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ش.م.مج بنك سوریة والخلی
المرحليالدخلبیان

2015اَذار31المنتھیة في أشھرللثالثة

.معھاوتقرأالمرحلیة المختصرةالمالیةبیاناتالھذهمنجزءاًتشكل27إلى1منالمرفقةاإلیضاحاتإن
3

2014اَذار201531اَذار31
غیر مدققةمدققةغیر

سوریةلیرةسوریةلیرةإیضاح

1883,006,023236,230,048الفوائد الدائنة
(236,350,447))267,243,867(19الفوائد المدینة

________________________
(120,399)(184,237,844)من الفوائدالخسارة صافي 

________________________

35,040,56224,354,362العموالت والرسوم الدائنة
(1,487,241)(944,529)العموالت والرسوم المدینة

________________________
34,096,03322,867,121صافي الدخل من العموالت والرسوم

________________________
22,746,722(150,141,811)من الفوائد والعموالت والرسومالدخلالخسارة)(صافي

6,811,4408,309,547بالعمالت األجنبیةالتعامالتالناتجة عنالتشغیلیة األرباحصافي
642,785,714157,097,168غیر المحققةأرباح تقییم مركز القطع البنیوي

________________________
499,455,343188,153,437التشغیليإجمالي الدخل

________________________

(70,652,473)(89,866,807)نفقات الموظفین
(17,451,266)(15,249,396)استھالكات الموجودات الثابتة

(1,451,313)(960,894)الموجودات غیر الملموسةإطفاءات
742,732(575,690)مخصصات متنوعة(مصروف) استرداد 

(651,268,335)2019,653,463مخصص تسھیالت ائتمانیة)مصروفاسترداد (
(165,382,967)(90,360,312)مصاریف تشغیلیة أخرى

________________________
(905,463,622)(177,359,636)التشغیلیةالمصاریفصافي 

________________________

(717,310,185)322,095,707قبل الضریبة)الخسارةالربح (

--8المؤجلإیراد ضریبة الدخل
________________________

(717,310,185)322,095,707فترةال)خسارةربح (صافي
________________________

(23.91)2110.74الفترة)خسارةربح (مناألساسیة والمخفضةحصة السھم
________________________



ش.م.مج بنك سوریة والخلی
المرحليل الشاملالدخبیان

2015اَذار31المنتھیة في أشھرللثالثة

.معھاوتقرأالمرحلیة المختصرةالمالیةلبیاناتاھذهمنجزءاًتشكل27إلى1منالمرفقةاإلیضاحاتإن
4

للثالثة أشھر المنتھیة فيشھر المنتھیة فيأللثالثة 
2014اَذار201531اَذار31

غیر مدققةمدققةغیر 
لیرة سوریةسوریةلیرة

(717,310,185)322,095,707الفترة)خسارةربح (صافي 
األخرى:مكونات الدخل الشامل 

828,850-ر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع التغی
__________________________

(716,481,335)322,095,707فترةلل)الشاملةالخسارة(الشامل الربح 
___________________________



ش.م.مج بنك سوریة والخلی
المرحليیةحقوق الملكالتغیرات في بیان

2015اَذار31المنتھیة في أشھرللثالثة

.معھاوتقرأالمرحلیة المختصرةالمالیةبیاناتالھذهمنجزءاًتشكل27إلى1منالمرفقةاإلیضاحاتإن
5

رأس المال المكتتب بھ 
خاصاحتیاطي احتیاطي قانونيوالمدفوع

احتیاطي عام 
لمخاطر التمویل

یر المتراكم التغ
في القیمة العادلة 

للموجودات
المالیة المتوفرة 

الفترة)خسارة(ربحللبیع
المتراكمة الخسائر 
المحققة

غیر المدورةاألرباح 
مجموع حقوق الملكیةمحققةال

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)5201
3,082,203,8621,274,386,177)4,914,507,210(--3,000,000,0009,289,8869,289,88688,109,753كانون الثاني1الرصید في 
322,095,707--322,095,707-----رةلفتلالربح الشامل

____________________________________________________________________________________________________
3,082,203,8621,596,481,884)4,914,507,210(322,095,707-3,000,000,0009,289,8869,289,88688,109,753اَذار31الرصید في 

____________________________________________________________________________________________________

(غیر مدققة)2014
1,929,381,6562,116,846,238(2,920,660,043)-3,000,000,0009,289,8869,289,88688,109,7531,435,100كانون الثاني1الرصید في 

(716,481,335)--(717,310,185)828,850----لفترةلةالشاملخسارةال
____________________________________________________________________________________________________

1,929,381,6561,400,364,903(2,920,660,043)(717,310,185)3,000,000,0009,289,8869,289,88688,109,7532,263,950آذار31الرصید في 
____________________________________________________________________________________________________



ش.م.مج بنك سوریة والخلی
المرحليةالتدفقات النقدیبیان

2015اَذار31المنتھیة في أشھرللثالثة

.معھاوتقرأالمرحلیة المختصرةالمالیةبیاناتالھذهمنجزءاًتشكل27إلى1منالمرفقةاإلیضاحاتإن
6

فيأشھر المنتھیةللثالثة
2015اَذار31

أشھر المنتھیة فيللثالثة
2014اَذار31

غیر مدققةمدققةغیر 
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

األنشطة التشغیلیة
(717,310,185)322,095,707قبل ضریبة الدخل)الخسارةالربح (

تعدیالت للبنود غیر النقدیة:
15,249,39617,451,266استھالكات 

960,8941,451,313اطفاءات
651,268,335)19,653,463(20مصروف مخصص تسھیالت ائتمانیة(استرداد) 

2,830,5791,725,136طفاء عالوة إصدار موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقإ
(742,732)14575,690مخصصات متنوعة)استردادمصروف (

____________________________
(46,156,867)322,058,803قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیةالدخل

على إلزامياالیداعات لدى مصرف سوریة المركزي (احتیاطي 
-56,893,877الودائع)

454,977,606439,763,602مباشرةالئتمانیة االتسھیالت ال
(111,101,014))38,113,975(خرىاألموجودات ال

(300,000,000)-ودائع المصارف
202,980,000-المصارفلدى االیداعات

903,420,907)1,641,342,101(ودائع العمالء
(228,768,640))25,505,532(نقدیةالتأمینات ال

145,684,138239,539,152المطلوبات األخرى
____________________________

1,099,677,140(725,347,184)األنشطة التشغیلیةمن(المستخدمة في)التدفقات النقدیةصافي
____________________________

األنشطة االستثماریة
(878,800))3,764,000(موجودات ثابتةشراء 

--شراء موجودات غیر ملموسة
____________________________

(878,800))3,764,000(األنشطة االستثماریةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 
____________________________

778,395,725318,837,943تأثیر تغیرات أسعار الصرف
____________________________

49,284,5411,417,636,283في النقد وما في حكمھالزیادةصافي
17,275,330,65612,186,264,921كانون الثاني 1النقد وما في حكمھ في 

____________________________
13,603,901,204      2217,324,615,197اَذار31النقد وما في حكمھ في 

____________________________
الفوائدالتدفقات النقدیة التشغیلیة من 

50,732,078201,007,456فوائد مقبوضة
310,090,971146,930,039فوائد مدفوعة



بنك سوریة والخلیج ش.م.م
المرحلیة المختصرةةالمالیبیاناتإیضاحات حول ال

2015اَذار 31

7

كبنات عن المعلوم1

رئاسةقراربموجبلھاالترخیصتمخاصةسوریةمغفلةمساھمةشركةم. "البنك" ھو.م.والخلیج شسوریةبنكإن
المركزي رقم وقرار لجنة إدارة مصرف سوریة2006 نیسان13 بتاریخ) الصادرو.م32/ (رقمالوزراءمجلس
2006تشرین الثاني لعام 21بتاریخ 14765بالسجل التجاري رقم مسجل،2007شباط 10/ل أ الصادر بتاریخ 105

وتعلیماتھ2001 لعام28 رقمبقانون النقد األساسي والقانونالخاص2002 لعام23 رقمالقانونألحكاموتخضع
النقدمجلسیضعھاالتيولألنظمةالمركزيسوریةمصرفوقانون2007 لعام33 رقمالتجارةوقانونالتنفیذیة

.2007شباط 10تاریخ 14تم تسجیل البنك لدى مفوضیة الحكومة لدى المصارف تحت رقم .والتسلیف

لیرة 500 اسمیةبقیمةسھم3,000,000 علىموزعلیرة سوریة1,500,000,000 قدرهبرأسمالالبنكتأسس
لیرة سوریة 3,000,000,000إلى 2007أیلول16وقد تم زیادة رأس المال لیصل بتاریخ ،الواحدللسھمسوریة

خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة .لیرة سوریة  للسھم الواحد500سھم بقیمة اسمیة 6,000,000موزع على 
لیرة 100سھم بقیمة 30,000,000، تمت الموافقة على تجزئة أسھم البنك لتصبح 2011نیسان 26للمساھمین بتاریخ 

