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الباب األول
لمحة عن البنك وأنشطته الرئيسية

تأسس بنك سورية الدولي اإلسالمي على صيغة شركة سورية مساهمة مغفلة عامة برأس مال بلغ خمسة مليارات ليرة سورية، 

وبدأ بتقديم أعماله المصرفية بعد افتتاح فرعين في الربع الثالث من العام 2007,  ثم بدأ خطة التوسع واالنتشار, وقام بزيادة 

رأس ماله على عدة مراحل ليصل إلى 15 مليار ليرة سورية منتصف العام 2019، وبذلك يكون أول بنك إسالمي في سورية 

يحقق متطلبات القانون رقم 3 للعام 2010 القاضي برفع الحد األدنى لرأسمال المصارف اإلسالمية إلى 15 مليار ليرة سورية. 

ويعد البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة من حيث عدد المساهمين الذي وصل إلى حوالي 12,259 مساهم، ومن أهم غاياته 

العمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ومنح االستثمارات والتمويالت القائمة على غير أساس الفائدة، والمساهمة في عملية 

البنك  ويخضع  المساهمين.  حقوق  على  العائد  ومعدالت  الربحية  في  متصاعد  نمو  تحقيق  إلى  إضافة  االقتصادية  التنمية 

المركزي وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل  المتمثلة بمصرف سورية  الجهات اإلشرافية  الصادرة عن  للتعليمات والقوانين 

االرهاب وهيئة األوراق واألسواق المالية ووزارتي المالية والتجارة الداخلية ويتم التأكد بشكل دوري من توافق تعليمات العمل مع 

كافة التعاميم والقرارات والقوانين الصادرة عن الجهات اإلشرافية. بدأ بنك سورية الدولي اإلسالمي بممارسة أعماله المصرفية 

عبر إطالق حزمة من الخدمات األساسية للعمالء كقبول الودائع وخدمات الحسابات وخدمة السحب النقدي من الصرافات اآللية عبر 

البطاقة االلكترونية ومن ثم توالى إطالق المزيد من المنتجات خالل مسيرة البنك حتى استطاع جذب شريحة واسعة من الزبائن 

أسست لقاعدة عمالء صلبة اعتمد عليها المصرف في تسويق خدماته وتحقيق اإليرادات المتزايدة منها وفي نهاية العام 2021 

وبعد مسيرة التطوير وطرح المزيد من المنتجات امتلك البنك العديد من الخدمات التي نذكر أهمها:

أ - خدمات التمويل التجاري:

1.المشاركة : يشترك البنك مع زبون أو أكثر بحصة معينة في رأس مال مشروع معين، وفق عقد مشاركة متفق عليه.

2.المرابحة : هي بيع بثمن الشراء مضاف إليها هامش ربح متفق عليه بين المشتري والبائع، ويقوم البنك بتقديم كافة الخدمات 

االستشارية والفنية الالزمة.

بناء  تمويل  الكبرى, ويساعد على  األعمال  وإنهاء  والتركيب  البناء  البنك في أشغال  : هو صيغة يقوم بموجبها  3.االستصناع 

منشآت اإلنتاج والنقل واالستهالك وذلك حسب طلب المستخدمين والبائعين أو كليهما .

4.السلم : يرتكز هذا البيع على أساس بيع اجل بثمن عاجل أو بيع شيء موصوف بالذمة كسلعة معينه لم تنتج بعد على أن تكون 

معلومة الجنس والنوع والقدر والصفة والثمن .

5.المضاربة : يدفع البنك بصفته (رب المال) إلى العميل بصفته المضارب ماًال ليتاجر به على أن يكون الربح مشتركا بين البنك 

والعميل حسب االتفاق.

6.التأجير: يقوم البنك بشراء أصول ويتملكها، ثم يقوم بتأجيرها للعميل لفترة محددة وفقًا لنوعين من اإليجار, اإليجار التشغيلي 

واإليجار المنتهي بالتمليك . 
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ب - خدمات التمويل الشخصي :

1.تمويل العقارات السكنية والتجارية.

2.تمويل تكاليف التعليم.

3.تمويل البضائع والسلع.

4.تمويل رأس المال العامل.

5.تمويل تكاليف الحج والعمرة.

6.تمويل الرحالت السياحية.

7.تمويل شراء مواد البناء واإلكساء.

8.تمويل شراء األدوات الكهربائية.

9.تمويل شراء األثاث.

10.تمويل شراء السيارات.

ج – خدمات حسابات  االستثمار و االدخار :الحساب الجاري وهو حساب تحت الطلب، وحسابات ودائع االستثمار 

المطلق وهي الحسابات التي تدخل ضمن استثمارات البنك وتتضمن حساب التوفير وحسابات الودائع ألجل.

د - الخدمات االلكترونية : 

العميل  زيارة  إلى  الحاجة  دون  الخليوية  الفواتير  بدفع  العميل  من  تفويض  بموجب  البنك  يقوم   : الفواتير  توطين  1.خدمة 

للشركات المصدرة.

2.خدمة سداد : يقوم البنك وبموجب تفويض من العميل باقتطاع قيمة فاتورة الهاتف الثابت من حسابه المصرفي بشكل 

مباشر.

بالرقم  باالتصال  الهاتف  عبر  المصرفية  عن معلوماتهم  واالستعالم  إدارة حساباتهم  للعمالء  تتيح   : الناطق  البنك  3.خدمة 

.2004

4.خدمة االنترنت المصرفي :  SIIB Online  هي خدمة تتيح للعمالء تحويل األموال بين الحسابات، واالطالع على حركاتهم 

المالية من خالل شبكة االنترنت، وفي أي وقت وأي مكان في العالم.

5.خدمة الموبايل البنكي : تتيح تحويل األموال بين الحسابات المصرفية في البنك واالطالع على حركاتها عن طريق الهاتف 

الجوال.

6.خدمات الصرافات اآللية ATM:  تتيح للعمالء اجراء عمليات السحب النقدي من خارج الفرع و في كافة المناطق التي تنتشر 

بها .

7.خدمة نقاط البيع  POINT OF SALES  تتيح للعمالء تسديد فواتير وأثمان مشترياتهم آليًا عبر بطاقتهم المصرفية االلكترونية 

هـ - خدمة صناديق األمانات : 

تتيح للعمالء االحتفاظ بمقتنياتهم الثمينة داخل صناديق موجودة في عدد من الفروع ومحمية من السرقة أو الحريق وذلك 

مقابل إيجار سنوي .

7





الباب الثاني
رسالة البنك

قيمنا الجوهرية

رؤيتنا :
أن يكون البنك الخيار األول للعمالء والرائد في العمل المصرفي.

مهمتنا :
تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية المتطورة.

سياستنا :
العمل وفق أفضل وأحدث المنهجيات والمعايير المصرفية المعتمدة الشرعية منها واإلدارية والمحاسبية.

األخالق :
إلتزامنا بمبادئ الشريعة اإلسالمية أخالقًا وسلوكًا هو أسلوب حياة ومنهج عمل.

العمالء :
نتواجد في السوق المصرفي حيث يوجد العميل.

االحترافية في العمل: 
نحرص على توخي الدقة في إنجاز العمل وإتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

العمل الجماعي:
نعتمد في نجاحنا على تظافر جهود كافة الموظفين وروح الفريق الواحد.

الشفافية :
نؤمن أن من يفعل الصواب يعمل دائمًا في النور.
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الباب الثالث
أعضاء مجلس اإلدارة / نبذة تعريفية

يتألف مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي من سبعة أعضاء  من ضمنهم 

رئيس المجلس و نائبه  وفي ما يلي نبذة تعريفية عن كل منهم: 
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رئيس مجلس اإلدارة
السيد تيسير الزعبي

تم انتخاب السيد تيسير الزعبي رئيسًا للمجلس بتاريخ 2020/6/8 يحمل إجازة في العلوم السياسية لعام 1983 إضافة 

إلى دبلوم في تخطيط االقتصاد المالي وتعامالت السوق االجتماعي ، ويمتلك خبرة واسعة عملية إضافة إلى توليه 

عدة مناصب منها:

- أمين عام رئاسة مجلس الوزراء.

- مدير المكتب االقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء.

- أمين سر المكتب االقتصادي القطري.

- رئيس قسم التخطيط والتنمية في المكتب االقتصادي القطري.

- رئيس القسم المالي والنقدي في المكتب االقتصادي القطري.

- رئيس مكتب التجارة الخارجية في المكتب االقتصادي القطري.

- عضو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل.

- محاضر في مادة االقتصاد في جامعة دمشق.
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نائب رئيس مجلس اإلدارة 
السيد باسم يوسف زيتون

تم انتخاب السيد باسم زيتون كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ 2016/4/27 و بتاريخ 2020/6/8  تم انتخاب مجلس إدارة 

لدورة جديدة و انتخب السيد باسم زيتون مجددًا كنائب لرئيس مجلس اإلدارة , يحمل السيد باسم زيتون شهادة حقوق من 

جامعة حلب لعام 1996 ،،  وحائز على شهادة محامي أستاذ من فرع  نقابة المحامين بالالذقية لعام 2001 ، خضع لدورة 

تحكيم في المنازعات المدنية والتجارية لدى الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم ، حاصل على شهادة الماجستير من جامعة 

مصر الدولية األمريكية في التحكيم في القانون المقارن ،وحائز على شهادة الدكتوراه من جامعة مصر الدولية األمريكية 

في تشريعات السرية المصرفية وأثارها, عمل في مجاالت عديدة منها:

- تقديم استشارات ودراسات قانونية وإدارية.

- تأسيس شركات تجارية.

- تنظيم عقود مدنية بين األفراد والشركات الخاصة ، إعداد عقود إدارية بين جهات حكومية وشركات خاصة.

- تحكيم منازعات تجارية.

- تحكيم لدى مجلس الدولة بين المؤسسات والشركات العامة وبين الشركات الخاصة.

- مؤسس و شريك  في شركة آريوريتيل بزنس غروب للوكاالت وتمثيل الشركات.

- شركة يورال للوكاالت البحرية واالستيراد والتصدير.

- شركة مينيسا للمقاوالت.
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تم انتخاب السيد مأمون الدركزللي كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ  2014/11/18 و بتاريخ  2020/6/8 تم انتخاب مجلس 

إدارة لدورة جديدة و انتخاب السيد الدركزللي مجددًا عضوًا في المجلس يتمتع السيد الدركزللي بخبرة إدارية عريقة من 

خالل عضويته في مجلس إدارات العديد من الشركات الدولية, حاصل على البكالوريوس من جامعة نيويورك في إدارة 

األعمال اختصاص إدارة مالية, عمل لدى بنوك عالمية في عدد من الدول األجنبية و العربية و هو عضو ومؤسس في 

جمعية المصرفيين العرب في المملكة المتحدة و عضو في الجمعية البريطانية لرجال األعمال كما أنه رئيس سابق لمجلس 

إدارة الجالية السورية في المملكة المتحدة و قد حصل السيد مأمون على ثالثة أوسمة في المملكة المتحدة لألعمال 

الخيرية و اإلنسانية،  وتولى العديد من المناصب التالية:

- الرئيس التنفيذي – بنك البركة سورية

- مستشار في مجموعة الشيخ محمد بن سحيم لالستثمارات

- الرئيس التنفيذي لمجموعات المناعي الدوحة 

- مدير تنفيذي لقسم االستثمار في شركة لونوورلد لالستثمارات 

- نائب المدير االقليمي ورئيس قسم العمالء االفراد / البنك السعودي - لندن – المملكة المتحدة 

- مدير منطقة الشرق االوسط  في البنك السعودي/ باريس – فرنسا 

- مساعد مدير خزينة في تشيس مانهاتن بنك في نيويورك

عضو مجلس اإلدارة
 السيد مأمون الدركزللي
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بتاريخ                 انتخابه  اعادة  وتم    2012/7/18 بتاريخ  االولى  للمرة  االدارة  مجلس  في  كعضو  نحاس  أحمد  السيد  انتخاب  تم 

8 / 6 / 2020 ,  يتمتع بخبرة ونشاط وثقة وتولى العديد من المناصب التالية:

- عضو سابق في مجلس إدارة غرفة صناعة حلب

- عضو مؤسس في مجلس إدارة صندوق العافية بحلب

- يتمتع بخبرة تجارية وصناعية عريقة ويمتلك مجموعة مصانع إلنتاج خيوط االكريليك / خيوط البوليبروبلين /  معمل لصناعة   

السجاد / معمل لصناعة الحرامات.

- يمتلك ويدير مجموعة للتطوير العقاري للبناء واالستثمارات العقارية.

عضو مجلس اإلدارة
 السيد أحمد نحاس
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عضو مجلس اإلدارة
 السيد قاسم زيتون

انتخب السيد قاسم زيتون كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/6/8, يحمل شهادة حقوق من جامعة دمشق لعام 

1992 ، ويتمتع بخبرة مصرفية  واسعة، وتولى عدة مناصب منها: 

- مدير فرع المصرف الصناعي في يبرود 2007-1998

- معاون المدير العام للمصرف الصناعي 2013-2008

- مدير عام ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي 2018-2014

- عضو غرفة تجارة ريف دمشق لثالثة دورات متتالية.
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عضو مجلس اإلدارة
 الدكتور نبيل وليد الياس

انتخب الدكتور نبيل وليد الياس كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ2016/4/27 , وبتاريخ 2020/6/8  تم انتخاب مجلس 

إدارة لدورة جديدة  وانتخب السيد الدكتور الياس مجددًا عضوًا في المجلس.

يحمل إجازة في الطب العام من جامعة تشرين ولديه  خبرة عملية امتدت إلى 12 عامًا ضمن مشافي الوطني التابعة  

لوزارة الصحة 2004، وهو عضو في مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق 

المالية، ويتمتع بخبرة اقتصادية واستثمارية واسعة.
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انتخب الدكتور غالب بياسي  كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ  2021/6/21, حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة 

المدنية، وتولى عدة مناصب منها:

- مديرًا  لمشروع شبكة مياه بانـياس.

- مديرًا  لمطابع مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر.

- عضو مجلس إدارة الشركة السورية الليبية لالستثمارات الصناعية والزراعية.

- مدير عام الشركة السورية الليبية لالستثمارات الصناعية والزراعية.

- عضو مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية.

- عضو مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي ممثًال عن السورية الليبية لالستثمارات الصناعية والزراعية.

- شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات االقتصادية كممثل عن الشركة السورية الليبية لالستثمارات الصناعية 

والزراعية داخل سورية وخارجها.

عضو مجلس اإلدارة
 السيد الدكتور غالب بياسي
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الباب الرابع
هيئة الرقابة الشرعية

البنوك اإلسالمية في سورية منها المرسوم  الناظمة لعمل  البنك بناء على القرارات  الرقابة الشرعية في  تشكلت هيئة 

التشريعي رقم 35 الصادر عام 2005 و الذي نص على ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية تقوم بمراقبة أعمال البنك وهي 

الشـــــرعي وتجتهد  معتمدة على األصول  الرأي  تبدي  أنها  كما  العقود و صياغتها  الشرعية إلقرار  الفتاوى  المسؤولة عن 

الجهات  مع  معامالته  في  البنك  يحتاجها  التي  االتفاقيات  بمراجعة  وتقوم  المعاصرة،  االحتياجات  مراعاة  مع  الشــــرعية 

والمؤســــســـات كافة, إضافة إلى وضع معايير ضبط العمل المصرفي وإبداء الرأي في بعض المسائل التي تعرض عليها 

من دوائر البنك المعنية, وهي الجهة الوحيدة المخولة باإلعالن للجمهور بأن البنك ملتزم باألحكام الشرعية .

رقم القرار  متطلبات  وفق  الهيئة  أعضاء  اختيار  ويتم  اجتماعات  ســــتة  بمعدل  العـــام  خالل  دورية  اجتماعات  الهيئة  تعقد 

936/ م ن / ب4 الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 2020/12/17 وتعديالته الالحقة وتتألف هيئة الرقابة الشــــــرعية 

من الســــــادة األفـــاضـــل :
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- مفتي دمشق 

- رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك سورية الدولي اإلسالمي من تاريخ 2020/10/24، حيث تم انتخابه خلفًا للدكتور 

عبد الستار أبو غدة – رحمه الله – بعد أن كان نائبًا للهيئة منذ تأسيس البنك، وتم التجديد له بتاريخ 2019/5/1 

- يحمل شهادة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية وله مشاركات دولية ومحلية في المؤتمرات والندوات.

- له زيارات للمراكز اإلسالمية في عديد من الدول كبريطانيا وفنزويال وإندونيسيا ومدريد وألقى فيها محاضرات عدة. 

- شارك في تأسيس كلية الدراسات األندلسية في ضواحي غرناطة. 

- مدير معهد الفتح اإلسالمي بكافة فـــروعه.

- له عدد من المؤلفات منها دراسة وشرح الحكم العطائية / تحقيق وشرح جوهرة التوحيد / شرح وتحقيق اللباب في الفقه 

الحنفي.

رئيس هيئة الرقابة الشرعية
 الدكتور عبد الفتاح البزم
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- تم تعينه بتاريخ 2013/4/24 وتم التجديد له بتاريخ 2019/5/1

- نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية من تاريخ 2020/10/24  وعضو تنفيذي فيها..

- عضو لجنة المعايير الشرعية لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية في البحرين. 

- يحمل شهادة دكتوراه في الفقه المقارن. 

- رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة الوساطة المالية اإلسالمية سابقًا.

- أمين سر هيئة الرقابة الشرعية , مدير إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي سابقًا في البنك منذ تأسيسه,

- عضو هيئة الرقابة الشرعية في شركة خدمات بطاقات االئتمان   CSC في األردن . 

- مدرب ومحاضر في مؤسسات وجامعات ومعاهد  سورية في مجال الرقابة الشرعية والمعامالت المصرفية 

اإلسالمية. 

- حاصل على إجازة المدقق الشرعي المعتمدة دوليًا من هيئة المحاسبة والمراجعة المالية اإلسالمية من البحرين. 

- حاصل على شهادة  / المصرفي اإلسالمي المعتمد /

- زميل في هيئة المحاسبة والمراجعة المالية اإلسالمية في البحرين.

- مدير تنفيذي لشــركة المشورة لالستشارات والتدريب. 

 الدكتور يوسف عبد الرؤوف شنار
نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية
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- عضو لدى هيئة الرقابة الشرعية وقد تم تعيينه بناء على قرار مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 2020/05/18 و على 

الموافقة السابقة للهيئة العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2020/06/08.

- دكتوراه في الشريعة اإلسالمية، اختصاص الفقه اإلســـالمي وأصوله.

- ماجســتير في الشريعة اإلســـالمية ، اختصاص الفقه اإلســـالمي وأصوله.

- مدرس في مديرية دمشق من عام 2006 وحتى عام 2009.

- مدير أوقاف طرطوس من عام 2014 وحتى تاريخه.

- له العديد من المشـــاركات في ندوات علمية كممثل عن وزارة األوقاف.

 عضو في هيئة الرقابة الشرعية
 الدكتور أنــور صطوف
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- عضو لدى هيئة الرقابة الشرعية، تم تعيينه في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ 2021/06/21 لوالية قادمة 

مدتها ثالث سنوات وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف بالقرار رقم 69 / م ن بتاريخ 2021/03/25.

- حاصل على دكتوراة في الفقه اإلسالمي وأصوله من جامعة دمشق.

- عضو في الهيئة الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف السورية من عام 2017 وحتى اآلن.

- عمل عضوًا في الهيئة الشرعية لبنك اإلبداع للتمويل متناهي الصغر في سورية عام 2019.

- محاضر في كلية الشريعة في دمشق وحلب ومعهد الفتح اإلسالمي والجامعة االفتراضية وأشرف على عشرات 

الرسائل الجامعية.

- لديه العديد من المؤلفات المطبوعة واألبحاث المحكمة وعدد من الندوات والمؤتمرات.

 عضو في هيئة الرقابة الشرعية
 الدكتور محمد نجدات المحمد
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- عضو لدى هيئة الرقابة الشرعية، تم تعيينه في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ 2021/06/21 لوالية قادمة 

مدتها ثالث سنوات وذلك بعد موافقة مجلس النقد والتسليف بالقرار رقم 69 / م ن بتاريخ 2021/03/25.

- إجازة في االقتصاد من جامعة حلب.

- ماجستير في العلوم المالية من جامعة ديبول (شيكاغو).

- دبلوم في إدارة األعمال ودبلوم في الحاسب اآللي من جامعة حلب.

- حاصل على شهادة المحاسب اإلسالمي المعتمد.

- خبرة 18 عامًا لدى مصرف سورية المركزي ومصرف البحرين المركزي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية (أيوفي).

- مسؤول عن ترجمة معايير المحاسبة المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية (أيوفي).

- لديه العديد من المؤلفات والمقاالت المنشورة والكتب المترجمة في المجال المالي والمحاسبي وإدارة األعمال.

 عضو في هيئة الرقابة الشرعية
 السيد محمد حاج باكير
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الباب الخامس
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحـــمن الرحيــــم
السيدات والسادة المساهمين األفاضل

باألصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي أعضاء مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة السنوي 

وذلك عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 متضمنًا النتائج المالية والبيانات الختامية وتقرير هيئة الرقابة 

الشرعية وتقرير مدقق الحسابات حيث جاء هذا التقرير متوافقًا ومنسجمًا مع متطلبات اإلفصاح والشفافية  وقواعد الحوكمة التي 

نصت عليها القوانين واألنظمة ذات العالقة.

السيدات والسادة األكارم

بعد أشهر قاسية من اإلجراءات اإلحترازية واإلغالق الكلي والجزئي حول العالم، شهد العام المنصرم بدء انحسار جائحة كورونا 

متبوعًا بمرحلة من التعافي االقتصادي، ورغم التحدي الذي شكلته هذه الجائحة على اقتصادات العالم بشكل عام وعلى القطاعات 

المالية والمصرفية بشكل خاص، إال أنها ساهمت بشكل أو بآخر في إعادة تشكيل مفهوم الخدمات المصرفية عبر التسريع من 

وتيرة التطور التكنولوجي المصرفي وزيادة االعتماد على الخدمات اإللكترونية، فبات التحول الرقمي واالستثمار في التقنيات 

المصرفية الحديثة من أهم سمات المرحلة المقبلة.

ولم يكد االقتصاد العالمي يبدأ باالنتعاش مجددًا حتى اندلعت اضطرابات سياسية دولية مترافقة مع ارتفاع عالمي في األسعار 

الدولية  التجارة  مجال  في  سيما  ال  جديد  اقتصادي  تحٍد  أمام  العالم  وضع  الذي  األمر  مسبوقة،  غير  تضخم  بنسب  وتوقعات 

والعمليات المصرفية العابرة للحدود. 

هذا ولم يكن االقتصاد السوري وال سيما القطاع المصرفي بمنأى عن هذه المتغيرات العالمية المتسارعة، بل يمكن القول بأن 

معاناة االقتصاد السوري كانت مضاعفة بسبب العقوبات الجائرة المفروضة عليه، ورغم العودة التدريجية لوتيرة الحياة الطبيعية بعد 

بدء التعافي من جائحة كورونا، إال أن جملة من التحديات والصعوبات ال تزال تلقي بظاللها على االقتصاد السوري، والتي نأمل 

إن شاء الله أن تبدأ بالزوال خالل الفترة المقبلة كنتيجة أكيدة للعمل المخلص والدؤوب.  

السيدات والسادة األكارم

محورين  على  مرتكزًا  استراتيجيته  ببناء  اإلسالمي  الدولي  سورية  بنك  قام  االقتصادية،  التعقيدات  من  المناخ  هذا  ظل  في 

أساسيين هم المحفظة التمويلية والتحول الرقمي، حيث ركز البنك على التوسع في محفظته التمويلية تالفيًا لمخاطر العمل 

الخارجي في ظل العقوبات المفروضة، كما  تبنى رؤية رقمية واضحة انعكست جليًا على عمليات البنك وأنشطته، حيث تمكن 

الخلفي،  المكتب  إدارات  المصرفية وجميع  العمليات  بما يشمل مركزية  بعد  أعماله عن  الجائحة من ممارسة معظم  ذروة  خالل 

البيع والتطبيقات  الدفع اإللكتروني عبر نقاط  التركيز على خدمات  العمل المصرفي اإللكتروني من خالل  وتوسع في مفهوم 

المصرفية اإللكترونية.
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هذا وقد انعكست استراتيجية البنك التوسعية على محفظته التمويلية والتي سجلت خالل عام نموًا كبيرًا بنسبة وصلت إلى 

58٪ مقارنًة مع عام 2020 لتبلغ في نهاية العام حوالي 970.5 مليار ليرة سورية، وقد نتج عن تلك التمويالت إجمالي إيرادات 

يقدر بحوالي 95.2 مليار ليرة سورية بنسبة نمو 139٪ مقارنًة مع عام 2020.

كما ساهمت الجودة المرتفعة لخدمات البنك وانتشاره الواسع في استقطاب المزيد من العمالء لمختلف أنواع الحسابات وال 

سيما الحسابات الجارية التي ارتفعت من 351 مليار نهاية عام 2020 إلى 832 مليار نهاية عام 2021 بنسبة نمو فاقت ٪137، 

وكنتيجة منطقية سجل مجموع موجودات البنك نموًا من 1,329 مليار ليرة سورية نهاية عام 2020 إلى 2,545 مليار ليرة نهاية 

عام 2021 بنسبة حوالي 91.5٪ ليحافظ البنك على مكانته كأكبر بنك سوري خاص من حيث مجموع الموجودات.

المسؤولية  المجتمعي وتحمل  بدوره  القيام  البنك عن  تثن  لم  الصعبة  الظروف االقتصادية  أن  إلى  بد من اإلشارة هنا  ال 

االجتماعية المنوطة به، فقام بتبني العديد من الفعاليات وأطلق جملة من المبادرات التي ركزت بشكل أساسي على دعم 

األطفال وذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة إلى االهتمام بشكل خاص بالعملية التعليمية والتي تشكل نواة المجتمع القادر 

والمنتج.

حضرات المساهمين الكرام

ختامًا .. أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهيئة األوراق 

واألسواق المالية ووزارتي المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على دعمهم المستمر، والشكر موصول إلى الزمالء 

في مجلس اإلدارة وإلى اإلخوة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على جهودهم المباركة في تسيير جميع أنشطة المصرف 

اإلدارة  أعضاء  السادة  وإلى  المحترمين  والعمالء  للمساهمين  التحية  أوجه  كما  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  يتفق  بما 

التنفيذية وجميع الكوادر العاملة في المصرف بمختلف المستويات الوظيفية متمنيًا المزيد من التوفيق والنجاح، والسالم 

عليكم ورحمة الله وبركاته.

تيسير الزعبي

رئيس مجلس اإلدارة

24



كلمة الرئيس التنفيذي
بسم الله الرحـــمن الرحيــــم

السيدات والسادة األكارم / السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 شهدت األعوام الماضية العديد من الصعوبات والتحديات االقتصادية على المستوى العالمي بشكل عام، وعلى المستوى 

المحلي بشكل خاص، ولم يكن عام 2021 استثناًء من تلك الصعوبات، فعلى الرغم من بدء انحسار جائحة كورونا وما رافقها من 

آثار اقتصادية سلبية، إال أن طريق التعافي االقتصادي التام ال يزال طويًال ويحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل.

وإذ أردنا أن نوجز الوضع االقتصادي المحلي خالل العام المنصرم، فيمكن القول بأن العقوبات الدولية الجائرة المفروضة على 

بلدنا الحبيب استمرت بالتأثير سلبًا على عمليات االستيراد والتصدير وعلى تدفق الحواالت المالية األمر الذي ساهم في ندرة 

القطع األجنبي محليًا، خصوصًا مع تدهور الوضع االقتصادي في لبنان وأثره على ودائع السوريين في البنوك اللبنانية باإلضافة 

إلى ما رافقه من تحول السوق اللبناني من مصدر غني للقطع األجنبي إلى سوق شره لهذا القطع، كما شهد االقتصاد السوري 

خالل العام الماضي تضخمًا ملحوظًا ترك أثره على أسعار السلع والخدمات وعلى القدرة الشرائية لليرة السورية، وعلى الرغم من 

جميع هذه العقبات والتحديات، يمكن القول بأن بنية االقتصاد السوري ال تزال متماسكة، حيث بدأت العديد من المعامل بالعودة 

إلى نشاطها اإلنتاجي مما سيسهم جزئيًا في تلبية الطلب المحلي، كما تم أيضًا ضبط سعر الصرف والذي سجل استقرارًا ملحوظًا 

خالل عام 2021، عالوًة على ذلك فإن االنفتاح على بعض دول المنطقة الذي شهدناه خالل العام الماضي من شأنه أن يترك آثارًا 

إيجابيًة على االقتصاد السوري.

هذا ولم يكن بنك سورية الدولي اإلسالمي بمنأًى عن هذا المناخ االقتصادي المعقد، فال تزال العقوبات األمريكية المفروضة 

عليه والتي استدعت تجميد جزء من أمواله في الخارج من أهم العقبات التي يواجهها البنك، كما أن التضخم الحاصل في البالد 

يزيد من صعوبة الحصول على ودائع جديدة، إضافًة إلى أن ندرة القطع األجنبي أثرت على عمليات التجارة الدولية والعمليات 

المصرفية العابرة للحدود، وقد انتهج البنك استراتيجية توسعية محلية لتالفي مخاطر العمل الخارجي في ظل العقوبات الدولية 

ومخاطر تجميد األموال.
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انعكست استراتيجية البنك على نتائجه المالية والتي سأستعرضها وإياكم تباعًا كما هي في 2021/12/31:

- سجلت موجودات البنك نموًا قياسيًا حيث بلغت حوالي 2,545 مليار ليرة ســورية مقابــل 1,329 مليــار لـيرة ســورية نهاية عام 

2020 بنسبة نمو بلغت حوالي ٪91.5.

- شهدت محفظة البنك التمويلية نموًا كبيرًا واستحوذ البنك على الحصة السوقية األكبر بين المصارف الخاصة، حيث بلغ 

صافي ذمم البيوع المؤجلة وأنشطة األرصدة التمويلية حوالي 970.5 مليار ليرة سورية مقابل 614 مليار ليرة سورية نهاية 

عام 2020 بنسبة نمو بلغت حوالي ٪58.

- شهدت مصادر أموال البنك من ودائع وتأمينات زيادًة استثنائيًة حيث بلغت حوالي 2,278 مليار لـيـرة ســورية مقابل 1,211 

مليار ليرة سـورية نهايـة عام 2020 بنسـبة نمو بلغــت حوالي ٪88.2.

- بلغ صافي األرباح بعد استبعاد أثرمركز القطع البنيوي حوالي 32.1 مليار ليرة سورية مقابل  8.7 مليار ليرة سورية عام 2020 

وبزيادة نسبتها حوالي ٪268.

- بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك بعد استبعاد األرباح الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي حوالي 87.6 مليار ليرة سورية 

مقابل 31.4 مليار ليرة سورية عام 2020 بزيادة نسبتها حوالي ٪179.2.

- استحوذ سهم البنك على 20٪ من حجم التداول بما يعادل 5.7 مليار ليرة سورية، فكان من األسهم القيادية مسجًال نموًا 

في سعره بحوالي 39٪ وأغلق على مستوى 1,166.41 ليرة سورية.

السيدات والسادة المساهمين األفاضل

التي ساهمت في تعزيز  النوعية  البنك من تحقيق مجموعة من اإلنجازات  المحققة، تمكن  المالية  إلى اإلنجازات  باالضافة 

مكانته السوقية كأحد أفضل البنوك أداًء خالل عام 2021، حيث تم تطوير شبكة الفروع القائمة وتعزيز هويتها البصرية وافتتاح 

فرع جديد في مدينة دمشق - منطقة الميدان ومعاودة افتتاح فرع القامشلي، كما تم تجهيز اإلدارات والفروع الجديدة بكافة 

البنى التحتية التقنية والشبكية والتجهيزات الالزمة لسير العمل على أفضل وجه ممكن إضافًة إلى تزويد البنك بمبدالت 

الشبكة الجديدة وتنفيذ مشروع دارة الربط للفروع وأتمتة عملية متابعة تطبيق القرارات والتعاميم.

عالوًة على ذلك فقد أولى البنك اهتمامًا خاصًا للحلول الرقمية وبشكل خاص لخدمات الدفع اإللكتروني، حيث وضع هدف 

على  أساسي  بشكل  البنك  ركز  وقد  المقبلة،  االستراتيجية  خططه  في  أولوياته  ضمن  الناشئ  السوق  هذا  في  الريادة 

"الموبايل البنكي" وعلى "نقاط البيع "Points of Sale، حيث قام بإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة عمليات نقاط البيع وتوزيع 

الربط - شراء احتياجاتهم  البنوك األخرى بعد  البنك - ولعمالء بعض  ونشر األجهزة الخاصة بتلك الخدمة والتي تتيح لعمالء 

والدفع عبر البطاقة المصرفية اإللكترونية مما يسهل ويسرع عمليات الشراء عبر االستغناء عن حمل النقد واستبداله بالبطاقة.

ختامًا:

الدائمة  جهوده  على  المركزي  سورية  مصرف  وخاصة  سورية  في  الرسمية  الجهات  مختلف  إلى   التقدير   بخالص  أتوجه 

والمستمرة في دعم القطاع المصرفي, كما أتوجه بالشكر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية وهيئة 

االوراق واألسواق المالية وسوق دمشق لالوراق المالية وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على دعمهم الدائم، 

الشرعية، وجميع اإلخوة  الرقابة  رئيس وأعضاء هيئة  السادة  اإلدارة وإلى  رئيس وأعضاء مجلس  للسادة  الموصول  والشكر 

لله رب  التنفيذية وجميع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، والحمد  المساهمين والمتعاملين وإلى أعضاء اإلدارة 

العالمين.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

بشار الست

الرئيس التنفيذي
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الباب السادس
التمثيل البياني ألبرز اإلنجازات الرقمية

وأهم مؤشرات األداء : 
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 إجمالي الموجودات:
تضاعفـت موجــودات البنــك لتبلــغ حوالي 2,545 مليـار ليرة ســورية مقابــل 1,329 مليــار لـيرة ســورية نهايــة 

العــام 2020 وبنسبة نمو بلغت حوالي ٪91.50 

 

حقوق المساهمين:
بلـغ مجمـوع حقـوق المساهمين حوالي 178.04 مليار ليرة سورية مقابل 84.89 مليـار لـيرة سـورية 

نهايـة العـام 2020 وبنسـبة نمو بلغت حوالي ٪109.73 
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اجمالي االيداعات:
لـيـرة ســورية  2,278 مليــار  88.15٪ وبمبلغ  بلغــت حوالي  ايداعات المصرف بنســبة  قياسية  نمت 

مقابــل 1,211 مليــار ليرة ســورية نهايــة العــام 2020

صافي األرباح  بعد استبعاد أثر القطع البنيوي:
بلغ صافي أرباح البنك بعد استبعاد القطع البنيوي حوالي 32.1 مليار ليرة سورية مقابل 8.7  

نهاية عام 2020 وبزيادة نسبتها حوالي ٪267.84 
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صافي التمويالت :
بلـغ صافي التمويالت مبلغـًا وقـدره حوالي 970.5 مليـار لـيرة سـورية مقابل 614 مليـار ليرة سـورية نهايـة 

العـام 2020 و بنسـبة زيـادة بلغـت حوالي ٪58.06 

 

الدخل التشغيلي :
عام  نهاية  ليرة سورية  مليار   72.62 ليرة سورية مقابل  مليار   147.91 للبنك  التشغيلي  الدخل  بلغ 

2020 وبزيادة نسبتها حوالي ٪103.67 
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الباب السابع
موجز عن اإلستراتيجية و التطورات المستقبلية
للسنة القادمة و توقعات مجلس اإلدارة لنتائج 

األعمال القادمة

31



طة العمل واألهداف االستراتيجية المستقبلية لعام 2022 

- المحفظة التمويلية: يعتبر التركيز على عمليات التمويل من أولويات البنك كونها تشكل أكبر أصوله وأهم مصادر الدخل 

فيه.

- تنويع مصادر الدخل في البنك: يتبنى البنك في المرحلة المقبلة سياسة تهدف إلى تعظيم األهمية النسبية لدخله من 

العموالت الناتجة عن مختلف الخدمات المصرفية، وذلك بهدف تخفيف التركز في أنشطته وضمان االستقرار في أرباحه.

- الحلول الرقمية: يولي البنك أهمية خاصة للخدمات اإللكترونية وخاصة خدمات الدفع اإللكتروني حيث يرى فيها سوقًا 

ناشئًا يحمل الكثير من الفرص الواعدة. 

- العمالء: إن عمالء البنك هم شركاؤه الحقيقيون ومحركه األساسي للنجاح، لذا يسعى البنك دائمًا للمحافظة على أعلى 

مستوًى من رضا العمالء وذلك عبر تلبية متطلباتهم وتقديم المنتج المصرفي المناسب لكل عميل.

- العقوبات واألموال المجمدة: وهي من العقبات األساسية التي يواجهها البنك ويبحث بشكل مستمر عن حلول مناسبة 

لها ضمن استراتيجيات عمله.

عاتقه  على  الملقى  والشرعي  واالجتماعي  االنساني  الواجب  أن  االستراتيجية  برؤيته  يدرك  االجتماعية:  المسؤولية   -

كمؤسسة كبرى في السوق السورية ال يقل أهمية عن أنشطته المصرفية، لذا تحظى المسؤولية االجتماعية باهتمام 

خاص ضمن خطط البنك المستقبلية بشكل دائم.

- بيئة العمل: يعتبر التحسين والتطوير المستمر لبيئة العمل اإلدارية والتنظيمية من أهداف البنك األساسية، وهي عملية 

دائمة وتفاعلية تشمل كافة موظفي البنك بمختلف مستوياتهم اإلدارية وتساهم في حسن سير العمل وزيادة الرضا 

الوظيفي.

- تطوير الرؤية التسويقية: انسجامًا مع رؤيته االستراتيجية في تنويع الخدمات والتركيز على الحلول اإللكترونية، يسعى 

البنك خالل الفترة المقبلة لتطوير العملية التسويقية بالكامل وتحسين صورته البصرية والذهنية.

التوقعات المستقبلية 2022:
يتوقع مجلس اإلدارة استمرار البنك بتحقيق المزيد من مؤشرات األداء المتميزة خالل السنة المالية القادمة ٢٠٢٢ وذلك 

عبر االلتزام بكافة األنظمة والقوانين وتعليمات الجهات الوصائية واستمرار سير العمل وفق أفضل المعايير بهدف  الحفاظ 

على المكتسبات واالرتقاء لمستوى جديد عبر التميز واالبتكار بغية تطوير كافة عمليات البنك واالنتقال بها إلى مرحلة أعلى 

بناء على أسس علمية وعملية.
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الباب الثامن
تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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الباب التاسع
الهيكل التنظيمي / تطور عدد الموظفين

 و فئاتهم و مؤهالتهم وتوزعهم 
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أوًال - الهيكل التنظيمي:
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ثانيًا - تطور أعداد الموظفين حسب السنوات:

465

502
533

557

569

544

605

637
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ثالثًا - الدورات وورشات العمل: 

رابعًا-  توزع الدورات على اإلدارات والفروع:
عدد موظفي الفروع

عدد موظفي االدارات
عدد الموظفين الكلي

303

334

637

الموظفين المتدربين

المتدربين من  اإلدارات
المتدربين من  الفروع

نسبة المتدربين من الفروع إلى عدد موظفي 
الفروع

نسبة المتدربين من االدارت إلى 
عدد موظفي اإلدارات

نسبة إجمالي المتدربين إلى عدد 
الموظفين الكلي

238

169

69

22.77٪

50.60٪

37.36٪

دورات مالية
 ومحاسبية

٪49 

دورات مصرفية
 اختصاصية

٪23 

دورات إدارية
٪7 

كومبيوتر وشبكات
 وانظمة معلومات

٪12 

لغة انكليزية 
٪9
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خامسًا - مؤهالت الموظفين و شهاداتهم 

النسبةالعددالمؤهل التعليمي

٪274.2االبتدائية

٪121.95اإلعدادية

 ٪629.73ثانوية

 ٪10015.69معهد متوسط

 ٪34253.68جامعية

٪14.44  92ماجستير

 ٪20.31دكتوراه

دكتوراه
2

االبتدائية
27 اإلعدادية

12

الثانوية
62

معهد 
متوسط

100

جامعية
342

54

ماجستير
92
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سادسًا - التعيينات و اإلستقاالت:
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سابعًا - توزع الموظفين :

44

دمشق وريفها
٪53 .16 

حلب
٪20 .60

حماه 18. ٪6

حمص 18. ٪6

الالذقية 20. ٪7

طرطوس 19. ٪6

القامشلي 7. ٪2

توزع الموظفين على الفروع

161دمشق وريفها

60حلب

18حماه

18حمص

20الالذقية

19طرطوس

7قامشلي

303العدد الكّلي



توزع الموظفين في اإلدارات

إدارة التمويل التجاري

 إدارة شؤون الفروع

إدارة الخدمات االلكترونية

اإلدارة القانونية

إدارة المؤوسسات المالية

إدارة اإللتزام

إدارة األنظمة

إدارة الموارد البشرية

إدارة الخدمات المالية

إدارة التمويل الشخصي

إدارة الرقابة الشرعية

إدارة الشؤون المالية

إدارة الخزينة واالستثمار

38 ادارة االنظمة
30 ادارة التمويل التجاري
13 ادارة الموارد البشرية
11 ادارة شؤون الفروع
15  ادارة الحدمات المالية
12 ادارة الخدمات االلكترونية
5 ادارة التمويل الشخصي
6  ادارة القانونية
7 ادارة الرقابة الشرعية
4  ادارة المؤسسات المالية
14  ادارة الشؤون المالية
19  ادارة االلتزام
4 ادارة الخزينة و االستثمار
7 ادارة المخاطر
10 ادارة التدقيق الداخلي

3 مكتب الرئيس التنفيذي
2  االدارة االقليمية
17  ادارة النقد
2  مكتب نائب الرئيس التنفيذي
49  ادارة الشؤون االدارية
9  ادارة الرقابة المالية
11  ادارة رقابة االئتمان
4  ادارة الجودة
4  ادارة المشاريع
15  ادارة الخدمات التجارية
8  ادارة تنفيذ التمويل
4  ادارة التمويالت المتعثرة
3 ادارة التسويق
3  ادارة تطوير
5  ادارة المساهمين + العالقات العامة

توزع الموظفين على اإلدارات

45





الباب العاشر
اللجان الرسمية / لجان مجلس اإلدارة
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أوًال - لجنة التدقيق:

عدد اإلجتماعات وتواريخها: 
اإلجتماع األول: بتاريخ 2021/2/16حضره كافة األعضاء

 اإلجتماع الثاني: بتاريخ 2021/6/20حضره كافة األعضاء

اإلجتماع الثالث: بتاريخ 2021/9/13حضره كافة األعضاء

اإلجتماع الرابع: بتاريخ 2021/12/07حضره كافة األعضاء 

 
مهام لجنة التدقيق:

1- يكون للجنة التدقيق سلطة الحصول على أي معلومات في سبيل ممارسة 
عملها، وللجنة أيضا دعوة أي من األشخاص ذوي الخبرة أو االختصاص لحضور 
أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  ودعوة  برأيه،  لالستئناس  االجتماعات 
اإلدارة التنفيذية لحضور اجتماعاتها، كما يمكن للجنة دعوة مدير التدقيق الشرعي 

الداخلي و/أو طلب االجتماع بالهيئة الشرعية أو أحد أعضائها.

2-  مراجعة  البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، والتوصية 
على  الجوهري  األثر  ذات  المحاسبية  القضايا  ومتابعة  اإلدارة،  لمجلس  بشأنها 

البيانات المالية، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
الداخلية،  والرقابة  الضبط  نظم  وكفاية  فعالية  بتقييم  التدقيق  لجنة  تقوم    -3

وتشتمل مسؤولية اللجنة، من بين أمور أخرى، على:
- تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الداخلي والتأكد من االلتزام بالتعليمات 

النافذة الصادرة عن الجهات ذات العالقة.
- تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخلي.

اإلجراءات  اتخاذ  تم  قد  أنه  من  والتأكد  الداخلي  التدقيق  تقارير  نتائج  مراجعة   -
الالزمة بشأنها.

- مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من التدقيق الداخلي.
- مراجعة وإقرار خطط المهام الرقابية المقترحة من إدارة مراقبة االلتزام.

- التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم 
أدائه.

بالبنك  التزام وتوافق اإلدارات  إدارة مراقبة االلتزام حول مدى  - مراجعة تقارير 
وأعمالها مع التشريعات والقوانين النافذة والتوصية بشأنها.

معه  واالجتماع  الخارجي،  المدقق  مع  المباشر  االتصال  سلطة  للجنة  يكون   -4
بدون حضور اإلدارة مرة على األقل سنويا، وتشمل مسؤولية اللجنة في هذا 

المجال، من بين أمور أخرى، على:
الخارجي وتحديد  التوصية إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين وعزل المدقق   -

تعويضاته وتقييم أدائه.
- تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي.
- مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وقبوله.

الدوري،  التدقيق  غير  أخرى  لخدمات  الخارجي  المدقق  تقديم  إمكانية  إقرار   -
وضمان عدم تأثير ذلك على الرأي المستقل للمدقق الخارجي.

- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الخارجي وتقارير السلطات الرقابية والتأكد من أنه 
قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

5- تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ومدى اسهامها في 
ضمان االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتشمل مسؤولية اللجنة في 

هذا المجال، من بين أمور أخرى، على:
- تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي.

- االطالع على التقارير المعدة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من 
أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

- تسهيل مهمة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
- مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الشرعي الداخلي.

الرقابة  الخارجي (هيئة  الشرعي  التدقيق  6-  مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية 
الشرعية)، وتشتمل مسؤولية اللجنة، من بين أمور أخرى، على:

- تسهيل مهمة هيئة الرقابة الشرعية.
- التوصية إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين وعزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 

وتحديد تعويضاتهم وتقييم أدائهم.
- مراجعة خطاب تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وقبوله.

المتعلقة  تلك  غير  أخرى  لخدمات  الشرعية  الرقابة  هيئة  تقديم  إمكانية  إقرار   -
بوظيفة الفتوى والتدقيق الشرعي، وضمان عدم تأثير ذلك على الرأي المستقل 

للهيئة.
- االطالع على التقارير المعدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من أنه قد 

تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

الحوكمة  ولجنة  الشرعية  الرقابة  هيئة  مع  والتنسيق  باالتصال  اللجنة  تقوم   -7
للتأكد من أنه يتم إعداد التقارير عن االلتزام بأحكام ومبادئ

الشريعة اإلسالمية في الوقت المناسب وبالشكل الكافي.

مجلس  وإحاطة  العالقة  ذوي  األطراف  مع  العمليات  بمراجعة  اللجنة  تقوم   -8
اإلدارة بها. 

9- تقوم اللجنة بالتأكد من االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومراجعة 
ونظامه  البنك  بسياسات  التقيد  ومدى  واألنظمة  بالقوانين  االلتزام  مدى 
الداخلي، والتأكد من مدى االلتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والمعايير الدولية للتقارير المالية فيما 
لم تغطه معايير الهيئة وبما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
والمعايير الشرعية، الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية، التي يتم اعتمادها من قبل مجلس النقد والتسليف. 

10- تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع المدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية مرة 
اجتماعات  الداخلي  التدقيق  إدارة  مدير  السيد  ويحضر  العام  خالل  األقل  على 
مرتين  الشرعي  التدقيق  إدارة  مدير  مع  باإلجتماع  اللجنة  وتقوم  كافة،  اللجنة 
الداخلي  الشرعي والمدقق  التدقيق  إدارة  لمدير  بالسنة على األقل، كما يحق 
والمدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية طلب اإلجتماع مع اللجنة حين تقتضي 

ضرورة العمل ذلك.

بتقرير  تكون  التي  الشرعية  المالحظات  الشرعية  الرقابة  لهيئة  اللجنة  ترفع   -11
التدقيق الشرعي الداخلي، والتي ال تستطيع البت بها ومتابعتها بسبب حداثة 
موضوع هذه المالحظات وعدم وجود رأي سابق للهيئة الشرعية في موضوعها.
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دورية اجتماعات اللجنة:
تعقد اللجنة أربعة اجتماعات (مرة كل ثالثة أشهر) على األقل في السنة، وتدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي من قبل أمين سر اللجنة. 

مدة العضوية:
تكون مدة العضوية في اللجنة مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في المجلس.

آلية اتخاذ القرار:
تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت 

رئيس اللجنة.

ثانيًا - لجنة إدارة المخاطر:
صفة العضويةاألعضاء

رئيسًا للجنة السيد باسم زيتون/ نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضوًا السيد مأمون الدركزللي / عضو مجلس اإلدارة

عضوًاالسيد الدكتور غالب البياسي/ عضو مجلس اإلدارة

أمينًا للسر السيد مراد الدين كلش/ أمين سر مجلس اإلدارة

عدد اإلجتماعات وتواريخها: 
االجتماع األول: بتاريخ 2021/2/16حضره كافة األعضاء

 االجتماع الثاني: بتاريخ 2021/6/20حضره كافة األعضاء

االجتماع الثالث: بتاريخ 2021/9/13حضره كافة األعضاء

االجتماع الرابع: بتاريخ 2021/12/07حضره كافة األعضاء 

مهام اللجنة:
1-تقوم اللجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من 

قبل مجلس اإلدارة والتأكد من تنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات.
استقاللية  وضمان  المخاطر،  إلدارة  الكافية  والنظم  الموارد  توافر  2-ضمان 

موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تحمل البنك للمخاطر. 
3-مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده 

من قبل مجلس اإلدارة.
4-مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك وحجمها، 

وأنشطة إدارة المخاطر. 
بخصوص  إحصائيات  وتقدم  اإلدارة  مجلس  إلى    دورية  تقارير  اللجنة  5-ترفع 
إدارة  على  تطرأ  التي  والتطورات  والتغيرات  البنك  لها  يتعرض  التي  المخاطر 

المخاطر. 
والحاالت  المخاطر  سقوف  حول  اإلدارة  مجلس  أمام  الرأي  وإبداء  6-مراجعة 

االستثنائية التي تطرأ عليها.
7-مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية 
بازل،  لجنة  قبل  من  الموضوعة  وتلك  المخاطر  بإدارة  والخاصة  اإلسالمية 
والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، بما ال يتعارض 

مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
8-تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي 

يتعرض لها المصرف وكفاية طرق معالجتها وتقديم التوصيات بشأنها.
9-وجود عملية مراجعة دورية األداء االصول

10-رسم وتحديد سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط القائم 
للبنك باإلضافة إلى   أي نشاط أو منتج مصرفي جديد.

االئتمان  مخاطر  تغطي  والتي  المخطر  إدارة  من  المعدة  التقارير  11-دراسة 
والسوق والتشغيل والسيولة وذلك بهدف إدارة فئات المخاطر التي يتعرض لها 

البنك إلى   مستويات مقبولة.
اإلجراءات  ووضع  المخاطر  أنواع  لكافة  األولية  التحذيرية  المؤشرات  12-تقييم 

الكفيلة بتأمين التغطية الالزمة لها.
13-الموافقة على وضع خطط طوارئ وإدارة األزمات التي يتعرض لها المصرف 

بالتنسيق مع اإلدارة العليا للبنك.
من  والتحقق  والتمويل  االستثمار  بنواحي  الخاصة  العمل  إجراءات  14-مراجعة 

تغطية مختلف أنواع المخاطر المحيطة باالستثمار والتمويل.
15-التأكد من إعداد الدراسات الالزمة لجدوى االستثمار والتحقق من استيفائها 

لكل أنواع المخاطر.

دورية اجتماعات اللجنة :
تعقد اللجنة أربع اجتماعات (مرة كل ثالثة أشهر )على األقل في السنة وترفع 

تقاريرها إلى  مجلس اإلدارة .
مدة العضوية :

تكون مدة العضوية في اللجنة مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في المجلس.
 آلية اتخاذ القرار :

تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية 
الحضور وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس اللجنة.
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ثالثًا - لجنة الحوكمة:
صفة العضويةاألعضاء

رئيسًا للجنة السيد تيسير الزعبي/ رئيس مجلس اإلدارة

عضوًا السيد قاسم زيتون / عضو مجلس اإلدارة

عضوًاالسيد الدكتور نبيل الياس/ عضو مجلس اإلدارة

أمينًا للسر السيد مراد الدين كلش/ أمين سر مجلس اإلدارة

عدد اإلجتماعات وتواريخها: 
االجتماع األول بتاريخ 2021/6/20 حضره كافة األعضاء

االجتماع الثاني بتاريخ 2021/9/13حضره كافة األعضاء

االجتماع الثالث بتاريخ 2021/12/07حضره كافة األعضاء

مهام اللجنة:
1- اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة.
2- التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق للتأكد من االلتزام بالدليل.

3- التركيز على خصوصية العمل المصرفي اإلسالمي وحماية مصالح أصحاب 
حسابات االستثمار التي تنص عليها العقود الموقعة معهم. 

4- تزويد مجلس اإلدارة، سنويًا على األقل، بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج 
التي تم التوصل إليها من خالل عمل اللجنة.

المخاطر  مع  تتالئم  سليمة  استثمار  استراتيجية  وتطبيق  اعتماد  من  التأكد   -5
والعوائد المتوقعة ألصحاب حسابات االستثمار. 

6- التأكد من اإلفصاح المالئم ألصحاب حسابات االستثمار في الوقت المناسب 
وبالطريقة المالئمة، وكذلك التأكد من سالمة تنفيذ عقود االستثمار , و مراقبة  
استخدام احتياطي معدل األرباح  واحتياطي صندوق مخاطر حسابات االستثمار 
المشترك  وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس اإلدارة حول كيفية االستخدام. 
/ صندوق مخاطر حسابات   احتياطي  بتشكيل  المتعلقة  المادة  أحكام  مراعاة  مع 
االستثمار المشترك  في المرسوم التشريعي رقم (٣٥) لعام ٢٠٠٥ (وتعديالته) 

الخاص بالمصارف اإلسالمية. 

دورية اجتماعات اللجنة:
تعقد اللجنة اجتماعًا نصف سنوي وكلما دعت الحاجة وتزود مجلس االدارة 

بالتقارير والتوصيات التي تم التوصل إليها من خالل عمل اللجنة.

مدة العضوية:
تكون مدة العضوية في اللجنة مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في المجلس. 

آلية اتخاذ القرار:
تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية 
الحضور وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس اللجنة
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رابعًا - لجنة الترشيحات والمكافآت :
صفة العضويةاألعضاء

رئيسًا للجنة السيد تيسير الزعبي/ رئيس مجلس اإلدارة

عضوًا السيد مأمون الدركزللي / عضو مجلس اإلدارة

عضوًاالدكتور غالب عبد المنعم بياسي/ عضو مجلس اإلدارة

أمينًا للسر السيد مراد الدين كلش/ أمين سر مجلس اإلدارة

عدد اإلجتماعات وتواريخها: 
االجتماع األول  بتاريخ 2021/2/16حضره كافة األعضاء.

االجتماع الثاني بتاريخ 2021/07/07حضره كافة األعضاء.

االجتماع الثالث بتاريخ 2021/12/08حضره كافة األعضاء.

دورية اجتماعات اللجنة:
هذه  محاضر  وتدون  السنة  في  األقل  على  واحدًا  اجتماعًا  اللجنة  تعقد 

االجتماعات بشكل أصولي وترفع تقاريرها إلى   مجلس االدارة.

مدة العضوية:
 تكون مدة العضوية في اللجنة مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في المجلس. 

آلية اتخاذ القرار:
تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية 
الحضور وفي حال تساوي   األصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس اللجنة.

1-وضع معايير وشروط (الحد األدنى) للخبرات والمؤهالت والمهارات 
المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ولشغل منصب الرئيس التنفيذي، بما في 

ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال المجلس، ويصادق 
مجلس اإلدارة على المعايير والشروط الموضوعة.

