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 سورية عامة مغفلة مسامهة شركة
 ادلرحلية ادلالية البياانت    
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 بنك سورية الدولي اإلسبلمي 
 31/03/2017 المنتيية فيأشير  ثبلثةالالمرحمي لفترة بيان الدخل 

 الميرة السورية
 31/03/2016 31/03/2017 إيضاحات  
 ,7,70007,7, ,7753,755,773 21 إيرادات ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويالت -

 7755,75,5, ,775717,7, 22 ـ إيرادات من ادلصارف وادلؤسسات ادلالية

 ,,75711770 ,7070,5733 23 صايف إيرادات اإلجارة  -

 717,1575,3- ,,,7,,575- 24 ـ اىتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة  

 57,07,,7, 3,,0731,7  ايرادات اخرى 

)الدخل  رات ادلشًتكة بني ادلصرف وأصحاب حساابت االستثمار ادلطلقةإمجايل دخل االستثما
 ادلشًتك القابل للتوزيع(

13 7770577757557 ,,57,3777,5 

 7,771557535- ,,7,7575,,,-   حصة حسابات االستثمار المطمق مع االحتياطي

 5750775,5,- ,7755,,7,,-   احتياطي مخاطر االستثمار

بعد تنزيل  مار المطمق من الدخل المشترك القابل لمتوزيعنصيب حسابات االستث
 75,7,,,7377- 5,,0571,57,- 25 االحتياطي

 3,570357735 7755,75,1,, 26 حصة البنك من الدخل المشترك بصفتو مضارب ووكيل باالستثمار ورب المال

 ,705,,75,,, ,,,3,7,717,  إيرادات خدمات مصرفية -

 0,,70157,037, 70,7,557555  ة عن تقييم مركز القطع البنيوي ـ أرابح )خسائر( انجت

 7,057555, 75057555,  ـ إيرادات االستثمار يف رؤوس أموال الشركات

 03750,7550 107,1373,0  أرابح )خسائر( فروقات العمالت األجنبية )القطع التشغيلي

 773,5,,37, 773,57,33  إيرادات ُأخرى -

 1,,070,571357 77,1175157757   اص ابدلصرفإمجايل الدخل اخل

 
 31/03/2016 31/03/2017 ايضاحات 

 ,,73,,,37,,- ,,1,7,5377,-  نفقات ادلوظفني  -
 1,,075037,- 0,751,7,51-  اىتالكات وإطفاءات -

 ,,,75757,,7- 07,5,75,3,-  ـ خمصص تدين ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويالت

 1377,57,55,- ,1,375,7710-   مصاريف ُأخرى -

 ,7,01715,,7- 7113,,,77,,-  أعباء تشغيلية أخرى

 ,,75,,,77,,- ,777,57553753-   إمجايل ادلصروفات

 7,13,,7,5,70, ,,33,751,77   الربح )اخلسارة( قبل الضريبة 

 ,0,70,7715- 7703,,77,70- 14  ضريبة الدخل -

 5755575,5,,7, ,7,37753,,0   صايف الربح  

 ,,004 ,,34 27 حصة السهم من ربح )خسارة( السنة -

 
 ( جزء من ىذه البيانات المالية وُتقرأ معيا 36( إلى رقم )  1 ات الُمرفقة من رقم )يضاحُتعتبر اإل
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 31/03/2017 المنتيية في  خبلل الفترة المرحمية  قوق الممكيةيان التغيرات في حب

34/03/1047 
لُمكتتب رأس المال ا

 بو )المدفوع(
عبلوة 
 اإلصدار

أسيم 
 خزينة 

فروقات  االحتياطيات
ترجمة 
عمبلت 
 أجنبية

التغير المتراكم 
في القيمة 

 –العادلة 
 بالصافي

أرباح )خسائر( 
 الفترة

األرباح الُمدورة 
المحققة )خسائر 

 ُمتراكمة 

األرباح الُمدورة غير 
المحققة )خسائر 

 ُمتراكم
 مجموع حقوق الممكية

 خاص قانوني
احتياطي 
معدل 
 األرباح

احتياطي مخاطر 
 التمويل

احتياطيات 
 أخرى 

الرصيد في  -
 بداية الفترة

8,499,485,788 
  

323,162,618 323,162,618 
 

186,572,484 
  

14,831,559 8 471,752,797 17,824,839,548 14754173157122 

احتياطي القيمة 
          العادلة

193,897,491 
   

37176757273 

ربح )خسارة( 
           الفترة

547,461,968 

  

32572437746 

الرصيد في  -
 نياية الفترة

6727772037500   11173417436 11173417436  30473517202   10577177030 547,461,968 471,752,797 35701270177326 15730172647501 

 
 

 31/03/2016 في المنتييةالمقارنة لمرحمي لمفترة ا بيان التغيرات في حقوق الممكية
 

34/03/1046 
رأس المال الُمكتتب 

 بو )المدفوع(

عبلوة 
)خصم( 
 اإلصدار

أسيم 
 خزينة 

فروقات  االحتياطيات
ترجمة 
عمبلت 
 أجنبية

التغير المتراكم 
في القيمة 

 –العادلة 
 بالصافي

أرباح )خسائر( 
 الفترة

األرباح الُمدورة 
 المحققة )خسائر

 ُمتراكمة 

األرباح الُمدورة غير 
المحققة )خسائر 

 ُمتراكم
 مجموع حقوق الممكية

 خاص قانوني
احتياطي 
معدل 
 األرباح

احتياطي مخاطر 
 التمويل

احتياطيات 
 أخرى 

الرصيد في  -
 بداية الفترة

8,499,485,788     186,216,923 186,216,923   186,572,484     -11,158,866 8 -3,171,225,892 9,571,876,911 33710577027701 

احتياطي القيمة 
 العادلة

                  26,315,771       1471337553 

ربح )خسارة( 
 الفترة

                    2752770007717 

    

2752770007717 

الرصيد في  -
 نياية الفترة

6727772037500     30471347711 30471347711   30473517202     3373357503 2752770007717 -1735371137671 7735376547733 37776171137401 
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 31/03/2017فيلفترة الثبلثة أشير المنتيية  المرحمي قائمة الدخل الشامل
 
 

  
31/03/2017 

 غير مدققة
31/03/2016 

 غير مدققة
 4,749,888,929 547,461,968 صافي ربح الفترة

 خل الشاملمكونات الد
  

التغير المتراكم في القيمة العادلة لمموجودات المالية 
 المتاحة لمبيع

263,287,131 26,315,771 

مطموبات ضريبية مؤجمة من استثمارات الموجودات 
 المالية المتاحة لمبيع

-69,389,648 8 

 2755371347500 741,359,459 الدخل الشامل لمفترة
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 13/30/7201المنتيية في المرحمية بيان التدفقات النقدية 
 ليرة سورية

 1035  إيضاحات البيان
 (ليرة سورية)

1034 
 (ليرة سورية)

 4,887,582,236 662,834,124   صايف النتيجة قبل الزكاة والضريبة:

    تعديالت لبنود غري نقدية:
 45,856,243 52,834,283   ـ اىتالكات وإطفاءات 

 144,918,478 75,897,846   ـ صايف سلصص الديون غري ادلنتجة وأرصدة التمويالت

 13,239,846 9,982,874   ـ اىتالكات موجودات مؤجرة

 48,343,378 3,989,295-   سلصص تعويض هناية اخلدمة -

 صايف سلصصات على حساابت خارج ادليزانية
 -6,467,875 8 

 18,254,934 47,868,748-   تلفةـ سلصصات سل
 3704371647105 52375307115   صايف الدخل قبل التغريات يف ادلوجودات وادلطلوابت التشغيلية 

    :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
 18,386,678,647 16,525,978,849   النقص )الزايدة( يف االيداعات لدى ادلصارف )اليت تزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر( -

 3,179,367,858- 2,863,498,839   ـ النقص )الزايدة( يف إمجايل ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويالت

 164,283,621- 98,839,621-   ـ النقص )الزايدة( يف ادلوجودات األخرى

 96,453,257 7,692,951,491-   أشهر( 3ـ الزايدة )النقص( يف ودائع بنوك )تستحق خالل مدة تزيد عن 

 2,518,954,598 12,845,383,611   ـ أتمينات

 998,485,792 1,262,385,885   ـ مطلوابت سلتلفة 

 33741071377311 13743373367207   صايف التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

    :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
 2,315,457- 8   الية متاحة للبيعـ شراء )بيع(  استثمارات م

 7,853,888 9,183,873   ـ شراء )بيع( االستثمارات يف ادلوجودات ادلقتناة بغرض التأجري

 74,369,272- 345,928,145-   ـ شراء )بيع(  ادلوجودات قيد االستثمار أو التصفية

 12,325,588- 8   ـ شراء )بيع( موجودات اثبتة غري مادية

 37,479,859- 9,522,218   يع( موجودات اثبتة ماديةـ شراء )ب

 33674147166- 11571327641-   صايف التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية   

    :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
 8,776,859,177 4,754,272,813   ـ حقوق أصحاب حساابت االستثمار ادلطلقة )ما عدا أعباء زلققة غري مستحقة الدفع(

 5,941,653,998 6,128,418,357   صايف الزايدة يف احلساابت اجلارية -

 32753575317345 30766174707150   صايف التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية 

 742,773,242- 8   أتثري تغرير أسعار الصرف على النقد وما يف حكمو -

 29,486,522,759 36,218,633,917   النقد وما يف حكمو خالل العامصايف الزايدة )النقص( يف 

 31776075167436 334716375317331   ـ النقد وما يف حكمو يف أول ادلدة
 61724571337155 331737171657247 28 ـ النقد وما يف حكمو يف آخر ادلدة

 
 

 اإليضاحات حول البيانات المالية
 13/30/7201 المالية المنتيية في فترةلم
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 ـ معلومات عامة:3
وحصل   2886 أيلول 7/م اتريخ 67دبوجب قانون قرار رائسة رللس الوزراء رقم  2886أيلول  7أتسس بتاريخ سورية إن ادلصرف شركة مسامهة عامة 
اخلاص  2885لعام  35تشريعي رقم وخيضع ألحكام ادلرسوم ال  وزارة التجارة الداخلية ومحاية ادلستهلكلدى  14886على السجل التجاري ربت رقم 

 2887لعام  33وقانون التجارة رقم  2882للعام  23وتعليماتو التنفيذية والقانون رقم  2881لعام  28ادلصارف اإلسالمية والقانون رقم  إبحداث
 لشريعة اإلسالمية.ولألنظمة اليت يضعها رللس النقد والتسليف دبا ال يتعارض مع أحكام ا 2811لعام  29وقانون الشركات رقم 

بوصفو مصرفًا خاصاً. ومت التداول أبسهم ادلصرف يف سوق دمشق  16مت تسجيل ادلصرف يف سجل ادلصارف لدى مصرف سورية ادلركزي ربت الرقم 
 لألوراق ادلالية وكل ذلك دبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 سورية.-ادلزة، دمشق 4268عقار رقم  جانب القنصلية السعودية دار ادلعلمني مقابل أتوسًتادادلزة  ازبذ ادلصرف مركزاً رئيساً لو يف مدينة دمشق منطقة
 ىي: مكتبنيفرعاً و  23يقوم ادلصرف بتقدًن عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعو ومكاتبو واليت بلغ عددىا 

 أاير، فندق ديدديان، يعفور( . 29زة فيالت شرقية ، دمشق ) الروضة ، ادلزة ، حريقة ، حرستا ، عدرا ، م
 . حلب )العزيزية ، السبيل ، سبع حبرات ، سيف الدولة، الفرقان(، درعا، محاه، محص، دير الزور، الالذقية، طرطوس، ادلب، القامشلي، الرقة

 (.ام سيت سنًت، مكتب مرفأ الالذقيةومكاتب )مكتب ش
 

لربة سورية للسهم الواحد،  588سهم بقيمة امسية   18,888,888لرية سورية موزع على  5,888,888,888ه وقد أتسس ادلصرف برأس مال مقدار 
 2818لعام  3لرية سورية وذلك تطبيقًا ألحكام القانون رقم  461,381,588بزايدة رأمسالو دبقدار  2818قام ادلصرف خالل شهر تشرين الثاين 

والذي حيدد رأمسال ادلصرف اإلسالمي ادلصرح بو يف صك الًتخيص على أن ال  2885لعام  35سوم التشريعي رقم القاضي بتعديل ادلادة الرابعة من ادلر 
، وقد اتبعو 2818لعام  3مليار لرية سورية موزعة على أسهم أمسية وستتم ىذه الزايدة خالل ثالث سنوات من اتريخ صدور القانون رقم  15يقل عن 

لرية سورية، ويف وقت  7,588,888,888ليصبح رأس ادلال دبقدار  2811لرية سورية خالل شهر آذار  2,838,618,588بزايدة رأمسالو دبقدار 
على الطلب ادلقدم من قبل  2811حزيران  28/أم بتاريخ 88الحق سبت ادلوافقة من قبل رللس مفوضي ىيئة االوراق واالسواق ادلالية السورية قرار رقم 

وعلى احكام تعليمات ذبزئة االسهم ودرلها الصادرة ابلقرار  2818لعام  115االمسية للسهم وفقًا ألحكام ادلرسوم رقم  ادلصرف خبصوص ذبزئة القيمة
ادلتضمن ادلصادقة على تعديل النظام  2811حزيران  23اتريخ  1855وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم  2811نيسان  7/م اتريخ 49رقم 

لتصبح القيمة االمسية  2811حزيران  28اتريخ  32ابلقيمة االمسية للسهم وعلى موافقة رللس ادلفوضني جبلستو رقم  االساسي للمصرف فيما يتعلق
سهم بقيمة امجالية تبلغ  75,888,888لرية سورية للسهم الواحد ليكون عدد إمجايل اسهم البنك  188لسهم بنك سورية الدويل االسالمي 

لرية سورية ليصبح  612,389,288اتبعو بزايدة اثلثة حيث مت زايدة رأمسال ادلصرف بقيمة لرية سورية، وقد  7,588,888,888
لرية  8,499,485,788لرية سورية ليصبح رأس مال ادلصرف مبلغ  387,896,588لرية سورية، مث أتبعو بزايدة رابعة بقيمة  8,112,389,288

 سورية .
 
