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 بنك سورية الدولي اإلسالمي 
 31/03/1018 المنتهية فيأشهر  ثالثةالالمرحلي لفترة بيان الدخل 

 الليرة السورية
 31/03/1017 31/03/1018 إيضاحات  

 6,310,433,619 6,095,016,530 11 دة التمويالتإيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرص -

 06,360,365 11,046,350 11 ـ إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية

 65,594,110 30,933,304 13 صافي إيرادات اإلجارة  -

 4,453,509- 60,900,363- 14 ـ اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة  

 5,100,031 10,434,445  ايرادات اخرى 

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

12 6,943,455,353 6,653,664,436 

 305,363,405- 566,616,101-   حصة حسابات االستثمار المطلق مع االحتياطي

 30,536,345- 56,661,619-   احتياطي مخاطر االستثمار

بعد تنزيل  نصيب حسابات االستثمار المطلق من الدخل المشترك القابل للتوزيع
 353,054,553- 913,395,903- 15 االحتياطي

 506,435,430 456,531,191 16 حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب المال

 019,960,000 154,041,551  إيرادات خدمات مصرفية -

 659,033,333 605,533,333  ـ أرباح )خسائر( ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي 

 9,453,333 3  ـ إيرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات

 05,901,135 45,034,964  أرباح )خسائر( فروقات العمالت األجنبية )القطع التشغيلي

 6,133,511 66,643,045  إيرادات ُأخرى -

 6,500,303,646 6,450,135,064   إجمالي الدخل الخاص بالمصرف

 
 06/30/3360 31/03/1018 ايضاحات 

 909,531,635- 935,195,096-  نفقات الموظفين  -

 53,309,330- 90,661,963-  اهتالكات وإطفاءات -

 05,540,391- 06,365,913-  ـ مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

 031,406,059- 310,543,413-  مصاريف ُأخرى  -

 356,350,001- 646,169,641-  أعباء تشغيلية أخرى

 6,603,441,310- 445,459,010-   إجمالي المصروفات

 113,309,639 459,193,453   الربح )الخسارة( قبل الضريبة 

 669,503,651- 600,313,455- 14  ضريبة الدخل -

 590,916,415 056,504,410   الربح   صافي

 5100 5160 17 حصة السهم من ربح )خسارة( السنة -

 
 ( جزء من هذه البيانات المالية وُتقرأ معها 36( إلى رقم )  1 ُتعتبر اإليضاحات الُمرفقة من رقم )
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 31/03/1018 المنتهية في  خالل الفترة المرحلية  قوق الملكيةيان التغيرات في حب

34/03/1048 
رأس المال الُمكتتب 

 به )المدفوع(
عالوة 
 اإلصدار

أسهم 
 خزينة 

فروقات  االحتياطيات
ترجمة 
عمالت 
 أجنبية

التغير المتراكم 
في القيمة 

 –العادلة 
 بالصافي

أرباح )خسائر( 
 الفترة

األرباح الُمدورة 
المحققة )خسائر 

 ُمتراكمة 

األرباح الُمدورة غير 
المحققة )خسائر 

 مُمتراك
 مجموع حقوق الملكية

 خاص قانوني
احتياطي 
معدل 
 األرباح

احتياطي مخاطر 
 التمويل

احتياطيات 
 أخرى 

الرصيد في  -
 بداية الفترة

062,368136500     ,5362886501 ,5362886501   30,62716505     1316,3763,7 0 16,10615163,3 3061,065006130 12637168206158 

قيمة احتياطي ال
 العادلة

                  -1061386225       -1061386225 

ربح )خسارة( 
 الفترة

                    783627060,7     783627060,7 

الرصيد في  -
 نهاية الفترة

062,368136500 0 0 ,5362886501 ,5362886501 0 30,62716505 0 0 38161086,31 783627060,7 16,10615163,3 3061,065006130 12601561336,,3 

 
 

 31/03/1017 في المنتهيةالمقارنة المرحلي للفترة  بيان التغيرات في حقوق الملكية
 

34/03/1047 
رأس المال الُمكتتب 

 به )المدفوع(

عالوة 
)خصم( 
 اإلصدار

أسهم 
 خزينة 

فروقات  االحتياطيات
ترجمة 
عمالت 
 أجنبية

التغير المتراكم 
في القيمة 

 –العادلة 
 بالصافي

أرباح )خسائر( 
 الفترة

األرباح الُمدورة 
المحققة )خسائر 

 ُمتراكمة 

األرباح الُمدورة غير 
المحققة )خسائر 

 ُمتراكم
 مجموع حقوق الملكية

 خاص قانوني
احتياطي 
معدل 
 األرباح

احتياطي مخاطر 
 التمويل

احتياطيات 
 أخرى 

الرصيد في  -
 بداية الفترة

0945594859788 
  

32391629610 32391629610 
 

18695729484 
  

1498319555 8 47197529757 17982498359540 1,67,163176155 

احتياطي القيمة 
          العادلة

15390579451 
   

30168076503 

ربح )خسارة( 
           الفترة

54794619560 

  

25765,360,8 

الرصيد في  -
 نهاية الفترة

8650065026700   
11163,16,38 11163,16,38  

30,62716505 
  

10760106020 54794619560 47197529757 37601560106258 176201658,6701 



0 

 
 
 

 31/03/1018فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية  المرحلي قائمة الدخل الشامل
 
 

  
31/03/1018 

 غير مدققة
31/03/1017 

 غير مدققة
 54794619560 70195759567 صافي ربح الفترة

  مكونات الدخل الشامل
 

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية 
 المتاحة للبيع

-4892519385 26392879131 

مطلوبات ضريبية مؤجلة من استثمارات الموجودات 
 المالية المتاحة للبيع

1898729755 -6593859648 

 74193559455 75193619413 الدخل الشامل للفترة
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 13/30/8101المنتهية في المرحلية بيان التدفقات النقدية 

 ليرة سورية

8103  إيضاحات البيان  
 (ليرة سورية)

7103  
 (ليرة سورية)

 66298349124 55496489552   صافي النتيجة قبل الزكاة والضريبة:
    تعديالت لبنود غير نقدية:

 5298349283 4791169418   تالكات وإطفاءات ـ اه

 7590579846 7592009268   ـ صافي مخصص الديون غير المنتجة وأرصدة التمويالت

 595029074 1394779812   ـ اهتالكات موجودات مؤجرة

 395859255- 2539378-   مخصص تعويض نهاية الخدمة -

 694679075- 492729088-  صافي مخصصات على حسابات خارج الميزانية

 4790689748- 0695249785-   ـ مخصصات مختلفة

 75367306117 00065136720   صافي الدخل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

    :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
 16952595789045 18955897809137   عن ثالثة أشهر(النقص )الزيادة( في االيداعات لدى المصارف )التي تزيد استحقاقها  -

 2906394509035 3943695329721   ـ النقص )الزيادة( في إجمالي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

 5890359621- 12394809220-   ـ النقص )الزيادة( في الموجودات األخرى

 7965295519451- 13976193079343-   أشهر( 3تزيد عن  ـ الزيادة )النقص( في ودائع بنوك )تستحق خالل مدة
 12984593039611 4958693589865   ـ تأمينات

 1926293059005 71191159485-   ـ مطلوبات مختلفة 

 126,2263286500 2610762336730   صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
    :ةالتدفقات النقدية من النشاطات االستثماري

 8 755-   ـ شراء )بيع(  استثمارات مالية متاحة للبيع

 591039873 27495439848-   ـ شراء )بيع( االستثمارات في الموجودات المقتناة بغرض التأجير

 34595289145- 35792529578   ـ شراء )بيع(  الموجودات قيد االستثمار أو التصفية

 8 1-   يةـ شراء )بيع( موجودات ثابتة غير ماد

 595229218 2891579061-   ـ شراء )بيع( موجودات ثابتة مادية

 8 75394219653-  الضريبة المدفوعة -

 117613568,1- 0060306510,-   صافي التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية   

    :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

 4975492729813 3921592289551   المطلقة )ما عدا أعباء محققة غير مستحقة الدفع( ـ حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 6912094109357 5924793429504-   صافي الزيادة في الحسابات الجارية -

 3068816,006170 6982091219553-   صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية 

 8 20068026202-   قد وما في حكمهتأثير تغّير أسعار الصرف على الن -
 36921896339517 36011611,6108-   صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه خالل العام

 33,618367216221 310682161506783   ـ النقد وما في حكمه في أول المدة
 3216201618765,0 338601060116271 20 ـ النقد وما في حكمه في آخر المدة
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 اإليضاحات حول البيانات المالية
 13/30/8101المالية المنتهية في  فترةلل

 ـ معلومات عامة:3
  2886 أيلول 7تاريخ  .و/م67بموجب قانون قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  2886أيلول  7تأسس بتاريخ سورية إن المصرف شركة مساهمة عامة 

لعام  35ويخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم   وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكلدى  14006وحصل على السجل التجاري تحت رقم 
 33وقانون التجارة رقم  2882للعام  23وتعليماته التنفيذية والقانون رقم  2881لعام  20المصارف اإلسالمية والقانون رقم  بإحداثالخاص  2885

 لألنظمة التي يضعها مجلس النقد والتسليف بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.و  2811لعام  25وقانون الشركات رقم  2887لعام 
بوصفه مصرفًا خاصاً. وتم التداول بأسهم المصرف في سوق  16تم تسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي تحت الرقم 

 يعة اإلسالمية.دمشق لألوراق المالية وكل ذلك بما ال يتعارض مع أحكام الشر 
-المزة، دمشق 4260عقار رقم  جانب القنصلية السعودية دار المعلمين مقابل أتوستراداتخذ المصرف مركزاً رئيساً له في مدينة دمشق منطقة المزة 

 سورية.
 هي: مكتبيناً و فرع 23يقوم المصرف بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه والتي بلغ عددها 

 ، يعفور( .داماروزأيار، فندق  25دمشق ) الروضة ، المزة ، حريقة ، حرستا ، عدرا ، مزة فيالت شرقية ، 
 . حلب )العزيزية ، السبيل ، سبع بحرات ، سيف الدولة، الفرقان(، درعا، حماه، حمص، دير الزور، الالذقية، طرطوس، ادلب، القامشلي، الرقة

 ستي سنتر، مكتب مرفأ الالذقية(. ومكاتب )مكتب شام
لبرة سورية للسهم الواحد،  588سهم بقيمة اسمية   1898889888ليرة سورية موزع على  5988898889888وقد تأسس المصرف برأس مال مقداره 
 2818لعام  3م القانون رقم ليرة سورية وذلك تطبيقاً ألحكا 46193019588بزيادة رأسماله بمقدار  2818قام المصرف خالل شهر تشرين الثاني 

والذي يحدد رأسمال المصرف اإلسالمي المصرح به في صك الترخيص على  2885لعام  35القاضي بتعديل المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 
، وقد 2818لعام  3القانون رقم مليار ليرة سورية موزعة على أسهم أسمية وستتم هذه الزيادة خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور  15أن ال يقل عن 

ليرة سورية، وفي  7958898889888ليصبح رأس المال بمقدار  2811ليرة سورية خالل شهر آذار  2983096109588اتبعه بزيادة رأسماله بمقدار 
على الطلب  2811حزيران  20/أم بتاريخ 08وقت الحق تمت الموافقة من قبل مجلس مفوضي هيئة االوراق واالسواق المالية السورية قرار رقم 

وعلى احكام تعليمات تجزئة االسهم  2818لعام  115المقدم من قبل المصرف بخصوص تجزئة القيمة االسمية للسهم وفقًا ألحكام المرسوم رقم 
المتضمن المصادقة  2811حزيران  23تاريخ  1055وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  2811نيسان  7/م تاريخ 45ودمجها الصادرة بالقرار رقم 

 2811حزيران  20تاريخ  32على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االسمية للسهم وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم 
سهم  7598889888ليرة سورية للسهم الواحد ليكون عدد إجمالي اسهم البنك  188لتصبح القيمة االسمية لسهم بنك سورية الدولي االسالمي 

ليرة سورية ليصبح  61293859288ليرة سورية، وقد اتبعه بزيادة ثالثة حيث تم زيادة رأسمال المصرف بقيمة  7958898889888بقيمة اجمالية تبلغ 
ليرة  0945594859788ليرة سورية ليصبح رأس مال المصرف مبلغ  30798569588ليرة سورية، ثم أتبعه بزيادة رابعة بقيمة  0911293859288

 .ليرة سورية 5956190319488رأس مال المصرف مبلغ ل.س ليصبح 1986294259788، ثم أتبعه بزيادة خامسة بقيمة سورية
 وللمصرف على وجه الخصوص مباشرة األنشطة التالية: -

 فتح حسابات الجارية.   .1
ة التصرف المطلق بها واستثمارها في ما تجيزه فتح حسابات االستثمار المطلقة وخلطها مع أموال المصرف واألموال التي له حري .2

