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 بنك سورية الدولي اإلسالمي                                              
 ٣٠/٠٩/٢٠١٦ المنتهية فيأشهر  التسعةالمرحلي لفترة بيان الدخل 

 الليرة السورية
 ٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ إيضاحات البيان 

 ٢,١٣٣,٣٧٤,٠٦٠ ٢,٨١٨,٩١٨,١٧٥ ٢٠ إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت -

 ٩٤,٥٥٦,٩٧٦ ١٤٦,٧٥٥,٥٧١ ٢١ ـ إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية

 ٥٥,٣٣٢,٧٥٥ ٥٣,١٢١,٣٥٢ ٢٢ صافي إيرادات اإلجارة  -

 ٣٤,٣٤١,٧٦٧- ٣٤,٨٨٤,٣٢٧- ٢٣   ـ اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة

 ٨,٤١٩,٦٧٣ ١٠,١٨٩,٣٥٣  ايرادات اخرى 

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

٢,٢٥٧,٣٤١,٦٩٧ ٢,٩٩٤,١٠٠,١٢٤ 

 ٥٠٤,٥٥٧,١٢٣- ٥٥٢,٣٤٩,٤٠١-  حصة حسابات االستثمار المطلق مع االحتياطي

 ٥٠,٤٥٥,٧١٢- ٥٥,٢٣٤,٩٤٠-  احتياطي مخاطر االستثمار

بعد  نصيب حسابات االستثمار المطلق من الدخل المشترك القابل للتوزيع
 تنزيل االحتياطي

 
٢٤ 

-٤٥٤,١٠١,٤١١- ٤٩٧,١١٤,٤٦١ 

حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب 
 ٢٥ المال

١,٧٥٢,٧٨٤,٥٧٤ ٢,٤٤١,٧٥٠,٧٢٣ 

 ٣٩٤,٧٧٦,٥٠٨ ٩٧٥,٧٤٦,٨٦١  إيرادات خدمات مصرفية -

 ٤,٣١٨,٢١٠,٣٦٠ ٧,٨٠٠,١٦٠,٦١٧  ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي غير محققة  ـ أرباح (خسائر) 

 ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٨٥٠,٠٠٠  ـ إيرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات

 ١٢٧,٦٢١,١٠٥ ١٥٦,٤٠٨,٠٠٤  األجنبية (القطع التشغيلي أرباح (خسائر) فروقات العمالت

 ٤,٧٦٠,٠٠٠- ٠   ـ صافي فروقات تقييم ومخصصات الموجودات قيد التصفية

 ١٠٣,٨٩٠ ٤٤,٧٠٤,٨٨٩  إيرادات ُأخرى -

 ٦,٥٩٠,٧٣٦,٤٣٧ ١١,٤٢١,٦٢١,٠٩٤  إجمالي الدخل الخاص بالمصرف

 
 

 
 

٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

 ٥٥٩,٤٤١,٣٦٢- ١,١٨٨,٢٩٤,٧٥٨-   نفقات الموظفين -

 ١٢٠,٨٨٦,٤٨٥- ١٤١,١٩٢,٥٣١-  اهتالكات وإطفاءات -

 ٥٤,٤٢١,٣٣٧ ٣٩٩,٥٨٣,٧٣٨-  ـ مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

 ٦,٨٦٧,٥٠٠ ٠  ُمخصصات متنوعة -

 ٤٤٣,١٧٤,٧٢٠- ٨٠٨,٨١٠,٨٣٠-  مصاريف ُأخرى -

 ٣١٧,١٩١,٥٤٦- ٢٨٣,٨٧٩,٦٨٨-  أعباء تشغيلية أخرى

 ١,٣٧٩,٤٠٥,٢٧٦- ٢,٨٢١,٧٦١,٥٤٥-  إجمالي المصروفات

 ٥,٢١١,٣٣١,١٦١ ٨,٥٩٩,٨٥٩,٥٤٩  الربح (الخسارة) قبل الضريبة 

 ٢٠٦,١٣٢,١٣٦- ١٨٦,٧٠٢,٦١٣- ١٤ ضريبة الدخل -

 ٥,٠٠٥,١٩٩,٠٢٥ ٨,٤١٣,١٥٦,٩٣٦  صافي الربح  

 ٥,٠٠٥,١٩٩,٠٢٥ ٨,٤١٣,١٥٦,٩٣٦  ُمساهمي المصرف   

 ٥٨.٨٩ ٩٨.٩٩ ٢٦ حصة السهم من ربح (خسارة) السنة -

 ) جزء من هذه البيانات المالية وُتقرأ معها ٣٥) إلى رقم (  ١ ات الُمرفقة من رقم (يضاحُتعتبر اإل
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي
 ٣٠/٠٩/٢٠١٦أشهر المنتهية في  ثالثةالبيان الدخل المرحلي لفترة 

 ٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ البيان 
 ٨٥٧,١٧٢,٠٣١ ١,٢١٤,٢٥٧,٤٣٨ إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت -

 ٤١,٨٥٠,٨٨١ ٦٥,٣٠٤,٨٠٦ ـ إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية

 ١٧,٠٤٩,٦٦٤ ١٧,٣٧٤,٩٤٥ صافي إيرادات اإلجارة  -

 ١٠,١٣٦,١٨٢- ١٠,٩٨٥,٦٢٣- ـ اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة  

 ٣,٩٩٧,٣٣٠ ٢,٣١٥,٢٨٩ ايرادات اخرى 

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

٩٠٩,٩٣٣,٧٢٤ ١,٢٨٨,٢٦٦,٨٥٥ 

 ١٨٠,٧٣٥,٧٧٢- ١٩٢,٤٢٥,٨٥١- حصة حسابات االستثمار المطلق مع االحتياطي

 ١٨,٠٧٩,٨٠٩- ١٦,٩٨١,٥٦٢- مخاطر االستثماراحتياطي 

بعد تنزيل  نصيب حسابات االستثمار المطلق من الدخل المشترك القابل للتوزيع
 االحتياطي

-١٦٢,٦٥٥,٩٦٣- ١٧٥,٤٤٤,٢٨٩ 

 ٧٢٩,١٩٧,٩٥٢ ١,٠٩٥,٨٤١,٠٠٤ حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب المال

 ١٤٠,١٨٩,٩٢٩ ٤٠٨,٦٨٥,٨٦٤ ت مصرفيةإيرادات خدما -

 ١,٥٠١,٤٨٦,٨٠٠ ٢,٢٢٥,٩٣٩,٦٥٠ ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي غير محققة  ـ أرباح (خسائر) 

 ٠ ٠ ـ إيرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات

 ٥٩,٣٠٧,٢٨٣ ٤١,٩٢٩,٧٧٠ أرباح (خسائر) فروقات العمالت األجنبية (القطع التشغيلي

 ٦,٩٥٥,٧٢٩ ٠  فروقات تقييم ومخصصات الموجودات قيد التصفيةـ صافي 

 ٩٤,٠٠٠ ٤,٦٥٦,٩٩٠ إيرادات ُأخرى -

 ٢,٤٣٧,٢٣١,٦٩٣ ٣,٧٧٧,٠٥٣,٢٧٨ إجمالي الدخل الخاص بالمصرف

 
 

٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

 ٢١٠,٣٥٤,٦٢٢- ٣٩٩,٣٨٣,٥٥٦- نفقات الموظفين  -

 ٤٩,٦٠٠,٣١٩- ٤٨,٨٤٩,٤٩٩- اهتالكات وإطفاءات -

 ٨٣,٤٣٦,٠٧٩- ١٢٨,٠٠٠,٠٠٠- ـ مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

 ٦,٨٦٧,٥٠٠ ٠ ُمخصصات متنوعة -

 ١٦٧,٢٤٣,٠٢٥- ٢٤٣,٥٢٩,٧٨٦- مصاريف ُأخرى -

 ١٢٩,٤٨١,٨٢٧- ١٧٣,٩٣٧,٣٢٩- أعباء تشغيلية أخرى

 ٦٣٣,٢٤٨,٣٧٢- ٩٩٣,٧٠٠,١٧٠- إجمالي المصروفات

 ١,٨٠٣,٩٨٣,٣٢١ ٢,٧٨٣,٣٥٣,١٠٨ ) قبل الضريبة الربح (الخسارة

 ٥٢,٧٥٢,٧٩٠- ١٤٢,٩٩٨,٢١٦- ضريبة الدخل -

 ١,٧٥١,٢٣٠,٥٣١ ٢,٦٤٠,٣٥٤,٨٩٢ صافي الربح  

 ١,٧٥١,٢٣٠,٥٣١ ٢,٦٤٠,٣٥٤,٨٩٢ ُمساهمي المصرف   

 ٢٠.٦٠ ٣١.٠٧ حصة السهم من ربح (خسارة) السنة -

 ) جزء من هذه البيانات المالية وُتقرأ معها ٣٥) إلى رقم (  ١ ات الُمرفقة من رقم (يضاحُتعتبر اإل





٨ 

 
 
 

 ٣٠/٠٩/٢٠١٦فيالمنتهية أشهر  تسعةلفترة ال يالمرحل قائمة الدخل الشامل
 
 

 ٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ البيان 

 ٥,٠٠٥,١٩٩,٠٢٥ ٨,٤١٣,١٥٦,٩٣٦ صافي ربح الفترة
   مكونات الدخل الشامل

التغير المتراكم في القيمة 
العادلة للموجودات المالية 

 المتاحة للبيع
١,٤١٣,١٥٦- ٢٠,٠٧١,٨٥٧ 

 ٥,٠٠٣,٧٨٥,٨٦٩ ٨,٤٣٣,٢٢٨,٧٩٣ الدخل الشامل للفترة

   العائد إلى
 ٥,٠٠٣,٧٨٥,٨٦٩ ٨,٤٣٣,٢٢٨,٧٩٣ مساهمي المصرف

 
 ٣٠/٠٩/٢٠١٦فيالمنتهية المرحلي لفترة ثالثة أشهر قائمة الدخل الشامل 

 
 

 ٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ البيان 

 ١,٧٥١,٢٣٠,٥٣١ ٢,٦٤٠,٣٥٤,٨٩٢ صافي ربح الفترة
   ٠  مكونات الدخل الشامل

التغير المتراكم في القيمة 
العادلة للموجودات المالية 

 المتاحة للبيع
٦٥٤,٢٨٣- ١,٢٨١,٣٦٧ 

 ١,٧٥٠,٥٧٦,٢٤٨ ٢,٦٤١,٦٣٦,٢٥٩ الدخل الشامل للفترة
     العائد إلى

 ١,٧٥٠,٥٧٦,٢٤٨ ٢,٦٤١,٦٣٦,٢٥٩ مساهمي المصرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٩ 

 ٣٠/٩٠/٦٢٠١المنتهية في المرحلية بيان التدفقات النقدية 
 

 إيضاحات البيان
 ٢٠١٦ 

 (ليرة سورية)
٢٠١٥ 

 (ليرة سورية)
 ٥,٢١١,٣٣١,١٦١ ٨,٥٩٩,٨٥٩,٥٤٩  قبل الزكاة والضريبة: صافي النتيجة

    تعديالت لبنود غير نقدية:
 

 ١٢٠,٨٨٦,٤٨٥ ١٤١,١٩٢,٥٣١  ـ اهتالكات وإطفاءات 
 ٥٤,٤٢١,٣٣٧- ٣٩٩,٥٨٣,٧٣٨  ـ صايف خمصص الديون غري املنتجة وأرصدة التمويالت

 ٣٤,٣٤١,٧٦٧ ٣٤,٨٨٤,٣٢٧  ـ اهتالكات موجودات مؤجرة
 ٦٦,٥٤٧- ١٤١,٧٥٣,١٢٠  صص تعويض �اية اخلدمةخم -

 ٤,٧٦٠,٠٠٠ ٠  ـ صايف فروق تقييم وخمصصات املوجودات قيد االستثمار أو التصفية
 ٢٩,٨٣٩,١٩٧ ١٩,١١٣,٥٧٧  ـ خمصصات خمتلفة

 ٥,٣٤٦,٦٧٠,٧٢٦ ٩,٣٣٦,٣٨٦,٨٤٢  صافي الدخل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
  :النقدية من النشاطات التشغيلية التدفقات

  
 ٤,٨٤٦,١٩٧,٢٤٦- ٧,٠٣١,٤٨٦,٤٩١-  النقص (الزيادة) يف االيداعات لدى املصارف (اليت تزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر) -

 ١٩,٠٠٨,٤٦٠,٥٨٥- ٤,٣٢١,٤٧٧,٥٧٦-  ـ النقص (الزيادة) يف إمجايل ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت
 ١٧٢,٣٠١,٥٦٦- ٣٢٥,٦٠٤,٠٨٥-  يادة) يف املوجودات األخرىـ النقص (الز 

 ١٠٦,٣١٩,٩٦٨ ١٠,١٦٤,٧٦١,٣٣٣  أشهر) ٣ـ الزيادة (النقص) يف ودائع بنوك (تستحق خالل مدة تزيد عن 
 ١٥,٣٣٤,٦٨٧,٠٣٥ ٣,٥٦٧,٧٠١,٦٤٨  ـ تأمينات

 ١٢٦,٤٩٥,٩٦٠ ٢,٠٣٠,٧٥٩,٨٦٤  ـ مطلوبات خمتلفة 
 ٣,١١٢,٧٨٥,٧٠٨- ١٣,٤٢١,٠٤١,٥٣٥  من النشاطات التشغيليةصافي التدفقات النقدية 

  :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
  

 ٢,٥٨٣,٧٥٤- ٤,٠٣٦,٢٠٤-  ـ شراء (بيع)  استثمارات مالية متاحة للبيع
 ٢,٠٧٣,٠٤٦- ٢٧,١١٤,٤٧٠  ـ شراء (بيع) االستثمارات يف املوجودات املقتناة بغرض التأجري

 ١٨٢,٣٠٠,٩٥٦- ٥٢,٣٢٦,٠٢٨-  (بيع)  املوجودات قيد االستثمار أو التصفية ـ شراء
 ١,١٢٠,٦٩٠- ٢٨,٧١٠,٢٣٨-  ـ شراء (بيع) موجودات ثابتة غري مادية

 ١٤١,٩٣٢,١٥٢- ١١١,١٠٠,٨٥٧-  ـ شراء (بيع) موجودات ثابتة مادية

 ٣٣٠,٠١٠,٥٩٨- ١٦٩,٠٥٨,٨٥٧-  صافي التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية   

    :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
 ٥,٣١٧,٠٩١,٥٤٠ ١١,٤٩١,٥٤٢,١٨١  ـ حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة (ما عدا أعباء حمققة غري مستحقة الدفع)

 ١١,٦٠٢,٩٥٧,٦٢٣ ١٢,٧٢٥,٦٥٧,٣٧٠  صايف الزيادة يف احلسابات اجلارية -
 ٠ ٢٩,٠٣٦,٨٦٦-  ةمكافآت أعضاء جملس االدار 

 ١٦,٩٢٠,٠٤٩,١٦٣ ٢٤,١٨٨,١٦٢,٦٨٥  صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية 
 ٨٢٩,٣٦٠,١٨٠- ١,٢٦٤,٣٩٣,٠٩٦-  تأثري تغّري أسعار الصرف على النقد وما يف حكمه -

 ١٢,٦٤٧,٨٩٢,٦٧٧ ٣٦,١٧٥,٧٥٢,٢٦٧  صايف الزيادة (النقص) يف النقد وما يف حكمه خالل العام
 ٣٧,٥٨٢,٥٧٢,٥٢٢ ٥٢,٩٨٠,٧٢٨,٦١٨  ـ النقد وما في حكمه في أول المدة

 ٥٠,٢٣٠,٤٦٥,١٩٩ ٨٩,١٥٦,٤٨٠,٨٨٥ ٢٧ ـ النقد وما في حكمه في آخر المدة

 
 



١٠ 

 
 اإليضاحات حول البيانات المالية

 ٣٠/٩٠/٦٢٠١المالية المنتهية في  فترةلل

 ـ معلومات عامة:١
  ٢٠٠٧نيسان  ٩/م تاريخ ٦٧مبوجب قانون قرار رئاسة جملس الوزراء رقم  ٢٠٠٦أيلول  ٧تأسس بتاريخ سورية إن املصرف شركة مسامهة عامة 

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

 ولألنظمة اليت يضعها جملس النقد والتسليف مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ٢٠١١لعام  ٢٩وقانون الشركات رقم 
بوصفه مصرفًا خاصاً. ومت التداول بأسهم املصرف يف سوق دمشق  ١٦حتت الرقم مت تسجيل املصرف يف سجل املصارف لدى مصرف سورية املركزي 
 لألوراق املالية وكل ذلك مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 سورية.-املزة، دمشق ٤٢٦٨اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف مدينة دمشق منطقة املزة فيالت شرقية جانب دار املعلمني عقار رقم 
 مكاتب هي:٣فرعاً و ٢٣وم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه واليت بلغ عددها يق

