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 اإلسالمي الدولي سورية بنك
 سورية عامة مغفلة مساهمة شركة

 المالية البيانات
 ٢٠١٥حزيران  ٣٠ في المنتهية فترةلل
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي 
 المنتهية فيالستة أشهر المرحلي لفترة بيان الدخل 

 الليرة السورية

 ٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ إيضاحات  

 ٤۹۱,۳٤۳,۲۹۲ ۱,۲۷٦,۲۰۲,۰۲۹ ٢١ إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت -

      أرباح (خسائر) موجودات مالية متاحة للبيع  -

 ۲۲,٥۳۸,۷۳۹ ٥۲,۷۰٦,۰۹٥ ٢٢ ـ إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية

 ۳٥,٥۰۰,۰۱۸ ۳۸,۲۸۳,۰۹۱ ٢٣ صافي إيرادات اإلجارة  -

 ۱۸,۸۱۰,٤۲۷- ۲٤,۲۰٥,٥۸٥- ٢٤ ات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة  ـ اهتالك موجود

 ۰   ٢٥ المصاريف التي يتحملها الوعاء المشترك غير ما ورد أعاله 

 ٥,۱٦۸,۳۷۳ ٤,٤۲۲,۳٤۳  ايرادات أخرى

 ٥۳٥,۷۳۹,۹۹٥ ۱,۳٤۷,٤۰۷,۹۷۳  إجمالي دخل االستثمارات المشتركة بين المصرف وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة

 ٥۳٥,۷۳۹,۹۹٥ ۱,۳٤۷,٤۰۷,۹۷۳  ـ إجمالي دخل االستثمارات بعد تنزيل احتياطي معدل األرباح

 ٥۳٥,۷۳۹,۹۹٥ ۱,۳٤۷,٤۰۷,۹۷۳ ٢٦ ـ الدخل المشترك القابل للتوزيع 

حصة المصرف من  الدخل المشترك  بصفته ُمضارب ووكيل باالستثمار ورب  -
 مال

٢٧ ۱٥۰,۱٥۹,۸۷٦ ۸۷,۳۹۲,۳٥٤ 

 ۳۱۱,۱٥۷,٥٦۷- ٤۷۳,۹۸۱,۲۲۷-   على حسابات االستثمار المطلقة العائد

 ۳۸۲,۳٦۰,۰٤٦ ۲٥٤,٥۸٦,٥۷۹   إيرادات خدمات مصرفية -

 ٦۳۳,۹۱۱,٦۷۳ ۲,۸۱٦,۷۲۳,٥٦۰   ـ أرباح (خسائر) ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي 

 ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰   ـ إيرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات

 ۳۳,۷۰۹,۷۳۳ ٦۸,۳۱۳,۸۲۲   ئر) فروقات العمالت األجنبية (القطع التشغيليأرباح (خسا

 ۲,۰٦۱,۷٤۳- ۱۱,۷۱٥,۷۲۹-   ـ صافي فروقات تقييم ومخصصات الموجودات قيد االستثمار أو التصفية 

 ۳۲٥,٥٤۳ ۹,۸۹۰   إيرادات ُأخرى -

 ۱,۳٦۰,۲۲۰,۰۳٤ ٤,۱٥۳,٥۰٤,۷٤٤   إجمالي الدخل الخاص بالمصرف

 ۲۲٥,٦۳٤,٦۸٥- ۳٤۹,۰۸٦,۷٤۰-   ت الموظفين نفقا -

 ۸٤,۲۷۸,۸۳٥- ۷۱,۲۸٦,۱٦٦-   اهتالكات وٕاطفاءات -

 ۱,۸۱۷,۳۹۳,۳۹۷- ۱۳۷,۸٥۷,٤۱٦   ـ مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت 

 ۲۳۱,۲۲۸,٦٤۱- ۲۷٥,۹۳۱,٦۹٥-   مصاريف ُأخرى  -

 ۷۷,۸۰۰,٦٤٤-     ُمخصصات متنوعة  -

 ۱۷۹,۲٥۹,۳۰٤- ۱۸۷,۷۰۹,۷۱۹-   يلية أخرىأعباء تشغ

 ۲,٦۱٥,٥۹٥,٥۰٤- ۷٤٦,۱٥٦,۹۰٤-   إجمالي المصروفات

 ۱,۲٥٥,۳۷٥,٤۷۰- ۳,٤۰۷,۳٤۷,۸٤۰   الربح (الخسارة) قبل الضريبة 

 ٤۷٥,٤۲٤,۸۱۱ ۱٥۳,۳۷۹,۳٤٦- ١٤  ضريبة الدخل -

 ۷۷۹,۹٥۰,٦٥۹- ۳,۲٥۳,۹٦۸,٤۹٤   صافي الربح  

 ۹.۱۸- ۳۸.۲۸  ٢٨ سارة) السنةحصة السهم من ربح (خ -
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي
  بيان الدخل الربعي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 الليرة السورية                                                                                                        
 ٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ إيضاحات  

 ۲٤۳,٤٤۸,۳۳٥ ۷۲٤,۲٤٤,۰۷۹  إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت -

 ۰ ۰  أرباح (خسائر) موجودات مالية متاحة للبيع  -

 ۲۱,۱۲٤,٥۲٥ ۲۹,۱۹۳,۳۳۸  ليةـ إيرادات من المصارف والمؤسسات الما

 ۱۷,۷۱۸,۲٦۳ ۲۰,۳٦٤,٥٤۳  صافي إيرادات اإلجارة  -

 ۹,٥٥٥,۰٥۲- ۱۳,۷۳٤,۲۷۸-  ـ اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة  

 ۰ ۰  المصاريف التي يتحملها الوعاء المشترك غير ما ورد أعاله 

 ۳,۲٤۰,۱۷۳ ۱,٦۰۰,۲۲٤  ايرادات أخرى

 ۲۷٥,۹۷٦,۲٤٤ ۷٦۱,٦٦۷,۹۰٦  االستثمارات المشتركة بين المصرف وأصحاب حسابات االستثمار المطلقةإجمالي دخل 

 ۲۷٥,۹۷٦,۲٤٤ ۷٦۱,٦٦۷,۹۰٦  ـ إجمالي دخل االستثمارات بعد تنزيل احتياطي معدل األرباح

 ۲۷٥,۹۷٦,۲٤٤ ۷٦۱,٦٦۷,۹۰٦  ـ الدخل المشترك القابل للتوزيع 

شترك  بصفته ُمضارب ووكيل باالستثمار ورب حصة المصرف من  الدخل الم -
 مال

 ٦٥,۲٥۰,٦٦۹ ٥٥,۱۰۷,٤٤٤ 

 ۱۸٥,۷۱۹,٥۸۳- ۲٤۳,٥٥٤,٥۱۰-   العائد على حسابات االستثمار المطلقة

 ۱٤۰,۲۸۰,۲۷۸ ۱۳۸,٦۱۷,۳۸۲   إيرادات خدمات مصرفية -

 ٤۰٦,۰۲۲,۸۸۲ ۱,۷٥۷,۳۰۳,۷۱۱   ـ أرباح (خسائر) ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي 