 لية:وللمصرف على وجو اخلصوص مباشرة األنشطة التا -

 فتح حساابت اجلارية.   .1
فتح حساابت االستثمار ادلطلقة وخلطها مع أموال ادلصرف واألموال اليت لو حرية التصرف ادلطلق هبا واستثمارىا يف ما ذبيزه ىيئة  .2

 الرقابة الشرعية يف ادلصرف من معامالت.  
 يئة الرقابة الشرعية يف ادلصرف من معامالت. فتح حساابت االستثمار ادلقيدة خارج ادليزانية واستثمارىا يف ما ذبيزه ى  .3
 إدارة حساابت االستثمار بصيغيت ادلضاربة أو الوكالة ابالستثمار. .4
التمويل واإلجارة واالستثمار ادلباشر من خالل إقامة ادلشروعات ادلنتجة وأتسيس الشركات، واالستثمار ادلايل من خالل شراء  .5

 األوراق ادلالية. 
 رفية اليت ذبيزىا ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرف.تقدًن اخلدمات ادلص .6
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تقدًن التمويالت احلسنة من األموال اخلاصة للمصرف أو األموال اليت لو حرية التصرف ادلطلق هبا، بصورة منفردة أو من خالل  .7
 إنشاء الصناديق" 

 قابة الشرعية يف ادلصرفأي أعمال مصرفية أخرى ذبيزىا القوانني واألنظمة النافذة وتوافق عليها ىيئة الر  .8
 .( 7/2/4/2817رقم ) 25/84/2817بتاريخ  ادلنعقدة رللس إدارة ادلصرف يف جلستو قبل مت إقرار البياانت ادلالية  من -

 ىيئة الرقابة الشرعية:
علماء الفقو والشريعة والقانون الذي يقضي بتشكيل ىيئة رقابة شرعية مكونة من عدد زلدود من  2885( لعام 35اشارة اىل ادلرسوم التشريعي رقم )

من علماء الفقو و واليت يتم تعيينها من قبل اجلمعية العمومية دلسامهي ادلصرف االسالمي فقد مت تكوين ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرف من ثالثة أعضاء 
 الشريعة و القانون يف العامل العريب واإلسالمي و يكون رأيها ملزماً للمصرف وىم :

 الستار أبو غدة )رئيس ىيئة الرقابة الشرعية (د.عبد 
 د.يوسف شنار )عضو تنفيذي ذليئة الرقابة الشرعية مقيم (

 ( انئب رئيس ىيئة الرقابة الشرعيةد.عبد الفتاح البزم )
و بقرار من اجلمعية  13/84/2816بتاريخ  4/م ن ب1369مت تعيني ىيئة الرقابة الشرعية ابدلصرف بناء على قرار رللس النقد و التسليف رقم 

للمسامهني بناء على اقًتاح رللس اإلدارة دلدة ثالث سنوات قابلة للتجديد دبوافقة رللس النقد و  27/84/2816العمومية العادية ادلنعقدة بتاريخ 
 التسليف و ال جيوز عزل أي منهم إال بقرار من اجلمعية العمومية و إعالم مصرف سورية ادلركزي بذلك .

قود يئة مراقبة أعمال ادلصرف اإلسالمي و أنشطتو من حيث توافقها أو سلالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية و إبداء الرأي الشرعي يف صيغ العمهمة اذل
 الالزمة ألنشطة ادلصرف و أعمالو.

 : السياسات المحاسبية- 2
 أسس إعداد البيانات المالية

حاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ووفقاً مت إعداد البياانت ادلالية للمصرف وفقًا للم -
ُ
للمعايري الصادرة عن  عايري الصادرة عن ىيئة ادل

يف اجلوانب اليت مل  والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير ادلالية الدولية ادلنبثقة عن رللس معايري احملاسبة الدولية رللس معايري احملاسبة الدولية
 ئة ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات رللس النقد والتسليف دبا ال خيالف أحكام الشريعة االسالمية. تغطها اذلي

تاحة للبيع مت إعداد البياانت ادلالية وفقًا دلبدأ التكلفة التارخيية ابستثناء ادلوجودات/ادلطلوابت ادلالية للُمتاجرة وادلوجودات/ادلطلوابت ا -
ُ
دلالية ادل

تاحة للبيع اآلجل اليت تظهر ابلقيمة العادلة بتاريخ البياانت ادلالية. واال
ُ
 ستثمارات العقارية وادلوجودات ادل

 إن اللرية السورية ىي عملة إظهار البياانت ادلالية .  -
 التغييرات في السياسات الُمحاسبية

 التغير في سياسة محاسبية: .1
 .ة مع السياسات اليت مت إتباعها يف السنة السابقةإن السياسات احملاسبية ادلتبعة للسنة متماثل

 تطبيق ادلعايري الدولية اجلديدة وادلعدلة:-
 اواًل:ادلعايري والتفسريات اجلديدة ادلطبقة يف الفًتة احلالية والتعديالت:

جوىري على اإلفصاحات وادلبالغ الواردة خالل الفًتة مت تطبيق ادلعايري والتفسريات اجلديدة وادلعدلة التالية خالل السنة احلالية ، واليت مل تؤثر بشكل 
 احلالية ، وىناك احتمال ابن يكون ذلا أتثري على ادلعاجلة احملاسبية للمعامالت ادلستقبلية .

سبتلك حصصاً يف  )اإلفصاح عن احلصص يف ادلنشآت األخرى( : يتعلق ىذا ادلعيار إبفصاحات ادلنشآت اليت 12ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم  -
من  12شركات اتبعة أو شركات زميلة أو منشآت ىيكلية غري موحدة . وقد سبت إضافة بعض التعديالت على ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم 

 تثمارية. للتعريف دبتطلبات اإلفصاح اجلديدة للمنشات االس 18خالل التعديالت اجلارية على ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم 
)قياس القيمة العادلة( : يؤسس ىذا ادلعيار إطاراً  وحيداً  لقياس القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات حول  13ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم  -

ياس احملدد للمنشأة  على اساس السوق بداًل من الق Exit Price Notionقياس القيمة العادلة ،ويعرف ىذا ادلعيار القيمة العادلة على أساس 
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 كما يطبق على البنود ادلالية وغري ادلالية اليت تتطلب القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة .
)عرض الدخل الشامل األخر ( : دبوجب التعديالت يطلب التوزيع ادلنفصل لبنود الدخل الشامل  1تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  -

الحقًا ضمن األرابح واخلسائر وتلك اليت الديكن إعادة تصنيفها كما يتوجب توزيع الضرائب على بنود الدخل الشامل  األخر اليت ديكن تصنيفها
 األخر على ىذا األساس .

 اثنيا: ادلعايري احملاسبية اجلديدة ادلعدلة الصادرة وغري ادلطبقة بعد:
 لو واجلاىزة للتطبيق:مل يقم البنك بتطبيق التعديالت التالية الصادرة اليت زبص أعما

التقاص بني ادلوجودات ادلالية وادلطلوابت ادلالية ( : ترتبط بدليل التطبيق  –)عرض البياانت ادلالية  32تعديالت على معيار احملاسبة الدولية رقم  -
القانوين القابل للنفاذ يف ادلقاصة وكذلك  حول تقاص ادلوجودات وادلطلوابت ادلالية . توضح التعديالت مىت يكون لدى الشركة يف الوقت احلايل احلق

 (. 2814كانون الثاين   1مىت تكون التسوية اإلمجالية معادلة للتسوية الصافية ) سارية ادلفعول للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد 
ستثمارية (: تتضمن التعديالت ادلذكورة التعريف )البياانت ادلالية ادلنفصلة ادلتعلقة ابدلنشآت اال27تعديالت على ادلعيار احملاسيب الدويل رقم -

 ( . 2814كانون الثاين   1دبتطلبات اإلفصاح اجلديدة للمنشآت االستثمارية )سارية ادلفعول للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد 
لالسًتداد للموجودات غري ادلالية عندما ) اخنفاض قيمة األصول ( : اإلفصاحات حول ادلبالغ القابلة  36تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  -

كانون   1تكون مستندة على القيمة العادلة انقصًا تكاليف االستبعاد واالعًتاف ابخنفاض القيمة .) سارية ادلفعول للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد 
 ( . 2814الثاين 

كانون الثاين   1لتحوط ( : ) سارية ادلفعول للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد ) تبادل ادلشتقات وزلاسبة ا 39تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  -
2814 . ) 

( : اجلباايت وىي دفعات تدفع للحكومة وال ربصل ادلنشأة مقابلها أية بضائع أو خدمات زلددة . يتم االعًتاف اباللتزام عند 21التفسري رقم ) -
 ( .2814كانون الثاين   1تبدأ يف او بعد ربقق احلدث ادللزم.) ساري ادلفعول للسنوات اليت 

ل التطبيق ادلبدئي ابعتقاد اإلدارة إن تطبيق ادلعايري والتفسريات أعاله يف الفًتات ادلستقبلية لن يكون ذلا أتثري ىام على البياانت ادلالية للمصرف خال
 ( .9ابستثناء ادلعيار الدويل إلعداد التقارير ادلالية رقم )

 ( .9الدويل إلعداد التقارير ادلالية رقم )ملخص عن ادلعيار 
 :ادلوجودات ادلالية

متطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات ادلالية واليت تندرج ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل  9يقدم ادلعيار الدويل ألعداد التقارير ادلالية رقم 
تصنيف مجيع ادلوجودات ادلالية وقياسها الحقا أما  9لدويل إلعداد التقارير ادلالية رقم األدوات ادلالية: االعًتاف والقياس، يتطلب ادلعيار ا – 39رقم 

دي للموجودات ابلتكلفة ادلطفأة أو ابلقيمة العادلة على أساس منوذج اعمال ادلنشأة ابلنسبة إلدارة ادلوجودات ادلالية وخصائص التدفق النقدي التعاق
 ادلالية .

 :ادلطلوابت ادلالية
متطلبات لقياس وتصنيف ادلطلوابت ادلالية .،إن أىم  تغيري يف تصنيف وقياس ادلطلوابت ادلالية  9ادلعيار الدويل إلعداد التقارير ادلالية رقم يتضمن 

يف سلاطر ائتمان  يتعلق دبحاسبة التغيري يف القيمة العادلة دلطلوب مايل ) زلدد ابلقيمة العادلة من خالل األرابح واخلسائر ( وادلنسوب إىل التغريات
 ذلك ادلطلوب .