 أيار، فندق ديدميان، يعفور) . ٢٩دمشق ( الروضة ، املزة ، حريقة ، حرستا ، عدرا ، مزة فيالت شرقية ، 
 ولة، الفرقان)، درعا، محاه، محص، دير الزور، الالذقية، طرطوس، ادلب، القامشلي، الرقة. حلب (العزيزية ، السبيل ، سبع حبرات ، سيف الد

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

ية للسهم الواحد، لربة سور  ٥٠٠سهم بقيمة امسية   ١٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠وقد تأسس املصرف برأس مال مقداره 
 ٢٠١٠لعام  ٣لرية سورية وذلك تطبيقًا ألحكام القانون رقم  ٤٦١,٣٨١,٥٠٠بزيادة رأمساله مبقدار  ٢٠١٠قام املصرف خالل شهر تشرين الثاين 

صك الرتخيص على أن ال  والذي حيدد رأمسال املصرف اإلسالمي املصرح به يف ٢٠٠٥لعام  ٣٥القاضي بتعديل املادة الرابعة من املرسوم التشريعي رقم 
، وقد اتبعه ٢٠١٠لعام  ٣مليار لرية سورية موزعة على أسهم أمسية وستتم هذه الزيادة خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم  ١٥يقل عن 

لرية سورية، ويف وقت  ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ليصبح رأس املال مبقدار  ٢٠١١لرية سورية خالل شهر آذار  ٢,٠٣٨,٦١٨,٥٠٠بزيادة رأمساله مبقدار 
على الطلب املقدم من قبل  ٢٠١١حزيران  ٢٨/أم بتاريخ ٨٠الحق متت املوافقة من قبل جملس مفوضي هيئة االوراق واالسواق املالية السورية قرار رقم 

ئة االسهم ودجمها الصادرة بالقرار وعلى احكام تعليمات جتز  ٢٠١٠لعام  ١١٥املصرف خبصوص جتزئة القيمة االمسية للسهم وفقاً ألحكام املرسوم رقم 
املتضمن املصادقة على تعديل النظام  ٢٠١١حزيران  ٢٣تاريخ  ١٨٥٥وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  ٢٠١١نيسان  ٧/م تاريخ ٤٩رقم 

لتصبح القيمة االمسية  ٢٠١١ان حزير  ٢٨تاريخ  ٣٢االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة جملس املفوضني جبلسته رقم 
سهم بقيمة امجالية تبلغ  ٧٥,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل اسهم البنك  ١٠٠لسهم بنك سورية الدويل االسالمي 

يصبح لرية سورية ل ٦١٢,٣٠٩,٢٠٠لرية سورية، وقد اتبعه بزيادة ثالثة حيث مت زيادة رأمسال املصرف بقيمة  ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
لرية  ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠لرية سورية ليصبح رأس مال املصرف مبلغ  ٣٨٧,٠٩٦,٥٠٠لرية سورية، مث أتبعه بزيادة رابعة بقيمة  ٨,١١٢,٣٠٩,٢٠٠

 سورية .
 
 وللمصرف على وجه اخلصوص مباشرة األنشطة التالية: -

 فتح حسابات اجلارية.   .١
رف واألموال اليت له حرية التصرف املطلق با واستثمارها يف ما جتيزه هيئة فتح حسابات االستثمار املطلقة وخلطها مع أموال املص .٢

 الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.  
 فتح حسابات االستثمار املقيدة خارج امليزانية واستثمارها يف ما جتيزه هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.   .٣
 ضاربة أو الوكالة باالستثمار.إدارة حسابات االستثمار بصيغيت امل .٤
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التمويل واإلجارة واالستثمار املباشر من خالل إقامة املشروعات املنتجة وتأسيس الشركات، واالستثمار املايل من خالل شراء  .٥
 األوراق املالية. 

 تقدمي اخلدمات املصرفية اليت جتيزها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف. .٦
ألموال اخلاصة للمصرف أو األموال اليت له حرية التصرف املطلق با، بصورة منفردة أو من خالل تقدمي التمويالت احلسنة من ا .٧

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

 . )٣/٦/٤/٢٠١٦رقم ( ٢٥/١٠/٢٠١٦بتاريخ  املنعقدة يف جلسته جملس إدارة املصرف قبل مت إقرار البيانات املالية  من -
 هيئة الرقابة الشرعية:

الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد حمدود من علماء الفقه والشريعة والقانون  ٢٠٠٥) لعام ٣٥اشارة اىل املرسوم التشريعي رقم (
مهي املصرف االسالمي فقد مت تكوين هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من ثالثة أعضاء من علماء الفقه و واليت يتم تعيينها من قبل اجلمعية العمومية ملسا

 الشريعة و القانون يف العامل العريب واإلسالمي و يكون رأيها ملزماً للمصرف وهم :
 د.عبد الستار أبو غدة (رئيس هيئة الرقابة الشرعية )

 رقابة الشرعية مقيم )د.يوسف شنار (عضو تنفيذي هليئة ال
 د.عبد الفتاح البزم (عضو هيئة الرقابة الشرعية )

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

 ، إعالم مصرف سورية املركزي بذلك  عزل أي منهم إال بقرار من اجلمعية العمومية و
 السادة :حيث وافقت اهليئة العامة على التجديد العضاء هيئة الرقابة الشرعية 

كأعضاء هيئة رقابة شرعية للبنك ، وذلك (عضو تنفيذي )  الدكتور يوسف شنار –الدكتور عبدالفتاح البزم (عضو)  –للهيئة)  عبد الستار أبوغدة (رئيساً 
 .٢٧/٠٤/٢٠١٦الصادر عن اجتماع اهليئة العامة العادية للبنك املنعقدة بتاريخ  ٤بناًء على القرار رقم 

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

 
 : السياسات المحاسبية- ٢

 أسس إعداد البيانات المالية
حاسبة واملراج -

ُ
للمعايري الصادرة عن  عة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ووفقاً مت إعداد البيانات املالية للمصرف وفقًا للمعايري الصادرة عن هيئة امل

يف اجلوانب اليت مل  والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جملس معايري احملاسبة الدولية جملس معايري احملاسبة الدولية
 يمات جملس النقد والتسليف مبا ال خيالف أحكام الشريعة االسالمية. تغطها اهليئة ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعل

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

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

 إن اللرية السورية هي عملة إظهار البيانات املالية .  -
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 التغييرات في السياسات الُمحاسبية
 التغير في سياسة محاسبية: .١

 .لسنة السابقةإن السياسات احملاسبية املتبعة للسنة متماثلة مع السياسات اليت مت إتباعها يف ا
 تطبيق املعايري الدولية اجلديدة واملعدلة:-

 اوًال:املعايري والتفسريات اجلديدة املطبقة يف الفرتة احلالية والتعديالت:
دة خالل الفرتة وار مت تطبيق املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة التالية خالل السنة احلالية ، واليت مل تؤثر بشكل جوهري على اإلفصاحات واملبالغ ال

 احلالية ، وهناك احتمال بان يكون هلا تأثري على املعاجلة احملاسبية للمعامالت املستقبلية .
(اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى) : يتعلق هذا املعيار بإفصاحات املنشآت اليت متتلك حصصاً يف  ١٢املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -

من  ١٢ات زميلة أو منشآت هيكلية غري موحدة . وقد متت إضافة بعض التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم شركات تابعة أو شرك
 للتعريف مبتطلبات اإلفصاح اجلديدة للمنشات االستثمارية.  ١٠خالل التعديالت اجلارية على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

(قياس القيمة العادلة) : يؤسس هذا املعيار إطاراً  وحيداً  لقياس القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات حول  ١٣ر املالية رقم املعيار الدويل للتقاري -
على اساس السوق بدًال من القياس احملدد للمنشأة   Exit Price Notionقياس القيمة العادلة ،ويعرف هذا املعيار القيمة العادلة على أساس 

 بنود املالية وغري املالية اليت تتطلب القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة .كما يطبق على ال
(عرض الدخل الشامل األخر ) : مبوجب التعديالت يطلب التوزيع املنفصل لبنود الدخل الشامل  ١تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  -

اليت الميكن إعادة تصنيفها كما يتوجب توزيع الضرائب على بنود الدخل الشامل األخر اليت ميكن تصنيفها الحقًا ضمن األرباح واخلسائر وتلك 
 األخر على هذا األساس .

 مبدأ االستمرارية:
قتصادية قامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار يف العمل غلى أساس مبدأ االستمرارية. و على الرغم من الظروف و املتغريات اال

البنك لديه اليت حتمل يف طياتا العديد من املؤشرات السلبية و انعكاساتا املتجلية حبالة عدم اليقني املستقبلية ، فإن ادارة البنك متأكدة أن احمليطة و 
ة امور جوهرية من املوارد الكافية لتساعده على االستمرار بالعمل يف الى املستقبلي املنظور . و عالوة على ذلك فان االدارة ليست على دراية بأي

 الستمرارية املمكن ان تثري شكوك هامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة و بناء عليه فقد مت اعداد البيانات املالية على اساس مبدأ ا
 ثانيا: املعايري احملاسبية اجلديدة املعدلة الصادرة وغري املطبقة بعد:

 لية الصادرة اليت ختص أعماله واجلاهزة للتطبيق:مل يقم البنك بتطبيق التعديالت التا
التقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ) : ترتبط بدليل التطبيق  –(عرض البيانات املالية  ٣٢تعديالت على معيار احملاسبة الدولية رقم  -

شركة يف الوقت احلايل احلق القانوين القابل للنفاذ يف املقاصة وكذلك حول تقاص املوجودات واملطلوبات املالية . توضح التعديالت مىت يكون لدى ال
 ). ٢٠١٤كانون الثاين   ١مىت تكون التسوية اإلمجالية معادلة للتسوية الصافية ( سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد 

فصلة املتعلقة باملنشآت االستثمارية ): تتضمن التعديالت املذكورة التعريف مبتطلبات (البيانات املالية املن٢٧تعديالت على املعيار احملاسيب الدويل رقم -
 اإلفصاح اجلديدة للمنشآت االستثمارية وتسمح بتسجيل االستثمارات يف الشركات التابعة واملشاريع املشرتكة والشركات الزميلة اما 

و باستخدام طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية  املنفصلة (سارية املفعول للسنوات اليت تبدأ يف ) ا٩بالتكلفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
 ) . ٢٠١٤كانون الثاين   ١أو بعد 

( اخنفاض قيمة األصول ) : اإلفصاحات حول املبالغ القابلة لالسرتداد للموجودات غري املالية  ٣٦تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  -
  ١و بعد عندما تكون مستندة على القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد واالعرتاف باخنفاض القيمة .( سارية املفعول للسنوات اليت تبدأ يف أ

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

 ) . ٢٠١٤الثاين 
) : اجلبايات وهي دفعات تدفع للحكومة وال حتصل املنشأة مقابلها أية بضائع أو خدمات حمددة . يتم االعرتاف بااللتزام عند ٢١التفسري رقم ( -



١٣ 

 ) .٢٠١٤كانون الثاين   ١حتقق احلدث امللزم.( ساري املفعول للسنوات اليت تبدأ يف او بعد 
) و ٨) ، (٣) ، (٢واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير املالية أرقام ( ٢٠١٢ – ٢٠١٠حتسينات على املعايري للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  -
 ) . ٢٠١٤متوز  ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -)٢٤) و ( ٣٨) ، (١٦) ومعايري احملاسبة الدولية أرقام (١٣(
) ومعيار ١٣) ، و (٣) ، (١واملتعلقة باملعايري املالية أرقام ( ٢٠١٣-٢٠١١حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  -

 ). ٢٠١٤متوز  ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -) ٤٠احملاسبة الدويل رقم (
 

املبدئي دارة إن تطبيق املعايري والتفسريات أعاله يف الفرتات املستقبلية لن يكون هلا تأثري هام على البيانات املالية للمصرف خالل التطبيق باعتقاد اإل
 ) .٩باستثناء املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (

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

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

دي للموجودات بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس منوذج اعمال املنشأة بالنسبة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاق
 املالية .

 :املطلوبات املالية
بات لقياس وتصنيف املطلوبات املالية .،إن أهم  تغيري يف تصنيف وقياس املطلوبات املالية متطل ٩يتضمن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

 خماطر ائتمان يتعلق مبحاسبة التغيري يف القيمة العادلة ملطلوب مايل ( حمدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر ) واملنسوب إىل التغريات يف
 ذلك املطلوب .
 ديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد :ثالثا: املعايري اجل

 مل يقم املصرف بتطبيق التعديالت اليت ختص أعمال املصرف واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري سارية املفعول بعد:
 .)٢٠١٦): حسابات التأجيل والتنظيم (ساري املفعول أول كانون الثاين ١٤املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -
إن النسخة النهائية  –) ٢٠١٤و  ٢٠١٣و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩) األدوات املالية (النسخ املعدلة لألعوام ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -

االعرتاف والقياس  )٣٩) حتتوي على املتطلبات احملاسبية لألدوات املالية وحلت حمل معيار احملاسبة الدويل رقم (٩للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
 )٢٠١٨(ساري املفعول اول كانون الثاين 

) ٩): األدوات املالية: االفصاحات املتعلقة بالتطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (٧التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -
 ) ألول مرة.٩ير املالية رقم (ساري املفعول عندما يتم تطبيق املعيار الدويل للتقار  –
) عقود اإلجيار، حيدد هذا املعيار كيفية االعرتاف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإلجيار وفقًا للمعايري ١٦املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -

 .)٢٠١٩الدولية للتقارير املالية (ساري املفعول أول كانون الثاين 
والذي حيدد منوذجاً واحداً و شامًال للمنشآت واستخدامها يف احملاسبة  –) اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥رير املالية رقم (املعيار الدويل للتقا -

 ).  ٢٠١٧كانون الثاين    ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -عن اإليرادات من عقود مع العمالء 
) احملاسبة عن حيازة احلصص يف الرتتيبات املشرتكة والذي يبني كيفية احتساب حيازة ١١دويل للتقارير املالية رقم (التعديالت على املعيار ال -

(سارية املفعول للسنوات املالية  -) اندماج األعمال ٣العمليات املشرتكة اليت متثل األعمال كما هي حمددة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
 ).  . ٢٠١٦كانون الثاين    ١بدأ يف أو بعد اليت ت

) األصول غري امللموسة تصنيف ٣٨) للممتلكات واملصانع واملعدات ومعيار احملاسبة الدويل رقم (١٦التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
نشآت من استخدام طريقة االستهالك على أساس حيظر امل –) ١٦تعديال على معيار احملاسبة الدويل رقم ( –طرق مقبولة لالستهالك واإلطفاء 

 ).  ٢٠١٦كانون الثاين    ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -اإليرادات لبنود املمتلكات واملصانع واملعدات 
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باستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية  ) البيانات املالية املنفصلة واليت أجازت اختيارياً ٢٧التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (-
كانون الثاين   ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -املنفصلة على االستثمارات يف الشركات التابعة، مشاريع مشرتكة وشركات زميلة 

٢٠١٦  .( 
) بيع أو مسامهة يف أصول بني املستثمر وشركة ٢٨) ومعيار احملاسبة الدويل رقم (١٠(التعديالت على معيار احملاسبة الدويل للتقارير املالية رقم -

(سارية املفعول للسنوات املالية  -زميلة أو مشروع مشرتك، والذي يوضح طريقة بيع أو مسامهة يف اصول بني مستثمر وشركة زميلة او مشروع مشرتك 
 ). ٢٠١٦كانون الثاين    ١اليت تبدأ يف أو بعد 

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

) البيانات املالية  واإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى ومعيار احملاسبة الدويل ١٢) و(١٠ديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (التع-
 .) ٢٠١٦كانون الثاين    ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -) استثمار يف شركات زميلة ومشاريع مشرتكة ٢٨رقم (

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

) ، باعتقاد اإلدارة ، ان تطبيق املعايري والتفسريات اعاله يف الفرتات املستقبلية لن يكون هلا تأثري هام ٩باستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
 على البيانات املالية للمصرف خالل التطبيق املبدئي .
 مؤسسات المالية االسالمية :المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لل

 المتعلق بحسابات االستثمار  ٢٧معيار المحاسبة المالي رقم 
املتعلق باالفصاحات على أسس توزيع األرباح بني حقوق املالك  ٥حمل كل من معيار احملاسبة املايل رقم  ٢٧سوف حيل معيار احملاسبة املايل رقم 

املتعلق حبقوق حاملي حسابات االستثمار وما يف حكمها .عند تطبيق هذا املعيار سيتم  ٦املايل رقم  وحاملي حسابات االستثمار ، ومعيار احملاسبة
 تعزيز بعض اإلفصاحات فيما يتعلق حباملي حسابات االستثمار وأسس توزيع األرباح دون أي تأثري جوهري على القوائم املالية للبنك .