.2011حزیران 27تاریخ 1883وذلك بموجب قرار وزارة اإلقتصاد رقم الواحدللسھمسوریة

% من رأسمال البنك.31تبلغ حصة الشركة االستراتیجیة (بنك الخلیج المتحد) ما نسبتھ 

العربیةالجمھوریةداخلوفروعھدمشقفيالرئیسيمركزهخاللمنوالمالیةالمصرفیةاألعمالجمیعبتقدیمالبنكیقوم
وحماهوطرطوسوحلبدمشقوریفدمشقموزعة في2015اَذار31فيكمامرخصفرع12وعددھاالسوریة

.وحمص والالذقیة ودیرالزور

في ثالثة فروع للبنك خالل عام  وحمص ودیر الزور.التلفي 2012لقد تم إیقاف العمل مؤقتاً

.أیار29 شارع-دمشق-السوریةالعربیةالجمھوریةھوالمسجلالرئیسيالبنكعنوانإن

.2007حزیران13بتاریخالمصرفينشاطھبممارسةالبنكبدأ

لألوراق المالیة.مدرجة في سوق دمشقإن أسھم البنك 

الموافقة على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة
مجلس إدارة البنك من قبل2015اَذار3 1أشھر المنتھیة في للثالثةالمختصرة إقرار البیانات المالیة المرحلیة تم 

.2015حزیران1تاریخ 46باالجتماع رقم 

الھامةالسیاسات المحاسبیةوأسس اإلعداد 2

إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرةأسس2.1
م ( دولي رق بي ال ار المحاس ا للمعی ك وفق رة للبن ة المختص ة المرحلی ات المالی ة 34أعدت البیان اریر المالی اص بالتق ) الخ

ك السیاسات ا ع تل ق م م المرحلیة. إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة تتف ي ت لت
.2014كانون األول 31المنتھیة في على أساسھا إعداد البیانات المالیة للسنة

ة  ات المالی ة للبیان ات واإلیضاحات المطلوب ة المعلوم ى كاف وي عل ة ال تحت إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة المرفق
ي المرحلیة المختصرة یجب أن تقرأ مع البیانات المالیة السنویة السنویة وبالتالي فإن ھذه البیانات المالیة ا ف ك كم 31للبن

يالثالثةا أن نتائج األعمال لفترة . كم2014ولاألكانون  ة ف را2015ًاَذار13أشھر المنتھی ل بالضرورة مؤش ال تمث
على نتائج األعمال المتوقعة للسنة .2015كانون األول 31المنتھیة في دقیقاً

استخدام التقدیرات3

اإلیرادات إن إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة یتطلب من إدارة البنك القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة 
والمطلوبات الطارئةالبیانات المالیة المرحلیة المختصرة بواالیضاحات المرفقة والمصروفات، والموجودات والمطلوبات،

إن ضبابیة الرؤیة حول ھذه الفرضیات والتقدیرات قد تؤدي إلى .المرحلیة المختصرةالبیانات المالیةفيالمفصح عنھا
للقیمة الدفتریة للموجودات أوالمطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلیة. جوھریاً نتائج تتطلب تعدیالً

داث  تقبلیة لألح دیرات المس ة بالتق یة المتعلق یات الرئیس اتإن الفرض اریخ البیان ي ت دة ف ر المؤك ة غی ة المرحلی المالی
ودات  دة الموج ي أرص ة ف دیالت جوھری ى تع ؤدي إل ن أن ت ن الممك ة م اطر ھام ا مخ تج عنھ د ین ي ق رة والت المختص

ھي كما یلي:القادمة المرحلیة المختصرة خالل الفترةوالمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة 
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(تتمة)استخدام التقدیرات 3

مبدأ االستمراریة
قامت إدارة البنك بتقدیر مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من حالة 
عدم االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك 

موارد الكافیة لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست لدیھ ال
ھامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء على درایة بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكاً

.على أساس مبدأ االستمراریةالمرحلیةعلیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة

القیمة العادلة لألدوات المالیة
عن طریق األسعار بیان المركز المالي المرحليفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

مختلفة والتي تتضمن استخدام المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم 
نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب 

التقدیر واالجتھاد.

تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
ة دوري بشكل یقوم البنك بمراجعة التسھیالت االئتمانیة  ة المؤون دیر كفای ى وتق اء عل ي بن دخل المرحل ان ال ي بی المسجلة ف

ادات تقدیرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدف ك باالجتھ وم البن تقبلیة یق ة المس دفقات النقدی دیر الت ي تق تقبلیة. وف قات النقدیة المس
ا ع تحقیقھ ة الضمانة المتوق الي وصافي قیم ى ف.حول وضع المدین الم ة بشكل رئیسي عل دیرات مبنی ذه التق رضیات إن ھ

ائج یقن وإن النت دم الت دیر وع ن التق ة م ات متفاوت ا درج ددة لھ ل متع ة وعوام ك نتیج دیرات وذل ن التق ف ع د تختل ة ق الفعلی
التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.

شكیل مخصص النخفاض باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، یقوم البنك بت
القیمة بشكل جماعي وذلك بتجمیع القروض والسلف ذات السمات المتشابھة لمخاطر االئتمان وتقییمھا بشكل جماعي 

النخفاض القیمة.

نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي4
2014ولاألكانون 201531اَذار31

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,176,596,8951,167,171,216الخزینةفينقد
3,302,963,6114,797,227,695الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي

1,562,142,2321,523,001,767ودائع (*)النقدي علىاحتیاطي
___________________________

6,041,702,7387,487,400,678
_________________________

وفقا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل (*)
مبلغ 2015اَذار31ودائع من دون فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر %5مثل نسبة یذيلیرة سوریة وال1,562,142,232
لیرة 1,523,001,767مبلغ، مقابل2011أیار للعام2الصادر بتاریخ 5938رئاسة مجلس الوزراء رقم عن 

إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ في أنشطة البنك التشغیلیة..4201كانون األول 31سوریة كما في 
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لدى المصارف إیداعات/أرصدة5

لدى المصارفأرصدة5.1

لیرة سوریة مقابل 12,821,841,481المؤسسات المصرفیة التي ال تتقاضى فوائد بلغت األرصدة لدى المصارف و
.4201كانون األول 31لیرة سوریة كما في 12,648,702,309

حیث سدد البنك 2015آذار31لیرة سوریة كما في 13,983,678بلغت الكفاالت المدفوعة عن مصارف خارجیة مبلغ 
بینما ،یورو على التوالي35,232و یورو21,149بالعمالت األجنبیة بقیمة تینخارجیتینعنھ مقابل كفالتینصادرتینكفال

وقد تم تكوین مؤونة .2014كانون األول 31في كمالیرة سوریة5,090,141بلغت قیمة الكفالة المدفوعة من قبل البنك
لتغطیة جزء من قیمة المبلغ المدفوع لحین البت بتعویض قیمة الكفاالت المسددة، وقد تم تسجیل مصروف المؤونة ضمن بند 

الظاھر في بیان الدخل المرحلي.مخصصات متنوعة 

مصارف محلیة
لیرة سوریة

مصارف  خارجیة
لیرة سوریة

المجموع
لیرة سوریة

(غیر مدققة)2015اَذار31
10,802,944,2812,059,487,52512,862,431,806حسابات جاریة وتحت الطلب

3خالل فترة ودائع استحقاقھا األصلي 
3,720,300,000-3,720,300,000أو أقلأشھر

__________________________________________
14,523,244,2812,059,487,52516,582,731,806

__________________________________________

مصارف محلیة
لیرة سوریة

مصارف  خارجیة
لیرة سوریة

المجموع
لیرة سوریة

(مدققة)2014كانون األول 31
10,601,375,9192,083,475,40212,684,851,321حسابات جاریة وتحت الطلب

3ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 
2,406,800,000-2,406,800,000أو أقلأشھر

__________________________________________
13,008,175,9192,083,475,40215,091,651,321

__________________________________________
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رة (بالصافي)ائتمانیة مباشتسھیالت 6

2014كانون االول 201531اَذار31
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
الشركات الكبرى

188,582,474224,995,359*سندات محسومة
987,426,9291,044,081,725حسابات جاریة مدینة

16,730,382,39115,450,104,773*قروض وسلف
891,028834,859حسابات جاریة مدینة بالصدفة

(التجزئة):والقروض العقاریةاألفراد
500,533,468508,778,124*قروض

275,288266,021حسابات جاریة مدینة بالصدفة
____________________________

18,408,091,57817,229,060,861
(1,863,188,980)(2,258,524,872))محفوظةینزل فوائد معلقة (

لتسھیالت االئتمانیة المباشرةاتدنيینزل مخصص
(4,728,296,943)(5,148,371,971))غیر منتج(

تدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة ینزل مخصص
(300,469,125)(309,709,725)منتج)(