 ۰ ۰   ـ إيرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات

 ۲٦,۷۲٤,٥۲٥ ٤٦,۸٦٤,٥۸۲   أرباح (خسائر) فروقات العمالت األجنبية (القطع التشغيلي

 ۲,۰٦۱,۷٤۳- ۸,۰٦۲,٥۲۸-   ـ صافي فروقات تقييم ومخصصات الموجودات قيد االستثمار أو التصفية 

 ۰ ٤,۸۹۰   إيرادات ُأخرى -

 ۷۱٦,۳۳۰,۰٤۷ ۲,٥۱۸,۰۹۲,۱۰۲   ي الدخل الخاص بالمصرفإجمال

 ۱۳۲,۰۸۱,۰۰۱- ۲۰٦,٤۳۲,۱۱۹-   نفقات الموظفين  -

 ٤٤,۳٥٤,٤۳۲- ٤۲,۰٦۸,۰۸٦-   اهتالكات وٕاطفاءات -

 ۱,۲٥۱,۳۹۳,۳۹۷- ۲۹۲,۱۱۳,۹۳۰   ـ مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت 

 ۱۰۳,٥۲۷,٥٤۸- ۱۹٤,۰۰۳,۸٦۳-   مصاريف ُأخرى  -

 ۰ ۰   ُمخصصات متنوعة  -

 ۸۹,۰٦۲,٦۱٤- ۸٤,۰٦٤,۱۰٥-   أعباء تشغيلية أخرى

 ۱,٦۲۰,٤۱۸,۹۹۲- ۲۳٤,٤٥٤,۲٤۳-   إجمالي المصروفات

 ۹۰٤,۰۸۸,۹٤٦- ۲,۲۸۳,٦۳۷,۸٥۹   الربح (الخسارة) قبل الضريبة 

 ۳٤٥,۷۲۰,٥۳٥ ۱٤۷,٦٦۲,۹٤۱-  ضريبة الدخل -

 ٥٥۸,۳٦۸,٤۱۱- ۲,۱۳٥,۹۷٤,۹۱۸  صافي الربح  

 ٦.٥۷- ۲٥.۱۳  حصة السهم من ربح (خسارة) السنة -
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 ٣٠/٠٦/٢٠١٥ المنتهية في  خالل الفترة المرحلية  قوق الملكيةيان التغيرات في حب

۳۰/۰٦/۲۰۱٥ 
ال الُمكتتب رأس الم

 به (المدفوع)
عالوة 
 اإلصدار

أسهم 
 خزينة 

ة ة  ئإلحةيئضيئ غذهفئ
ب  ل ةذج
ة  لإل ع
ب  آجماي

احتياطي القيمة 
 العادلة 

 أرباح (خسائر) الفترة
األرباح الُمدورة المحققة 

 (خسائر ُمتراكمة 

األرباح الُمدورة غير 
المحققة (خسائر 

 ُمتراكم
 مجموع حقوق الملكية

 خاص قانوني
حتياطي ا

معدل 
 األرباح

احتياطي مخاطر 
 التمويل

احتياطيات 
 أخرى

الرصيد في  -
 بداية الفترة

۸,٤۹۹,٤۰٥,۷۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٦,٥۷۲,٤۰٤ ۰ ۰ -٥,٥٤۸,۲۹۰   -۳,۷۸۸,٤۱٦,۸۰۱ ٤,٥٥٥,٦۸٥,٥۸۸ ۹,۳٦۷,٦۹۸,٦۰۱ 

احتياطي القيمة 
 العادلة

                  -۷٥۸,۸۷۳       -۷٥۸,۸۷۳ 

 ۳,۲٥۳,۹٦۸,٤۹٤     ۳,۲٥۳,۹٦۸,٤۹٤                     (خسارة) الفترةربح 

الرصيد في  -
 نهاية الفترة

۸,٤۹۹,٤۰٥,۷۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٦,٥۷۲,٤۰٤ ۰ ۰ -٦,۳۰۷,۱٦۳ ۳,۲٥۳,۹٦۸,٤۹٤ -۳,۷۸۸,٤۱٦,۸۰۱ ٤,٥٥٥,٦۸٥,٥۸۸ ۱۲,٦۲۰,۹۰۸,۲۲۲ 

 
 

 ٣٠/٠٦/٢٠١٤المنتهية نة المقار المرحلي للفترة  بيان التغيرات في حقوق الملكية
 

۳۰/۰٦/۲۰۱٤ 
رأس المال الُمكتتب 

 به (المدفوع)

عالوة 
(خصم) 
 اإلصدار

أسهم 
 خزينة 

ة ة  ئإلحةيئضيئ غذهفئ
ب  ل ةذج
ة  لإل ع
ب  آجماي

احتياطي 
 القيمة العادلة 

 أرباح (خسائر) الفترة
األرباح الُمدورة المحققة 

 (خسائر ُمتراكمة 
األرباح الُمدورة غير 

 ائر ُمتراكمالمحققة (خس
 مجموع حقوق الملكية

 خاص قانوني
احتياطي 
معدل 
 األرباح

احتياطي مخاطر 
 التمويل

احتياطيات 
 أخرى

الرصيد في  -
 بداية الفترة

۸,٤۹۹,٤۰٥,۷۰۰           ۱۰٦,٥۷۲,٤۰٤     ۱٦۱,۳۹۰   -۱,۸٥۳,۹۰٥,۸۳۲ ۲,۸۳۲,۰۲٤,۹۸۳ ۹,٥۸٤,۲٥۸,٦٤٥ 

احتياطي القيمة 
 العادلة

                  ۸٥٦,۸٥۳       ۸٥٦,۸٥۳ 

ربح (خسارة) 
 الفترة

                    -۷۷۹,۹٥۰,٦٥۹     -۷۷۹,۹٥۰,٦٥۹ 

الرصيد في  -
 نهاية الفترة

۸,٤۹۹,٤۰٥,۷۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٦,٥۷۲,٤۰٤ ۰ ۰ ۱,۰۱۸,۲٤۳ -۷۷۹,۹٥۰,٦٥۹ -۱,۸٥۳,۹۰٥,۸۳۲ ۲,۸۳۲,۰۲٤,۹۸۳ ۸,۸۰٥,۱٦٤,۸۳۹ 



٩ 

 
 
 

 ٣٠/٠٦/٢٠١٥فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية  المرحلي الشامل قائمة الدخل
 
 

  
٣٠/٠٦/٢٠١٥ 

 غير مدققة
٣٠/٠٦/٢٠١٤ 

 غير مدققة

 ۷۷۹,۹٥۰,٦٥۹- ۳,۲٥۳,۹٦۸,٤۹٤ صافي ربح الفترة

     مكونات الدخل الشامل

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية 
 المتاحة للبيع

-۷٥۸,۸۷۳ ۸٥٦,۸٥۳ 

 ۷۷۹,۰۹۳,۸۰٦- ۳,۲٥۳,۲۰۹,٦۲۱ الدخل الشامل للفترة

     العائد إلى

 ۷۷۹,۰۹۳,۸۰٦- ۳,۲٥۳,۲۰۹,٦۲۱ مساهمي المصرف
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 ٠٣/٦٠/٢٠١٥المنتهية في المرحلية بيان التدفقات النقدية 
 ليرة سورية