2-التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح -لعضوية مجلس اإلدارة ولجان المجلس 
وهيئة الرقابة الشرعية ولشغل منصب الرئيس التنفيذي -وإلغاء العضوية، مع 

مراعاة القوانين والقرارات النافذة، آخذًة بعين االعتبار عدد مرات الحضور ونوعية 
وفعالية مشاركة األعضاء في اجتماعات المجلس وتأديتهم لواجباتهم 

ومسؤولياتهم، وعلى اللجنة القيام بهذه المهمة قبل إرسال إشعار أو تقديم 
طلب للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي أو مجلس النقد 

والتسليف (حسب الحالة). 
3-وضع تعريف لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء 

المستقلين والتأكد من استقاللية األعضاء المستقلين بما يتوافق مع المعايير 
الموضوعة في دليل الحوكمة المؤسسية لبنك سورية الدولي اإلسالمي، 

والتأكد من تناسب تشكيلة المجلس مع حجم البنك وتعقيد عملياته.
4-تبني معايير موضوعية key performance indicators (KPIs))) لتقييم 

فعالية مجلس اإلدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة 
من لجانه وتقييم أداء المديرين التنفيذيين، ويؤخذ باالعتبار عند تقييم أداء 

المجلس ككل واإلدارة التنفيذية أداء المؤسسات األخرى المشابهة كما يراعى 
مدى االلتزام بالمتطلبات الرقابية، ويصادق مجلس اإلدارة على معايير التقييم. 
5-التأكد من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على التدريب والتأهيل المستمر، من 

خالل برامج تصمم لهذا الغرض، لمواكبة التطورات الحديثة في صناعة 
الخدمات المالية، وتتولى اللجنة توفير معلومات حول بعض القضايا الهامة 

في البنك ألعضاء مجلس اإلدارة عند الطلب. 

وخطة  أدائهم  وتقييم  التنفيذيين  المديرين  تعيين  ومعايير  شروط  وضع   -6
اإلحالل.

عدم  ثبت  إذا  تنفيذي  مدير  أي  (عزل)  تعيين  بإلغاء  اإلدارة  لمجلس  التوصية   -7
فاعليته وتقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته.  

8- إجراء المراجعة السنوية للشروط المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لضمان االلتزام بأحكام القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة.

9- ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع 
خبراتهم  مع  تتناسب  التنفيذيين  والمديرين  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  أخرى 
ومؤهالتهم يصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة وتراجع سنويًا من قبل اللجنة، 
وال بد أن يكون هناك توازن عند وضع المكافآت والتعويضات والرواتب بحيث 
تكون محفزة الستقطاب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها، ويجب أن يكون سلم 
مرتبط  وغير  البنك  تحدده سياسة  الذي  النطاق  والمكافآت ضمن  الرواتب  هذه 

باألداء في األجل القصير بهدف تجنب تشجيع المخاطرة فوق الحدود المقبولة.
للمصادقة  اإلدارة  لمجلس  الشرعية  الرقابة  هيئة  أعضاء  مكافآت  اقتراح   -10
عليها، وعلى اللجنة القيام بهذه المهمة قبل تقديم طلب للحصول على موافقة 
مجلس النقد والتسليف على مكافآت وتعويضات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

للتأكد من  العام  البشرية مرة على األقل خالل  الموارد  االجتماع مع مدير   -11
منح  وسياسة  للعاملين  والتقييم  التعيين  آلية  ووضوح  وعدالة  وكفاية  وجود 
المكافآت والرواتب وسياسة التدريب والتأهيل المستمر بما يضمن استقطاب 

أشخاص مؤهلين للعمل في البنك واالحتفاظ بهم.
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خامسًا - لجنة التمويل:
صفة العضويةاألعضاء

رئيسًا للجنة السيد تيسير الزعبي/ رئيس مجلس اإلدارة

عضوًا الدكتور غالب عبد المنعم بياسي / عضو مجلس اإلدارة

عضوًاالسيد الدكتور نبيل الياس/ عضو مجلس اإلدارة

السيد فراس ناصر/ نائب الرئيس التنفيذي

يحق للجنة إذا ما اقتضت الحاجة دعوة أي من المدراء المعنيين لحضور االجتماعات لالستئناس برأيهم والقيام بالمهام الموكلة اليهم على أكمل وجه.

أمينًا للسر

مهام لجنة التمويل:
دراسة طلبات التمويل واالستثمار المقترحة من اإلدارة التنفيذية للبنك التخاذ 
البنك ويؤمن فرص  بما يحفظ حقوق  المناسب  االئتماني واالستثماري  القرار 
استثمارية مربحة مع االلتزام التام بمتطلبات التعميم رقم ٣٩٠/١٦٥ الصادر عن 

مفوضية الحكومة لدى المصارف بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٠
وغير  المباشرة  واالستثمارية  االئتمانية  القرارات  اتخاذ  صالحية  للجنة  ويكون 
المباشرة للمبالغ التي تزيد عن سبعمائة وخمسون مليون ليرة سورية ولغاية 
مليارين ونصف ليرة سورية وما زاد عن مليارين ونصف  ليرة سورية يكون من 
متطلبات  مع  يتوافق  بما  نشاطها  اللجنة  وتمارس  اإلدارة  مجلس  صالحيات 
مصرف سورية المركزي و/أو مجلس النقد و التسليف وأية جهات إشرافية أخرى.

اجتماعات لجنة التمويل:
تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ما دعت الحاجة وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة

مدة العضوية في لجنة لتمويل:
تكون مدة العضوية في لجنة التمويل مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في 

المجلس.

آلية اتخاذ القرار في لجنة التمويل:
تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية 

الحضور.
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سادسًا - لجنة االستشارات القانونية :
صفة العضويةاألعضاء

رئيسًا للجنة السيد باسم زيتون/ نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضوًاالسيد قاسم زيتون/ عضو مجلس اإلدارة

عضوًاالسيد بشار الست/ الرئيس التنفيذي /

السيد محمد المؤذن/ مدير الدائرة القانونية /

السيد مراد الدين كلش/ أمين سر مجلس اإلدارة/

عضوًا

عضوًا / أمين سر اللجنة

عدد االجتماعات وتواريخها: 

االجتماع األول بتاريخ  2021/9/30

مهام لجنة االستشارات القانونية : 
1- تقديم المشورة القانونية في كافة القضايا التي تعرض عليهم

التمويل  ملفات  وبخاصة   – قانونيًا  الماحقين  العمالء  ملفات  كافة  متابعة   -2
التجاري – والمتخلفين عن السداد والمتابعين من قبل مكتب الشؤون القانونية 

والتي تعرض عليهم بشكل دوري ومتكرر.
3- متابعة كافة الدعاوى التي تعرض عليهم والمرفوعة من وعلى البنك بكافة 

درجات التقاضي.
4- تقديم االستشارات والرأي القانوني في كافة القضايا المعروضة عليهم

اجتماعات اللجنة:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناًء على دعوى رئيسها وعندما تقتضي الحاجة.

مدة العضوية:
تكون مدة عضوية  رئيس اللجنة ونائبه مرتبطة بمدة بقائهم كأعضاء في مجل 

اإلدارة
يتم إضافة أعضاء أخرين إلى اللجنة القانونية بموجب قرار مجلس اإلدارة بناًء 

على توصية رئيس اللجنة –وفق ما يراه مناسبًا – 

آلية اتخاذ القرار:
 تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية 
الحضور وفي حال تساوي   األصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس اللجنة.
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سابعًا - لجنة شراء العقارات:
 رئيسًا اللجنةالسيد تيسير الزعبي / رئيس مجلس اإلدارة

عضوًا السيد باسم زيتون / نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضوًاالسيد الدكتور نبيل الياس / عضو مجلس اإلدارة

عضوًاالسيد قاسم زيتون / عضو مجلس اإلدارة

عضوًاالسيد أحمد نحاس / عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي / عضو مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون اإلدارية / السيد فؤاد شرف

عضوًا

أمينا للسر

عدد االجتماعات وتواريخها:

لم يتم عقد اي اجتماع للجنة خالل عام 2021

مهام لجنة شراء العقارات:
وفــق  بالشراء  المناسب  القــرار  واتخــاذ  المراد شراؤها  العقــارات  على  االطالع 

تعليمات  مصرف سورية المركزي.
االستعانة بمن تراه مناسبَا من الخبراء أو المقيمين أو غيرهم في عملها.

صالحيات اللجنة:
اتخاذ القرار المناسب لشراء عقارات للبنك.

اجتماعات اللجنة:
تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.

مدة العضوية:
تكون مدة العضوية في اللجنة مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في المجلس.

آلية اتخاذ القرار:
تكــون اجتماعات اللجنــة قانونيــة بحضــور غالبيــة أعضائهــا وتصــدر القــرارات 

بأغلبيــة الحضــور مــع ضرورة وجــود رئيــس اللجنــة.
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الباب الحادي عشر
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مع الجهة الممثلة
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الباب الثاني عشر
عدد إجتماعات مجلس اإلدارة المنعقـدة  / عدد

اإلجتماعات التي حضرها  كل عضو خالل عام 2021
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أوًال - عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  2021

ثانيًا - عدد االجتماعات التي حضرها كل 
عضو من األعضاء

2021/2/16

2021/6/20

2021/8/3

2021/9/14

2021/11/1

2021/12/8

6

6

6

6

6

6

5

تم عقد 6 اجتماعات لمجلس اإلدارة وفق التواريخ التالية: 
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الباب الثالث عشر
ضوابط مجلس اإلدارة
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أوًال - آلية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة:
يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع المتطلبات الواردة ضمن قانون 
تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وقانون النقد األساسي رقم 23 
المؤسسية  الحوكمة  ٢٠١١ودليل  لعام   29 رقم  الشركات  قانون  و   2002 لعام 
والنظام األساسي الخاص ببنك سورية الدولي اإلسالمي وتعليمات مصرف 
لعضوية  ترشحهم  على  المركزي  سورية  مصرف  يوافق  ومن  المركزي  سورية 

مجلس اإلدارة ويتم اختيار األعضاء وفق ما يلي:

من  125,000/ سهم   / ل  مالكًا  يكون  أن  اإلدارة  مجلس  عضو  يشترط في   -1
أسهم الشركة على األقل .

عضو  أسهم  عدد  لمثلي  مالكًا  يكون  أن  اإلدارة  مجلس  رئيس  في  يشترط   -2
مجلس اإلدارة على األقل .

3- تبقى أسهم أعضاء مجلس اإلدارة المطلوبة لعضوية المجلس محبوسة وفقًا 
ألحكام المادة /144/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم/ 29/ عام 2011.

4- أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أوالتجارية.
5- أن يثبت أنه لم يحكم بجرم كالسرقة أوإساءة االئتمان أو االحتيال أو االفالس 
بالمخدرات  أواالتجار  األموال  أوغسيل  المال  أواغتصاب  أواالختالس  االحتيالي 
المالية أوبالجرائم المخلة  الدولة  أوسحب شيك بدون مقابل أوالنيل من مكانة 
بالثقة العامة أوأية جناية أوجنحة شائنة أوإخفاء األموال المحرزة بنتيجة إحدى هذه 
الجرائم أوتصريف هذه األموال سواء كان الحكم صادرًا في سورية اوفي الخارج 
وسواء كان المحكوم فاعًال أصليًا أوشريكًا أومتدخًال في أي من الجرائم المذكورة 

ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم.

6- وتنقسم إلى :
أ - إنتخاب الهيئة العامة لمساهمي البنك ألربعة أعضاء سوريين حاصلين على 
المخصصة  االسهم  وهي  /أ/   فئة  األسهم  حملة  من  تصويت  نسبة  أعلى 
ترشحهم  على  المركزي  سورية  مصرف  يوافق  ممن  السوريين  للمساهمين 

ليمثلوا مقاعد المساهمين السوريين األربعة  في مجلس اإلدارة .
ب - إنتخاب الهيئة العامة لمساهمي البنك لثالث أعضاء غير سوريين حاصلين 
على أعلى نسبة تصويت من حملة االسهم فئة /ب/ وهي االسهم المخصصة 

لغير السوريين.
ج - إنتخاب مساهمين سوريين ممن  يوافق مصرف سورية المركزي عليهم في 
حالة تنازل حملة االسهم من فئة /ب/ المذكورين أعاله عن احقيتهم في الترشح 

ألي دورة.
7- توفر القدرة لدى المرشح على حضور اجتماعات المصرف حضورًا مباشرًا سواًء 
تم عقده في سورية أوخارجها,  ووفق األحكام المحددة في الفقرتين 2 و3 من 
المادة / السادسة / من دليل الحوكمة لجهة عدد االجتماعات التي يجب حضورها 

شخصيًا اوعن طريق اإلنابة.

8 - توفر المؤهالت العلمية الالزمة لدى المرشح,  بما ال يقل عن مؤهل 
جامعي في أحد مجاالت العلوم االقتصادية أوالمصرفية أوالمالية( أو 

القانونية) .
9 - توفر الخبرة في المجال المصرفي بشكل عام واإلسالمي بشكل خاص ,  

بحيث ال تقل مدة الخبرة التي يتمتع بها كل مرشح في مجال النشاط 
المصرفي التقليدي أواإلسالمي عن 5 سنوات في منصب إدارة إشرافية 

أوإدارة تنفيذية عليا.(بحيث تجمع الخبرة المصرفية مع الخبرة االدارية ).
10- توفر الخبرة في المجاالت التجارية أوالعلمية أوالمهنية أوالمهارات 

المتخصصة األخرى بما في ذلك الخبرات في المجال المالي واالقتصادي 
أوالقانوني أوالمحاسبي,  وبما ال يقل عن مدة 5 سنوات في أي من هذه 

المجاالت.
11- بالنسبة للشخص الذي سيتم انتخابه رئيسًا للمجلس يجب أن يكون من 

أصحاب الخبرات المصرفية حصرًا, وتتوفر لديه القدرة على ممارسة كافة 
المهام والمسؤوليات المنوطة بهذا المنصب ال سيما المحددة بالمادة 

/الخامسة/ من دليل الحوكمة المعتمد. وذلك سواًء كان رئيس المجلس شخص 
طبيعي أم ممثال لشخص اعتباري.

12 - يحق للمساهم الذي يحمل أسهم أقل من نصاب العضوية ولغير 
المساهم في البنك الذي  يجب عليه أن يحمل سهمًا واحدًا كحد أدنى بتاريخ 

انعقاد الهيئة العامة , من الذين يرغبون بترشيح أنفسهم وممن تنطبق عليهم 
شروط العضوية المشار إليها تقديم طلب الترشح  لعضوية مجلس اإلدارة 
حسبما هو موضح أعاله على أن يلتزم باستكمال أسهم العضوية البالغة 
125,000سهم للعضو /  و250,000سهم لرئيس المجلس ضمن المهلة 

المحددة في قانون الشركات والبالغة 30 يوما من تاريخ انتخابه من قبل الهيئة 
العامة للبنك.

59



ثالثًا - مسؤوليات وصالحيات رئيس وأعضاءثانيًا - مسؤوليات مجلس اإلدارة:
1- يتمتع مجلس اإلدارة بالسلطات والصالحيات الواسعة للقيام بجميع األعمال          مجلس اإلدارة:

التي يقتضيها سير عمل البنك وفقًا لغاياته.  وليس لهذه الصالحيات من حد إال 
فيما ُنصَّ عليه في القوانين السارية .

2- على مجلس اإلدارة أن يتقيد بقرارات مجلس النقد والتسليف.
3- اقتراح  ثالثة  إلى  خمسة من علماء الفقه والشريعة لعضوية هيئة الرقابة 

الشرعية على الهيئة العامة للمساهمين.
4- إعالم مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أوعزلها او 

عند إجراء اي تعديل عليها.
5- يعد مجلس اإلدارة الميزانية السنوية للبنك  وحساب األرباح والخسائر وذلك 

خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية المنقضية.
6- اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للبنك أووكالء أوممثلين له داخل سورية 

وخارجها.
7- اقتراح أي تعديل على النظام األساسي.

المشترك  االستثمار  حسابات  مخاطر  لمواجهة   / / صندوق  احتياطي  تكوين   -8
لتغطية أية خسائر ناتجة عن االستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية بموجب 

أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005.
9- تعيين رئيس تنفيذي بموافقة مصرف سورية المركزي ونائب رئيس تنفيذي 
بعزلهما  الحق  وللمجلس  المصرفية  والخبرة  المهنية  والكفاءة  بالنزاهة  يتمتعان 
واستبدالهما عندما تقتضي الحاجة مع مراعاة المادة / 147/ من قانون الشركات 

الصادر بالمرسوم رقم /29/ لعام 2011 .
10- يضع نظام العاملين وفق أحكام قوانين العمل النافذة .

11- يعد مجلس اإلدارة المسؤول األساسي عن مدى التزام البنك بالمرسوم 
التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديالته الالحقة وتعليماته التنفيذية  والقرار 

19 الصادر عن هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب عام 2019.

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه المساهمين وتجاه البنك  وتجاه 
الغير عن أعمالهم، سواء أكانت واقعة خطأ وإهماال أوتقصيرًا أوقصدًا، وذلك 

وفقًا ألحكام المادة /153- 154 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم 
/29/ لعام 2011,  وتتمثل صالحيات رئيس مجلس اإلدارة  فيما يلي : 

1- يجب على رئيس مجلس اإلدارة أن ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.
2- ينوب عن رئيس المجلس نائب رئيس مجلس اإلدارة في حالة غيابه.

3- ال يجوز لرئيس أوأعضاء مجلس اإلدارة تولي وظيفة ذات أجر أوتعويض في 
البنك باستثناء ما يتقاضوه من مكافآت وتعويضات كأعضاء مجلس اإلدارة .

4- ويكون لرئيس مجلس اإلدارة تمثيل البنك والتوقيع عنه لتنفيذ قرارات 
المجلس وفق الحدود والقواعد التي يحددها مجلس اإلدارة.

رابعًا - دورية اجتماعات المجلس:
- يجتمع مجلس اإلدارة اجتماعًا عاديًا مرة كل شهرين.

- يجتمع أيضًا اجتماعُا طارئًا كلما دعت الحاجة بناًء على دعوة رئيسه أو طلب ربع 
أعضائه على األقل.
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الباب الرابع عشر
المعيار المعتمد في  تقييم مجلس اإلدارة

61



تم إتباع معيار مؤشر األداء الرئيسي  ( KPI )  لقياس فعالية أداء أعضاء مجلس اإلدارة  
للعام  2021 وفق مهامهم المذكورة ضمن دليل الحوكمة المؤسسية فتم:

- تقييم أداء المصرف من خالل:
1- المصادقة على خطط وأهداف البنك والتأكد بأن 90٪ منها تم 

تطبيقه آخر العام.
2- تحديد الغرامات.

3- التجاوزات.
4- تعليمات الحلول والمحاسبة.

5- اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية.

- رفع سوية أداء المؤسسة لتطوير العمليات االدارية  من خالل:
الموافقة على تطوير الكفاءات وخطة التدريب لكل األقسام.

- قياس المخاطر ومنظومتها من خالل:
1- العمل على تخفيض درجة المخاطر المحتملة.

2- تحليل بيانات المخاطر وتوثيق اإلجراءات

- االلتزام بسياسة االمتثال وتطويرها من خالل:
التأكد بأن كل العمليات في البنك تكون وفق القوانين والمعايير 
الداخلية  للمؤسسة  الداخلية  والسياسات  والتعليمات  الشرعية 

والخارجية للدولة على أن ال تتجاوز نسبة المخالفة فيها الـ٪5
كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بإجراءات البنك 

المالية واإلدارية.

وانجازات  ميزانية  عن  ودقيقة  واضحة  بتقارير  السوق  تزويد   -
المؤسسة من خالل:

الخاصة  البنك  إفصاحات  في  أخطاء  أية  وجود  عدم  من  التأكد 
بالمساهمين والمودعين على أن ال تتجاوز نسبة الخطأ 0,001 

تقارير  عن  الناتجة  و  المجلس  لجان  توصيات   ومتابعة  تدقيق 
سنويا  مرات   ٤ وااللتزام  الشرعي  والتدقيق  الداخلي  التدقيق 

على األقل.

- حضور االجتماعات الدورية للمجلس من خالل:
التأكد بحضور اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية.

حضور جميع الجلسات العامة التي تتطلب تواجد السادة أعضاء 
مجلس اإلدارة مثل المؤتمرات الخاصة بالبنك.

- مقارنة أداء المؤسسات األخرى المشابهة من خالل :
بنود  مقارنة  بناًء  الخاص  المصرفي  القطاع  ضمن  البنك  مركز 
في  العاملة  الخاصة  للمصارف  المنشورة  المالية  القوائم 

الجمهورية العربية السورية
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الباب الخامس عشر
هيكل الملكية األساسي للبنك وحقوق التصويت

 وعدد المساهمين
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أوًال - هيكل الملكية األساسي:
رأس مال الشركة (15,000,000,000  ليرة سورية  ) موزع على (150,000,000  سهم ) قيمة كل سهم ( 100 ليرة سورية  ) وجميع 

أسهم الشركة إسمية مقسمة إلى فئتين : 

- فئة أ:
هي األسهم التي ال يجوز تملكها إال  ألشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين وتسدد قيمتها بالليرات السورية باستثناء السوريين 
المقيمين في الخارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتابهم باالسهم بالقطع األجنبي حسب سعر الشراء الوارد في نشرة أسعار 

الصرف الحرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ اليوم السابق لبدء اإلكتتاب. 

- فئة ب:
 

وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتها بالقطع 
لبدء  السابق  اليوم  بتاريخ  المركزي  الصادرة عن مصرف سورية  الحرة  الصرف  الوارد في نشرة أسعار  الشراء  األجنبي حسب سعر 

اإلكتتاب.
 

ثانيًا - حقوق التصويت:
لكل مساهم عدد من األصوات يوازي عدد أسهمه التي يمتلكها

ثالثًا - عدد المساهمين:
بلغ عدد مساهمي البنك حتى تاريخ  2021/12/31

( 12,259 ) مساهمُا.
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الباب السادس عشر
 بنود بيانات اإلفصاح و تقرير مجلس اإلدارة
والشفافية اإلفصاح  نظام  وفق   وفق 
هيئة ورقابة  إلشراف  الخاضعة   للجهات 

األوراق واألسواق المالية السورية
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1- بيان باألنشطة المتعّلقة بالمساهمة في 
المسؤولية االجتماعية عن عام 2021:

1- بمناسبة اليوم العالمي لسرطان األطفال وللعام الثاني على 
التوالي أقام بنك سورية الدولي اإلسالمي يومًا ترفيهيًا هادفًا 
البيروني  مشفى  من  كل  في  السرطان  مرضى  ألطفال 
تحت  وذلك  السرطان  أطفال  ومعالجة  لرعاية  أليسار  ومؤسسة 
شعار" أطفالنا أبطال " تخلل الفعالية حفل غداء وفقرات التسلية 

والترفيه وتقديم الهدايا المتنوعة لكافة األطفال.
2- بمناسبة عيد األم وتحت شعار هي الحياة احتفل بنك سورية 
العمل  مراكز  مختلف  في  موظفاته  بجميع  اإلسالمي  الدولي 

وقدم الهدايا الرمزية لكافة موظفات البنك.
الدولي  سورية  بنك  أقام  المبارك  رمضان  شهر  بمناسبة   -3
اإلسالمي مأدبة إفطار لقرى األطفال )  SOS قرية قدسيا ومقر 
صحنايا) وضمن أجواء مميزة أقيم حفل اإلفطار الذي تاله نشاط 
ومسابقات  متنوعة  تسلية  فقرات  تضمن  لألطفال  ترفيهي 

لجميع األطفال.
على  الخامس  وللعام  اإلسالمي  الدولي  سورية  بنك  كرم   -4
الشهادة  في  سورية  مستوى  على  األوائل  الطالب  التوالي 
الثانوية بمختلف فروعها وذلك برعاية السيد وزير التربية الدكتور 

دارم الطباع تحت شعار "األمل بالعلم" .
5- وقع بنك سورية الدولي اإلسالمي مذكرة تفاهم مع االتحاد 

الوطني لطلبة سورية لدعم األنشطة الريادية للطلبة.
سورية  بنك  أقام  اإلعاقة  لذوي  العالمي  اليوم  بمناسبة   -6
لرعاية  الرجاء  الدولي اإلسالمي نشاطًا ترفيهيًا ألطفال جمعية 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتضمن النشاط مجموعة من 
التي انسجم وتفاعل معها األطفال  الهادفة  المتنوعة  الفقرات 

وتم توزيع الهدايا التحفيزية.

دفعها  التي  والمنح  والتبرعات  المبالغ   -  2
البنك فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية:

قرى  لصالح  دعمه  اإلسالمي  الدولي  سورية  بنك  قدم   -1
األطفال SOS  من خالل تجهيز ثالث قاعات للمعلوماتية بأجهزة 

الحاسوب والكراسي المكتبية.
لجمعية  مالي  بمبلغ  اإلسالمي  الدولي  سورية  بنك  تبرع   -2
الشهر  بالسرطان وذلك خالل  المصابين  لرعاية األطفال  بسمة 
المصابين  لألطفال  العالمي  اليوم  يصادف  والذي  الثاني 

بالسرطان.
3- تبرع بنك سورية الدولي اإلسالمي بمبلغ مالي لمؤسسة 

أليسار لرعاية ومعالجة أطفال السرطان في شهر رمضان.
لصالح  والطابعات  الحاسوب  أجهزة  من  بعدد  البنك   تبرع   -4

مؤسسة أليسار لرعاية ومعالجة أطفال السرطان.
لوزارة  مالي  بمبلغ  اإلسالمي  الدولي  سورية  بنك  تبرع   -5
مدينة  أرض  على  المقام  الخيري  السوق  لدعم  دمشق  أوقاف 

المعارض طيلة شهر رمضان الكريم.

وعليه فقد قام البنك بتحمل المسؤولية 
االجتماعية والوطنية والخيرية عبر تقديم مبلغ 

(191,788,395)  ليرة سورية.

رئيس  و  التنفيذي  الرئيس  تصريحات   –3
مجلس اإلدارة : 

تصريحات السيد الرئيس التنفيذي:
- تصريح للرئيس التنفيذي بمناسبة مشاركة البنك في معرض 
بتاريخ   SYRIA Hi-tech واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

2021/6/15
- تصريح للرئيس التنفيذي في البيان الصحفي الخاص بانعقاد 

الهيئة العامة للبنك بتاريخ 2021/6/21
بحفل  الخاص  الصحفي  البيان  في  التنفيذي  للرئيس  تصريح   -
بتاريخ  عمالئه  لكبار  حلب  في  البنك  أقامه  الذي  العشاء 

2021/8/18

تصريحات السيد رئيس مجلس اإلدارة:
- تصريح للسيد رئيس مجلس اإلدارة في البيان الصحفي الخاص 

بانعقاد الهيئة العامة للبنك بتاريخ 2021/6/21
- تصريح للسيد رئيس مجلس اإلدارة في البيان الصحفي الخاص 
بتاريخ  عمالئه  لكبار  حلب  في  البنك  أقامه  الذي  العشاء  بحفل 

2021/8/18

إجراءات  لفعالية  السنوي  التقييم  نتائج   -  4
التي  والتحسينات  للبنك،  الداخلية  الرقابة 
أنظمة وإجراءات  إدخالها على  الشركة  تخطط 

الرقابة الداخلية في السنة التالية:

البنى  توفر  من  الداخلي  التدقيق  إدارة  قبل  من  التأكد  تم 
من  الداخلية  الرقابة  وأنظمة  المخاطر  إلدارة  الالزمة  األساسية 
مدى استقاللية هذه اإلدارة, كما تم رفع تقارير دورية إلى لجنة 
الرقابة  وأنظمة  المخاطر  إدارة  وفعالية  كفاءة  لتقييم  التدقيق 
الداخلية وبيان نقاط الضعف التي تعتريها. وبيان أية انحرافات 
ومن  الموضوعة  واإلجراءات  والسياسات  األنظمة  عن 
التحسينات المخطط لها في السنة التالية  تنفيذ عمليات تدقيق 
بالمخاطر  مرتبطة  المالية  النواحي  في  متخصصة  داخلي 
المالية وتقييم  التقارير  الدولية إلعداد  االئتمانية وفقًا للمعايير 
تم  التي  المعامالت  نتائج  تدقيق  خالل  من  المعلومات  دقة 

اختبارها والتأكد من آلية استخراج التقارير ومستخرجاتها.

محددين  موردين  على  االعتماد  درجة   -  5
حال  في  وخارجيًا)  (محليًا  رئيسيين  اوعمالء 
إجمالي  من  فأكثر   ٪10 يشكل  ذلك  كون 
على  اواإليرادات  المبيعات  أو  المشتريات 

التوالي:

معهم  التعاقد  تم  رئيسسيين  عمالء  أو  موردين  أي  يوجد  ال 
بنسبة 10٪ أو أكثر من إجمالي مشتريات او مبيعات أو ايرادات 

البنك عام 2021.
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6- العقود والمشاريع التي عقدها البنك مع 
أو  الحليفة  أو  الشقيقة  أو  التابعة  الشركات 
رئيس مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس إدارتها 
الشركة  في  موظف  أي  أو  العام  مديرها  أو 
حتى  المذكورين  جميع  وأقرباء  الُمصِدرة، 

الدرجة الرابعة : 

ال يوجد أية إرتباطات عقدها البنك مع الجهات المشار إليها أعاله 
خالل العام 2021.

اوامتيازات  حكومية  حماية  ألية  وصف   -7
تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب 
القوانين واألنظمة أوغيرها مع اإلشارة إلى 
التي يسري عليها ذلك، ووصف ألية  الفترة 
تم  امتياز  أوحقوق  حقوق  أو  اختراع  براءات 

الحصول عليها من قبل البنك:

والحماية  االختراع  وبراءات  المنتجات  و  الخدمات  صعيد  على 
الحكومية يتمتع البنك منذ التأسيس بالحماية والرقابة القانونية 
وهيئة  المركزي  سورية  مصرف  قبل  من  الوقت  بذات  والفنية 
االوراق المالية و وزارة اإلقتصاد والتجارة الخارجية و وزارة التجارة 
األموال  غسل  مكافحة  وهيئة  المستهلك  وحماية  الداخلية 

وتمويل اإلرهاب.
و خالل عام 2021 ال يوجد أي براءات اختراع او حقوق أو امتياز 

ألي منتجات أو خدمات تم اطالقها من قبل البنك.

على  مفروض  جزاء  أو  عقوبة  أي  بيان   –8
أو  رقابية  جهة  أي  من  الُمصِدرة  الشركة 
تأثير جوهري  تنظيمية أو قضائية إذا كان لها 

خالل العام 2021: 

- على الصعيد المحلي لم يصدر أية قرارات حكومية أو عقزبات 
تأثير  لها  كان  أو قضائية  تنظيمية  أو  رقابية  جهة  أي  من  جزائية 

جوهري على نشاط البنك.
أما دوليًا فقد استمرت جهود متابعة ملف العقوبات بالتنسيق 
مع محامي البنك في الواليات المتحدة األمريكية بغية رفع اسم 
مفروضة  مازالت  والتي  األمريكية  العقوبات  قائمة  من  البنك 
األصول  مراقبة  مكتب  قبل  من   2012 العام  منذ  البنك  على 
األمريكية، وذلك من خالل  الخزانة  لوزارة  التابع   OFAC األجنبية 
مع  المستمر  والتواصل  المستجدات  آلخر  الحثيثة  المتابعة 
المحامي األمريكي ودراسة المقترحات المقدمة من قبله في 

هذا الشأن.
.

9– وصف للمخاطر التي تواجهها الشركة:

القطاعات  كافة  على  مسبوق  غير  تحديًا  كورنا  جائحة  فرضت   -
االقتصادية دون استثناء, وعلى صعيد القطاع المصرفي فقد 
أسفرت عن نشوء ضغوط على أسواق التمويل قصير األجل و 
تراجع في سيولة السوق مع آثار واضحة من الركود االقتصادي, 
وبدأت مالمح التعافي مطلع العام 2021  في ضوء توفر عدد 

من اللقاحات .
- واجهت السوق المالية السورية حالة انكماش اقتصادي بسبب 
العقوبات الخارجية وتقييد حركة الصادرات والواردات والتحويالت 
المالية باإلضافة لألزمة المالية في لبنان وتجميد أموال سورية 
في البنوك اللبنانية مما أثر سلبا على نشاط القطاع المصرفي, 
بنك  حرص  فقد  اليقين  وعدم  الرؤيا  وضوح  عدم  ظل  وفي 
بالسياسات  االلتزام  تشديد  على  االسالمي  الدولي  سورية 
الهادفة  المركزي  المصرف  تعليمات  مع  المتوافقة  االئتمانية 
الظروف  لمواجهة  االستراتيجية  المستلزمات  توفير  لدعم 
االقتصادية الراهنة و تحفيز القطاعات الحيوية للتخفيف من آثار 

األزمة.

10- اإلفصاح عن تطبيق البنك لمعايير الجودة 
الدولية:

المطبق  الجودة  إدارة  نظام  على   2021 عام  خالل  البنك  حافظ 
للزيارة  البنك  خضع  كما  وفعاليته،  استمراريته  من  وتأكد  لديه 
الدورية للتدقيق الخارجي للجودة من قبل الشركة المانحة وتمت 
 ISOالـ شهادة  على  والمحافظة  المنح  باستمرار  التوصية 
9001:2015  ، وجاءت التوصية كدليل على مطابقة نظام إدارة 

الجودة في البنك لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية.

غير  طبيعة  ذات  لعمليات  المالي  األثر   -11
2021 وال  المالية  السنة  متكررة حدثت خالل 

تدخل ضمن النشاط الرئيسي للبنك:  

أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل  ال يوجد 
السنة المالية 2021 و ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للبنك.
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والخسائر  لألرباح  الزمنية  السلسلة   -12
حقوق  وصافي  المحققة  واألرباح 
المالية  االوراق  وأسعار  المساهمين 
خمس  عن  التقل  لمدة  وذلك  المصدرة، 
أيهما   / الشركة  تأسيس  اومنذ  سنوات 

أقل مع التمثيل البياني:

الوصف

1,166.41
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1,14,11,30,00,0األرباح الموزعة

- علمًا أن األرباح الموزعة هي على شكل أسهم منحة وليست 
توزيعات نقدية.



13- التمثيل البياني للسلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة وحقوق المساهمين وأسعار 
االوراق المالية المصدرة، لمدة التقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة:

 صافي األرباح/ خسارة بعد استبعاد أثر تقييم القطع البنيوي /
مليارليرة سورية
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14- حصة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في 
ملكية أسهم البنك 2021

15- عدد اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية وعدد األعضاء الذين حضروا كل 
اجتماع عام 2021: 

١٦ - أسماء كبار مالكي األسهم ٥٪ فأكثر مع نسب التملك :  

2021/2/17

2021/4/7

2021/6/9

2021/8/25

2021/10/20

2021/11/11

2021/12/15

الدكتور محمد نجدات المحمد

2066
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20202021

44.999.975

15.607.827

7.499.986

7.499.986

44.999.975

14.390.568

7.499.986

7.499.986

29.99

10.4
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١٧ - عدد األوراق المالية المصدرة من قبل البنك، والمملوكة من قبل أي طرف من 
األطراف ذوي العالقة مقارنة بالسنة السابقة:

20202021

250,000

220,602

220,602

125,000

220,602

125,000

250,000

220,602

220,602

125,000

220,602

125,000

125,000

20202021
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١٨ - حصص أعضاء مجلس اإلدارة من رأس المال:

19- أعضاء مجلس اإلدارة الذين تقدموا 
باستقالتهم من مجلس اإلدارة خالل 

العام 2021:

ال يوجد أي استقالة تم تقديمها من قبل السادة أعضاء مجلس 
اإلدارة خالل العام خالل العام 2021

20-  مقدار أتعاب التدقيق  للبنك  أو  للشركات  
التابعة ، ومقدار  أية  أتعاب  عن  خدمات  أخرى  

تلقاها  المفتش  أو مستحقة  له:

 2021 عام  خالل  الخارجي  الحسابات  مدقق  أتعاب  بلغت   -
(28,500,000  )  ليرة سورية فقط ال غير. 

- بلغت أتعاب تدقيق شركات خارجية أخرى خالل عام 
2021 ( 17,000,000) ليرة سورية فقط ال غير وهي شركة طالل 

أبو غزالة لقاء التدقيق على أنظمة معلومات البنك.
- بلغت أتعاب تدقيق نظام ادارة الجودة ( 4,521,600 ) ليرة سورية 

فقط ال غير. 
وشركات  الخارجي  الحسابات  مدقق  أتعاب  مجموع  فإن  وبالتالي 

التدقيق األخرى بلغت  ( 50,021,600) ليرة سورية  فقط ال غير.

21 - المزايا والمكافآت :

وأعضاء  رئيس  عليها  حصل  التي  و  والمكافآت  التعويضات   - أ 
مجلس اإلدارة

- حصل رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة على مبلغ 
(  110,000,000  ل.س ) كتغطية بدالت.

- حصل رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة على مبلغ
( 526,055,478   ل.س ) كمكافآت. 

- حصل رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة على مبلغ
(  107,669,312  ل.س ) كإقامة وتنقالت. 

وبالتالي يصبح اجمالي الذي حصل عليه رئيس واعضاء مجلس 
االدارة كمزايا ومكافآت خالل العام 2021 / (743,724,790) ليرة 

سورية  فقط ال غير.

اإلدارة  أعضاء  عليها  حصل  التي  والمكافآت  التعويضات   - ب 
العليا ذوي السلطة التنفيذية بما فيها الرواتب السنوية ونفقات 

السفر واالنتقال داخل سورية وخارجها:
 2021 لعام  العليا  التنفيذية  اإلدارة  رواتب وحوافز  بلغ  مجموع 

حوالي  (2,021,793,333  ) ل.س فقط ال غير.

الرقابة  هيئة  أعضاء  عليها  حصل  التي  والمكافآت  المزايا   - ج 
الشرعية:

بلغت مزايا و تعويضات ومكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 
عن عام 2021  مبلغًا و قدره ( 128,416,442) ل.س

22 - وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها 
ومجاالت نشاطها ونتيجة أعمالها:

اليوجد أي شركات تابعة للبنك خالل العام 2021 .

72

نسبة الملكية 2021اسم المستثمر

٪0.16 السيد تيسير الزعبي

٪0.15 السيد باسم زيتون

٪0.15 السيد مأمون الدركزللي

٪0.15 الدكتور نبيل الياس

٪0.08 السيد أحمد نحاس
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٪0.08 الدكتور غالب بياسي





الباب السابع عشر
تحليل المركز المالي والوضع التنافسي لبنك سورية

الدولي اإلسالمي حتى تاريخ 30 / 09 / 2021
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إجمالي الموجودات:

٪ 23

استحوذ بنك سورية الدولي اإلسالمي على المرتبة األولى بين المصارف اإلسالمية والتقليدية على 
صعيد إجمالي الموجودات التي بلغت حوالي 2,388 مليار ليرة سورية, وبحصة سوقية بلغت حوالي

23 ٪ 

إجمالي الودائع:
حقق البنك المركز األول بين البنوك السورية الخاصة بمبلغ إيداعات بلغ حوالي 2,156 مليار, وبحصة 

سوقية بلغت حوالي ٪28 

سورية الدولي اإلسالمي

المصارف السورية الخاصة

سورية الدولي اإلسالمي

المصارف السورية الخاصة

٪ 77

٪ 28

٪ 72
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إجمالي حقوق المساهمين:
يسعى بنك سورية الدولي اإلسالمي دومًا إلى تنمية حقوق المساهمين التي يعتبرها من أهم 

مؤشرات األداء, فقد بلغت حقوق المساهمين حوالي 174.91 مليار ليرة سورية وبحصة سوقية بلغت 
حوالي ٪8

سورية الدولي اإلسالمي

المصارف السورية الخاصة

إجمالي التمويالت:
تربع بنك سورية الدولي اإلسالمي على رأس الهرم فيما يخص التمويالت للمصارف اإلسالمية 
والتقليدية معًا, حيث تم منح ما يقارب 1,037 مليار ليرة سورية, وبحصة سوقية بلغت حوالي ٪39

سورية الدولي اإلسالمي

المصارف السورية الخاصة

٪ 92

٪ 8

٪ 39

٪ 61
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صافي األرباح:
بلغت أرباح البنك حوالي 76 مليار ليرة سورية, وبحصة سوقية بلغت حوالي ٪7 

المصارف السورية الخاصة

سورية الدولي اإلسالمي

صافي الربح بعد استبعاد أثر ربح القطع البنيوي:
بلغت أرباح البنك حوالي 15 مليار ليرة سورية, وبحصة سوقية بلغت حوالي ٪21

سورية الدولي اإلسالمي

المصارف السورية الخاصة

٪ 93

٪ 7

٪ 21

٪ 79
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إيرادات خدمات بنكية:
شكلت نسبة إيرادات الخدمات البنكية لبنك سورية الدولي اإلسالمي حوالي 6 ٪ من الحصة السوقية, 

وبمبلغ حوالي 5.7 مليار ليرة سورية

سورية الدولي اإلسالمي

المصارف السورية الخاصة

٪ 6

٪ 94

ايرادات التمويالت:
بلغت ايرادات التمويل مبلغًا و قدره حوالي 34 مليار ليرة سورية, وبحصة سوقية بلغت حوالي ٪30

٪ 30

٪ 70

سورية الدولي اإلسالمي

المصارف السورية الخاصة
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الباب الثامن عشر
تحليل أداء سهم البنك في سوق دمشق لألوراق المالية
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أداء سهم بنك سورية الدولي اإلسالمي SIIB   في 
سوق دمشق لألوراق المالية في العام 2021

استحوذ سهم بنك سورية الدولي اإلسالمي على 20٪ من أحجام التداول حيث 
كان من األسهم القيادية في سوق دمشق لألوراق المالية، والذي دائمًا ما يكون 
قائدًا للتوجه العام للسوق المالية، وبعد استبعاد الصفقات الضخمة التي تمت 
في السوق خالل العام 2021 فقد استحوذ سهم البنك على ما نسبته 20٪ من 
تعامالت السوق المالية في العام 2021 أوما يعادل 5.7 مليارات ليرة سورية، 
5.4 ماليين سهم،  نحو   2021 العام  المتداولة في  البنك  كمية أسهم  وبلغت 
مستوى  على  وأغلق  تقريبًا   ٪39 بنسبة  سعره  في  نموًا  البنك  سهم  وحقق 

1,166 ليرة سورية.
منذ  لها  أداء  أفضل  على   2021 العام  في  تعامالتها  دمشق  بورصة  وأنهت 
افتتاحها في العام 2009، وبلغت قيمة التداول مع احتساب الصفقات الضخمة 
نحو 351 مليار ليرة سورية، وبمتوسط قيمة تداول 1.4 مليار ليرة في الجلسة 
دمشق  سوق  لمؤشر  قياسي  مستوى  تحقيق   2021 العام   وشهد  الواحدة، 
DWX  مسجًال أعلى ارتفاع له على اإلطالق وأغلق مع نهاية  لألوراق المالية  
 9,200 حوالي  مقداره  بارتفاع  أي  نقطة   17,500 عند مستوى  السنة  تعامالت 

نقطة أو ما يعادل 116٪ مقارنة بالعام السابق 2020.

ووصلت كمية األسهم المتداولة إلى أكثر من 114 مليون سهم بواقع 27,074 
شركة،   25 أسهم  تداول  خاللها  تم  تداول  جلسة   240 نحو  مدار  على  صفقة 
أي من األسهم  تراجع سعر  العام  لم يشهد هذا  ارتفعت أسعارها جميعًا حيث 

المدرجة.

ونشير هنا إلى أن إجمالي قيمة التداول المذكورة أعاله تشمل قيمة الصفقات 
الضخمة التي عقدتها السوق وهي 76 صفقة بلغت قيمتها اإلجمالية أكثر من 
322 مليار ليرة وما نسبته نحو 92٪ من إجمالي قيمة التداول. وتتم الصفقات 
الضخمة في سوق دمشق لألوراق المالية في فترات محددة، تلي فترة التداول 
المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، والحد األدنى لقيمة الصفقة 
الضخمة هو 25 مليون ليرة سورية وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول 
اإللكتروني الخاص بالسوق، علمًا أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود 
السعرية المحددة وال تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص 

بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها.

القيمة  من   ٪78 تقارب  تداول  بنسبة  التداوالت  االتصاالت  قطاع  وتصدر 
اإلجمالية للتداول خالل العام 2021، تاله قطاع المصارف ٪20.

ومن األحداث المهمة في العام 2021 تعديل الحدود السعرية النخفاض سعر 
السهم في الجلسة الواحدة من -2٪ الى -5٪. وبقي الحد األعلى الرتفاع السهم 

في الجلسة الواحدة ٪5.

شركة تنقسم هذه الشركات حسب القطاعات   27 ويبلغ عدد الشركات المدرجة 
إلى 14 شركة في القطاع المصرفي، وستة شركات في قطاع التأمين وشركتي 
خدمات وشركتان يمثالن قطاع الصناعة ومثلهما لالتصاالت وشركة تمثل قطاع 

الزراعة، وتقترب القيمة السوقية لهذه الشركات من 3 تريليون ليرة سورية.
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الباب التاسع عشر
موجز واجبات ومسؤوليات مفاصل عمل البنك
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- مكتب الرئيس التنفيذي:
إدارة مكتب الرئيس التنفيذي وتلبية كافة متطلباته والتواصل مع 
الدورية  التقارير  ورفع  الخارجية  والجهات  البنك  مفاصل  كافة 

للرئيس التنفيذي.

-قطاع الموارد البشرية والشؤون 
االدارية:

المتاحة على أسس علمية واستقطاب  البشرية  الموارد  تطوير 
التدريبية  بالدورات  رفدهم  عبر  وتطويرهم  الجدد  الموظفين 
الالزمة وتأمين متطلباتهم المادية والمعنوية وضمان حقوقهم 
الفني  الدعم  وتأمين  ومريحة  مناسبة  العمل  بيئة  بناء  بهدف 
واللوجستي للحفاظ على البنية التحتية واجراءات العمل اليومية 
لكافة فروع وإدارات البنك, ومواكبة مجاالت خدمة العمل وفق 
افضل المعايير والمواصفات بما يكفل السالمة وجودة المواد 

وإدارة الموارد بالشكل االمثل.

- قطاع الشؤون المالية:
أعماله  سير  يضمن  بما  للبنك  المالية  الشؤون  وتنظيم  إدارة 
والخارجية  الداخلية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وفق  وأنشطته 
عنها,  المنبثقة  اإلفصاحات  و  المالية  والتقارير  البيانات  وإعداد 
وإدارة عملية التخطيط االستراتيجي عبر رفع التقارير والدراسات 

المطلوبة لإلدارة العليا. 

- إدارة شؤون المساهمين:
تحقيق الوصول إلى رضى المساهمين ونيل ثقتهم وذلك عبر 
استفسارات  من  يحتاجه  ما  كافة  تأمين  و  المساهم  خدمة 
العمومية  الهيئة  الجتماع  للتحضير  إضافة  وإيضاحات 
للمساهمين وأعمال زيادة رأس المال وتوزيع األرباح ، ومتابعة 
لنصاب  البنك  إدارة  مجلس  لعضوية  المرشحين  استكمال 

األسهم المطلوب لعضوية المجلس.

- إدارة العالقات العامة:
المشاركة بمختلف الفعاليات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والخيرية والمؤتمرات والمعارض، وصوًال لتمثيل البنك بأفضل 
صورة إضافة للتواصل مع كبار عمالء البنك والعمالء المحتملين 

والشخصيات العامة.

- إدارة التدقيق الداخلي:
الداخلي  التدقيق  لعمليات  الفعال  والتنفيذ  التخطيط  تأمين 
بهدف الوصول بأنظمة الرقابة وإدارة المخاطر إلى درجة الفاعلية 

المثلى.

- إدارة مراقبة االلتزام:
السيما  النافذة  واألنظمة  بالقوانين  االلتزام  مدى  مراقبة 
النقد والتسليف  المصرفي وتوجيهات مجلس  للعمل  الناظمة 
اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  هيئة  إدارة  ولجنة 

وإجراءات وضوابط العمل المعتمدة لدى المصرف.

- إدارة الرقابة و التدقيق الشرعي:
التأكد من تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على جميع 

نشاطات البنك.

- إدارة المخاطر:
قياس وتقييم المخاط االئتمانية والتشغيلية  والسوقية وتطوير 
نقل  اإلستراتيجيات  هذه  تتضمن  إلدارتها.  االستراتيجيات 
المخاطر إلى جهة أخرى و تجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول 

بعض أو كل تبعاتها.

- إدارة الرقابة المالية:
تعزيز نظام الرقابة المالية بحيث تشمل أغلب العمليات, وعكس 
الحثيثة لسيولة  ذلك بتقارير يومية أو شهرية وضمان المتابعة 
وضبط  الضريبية  اإلجراءات  ومتابعة  العمالت  بكافة  البنك 

النفقات التي تصرف.

- قطاع التمويل التجاري : 
إدارة وتنمية المحفظة التمويلية لألفراد والشركات وكبار العمالء 
على  االئتمانية  األنشطة  سير  ويضمن  متطلباتهم  يلبي  بما 

أفضل نحو.

- إدارة التمويل الشخصي و المشاريع 
الصغيرة: 

 إدارة محفظة التمويل الشخصي المطلوب من األفراد بهدف 
تلبية احتياجاتهم واالستثمار معهم.
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- إدارة الخدمات التجارية:
المصرفية  الكفاالت  وإصدار  الدولية  التجارة  عمليات  تنفيذ   

واالعتمادات المستندية وبوالص التحصيل

- إدارة تنفيذ التمويل:
إتمام تنفيذ عمليات التمويل بشقيها التجاري و الشخصي ضمن 
مع  يتوائم  وبما  بالبنك  الخاصة  الضوابط  و  واألسس  المعايير 

كافة متطلبات الجهات الرقابية 

- إدارة الخدمات المالية:
 تنفيذ طلبات العمالء بخصوص الحواالت الصادرة و الواردة من 

خالل  تأمين قنوات آمنة لتنفيذ هذه الطلبات

- إدارة المؤسسات المالية:
العالقات مع  وإدارة  المراسلة  البنوك  بناء و توسيع شبكة من 
والبحوث  بالدراسات  القيام  إلى  باإلضافة  البنوك،  تلك 

المصرفية والتحليل المالي.

- قطاع الخزينة و االستثمار:
بالعمالت  السيولة  ومخاطر  والمطلوبات  الموجودات  إدارة   
وتنفيذ  األجنبي  القطع  وإدارة  السوق  مخاطر  وإدارة  األجنبية، 
األسهم  وشراء  والعمالء,  البنك  لصالح  مضاربة  عمليات 
والصكوك المقبولة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية, وتوظيف 
وبيع  شراء  وفي  النقدي  السوق  في  األموال  من  الفائض 
القطاع  يدير  كما  ربحي،  عائد  على  الحصول  بهدف  العمالت 
البنوك  لدى  األرصدة  مطابقة  وعملية  النقد  تسليم  أنشطة 

المراسلة المحلية واألجنبية.

- قطاع أنظمة المعلومات:
 إدارة البنية التقنية للبنك والنظام البنكي عبر متابعة المشاريع 
مع ضمان أمن المعلومات وسالمتها, والعمل من أجل تطوير 

الخدمات االلكترونية للحفاظ على المنافسة في السوق.

- إدارة مراقبة االئتمان:
تدقيق  ومراقبة العمليات االئتمانية بحسب القوانين واألنظمة  

الداخلية والخارجية بما يضمن حقوق البنك والمساهمين معًا.

- إدارة التسويق:
وترسيخ  ومبتكرة  متميزة  بطريقة  والمنتجات  الخدمات  تقديم 

صورة البنك وتحسينها ليكون مؤسسة مالية رائدة وتنافسية.

- إدارة الفروع:
ومتابعة  العمالء,  ومتابعة شكاوي  الفروع  وتنظيم عمل  تسيير 
والقرارات  للتعاميم  تضمينها  يكفل  بما  الفرع  إجراءات  تحديث 
الصادرة عن الهيئات الناظمة للعمل المصرفي, و رفع التقارير و 

التوصيات الدورية عن األداء .

- إدارة بيع البطاقات المصرفية و نقاط 
البيع:

الدفع  وعمليات  االلكترونية  البطاقات  بيع  عمليات  تنظيم 
وخدمتهم  والمستخدمين  التوزيع  شبكة  متابعة  و  االلكتروني 

بالشكل األمثل.

- إدارة متابعة و تحصيل التمويالت 
المتعثرة:

تحصيل التمويالت المتعثرة عبر متابعة العمالء المتعثرين بكل 
الطرق الممكنة وحثهم على السداد بالوسائل القانونية المتاحة 

واقتراح توصيات مالئمة لمعالجة أوضاعهم.

- إدارة الجودة:
تطبيق نظام إدارة الجودة وفق المواصفة القياسية

ISO9001:2015 وااللتزام بالتحسين المتواصل لفعاليته.

- إدارة المشاريع:
لإلدارة  الموكلة  البنك  مشاريع  كافة  وتسليم  وتنفيذ  تخطيط 
والخارجية  الداخلية  الجهات  كافة  مع  العمل  مركزية  لضمان 
المتعلقة بالمشروع ليتم إنجازه ضمن الموازنة واإلطار الزمني و 

نطاق العمل المحددين له.

- اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الشمالية 
والشرقية:

الرقابة على أعمال ونشاطات الفروع االقليمية والتأكد من سير 
العمل وفقًا لالستراتيجيات والتعليمات الالزمة.
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- دائرة الشؤون القانونية:
الرهون  عمليات  وإنجاز  والتعاميم  القوانين  بآخر  اإلحاطة 
والحجوزات ومتابعة العمالء المتعثرين لتسديد ديونهم وتدقيق 
و  لإلدارات  الالزمة  القانونية  االستشارات  تقديم  و  العقود 

الفروع.

- إدارة تطوير األعمال:
و  البنك  الموجودة في  المنتجات  و  الخدمات  تحسين  و  تطوير 
العمل على ابتكار منتجات جديدة باإلضافة إلى تطوير األعمال 
التنافسية  الميزة  لتحقيق  متنوعة  إدارية  أعمال  وابتكار  اإلدارية 

داخل البنك.
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الباب العشرون
الحوكمة المؤسسية
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أ - يرتكز دليل الحوكمة الخاص بالبنك 
على المبادئ والقواعد اإلرشادية 

التالية:
- العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العالقة.

من  العالقة  ذات  الجهات  يمكن  بشكل  واإلفصاح  الشفافية   -
تقييم وضع البنك وأدائه المالي.

ومجلس  التنفيذية،  البنك  إدارة  بين  العالقات  المساءلة في   -
جهة  من  والمساهمين  اإلدارة  مجلس  وبين  جهة,  من  اإلدارة 

أخرى.
المسؤوليات  في  الواضح  الفصل  حيث  من  المسؤولية   -

وتفويض الصالحيات.
- المراجعة والتعديل حيث يقوم البنك بمراجعة الدليل وتطويره 
مواكبة  بهدف  الحاجة  اقتضت  وكلما  آلخر,  وقت  من  وتعديله 

المتغيرات والمستجدات في احتياجات البنك والسوق البنكي.