____________________________
10,691,485,01010,337,105,813صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة

____________________________

*ً تم تسجیل القروض والسندات المحسومة بالصافي بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدماً. بلغت الفوائد المقبوضة مقدما
كانون األول 31لیرة سوریة كما في 10,165,364(مقابل مبلغ 2015اَذار31لیرة سوریة كما في 6,224,399

2014.(

%51.14ھنسبتلیرة سوریة، أي ما 9,413,409,886المنتجة)غیر العاملة (غیرالمباشرةبلغت التسھیالت االئتمانیة
كانون 31لیرة سوریة في 8,670,740,899، مقابل 2015اَذار31ئتمانیة المباشرة كما فيالتسھیالت االإجماليمن 

. لمزید 2014كانون األول 31التسھیالت االئتمانیة المباشرة كما في إجماليمن % 50.33أي ما نسبتھ 2014األول 
).24.1من التفاصیل، راجع إیضاح رقم (

نسبتھسوریة، أي مالیرة 7,154,885,014عاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقةغیر الالمباشرةبلغت التسھیالت االئتمانیة
، مقابل 2015اَذار31فيكما بعد تنزیل الفوائد المعلقة یالت اإلئتمانیة المباشرة التسھإجماليمن 44.30%

تنزیل الفوائد بعدالتسھیالت االئتمانیة المباشرةإجماليمن % 44.30لیرة سوریة أي ما نسبتھ 6,807,551,919
.2014كانون األول 31كما في المعلقة

، مقابل 2015اَذار31لیرة سوریة كما في 22,713,970بلغت التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة غیر العاملة 
.2014كانون األول 31كما فيلیرة سوریة20,842,180



بنك سوریة والخلیج ش.م.م
المرحلیة المختصرةةالمالیبیاناتإیضاحات حول ال

2015اَذار 31

11

(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)6

مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة

اإلجمالياألفرادالشركات(غیر مدققة)2015اَذار31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2015كانون الثاني 1في الرصید 
4,544,506,254183,790,6894,728,296,943مخصص تدني غیر منتج

293,378,5817,090,544300,469,125مخصص تدني منتج
_______________________________________________________

4,837,884,835190,881,2335,028,766,068
المستخدم)  /المكون (المستردالمخصص

الفترةخالل 
12,334,357(944,170)13,278,527مخصص تدني غیر منتج(استرداد) 

(32,716,248)50,966(32,767,214)تدني منتجمخصص)استرداد(
الصرف في مخصص فروقات أسعار

407,740,671-407,740,671تدني غیر منتج *
الصرف في مخصص فروقات أسعار

41,956,848-41,956,848منتج *تدني
_______________________________________________________

2015آذار31الرصید في 
4,965,525,452182,846,5195,148,371,971مخصص تدني غیر منتج

302,568,2157,141,510309,709,725مخصص تدني منتج
________________________________________

5,268,093,667189,988,0295,458,081,696مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة

اإلجمالياألفرادالشركات(مدققة)2014كانون األول31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2014كانون الثاني 1في الرصید 
3,166,917,025159,735,7043,326,652,729مخصص تدني غیر منتج

272,174,2538,849,965281,024,218مخصص تدني منتج
_______________________________________________________

3,439,091,278168,585,6693,607,676,947
المستخدم)  /المكون (المستردالمخصص

السنةخالل 
871,310,45724,219,109895,529,566مخصص تدني غیر منتج

(17,493,007))1,759,42(1(15,733,586)تدني منتجمخصصاسترداد
من مخصص تدني السنةالمستخدم خالل 

(4,784,028))164,124()4,619,904(غیر منتج
الصرف في مخصص فروقات أسعار

510,898,676-510,898,676تدني غیر منتج *
الصرف في مخصص فروقات أسعار

36,937,914-36,937,914منتج *تدني
_______________________________________________________

2014كانون األول 31الرصید في 
4,544,506,254183,790,6894,728,296,943مخصص تدني غیر منتج

293,378,5817,090,544300,469,125مخصص تدني منتج
_______________________________________________________

4,837,884,835190,881,2335,028,766,068مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة

.تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة*
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)6

على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  المتضمن تعدیل بعض 2012تشرین الثاني 13تاریخ 4ن/ب/م902بناًء
، والقرار رقم 2009كانون األول 9تاریخ 4/م ن/ب597التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

تمدید ینالمتضمن2015نیسان 6تاریخ 1/م/1145والتعمیم رقم 2014كانون الثاني 29تاریخ 4/م ن/ب1079
:4/م ن/ب902العمل بالقرار 

الحد األدنى المطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف نبالمخصصات السابقة الفائضة عتم اإلحتفاظ-
لیرة 449,777,730مبلغ2014كانون األول 31و2015اَذار 31وقد بلغ رصیدھا بتاریخ ) 4/م ن/ب902(

التسھیالت االئتمانیة غیر لیرة سوریة لمحفظة22,939,496لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة ومبلغ سوریة
.المباشرة

وارتأت إدارة ،لتقدیر مدى كفایة المخصصات المحتفظ بھاالبنكتم إعداد إختبارات جھد للمحفظة اإلئتمانیة من قبل -
كانون األول 31و2015اَذار31كما في لیرة سوریة213,695,889حجز مخصصات إضافیة تعادل البنك

2014.

2015اَذار31لیرة سوریة كما في 32,816,999المباشرةغیرالمخصصات المكونة عن التسھیالت االئتمانیةبلغت
.)14(إیضاح 2014كانون األول 31كما في لیرة سوریة32,088,571 مقابل

لیرة 47,983,115المخصصات التي انتفت الحاجة إلیھا نتیجة تسویات أو تسدید دیون وحولت إزاء دیون اخرىبلغت
.2014لیرة سوریة عن 289,589,220مقابل2015اَذار31المنتھیة فيفترة العن سوریة 

الفوائد المعلقة
2015اَذار31

غیر مدققة
2014 كانون األول31

مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,863,188,980767,784,950كانون الثاني1الرصید في 
404,773,8561,134,881,979الفترة / السنةیضاف: الفوائد المعلقة خالل 

(26,108,068)(9,437,964)الفترة / السنةیطرح: الفوائد المحولة الى بیان الدخل خالل
(13,369,881)-: المستخدم خالل الفترة / السنةیطرح

__________________________
2,258,524,8721,863,188,980سنة/ الفترةالنھایةالرصید في 

__________________________

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق7

بشراء سندات صادرة عن شركة مشاریع الكویت القابضة لمدة ست سنوات2009الربع الرابع من عام قام البنك خالل
في نیسان وتشرین 8.875بمعدل فائدة اسمي 2016تستحق في تشرین األول من عام  % وتدفع الفوائد نصف سنویاً

أي ما یعادل2015اَذار31كما في دوالر أمیركي10,082,932بلغت التكلفة المطفأة . األول من كل سنة
لیرة سوریة1,998,471,131 یعادلأي ما دوالر أمیركي10,095,328 (مقابللیرة سوریة 2,302,135,034

مفصلة كما یلي:) 4201كانون األول 31كما في

موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة
2015اَذار31

غیر مدققة
2014كانون األول31

مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,302,135,0341,998,471,131شركات–سندات دین 
________________________

تحلیل السندات
2,302,135,0341,998,471,131ذات عائد ثابت

________________________
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مؤجلةموجودات ضریبیة8

:إن الحركة على حساب الموجودات الضریبیة المؤجلة ھي كما یلي

2014كانون األول201531اَذار31
مدققةغیر مدققة

سوریةلیرةسوریةلیرة

746,225,162746,225,162كانون الثاني1الرصید في 
--فترة / السنةموجودات ضریبیة مؤجلة مكونة خالل ال

746,225,162746,225,162رصید نھایة الفترة / السنة

كما یلي:المؤجلتم احتساب مبلغ إیراد ضریبة الدخل

2014اَذار201531اَذار31
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةسوریةلیرة

(717,310,185)322,095,707قبل الضریبة)الخسارةالربح (
(157,097,168)(642,785,714)تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحقق ربح 

(742,732)575,690مخصصات متنوعة
7,324,0987,527,074استھالك المباني

االنخفاض /مخصص تسھیالت ائتمانیةمصروف (استرداد) 
16,269,232(32,657,810)الجماعي 

____________________________
(851,353,779)(345,448,029)الخسارة الضریبیة

%25%25الدخلضریبةنسبة

--(*)للفترةصافي إیراد ضریبة الدخل المؤجل

حیث 2014وعن عام 2015جلة عن خسائر الربع األول من عام إدارة البنك عدم تسجیل موجودات ضریبیة مؤقررت (*)
عن تسجیل موجودات ضریبیة مؤجلة إضافیة إلى أن یتم استعمال تلك المسجلة .ستتوقف اإلدارة مؤقتاً

أرباح ضریبیة في الفترات القادمة كما ھو مسموح تتوقع إدارة البنك أن یتم استعمال الموجودات الضریبیة المؤجلة إلطفاء 
حسب قوانین الضرائب في الجمھوریة العربیة السوریة.