 

 الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية
 (ل.س) ٣١/١٢/٢٠١٥ (ل.س) ٣٠/٠٩/٢٠١٦ لبيانا

 ١٥,٧٢١ ٢٢,٢٥٠ رصيد بداية العام
 ٤٩٧,٢٥٠ ٢,٧١٨,٨٤٦ ماتم إضافته خالل العام
 ٤٩٠,٧٢١ ٢,٧٤٠,٠٩٦ توزيع في أوجه الخير

 ٢٢,٢٥٠ ١,٠٠٠ الفترةرصيد نهاية 

 ل.س عمولة تأخري سداد،١٥,٢٥٠وهي عبارة عن: ل.س،  ٢,٧١٨,٨٤٦مبلغاً مقداره  ٢٠١٦بلغت االيرادات غري الشرعية خالل عام 
 . من قبل اهليئة الشرعيةمعامالت متويل ل.س جتنيب ارباح ٢,٣٩٧,٠٩٦ل.س زيادة يف الصندوق ، ومبلغ ٣٠٦,٥٠٠ومبلغ 

 
 توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين : -

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

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

تكون كاملة من حق املصرف وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق أل�ا ناجتة عن اخلدمات اليت يقدمها املصرف و ال عالقة هلا 
 بإستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق.
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باللرية  ل بني اإليرادات املتأتية من االستثمار باللرية السورية أو الدوالر أو اليورو حبيث ختصص إيرادات اللرية السورية لالستثمار املختلطيتم الفص
 ظف باليورو السورية واإليرادات املتأتية بالدوالر لالستثمار املختلط املوظف بالدوالر و اإليرادات املتأتية باليورو لالستثمار املختلط املو 

 اإليرادات املتأتية من االستثمار، تفصل إىل إيرادات متأتية من استثمارات ممولة كليًا من رأس املال واستثمارات ممولة بشكل خمتلط 
 (من رأس املال + أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق).

حقوق املسامهني ومتوسط الودائع وذلك الستخراج حصة أصحاب توزع اإليرادات املتأتية من مصدر خمتلط نسبة وتناسب على كل من متوسط 
 حسابات االستثمار املطلق من اإليرادات.

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

 % ٥٠ حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر 
 % ٧٥ ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر حساب 

 % ٨٠ حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر
 % ٨٥ حساب ألجل (وديعة) ملدة تسعة أشهر

 % ٩٠ حساب ألجل (وديعة) ملدة إثنا عشر شهراً  
 % ٩٥ حساب ألجل (وديعة) ملدة أربعة وعشرون شهراً (سنتان) 
 % ١٠٠ (ثالث سنوات) حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة وثالثون شهراً  

 % ١٠٠ حساب جاري 
 حيث أن أرباح احلسابات اجلارية حتول اىل املسامهني أل�م ضامنني هلا.

على املبلغ املستثمر حسب  ٢٠١٦ أيلول ٣٠و لغاية  ٢٠١٦ كانون الثاين  ١من   معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفرتةمتوسط وقد بلغ 
 العمالت:

 % ۷.٥۷                                               وسطي السوري
 % ۰.۲۹                                               وسطي الدوالر
 % ۰.۰۷                                                وسطي اليورو

 

 ع احلساب حسب ما يلي:باللرية السورية وفقاً لنو  معدل عائد سنوي على احلساباتمتوسط ومت احتساب 
 % ۷.٥۷                                               وسطي السوريال

 العائد على الودائع
 %٧.٥٧ %١٠٠ بنسبة مشاركة معدل العائد الشهري للرية السورية 

 %٢.٢٧ %٣٠ توفري

 %٣.٧٨ %٥٠ شهر ١ودائع ألجل 

 %٥.٦٨ %٧٥ أشهر ٣ودائع ألجل 

 %٦.٠٥ %٨٠ رأشه ٦ودائع ألجل 

 %٦.٤٣ %٨٥ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٦.٨١ %٩٠ ودائع ألجل سنة

 %٧.١٩ %٩٥ ودائع ألجل سنتني

 %٧.٥٧ %١٠٠ ودائع ألجل ثالث سنوات
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 بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي: معدل عائد سنوي على احلساباتمتوسط ومت احتساب 
 % ۰.۲۹                                               وسطي الدوالرال

 العائد على الودائع
 %٠.٢٩ %١٠٠ بنسبة مشاركة معدل العائد الشهري للرية السورية 

 %٠.٠٩ %٣٠ توفري

 %٠.١٤ %٥٠ شهر ١ودائع ألجل 

 %٠.٢٢ %٧٥ أشهر ٣ودائع ألجل 

 %٠.٢٣ %٨٠ أشهر ٦ودائع ألجل 

 %٠.٢٥ %٨٥ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٠.٢٦ %٩٠ ل سنةودائع ألج

 %٠.٢٧ %٩٥ ودائع ألجل سنتني

 %٠.٢٩ %١٠٠ ودائع ألجل ثالث سنوات

 باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي: على احلسابات األشهر اليت مت حتقيق ارباح فيهاعن معدل عائد سنوي متوسط ومت احتساب 
 % ۰.۰۷                                                وسطي اليوروال

 العائد على الودائع
 %٠.٠٧ %١٠٠ بنسبة مشاركة معدل العائد الشهري للرية السورية 

 %٠.٠٢ %٣٠ توفري

 %٠.٠٣ %٥٠ شهر ١ودائع ألجل 

 %٠.٠٥ %٧٥ أشهر ٣ودائع ألجل 

 %٠.٠٦ %٨٠ أشهر ٦ودائع ألجل 

 %٠.٠٦ %٨٥ أشهر ٩ودائع ألجل 

 %٠.٠٦ %٩٠ ودائع ألجل سنة

 %٠.٠٧ %٩٥ سنتنيودائع ألجل 

 %٠.٠٧ %١٠٠ ودائع ألجل ثالث سنوات

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

 % . ٤٠حيتسب نسبة مضاربة ( متثل ربح املصرف ) كحد أقصى  -
 %. ١٠حيتسب احتياطي خماطر االستثمار مبا يعادل  -
للتوزيـع علــى أصــحاب حسـابات االســتثمار املطلــق مـن إمجــايل مبلــغ اإليـرادات املتأتيــة مــن مصـدر خمــتلط بعــد طـرح كــل مــن حصــة يتكـون الــربح القابــل  -

 املصرف كمضارب و رب مال واحتياطي خماطر االستثمار.
ثابتــة و تنفيــذ املشــاريع اخلاصــة بالبنــك متوســط حقــوق املســامهني تتضــمن رأس املــال منقوصــاً منــه األمــوال الــيت اســتخدمها البنــك يف شــراء املوجــودات ال -

 (مشاريع حتت التنفيذ).
و ذلـك مـن أجـل حتقيـق  ، و ختفـيض نسـبة املضـاربيـورو ١,٤١٢الـذي بلـغ  و قد قام املصرف خالل الفـرتة بالتنـازل عـن جـزء مـن حصـته كمضـارب -

 .حسابات االستثمار املطلقمعدل عائد أفضل على 
ابــة الشــرعية علــى حتميــل أربــاح وعــاء املضــارية بــبعض املصــاريف املشــرتكة (حبيــث يتحمــل أصــحاب حســابات االســتثمار متــت املوافقــة مــن قبــل هيئــة الرق -

يري أمـور املطلق جزءاً من هذه املصاريف بناًء نسـب حتمـل وعـاء املضـاربة منهـا، ومـن أمثلـة هـذه املصـاريف: مصـاريف جملـس اإلدارة ومصـاريف تتعلـق بتسـ
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املطلـــق ومحايـــة أمـــواهلم ويف حـــال أظهـــرت نتـــائج االســـتثمار خســـائر ســـيتحمل كـــلٌّ مـــن املســـامهني و أصـــحاب حســـابات  أصـــحاب حســـابات االســـتثمار
دي و/أو اإلســتثمار املطلقــة هــذه اخلســارة بنســبة مســامهة كــل مــنهم  إال يف حــال تعــدي املصــرف و/أو تقصــريه فإنــه يتحمــل اخلســائر الناجتــة عــن هــذا التعــ

 العقد. التقصري أو خمالفة لشروط 
وذلـك  وكـذلك خمصـص التـدين مل يقـم املصـرف بتحميـل أصـحاب حسـابات االسـتثمار املطلـق أيـاً مـن املصـاريف املشـرتكة ٢٠١٣هذا ومنذ بداية عـام  -

 .وأصحاب االستثمار املطلقلغرض حتقيق نسب أعلى لعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع 
و لغـرض احتفـاظ  وأصـحاب االسـتثمار املطلـق قام املصرف بوضع أسعار مراحبات منافسـة للعمـالء علـى ودائـع الوكالـة وذلـك مـن أجـل جـذب الودائـع -

 املصرف بنسبة سيولة كافية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية املركزي.
 األول. من شهر كانون ٣١من شهر حزيران و  ٣٠يتم توزيع الربح مرتني كل عام يف  -
 % . ٦يبلغ معدل العائد اخلاص بالوكاالت االستثمارية املتعاقد عليها بربح حتفيزي بنسبة حدها األدىن   -

ارات الـيت حيدد جملس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق خماطر االستثمار وذلك بعد تغطية مجيـع املصـروفات واخلسـائر املرتتبـة علـى االسـتثم
 . ٢٠٠٥لعام  ٣٥، وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم ملواجهتها  تكون هذا الصندوق

  وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل: استثماروحسابات  يداعاتإ - ٣

  
 ليرة سورية مصارف  مصارف 

 المجمـــــــــــوع خارجيــــة محليــــة
 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٩٠/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٩٠/٢٠١٦ البيــــان 

حسابات جارية وتحت 
 الطلب

٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ ١٢١,٣٨٧,١٦٤,٢٣١ ٣٠,٠١٣,٩٥٥,٥٤٥ ٤٢,١٨٠,٥٧٦,٨٧٧ ١٤,٨٥٦,٠٦٣,١٥٤ ٧٩,٢٠٦,٥٨٧,٣٥٤ 

 حسابات استثمارات مطلقة 

 
۰ ٠ ٠ ٠ ۰ 

 شهادات إيداع وصكوك 

    
۰ ۰ 

 ٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ ١٢١,٣٨٧,١٦٤,٢٣١ ٣٠,٠١٣,٩٥٥,٥٤٥ ٤٢,١٨٠,٥٧٦,٨٧٧ ١٤,٨٥٦,٠٦٣,١٥٤ ٧٩,٢٠٦,٥٨٧,٣٥٤ المجموع
 

هذا  ويعود .)السابقة فترةلل ليرة سورية  ٢٦,٢٥٤,٦٧٣,٨٠٣ مقابل( ليرة سورية  ٤٠,٧٦٩,١٦١,٣٩٧ مقيدة السحبالرصدة األبلغت  -

 االرتفاع إلى ارتفاع سعر الصرف وبقاء المبالغ المجمدة على ما هي عليه.

 ل.س. )٤٩,٢٧٩,٩٤٩(الناشئة عن إعادة تقييم األموال المقيدة السحب مبلغ الغير محققة  / الخسائر يراداتبلغت اإل -

 

  ل.س ١٤,٥٤٤,٥٨٩,٥٥١يبلغ مبلغ األموال الخاصة الصافية بالبنك 

  وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر: استثمارحسابات  -٤

 هي كما يلي: ن تفاصيل هذا البندإ

  
 ليرة سورية  مصارف  مصارف 
 المجمـــــــــــوع خارجيــــة محليــــة

 ۳۱/۱۲/٥۲۰۱ ۳۰/۹۰/٦۲۰۱ ۳۱/۱۲/٥۲۰۱ ۳۰/۹۰/٦۲۰۱ ۳۱/۱۲/٥۲۰۱ ۳۰/۹۰/٦۲۰۱ البيـــــــــــــان 
حسابات 

استثمارية 
 مطلقة 

۰ ۰ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ١٦,٦٩١,٢٦٧,٢٦٨ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ١٦,٦٩١,٢٦٧,٢٦٨ 

شهادات إيداع 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ وصكوك

     
 ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ١٦,٦٩١,٢٦٧,٢٦٨ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ١٦,٦٩١,٢٦٧,٢٦٨ ۰ ۰ المجمـــــــوع

 
 ).للفترة السابقة ليرة سورية ٠ مقابل( ليرة سورية  ١٤,٣١٣,٢٧٣,٨٠٧ مقيدة السحباألرصدة البلغت  -



١٨ 

 
 :ة التمويليةاألنشطوأرصدة البيوع المؤجلة ذمم صافي   -٥
 

  تفاصيل هذا البند هي كما يلي: أن

 البيــان
 المجمـوع الذاتيـــة الُمشتــركة

۳۰/۹۰/٦۲۰۱ ۳۱/۱۲/٥۲۰۱ ۳۰/۰۹/٦۲۰۱ ۳۱/۱۲/٥۲۰۱ ۳۰/۹۰/٦۲۰۱ ۳۱/۱۲/٥۲۰۱ 
الُمرابحة والمرابحة لآلمر 

 بالشراء 
٦٠,٨٠٤,٤٠٧,٠٤٦ ٧٢,٦١٩,٥٣٨,٠١٣     ٦٠,٨٠٤,٤٠٧,٠٤٦ ٧٢,٦١٩,٥٣٨,٠١٣ 

 ٢١,٠١٥,٦٠٨ ٠ ٠ ٠ ٢١,٠١٥,٦٠٨ ٠ االستصناع
 ١٠٤,٦٧٠,٨٦٧ ١٥١,١٧٦,٧٥٤ ٠ ٠ ١٠٤,٦٧٠,٨٦٧ ١٥١,١٧٦,٧٥٤ ُأخرى (االجارة) 

ُأخرى (ذمم ناتجة عن حسابات 
 خارج الميزانية) 

٩٥,٣٥٠,٦٥١0F

* ٧٦٨,٨٢٦,٥٠٩ ٩٥,٣٥٠,٦٥١ ٠ ٠ ٧٦٨,٨٢٦,٥٠٩ 

 ٦١,٦٩٨,٩٢٠,٠٣٠ ٧٢,٨٦٦,٠٦٥,٤١٨ ٠ ٠ ٦١,٦٩٨,٩٢٠,٠٣٠ ٧٢,٨٦٦,٠٦٥,٤١٨ المجمـوع
ينزل: األرباح المؤجلة 

 والمتراكمة
-٢,٦٤٢,٨١٣,٦٨٧- ٣,٤٣٦,٦٣٤,٥٧٨- ٠ ٠ ٢,٦٤٢,٨١٣,٦٨٧- ٣,٤٣٦,٦٣٤,٥٧٨ 

 ١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٤- ١,٤٦٠,٥٨٥,١٥٢- ٠ ٠ ١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٤- ١,٤٦٠,٥٨٥,١٥٢- ينزل: األرباح المحفوظة
 ١٣,١٠٥,٤١٩,٤١٠- ١٩,٣٢٩,٨٠٤,٩٢١- ٠ ٠ ١٣,١٠٥,٤١٩,٤١٠- ١٩,٣٢٩,٨٠٤,٩٢١- ينزل: ُمخصص التدني 

صافي ذمم البيوع الُمؤجلة 
 وأرصدة التمويالت

٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ ٤٨,٦٣٩,٠٤٠,٧٦٧ ٠ ٠ ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ ٤٨,٦٣٩,٠٤٠,٧٦٧ 

  

 
%) من رصيد ذمم  ٣٤.٩٠ليرة سورية أي ما نسبته ( ٢٥,٤٣٢,٧١٠,٣٢٤بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت غير المنتجة  -

%) للفترة ٣١ليرة سورية أي ما نسبته ( ١٩,١١٩,٤٧٣,٤٥٨، ُمقابل )% ذاتية٠% مشتركة و ٣٤.٩٠البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت (
 . % ذاتية)٠% مشتركة و٣١السابقة (

ليرة سورية أي ما  ٢٣,٥٨٧,٣٢٧,٦٦٥تراكمة والم بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت غير المنتجة بعد تنزيل األرباح المحفوظة  -
% مشتركة  ٣٤.٧(والمؤجلة والمتراكمة من رصيد ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت  بعد تنزيل األرباح المحفوظة  ٪) ٣٤.٧نسبته (