 اثلثا: ادلعايري اجلديدة وادلعدلة الصادرة وغري سارية ادلفعول بعد :
 مل يقم ادلصرف بتطبيق التعديالت اليت زبص أعمال ادلصرف واجلاىزة للتطبيق ادلبكر لكن غري سارية ادلفعول بعد:

 (.2816جيل والتنظيم )ساري ادلفعول أول كانون الثاين (: حساابت التأ14ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم ) -
إن النسخة النهائية  –( 2814و  2813و  2818و  2889( األدوات ادلالية )النسخ ادلعدلة لألعوام 9ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم ) -

( االعًتاف والقياس 39ت ادلالية وحلت زلل معيار احملاسبة الدويل رقم )( ربتوي على ادلتطلبات احملاسبية لألدوا9للمعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم )
 (2818)ساري ادلفعول اول كانون الثاين 



13 

( 9(: األدوات ادلالية: االفصاحات ادلتعلقة ابلتطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم )7التعديالت على ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم ) -
 ( ألول مرة.9اري ادلفعول عندما يتم تطبيق ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم )س –
( عقود اإلجيار، حيدد ىذا ادلعيار كيفية االعًتاف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإلجيار وفقًا للمعايري 16ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم ) -

 .(2819ول أول كانون الثاين الدولية للتقارير ادلالية )ساري ادلفع
والذي حيدد منوذجاً واحداً و شامالً للمنشآت واستخدامها يف احملاسبة  –( اإليرادات من العقود مع العمالء 15ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم ) -

 (.  2817كانون الثاين   1)سارية ادلفعول للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -عن اإليرادات من عقود مع العمالء 
( احملاسبة عن حيازة احلصص يف الًتتيبات ادلشًتكة والذي يبني كيفية احتساب حيازة 11التعديالت على ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم ) -

)سارية ادلفعول للسنوات ادلالية  -ج األعمال ( اندما 3العمليات ادلشًتكة اليت سبثل األعمال كما ىي زلددة دبوجب ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم )
 (.  . 2816كانون الثاين    1اليت تبدأ يف أو بعد 

( األصول غري ادللموسة تصنيف 38( للممتلكات وادلصانع وادلعدات ومعيار احملاسبة الدويل رقم )16التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )
حيظر ادلنشآت من استخدام طريقة االستهالك على أساس  –( 16يال على معيار احملاسبة الدويل رقم )تعد –طرق مقبولة لالستهالك واإلطفاء 

 (.  2816كانون الثاين    1)سارية ادلفعول للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -اإليرادات لبنود ادلمتلكات وادلصانع وادلعدات 
( البياانت ادلالية ادلنفصلة واليت أجازت اختياراًي ابستخدام طريقة حقوق ادللكية يف البياانت ادلالية 27التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )-

كانون الثاين   1)سارية ادلفعول للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد  -ادلنفصلة على االستثمارات يف الشركات التابعة، مشاريع مشًتكة وشركات زميلة 
2816  .) 

( بيع أو مسامهة يف أصول بني ادلستثمر وشركة زميلة 28( ومعيار احملاسبة الدويل رقم )18ت على معيار احملاسبة الدويل للتقارير ادلالية رقم )التعديال-
ية اليت )سارية ادلفعول للسنوات ادلال -أو مشروع مشًتك، والذي يوضح طريقة بيع أو مسامهة يف اصول بني مستثمر وشركة زميلة او مشروع مشًتك 

 (. 2816كانون الثاين    1تبدأ يف أو بعد 
( عرض البياانت ادلالية اليت تشري إىل ادلعوقات اليت تواجو معدي البياانت ادلالية الذين يستخدمون 1التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )-

 (  . 2816كانون الثاين    1يت تبدأ يف أو بعد )سارية ادلفعول للسنوات ادلالية ال -تقديراهتم عند اعداد التقارير ادلالية 
( البياانت ادلالية  واإلفصاح عن احلصص يف ادلنشآت األخرى ومعيار احملاسبة الدويل 12( و)18التعديالت على ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم )-

 (. 2816كانون الثاين    1دلالية اليت تبدأ يف أو بعد )سارية ادلفعول للسنوات ا -( استثمار يف شركات زميلة ومشاريع مشًتكة 28رقم )
واليت تتضمن التعديالت ل ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم  2814- 2812ربسينات على ادلعايري الدولية للتقارير ادلالية الصادرة يف األعوام  - 
 (. 2816كانون الثاين    1للسنوات ادلالية اليت تبدأ يف أو بعد )سارية ادلفعول  -( 34( و )19( ومعيار احملاسبة الدويل رقم )7( و )5)

( ، ابعتقاد اإلدارة ، ان تطبيق ادلعايري والتفسريات اعاله يف الفًتات ادلستقبلية لن يكون ذلا أتثري ىام 9ابستثناء ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم )
 . على البياانت ادلالية للمصرف خالل التطبيق ادلبدئي

 ادلعايري الصادرة عن ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية االسالمية :
 ادلتعلق حبساابت االستثمار  15معيار احملاسبة ادلايل رقم 

ك وحاملي ادلتعلق ابالفصاحات على أسس توزيع األرابح بني حقوق ادلال 5زلل كل من معيار احملاسبة ادلايل رقم  27حل معيار احملاسبة ادلايل رقم 
ادلتعلق حبقوق حاملي حساابت االستثمار وما يف حكمها .عند تطبيق ىذا ادلعيار سيتم تعزيز  6حساابت االستثمار ، ومعيار احملاسبة ادلايل رقم 

 بعض اإلفصاحات فيما يتعلق حباملي حساابت االستثمار وأسس توزيع األرابح دون أي أتثري جوىري على القوائم ادلالية للبنك .
 مبدأ االستمرارية :

على أساس مبدأ االستمرارية، وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار اليت سبر فيها قامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار يف العمل 
د الكافية لتساعده على االستمرار ابلعمل يف اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن ادلستقبلية فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لديو ادلوار 

 ادلدى ادلستقبلي ادلنظور . بناء عليو فقد مت إعداد البياانت ادلالية على أساس مبدأ االستمرارية .
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 الكسب أو الصرف ادلخالف للشريعة اإلسالمية :
 )ل.س( 13/31/1034 )ل.س( 13/01/1035 البيان

 117130 17000 رصيد بداية العام
 175377624 37300 إضافتو خالل العام مامت

إغالق مستحقات إيرادات غري 
 (175207074) 0 شرعية

 17000 17300 رصيد هناية العام

 .مولة أتخري اجيار صندوق أماانتع ل.س، وىي عبارة عن 1,588مبلغاً مقداره  2817بلغت االيرادات غري الشرعية خالل عام 

 االستثمار ادلطلق وادلسامهني :توزيع األرابح بني أصحاب ودائع  -
ني أو زبتلط أموال أصحاب حساابت االستثمار ادلطلق وأموال ادلسامهني ضمن وعاء ادلضاربة وابلتايل ال يوجد أولوية لالستثمار ألي من ادلسامه -

 أصحاب حساابت االستثمار ادلطلق.
 حساابت االستثمار ادلطلق:يتبع ادلصرف السياسة التالية يف احتساب األرابح اخلاصة أبصحاب  -

صرف يتم تقسيم اإليرادات إىل إيرادات انمجة عن االستثمارات و إيرادات انمجة عن عموالت ادلصرف، حيث إن اإليرادات النامجة عن عموالت ادل
ادلصرف و ال عالقة ذلا تكون كاملة من حق ادلصرف وال توزع على أصحاب حساابت االستثمار ادلطلق ألهنا انذبة عن اخلدمات اليت يقدمها 

 إبستثمار أموال أصحاب حساابت االستثمار ادلطلق.
ادلختلط ابللرية  يتم الفصل بني اإليرادات ادلتأتية من االستثمار ابللرية السورية أو الدوالر أو اليورو حبيث زبصص إيرادات اللرية السورية لالستثمار

 ادلختلط ادلوظف ابلدوالر و اإليرادات ادلتأتية ابليورو لالستثمار ادلختلط ادلوظف ابليورو  السورية واإليرادات ادلتأتية ابلدوالر لالستثمار
 اإليرادات ادلتأتية من االستثمار، تفصل إىل إيرادات متأتية من استثمارات شلولة كليًا من رأس ادلال واستثمارات شلولة بشكل سلتلط 

 ادلطلق(. )من رأس ادلال + أموال أصحاب حساابت االستثمار
توزع اإليرادات ادلتأتية من مصدر سلتلط نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوق ادلسامهني ومتوسط الودائع وذلك الستخراج حصة أصحاب 

 حساابت االستثمار ادلطلق من اإليرادات.
 الشرائح التالية: حيتسب ادلبلغ ادلستثمر و الذي ديثل ادلتوسط ادلرجح ألصحاب حساابت االستثمار ادلطلق بناء على

 % 38 حساب التوفري
 % 58 حساب ألجل )وديعة( دلدة شهر 

 % 75 حساب ألجل )وديعة( دلدة ثالثة أشهر 
 % 88 حساب ألجل )وديعة( دلدة ستة أشهر
 % 85 حساب ألجل )وديعة( دلدة تسعة أشهر

 % 98 حساب ألجل )وديعة( دلدة إثنا عشر شهراً  
 % 95 ة أربعة وعشرون شهراً )سنتان(حساب ألجل )وديعة( دلد 
 % 188 حساب ألجل )وديعة( دلدة ستة وثالثون شهراً )ثالث سنوات( 

 % 188 حساب جاري 
 حيث أن أرابح احلساابت اجلارية ربول اىل ادلسامهني ألهنم ضامنني ذلا.

على ادلبلغ ادلستثمر حسب  2817 آذار 31و لغاية  2817 ين كانون الثا 1من   معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفًتةمتوسط وقد بلغ 
 العمالت:

 % 7,67                                               وسطي السوري
 % 8,46                                               وسطي الدوالر
 % 8,18                                                وسطي اليورو
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 ابللرية السورية وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي: 2817 االولعن الربع  معدل عائد سنوي على احلساابتمتوسط ومت احتساب 
 % 7,67                                            الوسطي السوري
 العائد على الودائع

 %7.67 %188 بنسبة مشاركة معدل العائد الشهري للرية السورية 
 %2.38 %38 توفري

 %3.84 %58 شهر 1ودائع ألجل 
 %5.75 %75 أشهر 3ودائع ألجل 
 %6.14 %88 أشهر 6ودائع ألجل 
 %6.52 %85 أشهر 9ودائع ألجل 

 %6.98 %98 ودائع ألجل سنة
 %7.29 %95 ودائع ألجل سنتني

 %7.67 %188 ودائع ألجل ثالث سنوات
 

 ابلدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي: 2817 االولعن الربع  على احلساابتمعدل عائد سنوي متوسط ومت احتساب 
 % 8,46                                          الوسطي الدوالر

 العائد على الودائع
 %8.46 %188 بنسبة مشاركة معدل العائد الشهري للرية السورية 

 %8.14 %38 توفري
 %8.23 %58 شهر 1ودائع ألجل 
 %8.34 %75 أشهر 3ودائع ألجل 
 %8.37 %88 أشهر 6ودائع ألجل 
 %8.39 %85 أشهر 9ودائع ألجل 

 %8.41 %98 ودائع ألجل سنة
 %8.44 %95 ودائع ألجل سنتني

 %8.46 %188 ودائع ألجل ثالث سنوات
 رو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:ابليو  2817 الربع االولعن  معدل عائد سنوي على احلساابتمتوسط ومت احتساب 

 % 8,18                                             يوروالالوسطي 
 العائد على الودائع

 %8.18 %188 بنسبة مشاركة معدل العائد الشهري للرية السورية 
 %8.83 %38 توفري

 %8.85 %58 شهر 1ودائع ألجل 
 %8.88 %75 أشهر 3ودائع ألجل 

 %8.88 %88 أشهر 6ألجل ودائع 
 %8.89 %85 أشهر 9ودائع ألجل 
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 %8.89 %98 ودائع ألجل سنة
 %8.18 %95 ودائع ألجل سنتني

 %8.18 %188 ودائع ألجل ثالث سنوات
 

 توزع اإليرادات اخلاصة حبصة أصحاب حساابت االستثمار ادلطلق وفق ادلعادلة التالية:
 % . 48ف ( كحد أقصى حيتسب نسبة مضاربة ) سبثل ربح ادلصر  -
 %. 18حيتسب احتياطي سلاطر االستثمار دبا يعادل  -
ة يتكـون الــربح القابــل للتوزيـع علــى أصــحاب حســاابت االسـتثمار ادلطلــق مــن إمجــايل مبلـغ اإليــرادات ادلتأتيــة مـن مصــدر سلــتلط بعــد طـرح كــل مــن حصــ -

 ادلصرف كمضارب و رب مال واحتياطي سلاطر االستثمار.
 وق ادلســامهني تتضــمن رأس ادلــال منقوصــاً منــو األمــوال الــيت اســتخدمها البنــك يف شــراء ادلوجــودات الثابتــة و تنفيــذ ادلشــاريع اخلاصــة ابلبنــكمتوســط حقــ -

 )مشاريع ربت التنفيذ(.
ن أجل ربقيق معدل و ذلك م و زبفيض نسبة ادلضارب ،يورو 588بلغ الذي  و قد قام ادلصرف خالل الفًتة ابلتنازل عن جزء من حصتو كمضارب -

 .حساابت االستثمار ادلطلقعائد أفضل على 
مار سبــت ادلوافقــة مــن قبــل ىيئــة الرقابــة الشــرعية علــى ربميــل أرابح وعــاء ادلضــارية بــبعض ادلصــاريف ادلشــًتكة )حبيــث يتحمــل أصــحاب حســاابت االســتث -

مثلـة ىـذه ادلصـاريف: مصـاريف رللـس اإلدارة ومصـاريف تتعلـق بتسـيري أمـور ادلطلق جزءاً من ىذه ادلصاريف بناًء نسـب ربمـل وعـاء ادلضـاربة منهـا، ومـن أ
أصـــحاب حســـاابت االســـتثمار ادلطلـــق ومحايـــة أمـــواذلم ويف حـــال أظهـــرت نتـــائ  االســـتثمار خســـائر ســـيتحمل كـــل  مـــن ادلســـامهني و أصـــحاب حســـاابت 

صــرف و/أو تقصــريه فإنــو يتحمــل اخلســائر الناذبــة عــن ىــذا التعــدي و/أو اإلســتثمار ادلطلقــة ىــذه اخلســارة بنســبة مســامهة كــل مــنهم  إال يف حــال تعــدي ادل
 التقصري أو سلالفة لشروط العقد. 