ب - اللجان : 
تفويضها  ويتم  عنه  منبثقة  لجان  اإلدارة  مجلس  يشكل 
المسؤولية  اللجان  تتحمل  حيث  لعملها،  الضرورية  بالصالحيات 
مجلس  يعفي  ال  ذلك  ولكن  اإلدارة،  مجلس  أمام  أعمالها  عن 
الدولي  سورية  بنك  وفي  أعمالها  عن  مسؤوليته  من  اإلدارة 
اإلسالمي تم تشكيل عدة لجان منبثقة عن المجلس وهي على 

الشكل التالي:
لجنة الحوكمة: هدفها وضع إطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه 

وتعديله عند الضرورة.
لجنة التدقيق: هدفها مراجعة التقارير المالية والشرعية وتقارير 
إدارة مراقبة االلتزام ونظم الضبط والرقابة, ونطاق ونتائج ومدى 
ومراجعة  والشرعي،  المالي  والخارجي  الداخلي  التدقيق  كفاية 
البيانات  الجوهري على  المحاسبية والشرعية ذات األثر  القضايا 

المالية.
لجنة إدارة المخاطر: هدفها وضع سياسة المخاطر بما ينسجم مع 
اإلدارة  أداء  المخاطر، ومراجعة  لتحمل  البنك ومدى قبوله  قدرة 
العليا في إدارة مخاطر  االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل 

وعدم االلتزام والسمعة وغيرها.
شفافية  وضمان  مراقبة  هدفها  والمكافآت:  الترشيحات  لجنة 
التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  أعضاء مجلس  انتخاب  وتجديد  تعيين 
مجلس  فعالية  تقييم  وكذلك  الشرعية،  الرقابة  هيئة  وأعضاء 
اإلدارة ككل، وفعالية كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بشكل 
مستقل، باإلضافة إلى تقييم فعالية هيئة الرقابة الشرعية ككل 
وفعالية كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، و تقييم أداء 
رواتب  سياسات  شفافية  ضمان  وكذلك  التنفيذيين  المديرين 
التنفيذيين وضمان  والمديرين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت 
وضع  وكذلك  البنك،  أهداف  مع  السياسات  هذه  انسجام 
سياسات مكافآت وتعويضات هيئة الرقابة الشرعية بما يتناسب 

ومهامهم ومسؤولياتهم.

باتت الحاكمية المؤسسية واحدة من متطلبات اإلدارة الرشيدة في الشركات والمؤسسات في مختلف دول العالم، 
على  المعتمدة  وأهدافه  ورؤيته  البنك  استراتيجية  من  وانطالقًا  اإلداري،  االصالح  عمليات  استكمال  آليات  وإحدى 
واإلدارة  بالرقابة  يكمن  السليم  العمل  بأن  وإيمانًا  أعماله،  وإدارة  عملياته  بأداء  العالية  والمهنية  الواضحة  المنهجية 
الرشيدة، فقد قام مجلس اإلدارة بوضع واعتماد دليل الحوكمة المؤسسية الخاص ببنك سورية الدولي اإلسالمي 
وذلك بما يتوافق مع قرارات وتعليمات مصرف سورية المركزي، ويمثل هذا الدليل األساس الذي يعتمد عليه في إدارة 
تنفيذية، موظفين  إدارة  إدارة،  المعنية من مساهمين، متعاملين، مجلس  العالقات بين جميع األطراف  البنك وإدارة 

والجهات الرقابية المختلفة.

لجنة التمويل المنبثقة عن مجلس اإلدارة: هدفها دراسة طلبات 
التمويل واالستثمار المقترحة من اإلدارة التنفيذية للبنك التخاذ 
القرار االئتماني واالستثماري المناسب بما يحفظ حقوق البنك 
بمتطلبات مصرف  االلتزام  استثمارية مربحة مع  ويؤمن فرص 
سورية المركزي و/أو مجلس النقد والتسليف وأي جهة إشرافية.
كافة  في  القانونية  المشورة  تقديم  هدفها   : القانونية  اللجنة 

القضايا التي تعرض عليهم.
(بخاصة ملفات  المالحقين قانونيَا  العمالء  كافة ملفات  متابعة 
قبل  من  والمتابعين  السداد  عن  والمتخلفين  التجاري)  التمويل 
دوري  بشكل  عليهم  تعرض  والتي  القانونية  الشؤون  مكتب 

ومتكرر.
متابعة كافة الدعاوى التي تعرض عليهم والمرفوعة من وعلى 

البنك بكافة درجات التقاضي.
القضايا  كافة  في  القانوني  والرأي  االستشارات  تقديم 

المعروضة عليهم.
لجنة شراء عقارات البنك: هدفها االطالع على العقارات المراد 
تعليمات مصرف  بالشراء وفق  المناسب  القرار  واتخاذ  شراؤها 
أو  الخبراء  من  مناسبَا  تراه  بمن  واالستعانة  المركزي  سورية 

المقيميين أو غيرهم في عملها.

ورضا  والنجاح  اإلبداع  مفتاح  هما  واإلفصاح  الشفافية  ولكون 
العمالء والمساهمين، والتزامًا من اإلدارة بالقوانين واألنظمة 
سياسة  واعتماد  بوضع  اإلدارة  مجلس  قام  الدولية،  والمعايير 
اإلسالمي  الدولي  سورية  ببنك  الخاصة  والشفافية  االفصاح 
والتسليف  النقد  مجلس  تعليمات  مع  ويتوافق  ينسجم  بما 
المالية  واألسواق  األوراق  وهيئة  المركزي  سورية  ومصرف 
والضوابط  والمراجعة  المحاسبة  ومعايير  جهة،  من  السورية 
المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات 
ويتم  ثانية  جهة  اإلسالمية من  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 
مراجعة هذه السياسة بصورة دائمة وتعديلها كلما دعت الحاجة 

لذلك.

ج - اإلفصاح والشفافية:

ومبادئ  بأحكام  االلتزام  تجاه  البنك  بواجبات  يتعلق  وفيما 
تم  فقد  البنك،  عمل  أساس  تعد  والتي  اإلسالمية  الشريعة 
تشكيل هيئة الرقابة الشرعية من كبار أساتذة الفقه والمعامالت 
عن  الصادرة  الشرعية  بالمعايير  البنك  إدارة  وتلتزم  اإلسالمية 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وبكل 

ما يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية من فتاوى وأحكام.

د - االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية: 
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د - االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية: 



الباب الواحد والعشرون
سياسات التعويضات والمكافآت

وسياسات تعارض المصالح

86



أوًال - سياسة التعويضات و المكافآت:
يهدف البنك لتحديد سياسة واضحة في منح التعويضات والمكافآت من خالل 
صيغ  من  العديد  باستخدام  والمرونة،  والعدالة  بالشفافية  يتسم  نظام 
التعويضات والمكافآت التي تتناسب مع الوظيفة والمهام، وتنوعها بين مادية 
إطار  في  وذلك  المعنوية،  روحهم  ورفع  الموظفين  تقدير  تتضمن  ومعنوية 
السعي لتحفيز الموظفين وزيادة دافعيتهم وخلق شعور بالرضا واالنتماء للبنك، 
مما سيؤدي إلى خلق نتائج مميزة من خالل تعزيز ثقافة التميز واألداء العالي 
لدى الموظفين، األمر الذي سيساهم في استقطاب كفاءات مميزة ذات خبرات 
ومؤهالت عالية، إضافة إلى المحافظة على الكفاءات الحالية ودعمها وتطويرها 

بهدف االرتقاء بالمؤسسة وزيادة تنافسيتها 

ثانيًا - سياسة تعارض المصالح:
انطالقًا من استراتيجية البنك ورؤيته وأهدافه المعتمدة على المنهجية الواضحة 
يكمن  السليم  العمل  بأن  وإيمانًا  أعماله،  وإدارة  بأداء عملياته  العالية  والمهنية 
والنجاح  اإلبداع  الشفافية واإلفصاح هما مفتاح  الرشيدة، وأن  بالرقابة واإلدارة 
ورضا العمالء والمساهمين، والتزاما من اإلدارة بالقوانين واألنظمة والمعايير 
الدولية، تم إعداد سياسة تعارض المصالح الخاصة بالبنك بما يتوافق ومتطلبات 

الحوكمة المؤسسية السليمة.

ثالثًا - الهدف من سياسة التعويضات:
تعارض  تنظم  التي  السياسات واإلجراءات  بيان  السياسة هو  الغرض من هذه 
والموظفين  التنفيذية،  واالدارة  البنك  ولجان  اإلدارة  مجلس  من  لكٍل  المصالح 
ما  حسب  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  والمستشارين  الحسابات،  ومدققي 
تقتضيه الحاجة ويشار إليهم جميعًا في هذه السياسة "باألشخاص المعنيين" 
مع  للتعامل  المعنيين"  "األشخاص  مساعدة  إلى  السياسة  هذه  تهدف  كما 
حاالت التعارض وفقًا للمتطلبات القانونية ووفقًا لمبادئ الحوكمة المؤسسية 
البنك  إدارة  بين  العالقات  في  المساءلة  و  واإلفصاح  الشفافية  السيما 
التنفيذية، ومجلس اإلدارة من جهة، وبين مجلس اإلدارة والمساهمين من جهة 

أخرى.

رابعًا - نظرة عامة:
ينشأ تعارض المصالح عندما تتداخل المصالح الشخصية الخاصة لألشخاص بأي 

شكل من األشكال مع المصالح العامة للبنك.
أن  في  المتمثل  الواقع  ويحترم  ُيِقر  اإلسالمي  الدولي  سورية  بنك  ان 
"األشخاص المعنيين" لديهم مصالح شخصية وأن لهم الحق في المشاركة في 
مختلف األنشطة على أن ال يؤدي ذلك بأي شكل من األشكال إلى التعارض مع 

المصالح العامة للبنك.
وفيما يلي أمثلة لحاالت تعارض المصالح أو حاالت يمكن أن ينشأ عنها تعارض 

المصالح:
- أن يستخدم أحد األشخاص المعنيين منصبه، أو المعلومات، أو فرص األعمال 
التي يحصل عليها أثناء عمله في البنك للحصول على منافع شخصية أو لتحقيق 

فوائد لطرف ثالث
مشابه  نشاط  تمارس  بإنشاء شركة  المعنيين"  "األشخاص  أحد  يقوم  عندما   -

لنشاط البنك.
- عندما يقوم أحد "األشخاص المعنيين" مثل عضو مجلس اإلدارة باتخاذ قرار أو 

الدخول في تعامل أو عملية شراء لصالح شركة له مصلحة فيها.
أن يقوم الموظف و/أو أحد أقاربه بأي أعمال للموردين أو الموردين بالباطن أو 

المنافسين.
- عندما يقوم أحد "األشخاص المعنيين" بأعمال أو تكون له مصالح قد تجعل من 

الصعب عليه أداء عمله في البنك بموضوعية وفعالية.
عندما يتلقى أحد "األشخاص المعنيين"، أو أحد أفراد أسرته، منافع شخصية غير 

مشروعة بسبب منصبه.
تقديمه  نظير  مادي  مقابل  بأخذ  المعنيين"  "األشخاص  أحد  يقوم  عندما   -

استشارات إلى شركة أخرى منافسة.  

خامسًا - تطبيق السياسة: 
تطبق هذه السياسة على أصحاب المصالح المذكورين أدناه:

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.وموظفي اإلدارة التنفيذية 
لما  وفقًا  اآلخرين  المصالح  وأصحاب  الحسابات   مدققوا  و  البنك  وموظفي 

يقتضيه الحال.

سادسًا - حاالت تعارض المصالح:
أ- تعارض المصالح المرتبط بمجلس اإلدارة:

يجب أن يكون غالبية أعضاء المجلس، من األعضاء غير التنفيذيين، وذلك بهدف 
تعارض  من  والتخفيف  القرار،  اتخاذ  عملية  في  والمساءلة  الموضوعية  ضمان 

المصالح.
القرارات عند وجود  اتخاذ  المشاركة في  تجنب  اإلدارة  يجب على أعضاء مجلس 

تعارض المصالح يمنعهم من تأدية دورهم بحماية مصالح البنك بشكل سليم.
على أعضاء مجلس اإلدارة فهم دورهم اإلشرافي وعليهم التزام واجب الحرص 
والمجتمع  اآلخرين  المصالح  وأصحاب  ومساهميه  المصرف  تجاه  واإلخالص 

بشكل عام
يجب اإلفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح (بالنسبة ألعضاء المجلس) 
سر  أوأمين  التنفيذي  الرئيس  أو  المجلس  أعضاء  من  المعروضة  األمور  في 
في  االشتراك  عن  المتعارضة  المصالح  ذوي  األعضاء  وامتناع   ، المجلس 
المناقشات الخاصة بها واالمتناع عن التصويت وهو أمر يتم إثباته في محضر 

الجلسة.
على المجلس أن يتأكد من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله 
Tone at The Top  وأن يعمل على ترسيخ سياسة التطلع نحو المثل األعلى
ويتم ذلك من خالل توفير، سياسات وميثاق أخالقيات العمل تتضمن تعريف 
لمصلحتهم  المصرف  موظفو  بها  يقوم  التي  والصفقات  المصالح  لتعارض 
نتيجة  عليها  حصلوا/اطلعوا  البنك  عن  داخلية  معلومات  على  بناًء  الشخصية 
الصالحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق أخالقيات العمل 
على كافة موظفي المصرف وأعضاء المجلس والحصول على موافقتهم عليها 

ونشرها للجمهور.
أو  الشركة  منافسة  شأنه  من  عمل  أي  في  االشتراك  مفهوم  في  يدخل 

منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:
أو حصص  أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم  اإلدارة لشركة  تأسيس عضو مجلس 

في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطًا من نوع نشاط الشركة.
قبول عضوية مجلس إدارة بنك منافس لبنك سورية الدولي اإلسالمي.

على المجلس أن يتأكد من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله 
Tone at The Top  وأن يعمل على ترسيخ سياسة التطلع نحو المثل األعلى
ويتم ذلك من خالل توفير، سياسات وميثاق أخالقيات العمل تتضمن تعريف 
لمصلحتهم  المصرف  موظفو  بها  يقوم  التي  والصفقات  المصالح  لتعارض 
نتيجة  عليها  حصلوا/اطلعوا  البنك  عن  داخلية  معلومات  على  بناًء  الشخصية 
الصالحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق أخالقيات العمل 
على كافة موظفي المصرف وأعضاء المجلس والحصول على موافقتهم عليها 

ونشرها للجمهور.
أو  الشركة  منافسة  شأنه  من  عمل  أي  في  االشتراك  مفهوم  في  يدخل 

منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:
أو حصص  أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم  اإلدارة لشركة  تأسيس عضو مجلس 

في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطًا من نوع نشاط الشركة.
قبول عضوية مجلس إدارة بنك منافس لبنك سورية الدولي اإلسالمي.

اإلسالمي  الدولي  سورية  بنك  وموظفي  االدارة  مجلس  أعضاء  على  يجب   -
وأصحاب المصالح مراعاة القيام بما يكفل ترجيح مصلحة البنك عند وقوع حاالت 
"األشخاص  على  أن  كما  المتاحة،  الظروف  ألفضل  وفقًا  المصالح،  تعارض 
المعنيين" االمتناع عن التأثير على قرارات البنك في أي عمل ينشأ عنه تعارض 
محتمل في المصالح بما في ذلك االمتناع عن التصويت على أي قرار أو أمر 
تعارض  أي  عن  يفصحوا  وأن  المصالح،  في  محتمل  لتعارض  خاضعًا  يكون 
التي  اإلفصاح  وطرق  لوسائل  وفقًا  بالشركة  عالقتهم  بسبب  ينشأ  للمصالح 

تحددها هذه السياسة واألنظمة ذات العالقة.
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ب - تعارض المصالح المرتبط باإلدارة التنفيذية:
الخارجیة  األعمال  ونشاطات  االستثمار  في  المصالح  تعارض  تجنب  ينبغي   -
وغيرها كما یجب أن تتصف النشاطات التي یقوم بها الموظفون واألحكام التي 
أو  التجاریة  يتخذونها باالستقاللیة عن أي مصالح شخصیة تنشأ من الصفقات 

االلتزامات الناشئة بواسطة األسرة أو العالقات االجتماعیة.
- عندما ترغب شركة تعود ألي موظف أو ممثل عنه أو طرف ذي صلة في الدخول 
في عالقة عمل مع بنك سوریة الدولي اإلسالمي كمورد أو مقدم خدمة، یجب 
إخطار الرئيس التنفيذي والحصول على موافقته أصوًال قبل إبرام أي صفقات 
أعمال أو معامالت، إضافًة إلى ذلك، ال یحق ألي موظف قبول منصب كمدیر أو 
على  الحصول  بعد  إال  للبنك  منافسة  جهة  ألي  مستشار  أو  وكیل  أو  موظف 

موافقة كتابیة بذلك.
- یجب على جميع الموظفین توجیه جّل اهتمامهم لألعمال الموكلة اليهم، وإتباع 
من  الموظفون  ویمنع  األعمال،  هذه  سير  حسن  تكفل  التي  التعلیمات  كل 
أجر)  بدون  أو  (بأجر  تجاري  بأي نشاط  القیام  أو  أي عمل إضافي  المشاركة في 
لحسابهم الخاص، أو لمستخدم أخر دون الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي 
متعلقة  معلومات  أي  عن  يكشف  إفصاح  نموذج  بملء  الموظفون  ویقوم 

بنشاطهم التجاري وذلك لتوضيح وضعهم في هذا الخصوص.
أو  الربحیة)  (غیر  الخیریة  الجمعیات  البنك قبول مناصب في  - یمكن لموظفي 
إخطار  شریطة  المدنیة  أو  الدینیة  الجمعیات  أو  الریاضیة  األندیة  إدارات  في 
المسؤول المباشر وإدارة الموارد البشریة والحصول على موافقة خطیة بذلك.

ج - تعارض المصالح المرتبط بالمدقق الخارجي والداخلي والمستشارين:
ذوي  من  مستقلين  للشركة  الخارجيين  الحسابات  مدققوا  يكون  أن  يجب 
االختصاص والكفاءة العالية ويتم التعاقد معه وتحديد أتعابه بعد موافقة الهيئة 
وقرارات  والتسليف  النقد  مجلس  وقرارات  يتناسب  بما  للمساهمين،  العامة 

هيئة األوراق واألسواق المالية السورية.
مع  المباشر  االتصال  سلطة  االدارة  مجلس  عن  المنبثقة  التدقيق  للجنة  يكون 
سنويًا  األقل  على  مرة  اإلدارة  حضور  بدون  معه  واالجتماع  الخارجي  المدقق 

وتشمل مسؤولية اللجنة في هذا المجال من بين أمور أخرى على:
الخارجي وتحديد  التوصية إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين وعزل المدقق   -

تعويضاته وتقييم أدائه. 
- تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي.
- مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وقبوله.

الدوري،  التدقيق  غير  أخرى  لخدمات  الخارجي  المدقق  تقديم  إمكانية  إقرار   -
وضمان عدم تأثير ذلك على الرأي المستقل للمدقق الخارجي.

عن  المنبثقة  اللجان  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  من  أي  على  يحظر 
المجلس والرئيس التنفيذي والمستشارين والمدققين الخارجيين وكافة العاملين 
في  السهم  سعر  على  مؤثرة  داخلية  معلومات  أي  عن  اإلفصاح  البنك  في 

السوق و/أو القيام بالتداول في أسهم البنك بناء على معلومات داخلية.  
ينبغي عند تعيين أي مستشار مالي أو قانوني أو مراجع خارجي مراعاة حاالت 
تعارض المصالح وما نصت عليه القوانين الصادرة من الجهات الرقابية والنظامية 

في هذا الخصوص.

د -  تعارض المصالح المرتبط بأصحاب المصالح اآلخرين:
تخضع كافة المعامالت والعقود التي تتم مع الموردين والعمالء اآلخرين للبنك 
لذات الشروط التي تخضع لها المعامالت التي تتم مع الغير من حيث التقييم 

وعدالة التنفيذ واإلفصاح أو التبليغ.

سابعًا - أحكام إضافية أخرى:
إضافة إلى ما سبق ينبغي مراعاة حاالت تعارض المصالح التالية ألعضاء مجلس 

اإلدارة واللجان المنبقة عن المجلس وموظفي البنك وفقًا لما يلي:
على  میزة  اإلسالمي  الدولي  سوریة  لبنك  االستثماریة  الفرص  تعطي 
منافسیه، ومن الواجب على كل موظف تقدیم المصالح المشروعة للبنك على 
مصالحه الخاصة كلما الحت فرصة لذلك، وال یحق له االستفادة من أي فرصة 
استثمار قد تتاح له من خالل خدمته في البنك أو تمثیله له أو من خالل استخدام 
ممتلكات أو معلومات البنك، كما ويحظر على أي موظف الدخول في منافسة 

ضد البنك.
األعمال  في  المجلس  قرار  على  التصويت  اإلدارة  مجلس  عضو  على  ُيحظر 
والعقود التي تتم لحساب البنك إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

ا يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص 
له تعامالت تجارية مع البنك، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض 
في المصالح، ويمكن قبول الهدايا الرمزية التي ال تتجاوز قيمتها 10,000 ليرة 

سورية وفقًا لما ورد ضمن ميثاق االخالق.
تعارض  حدوث  باحتمال  المجلس  بإبالغ  اإلدارة  مجلس  عضو  يقوم  عندما 

للمصالح، فإنه على ذلك العضو االلتزام بما يلي:
عدم المشاركة في المناقشات أو االستماع لمناقشات المجلس أو اللجنة حول 
الموضوع الذي له مصلحة فيه، باستثناء اإلجابة أو اإلفصاح عن حقائق جوهرية.

المجلس، وفي جميع األحوال  إخطار  بعد  القرارات  التصويت على  االمتناع عن 
عندما يقوم المجلس بالتصويت على الموضوع الذي يكون لعضو مجلس اإلدارة 

مصلحة فيه فيجب أن يتم التصويت بطريقة سرية.

ثامنًا -  اإلفصاح عن حاالت تعارض 
المصالح :

يلتزم جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي البنك باإلفصاح والتبليغ فورًا عن 
مصالحهم الشخصية ( الدارة التدقيق الداخلي) التالية:

- أي مصلحة في استثمار أو ملكية في نشاط تجاري أو منشأة لها فائدة أو تقدم 
- أي خدمة للبنك، أو تتحصل على أي فائدة من البنك.

- أي مصلحة مع زبون، عميل أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة من 
البنك.

- المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين 
سر مجلس اإلدارة وأي من أقاربهم مع البنك.

للمدير  أو  التنفيذي  للرئيس  فيه  يكون  ترتيب  أو  عقد  الكاملة ألي  التفاصيل   -
المالي أو ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي قريب لهؤالء مصلحة جوهرية فيه 

ويكون مهمًا ألعمال البنك أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

تاسعًا  - اإلشراف على تطبيق وحاالت 
مخالفة السياسة :

إدارة  التدقيق باإلشراف على تنفيذ هذه السياسة من خالل تقارير  تقوم لجنة 
التدقيق الداخلي المتعلقة بمراجعة الحاالت والمعامالت والعقود التي تتم مع 
مصالح  تعارض  حالة  على  تنطوي  أن  المحتمل  من  التي  أو  المصالح  أصحاب 

والرفع بأي توصيات تراها مناسبة إلى مجلس اإلدارة.

عاشرًا - مراجعة وتعديل هذه السياسة:
يعمل بهذه السياسة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، ويقوم 
المجلس بمراجعة هذه السياسية بصورة سنوية وال يتم تعديلها إال بموافقة 

مجلس االدارة.

الحادي عشر -  النشر:
يتم نشر هذه السياسة على الموقع الداخلي للبنك وذلك لتمكن األطراف ذات 
العالقة من االطالع على هذه السياسة أو من خالل أي وسائل أخرى للنشر يراها 

مجلس اإلدارة.
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 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0203 كانون األول 13كما في 
 

 

107 
 

 واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقاتبيان مصادر 

 0203كانون األول  13ة في للسنة المالية المنتهي

 0203كانون األول  13  البيان 

 )مدققة(

 0202كانون األول  13 

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية  

     مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات 

 1,276,000  051,15111  السنةرصيد الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية 

 2,783,500  050005111  التبرعات 

 4,059,500  063,36222  مجموع المصادر 

     مصارف أموال صندوق الزكاة والصدقات 

 (3,009,500)  (050,05111)  الفقراء والمساكين 

 (3,009,500)  (363,36222)  مجموع المصارف 

     زيادة )نقص( المصادر على المصارف 

 -  -  الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة 

  1,050,000  362226222  رصيد الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنة

  



 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

108 
 

البنكمعلومات عن  1  

 7/م.و تاريخ  27بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  6002أيلول  7شركة مساهمة عامة سورية تأسس بتاريخ  البنكإن 

وحماية المستهلك ويخضع ألحكام لدى وزارة التجارة الداخلية  68442وحصل على السجل التجاري تحت رقم  6002أيلول 

وتعليماته التنفيذية  6006لعام  64الخاص بإحداث المصارف اإلسالمية والقانون رقم  6003عام ل 53المرسوم التشريعي رقم 

ولألنظمة التي يضعها  6066لعام  62وقانون الشركات رقم  6007لعام  55وقانون التجارة رقم  6006للعام  65والقانون رقم 

 ة.مجلس النقد والتسليف بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمي

بوصفه مصرفاً خاصاً، وتم التداول بأسهم  62في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي تحت الرقم  البنكتم تسجيل 

 في سوق دمشق لألوراق المالية وكل ذلك بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 6002أيار  7المصرف بتاريخ 

 8624طقة المزة أتوستراد مقابل دار المعلمين جانب القنصلية السعودية عقار رقم مركزاً رئيسياً له في مدينة دمشق من البنكاتخذ 

 سورية. -المزة، دمشق

فرعاً ومكتبين  60بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه والتي بلغ عددها  البنكيقوم 

 هي:

 (، الميدانأيار، فندق داما روز، يعفور، مشروع دمر، المالكي 62رقية، دمشق )الروضة، المزة، حريقة، عدرا، مزة فيالت ش

 حلب )العزيزية، السبيل، الفرقان، شارع فيصل(، حماه، حمص، الالذقية، طرطوس، القامشلي.

 ومكاتب )مكتب شام ستي سنتر، مكتب مرفأ الالذقية(

رف مصوفقاً للكتاب الموجه إلى  للبنكار من الرئيس التنفيذي بقر 6066 تشرين األول 66 بتاريخ فرع القامشلي  إعادة إفتتاح  تم

والكتاب الموجه إلى هيئة األوراق واألسواق المالية السورية   6066 تشرين االول 03( في 2021/8422رقم ) سورية المركزي

 .6066 تشرين األول  66في  (2021/8571)رقم 

بقرار من الرئيس التنفيذي للبنك وفقاً للكتاب الموجه إلى سوق دمشق  6066تشرين األول  56كما تم افتتاح فرع الميدان في 

والكتاب الموجه إلى هيئة األوراق واألسواق المالية السورية رقم  31/10/2021( في 9312/2021لألوراق المالية رقم )

 .6066تشرين األول  56( في 9311/2021)

ليرة سورية  300سهم بقيمة اسمية  60,000,000رة سورية موزع على لي 3,000,000,000برأس مال مقداره  البنكوقد تأسس 

ليرة سورية وذلك تطبيقاً ألحكام  826,546,300بزيادة رأسماله بمقدار  6060خالل شهر تشرين الثاني  البنكللسهم الواحد، قام 

والذي يحدد رأسمال المصرف  6003لعام  53القاضي بتعديل المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم  6060لعام  5القانون رقم 

مليار ليرة سورية موزعة على أسهم اسمية وستتم هذه الزيادة  63اإلسالمي المصرح به في صك الترخيص على أن ال يقل عن 

ليرة سورية  6,054,264,300، وقد اتبعه بزيادة رأسماله بمقدار 6060لعام  5خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم 

ليرة سورية، وفي وقت الحق تمت الموافقة من قبل مجلس  7,300,000,000ليصبح رأس المال بمقدار  6066خالل شهر آذار 

 البنكعلى الطلب المقدم من قبل  6066حزيران  64/أ.م بتاريخ 40مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية السورية قرار رقم 

وعلى أحكام تعليمات تجزئة األسهم ودمجها  6060لعام  663ألحكام المرسوم رقم  بخصوص تجزئة القيمة االسمية للسهم وفقاً 

المتضمن  6066حزيران  65تاريخ  6433وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  6066نيسان  7/م تاريخ 82الصادرة بالقرار رقم 

 56قم هم وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رالمصادقة على تعديل النظام األساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االسمية للس

ليرة سورية للسهم الواحد ليكون عدد  600سورية الدولي اإلسالمي  بنكلتصبح القيمة االسمية السهم  6066حزيران  64تاريخ 

وضح ليرة سورية، وقد اتبعه بعدة زيادات كما ي 7,300,000,000سهم بقيمة إجمالية  73,000,000إجمالي أسهم المصرف 

 الجدول التالي:

 رقم الزيادة
 قيمة الزيادة

 ليرة سورية

 إجمالي رأس المال بعد الزيادة

 ليرة سورية

 4,666,502,600 266,502,600 الزيادة الثالثة

 4,822,803,700 547,022,300 الزيادة الرابعة

 2,326,456,800 6,026,863,700 الزيادة الخامسة

 65,706,632,400 8,652,564,800 الزيادة السادسة

 63,000,000,000 6,624,480,600 الزيادة السابعة
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 )تتمة( البنكمعلومات عن      1

 على وجه الخصوص مباشرة األنشطة التالية: بنكولل

 الجارية. الحسابات فتح (6

ا رهستثماوالق بها طلمرف التصاية رلتي له حوال األموال المصرف وامأها مع طخلولقة طلمر االستثمات افتح حسابا (6

 .تمعامالن مالمصرف عية في رلشاقابة رلايئة زه هفي ما تجي

 فتح حسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية واستثمارها في ما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية في المصرف من معامالت. (5

 إدارة حسابات االستثمار بصيغتي المضاربة أو الوكالة باالستثمار. (8

الستثمار المباشر من خالل إقامة المشروعات المنتجة وتأسيس الشركات، واالستثمار المالي من التمويل واإلجارة وا (3

 خالل شراء األوراق المالية.

 .المصرف في الرقابة الشرعية هيئة تجيزها المصرفية التي تقديم الخدمات (2

رف المطلق بها، بصورة منفردة تقديم التمويالت الحسنة من األموال الخاصة للمصرف أو األموال التي له حرية التص (7

 أو من خالل إنشاء الصناديق.

 أي أعمال مصرفية أخرى تجيزها القوانين واألنظمة النافذة وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية في المصرف. (4

 

المنعقدة في  من قبل مجلس اإلدارة في جلسته 6066 كانون األول 56كما في  بنكتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية لل

 .وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين  (2/1/5/2022رقم ) 02/02/2022

 

 هيئة الرقابة الشرعية

الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد محدود من علماء الفقه  6003( لعام 53إشارة إلى المرسوم التشريعي رقم )

ل الجمعية العمومية لمساهمي المصرف اإلسالمي ، فقد تم تكوين هيئة الرقابة الشرعية في والشريعة والقانون يتم تعيينها من قب

 البنك من خمسة أعضاء ومتدرب من علماء الفقه والشريعة والقانون، ويكون رأيها ملزماً للبنك

 ال البنك وأنشطته من حيثتتولى الهيئة إبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة ألعمال المصرف وأنشطته، ومراقبة أعم

 .االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية، وإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمساهمين

 تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السادة :

 تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السادة:

 رئيساً                   فضيلة الدكتور عبد الفتاح البزم .6

 نائباً للرئيس / عضو تنفيذي                      رفضيلة الدكتور يوسف شنا .6

 عضواً                     فضيلة الدكتور أنور صطوف .5

 عضواً             فضيلة الدكتور محمد نجدات المحمد .8

 عضواً                            السيد محمد حاج باكير  .3

ات مجلس النقد والتسليف وموافقة الهيئة العامة للمساهمين ، بناًء على تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف بناًء على قرار

اقتراح مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بموافقة مجلس النقد والتسليف وال يجوز عزل أي منهم إال بقرار من الجمعية 

 العمومية وإعالم مصرف سورية المركزي. 

عضو متدرب لدى هيئة الرقابة الشرعية ( لمدة عام وذلك بناء على قرار مجلس النقد والتسليف كما تم تعيين السيد مازن باكير ) 

 . 63/5/6066بتاريخ  / م ن  22رقم 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      0

 أسس إعداد البيانات المالية   0.1

لمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة اوفقاً لمتطلبات  6066انون األول ك 56السنوية عن السنة المنتهية في أعدت البيانات المالية 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، ووفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن 

فقاٌ للقوانين ولية في الجوانب التي لم تغطها الهيئة لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدو

 وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية. السورية وتعليمات وقرارت مجلس النقد والتسليف، 

 وما يخص حسابات االستثمار المطلقة. المساهمينفي العرض واإلفصاح تم مراعاة الفصل بين ما يخص أصحاب حقوق 

من القيمة  العادلة ب وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات/المطلوبات المالية المستثمرة  السنوية ةأعدت البيانات المالي

خالل بيان الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات العقارية والموجودات المتاحة للبيع اآلجل التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات 

 المالية. 

 وهي الليرة السورية. لبنكبالعملة التشغيلية ل السنوية ت الماليةتم عرض البيانا

 التغييرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 0.0

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية هي مطابقة لتلك التي تم اتباعها في إعداد البيانات المالية السنوية 

 .6066كانون الثاني  6من  . باستثناء تطبيق التعديالت والتفسيرات الجديدة النافذة اعتباراً 6060انون األول ك 56للسنة المنتهية في 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 

الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري  المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 القوائم المالية:على 

تم اتباع جميع المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الواردة أدناه والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

( التابعة للمجلس IFRIC( ولجنة تفسير إعداد التقارير المالية )IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية )و (AAOIFI)اإلسالمية 

في إعداد القوائم المالية للمصرف، والتي  6066كانون الثاني  6صبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد والتي أ

لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية للفترة والفترات السابقة، علماً بأنه قد يكون لها تأثير 

 بية للمعامالت والترتيبات المستقبليةعلى المعالجة المحاس

 المتعلق بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالستثمار( 11معيار المحاسبة المالي رقم 

يهدف هذا المعيار إلى بيان مبادئ المحاسبة والتقارير المالية ألدوات الوكالة باالستثمار والموجودات والمطلوبات ذات العالقة من 

ل. يعتمد المعيار تصنيفاً محاسبياً عاماً يتعين بموجبه على الموكل )المستثمر( أن يقيم طبيعة االستثمار إما جانب المستثمر والموك

(، وهو المنهج المفضل، أو باستخدام Pass-Throughباعتباره استثماراً مباشراً )بإنكشاف الموكل المباشر لمخاطر االستثمار 

 .Wakala venture "مدير االستثمار بالوكالة"منهج 

كما ينص المعيار على أن يثبت الوكيل بشكل عام الموجودات خارج الميزانية باعتبارها تعود للموكل، إال إذا توفرت شروط محددة 

 لتصنيف الموجودات في الميزانية.

افقة من قبل مصرف ، مع السماح بالتطبيق المبكر، إال أنه تمت المو6060كانون الثاني  6لزامياً من تاريخ إيعتبر هذا المعيار 

، وذلك 6066كانون الثاني  6على تمديد تاريخ بدء سريان المعيار حتى تاريخ  6066كانون الثاني  67سورية المركزي بتاريخ 

انسجاماً مع مخرجات االجتماع الثامن عشر لمجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المنعقد 

 على البيانات المالية للبنك.جوهري المعيار أثر  لتطبيق هذا، لم يكن 6060حزيران  65-66 بتاريخ
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      0

 حاسبية )تتمة(التغييرات في السياسات واإلفصاحات الم 0.0

 تفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(المعايير وال

 أثر جوهري الجديدة والمعدلة والتي ليس لها عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمعايير الصادرة 

 )تتمة(:على القوائم المالية

 

 المتعلق باإلجارة 10معيار المحاسبة المالي رقم 

تمليك". ويهدف هذا المعيار إلى وضع المتعلق "باإلجارة واإلجارة المنتهية بال 4يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم 

مبادئ التصنيف واإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن معامالت اإلجارة، بما في ذلك أشكالها المختلفة التي تدخل فيها 

 المؤسسة، بصفتها المؤجر والمستأجر على حٍد سواء.

 .ح بالتطبيق المبكر، مع السما6066كانون الثاني  6لزامياً من تاريخ إيعتبر هذا المعيار 

 ، في الجوانب التالية )دون الحصر(: 8 رقم المالي المحاسبة معيار طرح تغييرات كبيرة عن 32 رقم المالي المحاسبة معيار إن

 تصنف معامالت اإلجارة بموجب هذا المعيار تبعاً لما يلي: حيث  التغييرات في التصنيف. -

 اإلجارة التشغيلية.      .6

 ؛ الهبةإما عن طريق البيع أو  -منتهية بالتمليك مع االنتقال المتوقع للملكية بعد انتهاء مدة اإلجارة الارة جاإل      .6

 مع االنتقال التدريجي للملكية خالل فترة اإلجارة بما في ذلك إجارة المشاركة المتناقصة؛  جارة المنتهية بالتمليكاإل      .5

عتراف المبدئي ألصل حق االستخدام التزام اإلجارة والدفعات المقدمة لمحاسبة مبادئ االعتراف والقياس الجديدة لال -

 المستأجر والمؤجر.

 جارة في العقود والفصل بينها ، إذا لزم األمر ؛والمكونات غير المتعلقة باإل ارة شروط تحديد مكونات اإلج -

لمشاركة المتناقصة؛، حيث يتوجب على المستأجر مبادئ االعتراف والقياس الجديدة لإلجارة المنتهية بالتمليك/ إجارة ا -

االعتراف بـ `` األصل المجمع )بما في ذلك أصل حق االستخدام واألصل المملوك بالفعل من قبل المستأجر حسب نسب 

 انتقال الملكية(. أما المؤجر فيقوم باالعتراف باألصول المملوكة بشكل متناسب مع الحصص والتحول التدريجي.

 يقة معدل العائد / الربح الفعلي للمحاسبة عن دخل اإليجار ، في يد المؤجر ؛السماح بطر -

الهبوط " 50لمتطلبات معيار المحاسبة المالية رقم  حقوق استخدام األصول المستأجرة يجب أن يخضع اختبار انخفاض قيمة -

 "؛والخسائر االئتمانية وااللتزامات المحملة بالخسائر

 فصاح عن المعيار السابق بالنسبة لكال المؤجر و المستأجر.كما تضمن تحسين متطلبات اال -

عقود إيجار " الموجودات منخفضة القيمة " وعقود إيجار قصيرة  –يتضمن هذا المعيار على إعفائين لالثبات بالنسبة للمستأجرين 

أجر بإثبات الموجود الذي يمثل الحق في شهراً أو أقل ( . وفي تاريخ بدء عقد اإليجار ، سيقوم المست 66األجل ) عقود إيجار مدتها 

استخدام الموجود األساسي خالل فترة عقد اإليجار ) الحق في استخدام الموجود ( وصافي التزام عقد اإلجارة ، والذي يتكون من 

ة مقاص يك ، ينبغأ(إجمالي التزام عقد اإلجارة ، وب ( تكلفة اإلجارة المؤجلة )المبينة على أنها التزام مقابل ( وعالوة على ذل

 صافي التزامات عقد اإلجارة مقابل مدفوعات االيجار المستلمة مقدماً قبل بدء فترة عقد اإليجار  .

البنك بإثبات التزامات عقد اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وحق استخدام الموجودات والذي يمثل حق استخدام الموجودات  يقوم

البنك بإثبات حق استخدام األصل وما يقابله من التزامات عقد اإليجار  حيق يقوم،  56رقم  المالي االساسية . وفقاً لمعيار المحاسبة

بالنسبة لمدفوعات اإليجار غير المستحقة، أما عن الحاالت التي تم فيها سداد كامل قيمة اإليجار مقدماً فقد تم إثبات حق استخدام 

ى مدى عمر اإليجار دون اإلفصاح عن التزامات عقود إيجار ضمن البيانات األصل بما يعادل المقابل المدفوع واستهالكه عل

 . 0203كانون األول  13المالية كما في 

 

 أ ( حق استخدام الموجودات 

يقوم البنك بإثبات حق استخدام الموجودات في تاريخ بدء عقد اإليجار )التاريخ الذي يكون فيه الموجود األساسي متاحاً لالستخدام 

م قياس حق استخدام الموجودات بالتكلفة  ، محسوماً منها أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ، ويتم تعديلها ( . يت

عادة تقييم عقد اإلجارة . تمثل تكلفة حق استخدام الموجودات القيمة العادلة إلجمالي المقابل المدفوع / المستحق إألي تأثير لتعديل 

ية وأي تكاليف لتفكيكها أو إيقاف تشغيلها يقوم البنك بإطفاء حق استخدام الموجودات في أاليف المباشرة المبدالدفع ويتضمن التك

اإلجارة  دتاريخ بدء عقد اإلجارة إلى نهاية العمر االقتصادي اإلنتاجي للحق في استخدام الموجودات الذي يتزامن مع نهاية فترة عق

دام المنافع من حق استخدام الموجودات . كما يخضع حق استخدام الموجودات الختبار منهجي يعكس نمط استخ باستخدام أساس

. يتم اثبات القيمة المدرجة للحق في استخدام الموجودات  50انخفاض القيمة بما يتماشى مع متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم 
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 في بند منفصل في البيان المرحلي للمركز المالي . 

 سيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(تفالمعايير وال

 أثر جوهري الجديدة والمعدلة والتي ليس لها المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 :)تتمة(على القوائم المالية

 )تتمة( المتعلق باإلجارة 10معيار المحاسبة المالي رقم 

 

 ب ( التزامات عقد اإلجارة 

 

ريخ الذي يكون فيه الموجودات األساسي متاحاً لالستخدام (، يقوم البنك بإثبات التزامات عقد اريخ بدء عقد اإليجار )التفي تا 

اإلجارة المقاسة بالقيمة العادلة إلجمالي اإليجارات المستحقة الدفع على مدى فترة عقد اإلجارة . بعد تاريخ بدء عقد اإلجارة ، يتم 

عن طريق إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة وتخفيضها  –عقد اإلجارة ليعكس العائد على التزامات عقد اإلجارة زيادة مبلغ التزامات 

لتعكس مدفوعات إيجارات عقد اإلجارة المسددة . باإلضافة إلى ذلك ، يتم إعادة قياس القيمة المدرجة اللتزام عقد اإلجارة إذا حدث 

غيير في مضمون مدفوعات اإليجار الثابتة . يتم اثبات القيمة المدرجة اللتزامات عقد تعديل أو تغيير في مدة عقد اإلجارة أو ت

 " في البيان المرحلي للمركز المالي .  التزامات عقود إجارةاإلجارة ضمن " 

 

 )زيادة / )نقص (( هو كالتالي :   2021كانون الثاني  1 كما في   32إن أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 

 

 ليرة سورية  لموجودات                                                     ا

 276,620,024 صول المستأجرة                حق استخدام األ

(885,828,268) موجودات أخرى                                                       

(88823667,2,)        موجودات ثابتة                                

 - مجموع الموجودات                                                               

 -  االلتزاماتصافي األثر على 

 

 اليوجد التزامات عقد اإلجارة ألن كافة االلتزامات المتعلقة بهذه العقود قد تم دفعها مقدماً 

 

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

يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ التصنيف واإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات 

 مع خصائص ونموذج عمل االستثمارية األخرى المماثلة التي تقوم بها المؤسسة والمعالجات المحاسبية األساسية بما يتناسب

 المؤسسة التي يتم بموجبها إجراء االستثمارات وإدارتها واالحتفاظ بها.

 ينطبق هذا المعيار على استثمارات المؤسسة المالية فيما إذا كانت أدوات حقوق ملكية، أدوات َدين أو أي أدوات استثمار أخرى.

 متعلق "باالستثمار في الصكوك".ال 63يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم 

 ، في الجوانب التالية )دون الحصر(:63 رقم المالي المحاسبة معيار طرح تغييرات كبيرة عن 33 رقم المالي المحاسبة معيار إن

 بدالً من خيارات التصنيف المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية  اآلن يتماشى مع نموذج األعمال ، نهج التصنيف العام -أ

 اشى مع أفضل الممارسات العالمية بما يتم 63تم السماح بخيارات تصنيف معينة لم يسمح بها معيار المحاسبة المالية رقم  -ب

تم توفير تصنيفات إضافية تتناسب مع متطلبات الشريعة لتكون المعالجة المحاسبية متوافقة بشكل أكبر مع أحكام الشريعة  -ت

 اإلسالمية.

 عينة خاصة فيما يتعلق بأدوات الدين النقدي ومحاسبة التكلفة المطفأة.تم تحديد متطلبات شرعية م -ث

تم تحسين تعريف طريقة معدل الربح الفعلي / طريقة معدل العائد الفعال وجعلها متوافقة بشكل أكبر مع الشريعة  -ج

 ؛معايير الصادرة حديثًاالوغيرها من اإلسالمية 

قوق الملكية بسعر التكلفة بسبب عدم التطبيق العملي ، وال يُسمح به إال تم إلغاء االختيار المحاسبي لألدوات من نوع ح -ح

 إذا كان تقديًرا تقريبيًا للقيمة العادلة.

، مع السماح بالتطبيق المبكر، إال أنه تمت الموافقة من قبل مصرف 6060كانون الثاني  6يعتبر هذا المعيار الزامياً من تاريخ 

، وذلك 6066كانون الثاني  6على تمديد تاريخ بدء سريان المعيار حتى تاريخ  6066الثاني كانون  67سورية المركزي بتاريخ 

منعقد لانسجاماً مع مخرجات االجتماع الثامن عشر لمجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ا

دوات المالية )الموجودات المستثمرة بالقيمة العادلة من خالل بيان تم تطبيق هذا المعيار على األ 6060حزيران  65-66بتاريخ 

 الدخل الشامل اآلخر( دون وجود أثر جوهري لتطبيق هذا المعيار على سياسات البنك المالية كما في نهاية العام. 

 



 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

113 
 

 تفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(المعايير وال

 أثر جوهري الجديدة والمعدلة والتي ليس لها ة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجع

 :)تتمة(على القوائم المالية

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

 

 التصنيف ألغراض هذا المعيار

 يتم تصنيف كل استثمار على أنه استثمار في:

 أدوات من نوع حقوق الملكية ؛ أ. 

 ب.أدوات من نوع الدين ، بما في ذلك: أدوات الدين النقدي من نوع الدين وأدوات الدين غير النقدية.

 وأدوات االستثمار األخرى.ت. 

بنك بتصنيف من المعيار، سيقوم ال 60ما لم يتم ممارسة خيارات االعتراف المبدئي القابلة للطعن المنصوص عليها في الفقرة 

 االستثمارات الخاضعة لهذا المعيار على أنها غير مقاسة من خالل

 ( التكلفة المطفأة أو6)

 ( القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو6)

 ( القيمة العادلة من خالل بيان الدخل، بناء على:5)

 نموذج عمل المؤسسة إلدارة االستثمارات ؛ 

 ة لالستثمار بما يتماشى مع طبيعة عقود التمويل اإلسالمي األساسية.وخصائص التدفقات النقدية المتوقع 

 لم يكن لتطبيق هذا المعيار أثر جوهري على البيانات المالية للبنك.

 الصكوك لحاملي التقارير المالية بإعداد المتعلق 34 رقم المالي المحاسبة معيار

قارير المالية للموجودات واألعمال األساسية ألداة الصكوك، وهو يتطلب يحدد هذا المعيار المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد الت

من المصدر إعداد تقارير التمويل أو الدعوة إلعدادها حسب الحاجة بموجب هذا المعيار، وذلك للتأكد من تقديم التقارير الشفافة 

 والعادلة لجميع المعنيين وخصوصاً حاملي الصكوك. 

، مع السماح بالتطبيق المبكر، إال أنه تمت الموافقة من قبل مصرف 6060كانون الثاني  6من تاريخ  لزامياً إيعتبر هذا المعيار 

، وذلك 6066كانون الثاني  6على تمديد تاريخ بدء سريان المعيار حتى تاريخ  6066كانون الثاني  67سورية المركزي بتاريخ 

 ة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المنعقد انسجاماً مع مخرجات االجتماع الثامن عشر لمجلس المحاسب

، ال يتوقع البنك وجود أثر جوهري للمعيار على البيانات المالية للبنك في حال طرح أدوات الصكوك 6060حزيران  65-66بتاريخ 

 .6066كانون األول  56خالل السنة المالية المنتهية في 

 

 احتياطيات المخاطر  13الي رقم معيار المحاسبة الم

يكمل هذا المعيار معيار . 6062( في عام 53أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة رقم )

اسبة ار المح، كال المعيارين معيالهبوط والخسائر االئتمانية وااللتزامات المحملة بالخسائر( المتعلق ب50المحاسبة المالية رقم )

( المتعلق بالمخصصات 66( يحالن محل معيار المحاسبة المالي رقم )50( ومعيار المحاسبة المالي رقم )53رقم )المالي 

األسس المحاسبية الحتياطيات المخاطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية للمحاسبة  (53رقم ) يحدد المعيار واالحتياطيات.

هدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية الحتياطيات المخاطر الموضوعة والوإدارة المخاطر، 

 للتخفيف من المخاطر المختلفة التي يواجهها أصحاب المصلحة، وال سيما المستثمرين.

أثر جوهري على البيانات  تطبيقهيكن لولم مع السماح بالتطبيق المبكر  6066كانون الثاني  6لزامياً من تاريخ إيعتبر هذا المعيار 

 .بنكالمالية لل
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 المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية وغير النافذة بعد:

 

، التحوط المتعلق بالوعد، الخيار 13ي رقم معيار المحاسبة المال  

( الوعد، الخيار والتحوط في عام 54سالمية معيار المحاسبة المالي رقم )أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإل

من هذا المعيار تحديد مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية، الحتساب وقياس ترتيبات الوعد والخيار والتحوط  ف، الهد6060

 المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

معيار يصنف ترتيبات الوعد والخيار إلى فئتين كما يلي: هذا ال  

أ( "الوعد أو الخيار التابع للمنتج" والذي يتعلق بهيكل العملية التي تتم باستخدام منتجات أخرى مثل المرابحة، واإلجارة المنتهية 

 بالتمليك، وما إلى ذلك؛

ته، متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. ب( "منتج الوعد والخيار" والذي يستخدم كمنتج أساسي قائم بذا  

، اباإلضافة لذلك، ينص المعيار على المعالجة المحاسبية لاللتزامات والحقوق الناتجة من منتجات الوعد والخيار القائمة بذاته

حيث أنها  التحوط وترتيبات التحوط التي تستند على سلسة من عقود الوعد والخيار. ويتناول هذا المعيار أيضاً جانب من محاسبة

ر في القيمة العادلة لألداة والبند )البنود( المتحوط لها كتعديل / تغيير التغياالعتراف بالتعديل أو  من خاللها طريقة محاسبية يتم

ط ات تحواللجوء إلى ترتيب األحيان،في بعض  وعمالئها،بشكل فردي. يتعين على المؤسسات  كل تغيير بدالً من التعامل مع واحد،

ناتجة عن التعديل تقليل التقلبات ال إلى محاسبة التحوطتهدف  مقابل التغير في المراكز المالية.متوافقة مع الشريعة اإلسالمية للتحوط 

 .اعتماد القيمة السوقيةأو والمعروفة باسم محاسبة القيمة العادلة  األداة،المتكرر لقيمة 

ال يتوقع البنك وجود أثر جوهري للمعيار  .، مع السماح بالتطبيق المبكر6066لثاني كانون ا 6لزامياً من تاريخ إيعتبر هذا المعيار 

 .على البيانات المالية للبنك

 

 أهم األحكام واالجتهادات والتقديرات المحاسبية 0.1

ف، ات والمصاريالقيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة اإليراد بنكيتطلب من إدارة ال السنويةإن إعداد البيانات المالية 

وكذلك االلتزامات الطارئة المفصح عنها. إن عدم  السنويةوالموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة في البيانات المالية 

التأكد المتضمن في اجتهادات وتقديرات اإلدارة قد يؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في 

ة التي قد تتأثر في المستقبل كما تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات بصورة مستمرة، ويتم االعتراف البيانات المالي

 بالتعديالت على التقديرات على أساس مستقبلي.

والتي قد ينتج عنها  يةالسنوإن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية 

 ةالسنويمخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية 

 في الفترة المالية الالحقة هي كما يلي:

 مبدأ االستمرارية

اس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من الظروف على االستمرار في العمل على أسبنك بتقدير مدى قدرة البنك قامت إدارة ال

بعين االعتبار والذي يؤدي إلى حالة عدم تيقن مستقبلية، فإن إدارة  62-والمتغيرات االقتصادية المحيطة ومع أخذ تفشي كوفيد

 نظور. المصرف متأكدة من أن المصرف لديه الموارد الكافية لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي الم

يقوم المعنيون في بنك سورية الدولي اإلسالمي ببذل جهود كبيرة فيما يخص متابعة اإلجراءات القانونية مع محامي البنك في 

 OFACالواليات المتحدة األمريكية بغية رفع العقوبات التي ال تزال مفروضة على البنك من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية 

  األمريكية، إال أن اإلدارة العليا تؤكد على استمرار البنك بتقديم كافة الخدمات والتسهيالت المصرفية للعمالء. التابع لوزارة الخزانة

مرار على االست بنكوعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأية أمور جوهرية من الممكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة ال

 تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.كمنشأة مستمرة. بناء عليه، فقد 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      0

 )تتمة( أهم األحكام واالجتهادات والتقديرات المحاسبية 0.1

 

 القيمة العادلة للموجودات المالية:

إن سعر السوق المعلن يوفر أفضل دليل لقيمتها العادلة، أما ف ،عندما تدرج األداة المالية في سوق نشط يتمتع بالسيولة -

عندما ال يتوفر سعر للعرض أو للطلب، فإن السعر المعتمد ألحدث معاملة تمت يمكن أن يصلح دليالً للقيمة العادلة 

اد القوائم دالجارية وذلك بشرط عدم حدوث تغيرات جوهرية في الظروف االقتصادية فيما بين تاريخ المعاملة وتاريخ إع

 المالية. 

في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم نشاط السوق أو عدم وجود سوق  -

منظم بشكل جيد يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام نماذج تقييم ومن األساليب المتعارف عليها في األسواق المالية 

 قية الجارية ألداة مالية أخرى مشابهة إلى حد كبير. االسترشاد بالقيمة السو

في حال وجود موجودات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه فيتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في  -

 قيمتها.

مثل لمصرف عن مبلغ يوفي حال تعذر التوصل إلى قيمة واحدة تمثل تقديراً للقيمة العادلة يكون من األنسب أن يفصح ا

متوسط القيم التي يعتقد بشكل معقول أنه يمثل القيمة العادلة، وعندما ال يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة يجب على المصرف 

اإلفصاح عن كل ما هو متصل بتحديد القيمة العادلة لمساعدة مستخدمي القوائم المالية في إجراء تقديراتهم الخاصة حول 

 ملة بين القيم المدرجة والقيم العادلة للموجودات.الفروقات المحت

 معدل العائد الفعال

وفق طريقة معدل العائد الفعال، يتم االعتراف بالعوائد باستخدام معدل عائد يمثل أفضل تقدير لمعدل عائد ثابت على مدى الحياة 

د المختلفة المحتمل تحديدها وفق مراحل مختلفة المتوقعة للتمويالت والودائع، كما يساهم في االعتراف بتأثير معدالت العوائ

يتطلب هذا التقدير وضع االفتراضات فيما يتعلق بالسلوك المتوقع ودورة حياة األداة المالية، . وخصائص أخرى خالل دورة التمويل

زأ من تعد جزًءا ال يتجباإلضافة إلى التغييرات المتوقعة على معدل العائد األساسي وإيرادات / مصروفات الرسوم األخرى التي 

 األداة.

 :الموجودات/المطلوبات الضريبية المؤجلة

الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات 

يبية التي تحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضرفي البيانات المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. و

 يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تدخل في احتساب الربح الضريبي 

بالً عند قتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستمستقبالً. بينما ي

يتم مراجعة رصيد الموجودات/المطلوبات الضريبية المؤجلة في تاريخ البيانات المالية ويتم تخفيضها  احتساب الربح الضريبي.