 .% ذاتية)٠% مشتركة و٣٠.٣%) للفترة السابقة (٣٠.٣ليرة سورية أي ما نسبته ( ١٧,٥٤١,٦٥٩,٢٨٧مقابل  ،)% ذاتية ٠و
  
  ٣١/١٢/٢٠١٥   ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

 ١٣,١٠٥,٤١٩,٤١٠ الرصيد في بداية الفترة
 

٩,١١٣,٨٩٩,٣٢٦ 

 ٤٠٥,٥٨٣,٧٣٨ خالل الفترة  المكون (المسترد)
 

-٢١,١٧٧,٦٠٠ 

 ٥,٨١٨,٨٠١,٧٧٣ فروقات تقييم
 

٤,٢٤١,٨٢٠,٧٧٢ 

 ٢٢٩,١٢٣,٠٨٨-   ٠  الديون المعدومة)المستخدم من المخصص خالل الفترة (
 ١٩,٣٢٩,٨٠٤,٩٢١ الرصيد في نهاية الفترة

 
١٣,١٠٥,٤١٩,٤١٠ 

 ١٩,٣٢٩,٨٠٤,٩٢١ المشتركة 
 

١٣,١٠٥,٤١٩,٤١٠ 

 

/ ٥٩٧قم (يتم تكوين خمصصات تدين لكافة ذمم البيوع املؤجلة وأرصدة التمويالت مبا فيها ذمم اإلجارة تقيدًا بأحكام قرار جملس النقد والتسليف ر 
 تعديالته.و  ٢٠٠٩) لعام ٤م.ن/ب

                                                           
 . مجيع الذمم الناجتة عن حسابات خارج امليزانية هي غري منتجة - *



١٩ 

ــــــدين للــــــديون املنتجــــــة ( مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة )  والــــــديون غــــــري املنتجــــــة ( مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة)   ل.س ٤٧,٠٣٣,٩١٥يبلــــــغ قيمــــــة خمصــــــص الت
.س واملخصصــــــــات االضــــــــافية تبلــــــــغ ل ١٣,٩٠٠,٠٠٠ل.س حيــــــــث تبلــــــــغ قيمــــــــة خمصــــــــص التــــــــدين للــــــــديون غــــــــري املباشــــــــرة  ١٨,٦٧٤,٣٢٤,٣٢٨

 ل.س ٦٢٢,٣٤٦,٦٧٨
ليرة سورية مقابل  ٣٢٤,١٦٦,٢٠٩مبلغ  المخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرىبلغت 

 السابقة. فترةليرة سورية لل ١٢١,٩٢٩,١٣٦

 

 المحفوظة: رباحاأل  -

 / ليرة سورية لبيــانا
 المجمـوع ذاتــية ُمشتركــة

٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 
 ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥ ١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٤ ٠ ٠ ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥ ١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٤ الرصيد في بداية الفترة

 ٦٨١,٣٥٦,٤٠٦ ١٠٣,٩٧٤,٣٥٦ ٠ ٠ ٦٨١,٣٥٦,٤٠٦ ١٠٣,٩٧٤,٣٥٦ ُيضاف: األرباح المحفوظة خالل الفترة
 ٠ ٣٤٣,٣٤٧,٣١٩     ٠ ٣٤٣,٣٤٧,٣١٩ فروقات تقييم

زل: األرباح المحفوظة خالل الفترة ين
 المحولة إلى اإليرادات

-٣٦٩,١٣٥,٩٨١- ٢٢٠,٢٧٦,٥٢٧- ٠ ٠ ٣٦٩,١٣٥,٩٨١- ٢٢٠,٢٧٦,٥٢٧ 

ينزل: األرباح المحفوظة التي تم 
 إعدامها

٨١,٢٧٦,٥١٦- ٠ ٠ ٠ ٨١,٢٧٦,٥١٦- ٠ 

 ١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٤ ١,٤٦٠,٥٨٥,١٥٢ ٠ ٠ ١,٢٣٣,٥٤٠,٠٠٤ ١,٤٦٠,٥٨٥,١٥٢ الرصيد في نهاية الفترة
 

 موجودات مالية ُمتاحة للبيع: -٦

 البيــان
 المجمـوع ذاتيــة ُمشتركــة

٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

 ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ١١٦,٦٧٣,٣٠٢     ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ١١٦,٦٧٣,٣٠٢ ـ أسهم شركات    

مجمـوع الموجودات 
 المالية الُمتاحة للبيع

٩٢,٥٦٥,٢٤١ ١١٦,٦٧٣,٣٠٢     ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ١١٦,٦٧٣,٣٠٢ 

 

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 

  :ات في األسهمستثمار االعن  فصاحجدوًال لإل فيما يلي

      

 ةليرة سوري                                                                                            ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

 اسم الجهة المصدرة للسهم
طبيعة النشاط 
الرئيسي للجهة 

 المصدرة

رأس مال الجهة 
 المصدرة

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

   ٥,٦٨٣,٦٠٠ ١٣,٤١٣,٢٩٦ ٤,٠٠٠ ١٦/١٢/٢٠١٠ ٠.٠٠٠٠٠٧٢٢ ٧٨٦,٩٦٣,٠٤٩,٤٧٠  خدمي ناقالت الغاز

   ١٠٣,٠٠٢,٥٠٠ ١٠٣,٢٦٠,٠٠٦ ١,٠٣٠,٠٢٥ ٢٢/٠٥/٢٠١٤ ٠.٠٥١٥٠١٢٥ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  التامين  التكافلي شركة العقيلة للتأمين

    

 



٢٠ 

 

 

    

 ليرة سورية                                                                                       ٣١/١٢/٢٠١٥  

 سهمللالجهة المصدرة  اسم

طبيعة النشاط 
الرئيسي للجهة 

 المصدرة

رأس مال الجهة 

 المصدرة
 نسبة التملك

تاريخ 

 الشراء
 عدد األسهم

القيمة 

 السوقية

القيمة 

 يةسماال

قيمة الرهن 

 على السهم

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

  ١٠٣,٠٠٢,٥٠٠ ٨٣,٩٤٧,٠٣٧ ١,٠٣٠,٠٢٥ ٢٢/٠٥/٢٠١٤ ٠.٠٥١٥٠١٢٥ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  التامني  لتكافليشركة العقيلة للتأمني ا

 
 صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك: -٧

  إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣٠/٠٩/٢٠١٦ 
 البيــان

 / ل.س المجمـوع الذاتية الُمشتركة

+ االستهالك الُمتراكم التكلفة  
 التكلفة صافي القيمة نيمخصص التد

االستهالك 
 الُمتراكم

صافي 
 القيمة

 التكلفة
االستهالك 

 الُمتراكم
 صافي القيمة

موجودات إجارة 
 ُمنتهية بالتمليك 

٧٥,٧٦٤,٤٧٧ ٢٠٧,٨١٨,٣٥٣- ٢٨٣,٥٨٢,٨٣٠ ٠ ٠ ٠ ٧٥,٧٦٤,٤٧٧ ٢٠٧,٨١٨,٣٥٣- ٢٨٣,٥٨٢,٨٣٠ 

 ٧٥,٧٦٤,٤٧٧ ٢٠٧,٨١٨,٣٥٣- ٢٨٣,٥٨٢,٨٣٠ ٠ ٠ ٠ ٧٥,٧٦٤,٤٧٧ ٢٠٧,٨١٨,٣٥٣- ٢٨٣,٥٨٢,٨٣٠ المجمــوع

 

٣١/١٢/٢٠١٥ 
 البيــان

 / ل.س المجمـوع الذاتية الُمشتركة

+ االستهالك الُمتراكم التكلفة  
االستهالك  التكلفة صافي القيمة مخصص التدني

 الُمتراكم
صافي 
 صافي القيمة االستهالك الُمتراكم التكلفة القيمة

موجودات إجارة 
 ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤ ١٨٩,٧٢٤,٩٩١- ٣٢٧,٤٨٨,٢٦٥ ٠ ٠ ٠ ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤ ١٨٩,٧٢٤,٩٩١- ٣٢٧,٤٨٨,٢٦٥ تمليك ُمنتهية بال

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

 سورية غير منتج ليرة ٣٩,٣٦٥,٨٩٢منها ليرة سورية  ٣٩,٣٦٥,٩٨٢أقساط اإلجارة الُمستحقة  إجماليبلغ  -
 .ليرة سورية غير منتج ٤,٦١٧,٠٨٠منها  ليرة سورية كما في الفترة السابقة  ١٢,٢٣٣,٢٢٢ُمقابل  -
 ليرة سورية ٤,٨١٧,٢٧٥بلغ مخصص التدني لقيمة موجودات االجارة المنتهية بالتمليك مبلغ  -

 
 أو التصفية:  ستثماراالصافي موجودات قيد  -٨

 يلي:  إن تفاصيل هذا البند هي كما

 البيــان
 المجمـوع الذاتية الُمشتركـة

٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٩/٢٠١٦ 

 ١٢,٩٥٧,٠٥٧ ٣٨,٣٥٧,٠٠١     ١٢,٩٥٧,٠٥٧ ٣٨,٣٥٧,٠٠١ مقتناة بغرض المرابحة 
 ٦٢٢,٨٨٠,٤٨٠ ٦٤٧,٧٤٤,٨٢١     ٦٢٢,٨٨٠,٤٨٠ ٦٤٧,٧٤٤,٨٢١ موجودات آيلة لوفاء ديون.

 ٦٣٥,٨٣٧,٥٣٧ ٦٨٦,١٠١,٨٢٢     ٦٣٥,٨٣٧,٥٣٧ ٦٨٦,١٠١,٨٢٢ )١اإلجمالي (
ايلة ـ مخصص تدني موجودات 

 لوفاء ديون
-٦,٨٢١,٧٤٣- ٤,٧٦٠,٠٠٠-     ٦,٨٢١,٧٤٣- ٤,٧٦٠,٠٠٠ 

 ٦٢٩,٠١٥,٧٩٤ ٦٨١,٣٤١,٨٢٢     ٦٢٩,٠١٥,٧٩٤ ٦٨١,٣٤١,٨٢٢ )٢-١الصافي (
        

 



٢١ 

 

 

 لى الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة: فيما يلي ملخص الحركة ع

 
٣١/١٢/٢٠١٥   ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

  المجموع  ىموجودات مستملكة أخر  مستملكةعقارات  
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
 ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٦١٦,٠٥٨,٧٣٦ ٠ ٦١٦,٠٥٨,٧٣٦ رصيد بداية السنة     

 ٤٥,٧١٤,٩٤٢ ٥٥,٣٤٧,٤٤٨ ٠ ٥٥,٣٤٧,٤٤٨ إضافات
 ٠ ٢٨,٤٢١,٣٦٣- ٠ ٢٨,٤٢١,٣٦٣- استبعادات

 ٧,٨٠٥,٩٠٥ ٠ ٠ ٠ مخصص استهالك
 ٤,٧٦٠,٠٠٠- ٠ ٠ ٠ خسارة التدني

 ٦١٦,٠٥٨,٧٣٦ ٦٤٢,٩٨٤,٨٢١ ٠ ٦٤٢,٩٨٤,٨٢١ رصيد نهاية السنة 
 

 

 موجودات أخرى   - ٩

  ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 
٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

 ٣٦,٣٥٣,٩٨٠ ٧٢,٧٢٧,٥٢٣ إيرادات برسم القبض 

 ١٤١,٩٠٩,١٣٦ ١٦٦,٢٠٣,١٠٨ مصروفات مدفوعة مقدماً 

 ١٢,٢٣٣,٢٢٢ ٣٩,٣٤٧,٦٩٢ إجارة منتهية بالتمليك. ذمم 

 ٢٦٧,٢٩٧,٠٦١ ٥٠٥,٢١٦,٦٢٨ حسابات مدينة أخرى -أخرى 

 ٦٣٥,٦٠٢,٦٦٤ ٨٢٥,٢١٠,٣٦٥ نقد مفقود للفروع المغلقة

 ٠ ٠  روقنقد مس

 ٦٣٥,٦٠٢,٦٦٤- ٨٢٥,٢١٠,٣٦٥- مؤونة نقد مفقود للفروع المغلقة

 ٤٥٧,٧٩٣,٣٩٩ ٧٨٣,٤٩٤,٩٥١ المجمـــــــوع                                       

 
 
 المركزي :  ةوديعة مجمدة لدى مصرف سوري -٠١

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

 
 يتكون هذا البند مما يلي :

  
۳۰/۰۹/۲۰۱٦ 

 ل.س
۳۱/۱۲/۲۰۱٥ 

 ل.س
 ٥٠٠,٥٧٤,٢٧٠ ٥٠٠,٥٧٤,٢٧٠ ليرة سورية
 ٢,٣٥٤,٥٦٣,٢٠٣ ٣,٦١٨,٩٥٦,٢٩٩ كيدوالر أمري

  ٢,٨٥٥,١٣٧,٤٧٣ ٤,١١٩,٥٣٠,٥٦٩ 

 



٢٢ 

 

 

 

 

 

 مالية:ومؤسسات مصارف  استثماروحسابات  إيداعات -١١
  ۳۰/۰۹/۲۰۱٦  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥  

  
 داخــــل الجمهورية

 خـــــارج
 الجمهورية

 داخــــل الجمهورية المجمـــوع
 خـــــارج

 الجمهورية
 المجمـــوع

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

 الطلب
١١,٥٨٦,٦٩٩,٧٨٠ ٧,٢٢١,٦٥٢ ١١,٥٧٩,٤٧٨,١٢٨ ٤٣,٦٦٧,٤٤٦,٩٩٠ ٧,٢٥٦,٥٣١ ٤٣,٦٦٠,١٩٠,٤٥٩ 

 ٤٨٠,٨٨٢,٦٨٠ ٠ ٤٨٠,٨٨٢,٦٨٠ ٦٤٥,٦٤٤,٠١٣ ٠ ٦٤٥,٦٤٤,٠١٣ ودائع مجمدة 
 ۰ ۰ ۰ ۰   ودائع تبادلية 

حسابات استثمار لمدة 
 لثالثة أشهر أو أق

٥,٠٨٧,١٥٠,٠٠٦ ۰ ٥,٠٨٧,١٥٠,٠٠٦ ۰ ۰ ۰ 

حسابات استثمار لمدة 
 تزيد عن ثالثة أشهر

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۰ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۰ ۰  

 ۰ ۰ ۰ ۰   صكوك وشهادات إيداع 

 ١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠ ٧,٢٢١,٦٥٢ ١٢,٠٦٠,٣٦٠,٨٠٨ ٥٩,٤٠٠,٢٤١,٠٠٩ ٧,٢٥٦,٥٣١ ٥٩,٣٩٢,٩٨٤,٤٧٨ المجموع      
 
 
 
 
 

 :ــات نقديـــةتأمين -١٢
 : ن تفاصيل هذا البند هي كما يليإ

 البيان
٣٠/٠٩/٢٠١٦  

 بالليرات السورية
٣١/١٢/٢٠١٥ 

 بالليرات السورية 
 الذاتية المشتركة الذاتية المشتركة

   ١١,٢٩٨,٤٦٦   ١٠,٨٣٢,٨٩٦ تأمينات مقابل ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت 

   ٦٦٤,٤٢٢,٦٤٧   ٣,٦٥٠,٤١٣,٧٧٣ اشرةتأمينات مقابل تسهيالت غير مب

   ٥١٢,٤٦٥   ٤٨٤,٣٦٤ هامش الجدية

   ٣٤,٢٨٢,٠٤٠,٦١٨   ٣٤,٨٦٤,٢٤٤,٨١١ تأمينات أخرى 

   ٣٤,٩٥٨,٢٧٤,١٩٦   ٣٨,٥٢٥,٩٧٥,٨٤٤ المجموع

 

 



٢٣ 

 

 

 

 

 

 ُمخصصات متنوعة: -٣١

  ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إ  مشتركة :
 

 
 خالل السنة المستخــدم السنــــة مكون خاللال السنــــة رصيد بداية

 مـا تـم رده
 لإليرادات

 رصيد نهاية

 السنـة

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ٣٠/٠٩/٢٠١٦
 ١٤٩,٦٥٨,٢٤٨ ٠ ١٧,٣٧٦,٦٣٠ ١٥٩,١٢٩,٧٥٠ ٧,٩٠٥,١٢٨ مخصص تعويض نهاية الخدمة

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

 ٢٢,٩٣٦,٩١٣ ٠ ١٢٧,٩٥٢,٨٩٤ ١٠٣,٠٦٦,٤٧١ ٤٧,٨٢٣,٣٣٦ مخصص ضريبة أجور وحوافز

 ١٣,٩٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٩,٩٠٠,٠٠٠ م. تدني للديون غير مباشرة 