وھي ما زالت قید (ضمناً) حسب التواریخ المحددة لذلك2013إلى 2010تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 
لدى الدوائر المالیة.المراجعة
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موجودات أخرى9

2014كانون األول201531اَذار31
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,138,468628,288مصارف - فوائد محققة (غیر مستحقة القبض) 
54,121,54378,465,552تسھیالت ائتمانیة مباشرة-  فوائد محققة (غیر مستحقة القبض) 
موجودات مالیة محتفظ بھا -  فوائد محققة (غیر مستحقة القبض) 

91,640,82635,533,052حتى تاریخ االستحقاق
ً 61,735,14153,582,750مصاریف مدفوعة مقدما

6,397,4826,367,122)23(إیضاح ذمم مدینة ألطراف ذات عالقة
109,346,186108,834,313سلف للمقاولین

10,882,72443,671,576المركزيمبالغ مستحقة التحصیل من مقاصة البنك 
21,399,61022,225,030مبالغ مستحقة التحصیل من مقاصة الصراف اآللي

81,814,00081,814,000(*)عقارات آلت ملكیتھا للبنك وفاء لدیون مستحقة 
79,013,77777,081,616(**)مصاریف دعاوي قضائیة مستحقة من المقترضین

183,136123,556مخزون طوابع
14,643,84013,090,813مدینین

5,694,2755,432,772تأمینات مدفوعة بالنیابة عن الزبائن
334,719803,329أخرى

538,345,727527,653,769

الدفتریة للعقارات المستملكة القیمة وبلغتلعمالئھ،عائدةإئتمانیةلتسھیالتإستیفاًءعقاراتباستمالك عدةالبنكقام(*)
على 2014كانون األول 31و2015اَذار 31لیرة سوریة كما في 81,814,000 . تم تسجیل ھذه العقارات بناًء

التكلفة التاریخیة لھا وھي خاضعة للمعالجة القانونیة والمحاسبیة المفروضة من قبل مصرف سوریة المركزي بالقرار 
.4/م ن/ب597رقم
لیرة سوریة وھو بصدد التفرغ عن الباقي 10,500,000بقیمة 2014البنك ببیع أحد ھذه العقارات خالل عام قام 

وفق القرارت واألنظمة الصادرة بھذا الخصوص.منھا 

فیما یلي ملخص الحركة على العقارات التي آلت ملكیتھا للبنك وفاء لدیون مستحقة:

2014كانون األول 201531اَذار31
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

81,814,00013,715,955كانون الثاني1الرصید في 
77,610,000-إضافات 

(9,511,955)-استبعادات
________________________

81,814,00081,814,000الرصید في نھایة الفترة / السنة
________________________

برفع دعاوي قضائیة على مدیني القروض المتعثرین عن الدفع حیث بلغت مجمل 2011یقوم البنك منذ عام (**) 
لیرة سوریة 206,053,471مقابل 2015اَذار 31لیرة سوریة كما في 195,491,297مصاریف ھذه الدعاوي 

.2014كانون األول 31كما في 
قام البنك بأخذ مخصصات مقابل مصاریف الدعاوي القضائیة المدفوعة والتي ال یمكن استردادھا من السلطات 

مبلغ 2015اَذار31، وبلغت ھذه المخصصات في عند انتھائھاأو من الزبائن المرفوعة علیھم الدعاويالقضائیة 
.2014كانون األول 31لیرة سوریة كما في 128,971,855لیرة سوریة مقابل 116,477,520
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مجمدة لدى مصرف سوریة المركزيالدیعة الو10

المصارف علىیجب،2001للعام 28من قانون المصارف الخاصة رقم 12كما ھو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
یتم .فوائدوبدونمجمدةودیعةشكلعلىالمركزيسوریةمصرفلدىالبنكرأسمالمن% 10بـاالحتفاظالخاصة

تحریر ھذه الودیعة عند التصفیة.
:كالتاليھوالمركزيالمصرفلدىالمجمدةالودیعةرصیدإن

2014كانون األول 201531اَذار31
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

130,426,374130,426,374رصدة باللیرة السوریةأ
762,939,500661,490,467بالدوالر األمیركيأرصدة 

________________________
893,365,874791,916,841

________________________

المصارف ودائع 11

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة(غیر مدققة)2015اَذار31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

3,729,670,9358,006,1803,737,677,115حسابات جاریة 
---ودائع ألجل

__________________________________________
3,729,670,9358,006,1803,737,677,115

__________________________________________

المجموعخارجیةمصارف مصارف محلیة(مدققة)2014كانون األول31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

3,775,604,0935,115,4833,780,719,576حسابات جاریة 
---ودائع ألجل

__________________________________________
3,775,604,0935,115,4833,780,719,576

__________________________________________

ودائع العمالء12
2014كانون األول 201531اَذار31

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
5,890,952,1308,024,767,020حسابات جاریة وتحت الطلب
16,199,430,66814,261,793,529ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

األفراد (التجزئة)
1,743,587,1351,537,376,429حسابات جاریة وتحت الطلب

744,254,746802,762,677ودائع توفیر
6,450,277,9956,123,755,261ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

___________________________
31,028,502,67430,750,454,916

___________________________
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(تتمة)العمالءودائع 12

31فيالودائعإجماليمن%24.36نسبتھماأيسوریةلیرة7,559,675,280فوائدتحملالالتيالودائعبلغت-
.4201األولكانون31في% 30.92نسبتھماأيسوریةلیرة9,508,851,502مقابل5201اَذار

5201اَذار31% من إجمالي الودائع في 0.30لیرة سوریة أي ما نسبتھ93,572,865بلغت الودائع الجامدة مبلغ-
.4201كانون األول 31في %0.31أي ما نسبتھ لیرة سوریة96,503,431مقابل 

في من إجمالي الودائع% 0.63لیرة سوریة أي ما نسبتھ 194,705,456بلغت ودائع الحكومة والقطاع العام مبلغ -
كانون األول 31في من إجمالي الودائع% 0.64لیرة سوریة أي ما نسبتھ 195,749,708مقابل 2015اَذار 31

2014.

تأمینات نقدیة13
2014كانون األول 201531اَذار31

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

337,688,068324,125,485تسھیالت مباشرةتأمینات نقدیة مقابل 
1,125,307,9721,132,744,481نقدیة مقابل تسھیالت غیر مباشرةتأمینات 

____________________________
1,462,996,0401,456,869,966

________________________________

مخصصات متنوعة14

الرصید في بدایة 
الفترة / السنة

المكون خالل الفترة 
***/ السنة

المستخدم خالل
الفترة / السنة

الرصید في نھایة ما تم رده لإلیرادات
الفترة / السنة

2015اَذار31
(غیر مدققة)

فروع مغلقة -مؤونة خسائر محتملة
33,681,647---33,681,647*لدواعي أمنیة 
6,690,303---6,690,303**مؤونة رد فوائد 

312,652)473,383(-786,035مخصص تقلب أسعار القطع
41,157,985--(473,383)40,684,602

مخصص تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة 
2,309,524--2,251,08658,438منتج

مخصص تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة 
30,507,475--29,837,485669,990غیر منتج
73,501,601(473,383)-73,246,556728,428المجموع 

2014كانون األول 31
(مدققة)

فروع مغلقة - مؤونة خسائر محتملة
33,681,647---33,681,647*لدواعي أمنیة 
6,690,303-) 877,523(7,567,826**مؤونة رد فوائد 

786,035)2,545,118(--3,331,153مخصص تقلب أسعار القطع
44,580,626-)877,523()2,545,118(41,157,985

مخصص تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة 
2,251,086--2,274,487(23,401)منتج

مخصص تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة 
29,837,485--24,892,6304,944,855غیر منتج

73,246,556)2,545,118()877,523(69,449,8557,219,342المجموع
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(تتمة)مخصصات متنوعة14

نتیجة للظروف الحالیة االستثنائیة المحیطة والتي قد تفرض مخاطر من نمط خاص، فقد تم تشكیل مؤونات إضافیة خالل *
لیرة 33,681,647تغطي الحد األعلى من المخاطر التي ال تغطیھا بولیصة التأمین وقد بلغ مجموعھا 2013عام 

.2014األول كانون31و 2015اَذار31سوریة بتاریخ 

قام البنك بأخذ مؤونة لتغطیة فوائد تم تسجیلھا كإیراد وال یتوقع تحصیلھا.**

باإلضافة إلى المكون خالل الفترة/السنة من المخصصات المذكورة أعاله، یتضمن بند المكون خالل الفترة/السنة ***
).5خارجیة مسددة (إیضاح نة كفاالت مؤومصروف 

مطلوبات أخرى15
2014كانون األول201531اَذار31

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

17,149,522        1,772,363حواالت وشیكات قید الدفع
231,489,991      188,642,887ودائع عمالء-فوائد برسم الدفع (مستحقة غیر مدفوعة) 