 الموجودات/المطلوبات الضريبية جزئياً أو كلياً. في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك

 الزكوية : المعالجة

 لهاأموا زكاة خراجبإ الزكاة : قيمة الزكاة المحتسبببببببة على النتائج المحققة لغاية إعداد هذه البيانات ، إن إدارة البنك غير مخولة

 الرقابة الشرعية فقد بلغ نصيب زكاة األسهم كما يلي : المساهمين ، وفقاً لحسبة هيئة  عاتق على يقع الزكاة إخراج فإن وبالتالي

 " ل.س / سهم . 66.66زكاة األسهم بغرض اإلقتناء " حول شمسي  -

 " ل.س / سهم . 60.37زكاة األسهم بغرض اإلقتناء " حول قمري  -

 *الزكاة  إخراج يوم يف المالية األوراق بسببوق السببهم سببعر = شببمسببي ( ) حول المتاجرة بغرض السببهم زكاة لنصببيب بالنسبببة

6.377%   . 

 %6.3 *الزكاة  إخراج يوم في المالية األوراق بسوق السهم سعر = قمري ( ) حول المتاجرة بغرض السهم زكاة لنصيب النسبة

 كمايلي : احتسابها تم وقد

 6.377% × نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء )حول شمسي( = )وعاء الزكاة / عدد االسهم ( 

ل.س / سببببهم وتقرب إلى أقرب رقمين  66.6023=   %6.377×  سببببهم ( 630,000,000ل.س /  665,857,648,366= )

 .سل 66.66لتصبح زكاة السهم الواحد)حول شمسي ( 

 6.30% × نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء )حول قمري ( = )وعاء الزكاة / عدد االسهم ( 

ل.س / سبببببهم وتقرب إلى أقرب رقمين  60.3762=   %6.30× (  سبببببهم 630,000,000/ ل.س  665,857,648,366= )

  .ل.س  60.37لتصبح زكاة السهم الواحد)حول قمري ( هي 



 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

116 
 

 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس اإلعداد وا      0

 :الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية

 
وه الخير بناًء على موافقة هيئة الرقابة الشرعية، وتتمثل هذه يتم تجنيب اإليرادات غير الشرعية من األرباح ليتم صرفها في وج

اإليرادات غير الشرعية باإليرادات الناتجة عن المعامالت المخالفة لقواعد الشريعة اإلسالمية والتي ال يمكن تجنبها إنما يعمل 

بات تي تدفعها المصارف المراسلة عن الحساالمصرف على تحقيق هذه اإليرادات على قدر الحاجة فقط، على سبيل المثال: الفوائد ال

كإيراد مخالف للشريعة  ليرة سورية 6,853,423تم تسجيل مبلغ  6066كانون األول  56السنة المالية المنتهية في خالل  الجارية.

، حيث كانت 6060ليرة سورية خالل نفس الفترة من العام  6,437,585بناًء على قرارات الهيئة الشرعية مقارنة مع تسجيل مبلغ 

 هذه المبالغ ناتجة عن:

 0201 كانون األول 11 

 مدققة
 

 0202 كانون األول 11

 مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 6,228,826  2,300 تجنيب أرباح معامالت غير شرعية 

 426,446  6,862,522 أخرى

 033373181  1381333,1 إجمالي إيرادات حساب المخالفات الشرعية

 6,756,664  6,027,226 حل من سنوات سابقةرصيد مر

 (3,490,500)  (6,227,606) السنةاالستخدامات خالل 

 032,73,11  3113731 رصيد حساب المخالفات الشرعية

 وكانت حركة حساب المخالفات الشرعية كما يلي:

 0201 كانون األول 11 

  مدققة
 0202 كانون األول 11

 مدققة

 يةليرة سور  ليرة سورية 

 6,756,664  6,027,226 رصيد حساب المخالفات الشرعية في بداية السنة

 6,437,585  6,853,422 الزيادة خالل السنة

 (5,820,300)  (6,227,606) االستخدامات خالل السنة

 032,73,11  3113731 رصيد حساب المخالفات الشرعية في نهاية السنة

 

 الملكية وأصحاب حسابات االستثمار المطلقةأسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق 

تختلط أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق وأموال المساهمين ضمن وعاء المضاربة وبالتالي ال يوجد أولوية لالستثمار ألي 

 من المساهمين أو أصحاب حسابات االستثمار المطلق.

تثمارية يضم العائد من استثمارها إلى وعاء االستثمار ويوزع حسب في حال استثمر المصرف المبالغ المحتجزة في الحسابات االس

 النسب المتفق عليها.

 يتبع المصرف السياسة التالية في احتساب األرباح الخاصة بأصحاب حسابات االستثمار المطلق:

إن اإليرادات الناجمة عن يتم تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة عن االستثمارات وإيرادات ناجمة عن عموالت المصرف، حيث 

عموالت المصرف تكون كاملةً من حق المصرف وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق ألنها ناتجة عن الخدمات 

 التي يقدمها المصرف وال عالقة لها باستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق.

ل بكل عملة على حدة، ويتم فصلها إلى إيرادات متأتية من استثمارات ممولة يتم الفصل بين الدخل المتأتي من االستثمار والتحوي

أصحاب حسابات كلياً من رأس مال المصرف )استثمارات ذاتية( واستثمارات ممولة بشكل مختلط )من رأس مال المصرف وأموال 

 االستثمار المطلق(.

ل من متوسط حقوق المساهمين الخاضع لالستثمار أو ما يدخل توزع اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط إما نسبة وتناسب على ك

في حكمها ومتوسط حسابات االستثمار المطلق وذلك الستخراج حصة أصحاب االستثمار المطلق )عقود المضاربة( من اإليرادات 

 الوكالة(.  المطلق )عقود االستثمار مع حسابات المبرم حسب طريقة النمر أو حسب عقد الوكالة
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 )تتمة( أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة

 يحتسب المبلغ المستثمر والذي يمثل المتوسط المرجح ألصحاب حسابات االستثمار المطلق بناء على الشرائح التالية:

 

 %50 حسابات التوفير

 %30 حساب ألجل )وديعة( لمدة شهر

 %73 حساب ألجل )وديعة( لمدة ثالثة أشهر

 %40 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة أشهر 

 %43 حساب ألجل )وديعة( لمدة تسعة أشهر

 %20 حساب ألجل )وديعة( لمدة اثنا عشر شهراً 

 %23 حساب ألجل )وديعة( لمدة أربعة وعشرون شهراً 

 %600 لمدة ستة وثالثون شهراً  حساب ألجل )وديعة(

 

 حيث أن أرباح الحسابات الجارية تحول إلى المساهمين ألنهم ضامنين لها.

على المبلغ  6066كانون األول  56ولغاية  6066كانون الثاني  6وقد بلغ معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفترة من 

 المستثمر حسب العمالت:

  وسطي السوري:

 %2.26 لتوفيرحسابات ا

 %2.26 حساب ألجل )وديعة( لمدة شهر

 %2.26 حساب ألجل )وديعة( لمدة ثالثة أشهر

 %2.26 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة أشهر 

 %2.26 حساب ألجل )وديعة( لمدة تسعة أشهر

 %2.83 حساب ألجل )وديعة( لمدة اثنا عشر شهراً 

 %2.66 حساب ألجل )وديعة( لمدة أربعة وعشرون شهراً 

 %2.06 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة وثالثون شهراً 

 %6.08 وسطي الدوالر:

 %0.68 وسطي اليورو:

 

بالليرة السورية وفقاً  6066كانون األول  56السنة المالية المنتهية في وتم احتساب معدل عائد سنوي على الحسابات لغاية نهاية 

 لنوع الحساب حسب ما يلي:

 ائع:العائد على الود

 %6.04 حسابات التوفير

 %5.82 حساب ألجل )وديعة( لمدة شهر

 %3.62 حساب ألجل )وديعة( لمدة ثالثة أشهر

 %3.38 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة أشهر 

 %3.44 حساب ألجل )وديعة( لمدة تسعة أشهر

 %4.36 حساب ألجل )وديعة( لمدة اثنا عشر شهراً 

 %4.72 وعشرون شهراً حساب ألجل )وديعة( لمدة أربعة 

 %2.06 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة وثالثون شهراً 

 توزع اإليرادات الخاصة بحصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق وفق المعادلة التالية:

 %80يحتسب نسبة مضاربة )تمثل ربح المصرف( كحد أقصى  -

االستثمار المطلق بعد تنزيل حصة المصرف من أرباح أصحاب  %60يحتسب احتياطي مخاطر االستثمار بما يعادل  -

 كمضارب.
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ليرة  19,737,000,000بقيمة  وريةبالليرة الس باحتجاز احتياطي معدل أرباح 6066كانون األول  56قام المصرف لغاية  -

ين حيث تم توزيع االحتياطي بمن اإليرادات اإلجمالية لوعاء المضاربة بالليرة السورية المتأتية من مصدر مختلط،  سورية

حاب أص,حيث بلغت حصة  أصحاب حسابات االستثمار المطلق وأموال المصرف حسب نسبة المساهمة في األموال المستثمرة

ليرة سورية    3,762,085,822مبلغ    6066من احتياطي معدل االرباح المشكل خالل العام  تثمار المطلقحسابات االس

ليرة سورية  ولم يتم   6,676,562,086ل البنك يحتفظ بها باإلضافة إلى الرصيد المدور من األعوام السابقة والبالغ اوما ز

   6066من احتياطي معدل االرباح المشكل خالل العام  ال المساهمين, أما حصة أمو6066خالل العام استخدام أي مبلغ منها 

ليرة سورية  إال أن ادارة البنك قامت باستخدام كامل مبلغ احتياطي معدل االرباح للمساهمين   68,060,232,358فقد بلغت 

عوام السابقة والبالغ باإلضافة إلى رصيد احتياطي معدل االرباح للمساهمين المدور من األ 6066المشكل عن العام 

 بعد االنخفاض الناتج عن تشكيل 6066تعديل أرباح المصرف عن العام ليرة سورية  وذلك في إطار   6,654,538,235

مجلس  بعد صدور قرار, وذلك التعرض لدى الشريك اإلستراتيجي بنك قطر الدولي اإلسالميلقاء  مخصص خسائر ائتمانية

القاضي بضرورة استكمال تشكيل مخصصات لقاء التعرض لدى الشريك  68/06/6066تاريخ  67النقد والتسليف رقم 

وفق البيانات  %60اإلستراتيجي بنك قطر الدولي اإلسالمي على أن ال تقل نسبة تغطية المخصص إلجمالي التعرضات عن 

 .56/66/6066الموقوفة بتاريخ 

لمطلق من إجمالي مبلغ اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط يتكون الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار ا -

بعد طرح كل من حصة المصرف كمضارب ورب مال وبعد اقتطاع احتياطي مخاطر االستثمار وحصة أصحاب حسابات 

 االستثمار المطلق من احتياطي معدل األرباح.

/م 458ناسب مع قرار مجلس النقد والتسليف رقم )يتم توزيع األرباح بما يتناسب مع السياسة المعتمدة في المصرف وبما يت -

 .6066نيسان  2( الصادر بتاريخ 8ن/ب 

بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع الحساب حسب  6066كانون األول  56وتم احتساب معدل عائد سنوي على الحسابات لغاية نهاية 

 ما يلي:

 %6.08 وسطي الدوالر

  العائد على الودائع:

 %6.08 %600ري للدوالر بنسبة مشاركة معدل العائد الشه

 %0.56 حسابات التوفير

 %0.36 حساب ألجل )وديعة( لمدة شهر

 %0.74 حساب ألجل )وديعة( لمدة ثالثة أشهر

 %0.45 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة أشهر 

 %0.44 حساب ألجل )وديعة( لمدة تسعة أشهر

 %0.28 حساب ألجل )وديعة( لمدة اثنا عشر شهراً 

 %0.22 حساب ألجل )وديعة( لمدة أربعة وعشرون شهراً 

 %6.08 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة وثالثون شهراً 

 باليورو وفقاً لنوع الحساب حسب ما يلي: 6066كانون األول  56وتم احتساب معدل عائد سنوي على الحسابات لغاية نهاية 

 %0.68 وسطي اليورو

  العائد على الودائع:

 %0.68 %600لعائد الشهري لليورو بنسبة مشاركة معدل ا

 %0.08 حسابات التوفير

 %0.07 حساب ألجل )وديعة( لمدة شهر

 %0.66 حساب ألجل )وديعة( لمدة ثالثة أشهر

 %0.66 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة أشهر 

 %0.66 حساب ألجل )وديعة( لمدة تسعة أشهر

 %0.65 راً حساب ألجل )وديعة( لمدة اثنا عشر شه

 %0.68 حساب ألجل )وديعة( لمدة أربعة وعشرون شهراً 

 %0.68 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة وثالثون شهراً 
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مساهمين تتضمن رأس المال منقوصاً منه األموال التي استخدمها البنك في شراء الموجودات الثابتة وتنفيذ متوسط حقوق ال -

 المشاريع الخاصة بالمصرف )مشاريع تحت التنفيذ(

قام المصرف ونظرا الرتفاع االرباح من وعاء المضاربة باليورو خالل بعض االشهر  بتشكيل احتياطي  السنة المالية خالل -

حقيق ارباح من وعاء المضاربة خالل االشهر التي لم تشهد ت كما قام المصرف,  يورو 606,000ارباح باليورو بقيمة معدل 

يورو وذلك للمحافظة على عوائد استثمارية منافسة  62,000باسترجاع جزء من احتياطي معدل أرباح باليورو بقيمة  باليورو 

 .في السوق المصرفية

حيث بلغ وسطي نسبة حصة البنك  وعاء المضاربة بالليرة السوريةالمضارب على  حصة باحتجازكما قام المصرف  -

 .  %56.46كمضارب 

وف )عدا مصر لم يقم المصرف بتحميل أصحاب حسابات االستثمار المطلق أياً من المصاريف المشتركة 6066منذ بداية عام  -

وذلك لغرض تحقيق نسب أعلى لعوائد االستثمار , (سورية ليرة 3,666,642,546بقيمة  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 الستقطاب إيداعات مناسبة للمصرف وحفاظاً على استقرار الودائع وأصحاب حسابات االستثمار المطلق.

قام المصرف بوضع أرباح متوقعة منافسة للعمالء على ودائع الوكالة وذلك من أجل جذب الودائع وأصحاب حسابات  -

 لق ولغرض احتفاظ المصرف بنسبة سيولة كافية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية المركزي.االستثمار المط

 من شهر كانون األول. 56من شهر حزيران و 50يتم توزيع األرباح مرتين كل عام، في  -

 األرباح فيتم كل ستة أشهر، يقصد بالتنضيض احتساب وتحديد الربح. يتم التنضيض بشكل شهري أما توزيع -

ميع وذلك بعد تغطية ج ،ر عند التصفيهصرف برصيد صندوق مخاطر االستثماجلس النقد والتسليف كيفية التيحدد م -

المصروفات والخسائر المترتبة على االستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها، وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم 

 .6003لعام  53

 أهم السياسات المحاسبية   0.8

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

 ترجمة العمالت األجنبية:

 األرصدة والعمليات: 

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية والتي تتم على غير أساس المضاربة أو المشاركة خالل السنة بأسعار  -

 الصرف 

 المعامالت على أساس عقد المضاربة أو المشاركة يتم معالجتها كما يلي: السائدة في تاريخ المعامالت. أما في حال تمت 

 تثبت المبالغ بتحويلها إلى عملة القوائم المالية بتطبيق سعر الصرف السائد عند التسلم. .6

ربح ال في حال إجراء عمليات مضاربة أو مشاركة بعملة القوائم المالية يتم رد رأس مال المضاربة أو المشاركة مضافاً إليه .6

 أو محسوماً منه الخسارة بنفس عملة القوائم المالية.

في حال إجراء عمليات المضاربة أو المشاركة بعمالت مختلفة عن عملة القوائم المالية يجب لتحديد الربح أو الخسارة   .5

اركة ربة أو المشتنضيض موجودات المضاربة أو المشاركة بصرف تلك العمالت بعملة القوائم المالية ويتحمل وعاء المضا

 ناتج  فرق العملة ربحاً أو خسارة. 

/ أن يحول له المصرف ما يستحقه إلى العملة التي 5اذا رغب رب مال المضاربة أو المشاركة في الحالة المحددة في البند رقم/ -

 تم تسلم رأس المال المضاربة أو المشاركة فإن العميل يتحمل نتائج فرق العملة ربحاً أو خسارةً.

م تحويل أرصدة الموجودات النقدية والمطلوبات النقدية بأسعار العمالت األجنبية و الظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد  يت -

 قيمتها العادلة.

 يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل. -

وبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير في يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطل -

 القيمة العادلة.
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 معلومات القطاعات:

ي تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً ف -

 تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

القطاع الجغرافي: يمثل بيئة اقتصادية يتم فيها تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تخضع  -

 لها المنتجات أو الخدمات المقدمة في بيئة اقتصادية أخرى.

 

 االعتراف األولي والقياس الالحق:  –المالية  واتاألد

 تاريخ االعتراف:

عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب وقت محدد لنقل الملكية بموجب القوانين أو المتعارف عليه في السوق يتم 

, اف عند تحويل األموال إلى حسابات الموردين, أما التمويالت فيتم االعتر االعتراف بها بتاريخ المتاجرة ) تاريخ إبرام الصفقة(

 . بالنسبة لودائع العمالء فيتم االعتراف بها عندما تصل األموال إلى البنك

 االعتراف األولي باألدوات المالية : 

ها، صئإن عملية تصنيف األدوات المالية ضمن مجموعات معينة عند االعتراف األولي بها يعتمد على الغرض من اقتنائها وخصا

كافة األدوات المالية يتم االعتراف بها واثباتها في تاريخ اقتنائها وتشمل التكلفة قيمة الحصول على هذه األدوات أو القيمة العادلة 

 للمقابل العيني، وأي مصروفات مباشرة متعلقة باالقتناء. 

  المتوقعة والخسائر االئتمانيةالمالية الموجودات اضمحالل 
( بشأن: 50اسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي(، معيار المحاسبة رقم )اعتمد المجلس المح

، وتم تطبيقه من قبل البنك اعتباراً  6067كانون األول  50بتاريخ  "الهبوط والخسائر االئتمانية وااللتزامات المحملة بالخسائر"

  6062من كانون الثاني 

" المخصصات و االحتياطيات" كما أنتج هذا المعيار  66( محل معيار المحاسبة المالية رقم 50لمحاسبة المالية رقم )وحل معيار ا

صصات و االحتياطيات " والمعيار الجديد الذي حل محله المعيار خ"الم 66تغيرات تتعلق بتعديالت معيار المحاسبة المالية رقم 

 ( " احتياطات المخاطر".53رقم )

  .خرالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلودات المالية بالقيمة الموج -

عند االعتراف المبدئي  يمكن اجراء اختيار نهائي  لتصنيف االستثمارات في ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ال االحتفاظ باستثمارات حقوق الملكية خر  في حالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلالتصنيف  بالقيمة  يجوزالشامل االخر، وال 

 . لغرض المتاجرة

  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة -

 :ين التاليينة  في حال توافر الشرطيتم قياس الموجودات المالية بالقيمة المطفأ

   اقديةالنقدية التعان يتم االحتفاظ  بالموجودات  ضمن نموذج اعمال يكون الهدف منه  االحتفاظ بالموجودات  لجمع  التدفقات  .6

ان تؤدي االحكام  التعاقدية للموجودات المالية الى وجود تدفقات  نقدية  في تواريخ  محددة بحيث  تقتصر  على مدفوعات   .6

  . المبالغ االصلية و الربح المستحق على المبلغ القائم  منها
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  50فيما يلي جدول يوضح  تصنيف الموجودات المالية وفق المعيار المحاسبي رقم 

 الشروط نموذج األعمال االصل المالي

االصول المالية 

 بالتكلفة المطفأة 

نموذج األعمال لألصول المالية 

المحتفظ بها لتحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية

 األعمال هو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل  الهدف من نموذج

 التدفقات النقدية التعاقدية المتمثلة في اصل مبلغ االستثمار واألرباح.

  أن تؤدي االحكام التعاقدية للموجودات المالية الى وجود تدفقات نقدية

في تواريخ محددة تشمل مدفوعات المبالغ األصلية و األرباح على 

 المبلغ القائم منها.

االصول المالية 

بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل

نموذج األعمال لألصول المالية 

المحتفظ بها لتحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية والبيع

  ًمن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكامالن لتحقيق  كال

 هدف النموذج.

 قارنة مع نموذج مبيعات مرتفعة )من حيث الدورية والقيمة( بالم

 أعمال األصل المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

االصول المالية 

بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح 

 والخسائر

نماذج أعمال أخرى تتضمن 

إدارة األصول  –)المتاجرة 

المالية على أساس القيمة العادلة 

تعظيم التدفقات النقدية عن  –

 طريق البيع(

  ا النموذج تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من خالل البيعهذهدف. 

 :انخفاض القيمة
يتم االعتراف بخسائر االئتمان بصورة مبكرة  أكثر مما  كان الوضع عليه بحسب المعيار   50بموجب المعيار المحاسبي رقم  

 . 52الدولي للتقارير المالية رقم  

ة المطفأة   ية المثبتة بالتكلفث مراحل  لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من االصول المالمن ثال يطبق البنك وفق المعيار منهجاً 

تقوم االصول باالنتقال  بين المراحل الثالث  استناداً الى التغير  في   .خرلدخل الشامل  اآلادوات الدين بالقيمة العادلة  من خالل او

 .جودة االئتمان  منذ االعتراف االولي

 الموجودات المالية: ض قيمةانخفا

( مخصصات خسائر االئتمان لتشمل خسائر االئتمان على الموجودات المالية و التزامات 50تناول معيار المحاسبة المالي رقم )

ية لالتمويل وعقود الضمانات المالية. والينطبق على استثمارات حقوق الملكية ويشتمل على كل من خسائر االئتمان المتكبدة والمستقب

 المتوقعة.

حيث يقوم البنك بتقييم ما اذا كان هناك مؤشر على أن أحد األصول قد تنخفض قيمته أو أن مخاطر االئتمان ذات الصلة قد زادت 

 بشكل جوهري. 

  وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، يجب على البنك تقدير الخسائر االئتمانية حسب متطلبات المعيار الملخصة أدناه.

ك نهج يتكون من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة حيث يتم تحديد الموجودات المالية وخاصة المقاسة يطبق البن

 يارة المخاطر االئتمانية بشكل جوهري :زبالتكلفة المطفأة ضمن المراحل الثالث التالية ويتم تغيير التصنيف بناء على 

المالية عند االعتراف الموجودات تتضمن المرحلة األولى   ر.شه 66وقعة على مدى  المت  المرحلة االولى: الخسائر االئتمانية -

مانية مخاطر ائت االولي و التي ال تنطوي  على زيادة جوهرية في  مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي أو التي تنطوي  على

   يوم 50تزامات مدة  باالضافة إلى عدم تجاوز عدد أيام التأخير عن سداد االل، خفضة نسبياً من

شهرا  و يتم احتساب المخصص على  كامل القيمة  66يتم االعتراف بخسائر ائتمانية على مدى   الموجوداتبالنسبة لهذه  -

  . الدفترية لألصول  )أصل + ربح (

ضمن المرحلة الثانية تت ن،اة مع عدم اضمحالل  قيمة االئتماالمرحلة الثانية : الخسائر االئتمانية  المتوقعة على مدى الحي -

يل موضوعي  على المالية التي بها زيادة جوهرية  في مخاطر االئتمان  منذ االعتراف االولي  و لكن ال يوجد  دلالموجودات 

  . يوم 20باالضافة الى عدم تجاوز عدد ايام التأخير عن سداد االلتزامات مدة ، اضمحالل القيمة

ة و لكن يستمر احتساب المخصص على اجمالي القيم الموجوداتعة على مدى الحياة لتلك يتم االعتراف  بخسائر ائتمانية متوق -

  .     الدفترية القائمة  ) أصل + ربح  (
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تتضمن المرحلة الثالثة   ،الثة : الخسائر االئتمانية المتوقعة  على مدى الحياة  مع اضمحالل قيمة االئتمانالمرحلة الث -

المالية التي يوجد بها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ القوائم المالية بالنسبة لهذه االصول يتم الموجودات 

و  القيمة الدفترية ) االصل فقط ( المخصص على صافي، و يتم احتساب ى الحياةاالعتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مد

 .  ذلك بعد تعليق االرباح

بالنسبة لألداة المالية المضمحلة ائتمانياً تكون قيمة المخصص مساوية للقيمة غير القابلة لالسترداد  من االداة المالية و ذلك   -

م  وجود ضمانة مقبولة تكون قيمة المخصص مساوية للقيمة الدفترية لألداة بعد استبعاد قيمة الضمانات المقبولة و في حال  عد

  .  المالية و ذلك بعد تعليق االرباح  المحققة

 المالية مضمحلة ائتمانيا في الحاالت التالية: الموجوداتيتم اعتبار 

 جموعة المصرفيةأو الم بنكعدم قدرة او رغبة العميل  في سداد التزاماته تجاه ال بنكعندما يتبين لل .  

  يوم  أو أكثر على: استحقاق الدين أو أحد أقساطه، دفع المطالبات الناجمة عن الحسابات خارج الميزانية نيابة  20عند مضي

عن العمالء، جمود الحساب الجاري المدين لجهة التسديدات اعتباراً من تاريخ آخر عملية إيداع، تجاوز السقف الممنوح 

منه أو أكثر اعتباراً من تاريخ هذا التجاوز، انكشاف الحسابات الجارية تحت الطلب،  %60دين بنسبة للحساب الجاري الم

 انقضاء تاريخ تجديد التسهيالت االئتمانية المتجددة.

 .عندما تخضع أحد/كافة التعرضات االئتمانية تجاه العميل إلعادة الهيكلة مرتين متتاليتين دون ان يتم االلتزام بشروطها 

 عن( دما يخل العميل بااللتزام بشروط إعادة الجدولة األصوليةRescheduling التي تم بموجبها تحسين تصنيف االئتماني )

 وإخراجه من المرحلة الثالثة

 عندما يخل العميل بااللتزام بشروط التعرضات التي تم تحسين تصنيفها االئتماني وإخراجها من المرحلة الثالثة 

 سه أو وضعه تحت التصفيةعند إعالن العميل إفال  

 (  كمايلي :  Expected credit loss- ECLيقوم البنك باحتساب الخسائر االئتمانية  المتوقعة  )

  التعثر عند التعثر .× LGDالخسارة عند التعثر × PD: = احتمالية التعثر   ECLالخسائر االئتمانية المتوقعة  

 مع االخذ بعين االعتبار  :  

 شهر لألدوات المالية المصنفة ضمن المرحلة االولى . 66وث التعثر في السداد على مدى احتمالية حد -

 على مدى العمر لألدوات المالية المصنفة  ضمن المرحلة الثانية والثالثة. -

  :  تمر بثالث مراحلالمتوقعة  ن عملية احتساب مخصص الخسائر االئتمانيةإ

  PD  احتمالية التعثر  -أوال 

احتمالية التعثر للتعرضات االئتمانية المباشرة و غير المباشرة في تاريخ محدد وذلك باالستعانة بنماذج احصائية تعتمد  يتم تقدير

بشكل اساسي على بيانات داخلية تاريخية بنوعيها الكمي والنوعي و تم استخدام هذه البيانات كمدخالت تمت معالجتها لتعكس نظرة 

ر والعكس كلما ارتفعت درجة المخاطتعثر ن احتمالية التعثر كنسبة مئوية و كلما زادت احتمالية المستقبلية , حيث يتم التعبيرع

علما أنه يتم االعتماد على التقييم االئتماني الداخلي بالنسبة للتعرضات االئتمانية المتعلقة بالشركات واالفراد والتقييم ،صحيح 

 ة السيادية . االئتماني الخارجي بالنسبة للتعرضات االئتماني

  بالنسبة لتعرضات  الشركات 

يف ائتماني داخلي بنظام تصن ةستعانصول على درجة  تصنيفهم و ذلك بااليتم دراسة البيانات التاريخية لعمالء البنك بعد ان يتم الح

عتماد على البيانات ا باالتم بناءه  ةحيث يتم احتساب درجة احتمالية التعثر وفق كل درجة تصنيف ائتماني وذلك باالستعانة بمصفوف

  .الزبائنلتي سوف تؤثر على احتمالية تعثر التاريخيه واجراء دراسة احصائية  لتحديد متغيرات االقتصاد الكلي ا

    : بالنسبة تعرضات االفراد 

لتاريخي ايقدر احتمالية التعثر لتعرضات التجزئة على مستوى كل مجموعة من التعرضات وذلك باالستناد على معدل التعثر

 للمجموعة والتي يتم تحديدها بناء على نوع التمويل و خصائص العميل . 

   بالنسبة للتعرضات السيادية 

, ألقلايتم االستعانه  بالتصنيف االئتماني الخارجي  ألهم المؤسسات المالية  العالمية حيث يتم التحفظ و اعتماد التصنيف االئتماني 

 احتمالية التعثر  .التصنيف االئتماني و يتم احتساب بناء على درجة  ثم يتم تحديد احتمالية التعثرو
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 نظام التصنيف االئتماني الداخلي  

ظام ائتماني  داخلي اعتمد بشكل رئيسي على المؤشرات الكمية و التي يتم من خاللها تقييم غراض  تصنيف العمالء  تم تصميم نأل

 استمرارية الشركة  من خالل النسب المالية الرئيسية و التي تم اعتمادها  بما فيها هيكلة رأسمال و السيولة و التشغيل .

التعثر التاريخية و المستقبلية حيث تعكس الدرجات من  درجات تصنيف ألغراض احتساب احتمالية  60يتم تصنيف العمالء ضمن 

تعكس حاالت   60ولغاية  4درجات المضاربة  في حين ان الدرجات من  7الى  3درجات االستثمار  و الدرجات من  8الى  6

 التعثر  . 

 

   الخسارة عند التعثر  -ثانيا  

تسابها كنسبة مئوية  وهنا تتحكم  فيها الضمانات المقبولة , حيث تم و هي حجم الخسائر المتوقعة في حال حدوث التعثر , و يتم اح

بالنماذج االحصائية تعتمد على بيانات داخلية  تاريخية و ذلك بالنسبة لتعرضات التسهيالت  ةتقدير الخسارة عند التعثر باالستعان

يمات مؤسسسات المالية حسب اتفاقية بازل والتعلاالئتمانية , بينما تم اعتماد النسب الموصى بها بالنسبة لتعرضات البنوك وال

 الصادرة عن مصرف سورية المركزي  .

.  

 التعرض عند التعثر     -ثالثا  

بالنسبة للتعرضات المتعثرة يكون التعرض عند التعثر  بالقيمة  الدفترية كما في  تاريخ القياس  ) الرصيد المستعمل  مطروحا منه 

النسبة للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتين األولى و الثانية فيتم تقدير التعرض بالقيمة الدفترية بتاريخ العوائد المعلقة(،  أما  ب

  .  القياس مضافا اليها  العوائد المحققة غير المستحقة

 

 البيانات المستقبلية و التاريخية  المستخدمة في نموذج الخسائر االئتمانية 

 

يتعلق باالفتراضات والتقديرات واجراء التعديالت إن لزم االمر وذلك في حال حدوث أي تغيرات  يتم االستعانه بآراء الخبراء فيما

( و التعرض  loss given default( , الخسارة عند التعثر ) probability of defaultمن شانها أن تؤثر على احتمالية التعثر )

راء تحليل دوري  للبيانات التاريخية ومراقبة المتغيرات على مدار (  . و ذلك من خالل اج exposure at defaultعند التعثر ) 

 العمر الباقي لكل أصل مالي . 

لدراسة أثر المتغيرات االقتصادية على معدالت االخفاق و في   regression analysis و من أجل ذلك يتم اجراء تحليل انحدار 

 ت على احتمالية التعثر و الخسارة عند التعثر  .حال وجود أثر جوهري و مستمر يتم التوصية باجراء تعديال

تخضع التوقعات واحتماالت الحدوث لدرجة عالية من عدم التأكد كما هو معروف بالنسبة ألي من التوقعات االقتصادية , لذا فان  

 النتائج الفعلية قد تختلف  بشكل كبير عن تلك التي تم توقعها  .

تمانية المتوقعة يتم االعتماد على مجموعة من المعلومات المستقبلية المستخدمة كمدخالت حيث في نموذج احتساب الخسارة االئ

 نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر :

 الناتج المحلي االجمالي 

  معدالت البطالة .

 

   تحسين التصنيف االئتماني

رية همها زوال المؤشرات الجوهأتحقق عدة شروط  تتم بعدغير عشوائية  وغير فورية و ن تحسين التصنيف االئتماني هي عمليةإ

   ر.المخاطلزيادة 
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  المرحلة األولى  إلىاالنتقال من المرحلة الثانية 

  لمخاطر االمتعلقة بالتعرضات االئتمانية ضمن المرحلة الثانية و زوال كافة الدالئل على الزيادة الهامة في تحسن المؤشرات

الجدولة   للتعرضات االئتمانية من خالل االلتزام بسداد  ثالثة في ذلك االلتزام بشروط الهيكلة وبما  ،االئتمانية المتعلقة بها

من الرصيد القائم بتاريخ % 3داد أي قسط لفترة تزيد عن ثالثين يوما أو في حال سداد أقساط متتالية دون أن يتم التاخر عن س

  . يوم 640أو دفع كافة المستحقات التي لم يبلغ مدة تأخير   ،(كلة و الجدولة ) أيهما أكبرالهي

 تجديد الملفات االئتمانية بالنسبة للمرابحة الدوارة .  

 الذي بناء عليه تم تصنيف العميل لدى البنك ضمن المرحلة الثانيةبنوك االخرى وارجي للعميل لدى التحسن التصنيف الخ .  

 . لى المرحلة الثانيةإاالنتقال من المرحلة الثالثة 

 يوم  بشرط  640لم يمضي عليها مرحلة الثالثة وصنفت ضمن الحقات على التسهيالت االئتمانية والتي سبق وسداد كافة المست

ل ضمن حيث يبقى العمي ،ال من خالل اجراء جدولة أصوليةإعندها ال يمكن تحسين التصنيف االئتماني  ال يتكرر ذلك مرتينأ

   . يوم 50المرحلة الثانية حتى يتم التأكد من سداد ثالث أقساط متتالية دون أي تأخر بالسداد يتجاوز 

 ن صنفت ضمن المرحلة الثالثةالتي سبق أسهيالت االئتمانية تجاه العميل وجراء جدولة أصولية لكافة التإ  . 

  مرابحة الدوارة لملف االئتماني لالكتجديد  ،دت الى تصنيف التعرض االئتماني  ضمن المرحلة الثالثةأزوال كافة األسباب التي

  .مهما كانت مدة  تاخرها بالسداد السباب على تأخر بسداد المستحقاتال تنطوي هذه ان وأ

 

 ذمم البيوع المؤجلة:

 مرابحة: عقود ال

هي عقد يبيع المصرف بموجبه أصالً أو سلعة سبق له شراؤها وحيازتها بناًء على وعد المتعامل الملتزم بشرائها بشروط معينة 

وفقأً لسياسة المصرف التي تعتمد على اإللزام بالوعد. وذلك مقابل ثمن يتكون من التكلفة وهامش الربح متفق عليه على أن يقوم 

 جدية يعتبره المصرف دفعة مقدمة من قيمة األصل أو السلعة في حال تمت المرابحة مع العميل. العميل بدفع هامش

عند إبرام عقود المرابحة فإن البنك يقوم بتطبيق مبدأ االلتزام في الوعد في المرابحة لالمر بالشراء في حال عدم تطبيقه خيار 

 .6002أيار  67اريخ ت 8/م.ن/ ب360الشرط وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

في حال وجود هامش جدية يعتبر هذا المبلغ التزاماً على البنك ويمثل مبلغاً برسم األمانة ففي حال نكول العميل يؤخذ من هامش 

الجدية مقدار الضرر الفعلي الذي لحق بالبنك وفي حال نقص أو عدم وجود هامش أو ضمانات أخرى يسجل الفرق الناتج عن 

 لى العميل وذلك في حال كان الوعد بالشراء ملزماً.الضرر ذمماً ع

قع ويتم إثبات ذمم البيوع المؤجلة عند نشوئها بقيمتها االسمية ويتم قياسها في نهاية الفترة المالية على أساس صافي القيمة النقدية المت

 تحقيقها.

فع على الفترة المالية الحالية أو يسدد ثمنه على أقساط تديتم اثبات إيرادات البيوع المؤجلة التي يسدد ثمنها دفعة واحدة تستحق بعد 

  ,فترات مالية متعددة الحقة بتوزيعها على الفترات المالية المستقبلية لفترة األجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح

ب الثة من مراحل التصنيف االئتماني حسبالديون المتأخرعن سدادها والمصنفة ضمن المرحلة الث ال يدرج الدخل المستحق المتعلق

    إنما يتم تحويله إلى األرباح المعلقة  .  50المعيار رقم  

 االستصناع:

هو عقد بين المصرف والمتعامل على أن يبيع المصرف له عيناً مصنعة، وفقاً لمواصفات متفق بشأنها. يقوم المصرف بتطوير 

المؤجلة  هار األرباحظمن متفق عليه ويتم إثم يسلمها للمتعامل في تاريخ محدد مقابل ثالعين بنفسه أو من خالل مقاول من الباطن 

في القيود كحساب ميزانية منذ تاريخ العقد من ثم تنزيل جزء الربح الخاص بكل قسط مستحق من األرباح المؤجلة وتحويلها إلى 

 بيان الدخل.

لمصرف منذ نشوء التعاقد، و تظهرعقود االستصناع الموازي بصافي تظهر عقود االستصناع بقيمة المبالغ المدفوعة من قبل ا

 القيمة التعاقدية، ويتم إثبات أي تدني في القيمة عن القيمة النقدية المتوقع تحقيقها في بيان الدخل.
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يتم إظهار األرباح المؤجلة في قيود االستصناع بدءاً من تاريخ تنفيذ العقد ومن ثم تنزيل الجزء المخصص لكل قسط مستحق من 

ال يدرج الدخل المستحق المتعلق بالديون المتأخرعن سدادها والمصنفة ضمن المرحلة  ,األرباح المؤجلة وتحويلها إلى بيان الدخل

 .إنما يتم تحويله إلى األرباح المعلقة   50ة من مراحل التصنيف االئتماني حسب المعيار رقم  الثالث

 

يتم إثبات إيرادات االستصناع الموازي نتيجة اإلخالل بشروط االلتزامات التعاقدية كخسائر في بيان الدخل وال تدخل في حساب 

 تكاليف االستصناع. 

سبب كان يتم قياس هذه الموجودات بصافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أو بالتكلفة  في حال احتفاظ المصرف بالمصنوع ألي

 رق إن وجد كخسارة في بيان الدخل في الفترة المالية التي تحققت فيها. فأيهما أقل ويتم إثبات ال

 التمويل بالمضاربة:

رأس  تحت تصرفه، ويُقاسإلى المضارب أو وضعه   عيناً المضاربة عند تسليم رأس المال نقداً كان أو  يتم تسجيل عمليات تمويل

يمة قبالمبلغ المدفوع، أو بالقيمة العادلة إذا كان عيناً وإذا نتج عن تقييم العين عند التعاقد فرق بين القيمة العادلة وال مالمال المقد  

 ضاربة.مما استرده المصرف من رأس مال ال سمحدخل، وفي نهاية الفترة المالية يفي بيان ال( خسارة)الدفترية فيُعترف به ربحاً 

لية بعد التصفية، الفترة المايتم إثبات نصيب المصرف في األرباح )الخسائر( الناتجة عن عمليات المضاربة التي تنشأ وتنتهي خالل 

التحاسب التام تحققها با في حال استمرار التمويل بالمضاربة ألكثر من فترة مالية فيتم إثبات نصيب المصرف في األرباح عند أم

ا خسائر أي فترة مالية فيتم إثباتها  عليها أو على أي جزء منها في الفترة المالية التي حدثت فيها في حدود األرباح التي تُوزع، أمَّ

 ضاربة.ال المفي دفاتر المصرف لتلك الفترة في حدود الخسائر التي يخفض بها راسم

مال المضاربة أو نصيبه من األرباح أو بعد التصفية أو التحاسب التام، يتم اثبات  إذا لم يسلم المضارب إلى المصرف رأس

 المستحقات ذمماً على المضارب.

في حالة وقوع خسائر بسبب تعدي الُمضارب أو تقصيره أو مخالفته لشروط العقد يتم إثبات هذه الخسائر ذمماً على الُمضارب، اما 

 تعد من المضارب يتم اثباتها بتخفيض رأس مال المضاربة.دون إذا وجدت الخسارة عند التصفية 

 

 التمويل بالمشاركة:

في رأس مال الُمشاركة عند تسليمها للشريك المدير أو وضعها في حساب الُمشاركة وإذا كانت الحصة  بنكيتم تسجيل حصة ال

ند التعاقد تم قياسها  بالقيمة العادلة، وإذا نتج عن تقييم العين عالمقدمة نقداً فيتم قياسها بقيمة المبلغ المدفوع نقداً أما إذا كانت عيناً في

 فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية يعترف به ربحاً أو )خسارة( في بيان الدخل.

ية أما في صفتشاركة التي تنشأ وتنتهي خالل الفترة المالية بعد المُ أو خسائر عمليات التمويل بال في أرباح لبنكيتم تسجيل نصيب ا

ه يتم تسجيل نصيب المصرف في األرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو حالة استمرار المشاركة ألكثر من  فترة مالية فإن

ا نصيبالتي ت على أي جزء منها بين المصرف والشريك في الفترة المالية التي حدثت بها وذلك في حدود األرباح  وزع، أمَّ

ي فترة مالية فيتم إثباته في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض بها نصيب المصرف في المصرف في الخسائر أل

 شاركة.ال المراسم

رأس مال المشاركة أو مبلغ األرباح بعد التصفية أو التحاسب التام ذمماً على الشريك في حال لم يسلم  في بنكلايتم إثبات حصة 

حال وقوع خسارة نتيجة تعدي أو تقصير الشريك أو مخالفته لشروط العقد يتم اثبات هذه  الشريك إلى المصرف نصيبه منها، وفي

 الخسائر ذمماً على الشريك.

 تدني التمويالت المباشرة واألرصدة والودائع لدى المصارف: 

ياس مصرف بمراجعة وقفيما يتعلق بالتمويالت الممنوحة واألرصدة لدى المصارف والتي تم إظهارها بالتكلفة المطفأة، يقوم ال

وبشكل إفرادي فيما إذا كان هناك أدلة موضوعية على وجود خسائر ائتمانية محتملة في قيمة الموجودات، إذا كان هناك دليل 

موضوعي على حدوث خسائر ائتمانية يتم قياس الخسارة بالفرق بين القيمة المسجلة في الدفاتر للموجود المالي والقيمة النقدية 

 حقيقها. المتوقع ت

يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية المتدنية من خالل حساب المخصص يعترف في بيان الدخل بالخسارة في بند  -

 . األنشطة التمويلية مخصص الخسائر االئتمانية لذمم البيوع المؤجلة وأرصدة

 

 

 



 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

126 
 

 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس اإلعداد وا      0

 )تتمة( حاسبيةأهم السياسات الم   0.8

 )تتمة( ذمم البيوع المؤجلة:

 

يتم إعدام الديون من خالل حساب المخصص المعد عندما ال يكون هناك أي توقع منطقي مستقبلي السترداد الخسائر،  -

 وكامل الضمانات قد تم تسييلها أو تم نقلها للمصرف.

أن اعترف بها بسبب أحداث وقعت بعد عملية اذا حدث الحقاً زيادة أو انخفاض في الخسائر االئتمانية التي سبق و -

معترف بها سابقاً يتم زيادتها أو تخفيضها من خالل عملية تعديل رصيد لتدني فإن الخسائر االئتمانية الاالعتراف با

 المخصص.

مخصص  دإذا تم استعادة ديون سبق وأن تم اعدامها فإن المتحصالت يتم اثباتها في بيان الدخل كإيرادات أو يخفض بها بن -

 . ألنشطة التمويليةالخسائر االئتمانية لذمم البيوع المؤجلة وأرصدة ا

تعكس عملية احتساب القيمة النقدية المتوقع تحقيقها للموجودات المالية التي تكون مضمونة بضمانات معينة التدفقات  -

 ذ وتكاليف بيع الضمانات.النقدية المتوقع تحصيلها من عملية تسييل الضمانات مطروحاً منها تكاليف االستحوا

ألغراض التقييم الجماعي لمجموعة من التمويالت، فإنه يتم تجميع التمويالت في مجموعات بناًء على نظام التصنيف  -

الداخلي المعمول فيه لتصنيف التمويالت والذي يأخذ باالعتبار صفات وخصائص المخاطر االئتمانية مثل نوع 

 قع الجغرافي، نوع الضمانات وضع المستحقات والعوامل األخرى المالئمة. الموجودات المالية، الصناعة،المو

التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من التمويالت والتي تقيم على أساس جماعي ألغراض التدني يتم تقديرها على  -

 أساس الخبرة التاريخية للخسائر التي حدثت لتمويالت تحمل نفس صفات المخاطر اإلئتمانية .

 

 االعتراف )إخراج الموجودات والمطلوبات من الميزانية(  لغاءإ

 الموجودات المالية:

 يتم إخراج الموجودات المالية من الميزانية عندما:

 ينتهي حق المصرف باستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية. -

 ت المالية أو عندما يدخل في اتفاقية تلزمهعندما يقوم المصرف بتحويل حقه في استالم التدفقات النقدية من الموجودا -

 الدفع الى طرف ثالث التدفقات النقدية من الموجودات المالية دون تأخير جوهري.

تتم قياس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقيمة الدفترية لألصل أو أكبر مقابل ما قد يطلب  -

 ما أقل.من المصرف تسديده إلى طرف ثالث أيه

 المطلوبات المالية: 

يتم إخراج المطلوبات المالية من الميزانية عندما يتم إلغاء أو إنتهاء االلتزام أو عندما يتم إحالل مطلوبات مالية مكان  -

 مطلوبات مالية قائمة من نفس )المصدر( على أساس وشروط مختلفة تماماً.

 

 : الكفاالت المالية

 صدار كفاالت مالية تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبوالت. إخدمات المختلفة من خالل تقديمه ال بنكيقوم ال -

يتم بدايةً تسجيل الكفاالت المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى والتي تساوي المبلغ المستلم  -

 (. Premiumمن العميل )العالوة ، العمولة( )

قياس التزام المصرف لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً منه  بعد االعتراف األولي يتم -

اإلطفاء المعترف به في بيان الدخل وأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية االلتزام المالي الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة 

 األكبر بينهما.

 تم االعتراف به في بيان الدخل بند مصروفات أخرى. أي زيادة لاللتزام المتعلق بالكفاالت المالية ي -

العالوة )العمولة( المقبوضة يتم االعتراف بها ضمن بند األتعاب والعموالت الدائنة على أساس القسط الثابت على مدة  -

 حياة الكفالة. 

 

 

 

 

 

 



 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

127 
 

 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس اإلعداد وا      0

 )تتمة( يةأهم السياسات المحاسب   0.8

 

 اإلجارة واإلجارة الُمنتهية بالتمليك: 

هي عقد بحيث يقوم البنك )المؤجر( بشراء أو إنشاء أصل ما للتأخير، بناًء على طلب المتعامل )المستأجر(، إستناداً على وعد منه 

عة البنك هامش الجدية بمثابة دف باستئجار األصل لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة. وفي حال تمت اإلجارة مع العميل يعتبر

مقدمة تستهلك مباشرة وقد تنتهي اإلجارة بتمليك المستأجر األصل المؤجر له على أن يقوم العميل بدفع هامش جدية يعتبره البنك 

اس رة تقجامستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد اإلدفعة مقدمة تستهلك مباشرة وفي هذه الحالة يجب تحديد طريقة تمليك العين لل

 ةالموجودات المقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك عند اقتنائها بالتكلفة التاريخة زائداً النفقات المباشرة لجعلها صالح

لالستعمال. وتهتلك هذه الموجودات وفقاً لسياسة اهتالك المؤجر )البنك( وفي حال عدم وجود سياسة معتمدة من قبل السلطات 

 المعينة.

موجودات اإلجارة في نهاية الفترة المالية بالتكلفة مطروحاً منها مخصص االهتالك، ومطروحاً منها مخصص تقاس  -

 التدني في حال توقع انخفاض دائم ذي أهمية نسبية في قيمتها. 

 توزع إيرادات اإلجارة على الفترات المالية التي يشملها عقد اإلجارة  -

ها االنتفاع بالموجودات المؤجرة في الفترة المالية التي تحدث فيها إذا كانت تثبت تكلفة اإلصالحيات التي يتوقف علي -

 غير ذات أهمية نسبية. 

إذا كانت اإلصالحات ذات أهمية نسبية ومتفاوتة القيمة بين عام وآخر على مدى فترات العقد ، فإنه يتم تكوين مخصص  -

 إصالحات ويحمل بالتساوي على الفترات المالية. 

التي يقوم فيها المستأجر بإجراء إصالحات يوافق المؤجر على تحملها فإن المؤجر يثبتها مصروفات تحمل  في الحاالت -

 على الفترة المالية التي حدثت فيها. 

 

 مخاطر االستثمار: احتياطي 

 رمن أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب المضارب لتغطية أية خسائ بنكهو المبلغ الذي يجنبه ال -

 ألصحاب حسابات االستثمار ناتجة عن االستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية. 

( من "إجمالي دخل االستثمارات المشتركة" وفق ما هو وارد في بيان الدخل كاحتياطي %60ما ال يقل عن ) بنكيقتطع ال -

 . 6003( لعام 53لمخاطر االستثمار وفقاً ألحكام المرسوم التشريعي رقم )

نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب تكوينه بصفته توزيعاً للدخل بعد اقتطاع نصيب المضارب، وإذا زاد رصيد في  -

فإن المبلغ الزائد يتم حسمه من االحتياطي ويضاف لدخل ( رأس المال  مبلغ ضعفي ) االحتياطي عن المبلغ المطلوب

 لية بعد اقتطاع نصيب المضارب.أصحاب حسابات االستثمار المطلقة في الفترة الما

 

 احتياطي معدل األرباح:

اقتطاع نصيب المضارب بغرض المحافظة على مستوى  قبل إيراد أموال المضاربةمن  بنكهو المبلغ الذي يجنبه ال -

ساهمين، يقاس احتياطي معدل وزيادة حقوق أصحاب الم معين من عائد االستثمار ألصحاب حسابات االستثمار

مبلغ المطلوب تكوينه في نهاية الفترة المالية ويعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد االحتياطي األرباح بال

المستهدف بصفته توزيعاً لإليراد قبل اقتطاع نصيب المضارب. واذا زاد رصيد االحتياطي عن المبلغ المطلوب 

ب القة في الفترة المالية قبل اقتطاع نصيفإن المبلغ الزائد يتم حسمه من االحتياطي ويضاف إليراد الجهة ذات الع

المضارب وفي حالة التصفية يتم إعادة الفائض من احتياطي معدل األرباح إلى حسابات أصحاب االستثمار المطلق 

 أو حقوق المساهمين وذلك بحسب أصل اقتطاع المبلغ. 

 

 القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة: 

ثل األسعار السوقية في تاريخ البيانات المالية )في حال توفر أسواق نشطة لهذه الموجودات( للموجودات غير المالية القيمة العادلة تُم

تستخدم أسعار اإلغالق )شراء موجودات/بيع مطلوبات( بتاريخ إعداد البيانات المالية لها. وفي حال عدم توفر مثل هذه األسواق 

ديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية. في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول في أسواق نشطةفي تح

 انشط لبعض األدوات المالية أو أن السوق غير نشط يتم تقدير قيمتها العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة له

 إلى حد كبير.

تقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع تهدف طريقة ال

متوقعة عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه، يتم إظهارها 

 ا.بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمته

إلى أي تغيير في القيمة العادلة لالستثمارات  91-لم تؤدي اإلجراءات االحترازية والتأثير المستمر لكوفيد -

 .في البنك
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 اهتالك موجودات قيد االستثمار أوالتصفية:

قيد االستثمار أو التصفية بدايةً بالتكلفة، ثم تقاس بعد ذلك بالتكلفة مطروحاً منها االهتالك المتراكم  تسجل الموجودات -

 وخسائر تدني القيمة المتراكمة إن وجدت. 

 .المصرف في استثمار هذه الموجوداتيتم اهتالك الموجودات الُمتاحة لالستثمار وفقاً للسياسة التي ينتهجها 

 

 : الموجودات الثابتة

 تسجل الموجودات الثابتة الملموسة بداية ً بالتكلفة مضافا ً إليها التكاليف األخرى المرتبطة بها مباشرة ً، 

 بالتكلفة مطروحا ً منها االهتالك المتراكم وخسائر تدني القيمة المتراكمة إن وجدت.ثم تقاس بعد ذلك 

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

 وبطريقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية واالعمار االنتاجية التالية: 

 % البيــان

 6 مباني

 60 تحسينات على المباني

 60 الحاسب اآللي عدات وأجهزة م

 63 أجهزة وتجهيزات مكتبية 

 60 أثاث ومفروشات 

 60 سيارات ووسائط نقل 

 

بلغ الذي يمكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى عندما يقل الم -

 القيمة التي يمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل بند مصاريف أخرى. 

ات لعمر اإلنتاجي تختلف عن التقديرتتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة في نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات ا -

 المعتمدة  سابقاً يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

تم استبعاد الموجودات الثابتة من السجالت عند التخلص منها أو عندما ال يوجد أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها ي -

 أو التخلص منها.

 ودات غير الملموسة:الموج 

الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول عليها. أما  -

 الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.

لموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة ويتم إطفاء يتم تصنيف الموجودات غير الم -

الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في بيان الدخل. أما الموجودات 

ل أي اريخ البيانات المالية ويتم تسجيغير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في ت

 تدني في قيمتها في بيان الدخل.

يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ البيانات المالية. كذلك يتم مراجعة العمر  -

 حقة. الاإلنتاجي لتلك الموجودات ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات ال

 بنفقات األبحاث كمصروف يحمل فور حدوثه على بيان الدخل. يتم االعتراف  -

يتم االعتراف بالنفقات المدفوعة خالل مرحلة تطوير أصل غير ملموس كأصل ملموس شريطة قدرة المصرف على  -

 إظهار أو تحقيق: 

o  .الجدوى والقدرة التقنية على إكمال األصل غير الملموس ليصبح جاهزاً للبيع أو لالستخدام 

o لمنشأة في إكمال األصل وبيعه أواستخدامه. نية ا 

o  .قدرة المنشأة على بيع أو استخدام األصل 

o  كيف سينتج هذا األصل منافع اقتصادية مستقبلية، ويتضمن ذلك قدرة المنشأة على إظهار وجود سوق لألصل

 الجديد أوفوائده إذا كان سيتم استخدامه داخلياً. 

o  المنشأة إلكمال األصل وتجهيزه للبيع أو لالستخدام. وجود القدرة التقنية والمالية لدى 
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o .قدرة المنشأة على قياس وبشكل يعتمد عليه التكلفة المدفوعة على األصل غير الملموس في مرحلة التطوير 

 

 محاسبية لكل بند من الموجودات غير الملموسة لدى المصرف: فيما يلي السياسة ال

 تظهر الموجودات الثابتة غير المادية على أساس سعر التكلفة بالليرات السورية ومؤونة التدني في القيمة إن وجدت.

 

المالية ويتم  في تاريخ البياناتبالنسبة للموجودات الثابتة غير المادية التي عمرها الزمني غير محدد، يتم مراجعة التدني في قيمتها 

 تسجيل أي تدني في قيمتها في بيان األرباح أو الخسائر. 

 يجري إطفاء الموجودات الثابتة غير المادية على مدى األعمار اإلنتاجية كما يلي:

 سنوات  3 برامج المعلوماتية 

 

 المخصصات:

ك )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث حصل في الماضي، ومن يتم تكوين المخصصات عندما يكون هنالك التزام مالي على البن

لمتوجب لتسديد للمبلغ االمحتمل تسديد االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. يمثل المخصص المكون أفضل تقدير 

 بهذا االلتزام. االلتزام المالي بتاريخ المركز المالي، مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وعدم اليقين المحيطين

 اشتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية وتعويض نهاية الخدمة: 

إن المصرف مسجل في مؤسسة التأمينات االجتماعية في الجمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظم التأمينات المترتبة عن 

يض نهاية الخدمة وبالتالي سوف يحصل موظفيه إلى المؤسسة. تمثل هذه المساهمات اتفاق المصرف مع موظفيه حول تعو

الموظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية. كذلك يلتزم البنك بتشكيل مخصص نهاية خدمة لكل موظف بما 

 يتناسب مع سنوات العمل ضمن البنك يُسدد إلى الموظف عند انفكاكه أصوالً.