 ١٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ تأمين ذاتي

 ٣٤٥,٤١٧,٢٠٤ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ١٤٥,٣٢٩,٥٢٤ ٣١٢,١٩٦,٢٢١ ١٨٤,٥٥٠,٥٠٧ المجمـــوع     
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ٣١/١٢/٢٠١٥

 ٧,٩٠٥,١٢٨ ٠ ٦٦,٥٤٧ ٤,٣٤٥,٨٢١ ٣,٦٢٥,٨٥٤ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٣,٩٢٢,٠٤٣ ٠ ٠ ٠ ٣,٩٢٢,٠٤٣ مؤونة القطع التشغيلي

 ٤٧,٨٢٣,٣٣٦ ٠ ٥٩,٧٢٧,٩٩٥ ٧٨,٧٦٩,٢٤٨ ٢٨,٧٨٢,٠٨٣ مخصص ضريبة أجور وحوافز
 ١٩,٩٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٦,٩٠٠,٠٠٠ م. تدني للديون غير مباشرة 

 ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ تأمين ذاتي
 ١٨٤,٥٥٠,٥٠٧ ٠ ٥٩,٧٩٤,٥٤٢ ١٢١,١١٥,٠٦٩ ١٢٣,٢٢٩,٩٨٠ المجمـــوع     

 

 ـ ضريبة الدخل:٤١

 دخل ما يلي:ُتمثل ضريبة الدخل الظاهرة في بيان ال -أ

 
۳۰/۰۹/۲۰۱٦  ۳۰/۰۹/۲۰۱٥  

 
 ل.س ل.س

 ٢٠٦,١٣٢,١٣٦ ١٨٦,٧٠٢,٦١٣ ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة
 ٠ ٠ يطرح إيراد ضريبية مؤجلة للفترة

 ٠ ٠ يطرح موجودات ضريبية مؤجلة للفترة
 ٠ ٠ مطلوبات ضريبية مؤجلة للفترة
 ٢٠٦,١٣٢,١٣٦ ١٨٦,٧٠٢,٦١٣ إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

 ٠ ٠ يطرح إطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة

 .١١/٠٨/٢٠١٥/  تاريخ ١١٨١٤بالقرار رقم /  ٢٠٠٩وعام  ٢٠/٠٨/٢٠١٤بتاريخ  ٥/ح/٢٥٥بالقرار رقم  ٢٠٠٧مت تصفية الضريبة لعام 
  من قبل مديرية املالية ٢٠١٠ و  ٢٠٠٨ن مراجعة بيانات عام  يتم اآلو 

 



٢٤ 

 موجودات ضريبية مؤجلة -ب
  ۳۰/۰۹/۲۰۱٦  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥  
 ل.س ل.س  

 ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ ١,١٧٧,٠٧٥,٢٢٧ كانون الثاني ١موجودات ضريبية مؤجلة كما في 
 ٢٣٢,٥٤٤,٤٧٣ ١٨٦,٨٠٠,٠٨٠ إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

 ٠ ٠ خالل الفترة موجودات ضريبية مؤجلة
 ١,١٧٧,٠٧٥,٢٢٧ ٩٩٠,٢٧٥,١٤٧ الموجودات الضريبية المؤجلة

 

 خص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:ملـ  ج
  ۳۰/۰۹/۲۰۱٦  ۳۰/۰۹/۲۰۱٥  
 ل.س ل.س  

 ٥,٢١١,٣٣١,١٦١ ٨,٥٩٩,٨٥٩,٥٤٩ الربح / الخسارة لمحاسبية

 ٤,٤١٤,٧٦٧,٣٣٦- ٧,٨٧٩,٦٣٧,٠٢٢- تطرح: أرباح غير خاضعة للضريبة 

 ٢٧,٩٦٤,٧١٩ ٢٦,٥٨٧,٩٢٧ تضاف: مصروفات غير مقبولة ضريبيًا 

 ٠ ٠ أخرى

 ۸۲٤,٥۲۸,٥٤٤ ۷٤٦,۸۱۰,٤٥٤ الربح الضريبي
 %٢٥ %٢٥ نسبة ضريبة الدخل

 ٢٠٦,١٣٢,١٣٦ ١٨٦,٧٠٢,٦١٣ ضريبة الدخل

 

 مطلوبات ُأخرى: -١٥

 ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إ
  ۳۰/۰۹/۲۰۱٦  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥  
 ل.س ل.س  

 ٥٦٣,٥٩٦,٢٠٤ ١,٨٨٠,٨٩٧,٤٢٩ شيكات مقبولة الدفع 
 ٨٢ ١٢٦ مقدماً  إيرادات مقبوضة

 ٧٦,٠٩٤,٨٤٦ ٨٣٤,٤٩٣,٩٤٠ ذمم دائنة أخرى 

 ٩٥,١٥٧,١١٠ ٥٠,٢٢٤,٣١٦ مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

 ٢٢,٢٥٠ ١,٠٠٠ أرباح غير شرعية مجنبة

 ٢٣,٤٨٩ ٠٣٤,٧٣ حسابات بين الفروع

 ٧٣٤,٨٩٣,٩٨١ ٢,٧٦٥,٦٥٣,٨٤٥               المجموع     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٥ 

 ات المطلقة: ار ستثماالـ حسابات ٦١

  إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 البيــان
۳۰/۰۹/۲۰۱٦  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥  

 عمالء
مصارف ومؤسسات 

 مالية
 عمالء المجمـوع

مصارف 
 ومؤسسات مالية

 المجموع

 ١٤,٣٤٥,٩١٤,٨٣٩ ١١٨,٤٩٦,٨٦٧ ١٤,٢٢٧,٤١٧,٩٧٢ ١٨,٨٦٦,٤٤١,٠٣٠ ٦٨,٦٨٧,٠٤٨ ١٨,٧٩٧,٧٥٣,٩٨٢ حسابات التوفير

 ١٩,٢٥٩,٩٢٢,٤٨٧ ٢٩٨,٣٢٤,٢٤٠ ١٨,٩٦١,٥٩٨,٢٤٧ ٢٥,٨٧٥,٣٠١,٩٩٥ ٤٢٧,٨٨٨,٤٤٠ ٢٥,٤٤٧,٤١٣,٥٥٥ ألجـلع ودائ

 ٣,٨٨١,٠٦٠,٩٦٥ ١,٧٥٨,٩٦٠,٩٦٥ ٢,١٢٢,١٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٦,١١٩,٤٤٠ ١,٣٥٠,١١٩,٤٤٠ ٢,٦٥٦,٠٠٠,٠٠٠ الوكاالت االستثمارية

 ۰ ۰ ۰ ٠ ٠ ٠ التأمينات النقدية

 ٣٧,٤٨٦,٨٩٨,٢٩١ ٢,١٧٥,٧٨٢,٠٧٢ ٣٥,٣١١,١١٦,٢١٩ ٤٨,٧٤٧,٨٦٢,٤٦٥ ١,٨٤٦,٦٩٤,٩٢٨ ٤٦,٩٠١,١٦٧,٥٣٧ المجمـوع

أعباء محققة غير 
 مستحقة الدفع 

٣٨٦,٢٨٥,٨٩٢ ٣٨٦,٢٨٥,٨٩٢ ٥٥٨,٦٤٩,٧٩١ ٥٥٨,٦٤٩,٧٩١ 

إجمالي حسابات 
 االستثمار الُمطلقة

٣٧,٨٧٣,١٨٤,١٨٣ ٢,١٧٥,٧٨٢,٠٧٢ ٣٥,٦٩٧,٤٠٢,١١١ ٤٩,٣٠٦,٥١٢,٢٥٦ ١,٨٤٦,٦٩٤,٩٢٨ ٤٧,٤٥٩,٨١٧,٣٢٨ 

 
 
 
  :القيمة العادلة التغير المتراكم فيـ ٧١

  إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 البيــان
 ذاتيــة مشتـركة

۳۰/۰۹/۲۰۱٦  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥  ۳۰/۰۹/۲۰۱٦  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥  

 ٠ ٠ ١١,١٥٨,٠٦٦- ٨,٩١٣,٧٩١ الموجودات المالية الُمتاحة للبيع
 ٠ ٠     استثمارات في العقارات

 ٠ ٠     موجودات ُمتاحة للبيع اآلجل
 ٠ ٠ ١١,١٥٨,٠٦٦- ٨,٩١٣,٧٩١ المجمـوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٦ 

 القيمة العادلة كانت على النحو التالي: احتياطيإنَّ الحركة على 

  القيمة العادلة/ ضمن حقوق الملكية: احتياطي

0Bان ـ ـ ي ب ل موجودات مالية  ا
 ُمتاحة للبيع

استثمارات 
 في العقارات

تاحة موجودات مُ 
 للبيع 

 المجمـوع

1B٨,٩١٣,٧٩١ ٠ ٠ ٨,٩١٣,٧٩١ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

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

 ٢٠,٠٧١,٨٥٧ ٠ ٠ ٢٠,٠٧١,٨٥٧ أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

     مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

 ٨,٩١٣,٧٩١ ٠ ٠ ٨,٩١٣,٧٩١  الرصيد في نهاية السنة

2B١١,١٥٨,٠٦٦- ٠ ٠ ١١,١٥٨,٠٦٦- ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ٥,٥٤٨,٢٩٠- ٠ ٠ ٥,٥٤٨,٢٩٠- الرصيد في بداية السنة
 ٥,٦٠٩,٧٧٦- ٠ ٠ ٥,٦٠٩,٧٧٦- أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

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

 :ستثماراالمخاطر  احتياطي -٨١

  كما يلي: هي ستثماراالمخاطر  احتياطية على صلاإنَّ الحركة الح

۳۰/۰۹/۲۰۱٦ البيــان  ۳۱/۱۲/۲۰۱٥  

 ٨٨,٨٥٩,٥١٥ ١٥٧,٨٤٣,١٦١ رصيد بداية الفترة
 ٦٨,٩٨٣,٦٤٦ ٥٥,٢٣٤,٩٤٠ اإلضافات خالل الفترة

   ٢,٩٧٩,١٦٨ فروقات تقييم
 ١٥٧,٨٤٣,١٦١ ٢١٦,٠٥٧,٢٦٩ رصيد نهاية الفترة

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : احتياطي مخاطر التمويل -١٩

) ٤/م.ن/ب٦٥٠وأحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم ( ٢٠١٢) لعام ٤/م.ن/ب٩٠٢قرار جملس النقد والتسليف رقم (ـ بناء على أحكام 
 ، ٩/١٢/٢٠٠٩) تاريخ ٤/م.ن/ب٥٩٧واملعدل لبعض أحكام القرار رقم (  ١٤/٤/٢٠١٠تاريخ 

أنه ال  ل يف حساب احتياطي خماطر االستثمار، ما يعينـ يتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من االحتياطي العام ملخاطر التموي
أو حاجة لتكوين احتياطي عام ملخاطر التمويل يف حال أن احتياطي خماطر االستثمار يبلغ مقدار احتياطي عام خماطر التمويل املطلوب تكوينه 

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



٢٧ 

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

 او أي مقدار آخر حيدده جملس النقد والتسليف.
وتبلغ حصة  ٤٧,٠٣٣,٩١٥مبلغ  ٣٠/٠٩/٢٠١٦ة بتاريخ ـ قام املصرف بتشكيل خمصص على الديون املنتجة للتسهيالت املباشرة القائم  

ل.س  وتبلغ حصة أصحاب احلسابات  ٠لرية سورية  وللتسهيالت غري املباشرة مبلغ وقدره  ٠أصحاب حسابات االستثمار املطلقة مبلغاً وقدره
 ل.س٠ االستثمارية املطلقة منهامبلغاً وقدره

وتبلغ حصة أصحاب  ١٨,٦٦١,٥٦٨,١٨٢مبلغ  ٣٠/٠٩/٢٠١٦للتسهيالت املباشرة  بتاريخ ـ قام املصرف بتشكيل خمصص للديون غري املنتجة 
ل.س  وتبلغ حصة أصحاب  ١٢,٧٥٦,١٤٦ل.س  وللتسهيالت غري املباشرة مبلغ وقدره  ٠حسابات االستثمار املطلقة مبلغًا وقدره

 ل.س  ٠احلسابات االستثمارية املطلقة منها مبلغاً وقدره
 ل.س ١,١٤٣,٨٥٤ل.س وللتسهيالت غري املباشرة  ٦٢١,٢٠٢,٨٢٤ضافية للتسهيالت املباشرة وتبلغ املخصصات اال

 ل.س 
، حيث بلغ إمجايل ٢٠١٣ـ مت تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لألصول املمولة من املسامهني واألموال اليت يضمنها املصرف لنهاية عام 

. مع العلم أن ٣١/١٢/٢٠١١وهو نفس املبلغ الذي مت تكوينه بتاريخ  ١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ ٣١/١٢/٢٠١٢احتياطي العام ملخاطر التمويل لغاية 
 ٤/م.ن/ب٦٥٠/م.ن/ب وتعديله بالقرار ٥٩٧املصرف ملزم باستكمال احتجاز اإلحتياطي العام ملخاطر التمويل املتوجب وفق أحكام القرار 

 /م.ن/٩٠٢انتهاء العمل بالقرار  عند
    ٨٨,٨٥٩,٥١٥وقدره  مبلغا ٢٠١٦/ ٣٠/٠٦سابات االستثمار املطلق من احتياطي خماطر التمويل واحملتجزة لغاية تاريخ ـ تبلغ حصة أصحاب ح

نتيجة تعليق تكوين االحتياطي خماطر التمويل لألصول املمولة من أصحاب حسابات االستثمار  ٣٠/٩/٢٠١٢لرية سورية وهي حمتسبة لتاريخ 
 ر. املطلقة بعد التاريخ املذكو 

عن لرية سورية،   ٤٤٤,٥٠٨,٠٩٠ ) مببلغ٤/م.ن.ب٩٠٢ـ  مت االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات قرار جملس النقد والتسليف (
 لرية سورية.     ٠وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة مبلغاً وقدره الديون املباشرة وغري املباشرة ،

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



٢٨ 

  ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت:إيرادات  -٠٢

 إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 البيــان
 ُمشتركـة

٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 
 ٢,١٣٧,٥٩٦,٢٠٤ ٢,٨٢٨,٨٥٩,٧٣٢ الُمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء

 ٥,٤٠٣,٢٦١ ١,٧١٣,٩١١ االستصناع

 ١,٨٢٩,٣٩٥ ٤,٥٦٤,٤٠٥ إجارة الخدمات  -ُأخرى 

 ١١,٤٥٤,٨٠٠- ١٦,٢١٩,٨٧٣- عمولة سداد مبكر -رى أخ

 ٢,١٣٣,٣٧٤,٠٦٠ ٢,٨١٨,٩١٨,١٧٥ المجمــوع
 

 
 مؤسسات مالية:المصارف و من الإيرادات  -١٢

 إن تفاصيل هذا البند كمايلي:

 البيــان
 ُمشتركـة

٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 
 ٨٦,٢١٨,٥٢٩ ١٢٨,١٣٠,٧٠٤ )وكالة حسابات استثمارية (ودائع

 ٨,٣٣٨,٤٤٧ ١٨,٦٢٤,٨٦٧ بات استثمارية (مرابحة دولية)حسا
 ٩٤,٥٥٦,٩٧٦ ١٤٦,٧٥٥,٥٧١ المجموع

 

 

 صافي إيرادات إجارة:  -٢٢
 إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  

 البيــان
 ُمشتركـة

٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 
 ٥٥,٣٣٢,٧٥٥ ٥٣,١٢١,٣٥٢ إيرادات إجارة منتهية بالتمليك

 ۰ ۰ نيُيطرح: مخصص تد

 ٥٥,٣٣٢,٧٥٥ ٥٣,١٢١,٣٥٢ المجمــوع
 

 

 

 

 ؤجرة:مقتناة بغرض اإلجارة أو مموجودات  اهتالك -٣٢

 البيــان
 ُمشتركـة

٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 
 ۰ ۰ اهتالك موجودات اإلجارة التشغيلية

 ٣٤,٣٤١,٧٦٧ ٣٤,٨٨٤,٣٢٧ اهتالك موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك

 ٣٤,٣٤١,٧٦٧ ٣٤,٨٨٤,٣٢٧ المجمــوع
 



٢٩ 

 

 :الدخل المشترك القابل للتوزيعـ ٤٢
 .ل.س للسنة السابقة ٢,٢٥٧,٣٤١,٦٩٧ل.س مقابل  ٢,٩٩٤,١٠٠,١٢٤يبلغ الدخل املشرتك القابل للتوزيع مبلغ  -
 تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من الدخل املشرتك القابل للتوزيع: -
 

 ٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ البيــان
 الء (حسابات استثمار على أساس المضاربة):عم