 هيئة الرقابة الشرعية في المصرف من معامالت.  
 فتح حسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية واستثمارها في ما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية في المصرف من معامالت.   .3
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 ثمار.إدارة حسابات االستثمار بصيغتي المضاربة أو الوكالة باالست .4
التمويل واإلجارة واالستثمار المباشر من خالل إقامة المشروعات المنتجة وتأسيس الشركات، واالستثمار المالي من خالل شراء  .5

 األوراق المالية. 
 تقديم الخدمات المصرفية التي تجيزها هيئة الرقابة الشرعية في المصرف. .6
األموال التي له حرية التصرف المطلق بها، بصورة منفردة أو من خالل  تقديم التمويالت الحسنة من األموال الخاصة للمصرف أو .7

 إنشاء الصناديق" 
 . أي أعمال مصرفية أخرى تجيزها القوانين واألنظمة النافذة وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية في المصرف .0

 (3/2/4/2810 ) رقم 42/48/0281ريخ بتا ةالمنعقد مجلس إدارة المصرف في جلسته قبل من تم إقرار البيانات المالية  
 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

 
 هيئة الرقابة الشرعية:

الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون  2885( لعام 35اشارة الى المرسوم التشريعي رقم )
الجمعية العمومية لمساهمي المصرف االسالمي فقد تم تكوين هيئة الرقابة الشرعية في المصرف من ثالثة أعضاء من علماء والتي يتم تعيينها من قبل 

 الفقه و الشريعة و القانون في العالم العربي واإلسالمي و يكون رأيها ملزماً للمصرف وهم :
 د.عبد الستار أبو غدة )رئيس هيئة الرقابة الشرعية (

 )عضو تنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية مقيم ( د.يوسف شنار
 د.عبد الفتاح البزم )عضو هيئة الرقابة الشرعية (

 أنور صطوف ) متدرب (السيد 
و بقرار من الجمعية العمومية العادية  24/84/2813بتاريخ  565تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف بناء على قرار مجلس النقد و التسليف رقم 

للمساهمين بناء على اقتراح مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بموافقة مجلس النقد و التسليف و ال  25/84/2813دة بتاريخ المنعق
 يجوز عزل أي منهم إال بقرار من الجمعية العمومية و إعالم مصرف سورية المركزي بذلك .

ن حيث توافقها أو مخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية و إبداء الرأي الشرعي في صيغ مهمة الهيئة مراقبة أعمال المصرف اإلسالمي و أنشطته م
 العقود الالزمة ألنشطة المصرف و أعماله.

 
 : السياسات المحاسبية- 1

 أسس إعداد البيانات المالية

للمعايير الصادرة عن  للمؤسسات المالية اإلسالمية، ووفقاً تم إعداد البيانات المالية للمصرف وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة الُمحاسبة والمراجعة  -
في  والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية مجلس معايير المحاسبة الدولية

 ت مجلس النقد والتسليف بما ال يخالف أحكام الشريعة االسالمية. الجوانب التي لم تغطها الهيئة ووفقاً للقوانين المحلية النافذة وتعليما
لمالية الُمتاحة تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات/المطلوبات المالية للُمتاجرة والموجودات/المطلوبات ا -

 ع اآلجل التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية. للبيع واالستثمارات العقارية والموجودات الُمتاحة للبي
 إن الليرة السورية هي عملة إظهار البيانات المالية .  -

 التغييرات في السياسات الُمحاسبية

 التغير في سياسة محاسبية: .1
 .ابقةإن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم إتباعها في السنة الس

 تطبيق المعايير الدولية الجديدة والمعدلة:-
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 اواًل:المعايير والتفسيرات الجديدة المطبقة في الفترة الحالية والتعديالت:
واردة خالل تم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية خالل السنة الحالية ، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على اإلفصاحات والمبالغ ال

 الفترة الحالية ، وهناك احتمال بان يكون لها تأثير على المعالجة المحاسبية للمعامالت المستقبلية .
)اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى( : يتعلق هذا المعيار بإفصاحات المنشآت التي تمتلك  12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -

أو منشآت هيكلية غير موحدة . وقد تمت إضافة بعض التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  حصصاً في شركات تابعة أو شركات زميلة
 للتعريف بمتطلبات اإلفصاح الجديدة للمنشات االستثمارية.  18من خالل التعديالت الجارية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  12رقم 

)قياس القيمة العادلة( : يؤسس هذا المعيار إطاراً  وحيداً  لقياس القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات حول  13ة رقم المعيار الدولي للتقارير المالي -
على اساس السوق بداًل من القياس المحدد  Exit Price Notionقياس القيمة العادلة ،ويعرف هذا المعيار القيمة العادلة على أساس 

 الية وغير المالية التي تتطلب القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة .للمنشأة كما يطبق على البنود الم
)عرض الدخل الشامل األخر ( : بموجب التعديالت يطلب التوزيع المنفصل لبنود الدخل الشامل  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

مكن إعادة تصنيفها كما يتوجب توزيع الضرائب على بنود الدخل الشامل األخر التي يمكن تصنيفها الحقاً ضمن األرباح والخسائر وتلك التي الي
 األخر على هذا األساس .

 ثانيا: المعايير المحاسبية الجديدة المعدلة الصادرة وغير المطبقة بعد:
 لم يقم البنك بتطبيق التعديالت التالية الصادرة التي تخص أعماله والجاهزة للتطبيق:

التقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ( : ترتبط بدليل  –)عرض البيانات المالية  32لمحاسبة الدولية رقم تعديالت على معيار ا -
ذ في التطبيق حول تقاص الموجودات والمطلوبات المالية . توضح التعديالت متى يكون لدى الشركة في الوقت الحالي الحق القانوني القابل للنفا

كانون الثاني   1تى تكون التسوية اإلجمالية معادلة للتسوية الصافية ) سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد المقاصة وكذلك م
2814 .) 

)البيانات المالية المنفصلة المتعلقة بالمنشآت االستثمارية (: تتضمن التعديالت المذكورة 27تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -
 ( . 2814كانون الثاني   1ريف بمتطلبات اإلفصاح الجديدة للمنشآت االستثمارية )سارية المفعول للسنوات التي تبدأ في أو بعد التع
) انخفاض قيمة األصول ( : اإلفصاحات حول المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية  36تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

  1مستندة على القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد واالعتراف بانخفاض القيمة .) سارية المفعول للسنوات التي تبدأ في أو بعد  عندما تكون
 ( . 2814كانون الثاني 

  1أ في أو بعد ) تبادل المشتقات ومحاسبة التحوط ( : ) سارية المفعول للسنوات التي تبد 35تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 ( . 2814كانون الثاني 

( : الجبايات وهي دفعات تدفع للحكومة وال تحصل المنشأة مقابلها أية بضائع أو خدمات محددة . يتم االعتراف بااللتزام 21التفسير رقم ) -
 ( .2814كانون الثاني   1عند تحقق الحدث الملزم.) ساري المفعول للسنوات التي تبدأ في او بعد 

لتطبيق قاد اإلدارة إن تطبيق المعايير والتفسيرات أعاله في الفترات المستقبلية لن يكون لها تأثير هام على البيانات المالية للمصرف خالل اباعت
 ( .5المبدئي باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 ( .5ملخص عن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 :لموجودات الماليةا

متطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات المالية والتي تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة  5يقدم المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية رقم 
جميع الموجودات المالية تصنيف  5األدوات المالية: االعتراف والقياس، يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  – 35الدولي رقم 

تدفق وقياسها الحقا أما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس نموذج اعمال المنشأة بالنسبة إلدارة الموجودات المالية وخصائص ال
 النقدي التعاقدي للموجودات المالية .

 :المطلوبات المالية
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متطلبات لقياس وتصنيف المطلوبات المالية .،إن أهم  تغيير في تصنيف وقياس المطلوبات  5 يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
تغيرات في المالية يتعلق بمحاسبة التغيير في القيمة العادلة لمطلوب مالي ) محدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ( والمنسوب إلى ال

 مخاطر ائتمان ذلك المطلوب .
 

 عايير الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد :ثالثا: الم
 لم يقم المصرف بتطبيق التعديالت التي تخص أعمال المصرف والجاهزة للتطبيق المبكر لكن غير سارية المفعول بعد:

 اإليجار عقود - 61 رقم الدولي المالية التقارير معيار -

 وتفسير عقود اإليجار، 17 رقم الدولي المحاسبة معيار محل حل والذي 2816 الثاني كانون في 16 رقم الدولي المالية التقارير معيار اصدار تم
 اإليجار 15 رقم تفسيرات المعايير لجنة تفسير ايجار، عقد تتضمن االتفاقية كانت إذا فيما تحديد 4 رقم الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنة

 التقارير معيار إن. اإليجار لعقد الشكل القانوني على تنطوي التي العمليات رھجو تقييم 27 رقم المعايير سيراتتف لجنة وتفسير الحوافز، – التشغيلي
 عن بالمحاسبة يقوموا أن المستأجرين من ويتطلب بعقود االيجار، الخاص واإلفصاح والعرض والقياس االعتراف مبادئ يحدد 16 رقم الدولية المالية
 الدولي المحاسبة معيار وفق التمويلية اإليجار عقود عن للمحاسبة  ھبشكل مشاب المالي المركز بيان ضمن موحد نموذج قوف االيجار عقود جميع

( الشخصي الحاسب زةھأج مثل) القيمة منخفضة الموجودات استئجار ماھو باالعتراف باإليجار يتعلق فيما استثنائيين المعيار يتضمن.  17 رقم
 بدفع متعلق بالتزام باالعتراف المستأجر يقوم باإليجار، البدء تاريخ في(. سنة من ألقل أو لمدة سنة االيجار عقود) األمد قصيرة االيجار وعقود

 االعتراف المستأجرين على يتوجب(. األصل استخدام حق) اإليجار فترة خالل المستأجر األصل استخدام يمثل حق وبأصل( االيجار التزام) االيجار
 التزام قياس إعادة المستأجرين على يجب .األصل استخدام حق على الكھاالست ومصروف اإليجار التزام على الفائدة مصروفمنفصل ب بشكل

 مستخدم معدل أو مؤشر في التغير نتيجة االيجار المستقبلية دفعات في التغير أو اإليجار مدة في التغير مثل) معينة أحداث وقوع عند االيجار
 عن المحاسبة. األصل استخدام حق حساب على كتعديل التزام االيجار قياس إعادة بمبلغ باالعتراف المستأجر يقوم(. لدفعاتا ذهھ قيمة لتحديد

 الدولي المحاسبة معيار وفق الحالية المحاسبة عن ريھجو بشكل تتغير لم 16رقم  الدولية المالية التقارير معيار وفق بالنسبة للمؤجر اإليجار عقود
 نوعين بين والتمييز 17 رقم الدولي المحاسبة معيار في المتبع التصنيف مبدأ نفس االيجار باستخدام عقود كافة بتصنيف المؤجر يستمر.  17 رقم
 ھيتطلب مما أكثر بإفصاحات القيام والمستأجر المؤجر ًمن أيضا 16 رقم الدولي المالية التقارير معيار يتطلب .والتشغيلي التمويلي: االيجار من
 2815 الثاني كانون 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات للتطبيق نافذ 16 رقم الدولي المالية التقارير معيار إن.  17 الدولي رقم المحاسبة عيارم

رجعي   بأثر إما لمعيارا بتطبيق الخيار للمستأجر.  15 رقم الدولي المالية التقارير لمعيار المنشأة تطبيق قبل ليس ولكن المبكر السماح بالتطبيق مع
 .االعفاءات ببعض للمعيار االنتقالية تسمح األحكام. معدل رجعي بأثر او كامل
 ( 0المعيار الدولي رقم ) -
و المتعّلق باألدوات المالية  5الصيغة النهائية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2814أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في تموز  -

المتعلق باألدوات المالية: اإلثبات والقياس. ويقّدم المعيار  35خصصات المالية. وسيحّل هذا المعيار محّل معيار المحاسبة الدولي رقم والم
،  2810يناير  1متطلبات جديدة للتصنيف والقياس واالضمحالل ومحاسبة التحّوط. و المعيار الدولي أصبح واجب التطبيق اعتبار من 

في شكل عام، إن هذا المعيار جاء استجابة لدروس األزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد األزمة هو ويمكن القول 
 التأخر في االعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم االعتراف بالخسائر حين التحّقق منها. أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات

 .لتوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترضللديون بناء على ا
"األدوات المالية" وسيجمع الجوانب  35سيحل محل معيار المحاسبة الدولي   5و كما ذكر سابقا فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -

 المحاسبية التالية لألدوات المالية:

 :التصنيف والقياس 
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اب للموجودات والمطلوبات المالية في البيانات المالية، وعلى وجه الخصوص، كيف يتم قياسها بصفة يحدد التصنيف كيفية االحتس
نهجًا منطقيًا لتصنيف الموجودات المالية، التي تقودها خصائص التدفقات   9مستمرة. ويقدم المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 

كما شمل المعيار معالجة االنخفاض في قيم األصول بطريقة واحدة لكافة األدوات  .باألصل.النقدية ونموذج األعمال المتبع لألحتفاظ 
 .المالية وبالتالي إزالة مصدر من التعقيدات المرتبطة بالمتطلبات المحاسبية السابقة

  انخفاض القيم في األدوات المالية: 

تأخر لخسائر االئتمان فيما يتصل بالقروض )وغيرها من    األدوات ، وما صاحبها من االعتراف الم2880خالل األزمة المالية في عام  
المالية( تم أعتبار ذلك على أنه نقطة ضعف في المعايير المحاسبية آنذاك. وبناء عليه، فقد أدخل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية  

ذجا جديدا إلثبات الخسائر المتوقعة من انخفاض القيمة، والذي من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نمو  5كجزء من من المعيار رقم 
يتطلب االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة بشكل أسرع. وعلى وجه التحديد، يتطلب المعيار الجديد من كيانات األعمال تسجيل 

بالخسائر المتوقعة على مدى العمر االفتراضي لها  الخسائر االئتمانية المتوقعة من الوهلة األولى لالعتراف باألدوات المالية ويجب االعتراف
 وبصورة أسرع. 