 

 ضريبة الدخل:

 ائب المستحقة والضرائب المؤجلة.تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضر -

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح  -

المعلنة في البيانات المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة 

لية وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض الما

 ضريبية.

تحســب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات في البلدان التي يعمل فيها  -

 المصرف.

المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو  إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب -

المطلوبات في البيانات المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب 

 قيق الموجودات الضريبية المؤجلة.الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تح

يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تدخل في احتساب الربح الضريبي  -

 عند مستقبالً. بينما يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبالً 

 احتساب الربح الضريبي.

يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ البيانات المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من 

 تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

 رأس المال:

 تكاليف إصدار أو شراء أسهم المصرف:

ة عن إصدار أو شراء أسهم المصرف على األرباح المدورة )بالصافي بعد األثر الضريبي لهذه التكاليف إن يتم قيد أي تكاليف ناتج

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

يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات مالية عندما يملك المصرف حقاً قانونياً إلجراء المقاصة بين المبالغ أو أن يحقق 

 .الموجودات ويسدد المطلوبات بشكل متزامن، ويتم إظهار القيمة الصافية في المركز المالي فقط 

 بالمصاريف: تحقق اإليرادات واالعتراف

نشطة دة األؤجلة وأرصمذمم البيوع اليتم االعتراف باإليرادات والمصاريف على أساس االستحقاق باستثناء اإليرادات الخاصة ب

 غير المنتجة حيث ال يتم االعتراف بها كإيرادات ويتم تسجيلها في حساب أرباح وعموالت محفوظة.  التمويلية

رسوم )األتعاب( من خالل تقديم الخدمات المتنوعة لعمالئه، ويمكن تقسيم الدخل من يحقق المصرف دخل من العموالت وال

  الرسوم )األتعاب( ضمن فئتين:

 :الدخل من الخدمات المقدمة على فترة معينة من الزمن (6

موالت عيتم االعتراف بهذا الدخل على أساس االستحقاق وبحيث تحمل كل فترة مالية بما يخصها من الدخل الذي يتضمن ال 

 والرسوم من إدارة الموجودات والحفظ األمين واألتعاب اإلدارية واالستشارية المختلفة وغيرها. 

 المتعلقة بالتسهيالت يتم تأجيلها واالعتراف بها حسب مبدأ االستحقاق.  االيرادات

 ( الدخل من الصفقات )العمليات(: 6

المفاوضات لصفقة )عملية( مع طرف ثالث مثل ترتيبات شراء أسهم مثل األتعاب التي تنشأ من المفاوضات أو المشاركة في 

 أو مجموعة من األوراق المالية أو بيع وشراء منشآت، يتم االعتراف بها عند اإلنتهاء من الصفقة )العملية(.

ايير مع تتحققالعموالت والرسوم أو الجزء منها والتي يتم ربطها مع أداء معين يجب أن يتحقق، يتم االعتراف بها بعد أن 

 األداء المتفق عليها. 

 

 فيما يلي طرق االعتراف باإليرادات الناجمة عن ممارسة البنك لنشاطاته المعتادة:

 إيرادات ذمم البيوع اآلجلة -أ

تثبت إيرادات عقود المرابحة على أساس االستحقاق باستخدام طريقة القسط المتناقص. وفي حالة وجود ذمم أو أنشطة 

وعند عدم التأكد من استرداد تلك اإليرادات يتم تعليقها وفقاً لتعليمات مجلس النقد والتسليف وتعليمات  تمويلية متعثرة

 مصرف سورية المركزي.

 دخل الخدمات البنكية والعموالت -ب

 تثبت إيرادات الرسوم والعموالت عند استحقاقها حيث تعتبر كافة هذه اإليرادات خاصة بالمساهمين.

 الستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكيالا إيرادات البنك من ا -ت

تثبت إيرادات البنك من إدارة االستثمارات غير المدرجة في بيان المركز المالي بصفته وكيالً وفقاً لمبدأ االستحقاق، ووفقاً 

 للشروط الواردة في عقود االستثمار المقيدة.

 إيرادات اإلجارة والصكوك  -ث

ت الناجمة من اإلجارة اإلسالمية والصكوك على أساس االستحقاق الزمني النسبي باستخدام معدل العائد تستحق اإليرادا

 المشار إليه من قبل الجهات المستثمر بها.

 إيرادات المشاركة -ج

كثر أل يسجل الدخل من تمويل المشاركة التي تنشأ وتنتهي خالل الفترة المالية بعد التصفية أما في حالة استمرار المشاركة

من فترة مالية فإنه يتم تسجيل نصيب البنك في األرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على أي جزء منها بين البنك 

والشريك في الفترة المالية التي حدثت بها وذلك في حدود األرباح التي توزع أي على أساس االستحقاق، أما نصيب البنك 

تم إثباته في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض بها نصيب البنك في رأس مال في الخسائر ألي فترة مالية في

 المشاركة.

 إيرادات البنك كمضارب ألصحاب االستثمار المطلق -ح

تثبت إيرادات البنك كمضارب ألصحاب االستثمار المطلق وفقاً لمبدأ االستحقاق وذلك مقابل إدارة البنك لهذه االستثمارات 

 شروط الواردة في العقود الموقعة مع أصحاب االستثمار المطلق.وفقاً لل

 إيرادات البنك من الوكاالت  -خ

تثبت إيرادات البنك من الوكاالت بصفته وكيالً وفقاً لمبدأ االستحقاق ووفقاً للشروط واألحكام المتفق عليها في عقود 

 الوكاالت.
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 التوزيعات النقدية لألسهم: 

 يتم االعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها )عندما تصبح من حق البنك، وبعد إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين(.

 

 الموجودات المالية المرهونة:

شارة رهن على صحيفتها في السجالت الخاصة بها للعقارات و للمنقوالت األموال )المنقولة وغير المنقولة( التي توضع عليها إ

التي لها سجل لمصلحة المرتهن الدائن وتبقى حيازتها بيد الراهن وتبقى له كافة حقوق الملكية إال أن حق التصرف يكون بموافقة 

 الدائن المرتهن.

 

 ستحقة:مالموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاءا لديون 

هر الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف في الميزانية العامة ضمن بند موجودات قيد االستثمار والتصفية وذلك تظ -

بالقيمة التي آلت بها للمصرف أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويُعاد تقييمها في تاريخ البيانات المالية بالقيمة العادلة بشكل 

 كخسارة في بيان الدخل وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد. يتم تسجيل الزيادة الالحقة إفرادي، ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها

 في بيان الدخل إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقاً. 

 

 سياسة المصرف في شطب الدين: 

سداد أو وفاة لدى بعض العمالء وتوقفهم عن ايتعرض البنك في معرض تطبيقه لعمليات التمويل واالستثمار للعمالء لحاالت تعثر ل

ة أمور أخرى اليستطيع العميل سداد مبلغ االلتزام أو الدين المترتب عليه، ويقوم البنك باتباع جميع الوسائل العميل أو حدوث أي

 يمكن التنفيذ عليهاة أو غيرها وبعد التأكد من عدم وجود أي موجودات لدى العميل لتحصي حقوقه أما بالطرق القانوني المتاحة

هالك الدين وإعدامه سواءاً تم اعدام كامل الدين أو جزء ويمكن تلخيص الحاالت التي ينطبق تحصيل حقوق البنك ،يقرر البنك استو

 عليها اعدام الدين على النحو التالي:

 بالتزاماته.وفاة العميل )بالنسبة للعمالء األفراد( وعدم مقدرة الكفالء أو الورثة الشرعيين بالوفاء  -

 العجز الكلي للعميل الذي يمنعه من العمل والقدرة على سداد التزاماته اتجاه البنك. -

 صدور حكم قضائي بإفالس العميل  -

 عدم إمكانية وقدرة العميل والكفيل على سداد اإللتزمات المترتبة عليهم نتيجة األوصاع االقتصادية. -

 متها.النخفاض قيى استيفاء حقوقه بشكل كاف من خالل هذه الضمانات اختالل في قيمة الضمانات وعدم قدرة البنك عل -

وجود تسوية مع العميل المتعثر إلعدام جزء من مديونيته مقابل سداد الجزء الباقي حسب الحد األعلى للنسب المقررة  -

 من مجلس اإلدارة مع وجود مبرر لذلك.

 )في أضيق الحدود( مع وجود مبرر.الحاالت اإلنسانية التي ترتأي إدارة البنك إعدام الدين  -

وفي جميع الحاالت السابفة يجب التأكد من أن البنك قبل أن يقر اعدام الدين أنه استنفذ جميع الوسائل القانونية والودية  -

 ىوثبت لدى البنك عدم القدرة على السداد من قبل العميل أو من قبل الورثة الشرعيين للعميل أو عدم قدرة الكفيل عل

 جراءات التحصيل.ا تعدي أو تقصير من قبل البنك سواء بالمنح أو متابعة أيك د أيضاً، حيث ال يكون هناالسدا

 يجب مسك سجل لدى إدارة البنك وإدارة التمويل المعنية عن الديون المعدومة وقيمتها وتاريخ إعدام الدين.  -

د سداد الدين المعدوم سابقاً وموافقة البنك على عدم منح أي عميل سبق إعدام دينه أو جزء منه أي تمويل جديد إال بع -

 ذلك.

حيث يتم الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على إعدام الدين  بناء على مذكرة من ادارة التمويل المعنيةيتم اعدام الدين العميل 

الدين   انية واالرباح المعلقة لقاءتتم المعالجة المحاسبية إلعدام الدين من خالل استخدام  رصيد مخصص الخسائر االئتم ،المتبقي 

يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان الدخل للفترة المالية في حال عدم كفاية رصيد مخصص الخسائر االئتمانية واالرباح المعلقة و

 الحالية كمصروف للديون المعدومة.  

 

 : استرداد الديون المعدومة

العميل للتسديد والبحث عن أي موجودات لدى العميل لتحصيل حقوق البنك بل  ال يعني اعدام أو استهالك الدين التوقف عن متابعة

يتوجب االستمرار في المتابعة و البحث لتحصيل أي مبالغ ،وفي حال تحصيل أي مبالغ للديون المعدومة والمستهلكة سابقا تقيد هذه 

 . ها موافقة مصرف سورية المركزيبما في وذلك بعد أخذ الموافقات الالزمة المبالغ المحصلة لحساب اإليرادات
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      0

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية   0.8

 

 النقد ومافي حكمه:

ة دهو النقد واألرصدة النقدية التي تسحتق خالل مدة ثالثة أشهر )استحقاقتها األصلية ثالثة أشهر فأقل(، وتتضمن: النقد واألرص

لدى بنوك مركزية واألرصدة لدى مصارف، وتنزل ودائع لدى مصارف تسحتق خالل مدة ثالثة أشهر ) استحقاقاتها األصلية 

 ثالثة أشهر فأقل( واألرصدة المقيدة السحب.

 

 : لحوكمةا

واألدوات  بالنسبة للموجوداتيتبنى المعيار منهجاً استشرافياً تماشياً مع أساليب الجهات الدولية األخرى المصدرة للمعايير، وذلك 

المالية المقبولة شرعاً، كما بين المعيار أبرز المناهج الدولية المتبعة في مجال اضمحالل الموجودات، دون اإلخالل بمبادئ الشريعة 

 .ةعوأحكامها. ويغطي كذلك الحاالت التي يوجد فيها التزامات ذات مخاطر عالية والذي يتطلب حجز مخصصات للخسائر المتوق

يوفر هذا المعيار المعالجات المحاسبية ذات الصلة لنهج الخسائر االئتمانية واالضمحالل وصافي القيمة، بما في ذلك المخصصات 

 .للعقد أو االلتزام باستحواذ األصل

 :اإلجراءات التي قام بها البنك  لتطبيق المعيار

 فيما لم تغطه المعايير  2والمعيار  50إلشراف على تطبيق المعيار باإلضافة إلى اإلطار العام إلدارة المخاطر تم تكوين لجنة ل

 .المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية

  المحاسبة  قرار مجلس وذلك بناء على 6267/62باصدار تعميم رقم ص/ 6064آذار  68قام مصرف سورية المركزي بتاريخ

كانون  6بدءاً من  50و التطبيق المبكر للمعيار  2و المتضمن تاجيل تطبيق المعيار  6064شباط  66/ تاريخ 6والتدقيق رقم/

 .6062الثاني 

  الذي يتضمن مشروع التعليمات و /ص4624/62المركزي التعميم رقم مصرف سورية أصدر 6064تشرين الثاني  64بتاريخ

   50معيار المحاسبة اإلسالمي رقم و 2لية رقم خصوص تطبيق كل من المعيار الدولي العداد التقارير الماالمقترحة ب

  المصارف اإلسالمية  بإلزام والتسليف القاضي/م ن الصادر عن مجلس النقد 8صدر القرار رقم  6062شباط  68وبتاريخ

وذلك بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية  2تقارير المالية رقم ال إلعداد والمعيار الدولي 50بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 

 توالمراجعة للمؤسساالمالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة  والمراجعة للمؤسساتتغطه معايير المحاسبة  وفيما لم

 .وتعديالته 6002م لعا 8/م.ن/ب 327والتسليف بقرار مجلس النقد  وإنهاء العمل، (AAOIFI) اإلسالميةالمالية 
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 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية      1  

 0201 كانون األول 11  البيان

 مدققة
 

 0202كانون األول  11

 مدققة

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 8,450,262,426  66,866,643,680 )*( نقد في الخزينة

    أرصدة لدى مصارف مركزية:

 868,064,707,682  276,625,577,566  ة/ ودائع تحت الطلبحسابات جاري -

 62,266,787,463  38,825,072,076 (**متطلبات االحتياطي النقدي ) -

 (6,642,546,642)  (6,643,522,544)  *(**مخصص الخسائر االئتمانية )

 88131,33,3,3118  132133,31311,3013 المجموع

 كانون األول 56كما في  50رصدة الجارية لدى مصارف مركزية حسب تصنيف المعيار رقم توزيع التعرضات االئتمانية لأل

6066: 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 70301131773111,  -  -  276,625,577,566 حسابات جارية / ودائع تحت الطلب -

 3838,132713270  -  -  38,825,072,076 متطلبات االحتياطي النقدي -

 (03133311,3133)  -  -  (6,643,522,544) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة -

 3,,13208337132313  -  -  3,,13208337132313 المجموع

 ل س إال أنه تم تشكيل مؤونة بكامل قيمة النقد المفقود. 6,076,045,264تبلغ قيمة النقد المفقود للفروع المغلقة  )*(

، على المصرف االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع  ( وفقاً لقوانين وأنظمة المصارف*)*

  54,493,076,072مبلغ  6066 كانون األول 56من دون فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 

من متوسط ودائع  %3والذي يمثل نسبة  6060كانون األول  56ليرة سورية كما في  26,622,747,815ليرة سورية مقابل 

. 6060كانون الثاني للعام  66/ م ن الصادر بتاريخ 7العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم 

 اطي إلزامي ال يتم استعماله في أنشطة المصرف التشغيلية.إن هذا االحتي

تم اعفاء البنك من تشكيل مخصصات على التعرضات بالعمالت األجنبية تجاه الحكومة السورية المتعلقة بتأمينات ( **)* 

 .6066آذار  63/م.ن( تاريخ 22رقم )التسليف واالعتمادات المستندية المعززة من قبله وذلك بموجب قرار مجلس النقد 

 : يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية لألرصدة لدى المصارف المركزية

 )مدققة( 0201 كانون األول 11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 البيان
الخسائر االئتمانية 

 10المتوقعة على مدى 

 شهرا

 

ئتمانية الخسائر اال

المتوقعة على مدى 

العمر غير مضمحلة 

 ائتمانياا 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر مضمحلة 

 ائتمانياا 

 

 

 

 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

كانون  6كما في 

 6066الثاني 
6,642,546,642  -  -  030313130303, 

مخصص الخسائر 

 مشكلاالئتمانية ال

 عامعن  )المسترد(

6066 

(6,526,320,028)  -  -  (1311033,232,8) 

التغييرات الناجمة 

عن فروقات أسعار 

 الصرف

6,626,377,625  -  -  13011337731,1 

 03133311,3133  -  -  03133311,3133 السنةرصيد نهاية 

 



 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

134 
 

 صدة لدى المصارف المركزية )تتمة(نقد وأر      1

 )مدققة( 0202ول كانون األ 11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 البيان
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 شهرا 10

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر غير مضمحلة 

 ائتمانياا 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر مضمحلة 

 ائتمانياا 

  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

كانون الثاني  6كما في 

6060 
6,022,628,325  -  -  0321,31,833,1 

مخصص الخسائر 

 االئتمانية المشكل

 6066 عامعن  )المسترد(

(706,820,027)  -  -  (72138,23217) 

التغييرات الناجمة عن 

 فروقات أسعار الصرف
264,277,725  -  -  ,1331773711 

 ,030313130303  -  -  ,030313130303 رصيد نهاية السنة

 

 مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقلالمؤسسات الإيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف و      8

 )مدققة( 0201 كانون األول 11 

 المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية البيان

 سورية ليرة  ليرة سورية  ليرة سورية 

 ,80031383810320  605,062,227,662  662,268,828,400 )*( وتحت الطلب حسابات جارية

 5حسابات استثمارات مطلقة استحقاقها األصلي 

 أشهر أو اقل
-  -  - 

 -  -  - المرابحات الدولية

 (133,33331,3103)  (56,828,073,074)  (5,828,828,387) ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية 

 131311333,03828  172331333,03131  011311232223031 المجموع

 

 )مدققة( 0202كانون األول  11 

 المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية البيان

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

 013333833383312  603,533,062,026  665,822,334,824 )*( وتحت الطلب حسابات جارية

 5ابات استثمارات مطلقة استحقاقها األصلي حس

 أشهر أو اقل
-  -  - 

 -  -  - المرابحات الدولية

 (,3,3,3323311,)  (4,605,762,235)  (6,742,044,222) ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية 

 023331837733,81  ,731313121311,  1113711381,3320  المجموع

 

 

 

 

 

 



 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

135 
 

 )تتمة( مالية لمدة ثالثة أشهر أو أقلالمؤسسات الت استثمار لدى المصارف وإيداعات وحسابا      8

توزيع التعرضات االئتمانية لإليداعات وحسابات االستثمار لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة ثالثة أشهر أو أقل حسب 

 :6066 كانون األول 56كما في  50تصنيف المعيار رقم  

 المجموع  المرحلة الثالثة  مرحلة الثانيةال  المرحلة األولى البيان

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 ,80031383810320  657,803,035,226  -  643,682,804,527 حسابات جارية وتحت الطلب

حسابات استثمارات مطلقة 

أشهر  5استحقاقها األصلي 

 أو اقل

-  -  -  - 

 -  -  -  - المرابحات الدولية

ينزل مخصص الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة
(4,822,377,452)  -  (67,844,226,742)  (133,33331,3103) 

 131311333,03828  12,3,1132113371    071378,33123303 مجموع

مصرفية لبنوك والمؤسسات ال)*( وفقاً للنظام األساسي وعقد التأسيس فإن المصرف ال يتقاضى أية فوائد على الحسابات الجارية لدى ا

 المحلية والخارجية.

)مقابل  6066 كانون األول 56ليرة سورية كما في  198,898,198,770بلغت األرصدة المقيدة السحب نتيجة العقوبات 

 .(6060كانون األول  56رية كما في ليرة سو 606,327,288,250

 لمدة ماليةال والمؤسسات المصارف لدى االستثمار وحسابات لإليداعات يةاالئتمان التعرضات أرصدة في التغيرات أدناه الجدول يوضح

 : أقل أو أشهر ثالثة

 )مدققة( 0201 كانون األول 11 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 البيان
الخسائر االئتمانية 

 10المتوقعة على مدى 

 شهرا

 
الخسائر االئتمانية المتوقعة 

على مدى العمر غير 

 مضمحلة ائتمانياا 

 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى العمر 

 مضمحلة ائتمانياا 

  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ةليرة سوري  ليرة سورية 
كانون الثاني  1الرصيد في 
0201 

664,438,348,320  -  -  013333833383312 

 لدى ارصدتنا إلى المحولة المبالغ

 سنةال خالل  المصارف
324,082,623,447  -  -  313328,31133337 

 لدى ارصدتنا من المحولة المبالغ

 سنةال خالل  المصارف
(366,322,227,602)  -  -  (30133113117312,) 

التغيرات الناجمة عن فروقات 
 أسعار الصرف

637,567,574,226  -  -  1373117317331,1 

بتة مثتغيرات نتيجة للذمم المدينة ال
في الرصيد االفتتاحي تضمن 

 على:
-  -  -  - 

 -  -  -  - 6محول إلى المرحلة  -
 -  -  -  - 6محول إلى المرحلة  -
 -  657,803,035,226  -  (657,803,035,226) 5محول إلى المرحلة  -

 ,80031383810320  117382332313110  -  033308,38233117 السنةرصيد نهاية 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

136 
 

 )تتمة( أقلمالية لمدة ثالثة أشهر أو المؤسسات الإيداعات وحسابات استثمار لدى المصارف و      8

يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية لإليداعات لدى المصارف والمؤسسات المالية 

 دة ثالثة أشهر أو أقل:مل

 )مدققة( 0201كانون األول  11 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  ولىالمرحلة األ 

 البيان

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 شهرا 10على مدى 
 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى العمر 

 غير مضمحلة ائتمانياا 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 العمر مضمحلة ائتمانياا 

  

 ليرة سورية  سوريةليرة   ليرة سورية  ليرة سورية 
كانون الثاني  1الرصيد في 
0201 

2,242,404,262  -  -  ,3,3,3323311, 

 االئتمانية الخسائر مخصص

عن عام )المسترد(  المشكل

6066 

(242,562,266)  -  60,378,567,554  1,333332123701 

 فروقات عن الناجمة التغييرات

 الصرف أسعار
2,660,730,640  -  -  1311237323032 

تغيرات نتيجة للذمم المدينة 
المثبتة في الرصيد االفتتاحي 

 تضمن على:
-  -  -  - 

 -  -  -  - 6محول إلى المرحلة  -
 -  -  -  - 6محول إلى المرحلة  -
 -  2,268,228,884  -  (2,268,228,884) 5محول إلى المرحلة  -

 133,33331,3103  13731,,0738333  -  ,3377331,,338 رصيد نهاية السنة

 

 )مدققة( 0202كانون األول  11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 البيان
الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 شهرا 10على مدى 
 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى العمر 

 غير مضمحلة ائتمانياا 

 

الخسائر االئتمانية 

ى المتوقعة على مد

 العمر مضمحلة ائتمانياا 

  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

 0311337113117  -  -  6,524,766,227 0202كانون الثاني  1كما في 

مخصص الخسائر االئتمانية 

عن عام )المسترد(  المشكل

6060 

2,326,225,025 

 

- 

 

- 

 

133,131113211 

 التغييرات الناجمة عن فروقات

 أسعار الصرف

6,062,855,442  -  -  1320,3811333, 

 ,3,3,3323311,  -  -  ,3,3,3323311, رصيد نهاية السنة

 

 حسابات استثمار لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر      5

 )مدققة( 0201 كانون األول 11 

 المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية البيان

 ليرة سورية  ليرة سورية  ة سوريةلير 

حسابات استثمار مطلقة لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة 

 استحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشهر 
-  72,847,502,023  713837312132,3 

 1031,3313,38,7  66,223,532,827  - مرابحة دولية

 703,71,  276,275  - حسابات مجمدة

 (31831373333)  (468,637,343)  - خسائر االئتمانية ينزل: مخصص ال

 33311,38323,32  33311,38323,32  -  مجموع

 

 

 

 



 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

137 
 

 )تتمة(حسابات استثمار لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر      5

 

 )مدققة( 0202كانون األول  11 

 المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية البيان

 ليرة سورية  ليرة سورية  رة سوريةلي 

حسابات استثمار مطلقة لدى البنوك والمؤسسات المالية فترة 

 استحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشهر 
-  37,910,606,875  37,910,606,875 

 6,304,313,598  6,304,313,598  - مرابحة دولية

 486,487  486,487  - حسابات مجمدة

 (1,488,140,974)  (1,488,140,974)  - سائر االئتمانية ينزل: مخصص الخ

 42,727,265,986  42,727,265,986  -  مجموع

 88,663,802,220مقابل  ) 6066 كانون األول 56ليرة سورية كما في    89,183,638,656 بلغت األرصدة المقيدة السحب 

 . ( 6060كانون األول  56رية كما في ليرة سو

 

ضات االئتمانية لحسابات االستثمار لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة أكثر من ثالثة أشهر حسب تصنيف توزيع التعر

 : 6066 كانون األول 56كما في  50المعيار رقم 

 البيان
  المرحلة األولى

المرحلة 

 الثانية
 

المرحلة 

 الثالثة
 المجموع 

  ليرة سورية
ليرة 

 سورية
 

ليرة 

 سورية
 ليرة سورية 

حسابات استثمار مطلقة لدى البنوك والمؤسسات 

المالية فترة استحقاقها األصلية أكثر من ثالثة 

 أشهر 

72,847,502,023  -  -  713837312132,3 

 1031,3313,38,7  -    66,223,532,827 مرابحة دولية

 703,71,    -  276,275 حسابات مجمدة

 (31831373333)  -  -  (468,637,343) نزل: مخصص الخسائر االئتمانية ي

 33311,38323,32  -  -  33311,38323,32 المجموع

 

يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية لحسابات االستثمار لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة 

 أكثر من ثالثة أشهر:

 )مدققة(  0201 كانون األول 11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  ألولىالمرحلة ا البيان

 
الخسائر االئتمانية 

 10توقعة على مدى الم

 شهرا

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر غير مضمحلة 

 ائتمانياا 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر مضمحلة 

 ائتمانياا 

 

 

 

 

 ليرة سورية  ريةليرة سو  ليرة سورية  ليرة سورية 

كانون  1كما في 

 0201الثاني 
6,844,680,278  -  -  1383331823,78 

مخصص الخسائر 

 االئتمانية المشكل

 العامعن  )المسترد( 

6066 

(6,626,538,266)  -  -  (0311131383,11) 

التغييرات الناجمة 

عن فروقات أسعار 

 الصرف

6,847,576,366  -  -  1383731713300 

 31831373333  -  -  31831373333 السنةنهاية  رصيد

 

 



 عامة سورية الدولي اإلسالمي ش.م.مبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

138 
 

 )تتمة(حسابات استثمار لدى المصارف والمؤسسات المالية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر      5

 

 )مدققة( 0202كانون األول  11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان

 
الخسائر االئتمانية 

 10لى مدى المتوقعة ع

 شهرا

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر غير مضمحلة 

 ائتمانياا 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 العمر مضمحلة ائتمانياا 

  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

كانون  1كما في 

 0202الثاني 
686,368,283  -  -  08133083183 

لخسائر مخصص ا

االئتمانية المشكل 

عن عام )المسترد( 

6060 

433,666,468  -  -  33331113308 

التغييرات الناجمة 

عن فروقات أسعار 

 الصرف

526,308,303  -  -  1,133283323 

 1383331823,78  -  -  1383331823,78 السنةرصيد نهاية 

 

 بالصافي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية      1

 0201كانون األول  11 البيان

 )مدققة( 
 

 0202كانون األول  11

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 222,840,270,560  6,687,636,242,622 المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء
 -   6,648,650,304 حسابات دائنة صدفة مدينة

 767,240,000  235,840,300 بيع آجل
 -   805,555,555 اتإجارة الخدم

 363,576,672  248,228,406 ذمم ناتجة عن حسابات خارج الميزانية )*(
 -  6,034,624 إئتمان بطاقة تسهيالت
 ,1,737183200333  13132387,38313312 المجموع

 (83,767,667,327)  (604,000,733,533) ناقصاً: األرباح المؤجلة
 (570,058,233)  (422,647,243) ناقصاً: األرباح المحفوظة 

 (57,262,283,255)  (76,666,044,826) ناقصاً: مخصص الخسائر االئتمانية )**(
 118322731083828  ,7238373131317, األنشطة التمويليةصافي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة 

 ال يوجد تمويالت ممنوحة للقطاع العام. -

 

زامات المحتملة خارج بيان المركز المالي أي تحولها إلى التزامات فعلية، مثل استحقاق )*( تمثل ذمم ناتجة عن استحقاق االلت

 . موعد سداد االعتمادات الممنوحة للعمالء ولم يقم العمالء بالسداد بالتالي قام المصرف بسدادها بدالً عنهم

بات نية المحتجزة لقاء الذمم الناتجة عن حسا*( يتضمن مخصص الخسائر االئتمانية للمرحلة الثالثة مخصصات الخسائر االئتما)*
 (انية )لتعرضات العمالء والمصارفخارج الميز

 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

 

139 

 

 بالصافي )تتمة( ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية       1

كانون  56 كما في 50توزيع التعرضات االئتمانية لحسابات ذمم البيوع المؤجلة واألنشطة التمويلية حسب تصنيف المعيار رقم 

 :6066 األول

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

المرابحة والمرابحة لآلمر 

 ,,131873031313131  75,762,653,283  465,323,577,207  632,267,076,587 بالشراء

 ةمدين حسابات دائنة صدفة
6,648,650,304  -  -  1313830123323 

 13138323322  -  235,840,300  - بيع آجل

 إجارة الخدمات -أخرى 
-  805,555,555  -  82131113111 

ذمم ناتجة عن  -أخرى 

 حسابات خارج الميزانية
-  -  248,228,406  ,3831,83320 

 إئتمان بطاقة تسهيالت
6,774,624  640,000  -  032333113 

 13132387,38313312  7837113,123787  318313038713782  011311132313201 المجموع

 ناقصاً: األرباح المؤجلة
(58,432,643,242)  (22,302,042,847)  (5,253,540,646)  (123322237333133) 

 ناقصاً: األرباح المحفوظة
-  -  (422,647,243)  (31,30373,33) 

الخسائر ناقصاً: مخصص 

 (713100323338,1)  (32,628,602,524)  (66,567,286,665)  (280,552,470) االئتمانية 

صافي ذمم البيوع المؤجلة 

األنشطة وأرصدة 

 التمويلية

003311138333817  711330337823212  11328331313130  ,7238373131317, 

        

 

 لبيوع المؤجلة واألنشطة التمويلية:يوضح الجدول أدناه التغيرات في أرصدة ذمم ا
 )مدققة( 0201 كانون األول 11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان
 ليرة سورية  ليرة سورية  ةليرة سوري  ليرة سورية 

كانون الثاني  1الرصيد في 
0201 

682,727,565,362  558,764,043,430  70,636,570,226  131311137723217 

 28373132113711,  65,747,736,354  276,632,652,276  602,407,676,332 نةالسالتسهيالت الجديدة خالل 

التسهيالت المسددة خالل 

 السنة
(50,862,667,550)  (342,575,243,404)  (68,824,848,762)  (188312130,73318) 

التغيرات الناجمة عن فروقات 
 فأسعار الصر

-  604,250,222,252  60,326,652,323  10,33003,213011 

تغيرات نتيجة للذمم المدينة 
المثبتة في الرصيد 

 االفتتاحي تضمن على:
-  -  -  - 

 -  (833,567,833)  (5,666,065,364)  5,222,530,275 6محول إلى المرحلة  -
 -  (52,282,652,242)  657,270,775,256  (606,068,358,686) 6محول إلى المرحلة  -
 -  67,377,236,232  (63,088,376,360)  (6,355,540,682) 5محول إلى المرحلة  -

 13281312,38823172  72302,30103332  783318131303031  001303137,33117 السنةرصيد نهاية 

  

 

 

 

 

 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

 

140 

 

 بالصافي )تتمة( ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية       1

 

 يوع المؤجلة واألنشطة التمويلية:يوضح الجدول أدناه التغيرات في أرصدة ذمم الب
 )مدققة( 0202كانون األول  11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

كانون الثاني  1الرصيد في 
0202 636,078,286,026  44,603,257,274  64,266,460,436  13,302131,,3101 

 171383037173113  2,220,805,278  640,660,670,286  848,376,686,765 التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل 

 السنة
(525,762,246,286)  (603,482,685,264)  (66,674,677,386)  (832378830213121) 

التغيرات الناجمة عن فروقات 
 ,12131,83331317  67,633,022,246  58,438,882,627  82,343,565,506 أسعار الصرف

تغيرات نتيجة للذمم المدينة 
المثبتة في الرصيد 

 االفتتاحي تضمن على:
-  -  -  - 

 -  (6,657,230,382)  (5,852,302,026)  3,377,832,280 6محول إلى المرحلة  -
 -  (8,266,080,062)  630,670,823,663  (683,632,833,622) 6محول إلى المرحلة  -
 -  83,360,567,678  (2,887,668,646)  (52,025,605,026) 5محول إلى المرحلة  -

 131311137723217  72313131723111  118371332333332  081371731113301 رصيد نهاية السنة

 

 

 يرات في ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية لألفراد:يوضح الجدول أدناه التغ

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

كانون  1الرصيد في 

 0201الثاني 
6,865,858,656  227,086,623  322,260,286  13,7731,13813 

التسهيالت الجديدة 

 خالل السنة
62,520,626,662  66,682,872,325  5,428,603,356  83331133883102 

التسهيالت المسددة 

 خالل السنة
(2,207,662,260)  (8,084,665,562)  (6,222,358,503)  (10310837383388) 

التغيرات الناجمة عن 

 فروقات أسعار الصرف
-  -  22,808,585  1138283181 

تغيرات نتيجة للذمم 

المدينة المثبتة في 

الرصيد االفتتاحي 

 تضمن على:

-  -  -  - 

 -  (655,452,367)  (863,822,288)  332,555,876 6محول إلى المرحلة 

 -  (23,676,026)  240,028,866  (268,725,526) 6محول إلى المرحلة 

 -  562,550,305  (63,606,520)  (628,662,665) 5محول إلى المرحلة 

 17303033123337  03,73311,3803  380737123337,  0833813,323383 رصيد نهاية السنة
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 بالصافي )تتمة( ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية       1

 

 لشركات الكبرى:يوضح الجدول أدناه التغيرات في ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ل

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

كانون  1الرصيد في 

 1803211311,3808  27,658,833,283  556,367,500,023  685,568,265,868 0201الثاني 

التسهيالت الجديدة 

 33331,833813133  62,484,552,575  232,536,485,820  672,828,525,436 خالل السنة

التسهيالت المسددة 

 (238173731,,1033)  (66,048,836,240)  (348,645,265,622)  (65,766,526,257) خالل السنة

التغيرات الناجمة عن 

فروقات أسعار 

 الصرف

-  604,250,222,252  60,363,453,636  10,383133213333 

تغيرات نتيجة للذمم 

المدينة المثبتة في 

الرصيد االفتتاحي 

 تضمن على:

-  -  -  - 

 6محول إلى المرحلة 
5,026,404,420  (6,743,362,373)  (672,646,563)  - 

 6محول إلى المرحلة 
(622,867,248,652)  652,505,856,867  (52,473,887,646)  - 

 5محول إلى المرحلة 
(6,668,356,776)  (68,458,260,236)  67,082,885,866  - 

 3300730873011,,  11380133333811  31313131,,71130  022332131773110 رصيد نهاية السنة

 

 

 (:SMEsللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )   التمويلية يوضح الجدول أدناه التغيرات في ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  األولىالمرحلة  البيان

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

كانون  1الرصيد في 

 0201الثاني 
6,054,223,440  6,605,788,360  6,582,225,773  333,037283173 

التسهيالت الجديدة 

 خالل السنة
266,382,874  6,338,462,282  83,560,258  1330031713711 

التسهيالت المسددة 

 خالل السنة
(22,204,745)  (6,686,252,560)  (6,788,827,886)  (03,3132833318) 

التغيرات الناجمة عن 

فروقات أسعار 

 الصرف

-  -  -  - 

تغيرات نتيجة للذمم 

المدينة المثبتة في 

الرصيد االفتتاحي 

 تضمن على:

-  -  -  - 

 -  (83,604,266)     -  83,604,266 6 محول إلى المرحلة

 -  (3,366,584)  247,674,025  (246,732,783) 6محول إلى المرحلة 

   602,677,756  (648,832,822)  (68,764,626) 5محول إلى المرحلة 

 1310,31103820  ,32,3038371  8381,38823831  2231173132, رصيد نهاية السنة
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 بالصافي )تتمة( المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ذمم البيوع  1

يوضح الجدول أدناه التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية لذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية حسب تصنيف 

 المرحلة:
 )مدققة( 0201 كانون األول 11  

 لمجموعا  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان
 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهراا  10مدى 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر غير مضمحلة 

 ائتمانياا 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر مضمحلة 

 ائتمانياا 

  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
كانون الثاني  1كما في 
0201 

676,045,820  5,353,024,876  55,465,825,276  17310,31833111 

صافي الخسائر االئتمانية 
المكون خالل المتوقعة 

 السنة
880,787,527  6,446,448,668  8,282,427,642  7307138,33,27 

مخصص خسائر ائتمانية 
مستخدم إلقفال الديون 

 )*( المعدومة
-  -  (6,333,842)  (03333383,) 

التغيرات الناجمة عن 
 3882,,01300138  63,208,702,673  562,725,623  - فروقات أسعار الصرف

تغيرات نتيجة للذمم 
المدينة المثبتة في الرصيد 

 االفتتاحي تضمن على:
-  -  -  - 

 -  (84,242,453)  (62,587,430)  74,558,243 6محول إلى المرحلة  -

   (3,780,787,805)  3,448,072,663  (685,556,466) 6محول إلى المرحلة  -

 -  674,534,425  (676,423,005)  (2,825,420) 5محول إلى المرحلة  -

 713100323338,1  3,3118312131,3  11311731803001  182311,3372 السنةرصيد نهاية 

 

 . 6060 خالل العامل س  320,904,375مبلغ مقابل , ل س  6,333,842مبلغ  6066بلغ حجم الديون المعدومة خالل العام  )*(
 )مدققة( 0202كانون األول  11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان
 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهراا  10مدى 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 

مدى العمر غير 

 مضمحلة ائتمانياا 

 

 نيةالخسائر االئتما

المتوقعة على مدى 

العمر مضمحلة 

 ائتمانياا 

  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
كانون الثاني  1كما في 
0202 

282,902,956  402,335,549  12,525,400,324  13,210,638,829 

صافي الخسائر 
االئتمانية المتوقعة 
 المكون خالل السنة

35,944,755  1,829,960,264  4,458,086,870  6,323,991,889 

مخصص خسائر 
ائتمانية مستخدم إلقفال 

 الديون المعدومة
-  -  (320,904,375)  (320,904,375) 

التغيرات الناجمة عن 
 18,415,919,290  18,202,382,264  211,522,292  2,014,734 فروقات أسعار الصرف

تغيرات نتيجة للذمم 
المدينة المثبتة في 

يد االفتتاحي الرص
 تضمن على:

-  -  -  - 

محول إلى  -
 6المرحلة 

104,774,509  (3,675,504)  (101,099,005)  - 

محول إلى  -
 6المرحلة 

(111,451,606)  1,138,204,127  (1,026,752,521)  - 

محول إلى  -
 5المرحلة 

(43,101,858)  (43,248,256)  86,350,114  - 

 37,629,645,633  33,823,463,671  3,535,098,472  271,083,490 رصيد نهاية السنة
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 االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     7 

 
 0201 كانون األول 31 البيان

 ليرة سورية

 0202كانون األول  11

  ليرة سورية

 ناقالت الغاز أسهم الشركات

الشركة اإلسالمية 

السورية للتأمين 

(*) 

 

 العقيلة شركة

التكافلي للتأمين  
 ناقالت الغاز

 اإلسالمية الشركة

 للتأمين السورية

 العقيلة شركة

 ليالتكاف للتأمين

 482,673,406 36,300,000 88,043,444 3,625,863,623 688,730,000 26,022,880 القيمة العادلة

 مخصص الخسائر االئتمانية

 )**(المتوقعة 
(66,562,274) - - (2,632,242) - - 

القيمة العادلة بعد تخفيض 

 مخصص الخسائر االئتمانية

 المتوقعة

338313,083137 ,1,37213722 

  

كاستثمار مسجل  56/66/6066ضمن البيانات المالية كما في للتأمين  السورية اإلسالمية سهم الشركةأتصنيف االستثمار في اعادة )*(  تم 

بيانات للتأمين ضمن ال السورية اإلسالمية , كما تم اعادة تبويب االستثمار في أسهم الشركةخرخل الشامل اآلبالقيمة العادلة من خالل بيان الد

 .6066ضمن االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك لتتناسب مع البيانات المالية  6060المالية المقارنة 

نك بسبب وجود عقوبات على البنك تحول دون قدرة البألسهم المستثمرة في شركة ناقالت الغاز القطرية وذلك )**(  تم تشكيل المخصص لقاء ا

 . على بيع تلك األسهم

كانون  56كما في  50توزيع التعرضات االئتمانية للموجودات المالية المستثمرة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر حسب تصنيف المعيار 

 :6066 األول

 يانالب
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 30883113,,338  -  -  3,822,688,253 أسهم الشركات

 مخصص الخسائر االئتمانيةناقصاً: 

 المتوقعة
(66,562,274)  -  -  (10311,3,73) 

 338313,083137  -  -  338313,083137 المجموع

 
للموجودات المالية المستثمرة من خالل بيان الدخل يوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية 

 :الشامل اآلخر

 )مدققة( 0201 كانون األول 11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان

تمانية الخسائر االئ 

 10المتوقعة على مدى 

 شهراا 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى العمر 

 غير مضمحلة ائتمانياا 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 العمر مضمحلة ائتمانياا 

 

 

 

 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

كانون الثاني  1كما في 

0201 
2,632,242  -  -  1313,3,3, 

مخصص الخسائر 

 االئتمانية المشكل

 العامعن  )المسترد( 

6066 

-  -  -  - 

التغييرات الناجمة عن 

 فروقات أسعار الصرف
2,632,242  -  -  1313,3,3, 

 10311,3,73  -  -  10311,3,73 السنةرصيد نهاية 
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 اآلخر )تتمة( االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل     7
 

 : فيما يلي جدول لإلفصاح عن االستثمارات في األسهم

 

 0201 كانون األول 11 

 ليرة سورية

 0202 كانون األول 11

 ليرة سورية

اسم الجهة 

 المصدرة للسهم

طبيعة النشاط 

الرئيسي 

للجهة 

 المصدرة

 تاريخ الشراء نسبة التملك

 عدد األسهم

التي يمتلكها 

 المصرف

 القيمة االسمية رأس مال الجهة المصدرة القيمة االسمية رأس مال الجهة المصدرة لةالعادالقيمة 

 ناقالت الغاز
 65,724,800 6,260,333,023,240 67,322,400 5,466,563,027,200 26,022,880 80,000 62/66/6060 % 0.00076 خدمي

شركة العقيلة 

 للتأمين التكافلي
 602,008,200 8,000,000,000 602,008,200 8,000,000,000 3,625,863,623 6,020,082 67/03/6068 % 3.63 التأمين

 اإلسالمية الشركة

 للتأمين السورية
 30,000,000 6,000,000,000 30,000,000 6,000,000,000 688,730,000 300,000 50/06/6004 % 3 التأمين
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موجودات إجارة منتهية بالتمليك     3   

 

 ند ما يلي:يتضمن هذا الب

 0201كانون األول  11  

 صافي القيمة مخصص التدني االستهالك المتراكم التكلفة البيان

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 ,113121322 (8,467,673) (66,464,607) 50,286,826 موجودات إجارة منتهية بالتمليك

 

 

 0202كانون األول  11  

 صافي القيمة مخصص التدني االستهالك المتراكم التكلفة البيان

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 موجودات إجارة منتهية بالتمليك
586,655,660 

(667,454,083) 
(8,467,673) 12,337737,2 

 

 

 السنةليرة سورية في   8,382,232ليرة سورية مقابل   4,266,127 مبلغ 6066خالل السنة  بلغ إجمالي األقساط المستحقة -

 ليرة سورية.   4,266,127بمبلغ  6066عن السنة  انخفاض القيمةالسابقة كما تم احتساب مخصص خسائر 

 

 

 موجودات قيد االستثمار أو التصفية     9

كانون األول  11 البيان

0201 

 )مدققة(

 
كانون األول  11

0202 

 )مدققة(
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 600,000,006  - ت مقتناة بغرض المرابحةموجودا

 677,625,223  607,222,264 موجودات آيلة لوفاء ديون )*(

 87730113111  13,13,,1273 إجمالي الموجودات قيد االستثمار أو التصفية

 (655,437)   للموجودات المقتناة بغرض المرابحة انخفاض القيمةمخصص خسائر 

 -  - وفاء الديونمخصص تدني موجودات آيلة ل

 (655,437)  - إجمالي المخصصات

 ,877310,332  13,13,,1273 صافي الموجودات قيد االستثمار أو التصفية
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 )تتمة( موجودات قيد االستثمار أو التصفية     9

 المرابحة:للموجودات المقتناة بغرض  خسائر انخفاض القيمةيوضح الجدول أدناه الحركة الحاصلة على مخصص 

 

 

 

)*( تمثل قيمة عقارات تم استمالكها من قبل البنك وذلك استيفاًء لديون متعثرة على أن يتم تصفيتها خالل سنتين بناًء على المادة 

 .6006لعام  65من القانون  600قم ر

 

 ت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة:فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آل

 0201  0202 

 المجموع  المجموع  موجودات مستملكة أخرى  عقارات مستملكة 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية البيان

 3333,333013  07730113113  -  677,625,223 رصيد بداية السنة

 -  1833333317    68,433,457 إضافات

 (03131,13372)  (13831003338)  -  (648,666,348) استبعادات

 -  -  -  - مخصص استهالك

 -  -    - خسارة التدني

 07730113113  13,13,,1273  -  13,13,,1273 السنةرصيد نهاية 

 

 

 )مدققة( 0201 كانون األول 11  

 المجموع  المرحلة األولى 

 

خسائر انخفاض القيمة 

 شهراا  10على مدى 

 

 

 ليرة سورية  ليرة سورية البيان

 0201كانون الثاني  1كما في 
655,437 

 
1113337 

 للسنة)المستردة(  خسائر انخفاض القيمةصافي 

(655,437) 

 

(1113337) 

 -  - السنةية رصيد نها

 )مدققة( 2020 كانون األول 11  

 المجموع  المرحلة األولى 

 
تمانية الخسائر االئ

 10المتوقعة على مدى 

 شهراا 

 

 

 ليرة سورية  ليرة سورية البيان

 2020كانون الثاني  1كما في 
6,558,075 

 
131183271 

 للسنةصافي الخسائر االئتمانية المتوقعة )المستردة( 

(6,600,662) 

 

(130223011) 

 1113337  1113337 السنةرصيد نهاية 
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 مستأجرةحق استخدام أصول      10

ال اإلدارية والتشغلية للبنك، وقد تم سداد كامل مبالغ اإليجارات لدى البنك ثمانية عقود إيجار لمباني يتم توظيفها في األعم

 .مقدما

كانون  56ة في هيالمنتسنة لمستأجرة والحركة عليها خالل الافيما يلي جدول يبين القيمة الدفترية للحق في استخدام األصول 

 : 6066 ولاأل

 

 0201كانون األول  11 البيان

 )مدققة(

 ليرة سورية 

  المباني استخدام حق

 705,227,466 6066 الثاني كانون 6 في كما

 6,730,000,000 اإلضافات

 - ستبعاداتاال

 73301,,038313 0201 االول كانون 11 في كما

  

  المباني استخدام حق استهالك مجمع

 (56,407,735)  6066 الثاني كانون 6 في كما

 (505,747,868)  اإلضافات

 - ستبعاداتالا

 (11133,33177)  0201 االول كانون 11 يف كما

 0311738203188 0201  األول كانون 11 في كما الدفترية القيمة صافي

 

 ال يوجد التزامات عقد اإلجارة ألن كافة االلتزامات المتعلقة بهذه العقود قد تم دفعها مسبقاً.
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 بالصافي موجودات ثابتة    11

معدات وأجهزة  مباني 

 وأثاث

 أجهزة قلوسائط ن

 الحاسب اآللي

مشاريع تحت  أخرى تحسينات المباني

 التنفيذ

 المجموع

  0201كانون األول  11

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

         التكلفة

 338283,1132,1  - 100332,3387 0313,2,3131 3333103810, 3803,113082 1388133173133 032013,313331 6066كانون الثاني  6الرصيد في 

 12301830,33102  - 64,233,630 664,076,528 6,822,240,500 6,826,200,000 6,472,275,760 68,652,062,242 ضافات إ

 (,1113110331)  - (563,708)  (7,202,668) (47,203,780) (80,776,206) - استبعادات

 ىإل مستأجرة مباني تحسينات من المحول

  مستأجرة مباني أستخدام حق

- - - - (620,305,627) - - (012332131,7) 

 13308032,33,87  - 131311,32,1 18,38733102 1383131313833 13,8131233322 13077371,3228 0130133,713380 الرصيد في نهاية السنة

          االستهالك المتراكم 

كانون الثاني  6االستهالك المتراكم في 

6066 
(01833123737) (33033303071) (1133,123377) (30832113733) (10,33133172) (11731383131) -  (1373832833881) 

 (1370,3182,,)  - (65,883,776) (63,060,636) (564,205,542) (635,822,528) (564,275,203) (676,262,226) استهالك السنة 

 10131,33111  - 820,850 - 270,055 72,622,282 85,468,575 30,458 استبعادات 

 ىإل مستأجرة مباني تحسينات من المحول

 مستأجرة مباني أستخدام حق

- - - - 56,407,735 - - 1033273731 

 (033,137783717)  - (112311,31,3) (,1103231311) (38030833181) (3,,3,,08131) (30737113321) (81138013,18) االستهالك المتراكم في نهاية السنة 

 11231113711 650,526,756 - - - - - - مشاريع تحت التنفيذ

كانون  11صافي الموجودات الثابتة في 

 0201األول 
03330,33813103 0383232273021 1372138233323 031233,133187 1738073131 023,,,31,3 11231113711 10373231333,11 

 ال يوجد أية التزامات تعاقدية مالية القتناء موجودات ثابتة في المستقبل -

 ليرة سورية.  780,631,667وال تزال في االستثمار مبلغ  6066بلغت قيمة تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل لعام  -
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 ) تتمة(  بالصافي موجودات ثابتة    11

 معدات وأجهزة مباني 

 وأثاث

 أجهزة وسائط نقل

 الحاسب اآللي

مشاريع تحت  أخرى تحسينات المباني

 التنفيذ

 المجموع

  2020كانون األول  11

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

         التكلفة

 832,738713111  - 11133173317 13031313301 7133,8,3228 13837173082 1131333,73, 138313331,,13 6066كانون الثاني  6الرصيد في 

 13111383,3381 - 2,637,740 662,733,556 638,572,624 534,628,000 356,875,652 55,300,000 ضافات إ

 (,13211311) - (643,400) - (8,363,420) - (6,568,262) - استبعادات

 338283,1132,1 - 100332,3387 0313,2,3131 3333103810, 3803,113082 1388133173133 032013,313331 نهاية السنة الرصيد في

         االستهالك المتراكم 

كانون الثاني  6االستهالك المتراكم في 

2020 
(08831013000) (81333,83137) (1183,1331,3) (81137333133) (11131073,08) (12,33,83227) - (1381331113011) 

 (10133803,11) - (7,865,655) (65,360,782) (668,782,607) (36,066,672) (668,423,627) (62,243,522) استهالك السنة 

 331123731 - 626,747  - 8,842,777  - 207,535 30,458 استبعادات 

 (1373832833881) - (11731383131) (10,33133172) (30832113733) (1133,123377) (33033303071) (01833123737) االستهالك المتراكم في نهاية السنة 

 0307133,33,71 6,675,423,276  -  -  -  -  -  - مشاريع تحت التنفيذ

 11صافي الموجودات الثابتة في 

 2020كانون األول 
1371031,3371, 33,30183,18 1713,323111 81833223108 13032723831 3313331,8 0307133,33,71 33,0837113113 

 ال يوجد أية التزامات تعاقدية مالية القتناء موجودات ثابتة في المستقبل -

 . ليرة سورية590,705,431 وال تزال في االستثمار مبلغ  6060بلغت قيمة تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل لعام  -

 . 6066مع البنود المقارنة لعام   لتتناسب   6060تم تعديل تبويب بعض البنود لعام  -
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 موجودات غير ملموسة  12

 0201كانون األول  11  

 مدققة

 0202كانون األول  11 

 مدققة

 أخرى  أنظمة  أخرى  أنظمة  

   حاسوب وبرامج    حاسوب وبرامج  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  البيان 

         التكلفة

 -  ,0833721327  -  0,231313373  رصيد بداية السنة 

 -  88,233,300  -  72,460,306  إضافات 

  -  -   -  -  استبعادات 

 -  ,0,23131337  -  ,1723177327  رصيد نهاية السنة 

 

 اإلطفاء

        

 -  (111333,3178)  -  (1333,1,3310)  رصيد بداية السنة

 -  (68,540,620)  -  (55,580,608)  إضافات 

  -  -   -  -  استبعادات 

 -  (1333,1,3318)  -  (01,307,3711)  رصيد نهاية السنة 

 -  12838173283  -  13233,73181  صافي القيمة الدفترية 

 

  632,556,367 لغمب االستثمار في تزال وال 6066 لعام بالكامل المستهلكة ملموسةالغير  الموجودات تكلفة قيمة بلغت -

 ليرة سورية. 668,426,578بلغت حيث  6060مقارنة بالعام  سورية ليرة

 موجودات أخرى    13 

 0201 كانون األول 11 البيان

 )مدققة(
 

 0202كانون األول  11

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 367,424,322  244,670,726 إيرادات محققة وغير مستحقة القبض

 6,034,060,240  456,002,685 فوعة مقدماً مصاريف مد

 8,382,232  8,622,667 ذمم إجارة منتهية بالتمليك

 (8,382,234)  (8,622,667) ناقصاً: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 668,368,472  - التقاص غرفة - أخرى

 263,060,326  6,277,625,562 عمل سلف

 662,658,232  562,228,656 سلف موظفين

 68,642,386  644,542,226 حسابات مدينة أخرى

 033133,8,3013  8382833083188 المجموع

 

. 6066 لتتناسب مع البنود المقارنة لعام   6060تم تعديل تبويب بعض البنود لعام   

 

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي     14

من  %60يجب على البنوك الخاصة االحتفاظ بنسبة  6006لعام  64ن رقم من القانو 62( من المادة 6كما هو محدد في البند )

رأسمالها لدى مصرف سورية المركزي على شكل وديعة مجمدة ال يستحق عليها أية فائدة، يتم تحرير الوديعة المجمدة فقط عند 

 تصفية المصرف.

 إن رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي هو كما يلي:

 0201 كانون األول 11 البيان

 )مدققة(
 

 0202كانون األول  11

 )مدققة(
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 6,630,255,700  6,630,255,700 رصيد الوديعة المجمدة بالليرة السورية

رصيد الوديعة المجمدة بالدوالر األمريكي )محوالً إلى الليرة 

 السورية( )*(
67,322,673,003 

 
4,748,347,306 
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 3,1330013020,  13371,33233723 وعالمجم

 

دوالر  6,994,098بلغ رصيد الوديعة المجمدة بالدوالر األمريكي  6060كانون األول  56و 6066 كانون األول 56)*( كما في 

 56ليرة سورية وفي  6366 :6066 كانون األول 56أمريكي، حيث بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية في 

 ليرة سورية. 6,632: 6060انون األول ك

 إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية      15

 0201 كانون األول 11 البيان

 )مدققة(
 

 0202كانون األول  11

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 660,566,637,343  520,570,338,267 (الطلب وتحت جارية حسابات) محلية مصارف

 6,802,854,656  6,737,323,268 * )ودائع مجمدة( مؤسسات مالية  ايداعات

 -  300,000,000 (أشهر ثالثة عن تقل لمدة استثمار حسابات) محلية مصارف

 -  3,000,000,062 (أشهر ثالثة عن تزيد لمدة استثمار حسابات) محلية مصارف

 -  66,468,275 الدفع مستحقة غير محققة أعباء

 010370231,33717  1,331823,833032 المجموع 

نيسان  68بتاريخ  68وذلك بموجب قرار مصرف سوريا المركزي رقم  ودائع مجمدة لقاء رؤوس اموال شركات الصرافةتمثل المبالغ * 

ى شكل من رأس مالها في المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية عل % 63أن تحتفظ شركات الصرافة  ىوالذي ينص عل 6062

 ودائع مجمدة. 