 توفير - ٤٥٤,١٠١,٤١١ ٤٩٧,١١٤,٤٦١

 ألجل -

 
 ورب مال: ستثماراالحصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل ب -٥٢

 :ورب مال ستثماراالووكيل ب بصفته ُمضاربالقابل للتوزيع  الدخل المشترك صة المصرف منحتبلغ 
  هذا البند هي كما يلي:إن تفاصيل  -

 ٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ البيــان

 ٢١١,٤٥٢,٢٨٤ ٣٦٧,٠٦٩,٠٤٣ بصفته ُمضارب
 ١,٥٤١,٣٣٢,٢٩٠ ٢,٠٧٤,٦٨١,٦٨٠ بصفته رب مال

 ١,٧٥٢,٧٨٤,٥٧٤ ٢,٤٤١,٧٥٠,٧٢٣ المجموع
 ية:ستثمار االتفاصيل الوكاالت  فيما يلي جدوًال يبين

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ البيــان
     وكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بدون ربح تحفيزيال

     الوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بربح تحفيزي

)٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ )%٧>=٦ 
)٩١٥,٣٠٠,٠٠٠ ١٨٢,٥٠٠,٠٠٠ )%٨>=٧ 
)٢,١١٧,٧٦٠,٩٦٥ ٩١٩,٠١٩,٤٤٠ )%٩>=٨ 
)٦٧٣,٠٠٠,٠٠٠ ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ )%١٠>=٩ 

>=١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٤١٢,٦٠٠,٠٠٠ %١٠ 
 ٣,٨٨١,٠٦٠,٩٦٥ ٤,٠٠٦,١١٩,٤٤٠ االجمالي

 ل.س ٢٨٣,٨٧٩,٦٨٨وتبلغ تكلفة ودائع الوكالة االستثمارية مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 



٣٠ 

 حصة السهم من ربح (خسارة) الفترة - ٦٢

 ٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ البيــان
 ٥,٠٠٥,١٩٩,٠٢٥ ٨,٤١٣,١٥٦,٩٣٦ صايف ربح الفرتة

 ٨٤,٩٩٤,٠٥٧ ٨٤,٩٩٤,٠٥٧ األسهماملتوسط املرجح لعدد 

 ٥٨.٨٩ ٩٨.٩٩ حصة السهم األساسية
 

 

 

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة - ٧٢

 البيان
٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة 

 أشهر
٢٥,٢٤١,٥٠٠,٤١١ ١٦,٥٢٣,٩١٣,٦٥٠ 

سابات استثمار وشهادات لدى يضاف  إيداعات وح
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو 

 أقل 
٠ ٣١,٨٦٣,٤٠٥,٨٣٨ 

 ٢٤,٩٨٨,٩٦٤,٧٨٨ ٤٠,٧٦٩,١٦١,٣٩٧ أرصدة مقيدة السحب        

 ٥٠,٢٣٠,٤٦٥,١٩٩ ٨٩,١٥٦,٤٨٠,٨٨٥ الصافي

 
 :طراف ذات عالقةأالمعامالت مع  -٨٢

العتياديـة ات االعليـا ضـمن النشـاط دارةواإل دارةالمسـاهمين وأعضـاء مجلـس اإلكبـار شـركة األم ومـع مـع المصـرف بالـدخول فـي معـامالت ال قام
نسب الُمرابحة والعموالت التجارية، إنَّ جميع ذمم البيوع الُمؤجلة والتمـويالت الممنوحـة لألطـراف ذات العالقـة ُتعتبـر منتجـة للمصرف وباستخدام 

 . لم ُيؤخذ لها أي ُمخصصات و 
 : الفترةيلي ُملخص الُمعامالت مع جهات ذات عالقة خالل فيما  -

 الشركة األم ٠٣/٩٠/٢٠١٦
الشركات 

 التابعة
الشركات 
 الشقيقة

 الشركات الزميلة
المشاريع 
 المشتركة

أعضاء هيئة 
 الرقابة الشرعية

             بنود داخل الميزانية:
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى  -

 ت مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل مؤسساو المصارف 
٢٨,٠٧٥,٩١٣,١١٤           

    ايرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات
٢,٨٥٠,٠٠٠ 

   
            ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت

 



٣١ 

 
 

  :دارةوهيئة الرقابة الشرعية ومجلس اإل العليا للمصرفالتنفيذية  دارةاإلأخرى) ت ومنافع آرواتب ومكافلمنافع (فيما يلي ملخص 

 

  ٣٠/٠٩/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 
 ليرة سورية  ليرة سورية   

     اإلدارة التنفيذية العليا:
 ١١١,٠٢٥,١٦٩ ٢٥٤,٣٩٥,٥٧٧ رواتب        -
 ---- ٣,٠٠٠,٠٠٠ مكافآت        -
 ---- ---- أخرى        -

     مجلس اإلدارة:
 ٠ ٠ رواتب        -
 ٠ ٢٩,٠٣٦,٨٦٦ مكافآت        -
 ١٥,٥٠٢,٥٠٠ ٢٨,٧٢٨,٠٠٠ بدالت        -

 ١,٩٠٨,٩٢٤ ٤,١٢٨,٤٧٣ اقامة وتنقالت وأخرى
     هيئة الرقابة الشرعية:

 ---- ---- عابأت        -
 ٤,٦١٤,٤٧٤ ٦,٥٥٦,٢٥٣ بدالت        -

مصاريف سفر واقامة أعضاء 
 ١٧٥,٧٦٠ ٨٠٦,٥٢٧ الهيئة الشرعية

 ١٣٣,٢٢٦,٨٢٧ ٣٢٦,٦٥١,٦٩٦ المجموع     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة األم ٣١/١٢/٢٠١٥
الشركات 

 التابعة
الشركات 
 الشقيقة

 الشركات الزميلة
المشاريع 
 المشتركة

أعضاء هيئة 
 الرقابة الشرعية

             بنود داخل الميزانية:

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

١٨,١٤٩,٩٤٤,٣٤٩           

 ايرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات
   ٢,٠٠٠,٠٠٠   

 ١٥٢,٨٠٠           الت ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التموي



٣٢ 

  للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية:القيمة العادلة  -٢٩

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية الموحدة:ـ الً أو 
 في البيانات المالية.ُيظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والعادلة للموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية العمومية التي ال تظهر بالقيمة العادلة 

 
٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية البيأن                      
 ٠ ٠ ٠ ٠ الموجودات المالية -

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

٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ ٤٤,٨٧٠,٠١٨,٦٩٩ ١٢١,٣٨٧,١٦٤,٢٣١ ١٢١,٣٨٧,١٦٤,٢٣١ 

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

١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧ ١٦,٦٩١,٢٦٧,٢٦٨ ١٦,٦٩١,٢٦٧,٢٦٨ 

 ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ ٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ ٤٨,٦٣٩,٠٤٠,٧٦٧ ٤٨,٦٣٩,٠٤٠,٧٦٧ ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت  -
 ١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠ ١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠ ٥٩,٤٠٠,٢٤١,٠٠٩ ٥٩,٤٠٠,٢٤١,٠٠٩ إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية-
 ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨ ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨ ٤٢,٧٢٨,٢٧٠,٨١٨ ٤٢,٧٢٨,٢٧٠,٨١٨ ودائع العمالء-

 

 

 

 

 : المالية المدرجة بالقيمة العادلة دواتثانياًـ تحديد مستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لأل

 /ليرة سورية ٣٠/٠٩/٢٠١٦

 القيمة الدفترية البيـان
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى األول
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى الثاني
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى الثالث
 المجموع

 ١١٦,٦٧٣,٣٠٢ ٠ ٠ ١١٦,٦٧٣,٣٠٢ ١٠٧,٧٥٩,٥١١ موجودات مالية متوفرة للبيع

 /ليرة سورية ٣١/١٢/٢٠١٥    

 القيمة الدفترية البيـان
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى األول

القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى الثاني

القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى الثالث
 المجموع

 ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ٠ ٠ ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ١٠٣,٧٢٣,٣٠٧ موجودات مالية متوفرة للبيع

 
 

 تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة
 يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:

 ملوجودات مماثلة يف أسواق فعالة.املستوى األول: ميثل القيمة العادلة لألسعار املتداولة (غري املعدلة) 
أو  املستوى الثاين: ميثل العناصر األخرى خبالف األسعار املتداولة ضمن املستوى األول واليت يتم مالحظتها بشكل مباشر (من خالل األسعار)

 بشكل غري مباشر (يتم اشتقاقها من األسعار).
 لسوق.املستوى الثالث: ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات ا



٣٣ 

 :المخاطر إدارة -٠٣
 اإلفصاحات الكمية:

 ماناالئتمخاطر ا  
 توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر : )١

 تتوزع  التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:  

٣٠/٠٩/٢٠١٦ 
 ليرة سورية

 التمويالت العقارية األفراد

 الشركات
الحكومة 
والقطاع 

 العام

رف المصا
والمؤسسات 
المصرفية 

 االخرى

 الشركات الكبرى المجموع
المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

ديون متدنية 
 المخاطر

       

عادية (مقبولة 
 المخاطر)

٣٩,١٤٣,٥٩٦,١٨٧ ٠ ٠ ٢,٥٢٥,٣٥٧,٨٢٤ ٣٠,٨٥٧,٦٨٩,١٦٨ ٥,٣٩١,٩١٥,١٥٤ ٣٦٨,٦٣٤,٠٤١ 

تتطلب اهتماما  
 خاصاً 

٥,٢٣٧,٩٢١,٨٣٦ ٠ ٠ ٣٥٠,٣٧٩,٣٧٩ ٤,٢٨١,٣٣٣,٠٦٦ ٤٧٢,٠٥٦,٧٧٥ ١٣٤,١٥٢,٦١٦ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غير منتجة:

 ٤١٦,٥٥٧,٩٦٢ ٠ ٠ ١٣,٥١٧,٨٣٢ ١٦٥,١٧٦,٢٢١ ٢٣٤,٧١١,٣٢٨ ٣,١٥٢,٥٨١ دون المستوى

مشكوك في 
 تحصيلها

٧٠٣,٨٥١,٠٥٨ ٠ ٠ ٤٨,٤١٣,٣٣٥ ٥٩١,٥٦٩,٠٩٨ ٦١,٣٩٦,٧٩٦ ٢,٤٧١,٨٢٩ 

 ٢٣,٩٢٧,٥٠٣,٧٩٥ ٠ ٠ ١,٦٧٣,٩٥٥,٩٩٨ ٢٠,٤٥٤,٢٩٤,٩٧٢ ١,٢٧١,١١٣,٣٩٠ ٥٢٨,١٣٩,٤٣٥ رديئة 

 ٦٩,٤٢٩,٤٣٠,٨٤٠ ٠ ٠ ٤,٦١١,٦٢٤,٣٦٧ ٥٦,٣٥٠,٠٦٢,٥٢٥ ٧,٤٣١,١٩٣,٤٤٤ ١,٠٣٦,٥٥٠,٥٠٤ المجموع

يطرح: اإليرادات 
 المحفوظة

-١,٤٦٠,٥٨٥,١٥٢- ٠ ٠ ٩٠,٤٢١,٦١١- ١,١٠٤,٨٧٣,٩٠٥- ٢٠٦,٣٥٤,٥١٩- ٥٨,٩٣٥,١١٧ 

يطرح: مخصص 
 التدني

-١٩,٣٢٩,٨٠٤,٩٢١- ٠ ٠ ١,٢١٩,٨٠٢,٢٤٥- ١٧,٥٩١,٤٩٧,٧٩٤- ٨٥,٦٧١,٥٣٢- ٤٣٢,٨٣٣,٣٥٠ 

 ٤٨,٦٣٩,٠٤٠,٧٦٧ ٠ ٠ ٣,٣٠١,٤٠٠,٥١١ ٣٧,٦٥٣,٦٩٠,٨٢٦ ٧,١٣٩,١٦٧,٣٩٣ ٥٤٤,٧٨٢,٠٣٧ الصافي

 
رة وغيـــر مباشـــرة) ل.س  والـــديون غيـــر المنتجـــة ( مباشـــ٤٧,٠٣٣,٩١٥قيمـــة مخصـــص التـــدني للـــديون المنتجـــة ( مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة ) يبلـــغ 

ــــغ ، ل.س١٣,٩٠٠,٠٠٠حيــــث تبلــــغ قيمــــة مخصــــص التــــدني للــــديون غيــــر المباشــــرة ، ل.س ١٨,٦٧٤,٣٢٤,٣٢٨ والمخصصــــات االضــــافية تبل
 ل.س ٦٢٢,٣٤٦,٦٧٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٤ 

 

٣١/١٢/٢٠١٥ 
 ليرة سورية

 األفراد
التمويالت 
 العقارية

 الشركات
الحكومة 
والقطاع 

 العام

المصارف 
والمؤسسات 

ة المصرفي
 االخرى

 المجموع
 الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

               ديون متدنية المخاطر
 ٢,٤٠٥,٩١٠,٥٤٤ ٢٩,٣٩٨,١٤٦,٦٦٨ ٢,٥٣٧,٤٧٧,١٢٧ ٣٦٦,٥٦٩,٧٢١ عادية (مقبولة المخاطر)

  
٣٤,٧٠٨,١٠٤,٠٦٠ 

 ٣٦٣,٤٢٨,٩١٧ ٤,٤٤٠,٧٨٧,١٤٦ ٣٧٢,٥٢٦,٧٥٥ ٣٩٦,٠٦٠,١٧٥ تتطلب اهتماما خاصاً  
  

٥,٥٧٢,٨٠٢,٩٩٣ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ غير منتجة:
  

٠ 

 ١,٧٦٢,٢٥٧ ٢١,٥٣٣,٢٦٠ ٥٤,٤٨٢,٠٦٧ ٢٦٦,١٠٥ دون المستوى
  

٧٨,٠٤٣,٦٨٩ 

 ١,٤٩٠,١١٢ ١٨,٢٠٧,٨٧٧ ١٢١,١٣٥,٠٠٨ ١٠,٠٤٠,٦٧٥ مشكوك في تحصيلها
  

١٥٠,٨٧٣,٦٧٢ 

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

١٨,٥٤٦,٢٨١,٩٢٨ 

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

٥٩,٠٥٦,١٠٦,٣٤٢ 

يطرح: اإليرادات 
 المحفوظة

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

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

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

٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ 

ـــغ  ـــر مباشـــرة ) يبل ـــديون المنتجـــة ( مباشـــرة وغي ـــدني لل ـــر مباشـــرة)  ٥٦,٠٩٦,٢٦٨قيمـــة مخصـــص الت ـــر المنتجـــة ( مباشـــرة وغي ـــديون غي ل.س  وال

ـــــغ  ١٩,٩٠٠,٠٠٠لـــــغ قيمـــــة مخصـــــص التـــــدني للـــــديون غيـــــر المباشـــــرة ل.س حيـــــث تب ١٢,٣٤٢,٠٦١,٨٢٤ ل.س والمخصصـــــات االضـــــافية تبل

 .ل.س ٧٢٧,١٦١,٣١٨



٣٥ 

 ٣٠/٠٩/٢٠١٦ كما في يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع االقتصاديالتركز حسب القطاع االقتصادي :  )١

 

 

 
القطاع                
 االقتصادي  

         دالبن

 المجموع حكومة وقطاع عام أفراد أسهم زراعة عقارات تجارة صناعة مالي

 ١٨,٢٢٥,٨٠٢,٩٢٤ ١٨,٢٢٥,٨٠٢,٩٢٤               أرصدة لدى بنوك مركزية

إيداعات وحسابات  -
استثمار وشهادات لدى 

المصارف ومؤسسات 
مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو 

 أقل 

١٢١,٣٨٧,١٦٤,٢٣١               ١٢١,٣٨٧,١٦٤,٢٣١ 

حسابات استثمار  -
وشهادات لدى المصارف 
ومؤسسات مصرفية لمدة 

 تزيد عن ثالثة أشهر

١٦,٦٩١,٢٦٧,٢٦٨               ١٦,٦٩١,٢٦٧,٢٦٨ 

ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة 
 التمويالت

  ٤٨,٦٣٩,٠٤٠,٧٦٧   ٥٤٤,٧٨٢,٠٣٧ ٠ ٩,٥٢٥,٨٥٦ ٧,١٣٩,١٦٧,٣٩٣ ٣١,٩٤٥,٩٣٢,٠٦٤ ٨,٩٩٩,٦٣٣,٤١٧ 