وذلــك  وكــذلك سلصــص التــدين مل يقــم ادلصــرف بتحميـل أصــحاب حســاابت االســتثمار ادلطلــق أايً مــن ادلصـاريف ادلشــًتكة 2813ىـذا ومنــذ بدايــة عــام  -
 .وأصحاب االستثمار ادلطلقر الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع لغرض ربقيق نسب أعلى لعوائد االستثما

و لغـرض احتفـاظ  وأصـحاب االسـتثمار ادلطلـق قام ادلصرف بوضع أسعار مراحبات منافسـة للعمـالء علـى ودائـع الوكالـة وذلـك مـن أجـل جـذب الودائـع -
 مصرف سورية ادلركزي. ادلصرف بنسبة سيولة كافية ومتوافقة مع تعليمات

 من شهر كانون األول. 31من شهر حزيران و  38يتم توزيع الربح مرتني كل عام يف  -
 % . 6يبلغ معدل العائد اخلاص ابلوكاالت االستثمارية ادلتعاقد عليها بربح ربفيزي بنسبة حدىا األدىن   -

ر وذلك بعد تغطية مجيـع ادلصـروفات واخلسـائر ادلًتتبـة علـى االسـتثمارات الـيت حيدد رللس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق سلاطر االستثما
 . 2885لعام  35، وذلك وفق ادلرسوم التشريعي رقم تكون ىذا الصندوق دلواجهتها 

  وشيادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثبلثة أشير أو أقل: استثماروحسابات  يداعاتإ - 3

  
 ريةليرة سو  مصارف  مصارف 
 المجمـــــــــــوع خارجيــــة محميــــة

 31/12/2016 31/03/7201 31/12/2016 31/03/7201 31/12/2016 31/03/7201 البيــــان 
حسابات جارية وتحت 

 97,934,536,645 185,886,774,215 48,299,758,159 48,692,788,348 57363437863486 64331339853867 الطمب

 ات مطمقة حسابات استثمار 
  

14,432,189,362 8 14,432,189,362 8 

  مرابحة دولية
  

2,394,139,167 

 
2,394,139,167 0 

 75771273147423 121383330223744 20717775307337 57351930363877 57363437863486 64331339853867 المجموع
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ويعود ىذا  .(السابقة فترةلم ليرة سورية  39,689,722,972 مقابل) ليرة سورية  56,958,421,766 مقيدة السحبالرصدة األبمغت 
 االرتفاع إلى ارتفاع سعر الصرف وبقاء المبالغ المجمدة عمى ما ىي عميو.

 
  ل.س 14371531063655يبمغ مبمغ األموال الخاصة الصافية بالبنك 

  أشير:وشيادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثبلثة  استثمارحسابات  -4
 ن تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي:إ

  
 ليرة سورية  مصارف  مصارف 
 المجمـــــــــــوع خارجيــــة محميــــة

 31/12/6201 13/30/7201 31/12/6201 13/30/7201 31/12/6201 13/30/7201 البيـــــــــــــان 

حسابات استثمارية 
 مطلقة 

0 0 0 32715171227314 0 32715171227314 

 1716473337014 0 1716473337014 0 0 0 مرابحة دولية
 16375934993552 0 16375934993552 0 0 0 المجمـــــــوع     
 
 :األنشطة التمويميةوأرصدة البيوع المؤجمة ذمم صافي   -5
  تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي: أن

 المجمـوع الذاتيـــة الُمشتــركة البيــان
13/30/7201 31/12/6201 13/30/7201 31/12/6201 13/30/7201 31/12/6201 

الُمرابحة والمرابحة لآلمر 
 48347237673845 46300431173800     48347237673845 46300431173800 بالشراء 

 14931093324 16730893823     14931093324 16730893823 ُأخرى )االجارة( 
ُأخرى )ذمم ناتجة عن حسابات 

 ج الميزانية( خار 
121031593751 9533503651     21031593751 9533503651 

 48371732273820 46338133673374 0 0 48371732273820 46338133673374 المجمـوع
 3316038023112- 3378730673563-     3316038023112- 3378730673563- ينزل: األرباح المؤجمة 
 70638883969- 68731123322-     70638883969- 68731123322- ينزل: األرباح المحفوظة
 12351931783139- 12351632243774-     12351931783139- 12351632243774- ينزل: ُمخصص التدني 

صافي ذمم البيوع الُمؤجمة 
 32333033583600 29339039623715 0 0 32333033583600 29339039623715 وأرصدة التمويبلت

        
 

 
%( من رصيد ذمم البيوع 36.5ليرة سورية أي ما نسبتو ) 16394239483767بمغت ذمم البيوع الُمؤجمة وأرصدة التمويالت غير المنتجة  -

 . %( لمفترة السابقة 34ليرة سورية أي ما نسبتو ) 16,775,513,164ُمقابل ، الُمؤجمة وأرصدة التمويالت 
ليرة سورية أي ما  15382439923588 والمتراكمة التمويالت غير المنتجة بعد تنزيل األرباح المحفوظة بمغت ذمم البيوع الُمؤجمة وأرصدة  -

 15,665,597,859مقابل  ،والمتراكمة :( من رصيد ذمم البيوع المؤجمة وأرصدة التمويالت  بعد تنزيل األرباح المحفوظة 37.76نسبتو )
 .سابقةلمفترة ال%( 34.93ليرة سورية أي ما نسبتو  )

 ال جيد سبويالت شلنوحة للحكومة السورية  -

                                                           
 لرية سورية مقابل صفر لرية سورية للسنة السابقة. 114,889,188 مبلغ بلغت الذمم الناذبة عن حساابت خارج ادليزانية ادلنتجة  - 1
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تــم اعــداد اختبــارات جيــد لممحفظــة اال تمانيــة مــن دبــل المصــرف لتقــدير مــدف كفايــة المخصصــات المحــتف  بيــا وارتــ ت ادارة المصــرف أن  -
 ررت إضـــــافة مبمـــــغودـــــ، غيـــــر كافيـــــةليـــــرة ســـــورية  20737313788والبالغـــــة  31/12/2016المخصصـــــات اةضـــــافية المحجـــــوزة كمـــــا فـــــي 

 ل.س  23030603547مبمغ   31/03/2017ل.س ليصبح إجمالي المخصصات اةضافية المحجوزة لغاية  2233283759
 
 

 )مباشرة(: تدني ذمم البيوع المؤجمة وأرصدة التمويبلتمخصص 
  31/03/2017   31/12/2016 

 13310534193410   12351931783139 الرصيد في بداية الفترة
 19631173925   10233643921 خالل الفترة  ن )المسترد(المكو 

 5380135403421   0 فرودات تقييم
 3316439603113-   8533183286-  الديون المعدومة(المستخدم من المخصص خالل الفترة )

 3341839393504-  2030003000- ما مت رده لإليراد
 12351931783139   12351632243774 الرصيد في نياية الفترة

 
/ 597قم )يتم تكوين سلصصات تدين لكافة ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويالت دبا فيها ذمم اإلجارة تقيدًا أبحكام قرار رللس النقد والتسليف ر 

 وتعديالتو. 2889( لعام 4م.ن/ب
ــــــديون ادلنتجــــــة ) مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة ( يبلــــــغ  ــــــدي 36,713,928قيمــــــة سلصــــــص التــــــدين لل ون غــــــري ادلنتجــــــة ) مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة( ل.س  وال

ل.س وادلخصصــــــــات االضــــــــافية تبلــــــــغ  13,988,888ل.س حيــــــــث تبلــــــــغ قيمــــــــة سلصــــــــص التــــــــدين للــــــــديون غــــــــري ادلباشــــــــرة  11,811,788,883
 ل.س 681,638,763

ليرة سورية مقابل  4732583459مبمغ  المخصصات التي انتفت الحاجة إلييا نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرف بمغت 
 السابقة. فترةليرة سورية لم 46232843747

 
 

 
 المحفوظة: رباحاأل  -

 / ليرة سورية لبيــانا
 المجمـوع ذاتــية ُمشتركــة

31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 
 1323335403004 70638883969 0 0 1323335403004 70638883969 الرصيد يف بداية السنة

ُيضاف: األرابح احملفوظة خالل 
 20531133005 7234283448 0 0 20531133005 7234283448 السنة

 28435223102 0     28435223102 0 فروقات التقييم
ينزل: األرابح احملفوظة خالل 
 24736853329- 6438493905- 0 0 24736853329- 6438493905- السنة احملولة إىل اإليرادات

ينزل: األرباح المحفوظة التي تم 
 76836003813- 2733553190- 0 0 76836003813- 2733553190- شطبيا

 70638883969 68731123322 0 0 70638883969 68731123322 الرصيد يف هناية السنة
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 موجودات مالية ُمتاحة لمبيع: -6

 البيــان
 اجملمـوع ذاتيــة ُمشًتكــة

31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 

 7,77,5775,5 38439983201     7,77,5775,5 38439983201 ـ أسهم شركات    
 7,77,5775,5 38439983201     7,77,5775,5 38439983201 جممـوع ادلوجودات ادلالية ادلُتاحة للبيع

 
 إن تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي: 

  :ات في األسيمستثمار االعن  فصاحجدواًل لئل فيما يمي
 ليرة سورية                                                                                            31/03/2017      

 اسم الجية المصدرة لمسيم
طبيعة النشاط 
الرئيسي لمجية 

 المصدرة

رأس مال الجية 
 عدد األسيم تاريخ الشراء التممكنسبة  المصدرة

القيمة 
 القيمة االسمية السوقية

قيمة الرىن 
 عمى السيم

   536833600 1230773650 43000 16/12/2010 0.00000722 786396330493470  خدمي ناقالت الغاز

   10330023500 37239203551 130303025 22/05/2014 0.05150125 2300030003000  التامين  التكافلي شركة العقيلة للتأمين

 ليرة سورية                                                                                       31/12/2016        

 لمسيمالجية المصدرة  اسم

طبيعة النشاط 
الرئيسي لمجية 

 المصدرة

رأس مال الجية 
 المصدرة

 نسبة التممك
تاريخ 
 الشراء

 سيمعدد األ
القيمة 
 السوقية

القيمة 
 يةسماال

قيمة الرىن 
 عمى السيم

  536833600 1331233432 43000 16/12/2010 0.0000072 786396330493470  خدمي انقالت الغاز

  10330023500 10836673638 130303025 22/05/2014 0.05150125 2300030003000  التامني  شركة العقيلة للتأمني التكافلي

 
 صافي موجودات إجارة منتيية بالتمميك: -7

  إن تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي:

31/03/2017 
 البيــان

 / ل.س المجمـوع الذاتية الُمشتركة

+ االستهالك الُمترامم التكمفة  

االستيبلك  التكمفة صافي القيمة مخصص التذني
 الُمتراكم

صافي 
 القيمة

 صافي القيمة االستيبلك الُمتراكم التكمفة

موجودات إجارة 
 3635363071 16732923592- 20338283663 0 0 0 3635363071 16732923592- 20338283663 ُمنتيية بالتمميك 

 3635363071 16732923592- 20338283663 0 0 0 3635363071 16732923592- 20338283663 المجمــوع
 

31/12/2016 
 البيــان

 / ل.س مـوعالمج الذاتية الُمشتركة

 التنلفة
+ االستهالك الُمترامم  

 مخصص التذني
 التنلفة صبفي القيمة

االستهالك 

 الُمترامم

صبفي 

 القيمة
 صبفي القيمة االستهالك الُمترامم التنلفة

مىجىدات إجبرة 

 ُمنتهية ببلتمليل 
21933003811 -16335983793 5537023018 0 0 0 21933003811 -16335983793 5537023018 