 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء      11

 0201 كانون األول 11 البيان

 )مدققة(
 

 0202كانون األول  11

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    حسابات جارية وتحت الطلب:

 606,258,747,248  862,266,020,540 بالليرة السورية

 687,462,244,878  808,446,086,026 بالعمالت األجنبية

 132373138713133  31137,131113880 المجموع

أي ما  6066 كانون األول 56ليرة سورية كما في  73,811,792,920بلغت ودائع الحكومة السورية والقطاع العام السوري 

 .%64.53أي ما نسبته  6060ول كانون األ 56ليرة سورية كما في  28,537,388,206من إجمالي الودائع مقابل   % 8.87نسبته 

مقابل سورية  يرةل 66,752,462,367مبلغ  56/66/6066بلغت أرصدة الحسابات الجارية المجمدة للعمالء بتاريخ 

 . 56/66/6060بتاريخ  ليرة سورية 2,285,270,824

مقابل ليرة سورية  66,275,786,237مبلغ  56/66/6066كما بلغت أرصدة الحسابات الجارية الخاملة للعمالء بتاريخ 

 . 56/66/6060بتاريخ  ليرة سورية 8,038,620,268

 

 تأمينات نقدية     17

 0201 كانون األول 11 البيان

 )مدققة(
 

 0202كانون األول  11

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 6,335,006  745,683 نشطة التمويليةتأمينات مقابل ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األ

 62,323,773,825  76,720,286,640 مينات مقابل تسهيالت غير مباشرةتأ

 63,560,200  7,860,026 هامش الجدية

 6,745,246  5,240,358,647 تصدير تعهدات تأمينات

 863,836,638,550  263,382,320,468 تأمينات أخرى

 813321333773821  30123303,,,7213 المجموع 
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ةمخصصات متنوع     31  

مخصص و قام المصرف بتكوين مخصصات متنوعة تعود لتعويضات نهاية خدمة الموظفين باإلضافة الى مخصص القطع التشغيلي

 فيما يلي أدناه الحركة الخاصة بالمخصصات المذكورة: ضريبة أجور وحوافز 

كانون األول  11

0201 

 )مدققة(

  سنةالالمستخدم خالل   السنةالمكون خالل   السنةرصيد بداية 
فروقات أسعار 

 الصرف
  ما تم رده لإليرادات 

 11الرصيد كما في 

 0201 كانون األول

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

مخصص 

تعويض نهاية 

 الخدمة

66,476,862  6,725,087  (6,066,266)  -  -  1031803318 

مخصص القطع 

 )*( التشغيلي
65,784,654  662,636,726  -  -  -  13232223222 

مخصص ضريبة 

 أجور وحوافز
852,582,404  6,832,328,862  (6,076,207,524)  6,062,284  -  30,32313327 

مخصص 

الخسائر االئتمانية 

للديون غير 

 المباشرة

6,803,864,085  6,806,273,568  (6,680,228,586)  623,652,664  -  0331131133188 

            

 1333132183013  -  0,730333771  (0311833,83101)  03,3,31183380  0333131333313 المجموع

كانون األول  11

0202 

 )مدققة(

           

مخصص 

تعويض نهاية 

 الخدمة

65,878,063  -  (206,222)  860  -  103370380, 

مخصص القطع 

 التشغيلي
65,784,654  -  -  -  -  0137833013 

مخصص ضريبة 

 رواتب وحوافز
684,622,262  264,240,603  (554,236,775)  6,564,320  -  81,31813323 

مخصص 

الخسائر االئتمانية 

للديون غير 

 المباشرة

503,070,566  6,546,828,282  (606,882,256)  460,556,804  -  0382338133281 

            

 0333131333313  -  30131313173  (88132213821)  0321231833231  8,233,038,2 المجموع

الصادر  6/م ن/ب 526يتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغيلي بناء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم  )*(

ث يتوجب على المصارف العاملة في حي 68/07/6062الصادر بتاريخ  8/م ن/ب 6802والمعدل بالقرار  08/06/6004بتاريخ 

 من وسطي مراكز القطع التشغيلية خالل الشهر. %3سورية أن تحتجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 
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)تتمة( مخصصات متنوعة     31  

 لسقوفوا واالعتمادات الكفاالت والمتضمنة المالي المركز بيان خارج بنود تعرضات أرصدة  في التغيرات أدناه الجدول يوضح

 : المستغلة غير المباشرة وغير المباشرة

 

 )مدققة( 0201 كانون األول  11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

 كانون 1 في الرصيد

 0201 الثاني
664,672,348,824  85,084,838,864  7,062,665,832  173303730303170 

 الجديدة التسهيالت

 السنة خالل
36,802,444,028  86,762,263,042  67,456,657,842  1013,7132323111 

 المسددة التسهيالت
 السنة خالل

(73,006,863,227)  (60,266,752,076)  (536,366,270)  (,33,1131373723) 

 عن الناجمة التغيرات
 أسعار فروقات
 الصرف

57,961,814,903  63,327,642,202  3,205,600,000  7,38103021332, 

 للذمم نتيجة تغيرات
 في المثبتة المدينة

 االفتتاحي الرصيد
 :على تتضمن

       

محول إلى  -

 6المرحلة 
6,634,636,430  (6,664,622,630)  (52,232,700)  -    

محول إلى  -

 6المرحلة 
(64,426,266,224)  63,684,748,245  (2,642,426,243)  - 

محول إلى  -

 5المرحلة 
(86,765,532,700)  (660,860,636)  86,285,722,236  - 

 ,03137013317312  ,7732033273331  121387832233102  121300137133132 السنةرصيد نهاية 
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)تتمة( مخصصات متنوعة     13  

 للديون غير المباشرة حسب المرحلة: المتوقعة أدناه التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانيةيوضح الجدول 

 )مدققة( 0201 كانون األول  11 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى البيان
 

تمانية الخسائر االئ

المتوقعة على مدى 

 شهراا  10

 

الخسائر االئتمانية 

على مدى المتوقعة 

العمر غير مضمحلة 

 ائتمانياا 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر مضمحلة 

 ائتمانياا 

  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

كانون  1الرصيد في 

  0201الثاني 
6,068,822,076  554,266,602  6,036,552,426  0382338133281 

فروقات تقييم أسعار 
 لصرفا

40,664,645  682,200,062  24,360,462  0,3301,3103 

صافي الخسائر االئتمانية 
 نةللس المشكلة )المستردة(

22,477,442  (325,748,624)  248,267,543  11237123,71 

تغيرات نتيجة للذمم 

المدينة المثبتة في الرصيد 
 االفتتاحي تتضمن على:

       

محول إلى المرحلة  -
6 

2,286,504  (483,480)  (4,722,824)  -    

محول إلى المرحلة  -
6 

(2,656,434)  444,560,756  (446,077,475)  - 

محول إلى المرحلة  -
5 

(234,056,286)  (2,632,265)  228,644,323  - 

 0331131133188  1337333,03122  770311132,3  ,02,331,378 السنةرصيد نهاية 

  
 

 

 

 )مدققة( 0202كانون األول  11

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

الخسائر االئتمانية  البيان

المتوقعة على 

 شهراا  10مدى 

 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر غير مضمحلة 

 ائتمانياا 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر مضمحلة 

 ائتمانياا 

  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ة سوريةلير 

 1الرصيد المعدل في 

 0202كانون الثاني 
37,766,025  666,846,758  53,422,828  503,070,566 

فروقات تقييم أسعار 

 الصرف
63,364,020  6,760,437  406,025,826  460,556,804 

صافي الخسائر االئتمانية 

 ة للسن المشكلة )المستردة(
282,576,472  655,637,485  627,548,323  6,640,063,568 

تغيرات نتيجة للذمم المدينة 

المثبتة في الرصيد 
 االفتتاحي تتضمن على:

       

محول إلى المرحلة  -
6 

2,362,622  (608,864)  (2,868,736)  - 

محول إلى المرحلة  -

6 
(62,273,822)  62,366,385  (6,352,078)  - 

لمرحلة محول إلى ا -

5 
(222,237)  (64,632,830)  64,232,607  - 

 0382338133281  13230311,3310  ,1133110312  1321838113270 رصيد نهاية السنة
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 مخصص ضريبة الدخل     ,1

 (6)كانت الحركة على مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

 0201 كانون األول  11 البيان

 )مدققة(

 0202كانون األول  11 

 ققة()مد

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 6,356,552,243  8,540,326,468 رصيد بداية السنة

 5,275,050,326  60,522,366,752 المضاف خالل السنة

 527,505,032  6,052,236,675 يضاف: رسم إعادة اإلعمار

 34,782,656  32,808,786 (6يضاف: ضريبة الريع على استثمارات خارج القطر )

 -  72,350,260 رأسمالية أرباح ضريبة: يضاف

 -  (72,350,260) رأسمالية أرباح ضريبة – السنة خالل المدفوع

 (6,356,552,243)  (8,570,555,267) ضريبة الدخل – المدفوع خالل السنة

 (84,847,258)  (36,270,236) ضريبة الريع على استثمارات خارج القطر –المدفوع خالل السنة 

 لربحا تسوية عن ناتجة سابقة لسنوات ضريبية وقاتفر: يضاف

 (5)الضريبي 

6,747,238,458  - 

 8313233,13318  18308031013218 رصيد نهاية السنة

 

 

 الدراسة قيد مازالت فهي الالحقة األعوام أما ، 6064 عام لغاية للبنك العائدة الضريبية التكاليف كافة دراسة من نتهاءاال تم( ت6)

 . 6066 عام من حزيران شهر خالل 6060 لعام العائد الضريبة مبلغ تسديد تم وقد هذا،  المالية وائرالد لدى

( يحتسب المصرف مؤونة ضريبة ريع األموال المتداولة على إيرادات المصرف المتحققة خارج أراضي الجمهورية العربية 6)

 6062نيسان  62الصادر عن وزارة المالية بتاريخ  6654/5ر رقم والقرا 6005لعام  68السورية وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 

من إجمالي اإليرادات في الخارج باإلضافة إلى المساهمة الوطنية في إعادة اإلعمار بمعدل  %7.3والذي حدد الضريبة بمعدل 

 من الضريبة. %60من الضريبة ورسم اإلدارة المحلية بمعدل  60%

والخاضعة لضريبة ريع  وريةليرة س 262,762,628مبلغ  6066مال البنك خارج القطر عن العام بلغت اإليرادات الناجمة عن أع

في حين بلغت اإليرادات الناجمة عن أعمال البنك خارج القطر عن ، ليرة سورية 56,404,742رؤوس األموال المتداولة البالغة 

ليرة  82,357,076رؤوس األموال المتداولة البالغة ليرة سورية والخاضعة لضريبة ريع  367,074,380مبلغ  6060العام  

 الريع على استثمارات خارج القطرليرة سورية ناتج عن فروقات ضريبية تخص ضريبة  66,602,020سورية باإلضافة لمبلغ 

 .لسنوات سابقة

نفة لتعرضات المصالقاء  المتوقعة مصروف مخصص الخسائر االئتمانية عن اإلعماريمثل المبلغ ضريبة الدخل ورسم إعادة ( 5)

معالجتها كنفقة مرفوضة ضريبياً في حسبة الربح الضريبي والتي لم يتم  6060- 6062رحلة االولى والثانية عن االعوام مضمن ال

 .6060-6062عن األعوام 

 

 وكانت الحركة على المطلوبات الضريبية المؤجلة كما يلي:

 

 0201 كانون األول  11 البيان

 )مدققة(
 

 0202نون األول كا 11

 )مدققة(
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 26,262,057  645,642,356 رصيد بداية السنة

المضاف )المطروح( خالل السنة )األرباح غير المحققة عن 

من خالل بيان الدخل الشامل  االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة

 اآلخر(

6,680,604,878 

 

20,270,828 

 -  8,886,735 ف فروقات أسعار الصر

 13130313311  138073,113733 رصيد نهاية السنة
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 )تتمة( مخصص ضريبة الدخل     ,1

 

 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

 البيان
 0201 كانون األول  11

 )مدققة(
 

 0202كانون األول  11

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 ,3831313373380  ,1213710373,311 الضريبةالربح المحاسبي قبل 

 (86,653,826,300)  (20,644,274,600) المحققة غير البنيوي القطع مركز تقييم أرباح: تطرح

 -  (674,628,602) رأسمالية ايرادات: تطرح

 (6,364,878)  (663,205,056) المحققة غير التشغيلي القطع مركز تقييم أرباح: تطرح

 (367,074,380)  (262,762,628) القطر خارج االستثمارية األنشطة اتايراد: تطرح

 62,243,522  676,262,226 ضريبياً  مقبولة غير مصروفات: تضاف

 المحفظة لقاء متوقعة ائتمانية خسائر مخصص مصروف: تضاف

 (وثانية اولى مرحلة)  الميزانية خارج والحسابات االئتمانية
7,657,753,640 

 
5,680,582,262 

 تالتعرضا لقاءمتوقعة  ائتمانية خسائر مخصص مصروف: تضاف

 (وثانية اولى مرحلة) المصارف لدى
(66,663,032,266) 

 
- 

 1333,031003081  8133,332313,33 الربح الخاضع للضريبة

 %63  %63 نسبة الضريبة

 13,7132123311  ,3301371,,1231 مصروف ضريبة الدخل

 -   مؤجلة يطرح: موجودات ضريبية

 13,7132123311  ,3301371,,1231 المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار
 % 60  % 60 نسبة رسم إعادة اإلعمار

 1,731213231  1321,3,303171 يضاف: رسم إعادة اإلعمار

 8317231113117  11381,38713,10 السنةمصروف ضريبة دخل 

 -  72,350,260 رأسمالية أرباح ضريبة مصروف

 34,782,656  32,808,786 الريع على استثمارات خارج القطرضريبة مصروف 

 بحالر تسوية عن ناتجة سابقة لسنوات ضريبية فروقات: يضاف

 الضريبي

6,747,238,458  - 

 8380,327,3783  18311231183823 كما في بيان الدخل  السنةمصروف ضريبة دخل 

 

 مطلوبات أخرى     02

 0201ألول ان كانو 11 البيان

 )مدققة(
 

 0202كانون األول  11

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 60,668,542,483  86,685,788,703 شيكات مقبولة الدفع

 32,252,224  687,726,526 إيرادات مقبوضة مقدماً 

 6,365,653,623  2,446,382,337 ذمم دائنة أخرى

 -  65,822,727,220 التقاص غرفة - أخرى

 6,262,278,337  5,608,427,470 أمانة حواالت

 256,884,642  6,245,524,368 أمانات بوالص تحصيل

 383,665,580  766,230,632 مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

 6,027,226  422,732 إيرادات غير شرعية مجنبة

 27,437  646,435 حسابات بين الفروع

 ,033,213222371  1,317833113881 المجموع 

 

 . 6066مع البنود المقارنة لعام   لتتناسب   6060تم تعديل تبويب بعض البنود لعام  -
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 حسابات االستثمار المطلقة     01

 

 

 
  0201كانون األول  11

 )مدققة( 
 

 0202كانون األول  11

 )مدققة(
 المجموع  مؤسسات مالية  عمالء  المجموع  مؤسسات مالية  عمالء 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  وريةليرة س 

 ,,713181332138  6,307,074,245  76,458,766,462  113381133373038  6,826,000,635  665,006,447,606 حسابات التوفير

 ,11133113711320  6,076,254,222  668,825,776,520  17,308832313,71  6,700,262,236  677,385,826,566 ودائع ألجل

حسابات 

 المضاربة
53,575,688,000  5,000,000,000  13317130883222  60,000,000,000  7,853,482,245  17381333813131 

 11,380033,3  3,000,000  568,866,423  7,137373,70  3,000,000  726,737,276 التأمينات النقدية

الوكاالت 

 االستثمارية
-  -  -  -  -  - 

 027311137303121  11320233183213  1,131803,133271  ,,11133773,7131  73111311,3323  1013711313131,8 المجموع

أعباء محققة غير 
 مستحقة الدفع

278,378,005  68,602,735  13331313731  526,006,443  66,082,335  81132833813 

إجمالي حسابات 

االستثمارات 

 طلقةالم

10731333,0331,7  73132370,3333  118331131383,33  1,732183,1,3,31  1132813,123333  023327133123388 

 

 

ليرة سورية )بينما  796,757,972تبلغ قيمة إجمالي التأمينات النقدية التي تدر عائداً مبلغاً وقدره  6066كانون األول  56كما في 

  ليرة سورية(. 319,422,895بلغ: كانت ت 6060كانون األول  56في 

 

ليرة سورية  7,113,230ليرة سورية، منها مبلغ  20,279,613,230بلغت الودائع الخاصة بمؤسسات القطاع الحكومي مبلغ 

 ألجل. ودائع توفير وباقي المبلغ ودائع

ليرة سورية مقابل  7,683,454,607مبلغ  56/66/6066المطلقة المجمدة بتاريخ االستثمار حسابات بلغت  أرصدة 

 . 56/66/6060ليرة سورية  بتاريخ  757,404,526

ليرة سورية مقابل  66,883,624,088مبلغ  56/66/6066الخاملة بتاريخ المطلقة االستثمار أرصدة حسابات بلغت كما 

 . 56/66/6060ليرة سورية  بتاريخ  7,546,826,526
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 يمة العادلة بالصافيالتغير المتراكم في الق   00  

 كانون األول 11 البيان

0201 

 )مدققة(

كانون األول  11 

0202 

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية 

  ,831302,3,1  1371833123312 الموجودات المالية المستثمرة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

 

 إن الحركة على احتياطي القيمة العادلة كانت كما يلي:

 )مدققة( 0201 انون األولك 11 

االستثمارات المسجلة  البيان

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

 

استثمارات 

في 

 العقارات

 

موجودات 

متاحة 

 للبيع

 المجموع 

 
  ليرة سورية

ليرة 

 سورية
 

ليرة 

 سورية
 ليرة سورية 

 ,831302,3,1      845,602,252  0201كانون الثاني  1الرصيد في 

 8330132223313  -  -  8,362,000,464 ذاتية أرباح )خسائر( غير محققة

 (1308831323007)  -  -  (6,688,230,667) مطلوبات ضريبية مؤجلة

 1371833123312  -  -  1371833123312 السنةرصيد نهاية 

 

 
 )مدققة( 0202 كانون األول 11 

 البيان
االستثمارات المسجلة 

ة من خالل بالقيمة العادل

 الدخل الشامل اآلخر

 
استثمارات في 

 العقارات
 

موجودات 

 متاحة للبيع
 المجموع 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

 244,169,550  -  -  244,169,550 0202كانون الثاني  1الرصيد في 

 329,710,883  -  -  329,710,883 أرباح )خسائر( غير محققة ذاتية

 (90,670,494)  -  -  (90,670,494) مطلوبات ضريبية مؤجلة

 483,209,939  -  -  483,209,939 السنةرصيد نهاية 

 

 احتياطي مخاطر االستثمار     01

 إن الحركة على احتياطي مخاطر االستثمار هي كما يلي:

 كانون األول 11 البيان

0201 

 )مدققة(

كانون األول  11 

0202 

 )مدققة(  

 ليرة سورية  رة سوريةلي 

 6,687,247,284  6,602,683,366 رصيد بداية السنة
 778,023,850  6,042,543,547 اإلضافات خالل السنة
 48,526,855  624,422,670 فروقات أسعار الصرف

 0312131833311  1311138223113 رصيد نهاية السنة
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 رأس المال المدفوع     08

 630,000,000ليرة سورية موزعة على  63,000,000,000من  6066 كانون األول 56كما في  المصرفيتكون رأس مال 

 ليرة سورية للسهم الواحد. 600سهم بقيمة اسمية قدرها 

قام المصرف بتحويل جزء من مركز القطع المقابل لرأس المال المكتتب بالدوالر األمريكي إلى الليرة السورية وتثبيت مركز قطع 

/ل.أ( بتاريخ 563أمريكي بموجب موافقة لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بالقرارين رقم ) دوالر 50,766,773غ بنيوي بمبل

 .6066نيسان  68/ل.أ( تاريخ 283، والقرار )6066شباط  60

 مريكيبالدوالر األ دوالر أمريكي وتثبيت مركز قطع بنيوي 66,626,600وقام المصرف بترميم جزء من القطع البنيوي بمبلغ 

يورو بموجب موافقة مصرف سورية المركزي  60,000,000دوالر أمريكي، ومركز قطع باليورو بمبلغ  57,336,373بمبلغ 

 .6068نيسان  50تاريخ  6563/622بالكتاب رقم 

 .سورية ليرة  9,561,831,400 ليبلغ المال رأس زيادة على والتجارة االقتصاد وزارة موافقة أخذ تم وقد

  لزيادة حتى اآلن وفق سبعة مراحل:وقد تمت ا

 

 ليرة سورية 5,461,381,500ليرة سورية ليصبح   461,381,500تمت زيادة رأسمال المصرف بقيمة   المرحلة األولى:

  .سهم  266,725(، عن طريق توزيع 6002كانون األول  56ليرة سورية كما في  5,000,000,000)

 

 المرحلة الثانية:  

 ليرة سورية. 7,500,000,000ليرة سورية ليصبح  2,038,618,500المصرف بقيمة  تمت زيادة رأسمال

سهم وقد بلغ  15,000,000سهم لالكتتاب بحيث يصبح إجمالي عدد األسهم بعد عملية االكتتاب  4,077,237عن طريق طرح 

 ليرة سورية  7,500,000,000رأس المال بعد الزيادة 

 64/أم بتاريخ  40سواق المالية السورية قرار رقم مجلس مفوضي هيئة األوراق واأل وفي وقت الحق تمت الموافقة من قبل

لعام  663على الطلب المقدم من قبل المصرف بخصوص تجزئة القيمة االسمية للسهم وفقاً ألحكام المرسوم رقم  6066حزيران

وعلى قرار السيد وزير  6066نيسان  7اريخ /م ت 82أحكام تعليمات تجزئة األسهم ودمجها الصادرة بالقرار رقم  وعلى 6060

المتضمن المصادقة على تعديل النظام األساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة  6066حزيران  65تاريخ  6433 االقتصاد رقم

 لتصبح القيمة االسمية لسهم بنك سورية 6066حزيران  64تاريخ  56موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم  االسمية للسهم وعلى

سهم بقيمة إجمالية تبلغ  75,000,000ليرة سورية للسهم الواحد ليكون عدد إجمالي أسهم البنك  600الدولي اإلسالمي 

 سورية. ليرة 7,500,000,000

 . 6066تموز  66وقد تم تعديل القيمة االسمية ألسهم البنك في سوق دمشق لألوراق المالية في نهاية يوم 

 

 ليرة سورية 8,112,309,200ليرة سورية ليصبح  612,309,200رأسمال المصرف بقيمة  تمت زيادة المرحلة الثالثة:

 .سهم  6,123,092ع ، عن طريق توزي2009)كانون األول  31ليرة سورية كما في   (5,000,000,000

 

 سورية ليرة 8,499,405,700ليرة سورية ليصبح  387,096,500: تمت زيادة رأسمال المصرف بقيمة المرحلة الرابعة

  .سهم 3,870,965، عن طريق توزيع ) 2009كانون األول  31ليرة سورية كما في  (5,000,000,000

 

 :المرحلة الخامسة

  ليرة سورية 9,561,831,400ليرة سورية ليصبح  1,062,425,700تمت زيادة رأسمال المصرف بقيمة 

  .سهم 10,624,257طريق توزيع  ، عن2009)كانون األول  31ليرة سورية كما في   (5,000,000,000

 

  :المرحلة السادسة

 ليرة سورية 13,701,159,800ليرة سورية ليصبح  4,139,328,400تمت زيادة رأسمال المصرف بقيمة 

  .سهم 41,393,284، عن طريق توزيع 2009)كانون األول  31ليرة سورية كما في  (5,000,000,000 

 

  :المرحلة السابعة

ليرة  5,000,000,000 ) سورية 15,000,000,000ليرة سورية ليصبح  1,298,840,200ل المصرف بقيمة تمت زيادة رأسما

 .سهم  12,988,402، عن طريق توزيع ( 2009كانون األول  31سورية كما في 
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 معدل األرباحاحتياطي      03

 

 هي كما يلي: معدل األرباحعلى احتياطي الحاصلة   إن الحركة

 معدل األرباح/المساهميناحتياطي  

 
 0201كانون األول  11

 )مدققة(

 0202كانون األول  11

 )مدققة(

 0201كانون األول  11

 )مدققة(

 0202كانون األول  11

 )مدققة(

 623,442,302 6,564,226,832 745,570,673 6,626,535,244 رصيد بداية السنة

 3,920,358,256 68,632,782,472 2,425,297,719 3,465,824,275 السنة/الفترة خالل المشكل

 1,501,656 36,423,037 352,119 66,356,674 فروقات التقييم

 الخاص األرباح معدل احتياطي من مستردة مبالغ

 المطلق االستثمار حسابات بأصحاب
(62,000,526) (272,422,365) - - 

 الخاص األرباح معدل احتياطي من مستردة مبالغ

 بالمساهمين
- - (62,626,236,065) (6,662,580,734) 

 031133,113831 ,1113138311 031,131313,33 131383873,,73 رصيد نهاية السنة

  

االحتياطيات      10  

  احتياطي قانوني

سورية  و بناء على التعميمين الصادرين عن مصرف 6066لعام  62بناًء على قانون الشركات الصادر بالموسوم التشريعي رقم 

  6002شباط  66الصادر بتاريخ  1/100/952وإلى التعميم رقم  6002كانون الثاني  60الصادر بتاريخ  3/100/369ركزي الم

رف على سعر الص من األرباح الصافية إلى االحتياطي القانوني قبل اقتطاع ضريبة الدخل بعد إزالة أثر تغيرات %60يتم تحويل 

 التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً  يم المذكورةبموجب التعام القطع البنيوي. يحق للبنك

ق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح إال انه ورد ضمن النظام االساسي للبنك أنه يح من رأسمال البنك، % 63 ـل

 . الحتياطي القانوني غير خاضع للتوزيع على حملة األسهمإن ا ، من رأسمال البنك % 30 ـل رصيد االحتياطي القانوني مساوياً 

 

 احتياطي خاص

والتعميم رقم  6002كانون الثاني  60بتاريخ  3/100/369ين عن مصرف سورية المركزي رقم بناًء على التعميمين الصادر

سعر  عد إزالة أثر تغيراتع الضريبة وبمن األرباح الصافية قبل اقتطا %60يتم تحويل  6002شباط  66بتاريخ  1/100/952

 حتياطياال مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيدالصرف على القطع البنيوي إلى االحتياطي الخاص. يحق للبنك التوقف عن 

 . يع على حملة األسهممن رأسمال البنك. إن االحتياطي الخاص غير خاضع للتوز %600 ـالخاص مساوياً ل

 االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص :يوضح الجدول التالي طريقة احتساب 

 

 0201كانون األول  11 

 )مدققة(

 0202كانون األول  11  

 )مدققة(

 ليرة سورية ليرة سورية البيان

 38,542,474,862 602,756,742,522 الربح قبل الضريبة

يطرح/يضاف أرباح فروقات القطع غير 

 المتحققة

(20,644,274,600) (41,235,491,500) 

يطرح/يضاف نتيجة تصحيح أرباح فروقات 

 القطع المتحققة 

- - 

 - - يطرح إطفاء خسائر مدورة

 ,11313131313,0 ,8138883111311 المبلغ الخاضع لالحتياطي

 13113311331,1 8311332183131 احتياطي قانوني المكون خالل السنة 

 13113311331,1 8318838113117 المكون خالل السنة %60احتياطي خاص 
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)تتمة(االحتياطيات      10  

 ملخص الحركة على حسابات االحتياطيات خالل السنة :

 
 0201أرقام السنة 

 السنةأرقام 

0202 

الحسابات 

 المشمولة
 المبالغ المكونة رصيد بداية السنة

المبالغ 

 المستخدمة
 رصيد نهاية السنة رصيد نهاية السنة

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

احتياطي 

 خاص

6,360,527,688 8,288,866,667 - 7311833233111 2,520,397,244 

احتياطي 

 قانوني

5,626,243,288 8,554,068,532 - 7332232223222 3,161,985,644 

 

  محققة وأرباح مدورة غير محققة أرباح مدورة      70

والتعميم رقم  6004لعام  6/م ن/ب  526قرار مجلس النقد والتسليف رقم ة المركزي وبناء على تعليمات مصرف سوري

القطع غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز  روقاتلفرباح المدورة يتم فصل األ 6002الصادر بتاريخ شباط  1/100/952

 .رباح المدورةللتوزيع من حساب األ القطع البنيوي وغير القابلة

ليرة  10,117,117,328مقابل  6066كانون األول  56ليرة سورية كما في  32,692,383,138رباح المدورة المحققة بلغت األ

  .6060كانون األول  56ورية كما في س

مقابل  6066كانون األول  56ليرة سورية كما في  111,578,579,010كما بلغت األرباح المدورة غير المحققة 

 6060كانون األول  56ي ية كما فسورليرة   51,289,900,810

 

 األنشطة التمويليةإيرادات ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة      03

 0201 كانون األول 11 البيان

 )مدققة(
 0202 كانون األول 11 

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 39,929,400,993  23,505,265,522 المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء

 9,523,788  - رة الخدماتإجا –أخرى 

 (60,850,700)  (664,407,328) جائزة سداد مبكر –ينزل 

 1,337332783231  3313833133320, المجموع

 

 المتوقعة صافي مخصص الخسائر االئتمانية     ,0

 . 50رقم  ماليبة المعيار المحاسأدناه وذلك تقيداً بأحكام وفق الجدول  المتوقعة يتم تكوين مخصصات الخسائر االئتمانية

 

 كانون األول 11 البيان

0201 

 )مدققة( 

 كانون األول 11 

0202 

 )مدققة( 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 2,788,048,208  62,576,756,428 للمصارف متوقعة ئتمانيةا خسائر مخصص مصروف
 وأرصدة المؤجلة البيوع ذمم لـ متوقعة ئتمانيةا خسائر مخصص مصروف

 *لتمويلية األنشطة اا
7,675,663,073 

 2,566,445,657 

 6,640,063,568  160,710,973  مباشرة غير للديون متوقعة االئتمانية الخسائر مخصص مصروف
 14,346,983,155  01332331373,10 المجموع 

 ليرة سورية 3,666,642,546مع حسابات االستثمار المطلق مبلغ  منهحصة المشترك * تبلغ 
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 إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية     12

 إن تفاصيل هذا البند كما يلي: 

 كانون األول 11 البيان

0201 

 )مدققة( 

 كانون األول 11 

0202 

 )مدققة( 

 ليرة سورية  ليرة سورية   

 884,462,676  337,623,255 (وكالة ودائع) استثمارية حسابات

 24,626,522  22,335,526 (دولية مرابحة) استثمارية حسابات

 517,078,540  101371,30,8 المجموع 

 صافي إيرادات إجارة     11

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 كانون األول 11 البيان

0201 

 )مدققة( 

 كانون األول 11 

0202 

 )مدققة( 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 120,233,634  668,255,744 إيرادات إجارة منتهية بالتمليك

 120,233,634  11831113733 المجموع 

 

 اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة     10

 كانون األول 11 البيان

0201 

 )مدققة( 

 كانون األول 11 

0202 

 )مدققة( 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 82,813,915  22,308,740 اهتالك موجودات اإلجارة المنتهية التمليك

 82,813,915  133283732, المجموع

 مشتركة إيرادات أخرى      11
كانون األول  11

0202 

 )مدققة(

كانون األول  11 

0201 

 )مدققة(

 البيان  

   ليرة سورية   ليرة سورية

أرباح الودائع المكسورة -إيرادات أخرى  325,455,755  731,452,798  

 إيرادات سنوات سابقة  -  -  

 المجموع  325,455,755  731,452,798

 

 الدخل المشترك القابل للتوزيع لحسابات االستثمار المطلق بعد تنزيل احتياطي مخاطر االستثمار     18

 

مقابل  6066خالل عام  ليرة سورية 70,972,711,926مبلغ  رباحتنزيل احتياطي معدل األبعد  بلغ الدخل المشترك القابل للتوزيع

 .6060لعام ليرة سورية   29,284,571,158

 تبلغ حصة أصحاب الحسابات االستثمارية المطلقة من الدخل المشترك القابل للتوزيع:

 

 

 0201 كانون األول 11 البيان

 )مدققة( 

 0202 كانون األول 11 

 )مدققة( 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    عمالء )حسابات استثمار على أساس المضاربة(:

 1,123,206,979  6,235,646,723 حسابات التوفير

 5,889,094,287  4,663,606,027 حسابات ألجل

 7321031213011  377330313310, المجموع 
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 ل ه مضارب ووكيل باالستثمار ورب ماحصة المصرف من الدخل المشترك بصفت     13

 

 ثمار ورب مال:تسحصة المصرف من الدخل المشترك القابل للتوزيع بصفته مضارب ووكيل باال فيما يلي جدول يبين

 

 كانون األول 11 البيان

0201 

 )مدققة( 

 كانون األول 11 

0202 

 )مدققة( 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 3,106,116,884  2,602,647,340 حصة المصرف بصفته ُمضارب

 62,522,478,282  38,068,728,428 ووكيل باالستثمار حصة المصرف بصفته رب مال

 13312,,0038703  1231113,303878 المجموع 

 

إيرادات ذاتية  صافي إيرادات خدمات مصرفية     11  

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

0202كانون األول  11  

 )مدققة(

0201كانون األول  11   

 )مدققة(

 البيان  

   ليرة سورية   ليرة سورية

 ايرادات خدمات بنكية   4,079,468,953  994,788,679

تصدير تعهدات عموالت  351,535,730  -  

 عمولة بوالص تحصيل  1,359,268,379  1,582,296,708

 عمولة اعتمادات   46,677,538  1,282,244,389

 عمولة كفاالت   2,662,443,873  667,223,534

 مصروفات ورسوم عموالت   (3,829,764)  (33,102,796)

 المجموع   8,495,564,709  4,493,450,514

 

إيرادات ذاتية (القطع التشغيليأرباح فروقات العمالت األجنبية )     71  

  إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

0202كانون األول  11  

 )مدققة(

0201كانون األول  11   

 )مدققة(

 البيان  

   ليرة سورية   ليرة سورية

  عن التداول / التعامل أرباح ناتجة  686,563,575  1,604,514,439

 فروقات القطع اليومي   225,603,032  2,518,474

 المجموع   912,166,607  1,607,032,913

 

إيرادات أخرى ذاتية       31  

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

0202كانون األول  11  

 )مدققة(

0201كانون األول  11   

 )مدققة(

 البيان  

   ليرة سورية   ليرة سورية

 أرباح بيع موجودات ثابتة   1,756,502,715  532,631,718

 أرباح بيع أخرى   -  1,821,469

 إيرادات اخرى   -  700,000

 المجموع   1,756,502,715  535,153,187

 

 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

 

164 

 

نفقات الموظفين      ,1  

0202كانون األول  11  

 )مدققة(

0201كانون األول  11   

 )مدققة(

 البيان  

   ليرة سورية   ليرة سورية

 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين   12,563,486,084  5,174,067,756

 مساهمة المصرف في الضمان االجتماعي   433,755,196  227,726,452

 تعويض نهاية الخدمة   1,793,047  24,076,846

 نفقات طبية   332,729,721  131,538,624

 مياومات سفر   100,730,040  31,447,490

 بدل سكن وإقامة   6,460,000  9,000,000

إدارة محلية لعقود الموظفين ورسم طابع   1,325,560  1,143,180  

اإلقامة  –أخرى   83,036,046  16,655,761  

 المجموع  13,523,315,694  5,615,656,109

مصاريف أخرى      28  

0202كانون األول  11  

 )مدققة( 

0201 كانون األول 11   

)مدققة(   

يانالب   

   ليرة سورية   ليرة سورية

 مصاريف إعالن وتسويق   215,768,405  218,341,526

 مصاريف قرطاسية وإدارية مختلفة   413,147,337  134,883,926

 مصاريف مهنية ) تدقيق (   28,500,000  17,825,000

 أتعاب استشارية   134,953,905  10,709,000

وم وأعباء حكومية رس  222,955,683  74,335,168  

ة مصاريف قانوني  59,330,048  36,482,363  

 اإليجارات   137,830,075  214,865,004

 مصاريف نقل   239,872,249  63,778,560

كات ااشتر  269,480,682  82,884,786  

 هاتف   114,882,701  93,480,762

 أنظمة المعلومات   797,926,247  452,502,717

 مصاريف تأمين   268,669,996  218,655,866

 صيانة   853,674,007  483,602,309

 مصاريف نظافة وضيافة   417,491,810  262,452,840

 كهرباء ومياه   71,225,001  85,631,714

 مصاريف حراسة  224,950,627  143,490,104

 مصاريف وقود   861,926,052  184,884,911

 مصاريف سفر وإقامة أعضاء مجلس اإلدارة   217,669,312  72,589,114

 تعويضات ومكافآت أعضاء الهيئة الشرعية   107,916,667  47,278,846

 مصاريف سفر وإقامة أعضاء الهيئة الشرعية   20,499,775  10,344,552

 أخرى   1,952,757,241  551,300,055

 المجموع   7,631,427,820  3,460,319,123
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  السنةحصة السهم من ربح      81

كما  لسنةاتحتسب الحصة األساسية للسهم من صافي أرباح السنة بتقسيم أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل 

 يلي:

 0201 كانون األول 11 البيان

 )مدققة( 

 0202كانون األول  11 

 )مدققة( 
 49,957,798,681  26,576,868,226 ليرة سورية – سنةصافي ربح ال

 150,000,000  630,000,000 سهم – السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 111.23  113.30 ليرة سورية – السنةالحصة األساسية للسهم من صافي ربح 

 

  النقد وما في حكمه     80

 0201 كانون األول 11 

 )مدققة( 

 0202 كانون األول 11 

 )مدققة( 

 ليرة سورية  ليرة سورية انالبي

 862,642,676,766  240,636,653,263 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر 
يضاف: إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف 

 ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 
866,238,826,062  664,438,348,320 

 (607,280,203,624)  (547,882,064,006) تي تستحق خالل مدة ثالثة أشهرينزل: ودائع المصارف ال

 (102,597,944,630)  (624,424,624,770) أرصدة مقيدة السحب نتيجة العقوبات :ينزل
 108332332213831  311331131713131 الصافي

 ليات المصرف اليومية.تم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي كونه ال يستخدم في عم

  .6066مع البنود المقارنة لعام   لتتناسب  6060* تم تعديل تبويب بعض البنود لعام 

 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة     81

تتضمن معامالت المصرف المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية أو الشركات التي يملكون 

 صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالمصرف. يا حصصا رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام ففيه

قام المصرف بالدخول في معامالت مع الشركة األم ومع كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات 

لممنوحة ا ع ذمم البيوع المؤجلة واألنشطة التمويليةلتجارية، إن جمياالعتيادية للمصرف وباستخدام نسب المرابحة والعموالت ا

 لألطراف ذات العالقة تعتبر منتجة ولم يُؤخذ عليها أي مخصصات.

 :السنةفيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل 

 الشركة األم 0201البيان/

المساهمين الذين يملكون 

من عدد  %3أكثر من 

 األسهم

   اخل الميزانية:بنود د

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات 

 مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 
652,220,852,625 - 

 (66,228,223) - أرصدة الحسابات الجارية والودائع " مطلوبات "

 

 الشركة األم 0202البيان/

المساهمين الذين يملكون 

من عدد  %3أكثر من 

 األسهم

   ود داخل الميزانية:بن

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات 

 مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 
69,688,653,288 - 

 (56,680,204) - أرصدة الحسابات الجارية والودائع " مطلوبات "
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 )تتمة( المعامالت مع أطراف ذات عالقة     81

 

 يا وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة الشرعية من المبالغ التالية:تتكون تعويضات اإلدارة العل

 0201 كانون األول 11 

 )مدققة( 
 0202 كانون األول 11 

 )مدققة( 

 ليرة سورية  ليرة سورية اإلدارة التنفيذية العليا:

 802,223,757  466,722,226 رواتب

 6,633,828,466  6,033,665,622 مكافآت

  -  638,260,575 أخرى

    مجلس اإلدارة:

 343,915,529  362,033,874 مكافآت 

 51,000,000  660,000,000 بدالت

 66,342,668  607,222,566 إقامة وتنقالت أخرى

    هيئة الرقابة الشرعية:

 87,674,482  607,262,227 مكافآت

 -  - بدالت

 60,588,336  60,822,773 مصاريف سفر وإقامة أعضاء الهيئة الشرعية وأخرى

    

 595,992559292  5959,99,392,2 المجموع
 

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية    88

 

 مالية:أوالً: القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات ال

ي فيُظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والعادلة للموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية العمومية التي ال تظهر بالقيمة العادلة 

 البيانات المالية.

 البيان
 0201كانون األول  11

 )مدققة(

 0202 األولكانون  11

 )مدققة(

 القيمة العادلة الدفتريةالقيمة  القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 ليرة سورية ليرة سورية 

     الموجودات المالية

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى 

المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة 

 أشهر أو أقل

542,223,426,808 542,223,426,808 208,864,775,941 208,864,775,941 

حسابات استثمار وشهادات لدى 

ؤسسات مصرفية لمدة تزيد المصارف وم

 عن ثالثة أشهر 

44,522,840,240 44,522,840,240 42,727,265,986 42,727,265,986 

األنشطة ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة 

 التمويلية
270,847,536,272 270,847,536,272 614,007,124,404 614,007,124,404 

إيداعات وحسابات استثمار مصارف 

 ومؤسسات مالية
524,280,283,630 524,280,283,630 212,720,695,717 212,720,695,717 

 350,751,476,158 350,751,476,158 456,725,656,886 456,725,656,886 حسابات جارية للعمالء
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 ثانياً: تحديد مستويات القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة:

      6066 كانون األول 56

 القيمة الدفترية البيان
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى األول

القيمة العادلة 

مقاسة من خالل 

 المستوى الثاني

القيمة العادلة 

مقاسة من خالل 

 المستوى الثالث

 المجموع

استثمارات مسجلة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر

502,787,587 3,842,268,237 - - 338313,083137 

 

      6060كانون األول  56

 القيمة الدفترية البيان

القيمة العادلة مقاسة 

من خالل المستوى 

 األول

القيمة العادلة 

مقاسة من خالل 

 المستوى الثاني

القيمة العادلة 

مقاسة من خالل 

 المستوى الثالث

 المجموع

استثمارات مسجلة بالقيمة 

دخل العادلة من خالل ال

  الشامل اآلخر

672,523,662 252,706,700 - - ,1,37213722 

 

 . 6066لتتناسب مع البنود المقارنة لعام     6060تم تعديل بعض البنود لعام 

 ثالثاً: تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة:

 ية باستعمال مستويات التقييم التالية:دات والمطلوبات الماليتم تحديد القيمة العادلة للموجو

 المستوى األول: يمثل القيمة العادلة لألسعار المتداولة )غير المعدلة( لموجودات مماثلة في أسواق فعالة.

المستوى الثاني: يمثل العناصر األخرى بخالف األسعار المتداولة ضمن المستوى األول والتي يتم مالحظتها بشكل مباشر )من 

 سعار( أو بشكل غير مباشر )يتم اشتقاقها من األسعار(خالل األ

 المستوى الثالث: يمثل الموجودات غير المرتبطة ببيانات السوق
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 إدارة المخاطر     83

 : مقدمة عن إدارة المخاطر

ذه السلبية له ارثدود المخاطر والعمل على تخفيض اآلدارة المخاطر من خالل عملية تعريف و قياس و مراقبة مستمرة لحإتتم 

افق المخاطر القائمة مع سياسات أداء البنك من خالل ايجاد ضوابط وتدابير رقابية مناسبة و التأكد من مدى تو المخاطر على

 . المعتمدة ات البنكياستراتيجو

ر و المخاطاطر السيولة خاطر السوق و مخاطر التشغيل و مخئتمان و ماطر االخخاطر التي يتعرض لها البنك إلى متصنف الم

ئتمان و التشغيل و السوق و السيولة من قبل إدارة المخاطر . و تدار المخاطر الشرعية من قبل إدارة اطر االخم الشرعية. تتم إدارة

 .توجيهات هيئة الرقابة الشرعية الرقابة الشرعية وفق

 

 : االفصاحات الوصفية

 :هيكل إدارة المخاطر

 
ة المخاطر من خالل تأسيس وحدة مستقلة إلدارة المخاطر تتبع للجنة المخاطر المنبثقة عن يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية إدار

مسؤولية المجلس في تحديد قدرة البنك  االستراتيجية للبنك باالضافة إلىاإلدارة و المصادقة على سياساتها ضمن التوجيهات  مجلس

 مستويات المخاطر المقبولة .المخاطر و على تحمل

تنفيذيين وفق متطلبات لجنة الحوكمة ويترأس اللجنة نائب رئيس الغير ن ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة المخاطر متتألف لجنة 

اإلدارة باإلضافة إلى عضوين من مجلس اإلدارة. تتم إدارة واجبات ومسؤوليات لجنة المخاطر من خالل القرار الذي ينظم  مجلس

صالحيات سورية المركزي. حيث تتركز مهام وبما يتماشى مع متطلبات مصرف اللجنة والصادر عن مجلس اإلدارة  عمل هذه

 :ما يلي اللجنة األساسية على

 والتأكد من تنفيذ هذه .بل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارةتقوم اللجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ق .6

 .االستراتيجيات والسياسات

وضمان استقاللية موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها  كافية إلدارة المخاطر،ضمان توافر الموارد والنظم ال .6

 .البنك للمخاطر تحمل

 .مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة .5

 .وحجمها، وأنشطة إدارة المخاطرمراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك  .8

ترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة وتقدم إحصائيات بخصوص المخاطر التي يتعرض لها البنك والتغيرات  .3

 .تطرأ على إدارة المخاطر والتطورات التي

 .عليها مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ .2

الجهات الرقابية التابعة ومجلس الخدمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير  .7

وق طر السخااإلسالمية والخاصة بإدارة المخاطر وتلك الموضوعة من قبل لجنة بازل، والمتعلقة بمخاطر االئتمان وم المالية

 .يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والمخاطر التشغيلية، بماال

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وكفاية طرق معالجتها  .4

 التوصيات بشأنها. وتقديم

 .دارة المخاطرإا من قبل جاوزات يتم التقرير عنهدارة العليا بالمعالجة الفورية ألي تالتأكد ومتابعة قيام اإل .2

 متابعة االلتزام بسياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط القائم للبنك باإلضافة إلى أي نشاط أو منتج مصرفي .60

 .جديد

 اطر االئتمان والسوق والتشغيل والسيولة وذلك بهدف تخفيض فئاتخمن إدارة المخاطر والتي تغطي مدراسة التقارير المعدة  .66

 .المخاطر التي يتعرض لها البنك إلى مستويات مقبولة
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 إدارة المخاطر )تتمة(     83

 : )تتمة(االفصاحات الوصفية

 

 .تقييم المؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع المخاطر ووضع اإلجراءات الكفيلة بتأمين التغطية الالزمة لها .66

 والمرفوعة من خالل إدارة (السيولة -السوق -االئتمان)وانب المخاطر مراجعة دراسات اختبارات الجهد التي تغطي كافة ج .65

 .المخاطر وتقييم التوصيات الواردة ضمنها ورفعها إلى مجلس اإلدارة للمصادقة عليها

االطالع على وضع خطط طوارئ وإدارة األزمات التي يتعرض لها المصرف بالتنسيق مع اإلدارة العليا للبنك قبل عرضها  .68

 اإلدارة للمصادقة. مجلس على

 

 :مسؤولية اإلدارة التنفيذية في إدارة المخاطر

مل مسؤولية اإلدارة التنفيذية في إدارة المخاطر على إيجاد كافة البنى الالزمة إلدارة و متابعة كافة المخاطر التي يتعرض لها تتش

على تحديد المسؤوليات والصالحيات  ططات تنظيمية تساعدخل على وضع سياسات وإجراءات ومالعم ،بشكل مستمر المصرف

لداخلي تلف األقسام وتفعيل نظام الضبط اخلتجنب أي تعارض في المصالح في م واضح بما يضمن فصل المهام والصالحيات بشكل

  إلى تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة . باإلضافة

 

 :يمسؤولية إدارة التدقيق الداخلي بشكل أساس

 تقع على عاتق مديرية التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من توفر البنى األساسية الالزمة إلدارة المخاطر و من مدى استقاللية هذه

  . اإلدارة

 .التحقق من مدى التقيد باألنظمة واإلجراءات الواردة في السياسة العامة إلدارة المخاطر

ل، وتقييم خاطر في المصرف ككدقيق أو إلى مجلس اإلدارة لتقييم كفاءة وفعالية إدارة المكما تقوم برفع تقارير دورية إلى لجنة الت

 األنشطة والعاملين فيها ونقاط الضعف التي تعتريها، وأية انحرافات عن األنظمة والسياسات واإلجراءات الموضوعة. كافة

 

 :مسؤولية إدارة المخاطر بشكل أساسي

البنك من خالل العمل على وضع االجراءات والوسائل الكتشاف المخاطر والتحوط قبل تعزيز مفهوم إدارة المخاطر في  -

باإلضافة إلى مراقبة المؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع المخاطر وتأمين التغطية الالزمة لها وذلك من خالل  وقوعها

 .تلف إدارات ومراكز العمل في البنكخلمستمر مع ما التنسيق والتعاون

إلدارة و التي تتضمن إجراء يق إجراءات العمل الخاصة بإدارة المخاطر والمصادق عليها من لجنة المخاطر ومجلس اتطب -

السيولة والتحديث عليها  اطر السوق وخو أمن المعلومات و مالمخاطر التشغيلية  واالئتمان و مراجعة التمويل  اطرخعمل م

 .إلدارة المخاطر وفق الممارسات العالمية

 راقبة المستمرة لنسب السيولة اليومية والشهرية بالعملة السورية والعمالت األجنبيةالم -

ورفع تقارير ربعية لمجلس اإلدارة عن طريق لجنة المخاطر  II لجنة بازل بميثاقمتابعة تطبيق خطة البنك الخاصة بااللتزام  -

 .الخطة وأسبابها للتجاوزات عن

 ر ورفعها إلى لجنة المخاطر مشفوعة بالتوصيات الالزمة بالتنسيق مع اإلدارة العليا.عداد التقارير الخاصة بإدارة المخاطإ -

عداد تقارير إستثنائية: تقوم إدارة المخاطر بإجراء دراسة عن حالة معينة لتحديد المخاطر الحالية و المحتملة مشفوعة إالقيام ب -

ير إدارة المخاطر و الدعوة الجتماع طارئ مع الجهات لعالجها و عرضها على اإلدارة التنفيذية عن طريق مد بالتوصيات

 )و المطلوبات كلجنة الموجودات)المعنية 

 .متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة المخاطر في البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل بهذه القرارات -

طر وعكس ذلك على استراتيجيات وسياسات مواكبة التحديث والتطور وأفضل التطبيقات العالمية في مجال إدارة المخا -

 .المخاطر في البنك أوالً بأول واجراءات إدارة

دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية والتي توصي بها إدارات العمل المعنية والتأكد من تطابقها مع السقوف المقررة بهدف  -

ئل واالجراءات لمواجهة هذه المخاطر أو التخفيف منها حجم المخاطر المتوقعة من هذه االستثمارات ووضع الوسا التأكد من

 .قدر االمكان

ري و التمويل الشخصي بموضوعية و أسلوب علمي بعيد عن المقدمة من إدارة التمويل التجا مراجعة الدراسات التمويلية -

 .المستهدفات و التأثر بالعمالء ضغط تحقيق

راتها ومراجعتها دورياً ومتابعتها بأحدث طرق القياس وخاصة الطرق تحديد وتقييم المخاطر وخاصة التشغيلية وتحديد مؤش -

 . ومن خالل منهجية التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية II المحددة في بازل

 .التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل في كافة مراكز العمل المختلفة في البنك -

 المحتملة وإدارتها في كل نشاط ائتماني جديد أو في كل أداة مالية جديدة وذلك قبل التعامل بهما ووضع اطر االئتمانختحديد م -

 .السياسات واإلجراءات والخطط الالزمة إلدارة هذه المخاطر
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 إدارة المخاطر )تتمة(     83

 : )تتمة(االفصاحات الوصفية

 )تتمة( :مسؤولية إدارة المخاطر بشكل أساسي

تلفة من خالل إجراء اختبارات الجهد لمعرفة خلقياس المخاطر تحت ظروف ضاغطة م مع كافة اإلدارات المعنيةالتعاون  -

 .تلفة تؤدي إلى تغييرات مهمة في معطيات السوق على أوضاع المصرفخأحداث م مدى تأثير

ك بهدف التأكد من انسجام دراسة الصالحيات المعطاة لكافة موظفي البنك على كافة األنظمة المستخدمة من قبل البن -

 .الممنوحة مع مهام المنصب الوظيفي للمستخدم الصالحيات

مراجعة عقود التأمين للتأكد من أنها تغطي كافة المخاطر التي اليمكن السيطرة عليها من خالل اإلجراءات الرقابية المتبعة  -

 . ك العقودقدرة البنك على تحملها و التأكد من التجديد السنوي لتل والتي تزيد عن

والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية  II مراقبة تطور نسبة كفاية رأس المال بما يضمن التوافق مع متطلبات بازل -

 .المركزي

مراجعة كافة التقارير الدورية المتعلقة بالمحفظة االئتمانية للتأكد من توافقها مع القرارات و التعليمات الصادرة عن مصرف  -

 .المركزي سورية

 والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحاسبة لصادر عن ا 50رقم  لمعيار المحاسبة الماليساب المخصصات وفقا احت -

 مات الخاصة بتطبيق هذا المعيار.التعليو 6062شباط  68تاريخ  / م.ن8و في ضوء قرار مجلس النقد رقم 

الشخصي من خالل إعداد التقارير الخاصة بالمستحقة والتأكد من المراقبة المستمرة لتطور المستحقات من التمويل التجاري و -

  المخصصات الالزمة بناء على قرارات مصرف سورية المركزي وتوجيهات مجلس اإلدارة . اقتطاع

 

 : االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر

 اطرخارة مث أنها تعمل على دعم أنشطتها إلدإنَّ إدارة المخاطر هي إدارة مستقلة تعمل بصورة متقاربة مع اإلدارات األخرى، حي

 : البنك. إن استراتيجية إدارة المخاطر تتضمن ما يلي

المخاطر التشغيلية وأمن ) المخاطر في البنك بجميع أنواعها تطوير استراتيجيات واجراءات عمل وصالحيات إدارة -

 .(طر االئتمان ومراجعة التمويلخاالسوق والسيولة، م طرخاالمعلومات، م

شغيلية المخاطر الت -السوق و السيولة  - اطر االئتمانخم)تطوير اآلليات المتبعة في قياس و تقييم درجة التعرض للمخاطر  -

بازل و تعليمات مصرف سورية المركزي و أحدث المعايير الدولية في إدارة  ميثاقلمتطلبات  اً وفق (المعلومات و أمن

 .المخاطر

ة لغايات االستمرار في تفعيل نظام اإلنذار المبكر بالتعاون مع إدارة األنظمة و ادارة الرقابة تطوير أنظمة التقارير الرقابي -

 المالية

 .ة من خالل إقامة ورشات عمل خاصة باإلدارات والفروع من خالل نظام التقييم الذاتييتفعيل دور إدارة المخاطر التشغيل -

من كافة مراكز العمل بما يضمن مواجهة أية احتماالت متوقعة تطوير خطط استمرارية العمل وخطط الطوارئ الموضوعة  -

  التطورات الحاصلة. وبناء على

 

 :األهداف األساسية إلجراء اختبارات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية و السوقية و السيولة

تلفة خسيناريوهات مالية واقتصادية مُ  التأكد من قدرة البنك على الصمود في مواجهة األزمات المالية واالقتصادية تحت تأثير -

ألثر اطر السوق والسيولة فيحسب اخالئتمان والتركزات االئتمانية ومبالنسبة للسيناريوهات المتعلقة بمخاطر ا :وفق ما يلي

 . ستحقاقس المال وعلى السيولة و فجوات االوعلى نسبة كفاية رأ (حجم الخسائر المتوقعة)أرباح/ خسائر البنك  على

سابات ح تأكد من اإلدارة الحكيمة للبنك في إدارة السيولة وتحديد مدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته للمودعين وأصحابال -

بات الكبيرة للسحو تلفة من خالل تحديد اآلثار السلبيةخاالستثمار المطلق عند مواعيد استحقاقها تحت تأثير سيناريوهات مُ 

 .يولة البنك بما يكفل عدم اللجوء إلى تسييل موجودات البنكبشكل فجائي أو غير معتاد على س

 . استخدام نتائج اختبارات الجهد في عملية اتخاذ القرارات لضمان مراعاة التغيرات في المخاطر على مستوى البنك -

  ساسية.ت الحضمن اختبارا المساهمينالتأكد من أثر التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية على بيان الدخل وحقوق  -

 

 : سياسات إدارة المخاطر وفقاا لكل نوع من المخاطر على حده

 : أوالا : مخاطر االئتمان

مقدمة: يمكن تعريف المخاطر االئتمانية بأنها المخاطر الناجمة عن احتماليَّة إخفاق عمالء البنك بالوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك، 

 رابحةالم)ذلك، أو عدم السداد حسب الشروط المتَّفق عليها ، وتكون في عدم سداد الدين  عند استحقاق هذه االلتزامات أو بعد وذلك

 )شاركةالمضاربة / الم)، أو عدم قيام الشريك بتسليم نصيب البنك من رأس المال والربح  (السلم)، أو عدم تسليم األصل (واإلجارة

  في عالقته مع العمالء. تعد المخاطر االئتمانية أهم المخاطر التي يتعرض لها البنك
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 : )تتمة(االفصاحات الوصفية

 )تتمة(: سياسات إدارة المخاطر وفقاا لكل نوع من المخاطر على حده

 )تتمة(: أوالا : مخاطر االئتمان

 

 :طر االئتمان من خاللخايقوم المصرف بإدارة م

 لمخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن جغرافية أو منطقةتنويع استثماراته وذلك بتجنب التركز في ا -

 . جغرافية معينة أو في قطاعات اقتصادية معينة

ذه ه بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو المجموعات والقطاعات الجغرافية واالقتصادية. تتم مراقبة -

قل في األ حدود االئتمانية بحسب المنتج والقطاع االقتصادي والجغرافي مرة واحدة علىكما يتم مراجعة ال المخاطر بانتظام

 .السنة

تعديل النسب و التحليل المنتظم لمقدرة العمالء القائمين والعمالء الجدد على الوفاء بتعهداتهم التعاقدية وسداد التزاماتهم المالية -

 .المالية حسب ماهو مالئم

وهي الطريقة المعيارية  IIبازل  ميثاقاطر االئتمان فيتم قياس هذه المخاطر باستخدام الطرق المحددة في خمما بالنسبة لطرق قياس أ

 Standarised Approachالنمطية  او

 

 :كما وتعمل على تطبيق المبادئ التالية

ف نشطة التي تلزم المصراالستقاللية: هناك فصل واضح بين إدارة االئتمان والمخاطر وقطاعات األعمال. وتتطلب جميع األ -أ

اطر، الموافقة المسبقة من قبل األشخاص المفوضين أو اللجان االئتمانية ذات الصالحية خأو أخالقياً بمراكز ذات م قانونياً 

 .أعضاء يمثلون كالً من إدارة المخاطر وقطاعات األعمال والتي تتكون من

 .ةاالعتماد/الموافقات االئتمانية لألفراد واللجان من قبل مجلس اإلدارصالحية الموافقات االئتمانية: يتم منح التفويض بصالحية  -ب

 اطر ومنافع أي عملية، وهذا يشكل جزءاً من أهداف األداء الرئيسة.خمل قطاعات األعمال ذات العالقة مالمسؤولية: تتح -ت

 

 :سياسة مخاطر االئتمان

 .تحديد المخاطر االئتمانية التي يتعرض لها البنك -

اءات اإلجر ت التمويل الجديدة أو أية أداة مالية ينوي البنك التعامل بها وذلك لتحديد المخاطر المحتملة ووضعدراسة نشاطا -

 .الالزمة لتخفيف هذه المخاطر

الموافقة و ووضع طريقة واضحة لتقييمه ليمة ومقاييس محكمة لمنح التمويلالتعاون مع إدارة التمويل بهدف وضع معايير س -

 .عليه

االضافة ب اطر االئتمان للتسهيالت الممنوحة للشركات واألفراد بما يقلل من فرص تعثر عمالء البنكختخفيف مالعمل على  -

 .إلى توظيفات البنك في الخارج مع مراعاة أحكام الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية المركزي

 .دراسة المحفظة االئتمانية للبنك و مراقبة تركزات المخاطر -

 كزات مع البنوك المراسلة و بما يتوافق مع السقوف الممنوحة لهذه البنوك و المؤسسات المالية باالضافة إلىدراسة التر -

 القرارات الصادرة عن مجلس النقد و التسليف .