 البيان
 حزيران ٣٠للفترة المنتهية في 

ضاحاتإي (غير مدققة) ٢٠١٥  ( مدققة ) ٢٠١٤   
       ـ التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 

 ۱,۲٥٥,۳۷٥,٤۷۰- ۳,٤۰۷,۳٤۷,۸٤۰   صافي النتيجة قبل الزكاة والضريبة:

       تعديالت لبنود غير نقدية:

 ۸٤,۲۷۸,۸۳٥ ۷۱,۲۸٦,۱٦٦   ـ اهتالكات وٕاطفاءات 

 ۱,۸۱۷,۳۹۳,۳۹۷ ۱۳۷,۸٥۷,٤۱٦-   لمنتجة وأرصدة التمويالتـ صافي مخصص الديون غير ا

 ۱۸,۸۱۰,٤۲۷ ۲٤,۲۰٥,٥۸٥   ـ اهتالكات موجودات مؤجرة

 ۰ ٦٦,٥٤۷-   مخصص تعويض نهاية الخدمة -

 ۲,۰٦۱,۷٤۳ ۱۱,۷۱٥,۷۲۹   ـ صافي فروق تقييم ومخصصات الموجودات قيد االستثمار أو التصفية

 ۱۰,۸٤۹,۳٥٥- ٤۳,۷٦٦,٤۱٦   ـ مخصصات مختلفة

 ٦٥٦,۳۱۹,٥۷۷ ۳,٤۲۰,۳۹۷,۷۷۳   صافي الدخل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 ۳,۰۲۲,۷۷٦,٦۱٦ ۳,۳۳٦,۳۹۸,۱٥٤-   النقص (الزيادة) في االيداعات لدى المصارف (التي تزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر) -

 ۱,۰۱۰,۲٥۱,۱٤۹ ۱٤,۳٦٥,۳۰۳,٥٦۷-   ـ النقص (الزيادة) في إجمالي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

 ۲۰,۲۹۸,۰۸۷ ٥۷,۱۰٥,۹۰۷-   ـ النقص (الزيادة) في الموجودات األخرى

 ۳۲,۷۷۷,٥٦۲ ۷۰,۷٦۹,۱۳۷   ـ الزيادة (النقص) في ودائع بنوك (تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)

 ۱,۹۳۱,۲۰۱,۲۲٤- ۱٦,٥۷٦,٦۰٤,٤۳۷   ـ تأمينات

 ۱,۷۳۰,۸۸۱- ٥٦,٥۲٤,۰۹۷-   ـ مطلوبات مختلفة 

 ۲,۸۰۹,٤۹۰,۸۸٦ ۲,۲٥۲,٤۳۹,٦۲۲   صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

       التدفقات النقدية الناتجة من (المستعملة في) النشاطات االستثمارية:

 ۹٦,۹۳۰,۷٦٤- ۱,۷۱۲,۱۸٤-   تثمارات مالية متاحة للبيعـ شراء (بيع)  اس

 ۳,٤۰۱,۲۷٤ ۰   ـ شراء (بيع) االستثمارات الثابتة في رؤوس أموال الشركات

   ٤,۷۲۰,۹۷۹-   ـ شراء (بيع) االستثمارات في الموجودات المقتناة بغرض التأجير

 ۲٤۳,۰٤۹,٦۱٦- ۷۳,۸۰۱,۸۳۱-   ـ شراء (بيع)  الموجودات قيد االستثمار أو التصفية

 ٦۹۸,۳۸۰- ۱,۱۲۰,٦۹۰-   ـ شراء (بيع) موجودات ثابتة غير مادية

 ۳۷,۲۹٥,۲۷۰- ۸۷,۹٦٦,۱٦۱-   ـ شراء (بيع) موجودات ثابتة مادية

 ۳۷٤,٥۷۲,۷٥٦- ۱٦۹,۳۲۱,۸٤٥-   صافي التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية   

       في) النشاطات التمويلية:التدفقات النقدية الناتجة من (المستعملة 

 ۳,٥٦۱,۷٦۸,۳۸۸ ٥,۲۸۱,٤۱٤,٦۷۲   ـ حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة (ما عدا أعباء محققة غير مستحقة الدفع)

 ٤,٦۲۱,۱٥۹,٥۰۳- ۷,۰۱۱,٥۲٦,۸٦۰   صافي الزيادة في الحسابات الجارية -

 ۱,۰٥۹,۳۹۱,۱۱٥- ۱۲,۲۹۲,۹٤۱,٥۳۲   صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية 

 ۱۹۹,٤۹٦,۷٦۱- ٥٤۸,۳۳۷,۳۰۹-   تأثير تغّير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه -

   ۰   فروقات ترجمة العمالت األجنبية

 ۱,۱۷٦,۰۳۰,۲٥٤ ۱۳,۸۲۷,۷۲۲,۰۰۰   صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه خالل العام

       يضاف 

 ٤۰,٤۲٤,۸٥۹,٦۱۸ ۳۷,٥۸۲,٥۷۲,٥۲۲   مه في أول المدةـ النقد وما في حك

 ٤۱,٦۰۰,۸۸۹,۸۷۲ ٥۱,٤۱۰,۲۹٤,٥۲۳ ٢٩ ـ النقد وما في حكمه في آخر المدة
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 اإليضاحات حول البيانات المالية
 ٠٣/٦٠/٢٠١٥المالية المنتهية في  فترةلل

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

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

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

 لألوراق املالية وكل ذلك مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 سورية.-املزة، دمشق ٤٢٦٨اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف مدينة دمشق منطقة املزة فيالت شرقية جانب دار املعلمني عقار رقم 

 مكاتب هي:٣فرعاً و ٢٣ة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه واليت بلغ عددها يقوم املصرف بتقدمي عد
 أيار، فندق ديدميان، يعفور) . ٢٩دمشق ( الروضة ، املزة ، حريقة ، حرستا ، عدرا ، مزة فيالت شرقية ، 
 ، محاه، محص، دير الزور، الالذقية، طرطوس، ادلب، القامشلي، الرقة. حلب (العزيزية ، السبيل ، سبع حبرات ، سيف الدولة، الفرقان)، درعا

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

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

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

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

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

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

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

 سورية .
 