ضمن الموجودات المالية 
 المتوفرة للبيع

١١٦,٦٧٣,٣٠٢     ١٣,٤١٣,٢٩٦         ١٠٣,٢٦٠,٠٠٦ 

 ٢٠٥,٠٥٩,٩٤٨,٤٩٢ ١٨,٢٢٥,٨٠٢,٩٢٤ ٥٤٤,٧٨٢,٠٣٧ ١٣,٤١٣,٢٩٦ ٩,٥٢٥,٨٥٦ ٧,١٣٩,١٦٧,٣٩٣ ٣١,٩٤٥,٩٣٢,٠٦٤ ٨,٩٩٩,٦٣٣,٤١٧ ١٣٨,١٨١,٦٩١,٥٠٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ /اإلجمالي 

 ١١٧,٨٤٠,٠٤٥,١٥٨ ١٧,٤١١,٣٩٨,٤٦٢ ١,٢٠٤,٤٦٩,٩٨٥ ٨,٦١٨,٢٠٤ ٢٢,١٤٩,٥٨٥ ٣,٧٦٩,٩٨٨,٩٨٥ ٣٢,٥٣٩,٠٩٠,٤٢١ ٧,١٨١,٤٤٧,٩٥٣ ٥٥,٧٠٢,٨٨١,٥٦٣ ٣١/١٢/٢٠١٥ /اإلجمالي 



٣٦ 

 الديون المجدولة:
المؤجلــة تمــويالت غيــر منتجــة وُأخرجــت مــن إطــار ذمــم البيــوع أرصــدة و مؤجلــة هــي تلــك الــديون التــي ســبق وأن ُصــنفت كــذمم بيــوع 

ية وتــم تصــنيفها كــديون تتطلــب اهتمــام خــاص، وقــد بلــغ إجمالهــا كمــا فــي نهايــة أصــولالتمــويالت غيــر المنتجــة بموجــب جدولــة أرصــدة و 
   السابقة. فترةليرة سورية كما في نهاية ال ١,٣٧١,٨٧١,٩٩٨ليرة سورية مقابل  ١,٦٨٤,٦٦٧,٤٨٢الحالية  فترةال

 

 الديون المعاد هيكلتها:
ة إعادة ترتيب وضع ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التمويل أو يقصد بإعادة الهيكل

تأجيل بعض األقساط أو تمديد فترة السماح ... الخ، وتم تصنيفها كديون تتطلب اهتمام خاص، وقد بلغ إجمالها كما في نهاية الفترة 
 ليرة سورية  كما في نهاية الفترة السابقة. ٢٢,١٣٤,٨٥٨,٥٣٣بل ليرة سورية مقا ٢٧,٨٣٠,٧٤٩,٢٥٠الحالية 

 :مخاطر السوق
    االفصاحات الكمية:
 مخاطر العمالت:

 ليرة سورية                                                                             ٣٠/٠٩/٢٠١٦
 األثر على حقوق الملكية ثر على األرباح والخسائراأل %)١٠التغير في سعر صرف العملة( مركز القطع العملة

 ٢,٠٥٩,١٣٢,٠٠٧ ٢,٠٥٥,٣٢٣,٦٩٥ %١٠ ٢٠,٥٥٣,٢٣٦,٩٥٢ دوالر أمريكي
 ٣١٣,٤٢٠,٠٠١ ٣١٣,٤٧٥,٣٣٥ %١٠ ٣,١٣٤,٧٥٣,٣٤٧ يورو

 ٦١٥,٣٦٧ ٨٢٠,٤٨٩ %١٠ ٨,٢٠٤,٨٨٩ جنيه استرليني
 ٦,٣٤٣ ٨,٤٥٧ %١٠ ٨٤,٥٧٣- فرنك سويسري

 ١٤,٤٤٦,٦٦٩ ١٩,٢٦٢,٢٢٥ %١٠ ١٩٢,٦٢٢,٢٥٠- عمالت أخرى

 

 ليرة سورية                                                                                 ٣١/١٢/٢٠١٥
 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر %)١٠التغير في سعر صرف العملة( مركز القطع العملة

 ١,١٧٤,٠٥٢,٨٤٦ ١,١٧١,٩٠٢,٨٦٧ %١٠ ١١,٧١٩,٠٢٨,٦٦٩ دوالر أمريكي
 ١٩٨,٩٨٠,٣٦٨ ١٩٩,٠٧٧,٩٥٧ %١٠ ١,٩٩٠,٧٧٩,٥٧٠ يورو

 ١,٣٨٣,١٧٠ ١,٨٤٤,٢٢٧ %١٠ ١٨,٤٤٢,٢٦٨- جنيه استرليني
 ٣,٩٤٩ ٥,٢٦٥ %١٠ ٥٢,٦٤٩ فرنك سويسري
 ٩,٦٥١,١٧٩ ١٢,٨٦٨,٢٣٩ %١٠ ١٢٨,٦٨٢,٣٨٥ عمالت أخرى

           األسهم: أسعارمخاطر التغير ب

 ليرة سورية                                         ٣٠/٠٩/٢٠١٦
 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر %)١٠التغير في المؤشر( المؤشر

 ١,٣٤١,٣٣٠ ١,٣٤١,٣٣٠ %١٠ األسهم

 ليرة سورية                                         ٣١/١٢/٢٠١٥

 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر %)١٠ر في المؤشر(التغي المؤشر

 ٨٦١,٨٢٠ ٨٦١,٨٢٠ %١٠ األسهم



٣٧ 

 مخاطر السيولة  -

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

 أيام٧حتى  ٣٠/٠٩/٢٠١٦
 أيام ٧أكثر من 

 إلى شهر 
 أكثر من شهر

 أشهر٣إلى    
 أشهر٣أكثر من 

 أشهر٦إلى  
 أشهر٦أكثر من 

 أشهر٩إلى  
 أشهر٩أكثر من 

 إلى سنة 
 المجموع أكثر من سنة

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

 ٢١,١١٨,٣٧١,١٣٩             ٢١,١١٨,٣٧١,١٣٩ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

إيداعات وحسابات استثمار 
وشهادات لدى المصارف 

ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة 
 أشهر أو أقل 

١٢١,٣٨٧,١٦٤,٢٣١             ١٢١,٣٨٧,١٦٤,٢٣١ 

حسابات استثمار وشهادات  -
لدى المصارف ومؤسسات 

مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة 
 أشهر 

        ١٦,٦٩١,٢٦٧,٢٦٨     ١٦,٦٩١,٢٦٧,٢٦٨ 

ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة 
 بالصافي –التمويالت

٤٨,٦٣٩,٠٤٠,٧٦٧ ٦,٣٤٤,٠١٣,٦٩٥ ٩٣٦,١٢٨,٨٧٦ ١٠,٤٥٩,٣٤٦,٩٣٧ ٣,٠١٨,٧١٥,٣٧٨ ٢,٠٩٩,٤٤٣,٦٢٨ ٤,٤٠٢,٨٥٨,٩٧١ ٢١,٣٧٨,٥٣٣,٢٨٢ 

 ١١٦,٦٧٣,٣٠٢             ١١٦,٦٧٣,٣٠٢ موجودات مالية ُمتاحة للبيع

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠             رات في شركات زميلةاستثما

 ٧٥,٧٦٤,٤٧٧ ٧٥,٧٦٤,٤٧٧             موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك

صافي موجودات قيد االستثمار 
 أو التصفية

  ٦٨١,٣٤١,٨٢٢ ٦٤٢,٩٨٤,٨٢١         ٣٨,٣٥٧,٠٠١ 

 ٢,٢٣٠,٢٤٣,٩٧١ ٢,٢٣٠,٢٤٣,٩٧١             موجودات ثابتة بالصافي

 ١٤,٥٥٧,٤٣١ ١٤,٥٥٧,٤٣١             موجودات غير ملموسة

 ٧٨٣,٤٩٤,٩٥١ ٧٨٣,٤٩٤,٩٥١             موجودات ُأخرى

 ٩٩٠,٢٧٥,١٤٧ ٩٩٠,٢٧٥,١٤٧             موجودات ضريبية ُمؤجلة

وديعة مجمدة لدى مصرف 
 سورية المركزي

            ٤,١١٩,٥٣٠,٥٦٩ ٤,١١٩,٥٣٠,٥٦٩ 

 ٢١٦,٩٠٠,٢٢٥,٠٧٥ ١٥,٢٥٣,٣٦٥,٠٦٢ ٩٣٦,١٢٨,٨٧٦ ٢٧,١٥٠,٦١٤,٢٠٥ ٣,٠١٨,٧١٥,٣٧٨ ٢,٠٩٩,٤٤٣,٦٢٨ ٤,٤٤١,٢١٥,٩٧٢ ١٦٤,٠٠٠,٧٤١,٩٥٤ الموجودات مجموع



٣٨ 

 ٠               المطلوبات
إيداعات وحسابات  -

استثمارمصارف ومؤسسات 
 مالية.

٥٩,٤٠٠,٢٤١,٠٠٩             ٥٩,٤٠٠,٢٤١,٠٠٩ 

ات الجارية أرصدة الحساب
 للعمالء

٤٢,٧٢٨,٢٧٠,٨١٨             ٤٢,٧٢٨,٢٧٠,٨١٨ 

 ٣٨,٥٢٥,٩٧٥,٨٤٤ ١٧٣,٤٩٨,٢٣٥ ٤٠,٢٨٨,٥٦٢ ٢٢٨,٨١٧,٨٣٠ ١,٥٤٦,١٨٨,٧٦١ ٢٦٠,٤٥٨,٨٠٩ ٧٤٧,٠٣٥,٢٠٠ ٣٥,٥٢٩,٦٨٨,٤٤٧ تأمينات نقدية
 ٣٤٥,٤١٧,٢٠٤ ٣٤٥,٤١٧,٢٠٤             ُمخصصات ُمتنوعة
 ٢,٧٦٥,٦٥٣,٨٤٥ ٢,٧٦٥,٦٥٣,٨٤٥             مطلوبات ُأخرى

 ١٤٣,٧٦٥,٥٥٨,٧٢٠ ٣,٢٨٤,٥٦٩,٢٨٤ ٤٠,٢٨٨,٥٦٢ ٢٢٨,٨١٧,٨٣٠ ١,٥٤٦,١٨٨,٧٦١ ٢٦٠,٤٥٨,٨٠٩ ٧٤٧,٠٣٥,٢٠٠ ١٣٧,٦٥٨,٢٠٠,٢٧٤ مجموع المطلوبات

مجموع حقوق أصحاب 
 حسابات االستثمار الُمطلقة

٤٩,٥٢٢,٥٦٩,٥٢٥ ٢,١٠٣,٠٥٤,٦٣٥ ٣,٩٥٩,٩٨٢,٢٥٣ ٣,٦٨١,٩٧١,٠٠٣ ١٠,٠٣٥,١٩٧,٦١٩ ٩,٤٨٦,٨٨١,٤١١ ٢٥١,٥٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٣,٩٨٢,٦٠٤ 

 –مجموع حقوق الملكية 
 ُمساهمي المصرف

            ٢٣,٦١٢,٠٩٦,٨٣٠ ٢٣,٦١٢,٠٩٦,٨٣٠ 

مجموع المطلوبات وحقوق 
أصحاب حسابات االستثمار 

الُمطلقة وحقوق غير 
 المسيطرة وحقوق الملكية

٢١٦,٩٠٠,٢٢٥,٠٧٥ ٢٨,٩٩٩,٧٢٠,٧٤٩ ٤,٠٠٠,٢٧٠,٨١٥ ٣,٩١٠,٧٨٨,٨٣٣ ١١,٥٨١,٣٨٦,٣٨٠ ٩,٧٤٧,٣٤٠,٢٢٠ ٩٩٨,٥٣٥,٢٠٠ ١٥٧,٦٦٢,١٨٢,٨٧٨ 

 ٠ ١٣,٧٤٦,٣٥٥,٦٨٧- ٣,٠٦٤,١٤١,٩٣٩- ٢٣,٢٣٩,٨٢٥,٣٧٢ ٨,٥٦٢,٦٧١,٠٠٢- ٧,٦٤٧,٨٩٦,٥٩٢- ٣,٤٤٢,٦٨٠,٧٧٢ ٦,٣٣٨,٥٥٩,٠٧٦ الفجوة للفئة

   ٠ ١٣,٧٤٦,٣٥٥,٦٨٧ ١٦,٨١٠,٤٩٧,٦٢٦ ٦,٤٢٩,٣٢٧,٧٤٦- ٢,١٣٣,٣٤٣,٢٥٦ ٩,٧٨١,٢٣٩,٨٤٨ ٦,٣٣٨,٥٥٩,٠٧٦ الفجوة التراكمية

 

 

 

 

 

 

 



٣٩ 

 أيام٧حتى  ٣١/١٢/٢٠١٥
 أيام ٧أكثر من 

 إلى شهر 
 أكثر من شهر

 أشهر٣إلى    
 أشهر٣أكثر من 

 أشهر٦إلى  
 أشهر٦أكثر من 

 أشهر٩إلى  
 أشهر٩أكثر من 

 إلى سنة 
 المجموع أكثر من سنة

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

 ٢٣,٢٠٢,٧٣٢,١٣٨             ٢٣,٢٠٢,٧٣٢,١٣٨ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
إيداعات وحسابات استثمار 
وشهادات لدى المصارف 

ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة 
 أشهر أو أقل 

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

 حسابات استثمار وشهادات لدى
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة 

 تزيد عن ثالثة أشهر 
١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧       ١٠,٧٤٨,٩١٥,٨٢٧     ٠ 

ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة 
 بالصافي –التمويالت

٤٤,٧١٧,١٤٦,٩٢٩ ٢٥٦,٢٠١,٠٧٥ ٥,٣٢٥,٤٥٣,٥٤٣ ١,٠٩٤,٠٦٤,٩٣٥ ١,٧٥٧,٣٣٧,٥٤٠ ٢٥,٩٢٩,٤٦٢,٧٩٦ ٢,٧٣٧,٢٧١,٥٤٦ ٧,٦١٧,٣٥٥,٤٩٤ 

 ٩٢,٥٦٥,٢٤١ ٩٢,٥٦٥,٢٤١             ات مالية ُمتاحة للبيعموجود
 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠             استثمارات في شركات زميلة

 ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤ ١٣٧,٧٦٣,٢٧٤             موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك
صافي موجودات قيد االستثمار أو 

 التصفية
            ٦٢٩,٠١٥,٧٩٤ ٦٢٩,٠١٥,٧٩٤ 

 ٢,٢٣٤,٥٥٤,٤٩٧ ٢,٢٣٤,٥٥٤,٤٩٧             موجودات ثابتة بالصافي
 ١١,٦٢٨,٣٤١ ١١,٦٢٨,٣٤١             موجودات غير ملموسة

 ٤٥٧,٧٩٣,٣٩٩ ٤٥٧,٧٩٣,٣٩٩             موجودات ُأخرى
 ١,١٧٧,٠٧٥,٢٢٧ ١,١٧٧,٠٧٥,٢٢٧             موجودات ضريبية ُمؤجلة
سورية وديعة مجمدة لدى مصرف 

 المركزي
            ٢,٨٥٥,١٣٧,٤٧٣ ٢,٨٥٥,١٣٧,٤٧٣ 

 ١٣١,١٨٦,٨٤٦,٨٣٩ ٧,٩٠٤,٢٣٤,٣٢١ ٥,٣٢٥,٤٥٣,٥٤٣ ١,٠٩٤,٠٦٤,٩٣٥ ١٢,٥٠٦,٢٥٣,٣٦٧ ٢٥,٩٢٩,٤٦٢,٧٩٦ ٢,٧٣٧,٢٧١,٥٤٦ ٧٥,٦٩٠,١٠٦,٣٣١ مجموع الموجودات
 ٠               المطلوبات

إيداعات وحسابات  -
 الية.استثمارمصارف ومؤسسات م

١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠             ١٢,٠٦٧,٥٨٢,٤٦٠ 

 ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨             ٣٠,٠٠٢,٦١٣,٤٤٨ أرصدة الحسابات الجارية للعمالء



٤٠ 

 ٣٤,٩٥٨,٢٧٤,١٩٦ ١٦,٦٧٢,٠٢٨ ١٩,٩٣٤,٩٦٢ ٧,٨٩٧,٤٠٢,٩٧٢ ١٩,٣١٠,٤٠٧,٧٨٤ ٧٢١,٦٦١,٠٠٩ ٧٤٤,٢٥٦,٤٨٧ ٦,٢٤٧,٩٣٨,٩٥٤ تأمينات نقدية
 ١٨٤,٥٥٠,٥٠٧ ١٨٤,٥٥٠,٥٠٧             ةُمخصصات ُمتنوع
 ٧٣٤,٨٩٣,٩٨١ ٧٣٤,٨٩٣,٩٨١             مطلوبات ُأخرى