 

 :السياسة المتعلقة بآلية تخفيف المخاطر

 :على مستويات عدة وهي كالتالي اطر االئتمان من خالل وضع إجراءات لتخفيفهاخقوم البنك على العمل على تخفيف مي

اع االستصن مخففات مخاطر على مستوى المنتجات اإلسالمية: والتي تشمل المرابحة، اإلجارة، المشاركة، المضاربة، -6

 :والسلم وهي

 :جارةاطر المرابحة/ اإلخلتخفيف م  -أ

  سداد االلتزامات وكفايةمضاعفة الجهود عند دراسة التمويل ، والتأكد من جدواه وكفاءة العميل، والقدرة على 

 .الضمانات واكتمال توثيقها ، ومراقبة عمليات التمويل ومتابعتها

  ًد من سالمة الضمانات المقدَّمة والمقبولة شرعا  .التأكُّ

 ُحسن المتابعة واإلشراف . 

  : اطر السلم/ االستصناعخلتقليل م -ب

 ة مقابل عمولة محددةبراالستعانة بأهل الخ. 

 (بعقد مستقل)مقابل أجر محدد  توكيل البائع بالبيع 

  (البيع لطرف ثالث سلماً أو استصناعاً )السلم/ االستصناع الموازي 

 .التوثيق برهن أو كفالة  
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 : )تتمة(االفصاحات الوصفية

 )تتمة( :السياسة المتعلقة بآلية تخفيف المخاطر

 : مخففات مخاطر التركزات التمويلية -6

ض للمخاطر على مستوى البنك ككل وبالنسبة لكل عميل تنويع  المحفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدود عليا للتعرُّ

 العمالء أو قطاع اقتصادي أو مستوى الملكية أو منطقة جغرافيَّة أو نوع الضمانات المقدمة أو مجموعة من

 اطر التعثر المحتملة للعميلخذا التصنيف لتقييم و الحكم على ميستخدم ه :تصنيف مخاطر العميل -5

 .األخذ بعين االعتبار التسعير بناء على درجة المخاطرة المرتبطة بالعميل :سياسة التسعير  -8

يقوم قسم المخاطر االئتمانية و مراجعة التمويل بدراسة التقارير الدورية عن  :قياس المخاطر وأنظمة إصدار التقارير -3

 .المراسلة بما يضمن عدم تجاوز السقوف المحددة لخارجية مع البنوكتوزع المحفظة االئتمانية والتوظيفات ا

 .رف المقابلاالئتمان للط تحديد األنواع المقبولة للضمانات والتي يعتمد البنك في تحديد حجمها ونوعها على تقييم مخاطر -2

 

  :إن األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها هي كالتالي

 .الرهونات على الممتلكات العقارية والمخزون والضمانات النقديةللتمويل التجاري: 

 .للتمويل الشخصي: الرهونات على الممتلكات العقارية والمخزون والضمانات النقدية وتحويل الرواتب لصالح البنك

مة الء. يتم مراجعة القيالقيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية مع العم تراقب إدارة المخاطر

ضمن الزام كافة و المت 6062شباط  68/م ن تاريخ 8وفق تعليمات مصرف سورية المركزي رقم  السوقية للضمانات بشكل دوري

 50رقم  الماليةو معيار المحاسبة  2رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةبتطبيق المصارف في الجمهورية العربية السورية 

 تعليمات الخاصة بتطبيقها .و ال

 

 المخاطر االئتمانية المتعلقة بااللتزامات خارج الميزانية

لمصرف ا لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت (عتماداتاال ومثل الكفاالت )يقوم المصرف بتقديم تسهيالت غير مباشرة 

طر ائتمانية خاتتسم هذه التسهيالت بدرجات م .وط المتفق عليهاإخالل العمالء بالشر حال بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه في

عمالء في حال عدم التزام ال (التسهيالت المباشرة) طر مشابهة للتسهيالت داخل الميزانيةخالفة حسب نوعها و قد تصل لدرجة متخمُ 

 مباشرةطر التسهيالت الخاأثناء تقييم م عةبسدادها في موعدها وبالتالي تتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس اإلجراءات المتب

 

 اإلفصاحات الكمية:

 مخاطر االئتمان:

 التعرضات لمخاطر االئتمان :  

 0201 األولكانون  11 البيان

 ليرة سورية

 0202 االولكانون  11

 ليرة سورية

   بنود داخل الميزانية

 854,523,076,776 6,068,376,045,223 أرصدة لدى بنوك مركزية

داعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف إي

 ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل

542,223,426,808 604,428,773,286 

حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات 

 مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

44,522,840,240 86,767,623,242 

   :ويليةاألنشطة التمذمم البيوع المؤجلة وأرصدة 

 6,554,022,545 66,427,305,826 لألفراد 

 50,066,624,372 65,025,266,682 التمويالت العقارية 

  :للشركات   

 372,523,542,406 264,466,576,372 الشركات الكبرى

 3,636,876,285 3,768,438,525 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لدخل الشامل استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل ا

 اآلخر 

3,842,268,237 252,706,700 

 2,253,666,606 64,762,404,703 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

   بنود خارج الميزانية

 665,222,367,774 662,366,646,672 كفاالت صادرة

 63,865,386,346 64,620,766,266 اعتمادات صادرة

 52,826,725,270 55,020,835,478 ة وغير مباشرة(سقوف تسهيالت غير مستغلة )مباشر

 13118,,138,231,23 13133,,0377331103 اإلجمالي

 

 . 6066لتتناسب مع البنود المقارنة لعام     6060تم تعديل بعض البنود لعام 
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 )تتمة( اإلفصاحات الكمية:

 مخاطر:توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة ال

 داخل الميزانية: -أ

 :وفق الجدول التالي 0201كانون األول  11كما في تتوزع  التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر 

0201 كانون االول 11  

 ليرة سورية

 التمويالت العقارية األفراد

 الشركات

 القطاع العام
المصارف والمؤسسات 

خرىالمصرفية األ  

استثمارات مسجلة 

ة من العادلبالقيمة 

خالل الدخل الشامل 

خراآل  

موجودات مقتناة 

 بغرض المرابحة

موجودات أخرى 

)ذمم  إجارة منتهية 

 بالتمليك(

 المجموع

 الشركات الكبرى
المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

ولى ديون مصنفة ضمن المرحلة األ

 50حسب المعيار رقم 
10,003,863,900 14,843,116,645 200,506,177,612 900,637,180 1,026,756,453,383 374,433,046,932 5,499,244,635 - 4,266,126 1,632,946,806,413 

ديون مصنفة ضمن المرحلة الثانية 

 50حسب المعيار رقم 
1,941,022,831 7,486,737,756 731,299,181,183 4,419,440,483 - - - - - 745,146,382,253 

 ديون مصنفة ضمن المرحلة الثالثة

 50حسب المعيار رقم 
1,176,178,200 1,909,581,122 67,168,424,935 824,366,308 - 137,405,053,662 - - - 208,483,604,227 

 2,586,576,792,893 4,266,126 - 5,499,244,635 511,838,100,594 1,026,756,453,383 6,144,443,971 998,973,783,730 24,239,435,523 13,121,064,931 المجموع

 (869,287,985) - - - - - (15,111,569) (746,536,519) (95,086,538) (12,553,359) يطرح: اإليرادات المحفوظة

 يطرح: مخصص الخسائر االئتمانية

 لتدنيا/ المتوقعة
(211,008,081) (1,080,726,739) (69,415,875,632) (414,478,039) (2,185,369,388) (36,802,727,210) (12,319,978) - (4,266,126) (110,126,771,193) 

 2,475,580,733,715 - - 5,486,924,657 475,035,373,384 1,024,571,083,995 5,714,854,363 928,811,371,579 23,063,622,246 12,897,503,491 الصافي
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0202 كانون االول 11  

 ليرة سورية

 التمويالت العقارية األفراد

 الشركات

عامالقطاع ال  
المصارف والمؤسسات 

خرىالمصرفية األ  

استثمارات مسجلة 

العادلة من بالقيمة 

خالل الدخل الشامل 

خراآل  

موجودات مقتناة 

 بغرض المرابحة

موجودات أخرى 

)ذمم  إجارة منتهية 

 بالتمليك(

 المجموع

 الشركات الكبرى
المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

لى وديون مصنفة ضمن المرحلة األ

 50حسب المعيار رقم 

844,278,140 12,948,435,607 231,935,633,899 1,038,965,880 440,651,455,061 263,069,991,520 945,861,689 200,000,001 4,549,958 951,639,171,755 

ديون مصنفة ضمن المرحلة الثانية 

 50حسب المعيار رقم 

1,472,521,210 15,108,578,171 315,933,241,949 2,203,744,520 
- - - - - 

334,718,085,850 

ديون مصنفة ضمن المرحلة الثالثة 

 50حسب المعيار رقم 

355,988,490 2,712,164,110 65,086,259,241 2,366,993,775 
- - - - - 

70,521,405,616 

 1,356,878,663,221 4,549,958 200,000,001 945,861,689 263,069,991,520 440,651,455,061 5,609,704,175 612,955,135,089 30,769,177,888 2,672,787,840 المجموع

 (370,034,955)  - - - - - (17,000,000)  (251,314,800)  (83,406,677)  (18,313,478)  يطرح: اإليرادات المحفوظة

 يطرح: مخصص الخسائر االئتمانية

 لتدنيا/ المتوقعة

 (316,407,979)  (663,572,635)  (36,308,433,487)  (341,231,532)  (2,286,382,289)  (11,477,949,593)  (6,159,989)  (133,857)  (4,549,958)  (51,404,821,319) 

 1,305,103,806,947 - 199,866,144 939,701,700 251,592,041,927 438,365,072,772 5,251,472,643 576,395,386,802 30,022,198,576 2,338,066,383 الصافي

 

 

 . 6066لتتناسب مع البنود المقارنة لعام     6060تم تعديل بعض البنود لعام 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

 

175 

 

 إدارة المخاطر )تتمة(     83

 )تتمة( اإلفصاحات الكمية:

 توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر:

 خارج الميزانية: -ب

 :وفق الجدول التالي 0201األول كانون  11كما في تتوزع  التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر 

 

0201 كانون االول 11  

 ليرة سورية

 الشركات

 القطاع العام
المصارف والمؤسسات 

خرىصرفية األالم  

سقوف تسهيالت ائتمانية 

غير مستغلة )مباشرة 

 وغير مباشرة(

 المجموع
 الشركات الكبرى

المؤسسات 

الصغيرة 

 والمتوسطة

ى ولديون مصنفة ضمن المرحلة األ

50حسب المعيار رقم   
53,612,057,952 574,650,000 18,264,147,914 24,275,752,080 6,495,127,704 103,221,735,650 

ديون مصنفة ضمن المرحلة الثانية 

50حسب المعيار رقم   
77,689,225,599 17,000,000 - - 25,767,780,021 103,474,005,620 

ديون مصنفة ضمن المرحلة الثالثة 

50المعيار رقم حسب   
2,934,587,059 22,000,000 - 72,757,849,527 1,313,639,253 77,028,075,839 

 283,723,817,109 33,576,546,978 97,033,601,607 18,264,147,914 613,650,000 134,235,870,610 المجموع

 (2,861,368,144) (486,093,104) (1,059,322,091) (3,435,002) (12,813,814) (1,299,704,133) يطرح: مخصص التدني

 280,862,448,965 33,090,453,874 95,974,279,516 18,260,712,912 600,836,186 132,936,166,477 الصافي

 

 

 

 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

 

176 

 

 

0202 كانون االول 11  

 ليرة سورية

 الشركات

 القطاع العام
المصارف والمؤسسات 

خرىالمصرفية األ  

سقوف تسهيالت ائتمانية 

)مباشرة غير مستغلة 

 وغير مباشرة(

 المجموع
 الشركات الكبرى

المؤسسات 

الصغيرة 

 والمتوسطة

ولى ديون مصنفة ضمن المرحلة األ

50حسب المعيار رقم   

41,561,410,013 
- 

9,726,721,045 52,248,347,398 24,643,106,042 128,179,584,498 

ديون مصنفة ضمن المرحلة الثانية 

50حسب المعيار رقم   

31,184,937,522 
- - - 

11,863,516,896 43,048,454,418 

ديون مصنفة ضمن المرحلة الثالثة 

50حسب المعيار رقم   

7,029,213,456 
- - - - 

7,029,213,456 

 178,257,252,372 36,506,622,938 52,248,347,398 9,726,721,045 - 79,775,560,991 المجموع

 (2,405,418,043) (44,858,968) (963,200,020) (1,829,339)  (1,395,529,716) يطرح: مخصص التدني

 175,851,834,329 36,461,763,970 51,285,147,378 9,724,891,706 - 78,380,031,275 الصافي

 

 

 

 

 

 

. 6066لتتناسب مع البنود المقارنة لعام     6060* تم تعديل تبويب بعض البنود لعام   

 

 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

 

177 

 

 )تتمة( اإلفصاحات الكمية: مة(إدارة المخاطر )تت     83

 :)*(تتوزع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة وغير المباشرة :توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة وغير المباشرة -ت

0201كانون األول  11  

 ليرة سورية
رىأخ سيارات وآالت عقارات تأمينات نقدية صافي قيمة التعرض  إجمالي قيمة الضمانات 

صافي التعرض بعد 

 الضمانات

الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة

         البنود داخل بيان المركز المالي
 (2,185,369,388) 1,035,983,369,235 - - - - - 1,035,983,369,235 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 (35,988,569,625) 386,665,892,404 - - - - - 386,665,892,404 أرصدة لدى المصارف
 (814,157,585) 88,369,480,980 - - - - - 88,369,480,980 إيداعات لدى المصارف
:األنشطة التمويليةذمم البيوع وأرصدة           

 (254,232,923) - 12,897,503,491 9,318,865,575 651,152,181 2,920,874,601 6,611,134 12,897,503,491 لألفراد
 (1,192,641,224) - 23,063,622,246 10,017,244,819 5,433,300 13,040,944,128 - 23,063,622,246 التمويالت العقارية
 (69,260,736,305) - 928,811,371,579 676,923,352,837 34,130,987,753 217,757,030,988 - 928,811,371,579 الشركات الكبرى

المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و  5,714,854,363 - 3,797,501,107 4,125,801 1,913,227,454 5,714,854,363 - (414,478,039) 
استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر 
5,486,924,657 - - - - - 5,486,924,657 (12,319,978) 

بالتمليك منتهية إجارة موجودات صافي  13,306,009 - 2,510,589 - 10,795,420 13,306,009 - - 
والتصفية االستثمار قيد موجودات صافي  107,996,918 - - - - - 107,996,918 - 

 (4,266,126) 4,404,524,144 - - - - - 4,404,524,144 موجودات أخرى
الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية 

 المركزي 
18,719,808,705 - - - - - 18,719,808,705 - 

 (110,126,771,193) 1,539,737,997,043 970,500,657,688 698,183,486,105 34,791,699,036 237,518,861,413 6,611,134 2,510,238,654,731 مجموع البنود داخل بيان المركز المالي

         البنود خارج بيان المركز المالي

         كفاالت:
    - 927,286,600 - - - - - 927,286,600 دفع مقدمة
 (619,533,991) - 213,786,024,959 46,908,103,445 1,147,627,509 14,255,570,701 151,474,723,304 213,786,024,959 حسن تنفيذ

 (697,409,190)    - 3,841,683,759 3,379,387,988 - 345,448,565 116,847,205 3,841,683,759 دخول عطاء
 (1,054,896,857) - 10,956,286,861 7,583,691,513 - 845,639,329 2,526,956,019 10,956,286,861 أخرى

 (3,435,002)    - 18,260,712,912 -  - 18,260,712,912 18,260,712,912 اعتمادات صادرة
ة لسقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغ  

 )مباشرة وغير مباشرة(
33,090,453,874 - - - - - 33,090,453,874 (486,093,104) 

 (2,861,368,144) 34,017,740,474 246,844,708,491 57,871,182,946 1,147,627,509 15,446,658,596 172,379,239,440 280,862,448,965 مجموع البنود خارج بيان المركز المالي 

 (112,988,139,337) 1,573,755,737,517 1,217,345,366,179 756,054,669,051 35,939,326,545 252,965,520,009 172,385,850,574 2,791,101,103,696 إجمالي المخاطر االئتمانية

 

 *يجب أن ال تزيد قيمة الضمانة عن قيمة الدين وذلك بشكل افرادي على مستوى كل عميل.



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

 

178 

 

 إدارة المخاطر )تتمة( اإلفصاحات الكمية: )تتمة(   83

 : )تتمة( ت المباشرة وغير المباشرةتوزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيال -ت

 

0202كانون األول  11  

 ليرة سورية
 إجمالي قيمة الضمانات أخرى سيارات وآالت عقارات تأمينات نقدية صافي قيمة التعرض

صافي التعرض بعد 

 الضمانات
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

         البنود داخل بيان المركز المالي
ى مصرف سورية المركزيأرصدة لد  443,195,989,634 - - - - - 443,195,989,634 (2,286,382,289) 

 (9,989,808,619) 208,864,775,941 - - - - - 208,864,775,941 أرصدة لدى المصارف
 (1,488,140,974) 42,727,265,986 - - - - - 42,727,265,986 إيداعات لدى المصارف
:شطة التمويليةاألنذمم البيوع وأرصدة           

 (316,407,979) - 2,338,066,383 2,194,884,600 14,143,996 113,144,549 15,893,237 2,338,066,383 لألفراد
 (663,572,635) - 30,022,198,576 12,100,911,663 12,876,755 17,906,922,404 1,487,754 30,022,198,576 التمويالت العقارية
 (36,308,433,487) - 576,395,386,802 434,067,737,516 459,354,414 141,868,294,872  576,395,386,802 الشركات الكبرى

 (341,231,532) - 5,251,472,643 4,129,757,085 48,833,319 1,072,882,239  5,251,472,643 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من 

الشامل اآلخر خالل الدخل   
939,701,700 - - - - - 939,701,700 (6,159,989) 

 (133,857) 477,129,809 - - - - - 477,129,809 صافي موجودات قيد االستثمار والتصفية
 (4,549,958) 2,865,949,218 - - - - - 2,865,949,218 موجودات أخرى

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية 

 المركزي 
9,935,221,202 - - - - - 9,935,221,202 - 

 (51,404,821,319) 709,006,033,490 614,007,124,404 452,493,290,864 535,208,485 160,961,244,064 17,380,991 1,323,013,157,894 مجموع البنود داخل بيان المركز المالي

         البنود خارج بيان المركز المالي

         كفاالت:
ةدفع مقدم  359,534,921 110,308,276 - - - 110,308,276 249,226,645 - 
 (470,215,889) - 105,108,600,933 30,895,756,115 - 9,313,132,768 64,899,712,050 105,108,600,933 حسن تنفيذ

 (915,871,611) - 2,708,999,991 1,568,705,907 - 967,968,853 172,325,231 2,708,999,991 دخول عطاء
 (971,293,111) - 5,789,391,933 4,361,825,225 - 151,022,410 1,276,544,298 5,789,391,933 أخرى

 (3,178,464) - 25,423,542,581 - - - 25,423,542,581 25,423,542,581 اعتمادات صادرة
ة لسقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغ  

 )مباشرة وغير مباشرة(
36,461,763,970 - - - - - 36,461,763,970 (44,858,968) 

 (2,405,418,043) 36,710,990,615 139,140,843,714 36,826,287,247 - 10,432,124,031 91,882,432,436 175,851,834,329 مجموع البنود خارج بيان المركز المالي 

 (53,810,239,362) 745,717,024,105 753,147,968,118 489,319,578,111 535,208,485 171,393,368,095 91,899,813,427 1,498,864,992,223 إجمالي المخاطر االئتمانية

 . 6066لتتناسب مع البنود المقارنة لعام     6060تم تعديل بعض البنود لعام 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

 

179 

 

 إدارة المخاطر )تتمة( اإلفصاحات الكمية: )تتمة(   83

 :المصنفة ضمن المرحلة الثالثة تتوزع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة وغير المباشرة: )تتمة( وغير المباشرةتوزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة  -ت

0201كانون األول  11  

 ليرة سورية
 إجمالي قيمة الضمانات أخرى سيارات وآالت عقارات تأمينات نقدية صافي قيمة التعرض

صافي التعرض بعد 

 الضمانات
سائر االئتمانية المتوقعةالخ  

         البنود داخل بيان المركز المالي
 (27,488,991,786) 109,916,061,876 - - - - - 109,916,061,876 أرصدة لدى المصارف
:األنشطة التمويليةذمم البيوع وأرصدة           

 (213,027,479) - - - - - - - لألفراد
 (867,284,991)    - 2,256,870,090 995,454,380 - 1,261,415,710 - 2,256,870,090 التمويالت العقارية
 (57,687,037,832)    - 8,431,246,503 7,378,657,849 46,710,108 1,005,856,393 22,152 8,431,246,503 الشركات الكبرى

 (396,756,096)    - 357,039,589 149,433,149 - 207,606,440 - 357,039,589 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 (4,181,227) - - - - - - - موجودات أخرى

 (86,657,279,411) 109,916,061,876 11,045,156,182 8,523,545,377 46,710,108 2,474,878,544 22,152 120,961,218,058 مجموع البنود داخل بيان المركز المالي

         البنود خارج بيان المركز المالي
         كفاالت:

 (181,337,088) 70,839,057,657 2,211,192,948 1,038,204,399 - 924,244,000 248,744,549 73,050,250,605 حسن تنفيذ
 (242,680,868) 1,124,984,936 371,754,255 85,500,000 - 137,285,000 148,969,255 1,496,739,191 دخول عطاء

 (1,210,041,272) - - - - - - - أخرى
ة لسقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغ  

 )مباشرة وغير مباشرة(
1,068,806,181 - - - - - 1,068,806,181 (244,833,072) 

 (1,878,892,300) 73,032,848,774 2,582,947,203 1,123,704,399 - 1,061,529,000 397,713,804 75,615,795,977 مجموع البنود خارج بيان المركز المالي 

 (88,536,171,711) 182,948,910,650 13,628,103,385 9,647,249,776 46,710,108 3,536,407,544 397,735,956 196,577,014,035 إجمالي المخاطر االئتمانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
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 إدارة المخاطر )تتمة( اإلفصاحات الكمية: )تتمة(   83

 :المصنفة ضمن المرحلة الثالثة تتوزع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة وغير المباشرة: )تتمة( ت المباشرة وغير المباشرةتوزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيال -ت

0202كانون األول  11  

 ليرة سورية
 إجمالي قيمة الضمانات أخرى سيارات وآالت عقارات تأمينات نقدية صافي قيمة التعرض

صافي التعرض بعد 

لضماناتا  
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

         البنود داخل بيان المركز المالي
:األنشطة التمويليةذمم البيوع وأرصدة           

 (291,815,014) - 393,205,318 296,774,139 29,845,996 66,585,183 - 393,205,318 لألفراد
 (486,937,861) - 2,141,819,572 457,294,830 - 1,684,524,742 - 2,141,819,572 التمويالت العقارية
 (32,712,812,706) - 31,261,506,495 27,476,301,806 144,935,196 3,639,021,341 1,248,152 31,261,506,495 الشركات الكبرى

 (331,898,090) - 2,531,375,605 2,076,748,542 34,541,607 420,085,456 - 2,531,375,605 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 (4,514,009) 4,514,009 - - - - - 4,514,009 موجودات أخرى

 (33,827,977,680) 4,514,009 36,327,906,990 30,307,119,317 209,322,798 5,810,216,723 1,248,152 36,332,420,999 مجموع البنود داخل بيان المركز المالي

اليالبنود خارج بيان المركز الم          
         كفاالت:

 (234,207,659) 1,432,617,489 5,343,296,308 3,358,175,246 - 1,891,713,000 93,408,062 6,775,913,797 حسن تنفيذ
 - - - - - - - - دخول عطاء

 (818,131,660) - - - - - - - أخرى

 (1,052,339,319) 1,432,617,489 5,343,296,308 3,358,175,246 - 1,891,713,000 93,408,062 6,775,913,797 مجموع البنود خارج بيان المركز المالي 

 (34,880,316,999) 1,437,131,498 41,671,203,298 33,665,294,563 209,322,798 7,701,929,723 94,656,214 43,108,334,796 إجمالي المخاطر االئتمانية

 

 

 

 

 

 

 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

 

181 

 

 إدارة المخاطر )تتمة(     83

 )تتمة( اإلفصاحات الكمية:

 توزيع التعرضات االئتمانية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

 داخل الميزانية: -أ

 :وفق الجدول التالي 0201كانون األول  11كما في  حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنكللشركات الكبرى تتوزع  التعرضات االئتمانية 

 

 
كبرى شركات        

     Pd according basel 

0201كانون األول  11  

 ليرة سورية

 األولى المرحلة

 

الثانية المرحلة   

 

الثالثة المرحلة  

 

 المجموع

 

األدنى الحد األعلى الحد   

عاملة/  مرتفعة ائتمانية جودة        
عاملة/  متوسطة ائتمانية جودة  188,038,007,255 642,472,621,726 9,872,700,491 840,383,329,472 0.01% 100.00% 
عاملة/  منخفضة ائتمانية جودة  12,468,170,357 88,826,559,457 1,300,816,190 102,595,546,004 0.01% 100.00% 
عاملة غير/  متعثر  - - 55,248,371,735 55,248,371,735 100.00% 100.00% 

   998,227,247,211 66,421,888,416 731,299,181,183 200,506,177,612 المجموع

 

 :وفق الجدول التالي 0201كانون األول  11كما في  للشركات المتوسطة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنكالتعرضات االئتمانية تتوزع 

 

 

 
     ؤسسات صغيرة ومتوسطةم                                                            

      
     Pd according basel 

0201كانون األول  11  

 ليرة سورية

 األولى المرحلة

 

الثانية المرحلة   

 

الثالثة المرحلة  

 

 المجموع

 

األدنى الحد األعلى الحد   

عاملة/  مرتفعة ائتمانية جودة        
عاملة/  متوسطة ائتمانية جودة  118,215,131 2,720,330,664 311,911,535 3,150,457,330 0.03% 100.00% 
عاملة/  منخفضة ائتمانية جودة  782,422,049 1,699,109,819 - 2,481,531,869 0.02% 11.60% 
عاملة غير/  متعثر  - - 497,343,204 497,343,204 0.76% 100.00% 

   6,129,332,402 809,254,739 4,419,440,483 900,637,180 المجموع
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 )تتمة( لكمية:اإلفصاحات ا

 )تتمة( توزيع التعرضات االئتمانية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

 )تتمة( خارج الميزانية: -ب

 

 :وفق الجدول التالي 0201كانون األول  11حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك كما في  غير المباشرةالتعرضات االئتمانية تتوزع 

 

 
متوسطة شركات        

     Pd according basel 

0201كانون األول  11  

 ليرة سورية

 األولى المرحلة

 

الثانية المرحلة   

 

الثالثة المرحلة  

 

 المجموع

 

األدنى الحد األعلى الحد   

عاملة/  مرتفعة ائتمانية جودة        
عاملة/  متوسطة ائتمانية جودة  9,206,416,082 54,299,651,896 1,718,513,109 65,224,581,087 0.03% 100.00% 
عاملة/  منخفضة ائتمانية جودة  44,980,291,869 23,406,573,704 715,342,950 69,102,208,523 0.02% 11.60% 
عاملة غير/  متعثر  - - 522,731,000 522,731,000 0.8% 100.00% 

   134,849,520,610 2,956,587,059 77,706,225,599 54,186,707,952 المجموع
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 :سياسة تقييم الضمانات

 ة تقييم الضمانعادإ شروط التمويل االئتمانيعادة تقييم الضمانات العقارية سنوياً بالنسبة للسقوف االئتمانية حيث من إيتم  -

 . العقاري للتأكد من عدم انخفاض قيمتها السوقية

 .ة عند اتخاذ قرار بتصنيف حساب التمويل بالنسبة للعمالء المتعثرينعادة تقييم الضمانات العقاريإيتم ايضاً  -

 مويالتعادة التقييم التإعادة تقييم الضمانات العقارية في حال حدوث هبوط باسعار العقارات ككل ويستثنى من إيتم ايضاً  -

 الممنوحة لمرة واحدة والمتناقصة بصورة منتظمة.

 :الديون المجدولة

و نتيجة لذلك و  يوم فأكثر 20 اللتزام بالسدادنتيجة عدم ا سبق و أن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير منتجة  هي تلك الديون التي

من اطار التسهيالت  الخراجها  تم معالجة هذه الديون   68/6/6062  تاريخ 8  رقم قرار مجلس النقد والتسليفبحسب تعلميات 

المراقبة و يبلغ رصيدها في السنه الحالية  م تصنيفها كديون تحتوت وجب جدولة أصوليةاالئتمانية غير المنتجة بم

مبلغها اإلجمالي وقد بلغ  ورية كما في نهاية السنه السابقة،س  ليرة 50,622,654,234ليرة سورية مقابل  660,872,830,266

 رية كما في نهاية السنة السابقةليرة سو 30,296,138,658 ليرة سورية مقابل    220,476,450,611نهاية السنة الحالية كما في

.  

 :الديون المعاد هيكلتها

من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر  األنشطة التمويليةوضع ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة  يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب

كما جمالي مبلغها اإلانية ، وقد بلغ تأجيل بعض األقساط أو تمديد فترة السماح ، وتم تصنيفها كديون ضمن المرحلة الث التمويل أو

 . ليرة سورية كما في نهاية السنة السابقة  107,917,089,355ليرة سورية مقابل   417,642,124,287الحالية  في نهاية السنة
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 التركز الجغرافي:

 الجغرافي وكما يلي: يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع

0201كانون األول  11  

 ليرة سورية
 داخل القطر

دول الشرق األوسط 

 األخرى
 دول أخرى أمريكا أفريقيا* آسيا* أوروبا

 اإلجمالي

 ليرة سورية

أرصدة لدى مصرف سورية 

 المركزي
1,024,571,083,995 - - - - - - 1,024,571,083,995 

وشهادات  إيداعات وحسابات استثمار

لدى المصارف ومؤسسات مصرفية 

 لمدة ثالثة أشهر أو أقل

216,130,000,253 - 747,242,067 169,788,650,084 - - - 386,665,892,404 

حسابات استثمار وشهادات لدى 

المصارف والمؤسسات المصرفية 

 لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

- - 12,685,559,152 75,683,921,828 - - - 88,369,480,980 

ذمم البيوع وأرصدة األنشطة 

 التمويلية:
        

 12,897,503,491 - - - 106,388,565 - - 12,791,114,926 لألفراد

 23,063,622,246 - - -  - - 23,063,622,246 التمويالت العقارية

 928,811,371,579 - - - - - - 928,811,371,579 الشركات الكبرى

وسطةالمؤسسات الصغيرة والمت  5,714,854,363 - - - - - - 5,714,854,363 

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر 
5,408,175,195 - - 78,749,462 - - - 5,486,924,657 

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية 

 المركزي 
18,719,808,705 - - - - - - 18,719,808,705 

كانون األول  11اإلجمالي كما في 

0201 
2,235,210,031,262 - 13,432,801,219 245,657,709,939 - - - 2,494,300,542,420 

كانون األول  11اإلجمالي كما في 

0202 
1,174,922,663,981 - 6,732,384,956 133,184,113,068 - - - 1,314,839,162,005 

 

 . 6066المقارنة لعام   لتتناسب مع البنود   6060تم تعديل بعض البنود لعام 
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 التركز حسب القطاع االقتصادي: 

 يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

 

 

 . 6066لتتناسب مع البنود المقارنة لعام     6060تم تعديل بعض البنود لعام 

االقتصادي القطاع  قطاع عام أفراد أسهم زراعة عقارات تجارة صناعة المالي 
 إجمالي

 ليرة سورية

 1,024,571,083,995 1,024,571,083,995 - - - - - - - أرصدة لدى بنوك مركزية

إيداعات وحسابات 

استثمار وشهادات لدى 

المصارف ومؤسسات 

أشهر مصرفية لمدة ثالثة 

 أو أقل

386,665,892,404 - - - - - - - 386,665,892,404 

حسابات استثمار 

وشهادات لدى المصارف 

والمؤسسات المصرفية 

 لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

88,369,480,980 - - - - - - - 88,369,480,980 

ذمم البيوع وأرصدة 

 األنشطة التمويلية:
- 44,400,208,010 873,804,868,633 46,077,137,066 - - 6,205,137,970 - 970,487,351,679 

بالقيمة  ةاستثمارات مسجل

العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

5,408,175,195 - - - - 78,749,462 - - 5,486,924,657 

وديعة مجمدة لدى 

 مصرف سورية المركزي
- - - - - - - 18,719,808,705 18,719,808,705 

 11اإلجمالي كما في 

0201كانون األول   
480,443,548,579 44,400,208,010 873,804,868,633 46,077,137,066 - 78,749,462 6,205,137,970 1,043,290,892,700 2,494,300,542,420 

 11اإلجمالي كما في 

0202كانون األول   
262,429,038,930 26,917,020,983 554,729,838,462 30,022,198,576 - 37,925,899 2,338,066,383 438,365,072,772 1,314,839,162,005 
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 :مخاطر السوقثانياا: 

 مقدمة: 

 اطر الخسارة الناشئة عن المراكز داخل وخارج قائمة المركز المالي بسبب الحركات السلبية في أسعار السوق، وتتم إدارةخهي م

كونات مصرف، وتتكون مالسوق من خالل تحليل وتحديد ومراقبة وضبط والتبليغ عن جميع األنشطة الناتجة من تعرض ال مخاطر

 أسعار السلع. ومخاطرأسعار األسهم،  ومخاطرالصرف األجنبي،  ومخاطرمعدالت الربحية،  مخاطرالسوق من  مخاطر

 . سوقاطر الخطريقة القياس المعيارية لقياس م يستخدم بنك سورية الدولي اإلسالمي الطريقة المعتمدة لقياس مخاطر السوق:

 

 :سياسة مخاطر السوق

 :السوق إلى مخاطرسياسة  تهدف

 .دارتهاإوقية التي يمكن أن تواجه البنك وتحديد المخاطر الس -6

 دة الستثمار مصادر الليرة السورية والعمالت األجنبية، وتطبيق اختبارات الجهد لقياسها واختباراتومحد وضع معايير سليمة -6

 .الحساسية وضع طريقة واضحة لتقييمه والموافقة عليه

 .معايير الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية المركزي بما ال يتعارض معاطر السوق خيف مالعمل على تخف -5

 . ه مجلس اإلدارة مقبوالً براطر السوق مسيطر عليها للدرجة / المستوى الذي يعتخالتأكد من أن م -8

 

 :المخاطر السوقية التي يتعرض لها البنك

 المخاطر السوقية الناتجة عن التقلبات السلبية في األسعار والتي تؤثر على التدفقاتتتفق كافة البنوك اإلسالمية والتقليدية على 

النقدية المستقبلية وعلى قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. إال أنَّ طبيعة البنوك اإلسالمية تحمل في طبيعتها بعض المخاطر 

مالية التقليدية وعدم وجود أسواق ثانوية لألدوات اإلدخارية وهي أنه اليجوز البنك اإلسالمي التعامل بالمشتقات ال اإلضافية

 الشرعية.  واالستثمارية

  المخاطر السوقية المرتبطة بالبنوك اإلسالمية:

 معدل العائد: تنشأ هذه المخاطرة نتيجة وجود فجوة في معدل العائد ما بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات حسب مخاطر -6

الناتجة عن المنافسة الحادة في سوق العمل  خاطرفة. باإلضافة إلى المخاطر التجارية المنقولة وهي الماآلجال الزمنية المختل

مخاطر انخفاض العائد المتحقق ألصحاب هذه الودائع و أصحاب  من قبول المساهمين تحمل جزء من يرتبه المصرفي، وما

لسوق، وذلك حرصاً على المحافظة على استقرار الودائع وعدم المطلق إذا كان أقل من العائد السائد في ا حسابات االستثمار

 .األخرى إلى المصارف انتقالها

يغ أقل خطورة من ص برالمخاطر الخاصة بالعقود : يقوم المصرف بالتركيز على عقود المرابحة بشكل أساسي و التي تعت -6

التمويل اإلسالمي ما نسبته أكثر من  الي عقودبلغ حصة المرابحة من اجمخرى ومن ثم االجارة حيث تاإلسالمي األ التمويل

  %6واإلجارة أقل من  % 22

 :وي على المخاطر التاليةطخرى فإنها تنرة نسبياً من صيغ التمويل اإلسالمي األبالرغم من كون عقود المرابحة أقل خطو

 ط المستحق و ما يترتبعدم قدرة المصرف على فرض غرامات تأخير بسبب مماطلة العميل أو تعثره في سداد األقسا -

  عن ما فاته من وقت و ربح و زيادة في تكاليف األعمال.اً ضياع حق البنك في التعويض مالي على ذلك من

كون عقود المرابحة هي من أشكال البيوع اآلجلة فإنَّ نسبة الربح و إجمالي الدين المحددة في العقد تبقى ثابتة مهما بلغ  -

ير قادر على تغيير نسب األرباح مما يجعله عرضة إلى المخاطر الناشئة عن تغيرات فإن المصرف غ أجله و بالتالي

  األسعار المرجعية.

 .أسعار األسهم والصكوك: تنشأ هذه المخاطرة نتيجة التقلبات في القيمة السوقية لالستثمارات في األسهم والصكوكمخاطر  -5

 ، مما يؤثر على موجودات البنك منات أسعار صرف العمالتنتيجة لتقلبالعمالت: ينشأ هذا النوع من المخاطر  مخاطر -8

العمالت األجنبية حال انخفاض أسعارها ، أو يؤثر على مطلوباته من العمالت األجنبية حال ارتفاع أسعارها وينشأ هذا النوع 

 .العمالت واء كان لكل عملة على حدة أو إلجماليركز مفتوح بالعمالت األجنبية ، سالمخاطر فقط عن وجود م من

سالمية حيث ان المصرف هو مالك السلعة في فترات يراتها بشكل واضح في المنتجات اإلتظهر تأثأسعار السلع  مخاطر -3

أو ان  ،  لدخولة في عقد استصناع او عقد سلم  أو كنتيجة ،من السلع بقصد البيع  فقد يحتفظ المصرف بمخزون ،تلفة مخ

 وبالتالي فان انخفاض ،بعقود ايجار تشغيلية   يجارهاإبغرض   لياتآمتلك معدات او او أن ي  ،  يمتلك عقار او ذهبا مثال

 . و دراسه احتماليه النخفاض االسعار سيؤدي الى خساره محققهأاسعار السلع بشكل مفاجىء دون وجود تحوط ، 
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 )تتمة( :مخاطر السوقثانياا: 

 

 :السوقآليات تخفيف مخاطر 

خففات ماطر السوق على السياسة االستثمارية المصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة. أما خبشكل عام يعتمد البنك في تخفيف م

 السوق فهي كما يلي: مخاطرالمخاطر لكل نوع من أنواع 

 

 :مخففات مخاطر معدل العائد -أ

 نية المختلفة وبما يضمن إبقاء التفاوت باالستحقاق بينإدارة فجوات معدل العائد للموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزم

 الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب االستثمار المطلق بحدود ضيقة من توظيفات البنك طويلة األجل وذلك من خالل الدراسة

أمان  شابتة يتم إضافة هامعند التمويل بأسعار ث .ة الموجودات والمطلوبات ضمن المركز المالي للبنكيالتحليلية المستمرة لهيكل

 للتقارب مع أسعار (جزء من حصة المضارب)تخلي البنك عن جزء من حصته في الربح  .بحيث يتجاوز السعر السائد في السوق

 ةباإلضافة إلى العائد الموزع من البنوك اإلسالمية األخرى علماً أنه خالل فتر (بمعدل العائد والتي تقاس)الفائدة السائدة في السوق 

نتيجة انخفاض معدل العائد الممنوح ألصحاب حسابات االستثمار المطلق عن معدل العائد  عمل البنك لم يتعرض البنك لسحوبات

  السائد في السوق .

 

 :مخففات مخاطر أسعار األسهم والصكوك -ب

 صنيفل وبالنسبة لكل سهم أو توى المحفظة ككد عليا للتعرُّض للمخاطر على مستتنويع المحفظة االستثماريَّة من خالل وضع حدو

 محفظة االستثمار أو قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافيَّة.

 

 :مخففات مخاطر العمالت -ت

 حدود لمراكز العمالت األجنبية -6

 ارة اليومية واألسبوعية والشهريةسقف الخس -6

 

 مخاطر العمالت: -أ

 

 / ليرة سورية  0201كانون األول  11

 مركز القطع العملة
 رف العملةالتغير في سعر ص

(12%) 

األثر على األرباح 

 والخسائر

األثر على حقوق 

 المساهمين

 2,854,267,466 2,880,264,353 %60 28,802,643,535 دوالر أمريكي

 6,423,666,524 6,476,763,627 %60 64,767,636,276 يورو

 588,278 832,223 %60 8,322,238 جنيه استرليني

 54,582 36,662 %60 366,643 فرنك سويسري

 652,243,222 646,687,333 %60 6,466,873,382 عمالت أخرى
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 )تتمة( :مخاطر السوقثانياا: 

 

 )تتمة( مخاطر العمالت: -أ

 

 ليرة سورية /  0202 كانون األول 11

 مركز القطع العملة
التغير في سعر صرف العملة 

(12%) 

األثر على األرباح 

 والخسائر

األثر على حقوق 

 المساهمين

 8,733,687,644 8,724,670,566 %60 47,681,703,110 دوالر أمريكي 

 6,362,628,272 6,364,072,253 %60 15,280,766,350 يورو 

 686,444 620,364 %60 1,905,175 جنيه استرليني

 64,480 63,660 %60 251,200 فرنك سويسري

 23,237,358 47,285,572 %60 879,433,786 عمالت أخرى

 

 

 مخاطر التغير بأسعار االسهم : 

 / ليرة سورية                0201 كانون األول 11

 (%12التغير في المؤشر ) المؤشر
 الدخل بيان على األثر

 اآلخر الشامل
 المساهميناألثر على حقوق 

 382,268,828 382,268,828 %01 األسهم 

 

 سورية / ليرة  0202 كانون األول 11

 (%12التغير في المؤشر ) المؤشر
 الدخل بيان على األثر

 اآلخر الشامل
 المساهميناألثر على حقوق 

 965,645049 965,645049 %01 األسهم
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 )تتمة( :مخاطر السوقثانياا: 

  فجوة العائد:

/ ليرة سورية0201 لى شهر أيام إ 7أكثر من  أيام 7حتى   أشهر 1أكثر من شهر إلى    
 1أشهر إلى  1أكثر من 

 أشهر

 ,أشهر إلى  1أكثر من 

 أشهر

أشهر إلى  ,أكثر من 

 سنة
 المجموع أكثر من سنة

  ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س 

         الموجودات

أرصدة لدى المصارف 

 والمؤسسات المالية
- - - - - - 88,369,480,980 88,369,480,980 

وأرصدة المؤجلة  البيوع ذمم

 األنشطة التمويلية 
41,930,133,214 25,830,947,667 264,146,783,935 140,749,289,981 150,002,343,374 207,425,118,066 140,402,735,442 970,487,351,679 

 13,306,009 12,422,245 590,900 - - - - 292,864 إجارة منتهية بالتمليك

ثمارات والمساهماتاالست  5,263,425,195 - - - - - 223,499,462 5,486,924,657 

 1,064,357,063,325 229,008,138,129 207,425,708,966 150,002,343,374 140,749,289,981 264,146,783,935 25,830,947,667 47,193,851,273 إجمالي الموجودات

         المطلوبات

ودائع مصارف ومؤسسات 

ليةما  
- 501,346,131 - 69,153,603 - 1,632,430,819 6,067,460,070 8,270,390,623 

حقوق أصحاب االستثمار 

 المطلق
119,257,438,231 12,810,000,000 45,605,253,637 57,531,465,686 26,226,918,131 59,027,603,166 22,099,330,582 342,558,009,433 

 350,828,400,056 28,166,790,652 60,660,033,985 26,226,918,131 57,600,619,289 45,605,253,637 13,311,346,131 119,257,438,231 إجمالي المطلوبات

 713,528,663,269 200,841,347,477 146,765,674,981 123,775,425,243 83,148,670,692 218,541,530,298 12,519,601,536 (72,063,586,958) الفجوة

راكميةالفجوة الت  (72,063,586,958) (59,543,985,422) 158,997,544,876 242,146,215,568 365,921,640,811 512,687,315,792 713,528,663,269 - 
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 إدارة المخاطر )تتمة(    83

 )تتمة( :مخاطر السوقثانياا: 

 )تتمة( فجوة العائد:

/ ليرة سورية0202 هر أيام إلى ش 7أكثر من  أيام 7حتى   أشهر 1أكثر من شهر إلى    
 1أشهر إلى  1أكثر من 

 أشهر

 ,أشهر إلى  1أكثر من 

 أشهر

أشهر إلى  ,أكثر من 

 سنة
 المجموع أكثر من سنة

  ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س 

         الموجودات

أرصدة لدى المصارف 

 والمؤسسات المالية
- - - - - - 42,727,265,986 42,727,265,986 

وأرصدة  المؤجلة البيوع ذمم

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

 109,577,790 108,560,017 - - - - - 1,017,773 إجارة منتهية بالتمليك

ساهماتاالستثمارات والم  849,275,801 - - - - - 90,425,899 939,701,700 

 657,783,669,880 121,909,075,286 81,118,561,603 48,554,455,919 171,219,952,663 92,407,105,859 67,242,122,011 75,332,396,539 إجمالي الموجودات

         المطلوبات

ودائع مصارف ومؤسسات 

 مالية
- - - 69,153,603 - 1,784,303,027 555,981,502 2,409,438,132 

حقوق أصحاب االستثمار 

 المطلق
75,871,560,428 - 32,641,769,646 39,048,923,462 20,240,667,625 25,921,798,222 16,543,465,149 210,268,184,532 

 212,677,622,664 17,099,446,651 27,706,101,249 20,240,667,625 39,118,077,065 32,641,769,646 - 75,871,560,428 إجمالي المطلوبات

 445,106,047,216 104,809,628,635 53,412,460,354 28,313,788,294 132,101,875,598 59,765,336,213 67,242,122,011 (539,163,889) الفجوة

 - 445,106,047,216 340,296,418,581 286,883,958,227 258,570,169,933 126,468,294,335 66,702,958,122 (539,163,889) الفجوة التراكمية
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 إدارة المخاطر )تتمة(    83

 )تتمة( :مخاطر السوقثانياا: 

 

 (: 0201تحليل الحساسية لفجوة العائد )

 األثر على حقوق المساهمين األثر على األرباح والخسائر الفجوة التراكمية لغاية سنة  البيان

  6,653,350,960   8,871,134,614   443,556,730,677  ليرة سورية 

  1,234,611,048   1,646,148,064   82,307,403,210  دوالر

  166,630,637   222,174,183  (11,108,709,151)  يورو

  278,152   370,870  (18,543,476)  جنيه استرليني

  30,743,482   40,991,309  (2,049,565,468)  عمالت أخرى

 

 (: 0202تحليل الحساسية لفجوة العائد )

 األثر على حقوق المساهمين األثر على األرباح والخسائر الفجوة التراكمية لغاية سنة  البيان

  4,427,541,644   5,903,388,858   295,169,442,919  ليرة سورية 

  774,315,018   1,032,420,023   51,621,001,167  دوالر

  81,456,397   108,608,530  (5,430,426,476)  يورو

  183,650   244,867  (12,243,340)  جنيه استرليني

  15,770,335   21,027,114  (1,051,355,689)  عمالت أخرى

 

. 6066ع البنود المقارنة لعام   لتتناسب م  6060* تم تعديل بعض البنود لعام 
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 إدارة المخاطر )تتمة(    83

 )تتمة( :مخاطر السوقثانياا: 

  0201التركز في مخاطر العمالت األجنبية: 

 0201كانون األول  11

 ليرة سورية
 إجمالي أخرى فرنك سويسري ين ياباني جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي

        موجودات:

 874,425,089,318 15,200,604 -  - 53,987,664 11,828,497,612 862,527,403,438 أرصدة لدى مصرف سورية المركزينقد و

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى 

المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة 

 أشهر أو أقل

632,623,277,662 84,381,649,125 129,019,409 -  380,904,541 7,617,548,774 131372837,33,13 

حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف 

والمؤسسات المصرفية لمدة تزيد عن ثالثة 

 أشهر

44,287,332,287 -  -  -  -  440,404 33318338823833 

 األنشطة ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة

 التمويلية

647,226,623,720 66,352,852,086 -  -  -  -  1,,330737183311 

مارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل استث

 الدخل الشامل اآلخر 

     78,749,462 78,749,462 

 13,1137313,71 602,636,500  -  -  - 463,822,873 6,000,052,622 موجودات أخرى

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية 

 المركزي 

17,569,175,005 -  -  -  -  -  17,569,175,005 

 13311333337833227 7331331123,83 380,904,541 - 13132273271 123337032333031 138113,11318731,0 جوداتإجمالي المو

        مطلوبات:

إيداعات وحسابات استثمار مصارف 

 ومؤسسات مالية

222,655,417,479 6,347,022,346 -  -  379,969,310 1,805,101,152 011313733123037 

 828333032813218 2,040,602,440 423,946  - 159,863,943 64,626,282,046 384,519,204,653 جارية للعمالءأرصدة الحسابات ال

 608,545,695,285 63,736,554    32,011,183,857 576,470,774,874 تأمينات نقدية

 520,747,648      520,747,648 مخصصات متنوعة

 03338,38383713 12,802  -  -  - 367,666,756 64,056,560,606 مطلوبات أخرى

 9,983,928 9,983,928 - - - - - مطلوبات ضريبية مؤجلة

 1307131,338103,87 3,919,436,876 380,393,256  - 159,863,943 37321730783211 1301031,338183331 مجموع المطلوبات

 134,796,199,760 2,049,565,468  -  - 18,543,476 22,800,959,010 109,927,131,806 حسابات االستثمار المطلقة

 413,867,232 831,800  -  -  - 16,670,255 396,365,177 احتياطي مخاطر االستثمار
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 0201كانون األول  11

 ليرة سورية
 إجمالي أخرى فرنك سويسري ين ياباني جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي

مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلق

112310138,13,31 22,817,629,265 18,543,476 -  -  2,050,397,268 135,210,066,992 

وحقوق أصحاب  مجموع المطلوبات

 حسابات االستثمار المطلق

1310033013,11331, 7,33383,213031 178,407,419 -  13231,13031 33,1,33183188 138233,2338,,3,1, 

 26,321,255 26,321,255  -  -  -  -  - التغير المتراكم في القيمة العادلة

  -  -  -  -  -  -  - أرباح مدورة محققة

 138233,11330131,8 5,996,155,399 380,393,256  - 178,407,419 7,33383,213031 ,1310033013,11331 اتإجمالي المطلوب

 1083,313,013311 ,133003873338 511,285  - 3138,,833 03371731313,70 8382,31333131, صافي التركز داخل الميزانية للسنة الحالية

التزامات محتملة خارج الميزانية للسنة 

 الحالية
       

 

 0202كانون األول  11

 ليرة سورية
 إجمالي أخرى فرنك سويسري ين ياباني جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي

        موجودات:

 13733213,7133,1 55,726,064 - - 56,243,288 68,724,575,628 586,270,636,533 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

وحسابات استثمار وشهادات لدى  إيداعات

المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة 

 أشهر أو أقل

688,622,664,065 88,256,440,004 28,434,450 - 622,383,503 5,460,636,064 1,13070311831,8 

حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف 

والمؤسسات المصرفية لمدة تزيد عن ثالثة 

 أشهر

88,668,260,875 - - - - 842,847 88301338213,12 

 األنشطة ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة

 التمويلية
666,503,087,520 2,657,666,740 - - - - 1133880303,3172 

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 
-  - - - 57,263,422 173,0333,, 

 31,33,73810 35,072,526 - - - (97,864) 842,263,268 موجودات أخرى

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية 

 المركزي 
4,748,347,306 567,026,624 - - - - ,311131833322 

 701380138783201 13,1338283328 1,133833123 - 133883778, 11311838033831 131321233323137 إجمالي الموجودات
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 0202كانون األول  11

 ليرة سورية
 إجمالي أخرى فرنك سويسري ين ياباني جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي

 طلوبات:م

استثمار مصارف  إيداعات وحسابات

 ومؤسسات مالية
20,223,668,723 8,720,220,444 - - 622,026,762 205,630,667 ,1333331,3312, 

 187331131333873 6,026,662,842 656,572 - 46,522,632 63,632,465,665 656,863,064,656 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 100321,37333723 66,662,855 - - - 67,272,458,482 508,057,406,862 تأمينات نقدية

 3731783882, - - - - - 247,278,880 مخصصات متنوعة

 17333731113180 2,600 - - - 658,047,846 67,265,052,820 مطلوبات أخرى

 833,13311 8,325,352 - - - - - مطلوبات ضريبية مؤجلة

 333331130813,12 032333330,,13 1,130,83123  ,3031,1303 ,13301131,1311 383320337133103 مجموع المطلوبات

 71338133,23313 6,036,533,242 - - 66,685,580 66,268,052,528 20,625,233,026 حسابات االستثمار المطلقة

 118381,3731 862,665 - - - 7,262,805 632,668,650 احتياطي مخاطر االستثمار

ثمار مجموع حقوق أصحاب حسابات االست

 المطلق
123102327,3000 1031013,1337,7 1030813182 - - 1323137713,10 78322132123071 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 

 حسابات االستثمار المطلق
123318333873387 32333131103111 ,8311,33,, - 1,130,83123 13281331237,8 13,331731283131 

 1031123008 66,660,668 - - - - - دلةالتغير المتراكم في القيمة العا

 - - - - - - - أرباح مدورة محققة

 13,337,38183823 132333,713213 1,130,83123 - ,,8311,33, 32333131103111 123318333873387 إجمالي المطلوبات

 113388323,3101 37,38113731 0313022 - 13,233173 13303237113132 87313137213112 صافي التركز داخل الميزانية للسنة الحالية

التزامات محتملة خارج الميزانية للسنة 

 الحالية
- - - - - - - 
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 إدارة المخاطر )تتمة(     83

 ثالثاا: مخاطر السيولة

 زمة لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها، وللوقاية من هذهالة المصرف على توفير السيولة التتمثل مخاطر السيولة في عدم قدر

المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما 

 في حكمه واألوراق المالية القابلة للتدوال. 