 5537023018 16335983793- 21933003811 0 0 0 5537023018 16335983793- 21933003811 المجمــىع

 ليرة سورية غير منتج 5830133109منيا ليرة سورية  5832293784أدساط اةجارة الُمستحقة  إجماليبمغ  -

 .سورية غير منتج ليرة 48,745,411منيا  ليرة سورية كما في الفترة السابقة 49,846,711ُمقابل  -
 ليرة سورية 438173275بمغ مخصص التدني لقيمة موجودات االجارة المنتيية بالتمميك مبمغ  -
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 أو التصفية:  ستثماراالصافي موجودات قيد  -8

 إن تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي: 

 البيــان
 اجملمـوع الذاتية ادلُشًتكـة

31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 
 17638903001 55136663800     17638903001 55136663800 مقتناة بغرض ادلراحبة 
 0 734983000   0 734983000 مقتناة بغرض االجارة

 78832803512 75139253858     78832803512 75139253858 موجودات آيلة لوفاء ديون.
 96531703513 1331130903658     96531703513 1331130903658 (3اإلمجايل )
تدين موجودات  خمصص

 437603000- 437603000-     437603000- 437603000- ايلة لوفاء ديون
 96034103513 1330633303658     96034103513 1330633303658 (1-3الصايف )

        
 مصرف وفاء لديون مستحقة: فيما يمي ممخص الحركة عمى الموجودات التي آلت ممكيتيا لم

 
13/01/1035   13/31/1034 

  اجملموع  ىموجودات مستملكة أخر  مستملكةعقارات  
 لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  
 61630583736 78335203512 0 78335203512 رصيد بداية السنة     

 18637903468 0 0 0 إضافات
 1933283692- 3633543654- 0 3633543654- استبعادات

 0 0 0 0 خمصص استهالك
 0 0 0 0 خسارة التدين

 78335203512 74731653858 0 74731653858 رصيد هناية السنة 
 

 
 موجودات أخرى   - 9

  ان تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي:

 13/01/1035 13/31/1034 
 5930093081 6538693596 إيرادات برسم القبض 

 21438153232 22939583956 فات مدفوعة مقدماً مصرو 
 4930463711 5832293784 إجارة منتهية ابلتمليك. ذمم 
 43133873977 49130403286 حساابت مدينة أخرى -أخرى 

 62034923067 62238483021 نقد مفقود للفروع ادلغلقة
 62034923067- 62238483021- مؤونة نقد مفقود للفروع ادلغلقة

 75432593001 62370767411 اجملمـــــــوع                                       
 
 
 المركزي :  ةوديعة مجمدة لدى مصرف سوري -01
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أن ربتفظ لدى مصرف سورية ادلركزي  جيب على ادلصارف اخلاصة 2881( لعام 28بناًء على قانون إحداث ادلصارف اخلاصة وادلشًتكة رقم )  
 % من رأس مال ادلصرف، ويتم اإلفراج عنها فقط عند تصفية ادلصرف. 18زلجوزة( تعادل بوديعة رلمدة )

 يتكون ىذا البند شلا يلي :

  
31/03/2017 

 ل.س
31/12/2016 

 ل.س

 50035743270 50035743270 ليرة سورية
 3361839563299 3361839563299 دوالر أمريكي

  2733773107347 2733773107347 

 
 مالية:ومؤسسات مصارف  استثماروحسابات  اتإيداع -11

  31/03/2017  31/12/2016  

  

 داخــــل الجميورية
 خـــــارج
 الجميورية

 داخــــل الجميورية المجمـــوع
 خـــــارج
 الجميورية

 المجمـــوع

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

 الطمب
16373532443445 732193501 16374234633946 18355534683209 732223807 18356236913016 

 63430803849 0 63430803849 63430803850 0 63430803850 ودائع مجمدة 
لمدة حسابات استثمار 

 ثبلثة أشير أو أقل
18377130323959 0 18377130323959 3359138213239 0 3359138213239 

 لمدةحسابات استثمار 
 ثبلثة أشير  تزيد عن

2358733223481 0 2358733223481 10328032733973 0 10328032733973 

 33306838673077 732223807 33306136443270 38373439003236 732193501 38372736803735 المجموع      
 
 

 :تأمينــات نقديـــة -12
 : ن تفاصيل ىذا البند ىي كما يميإ

 البيان
31/03/2017  

 بالميرات السورية
31/12/2016 

 بالميرات السورية 
 الذاتية المشتركة الذاتية المشتركة

   6377730643753   1233343717 ت مينات مقابل ذمم البيوع المؤجمة وأرصدة التمويالت 

   2375133263596   5358136203710 ت مينات مقابل تسييالت غير مباشرة

   1235743162   5163552 ىامش الجدية

   46311031173740   30311832403597 خرف ت مينات أ

   39365932063108   51370435893719 المجموع

 
 ُمخصصات متنوعة: -31

  ن تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي:إ  مشتركة :
 

                                                           
 2817ل.س ديثل أتمينات لقاء اعتمادات واردة من البنوك لعام 45,735,491,638ات األخرى مبلغ من ضمن التأمين. 
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 خالل السنة ادلستخــدم السنــــة ادلكون خالل السنــــة رصيد بداية

 مـا تـم رده
 لإليرادات

 رصيد هناية
 سنـةال

 لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية 13/01/1035
 19532753402 0 2639723640- 2330633345 19931843698 خمصص تعويض هناية اخلدمة

 339223043 0 0 0 339223043 مؤونة القطع التشغيلي
 2836823328 0 7537163148- 2738553408 7635433067 خمصص ضريبة أجور وحوافز
 1339003000 634673875- 0 0 2033673875 م. تدين للديون غري مباشرة 

 15530003000 0 0 0 15530003000 أتمني ذايت
 39637793773 634673875- 10236883788- 5039183753 45530173683 اجملمـــوع     
 يةلرية سور  لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية 13/31/1034

 19931843698 0 -2733223712 21836023282 739053128 خمصص تعويض هناية اخلدمة
 339223043 0 0 0 339223043 مؤونة القطع التشغيلي

 7635433067 0 -12739543606 15636743337 4738233336 خمصص ضريبة أجور وحوافز
 2033673875 -630003000 0 634673875 1939003000 م. تدين للديون غري مباشرة 

 15530003000 0 0 5030003000 10530003000 أتمني ذايت
 45530173683 -630003000 -15532773318 43137443494 18435503507 اجملمـــوع     

 

 
 ـ ضريبة الدخل:41

 ُتمثل ضريبة الدخل الظاىرة في بيان الدخل ما يمي: -أ
 .11/88/2815/  اتريخ 11814ابلقرار رقم /  2889وعام  28/88/2814بتاريخ  5ح//255ابلقرار رقم  2887مت تصفية الضريبة لعام 

 من قبل مديرية ادلالية  2818و  2888ويتم اآلن مراجعة بياانت عام  
 ممخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:ـ  ب

 
31/03/2016  31/03/2017   

  لرية سورية  لرية سورية 
 قبل الضريبة احملاسيب /الربحاخلسارة 44170127312 2760573617114

 تطرح: أرابح غري خاضعة للضريبة  11571027163- 2737372237113-
 تضاف: مصروفات غري مقبولة ضريبياً  3375137334 3673667111
 الربح الضرييب 21472437133 11271137115

 نسبة ضريبة الدخل 13% 13%
 لضريبة الدخ 30773347117 3673637105

 يطرح موجودات ضريبية مؤجلة  0 3673637105-
 ادلبلغ اخلاضع لرسم إعادة اإلعمار 30773347117 0
 نسبة رسم إعادة اإلعمار 3% 3%
 يضاف : رسم إعادة اإلعمار 372337635 0
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 مصروف ضريبة دخل السنة 33273517334 3673637105
 

 :احلركة اليت متت على خمصص ضريبة الدخل كما يلي – ب
31/12/2016  31/03/2017  السنة  

 رصيد أول ادلدة 6476137001 0
 ادلضاف خالل السنة 30773347117 6175007001
 يضاف : رسم إعادة اإلعمار 372337635 273137000
 رصيد آخر ادلدة 10372057337 6476137001

 مطموبات ضريية مؤجمة: -ج
31/12/2016  31/03/2017  السنة  

 دلدةرصيد أول ا 0 0
ــــــات  عــــــن تغــــــري يف 4771077420 0 ــــــة   التغــــــري الن القيمــــــة العادل

 مالية متاحة للبيع خالل الفًتة دلوجودات
 رصيد آخر ادلدة 4771077420 0

 
 مطموبات ُأخرى: -15

 ن تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي:إ
  31/03/2017  31/12/2016  

 ل.س ل.س  

 2301437273996 2378737883632 شيكات مقبولة الدفع 
 126 126 إيرادات مقبوضة مقدما  
 56835143427 1,128,334,693 ذمم دا نة أخرف 

 11839713457 56,473,965 مصروفات مستحقة وغير مدفوعة
 23000 3,588 أرباح غير شرعية مجنبة
 343561 353536 حسابات بين الفروع

 2370232503567 1774274147231               المجموع     
 ات المطمقة: ستثمار االـ حسابات 61

  إنَّ تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي:

 البيــان
31/03/2017  31/12/2016  

مصارف ومؤسسات  عمبلء
مصارف ومؤسسات  عمبلء المجمـوع مالية

 المجموع مالية

 10711477357313 63,827,878 28,263,129,257 11733477607437 68,288,216 22,896,772,483 حسابات التوفير

 15772370517421 146,976,248 27,794,896,483 10762473307456 426,388,448 38,428,122,238 ألجـلودائع 

 3730175627063 1,917,556,885 3,185,228,888 2763372217663 1,638,143,885 3,217,388,888 الوكاالت االستثمارية

 31715076317641 1731671407101 33712172317440 35763677137361 1731275207323 33751273727423 المجمـوع

أعباء محققة غير 
 مستحقة الدفع 

524,282,745 524,282,745 285,991,364 16377737142 
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إجمالي حسابات 
   االستثمار الُمطمقة

36716171357715 
  

31743476037115 

 
 
 
 
 
 
  :القيمة العادلة التغير المتراكم فيـ 71

  تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي: إنَّ 

 البيــان
 ذاتيــة مشتـركة

31/03/2017  31/12/2016  31/03/2017  31/12/2016  

 8 8 14,831,559 287,929,858 الموجودات المالية الُمتاحة لمبيع

     
 0 0 3270137337 10577177030 المجمـوع

   

 عمى النحو التالي: القيمة العادلة كانت احتياطيإنَّ الحركة عمى 
 
  القيمة العادلة/ ضمن حقوق الممكية: احتياطي -

ان ـ ـ ي ب ل موجودات مالية  ا
 ُمتاحة للبيع

استثمارات يف 
 العقارات

موجودات ُمتاحة 
 للبيع 

 اجملمـوع

13/01/1035 287,929,858 8 8 287,929,858 

 14,831,559 0 0 14,831,559 الرصيد يف بداية السنة

 263,287,131 0 0 263,287,131 ( غري ُمتحققةأرابح )خسائر

 69,389,648-   69,389,648- مطموبات ضريبية ُمؤجمة

 10577177030 0 0 10577177030  الرصيد يف هناية السنة

13/31/1034 3270137337 0 0 3270137337 

 11,158,866- 0 0 11,158,866- الرصيد يف بداية السنة

 25,189,625 0 0 25,189,625 قةأرابح )خسائر( غري ُمتحق

 8   8 مطموبات ضريبية ُمؤجمة
 3270137337 0 0 3270137337 الرصيد يف هناية السنة 

 

 :ستثماراالمخاطر  احتياطي -81
  ىي كما يمي: ستثماراالمخاطر  احتياطية عمى صماإنَّ الحركة الح
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31/03/2017 البيــان  31/12/2016  

 15738433161 23737373774 رصيد بداية الفترة
 7730223873 2738213098 اإلضافات خبلل الفترة

 238713740 383215 فروقات تقييم
 23737373774 26535973087 رصيد نياية الفترة

 
 
 

 رأس المال - 19
مسية أسهم بقيمة  84,994,857موزعة على  ل.س 8,499,485,788من  2816 كانون األول 31يتكون رأس مال ادلصرف كما يف 

     ل،س للسهم الواحد.  188قدرىا

قام ادلصرف بتحويل جزء من مركز القطع ادلقابل لرأس ادلال ادلكتتب ابلدوالر األمريكي إىل اللرية السورية وتثبيت مركز قطع  -
أ( بتاريخ /ل . 325دوالر أمريكي دبوجب موافقة جلنة ادارة مصرف سورية ادلركزي ابلقرارين  رقم ) 38,712,775بنيوي دببلغ 

