ـ.ـ. عامػػة سػػوريةحليػػة اؼبوحػػدة اؼبػػوجزة تتضػػمن البيانػػات اؼبوحػػدة ؼبصػػرؼ سػػورية الػػدورل اإلسػػبلمي أف اؼبعلومػػات اؼباليػػة ؼبر 
. إف اؼبنشػػػآت اؼبسػػػيطر عليهػػػا مػػػن قبػػػل 2112 حزيػػػراف 31أشػػػهر اؼبنتهيػػػة  ي  السػػػتةالشػػػركة اإلسػػػبلمية للوسػػػاطة واػبػػػدمات اؼباليػػػة ش.ـ.ـ. لفػػػًتة 

كشركات تابعة. إف السيطرة على هذ  الشركات التابعة تتمثل  ي قدرة اؼبصرؼ على التحكم  ي السياسات اؼبالية والتشػغيلية اؼبصرؼ يتم معاملتها  
لفػػًتة للشػركات التابعػة لبلسػتفادة مػن نشػػاط هػذ  الشػركة لكونػه ديلػك أغلبيػػة حقػوؽ التصػوي . مت ربضػَت البيانػات اؼباليػػة للشػركات التابعػة لػنفس ا

ؼ وباسػػتخداـ سياسػػات ؿباسػػبية فباثلػػة ؼبػػا يسػػتخدمه اؼبصػػرؼ. يػػتم اسػػتبعاد األرصػػدة اؼبهمػػة للمعػػامبلت واإليػػرادات واؼبصػػاريف بػػُت اؼباليػػة للمصػػر 
 وحدات اؼبصرؼ عند التوحيد.

لقيمػة اؼبدرجػة ربتسػب التغيػَتات  ي حصػة اؼبصػرؼ  ي الشػركات التابعػة الػيت ال تػؤدي إذل فقػداف السػيطرة كمعػامبلت حقػوؽ اؼبلكيػة. يػتم تعػديل ا
وؽ غبصػة اؼبصػرؼ وحقػوؽ اؼبلكيػة للجهػة غػَت اؼبسػيطرة لػتعكس التغيػَتات  ي اغبصػػة النسػبية  ي الشػركات التابعػة. يػتم تعػديل الفػرؽ بػُت مبلػغ حقػػ

 اؼبلكية للجهة غَت اؼبسيطرة والقيمة العادلة للبدؿ اؼبدفوع أو اؼبستلم مباشرة  ي حقوؽ اؼبلكية العائدة ؼبسامهي اؼبصرؼ.
 حزيػراف 31الشركات التابعة ؼبصرؼ سورية الدورل اإلسبلمي ش.ـ.س. تتألف من "الشركة اإلسبلمية للوساطة واػبدمات اؼبالية ش.ـ.ـ." كما  ي 

2112. 
ؿ شػراء وبيػع األوراؽ النشاط الرئيسي للشركة التابعة هو تقدمي االستشارات وربليل ونشر البيانات اؼبتعلقة باألوراؽ اؼبالية باالضافة إذل فبارسة أعمػا

 %.51اؼبالية غبساب الشركة وحساب الغَت. إف نسبة ملكية اؼبصرؼ  ي هذ  الشركة تبلغ 
علػػػى طلػػػب الشػػػركة اإلسػػػبلمية  2111كػػػانوف األوؿ   29وافػػػق ؾبلػػػس مفوضػػػي هيئػػػة األوراؽ واألسػػػواؽ اؼباليػػػة السػػػورية  ي جلسػػػته اؼبنعقػػػدة بتػػػاريخ 

قابلة للتجديد، حيث يعود السبب إذل قلة حصة الشركة  2111نيساف  1ػباص بالشركة ؼبدة سنة اعتباراً من للخدمات اؼبالية ذبميد إذف العمل ا
عمػػاؿ بالتػػداوؿ  ي سػػوؽ دمشػػق لػػؤلوراؽ اؼباليػػة نيػػراً حملدوديػػة الشػػركات الػػيت تتوافػػق أسػػهمها مػػع الشػػريعة اإلسػػبلمية، مػػع منحهػػا اإلذف لتصػػفية األ

و  1,384,592دبقدار  2111و 2111، مع العلم اف الشركة حقق  خسائر صافية خبلؿ أعواـ 2111 رافحزي 31خبلؿ ثبلثة أشهر بتاريخ 
سيقـو و  قرر ؾبلس اإلدارة التوجه بإجراءات غبل تلك الشركة وتصفيتها.  2111كانوف األوؿ   26خ يلَتة سورية على التوارل وبتار  8,952,131

 .ف تصفية الشركة لن يكوف ؽبا آثر مادي على البيانات اؼبالية للمصرؼ  ي الفًتات البلحقةاؼبصرؼ بشراء معيم أصوؿ الشركة، وبالتارل فإ
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 التعاريف- ج
 لقد مت استخداـ اؼبصطلحات التالية  ي اؼبعلومات اؼبالية اؼبرحلية اؼبوجزة مع معانيها احملددة:

 :اؼبراحبة لآلمر بالشراء

شراؤها و حيازهتا بنػاًء علػى وعػد اؼبتعامػل اؼبلتػـز بشػرائها بشػروط معينػة وفقػا لسياسػة اؼبصػرؼ  هي عقد يبيع اؼبصرؼ دبوجبه أصل أو سلعة سبق له
الػػيت تعتمػػد علػػى اإللػػزاـ بالوعػػد. وذلػػك مقابػػل شبػػن يتكػػوف مػػن التكلفػػة و هػػامش ربػػح متفػػق عليػػه علػػى أف يقػػـو العميػػل بػػدفع هػػامش جديػػة يعتػػ   

 حاؿ سب  اؼبراحبة مع العميل ويتم اظهار األرباح اؼبؤجلة  ي القيود منذ تػاريخ العقػد ومػن مث يػتم اؼبصرؼ دفعة مقدمة من قيمة األصل أو السلعة  ي
 تنزيل اعبزء اػباص بكل قسط مستحق من األرباح اؼبؤجلة وربويلها اذل بياف الدخل.

 :االستصناع

ات متفػػق بشػػأهنا. يقػـو اؼبصػػرؼ بتطػػوير العػػُت بنفسػػه أو مػػن هػو عقػػد بػػُت اؼبصػػرؼ و اؼبتعامػػل علػى أف يبيػػع اؼبصػػرؼ لػػه عينػػاً مصػنعة، وفقػػاً ؼبواصػػف
قػد ومػن مث خبلؿ مقاوؿ من الباطن مث يسلمها للمتعامل  ي تاريخ ؿبدد مقابل شبن متفق  عليه ويتم اظهػار األربػاح اؼبؤجلػة  ي القيػود منػذ تػاريخ الع

 خل.يتم تنزيل اعبزء اػباص بكل قسط مستحق من األرباح وربويلها اذل بياف الد

 ستصناع.تيهر عقود االستصناع بقيمة اؼببالغ اؼبدفوعة من قبل اؼبصرؼ مع أرباحها منذ نشوء التعاقد حيث إعتمد اؼبصرؼ طريقة العقود التامة لبل

 :اإلجارة

ى وعػػد منػه باسػػتئجار هػي عقػد حبيػػث يقػـو اؼبصػرؼ )اؼبػػؤجر( بشػراء أو إنشػػاء أصػل مػا للتػػأجَت، بنػاًء علػى طلػػب اؼبتعامػل )اؼبسػػتأجر(، إسػتناداً علػ
مباشرة األصل ؼبدة معلومة و مقابل أقساط إجيار ؿبددة. و ي حاؿ سب  اإلجارة مع العميل يعت  اؼبصرؼ هامش اعبدية دبثابة دفعة مقدمة تستهلك 

مقدمة تستهلك مباشرة و ي  و قد تنتهي اإلجارة بتمليك اؼبستأجر األصل اؼبؤجر عليه على أف يقـو العميل بدفع هامش جدية يعت   اؼبصرؼ دفعة
 هذ  اغبالة جيب ربديد طريقة سبليك العُت للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد االجيارة ويكوف بإحدى الطرؽ اآلتية:

 أواًل: وعد بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي أو بتعجيل أجرة اؼبدة الباقية أو بسعر السوؽ.
 ثانياً: وعد باؽببة.

 على شرط سداد األقساط.ثالثاً: عقد هبة معلق 

 :الوكالة

ث أف هي عقد يفوض اؼبصرؼ دبوجبه الوكيل إلستثمار مبلغ من اؼباؿ وفق شروط معينة بأجرة ؿبددة )مبلغ مقطوع أو نسبة من اؼببلغ اؼبستثمر( حي
التقصػَت و/ أو اؼبخالفػة  ي أي مػن شػروط الوكالػة هذ  األمواؿ تابعة لقاعدة الربح واػبسارة. يلتـز الوكيل بإعادة اؼببلغ اؼبسػتثمر  ي حالػة التعػدي أو 

وديكػػن أف تكػػوف عمليػػة التفػػوي  مػػن قبػػل الوكيػػل إذل اؼبصػػرؼ. حيػػث أف اؼبصػػرؼ حصػػل علػػى جػػزء مػػن الودائػػع مقابػػل اسػػتثمارها بشػػكل وكالػػة 
 باالستثمار.

 :الصكوؾ
خدمات أو موجودات مشروع معُت أو نشاط إستثماري  سبثل الصكوؾ وثائق متساوية القيمة سبثل حصص شائعة  ي ملكية أعياف أومنافع أو

 خاص.
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 ربقق اإليراد- د
 ثرة تثب  إيرادات عقود اؼبراحبة واالستصناع على أساس اإلستحقاؽ باستخداـ طريقة القسط اؼبتناقص. و ي حالة وجود ذمم أوأنشطة سبويلية متع

  2119كانوف األوؿ   9بتاريخ  4ب /م ن/597لقرار ؾبلس النقد والتسليف رقم  وعند عدـ التأكد من اسًتداد تلك اإليرادات يتم تعليقها وفقاً 
 تثب  إيرادات الرسـو والعموالت عند قبضها.

 :اإلجارة
 يتم تثبي  إيرادات اإلجارة على أساس اإلستحقاؽ.

 :الصكوؾ
 يتم تثبي  ايرادات الصكوؾ على أساس اإلستحقاؽ.

 

 إيرادات غَت شرعية-هػ 
أمانات  سبثل عمولة تأخَت سداد أجار صندوؽؿ.س وهي  251مبلغ  2112عاـ األوؿ من  النصفرادات غَت الشرعية خبلؿ بلغ  قيمة االي

َت دبعرفة هيئة اػب لَتة سورية سيتم صرفه الحقاً  ي اوجه 186,517قيمة  2112 حزيراف 31وبلغ رصيد التزامات اإليرادات غَت الشرعية كما  ي 
  .الرقابة الشرعية للبنك

 

 توزيع األرباح بُت أصحاب ودائع االستثمار اؼبطلق واؼبسامهُت -و 

 زبتلط أمواؿ اؼبودعُت وأمواؿ اؼبسامهُت ضمن وعاء اؼبضاربة وبالتارل ال يوجد أولوية لبلستثمار ألي من اؼبسامهُت أو اؼبودعُت. -
 يتبع اؼبصرؼ السياسة التالية  ي احتساب األرباح اػباصة باؼبودعُت: -

تقسيم اإليرادات إذل إيرادات ناصبة عن االستثمارات و إيرادات ناصبة عن عموالت اؼبصرؼ، حيث إف اإليرادات الناصبة عن عموالت اؼبصرؼ  يتم
 .تكوف كاملة من حق اؼبصرؼ وال توزع على اؼبودعُت ألهنا ناذبة عن اػبدمات اليت يقدمها اؼبصرؼ و ال عبلقة ؽبا بإستثمار أمواؿ اؼبودعُت

ؼبخػتلط بػاللَتة م الفصل بُت اإليرادات اؼبتأتية من االستثمار باللَتة السورية أو الدوالر أو اليورو حبيػث زبصػص إيػرادات اللػَتة السػورية لبلسػتثمار ايت
 ط اؼبوظف باليورو .السورية واإليرادات اؼبتأتية بالدوالر لبلستثمار اؼبختلط اؼبوظف بالدوالر و اإليرادات اؼبتأتية باليورو لبلستثمار اؼبختل

 اإليػػػػػرادات اؼبتأتيػػػػػة مػػػػػن االسػػػػػتثمار، تفصػػػػػل إذل إيػػػػػرادات متأتيػػػػػة مػػػػػن اسػػػػػتثمارات فبولػػػػػة كليػػػػػاً مػػػػػن رأس اؼبػػػػػاؿ واسػػػػػتثمارات فبولػػػػػة بشػػػػػكل ـبػػػػػتلط 
 )من رأس اؼباؿ + أمواؿ اؼبودعُت(.

ومتوسط الودائع وذلك الستخراج حصة اؼبودعُت من  توزع اإليرادات اؼبتأتية من مصدر ـبتلط نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوؽ اؼبسامهُت
 اإليرادات.

 

 حيتسب اؼببلغ اؼبستثمر و الذي ديثل اؼبتوسط اؼبرجح للمودعُت بناء على الشرائح التالية: 
 %111 حساب جاري

 %31 حساب التوفَت

 %51 شهر حساب ألجل )وديعة( ؼبدة 

 %75 حساب ألجل )وديعة( ؼبدة ثبلثة أشهر 

 %81 أشهر ستةجل )وديعة( ؼبدة حساب أل

 %85 حساب ألجل )وديعة( ؼبدة تسعة أشهر

 %91 حساب ألجل )وديعة( ؼبدة إثنا عشر شهراً  
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 %95 )سنتاف( حساب ألجل )وديعة( ؼبدة أربعة وعشروف شهراً  

 %111 )ثبلث سنوات( شهراً  ثبلثوفو  ستةحساب ألجل )وديعة( ؼبدة  

 رية ربوؿ اذل اؼبسامهُت ألهنم ضامنُت ؽبا.حيث أف أرباح اغبسابات اعبا

 يتم إحتساب حصة كل نوع حساب من األرباح وفقاً للشرائح اؼببنية أعبل . 
علػػػى اؼببلػػػغ اؼبسػػػتثمر حسػػػب  2112 حزيػػػراف 31و لغايػػػة  2112كػػػانوف الثػػػاين   1مػػػن وقػػػد بلػػػغ معػػػدؿ العائػػػد السػػػنوي القابػػػل للتوزيػػػع عػػػن الفػػػًتة 

 العمبلت: 
 %7.11              وسطي السوري    

 %2.11 وسطي الدوالر                     
 %2.23 وسطي اليورو                        

 %1.41 سعوديال الرياؿوسطي 
 

 ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على اغبسابات باللَتة السورية وفقاً لنوع اغبساب حسب ما يلي:
 %7.11 الوسطي السوري

 العائد على الودائع
 %2.11 توفَت

 %3.51 شهر 1 ودائع ألجل
 %5.25 أشهر 3ودائع ألجل 
 %5.61 أشهر 6ودائع ألجل 
 %5.95 أشهر 9ودائع ألجل 

 %6.31 ودائع ألجل سنة
 %6.65 ودائع ألجل سنتُت

 %7.11 ودائع ألجل ثبلث سنوات
 

 ا يلي:ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على اغبسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع اغبساب حسب م
 %2.11 الوسطي الدوالر

 العائد على الودائع
 %1.63 توفَت

 %1.15 شهر 1 ودائع ألجل
 %1.58 أشهر 3ودائع ألجل 
 %1.68 أشهر 6ودائع ألجل 
 %1.79 أشهر 9ودائع ألجل 

 %1.89 ودائع ألجل سنة
 % 2.11 ودائع ألجل سنتُت

 %2.11 ودائع ألجل ثبلث سنوات
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 لى اغبسابات باليورو وفقاً لنوع اغبساب حسب ما يلي:ومت احتساب معدؿ عائد سنوي ع
 %2.23 الوسطي يورو

 العائد على الودائع
 %1.67 توفَت

 %1.11 شهر 1 ودائع ألجل
 %1.67 أشهر 3ودائع ألجل 
 %1.78 أشهر 6ودائع ألجل 
 %1.89 أشهر 9ودائع ألجل 

 %2.11 ودائع ألجل سنة
 %2.12 ودائع ألجل سنتُت

 %2.23 واتودائع ألجل ثبلث سن

 ومت احتساب معدؿ عائد سنوي على اغبسابات بالرياؿ السعودي وفقاً لنوع اغبساب حسب ما يلي:
 %1.41 الوسطي لاير السعودي

 العائد على الودائع
 %1.12 توفَت

 %1.21 شهر 1ودائع ألجل 
 %1.31 أشهر 3ودائع ألجل 
 %1.32 أشهر 6ودائع ألجل 
 %1.34 أشهر 9ودائع ألجل 

 %1.36 ل سنةودائع ألج
 %1.38 ودائع ألجل سنتُت

 %1.41 ودائع ألجل ثبلث سنوات

 توزع اإليرادات اػباصة حبصة اؼبودعُت وفق اؼبعادلة التالية:

 . % 41حيتسب نسبة مضاربة ) سبثل ربح اؼبصرؼ ( كحد أقصى  -

 %. 11حيتسب احتياطي ـباطر االستثمار دبا يعادؿ  -

 اؼبودعُت هو إصبارل مبلغ اإليرادات اؼبتأتية من مصدر ـبتلط بعد طرح كبًل من حصة اؼبصرؼ كمضارب   يكوف الربح القابل للتوزيع على -

 و رب ماؿ واحتياطي ـباطر االستثمار.