9,973,714          11,747,845الموردون
43,162,457        55,827,950مصاریف مستحقة الدفع

10,096               11,644)23أرصدة دائنة للمساھمین (إیضاح 
198,003,058      245,493,662)23(إیضاح ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

112,730,371153,906,377شیكات مصدقة
ً 17,740,77024,234,882إیرادات عموالت مقبوضة مقدما

ً 2,544,130          2,543,234عموالت تأمین مقبوضة مقدما
أمانات طوابع ومستحقات للتأمینات االجتماعیة وأمانات ضریبیة 

38,634,60051,766,566مستحقة
-296,650,000حواالت برسم الدفع

2,111,8572,028,167أخرى

973,907,183      734,268,960

وعرأس المال المكتتب بھ والمدف16

بقیمةسھمنیومل30إلىمقسمسوریةلیرة3,000,000,000 والمدفوعبھوالمكتتببھالمصرحالبنكرأسمالیبلغ
.2014كانون األول 31و2015اَذار31كما فيللسھمسوریةلیرة100قدرھاسمیةأ

2001 لعام28 رقمالقانونبنودأحكامبعضتعدیلالمتضمن3 رقمالقانونصدر2010الثاني كانون4 بتاریخ
السوریةالعربیةالجمھوریةفيالعاملةالبنوكماللرأساألدنىالحدزیادةیتضمنوالذي2005لعام35 رقموالمرسوم

أوضاعھالتوفیقسنوات3 مھلةالمرخصةالبنوكمنحتوقد.التقلیدیةالبنوكفیما یخص سوریةلیرةملیارات10 لیصبح
4سنوات إلى 3تم تمدید ھذه المھلة من 2011لعام 17. وبموجب القانون رقم المطلوباألدنىالحدالىرأسمالھابزیادة

.2013لعام 63سنوات بموجب المرسوم التشریعي رقم 5وقد تم تمدید المھلة لتصبح سنوات 

بمبلغ البنكمالرأسزیادةعلى2010إیلول19بتاریخ المنعقدةالعادیة لمساھمي البنكغیرالھیئة العامةوافقت
لیرة سوریة، وقد تم الحصول على 5,000,000,000سوریة لیصبح مجمل رأس مال البنك لیرة2,000,000,000
إال أنھ تم خالل الربع الثاني ،2011م مصرف سوریة المركزي على أن تتم الزیادة في شھر أیار من عاالموافقة النھائیة من 

تأجیل زیادة رأس المال إلى تاریخ سیتم تحدیده الحقاً.  2011من عام 
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(تتمة)رأس المال المكتتب بھ والمدفوع16

اَذار 19المنعقد بتاریخ تمت الموافقة على زیادة رأسمال البنك من قبل المساھمین في إجتماع الھیئة العامة غیر العادیة 
لیرة10,000,000,000لیرة سوریة لیصبح رأسمال البنك 7,000,000,000تم زیادة رأس المال بمبلغ ی. س2015

ً وستتم الزیادة حال الحصول على موافقة جمیع الجھات إلجراءات الالزمة للزیادة.اباستكمال سوریة حیث یقوم البنك حالیا
الوصائیة.

:فئتینالىتقسماالسمیةالبنكأسھمجمیع

.السوریةباللیراتقیمتھاوتسددمعنویینأوطبیعیینسوریینأشخاصقبلمنإالتملكھایجوزالالتياألسھموھي-أفئة
نشرةصرفسعرحسباألجنبیةبالعمالتاكتتاباتھمقیمةتسدیدعلیھمیتوجبالخارج،فيالمقیمینللسوریینالنسبةب

.البنكرأسمالمن%51 الفئةھذهتشكلالمركزي.سوریةمصرف

الوزراءمجلسمنبقرارأجانبأوعرباعتباریینأوطبیعیینأشخاصقبلمنتملكھایجوزالتياألسھموھي-بفئة
سوریةمصرفعنالصادرةالحرةالصرفأسعارنشرةفيالمحددالشراءسعرحسباألجنبیةبالعمالتقیمتھاوتسدد

.البنكرأسمالمن%49 الفئةھذهوتشكلاالكتتاب. بدءتاریخیسبقالذيالیومفيالمفعولالساریةالمركزي

.بالفئةمنألسھمتملكھخاللمنالبنكرأسمالمن%31 نسبتھماب).م.(شالمتحدالخلیجبنكیمتلك

األرباح المدورة (الخسائر المتراكمة)17

لتعلیمات مصرف سوریة المركزي  والتعمیم رقم 2008لعام 362وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم ةالصادرطبقاً
الناتجة وغیر القابلة للتوزیع محققة اللفروقات القطع غیر األرباح المدورة ، یتم فصل 2009شباط 12تاریخ 952/100

المحققة).المتراكمة الخسائر األرباح المدورة (عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي من حساب 

ةالفوائد الدائن18
2014اَذار 201531اَذار31

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة:
مؤسسات

حسابات جاریة مدینة
حسابات جاریة مدینة بالصدفة

19,922,044
650,636

31,600,162
49,952

5,205,339146,143,722قروض
5,033,06410,044,923سندات محسومة

(التجزئة)أفراد 
135,105118,053حسابات جاریة مدینة بالصدفة

1,018,32612,016,484وسلفقروض
5,452,1144,869,731أرصدة وإیداعات لدى المصارف

45,589,39531,387,021حتى تاریخ االستحقاقموجودات مالیة محتفظ بھا
________________________

83,006,023236,230,048
________________________
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ةالمدیند الفوائ19
2014اَذار 201531اَذار31

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

3,353,613-ودائع مصارف
ودائع العمالء :

78,69391,071حسابات جاریة وتحت الطلب
11,688,8198,241,019ودائع توفیر

253,329,174222,664,980ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
2,147,1811,999,764تأمینات نقدیة

________________________
267,243,867236,350,447

________________________

ائتمانیةمخصص تسھیالتمصروف20

2014اَذار 201531اَذار31
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
مباشرةإئتمانیةتسھیالت
624,965,341(19,488,687)شركات
15,965,768(32,767,214)منتج

13,278,527608,999,573غیر منتج
20,628,252(893,204)أفراد

50,9663,464منتج
20,624,788(944,170)غیر منتج

________________________
(20,381,891)645,593,593

مباشرةغیر إئتمانیةتسھیالت
728,4285,674,742)14شركات (إیضاح 

________________________
728,4285,674,742

________________________
651,268,335(19,653,463)المجموع

________________________
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فترةالربح (خسارة)من األساسیة والمخفضة للسھمحصةال21

القائمةاألسھملعددالمرجحمتوسطالعلىفترةال(خسارة)ربحقسمةخاللمنالواحدالعاديالسھمحصةحسابیمكن
:یليكماوذلكفترةالخالل

2014اَذار 201531اَذار31
غیر مدققةغیر مدققة

(717,310,185)322,095,707فترة (لیرة سوریة)ال)خسارة(ربح
________________________

30,000,00030,000,000فترةالوسطي عدد االسھم قید التداول خالل 
________________________

فترةال)خسارةربح (منللسھموالمخفضةاألساسیةالحصة
(23.91)10.74)سوریةلیرة(

________________________

لھایكونقدألدواتالبنكإصدارلعدماألساسیةللحصةمطابقةفترةال)خسارةربح (منللسھمالمخفضةالحصةقیمةإن
.اتحویلھعندالخسائر واألرباحمنالسھمحصةعلىتأثیر

النقد وما في حكمھ22

:التالیةالمبالغمنالنقدیةالتدفقاتبیانفيالظاھرحكمھفيوماالنقدیتكون

2014اَذار 201531اَذار31
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

4,479,560,5064,933,789,272*المركزيسوریةمصرفلدىواألرصدةالنقد
خاللاستحقاقھا األصلي–المصارفلدىأرصدة: یضاف
16,582,731,8069,173,830,515أشھرثالثة

خاللاستحقاقھا األصلي–ودائع المصارف یطرح: 
(503,718,583)(3,737,677,115)أشھرثالثة

____________________________
17,324,615,19713,603,901,204

____________________________

یعتبر جزء من النقد البنك التشغیلیة الیومیة لذلك الأنشطةال یستخدم احتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي في * 
وما في حكمھ.