 :محاسبة التحوط 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية النموذج الذي شهد تعديال إصالحيا كبيرا لمحاسبة التحوط، مع تعزيز  5يطرح المعيار رقم 
د تعديال هيكليا شاماًل لمحاسبة التحوط، والذي من شأنه تحقيق المواءمة اإلفصاحات بشأن نشاط إدارة المخاطر. ويمثل النموذج الجدي

بين المعالجة المحاسبية وأنشطة إدارة المخاطر، مما يتيح لكيانات األعمال أن تعكس تلك األنشطة بشكل أفضل في بياناتها المالية. 
نات المالية بمعلومات أفضل حول إدارة المخاطر وتأثير محاسبة وباإلضافة إلى ذلك، ونتيجًة لتلك التعديالت، سيتم تزويد مستخدمي البيا

 .التحوط على البيانات المالية

إلى تعزيز عرض البيانات المالية، وتأتي متوافقًة مع مقتضيات االستقرار المالي وتجنيب المخصصات لخسائر القروض. وسوف  5سيؤدي المعيار رقم 
 .ة المستثمر في الميزانيات العمومية للبنوك وفي النظام المالي ككليؤدي تطبيق المعيار الجديد إلى تعزيز ثق

 المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية :
  12 معيار المحاسبة المالي رقم

ثمارات التي تقوم بعا المؤسسات المالية يهدف هذا المعيار إلى بيان المبادىء المحاسبية المتعلقة بإثبات وقياس وعرض واإلفصاح عن االست
 اإلسالمية في الصكوك واألسهم واالستثمارات األخرى التي تحمل خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية.

يطبق هذا المعيار على استثمارات المؤسسة سواء المباشرة أو من خالل المنتجات الركبة ، صناديق االستثمار، محافظ االستثمار ،الصكوك 
 رها من أدوات الدين أو األسهم.وغي

بعض بنود  قرارًا يقضي بتعديل 38/12/2817صدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في  أ
ويجب أن تطبق (، االستثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية“ السماح بالمحاسبة عن أدوات الدين تحت مجموعة ثالثة المعيار)

ويجب  وبأثر رجعي، إال إذا كان ذلك غير عملي 38التعديالت بالتزامن مع تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم تلك المؤسسات المالية اإلسالمية 
 .اإلفصاح عن تطبيق التعديالت أعاله، وأثره، في القوائم المالية في أول فترة للتطبيق

 
 المتعلق بحسابات االستثمار  17معيار المحاسبة المالي رقم 
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حسابات  – 27معيار المحاسبة المالية رقم “أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( معياراً محاسبياً جديداً هو 
 5عيار المحاسبة المالية رقم يحل هذا المعيار الجديد محل معيارين محاسبيين سابقين يتعلقان بحسابات االستثمار وهما م، و االستثمار

)حقوق أصحاب  6)اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار( ومعيار المحاسبة المالية رقم 
 حسابات االستثمار وما في حكمها(.

المالية اإلسالمية، سواء أكانت داخل الميزانية أم خارجها.  ينطبق هذا المعيار على حسابات االستثمار المطلقة والمقيدة التي تديرها المؤسسات
ويشمل المعيار حسابات االستثمار التي تدار على أساس عقد المضاربة سواء أكانت تمثل حقوق أصحاب حسابات االستثمار، أم ودائع قصيرة 

ارف( ألغراض إدارة السيولة. وال ينطبق هذا المعيار على األجل )يومية، أسبوعية، شهرية( من قبل المؤسسات المالية األخرى )ودائع بين المص
 . أدوات حقوق الملكيةالخاصة وعقود الوكالة والمرابحة العكسية والمشاركة والصكوك

 : 30معيار المحاسبة المالي رقم 
( بشأن: 38)أيوفي(، معيار المحاسبة رقم ) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةاعتمد المجلس المحاسبي التابع ل

 ”. الموجودات والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية  محاللاض“
 مقدمة عن المعيار :

يهدف إلى بيان القواعد والمبادئ المحاسبية الضمحالل ، و  38/12/2817بتاريخ هذا المعيار تاريخ اصدار ونفاذ تجدر اإلشارة إلى أن  
دث المستجدات ومتطلبات صناعة الخدمات المالية اإلسالمية الدولية. ويهدف المعيار إلى تغطية مع مراعاة أح الموجودات والخسائر االئتمانية،

أن  الخسائر الحالية والمتوقعة، بما في ذلك األحكام الالزمة لمواجهة أي خسائر متوقعة في العقود ذات المخاطر العالية. تجدر االشارة إلى
ي معنية بجميع عقود التمويل اإلسالمية واالستثمارات وبعض األصول األخرى في المؤسسات المالية الصادرة عن أيوف معايير المحاسبة المالية 

 اإلسالمية.
قرر المجلس على أن نهج تطبيق اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانية لمختلف األصول والحسابات يجب أن يكون بناًء على فئات 

أن اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانية التي تتبعها المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والتي إلى  مختلفة وفقًا لطبيعتهم. وتم التوصل 
مية ينشرها معدو المعايير المحاسبية ومعدو المعايير التنظيمية وكذلك الجهات التنظيمية ال يمكن تطبيقها في عقود ومعامالت المالية االسال

ومعيار المحاسبة المالية  المعيار تتماشى مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. وسيحل هذا المعيار  بطريقة مماثلة. ومع ذلك فإن مخرجات
 ”.المخصصات واالحتياطيات“ 11الذي سيتم إصداره قريباً ، محل معيار المحاسبة المالية رقم ” احتياطي المخاطر( “35)
 

 الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية :
 )ل.س( 13/31/1037 )ل.س( 13/01/1038 البيان

 16000 06000 رصيد بداية العام
 2206212 126,21 ماتم إضافته خالل العام

 (2516212) 0 ما تم صرفه في أوجه الخير
 06000 156,21 رصيد نهاية العام

 عمولـة تـأخير ايجـار صـندوق أمانـات عبـارة عـن ل.س، وهـي 126,21مبلغـاً مقـداره  2810عـام  الربـع األول مـن  بلغت االيـرادات غيـر الشـرعية خـالل
 .// ل.س  139652بمبلغ //  // ل.س و أرباح ودائع  129888بمبلغ // 

 توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين : -
يوجد أولوية لالستثمار ألي من  تختلط أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق وأموال المساهمين ضمن وعاء المضاربة وبالتالي ال -

 المساهمين أو أصحاب حسابات االستثمار المطلق.

http://aaoifi.com/announcement/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-5/
http://aaoifi.com/announcement/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-5/
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عليهـا  في حال استثمر البنك المبلغ المحتجزة في الحسابات االستثمارية يضم العائد من استثمارها إلى وعاء االستثمار ويوزع حسب النسب المتفـق-
. 

 الخاصة بأصحاب حسابات االستثمار المطلق: يتبع المصرف السياسة التالية في احتساب األرباح -
يتم تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة عن االستثمارات و إيرادات ناجمة عن عموالت المصرف، حيث إن اإليرادات الناجمة عن عموالت 

ات التي يقدمها المصرف و ال المصرف تكون كاملة من حق المصرف وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق ألنها ناتجة عن الخدم
 عالقة لها بإستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق.

المختلط  يتم الفصل بين اإليرادات المتأتية من االستثمار بالليرة السورية أو الدوالر أو اليورو بحيث تخصص إيرادات الليرة السورية لالستثمار
 دوالر لالستثمار المختلط الموظف بالدوالر و اإليرادات المتأتية باليورو لالستثمار المختلط الموظف باليورو بالليرة السورية واإليرادات المتأتية بال

 اإليرادات المتأتية من االستثمار، تفصل إلى إيرادات متأتية من استثمارات ممولة كليًا من رأس المال واستثمارات ممولة بشكل مختلط 
 سابات االستثمار المطلق(.)من رأس المال + أموال أصحاب ح

توزع اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوق المساهمين ومتوسط الودائع وذلك الستخراج حصة 
 أصحاب حسابات االستثمار المطلق من اإليرادات.

 المطلق بناء على الشرائح التالية:يحتسب المبلغ المستثمر و الذي يمثل المتوسط المرجح ألصحاب حسابات االستثمار 
 % 38 حساب التوفير

 % 58 حساب ألجل )وديعة( لمدة شهر 
 % 75 حساب ألجل )وديعة( لمدة ثالثة أشهر 

 % 08 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة أشهر
 % 05 حساب ألجل )وديعة( لمدة تسعة أشهر

 % 58 حساب ألجل )وديعة( لمدة إثنا عشر شهراً  
 % 55 جل )وديعة( لمدة أربعة وعشرون شهراً )سنتان(حساب أل 
 % 188 حساب ألجل )وديعة( لمدة ستة وثالثون شهراً )ثالث سنوات( 

 % 188 حساب جاري 
 حيث أن أرباح الحسابات الجارية تحول الى المساهمين ألنهم ضامنين لها.

على المبلغ المستثمر  2810 آذار 31و لغاية  2810 كانون الثاني  1من   معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفترةمتوسط وقد بلغ 
 حسب العمالت:

 % 4905                                               وسطي السوري
 % 8974                                               وسطي الدوالر
 % 8985                                                وسطي اليورو

 
 

 بالليرة السورية وفقاً لنوع الحساب حسب ما يلي: 2810 االولعن الربع  معدل عائد سنوي على الحساباتمتوسط وتم احتساب 
 % 4905                                            الوسطي السوري

 العائد على الودائع
 %4805 اركة بنسبة مشلليرة السورية  سنويمعدل العائد ال

 %1847 توفير
 %2845 شهر 1ودائع ألجل 
 %3867 أشهر 3ودائع ألجل 
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 %3851 أشهر 6ودائع ألجل 
 %4816 أشهر 5ودائع ألجل 

 %4848 ودائع ألجل سنة
 %4865 ودائع ألجل سنتين

 %4805 ودائع ألجل ثالث سنوات
 

 بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع الحساب حسب ما يلي: 2810 الولاعن الربع  معدل عائد سنوي على الحساباتمتوسط وتم احتساب 
 % 8974                                          الوسطي الدوالر

 العائد على الودائع
 %8874          %188بنسبة مشاركة  معدل العائد الشهري للدوالر

 %8822 توفير
 %8837 شهر 1ودائع ألجل 
 %8856 أشهر 3ودائع ألجل 
 %8855 أشهر 6ودائع ألجل 
 %8863 أشهر 5ودائع ألجل 

 %8867 ودائع ألجل سنة
 %8871 ودائع ألجل سنتين

 %8874 ودائع ألجل ثالث سنوات
 باليورو وفقاً لنوع الحساب حسب ما يلي: 2810 الربع االولعن  معدل عائد سنوي على الحساباتمتوسط وتم احتساب 

 % 8985                                             يوروالالوسطي 
 العائد على الودائع

 %8885 %188بنسبة مشاركة  لليورومعدل العائد الشهري 
 %8883 توفير

 %8885 شهر 1ودائع ألجل 
 %8887 أشهر 3ودائع ألجل 
 %8887 أشهر 6ودائع ألجل 
 %8880 أشهر 5ودائع ألجل 

 %8880 ودائع ألجل سنة
 %8885 جل سنتينودائع أل

 %8885 ودائع ألجل ثالث سنوات
 

 توزع اإليرادات الخاصة بحصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق وفق المعادلة التالية:
 . % 48يحتسب نسبة مضاربة ) تمثل ربح المصرف ( كحد أقصى  -
 .% 18يحتسب احتياطي مخاطر االستثمار بما يعادل  -
ع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق من إجمالي مبلغ اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط بعد طرح كل من حصة يتكون الربح القابل للتوزي -

 المصرف كمضارب و رب مال واحتياطي مخاطر االستثمار.
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و تنفيــذ المشـاريع الخاصــة متوسـط حقــوق المسـاهمين تتضــمن رأس المـال منقوصــاً منـه األمــوال التـي اســتخدمها البنـك فــي شـراء الموجــودات الثابتـة  -
 بالبنك )مشاريع تحت التنفيذ(.