 . 2812نيسان  24/ل. أ ( اتريخ 645، والقرار )2812شباط  28
 دببلغ  أمريكي دوالر بنيوي قطع مركز وتثبيت دوالر 11,161,288 دببلغ البنيوي القطع من جزء بًتميم ادلصرف وقام -

 رقم ابلقرار زيادلرك سورية مصرف موافقة دبوجب يورو 18,888,888 دببلغ يورو قطع ومركز،  دوالر 37,551,575
 .38/4/2814 اتريخ 1325/166

 

 : احتياطي مخاطر التمويل -20
( 4/م.ن/ب650وأحكام درار مجمس النقد والتسميف ردم ) 2012( لعام 4/م.ن/ب902بناء عمى أحكام درار مجمس النقد والتسميف ردم )ـ 

 ، 9/12/2009( تاريخ 4/م.ن/ب597والمعدل لبعض أحكام القرار ردم )  14/4/2010تاريخ 
ـ يتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطمقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل في حساب احتياطي مخاطر االستثمار، ما 
يعني أنو ال حاجة لتكوين احتياطي عام لمخاطر التمويل في حال أن احتياطي مخاطر االستثمار يبمغ مقدار احتياطي عام مخاطر 

كوينو أو يزيد عنو، ويجب أال يقل احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطمبات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي التمويل المطموب ت
الخاص بالمصارف اةسالمية أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار المطمقة من االحتياطي العام لمخاطر  2005/ لعام 35ردم /

 التمويل أييما أكبر.
والخاص بالمصارف اةسالمية جية استمرار تكوين  2005/ لعام 35/ من المرسوم التشريعي ردم /14المادة / ـ  يستمر العمل ب حكام

احتياطي لمواجية مخاطر االستثمار المشترك لتغطية خسا ر ناتجة عنو وذلك حتى يصبح مبمغ االحتياطي مثمي رأس المال المدفوع 
 النقد والتسميف.لممصارف اةسالمية او أي مقدار آخر يحدده مجمس 

أن ـ تم اعداد اختبارات جيد لممحفظة اال تمانية من دبل المصرف لتقدير مدف كفاية المخصصات المحتف  بيا وارت ت ادارة المصرف 
غير كافية ودررت إضافة مبمغ  ليرة سورية 20737313788والبالغة  31/12/2016المخصصات االضافية المحجوزة لغاية 

 ل.س 23030603547مبمغ   31/03/2017ح إجمالي المخصصات اةضافية المحجوزة لغاية ليصبل.س  2233283759
وتبمغ  3637133928مبمغ  31/03/2017ـ دام المصرف بتشكيل مخصص عمى الديون المنتجة لمتسييالت المباشرة القا مة بتاريخ   

ل.س  وتبمغ حصة 0الت غير المباشرة مبمغ وددره ليرة سورية  ولمتسيي 0حصة أصحاب حسابات االستثمار المطمقة مبمغا  وددره
 ل.س  0أصحاب الحسابات االستثمارية المطمقة منيا مبمغا  وددره
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وتبمغ حصة  11379738803083مبمغ  31/03/2017ـ دام المصرف بتشكيل مخصص لمديون غير المنتجة لمتسييالت المباشرة  بتاريخ 
ل.س  وتبمغ حصة  1236793997ل.س  ولمتسييالت غير المباشرة مبمغ وددره  0رهأصحاب حسابات االستثمار المطمقة مبمغا  ودد

 ل.س  0أصحاب الحسابات االستثمارية المطمقة منيا مبمغا  وددره
 ل.س 132203003ل.س ولمتسييالت غير المباشرة  68136303763وتبمغ المخصصات االضافية لمتسييالت المباشرة 

، 2013ام لمخاطر التمويل لألصول الممولة من المساىمين واألموال التي يضمنيا المصرف لنياية عام ـ تم تعميق تكوين االحتياطي الع
وىو نفس المبمغ الذي تم تكوينو بتاريخ  10635723404 31/12/2012حيث بمغ إجمالي احتياطي العام لمخاطر التمويل لغاية 

حتياطي العام لمخاطر التمويل المتوجب وفق أحكام القرار . مع العمم أن المصرف ممزم باستكمال احتجاز اة31/12/2011
 42/م.ن/ب902عند انتياء العمل بالقرار  4/م.ن/ب650/م.ن/ب وتعديمو بالقرار 597

وددره  مبمغا    31/03/2017ـ تبمغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطمق من احتياطي مخاطر التمويل والمحتجزة لغاية تاريخ 
نتيجة تعميق تكوين االحتياطي مخاطر التمويل لألصول الممولة  30/9/2012رة سورية وىي محتسبة لتاريخ لي    8838593515

 من أصحاب حسابات االستثمار المطمقة بعد التاريخ المذكور. 

ليرة   44435083090 ( بمبمغ4/م.ن.ب902ـ  تم االحتفاظ بالمخصصات السابقة الفا ضة عن متطمبات درار مجمس النقد والتسميف )
 ليرة سورية.     0وتبمغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطمقة مبمغا  وددره عن الديون المباشرة وغير المباشرة ،سورية، 

 
 ذمم البيوع الُمؤجمة وأرصدة التمويبلت:  إيرادات -12

 إنَّ تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي:

 البيــان
 ُمشًتكـة

13/01/1035 13/01/1034 
 817,839,121 1,868,441,547 حبة وادلراحبة لآلمر ابلشراءادلُرا

 1,456,841 8 االستصناع

 1,856,625 2,152,617 إجارة اخلدمات  -ُأخرى 

 997,373- 2,692,888- عمولة سداد مبكر -أخرف 

 63673337132 3704577017342 اجملمــوع
 

 
 مؤسسات مالية:المصارف و من الإيرادات  -22

 ذا البند كمايمي:إن تفاصيل ى

 البيــان
 ُمشتركـة

13/01/1035 13/01/1034 
 37,788,523 63,829,876 (وكالة حسابات استثمارية )ودائع

 4,284,456 7,984,142 حسابات استثمارية )مرابحة دولية(

 2377717757 5370317136 المجموع
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 صافي إيرادات إجارة:  -32
 ي:  إنَّ تفاصيل ىذا البند ىي كما يم

 البيــان
 ُمشًتكـة

13/01/1035 13/01/1034 
 19,331,522 15,549,667 إيرادات إجارة منتهية ابلتمليك

 8 8 يُطرح: خمصص تدين

 3771137311 3373277445 اجملمــوع

 
 
 
 

 ؤجرة:مقتناة بغرض اإلجارة أو مموجودات  اىتبلك -42

 البيــان
 ُمشتركـة

13/01/1035 13/01/1034 
 0 0 ك موجودات اإلجارة التشغيميةاىتبل 

 13,239,846 9,982,874 اىتبلك موجودات اإلجارة المنتيية بالتمميك

 3171177024 777617652 المجمــوع

 
 

 :الدخل المشترك القابل لمتوزيعـ 52
 2816فًتة لعام ل.س لنفس ال 878,861,128ل.س مقابل مبلغ  1,158,119,189يبلغ الدخل ادلشًتك القابل للتوزيع مبلغ  -
 تبلغ حصة أصحاب حساابت االستثمار ادلطلقة من الدخل ادلشًتك القابل للتوزيع: -

 
 

 13/01/1034 13/01/1035 البيــان
 عمالء )حساابت استثمار على أساس ادلضاربة(:

 توفري - 34371267753 13071677660
 ألجل -

 
 
 ورب مال: ستثماراالووكيل بحصة المصرف من الدخل المشترك بصفتو مضارب  -62

 :ورب مال ستثماراالووكيل ب بصفتو ُمضاربالقابل لمتوزيع  الدخل المشترك صة المصرف منحتبمغ 
  إن تفاصيل ىذا البند ىي كما يمي: -

 13/01/1034 13/01/1035 البيــان
 128,612,279 184,924,694 بصفتو ُمضارب
 568,947,881 686,984,229 بصفتو رب مال

 46773407340 65377067711 المجموع
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 ية:ستثمار االتفاصيل الوكاالت  فيما يمي جدوال  يبين
 13/31/1034 13/01/1035 البيــان
 متوقعالوكاالت االستثمارية ادلتعاقد عليها بربح 

 27934123200 1316432173500 %6وحىت  >1  
 11035003000 3030003000 %7وحىت  >6
 48732283000 28130003000 %8وحىت  >7
 1305330433885 1306934633885 %9وحىت  >8
 1358336003000 1384539803000 %18وحىت  >9
>18% 1362930003000 1358930003000 

 5310237843085 6301936613385 االمجايل
 ل.س 281,287,336وتبلغ تكلفة ودائع الوكالة االستثمارية مبلغ 

 
 بح )خسارة( الفترةحصة السيم من ر  - 72

 13/01/1034 13/01/1035 البيــان
 4374930003929 54734613968 صايف ربح الفًتة

 8439943057 8439943057 ادلتوسط ادلرجح لعدد األسهم
 55.87 6.44 حصة السهم األساسية

 

 النقد وما في حكمو في نياية الفترة - 82

 البيان
13/01/1035 13/01/1034 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خبلل ثبلثة 

 19314633193784 62354038953716 أشير

يضاف  إيداعات وحسابات استثمار وشيادات لدى 
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثبلثة أشير أو 

 أقل 
33309330693987 28331739143208 

 35300330173385 56395834213766 أرصدة مقيدة السحب        

 82346732513377 152359233873469 الصافي
 

 :طراف ذات عبلقةأالمعامبلت مع  -29
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العتياديــة ات االعميـا ضــمن النشـاط دارةواة دارةالمســاىمين وأعضـاء مجمــس اةكبـار مـع الشــركة األم ومـع مصـرف بالــدخول فـي معــامالت ال دـام
تجارية، إنَّ جميع ذمم البيوع الُمؤجمة والتمـويالت الممنوحـة لألطـراف ذات العالدـة ُتعتبـر منتجـة نسب الُمرابحة والعموالت اللممصرف وباستخدام 

  .لم ُيؤخذ ليا أي ُمخصصات و 
 : الفترةفيما يمي ُممخص الُمعامبلت مع جيات ذات عبلقة خبلل  -

 الشركة األم 1035
الشركات 
 التابعة

الشركات 
 الشقيقة

 الشركات الزميلة
ادلشاريع 
 كةادلشًت 

أعضاء ىيئة 
 الرقابة الشرعية

             بنود داخل ادليزانية:
إيداعات وحساابت استثمار وشهادات لدى  -

           27378730543706 مؤسسات مصرفية دلدة ثالثة أشهر أو أقل و ادلصارف 

    ايرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات
439503000 

   
 0           ة التمويالت ذمم البيوع مؤجلة وأرصد

 

الشركات  الشركة األم 1034
 التابعة

الشركات 
 الشقيقة

ادلشاريع  الشركات الزميلة
 ادلشًتكة

أعضاء ىيئة الرقابة 
 الشرعية

             بنود داخل ادليزانية:
إيداعات وحساابت استثمار وشهادات لدى ادلصارف  -
           27359634943384 مؤسسات مصرفية دلدة ثالثة أشهر أو أقل و 

    ايرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات
238503000 

   
 0           ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت 

 
  :دارةوىيئة الرقابة الشرعية ومجمس اإل العميا لممصرفالتنفيذية  دارةاإلأخرى( ت ومنافع آرواتب ومكافلمنافع )فيما يمي ممخص 

  13/01/1035 13/01/1034 
 ليرة سورية  ليرة سورية   

     اإلدارة التنفيذية العميا:
 7139703697 7437683331 رواتب        -
 ---- 132723000 مكافآت        -
 ---- 1239023933 أخرى         -

     مجمس اإلدارة:
 0 0 رواتب        -
 0 0 مكافآت        -
 283000 435003000 بدالت        -

 8833191 232383770 اقبمة وتنقالت وأخري
     ىيئة الرقابة الشرعية:

 ---- ---- أتعاب        -
 2713551 4403000 بدالت        -

مصبريف سفر واقبمة أعضبء 

 الهيئة الشرعية
231323029 5903720 
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 7337443159 9832543063 المجموع     
 

  مموجودات والمطموبات المالية التي ال تظير بالقيمة العادلة بالبيانات المالية:لالقيمة العادلة  -30
 : القيمة العادلة لمموجودات والمطموبات المالية التي ال تظير بالقيمة العادلة بالبيانات الماليةال ـ أو 

 ميزانية العمومية التي ال تظير بالقيمة العادلة في البيانات المالية.ُيظير الجدول التالي القيمة الدفترية والعادلة لمموجودات والمطموبات المالية في ال

 

13/01/1035 13/31/1034 
 القيمة العادلة القيمة الدفًتية القيمة العادلة القيمة الدفًتية البيأن                      

 8 8 8 8 ادلوجودات ادلالية -

ف إيداعات وحساابت استثمار وشهادات لدى ادلصار  -
 97393435363645 97393435363645 121383330223744 121383330223744 ومؤسسات مصرفية دلدة ثالثة أشهر أو أقل 