بنك سوریة والخلیج ش.م.م
المرحلیة المختصرةةالمالیبیاناتإیضاحات حول ال

2015اَذار31

21

تعامالت مع أطراف ذات عالقة23

:التالیةالمبالغمنالعلیااإلدارةتعویضاتتتكون

2014اَذار 201531اَذار31
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

11,700,0003,135,000الراتب األساسي
5,506,7401,175,100میزات ومنافع قصیرة األجل

____________________________
17,206,7404,310,100مجموع تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین

____________________________

بالدخول في معامالت مع الشركة األم والشركات الحلیفة ومع كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة بنكقام ال
.وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجاریةبنكللالمسموحةاالعتیادیةنشطةالعلیا ضمن األ
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ة)(تتمتعامالت مع أطراف ذات عالقة23
المجموعالجھات ذات العالقة

الشركة األم
مدققةغیر

الشركات الشقیقة
مدققةغیر

مساھمین
مدققةغیر

2015اَذار31
مدققةغیر

2014األولكانون 31
مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
المركز المالي:بیانبنود داخل 

41,639,40136,149,013--41,639,401أرصدة لدى بنك الخلیج المتحد 
136,328,032136,328,032130,759,074--ألطراف ذات عالقةتسھیالت إئتمانیة 

6,397,4826,397,4826,367,122--)9ذمم مدینة ألطراف ذات عالقة (إیضاح 
(198,003,058)(245,493,662)--(245,493,662))15(ایضاح (**)ذمم دائنة لبنك الخلیج المتحد

(10,096)(11,644)(11,644)--)15(ایضاح (***)أرصدة دائنة للمساھمین
(13,740,335)(17,707,680)(17,707,680)--ودائع العمالء

180,828160,305--180,828فوائد مستحقة وغیر مقبوضة من بنك الخلیج المتحد
2,302,135,0341,998,471,131--2,302,135,034(موجودات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق) (*)استثمارات في شركة مشاریع الكویت القابضة

91,640,82635,533,052--91,640,826(موجودات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق) (*)فوائد مستحقة وغیر مقبوضة من شركة مشاریع الكویت القابضة

الجھات ذات العالقة
الشركة األم

مدققةغیر
الشركات الشقیقة

مدققةغیر
مساھمین

مدققةغیر
2015اَذار31
مدققةغیر

2014اَذار31
مدققةغیر

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
الدخل:بیانعناصر 

(11,187,500)(16,320,750)--(16,320,750))*أتعاب اإلدارة (*
(1,590,869)(2,251,585)(2,251,585)--مصاریف اجتماعات مجلس اإلدارة

2,676,616----فوائد مقبوضة من بنك الخلیج المتحد
45,589,39531,387,021--45,589,395(موجودات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق) (*)إیراد استثمار في شركة مشاریع الكویت القابضة

المتحد.إن شركة مشاریع الكویت القابضة تمثل الشركة األم لبنك الخلیج (*)
دارة المصاریف المستحقة لبنك الخلیج المتحد نتیجة تقدیمھ استشارات ومساعدات فنیة للبنك.تمثل أتعاب اإل(**)
تمثل أرصدة دائنة للمساھمین المبالغ الفائضة عن اكتتاب المساھمین.(***)

وقد تم أخذ المخصص الالزم نتیجة لعدم وجود ضمانات كافیة.%.14معدل فائدة متوسطتحملوغیر عاملة (ردیئة) إن التسھیالت الممنوحة ألطراف ذات عالقة
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إدارة المخاطر24

التعرضات االئتمانیة حسب درجة المخاطرتوزیع 24.1

توزیع التعرضات االئتمانیة المباشرة حسب درجة المخاطر
على أحكام القرار رقم  2012تشرین الثاني 13بتاریخ من مجلس النقد والتسلیفالصادر4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء

لبعض أحكام القراروالذي كانون 9الصادر بتاریخ 4ب/م ن/597الصادرین عن مجلس النقد والتسلیف رقم ینجاء معدالً
، وقد تم تمدید العمل بالقرار المذكور بموجب 2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4ب/م ن/650رقمالقرارو2009األول 

التعمیم رقم ، وصدر الح2014حتى نھایة عام 2014كانون الثاني 29الصادر بتاریخ 4/م ن/ب1079رالقرا ً قا
حتى نھایة الربع األول من عام 4/م ن/ب902والمتضمن تمدید العمل بالقرار رقم 2015نیسان 6تاریخ 1/م/1145
2015.

المجموعالشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفراد(غیر مدققة)2015اَذار31
(لیرة سوریة)

----متدنیة المخاطر
23,767,71073,957,9272,598,371,9662,696,097,603(مقبولة المخاطر)عادیة 

1,239,99220,326,3106,277,017,7876,298,584,089)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً
20,446,02953,830,0304,307,578,2974,381,854,356)الدیون المنتجةمنھا غیر مستحقة (

4,561,67340,454,2074,567,811,4564,612,827,336:)المنتجةالدیون(منھا مستحقة
4,042,50619,914,8593,130,930,7143,154,888,079یوم 59لغایة 

11,980,5011,255,645,9801,267,626,481-یوم89یوم لغایة 60من
519,1678,558,847181,234,762190,312,776یوم180یوم لغایة 90من 

322,121,44459,395,3739,031,893,0699,413,409,886:غیر عاملة
1,930,5321,245,307,4541,247,237,986-دون المستوى
110,299,645111,903,243-1,603,598مشكوك فیھا

320,517,84657,464,8417,676,285,9708,054,268,657ھالكة (ردیئة)
____________________________________________________________

347,129,146153,679,61017,907,282,82218,408,091,578المجموع 

)2,258,524,872()2,094,710,997((19,070,953))144,742,922(یطرح : فوائد معلقة
183,076,6)یطرح : مخصص التدني )19)6,911,410((5,268,093,667))5,458,081,696(

____________________________________________________________
19,309,605127,697,24710,544,478,15810,691,485,010الصافي

____________________________________________________________

المجموعالشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفراد(مدققة)2014كانون األول31
(لیرة سوریة)

----متدنیة المخاطر
27,412,33877,792,3292,538,311,2612,643,515,928عادیة (مقبولة المخاطر)

1,311,62822,007,1565,891,485,2505,914,804,034)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً
27,482,60653,725,8367,078,395,5547,159,603,996)الدیون المنتجةمستحقة (منھا غیر 

1,241,36046,073,6491,351,400,9571,398,715,966:)الدیون المنتجة(منھا مستحقة
915,75223,632,683638,701,760663,250,195یوم 59لغایة 

10,542,018-10,542,018-یوم89یوم لغایة 60من
325,60811,898,948712,699,197724,923,753یوم180یوم لغایة 90من 

322,871,43657,649,2588,290,220,2058,670,740,899:غیر عاملة
1,244,831,4891,245,340,110-508,621دون المستوى
69,333,35470,741,820-1,408,466مشكوك فیھا

320,954,34957,649,2586,976,055,3627,354,658,969ھالكة (ردیئة)
___________________________________________________________

351,595,402157,448,74316,720,016,71617,229,060,861المجموع 

1,711,768,93))16,945,971()134,474,078(یطرح : فوائد معلقة )1)1,863,188,980(
)5,028,766,068()4,837,884,835()1,488,293()189,392,940(یطرح : مخصص التدني

__________________________________________________________
27,728,384139,014,47910,170,362,95010,337,105,813الصافي

________________________________________________________________
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في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحق إذا - یعتبر كامل رصید الدین مستحقاً
تجاوز السقف الممنوح.

إدارة المخاطر (تتمة)24
(تتمة)توزیع التعرضات االئتمانیة حسب درجة المخاطر24.1

التعرضات االئتمانیة غیر المباشرة حسب درجة المخاطرتوزیع 

المجموعالشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفراد(غیر مدققة)2015اَذار31
(لیرة سوریة)

99,208,00099,208,000--متدنیة المخاطر
1,145,587,7921,145,587,792--عادیة (مقبولة المخاطر)

ًتحت  337,032,232337,032,232--)المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا
1,516,301,3421,516,301,342--:)الدیون المنتجة(مستحقةغیرمنھا

65,526,68265,526,682--:)الدیون المنتجة(منھا مستحقة
18,500,00018,500,000--یوم 59لغایة 

----یوم89یوم لغایة 60من
47,026,68247,026,682--یوم180یوم لغایة 90من 

22,713,97022,713,970--:غیر عاملة
----دون المستوى
----مشكوك فیھا

22,713,97022,713,970--ھالكة (ردیئة)
_________________________________________________________

1,604,541,9941,604,541,994--المجموع 

)32,816,999()32,816,999(--یطرح : مخصص التدني
_________________________________________________________

1,571,724,9951,571,724,995--الصافي
___________________________________________________

المجموعالشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفراد(مدققة)2014كانون األول 31
(لیرة سوریة)

96,272,00096,272,000--متدنیة المخاطر
1,386,683,1291,386,683,129--عادیة (مقبولة المخاطر)

ً 331,081,332331,081,332--)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا
1,814,036,4611,814,036,461--:)الدیون المنتجة(مستحقةغیرمنھا

- - --:)الدیون المنتجة(منھا مستحقة
- - --یوم 59لغایة 

- - --یوم89یوم لغایة 60من
- - --یوم180یوم لغایة 90من 

20,842,18020,842,180--:غیر عاملة
- - --المستوىدون 

- - --مشكوك فیھا
20,842,18020,842,180--ھالكة (ردیئة)