، و تخفـــيض نســـبة يـــورو 535الـــذي بلـــغ علـــى الوعـــاء االســـتثماري بـــاليورو  كمضـــاربحصـــته   كامـــلو قـــد قـــام المصـــرف خـــالل الفتـــرة بالتنـــازل عـــن   -
 .ستثمار المطلقحسابات االو ذلك من أجل تحقيق معدل عائد أفضل على  على الوعاء بالليرة السورية المضارب

تمــت الموافقـــة مـــن قبـــل هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية علـــى تحميـــل أربـــاح وعـــاء المضـــارية بـــبعض المصـــاريف المشـــتركة )بحيـــث يتحمـــل أصـــحاب حســـابات  -
مصــاريف االسـتثمار المطلـق جــزءاً مـن هـذه المصــاريف بنـاًء نسـب تحمــل وعـاء المضــاربة منهـا، ومـن أمثلــة هـذه المصـاريف: مصــاريف مجلـس اإلدارة و 

 تتعلـق بتســيير أمــور أصـحاب حســابات االســتثمار المطلــق وحمايـة أمــوالهم وفــي حــال أظهـرت نتــائج االســتثمار خســائر سـيتحمل كــل  مــن المســاهمين و
تجـة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة هذه الخسارة بنسبة مساهمة كل منهم  إال في حال تعدي المصرف و/أو تقصـيره فإنـه يتحمـل الخسـائر النا

 عن هذا التعدي و/أو التقصير أو مخالفة لشروط العقد. 
 وكـذلك مخصـص التـدني لـم يقـم المصـرف بتحميـل أصـحاب حسـابات االسـتثمار المطلـق أيـاً مـن المصـاريف المشـتركة 2813هذا ومنذ بدايـة عـام  -

 .وأصحاب االستثمار المطلقعلى استقرار الودائع وذلك لغرض تحقيق نسب أعلى لعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً 
و لغـرض احتفـاظ  وأصـحاب االسـتثمار المطلـق وذلـك مـن أجـل جـذب الودائـعقام المصرف بوضع أربـاح متوقعـة منافسـة للعمـالء علـى ودائـع الوكالـة  -

 المصرف بنسبة سيولة كافية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية المركزي.
 من شهر كانون األول. 31من شهر حزيران و  38ن كل عام في يتم توزيع الربح مرتي -
 . % 6بنسبة حدها األدنى   سربح متوقع بيبلغ معدل العائد الخاص بالوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها  -

المترتبـــة علـــى  يحـــدد مجلـــس النقـــد والتســـليف كيفيـــة التصـــرف برصـــيد صـــندوق مخـــاطر االســـتثمار وذلـــك بعـــد تغطيـــة جميـــع المصـــروفات والخســـائر
 . 2885لعام  35، وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم االستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها 

  وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل: استثماروحسابات  يداعاتإ - 3

  
 ليرة سورية مصارف  مصارف 
 المجمـــــــــــوع خارجيــــة محليــــة

 31/11/7101 31/03/8101 31/11/7101 31/03/8101 31/11/7101 31/03/8101 البيــــان 
جارية وتحت  حسابات

 181943597579656 73942291869250 35960697139884 36928198409374 65975398449652 4227752,122773 الطلب

 8 12937395749032 8 12937395749032 8 8 حسابات استثمارات مطلقة 
 8 2985293469564 8 2985293469564 8 8  مرابحة دولية

 ,303651067276,0 87685865176,25 126,8,67316005 206,1761,06770 2672160556,01, 17611360276885 المجموع
 

 ويعود هذا .(السابقة فتر لل لير  سورية  35927491529215 مقابل) لير  سورية  58928193159128 مقيد  السحبالردد  األبلغت 
 االرتفاع إلى ارتفاع سعر الدرف وبقاء المبالغ المجمد  على ما هي عليه.

 
 . ل.س 14,439,154,113يبلغ مبلغ األموال الخادة الدافية بالبنك 

 
  وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر: استثمارحسابات  -4
 يلي: ن تفاديل هذا البند هي كماإ

 

 ليرة سورية مصارف مصارف
 المجمـــــــــــوع خارجيــــة محليــــة

 36/61/7106 63/30/8106 36/61/7106 63/30/8106 36/61/7106 63/30/8106 البيـــــــــــــان
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حسابات استثمارية 
 مطلقة 

0 0 0 12932895709457 0 12932895709457 

 2984394739271 0 2984394739271 0 0 , مرابحة دولية

 11945197809066 1609008 1609066 1609008 11945195489888 , حسابات مجمدة

 15,815,760,594 3,86880 14,364,110,594 3,86880 33652362506000 0 المجمـــــــوع     
 

  لسابقة(.لير  سورية  للسنة ا 718,051,14,364لير  سورية  )مقابل   0  بلغت األردد  المقيد  السحب
 
 :األنشطة التمويليةوأرصدة البيوع المؤجلة ذمم صافي   -5
 تفاصيل هذا البند هي كما يلي: أن

  

 البيــان
 المجمـوع الذاتيـــة الُمشتــركة

13/01/1038 13/31/1037 13/01/1038 13/31/1037 13/01/1038 13/31/1037 
الُمرابحة والمرابحة لآلمر 

 12772247,2342, 7275,274,2,75, , , 12772247,2342, 7275,274,2,75, بالشراء 

 2523332,31 ,7217,,372 , , 2523332,31 ,7217,,372  اجارة الخدمات
ذمم ناتجة عن حسابات 

 5072,1024,4 50,243327,4 , , 5072,1024,4 50,243327,4 خارج الميزانية

 66,091,489,785 61,461,177,404 , , 66,091,489,785 61,461,177,404 المجمـوع
 12,0727712177- 3270025,02705- , , 12,0727712177- 3270025,02705- ينزل: األرباح المؤجلة 

 ,7024042,7,- 7022702252,- , , ,7024042,7,- 7022702252,- ينزل: األرباح المحفوظة
 55255020172354- 552501273,2,24- , , 55255020172354- 552501273,2,24- ينزل: ُمخصص التدني 

صافي ذمم البيوع الُمؤجلة 
 49,149,311,704 45,737,091,713 , , 49,149,311,704 45,737,091,713 وأرصدة التمويالت

 

 
( من رديد ذمم البيوع %74لير  سورية أي ما نسبته ) 5324202,2727,4بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأردد  التمويالت غير المنتجة  -

 . ( للفتر  السابقة %,75.0لير  سورية أي ما نسبته ) 14951592059161ُمقابل ، ؤجلة وأردد  التمويالت المُ 
لير  سورية أي ما  54237,27,72,27والمتراكمة  بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأردد  التمويالت غير المنتجة بعد تنزيل األرباح المحفوظة  -

 14924594559115مقابل  ،والمتراكمة ع المؤجلة وأردد  التمويالت  بعد تنزيل األرباح المحفوظة( من رديد ذمم البيو ٪ 2,.74نسبته )
 ( للفتر  السابقة.% 23868لير  سورية أي ما نسبته  )

 ال يجد تمويالت ممنوحة للحكومة السورية  -
خددممات المحممتفا بحمما وارتمم ت ادار  المدممرف أن تممم اعممداد اختبممارات جحممد للمحفظممة اال تمانيممة مممن دبممل المدممرف لتقممدير مممد  كفايممة الم -

 ودمممممررت إضمممممافة مبلمممممغ، غيمممممر كافيمممممةليمممممر  سمممممورية  ,,,2,,,1152والبالغمممممة  45/57/7,52المخددمممممات اةضمممممافية المحجممممموز  كمممممما فمممممي 
  ل.س ,,,2,,,2732مبلغ   4/7,57,/45ل.س ليدبح إجمالي المخددات اةضافية المحجوز  لغاية  ,,,2,,,5242
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 )مباشرة(: تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالتمخصص 
  45/,4/7,57 45/57/7,52 

 57215025272540 55255020172354 الرديد في بداية الفتر 
 ,2472,47247 ,,,50,24,72 خالل الفتر   المكون )المسترد(

 52,7,227,2,75- , فرودات تقييم
 ,712273252- ,  لمعدومة(الديون االمستخدم من المخدص خالل الفتر  )

 3572,722730- ,5752,54223- ما تم رده لإليراد
 11,119,958,413 11,195,146,673 الرديد في نحاية الفتر 

 
/ 557قم )يتم تكوين مخصصات تدني لكافة ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت بما فيها ذمم اإلجارة تقيداً بأحكام قرار مجلس النقد والتسليف ر 

 وتعديالته. 2885( لعام 4م.ن/ب
ل.س  والـــــديون غيـــــر المنتجـــــة ) مباشـــــرة وغيـــــر مباشـــــرة(   3091269647قيمـــــة مخصـــــص التـــــدني للـــــديون المنتجـــــة ) مباشـــــرة وغيـــــر مباشـــــرة ( يبلـــــغ 

ل.س والمخصصـــــــات االضــــــافية تبلـــــــغ  1194889888ل.س حيــــــث تبلــــــغ قيمـــــــة مخصــــــص التــــــدني للـــــــديون غيــــــر المباشــــــرة   18938091129051
 ل.س 06894879175

لير  سورية مقابل  53520022553مبلغ  المخددات التي انتفت الحاجة إليحا نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخر  بلغت 
 السابقة. فتر لير  سورية لل 72532245,22,3

 
 

 
 األرباح المحفوظة: -

 / ليرة سورية لبيــانا
 المجمـوع ذاتــية ُمشتركــة

31/03/1018 31/11/1017 31/03/1018 31/11/1017 31/03/1018 31/11/1017 
 277720,0,,2 ,7024042,7, , , 277720,0,,2 ,7024042,7, الرصيد في بداية السنة

ُيضاف: األرباح المحفوظة خالل 
 ,4352,31271 ,,12255725 , , ,4352,31271 ,,12255725 السنة

 4,2,542510- ,  , 4,2,542510- , فروقات التقييم
ينزل: األرباح المحفوظة خالل 

 417223727,0- 1,22212141- , , 417223727,0- 1,22212141- السنة المحولة إلى اإليرادات

 70227,2455- , , , 70227,2455- ,ينزل: األرباح المحفوظة التي تم 
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 شطبها
 619,393,086 619,719,717 , , 619,393,086 619,719,717 الرصيد في نهاية السنة

 
 
 
 
 موجودات مالية ُمتاحة للبيع: -6

 

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 
  :ات في األسهمستثمار االعن  فصاحفيما يلي جدواًل لإل

 رة سوريةلي                                                                                            31/03/1018      

 اسم الجهة المصدرة للسهم
طبيعة النشاط 
الرئيسي للجهة 

 المصدرة

رأس مال الجهة 
 القيمة السوقية عدد األسهم تاريخ الشراء نسبة التملك المصدرة

القيمة 
 االسمية

قيمة الرهن 
 على السهم

  4,790,000 7,319,110 4,000 16/11/1010 070000071 663,133,339,150  خدمي ناقالت الغاز

  103,001,500 341,865,198 1,030,015 11/05/1014 070515115 1,000,000,000  التامين  التكافلي شركة العقيلة للتأمين

 ليرة سورية                                                                                       31/11/1017        

 للسهمالجهة المصدرة  اسم

طبيعة النشاط 
الرئيسي للجهة 

 المصدرة

رأس مال الجهة 
 المصدرة

 نسبة التملك
تاريخ 
 الشراء

 القيمة السوقية عدد األسهم
القيمة 

 يةسماال
قيمة الرهن 
 على السهم

  4,789,600 7,706,466 4,000 16/11/1010 070000071 663,177,954,410 خدمي ناقالت الغاز

  103,001,500 381,768,466 1,030,015 11/05/1014 070515115 1,000,000,000 التامين ليشركة العقيلة للتأمين التكاف

 
 صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك: -7

  إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31/03/1018 
 البيــان

 / ل.س المجمـوع الذاتية الُمشتركة

+ االستهالك الُمتراكم التكلفة  

االستهالك  التكلفة القيمة صافي مخصص التدني
 الُمتراكم

صافي 
 القيمة

 صافي القيمة االستهالك الُمتراكم التكلفة

موجودات إجارة 
 3,,47223132 3725302035- 1,,32,,4212 , , , 3,,47223132 3725302035- 1,,32,,4212 ُمنتهية بالتمليك 

 317,454,064 48,149,941- 375,604,005 0 0 0 317,454,064 48,149,941- 375,604,005 المجمــوع
 

 البيــان
 المجمـوع ذاتيــة ُمشتركــة

31/03/1018 31/57/1017 31/03/1018 31/57/1017 31/03/1018 31/57/1017 

 47023232047 43025732357 8 8 47023232047 43025732357 ـ أسهم شركات    
مجمـوع الموجودات المالية 