حساابت استثمار وشهادات لدى ادلصارف ومؤسسات  -
 16375934993552 16375934993552 0 0 مصرفية دلدة تزيد عن ثالثة أشهر 

 32333033583600 32333033583600 29339039623715 29339039623715 ذمم البيوع ادلؤجلة وأرصدة التمويالت  -

 33306838673077 33306838673077 38373439003236 38373439003236 إيداعات وحساابت استثمار مصارف ومؤسسات مالية-

 44366030133323 44366030133323 50378834313680 50378834313680 ودائع العمالء-
 

 : المالية المدرجة بالقيمة العادلة دواتمستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لؤل ثانيًاـ تحديد
 /ليرة سورية 31/03/2017

 القيمة الدفترية البيـان
القيمة العادلة مقاسة من 

 خبلل المستوى األول
القيمة العادلة مقاسة من 

 خبلل المستوى الثاني
القيمة العادلة مقاسة من 

 المجموع خبلل المستوى الثالث

 38439983201 0 0 38439983201 10737593467 موجودات مالية متوفرة لمبيع

 /ليرة سورية 31/12/2016  

 القيمة الدفترية البيـان
القيمة العادلة مقاسة من 

 خبلل المستوى األول
القيمة العادلة مقاسة من 

 خبلل المستوى الثاني

القيمة العادلة مقاسة من 
 لثخبلل المستوى الثا

 المجموع

 12137913070 0 0 12137913070 10737593467 موجودات مالية متوفرة لمبيع
 تقنيات التقييم واالفًتاضات ادلستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة

 يتم ربديد القيمة العادلة للموجودات وادلطلوابت ادلالية ابستعمال مستوايت التقييم التالية:
 مة العادلة لألسعار ادلتداولة )غري ادلعدلة( دلوجودات شلاثلة يف أسواق فعالة.ادلستوى األول: ديثل القي

أو  ادلستوى الثاين: ديثل العناصر األخرى خبالف األسعار ادلتداولة ضمن ادلستوى األول واليت يتم مالحظتها بشكل مباشر )من خالل األسعار(
 بشكل غري مباشر )يتم اشتقاقها من األسعار(.

 ثالث: ديثل ادلوجودات غري ادلرتبطة ببياانت السوق.ادلستوى ال
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 :المخاطر إدارة -13
 اإلفصاحات الكمية:

 ماناالئتمخاطر ا  
 توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر : (1

 تتوزع  التعرضات اة تمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:  

31/03/2017 
 ليرة سورية

 لعقاريةالتمويبلت ا األفراد

 الشرمبت
الحكومة 
والقطاع 

 العام

المصارف 
والمؤسسات 
المصرفية 

 االخرى 

المؤسسات الصغيرة  الشركات الكبرى  المجموع
 والمتوسطة

        ديون متدنية المخاطر

عادية )مقبولة 
 المخاطر(

637,126,322 7,541,844,228 12,369,888,249 1,812,271,969     13734071107540 

 2731376427320     386,827,663 3,739,393,457 433,247,237 43,195,783 تتطمب اىتماما خاصاً  
               غير منتجة:
 33577047056     41,943,188 512,588,512 3,386,328 148,138 دون المستوى 

 11177327631     11,644,836 142,289,824 175,983,834 2,996,319 مشكوك في تحصيميا
 33741371627010     1,869,945,981 13,873,813,833 1,814,831,318 463,492,968 رديئة 
 21737271777633     2,441,833,477 29,837,893,875 9,168,412,929 1,146,959,538 المجموع

يطرح: اإليرادات 
 46573317111-     36,118,529- 441,239,442- 148,852,894- 68,918,257- المحفوظة

 31733471127552-     737,229,612- 11,299,773,832- 98,628,784- 388,688,546- يطرح: مخصص التدني
 17717077417533     3744672717114 36707470607403 6771677207033 47572267515 الصافي

ــــــديون ادلنتجــــــة ) مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة ( يبلــــــغ  ــــــديون غــــــري ادلنتجــــــة ) مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة(  36,713,928قيمــــــة سلصــــــص التــــــدين لل ل.س  وال
ل.س وادلخصصــــــــات االضــــــــافية تبلــــــــغ  13,988,888ل.س حيــــــــث تبلــــــــغ قيمــــــــة سلصــــــــص التــــــــدين للــــــــديون غــــــــري ادلباشــــــــرة  11,811,788,883

 .ل.س 681,638,763

31/12/2016 
 األفراد ليرة سورية

التمويبلت 
 العقارية

الحكومة  الشرمبت
والقطاع 

 العام

 المصارف
والمؤسسات 
المصرفية 

 االخرى 

المؤسسات الصغيرة  الشركات الكبرى  المجموع
 والمتوسطة

               ديون متدنية المخاطر
 23,451,681,983 8 8 1,283,959,866 14,711,338,866 7,861,231,546 475,152,425 عادية )مقبولة المخاطر(

 5,732,256,976 8 8 387,381,595 4,732,498,623 564,162,734 48,382,824 تتطمب اىتماما خاصاً  

        غير منتجة:
 555,278,764 8 8 41,563,553 587,878,682 5,836,529 8 دون المستوى 

 982,693,324 8 8 58,759,896 717,985,344 288,689,474 5,339,418 مشكوك في تحصيميا

 14,834,522,741 8 8 995,599,647 12,165,366,886 1,185,357,286 488,198,922 رديئة 

 23733472137506 0 0 1746573617735 11761370317203 7703573757347 3703477717563 المجموع
يطرح: اإليرادات 

 المحفوظة
-64,585,174 -183,487,684 -424,187,783 -34,788,488 8 8 -786,888,969 

 12,519,178,139- 8 8 778,448,524- 11,226,471,796- 258,689,474- 263,648,345- يطرح: مخصص التدني

 11711071367400 0 0 3765270137723 13736272517701 6736173007273 46675377141 الصافي
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ــــــديون ادلنتجــــــة ) مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة ( يبلــــــغ  ــــــديون غــــــري ادلنتجــــــة ) مباشــــــرة وغــــــري مباشــــــرة(  48,669,471قيمــــــة سلصــــــص التــــــدين لل ل.س  وال
ل.س وادلخصصــــــــات االضــــــــافية تبلــــــــغ  28,367,875ل.س حيــــــــث تبلــــــــغ قيمــــــــة سلصــــــــص التــــــــدين للــــــــديون غــــــــري ادلباشــــــــرة  11,824,868,273

 ل.س 674,888,278
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 31/03/2017 كما في يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اة تمانية حسب القطاع االدتصاديالتركز حسب القطاع االقتصادي :  (1

 
 
 

قطاع ال               
 االقتصادي  

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

 66,896,852,578 66,896,852,578               أرصدة لدى بنوك مركزية

إيداعات وحسابات  -
استثمار وشيادات لدى 

المصارف ومؤسسات 
مصرفية لمدة ثبلثة أشير أو 

 أقل 

121,833,822,744               121,833,822,744 

إيداعات وحسابات  -
استثمار وشيادات لدى 

المصارف ومؤسسات 
مصرفية لمدة ثبلثة أشير أو 

 أكثر

8               8 

ذمم البيوع المؤجمة وأرصدة 
 التمويبلت

8 3,414,857,289 22,132,518,189 3,136,466,784 9,679,886 8 697,448,727   29,398,962,715 

ضمن الموجودات المالية 
 المتوفرة لمبيع

372,928,551         12,877,658     384,998,281 

 136730370147116 44767470317356 47572267515 3170557430 774577604 1731472447562 11731173307307 1723276357167 311710377217173 31/03/2017 /اإلجمالي 

 367723173217614 21714377347737 46675377143 3173117211 173717313 6736173007273 10742671377154 1720477257221 332760175017613 31/12/2016 /اإلجمالي 
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 الديون المجدولة:
مــة المؤجتمــويالت غيــر منتجــة وُأخرجــت مــن إطــار ذمــم البيــوع أرصــدة و مؤجمــة ىـي تمــك الــديون التــي ســبق وأن ُصــنفت كــذمم بيــوع 

ية وتــم تصــنيفيا كــديون تتطمــب اىتمــام خــاص، ودــد بمــغ إجماليــا كمــا فــي نيايــة أصــولالتمــويالت غيــر المنتجــة بموجــب جدولــة أرصــدة و 
 السابقة.  السنةليرة سورية كما في نياية  1360937763191ليرة سورية مقابل  1353833463282الحالية  فترةال
 

 الديون المعاد ىيكمتيا:
كمة إعادة ترتيب وضع ذمم البيوع المؤجمة وأرصدة التمويالت من حيث تعديل األدساط أو إطالة عمر التمويل أو يقصد بإعادة اليي

ت جيل بعض األدساط أو تمديد فترة السماح ... الخ، وتم تصنيفيا كديون تتطمب اىتمام خاص، ودد بمغ إجماليا كما في نياية الفترة 
 السابقة. السنةليرة سورية  كما في نياية  18322836253320مقابل ليرة سورية  183305319003808الحالية 

 :مخاطر السوق 
    االفصاحات الكمية:
 مخاطر العمبلت:

 ليرة سورية                                                                             31/03/2017
 األثر عمى حقوق الممكية األثر عمى األرباح والخسا ر %(10التغير في سعر صرف العممة) مركز القطع العممة

 1392230813753 1391530983622 %10 19315039863222 دوالر أمريكي
 55634903325 55634373100 %10 5356433713001 يورو

 913200 1213600 %10 132153997- جنيو استرليني
 63273 83364 %10 833636 فرنك سويسري 
 2133613854 2834823473 %10 28438243726 عمالت أخرف 

 
 ليرة سورية                                                                                 31/12/2016

 األثر عمى حقوق الممكية األثر عمى األرباح والخسا ر %(10التغير في سعر صرف العممة) مركز القطع العممة
 1396535703950 1397330843219 %10 19373038423185 دوالر أمريكي

 55531263577 55937753437 %10 5359737543366 يورو
 1403222 1863963 %10 138693629- جنيو استرليني
 63066 83089 %10 803885 فرنك سويسري 
 2631303362 3438403483 %10 34834043832 عمالت أخرف 

           األسيم: أسعارمخاطر التغير ب
 ليرة سورية                                         31/03/2017

 األثر عمى حقوق الممكية األثر عمى األرباح والخسا ر %(10التغير في المؤشر) المؤشر
 5,,1,7,557 5,,1,7,557 %10 األسيم

 ليرة سورية                                         31/12/2016
 األثر عمى حقوق الممكية األثر عمى األرباح والخسا ر %(10في المؤشر)التغير  المؤشر

 1231793107 1231793107 %10 األسيم
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 مخاطر السيولة 

  تاريخ البيانات المالية:لبلستحقاق التعاقدي بالمتبقية  الفترةعمى أساس )غير مخصومة( المطموباتتوزيع الموجودات و يمخص الجدول أدناه أواًل:  -

 أايم5حىت  13/01/1035
 أايم 5أكثر من 

 إىل شهر 
 أكثر من شهر

 أشهر1إىل    
 أشهر1أكثر من 

 أشهر4إىل  
 أشهر4أكثر من 

 أشهر7إىل  
 أشهر7أكثر من 

 اجملموع أكثر من سنة إىل سنة 

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  
                 ادلوجودات

 71375631303231             71375631303231 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
إيداعات وحساابت استثمار 
وشهادات لدى ادلصارف 

ومؤسسات مصرفية دلدة ثالثة 
 أشهر أو أقل 

121383330223744             121383330223744 

ذمم البيوع ادلُؤجلة وأرصدة 
 29339039623715 8300130263580 1331736613252 1374234663487 2317636833581 11344132083854 9036133763 4362133023198 ابلصايف –التمويالت

 38439983201 38439983201             موجودات مالية ُمتاحة للبيع
 5235003000 5235003000             استثمارات يف شركات زميلة
موجودات إجارة ُمنتهية 

 3635363071 3635363071             ابلتمليك

صايف موجودات قيد 
 1330633303658 74731653858 0 0 0 0 0 55931643800 االستثمار أو التصفية

 2328334933866 2328334933866             موجودات اثبتة ابلصايف
 337523699 337523699             موجودات غري ملموسة
 84530983622 84530983622             موجودات ُأخرى

يعة جممدة لدى مصرف ود
 4311935303569 4311935303569             سورية ادلركزي

 232301233563376 16347431023466 1331736613252 1374234663487 2317636833581 11344132083854 9036133763 198376936193973 جمموع ادلوجودات

 8               ادلطلوابت
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إيداعات وحساابت  -
ارمصارف ومؤسسات استثم