 وللمصرف على وجه اخلصوص مباشرة األنشطة التالية: -

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

 الشرعية يف املصرف من معامالت.  
 فتح حسابات االستثمار املقيدة خارج امليزانية واستثمارها يف ما جتيزه هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف من معامالت.   .٣
 ستثمار.إدارة حسابات االستثمار بصيغيت املضاربة أو الوكالة باال .٤
 الية. التمويل واإلجارة واالستثمار املباشر من خالل إقامة املشروعات املنتجة وتأسيس الشركات، واالستثمار املايل من خالل شراء األوراق امل .٥
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 تقدمي اخلدمات املصرفية اليت جتيزها هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف. .٦
أو األموال اليت له حرية التصرف املطلق با، بصورة منفردة أو من خالل إنشاء  تقدمي التمويالت احلسنة من األموال اخلاصة للمصرف .٧

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

    ٢٨/٠٧/٢٠١٥) بتاريخ ٣/٤/٣/٢٠١٥قم (املصرف يف جلسته ر  إدارةقبل جملس  من املرحليةمت إقرار البيانات املالية   -
رير السنوي للبنك كما إن القوائم املالية املرحلية املختصرة التتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنوية وجيب أن تقرأ مع التق -

 ٣١/١٢/٢٠١٥رة مؤشراً على النتائج املتوقعة للفرتة املنتهية يف المتثل بالضرو  ٣٠/٠٦/٢٠١٥كما أن نتائج أعمال البنك للفرتة   ٢٠١٤/ ٣١/١٢يف 
 هيئة الرقابة الشرعية:

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

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

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

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

 أي منهم إال بقرار من اجلمعية العمومية و إعالم مصرف سورية املركزي بذلك .
إلسالمية و إبداء الرأي الشرعي يف صيغ العقود مهمة اهليئة مراقبة أعمال املصرف اإلسالمي و أنشطته من حيث توافقها أو خمالفتها ألحكام الشريعة ا

 الالزمة ألنشطة املصرف و أعماله.
يف اجلمهورية العربية السورية احملدد يف قرار جملس  العاملة اإلسالمية املصارف عملها وفق أحكام نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى اهليئة ومتارس

 .  ١٧/١٢/٢٠١٢تاريخ  ٤/م.ن/ب ٩٣٦النقد والتسليف رقم 
 

 : السياسات المحاسبية- ٢
 

 أسس إعداد البيانات المالية
حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ووفقاً  -

ُ
للمعايري الصادرة عن جملس  مت إعداد البيانات املالية للمصرف وفقاً للمعايري الصادرة عن هيئة امل

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

تاحة للبيع مت إعداد البيانات املالية وفقًا ملبدأ التكل -
ُ
فة التارخيية باستثناء املوجودات/املطلوبات املالية للُمتاجرة واملوجودات/املطلوبات املالية امل

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

 .الية هي عملة إظهار البيانات املإن اللرية السورية   -
 

 لتغييرات في السياسات الُمحاسبيةا
 التغير في سياسة محاسبية: .١

 .قةإن السياسات احملاسبية املتبعة للسنة متماثلة مع السياسات اليت مت إتباعها يف السنة الساب
 تطبيق املعايري الدولية اجلديدة واملعدلة:-

 ية والتعديالت:اوًال:املعايري والتفسريات اجلديدة املطبقة يف الفرتة احلال
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واردة خالل الفرتة مت تطبيق املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة التالية خالل السنة احلالية ، واليت مل تؤثر بشكل جوهري على اإلفصاحات واملبالغ ال
 احلالية ، وهناك احتمال بان يكون هلا تأثري على املعاجلة احملاسبية للمعامالت املستقبلية .

(اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى) : يتعلق هذا املعيار بإفصاحات املنشآت اليت متتلك حصصاً يف  ١٢الدويل للتقارير املالية رقم املعيار  -
ل من خال ١٢شركات تابعة أو شركات زميلة أو منشآت هيكلية غري موحدة . وقد متت إضافة بعض التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 للتعريف مبتطلبات اإلفصاح اجلديدة للمنشات االستثمارية.  ١٠التعديالت اجلارية على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
قياس  (قياس القيمة العادلة) : يؤسس هذا املعيار إطاراً  وحيداً  لقياس القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات حول ١٣املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -

على اساس السوق بدًال من القياس احملدد للمنشأة كما  Exit Price Notionالقيمة العادلة ،ويعرف هذا املعيار القيمة العادلة على أساس 
 يطبق على البنود املالية وغري املالية اليت تتطلب القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة .

(عرض الدخل الشامل األخر ) : مبوجب التعديالت يطلب التوزيع املنفصل لبنود الدخل الشامل األخر  ١تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  -
خر على اليت ميكن تصنيفها الحقاً ضمن األرباح واخلسائر وتلك اليت الميكن إعادة تصنيفها كما يتوجب توزيع الضرائب على بنود الدخل الشامل األ

 هذا األساس .
 اسبية اجلديدة املعدلة الصادرة وغري املطبقة بعد:ثانيا: املعايري احمل

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

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

(البيانات املالية املنفصلة املتعلقة باملنشآت االستثمارية ): تتضمن التعديالت املذكورة التعريف مبتطلبات ٢٧تعديالت على املعيار احملاسيب الدويل رقم -
 ) . ٢٠١٤ كانون الثاين  ١اإلفصاح اجلديدة للمنشآت االستثمارية (سارية املفعول للسنوات اليت تبدأ يف أو بعد 

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

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

٢٠١٤ . ( 
مقابلها أية بضائع أو خدمات حمددة . يتم االعرتاف بااللتزام عند  ) : اجلبايات وهي دفعات تدفع للحكومة وال حتصل املنشأة٢١التفسري رقم ( -

 ) .٢٠١٤كانون الثاين   ١حتقق احلدث امللزم.( ساري املفعول للسنوات اليت تبدأ يف او بعد 
ملالية للمصرف خالل التطبيق املبدئي باعتقاد اإلدارة إن تطبيق املعايري والتفسريات أعاله يف الفرتات املستقبلية لن يكون هلا تأثري هام على البيانات ا

 ) .٩باستثناء املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (
 ) .٩ملخص عن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (

 املوجودات املالية
الية واليت تندرج ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل رقم متطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات امل ٩يقدم املعيار الدويل ألعداد التقارير املالية رقم 

تصنيف مجيع املوجودات املالية وقياسها الحقا أما  ٩األدوات املالية: االعرتاف والقياس، يتطلب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  – ٣٩
بالنسبة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس منوذج اعمال املنشأة 

 املالية .
 املطلوبات املالية

متطلبات لقياس وتصنيف املطلوبات املالية .،إن أهم  تغيري يف تصنيف وقياس املطلوبات املالية  ٩يتضمن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 
تغيري يف القيمة العادلة ملطلوب مايل ( حمدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر ) واملنسوب إىل التغريات يف خماطر ائتمان يتعلق مبحاسبة ال
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 ذلك املطلوب .
 ثالثا: املعايري اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد :

 واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري سارية املفعول بعد: مل يقم املصرف بتطبيق التعديالت اليت ختص أعمال املصرف
) ١٣) و (٨) ، (٣) ، (٢واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير املالية أرقام ( ٢٠١٢ – ٢٠١٠حتسينات على املعايري للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  -

 ) . ٢٠١٤متوز  ١املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد (سارية  -)٢٤) و ( ٣٨) ، (١٦ومعايري احملاسبة الدولية أرقام (
) ومعيار ١٣) ، و (٣) ، (١واملتعلقة باملعايري املالية أرقام ( ٢٠١٣-٢٠١١حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  -