 389,474,931 349,184,418 0 0 389,474,931 349,184,418 للبيعالُمتاحة 
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31/11/1017 
 البيــان

 / ل.س المجمـوع الذاتية الُمشتركة

 التكلفة
+ االستهالك الُمتراكم  

 مخصص التدني
 التكلفة صافي القيمة

االستهالك 

+الُمتراكم  

مخصص 

 التدني

 صافي

 القيمة
 التكلفة

االستهالك 

+الُمتراكم  

 مخصص التدني

 صافي القيمة

ت إجارة موجودا

 ُمنتهية بالتمليك 
5,52,402274 -432,152232 ,,24772,4, , , , 5,52,402274 -432,152232 ,,24772,4, 

 66,388,036 34,651,747- 101,039,783 0 0 0 66,388,036 34,651,747- 101,039,783 المجمــوع

 

 . لير  سورية غير منتج 6,309,871منحا لير  سورية  6,471,870أدساط اةجار  الُمستحقة  إجماليبلغ  -
 .لير  سورية غير منتج 595349652منحا  لير  سورية كما في الفتر  السابقة 698379852ُمقابل  -
 . لير  سورية 4,817,175بلغ مخدص التدني لقيمة موجودات االجار  المنتحية بالتمليك مبلغ  -

 
 أو التصفية:  ستثماراالصافي موجودات قيد  -8

 البند هي كما يلي: إن تفاديل هذا 

 البيــان
 المجمـوع الذاتية الُمشتركـة

31/03/1018 31/11/1017 31/03/1018 31/11/1017 31/03/1018 31/11/1017 
 5,,2,,,11,2 5,,5342,212 , , 5,,2,,,11,2 5,,5342,212 مقتناة بغرض المرابحة 

 21520712712 21,27422772 , , 21520712712 21,27422772 موجودات آيلة لوفاء ديون.
 524,520712717 70020572777 , , 524,520712717 70020572777 (3اإلجمالي )

تدني موجودات  مخصص
 ,,,2,,322- , , , ,,,2,,322- , ايلة لوفاء ديون

 1,197,165,858 70020572777 0 0 1,197,165,858 70020572777 (1-3الصافي )
 

 وجودات التي آلت ملكيتحا للمدرف وفاء لديون مستحقة: فيما يلي ملخص الحركة على الم

 13/01/1038   13/31/1037 
  المجموع ىموجودات مستملكة أخر  مستملكةعقارات  
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
 274217,2157 23225,12712 , 23225,12712 رصيد بداية السنة     

 475277,21,3 ,324572,4 , ,324572,4 إضافات
 41725752750-  ,  استبعادات

 , ,,,2,,322 , ,,,2,,322 مخصص استهالك
 , , , , خسارة التدني

 747,165,857 21,27422772 , 21,27422772 رصيد نهاية السنة 
 

 
 موجودات أخرى   - 9

  ان تفاديل هذا البند هي كما يلي:

 
13/01/1038 13/31/1037 

 ,522,4,231 77237,2101 قبض إيرادات برسم ال
 1752,142377 ,32723,3270 مصروفات مدفوعة مقدما  

 2,422,07, ,2327272, إجارة منتهية بالتمليك. ذمم 
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 1,5220,2,27 721232551,, حسابات مدينة أخرى -أخرى 
 2,,572,7,2, 12324052771 نقد مفقود للفروع المغلقة

 2,,572,7,2,- 12324052771- مؤونة نقد مفقود للفروع المغلقة
 1,046,513,641 464,161346870 المجمـــــــوع                                       

 
 
 
 
  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي : -01

دى مصرف سورية أن تحتفظ ل يجب على المصارف الخاصة 2881( لعام 20بناًء على قانون إحداث المصارف الخاصة والمشتركة رقم )  
 من رأس مال المصرف، ويتم اإلفراج عنها فقط عند تصفية المصرف.  %18المركزي بوديعة مجمدة )محجوزة( تعادل 

 يتكون هذا البند مما يلي :

  
36/03/1068 

 ل.س
36/61/1067 

 ل.س

 ,275,273,,, ,275,273,,, ليرة سورية
 42,30237,2727 42,30237,2727 دوالر أمريكي

  
3,656,143,711 16,2,61516731 

 
 مالية:ومؤسسات مصارف  استثماروحسابات  إيداعات -11

  36/03/1068  36/61/1067  

  

 خـــــارج داخــــل الجمهورية
 خـــــارج داخــــل الجمهورية المجمـــوع الجمهورية

 المجمـــوع الجمهورية

  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  
حسابات جارية وتحت 

 لطلبا
732,1,2,102374 22,272,40 732,1225452177 3527,1210,24,, 22,,02715 3527272,,12,55 

 1,02,072372 , 1,02,072372 1724572270, , 1724572270, ودائع مجمدة 
لمدة حسابات استثمار 

 , , , , , , ثالثة أشهر أو أقل

لمدة حسابات استثمار 
 5427332,5422,1 , 5427332,5422,1 , , , تزيد عن ثالثة أشهر 

 55,686,371,743 7,069,151 55,679,301,491 15,309,450,311 7,071,039 15,301,378,171 المجموع      

 
 :تأمينــات نقديـــة -11

 : ن تفاديل هذا البند هي كما يليإ
 

 البيان
45/,4/7,57  

 بالليرات السورية
45/57/7,52 

 بالليرات السورية 
 الذاتية المشتركة الذاتية المشتركة
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 , ,5,2711223 , 5,27112233 ت مينات مقابل ذمم البيوع المؤجلة وأردد  التمويالت 

 , 1247423732717 , ,4217,275,,2, ت مينات مقابل تسحيالت غير مباشر 

 , 3732,13 , 72,522713 هامش الجدية

 , 5,,452,74227,2 , ,4320,22743247 ت مينات أخر  

 , 36,417,944,119 , 40,914,194,188 مجموعال

 
 
 
 ُمخصصات متنوعة: -31

  ن تفاديل هذا البند هي كما يلي:إ  مشتركة :
 

 
 خالل السنة المستخــدم السنــــة المكون خالل السنــــة رصيد بداية

 مـا تـم رده
 لإليرادات

 رصيد نهاية
 السنـة

 ليرة سورية ليرة سورية رة سوريةلي ليرة سورية ليرة سورية 13/01/1038
 7,,57724,02 , ,704242- , 72427,,5772 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 7422372747 , , , 7422372747 مؤونة القطع التشغيلي
 7027,22,05 , 5512,042551- ,7721,7235 ,5512207240 مخصص ضريبة أجور وحوافز
 ,,,2,,5523 ,,322,727- , ,,,34,2 ,,512,2727 م. تدني للديون غير مباشرة 

 , , , , , تأمين ذاتي
 146,784,937 4,708,800- 115,386,485- 19,004,410 337,875,811 المجمـــوع     

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 13/31/1037
 72427,,5772 , ,,17237724- ,352010207 50025732,07 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 7422372747 , , 50277,2501 420772,34 مؤونة القطع التشغيلي
 ,5512207240 , 57325742017- 77423442775 2,,2,21342 مخصص ضريبة أجور وحوافز
 ,,512,2727 021232,21- , ,,,327202 7,24,22721 م. تدني للديون غير مباشرة 

 , ,,,2,,,5112- , , ,,,2,,,5112 تأمين ذاتي
 337,875,811 164,574,675- 141,666,158- 190,099,061 455,017,683 المجمـــوع     

 

 
 ـ ضريبة الدخل:41

 
 .  15/85/2817بتاريخ  3/ ح /  66بموجب اخبار قرار لجنة فرض الضريبة رقم  2880اليوجد أرباح وال خسائر قطعية تخص بيانات عام 

 ل.س بموجب اخبار بقرار لجنة فرض الضريبة  1295409168الضريبة الذي تم تسديده بقيمة  : فرق 2818أما بخصوص بيانات عام 
  84/18/2817بتاريخ  3/ ح /  04رقم 

 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:ـ  أ

 
13/31/7332  13/31/7332   
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  ليرة سورية  ليرة سورية 
 قبل الضريبة اسبيالمح /الربحالخسارة 0256,506021 160156315,,

 تطرح: أرباح غير خاضعة للضريبة  112600065,7- 11761056182-
 تضاف: مصروفات غير مقبولة ضريبيا   067,16300 ,336712623

 الربح الضريبي 1061316,75, 51,65,26122
 نسبة ضريبة الدخل 12% 12%

 ضريبة الدخل 327611863,0 300633,6110
 ة مؤجلة يطرح موجودات ضريبي 0 0

 المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار 327611863,0 300633,6110
 نسبة رسم إعادة اإلعمار % 30 2%

 يضاف : رسم إعادة اإلعمار ,326711683 265226837
 مصروف ضريبة دخل السنة 37160,06082 ,3356271632

 
 الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل كما يلي: – ب

13/37/2733  13/31/2733  السنة  
 رصيد أول المدة 36200633,6100 0690359883

 المضاف خالل السنة 327611863,0 64294459733
 لسنوات سابقةيضاف فروقات ضريبية   0 75394219653
 يضاف : رسم إعادة اإلعمار ,326711683 6492449573

 المستخدم خالل السنة  75394219653- 0690359883-
 رصيد آخر المدة 07597559651 36200633,6100

 مطلوبات ضريية مؤجلة: -ج
13/37/2733  13/31/2733  السنة  

 رصيد أول المدة 7068716121 0
 

-7890729353 1898729755- 
المضــــاف / المطــــروح خــــالل الســــنة ) األربــــاح 
ــــوفرة  ــــة المت ــــر المحققــــة عــــن األدوات المالي غي

 للبيع (
 خر المدةرصيد آ 067006208, 7068716121-

 
 

 مطلوبات ُأخرى: -15
 ن تفاديل هذا البند هي كما يلي:إ

  36/03/1068  36/61/1067  

 ل.س ل.س  

 422012,112475 3254020732044 شيكات مقبولة الدفع 
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 ,,42454277225 22,7,,723,421 ذمم دائنة أخرى 
 500270,2275 1720002330 مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

 ,,,02 432,14 عية مجنبةأرباح غير شر 
 ,44235 432170 حسابات بين الفروع

 224,22,512,27 2727,,210,21,               المجموع     
 
 
 
 
 ات المطلقة: ستثمار االـ حسابات 61

 :  إنَّ تفاديل هذا البند هي كما يلي
 

 البيــان
36/03/8106  36/61/7106  

 عمالء
مصارف ومؤسسات 

 مالءع المجمـوع مالية
مصارف ومؤسسات 

 المجموع مالية

 33950594019568 2297039574 33956696579506 12601860,56,17 6592369703 35905597279054 حسابات التوفير

 51962795609555 25194819788 51937691679255 256,1561736531 53097469788 54985596249713 ألجـلودائع 

 7965193309072 1981794409072 6963390589888 2602062786871 2961196209072 2944795589888 الوكاالت االستثمارية

 0168,861806817 ,361036,15625 03627,67226183 026,1160356011 161306,316122 016501610162,7 المجمـوع

أعباء محققة غير 
 مستحقة الدفع

54291069242 26593459515 01195319757 18067806330 37613,6205 10860026,11 

إجمالي حسابات 
 االستثمار الُمطلقة

01605265886800 1658860276870 0,6515655,6,70 03602762556500 3610868236020 0161,,61026520 

 
 
 : القيمة العادلة التغير المتراكم فيـ 71

 إنَّ تفاديل هذا البند هي كما يلي: 
 

 البيــان
 ذاتيــة مشتـركة

13/31/2337  13/61/7332  13/31/2733  13/61/7332  

 3 3 363,160,610 653,045,160 الموجودات المالية الُمتاحة للبيع

 3 3 363,160,610 653,045,160 المجمـوع

 

 

 

 

  

 القيمة العادلة كانت على النحو التالي: احتياطينَّ الحركة على إ
 القيمة العادلة/ ضمن حقوق الملكية:  احتياطي -
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ي ب ل انا ـ موجودات مالية  ـ
 ُمتاحة للبيع

استثمارات 
 في العقارات

موجودات ُمتاحة 
 للبيع 

 المجمـوع

13/01/1038 38161086,31 0 0 38161086,31 

 21296179167 8 8 21296179167 الرصيد في بداية السنة

 4892519385- 8 8 4892519385- أرباح )خسائر( غير ُمتحققة
 1898729755 8 8 1898729755 مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

 38161086,31 0 0 38161086,31  الرصيد في نهاية السنة

13/31/1037 1316,3763,7 8 8 1316,3763,7 

 1498319555 0 0 1498319555 الرصيد في بداية السنة

 26594579561 0 0 26594579561 أرباح )خسائر( غير ُمتحققة
 7890729353-   7890729353- مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

 1316,3763,7 0 0 1316,3763,7 الرصيد في نهاية السنة 

 
 :ستثماراالمخاطر  احتياطي -81

 هي كما يلي:  ستثماراالمخاطر  احتياطية على دلاإنَّ الحركة الح
 

36/03/1068 البيــان  36/61/1067  

 74222422223 42421572,02 رصيد بداية الفترة
 ,5422021221 15255,25,3 اإلضافات خالل الفترة

 2772,,727- 142507 فروقات تقييم
 42421572,02 3732,772,10 رصيد نهاية الفترة

 
 
 

 رأس المال - 19
 188قدرهاأسمية سهم بقيمة  5596109314موزعة على  ل.س 5956190319488من  2810 آذار 31يتكون رأس مال المصرف كما في 

   ل،س للسهم الواحد. 