ة متوسػػط حقػػوؽ اؼبسػػامهُت تتضػػمن رأس اؼبػػاؿ منقوصػػاً منػػه األمػػواؿ الػػيت اسػػتخدمها البنػػك  ي شػػراء اؼبوجػػودات الثابتػػة و تنفيػػذ اؼبشػػاريع اػباصػػ -
 .بالبنك )مشاريع رب  التنفيذ( واالستثمارات الذاتية اليت سبثل مسامهته  ي رؤوس أمواؿ الشركات 
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% و ذلػك 25بالتنازؿ عن جزء من حصته كمضارب ، و زبفي  نسبة اؼبضارب إذل  2112و قد قاـ اؼبصرؼ خبلؿ النصف األوؿ من عاـ  -
 من أجل ربقيق معدؿ عائد أفضل على الودائع .

ا صم بع  اؼبصاريف اؼبشًتكة من أرباح وعاء اؼبضاربة )حبيث يتحمل اؼبودعُت جزء من هذ  اؼبصاريف بناًء على موافقة اؽبيئة الشرعية عليهخمت  -
 وضباية أمواؽبم. وعلى نسب ربمل وعاء اؼبضاربة منها، ومن أمثلة هذ  اؼبصاريف: مصاريف ؾبلس اإلدارة ومصاريف تتعلق بتسيَت أمور اؼبودعُت 

 ي حػػاؿ أظهػػرت نتػػائج االسػػتثمار خسػػائر سػػيتحمل كػػبًل مػػن اؼبسػػامهُت و أصػػحاب حسػػابات اإلسػػتثمار اؼبطلقػػة )اؼبػػودعُت( هػػذ  اػبسػػارة بنسػػبة 
 رأظباؽبم إال  ي حاؿ تعدي اؼبصرؼ أو تقصَت  فإنه يتحمل اػبسائر الناذبة عن هذا التعدي أو التقصَت أو ـبالفة لشروط العقد.

 من شهر كانوف األوؿ. 31من شهر حزيراف و  31مرتُت كل عاـ  ي يتم توزيع الربح  -

 كسر الودائع:

خلػ  علػى أجازت اؽبيئة الشرعية للبنك شراء الوديعة من اؼبودع  ي حاؿ أراد كسر وديعته دببلغ متفق عليه بينهما و ذلك علػى اعتبػار أف الوديعػة د
 الشيوع ضمن موجودات البنك.

اؼبسػامهُت  بػُتتناسػب  نسػبة و  توزيعهػا الودائػع يػتم شػراءو األرباح الناشئة عن مواؿ اؼبشًتكة بُت اؼبسامهُت واؼبودعُت، يتم سداد شبن الوديعة من األ
 واؼبودعُت حسب نسبة اؼبشاركة بينهما.

 أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات -4

رؼ أف تستعمل تقديرات وافًتاضات متعلقة بالقيمة الدفًتية للموجودات واؼبطلوبات غَت  ي سياؽ تطبيق السياسات احملاسبية، على إدارة اؼبص
 اؼبتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد هذ  التقديرات واالفًتاضات اؼبتعلقة هبا على عامل اػب ة وعلى عوامل أخرى تعت  ذات صلة. وقد زبتلف

 النتائج الفعلية عن هذ  التغَتات واالفًتاضات.
تعديل  راجعة التقديرات واالفًتاضات بشكل دوري. يتم إجراء القيود الناذبة عن تعديل التقديرات احملاسبية  ي الفًتة اؼبالية اليت حيصل فيهاتتم م

لفًتة اغبالية التقدير وذلك إذا كان  هذ  اؼبراجعة تؤثر حصريًا على هذ  الفًتة، أو  ي فًتة اؼبراجعة وفًتات الحقة إذا كان  اؼبراجعة تؤثر على ا
 وفًتات الحقة. 

 أحكام مهمة لتقدير المخاطر

، واليت قد ينتج عنها ـباطر بياف الوضع اؼبارلما يلي التقديرات األساسية اؼبتعلقة باؼبستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما  ي تاريخ في
 اؼبالية التالية. التسبب بتعديبلت على القيمة الدفًتية للموجودات واؼبطلوبات خبلؿ السنة
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 لة لؤلدوات اؼبالية غَت اؼبدرجةالقيمة العاد
 ربدد القيمة العادلة لؤلدوات اؼبالية غَت اؼبدرجة  ي أسواؽ نشطة، من خبلؿ استعماؿ تقنيات تقييم.

ـباطر االئتماف )اػباص ضمن اإلطار العملي، تستعمل هذ  التقنيات باالعتماد فقط على اؼبعلومات اؼبتوفرة، إال أف بع  العوامل، مثل 
 واؼبتعلق بالطرؼ الثاين(، وحساسية األسواؽ و االرتباطات القائمة تتطلب من اإلدارة أف تستعمل تقديرات عديدة.

 .بياف الوضع اؼبارلديكن للتغَت  ي االفًتاضات حوؿ هذ  العوامل أف يؤثر على القيمة العادلة لؤلدوات اؼبالية الياهرة  ي 
 البيوع اآلجلة  االخنفاض  ي ذمم

ذبة يقـو اؼبصرؼ دورياً دبراجعة ؿبفية التسهيبلت ؼبعرفة ما إذا كاف هناؾ اخنفاض  ي قيمتها. عند ربديد فيما إذا كاف يتوجب قيد خسارة نا
دية اؼبقدرة عن اخنفاض  ي القيمة، يستعمل اؼبصرؼ لتحديدها وجود معلومات ملموسة تؤكد وجود اخنفاض، قابل للقياس،  ي التدفقات النق

اليت تنتج من ؿبفية التسهيبلت. قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشَت إذل حصوؿ تغَت سليب  ي قدرة مديٍت اؼبصرؼ على التسديد، أو 
 إذل وجود أوضاع اقتصادية ذات صلة بعدـ قدرة اؼبصرؼ على ربصيل مستحقاته.

سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة دبوجودات ذات ـباطر ائتماف ودليل موضوعي  تستعمل اإلدارة األحكاـ والتقديرات باالستناد إذل خ ات
ديرات على وجود اخنفاض  ي القيمة مشاهبة لتلك اؼبتعلقة باحملفية. عند تقدير التدفقات النقدية، يقـو اؼبصرؼ دبراجعة دورية للمنهجية وللتق

ية، لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بُت تقديرات اػبسائر من جهة و اػبسائر اؼبستعملة لتحديد قيمة وتوقي  التدفقات النقدية اؼبستقبل
 الفعلية من جهة أخرى.

 تدين قيمة اؼبوجودات وتكوين اؼبؤونات البلزمة
إلدارة، ال توجد  ي ظل اليروؼ الراهنة اليت سبر هبا اعبمهورية العربية السورية، قام  اإلدارة بتقدير القيمة االسًتدادية لؤلصوؿ. باعتقاد ا

 مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.

 

 نقد و أرصدة لدى مصرف سورية المركزي  -5

     يتكوف هذا البند فبا يلي:
 كانون األول  00   2302 حزيران 03       
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(       
  ل.س.   ل.س.      

  4,441,211,856  5,166,929,524   نقد  ي اػبزينة
 أرصدة لدى مصرؼ سورية اؼبركزي:

  6,914,376,198  11,856,868,371   حسابات جارية ورب  الطلب 
  1,991,189,489  2,158,733,235   احتياطي نقدي إلزامي 
  479,161,269  31,878,957   حسابات غرفة اؼبقاصة 

     18,114,411,187  922,826,613,13  
 

 % 5ة اؼبركػػػػػػزي بنسػػػػػػػبة باحتيػػػػػػاطي نقػػػػػػػدي الزامػػػػػػي لػػػػػػػدى مصػػػػػػرؼ سػػػػػػػوري اؼبصػػػػػػرفية مػػػػػػػن اؼبصػػػػػػارؼ أف ربػػػػػػػتفظتتطلػػػػػػب القػػػػػػوانُت والتشػػػػػػػريعات 
 مػػػػػػػػػػػػن ؾبمػػػػػػػػػػػػوع الودائػػػػػػػػػػػػع ربػػػػػػػػػػػػ  الطلػػػػػػػػػػػػب، ودائػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػوفَت والودائػػػػػػػػػػػػع ألجػػػػػػػػػػػػل باسػػػػػػػػػػػػتثناء ودائػػػػػػػػػػػػع اإلدخػػػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػػػكٍت وفقػػػػػػػػػػػػاً للقػػػػػػػػػػػػرارين 
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( ووفقػاً 4/ـ ف/ب666)قػرار  2111أيار 27و بتاريخ  (4/ـ ف/ب389)قرار رقم  2118أيار 5الصادرين عن ؾبلس النقد والتسليف بتاريخ 
 2111أيار  2الصادر عن رئاسة ؾبلس الوزراء بتاريخ  5938للقرار 

 الحسابات الجارية و اإليداعات القصيرة األجل لدى المصارف -6

     يتكوف هذا البند فبا يلي :
 كانون األول  00   2302 حزيران 03       
  )مدققة( 0023   )غير مدققة(      
  ل.س.   ل.س.      
  6,935,354,661  51,191,931,128   حسابات جارية ورب  الطلب 
  5,918,657,376  5,165,979,126 أشهر وأقل( 3أرصدة الوكاالت لدى بنوؾ إسبلمية )استحقاقهااألصلي خبلؿ  
  3,641,611,618  1,291,263,214  أشهر وأقل( 3اؼبراحبات الدولية )استحقاقها األصلي خبلؿ  
  111,111,251  -    الودائع التبادلية 

     56,448,172,268  645,623,745,61  

 إيداعات لدى المصارف  -7

     يتكوف هذا البند فبا يلي :
 كانون األول  00   2302 حزيران 03       
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(      
  ل.س.   ل.س.      

  1,863,316,279  933,418,184 أشهر( 3بنوؾ إسبلمية )استحقاقها األصلي أكثر من  أرصدة الوكاالت لدى
  393,837,111,2  111,766,311  أشهر( 3اؼبراحبات الدولية )استحقاقها األصلي أكثر من 

     1,134,184,494  672,153,875,3  

     ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  -8

 كانون األول   00    2302 حزيران 03      يتكوف هذا البند فبا يلي:
  )مدققة( 2300    )غير مدققة(        
  ل.س.    ل.س.      
  28,566,426,158   27,662,225,324   مراحبات  
 ( 213,271,227)  (  397,659,314)   األرباح اؼبعلقة 
 ( 311,194,758)  ( 1,176,813,111)  ـبصص ديوف مشكوؾ بتحصيلها 
     6,187,762,9192  531,161,595,27   
   113,181,749   111,991,581   إستصناع 
   71,446,951   71,914,658   إجارة خدمات 
   251,111,111   -    قروض متبادلة  
   298,136,188   97,727,984  ذمم ناذبة عن إلتزامات خارج اؼبيزانية 
 ( 694,499,357,3)  ( 3,187,911,723)  أرباح مؤجلة 

     23,281,485,418   624,225,971,24  
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لَتة  2,346,368,135مبلغ وقدر  و اؼبخصصات اػباصة هبا بعد إستبعاد األرباح احملفوظة بلغ إصبارل ذمم البيوع اؼبؤجلة وأرصدة التمويبلت غَت اؼبنتجة 
 % من احملفية التمويلية. 11.17أي ما نسبته  2112 حزيراف 31كما  ي سورية  

 2112 حزيػراف 31سػورية كمػا  ي لػَتة 3,369,129,159مبلػغ وقػدر  األربػاح احملفوظػة  مػعلغ  صا ي ذمم البيوع اؼبؤجلة وأرصدة التمويبلت غػَت اؼبنتجػة ب
 اػباصة بالفًتة. لَتة سورية حيث مت إستبعادها من اإليرادات التمويلية 397,659,314مبلغ وقدر   حيث بلغ  قيمة األرباح اؼبعلقة للديوف غَت اؼبنتجة

 لػػػػػػػَتة سػػػػػػػورية كمػػػػػػػا  ي  2,234,717,784بلػػػػػػػغ إصبػػػػػػػارل ذمػػػػػػػم البيػػػػػػػوع اؼبؤجلػػػػػػػة وأرصػػػػػػػدة التمػػػػػػػويبلت غػػػػػػػَت اؼبنتجػػػػػػػة مػػػػػػػع األربػػػػػػػاح احملفوظػػػػػػػة مبلػػػػػػػغ وقػػػػػػػدر  
 % من احملفية التمويلية. 8.9أي ما نسبته  2111كانوف األوؿ   31

كػانوف   31لػَتة سػورية كمػا  ي  2,121,447,557ة بعد إستبعاد األربػاح احملفوظػة مبلػغ وقػدر  بلغ  صا ي ذمم البيوع اؼبؤجلة وأرصدة التمويبلت غَت اؼبنتج
لػػَتة سػػورية حيػػث مت إسػػتبعادها مػػن اإليػػرادات التمويليػػة  213,271,227مبلػػغ وقػػدر   حيػػث بلغػػ  قيمػػة األربػػاح اؼبعلقػػة للػػديوف غػػَت اؼبنتجػػة 2111األوؿ 

 اػباصة بالفًتة.