 ). ٢٠١٤متوز  ١ليت تبدأ يف أو بعد (سارية املفعول للسنوات املالية ا -) ٤٠احملاسبة الدويل رقم (
والذي حيدد منوذجاً واحداً و شامًال للمنشآت واستخدامها يف احملاسبة  –) اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( -

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

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

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

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

كانون الثاين   ١(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  -املنفصلة على االستثمارات يف الشركات التابعة، مشاريع مشرتكة وشركات زميلة 
٢٠١٦  .( 

) بيع أو مسامهة يف أصول بني املستثمر وشركة زميلة ٢٨) ومعيار احملاسبة الدويل رقم (١٠لتعديالت على معيار احملاسبة الدويل للتقارير املالية رقم (ا-
ت املالية اليت (سارية املفعول للسنوا -أو مشروع مشرتك، والذي يوضح طريقة بيع أو مسامهة يف اصول بني مستثمر وشركة زميلة او مشروع مشرتك 

 ). ٢٠١٦كانون الثاين    ١تبدأ يف أو بعد 
) عرض البيانات املالية اليت تشري إىل املعوقات اليت تواجه معدي البيانات املالية الذين يستخدمون ١التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (-

 )  . ٢٠١٦كانون الثاين    ١الية اليت تبدأ يف أو بعد (سارية املفعول للسنوات امل -تقديراتم عند اعداد التقارير املالية 
) البيانات املالية املوحدة واإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى ومعيار احملاسبة ١٢) و(١٠التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (-

 ). ٢٠١٦كانون الثاين    ١فعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد (سارية امل -) استثمار يف شركات زميلة ومشاريع مشرتكة ٢٨الدويل رقم (
حامل النبات  –) الزراعة ٤١) املمتلكات واملصانع واملعدات ، ومعيار احملاسبة الدويل رقم (١٦التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (-
)Bearer Plants (– بيولوجي الذي ينطبق عليه هذا التصنيف أن تتم حماسبته وفق معيار والذي يوصِّف حامل النبات ويتطلب من األصل ال

(سارية املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو  -) ٤١) املمتلكات واملصانع واملعدات بدال من معيار احملاسبة الدويل رقم (١٦احملاسبة الدويل رقم (
 ). ٢٠١٦كانون الثاين    ١بعد 

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

) ، باعتقاد اإلدارة ، ان تطبيق املعايري والتفسريات اعاله يف الفرتات املستقبلية لن يكون هلا تأثري هام على ٩لدويل للتقارير املالية رقم (باستثناء املعيار ا
 البيانات املالية للمصرف خالل التطبيق املبدئي .

 الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية
 (ل.س) ٣١/١٢/٢٠١٤ (ل.س) ٣٠/٠٦/٢٠١٥ البيان

 ١٥,٣٨٨ ١٥,٧٢١ رصيد بداية العام
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 ١٢٩,٧٧١ ٤٨٣,٠٠٠ ماتم إضافته خالل العام
 ١٢٩,٤٣٨ ٤٩٠,٧٢١ توزيع في أوجه الخير

 ١٥,٧٢١ ٨,٠٠٠ الفترةرصيد نهاية 

اجيــار صــندوق  خريعمولــة تــأل.س  ٨٠٠٠مبلــغ  ل.س، وهــي عبــارة عــن  ٤٨٣,٠٠٠مبلغــاً مقــداره  ٢٠١٥بلغــت االيــرادات غــري الشــرعية خــالل عــام 
 ل.س زيادة بالصناديق  ٤٧٥,٠٠٠، ومبلغ  أمانات

 توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين : -
ني أو ختــتلط أمــوال أصــحاب حســابات االســتثمار املطلــق وأمــوال املســامهني ضــمن وعــاء املضــاربة وبالتــايل ال يوجــد أولويــة لالســتثمار ألي مــن املســامه -

 ب حسابات االستثمار املطلق.أصحا
 يتبع املصرف السياسة التالية يف احتساب األرباح اخلاصة بأصحاب حسابات االستثمار املطلق: -

صرف تكون  يتم تقسيم اإليرادات إىل إيرادات نامجة عن االستثمارات و إيرادات نامجة عن عموالت املصرف، حيث إن اإليرادات النامجة عن عموالت امل
حق املصرف وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار املطلق أل�ا ناجتة عن اخلدمات اليت يقدمها املصرف و ال عالقة هلـا بإسـتثمار أمـوال  كاملة من

 أصحاب حسابات االستثمار املطلق.
ت اللرية السورية لالستثمار املختلط باللرية السورية يتم الفصل بني اإليرادات املتأتية من االستثمار باللرية السورية أو الدوالر أو اليورو حبيث ختصص إيرادا

 واإليرادات املتأتية بالدوالر لالستثمار املختلط املوظف بالدوالر و اإليرادات املتأتية باليورو لالستثمار املختلط املوظف باليورو 
 اً مـــــــن رأس املـــــــال واســـــــتثمارات ممولـــــــة بشـــــــكل خمـــــــتلط اإليـــــــرادات املتأتيـــــــة مـــــــن االســـــــتثمار، تفصـــــــل إىل إيـــــــرادات متأتيـــــــة مـــــــن اســـــــتثمارات ممولـــــــة كليـــــــ

 (من رأس املال + أموال أصحاب حسابات االستثمار املطلق).
تــوزع اإليـــرادات املتأتيـــة مـــن مصــدر خمـــتلط نســـبة وتناســـب علــى كـــل مـــن متوســـط حقــوق املســـامهني ومتوســـط الودائـــع وذلــك الســـتخراج حصـــة أصـــحاب 

 حسابات االستثمار املطلق من اإليرادات.
 حيتسب املبلغ املستثمر و الذي ميثل املتوسط املرجح ألصحاب حسابات االستثمار املطلق بناء على الشرائح التالية:

 %٣٠ حساب التوفري
 %٥٠ حساب ألجل (وديعة) ملدة شهر 

 %٧٥ حساب ألجل (وديعة) ملدة ثالثة أشهر 
 %٨٠ حساب ألجل (وديعة) ملدة ستة أشهر

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

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

 على املبلغ املستثمر حسب العمالت: ٢٠١٥ حزيران ٣٠و لغاية  ٢٠١٥كانون الثاين   ١من   وقد بلغ معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفرتة
 %٦,٥٤                                               وسطي السوري
 %٠,٢٢                                               وسطي الدوالر
 %٠,٣٩                                                وسطي اليورو

 مل نتمكن من توظيف املبالغ بالريال السعودي وبالتايل مل يتم احتساب معدل عائد على احلسابات بالريال السعودي
 ما يلي: ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات باللرية السورية وفقاً لنوع احلساب حسب

 %٦,٥٤                                            الوسطي السوري
 العائد على الودائع
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%٦,٥٤ %١٠٠بنسبة مشاركة للرية السورية  السنويالعائد  متوسط  
%١,٩٦ توفري  

%٣,٢٧ شهر ١ودائع ألجل   
%٤,٩١ أشهر ٣ودائع ألجل   
%٥,٢٣ أشهر ٦ودائع ألجل   
%٥,٥٦ أشهر ٩ودائع ألجل   