تحويل جزء من مركز القطع المقابل لرأس المال المكتتب بالدوالر األمريكي إلى الليرة السورية وتثبيت مركز قطع قام المصرف ب -
/ل . أ( 325دوالر أمريكي بموجب موافقة لجنة ادارة مصرف سورية المركزي بالقرارين  رقم ) 3897129775بنيوي بمبلغ 

 . 2812نيسان  24 /ل. أ ( تاريخ645، والقرار )2812شباط  28بتاريخ 
 قطع ومركز،  دوالر 3795519575 بمبلغ  أمريكي دوالر بنيوي قطع مركز وتثبيت البنيوي القطع من جزء بترميم المصرف وقام -

 .38/4/2814 تاريخ 1325/166 رقم بالكتاب المركزي سورية مصرف موافقة بموجب يورو 1898889888 بمبلغ يورو
 

 : احتياطي مخاطر التمويل -10
( 3/م.ن/ب,1,وأحكام درار مجلس النقد والتسليف ردم ) 7,57( لعام 3/م.ن/ب0,7بناء على أحكام درار مجلس النقد والتسليف ردم )ـ 

 ، 0,,0/57/7( تاريخ 3/م.ن/ب102والمعدل لبعض أحكام القرار ردم )  ,53/3/7,5تاريخ 
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م لمخاطر التمويل في حساب احتياطي مخاطر االستثمار، ما م يتم دمج حدة أدحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي العا
يعني أنه ال حاجة لتكوين احتياطي عام لمخاطر التمويل في حال أن احتياطي مخاطر االستثمار يبلغ مقدار احتياطي عام مخاطر 

فروضة بموجب المرسوم التشريعي التمويل المطلوب تكوينه أو يزيد عنه، ويجب أال يقل احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات الم
الخاص بالمدارف اةسالمية أو مقدار حدة أدحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر  1,,7/ لعام 41ردم /

 التمويل أيحما أكبر.
المية جحة استمرار تكوين والخاص بالمدارف اةس 1,,7/ لعام 41/ من المرسوم التشريعي ردم /53م  يستمر العمل ب حكام الماد  /

احتياطي لمواجحة مخاطر االستثمار المشترك لتغطية خسا ر ناتجة عنه وذلك حتى يدبح مبلغ االحتياطي مثلي رأس المال المدفوع 
 للمدارف اةسالمية او أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف.

أن لتقدير مد  كفاية المخددات المحتفا بحا وارت ت ادار  المدرف  م تم اعداد اختبارات جحد للمحفظة اال تمانية من دبل المدرف
غير كافية ودررت إضافة مبلغ  لير  سورية ,,,2,,,1152والبالغة  45/57/7,52المخددات االضافية المحجوز  لغاية 

 ل.س ,,,2,,,2732مبلغ   4/7,57,/45ليدبح إجمالي المخددات اةضافية المحجوز  لغاية ل.س  ,,,2,,,5242
وتبلغ  472,412530مبلغ  4/7,57,/45م دام المدرف بتشكيل مخدص على الديون المنتجة للتسحيالت المباشر  القا مة بتاريخ   

ل.س  وتبلغ  052307لير  سورية  وللتسحيالت غير المباشر  مبلغ وددره  ,حدة أدحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغًا وددره
 ل.س  ,مارية المطلقة منحا مبلغًا وددرهحدة أدحاب الحسابات االستث

وتبلغ حدة  20572717,,5,24مبلغ  4/7,57,/45م دام المدرف بتشكيل مخدص للديون غير المنتجة للتسحيالت المباشر   بتاريخ 
حدة ل.س  وتبلغ  ,,,2,,227ل.س  وللتسحيالت غير المباشر  مبلغ وددره  ,أدحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغًا وددره

 ل.س  ,أدحاب الحسابات االستثمارية المطلقة منحا مبلغًا وددره
 ل.س 525,72377ل.س وللتسحيالت غير المباشر   71027072214وتبلغ المخددات االضافية للتسحيالت المباشر  

، 7,54المدرف لنحاية عام  م تم تعليق تكوين االحتياطي العام لمخاطر التمويل لألدول الممولة من المساهمين واألموال التي يضمنحا
وهو نفس المبلغ الذي تم تكوينه بتاريخ  212723,3,,5 45/57/7,57حيث بلغ إجمالي احتياطي العام لمخاطر التمويل لغاية 

. مع العلم أن المدرف ملزم باستكمال احتجاز اةحتياطي العام لمخاطر التمويل المتوجب وفق أحكام القرار 45/57/7,55
 35/م.ن/ب0,7عند انتحاء العمل بالقرار  3/م.ن/ب,1,ديله بالقرار /م.ن/ب وتع102

وددره  مبلغاً   4/7,52,/45م تبلغ حدة أدحاب حسابات االستثمار المطلق من احتياطي مخاطر التمويل والمحتجز  لغاية تاريخ 
خاطر التمويل لألدول الممولة نتيجة تعليق تكوين االحتياطي م 0/7,57/,4لير  سورية وهي محتسبة لتاريخ     7727102151

 من أدحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد التاريخ المذكور. 

لير    545250,2715 ( بمبلغ3/م.ن.ب0,7م  تم االحتفاظ بالمخددات السابقة الفا ضة عن متطلبات درار مجلس النقد والتسليف )
 لير  سورية.     ,سابات االستثمار المطلقة مبلغًا وددره وتبلغ حدة أدحاب حعن الديون المباشر  وغير المباشر  ،سورية، 

 
 إيرادات ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت:  -11

 إنَّ تفاديل هذا البند هي كما يلي:
 

 البيــان
 ُمشتركـة

13/01/1038 13/01/1037 
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 1986094419547 1935194779155 الُمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء

 8 8 عاالستصنا 

 291529617 659680 إجارة الخدمات  -ُأخرى 

 296529888- 297059888- سداد مبكر جا ز  -أخر  

 360,7600163,5 3615867,36801 المجمــوع

 مؤسسات مالية:المصارف و من الإيرادات  -11
 إن تفاديل هذا البند كمايلي:

 البيــان
 ُمشتركـة

13/01/1038 13/01/1037 
 6398259876 5795179564 (وكالة ارية )ودائعحسابات استثم

 795049142 090739253 حسابات استثمارية )مرابحة دولية(

 7360316138 61036127,, المجموع
 

 

 صافي إيرادات إجارة:  -31
 إنَّ تفاديل هذا البند هي كما يلي:  

 

 البيــان
 ُمشتركـة

13/01/1038 13/01/1037 
 1595459667 2394829235 لتمليكإيرادات إجارة منتهية با

 8 8 يُطرح: مخصص تدني

 7,,3262506 1165016110 المجمــوع

 
 

 ؤجرة:مقتناة بغرض اإلجارة أو مموجودات  اهتالك -41
 

 البيــان
 ُمشتركـة

13/01/1038 13/01/1037 
 0 0 اهتالك موجودات اإلجارة التشغيلية

 595029074 1394779812 يكاهتالك موجودات اإلجارة المنتهية بالتمل
 060816875 3165776031 المجمــوع

 

 :الدخل المشترك القابل للتوزيعـ 51
ل.س لنفس الفترة لعام  1915891159185ل.س مقابل مبلغ  1945295009202يبلغ الدخل المشترك القابل للتوزيع مبلغ  -

2817 
 القابل للتوزيع: تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من الدخل المشترك -
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 13/01/1037 13/01/1038 البيــان
   عمالء )حسابات استثمار على أساس المضاربة(:

 52630,6,82 1615061,3, توفير -
 10263016302 10,670,6333 ألجل -

 12061806880 5,060526571 المجموع
 مال:ورب  ستثماراالحصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل ب -61

 :ورب مال ستثماراالووكيل ب بدفته ُمضاربالقابل للتوزيع  الدخل المشترك دة المدرف منحتبلغ 
 إن تفاديل هذا البند هي كما يلي:  -

 13/01/1037 13/01/1038 البيــان
 10495249654 22591339053 بصفته ُمضارب
 60695049225 75696529753 بصفته رب مال

 87360086011 ,083681,6,5 المجموع
 
 

 ية:ستثمار االتفاديل الوكاالت  يلي جدواًل يبينفيما 
 13/31/1037 13/01/1038 البيــان

 متوقعالوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بربح 
 ,,,52,01277,2 ,,,52055227,2 %6> وحتى 1  

 ,,,2,,,4372 , %7> وحتى 6
 ,,,1,2201,2 ,,,201,2,,5 %0> وحتى 7
 ,,,2,,3274721 ,,,2,,,2,,422 %5> وحتى 0
 72727,,524,52 525372,772727 %18> وحتى 5
>18% , 5,,2,,,2,,, 

 7,651,338,871 6,911,198,871 االجمالي
 

 ل.س 1027322,34 بمبلغ منها أربح تحفيزية  ل.س 646,169,641وتبلغ تكلفة ودائع الوكالة االستثمارية مبلغ 

 ارة( الفترةحصة السهم من ربح )خس - 71
 

 13/01/1037 13/01/1038 البيــان
 13223,520,7 275212020,2 صافي ربح الفترة

 012,572453 012,572453 المتوسط المرجح لعدد األسهم
 5773 8717 حصة السهم األساسية

 
 



31 

 
 
 
 
 
 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة - 81

 البيان
13/01/1038 13/01/1037 

 يرة سورية ل ليرة سورية 
 ,7213,2701225, 5,723,32,572,47 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر
يضاف  إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى 

 02072,,442,042 22732,11,,,2,, المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

 ,,1,2017237522 ,1,27,52450257- أرصدة مقيدة السحب        

 151,591,387,469 118,930,013,573 الصافي
 

 :طراف ذات عالقةأالمعامالت مع  -19
العتياديممة ات االعليما ضمممن النشماط دار واة دار المسمماهمين وأعضماء مجلممس اةكبمار ممع الشممركة األم وممع مدمرف بالممدخول فمي معممامالت ال دمام

لتجارية، إنَّ جميع ذمم البيوع الُمؤجلة والتممويالت الممنوحمة لألطمراف ذات العالدمة ُتعتبمر منتجمة نسب الُمرابحة والعموالت اللمدرف وباستخدام 
 .لم ُيؤخذ لحا أي ُمخددات و 
  

 : الفترةفيما يلي ُملخص الُمعامالت مع جهات ذات عالقة خالل  -

 الشركة األم 8103
الشركات 

 التابعة
الشركات 

 الشركات الزميلة الشقيقة
المشاريع 

 شتركةالم
أعضاء هيئة 
يةالرقابة الشرع  

             بنود داخل الميزانية:
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى  -

      732710213,2241 مؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل و المصارف 

       ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت 
 

الشركات  الشركة األم 1037
 التابعة

ت الشركا
 الشقيقة

المشاريع  الشركات الزميلة
 المشتركة

أعضاء هيئة 
يةالرقابة الشرع  

             بنود داخل الميزانية:
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى  -

      ,732,342437241 مؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل و المصارف 

       ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت 
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 :دارةوهيئة الرقابة الشرعية ومجلس اإل العليا للمصرفالتنفيذية  دارةاإلأخرى( ت ومنافع آرواتب ومكافلمنافع )فيما يلي ملخص 
  

  13/01/1038 13/01/1037 
 ليرة سورية ليرة سورية  

   اإلدارة التنفيذية العليا:
 74,768,331 85,614,151 رواتب        -
 1,171,000 13,001,700 آتمكاف        -
 5720,72044 10,711,619 أخرى         -

   مجلس اإلدارة:
 , 0 رواتب        -
 0 0 مكافآت        -
 4,500,000 5,150,000 بدالت        -

 1,138,770 1,035,799 اقامة وتنقالت وأخرى
   هيئة الرقابة الشرعية:

 ---- 675,000 مكافآت        -
 440,000 890,711 بدالت        -

مصاريف سفر واقامة أعضاء 

 الهيئة الشرعية
136,380 1,131,019 

 98,154,063 118,315,461 المجموع     
 

  للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية:القيمة العادلة  -30
 : مطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات الماليةالقيمة العادلة للموجودات وال أواًلـ

 . في البيانات الماليةُيظحر الجدول التالي القيمة الدفترية والعادلة للموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية العمومية التي ال تظحر بالقيمة العادلة 
 

 

13/01/1038 13/31/1037 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية البيان                      

     الموجودات المالية -

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف  -
 ,5,5234022122,0 ,5,5234022122,0 72273723722,13 72273723722,13 ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

ستثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات حسابات ا -
 2103,,71275122 2103,,71275122 ,5,7277 ,5,7277 مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر 

 302730245722,3 302730245722,3 3122422,052274 3122422,052274 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت  -
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 , , 7124,0231,2455 7124,0231,2455 يةإيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مال-

 112,7,24252234 112,7,24252234 102,0322702715 102,0322702715 ودائع العمالء-
 
 
 
 
 

 ثانيًاـ تحديد مستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة: 
 ليرة سورية / 31/03/1018

القيمة العادلة مقاسة من  يةالقيمة الدفتر  البيـان
 خالل المستوى األول

القيمة العادلة مقاسة من 
 خالل المستوى الثاني

القيمة العادلة مقاسة من 
 المجموع خالل المستوى الثالث

 43025732357 , , 43025732357 5,1207,25,0 موجودات مالية متوفر  للبيع
   

 ليرة سورية / 31/11/1017

 دفتريةالقيمة ال البيـان
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى األول
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى الثاني

القيمة العادلة مقاسة من 
 خالل المستوى الثالث

 المجموع

 47023232047 , , 47023232047 5,120712421 موجودات مالية متوفر  للبيع
 

 راض قياس القيمة العادلةتقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغ
 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستعمال مستويات التقييم التالية:

 المستوى األول: يمثل القيمة العادلة لألسعار المتداولة )غير المعدلة( لموجودات مماثلة في أسواق فعالة.
سعار المتداولة ضمن المستوى األول والتي يتم مالحظتها بشكل مباشر )من خالل األسعار( المستوى الثاني: يمثل العناصر األخرى بخالف األ
 أو بشكل غير مباشر )يتم اشتقاقها من األسعار(.