 ٧٧,٩٤٧,٩١٤,٥٩٢ ٩٣٦,١١٦,٥١٦ ١٩,٩٣٤,٩٦٢ ٧,٨٩٧,٤٠٢,٩٧٢ ١٩,٣١٠,٤٠٧,٧٨٤ ٧٢١,٦٦١,٠٠٩ ٧٤٤,٢٥٦,٤٨٧ ٤٨,٣١٨,١٣٤,٨٦٢ مجموع المطلوبات
مجموع حقوق أصحاب حسابات 

 االستثمار الُمطلقة
٣٨,٠٣١,٠٢٧,٣٤٤ ١,١٥٢,٣٣٥,٧٤٤ ٢,٤١٠,٨٣٨,٩٩٦ ٤,٠٤٥,٨٧٩,٠٢٣ ٧,٠٥٧,١٨٠,٤٩٣ ٧,٨٥٧,٤٩٠,٤٢٩ ٢٠٧,٤٠٠,٠٠٠ ١٥,٢٩٩,٩٠٢,٦٥٩ 

ُمساهمي  –مجموع حقوق الملكية 
 المصرف

            ١٥,٢٠٧,٩٠٤,٩٠٣ ١٥,٢٠٧,٩٠٤,٩٠٣ 

مجموع المطلوبات وحقوق 
أصحاب حسابات االستثمار 

المسيطرة الُمطلقة وحقوق غير 
 وحقوق الملكية

١٣١,١٨٦,٨٤٦,٨٣٩ ١٧,٢٩٦,٣٥٧,١٦٣ ٢,٤٣٠,٧٧٣,٩٥٨ ١١,٩٤٣,٢٨١,٩٩٥ ٢٦,٣٦٧,٥٨٨,٢٧٧ ٨,٥٧٩,١٥١,٤٣٨ ٩٥١,٦٥٦,٤٨٧ ٦٣,٦١٨,٠٣٧,٥٢١ 

   ٩,٣٩٢,١٢٢,٨٤٢- ٢,٨٩٤,٦٧٩,٥٨٥ ١٠,٨٤٩,٢١٧,٠٦٠- ١٣,٨٦١,٣٣٤,٩١٠- ١٧,٣٥٠,٣١١,٣٥٨ ١,٧٨٥,٦١٥,٠٥٩ ١٢,٠٧٢,٠٦٨,٨١٠ الفجوة للفئة
   ٠ ٩,٣٩٢,١٢٢,٨٤٢ ٦,٤٩٧,٤٤٣,٢٥٧ ١٧,٣٤٦,٦٦٠,٣١٧ ٣١,٢٠٧,٩٩٥,٢٢٧ ١٣,٨٥٧,٦٨٣,٨٦٩ ١٢,٠٧٢,٠٦٨,٨١٠ الفجوة التراكمية



٤١ 

 نية:ثانيًا: بنود خارج الميزا
 

 ليرة سورية 

 لغاية فترة سنة ٣٠/٠٩/٢٠١٦
من فترة سنة لغاية 

 سنوات ٥
) ٥أكثر من (
 سنوات

 المجموع

 ٠ ٠ ٠ ٠ تاإلعتمادات والقبوال

 ٣,٥٣٥,٣٧٢,٦٧٧ ٠ ٠ ٣,٥٣٥,٣٧٢,٦٧٧ السقوف غير المستغلة

 ٨,٤٨٤,٩٨٦,٢٥٠ ٠ ٨٩٦,٧٤١,٨٦٨ ٧,٥٨٨,٢٤٤,٣٨٢ الكفاالت

 ١٢,٠٢٠,٣٥٨,٩٢٧ ٠ ٨٩٦,٧٤١,٨٦٨ ١١,١٢٣,٦١٧,٠٥٩ المجموع

 

 ليرة سورية

 لغاية فترة سنة ٣١/١٢/٢٠١٥
من فترة سنة لغاية 

 سنوات ٥
 وعالمجم ) سنوات٥أكثر من (

 ٦٦٣,٣١٤,٣٦٥ ٠ ٠ ٦٦٣,٣١٤,٣٦٥ اإلعتمادات والقبوالت
 ٣,٣٣٠,٢١٦,٢٤٠ ٠ ١,٢١٢,٣٦٦,٩٢٥ ٢,١١٧,٨٤٩,٣١٥ السقوف غير المستغلة

 ١,٨٩٧,٩٢٥,٨٥٧ ٠ ٨٥,٥٧٦,٨٩٣ ١,٨١٢,٣٤٨,٩٦٤ الكفاالت
 ٥,٨٩١,٤٥٦,٤٦٢ ٠ ١,٢٩٧,٩٤٣,٨١٨ ٤,٥٩٣,٥١٢,٦٤٤ المجموع

 

 

 

 



٤٢ 

 

 التحليل القطاعي: -١٣
 

 :قطاعات أعمال المصرف لومات عن. معأ
 

 المصرف: فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال

     
 المجموع

 أخرى  الخزينة  المؤسسات  األفراد  البيـــــان 
 أرقام الفترة

٣٠/٠٩/٢٠١٦ 
أرقام المقارنة 

٣٠/٠٩/٢٠١٥ 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  
 ٦,٥٩٠,٧٣٦,٤٣٧ ١١,٤١٨,٧٧١,٠٩٤ ٤٩٦,٥٢٨,٧٢٧ ٨,١٠٣,٣٢٤,١٩٢ ٢,٥٧٠,٣٣٥,٦٢٣ ٢٤٨,٥٨٢,٥٥٢ الي اإليرادات إجم

 ٥٤,٤٢١,٣٣٧ ٣٩٩,٥٨٣,٧٣٨- ٠ ٠ ٣٩٩,٥٨٣,٧٣٨-   مخصص تدني للتمويالت الممنوحة 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تدني قيمة الموجودات المالية 

 ٦,٦٤٥,١٥٧,٧٧٤ ١١,٠١٩,١٨٧,٣٥٦ ٤٩٦,٥٢٨,٧٢٧ ٨,١٠٣,٣٢٤,١٩٢ ٢,١٧٠,٧٥١,٨٨٥ ٢٤٨,٥٨٢,٥٥٢ نتائج أعمال القطاع 

 ١,٤٣٣,٨٢٦,٦١٣- ٢,٤٢٢,١٧٧,٨٠٧- ٢,٤٢٢,١٧٧,٨٠٧- ٠ ٠ ٠ مصاريف غير موزعة على القطاعات 

حصة المصرف من أرباح(خسائر) 
 الشركات الزميلة

      ٠ ٢,٨٥٠,٠٠٠ ٢,٨٥٠,٠٠٠ 

 ٥,٢١١,٣٣١,١٦١ ٨,٥٩٩,٨٥٩,٥٤٩ ١,٩٢٢,٧٩٩,٠٨٠- ٨,١٠٣,٣٢٤,١٩٢ ٢,١٧٠,٧٥١,٨٨٥ ٢٤٨,٥٨٢,٥٥٢ الربح قبل الضرائب 

 ٢٠٦,١٣٢,١٣٦- ١٨٦,٧٠٢,٦١٣- ١٨٦,٧٠٢,٦١٣- ٠ ٠ ٠ ضريبة الدخل 

 ٥,٠٠٥,١٩٩,٠٢٥ ٨,٤١٣,١٥٦,٩٣٦ ٢,١٠٩,٥٠١,٦٩٣- ٨,١٠٣,٣٢٤,١٩٢ ٢,١٧٠,٧٥١,٨٨٥ ٢٤٨,٥٨٢,٥٥٢ صافي ربح (خسائر) الفترة 

 أخرى  الخزينة  سات المؤس األفراد  البيـــــان 
 أرقام الفترة

٣٠/٠٩/٢٠١٦ 
أرقام المقارنة 

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١٢٤,٣٩٨,١٥٧,٩٠٣ ٢١٢,٠٧٢,٠٤٧,٢٧٦   ١١٦,٦٧٣,٣٠٢ ٢٠٨,٧٤٠,٣٥٨,٦١٤ ٣,٢١٥,٠١٥,٣٦٠ موجودات القطاع 

استبعاد الموجودات والمطلوبات بين 
 القطاعات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٠ االستثمارات في شركات الزميلة 

 ٦,٧٣٦,١٨٨,٩٣٦ ٤,٧٧٥,٦٧٧,٧٩٩ ٤,٧٧٥,٦٧٧,٧٩٩ ٠ ٠ ٠ موجودات غير موزعة على القطاعات 

 ١٣١,١٨٦,٨٤٦,٨٣٩ ٢١٦,٩٠٠,٢٢٥,٠٧٥ ٤,٨٢٨,١٧٧,٧٩٩ ١١٦,٦٧٣,٣٠٢ ٢٠٨,٧٤٠,٣٥٨,٦١٤ ٣,٢١٥,٠١٥,٣٦٠ مجموع الموجودات 

 ١٠٥,٣٩٨,٠٩٠,٥٧٨ ١٩٠,١٧٧,٠٥٧,١٩٦     ٥٩,٤٠٠,٢٤١,٠٠٩ ١٣٠,٧٧٦,٨١٦,١٨٧ مطلوبات القطاع 

 ٢٥,٧٨٨,٧٥٦,٢٦١ ٢٦,٧٢٣,١٦٧,٨٧٩ ٢٦,٧٢٣,١٦٧,٨٧٩ ٠ ٠ ٠ مطلوبات غير موزعة على القطاعات 

 ١٣١,١٨٦,٨٤٦,٨٣٩ ٢١٦,٩٠٠,٢٢٥,٠٧٥ ٢٦,٧٢٣,١٦٧,٨٧٩ ٠ ٥٩,٤٠٠,٢٤١,٠٠٩ ١٣٠,٧٧٦,٨١٦,١٨٧ مجموع المطلوبات 

 ٣,١٩٠,٨٩١,٤٠٢ ٣,٣٢٠,٩٨٢,٣٣٨ ٣,٣٢٠,٩٨٢,٣٣٨ ٠ ٠ ٠ مصاريف راسمالية 

 ٩٤٤,٧٠٨,٥٦٤- ١,٠٧٦,١٨٠,٩٣٦- ١,٠٧٦,١٨٠,٩٣٦- ٠ ٠ ٠ االستهالكات 



٤٣ 

 
 *:الخسائر التشغيلية – ٢٣

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

الفرع المغلق  ر.ت
 لتاريخه

بقية  - مبالغ الموجودات (نقدية
 الموجودات )

مبالغ الخسائر المتوقعة لهذه 
المبالغ  الفروع

المغطاة 
بعقود 
 تأمين

المؤونات 
المكونة مقابل 

الخسائر 
 المحتملة 

االجراءات 
 المتخذة

مالحظات 
 اخرى

 نقدية 
( بالليرات 

السورية وفق 
 أحدث تقدير )

موجودات 
بقية  نقدية  ثابتة 

 الموجودات

 ٣٨٠,٤٦٤,٨٤٢ ٠   ٣٨٠,٤٦٤,٨٤٢ ٢٢,٩١٩,٤٦٩ ٣٨٠,٤٦٤,٨٤٢ دير الزور ١

تم تشكيل 
المخصصات 

 الالزمة

المبلغ بجميع 
 العمالت

المبلغ بجميع  ١٩٨,٥٠٥,٤٢٧ ٠   ١٩٨,٥٠٥,٤٢٧ ٤٢,٠٩٤,٣٢٦ ١٩٨,٥٠٥,٤٢٧ سيف الدولة ٢
 العمالت

   ٠ ٠   ٠ ٥٣,٥٨٥,٢٧٦ ٠ السبع بحرات ٣
   ٠ ٠   ٠ ٢٨,٨٠٢,٧١٢ ٠ حرستا ٤
   ٠ ٠   ٠ ١٨,٩٤٣,٩٧٨ ٠ عدرا ٥

المبلغ بجميع  ٠ ٠   ٠ ٢٢,٦٢٩,٩٠٤ ٤٨,٨٨٤,٠٥٠ الرقة ٦
 العمالت

   ٠ ٠   ٠ ٤١,٨٦٣,٨٨٦ ٠ درعا ٧

المبلغ بجميع  ٢٤٦,٢٠٦,٥٩٦ ٠   ٢٤٦,٢٠٦,٥٩٦ ٠ ٢٤٦,٢٠٦,٥٩٦ حمص الدروبي ٨
 العمالت

المبلغ بجميع  ٠ ٠   ٠ ٣٤,٥٧٢,٧٧٤ ٠ ادلب ٩
 العمالت

 

ل.س هي عبارة عن نقد في الطريق . ٣٣,٥٠٠*يوجد خسارة تشغيلية بفرع حمص الرئيسي بقيمة 



٤٤ 

 رأس المال: كفاية-٣٣

 المبلغ الذي يعتبره المصرف كرأس المال ونسبة كفاية رأس المال، وفق الجدول التالي:)   

 /ليرة سورية٣١/١٢/٢٠١٥ /ليرة سورية٣٠/٠٩/٢٠١٦  

     بنود رأس املال األساسي

 ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠ ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠ رأس املال املكتتب

 ١٠٦,٢١٦,٩٢٣ ١٠٦,٢١٦,٩٢٣ احتياطي قانوين 

 ١٠٦,٢١٦,٩٢٣ ١٠٦,٢١٦,٩٢٣ احتياطي خاص

 ١١,١٥٨,٠٦٦- ٨,٩١٣,٧٩١ احتياطي القيمة العادلة

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠- ٥٢,٥٠٠,٠٠٠- صايف املسامهات يف املؤسسات املالية

 ١١,٦٢٨,٣٤١- ١٤,٥٥٧,٤٣١- بتة غري امللموسةصايف املوجودات الثا

 ٣,١٧١,٢٢٥,٨٩٢- ٣,٢٠٠,٢٦٢,٧٥٨- صايف الربح او اخلسارة

 ٩,٥٧١,٨٧٦,٩١١ ٩,٥٧١,٨٧٦,٩١١ ايف االرباح غري احملققة عن تقييم القطع البنيويص

 ١٥,٠٣٧,٢٠٤,١٥٨  ١٥,٠٢٥,٣١٠,٠٥٩ صايف األموال اخلاصة األساسية

 ١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ ١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ يلاحتياطي عام خماطر التمو 

 ١٥,١٤٣,٧٧٦,٥٦٢ ١٥,١٣١,٨٨٢,٤٦٣ جمموع رأس املال التنظيمي( األموال اخلاصة )

 ٤٥,٤٧٧,٧١٦,٤٩٦ ٨٦,٧٣٧,٩٨٢,٨٣٢ املوجودات املرجحة باملخاطر

 ١,٦٨٠,٨٤٠,٠٢٦ ٦,٩٧٠,٢١١,١٤٠ حسابات خارج امليزانية املثقلة

 ٢,١٠١,٠٧١,٥١٤ ٢,١٠١,٠٧١,٥١٤ املخاطر التشغيلية
 ١٦٩,٩٢١,٤٣٢ ٢٦٤,٤٣٩,٩٥٥ مركز القطع التشغيلي

 ٤٩,٤٢٩,٥٤٩,٤٦٩ ٩٦,٠٧٣,٧٠٥,٤٤١ 

 %٣٠.٦٤ %١٥.٧٥ نسبة كفاية رأس املال(%)
 %٣٠.٤٢ %١٥.٦٤ نسبة رأس املال األساسي(%) 

 

 

 

 

 

 



٤٥ 

  ( خارج الميزانية ): ةات محتملالتزامارتباطات و  -٤٣ 

 : ية)اسمقيمة (  يةئتماناات التزامارتباطات و 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣٠/٠٩/٢٠١٦ 

 ليرة سورية ليرة سورية  

 ١٦,٩٣٥,٨٠٤ ٠ اعتمادات

 ٦٤٦,٣٧٨,٥٦٢ ٠ قبوالت

     كفاالت :

 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دفع  -  

 ١,٠٧٧,٣١٤,١٧٩ ٧,٣٥٦,٨٤٤,٣٨٧ حسن تنفيذ  -  

 ٥٦٤,٠٩٣,٩٠٠ ٧٦٦,٦١٣,٤١٥ دخول عطاء  -  

 ١٩٦,٥١٧,٧٧٨ ٣٣٦,٥٢٨,٤٤٨ أخرى  -  

 ٣,٣٣٠,٢١٦,٢٤٠ ٣,٥٣٥,٣٧٢,٦٧٧ سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 

 - - أخرى 

 ٥,٨٩١,٤٥٦,٤٦٣ ١٢,٠٢٠,٣٥٨,٩٢٧ المجمــــــوع   

  ======== ======== 
 
 

     أرقام المقارنة -٥٣

 ٢٠١٦يف للعام لتتناسب مع أرقام التصن ٢٠١٥تـم إعــادة تصنيــف بعض أرقام المقارنة للعام 
 

 


	31/12/2015
	30/09/2016
	البيــان
	للفترة المالية المنتهية في 30/09/2016
	1ـ معلومات عامة:
	2 -السياسات المحاسبية :