لػػَتة  758,194,311مقابػػل مبلػػغ  2112 حزيػػراف 31كمػػا  ي لػػَتة سػػورية   1,176,813,111دببلػػغ  مشػػكوؾ بتحصػػيلهاكمػػا مت تشػػكيل ـبصػػص ديػػوف 
 .2111كانوف األوؿ   31سورية كما  ي 
 األرباح اؼبعلقة

 كانون األول   00   حزيران 03       
  2300)مدققة(    )غير مدققة( 2302      
  ل.س.   ل.س.    
 ( 81,234,925) ( 213,271,227)  سنةالرصيد  ي بداية ال 
 ( 312,135,132) ( 177,389,184)  االضافات 

 ( 227,271,213) ( 314,659,397)  الرصيد  ي هناية السنة 

 
 كانون األول   00                   حزيران 03               صص ديوف مشكوؾ بتحصيلهاـب

   )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302      
  ل.س.   ل.س.      
 ( 223,314,297) ( 758,194,311) الرصيد  ي بداية الفًتة / السنة 
 ( 534,683,161) ( 418,646,391)  اإلضافات  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (        943,96)  (            411,62)            ديوف معدومة 

 ( 311,194,758) ( 111,813,176,1)  الرصيد  ي هناية الفًتة / السنة
 

 كانون األول   00   حزيران 03       
   )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302      
  ل.س   ل.س      
  14,937,548,734    9,631,561,254  قيمة ذمم البيوع اآلجلة بضمانة عقارية 

 األول  كانون  00   حزيران 03       
   )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302      
  ل.س   ل.س      
  122,437,691,151    113,723,513,613  كما بلغ  إصبارل قيمة الضمانات 
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 الًتكز حسب القطاع االقتصادي:

 يوضح اعبدوؿ التارل ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية حسب القطاعات:
  )غير مدققة( 2302 حزيران 03   
 المخصصات               
  المجموع   لمعلقةواألرباح ا    أخرى   إجارة خدمات   إستصناع   مرابحات   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  6,691,431,613  -   3,194,968  -   -   6,687,335,645  الصناعة
 11,177,184,781  -   94,619,521  65,768,571  -    11,916,696,689  التجارة
  27,158,532  -   -   -   -   27,158,532  الزراعة

 847,341,726  -   -   -   -   847,341,726  العقارات
  6,117,152,315  -    13,494  5,328,362  111,741,616  5,911,168,853  اػبدمات

  (549,682,367,1) (549,682,367,1)  -   -   -   -  ـبصصات وأرباح معلقة

  24,379,611,445 111,741,616  71,196,933  97,727,983  (1,367,682,549) 23,281,485,418 
 

  2300كانون األول   00   
  المجموع   أخرى   إجارة خدمات   إستصناع   مرابحات   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 6,811,312,338  -   -   -   6,811,312,338  الصناعة
 11,979,116,797  131,918,185  71,451,471  -  11,776,737,141  التجارة
   33,725,538  -   -   -   33,725,538  الزراعة

  1,134,118,917  -   -   -   1,134,118,917  العقارات
  134,982,121,6  -   -   749,181,113  285,811,118,6  اػبدمات

  219,675,654,24 497,181,113  471,451,71  185,918,131  624,225,971,24 
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 استثمارات في شركات زميلة -9

 يتكوف هذا البند فبا يلي:
 كانون األول   00   حزيران 03       
   )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302      
  ل.س.   ل.س.   
  822,387,55  822,387,55 الشركة اإلسبلمية السورية للتأمُت التكافلي 

  822,387,55  822,387,55  
 

%( مػػن رأس مػػاؿ 5لػػَتة سػػورية حصػػة اؼبصػػرؼ  ي رأس مػػاؿ الشػػركة اإلسػػبلمية السػػورية للتػػأمُت التكػػافلي والػػيت سبثػػل ) 52,511,111ديثػػل مبلػػغ 
 لَتة سورية باالضافة اذل كلفة االستثمار.  1,111,111,111الشركة والذي يبلغ

 القيمة الدفترية لالستثمار: 
 كانون األول   00   حزيران 03       
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302      
  ل.س.   ل.س.    
  52,887,822  52,887,822 قيمة االستثمار 
  111,511,2  111,511,2 كلفة االستثمار 

  822,387,55  822,387,55 رصيد االستثمار 
 

 الشركة اإلسبلمية السورية للتأمُت التكافلي. يوضح اعبدوؿ التارل طريقة احتساب عائدات اإلستثمار  ي
    
 كانون األول   00   حزيران 03       
   )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302      
  ل.س.   ل.س.   
  1,111,111,111  1,111,111,111 رأس اؼباؿ 
  12,343,937  12,343,937 احتياطي قانوين 
  522,412,45  522,412,45 أرباح مًتاكمة 
  459,756,157,1  459,756,157,1 ؾبموع حقوؽ اؼبسامهُت 
  %5   %5  حصة اؼبصرؼ  ي رأس اؼباؿ 

   822,887,52  822,887,52 قيمة االستثمار 
  54,121,265  54,121,265  ي بداية الفًتة / السنةقيمة االستثمار  
  1,766,557  1,766,557 عائد االستثمار 
 ( 111,111,3) ( 111,111,3) توزيع األرباح 

  822,887,52  822,887,52  ي هناية الفًتة / السنة قيمة االستثمار  
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%  ي 21الشركة اإلسبلمية السورية للتأمُت التكافلي، ويتمتع بنسبة تصوي  أقل دوف % من أسهم 21بالرغم من أف اؼبصرؼ ديلك نسبة أقل من 
هم غَت مباشر من خبلؿ عدد من أعضاء ؾبلس إدارته الذين هم  ي نفس الوق   ي ؾبلس إدارة اؽبيئة العامة للشركاء، غَت أف اؼبصرؼ له تأثَت م

وبالتارل مت إعتماد طريقة حقوؽ اؼبلكية  ي احتساب عائدات  % مع تأثَت مهم مباشر على إدارة اؼبصرؼ21الشركة، وديلكوف نسبة تتجاوز 
 االستثمار.

% مػن 21شػركات تابعػة وحيػتفظ فيهػا اؼبصػرؼ باسػتثمار طويػل األجػل مكػوف مػن حقػوؽ التقػل عػن إف الشركات الزميلة هي الشركات الػيت ليسػ  
ؼ حقوؽ التصوي  وباستطاعة اؼبصرؼ فبارسة تأثَت ملموس عليها و هذ  االستثمارات ذاتية للمصرؼ و العائد الناتج عنها هو عائد خػاص باؼبصػر 

 ائدو ال دخل ألصحاب حسابات الئلستثمار اؼبطلق هبذا الع
 

 موجودات مالية متوفرة للبيع -03

 يتكوف هذا البند فبا يلي:
 كانون األول  00   حزيران 03      
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302     
  ل.س.   ل.س.     
   721,868  1,171,962   السنةالرصيد  ي بداية  
   194,351   288,94   إعادة تقييم األسهم 
  962,171,1  1,166,251   سنةالالرصيد  ي هناية  

 القيمة العادلة:
 ،اسب أو اػبسائر الناذبة عن إعادة تقييم هذ  االستثماراتكاالستثمارات اؼبالية اؼبتاحة للبيع حبيث يتم فيه إثبات اؼبهو االحتياطي اػباص بتقييم 

 كانون األول  00   حزيران 03      
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302     
  ل.س.   ل.س.     
   43,273   117,188  السنةالرصيد  ي بداية  
   915,63   378,134  اؼبتاحة للبيع إذل بياف الدخل ؿبوؿ من اؼبوجودات اؼبالية 
    566,241   188,117   

 

 موجودات مالية للمتاجرة -00

 يتكوف هذا البند فبا يلي:
 كانون األول  00   حزيران 03      
  )مدققة( 2300   ير مدققة()غ 2302     
  ل.س.   ل.س.     
  391,693,2  239,371,3  أسهم ألغراض اؼبتاجرة 
    239,371,3  391,693,2  

 ديثل هذا البند ؾبموع اؼببالغ اؼبستثمرة من قبل الشركة التابعة  ي أسهم الشركة األهلية للزيوت ألغراض اؼبتاجرة.
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 موجودات ضريبية مؤجلة: -20

   ساب ـبصص الضريبة كما يلي:مت احت
 كانون األول  00    حزيران 03       
  )مدققة( 2300    )غير مدققة( 2302      
  ل.س.    ل.س.      

  1,117,182,914   944,439,259  صا ي األرباح الضريبية كما وردت  ي بياف الدخل  
 :/ ينػزؿيضاؼ

  3,152,121  ( 316,661,534) خسائر فروقات قطع غَت ؿبققةـبصصات 
  252,224,511  ( 5,624,366)  لقاء أعباء وـباطر ـبتلفةـبصص 

  19,267,179   9,368,523   إستهبلؾ اؼبباين
  16,275,858   223,532,279  ـبصص ديوف مشكوؾ بتحصيلها
 ( 439,661,137)  -   أرباح فروقات القطع غَت احملققة 

 ( 1,766,557)  -   يلةعائدات إستثمارات مالية من شركات زم
 ( 7,633,213) ( 3,816,612)  مصاريف التأسيس

 ( 714,432,19)  -    مصاريف زيادة رأس اؼباؿ
   929,619,962   861,237,559   الربح الضرييب
   %25    %25    معدؿ الضريبة

   491,412,232   215,319,391   مقدار الضريبة
   232,412,491   215,319,391   مصروؼ ضريبة الدخل

 ( 831,216,1)  -   يضاؼ إيرادات ضريبية لشركات تابعة

     215,319,391   661,195,231   
 مت احتساب اؼبوجودات الضريبية اؼبؤجلة كما يلي:

   3,167,929   35,731 كانوف الثاين  1موجودات الضريبة اؼبؤجلة كما  ي 
   1,216,831   4,274,759 موجودات ضريبية مؤجلة لشركات تابعة

 قيمة موجودات ضريبة الدخل مؤجلة الناذبة عن تدين
    731,35    792,44  قيمة إستثمارات متوفرة للبيع 

   489,311,4  4,355,281  اؼبوجودات الضريبية اؼبؤجلة



 

 - 26 - 

 موجودات أخرى -00

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
 كانون األول  00   2302 حزيران 03      
  )مدققة( 2300   مدققة()غير       
  ل.س.   ل.س.     

  22,821,968  22,613,693  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  461,585,233  172,715,141  حسابات مدينة أخرى

    195,318,833  428,416,256  
 

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  -40

% من رأظباؽبا 11يتوجب على مصارؼ القطاع اػباص أف ربتجز  2111( لعاـ 28) رقم( للفًتة )ب( من القانوف 12بناًء على أحكاـ اؼبادة )
 يتكوف هذا البند فبا يلي:لدى مصرؼ سورية اؼبركزي كحساب ؾبمد ديكن اسًتداد  عند تصفية اؼبصرؼ. 

 كانون األول  00   2302 حزيران 03      
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(      
  ل.س.   ل.س.     
  461,864,571  511,574,221  سوريةلَتة 

  159,711,389  477,557,134  دوالر أمريكي

    978,131,254  729,575,851  
 

 صناديق االستثمار  -50

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
 كانون األول  00   2302 حزيران 03      
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(      
  ل.س.   ل.س.     

  62,295,463  238,746,271  لثاين كانوف ا  1رصيد 
  817,451,176  53,816,461  فرؽ تقييم صناديق االستثمار

  271,746,238  292,562,731  الرصيد  ي هناية السنة 
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 ودائع مصارف ومؤسسات مالية مصرفية  -60

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
 كانون األول  00   2302 حزيران 03      
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(      
  ل.س.   ل.س.     
  2,163,969,139  5,878,919,627  حسابات جارية ورب  الطلب 
  962,499,297  1,169,837,942  أرصدة وكاالت اإلستثمار اؼبطلقة 

    6,948,747,569  111,469,361,2  

 

 تأمينات نقدية -70 

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
 كانون األول  00   2302 حزيران 03      
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(      
 ل.س.   ل.س.     

  8,712,222,146  39,188,482,958  تأمينات مقابل تسهيبلت غَت مباشرة
  286,818,88  356,879,11  تأمينات أخرى

    39,245,361,971  432,141,811,8  

  

 مطلوبات أخرى -80

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
 كانون األول  00   2302 حزيران 03      
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(      
 ل.س.   ل.س.     

  261,271,257  231,647,181  شيكات مصدقة وقيد التحصيل
  65,622,421  56,836,145  مصروفات مستحقة وغَت مدفوعة

  614,562,111  -   قروض متبادلة
  24,737,721  19,689,315  ـبصصات لقاء أعباء وـباطر ـبتلفة

  614,641,538  458,238,459  حسابات دائنة أخرى

    765,411,999  113,834,493,1  
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 حقوق أصحاب اإلستثمار المطلق -90

 يتكوف هذا البند فبايلي :
 كانون األول  00   2302 حزيران 03     
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(      
  ل.س.   ل.س.     

 11,891,439,936  11,772,267,154 ودائع التوفَت 
 13,627,435,449  13,135,418,886 ودائع ألجل

  7,216,112,752  4,272,281,477 وكاالت اإلستثمار اؼبطلق
  1,161,525  31,727,436 أرباح مستحقة ألصحاب اإلستثمار اؼبطلق

  194,771,86  66,177,386 أرباح مستحقة ألصحاب وكاالت اإلستثمار اؼبطلق

   28,176,771,339  756,719,812,31  

 

 إحتياطي مخاطر اإلستثمار -23

ه هو اؼببلغ الذي جينيه اؼبصرؼ من أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب اؼبضارب لغرض اغبماية من اػبسارة اؼبستقبلية حيث أن
لعاـ  35ب حسابات االستثمار كما ورد  ي اؼبرسـو التشريعي رقم % من أرباح أصحا11يقـو البنك باقتطاع احتياطي ـباطر االستثمار بواقع 

سابات اػباص للمصارؼ اإلسبلمية ويتم استخداـ احتياطي ـباطر االستثمار عب  إصبارل اػبسارة اؼبتحققة  ي هناية الفًتة اؼبالية والعائدة غب 2115
 ؽبم. االستثمار وذلك بعد أف تتم مقابلة اإليرادات والتكاليف العائدة 

 كانون األول  00   2302 حزيران 03       
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(      
  ل.س.   ل.س.     

  218,436,113  311,119,552  رصيد أوؿ اؼبدة
  549,673,112  47,241,351  اإلضافات 

  552,119,311  358,351,912  رصيد آخر اؼبدة
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 رأس المال -20

 سػػػػػػهم بقيمػػػػػػة أظبيػػػػػػة قػػػػػػدرها 84,994,157موزعػػػػػػة علػػػػػػى  8,499,415,711مػػػػػػن  2112 حزيػػػػػػراف 31 ي  يتكػػػػػػوف رأس مػػػػػػاؿ اؼبصػػػػػػرؼ كمػػػػػػا
 س للسهم الواحد. ،ؿ 111

 تعديالت فروقات قطع   
 على رأس المال المدفوع  القيمة المعادلة        
  بالدوالر   التاريخية   دوالر أميريكي   عدد االسهم  

  -  6,111,441,342  -   61,114,413 بةرأس اؼباؿ اؼبدفوع باللَتة السور 
 الذي بالدوالر الذي مترأس اؼباؿ 

  -   923,411,111  -   9,234,111 َتة السوريةمت بيعه وربويله إذل الل
  رأس اؼباؿ اؼبدفوع بالدوالر

  211,617,549 358,565,575,1  775,712,13  654,755,15 )سجل باللَتة السورية( 

  157,994,84     711,415,499,8 211,617,549  

رأس اؼباؿ اؼبكتتب بالدوالر األمريكي إذل اللَتة السورية وتثبي  مركز قطع بنيوي دببلغ لقاـ اؼبصرؼ بتحويل جزء من مركز القطع اؼبقابل 
 .2112شباط  21( بتاريخ 776/166) رقم موافقة مصرؼ سورية اؼبركزي بالقرارلَتة سورية دبوجب  31,712,775

 لَتة سورية. 8,499,415,711قد سب  أخذ موافقة وزارة االقتصاد على زيادة رأس اؼباؿ ليبلغ  وكاف

 مراحل: أربعوقد سب  الزيادة حىت اآلف وفق 
لَتة  5,111,111,111لَتة سورية ) 5,461,381,511لَتة سورية ليصبح  461,381,511: سب  زيادة رأظباؿ اؼبصرؼ بقيمة اؼبرحلة األوذل

سهم وزيادة رأس اؼباؿ بتحويل قيمة األسهم من األرباح اؼبدورة واالحتياطات  922,763(، عن طريق توزيع 2119كانوف األوؿ   31 ي  سورية كما
 وفق ما يلي:
  ل.س.   
  74,168,169 احتياطي قانوين 
  74,168,169 احتياطي خاص 
  362,145,313 أرباح مدورة 

  511,381,461  

 اؼبرحلة الثانية:

 لَتة سورية. 7,511,111,111لَتة سورية ليصبح  2,138,618,511يادة رأظباؿ اؼبصرؼ بقيمة سب  ز 

سهم وقد بلغ رأس اؼباؿ  15,111,111سهم لبلكتتاب حبيث يصبح إصبارل عدد االسهم بعد عملية االكتتاب  4,177,237عن طريق طرح 
 لَتة سورية. 7,511,111,111بعد الزيادة 
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على الطلب  2111حزيراف  28/أـ بتاريخ 81افقة من قبل ؾبلس مفوضي هيئة االوراؽ واالسواؽ اؼبالية السورية قرار رقم و ي وق  الحق سب  اؼبو 
وعلى احكاـ تعليمات ذبزئة األسهم  2111لعاـ  115اؼبقدـ من قبل اؼبصرؼ خبصوص ذبزئة القيمة األظبية للسهم وفقًا ألحكاـ اؼبرسـو رقم 

اؼبتضمن اؼبصادقة  2111حزيراف  23تاريخ  1855وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  2111نيساف  7/ـ تاريخ 49رقم ودؾبها الصادرة بالقرار 
 2111حزيراف  28تاريخ  32على تعديل النياـ االساسي للمصرؼ فيما يتعلق بالقيمة االظبية للسهم وعلى موافقة ؾبلس اؼبفوضُت جبلسته رقم 

سهم  75,111,111لَتة سورية للسهم الواحد ليكوف عدد إصبارل أسهم البنك  111بنك سورية الدورل اإلسبلمي  لتصبح القيمة االظبية لسهم
 لَتة سورية. 7,511,111,111بقيمة إصبالية تبلغ 

 .2111سبوز  12وقد مت تعديل القيمة اإلظبية ألسهم البنك  ي سوؽ دمشق لؤلوراؽ اؼبالية  ي هناية يـو 

لَتة  5,111,111,111لَتة سورية ) 8,112,319,211لَتة سورية ليصبح  612,319,211  زيادة رأظباؿ اؼبصرؼ بقيمة : سباؼبرحلة الثالثة
سهم وزيادة رأس اؼباؿ بتحويل قيمة األسهم من األرباح اؼبدورة  6,123,192(، عن طريق توزيع 2119كانوف األوؿ   31سورية كما  ي 

 واالحتياطات وفق ما يلي:
  ل.س.   
  91,537,139 حتياطي قانوينا 
  91,537,139 احتياطي خاص 
  122,235,429 أرباح مدورة 

  211,319,612  

 

لَتة  5,111,111,111لَتة سورية ) 8,499,415,711لَتة سورية ليصبح  387,196,511: سب  زيادة رأظباؿ اؼبصرؼ بقيمة الرابعة اؼبرحلة
سهم وزيادة رأس اؼباؿ بتحويل قيمة األسهم من األرباح اؼبدورة  3,871,965توزيع  (، عن طريق2119كانوف األوؿ   31سورية كما  ي 

 واالحتياطات وفق ما يلي:
  ل.س.   
  66,752,287 احتياطي قانوين 
  66,752,287 احتياطي خاص 
  926,591,253 أرباح مدورة 

  511,196,387  
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 :احتياطي عام مخاطر التمويل -22

 حيث: 4/ ـ ف/ ب 597مت تعديل اؼبادة الثانية من القرار رقم  2111نيساف  14تاريخ  4/ ـ ف/ ب 651ر رقم بناًء على القرا

فق مت الزاـ اؼبصارؼ العاملة االلتزاـ بتكوين االحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل وـبصص التدين على الديوف اؼبنتجة والديوف غَت اؼبنتجة و  -أ 
 .4/ ـ ف/ ب 597تعليمات القرار رقم 

حبيث  2119كانوف األوؿ   31مت استثناء اؼبخصص واالحتياطي اؼبطلوب تكوينهما على التسهيبلت االئتمانية اؼبنتجة والقائمة بتاريخ  -ب 
 مع مراعاة ما يلي: 2113يسمح بتكوينهما تدرجيياً وعلى دفعات متساوية خبلؿ مدة أقصاها هناية عاـ 

% 25تم تشكيل هذا االحتياطي تدرجيياً حبيث ال يقل مبلغ االحتياطي اؼبشكل بنهاية كل سنة عن : يبالنسبة لبلحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل
 من قيمة االحتياطي اؼبطلوب بالفقرة )ب( أعبل .