 مالية.
38373439003236             38373439003236 

أرصدة احلساابت اجلارية 
 50378834313680             50378834313680 للعمالء

 51370435893719 27733293322 1351438073240 1319038523368 1365130303647 31937253273 28038703876 46346939733993 أتمينات نقدية
 39637793773 39637793773             خُمصصات ُمتنوعة
 3396436363452 3396436363452             مطلوابت ُأخرى

 20134073159 20134073159             مخصص ضريبة الدخل
 6933093640 6933093640             مطموبات ضريبية مؤجمة
 145386030543659 4390934623346 1351438073240 1319038523368 1365130303647 31937253273 28038703876 135399333053909 جمموع ادلطلوابت

جمموع حقوق أصحاب 
 58364838153014 3319838083091 2397738893835 4342035763767 12361539873211 10336531183117 7030003000 25300034343993 حساابت االستثمار ادلُطلقة

 –موع حقوق ادللكية جم
 27350334863703 27350334863703             ُمسامهي ادلصرف

جمموع ادلطلوابت وحقوق 
اب حساابت االستثمار أصح

 وحقوق ادللكية ادلُطلقة 
160399337403902 35038703876 10368438433390 14326730173858 5361134293135 4349236973075 35361137573140 232301233563376 

 0 19313736543674- 3317530353823- 3386839623648- 12309033343277- 75633653464 26032573113- 37377538793071 الفجوة للفئة
  0 19313736543674 22331236903497 26318136533145 38327139873422 37351536213958 37377538793071 الفجوة الًتاكمية
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 أايم5حىت  13/31/1034
 أايم 5أكثر من 

 إىل شهر 
 أكثر من شهر

 أشهر1إىل    
 أشهر1أكثر من 

 أشهر4إىل  
 أشهر4أكثر من 

 أشهر7إىل  
 أشهر7أكثر من 

 اجملموع أكثر من سنة إىل سنة 

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  
                 ادلوجودات

 45385134693060             45385134693060 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
إيداعات وحساابت استثمار 
وشهادات لدى ادلصارف 

ومؤسسات مصرفية دلدة ثالثة أشهر 
 أو أقل 

97393435363645             97393435363645 

حساابت استثمار وشهادات لدى 
ادلصارف ومؤسسات مصرفية دلدة 

 تزيد عن ثالثة أشهر 
0     16375934993552       16375934993552 

ذمم البيوع ادلُؤجلة وأرصدة 
 32333033583600 5396333713297 96432793432 1329536753950 9347334643591 5350433883286 5363939053374 3348932733670 ابلصايف –التمويالت

 12137913070 12137913070             موجودات مالية ُمتاحة للبيع
 5235003000 5235003000             رات يف شركات زميلةاستثما

 5537023018 5537023018             موجودات إجارة ُمنتهية ابلتمليك
صايف موجودات قيد االستثمار أو 

 96034103513 78335203512           17638903001 التصفية

 2334238903820 2334238903820             موجودات اثبتة ابلصايف
 539123158 539123158             موجودات غري ملموسة
 75432593001 75432593001             موجودات ُأخرى

 0 0             موجودات ضريبية ُمؤجلة
وديعة جممدة لدى مصرف سورية 

 4311935303569 4311935303569             ادلركزي

 201328838603006 14319934773445 96432793432 1329536753950 26323239643143 5350433883286 5363939053374 147345231693376 جمموع ادلوجودات
 8               ادلطلوابت
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إيداعات وحساابت  -
 33306838673077             33306838673077 استثمارمصارف ومؤسسات مالية.

 44366030133323             44366030133323 أرصدة احلساابت اجلارية للعمالء
 39365932063108 19730273767 7937403537 14830043922 47932933786 67939723756 2838913551 38304632743789 أتمينات نقدية
 45530173683 45530173683             خُمصصات ُمتنوعة
 مطلوابت ُأخرى

      
2370232503567 2370232503567 

 8638353003 8638353003       خمصص ضريبة الدخل
 120363231893761 3344131313020 7937403537 14830043922 47932933786 67939723756 2838913551 115377531553189 جمموع ادلطلوابت

جمموع حقوق أصحاب حساابت 
 53389435433001 2320437653223 3308732823905 5319830493981 9338333563809 11382934333603 20234003000 21398932543480 االستثمار ادلُطلقة

 26376231273244 26376231273244             جمموع حقوق ادللكية 
جمموع ادلطلوابت وحقوق أصحاب 
حساابت االستثمار ادلُطلقة وحقوق 

 ادللكية
137376434093669 23132913551 12350934063359 9386236503595 5334630543903 3316730233442 32340830233487 201328838603006 

  18320835463042- 2320237443010- 4305033783953- 16337033133548 7300530183073- 5340836133823 9368737593707 الفجوة للفئة
   0 18320835463042 20341132903052 24346136693005 8309133553457 15309633733530 9368737593707 الفجوة الًتاكمية
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 نية:ثانيًا: بنود خارج الميزا
 

 ليرة سورية 

 لغاية فترة سنة 31/03/2017
من فترة سنة لغاية 

 سنوات 5
( 5أكثر من )
 المجموع سنوات

 0 0 0 0 اإلعتمادات والقبوالت

 2313638213260 0   2313638213260 السقوف غير المستغمة

 14304534673271 0 1336435863426 12368038803845 الكفاالت

 16318232883531 0 1336435863426 14381737023105 المجموع
 

 ليرة سورية

من فترة سنة لغاية  لغاية فترة سنة  31/12/2016
 سنوات 5

 المجموع ( سنوات5أكثر من )

 0 0 0 0 اإلعتمادات والقبوالت
 1399638143367 0   1399638143367 السقوف غير المستغمة

 8364730123197 0 95335203168 7369334923029 الكفاالت
 10364338263564 0 95335203168 9369033063396 المجموع
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 التحميل القطاعي: -23

 

 :قطاعات أعمال المصرف . معمومات عنأ
 

 المصرف: فيما يمي معمومات عن دطاعات أعمال

     
 المجموع

 أخرى  الخزينة  المؤسسات  د األفرا البيـــــان 
 أرقام الفترة

31/03/2017 
أرقام المقارنة 

31/03/2016 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

 5373134293761 1382830803191 40139453368 10232743968 1320636133727 11732463128 إجمالي اةيرادات 

 14439103478- 7538973046- 0 0 7538973046-   متمويالت الممنوحة مخصص تدني ل

 0 0 0 0 0 0 تدني ديمة الموجودات المالية 

 5358635193283 1375231833145 40139453368 10232743968 1313037163681 11732463128 نتا ج أعمال القطاع 

 78137873047- 1309530993021- 1309530993021- 0 0 0 مصاريف غير موزعة عمى القطاعات 

حصة المصرف من أرباح)خسا ر( 
 الشركات الزميمة

      439503000 439503000 238503000 

 4380735823236 66230343124 68832033653- 10232743968 1313037163681 11732463128 الربح دبل الضرا ب 

 5835813307- 11435723156- 11435723156- 0 0 0 ضريبة الدخل 

 4374930003929 54734613968 80237753809- 10232743968 1313037163681 11732463128 صافي ربح )خسا ر( الفترة 

 أخرى  الخزينة  المؤسسات  األفراد  البيـــــان 
 أرقام الفترة

31/03/2017 
أرقام المقارنة 

31/12/2016 
 197311731853496 223326034213972 0 38439983201 218384635853071 4302838383700 موجودات القطاع 

استبعاد الموجودات والمطموبات بين 
 القطاعات 

0 0 0 0 0 0 

 5235003000 5235003000 5235003000 0 0 0 االستثمارات في شركات الزميمة 

 4311931743510 8369934343404 8369934343404 0 0 0 موجودات غير موزعة عمى القطاعات 

 201328838603006 232301233563376 8375139343404 38439983201 218384635853071 4302838383700 وع الموجودات مجم

 171328236293509 199387637363649     129391938783822 69395638573827 مطموبات القطاع 

 3324431033253 4363231333024 4363231333024 0 0 0 مطموبات غير موزعة عمى القطاعات 

وحقوق أصحاب مجموع المطموبات 
 حسابات االستثمار المطمقة

69395638573827 129391938783822 0 4363231333024 204350838693673 174352637323762 

 3347437153094 3346134273145 3346134273145 0 0 0 مصاريف راسمالية 

 1312539123116- 1317431803580- 1317431803580- 0 0 0 االستيالكات 
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 الخسائر التشغيمية – 33

 بسبب األحداث الجارية تم إغالق بعض فروع البنك في عدد من المحافظات وىي كما يمي:

 ر.ت
الفرع المغلق 

 لتاريخه

بقية  -مبالغ الموجودات )نقدية 
 الموجودات (

مبالغ الخسائر المتوقعة لهذه 
المبالغ  الفروع

المغطا
ة 

بعقود 
 تأمين

ؤونات الم
المكونة مقابل 

الخسائر 
 المحتملة 

االجراءات 
 المتخذة

مالحظات 
 اخرى

 نقدية 
) بالليرات 

السورية وفق 
 أحدث تقدير (

 نقدية  موجودات ثابتة 
بقية 

 الموجودات

 37738623884 0   37738623884 2237953449 37738623884 دير الزور 1

تم تشكيل 
المخصصات 

 الالزمة

يع المبلغ بجم
 العمالت

المبلغ بجميع  0 0   0 1637483948 0 سيف الدولة 2
 العمالت

   0 0   0 2133193493 0 السبع بحرات 3

   0 0   0 2836423764 0 حرستا 4

   0 0   0 1831753156 0 عدرا 5

المبلغ بجميع  0 0   0 2235093963 4838503938 الرقة 6
 العمالت

   0 0   0 4131973992 0 درعا 7

المبلغ بجميع  24439513637 0   24439513637 0 24439513637 حمص الدروبي 8
 العمالت

المبلغ بجميع  0 0   0 3338663360 0 ادلب 9
 العمالت

     62238143521 0   62238143521 20532563125 67136653459 المجموع 

 
 .ل.س ىي عبارة عن نقد يف الطريق 33,588*يوجد خسارة تشغيلية بفرع محص الرئيسي بقيمة 
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 رأس المال: كفاية-43
 المبمغ الذي يعتبره المصرف كرأس المال ونسبة كفاية رأس المال، وفق الجدول التالي:(   
 /لرية سورية13/31/1034 /لرية سورية13/01/1035  

     بنود رأس ادلال األساسي

 8349934053700 8349934053700 رأس ادلال ادلكتتب

 32331623618 32331623618 احتياطي قانوين 

 32331623618 32331623618 احتياطي خاص

 1430313559 20739293050 احتياطي القيمة العادلة

 5235003000- 5235003000- صايف ادلسامهات يف ادلؤسسات ادلالية

 539123158- 337523699- صايف ادلوجودات الثابتة غري ادللموسة

 47137523797 47137523797 ح او اخلسارةصايف الرب

 17302430393548 17302430393548 ضايف االرابح غري احملققة عن تقييم القطع البنيوي

 26359731423682 26379331993632 صايف األموال اخلاصة األساسية
 10635723404 10635723404 احتياطي عام سلاطر التمويل

 26370337153086 26389937723036 موال اخلاصة (رلموع رأس ادلال التنظيمي) األ
 51341633713726 86342333463561 ادلوجودات ادلرجحة ابدلخاطر
 9314839123296 15372737733530 حساابت خارج ادليزانية ادلثقلة

 3323139713096 3323139713096 ادلخاطر التشغيلية
 83439703816 29537503919 مركز القطع التشغيلي

 105367838423106 64363232253934 
 %41.32 %25.45 نسبة كفاية رأس ادلال)%(

 %41.15 %25.35 نسبة رأس ادلال األساسي)%( 
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  ) خارج الميزانية (: ةات محتممالتزامارتباطات و  -53 
 : ية(اسم) ديمة  ية تماناات التزامارتباطات و 

  13/01/1035 13/31/1034 
 ة سوريةلري  لرية سورية  

 0 0 اعتمادات
 0 0 قبوالت

     كفاالت :
 0 0 دفع  -  
 7376138413815 11382532323216 حسن تنفيذ  -  
 53338233927 1386531753800 دخول عطاء  -  
 35133463455 35530593255 أخرى  -  

 1399638143367 2313638213260 سقوف تسهيالت ائتمانية غري مستغلة 
 - - أخرى 
 10364338263564 16318232883531 اجملمــــــوع   
  ======== ======== 

 
 

 األحداث البلحقة : -36
جزء عن طريق رسممة االحتياطي القانوني والخاص و تم اجتماع اليي ة العامة لممساىمين وتم إدرار زيادة رأس المال  26/4/2017بتاريخ 
 عن طريق توزيع أسيم مجانية% من رأس المال، 12.5أي ما نسبتو ل.س  1306234253700 إجمالية تبمغبقيمة األرباح المدورة من 

   أسيم تقريبا  . 8سيم لكل  1بما يعادل 
  