 المستوى الثالث: يمثل الموجودات غير المرتبطة ببيانات السوق.
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 :إدارة المخاطر -13
 اإلفصاحات الكمية:

 ماناالئتمخاطر ا  
 اإلئتمانية حسب درجة المخاطر :توزيع التعرضات  (1

 تتوزع  التعرضات اة تمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:  
 

31/03/1018 
 ليرة سورية

 التمويالت العقارية األفراد

 الشركات
الحكومة 
والقطاع 

 العام

المصارف 
والمؤسسات 
المصرفية 

 االخرى 

المؤسسات الصغيرة  الشركات الكبرى  المجموع
 متوسطةوال

        ديون متدنية المخاطر

عادية )مقبولة 
 المخاطر(

1911597359567 11940695239523 22972696009337 1905595269850 8 8 17630161756182 

تتطلب اهتماما  
 خاصاً 

2790429177 1940594539616 4930698139582 35095469330 8 8 ,6128612,6011 

 0 8 8 8 8 8 8 غير منتجة:
 13,61736553 8 8 595349578 6796329558 24196349681 194659328 دون المستوى 

 32265006001 8 8 1893279511 12691509148 1693339035 295419816 مشكوك في تحصيلها
 316,1868,26521 8 8 53593079272 11947095889273 05898409614 37895259253 رديئة 
 2762,160,86331 0 0 1637563116250 18678260116101 35608061056280 3621162376771 المجموع

يطرح: اإليرادات 
 1067106737,- 8 8 3395509406- 41495439333- 13591719157- 4196569781- المحفوظة

يطرح: مخصص 
 التدني

-33396509404 -0097229232 -18911398689055 -65590859862 8 8 -336302615,6,71 

 52671760036711 0 0 1658061206003 18612760186075 316821620363,0 3635761016288 الصافي

 
ل.س  والــــــديون غيــــــر المنتجــــــة ) مباشــــــرة وغيــــــر مباشــــــرة(  12137,1,82قيمــــــة مخصــــــص التــــــدني للــــــديون المنتجــــــة ) مباشــــــرة وغيــــــر مباشــــــرة ( يبلــــــغ 

 2,318321320ل.س والمخصصــات االضــافية تبلــغ  3318331333رة ل.س حيــث تبلــغ قيمــة مخصــص التــدني للــديون غيــر المباشــ  33113213371207
 .ل.س

 

31/11/1017 
التمويالت  األفراد ليرة سورية

 العقارية

الحكومة  الشركات
والقطاع 

 العام

المصارف 
والمؤسسات 
المصرفية 

 االخرى 

المؤسسات الصغيرة  الشركات الكبرى  المجموع
 والمتوسطة

        ديون متدنية المخاطر

 36983696669202     1975097669234 21945896829745 11952895509511 06693309352 عادية )مقبولة المخاطر(

 18971695829080     74795269625 5913597709823 75091769515 3496219637 تتطلب اهتماما خاصاً  

               غير منتجة:

 11894519721     193779461 1690319302 5892159250 298679628 دون المستوى 

 10594029366     1390159410 16090619343 292179416 5049105 مشكوك في تحصيلها
 13954595219827     55795569287 11978395549462 00093149122 35592569236 رديئة 
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 56101,,060086,     1657068826020 51623,60176022 316,0068816112 3610168,86071 المجموع

يطرح: اإليرادات 
 المحفوظة

-5192329427 -12691149607 -41790459630 -3491569334     -62593539806 

 11911595509414-     01596259483- 5907398089423- 0198079537- 34691619851- يطرح: مخصص التدني

 50615061316705     16,1,60,06131 11611260076805 3165016,806003 ,0026575620 الصافي

 
ل.س  والــــديون غيـــــر المنتجــــة ) مباشـــــرة وغيــــر مباشـــــرة(  13890019163قيمــــة مخصــــص التـــــدني للــــديون المنتجـــــة ) مباشــــرة وغيـــــر مباشــــرة ( يبلـــــغ 

ل.س والمخصصـــــــات االضـــــــافية تبلـــــــغ  1596729088ل.س حيـــــــث تبلـــــــغ قيمـــــــة مخصـــــــص التـــــــدني للـــــــديون غيـــــــر المباشـــــــرة  18925595459200
 ل.س 78490849763
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 4/7,57,/45 كما في يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اة تمانية حسب القطاع االدتداديالتركز حسب القطاع االقتصادي :  (5

 
 
 

القطاع                
 االقتصادي  

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

ى بنوك أرصدة لد
 مركزية

              113957798449866 113957798449866 

إيداعات وحسابات  -
استثمار وشهادات لدى 

المصارف ومؤسسات 
مصرفية لمدة ثالثة 

 أشهر أو أقل 

07904094279654               07904094279654 

إيداعات وحسابات  -
استثمار وشهادات لدى 

المصارف ومؤسسات 
ثالثة  مصرفية لمدة

 أكثرأشهر أو 

1609008               1609008 

ذمم البيوع المؤجلة 
 وأرصدة التمويالت

8 4972697329888 26988295519577 13905295819161 796649888 8 1914792829505   45973798519723 

ضمن الموجودات 
 المالية المتوفر  للبيع

34190659250         793159128     34591049410 

 /اإلجمالي 
31/03/1018 

00915894619032 4972697329888 26988295519577 13905295819161 796649888 793159128 1914792829505 113957798449866 247951195169741 

 /اإلجمالي 
31/11/1017 

3176,036000650, 160,867176310 13671,61326000 3165016,806001 365016138 7670,65,, 0026575620, 301622768826110 1806521630363,2 
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 الديون المجدولة:
همي تلممك الممديون التممي سممبق وأن ُدممنفت كممذمم بيمموع مؤجلممة وأردممد  تمممويالت غيممر منتجممة وُأخرجممت مممن إطممار ذمممم البيمموع المؤجلممة 

دممد بلممغ إجمالحمما كممما فممي نحايممة وأردممد  التمممويالت غيممر المنتجممة بموجممب جدولممة أدممولية وتممم تدممنيفحا كممديون تتطلممب اهتمممام خمماص، و 
 لير  سورية كما في نحاية السنة السابقة.  72,1724112,45لير  سورية مقابل  7247020772205الفتر  الحالية 

 

 الديون المعاد هيكلتها:
ر التمويل أو يقدد بإعاد  الحيكلة إعاد  ترتيب وضع ذمم البيوع المؤجلة وأردد  التمويالت من حيث تعديل األدساط أو إطالة عم

ت جيل بعض األدساط أو تمديد فتر  السماح ... الخ، وتم تدنيفحا كديون تتطلب اهتمام خاص، ودد بلغ إجمالحا كما في نحاية الفتر  
 السابقة. السنةلير  سورية  كما في نحاية  70,217020452,5لير  سورية مقابل  ,7,22113207225الحالية 

 :مخاطر السوق 
 ة:   االفصاحات الكمي

 مخاطر العمالت:
 ليرة سورية                                                                             31/03/1018

 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسا ر (%,5التغير في سعر درف العملة) مركز القطع العملة
 52,44204524,3 ,52,472771210 %,5 5,247727112017 دوالر أمريكي

 14224,524,0 14225212,20 %,5 12425221,2205 يورو
 122713- 2,2447- %,5 2,42471- جنيه استرليني
 12,04 ,2210 %,5 2120,3 فرنك سويسري 
 5027702,25 7,234021,7 %,5 7,324012,52 عمالت أخر  

 
 ليرة سورية                                                                                 31/11/1017

 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسا ر (%,5التغير في سعر درف العملة) مركز القطع العملة
 52,152,202447 52,5727,22277 %,5 5,25772,222722 دوالر أمريكي

 ,,1572,7521 17725352471 %,5 1277523542717 يورو
 1,2730- 212207- %,5 2122073- جنيه استرليني
 12303 22471 %,5 242730 فرنك سويسري 
 ,502407257 ,71271,273 %,5 ,,71721,723 عمالت أخر  
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           : مخاطر التغير بأسعار األسهم
 ليرة سورية                                         31/03/1018

 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسا ر (%,5مؤشر)التغير في ال المؤشر
 4320572337 4320572337 %,5 األسحم

 ليرة سورية                                         31/11/1017
 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسا ر (%,5التغير في المؤشر) المؤشر
 05,490,940 05,490,940 %18 األسحم
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 مخاطر السيولة 

  تاريخ البيانات المالية:لالستحقاق التعاقدي بالمتبقية  الفترةعلى أساس )غير مخصومة( المطلوباتتوزيع الموجودات و يلخص الجدول أدناه أواًل:  -
 

 أيام 7أكثر من  أيام7حتى  13/01/1038
 إلى شهر 

 أكثر من شهر
 أشهر1إلى    

 أشهر1أكثر من 
 أشهر,ى إل 

 أشهر,أكثر من 
 أشهر0إلى  

 أشهر0أكثر من 
 إلى سنة 

 المجموع أكثر من سنة

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  
         الموجودات

 113957798449866             113957798449866 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
إيداعات وحسابات استثمار 
وشهادات لدى المصارف 

صرفية لمدة ثالثة ومؤسسات م
 أشهر أو أقل 

73942291869250   14426321356         07904094279654 

حسابات استثمار وشهادات 
لدى المصارف ومؤسسات 
مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة 

 أشهر

8           160008 1609008 

ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة 
 بالصافي –التمويالت

18968495559475 3988495859605 0905395259127 0950396349655 2951195239558 1950694019535 18915298129080 45973798519723 

 34591049410 34591049410             موجودات مالية ُمتاحة للبيع
 5295889888 5295889888             استثمارات في شركات زميلة

موجودات إجارة ُمنتهية 
 بالتمليك

            32794549864 32794549864 

صافي موجودات قيد 
 االستثمار أو التصفية

14396759881           75692379007 05595129000 

 2945498539306 2945498539306             موجودات ثابتة بالصافي
 2396819507 2396819507             موجودات غير ملموسة
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 1916595319078 1916595319078             موجودات ُأخرى
وديعة مجمدة لدى مصرف 

 سورية المركزي
            3965692439712 3965692439712 

 256945596549640 10950194259812 1950694019535 2951195239558 0950396349655 23920892589523 3988495859605 150914794249084 مجموع الموجودات
         المطلوبات

إيداعات وحسابات  -
استثمارمصارف ومؤسسات 

 مالية.
25938594589311             25938594589311 

أرصدة الحسابات الجارية 
 للعمالء

55965497259251             55965497259251 

 48952492549100 5894389505 2981196509046 35498069658 1916695509530 1965295549253 5591169647 35963295609225 تأمينات نقدية
 24697049537 24697049537             ُمخصصات ُمتنوعة

 6955695889273 6955695889273             مطلوبات ُأخرى
 07597559651 07597559651             مخصص ضريبة الدخل
 6897559550 6897559550             مطلوبات ضريبية مؤجلة

 133971293149245 7903492719800 2981196509046 35498069658 1916695509530 1965295549253 5591169647 128963791479707 مطلوباتمجموع ال
مجموع حقوق أصحاب 

 حسابات االستثمار الُمطلقة
30960791249077 1982898889888 21935095109666 17915594619868 0952394519357 4952598879375 5918595659355 56905591209730 