%٥,٨٩ ودائع ألجل سنة  
%٦,٢٢ ودائع ألجل سنتني  

%٦,٥٤ ودائع ألجل ثالث سنوات  
 ومت احتساب معدل عائد سنوي على احلسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:

 %٠.٢٢                                          الوسطي الدوالر
 العائد على الودائع

%٠.٢٢ %         ١٠٠بنسبة مشاركة  للدوالر السنويعدل العائد ممتوسط    
%٠.٠٧ توفري  

%٠.١١ أشهر  ودائع ألجل  
%٠.١٧ أشهر ٣ودائع ألجل   
%٠.١٨ أشهر ٦ودائع ألجل   
%٠.١٩ أشهر ٩ودائع ألجل   

%٠.٢٠ ودائع ألجل سنة  
%٠.٢١ ودائع ألجل سنتني  

%٠.٢٢ ودائع ألجل ثالث سنوات  
 اب معدل عائد سنوي على احلسابات باليورو وفقاً لنوع احلساب حسب ما يلي:ومت احتس

 %٠.٣٩                                             الوسطي يورو
 العائد على الودائع

%٠,٣٩ %١٠٠بنسبة مشاركة  لليورو السنويمعدل العائد متوسط   
%٠,١٢ توفري  

%٠,١٩ أشهر  ودائع ألجل  
%٠,٢٩ أشهر ٣ودائع ألجل   
%٠,٣١ أشهر ٦ودائع ألجل   
%٠,٣٣ أشهر ٩ودائع ألجل   

%٠,٣٥ ودائع ألجل سنة  
%٠,٣٧ ودائع ألجل سنتني  

%٠,٣٩ ودائع ألجل ثالث سنوات  
 توزع اإليرادات اخلاصة حبصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق وفق املعادلة التالية:

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

املســامهني تتضــمن رأس املــال منقوصــاً منــه األمــوال الــيت اســتخدمها البنــك يف شــراء املوجــودات الثابتــة و تنفيــذ املشــاريع اخلاصــة بالبنــك متوســط حقــوق  -
 (مشاريع حتت التنفيذ).

 و قد قام املصرف خالل الفرتة بالتنازل عن جزء من حصته كمضارب ، و ذلك من أجل حتقيق معدل عائد أفضل على الودائع . -
مار متــت املوافقــة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى حتميــل أربــاح وعــاء املضــارية بــبعض املصــاريف املشــرتكة (حبيــث يتحمــل أصــحاب حســابات االســتث -

يري أمـور املطلق جزءاً من هذه املصاريف بناًء نسـب حتمـل وعـاء املضـاربة منهـا، ومـن أمثلـة هـذه املصـاريف: مصـاريف جملـس اإلدارة ومصـاريف تتعلـق بتسـ
أصـــحاب حســـابات االســـتثمار املطلـــق ومحايـــة أمـــواهلم ويف حـــال أظهـــرت نتـــائج االســـتثمار خســـائر ســـيتحمل كـــلٌّ مـــن املســـامهني و أصـــحاب حســـابات 

 ي و/أوداإلســتثمار املطلقــة هــذه اخلســارة بنســبة مســامهة كــل مــنهم  إال يف حــال تعــدي املصــرف و/أو تقصــريه فإنــه يتحمــل اخلســائر الناجتــة عــن هــذا التعــ
، هذا ومل يقم املصرف بتحميل أصحاب حسابات االستثمار املطلق أياً من املصاريف املشرتكة وذلك لغرض حتقيق نسب التقصري أو خمالفة لشروط العقد

 أعلى لعوائد االستثمار الستقطاب إيداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع.
فسـة للعمـالء علـى ودائـع الوكالـة وذلـك مـن أجـل جـذب الودائـع و لغـرض احتفـاظ املصـرف بنسـبة سـيولة كافيـة قام املصرف بوضع أسـعار مراحبـات منا -

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

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

 

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

 ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إ

  
 مصارف  مصارف 

 المجمـــــــــــوع
 خارجيــــة محليــــة

 ٣١/١٢/٠١٤٢ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ البيــــان 
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية     

 ۳۳,۸۰٥,۱٤۲,۷۱۹ ٤۳,٦٤۱,۳۱۹,۰٥٥ ۲۱,۳۹٤,۹٤٥,٤۹۹ ۲۷,٤٦۰,۲۲۲,۸۹٥ ۱۲,٤۱۰,۱۹۷,۲۲۰ ۱٦,۱۸۱,۰۹٦,۱٦۰ حسابات جارية وتحت الطلب

حسابات استثمارات مطلقة 
أشهر أو  ٣استحقاقها األصلي 

  اقل
  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

شهادات إيداع وصكوك استحقاقها 
 ٣األصلي التعاقدي خالل فترة 

 أشهر أو أقل
        ۰ ۰ 

 ٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ ٤٣,٦٤١,٣١٩,٠٥٥ ٢١,٣٩٤,٩٤٥,٤٩٩ ٢٧,٤٦٠,٢٢٢,٨٩٥ ١٢,٤١٠,١٩٧,٢٢٠ ١٦,١٨١,٠٩٦,١٦٠ المجموع
 

 .السابقة فترةلل ليرة سورية  ١٦,١٣٦,٩٠٣,٤٥٥ مقابل( ليرة سورية  ٢١,٦٢٦,٠٥٦,٥١٠ مقيدة السحبالرصدة األبلغت 

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

 ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إ

  
   مصارف  مصارف 

 المجمـــــــــــوع خارجيــــة محليــــة



١٨ 

 ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱٥ ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱٥ ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ ۳۰/۰٦/۲۰۱٥ البيـــــــــــــان 

 ليرة سورية    ليرة سورية     ليرة سورية    ليرة سورية     ليرة سورية    ليرة سورية     

 ٦,۲۳۰,۷۷٤,٦٤۷ ۸,۷٦۰,۰٦۲,۲۳۲ ٦,۲۳۰,۷۷٤,٦٤۷ ۸,۷٦۰,۰٦۲,۲۳۲ ۰ ۰ حسابات استثمارية مطلقة 

صكوك وشهادات ايداع 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ اشهر) ۳(تستحق بعد 

 ٦,۲۳۰,۷۷٤,٦٤۷ ۸,۷٦۰,۰٦۲,۲۳۲ ٦,۲۳۰,۷۷٤,٦٤۷ ۸,۷٦۰,۰٦۲,۲۳۲ ۰ ۰ المجمـــــــوع     

  ).السابقة فترةلل ليرة سورية  ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧مقابل ( ليرة سورية   ١,٢٦٣,٥٠٨,١٨٩مقيدة السحبالرصدة األبلغت 
 
 :األنشطة التمويليةوأرصدة البيوع المؤجلة ذمم صافي   -٥
  فاصيل هذا البند هي كما يلي:ت أن