ها اؼبصرؼ : يتم تشكيل االحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل اؼبرتبطة باألصوؿ احملولة من اؼبسامهُت واألمواؿ اليت يصنفبالنسبة للمصارؼ اإلسبلمية
بشكل سنوي، ويكتفي  ي البيانات اؼبرحلية بإدراج إيضاح حوؿ قيمة االحتياطي الذي خيص الفًتة قيد التقرير وحصة أصحاب حسابات 

ة بنسباالستثمار اؼبطلقة فيه، ويتم تشكيل االحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل اؼبرتبطة باألصوؿ احملولة من أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلقة و 
 استثمار أمواؽبم بشكل دوري دبا يتناسب مع دورة توزيع األرباح على اصحاب حسابات االستثمار اؼبطلق.

بالنسبة للمصارؼ اإلسبلمية يتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلقة من االحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل  ي حسابات احتياطي 
 2115( لعاـ 35ياطي ـباطر االستثمار من اؼبتطلبات اؼبفروضة دبوجب اؼبرسـو التشريعي رقم )ـباطر االستثمار وجيب أف ال يقل رصيد احت

 اػباص باؼبصارؼ اإلسبلمية أو قيمة حصة أصحاب حسابات االستثمار اؼبطلقة من االحتياطي العاـ ؼبخاطر التمويل أيهما أك .

 يشكل هذا االحتياطي كما يلي:
أ( من -1ادية اؼبباشرة مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدين اؼبخاطر وفق ما هو ؿبدد  ي البند )% من إصبارل ؿبفية الديوف الع1 (1

 .4/ـ ف/ ب 597اؼبادة األوذل من التعليمات اؼبرفقة بالقرار رقم 
خاطر وفق ما % من إصبارل التسهيبلت العادية غَت اؼبباشرة )حسابات خارج اؼبيزانية( مع مراعاة استبعاد جزء الدين متدين اؼب1.5 (2

 .4/ـ ف/ ب597أ( من اؼبادة األوذل من التعليمات اؼبرفقة بالقرار رقم -1هو ؿبدد  ي البند )
% على جزء من التسهيبلت االئتمانية اؼبمنوحة بضمانات شخصية أو بدوف ضمانة واؼبصنفة كديوف عادية أو تتطلب اهتماماً 1.5 (3

 خاصاً.
 لَتة سورية(. 265,735,739) 2112 حزيراف 31مويل لغاية بلغ إصبارل قيمة احتياطي عاـ ـباطر الت
لَتة سورية وما سيحمل عن  171,415,514والذي سيستهلك على أربعة سنوات هي و ما قبل  2119إف قيمة االحتياطي الذي خيص عاـ 

 لَتة سورية. 117,128,441هو  2112األوؿ من عاـ والنصف العامُت اؼباضيُت 
 .لَتة سورية 158,617,299هو  2119استبعاد احتياطي عاـ بعد  2112و البلـز تشكيله حىت هناية حزيراف اص إف قيمة االحتياطي اػب

لَتة سورية  141,436,123تكوف حصة اؼبسامهُت تساوي  ولَتة سورية  265,735,739إصبارل االحتياطي احململ و بالتارل يكوف 
(265,735,739 x 52.848 وحصة اؼبودعُت تساوي )%125,299,716 ( لَتة سورية  265,735,739لَتة سوريةx 47.152.)% 
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 إيرادات األنشطة التمويلية اإلسالمية -02

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
  حزيران 03أشهر المنتهية في  الستةترة لف     
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302     
 ل.س.   ل.س.    

  1,286,663,112  1,197,413,352 مراحبات
   1,613,525  5,751,675 إستصناع

  27,249,352  35,874,188 إجارة منتهية بالتمليك وإجارة خدمات

   1,139,128,115  1,315,525,989  

 إيرادات األنشطة اإلستثمارية اإلسالمية -42

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
  حزيران 03أشهر المنتهية في  الستةترة لف     
  )مدققة( 2300   دققة()غير م 2302     
 ل.س.   ل.س.     

  86,919,526  115,128,666 إيرادات ودائع إستثمارية لدى البنوؾ واؼبؤسسات اؼبصرفية اإلسبلمية
  3,959,529  16,149,961 حصة البنك من أرباح ألصحاب وكاالت اإلستثمار اؼبطلق 

   1,718,255   42,413 إيرادات بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع
  715,111   - إستثمارات مالية متاحة للبيع توزيعات

      677,597 ايرادات غَت ؿبققة من اعدة تقييم احملفية

   637,898,121  93,312,311  

 نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق من صافي األرباح -52

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
  يرانحز  03أشهر المنتهية في  الستةترة لف     
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302     
 ل.س.   ل.س.     

  831,399,799  678,525,112 إصبارل العائد على حسابات اإلستثماراؼبطلقة
 ( 311,497,336) ( 135,568,195) حصة اؼبصرؼ كمضارب

 ( 368,465,27) ( 8,681,912) حصة اؼبودعُت من اؼبصارؼ اؼبشًتكة
  513,437,195  534,276,115 ائع بعد خصم مضاربة اؼبصرؼصا ي حصة أصحاب الود
 ( 228,221,51) ( 47,241,351) احتياطي ـباطر اإلستثمار

  حصة أصحاب الودائع الغَت موزعة بعد خصم
 ( 853,538,451)  487,134,655 مضاربة اؼبصرؼ و احتياطي ـباطر االستثمار 
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 إيرادات رسوم وعموالت -26

 ا يلي:يتكوف هذا البند فب
  حزيران 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة      
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302     
 ل.س.   ل.س.     

  115,157,913  437,168,143 عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص
  62,314,836  53,169,464 رسـو خدمات بنكية

   491,237,617  167,462,739  
 ( 941,193) ( 2,145,345) ت ورسـومصروفات عموال

   488,192,262  166,521,646  
 
 

 نفقات الموظفين -27

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
  حزيران 03أشهر المنتهية في  الستةترة لف     
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302     
 ل.س.   ل.س.     

  137,717,815  144,759,611  الرواتب و األجور و توابعها
  39,141,442  115,758,111  تعويضات خاصة باؼبوظفُت

  21,231,641  21,122,182  التأمينات اإلجتماعية

    281,539,813  196,978,898  



 

 - 34 - 

 مصاريف تشغيلية أخرى -28

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
  حزيران 03 أشهر المنتهية في الستةترة لف     
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302     
 ل.س.   ل.س.     

  2,918,811  21,118,118  إعبلنات
  14,511  2,571,611  أتعاب استشارية

  14,561,514  13,725,241  رسـو وأعباء حكومية
  18,186,765  7,443,857  إجيارات

  22,554,116  11,227,161  مكافأة السداد اؼببكر
  3,629,145  25,786,187  مصاريف سفر

  3,591,766  1,157,144  ف تدريب مصاري
  2,948,147  3,261,651  قرطاسية

  3,476,151  6,259,765  اشًتاكات
  4,384,284  9,471,161  بريد وبرؽ وهاتف 

  11,382,415  7,411,217  أنيمة اؼبعلومات
  7,159,594  6,111,311  مصاريف تأمُت

  11,752,797  11,388,379   صيانة
  9,151,726  8,968,188  وضيافةمصاريف نيافة 

  4,491,165  6,665,351  كهرباء وميا 
  3,727,611  4,524,184  مصاريف حراسة

  7,369,646  17,626,372  مصاريف سفر وإقامة أعضاء ؾبلس اإلدارة 
  1,223,931  3,214,899  تعويضات ومكافآت اعضاء اؽبيئة الشرعية

  913,262  1,498,213  مصاريف مهنية تدقيق
  11,686,583  52,341,253  مصاريف أخرى

    221,539,927  143,111,687  
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 صافي ربح الفترة متضمناً األرباح غير المحققة -29

، تكوف فروقات القطع غَت اؼبتحققة غَت قابلة للتوزيع وغَت 2118شباط  4( بتاريخ 4/ـ ف/ ب362بناًء على قرار ؾبلس النقد و التسليف رقم )
 ة للضريبة حىت تتحقق. خاضع

 رباح اؼبدورة.يتم فصل األرباح أو اػبسائر اؼبًتاكمة لفروقات القطع الغَت متحققة والغَت قابلة للتوزيع الناذبة عن مركز القطع البنيوي من حساب األ
 يتكوف هذا البند فبا يلي:

  حزيران 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة      
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302     
 ل.س.   ل.س.     

  411,253,325  422,468,335  ربح الفًتة غَت متضمناً األرباح غَت احملققة
  38,241,511  316,661,534  أرباح غَت ؿبققة

  439,494,835  729,129,869  صا ي ربح الفًتة متضمناً األرباح غَت احملققة
 

 حصة السهم األساسية -03

 م األساسية كما يلي:مت احتساب حصة السه
  حزيران 03أشهر المنتهية في  الستةترة لف     
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302     
 ل.س.   ل.س.     

  441,311,168  728,117,141  صا ي ربح الفًتة
  191,259,12  157,994,84  اؼبتوسط اؼبرجح لعدد األسهم

   92.35   57.8  حصة السهم األساسية
 

 كما يلي:  2112 حزيراف 31تساب اؼبتوسط اؼبرجح لعدد األسهم كما  ي مت اح
 المتوسط المرجح      عامل        

  لعدد األسهم    عدد األيام   تجزئة األسهم    عدد األسهم    الفترة    
  81,123,192  365   1   81,123,192  2112كانوف الثاين   1 الرصيد االفتتاحي 
  965,871,3  365   1    965,871,3  2211 حزيراف 3 ربويل من األرباح

             157,994,84  
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 النقد و ما يوازي النقد -00

 يتكوف هذا البند فبايلي :
 كما في    كما في      
 2300 حزيران 03   2302 حزيران 03       
  )مدققة(   )غير مدققة(      
  ل.س.   ل.س.     

 11,622,987,825  15,955,676,852 رؼ سورية اؼبركزيالصندوؽ وأرصدة لدى مص
 11,151,161,875  56,448,172,268 اغبسابات اعبارية و اإليداعات القصَتة األجل لدى اؼبصارؼ

  -  ( 5,878,919,627) اغبسابات اعبارية و رب  الطلب

   66,524,939,493  711,148,773,21  
 

 ذات العالقةعمليات األطراف  -02

 هذا البند فبايلي : يتكوف

 بنود بياف الوضع اؼبارل اؼبرحلي-أ
 كانون األول   00            
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302 حزيران 03   
 الشركات   
  اإلجمالي   اإلجمالي   أخرى*   الزميلة التابعة   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   
 

  55,387,822  55,387,822  -   55,387,822 اؼبسامهات  ي رؤوس األمواؿ
 315,261,323  3,758,612  3,758,612  -  حسابات جارية
  16,183,275  19,197,677  -   19,197,677 لشركات التأمُت اإلسبلمية حسابات جارية

   4,911   9,398  -    9,398 حسابات جارية لشركات الوساطة اؼبالية
  259,391,279  -   -   -  ودائع اإلستثمار اؼبطلق
 1,511,794,146  1,326,641,361  -  1,326,641,361 لشركات التأمُت اإلسبلمية  ودائع اإلستثمار اؼبطلق
  928,854,51  53,463,876  -   53,463,876 لشركات الوساطة اؼبالية ودائع اإلستثمار اؼبطلق

  1,454,699,134  3,758,612  1,458,457,746  683,776,199,2 
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    بنود بياف الدخل اؼبرحلي-ب
  حزيران 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة      
  )مدققة( 2300   )غير مدققة( 2302     
 ل.س.   ل.س.     

  17,669,376  21,481,237 التنفيذية تعويضات اإلدارة العليا
  271,111  2,583,312 تعويضات ومكافآت أعضاء اؽبيئة الشرعية

   863,177,2   712,419 امة أعضاء اؽبيئة الشرعيةمصاريف سفر و إق
              23,775,957      239,117,12  

 إرتباطات وإلتزامات محتملة: -00

 يتكوف هذا البند فبا يلي :
 كانون األول  00   2302 حزيران 03     
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(      
 ل.س.   ل.س.     

  11,534,115,273  14,328,712,415 ستندية صادرةتعهدات مقابل إعتمادات م
  95,875,115  119,119,515 تعهدات مقابل كفاالت صادرة دخوؿ عطاء
  724,829,344  665,977,579 تعهدات مقابل كفاالت صادرة حسن تنفيذ

  7,617,415,111  9,571,287,376 سقوؼ غَت مستعملة
  445,143,188  389,265,848 تعهدات مقابل كفاالت صادرة أخرى

  411,384,186  127,512,377 قبوالت

   25,191,865,111  131,542,593,19  
 

 : إفصاحات بازل - 04

 وتعديالته: 8/4/2339بتاريخ  4/م ن/ ب489مدى التزام البنك ببنود دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم  -0
تزاـ التاـ بكامل بنود دليل اغبوكمة دبا ينسجم ويتوافق مع تعليمات ؾبلس النقد والتسليف و مصرؼ عمل بنك سورية الدورل اإلسبلمي على االل

لصادرة عن هيئة سورية اؼبركزي وهيئة األوراؽ واألسواؽ اؼبالية السورية من جهة، ومعايَت احملاسبة واؼبراجعة والضوابط للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ا
ات اؼبالية اإلسبلمية واؼبعايَت الصادرة عن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية من جهة ثانية. ودبا يشمل اإلفصاح والشفافية احملاسبة واؼبراجعة للمؤسس

ر ق الشرعي واؼبخاطوالتفعيل الكامل والفاعل للجاف الرقابية اؼبنبثقة عن ؾبلس اإلدارة واإلدارات الرقابية األساسية اؼبتمثلة بالتدقيق الداخلي والتدقي
 وااللتزاـ باإلضافة إذل استقبللية أعضاء ؾبلس اإلدارة.