_____________________________________________________

1,834,878,6411,834,878,641--المجموع 

)32,088,571()32,088,571(--یطرح : مخصص التدني
_____________________________________________________

1,802,790,0701,802,790,070--الصافي
_____________________________________________________

مبلغ2015اَذار31بلغت الدیون المعاد ھیكلتھا (دیون جیدة معاد التفاوض على شروطھا) بتاریخ -
.2014كانون األول 31لیرة سوریة بتاریخ 3,364,576,081لیرة سوریة مقابل 664,995,345

لیرة سوریة 52,047,386مبلغ 2015اَذار31الدیون المجدولة (دیون غیر منتجة معاد جدولتھا) بتاریخ بلغت- 
.2014كانون األول 31بتاریخ 1,850,463,305مقابل 
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إدارة المخاطر (تتمة)24

التركز حسب القطاع االقتصادي24.2

:سب القطاع االقتصاديالتركز في التعرضات االئتمانیة حیبین الجدول التالي

(غیر مدققة)2015اَذار31

(لیرة سوریة)
القطاع االقتصادي

البند  
اجماليزراعةخدمات-أفرادعقاراتتجارةصناعةمالي

4,865,105,843-----4,865,105,843أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
16,582,731,806-----16,582,731,806أرصدة لدى المصارف  

10,691,485,010-4,649,171,1153,137,644,8972,712,8922,901,956,106-(بالصافي)التسھیالت االئتمانیة
موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 

2,302,135,034-----2,302,135,034االستحقاق 
الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 

893,365,874-----893,365,874المركزي
538,345,727-125,061,62826,934,45118,177,59481,827,733286,344,321الموجودات األخرى

35,873,169,294-24,768,400,1854,676,105,5663,155,822,49184,540,6253,188,300,427االجمالي 
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إدارة المخاطر (تتمة)24

(تتمة)التركز حسب القطاع االقتصادي24.2

(مدققة)2014كانون األول 31

(لیرة سوریة)
القطاع االقتصادي

البند  
اجماليزراعةخدمات-أفرادعقاراتتجارةصناعةمالي

6,320,229,462-----6,320,229,462أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
15,091,651,321-----15,091,651,321أرصدة لدى المصارف  

10,337,105,813-4,398,924,5803,106,535,9911,613,1482,830,032,094-(بالصافي)التسھیالت االئتمانیة
موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 

1,998,471,131-----1,998,471,131االستحقاق 
الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 

791,916,841-----791,916,841المركزي
527,653,769-102,526,61033,390,78223,580,68781,826,245286,329,445الموجودات األخرى

35,067,028,337-24,304,795,3654,432,315,3623,130,116,67883,439,3933,116,361,539االجمالي 
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إدارة المخاطر (تتمة)24

مـخـاطـر الـسـوق24.3

%)2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة (
%)2أثر الزیادة (

(مدققة)2014كانون األول 31)(غیر مدققة2015اَذار31

الفجوة التراكمیةالعملة
األثر على الربح قبل 

الضریبة

األثر على حقوق 
الملكیة (الناتج عن 

األثر على الربح بعد 
الفجوة التراكمیةإقتطاع الضریبة)

األثر على الربح قبل 
الضریبة

األثر على حقوق 
الملكیة   (الناتج عن 
األثر على الربح بعد 

إقتطاع الضریبة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

3,751,65)(187,582,945)82,498,5771,649,9721,237,479دوالر أمیركي )9(2,813,744)
6,719,24)(335,962,140)20,659,401413,188309,891یورو )3(5,039,432)

149,863,92)(7,493,196,188)لیرة سوریة )4(112,397,94 )3(9,362,424,783)(187,248,496)(140,436,372)
42,68385464139,089782586جنیھ استرلیني

30,80161646226,597532399ین یاباني
1,356,21927,12420,3431,143,78522,87617,157فرنك سویسري

81,729,04)عمالت أخرى )6(1,634,58 )1(1,225,93 )6(45,855,386)(917,10 )8(687,83 )1

%)2النقص (أثر 
(مدققة)2014كانون األول 31(غیر مدققة)2015اَذار31

الفجوة التراكمیةالعملة
األثر على الربح قبل 

الضریبة

األثر على حقوق 
(الناتج عن الملكیة

األثر على الربح بعد 
الفجوة التراكمیةإقتطاع الضریبة)

األثر على الربح قبل 
الضریبة

األثر على حقوق 
الملكیة   (الناتج عن 

األثر على الربح 
بعد إقتطاع 

الضریبة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,649,97)82,498,577دوالر أمیركي )2(1,237,47 )9(187,582,945)3,751,6592,813,744
6,719,2435,039,432(335,962,140)(309,891)(413,188)20,659,401یورو

187,248,496140,436,372(9,362,424,783)149,863,924112,397,943(7,493,196,188)لیرة سوریة
85)42,683جنیھ استرلیني )4(641)39,089(78 )2(586)

53)26,597(462)(616)30,801یابانيین  )2(39 )9
22,87)1,143,785(20,343)(27,124)1,356,219سویسريفرنك  )6(17,15 )7

81,729,04)عمالت أخرى )61,634,5811,225,936(45,855,386)917,108687,831

مخاطر العمالت
اللیرةالبنكیعتبر.  األجنبیةالعمالتصرفأسعارفيالتغیراتبسببمالیةأداةقیمةبتذبذبتتمثلاألجنبیةالعمالتمخاطر
وتقوم ،بعد الموافقة علیھا من مجلس اإلدارةالعمالتلمراكزحدودبوضعإدارة المخاطرقوموتلھ،الرئیسیةالعملةالسوریة

بإعدادالبنكیقوم. المحددةالمستویاتتتجاوزالالمراكزأنمنللتأكدیوميبشكلالمراكزوحدة مخاطر السوق بمراقبة 
في حال حدوث تغیر معقول في أسعار الصرف مع بقاء والخسائراألرباحصافيعلىالتغیراتأثرلمراقبةالحساسیةتحلیل

حقوق الملكیة بینما یمثل الدخل أوبیانبقیة المتغیرات ثابتة. یمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في 
ع.المبلغ الموجب صافي االرتفاع المتوق

%10في سعر الصرف زیادةأثر ال
(مدققة)2014كانون األول31(غیر مدققة)2015اَذار31

مركز القطعالعملة
األثر على الربح قبل 

الضریبة
األثر على حقوق 

مركز القطعالملكیة
األثر على الربح قبل 

الضریبة
األثر على حقوق 

الملكیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,855,782,140485,578,214485,034,1504,175,171,214417,517,121417,918,688دوالر أمیركي
1,991,39)(19,913,967)یورو )7(1,493,54 )83,854,129385,413289,060

807,74080,77460,581733,85473,38555,039جنیھ استرلیني
30,7963,0802,31026,5932,6591,994یابانيین 

)692,280((923,040)(9,230,404))2,977,962((3,970,616)(39,706,157)العمالت األخرى
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إدارة المخاطر (تتمة)24

(تتمة)مـخـاطـر الـسـوق24.3

(تتمة)مخاطر العمالت

%10في سعر الصرف النقص أثر 

(مدققة)2014كانون األول 31(غیر مدققة)2015اَذار31

مركز القطعالعملة
األثر على الربح قبل 

الضریبة
األثر على حقوق 

مركز القطعالملكیة
األثر على الربح قبل 

الضریبة
األثر على حقوق 

الملكیة
سوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

417,918,68)(417,517,121)4,175,171,214(485,034,150)(485,578,214)4,855,782,140دوالر أمیركي )8
385,41)1,991,3971,493,5483,854,129(19,913,967)یورو )3(289,0 )60

)55,039((73,385)733,854)60,581((80,774)807,740جنیھ استرلیني
)1,994((2,659)26,593)2,310((3,080)30,796یابانيین 

923,040692,280(9,230,404)3,970,6162,977,962(39,706,157)العمالت األخرى

مـخـاطـر الـسیـولة24.4

على البنك أن استحقاقھا.تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة البنك على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھ في تواریخ 
نسبة السیولة باللیرات السوریة عن % على أن ال تقل 30یحتفظ في كل یوم عمل بنسبة سیولة بكافة العمالت ال تقل عن 

20.%

يالتحلیل القطاع25

القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.عمالاألیمثل قطاع 

:عمالاألقطاع -

قطاعات أعمال رئیسیة ھي :أربعلبنك ألغراض إداریة من خالل یتم تنظیم ا
.یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرىالتجزئة

.بالعمالء من المؤسساتیشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة الشركات
یشمل متابعة الودائع والتسھیالت بالبنوك والخدمات المصرفیة االخرى واالستثمارات وخدمات التداول.الخزینة
.یشمل بقیة الخدمات التي ال تخص القطاعات المذكورة سابقاًأخرى

معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.ھذه القطاعات ھي األساس الذي یبني علیھ البنك تقاریره حول 