 البيــان
 المجمـوع الذاتيـــة الُمشتــركة

٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
الُمرابحة والمرابحة لآلمر 

 بالشراء 
٥۲,۲۲۱,۸۸۱,۹٤٦ ۳٥,۰۷۷,۹٤٥,٦۳۳     ٥۲,۲۲۱,۸۸۱,۹٤٦ ۳٥,۰۷۷,۹٤٥,٦۳۳ 

 ۰ ۰     ۰   البيع اآلجل
 ۰ ۰     ۰   السلم

 ۲۱,۰۱٥,٦۰۸ ۲۱,۰۱٥,٦۰۸     ۲۱,۰۱٥,٦۰۸ ۲۱,۰۱٥,٦۰۸ االستصناع
 ۰ ۰     ۰   مشاركة دائمة *

 ۰ ۰     ۰   مشاركة متناقصة *
 ۰ ۰     ۰   مضاربة *

 ۸۲,۹۳٥,٤۸٦ ۹۸,۱٥۷,۷٤۳     ۸۲,۹۳٥,٤۸٦ ۹۸,۱٥۷,۷٤۳ ُأخرى (االجارة) 
ات ُأخرى (ذمم ناتجة عن حساب

 خارج الميزانية) 
۱۲٦,۸٦۸,۲۱۹ ۱٥٤,٥٦۳,٥۰٥     ۱۲٦,۸٦۸,۲۱۹ ۱٥٤,٥٦۳,٥۰٥ 

 ۳٥,۳۳٦,٤٦۰,۲۳۲ ٥۲,٤٦۷,۹۲۳,٥۱٦ ۰ ۰ ۳٥,۳۳٦,٤٦۰,۲۳۲ ٥۲,٤٦۷,۹۲۳,٥۱٦ المجمـوع
 ۱,۹۳۹,٤٦۳,۳۹۷- ۲,٥٦۰,٥۸٤,۳۷۹-     ۱,۹۳۹,٤٦۳,۳۹۷- ۲,٥٦۰,٥۸٤,۳۷۹- ينزل: األرباح المؤجلة 
 ۱,۰۰۲,٥۹٦,۰۹٥- ۱,۰۷۱,۸٤۸,٥۸۰-     ۱,۰۰۲,٥۹٦,۰۹٥- ۱,۰۷۱,۸٤۸,٥۸۰- ةينزل: األرباح المحفوظ

 ۹,۱۱۳,۸۹۹,۳۲٦- ۱۱,۰٥۱,۸۲۸,۱٦۰-     ۹,۱۱۳,۸۹۹,۳۲٦- ۱۱,۰٥۱,۸۲۸,۱٦۰- ينزل: ُمخصص التدني 
صافي ذمم البيوع الُمؤجلة 

 وأرصدة التمويالت
۳۷,۷۸۳,٦٦۲,۳۹۷ ۲۳,۲۸۰,٥۰۱,٤۱٤ ۰ ۰ ۳۷,۷۸۳,٦٦۲,۳۹۷ ۲۳,۲۸۰,٥۰۱,٤۱٤ 

 

%) من رصيد ذمم البيوع ٣٤ليرة سورية أي ما نسبته ( ١٧,٨٣٧,١٦٤,٨٠٧بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت غير المنتجة  -
 %)٤٧ما نسبته (أي  ليرة سورية للفترة السابقة ١٦,٦٢١,٨٣٣,٣٤٠ُمقابل  % ذاتية)،٠% مشتركة و٣٤الُمؤجلة وأرصدة التمويالت (

 . % ذاتية)٠% مشتركة و٤٧(السابقة  فترةلل
مـا نسـبته  يأليـرة سـورية  ١٦,٢٥٧,٩٦٣,٦٧٥ المحفوظـة ربـاحاألبعـد تنزيـل  المنتجـةغيـر ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمـويالت بلغت   -
مقابـل  % ذاتيـة) ٠% مشـتركة و ٣١.٧٨المحفوظـة ( ربـاحاألبعـد تنزيـل ذمم البيـوع المؤجلـة وأرصـدة التمـويالت  ٪) من رصيد  ٣١.٧٨(

 .% ذاتية)٠% مشتركة و٤٤.٤٧السابقة ( فترةلل %)٤٤.٤٧ليرة سورية أي ما نسبته ( ١٤,٩٨٩,١٠٨,٧٠٠
ذمم  إجمالي%) من ٠ليرة سورية أي ما نسبته ( ٠بلغت ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت الممنوحة للحكومة السورية وبكفالتها  -

% مشتركة ٠السابقة ( فترةلل %)٠أي ما نسبته ( ،ليرة سورية ٠% ذاتية) ُمقابل ٠مشتركة و% ٠البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت (
 % ذاتية). ٠و

 عـدم  تم اعـداد اختبـارات جهـد للمحفظـة االئتمانيـة مـن قبـل المصـرف لتقـدير مـدى كفايـة المخصصـات المحـتفظ بهـا وارتـأت ادارة المصـرف -
إضـــــافة مبلـــــغ  يجـــــبحيـــــث ، ليـــــرة ســـــورية ٢٧١,٨١٧,٤٧٢والبالغـــــة  ٣١/٠٣/٢٠١٥المحجـــــوزة لغايـــــة ضـــــافية اإلمخصصـــــات ال كفايـــــة

حيـــث تـــم  ل.س ٢٩١,٤٦٨,٢٣٤مبلـــغ   ٣٠/٦/٢٠١٥إجمـــالي المخصصـــات اإلضـــافية المحجــوزة لغايـــة  ل.س ليصــبح ١٩,٦٥٠,٧٦٢



١٩ 

الفـــرق  فقـــد وافــق المجلـــس علــى اســـتخدام ل.س كمخصصـــات إضــافية ٤٧,٠٠٠,٠٠٠تـــم إضــافة مخصـــص بمبلــغ  إشــعار المجلـــس بأنــه
 .ل.س ٣١٨,٨١٧,٤٧٢ليصبح المبلغ  احتياطية يةضافإ اتكمخصص ل.س وبقاء الباقي ٢٧,٣٤٩,٢٣٨المذكور من هذا المبلغ وهو 

تبلغ ل.س  ٥٥,٢٠٧,١٧٩ مبلغ  ٣٠/٠٦/٢٠١٥ـ قام المصرف بتشكيل مخصص على الديون المنتجة للتسهيالت المباشرة القائمة بتاريخ   
ل.س  وتبلـغ حصـة أصـحاب  ٠وللتسـهيالت غيـر المباشـرة مبلـغ وقـدره  ل.س ٠ ار المطلقـة مبلغـًا وقـدرهحصة أصـحاب حسـابات االسـتثم

 ل.س ٠مارية المطلقة منها مبلغًا وقدره الحسابات االستث
وتبلـغ  ل.س ١٠,٢٣٥,٧٣٢,٨٥٧مبلـغ  ٣٠/٠٦/٢٠١٥ـ قام المصـرف بتشـكيل مخصـص للـديون غيـر المنتجـة للتسـهيالت المباشـرة  بتـاريخ 

ل.س  وتبلــغ  ١٦,٥٣٤,٣٧٥وللتســهيالت غيــر المباشــرة مبلــغ وقــدره  ل.س ٠ أصــحاب حســابات االســتثمار المطلقــة مبلغــًا وقــدره حصــة
 ل.س ٠مارية المطلقة منها مبلغًا وقدره حصة أصحاب الحسابات االستث