سبلمية واؼبعايَت تتم عملية االفصاح حسب القوانُت واالنيمة النافذة ووفق ما سبليه اؼبعايَت الصادرة عن هيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اال
 ها معايَت اؽبيئة ودبا اليتعارض مع أحكاـ الشريعة االسبلمية ي اؼبوضوعات اليت التغطي ( IFRS) الدولية للتقارير اؼبالية 

 نكليزية(.يتم االفصاح  ي التقرير السنوي والتقارير الدورية على اؼبوقع االلكًتوين للبنك و ي الوسائل األخرى اؼببلئمة )باللغتُت العربية واال
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 اؼبعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها :
 ية: البيانات والقوائم المال –أ 

 القوائم اؼبالية اؼبعدة وفقاً للقوانُت واألنيمة النافذة. -1
 اإلفصاحات اؼبتعلقة بالنواحي اؼبالية. -2
 تقرير اؼبدقق اػبارجي. -3
 تقرير هيئة الرقابة الشرعية. -4
م معلومات مالية يتضمن التقرير السنوي للبنك وتقارير  الدورية وبشكل دائم ومستمر فقرة تتعلق باإلفصاح عن ربليبلت اإلدارة اليت تض -5

دـ تتيح للمستثمرين إدراؾ نتائج عمليات البنك ووضعه اؼبارل، دبا  ي ذلك األثر احملتمل لبلذباهات واألحداث اغبالية واؼبتوقعة وحاالت ع
 ي  التأكد، كما وتع  هذ  التحليبلت عن نيرة مستقبلية تتضمن إفصاحًا عن ظروؼ من اؼبمكن أف تؤثر على الوضع اؼبارل للمصرؼ

 حاؿ كان  هذ  اليروؼ م رة أو قابلة للحدوث.
 بيانات أخرى: -ب

االفصاح عن عدد أعضاء ؾبلس اإلدارة وأظباء األعضاء ) وربديد اؼبستقلُت منهم ( وربديد آلية إختيارهم ومؤهبلهتم وخ اهتم ومعايَت  -1
 تؤثر على اؼبصرؼ وواجباهتم ومسؤولياهتم.االستقبللية واؼبصاحل اعبوهرية العضاء ؾبلس اإلدارة  ي معامبلت او مسائل 

معلومات عن أعضاء ؾبلس اإلدارة متضمنة حصص كل منهم، باإلضافة إذل تاريخ تعيينهم وعضويتهم  ي ؾبلس اإلدارة وعباف اجمللس و ي  -2
ا من البنك واستقاالت ؾبالس إدارة أخرى )إف وجدت( ومشاركتهم  ي وظائف اإلدارة التنفيذية واؼبكافآت والرواتب اليت حصلوا عليه

 األعضاء خبلؿ السنة.
هيئة الرقابة الشرعية: معلومات عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية متضمنة حصص كل منهم، باإلضافة إذل تاريخ تعيينهم وعضويتهم  ي  -3

 السنة اؽبيئة و ي هيئات شرعية أخرى )إف وجدت( واؼبكافآت اليت حصلوا عليها من البنك واستقاالت األعضاء خبلؿ
 اؽبيكل التنييمي للبنك. -4

 المخاطر الشرعية : -2
يوجد هناؾ    فبل   أي يشارؾ بالربح ويتحمل اػبسارة  ي حاؿ وجودها،   ، ( الغنم بالغـر )  اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية تقـو على أساس التعامل بقاعدة  

دينع من إجياد آليات لتخفيف اؼبخاطرة وضباية األمواؿ اؼبستثمرة بطرؽ ال    ن ذلك اللك   من اؼبخاطرة مطابق ألسس الشريعة اإلسبلمية،   استثمار خارل
 .'' تتعارض مع أسس الشريعة اإلسبلمية

 السياسة الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية وهي ما يلي : ويقتضي تطبيق ذلك
 داراته .أوالً : قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة عبميع أجهزة البنك وإ

 ثانياً : تطبيق قرارات هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية اإلدارات التنفيذية على ـبتلف مستوياهتا .
 ثالثاً :ال يقدـ أي منتج أو خدمة إال بعد إقرار  من هيئة الرقابة الشرعية .

 طلقاً .رابعاً : ال جيوز اإلقداـ على إجراء ـبالف ألي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية م
مة دوف خامسًا : اإلقداـ على أي ـبالفة أي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية بأي شكل، أو ـبالفة إجراء شرعي قائم، أو تقدمي منتج أو خد

 إجازة ذلك من اؽبيئة، كل من ذلك يعت  ـبالفة تستوجب اعبزاء  ي حق مرتكبها .
دبراقبة أعماؿ البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته ، ويباشر  –دارة الرقابة والتدقيق الشرعي أو من خبلؿ إ –سادساً : قياـ اؽبيئة مباشرة 

 ذلك إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي اؼبرتبطة باؽبيئة ، ومن ترا  اؽبيئة فبن يصلح ؽبذ  اؼبهمة .
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 وحيقق مقاصدها ، وذلك  ي معامبلت البنك احمللية والدولية . سابعاً : العمل عل تطوير الصيغ والعقود دبا يتفق مع قواعد الشريعة
 ثامناً : نشر الوعي اؼبصر ي اإلسبلمي  ي االعماؿ اؼبصرفية واإلستثمارية بالوسائل اؼبناسبة .

فيذ هذ  السياسة واالهتماـ تاسعًا : العناية باختيار العاملُت  ي البنك ال سيما القيادات على أساس التوجه لتحقيق أهداؼ البنك واالستعداد لتن
 اؼبستمر بالتدريب الشرعي ؼبوظفي البنك .

ابة الشرعية عاشرًا : العمل دبا يضمن سبلمة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خبلؿ إصدار األدلة اؼبناسبة ، ومن أبرزها دليل الرق
 .ودليل الضوابط الشرعية ألنشطة البنك وإجراءات العمل هبا 

 2119أيار  27بتاريخ  4/ـ ف/ب 521البنك يلتـز بتطبيق القرارات الصادرة عن ؾبلس النقد والتسليف اليت زبص عمليات اؼبراحبة ذات الرقم 
 . 2119تشرين الثاين  11وتعديبلته بتاريخ  4/ـ ف/ب 583واإلجيارة اؼبنتهية بالتمليك ذات الرقم 

 لشريعة .الضوابط الرقابية المستخدمة لإللتزام با
،ولتحقيق يلتـز بنك سورية الدورل اإلسبلمي ش.ـ.س. منذ نشأته تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية الغراء ومراعاة مقاصد التشريع  ي صبيع معامبلته 

ت البنك وزبضع صبيع ذلك كاف وجود هيئة الرقابة الشرعية اليت يُعتمد تكوينها وتقر الئحتها من اعبمعية العامة ، وهي مستقلة عن صبيع اإلدارا
ماته اؼبقدمة معامبلت البنك وتعامبلته ؼبراقبتها وموافقتها، وهذا االلتزاـ الشرعي يعت  أهم معايَت اعبودة اليت حيرص عليه البنك  ي منتجاته وخد

 وقرراته من خبلؿ:لعمبلئه ، وعليه يقع على عاتق كل قيادات وعاملي البنك االلتزاـ هبذ  السياسة وفق ما ورد  ي نياـ البنك 

 ـ . 7/6/2116/ـ وبتاريخ 67قرار رئاسة ؾبلس الوزراء  -1

 ـ.3/4/2117ؿبضر اجتماع اؽبيئة العمومية األوؿ بتاريخ  -2

 .2111بتاريخ  أيار  6896قرار رئاسة ؾبلس الوزراء رقم  -3

 .2111كانوف الثاين   19بتاريخ  4/ـ ف/ب733قرار ؾباس النقد والتسليف رقم  -4

 ر:إدارة المخاط  -0

 مقدمة عن إدارة المخاطر:  .أ 

لسوؽ يتم إدارة اؼبخاطر من خبلؿ عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة غبدود اؼبخاطر. يتعرض البنك ؼبخاطر االئتماف وـباطر التشغيل وـباطر ا
اؼبخاطر وفق توجيهات عبنة اؼبخاطر  وـباطر السيولة واؼبخاطر الشرعية. يتم إدارة ـباطر االئتماف وـباطر التشغيل وـباطر السوؽ من قبل إدارة

إدارة  وؾبلس اإلدارة. كما تدار ـباطر السيولة من قبل عبنة اؼبوجودات واؼبطلوبات وضمن توجيهات ؾبلس اإلدارة وتدار اؼبخاطر الشرعية من قبل
دوريًا من قبل إدارة التدقيق الداخلي الذي يقـو  الرقابة الشرعية وفق توجيهات هيئة الرقابية الشرعية. يتم تدقيق عمليات إدارة اؼبخاطر  ي البنك

 بفحص دقة اإلجراءات وكيفية تقيد البنك هبا وتنقل كل النتائج والتوصيات إذل عبنة التدقيق. 



 

 - 41 - 

 

 هيكل إدارة المخاطر:  .ب 

 

ضابط مخاطر تشغيلية
ضابط مخاطر عدم 

االلتزام

ضابط مخاطر ائتمان

ضابط مخاطر السوقضابط مخاطر السيولة
ضابط مخاطر 

االستثمار

 قسم إدارة مخاطر السوق واالستثمار 

والسيولة
 قسم إدارة مخاطر االئتمان

 قسم إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر 

االلتزام

مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر

الرئيس التنفيذي

مدير المخاطر

 
 

نة اؼبخاطر اؼبنبثقة عن ؾبلس اإلدارة يتحمل ؾبلس اإلدارة مسؤولية إدارة ـباطر اؼبصرؼ من خبلؿ تأسيس وحدة مستقلة إلدارة اؼبخاطر تتبع للج
يات واؼبصادقة على سياساهتا ضمن التوجهات االسًتاتيجية للبنك باإلضافة إذل مسؤولية اجمللس  ي ربديد قدرة البنك على ربمل اؼبخاطر ومستو 

 اؼبخاطر اؼبقبولة.
دارة والذي يًتأس اللجنة باإلضافة إذل الرئيس التنفيذي ومدير تتألف عبنة اؼبخاطر من ثبلثة أعضاء من ؾبلس اإلدارة بينهم نائب رئيس ؾبلس اإل

س إدارة اؼبخاطر كأمُت سر اللجنة. تتم إدارة واجبات ومسؤوليات عبنة اؼبخاطر من خبلؿ القرار الذي ينيم عمل هذ  اللجنة والصادر عن ؾبل
 نة األساسية على ما يلي:اإلدارة دبا يتماشى مع متطلبات مصرؼ سورية اؼبركزي. حيث تًتكز مهاـ اللج

 .مراجعة اسًتاتيجيات وسياسات إدارة اؼبخاطر قبل اعتمادها من قبل ؾبلس اإلدارة. والتأكد من تنفيذ هذ  االسًتاتيجيات والسياسات -1
ربمل البنك  ضماف توافر اؼبوارد والنيم الكافية إلدارة اؼبخاطر، وضماف استقبللية موظفي إدارة اؼبخاطر عن األنشطة اليت ينجم عنها -2

 للمخاطر. 
 مراجعة التقارير الدورية حوؿ طبيعة اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا البنك وحجمها، وأنشطة إدارة اؼبخاطر.   -3
 ترفع اللجنة تقارير دورية إذل ؾبلس اإلدارة وتقدـ إحصائيات خبصوص اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا البنك والتغَتات والتطورات اليت تطرأ على  -4

 ر. إدارة اؼبخاط
 مراجعة وإبداء الرأي أماـ ؾبلس اإلدارة حوؿ سقوؼ اؼبخاطر واغباالت االستثنائية اليت تطرأ عليها.  -5
بل مراقبة مدى التزاـ إدارة اؼبخاطر باؼبعايَت الصادرة عن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية واػباصة بإدارة اؼبخاطر وتلك اؼبوضوعة من ق  -6

 الئتماف وـباطر السوؽ واؼبخاطر التشغيلية، دبا ال يتعارض مع أحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسبلمية.عبنة بازؿ، واؼبتعلقة دبخاطر ا
 تقييم اؼبؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع اؼبخاطر ووضع اإلجراءات الكفيلة بتأمُت التغطية البلزمة ؽبا.  -7
 ارات البلزمة حسب الصبلحيات احملددة.تقييم ؿبفية التمويل للعمبلء على مستوى اإلصباليات وازباذ القر   -8
 اؼبوافقة على وضع خطط طوارئ وإدارة األزمات بالتنسيق مع اإلدارة العليا للبنك.  -9
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 مسؤولية اإلدارة التنفيذية  ي إدارة اؼبخاطر:
مستمر  بشكل اؼبصرؼ ؽبا يتعرض اليت اؼبخاطر كافة متابعة و إلدارة البلزمة البٌت تشمل مسؤولية اإلدارة التنفيذية  ي إدارة اؼبخاطر على إجياد كافة

العمل على وضع سياسات وإجراءات وـبططات تنييمية تساعد على ربديد اؼبسؤوليات والصبلحيات بشكل واضح دبا يضمن فصل اؼبهاـ 
داخلي باإلضافة إذل تنفيذ والصبلحيات لتجنب أي تعارض  ي اؼبصاحل  ي ـبتلف األقساـ وتفعيل نياـ الضبط الداخلي وتفعيل نياـ الضبط ال

 .اسًتاتيجيات إدارة اؼبخاطر اؼبعتمدة من ؾبلس اإلدارة

 مسؤولية إدارة اؼبخاطر بشكل أساسي:

 .للبنك التنفيذية اإلدارة عن مستقل بشكل اؼبخاطر إدارة إدارة العمل على -1
 احملددة اػباصة األمواؿ كفاية نسبة مع ينسجم دبا و رؼاؼبص ؽبا يتعرض اليت اؼبخاطر ؼبواجهة اؼباؿ رأس كفاية ربديد و متابعة على العمل -2

 التسليف. و النقد ؾبلس قرارات وفق
 عليها. للمصادقة اإلدارة ؾبلس إذل رفعها و ، ية1التنفي اإلدارة مع بالتشاور ذلك و اؼبخاطر صبلحيات و اؼبخاطر إدارة سياسة رسم -3
  ي احملددة واؼبستويات بالسقوؼ التقيد مدى من والتأكد األنشطة و األعماؿ جململ ةاليومي اؼبتابعة مسؤولية إدارة اؼبخاطر عاتق على تقع -4

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

 مسؤولية إدارة التدقيق الداخلي بشكل أساسي:

 .اإلدارة هذ  استقبللية مدى من و اؼبخاطر إلدارة البلزمة األساسية البٌت توفر من تأكدال مسؤولية الداخلي التدقيق مديرية عاتق على تقع -1
 اؼبخاطر. إلدارة العامة السياسة  ي الواردة واإلجراءات باألنيمة التقيد مدى من التحقق -2
 األنشطة كافة وتقييم ككل، اؼبصرؼ  ي اؼبخاطر إدارة وفعالية كفاءة لتقييم اإلدارة ؾبلس إذل أو التدقيق عبنة إذل دورية تقارير رفع -3

 اؼبوضوعة. واإلجراءات والسياسات عن األنيمة احنرافات وأي تعًتيها، اليت الضعف ونقاط فيها والعاملُت

 استراتيجية إدارة المخاطر: -4
ها وضباية ـباطر البنك. إف إف إدارة اؼبخاطر هي إدارة مستقلة تعمل بصورة مقربة من اإلدارات األخرى، حيث أهنا تعمل على دعم أنشطت

 االسًتاتيجيات الرئيسية إلدارة اؼبخاطر هي كاآليت:
 ـباطر التشغيل(. –ـباطر السوؽ  -اعتماد اسًتاتيجية شاملة وسياسات وإجراءات عمل إلدارة اؼبخاطر بكافة أنواعها )ـباطر االئتماف -1
 ي البنك وضمن السقوؼ اؼبقررة لذلك هبدؼ التأكد من حجم   عملدراسة العمليات التمويلية واالستثمارية اليت توصي هبا مراكز ال -2

ا اؼبخاطر اؼبتوقعة ؽبذ  التمويبلت واالستثمارات وربديد الوسائل واإلجراءات اؼبتوفرة أو اؼبقًتحة لتجاوز هذ  اؼبخاطر أو التخفيف منه
 وبياف مطالعاهتا عليها.

ط استمرارية العمل اؼبوضوعة من كافة مراكز العمل ؼبواجهة أية ـباطر قد يتعرض واستمرارية عمل خطط الطوارئ وخط  التأكد من فعالية -3
 ؽبا البنك.