قطاع التوزیع الجغرافي:-

التي الجمھوریة العربیة السوریةنشاطاتھ بشكل رئیسي في البنك، یمارس البنكیمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال 
كافة أنحاء العالم.في ھنشاطاتالبنكتمثل األعمال المحلیة وكذلك یمارس 



بنك سوریة والخلیج ش.م.م
المرحلیة المختصرةةالمالیبیاناتإیضاحات حول ال

2015اَذار31

29

(تتمة)التحلیل القطاعي25
قطاع األعمال

:2015اَذار31فیما یلي توزیع اإلیرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاریف الرأسمالیة كما في 

2014اَذار31(غیر مدققة)2015اَذار31
(غیرمدققة)

2014كانون األول31
(مدققة)

المـجـمـوعالمـجـمـوعالمـجـمـوعأخرىالخزینةالشركاتالتجزئةلیرة سوریة

)291,405,958((120,399)(184,237,844)-10,919,30951,041,509(246,198,662)الفوائدخسائرصافي
34,096,03322,867,121118,211,376-(195,050)19,398,19614,892,887صافي إیرادات العموالت

(الخسائر)األرباحيصاف
التعامالت ن الناتجة ع
)93,888,003(6,811,4406,811,4408,309,547---األجنبیةبالعمالت

أرباح تقییم مركز القطع 
642,785,714642,785,714157,097,1681,152,822,206---البنیوي

توزیعات أرباح موجودات 
12,606,880------مالیة متوفرة للبیع

891,057------أخرىإیرادات 
__________________________________________

499,455,343188,153,437899,237,558التشغیلي الربح إجمالي

استرداد (مصروف) 
مخصصمصروف 
)885,255,901()651,268,335(19,653,463--893,20418,760,259ائتمانیةتسھیالت

مصاریف تشغیلیة غیر 
197,013,09)---موزعة )9(197,013,09 )9(254,195,287)(855,006,61 )8

__________________________________________
قبل ) الخسارةالربح (

الضریبة
322,095,707(717,310,185))841,024,961(

---إیراد ضریبة الدخل المؤجلة
__________________________________________

)841,024,961((717,310,185)322,095,707الفترة / السنة)خسارةربح (
______________________________

والمطلوباتالموجودات 

306,561,31210,605,567,29425,923,597,470214,040,11337,049,766,18929,086,345,14636,234,199,553موجودات القطاع
موزعة علىغیرموجودات

1,823,300,3081,823,300,3081,865,960,0851,835,746,598القطاعات
__________________________________________

38,873,066,49730,952,305,23138,069,946,151مجموع الموجودات
______________________________

36,887,607,02529,314,306,26836,454,961,604-9,017,451,05223,723,098,4874,147,057,486مطلوبات القطاع
علىمطلوبات غیر موزعة 

القطاعات
388,977,588388,977,588237,634,060340,598,370

_______________________________________

37,276,584,61329,551,940,32836,795,559,974مجموع المطلوبات
______________________________

معلومات أخرى

3,764,000878,80021,504,328مصاریف رأسمالیة
15,249,39617,451,26664,576,062إستھالكات

960,8941,451,3135,165,532إطفاءات
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(تتمة)التحلیل القطاعي25

يافرمعلومات التوزیع الجغ

قطاع التوزیع الجغرافي

یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة التي 
فریقیا.  أالشرق األوسط وآسیا ونشاطاتھ في تمثل األعمال المحلیة وكذلك یمارس البنك 

:2014و2015اَذار31فیما یلي توزع اجمالي الدخل التشغیلي والمصاریف الرأسمالیة داخل وخارج سوریة كما في 

المجموعخارج سوریاداخل سوریا
2014اَذار201531اَذار201431اَذار201531اَذار201431اَذار201531اَذار31

غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

453,865,947154,081,58645,589,39634,071,851499,455,343188,153,437التشغیليإجمالي الدخل
__________________________________________________________________

3,764,000878,800-- 3,764,000878,800مصاریف رأسمالیة
__________________________________________________________________

لاإدارة رأس الم26

:التالیةاألھدافتحقیقإلىالمالرأسإدارةمنالبنكیھدف
.المالبرأسالمتعلقةالمركزيالمصرفمتطلباتمعالتوافق-
.االستمراریةعلى البنكقدرةعلىالمحافظة-
.البنكأعمالفيوالتطورالنمولدعمقویةمالرأسبقاعدةاالحتفاظ-

كفایة رأس المال واستخدام األموال الخاصة ُتراقب بشكل یومي من قبل إدارة البنك.إن 

یجب أال تتدنى نسبة المالءة المالیة 2007الثانيكانون24في الصادر253المركزي رقم مصرف سوریةقرارحسب
%. 8للبنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن 
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(تتمة)لاإدارة رأس الم26

2015201اَذار31كفایة رأس المال  4كانون األول31
مدققةغیر مدققة

سوریةلیرةسوریةلیرة 

بنود رأس المال األساسي:
3,000,000,0003,000,000,000والمدفوعرأس المال المكتتب بھ

9,289,8869,289,886االحتیاطي القانوني
9,289,8869,289,886االحتیاطي الخاص

1,832,303,3)*(متضمنة خسارة الفترة)المتراكمةالخسائر  )48(1,832,303,3 )48
)9,867,633((8,906,739)صافي الموجودات الثابتة غیر المادیة

لدیون محتفظ بھا أكثر من المھلة المحددة )4,204,000()4,204,000(أصول مستملكھ سداداً
المبالغ الممنوحة الى كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة

130,759,07)(136,328,032)أو المستعملة من قبلھم (أیھما أكبر) )4
____________________________

1,036,837,6531,041,445,717مجموع رأس المال األساسي
بنود رأس المال المساعد:

88,109,75388,109,753احتیاطي عام لمخاطر التمویل
____________________________

1,124,947,4061,129,555,470(رأس المال التنظیمي)األموال الخاصة الصافیة
____________________________

16,010,481,00015,315,560,000الموجودات المثقلة بالمخاطر
1,719,102,0001,922,776,000بالمخاطرحسابات خارج المیزانیة المثقلة

61,013,86626,470,193مخاطر السوق
643,884,021643,884,021التشغیلیةالمخاطر 

____________________________
18,434,480,88717,908,690,214المجموع

____________________________
6.31%%6.10**نسبة كفایة رأس المال (%)

5.82%%5.62(%)نسبة كفایة راس المال األساسي
81.72%%64.95(%)إلى إجمالي حقوق المساھمین نسبة كفایة راس المال األساسي

دة الثامنة من ، والذي یتضمن تعدیل الما2014شباط 26تاریخ 4/م ن/ب1088صدر قرار مجلس النقد  والتسلیف  رقم *
البنیوي بحیث یتم إدراج فروقات تقییم مركز القطع 2008شباط 4تاریخ 4/م ن/ب362التسلیف رقم وقرار مجلس النقد

غیر المحققة ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة راس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف 
.2007الصادر عام 4/م ن/ب253رقم 

المال رأسكفایةنسبةتتدنىأالیجب2007الثانيكانون24فيالصادر253رقموالتسلیفالنقدمجلسعلى قراربناًء**
كفایة رأس بلغت%. نتیجة للخسائر المتراكمة التي تحملھا البنك،8نسبة عنالسوریةالعربیةالجمھوریةفيالعاملةللبنوك

من قبل 2015من عامأیلولنھایة شھرتم منح البنك مھلة حتى .%6.10نسبة 2015اَذار31المال للبنك كما في 
التجاوزات الحاصلة على الضوابط االحترازیة معالجةوذلك ل4/م ن/ب1289مصرف سوریة المركزي بالقرار رقم 

.الخاصة بكفایة رأس المال
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ارتباطات والتزامات محتمل أن تطرأ27

التزامات ائتمانیةوارتباطات 27.1
2014كانون األول 201531اَذار31

مدققةغیر مدققة
سوریةلیرةسوریةلیرة 

تعھدات  نیابة عن العمالء 
1,158,017,7811,123,746,954لالستیراداعتمادات مستندیة

438,153,538688,042,622كفاالت : 
82,314,257307,707,682دفع-
314,938,281318,712,520حسن تنفیذ-
40,901,00061,622,420أخرى-

8,370,67523,089,065تعھدات تصدیركفاالت 
__________________________

1,604,541,9941,834,878,641
__________________________

البنوكتعھدات نیابة عن
2,950,831,0782,871,182,930كفاالت

__________________________
تعھدات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة

308,934,605209,060,802غیر مستغلةمباشرةسقوف
836,530,097726,430,530غیر مستغلةمباشرةسقوف غیر

__________________________
1,145,464,702935,491,332

__________________________

عقود إیجار تشغیلیةالتزامات تعاقدیة و27.2
2014كانون األول 201531اَذار31

مدققةغیر مدققة
سوریةلیرةسوریةلیرة 

عقود إیجار تشغیلیة:
30,150,00074,172,125تستحق خالل سنة

59,295,562294,595,562تستحق خالل أكثر من سنة
__________________________

89,445,562368,767,687
__________________________