 –مجموع حقوق الملكية 
 ُمساهمي المصرف

            25952492119661 25952492119661 

مجموع المطلوبات وحقوق 
أصحاب حسابات االستثمار 

 الُمطلقة  وحقوق الملكية
155932492729664 1987591169647 23985195129555 10936694559550 5927795309887 6953697869225 30906498409140 256945596549640 

   15900296159136- 4955892249258- 6976698149817- 5970290259255- 22097379564 1952597539830 30902391529148 الفجوة للفئة
   8 15900296159136 24943290439426 31915090579443 48950196029742 48975295459170 30902391529148 الفجوة التراكمية
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 أيام 7أكثر من  أيام7حتى  13/31/1037
 إلى شهر 

 أكثر من شهر
 أشهر1إلى    

 أشهر1أكثر من 
 أشهر,إلى  

 أشهر,أكثر من 
 أشهر0إلى  

 أشهر0أكثر من 
 إلى سنة 

 المجموع أكثر من سنة

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  
                 الموجودات

 183955790059235             183955790059235 نوك مركزيةنقد وأرصدة لدى ب
إيداعات وحسابات استثمار 
وشهادات لدى المصارف 

ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة 
 أشهر أو أقل 

181943597579656             181943597579656 

حسابات استثمار وشهادات لدى 
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة 

 ر تزيد عن ثالثة أشه
11945197809066     14936498519720       25901597689554 

ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة 
 45924593129784 18984697409058 1940794779123 3971595559453 5941795529231 14967395189786 1905690389408 0988697579021 بالصافي –التمويالت

 30594749532 30594749532       موجودات مالية ُمتاحة للبيع
 5295889888 5295889888       استثمارات في شركات زميلة

 6792559585 6792559585       موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك
صافي موجودات قيد االستثمار أو 

 1925791659050 1925791659050       التصفية

 2947090059835 2947090059835       موجودات ثابتة بالصافي
 2597249002 2597249002       موجودات غير ملموسة

 1984596569173 1984596569173       موجودات ُأخرى
 8 8       موجودات ضريبية ُمؤجلة

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية 
 3965692439712 3965692439712       المركزي

 205987596269334 15985596509551 1940794779123 3971595559453 23970298839555 14967395189786 1905690389408 224945691459622 مجموع الموجودات
         المطلوبات

 55960693719743     3956292329077 18920197089022     41904293509844إيداعات وحسابات  -
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 استثمارمصارف ومؤسسات مالية.
 60954298719035             60954298719035 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 36941795449115 38693549358 34797229545 54394589775 05097869556 1925190039656 4592829850 32950495039335 تأمينات نقدية
 33790759012 33790759012             ُمخصصات ُمتنوعة

 7938796159670 7938796159670             مطلوبات ُأخرى
 1958891169355 1958891169355             مخصص ضريبة الدخل

 7890729353 7890729353             مطلوبات ضريبية مؤجلة
 52,27,727,22040 0217727432107 43222772031 321,122742,17 55257,23722757 ,5270527742,1 3127,72,17 53424,02,542757 مجموع المطلوبات

جموع حقوق أصحاب حسابات م
 042,4020,72532 ,420722,0,2,1 2322215225,7, 02377,,1243,2 51230522,22077 7127,02,472731 ,,,2,,45721 4,2753250,2,23 االستثمار الُمطلقة

 25917290589240 25917290589240             مجموع حقوق الملكية 
مجموع المطلوبات وحقوق 

الستثمار أصحاب حسابات ا
 الُمطلقة وحقوق الملكية

179,583,103,191 363,701,058 17,101,516,501 16,671,195,806 9,846,393,134 6,815,140,053 38,683,375,490 189,075,616,334 

   19,613,716,499- 5,337,761,931- 6,116,797,681- 1,890,191,847- 11,417,605,795- 1,533,118,411 44,871,946,330 الفجوة للفئة
   0 19,613,716,499 14,961,479,419 31,088,177,110 33,978,468,957 46,406,074,753 44,871,946,330 الفجوة التراكمية
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 : نيةثانيًا: بنود خارج الميزا
 

 ليرة سورية 

 لغاية فترة سنة 31/03/1018
من فترة سنة لغاية 

 المجموع ( سنوات5أكثر من ) سنوات 5

 , , , , مادات والقبوالتاإلعت

 2254,247027,0 ,   2254,247027,0 السقوف غير المستغلة

 512,31212,2021 , 2735,,53,22 5320,3275,2543 الكفاالت

 2573,,77257520 , 2735,,53,22 772,3525002434 المجموع
 

 ليرة سورية

من فترة سنة لغاية  لغاية فترة سنة  31/11/1017
 سنوات 5

 المجموع ( سنوات5ن )أكثر م

 , , , , اإلعتمادات والقبوالت
 ,72510275,210 ,  ,72510275,210 السقوف غير المستغلة

 ,,57217,24,727 , ,525752717225 ,552317231,251 الكفاالت
 ,7,22402150231 , ,525752717225 ,223,,,502,522 المجموع

 
 
 
 



44 

 
 التحليل القطاعي: -13

 

 :قطاعات أعمال المصرف . معلومات عنأ
 

 المدرف: فيما يلي معلومات عن دطاعات أعمال

     
 المجموع

 أخرى  الخزينة  المؤسسات  األفراد  البيـــــان 
 أرقام الفترة

31/03/1018 
 أرقام الفترة

31/03/1017 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

 527772,7,2505 520142,712250 57023772,57 ,2,2,,,4422 ,525002,77210 77221532370 ات إجمالي اةيراد

 ,2127022,3- ,,252,5123- , , ,,252,5123-  مخدص تدني للتمويالت الممنوحة 

 , , , , , , تدني ديمة الموجودات المالية 

 5221725742531 527772,5,2710 57023772,57 ,2,2,,,4422 ,2254,,525772 77221532370 نتا ج أعمال القطاع 

 52,012,002,75- 07220,024,2- 07220,024,2- , , , مداريف غير موزعة على القطاعات 

حدة المدرف من أرباح)خسا ر( 
 الشركات الزميلة

   , , 3201,2,,, 

 72,432573,, 0132,3,2017 24721352770- ,2,2,,,4422 ,2254,,525772 77221532370 الربح دبل الضرا ب 

 ,5532127251- 2071,,,5242- 2071,,,5242- , , , ضريبة الدخل 

 13223,520,7 275212020,2 72723,,0552- ,2,2,,,4422 ,2254,,525772 77221532370 دافي ربح )خسا ر( الفتر  

 أخرى  الخزينة المؤسسات األفراد البيـــــان 
 أرقام الفترة

31/03/1018 
 رةأرقام الفت

31/11/1017 
 77325212,0,2477 7172201217223,1  43025732357 732213423,72427 320,7277,2,51 موجودات القطاع 

استبعاد الموجودات والمطلوبات بين 
 القطاعات 

, , , , , , 

 ,,,2,,1721 ,,,2,,1721 ,,,2,,1721 , , , االستثمارات في شركات الزميلة 

 3273223412017 42,322,722734 42,322,722734 , , , لقطاعات موجودات غير موزعة على ا

 7702,212,7,2443 71,23012,132,37 25722734,,422 43025732357 732213423,72427 320,7277,2,51 مجموع الموجودات 

 7112,4321,72032 ,,022,124,,7772   ,237,2170234,, ,51,25702521204 مطلوبات القطاع 

 727,727,22540 220,522422,75 220,522422,75 , , , ر موزعة على القطاعات مطلوبات غي

وحقوق أدحاب مجموع المطلوبات 
 حسابات االستثمار المطلقة

51,25702521204, ,,237,2170234, , 220,522422,75 74,212523372072 7,420,7222,2,7, 

 42,7,25,22727 ,,42,27277720 ,,42,27277720 , , , مداريف راسمالية 

 5257521142412- 527,525042144- 527,525042144- , , , االستحالكات 
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 الخسائر التشغيلية – 33

 بسبب األحداث الجارية تم إغالق بعض فروع البنك في عدد من المحافظات وهي كما يلي :
 ليرة سورية

 ر.ت
الفرع المغلق 

 لتاريخه

بقية  -مبالغ الموجودات )نقدية 
 ات (الموجود

مبالغ الخسائر المتوقعة لهذه 
المبالغ  الفروع

المغطاة 
بعقود 
 تأمين

المؤونات 
المكونة مقابل 

الخسائر 
 المحتملة 

االجراءا
ت 

 المتخذة

مالحظات 
 اخرى

نقدية ) 
بالليرات 

السورية وفق 
 أحدث تقدير (

 نقدية  موجودات ثابتة 
بقية 

 الموجودات

5 
 دير الزور

41227702141 5422,,2033 41227702141   , 41227702141 

تم تشكيل 
المخص
صات 
 الالزمة

المبلغ بجميع 
 العمالت

   , ,   , 7221312474 , سيف الدولة 7

   , ,   , 4,224,2423 , السبع بحرات 4

   , ,   , 332,5,2127 , حرستا 3

   , ,   , 3227712737 , درعا  1

   , ,   , 15227,2,70 , ادلب ,

 
 .ل.س هي عبارة عن نقد في الطريق 339588يوجد خسارة تشغيلية بفرع حمص الرئيسي بقيمة 

 ل.س تم تشكيل المخصصات لها، علماً أن المكتب تم شطبه. 216،1059287يوجد خسارة تشغيلية بمكتب حمص الدروبي  عبارة عن نقد مسروق بقيمة 
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 رأس المال: كفاية-43
 لمبلغ الذي يعتبره المدرف كرأس المال ونسبة كفاية رأس المال، وفق الجدول التالي:(ا   

 /ليرة سورية1037 /ليرة سورية1038 البيان
 بنود رأس المال األساسي

  
 ,,021,5274523 ,,021,5274523 رأس المال المكتتب

 35217723,4, 35217723,4, احتياطي قانوني

 35217723,4, 35217723,4, احتياطي خاص

 ,,,2,,1721- ,,,2,,1721- صافي المساهمات في المؤسسات المالية

 7122732777- 52072,,742- صافي الموجودات الثابتة غير الملموسة
عقارات مستملكة سداد لدين لم يتم 

 160,540,990- 57252725,1,- تصفيتها خالل سنتين من تاريخ استمالكها

 0,104,390,616 42,40273425,5 صافي الربح او الخسارة

ضافي االرباح غير المحققة عن تقييم القطع 
 63,014,934,063 ,5,24,023,0245 البنيوي

 14,161,541,348 14,165,380,515 صافي االموال الخاصة األساسية
 212723,3,,5 212723,3,,5 احتياطي عام مخاطر التمويل

 24,72173,,5 05250024,2 احتياطي القيمة العادلة
مجموع رأس المال التنظيمي) األموال 

 14,374,413,336 14,363,151,136 الخاصة (

 002471275,2,34 7,277520252710 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
 25,720,4,,5,27 ,5,21712447277 حسابات خارج الميزانية المثقلة

 ,,32072201420 ,,32072201420 صافي النتائج التشغيلية

 7752,5124,5 7,323252175 مركز القطع التشغيلي
 110,741,494,873 96,059,719,631 إجمالي المخاطر التشغيلية

 %10701 %15716 )%(األساسي نسبة كفاية رأس المال
 %10719 %15736 )%( التنظيمينسبة رأس المال 
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  ) خارج الميزانية (: ةات محتملالتزامارتباطات و  -53 
 : ية(اسم) ديمة   تمانيةاات التزاماطات و ارتب

  13/01/1038 13/31/1037 
 ليرة سورية ليرة سورية  

 , , اعتمادات
 , , قبوالت

 , , كفاالت :
 , , دفع  -  
 5,224425412731 ,5724,12514213 حسن تنفيذ  -  
 24422024,,521 7243521,02272 دخول عطاء  -  
 43,27412,37 44727322,37 أخرى  -  

 ,72510275,210 2254,247027,0 سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 
 - - أخرى 

 10,739,519,456 11,181,960,184 المجمــــــوع   
  ======== ======== 

 
 

 األحداث الالحقة : -36
جزء من األرباح المدور   رأس المال عن طريق رسملةزياد   الموافقة على وتم  تم اجتماع الحي ة العامة للمساهمين  71/3/7,57بتاريخ 

الحتياطي واس ل. 35217723,4, بقيمة القانوني باالضافة الى ضم االحتياطي ل. س ,,,42302223,2للفترات السابقة بقيمة 
 ة االوراق و و موافقة المدرف المركزي و هيوذلك بعد الحدول على موافقة الجحات الودا ية  ل. س 35217723,4,بقيمة  لخاصا

 االسواق المالية ، و توزيعحا على المساهمين أسحم منحة  .
و البالغ  ,7,5ل لعام 4بحسب القانون ردم  مال المدارف اةسالمية إلى الحد األدنى المطلوب لرأس ودوالً و الستكمال رأس المال 

بوادع القيمة األسمية  فضلية التابعة لكل مساهمبحسب حق األ طريق طرح أسحم جديد  لالكتتاب الخاص للمساهمينعن  مليار،  51
 .دون أية عالو  إددار للسحم و من 

  