احملافية على القوة واؼبكانة اؼبالية   إلدارة السيولة  ي البنك هبدؼ التأكد من اؼبوضوعة   السياسات واإلجراءات التأكد من فعالية وجدوى  -4
ؽبا اثر سليب   متوقعة  ي ضوء اؼبستجدات واؼبتغَتات احمللية واإلقليمية واليت يتوقع أف يكوف أو أية ظروؼ طارئة  ومواجهة وربمل  للبنك 

 مباشر على البنك.
 اعتماد نياـ للتقارير الدورية اػباصة دبختلف أنواع اؼبخاطر يتم رفعها إذل عبنة اؼبخاطر بصورة دورية. -5
 رقابة فاعلة. التنسيق والتعاوف مع كافة اإلدارات الرقابية هبدؼ ربقيق -6
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 زيادة اغبصة السوقية  ي السوؽ اؼبصر ي السوري هتدؼ اذل  2111حيث أف االسًتاتيجية العامة  ي البنك لعاـ 

 الفرضيات األساسية إلجراء اختبارات اعبهد فيما يتعلق باؼبخاطر االئتمانية واؼبخاطر السوقية واؼبخاطر التشغيلية:

الصمود  ي مواجهة األزمات اؼبالية واالقتصادية رب  تأثَت سيناريوهات مالية واقتصادية ـبتلفة من التأكد من قدرة رأس ماؿ البنك على  (1
 خبلؿ ربديد اآلثار السليبة لتلك السيناريوهات على كفاية رأس اؼباؿ وفق ما يلي:

ثر على أرباح/ خسائر البنك )حجم بالنسبة للسيناريوهات اؼبتعلقة دبخاطر االئتماف والًتكزات االئتمانية وـباطر السوؽ فيحسب األ -1
 اػبسائر اؼبتوقعة( وعلى نسبة كفاية رأس اؼباؿ.

 بالنسبة للسيناريوهات اؼبتعلقة دبخاطر التشغيل فيحسب األثر على كفاية رأس اؼباؿ. -2

بشكل خاص وعلى  استخداـ نتائج اختبارات اعبهد  ي عملية ازباذ القرارات لضماف مراعاة التغَتات  ي اؼبخاطر على مستوى البنك (2
 مستوى القطاع اؼبصر ي واالقتصاد بشكل عاـ.

 سياسات إدارة اؼبخاطر وفقاً لكل نوع على حدى:

 ـباطر السوؽ

أسعار يتعرض البنك ؼبخاطر السوؽ واليت تتمثل  ي اؼبخاطر الناشئة عن التقلبات  ي قيمة اؼبوجودات واؼبطلوبات القابلة للتداوؿ أو التأجَت و مقدمة: 
 عمبلت وأسعار األسهم والسلع واؼبوجودات اؼبؤجرة. صرؼ ال

 الطريقة اؼبعتمدة لقياس ـباطر السوؽ: يستخدـ بنك سورية الدورل اإلسبلمي طريقة القياس اؼبعيارية لقياس ـباطر السوؽ.

 سياسة ـباطر السوؽ: هتدؼ سياسة ـباطر السوؽ إذل:

 يتماشى مع القوانُت واألنيمة السارية. ربديد اؼبخاطر السوقية اليت ديكن أف تواجه البنك دبا -1

وضع معايَت سليمة وؿبدِّدة الستثمار مصادر اللَتة السورية والعمبلت األجنبية، وتطبيق اختبارات اعبهد لقياسها واختبارات اغبساسية  -2
 وضػع طريقة واضحة لتقييمه واؼبوافقة عليه.

 االسبلمية و قرارات مصرؼ سورية اؼبركزي.العمل على زبفيف ـباطر السوؽ مع مراعاة معايَت الشريعة  -3

 التأكد من أف ـباطر السوؽ مسيطر عليها للدرجة / اؼبستوى الذي يعت   ؾبلس اإلدارة مقبوالً. -4

 المخاطر السوقية التي يتعرض لها البنك: 

األسعار واليت تؤثر على التدفقات النقدية اؼبستقبلية تتفق كافة البنوؾ اإلسبلمية والتقليدية على اؼبخاطر السوقية الناذبة عن التقلبات السلبية  ي  
ك اإلسبلمي وعلى قائمة الدخل وقائمة اؼبركز اؼبارل. إال أف طبيعة البنوؾ اإلسبلمية ربمل  ي طبيعتها بع  اؼبخاطر اإلضافية وهي أنه الجيوز البن

 دخارية واالستثمارية الشرعية. اؼبخاطر السوقية اؼبرتبطة بالبنوؾ اإلسبلمية:التعامل باؼبشتقات اؼبالية التقليدية وعدـ وجود أسواؽ ثانوية لؤلدوات اإل

ـباطر معدؿ العائد: تنشأ هذ  اؼبخاطرة نتيجة وجود فجوة  ي معدؿ العائد ما بُت استحقاقات اؼبوجودات واؼبطلوبات حسب اآلجاؿ  -1
خاطر الناذبة عن اؼبنافسة اغبادة  ي سوؽ العمل اؼبصر ي، وما يرتبه من قبوؿ الزمنية اؼبختلفة.  باإلضافة إذل اؼبخاطر التجارية اؼبنقولة وهي اؼب
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اؼبسامهُت ربمل جزء من اؼبخاطر اخنفاض العائد اؼبتحقق ألصحاب هذ  الودائع إذا كاف أقل من العائد السائد  ي السوؽ، وذلك حرصاً 
 .على احملافية على استقرار الودائع وعدـ هروهبا إذل اؼبصارؼ األخرى

 ـباطر أسعار األسهم والصكوؾ:  تنشأ هذ  اؼبخاطرة نتيجة التقلبات  ي القيمة السوقية  لبلستثمارات  ي األسهم والصكوؾ. -2

ـباطر العمبلت: ينشأ هذا النوع من اؼبخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرؼ العمبلت ،  فبا يؤثر على موجودات البنك من العمبلت  -3
،  أو يؤثر على مطلوباته من العمبلت األجنبية حاؿ ارتفاع أسعارها وينشأ هذا النوع من اؼبخاطر فقط األجنبية حاؿ اخنفاض أسعارها 

 عن وجود مركز مفتوح بالعمبلت األجنبية ،  سواء كاف لكل عملة على حدة أو إلصبارل صبيع العمبلت.

 آليات تخفيف مخاطر السوق:

السياسة االستثمارية اؼبصادؽ عليها من ؾبلس اإلدارة. أما ـبففات اؼبخاطر لكل نوع من بشكل عاـ يعتمد البنك  ي زبفيف ـباطر السوؽ على 
 أنواع ـباطر السوؽ فهي كما يلي: 

 أوالً: مخففات مخاطر معدل العائد:
 اؼبوجودات إدارة فجوات معدؿ العائد للموجودات واؼبطلوبات حسب اآلجاؿ الزمنية اؼبختلفة ودبا يضمن إبقاء التفاوت باالستحقاؽ بُت -1

واؼبطلوبات وحقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق حبدود ضيقة من توظيفات البنك طويلة األجل وذلك من خبلؿ الدراسة التحليلية اؼبستمرة 
 ؽبيكلة اؼبوجودات واؼبطلوبات ضمن اؼبيزانية.

 مؤشر ليبور.  عند التمويل بأسعار ثابتة يتم إضافة هامش أماف حبيث يتجاوز السعر السائد  ي السوؽ أو -2

زبلي البنك عن جزء من حصته  ي الربح ) جزء من حصة اؼبضارب( للتقارب مع أسعار الفائدة السائدة  ي السوؽ )واليت تقاس دبعدؿ  -3
ت العائد على الودائع( باإلضافة إذل العائد اؼبوزع من البنوؾ اإلسبلمية األخرى علماً أنه خبلؿ فًتة عمل البنك دل يتعرض البنك لسحوبا

 نتيجة اخنفاض معدؿ العائد اؼبمنوح للمودعُت عن معدؿ العائد السائد  ي السوؽ

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

 اقتصادي أو منطقة جغرافيَّة. أو قطاع

 مخففات مخاطر العمالت: ثالثاً: :
 حدود ؼبراكز العمبلت األجنبية: -1

 سقف اػبسارة اليومية واألسبوعية والشهرية: -2
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 ـباطر التشغيل: 

( أو Internal Processesديكن تعريف اؼبخاطر التشغيلية بأهنا خطر اػبسارة الناصبة عن فشل أو عدـ كفاية العمليات الداخلية ) مقدمة:
 األشخاص أو النيم، أو الناصبة عن مصدر )حدث( خارجي". يتضمن هذا التعريف اؼبخاطر القانونية واؼبخاطر اؼبتعلقة بالسلطات التنييمية

 الطريقة اؼبعتمدة لقياس اؼبخاطر التشغيلية: يعتمد البنك على طريقة اؼبؤشر األساسي لقياس ـباطر التشغيل. 

 تشغيل : سياسة مخاطر ال
العمل على ربديد اؼبخاطر التشغيلية الكامنة  ي النشاطات و العمليات و األنيمة اليت يقـو هبا البنك أو يتعامل فيها من خبلؿ اتباع  -1

مج اسًتاتيجية التقييم الذايت للمخاطر و اإلجراءات الرقابية و ذلك بالتعاوف مع اإلدارات ومراكز العمل اؼبعنية و من خبلؿ تطبيق برنا
 .  CRSAالتقييم الذايت للمخاطر و االجراءات الرقابية 

 التأكد من أف كافة اؼبخاطر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة / اؼبستوى الذي يعت   ؾبلس اإلدارة "مقبوالً  -2
 التأكد من إببلغ اإلدارة العليا وؾبلس اإلدارة باؼبخاطر التشغيلية غَت اؼبسيطر عليها -3
ز العمل  ي تطبيق سياسات اؼبخاطر التشغيلية من خبلؿ تعزيز مستوى الوعي وعقد دورات تدريبية للموظفُت مساعدة اإلدارت ومراك -4

 حوؿ إدارة اؼبخاطر التشغيلية.
االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية واليت تغطي: اؼبخاطر وإجراءات الرقابة وفحوصات االلتزاـ وبيانات اػبسائر التشغيلية  -5

 خاطر الرئيسيةومؤشرات اؼب
تبار القدرة التغطية التأمينية: التعاوف مع اإلدارة اؼبالية وإدارة الشؤوف اإلدارية لتحديد شروط وأحكاـ التغطيات التأمينية مع األخذ بعُت االع -6

 على التحمل .
وؿ اعطاؿ تشغيلية  العمل على وضع خطط طوارئ و خطط عمل بديلة لضماف استمرارية عمل البنك و زبفيف اػبسائر  ي حاؿ حص -7

 توقف النياـ البنكي عن العمل أو حصوؿ اضرار  ي اؼبوجودات. كتعطل اجهزة االتصاؿ او

 المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها البنك: 
 اإلحتياؿ الداخلي. -1
 اإلحتياؿ اػبارجي.  -2
 فبارسات اؼبوظفُت وسبلمة أماكن العمل. -3
 خسارة أو تلف اؼبوجودات اؼبادية. -4
 وفشل األنيمة االلكًتونية  انقطاع النشاط -5
 اؼبخاطر القانونية. -6
 ـباطر السمعة. -7
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 آليات تخفيف المخاطر التشغيلية: 

 سياسة إدارة اؼبخاطر التشغيلية اؼبصادؽ عليها من ؾبلس اإلدارة واليت ربدد مستويات اؼبخاطر اؼبقبولة. -1

 . ربديد الصبلحيات واؼبوافقات احملددة لكل مستوى من اؼبستويات اإلدارية -2

 فصل اؼبهاـ بُت اؼبوظفُت، دبا يضمن عدـ تكليف اؼبوظفُت دبهاـ ينشأ عنها تضارب مع اؼبصاحل الشخصية  -3

 اغبماية الكافية ؼبوجودات و سجبلت البنك.  -4

 اؼبطابقات و التحقق الدوري للعمليات و اغبسابات . -5

 التأمُت على موجودات البنك . -6

 ؿ فحوصات االلتزاـ الشهرية لبلجراءات الرقابية اليت تقـو هبا اإلدارات ومراكز العمل.اؼبراجعة اؼبستمرة للفجوات الرقابية من خبل -7

 خطط الطوارئ وخطة استمرارية العمل واؼبواقع الرديفة.  -8

 لمحة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:

 هتدؼ خطة استمرارية العمل إذل وضع برنامج عمل يهدؼ:
  ضمن الوق  احملدد.تأكيد إستعادة استمرارية العمل 
 خسارة اإليرادات... إخل.( -زبفيف اآلثار السلبية لعملية التوقف.)ثقة الزبائن 
 تقليل فًتة التوقف عن اػبدمات إذل أقل وق  فبكن 

ـ توقف وذلك من خبلؿ ربديد مواقع رديفة للعمل تشمل وجود مركز كومبيوتر رديف ؼبركز الكومبيوتر األساسي وربديد بدائل بشرية لضماف عد
 العمل.

حدوث  ءهتدؼ خطة الطوارئ إذل توصيف اإلجراءات اليت مت وضعها غبماية أنيمة اؼبعلومات اؼبوجودة لدى البنك  وآلية العمل الواجب اتباعها أثنا
مل  ي البنك من قبل وبعد حدوثه باإلضافة إذل اإلجراءات اػباصة بكيفية التصرؼ عند إعبلف حالة الطوارئ  ي إدارات ومراكز الع أي حدث طارئ

 األشخاص اؼبخولُت بذلك.

 ـباطر االئتماف: 

ك عنػد ديكن تعريف اؼبخاطر االئتمانية بأهنا اؼبخاطر الناصبة عن احتماليَّة إخفػاؽ متعاملػي البنك بالوفػاء بالتزاماهتم ذبػا  البنك، وذل مقدمة:
شروط اؼبتَّفق عليها ، وتكوف  ي عدـ سداد الدين )اؼبراحبة( ، أو عدـ تسليم استحقػاؽ هذ  االلتزامػات أو بعد ذلػك، أو عدـ السداد حسب ال

خاطر اليت األصل )السلم( ، أو عدـ قياـ الشريك بتسليم نصيب البنك من رأس اؼباؿ والربح )اؼبضاربة / اؼبشاركة(. تعد اؼبخاطر االئتمانية أهم اؼب
 يتعرض ؽبا البنك   ي عبلقته مع العمبلء.

 ؼبعتمدة لقياس اؼبخاطر االئتمانية: يعتمد البنك على الطريقة اؼبعيارية الحتساب كفاية رأس اؼباؿ. الطريقة ا

 سياسة مخاطر االئتمان:

 ربديد اؼبخاطر االئتمانية اليت يتعرض ؽبا البنك. -1
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تملة  ووضع اإلجراءات البلزمة دراسة نشاطات التمويل اعبديدة أو أية أداة مالية ينوي البنك التعامل هبا وذلك لتحديد اؼبخاطر احمل -2
 لتخفيف هذ  اؼبخاطر.

 التعاوف مع إدارة التمويل هبدؼ وضع معايَت سليمة ومقاييس ؿبكمة ؼبنح التمويل، ووضػع طريقة واضحة لتقييمه واؼبوافقة عليه. -3

مبلء البنك  باالضافة اذل توظيفات العمل على زبفيف ـباطر االئتماف للتسهيبلت اؼبمنوحة للشركات واالفراد دبا يقلل من فرص تعثر ع -4
 البنك  ي اػبارج  مع مراعاة أحكاـ الشريعة االسبلمية و قرارات مصرؼ سورية اؼبركزي.

 دراسة احملفية االئتمانية للبنك و مراقبة تركزات اؼبخاطر. -5

 السياسة اؼبتعلقة بآلية زبفيف اؼبخاطر:

 خبلؿ وضع إجراءات لتخفيفها على مستويات عدة وهي كالتارل:يقـو البنك على العمل على زبفيف ـباطر االئتماف من 

 ـبففات ـباطر على مستوى اؼبنتجات اإلسبلمية: واليت تشمل اؼبراحبة، اإلجارة، اؼبشاركة، اؼبضاربة، االستصناع والسلم -1

للمخاطر على مستوى البنك ككل  ـبففات ـباطر الًتكزات التمويلية: تنويع احملفية االستثماريَّة من خبلؿ وضع حدود عليا للتعرُّض -2
 وبالنسبة لكل عميل أو ؾبموعػة مػن العمبلء أو قطاع اقتصادي أو مستوى اؼبلكية أو منطقة جغرافيَّة أو نوع الضمانات اؼبقدمة

 تصنيف ـباطر العميل: يستخدـ هذا التصنيف لتقييم و اغبكم على ـباطر التعثر احملتملة للعميل -3

 ذ بعُت االعتبار التسعَت بناء على درجة اؼبخاطرة اؼبرتبطة بالعميل.سياسة التسعَت واليت تأخ -4

التأكد قياس اؼبخاطر وأنيمة إصدار التقارير: من أجل اؼبراقبة والسيطرة على اؼبخاطر بصورة فعالة، فإف إدارة مراقبة ومراجعة التمويل تقـو ب -5
البنك، باإلضافة اذل دور قسم اؼبخاطر اإلئتمانية بدراسة التقارير  من موافقة اؼبسؤولُت دبنح األئتماف حسب الصبلحيات اؼبعتمدة  ي

 الدورية عن توزع احملفية األئتمانية والتوظيفات اػبارجية مع البنوؾ اؼبراسلة دبا يضمن عدـ ذباوز السقوؼ احملددة.