 مخاطر السيولة الى قسمين :  وتنقسم

 ا. اماته عند استحقاقهعن تأمين مصادر أموال جديدة للوفاء بالتز كعند عجز البن مخاطر السيولة المتعلقة بالتمويل: وتنشأ

 ة رمخاطر السيولة المتعلقة بالسوق : وتنشأ عند عجز البنك عن بيع األصول السائلة أو تحويلها الى نقدية دون تسجيل خسائر كبي

 حوكمة مخاطر السيولة: 

جعتها دورياً للتأكد من توافقها مع خطة أعمال البنك ووضعه المالي ايقوم مجلس اإلدارة بالمصادقة على سياسة السيولة، كما تتم مر

 إضافة الى أية تغيرات أخرى تؤثر بشكل جوهري على البنك، وتقدم تقارير دورية عن وضع السيولة والتمويل في يواالقتصاد

 البنك الى مجلس اإلدارة. 

 آليات تخفيف مخاطر السيولة: 

طلبات االئتمان من خالل ارصدته   على مواجهة طلبات سحب المودعين و مقابلة ان مفهوم السيولة المصرفية تعني قدرة البنك

 , ةسائلة دون تحمل أي خسار  خرى الى نقودأصول أما لديه من  في صندوقه او من خالل تحويل  التي يحتفظ بها النقدية السائلة

ز بين نوعين يتم التمي  ومن هنا وسيولة السوق / سيولة أصوله  على عاملين اساسين هما و ترتبط قدره البنك على الوفاء بالتزاماته

 :من السيولة 

 الت عمكل من النقدية بالعملة المحلية وال  سيولة نقدية وهي االرصدة النقدية الموجودة تحت تصرف البنك وتشمل

 والشيكات تحت التحصيل. االخرى والبنك المركزي , الودائع لدى البنوك  االجنبية

 اوالرهن عن طريق البيع سواء وسرعه الى سيولة بسهولة التي يمكن تحويلها سيولة شبه نقدية وهي االصول  . 

ة تقوم ادار  يولة و بناء عليهو تحدث مخاطرالسيولة نتيجة حدوث اضطرابات في السوق تؤدي على حدوث عجز بمصادر الس

 ما يلي : باتخاذ مجموعه من االجراءات للحد من مخاطر السيولة من خالل المخاطر

 . والظروف المحيطة به لمخاطر السيولة بما يتناسب مع استراتيجية البنك وضع حد مسموحاً  -

ات الموجودات مع االخذ بعين االعتبار متطلبتقديم التوصيات الى االدارة العليا لتنويع مصادر البنك التمويلية و ادارة  -

 السيولة من حيث النقد و شبه النقد .

ة نسبة السيول  في اطار تقييم مدى كفاية السيولة و اهم هذه المؤشرات :  مجموعة من المؤشرات تستخدم ادارة المخاطر -

  .6002لعام  8/م ن/ب  344  رقم رااللتزام بالقرا ومدى فجوات االستحقاق –اليومية 

دورية على نسب السيولة اليومية و فجوات االستحقاق وفق سيناريوهات معتمدة و عرض  اختبارات ضغط   اجراء -

نتائج االختبارات على االدارة العليا باالضافة الى التوصيات الضرورية في حال وجود انخفاض عن النسب المحددة من 

 .  الجهات الرقابية

لمواجهة اي نقص في السيولة   يجب اتباعها  ارئ و التي تتضمن االستراتيجية التياجراء مراجعة دورية لخطة الطو -

 . في الظروف الطارئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
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 إدارة المخاطر )تتمة(     83

 مسؤولية إدارة المخاطر في إدارة مخاطر السيولة:

 مخاطر السيولة من خالل التالي:تقوم إدارة المخاطر بمسؤوليتها في إدارة 

ة، بشكل ربع سنوي وتقديم االقتراحات عند الحاجة السيولة المعتمدة من مجلس اإلدار فيذ سياسة السيولة ومخاطرمراقبة تن -6

 إلى تعديل أو إضافة أي سياسة 

 ومراقبة التزام كافة مراكز العمل بهذه القرارات. البنكمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة المخاطر  في  -6

( ولمعرفة مدى تأثير  Stress Testingضاغطة مختلفة من خالل إجراء اختبارات الجهد )قياس المخاطر تحت ظروف  -5

 أحداث مختلفة تؤدي إلى تغييرات مهمة على أوضاع البنك.

 ارير إلى لجنة المخاطر حول المؤشرات والنسب المتعلقة بالسيولة.قتالع فر -8

بإعداد اختبارات جهد للسيولة و لفجوات االستحقاق بالليرة السورية تقوم إدارة المخاطر من خالل دورها في متابعة مخاطر السيولة 

 :و العمالت األجنبية بشكل ربعي و ذلك بهدف

 .تحديد قدرة البنك على مواجهة حاالت نقص السيولة واالثار السلبية الناتجة عنها   .6

 .الكشف عن نقاط الضعف في هيكلية موجودات ومطاليب البنك في مرحلة مبكرة   .6

 :ناريوهات وفق التالييلسوا  

 .من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر، ودراسة تأثيرها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية %60سحب  -6

 .من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر، ودراسة تأثيرها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية %50سحب  -6

 .ة خالل شهر، ودراسة تأثيرها على فجوات االستحقاق والسيولة اليوميةمن ودائع العمالء من كل عمل %80سحب  -5

 .جوات االستحقاق والسيولة اليوميةعمالء من كل عملة خالل شهر، ودراسة تأثيرها على ف 3سحب أرصدة أكبر  -8

 

تحقاق التعاقدي على أساس الفترة المتبقية لالس(غير مخصومة)أوالا: يلخص الجدول أدناه توزيع الموجودات والمطلوبات 

بتاريخ البيانات المالية:



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
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 إدارة المخاطر )تتمة(     83

 )تتمة( ثالثاا: مخاطر السيولة

/ ليرة سورية0201 أيام إلى شهر  7أكثر من  أيام 7حتى   أشهر 1أكثر من شهر إلى   أشهر 1أشهر إلى  1أكثر من    
 ,أشهر إلى  1أكثر من 

 أشهر
أشهر إلى سنة ,أكثر من  نةأكثر من س   المجموع 

  ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س 

         الموجودات
 1,035,983,369,235 -   -   -   -   -   -   1,035,983,369,235 نقد وأرصدة لدة بنوك مركزية
إيداعات وحسابات استثمار 

وشهادات لدى المصارف 

ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة 

 أشهر أو أقل

218,685,744,812   -   -   -   -   - 167,980,147,592 386,665,892,404 

حسابات استثمار وشهادات لدى 

مصارف ومؤسسات مصرفية 

 لمدة تزيد عن ثالثة أشهر

  -   -   -   -   -   - 88,369,480,980 88,369,480,980 

ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة 

بالصافي-ألنشطة التمويليةا  
41,930,133,214 25,830,947,667 264,146,783,935 140,749,289,981 150,002,343,374 207,425,118,066 140,402,735,442 970,487,351,679 

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 
5,263,425,195   -   -   -   -   - 223,499,462 5,486,924,657 

 13,306,009 12,422,245 590,900 -   -   -   -   292,864 موجودات إجارة منتهية بالتمليك
صافي الموجودات قيد االستثمار 

 أو التصفية
      107,996,918 107,996,918 

 32,780,685,961 32,780,685,961 -   -   -   -   -   -   موجودات ثابتة بالصافي
 150,897,343 150,897,343 - - - - - - موجودات غير ملموسة

مستاجرة اصول استخدام حق  - - - - - - 2,117,402,644 2,117,402,644 
 4,404,524,144 -   -   -   -   -   -   4,404,524,144 موجودات أخرى 

وديعة مجمدة لدى مصرف 

 سورية المركزي
  -   -   -   -   -   - 18,719,808,705 18,719,808,705 

 2,545,287,640,679 450,865,077,292 207,425,708,966 150,002,343,374 140,749,289,981 264,146,783,935 25,830,947,667 1,306,267,489,464 مجموع الموجودات

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
 

 

198 

 

/ ليرة سورية0201 أيام إلى شهر  7أكثر من  أيام 7حتى   أشهر 1أكثر من شهر إلى   أشهر 1أشهر إلى  1أكثر من    
 ,أشهر إلى  1أكثر من 

 أشهر
أشهر إلى سنة ,أكثر من  نةأكثر من س   المجموع 

 

 المطلوبات:
 

إيداعات وحسابات استثمار 

 مصارف ومؤسسات مالية
390,370,554,627 501,346,131 - 69,153,603 - 1,632,430,819 6,067,460,070 398,640,945,250 

 831,793,131,442 - - - - - - 831,793,131,442 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 701,999,230,528 1,496,954,688 6,838,755,611 16,378,893,152 5,620,608,596 48,306,812,483 14,870,480,411 608,486,725,587 تأمينات نقدية

 3,853,064,215 - - - - - - 3,853,064,215 مخصصات متنوعة
 69,374,816,443 - - - - - - 69,374,816,443 مطلوبات أخرى

 14,242,121,034 - - - - - - 14,242,121,034 مخصص ضريبة الدخل
مؤجلة ضريبية مطلوبات  1,392,584,079 - - - -   - 35,352,679 1,427,936,758 

 2,021,331,245,670 7,599,767,437 8,471,186,430 16,378,893,152 5,689,762,199 48,306,812,483 15,371,826,542 1,919,512,997,427 مجموع المطلوبات

مجموع حقوق أصحاب حسابات 

 االستثمار المطلقة
119,257,438,231 12,810,000,000 45,605,253,637 57,531,465,686 26,226,918,131 59,027,603,166 25,460,730,750 345,919,409,601 

 178,036,985,408 178,036,985,408 - - - - - - مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلقة وحقوق المساهمين

2,038,770,435,658 28,181,826,542 93,912,066,120 63,221,227,885 42,605,811,283 67,498,789,596 211,097,483,595 2,545,287,640,679 

 -   239,767,593,697  139,926,919,370   107,396,532,091   77,528,062,096   170,234,717,815  (2,350,878,875)  (732,502,946,194) الفجوة للفئة

 -   -   (239,767,593,697) (379,694,513,067) (487,091,045,158) (564,619,107,254) (734,853,825,069) (732,502,946,194) الفجوة التراكمية

 

 

 

 

 

 

 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
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/ ليرة سورية0202 أيام إلى شهر  7أكثر من  أيام 7حتى   أشهر 1أكثر من شهر إلى   أشهر 1أشهر إلى  1أكثر من    
 ,أشهر إلى  1أكثر من 

 أشهر
أشهر إلى سنة ,أكثر من   المجموع أكثر من سنة 

  ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س 

         الموجودات
 443,195,989,634 - - - - - - 443,195,989,634 نقد وأرصدة لدة بنوك مركزية
إيداعات وحسابات استثمار 

وشهادات لدى المصارف 

ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة 

 أشهر أو أقل

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

ادات لدى حسابات استثمار وشه

مصارف ومؤسسات مصرفية لمدة 

 تزيد عن ثالثة أشهر
- - - - - - 42,727,265,986 42,727,265,986 

ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة 

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

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 
849,275,801 - - - - - 90,425,899 939,701,700 

 109,577,790 108,560,017 - - - - - 1,017,773 موجودات إجارة منتهية بالتمليك
صافي الموجودات قيد االستثمار 

 أو التصفية
199,866,144 - - - - - 277,263,665 477,129,809 

 5,924,763,618 5,924,763,618 - - - - - - موجودات ثابتة بالصافي
 104,417,045 104,417,045 - - - - - - موجودات غير ملموسة

 2,865,949,218 - - - - - - 2,865,949,218 موجودات أخرى 
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية 

 المركزي
- - - - - - 9,935,221,202 9,935,221,202 

 1,329,151,916,347 239,444,006,107 81,118,561,603 48,554,455,919 171,219,952,663 92,407,105,859 67,242,122,011 629,165,712,185 مجموع الموجودات
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 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
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/ ليرة سورية0202 أيام إلى شهر  7أكثر من  أيام 7حتى   أشهر 1أكثر من شهر إلى   أشهر 1أشهر إلى  1أكثر من    
 ,أشهر إلى  1أكثر من 

 أشهر
أشهر إلى سنة ,أكثر من   المجموع أكثر من سنة 

 المطلوبات:

إيداعات وحسابات استثمار 

 مصارف ومؤسسات مالية
210,311,257,585 - - 69,153,603 - 1,784,303,027 555,981,502 212,720,695,717 

 350,751,476,158 - - - - - - 350,751,476,158 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 435,065,577,406 188,339,109 3,475,002,298 140,714,610 1,290,365,031 107,397,398,738 38,079,910,163 284,493,847,457 تأمينات نقدية

 2,881,385,518 - - - - - - 2,881,385,518 مخصصات متنوعة
 25,903,000,739 - - - - - - 25,903,000,739 مطلوبات أخرى

 4,380,591,814 - - - - - - 4,380,591,814 مخصص ضريبة الدخل
 183,286,531 4,593,536 - - - - - 178,692,995 مطلوبات ضريبية مؤجلة

وباتمجموع المطل  878,900,252,266 38,079,910,163 107,397,398,738 1,359,518,634 140,714,610 5,259,305,325 748,914,147 1,031,886,013,883 

مجموع حقوق أصحاب حسابات 

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

 84,891,572,421 84,891,572,421 - - - - - - مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلقة وحقوق المساهمين
954,771,812,694 38,079,910,163 140,039,168,384 40,408,442,096 20,381,382,235 31,181,103,547 104,290,097,228 1,329,151,916,347 

(87311032103303) 29,162,211,848 (,10331213122332) الفجوة للفئة  130,811,510,567 28,173,073,684 49,937,458,056 135,153,908,879 - 

 -        -        (135,153,908,879) (185,091,366,935) (213,264,440,619) (344,075,951,186) (296,443,888,661) (,10331213122332) الفجوة التراكمية

 

  .6066لتتناسب مع البنود المقارنة لعام   6060تم تعديل تبويب بعض البنود لعام * 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
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 إدارة المخاطر )تتمة(     83

 )تتمة( ثالثاا: مخاطر السيولة

 بنود خارج الميزانية:

 المجموع سنوات 3أكثر من  سنوات 3من سنة لغاية  لغاية سنة 0201

 18,264,147,914 - - 18,264,147,914 االعتمادات والقبوالت

 33,576,546,978 - - 33,576,546,978 السقوف غير المستغلة

 231,883,122,217 17,116,720 4,745,188,021 227,120,817,476 الكفاالت

 283,723,817,109 17,116,720 4,745,188,021 278,961,512,368 المجموع

 

 المجموع سنوات 3أكثر من  سنوات 3من سنة لغاية  سنة لغاية 0202

 03380137013283 - - 63,862,766,083 االعتمادات والقبوالت

 11332131003,13 - - 52,302,266,254 السقوف غير المستغلة

 ,11131013,23313 - 6,662,446,060 668,607,067,572 الكفاالت

 173303730303170 - 0301133313212 171328231713110 المجموع

 

 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات:

 يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0201

 ل.س ل.س ل.س 

    الموجودات
 132133,31311,3013 - 6,053,245,522,653 نقد وأرصدة لدة بنوك مركزية

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى 

المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو 

 أقل

218,685,744,812 627,240,687,326 131311333,03828 

حسابات استثمار وشهادات لدى مصارف 

 ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر
- 44,522,840,240 33311,38323,32 

-ألنشطة التمويليةذمم البيوع المؤجلة وأرصدة ا

 بالصافي
830,084,616,237 140,402,735,442 970,487,351,679 

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 
3,625,863,623 665,822,826 338313,083137 

 13,306,009 12,422,245 883,764 موجودات إجارة منتهية بالتمليك
 107,996,918 107,996,918 - صافي الموجودات قيد االستثمار أو التصفية

 10373231333,11 56,740,243,226 - موجودات ثابتة بالصافي
 150,897,343 150,897,343 - موجودات غير ملموسة

 0311738203188 6,667,806,288 - مستاجرة اصول استخدام حق
 8382833083188 - 8,808,368,688 موجودات أخرى 

 - - - موجودات ضريبية مؤجلة
 18,719,808,705 18,719,808,705 - وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 ,0338330373182317 8323313327730,0 032,8380033113137 مجموع الموجودات

    المطلوبات:
إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات 

 مالية
526,375,843,640 6,067,460,070 1,331823,833032 

 831,793,131,442  - 831,793,131,442 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 701,999,230,528 1,496,954,688 700,502,275,840 تأمينات نقدية

 3,853,064,215  - 3,853,064,215 مخصصات متنوعة
 1,317833113881  - 22,578,462,885 مطلوبات أخرى

 18308031013218  - 68,686,666,058 الدخل ضريبة مخصص
 138073,113733 53,536,272 6,526,348,072 مؤجلة ضريبية مطلوبات

 03201311130833172 37173817,,733 03211371138733011 مجموع المطلوبات 

 ,3013,3131,3322 8813013312,3333 3231,132333138 الصافي

 

 

 

 



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 0201 كانون األول 11كما في 
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 المخاطر )تتمة( إدارة     83

 )تتمة( ثالثاا: مخاطر السيولة

 )تتمة( تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات:

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0202

 ل.س ل.س ل.س 

    الموجودات
 88131,33,3,3118 - 885,623,242,258 نقد وأرصدة لدة بنوك مركزية

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى 

ارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر المص

 أو أقل

607,376,360,230 606,625,623,626 023331837733,81 

حسابات استثمار وشهادات لدى مصارف 

 ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر
- 86,767,623,242 80370730133,31 

-ألنشطة التمويليةذمم البيوع المؤجلة وأرصدة ا

 بالصافي
353,068,506,060 74,246,465,548 118322731083828 

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 
482,673,406 20,863,422 ,1,37213722 

 12,337737,2 604,320,067 6,067,775 موجودات إجارة منتهية بالتمليك
 ,877310,332 677,625,223 622,422,688 صافي الموجودات قيد االستثمار أو التصفية

 33,0837113113 3,268,725,264 - موجودات ثابتة بالصافي
 12838173283 608,867,083  موجودات غير ملموسة

 033133,8,3013 - 6,423,282,664 موجودات أخرى 
 - - - موجودات ضريبية مؤجلة

 3,1330013020, 2,253,666,606 - وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 1310,31313,113187 01,388832213127 1323,37273,123082 مجموع الموجودات

    المطلوبات:
إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات 

 مالية
666,628,768,663 333,246,306 010370231,33717 

 132373138713133  - 530,736,872,634 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 813321333773821 644,552,602 858,477,654,627 تأمينات نقدية

 0333131333313  - 6,446,543,364 مخصصات متنوعة
 ,033,213222371  - 63,205,000,752 مطلوبات أخرى

 8313233,13318  - 8,540,326,468 الدخل ضريبة مخصص
 13130313311 8,325,352 674,226,223 مؤجلة ضريبية مطلوبات

 13211333132113331 7833,183187 3711,,13211311732 بات مجموع المطلو

 0,730133,203818 01331,332,13,12 33337233123328 الصافي

 

( 30)اإليضاح رقم . 6066لتتناسب مع البنود المقارنة لعام   6060* تم تعديل تبويب بعض البنود لعام   

 

 التحليل القطاعي: 

 معلومات عن قطاعات أعمال المصرف: 

 يتم تنظيم المصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 حسابات األفراد -

 حسابات المؤسسات -

 الخزينة -

فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف :
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 )تتمة(التحليل القطاعي: 

. 6066مقارنة لعام   لتتناسب مع البنود ال  6060* تم تعديل بعض البنود لعام   

 المجموع     ليرة سورية

سسات المؤ األفراد  البيـــــان   أخرى  الخزينة  
السنةأرقام   

11/10/0201  

السنةأرقام   

11/10/0202  

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

 78,104,258,707 153,022,048,063  2,081,958,470   61,858,465,130  78,655,785,495  10,425,838,968  إجمالي اإليرادات 

للتمويالت  خسائر ائتمانية مخصص

 الممنوحة 

- (23,805,657,912) - - (23,805,657,912) 
(1831813,313133)  

 - - - - - - تدني قيمة الموجودات المالية 

 63,757,275,552 129,216,390,151 2,081,958,470 61,858,465,130 54,850,127,583 10,425,838,968 نتائج أعمال القطاع 

ر موزعة على القطاعات مصاريف غي  - - - (22,483,600,782) (22,483,600,782) (,380133,33101)  

حصة المصرف من أرباح )خسائر( 

 الشركات الزميلة
- - - - - 3133213022 

380,3831313373 106,732,789,369 (20,401,642,312)  61,858,465,130  54,850,127,583  10,425,838,968  الربح قبل الضرائب   

(8380,327,3783) (14,360,364,408) (14,360,364,408) - - - ضريبة الدخل   

 49,957,798,681 92,372,424,961 (34,762,006,720)  61,858,465,130  54,850,127,583 10,425,838,968  السنةصافي ربح )خسائر( 

       البيـــــان 

 1,319,732,093,746 2,505,712,827,660 - 5,486,924,657 2,447,943,627,967  52,282,275,036  موجودات القطاع 

 9,419,822,601 39,574,813,019 39,574,813,019 - - - موجودات غير موزعة على القطاعات 

 1,329,151,916,347 2,545,287,640,679 39,574,813,019 5,486,924,657 2,447,943,627,967 52,282,275,036 مجموع الموجودات 

 1,206,614,579,825 2,266,999,962,175 - - 398,640,945,250 1,868,359,016,925 مطلوبات القطاع 

 37,645,764,101 100,250,693,096 100,250,693,096 - - - مطلوبات غير موزعة على القطاعات 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 

 حسابات االستثمار المطلقة
1,868,359,016,925 398,640,945,250 - 100,250,693,096 2,367,250,655,271 1,244,260,343,926 

 1,358,115,046 30,314,119,121 30,314,119,121 - - - مصاريف راسمالية 

 (345,923,091) (1,025,069,844) (1,025,069,844) - - - االستهالكات 
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 إدارة المخاطر )تتمة(     83

 :مخاطر التشغيلرابعاا: 

 مقدمة: 

األشخاص أو  أو (Internal Processes) تمثل المخاطر التشغيلية الخسارة الناجمة عن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخلية

  . خارجي (حدث)النظم، أو الناجمة عن مصدر 

 اطر التشغيل.خلى طريقة المؤشر األساسي لقياس مالمخاطر التشغيلية: يعتمد البنك ع الطريقة المعتمدة لقياس

 : سياسة مخاطر التشغيل

 العمل على تحديد المخاطر التشغيلية الكامنة في النشاطات و العمليات و األنظمة التي يقوم بها البنك أو يتعامل فيها من خالل .6

اإلجراءات الرقابية و ذلك بالتعاون مع اإلدارات ومراكز العمل المعنية و من خالل اتباع أُسلوب التقييم الذاتي للمخاطر و 

  CRSA برنامج التقييم الذاتي للمخاطر و االجراءات الرقابية تطبيق

  ه مجلس اإلدارة مقبوالً برالتأكد من أنَّ كافة المخاطر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة / المستوى الذي يعت .6

 اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بالمخاطر التشغيلية غير المسيطر عليها غالتأكد من إبال .5

 االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية وتجميعها وتبويبها حسب أنواعها والتي تغطي: المخاطر وإجراءات الرقابة .8

 وفحوصات االلتزام وبيانات الخسائر التشغيلية ومؤشرات المخاطر الرئيسية

 ينية: التعاون مع اإلدارة المالية وإدارة الشؤون اإلدارية لتحديد شروط وأحكام التغطيات التأمينية مع األخذ بعينالتغطية التأم .3

 . االعتبار القدرة على التحمل

 طالعأالعمل على وضع خطط طوارئ و خطط عمل بديلة لضمان استمرارية عمل البنك و تخفيف الخسائر في حال حصول  .2

  االتصال أو توقف النظام البنكي عن العمل أو حصول أضرار في الموجودات. تشغيلية كتعطل أجهزة

 :المخاطر التشغيلية التي يمكن أن يتعرض لها البنك

 .حتيال الداخلياال .6

 .حتيال الخارجياال .6

 .ممارسات الموظفين وسالمة أماكن العمل .5

 .خسارة أو تلف الموجودات المادية .8

 .ونيةانقطاع النشاط وفشل األنظمة االلكتر .3

 .المخاطر القانونية .2

  اطر السمعة.خم .7

 :آليات تخفيف المخاطر التشغيلية

 .سياسة إدارة المخاطر التشغيلية المصادق عليها من مجلس اإلدارة والتي تحدد مستويات المخاطر المقبولة .6

 . تحديد الصالحيات والموافقات المحددة لكل مستوى من المستويات اإلدارية .6

 ظفين، بما يضمن عدم تكليف الموظفين بمهام ينشأ عنها تضارب مع المصالح الشخصيةفصل المهام بين المو .5

 .الحماية الكافية لموجودات و سجالت البنك .8

 . المطابقات و التحقق الدوري للعمليات و الحسابات .3

 . التأمين على موجودات البنك .2

 جراءات الرقابية التي تقوم بها اإلدارات ومراكزة لإلالمراجعة المستمرة للفجوات الرقابية من خالل فحوصات االلتزام الشهري .7

  العمل.

 .خطط الطوارئ وخطة استمرارية العمل والمواقع الرديفة .4

 .جراءات وأنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط أو منتجتوفير اإل .2

 جراءات الرقابية المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية االلكترونيةوضع الضوابط واإل .60
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 المخاطر )تتمة( إدارة     83

 الخسائر التشغيلية

 ظات وهي كما يلي : فبسبب األحداث الجارية تم إغالق بعض فروع البنك في عدد من المحا

 ر.ت
الفرع المغلق 

 لتاريخه

بقية  -مبالغ الموجودات )نقدية 

 الموجودات (

مبالغ الخسائر المتوقعة لهذه 

 الفروع
المبالغ 

المغطاة 

بعقود 

 تأمين

المؤونات 

كونة مقابل الم

الخسائر 

 المحتملة

االجراءات 

 المتخذة
 مالحظات اخرى

 نقدية 

) بالليرات 

السورية وفق 

 أحدث تقدير (

موجودات 

 ثابتة
 نقدية

بقية 

 الموجودات

الزور دير 6  1,046,943,879  6,082,285,472 - - 1,046,943,879 

تم تشكيل 

المخصصات 

 الالزمة 

المبلغ بجميع 

 العمالت

بحرات لسبعا 6   20,230,631 - - - - - 

 - - - - - 27,301,707  حرستا 5

 - - - - - 36,926,255  درعا 8

 - - - - - 32,162,172  ادلب 3

 

 .هي عبارة عن نقد في الطريق يرة سوريةل 55,300يوجد خسارة تشغيلية بفرع حمص الرئيسي بقيمة 

تم تشكيل ليرة سورية  6,068,602,384ارة عن نقد مسروق بقيمة عب يوجد خسارة تشغيلية بمكتب حمص الدروبي

 . المخصصات لها، علماً أن المكتب تم شطبه

ستبعاد فرع سيف الدولة من الخسائر التشغيلية نظراً الى انتهاء عمليات الترميم وإعادة التأهيل من الناحية اإلنشائية تم ا

 .62/66/6066تاريخ  6066/  66628ة لدى المصارف بكتاب رقم للمبنى بشكل كامل وإخطار السادة مفوضية الحكوم

 :لمحة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل

 دة لدى البنك وآلية العمل الواجبتهدف خطة استمرارية العمل إلى وضع اإلجراءات لحماية أنظمة المعلومات الموجو

اإلجراءات الخاصة بكيفية التصرف عند إعالن حالة حدوث أي حدث طارئ وبعد حدوثه باإلضافة إلى  اتباعها أثناء

 :مراكز العمل في البنك من قبل األشخاص المخولين و ذلك بهدف الطوارئ في إدارات و

 حماية سجالت وأصول البنك و استرجاع المعلومات وحماية الموظفين . 

 تأكيد استعادة استمرارية العمل ضمن الوقت المحدد. 

 خسارة اإليرادات... إلخ - ثقة الزبائن) ملية التوقفتخفيف اآلثار السلبية لع.(  

 تقليل فترة التوقف عن الخدمات إلى أقل وقت ممكن  

 : المخاطر الشرعية

حال  ة فيتحمل الخسار، أي يشارك بالربح وي(الغنم بالغرم)المؤسسات المالية اإلسالمية تقوم على أساس التعامل بقاعدة 

من المخاطرة مطابق ألسس الشريعة اإلسالمية، لكن ذلك ال يمنع من إيجاد آليات  ر خالٍ يوجد هناك استثما وجودها، فال

تطبيق ذلك  ويقتضي .األموال المستثمرة بطرق ال تتعارض مع أسس الشريعة اإلسالمية لتخفيف المخاطرة وحماية

 : "السياسة الشرعية" الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية وهي ما يلي

 . هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لجميع أجهزة البنك وإداراته أوالً : قرارات
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 . تلف مستوياتهاخثانياً : تطبيق قرارات هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية اإلدارات التنفيذية على مُ 
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 : )تتمة( المخاطر الشرعية

 . هيئة الرقابة الشرعيةثالثاً : ال يقدم أي منتج أو خدمة إال بعد اقراره من 

 . رقابة الشرعية مطلقاً الف ألي قرار من قرارات هيئة الخرابعاً : ال يجوز اإلقدام على إجراء مُ 

و أ الفة إجراء شرعي قائمخالفة ألي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية بأي شكل  أو مُ خخامساً : اإلقدام على أي مُ 

 . الفة تستوجب الجزاء في حق مرتكبهاخمُ  بركل من ذلك يعت ،ك من الهيئةخدمة دون إجازة ذل تقديم منتج أو

الرقابة  ويباشر ذلك إدارة قراراته سادساً : قيام الهيئة مباشرة بمراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ

 . ومن تراه الهيئة ممن يصلح لهذه المهمة المرتبطة بالهيئة والتدقيق الشرعي

 .عاً : قيام إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي بمراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراتهساب

محلية وذلك في معامالت البنك ال مع قواعد الشريعة ويحقق مقاصدها ثامناً : العمل على تطوير الصيغ والعقود بما يتفق

 . والدولية

 .ستثمارية بالوسائل المناسبةمي في األعمال المصرفية واالتاسعاً : نشر الوعي المصرفي اإلسال

اً: العناية باختيار العاملين في البنك ال سيما القيادات على أساس التوجه لتحقيق أهداف البنك واالستعداد لتنفيذ هذه عاشر

 .واالهتمام المستمر بالتدريب الشرعي لموظفي البنك السياسة

مة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خالل إصدار األدلة المناسبة  احدى عشر : العمل بما يضمن سال

 .الرقابة الشرعية ودليل الضوابط الشرعية ألنشطة البنك وإجراءات العمل بها ومن أبرزها دليل

/م ن/ب  360 ميلتزم البنك بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف التي تخص عمليات المرابحة ذات الرق

تشرين الثاني  60وتعديالته بتاريخ  8/م ن/ب  345جارة المنتهية بالتمليك ذات الرقم واإل 6002 أيار 67بتاريخ  8

 الصلة. خرى ذاتألوكافة القرارات ا 6002

 لتزام بالشريعةبية المستخدمة لالالضوابط الرقا

أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ومراعاة مقاصد التشريع  يلتزم بنك سورية الدولي اإلسالمي ش.م.م.ع منذ نشأته تطبيق

 العامة قر الئحتها من الجمعيةولتحقيق ذلك كان وجود هيئة الرقابة الشرعية التي يُعتمد تكوينها وت معامالته في جميع

لشرعي االلتزام اوهذا  ك وتعامالته لمراقبتها وموافقتهاإدارات البنك وتخضع جميع معامالت البن وهي مستقلة عن جميع

قيادات  وعليه يقع على عاتق كل منتجاته وخدماته المقدمة لعمالئهالبنك في  أهم معايير الجودة التي يحرص عليها بريعت

 البنك وقراراته من خالل: وعاملي البنك االلتزام بهذه السياسة وفق ما ورد في نظام

  6002حزيران  7/م وبتاريخ  27قرار رئاسة مجلس الوزراء  

  6007نيسان  5محضر اجتماع الهيئة العمومية األول بتاريخ 

  6066بتاريخ أيار  2422قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  

 6066كانون الثاني  62تاريخ ب 8/م ن/ب  755س النقد والتسليف رقم لقرار مج 

 رأس المالإدارة      81

 باتحسا محتمل دون اإلخالل بمصالح أصحاب طارئ كفاية رأس المال مقياس لقدرة البنك على مواجهة أي حدث برتعت

تلف قطاعات األعمال في المصرف، حيث تساعد كفاية رأس المال والوضع خصصات االئتمان في مُ خاالستثمار، ومُ 
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يهدف البنك إلى تعزيز قيمة استثمارات مساهميه من  . على تعزيز االستقرار المالي وثقة المساهمين االئتماني للبنك

اً افيك قصى الظروف، كما يتيح مجاالً أ كل مثالي لرأس المال من شأنه حماية مصالح الجهات المستفيدة تحتخالل هي

  .اً للمتطلبات النظامية، ويحقق عوائد معقولة للمساهمينكون ملبيللنمو، وفي نفس الوقت ي

 : هناك ثالثة أهداف رئيسية إلدارة رأس المال، وذلك على النحو التالي

 . استقرار البنك من خالل المحافظة على رأسمال كافي لتغطية الخسائر غير المتوقعة التأكد من .6

 . تعزيز االستخدام الفعال لرأس المال من خالل تحسين العوائد المرجحة بالمخاطر .6

 .لرأس المال على قطاعات األعمال  القة للمخاطر من خالل التوزيع الفعتحفيز عملية صنع القرار واإلدارة المسب .5

 رأس المال )تتمة(إدارة      81

 : يقوم المصرف بقياس األنواع المختلفة من رأس المال، كما يلي

المال اإلجمالي: يستخدم لقياس رأس المال المطلوب لحماية البنك من اإلعسار. وقام مصرف سورية المركزي  رأس .6

 %4أال تتدنى في أي وقت عن  والقواعد للبنوك حول كيفية قياس األموال الخاصة التي يجب بوضع الضوابط

 تحدده القواعد رأس المال األساسي: يستخدم لقياس رأس المال والذي يتمثل في حقوق الملكية وذلك بحسب ما .6

فإن هذا المقياس يتكون باألساس من إجمالي رأس المال المدفوع واالحتياطيات المؤهلة واألرباح  المحاسبية وبالتالي

  تقييم.المدورة واحتياطي إعادة ال

  ه المصرف كرأس المال ونسبة كفاية رأس المال، وفق الجدول التالي:برالمبلغ الذي يعت

 البيان
0201كانون األول  11  

 ليرة سورية

0202كانون األول  11  

 ليرة سورية

   بنود رأس المال األساسي

 15,000,000,000 15,000,000,000 رأس المال المكتتب

 3,161,985,644 7,500,000,000 احتياطي قانوني

 2,520,397,244 7,164,808,361 احتياطي خاص

 2,318,961,456 336,654,369 احتياطي معدل األرباح

 (104,417,045) (150,897,343) صافي الموجودات الثابتة غير الملموسة

عقارات مستملكة سداد لدين لم يتم تصفيتها خالل سنتين من تاريخ 

 استمالكها
(107,996,917) (252,056,638) 

 - - أرباح إعادة التقييم  ) بعد موافقة مفتش الحسابات عليها( 

و الخسارةأصافي الربح   32,692,383,138 10,117,117,328 

رباح غير المحققة عن تقييم القطع البنيويصافي األ  111,578,579,010 51,289,900,810 

نة وغير تالموجودا باقي على المقد رة المؤونات في النقص المكو   - - 

 84,051,888,799 174,013,530,618 صافي االموال الخاصة األساسية

احتياطي عام مخاطر التمويل ومخصص الخسائر اإلئتمانية للمرحلة 

 األولى والثانية
15,250,717,257 9,913,782,057 

 241,604,970 1,882,280,265 احتياطي القيمة العادلة
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 البيان
0201كانون األول  11  

 ليرة سورية

0202كانون األول  11  

 ليرة سورية

نظيمي) األموال الخاصة (مجموع رأس المال الت  191,146,528,140 94,207,275,826 

 730,261,662,658 1,093,277,236,355 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

 62,840,901,905 126,780,144,205 حسابات خارج الميزانية المثقلة

 20,078,162,143 49,945,516,022 المخاطر التشغيلية

 3,290,238,448 13,169,456,683 مخاطر السوق

 816,470,965,154 1,283,172,353,264 إجمالي المخاطر 

 %10.30 %13.56 نسبة كفاية رأس المال األساسي)%(

 %11.54 %14.90 نسبة رأس المال التنظيمي )%(

. 6066لتتناسب مع البنود المقارنة لعام   6060* تم تعديل تبويب بعض البنود لعام   

 لتزامات محتملة ) خارج الميزانية (: ارتباطات وا  87

 ارتباطات والتزامات ائتمانية )قيمة اسمية( :

البيان  0201كانون األول  11  0202كانون األول  11   

 ليرة سورية ليرة سورية  

 25,426,721,045 18,264,147,914 اعتمادات

   قبوالت

   كفاالت صادرة عمالء :

دفع  -    927,286,600 359,534,921 

حسن تنفيذ  -    118,401,443,807 53,845,212,656 

دخول عطاء  -    4,539,092,949 3,624,871,602 

أُخرى  -    10,981,697,254 6,245,941,812 

   كفاالت صادرة بنوك :

حسن تنفيذ  -    96,004,115,143 51,733,604,166 

أُخرى  -    1,029,486,464 514,743,232 

ائتمانية غير مستغلة )مباشرة وغير  سقوف تسهيالت

 مباشرة(
33,576,546,978 36,506,622,938 

المجمــــــوع     283,723,817,109 178,257,252,372 

  االستمرارية وقرار الحظر  83

 مأثمرت الجهود التي بذلتها إدارة البنك على صعيد تدابير الحظر الدولية عن صدور قرار مجلس االتحاد األوروبي رق

2014/309/CFSP  والذي تم بموجبه رفع العقوبات األوروبية التي كانت مفروضة على البنك  62/03/6068بتاريخ

كما وانتهجت السلطات البريطانية والسويسرية نهج مثيلتها األوروبية فصدرت القرارات تباعاً ،  50/3/6066بتاريخ 

 ضة على البنك أيضاً .من قبل هاتين السلطتين لتزيل العقوبات التي كانت مفرو

علماً أن المعنيين لدينا يقومون بمتابعة اإلجراءات القانونية مع محامي البنك في الواليات المتحدة األمريكية بالشكل 

األمثل بغية رفع اسم بنك سورية الدولي اإلسالمي من لوائح العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنبية 

 وهي اآلن بمرحلة المراجعة . ، 62/2/6066األمريكية بتاريخ  التابع لوزارة الخزانة

 مالء.عمات والتسهيالت المصرفية للإضافة إلى ما سبق، تؤكد اإلدارة العليا على استمرار البنك بتقديم كافة الخد



 عامة ش.م.م سورية الدولي اإلسالميبنك 

 إيضاحات حول البيانات المالية
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  19 –االعتبارات الناتجة عن كوفيد   ,8

 كانون األول 56المنتهية في  للسنةبيانات المالية (، بتاريخ إعداد الCOVID-19إن استمرار تفشي فيروس كورونا )

 ، كان له أثر على االقتصاد العالمي وتسبب في حدوث اضطراب كبير في األسواق العالمية. 6066

وذلك بعد جملة من اإلجراءات التي اتخذتها إدارة  للبنكن تفشي هذا الوباء كان له أثر محدود على األنشطة التشغيلية إ

تاحت إتمام أالتي و البنكديرها يمتلكها ويعلى شبكة المعلوماتية التي  ن اآلثار السلبية لتفشي الوباء اعتماداً للحد م البنك

ود على بكفاءة عالية وبأثر محدوالتمويلية واستمرار األنشطة التشغيلية  حيث أمكن من المنزل البنكعمل العاملين في 

كان لها أثر محدود من خالل بعض المصاريف التشغيلية  إدارة البنكبها ن اإلجراءات االحترازية التي قامت إااليراد. 

، كذلك لم يجِر أي تأجيل أو إلغاء ألي قسط مستحق من العمالء أو عتيادية إلجراءات التعقيم والسالمة المهنيةاالغير 

   .6066التزام تجاه أصحاب الحسابات االستثمارية المطلقة او المساهمين خالل العام 

أن مدى تأثير تفشي الوباء هو غير مؤكد ويعتمد على جملة من  البنكعداد هذه البيانات المالية، ترى إدارة إية لغا

تغيرات المرحلية تقوم بمتابعة الم البنكالتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الراهن، حيث أن إدارة 

 ي.دابير المناسبة بشكل فوربشكل يومي وذلك التخاذ اإلجراءات والت
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  ارقام المقارنة  32

، 6066 لكي تتناسب مع العرض المطبق في السنة الحالية 6060 تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة المقارنة السابقة

 :لم تؤثر إعادة التصنيف على صافي الدخل أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق المساهمين، ويلخص ذلك كما يلي

 

المالي المركز قائمة  
كانون  11البيانات السابقة  التبويب في

0202األول   

 11البيانات الحالية  التبويب في

0202كانون األول   
 القيمة

البيان   ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

التقاص غرفة المركزية المصارف لدى وأرصدة نقد  أخرى موجودات   121,514,879 

التقاص غرفة مالية ومؤسسات مصارف استثمار اتوحساب إيداعات  أخرى موجودات   (7,000,000) 

 السورية اإلسالمية الشركة في االستثمار

 للتأمين

شركات أموال رؤوس في استثمارات  من العادلة بالقيمة المسجلة االستثمارات 

اآلخر الشامل الدخل خالل  
52,500,000 

 

 

الدخل بيان  
ن كانو 11التبويب في البيانات السابقة 

0202األول   

 11التبويب في البيانات الحالية 

0202كانون األول   
 القيمة

البيان   ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

المشكل األرباح معدل احتياطي التمويالت وأرصدة المؤجلة البيوع ذمم إيرادات  المشكل األرباح معدل احتياطي   (6,345,655,975) 

 األرباح معدل احتياطي من مستردة مبالغ

المطلقة االستثمار حسابات بأصحاب الخاص  

التمويالت وأرصدة المؤجلة البيوع ذمم إيرادات  معدل احتياطي من مستردة مبالغ 

 حسابات بأصحاب الخاص األرباح

المطلقة االستثمار  

979,866,523 

 األرباح معدل احتياطي من مستردة مبالغ

بالمساهمين الخاص  
التمويالت وأرصدة جلةالمؤ البيوع ذمم إيرادات  معدل احتياطي من مستردة مبالغ 

بالمساهمين الخاص األرباح  

2,226,340,758 

 

 





الباب الرابع والعشرون
نبذة مختصرة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا 

وأصحاب السلطة التنفيذية في البنك 
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الرئيس التنفيذي
بشار الست 

خبرة مصرفية واسعة  قاربت اثنان وثالثون عامًا في العمل المصرفي منها 21عامأ في المصارف اإلسالمية. انضم إلى 

أسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي في بداية عام 2014 ، و عين رئيسًا تنفيذيًا لبنك سورية الدولي اإلسالمي عام 2018.

المؤهالت العلمية والمهنية:

- حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة دمشق - كلية اإلقتصاد. 

- يتمتع بخبرة متأصلة وطويلة على الصعيدين الحكومي والدولي. 

عمل محليأ:

- المصارف الحكومية : المصرف التجاري السوري الذي يعد من أهم البنوك العامة السورية.

- البنوك الخاصة السورية : لعب دورًا أساسيًا في انطالقة بنك الشام اإلسالمي وتوطيد دعائمه، فكان رئيسًا للفريق الذي 

تولى وأشرف على  العملية التأسيسية، ثم تدرج في أهم  المناصب الوظيفية التي كان آخرها مساعد المدير العام األول 

للبنك. 

عمل دوليأ:

- بنك دبي اإلسالمي في مجاالت الفروع والتمويل الشخصي.

- بنك أبوظبي الوطني في مجال العمليات المصرفية واألسهم.
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نائب الرئيس التنفيذي 
 فراس ناصر 

المؤهالت العلمية :

- دبلوم في اإلدارة المالية والمصرفية.

- بكالوريوس في اإلدارة المالية والمصرفية. 

- تخصص في مجال التمويل واالستثمار والتسهيالت المصرفية في البنوك اإلسالمية والتقليدية. 

المؤهالت المهنية :

- خبرة عملية طويلة قاربت خمسة وعشرون عامًا عمل خاللها في العديد من المجاالت المصرفية

- عمل في البنك اإلسالمي األردني عام 1997 في مجال الودائع والكمبياالت والدائرة األجنبية بكافة فروعها ثم عمل  

في مجال االئتمان منذ العام 2000 واستمر حتى ترأس قسم التسهيالت االئتمانية عام 2003 واستمر في إدارته حتى 

العام 2007.

- انضم إلى أسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي منذ التأسيس عام 2007 بمنصب مدير إدارة التمويل التجاري حيث 

قام ببناء وإرساء دعائم اإلدارة, وإدارتها عبر جذب واستقطاب العمالء ومصادر األموال واستثمارها في المجاالت 

المناسبة بما حقق عوائد تنافسية متميزة.

- شارك في عضوية العديد من لجان البنك فكان أمين سر اللجنة التنفيذية للتمويل وعضو في لجنة التصنيف 

االئتماني ولجنة متابعة التمويالت المتعثرة ولجنة االستثمار المباشر, كما شارك في عضوية لجنة تطوير الخدمات 

والمنتجات ولجنة التسعير ولجنة التدريب.

- تدرج في الرتب الوظيفية  ابتداء من مدير إدارة التمويل التجاري مرورًا بالمدير التنفيذي إلى مساعد الرئيس التنفيذي 

لقطاع التمويل التجاري وصوًال لمنصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسالمي منتصف العام 2020 

وحتى تاريخه.
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مساعد رئيس تنفيذي – قطاع الشؤون المالية
شذى شعالن 

المؤهالت العلمية  والمهنية:

- ماجستير في العلوم المالية والمصرفية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية تخصص إدارة مالية. 

- دبلوم دراسات عليا من كلية االقتصاد بجامعة دمشق  تخصص منشآت مالية.

- إجازة جامعية اقتصاد – قسم المحاسبة.

- شهادة محاسب قانوني سوري.

  CIPA شهادة المحاسب القانوني اإلسالمي -

- خبرة مهنية وعملية مميزة بدأت في العام 2000.

- حاضرت السيدة شعالن في العديد من الندوات والدورات والمعاهد التدريبية في مجال اإلدارة المالية والتحليل 

المالي والمحاسبة المتقدمة.
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مساعد رئيس تنفيذي - قطاع أنظمة المعلومات والخدمات االلكترونية
عالء رحال 

المؤهالت العلمية و المهنية:

- بكالوريوس  في تكنولوجيا  المعلومات.

- خبرة مصرفية و مهنية عريقة  فاقت 17 عامًا.

- خضع للعديد من الدورات المتخصصة في مجاالت األنظمة البنكية والخدمات المصرفية اإلسالمية ومعايير التدقيق 

المعلوماتي وأمن المعلومات.
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مساعد رئيس تنفيذي - قطاع الخزينة واالستثمار
 محمد حمادة

المؤهالت العلمية  والمهنية:

- بكالوريوس في إدارة األعمال – جامعة عمان األهلية – األردن

-  خبرة مهنية مصرفية تفوق ١٥عاما
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المدير التنفيذي -إدارة الفروع
حلمي رسالن

المدير التنفيذي - إدارة مراقبة االئتمان
باسل أفدار

المدير التنفيذي - إدارة التدقيق الداخلي
د. درويش مراد

المدير التنفيذي - إدارة الخدمات المالية
دانة الصالح

المدير التنفيذي - إدارة المخاطر
عالء سردار

المدير التنفيذي - إدارة الخدمات التجارية
سهى غالونجي

المدير التنفيذي - إدارة المؤسسات المالية

المالية العلوم  في  ماجستير  على   حاصل 
في مالي  مدير  سابقًا  وكان   والمصرفية 

شركة انتر تراما

 دكتوراه في المحاسبة والرقابة المالية خبرة
 في التمويالت الشخصية والمشاريع

الصغيرة

 ماجستير في االدارة التنفيذية وخبرة في
العمليات والخدمات المالية

 دكتوراه في مراجعة الحسابات وكان مدقق
 لشركة طالل ابو غزالة ومدقق داخلي في

 شركة وفا االستثمارية

 اجازة في المصارف والتأمين خبرة في
التمويالت المتعثرة واالئتمان

 ماجستير في المصارف الدولية والمالية
وخبرة في اعمال البنوك وادارتها

 دبلوم ادارة مصارف اسالمية وخبرة في
 تنفيذ التمويل واالستعالم واالخطار

المصرفي

 مصدقة تخرج  في إدارة االعمال ولديها خبرة
في العمليات والخدمات التجارية

 بكالوريوس في االقتصاد – مصارف وتأمين
لديه خبرة في المخاطر واالئتمان

أسامة اليوسف 

المدير التنفيذي - إدارة التمويل الشخصي
والمشاريع الصغيرة

خالد نضر الميداني

المدير التنفيذي - إدارة تنفيذ التمويل
ديمة جابر

المدراء التنفيذيون 
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 مدير دائرة الشؤون القانونية
بالتكليف

محمد المؤذن

المدير التنفيذي - إدارة اإلقليمية
للمنطقة الشمالية والشرقية

مازن برغل

أمين سر مجلس اإلدارة
مراد الدين كلش

 المدير التنفيذي - إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي
أمين سر هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي 

محمد طارق تكريتي

المدير التنفيذي - إدارة مراقبة االلتزام
ومسؤول اإلبالغ
هبة السباعي

المدير التنفيذي - إدارة الجودة
نهال تركماني

المدير التنفيذي - إدارة قطاع الموارد
البشرية والشؤون اإلدارية

فؤاد شرف

المدير التنفيذي - إدارة الرقابة المالية
محمد وسام بني المرجة

المدير التنفيذي - إدارة شؤون المساهمين
مدير قسم العالقات العامة 

مروة الكردي

 ماجستير في اإلدارة خبرة في الموارد
االدارية والبشرية

 ماجستير في إدارة االعمال خبرة في
 ماجستير في إدارة االعمال وخبرة في المحاسبة والرقابة المالية

الرقابة والتدقيق الشرعي

 اجازة في الحقوق وخبرة في المحاماة
وااللتزام  القانوني

 ماجستير في العلوم المالية والمصرفية
وخبرة في التمويالت

 اجازة في الحقوق وخبرة في المتابعات
القضائية وشؤون العمل

 ماجستير في ادارة البنوك وتمويل
 المصارف خبرة في العالقات العامة

 والتسويق

 وخبرة في اجراءات العمل NBA ماجستير
 ماجستير ادارة المصارف والتمويل وخبرة والجودة وااللتزام

 في المحاماة وااللتزام



مدير إدارة الشؤون المالية
مجد الحجلة

مدير إدارة المشاريع
كارينا الهبري

مدير إدارة التسويق
طارق البزرة

مدير إدارة بيع البطاقات المصرفية وأجهزة نقاط البيع
نور عكاش

مدير إدارة متابعة وتحصيل التمويالت المتعثرة
محمد عالء الدركزللي

 ماجستير في إدارة االعمال ولديه خبرة في
التسويق والترويج والمبيعات

 إجازة في الحقوق خبرة في التمويالت
المتعثرة ومراقبة ومتابعة التمويل

 بكالوريوس في المحاسبة
 خبرة في اعمال الفروع والمبيعات والخدمات

 ماجستير نظم المعلومات الحاسوبية خبرة
 في برامج الحاسوب والبرمجيات وادارة

المشاريع

 ماجستير في العلوم المالية والمصرفية
 خبرة في التحليل والرقابة و اإلدارة المالية

والتقارير

مدراء اإلدارات
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الباب الخامس والعشرون
األماكن الجغرافية وحجم االستثمار الرأسمالي

220



221



 نهاية التقرير

بنك سورية الدولي اإلسالمي "شركة مساهمة مغفلة عامة "
 سجل تجاري رقم 14886 دمشق، رأس المال 15,000,000,000 ل.س مدفوع بالكامل

دمشق - سورية - اإلدارة العامة - مزة فيالت شرقية 
 جانب القنصلية السعودية - هاتف   6114691 - 6114688

www.siib.sy : الموقع االلكتروني - info@siib.sy : ص.ب 35494  - البريد  االلكتروني
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