 اطر االئتماف للطرؼ اؼبقابل. ربديد األنواع اؼبقبولة للضمانات واليت يعتمد البنك  ي ربديد حجمها ونوعها على تقييم ـب -6

 إف األنواع الرئيسية للضمانات اليت يتم اغبصوؿ عليها هي كالتارل:
 .للتمويل التجاري: الرهونات على اؼبمتلكات العقارية واؼبخزوف والضمانات النقدية 
 .للتمويل الشخصي: رهن األصوؿ، رهن العقارات، الضمانات النقدية وربويل الرواتب لصاحل البنك 

ت خبلؿ تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقًا لشروط االتفاقية مع العمبلء. يتم مراجعة القيمة السوقية للضمانا
 وتعديبلته.  597دراسة كفاية ـبصص الديوف اؼبشكوؾ  ي ربصيلها ووفق التعليمات الصادرة عن مصرؼ سورية اؼبركزي السيما القرار 

 صنيف التسهيالت االئتمانيةأسس ت
ار ؾبلس تصنف التسهيبلت االئتمانية بُت تسهيبلت عاملة منتجة لئليراد وتسهيبلت غَت عاملة غَت منتجة لئليراد. بناء على اؼبؤشرات احملددة بقر 

 وتعديبلته  ووفق التصنيفات التالية: 597النقد والتسليف رقم 
  ثبلث فئات رئيسية:وتنقسم إذل التسهيالت االئتمانية العاملة:

 تسهيبلت متدنية اؼبخاطر -(1

 تسهيبلت عادية / مقبولة اؼبخاطر. -(2
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 تسهيبلت تتطلب اهتماماً خاصاً. -(3

 :وتنقسم إذل ثبلث فئات رئيسيةالتسهيالت االئتمانية غير العاملة: 

 تسهيبلت دوف اؼبستوى -(1

 تسهيبلت مشكوؾ  ي ربصيلها. -(2

 تسهيبلت رديئة . -(3

 نية إذل تسهيبلت مباشرة وتسهيبلت غَت مباشرة.كما تصنف التسهيبلت االئتما
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 توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر
 )غَت مدققة( 2112 حزيراف 31

  الشركات باستثناء التمويل العقاري        
 الحكومة   المؤسسات        

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

  17,113,571,771  -   548,396,734 11,238,219,591 4,629,555,369 1,697,411,177 عادية )مقبولة اؼبخاطر(:
 منها مستحقة:

  -   -   -   -   -   -  يـو 31لغاية 
  4,393,494,336  -   114,161,676  3,276,676,444  641,521,854  372,134,362 رب  اؼبراقبة )تتطلب اهتماـ خاص(

  -   -   -   -   -   -  يـو 61 – 31من 
  -   -   -   -   -   -  يـو 91 – 61من 

 غَت عاملة:
  621,847,888  -   -   41,256,269  399,111,897  181,591,722 دوف اؼبستوى
  1,328,111,812  -   155,976,114   733,195,118  222,993,161  215,946,618 مشكوؾ فيها

  1,411,123,126  -   -   915,611,796  393,917,454  91,514,776 رديئة
 اجملموع:

 (397,659,314)  -   - ( 219,211,425) - ( 178,447,879) يطرح: األرباح اؼبعلقة
 ( 1,176,813,111) -   - ( 31,132,855,79) - ( 143,947,318) يطرح: ـبصص التدين

  823,281,485,41   -   818,534,415 13,951,771,911 6,285,978,736 2,235,211,366 الصا ي
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 2300كانون األول   00
  الشركات باستثناء التمويل العقاري           
 الحكومة   المؤسسات           
  المجموع   و القطاع العام   الصغيرة و المتوسطة   الشركات الكبرى   التمويالت العقارية   األفراد   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  21,151,974,795  -   4,264,189,115  8,786,171,955  4,788,432,543  2,313,182,182 عادية )مقبولة اؼبخاطر(:
 منها مستحقة:

  -   -   -   -   -   -  يـو 31لغاية 
  3,554,897,573  -   -   2,299,181,963  684,884,441  571,831,169 بة )تتطلب اهتماـ خاص(رب  اؼبراق

  -   -   -   -   -   -  يـو 61 – 31من 
  -   -   -   -   -   -  يـو 91 – 61من 

 غَت عاملة:
  671,713,498  -   -   427,691,354  99,946,145  144,167,199 دوف اؼبستوى
  431,666,424  -   -   212,619,881  27,113,541  192,143,113 مشكوؾ فيها

  1,131,347,861  -   -   745,157,115  361,417,114  24,773,752 رديئة
 اجملموع:

 ( 213,271,227)  -   -  ( 132,891,331)  -  ( 81,379,897) يطرح: األرباح اؼبعلقة
 ( 311,194,758)  -   -  ( 297,413,724)  -  ( 113,753,33) يطرح: ـبصص التدين

  624,225,971,24  -   115,189,264,4 163,578,613,11  574,693,961,5  315,764,131,3 الصا ي
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 اؼبخاطر االئتمانية اؼبتعلقة بالتعهدات

عن عمبلئه. يتم ربصيل هذ   يقـو اؼبصرؼ بتقدمي كفاالت لتلبية احتياجات العمبلء، تلـز هذ  التسهيبلت اؼبصرؼ بأداء دفعات بالنيابة
 الدفعات وفقًا لشروط اإلعتماد. تتسم هذ  التسهيبلت بنفس اؼبخاطر االئتمانية لذمم األنشطة االستثمارية وتتم الوقاية من هذ  اؼبخاطر

 باتباع نفس سياسات اؼبصرؼ وإجراءاته الرقابية. 
 

 ـباطر السيولة
 مبلءة  ي تدين أو األسواؽ تقلبات من السيولة ـباطر تنتج قد النقدية. دبتطلباته اليفاءا من اؼبصرؼ سبكن عدـ  ي السيولة ـباطر تتمثل

 . اؼبصرؼ على تدفقاهتا و األمواؿ مصادر من اغبد إذل تؤدي قد اليت اؼبتمولُت
 

 السيولة ـباطر إدارة

 معقوؿ. سيولة برصيد باالحتفاظ تتمثل نقدية سياسة طارإ  ي موجوداهتا إدارة و أمواؽبا مصادر بتنويع االدارة تقـو السيولة، ـباطر من للحد
 . السيولة من كافية بنسبة االحتفاظ و توفَت من ديكنها بشكل مطلوباهتا و موجوداهتا استحقاقات بإدارة اإلدارة تقـو

 ودائع على إلزامي نقدي ياطيباحت اؼبركزي سورية مصرؼ لدى باالحتفاظ سورية  ي اؼبرعية القوانُت وفق اؼبصرؼ يقـو ذلك إذل باالضافة
 %.11دبعدؿ  الزبائن

 تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات اؼبوجودات واؼبطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية. 
 

 االفصاحات الكمية:
 ـباطر االئتماف:

تم عػػرض اغبػػد األقصػػى باإلصبػػارل قبػػل تػػأثَت يوضػػح اعبػػدوؿ التػػارل اغبػػد األقصػػى للػتػعػػػرض لػمخػاطػػػر االئػػػتماف لبنػػود بيػػاف الوضػػع اؼبػػارل . يػػ
 اتفاقيات التقاص والضمانات:

 كانون األول  00   2302 حزيران 03     
  )مدققة( 2300   )غير مدققة(      
 ل.س.   ل.س.     

  13,613,826,922  18,114,411,187 أرصدة لدى مصرؼ سورية اؼبركزينقد و 
  21,621,777,317  56,448,172,268 أرصدة لدى اؼبصارؼ واؼبؤسسات اؼبالية

  851,575,729  978,131,254 الوديعة اجملمدة لدى اؼبصرؼ اؼبركزي
  24,971,225,624  23,281,485,418 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

  3,765,352  4,537,489 استثمارات مالية
  428,416,256  2195,318,83 موجودات أخرى

  61,316,577,372   99,122,155,348  اجملموع
  131,542,593,19  25,191,865,111 االلتزامات احملتملة

   124,212,921,448 512,119,911,79  
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 )غَت مدققة( مقابل مبلغ 2112 حزيراف 31لَتة سورية كما  ي  113,723,513,613من الغَت وقد بلغ  قيمة الضمانات الواردة 
 )مدققة(. 2111نوف األوؿ كا  31كما  ي   لَتة سورية 122,437,691,151

 
 التركز في الحد األقصى للتعرضات االئتمانية:

 تتم إدارة ـباطر الًتكزات االئتمانية على مستوى العميل )فرد او مؤسسة أو بنك مراسل( وفقا لقرارات الصادرة عن ؾبلس النقد والتسليف.
  )غير مدققة( 2302 حزيران 03   

   ي الحد األقصىصاف   إجمالي الحد األقصى       
 ل.س.   ل.س.    

   11,489,416,845 124,212,921,448 إصبارل اؼبخاطر االئتمانية

 124,212,921,448 11,489,416,845   
 

  2300كانون األول   00   
   صافي الحد األقصى   إجمالي الحد األقصى       

 ل.س.   ل.س.    
 (548,571,527,42) 251,119,911,79    إصبارل اؼبخاطر االئتمانية

      512,119,911,79 (548,571,527,42) 

 
  الضمانات المحتفظ بها و التحسينات االئتمانية

يعتمد البنك على عدة اساليب وفبارسات لتخفيف ـباطر االئتماف منها اغبصوؿ على ضمانات حيث يتم قبوؿ الضمانات وفقا ؼبعايَت واسس 
 معتمدة.

 ي:وأبرز انواع الضمانات ه

 .بالنسبة لعمليات االستثمار االسبلمية مع اؼبؤسسات التجارية: الرهونات للمباين السكنية والعقارات واؼبخزوف والضمانات النقدية 

 .بالنسبة لؤلفراد: الرهونات للمباين السكنية والعقارات والرواتب والضمانات النقدية 

ت إضافية وفقًا لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خبلؿ دراسة  تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانا
 كفاية ـبصص اػبسائر االئتمانية.

تكوف ؽبا نفس ييهر تركز ـباطر االئتماف عندما تتعامل ؾبموعة من األطراؼ  ي أنشطة ذبارية متشاهبة أو  ي أنشطة بنفس اؼبنطقة اعبغرافية، أو عندما 
رى. القتصادية فبا يؤثر على مقدرهتا للوفاء بالتزاماهتا التعاقدية بشكل مشابه  ي حالة بروز تغَتات اقتصادية أو سياسية أو أي تغَتات أخالسمات ا

البنك إذل  عىويشَت تركز ـباطر االئتماف إذل التأثَت النسيب ألداء البنك ذبا  التطورات اليت قد تطرأ على قطاع أعماؿ أو منطقة جغرافية معينة. يس
معينة أو قطاع إدارة ـباطر االئتماف من خبلؿ تنويع أنشطته اؼبالية لتفادي تركز اؼبخاطر غَت اؼبرغوبة ذبا  أفراد أو ؾبموعات من العمبلء  ي منطقة 

ييم اؼبخاطر االئتمانية ألطراؼ أعماؿ معُت وحياوؿ البنك السيطرة على ـباطر االئتماف من خبلؿ متابعة اؼبخاطر االئتمانية ويقـو بصفة مستمرة بتق
 أخرى.
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 .8وقد مت إيضاح توزيع الذمم وأرصدة األنشطة التمويلية على القطاعات اؼبختلفة  ي اإليضاح رقم 

وتعليمات مصرؼ  2119كانوف األوؿ   9و تعديبلته تاريخ  4/ـ ف/ب597يتوجب على اؼبصرؼ بناء على أحكاـ قرار ؾبلس النقد والتسليف رقم 
 ركزي، تكوين ـبصصات اضافية واحتياطي عاـ ؼبخاطر التمويل كما هو وارد  ي القرار.سورية اؼب

 
 مخاطر السوق

 :)غَت مدققة( 2112 حزيراف 31يوضح اعبدوؿ التارل تصنيفات األسهم و صناديق االستثمار حسب مؤسسات التصنيف اػبارجية كما  ي 
 الموجودات المالية   الموجودات المالية       

  اإلجمالي   المتوفرة للبيع    للمتاجرة   درجة التصنيف   سسة التصنيفمؤ   
 األسهم:

  1,166,251  1,166,251  -   غَت مصنف   -  شركة قطر لناقبلت الغاز )ناقبلت(
  3,371,239  -   3,371,239  غَت مصنف   -  الشركة األهلية للزيوت

       3,371,239  1,166,251  4,537,489  

  يق االستثمار:صناد
  292,562,731  -  292,562,731  غَت مصنف   -  بي  التمويل األورويب

         292,562,731  -  292,562,731  

  297,111,219  1,166,251 295,933,969       اإلصبارل

 
 :2111كانوف األوؿ   31 يوضح اعبدوؿ التارل تصنيفات األسهم و صناديق االستثمار حسب مؤسسات التصنيف اػبارجية كما  ي

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

 األسهم:
  1,171,962  1,171,962  -   غَت مصنف   -  شركة قطر لناقبلت الغاز )ناقبلت(

  391,693,2  391,693,2  -   غَت مصنف   -  الشركة األهلية للزيوت

        -  352,765,3  352,765,3  

  صناديق االستثمار:

  271,746,238  -  271,746,238  غَت مصنف   -  بي  التمويل األورويب

       271,746,238  -  271,746,238  



 

 - 53 - 

  مخاطر العمالت-أ
  )غير مدققة( 2302 حزيران 03  
 األثر على حقوق   ثر  على األرباحاأل  التغير في سعر صرف     
  الملكية   والخسائر     %(2العملة )   العملة  
 ل.س.        
   57,541,241  63,415,936  %2±   دوالر أمريكي 
  3,881,311  4,321,568  %2±    يورو 
  29,641  39,522  %2±   جنيه إسًتليٍت 
  25,941  34,588  %2±    ين ياباين 
  18,434  24,579  %2±   ويسريفرنك س 
  16,252,689  21,689,249  %2±   عمبلت أخرى 

 
  2300كانون األول   00  
 األثر على حقوق   األثر على األرباح   التغير في سعر صرف     
  الملكية   والخسائر   %(2العملة )   العملة  
  ل.س.   ل.س.        
  34,639,614  28,634,515  %2±   دوالر أمريكي 
 3,244,195  3,597,611  %2±    يورو 
 21,314  28,415  %2±   جنيه اسًتليٍت 
 42,754  57,116  %2±    ين ياباين 
 13,314  17,752  %2±   فرنك سويسري 
 18,948,368  25,264,491  %2±   كافة العمبلت 
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 مخاطر تقلبات سعر الصرف لالستثمارات المالية-ب
 % سيتأثر بياف الدخل بالقيم اؼبذكورة أدنا :2زيادًة أو نقصاناً دبقدار  الرياؿ القطريو سعر صرؼ الدوالر األمريكي  ي حاؿ تغيَت 

  )غير مدققة( 2302 حزيران 03  
    األثر  على األرباح   التغير في سعر صرف     
   والخسائر     %(2العملة )   العملة  
 ل.س.        
  -   %2±   دوالر أمريكي 
    27,289         %2±   الرياؿ القطري 

 
  2300كانون األول   00  
  األثر على األرباح   التغير في سعر صرف     
  والخسائر   %(2العملة )   العملة  

 ل.س.          
  -   %2±   دوالر أمريكي 
   21,439      %2±   الرياؿ القطري 

 
 صكوكمخاطر تقلبات أسعار األسهم وال-ج

 % سيتأثر بياف الدخل وحقوؽ اؼبلكية بالقيم اؼبذكورة أدنا :2 ي حاؿ تغيَت أسعار األسهم والصكوؾ زيادًة أو نقصاناً دبقدار 
  )غير مدققة( 2302 حزيران 03  
 األثر على حقوق   األثر  على األرباح   التغير في السعر     
  الملكية   والخسائر     %(2)    العملة  
 ل.س.        
  -   23,325   %2±    األسهم 
  -   -   %2±    الصكوؾ 

 
  2300كانون األول   00  
  األثر على حقوق   األثر على األرباح   التغير في السعر     
  الملكية   والخسائر   %(2)    العملة  
 ل.س.   ل.س.        
  -    21,439   %2±   األسهم 
  -   -    %2±   الصكوؾ 

 يقـو اؼبصرؼ بتحديد حدود قصوى للمخاطر على مستوى السهم الواحد وعلى مستوى احملفية ومن الطرؽ اؼبتبعة:
 السياسات االستثمارية اؼبوضوعة. -
 ربديد حد أقصى الخنفاض قيمة السهم/ العملة حيث جيب بيع السهم إذا اخنفض  القيمة عن النسبة احملددة. -
 سة تذبذبات القيمة والسوؽ ودراسة السلوؾ التارخيي.متابعة يومية لؤلسهم ودرا -
 توقع إحتماالت مستقبلية إفًتاضية. -
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 فجوة العائد:
       أشهر 9أكثر من    أشهر  6أكثر من    أشهر 0أكثر من    أكثر من شهر   أيام 7أكثر من    

  المجموع   أكثر من سنة   إلى سنة    أشهر 9إلى    أشهر 6إلى    أشهر 0إلى    إلى شهر   أيام 7حتى   )غير مدققة( 2302 حزيران 03
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 أرصدة لدى اؼبصارؼ
  7,391,426,734  -   111,766,311  -      933,418,184  4,874,185,719  1,431,962,178  51,194,444 واؼبؤسسات اؼبالية 

 21,332,538,551  8,486,831,714  1,382,151,751  2,311,167,161  3,469,861,267  2,198,441,545  411,254,272  3,184,931,941 ألنشطة التمويليةذمم وأرصدة ا
   311,861,468  311,861,468  -   -   -   -   -   -  إجارة منتهية بالتمليك

  352,488,141  55,387,822  -   -   -   -   -   297,111,219 االستثمارات و اؼبسامهات
  29,376,314,793  8,843,181,114  11,482,818,16  2,311,167,161  4,413,279,451  6,972,626,264  1,842,216,351  3,532,126,613 ؾبموع اؼبوجودات

   تأمينات نقدية مودعة لدى البنك
 39,866,633,118  15,212,361  43,527,375  161,852,821  2,487,331,613  892,764,141  619,233,191  35,656,721,717 اعتمادات وكفاالت 

  1,169,837,942  -   -   -   -   1,169,811,111  -    37,942 أرصدة اغبسابات اعبارية للبنوؾ
 41,936,471,951  15,212,361  43,527,375  161,852,821  2,487,331,613  1,962,564,141  619,233,191  35,656,759,649 ؾبموع اؼبطلوبات

  828,176,771,33  1,751,595,361  1,135,852,965  1,379,719,147  4,735,121,878   5,167,376,648  2,593,772,523  11,514,343,816 حقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق
 اؼبطلوبات و حقوؽ اؼبسامهُت

  869,113,242,28  1,765,797,722  1,179,381,341  1,541,561,968  7,222,452,491   7,129,941,689  3,115,6133,21 47,171,113,465 أصحاب االستثمار اؼبطلق 
 (39,736,927,495)  7,177,283,282  313,437,721  758,615,193 )2,819,173,141(   (57,314,425) ( 1,361,789,263) (43,638,976,862) الفجوة  ي كل فًتة

 (39,736,927,495)  (46,814,211,778) ( 47,117,648,497) (47,876,253,591) (45,157,181,551) ( 44,999,766,125) (43,638,976,862) كميةالفجوة الًتا 
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 فجوة العائد 
       أشهر 9أكثر من    أشهر  6أكثر من    أشهر 0أكثر من    أكثر من شهر   أيام 7أكثر من    

  المجموع   أكثر من سنة   إلى سنة    أشهر 9إلى    أشهر 6إلى     أشهر 0إلى    إلى شهر   أيام 7 حتى  2300كانون األول   00
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 أرصدة لدى اؼبصارؼ 
  13,685,422,656  111,918,248  183,372,719  2,799,213,213  791,649,512  4,318,171,561  3,511,667,541  1,991,529,884 و اؼبؤسسات اؼبالية 

  23,716,872,336  9,235,411,131  1,567,815,892  2,321,672,753  4,498,547,439  3,641,141,152  313,966,138  2,131,429,132 ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية
  311,583,635  311,583,635  -   -   -   -   -   -  إجارة منتهية بالتمليك

  887,132,296  265,621,53  -   -   -   -   -   622,511,242 االستثمارات و اؼبسامهات
  514,111,111,38  178,534,712,9  611,178,751,1  956,885,119,5  951,196,289,5  612,111,948,7  578,633,824,3  638,471,364,4 ؾبموع اؼبوجودات

 8,712,222,146   -   -   -   8,712,222,146  -   -   -  ى البنكتأمينات نقدية مودعة لد
  962,499,297  -   -   -   -   -   -   962,499,297 أرصدة الوكاالت االستثمارية اؼبطلقة

  9,119,722,118  -   -   -   8,712,222,146  -   -   297,499,962 ؾبموع اؼبطلوبات
  757,719,812,31  993,213,169,1  811,421,111,1  144,425,936,1  948,415,916,2  211,571,772,4  666,986,139,3  986,695,976,16 حقوؽ أصحاب االستثمار اؼبطلق

 اؼبطلوبات وحقوؽ اؼبسامهُت وحقوؽ 
  865,441,822,41  993,213,169,1  811,421,111,1  144,425,936,1  194,638,618,11  211,571,772,4  666,986,139,3  948,195,274,17 أصحاب االستثمار اؼبطلق 

  865,441,822,41  993,213,169,1  811,421,111,1  144,425,936,1  194,638,618,11  211,571,772,4  666,986,139,3  948,195,274,17 ؾبموع اؼبطلوبات
 ( 2,822,431,351)  8,533,331,185  739,757,791  3,183,461,812 (6,329,441,143)  3,175,541,412  784,646,912 (12,919,725,311) الفجوة  ي كل فًتة

 (2,822,431,351) ( 11,355,761,536) (12,195,518,327) (15,278,979,139) ( 8,949,537,996) (12,125,178,398) (12,919,725,311) الفجوة الًتاكمية
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 التحليل القطاعي -50

 اؿ اؼبصرؼ:أ. معلومات عن قطاعات أعم
 ديثل قطاع أعماؿ اؼبصرؼ القطاع الرئيسي بينما ديثل قطاع التوزيع اعبغرا ي القطاع الثانوي.

 قطاع أعماؿ اؼبصرؼ: -
 يتم تنييم اؼبصرؼ ألغراض إدارية من خبلؿ ثبلثة قطاعات أعماؿ رئيسية هي :

 . لتمويل اإلسبلمي وخدمات أخرىالتجزئة:  يشمل متابعة ودائع العمبلء األفراد واألعماؿ الصغَتة ومنحهم ا
 .الشركات: يشمل متابعة الودائع والتسهيبلت االئتمانية واػبدمات اؼبصرفية اإلسبلمية اػباصة بالعمبلء من اؼبؤسسات

 .يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداوؿ واػبزينة وإدارة أمواؿ اؼبصرؼ أخرى:
 قارير  حوؿ معلومات قطاعات األعماؿ الرئيسية.هذ  القطاعات هي األساس الذي يبٍت عليه اؼبصرؼ ت

 فيما يلي معلومات عن قطاعات أعماؿ اؼبصرؼ:
        )غير مدققة( 2302 حزيران 03       

  المجموع   أخرى   الشركات   التجزئة   البيان 
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  )ألقرب ألف لَتة سورية(

  822,877  -   561,179  261,698 ثماريةإصبارل اإليرادات التمويلية واإلست
 ( 678,525) ( 678,525)       إصبارل العائد على حسابات اإلستثمار اؼبطلقة

   135,568  135,568       حصة اؼبصرؼ كمضارب
   8,681   8,681       ن اؼبصاريف اؼبشًتكةم اؼبودعُتحصة 

  488,192  488,192       صا ي إيرادات العموالت والرسـو
  316,662  316,662       خسائر غَت ؿبققة ناذبة عن إعادة تقييم القطع البنيوي
  419,567  419,567       األرباح احملققة الناصبة عن التعامل بالعمبلت األجنبية

    23,958   23,958       إيرادات تشغيلية اخرى
  1,516,981               إصبارل األرباح التشغيلية

 ( 1572,54) ( 1572,54)             اريف تشغيلية غَت موزعةمص
  944,439                الربح قبل الضريبة

 ( 319,215) ( 319,215)            ضريبة الدخل
  131,729               صا ي ربح الفًتة

 
 واؼبطلوبات   اؼبوجودات

  24,458,288  -   18,556,511  5,911,778     ارصدة األنشطة التمويلية
 ( 1,176,813)  -  ( 1,132,856)  ( 143,947)    ـبصص الديوف اؼبشكوؾ بتحصيلها
  55,388  -     55,388       استثمارات  ي شركات تابعة و زميلة
  9879,933,5  979,933,58              موجودات غَت موزعة على قطاعات

  462,113,271          ؾبموع اؼبوجودات
  87,122,178      63,117,964   24,114,114     مطلوبات القطاع

  8416,148,3  8416,148,3            مطلوبات غَت موزعة على القطاعات
  62113,271,4             ؾبموع اؼبطلوبات وحقوؽ أصحاب اإلستثمار اؼبطلق

  2,513,676  2,513,676               موجودات ثابتة
  149,116  149,116               ت غَت ملموسةموجودا

 ( 472,332) ( 472,332)               إستهبلكات وإطفاءات
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        0230حزيران  03       

  المجموع   أخرى   الشركات   التجزئة   البيان 
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  )ألقرب ألف لَتة سورية(

  1,216,122 ( 25,142)  882,632   348,532  اإلستثماريةإصبارل اإليرادات التمويلية و 
 ( 831,411) ( 831,411)       إصبارل العائد على حسابات اإلستثمار اؼبطلقة

   327,963  327,963       حصة اؼبصرؼ كمضارب
   27,465   27,465       حصة اؼبودعُت من اؼبصاريف اؼبشًتكة

  166,522  166,522       صا ي إيرادات العموالت والرسـو
  38,242   38,242       خسائر غَت ؿبققة ناذبة عن إعادة تقييم القطع البنيوي
  61,167   61,167       األرباح احملققة الناصبة عن التعامل بالعمبلت األجنبية

    14,541   541,14       إيرادات تشغيلية اخرى
  983,157               إصبارل األرباح التشغيلية

 ( 991,416) ( 991,416)             مصاريف تشغيلية غَت موزعة
  576,167                الربح قبل الضريبة

 ( 671,136) ( 671,136)            ضريبة الدخل
  496,439               صا ي ربح الفًتة

 
 واؼبطلوبات   اؼبوجودات

  28,949,658  -   21,262,153  7,687,615     ارصدة األنشطة التمويلية
 ( 384,175)  -  ( 326,744)  ( 57,431)    ـبصص الديوف اؼبشكوؾ بتحصيلها
  53,621  -     53,621       استثمارات  ي شركات تابعة و زميلة
  31,189,943  943,189,31             موجودات غَت موزعة على قطاعات

  147,198,59          ؾبموع اؼبوجودات
  49,264,557  -    14,131,116   35,133,441     مطلوبات القطاع

  489,544,11  11,544,489            مطلوبات غَت موزعة على القطاعات
  59,819,147             ؾبموع اؼبطلوبات وحقوؽ أصحاب اإلستثمار اؼبطلق

  1,819,919  1,819,919               موجودات ثابتة
  65,131  65,131               موجودات غَت ملموسة
 ( 64,861) ( 64,861)               إستهبلكات وإطفاءات
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 ب. معلومات التوزيع اعبغرا ي:
 ديثل هذا اإليضاح التوزيع اعبغرا ي ألعماؿ اؼبصرؼ.

        )غير مدققة( 2302 حزيران 03       
  المجموع   أوروبا   عربيةالبلدان ال   داخل سورية   البيان 

 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  )ألقرب ألف لَتة سورية(
  822,877  33,654   127,368  661,855 إصبارل اإليرادات التمويلية واإلستثمارية

 ( 678,525)  -   -  ( 678,525) إصبارل العائد على حسابات اإلستثمار اؼبطلقة
  135,568  -   -   135,568 حصة اؼبصرؼ كمضارب

   8,681  -   -    8,681 حصة اؼبودعُت من اؼبصاريف اؼبشًتكة
  488,192  -   -   488,192 صا ي إيرادات العموالت والرسـو

  316,662   -   -   316,662  غَت ؿبققة ناذبة عن إعادة تقييم القطع البنيوي خسائر
 احملققة  / )اػبسارة(األرباح

  419,567   86,537   -   323,131 لعمبلت األجنبيةالناصبة عن التعامل با 
   23,958  -   -   23,958 إيرادات اخرى

  1,516,981          إصبارل األرباح التشغيلية
 ( 1572,54)  -   -  ( 1572,54) مصاريف تشغيلية غَت موزعة

  944,439  -   -   -  الربح قبل الضريبة
 ( 193,215)  -   -  ( 391,215) ضريبة الدخل

  131,729          صا ي ربح الفًتة
 اؼبصاريف الرأظبالية 

  62113,271,4          ؾبموع اؼبوجودات
 

          0230حزيران  03       
  المجموع   أوروبا   البلدان العربية   داخل سورية   البيان 

 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  )ألقرب ألف لَتة سورية(
  1,216,121  91,879   2,423   1,112,819 يرادات التمويلية واإلستثماريةإصبارل اإل

 ( 831,411)  -   -  ( 831,411) إصبارل العائد على حسابات اإلستثمار اؼبطلقة
  327,963  -   -   327,963 حصة اؼبصرؼ كمضارب

   27,465  -   -   27,465 حصة اؼبودعُت من اؼبصاريف اؼبشًتكة
  166,192  -   -   166,522 ت العموالت والرسـوصا ي إيرادا

  38,242   -   -   38,242  خسائر غَت ؿبققة ناذبة عن إعادة تقييم القطع البنيوي
 األرباح/ )اػبسارة( احملققة 

  61,168  ( 61,298)   -   121,466 الناصبة عن التعامل بالعمبلت األجنبية 
   541,14  -   -   541,14 إيرادات اخرى

  1,516,981          إصبارل األرباح التشغيلية
 ( 991,416)  -   -  ( 991,416) مصاريف تشغيلية غَت موزعة

  576,167  -   -   -  الربح قبل الضريبة
 ( 671,136)  -   -  ( 671,136) ضريبة الدخل

  496,439          صا ي ربح الفًتة
 اؼبصاريف الرأظبالية 

  146,819,59          ؾبموع اؼبوجودات
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 إدارة رأس المال -60

 يتضمن هذا البند ما يلي:
 كانون األول  00    حزيران 03  
  )مدققة( 2300   قة(ق)غير مد 2302  
 ل.س.   ل.س.   

   8,146,619,211    8,499,415,711  رأس اؼباؿ اؼبكتتب
   66,752,287    -   احتياطي قانوين
   66,752,287    -   احتياطي خاص

 (   117,188) (   241,566) القيمة العادلةاحتياطي 
   252,913,518    422,468,335 األرباح اؼبدورة 

 (  55,387,822) (  55,387,822) صا ي اؼبسامهات  ي اؼبؤسسات اؼبالية
 (  866,298,66) (  63,225,416) صا ي اؼبوجودات الثابتة غَت اؼبلموسة

   416,233,411,8    8,813,119,232  ساسيةصا ي األمواؿ اػباصة األ
   439,661,137    316,661,534  صا ي األرباح غَت احملققة عن تقييم القطع البنيوي

   414,572,116    116,572,414  احتياطي عاـ ـباطر التمويل
   441,232,546    413,233,938  األمواؿ اػباصة اؼبساندة
   847,465,957,8    16,253,1719,2  األمواؿ اػباصة الصافية

   15,438,712,612    22,718,812,429  اؼبوجودات اؼبثقلة 
   1,814,155,756    1,739,434,218  حسابات خارج اؼبيزانية اؼبثقلة 

   1,126,518,673    358,351,912  صا ي النتائج التشغيلية 
   263,185,339,1    1,189,396,914  مركز القطع التشغيلي

  25,915,994,454    673,462,618,19   
   %45.66     %35.58   نسبة كفاية رأس اؼباؿ )%(

   %42.87     %33.98   نسبة رأس اؼباؿ األساسي ) % (
   %94     %95.52   نسبة رأس اؼباؿ األساسي إذل إصبارل رأس اؼباؿ

 
  سورية اؼبركزي.مت احتساب نسبة كفاية رأس اؼباؿ بناء على تعليمات مصرؼ 

 