 

 (مباشرة): تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالتمخصص 

  ٣١/١٢/٢٠١٤   ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 ليرة سورية    ليرة سورية   

 ٤,٨٧٤,٦٣١,٤٨٣   ٩,١١٣,٨٩٩,٣٢٦ الرصيد في بداية الفترة
 ٢,٨٧٨,٧١٧,٤٧٢   ٢٣٧,٨٥٧,٤١٦ المكون خالل الفترة 

 ١,٣٦٠,٥٥٠,٣٧١   ١,٩٢٩,١٩٤,٥٠٦ فروقات تقييم
 ٠   ٢٢٩,١٢٣,٠٨٩-  الديون المعدومة)المستخدم من المخصص خالل الفترة (

 ٩,١١٣,٨٩٩,٣٢٦   ١١,٠٥١,٨٢٨,١٥٩ ية الفترةالرصيد في نها
 ٩,١١٣,٨٩٩,٣٢٦   ١١,٠٥١,٨٢٨,١٥٩ المشتركة 

       ذاتية 
ليرة سورية مقابل  ١,٢١٩,٤٥٤,٣١٦مبلغ  المخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرىبلغت 

 ة.السابق فترةليرة سورية لل ٣٤٨,٢٩٢,٢٨٦

 

 المحفوظة: رباحاأل  -

 لبيــانا
 المجمـوع ذاتــية ُمشتركــة

٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ۳۰/۰٦/۲۰۱٥ ۳۱/۱۲/۲۰۱٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ٤ 

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س

 ٨١٣,٤٩٥,٢٥٠ ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥ الرصيد في بداية الفترة
  

٨١٣,٤٩٥,٢٥٠ ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥ 

 ١,١٩٥,٥٧٠,٥٠١ ٢٥٠,٥٣٤,٠٨٦ الل الفترةُيضاف: األرباح المحفوظة خ
  

١,١٩٥,٥٧٠,٥٠١ ٢٥٠,٥٣٤,٠٨٦ 

ينزل: األرباح المحفوظة خالل الفترة 
 المحولة إلى اإليرادات

-١,٠٠٦,٤٦٩,٦٥٦- ١٨١,٢٨١,٦٠١ 
  

-١,٠٠٦,٤٦٩,٦٥٦- ١٨١,٢٨١,٦٠١ 

 ينزل: األرباح المحفوظة التي تم إعدامها
    

٠ ٠ 

 ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥ ١,٠٧١,٨٤٨,٥٨٠ ٠ ٠ ١,٠٠٢,٥٩٦,٠٩٥ ١,٠٧١,٨٤٨,٥٨٠ الرصيد في نهاية الفترة

 

 

 

 موجودات مالية ُمتاحة للبيع:  -٦

 المجمـوع ذاتيــة ُمشتركــة البيــان



٢٠ 

٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
موجودات مالية ُمتوفر لها 

 ٠ ٠         أسعار سوقية:

وك الحكومة صك -   
 ٠ ٠         السورية 

 ٠ ٠         ـ صكوك الخزينة األجنبية
 ٠ ٠         صكوك شركات -   

 ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٦,١٠٢,٤٣٩     ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٦,١٠٢,٤٣٩ ـ أسهم شركات    
 ٠ ٠         ُأخرى -   

صكوك المؤسسات 
 ٠ ٠         اإلقليمية أو الدولية 

ة مجموع موجودات مالي
 ُمتوفر لها أسعار سوقية

٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٦,١٠٢,٤٣٩ ٠ ٠ ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٦,١٠٢,٤٣٩ 

موجودات مالية غير ُمتوفر 
 ٠ ٠         لها أسعار سوقية:

 ٠ ٠         صكوك شركات -   
 ٠ ٠         أسهم شركات -   

 ٠ ٠         ُأخرى -   
صكوك المؤسسات 
 ٠ ٠         اإلقليمية أو الدولية

مجموع موجودات مالية 
غير ُمتوفر لها أسعار 

 سوقية
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

مجمـوع الموجودات المالية 
 ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٦,١٠٢,٤٣٩ ٠ ٠ ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٩٦,١٠٢,٤٣٩ الُمتاحة للبيع

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

  :ات في األسهمستثمار االعن  فصاحجدوًال لإل فيما يلي

 ليرة سورية                                                                                            ٣٠/٠٦/٢٠١٥      

 اسم الجهة المصدرة للسهم
طبيعة النشاط 
الرئيسي للجهة 

 المصدرة

رأس مال الجهة 
 المصدرة

 عدد األسهم تاريخ الشراء نسبة التملك
القيمة 
 السوقية

 القيمة االسمية
 قيمة الرهن
 على السهم

   ۳,۰۳٦,۸۰۰ ٦,۷٤۷,۷۷۰ ٤,۰۰۰ ۱٦/۱۲/۲۰۱۰ ۰.۰۰۰۰۰۷۲۲ ٤۲۰,٤۷۹,٥۷۹,٥۲۰  خدمي ناقالت الغاز

   ۱۰۳,۰۰۲,٥۰۰ ۸۹,۳٥٤,٦٦۹ ۱,۰۳۰,۰۲٥ ۲۲/۰٥/۲۰۱٤ ۰.۰٥۱٥۰۱۲٥ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  التامين  التكافلي شركة العقيلة للتأمين

 ليرة سورية                                                                                       ٣١/١٢/٢٠١٤        

 للسهمالجهة المصدرة  اسم

طبيعة النشاط 
الرئيسي للجهة 

 المصدرة

رأس مال الجهة 

 المصدرة
 نسبة التملك

تاريخ 

 الشراء
 عدد األسهم

القيمة 

 السوقية

القيمة 

 يةسماال

قيمة الرهن 

 على السهم

  ٢,١٧٤,٠٠٠ ٥,٠٢١,٩٤٠ ٤,٠٠٠ ١٦/١٢/٢٠١٠ ٠,٠٠٠٠٠٧٢٢ ٣٠١,٠١٥,٠٨٣,٦٠٠  خدمي ناقالت الغاز

  ١٠٣,٠٠٢,٥٠٠ ٩٠,١٢٧,١٨٨ ١,٠٣٠,٠٢٥ ٢٢/٠٥/٢٠١٤ ٠,٠٥١٥٠١٢٥ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  التامني  شركة العقيلة للتأمني التكافلي

 صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك: -٧
  إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:



٢١ 

٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 البيــان

 / ل.س المجمـوع الذاتية الُمشتركة

 التكلفة صافي القيمة االستهالك الُمتراكم التكلفة
االستهالك 

 الُمتراكم
صافي 
 القيمة

 التكلفة
االستهالك 

 الُمتراكم
 صافي القيمة

موجودات إجارة 
 ُمنتهية بالتمليك 

۳۳٦,٤۳۲,۳٦۲ -۱٦۹,۱٥۱,۷۷٦ ۱٦۷,۲۸۰,٥۸٦ ۰ ۰ ۰ ۳۳٦,٤۳۲,۳٦۲ -۱٦۹,۱٥۱,۷۷٦ ۱٦۷,۲۸۰,٥۸٦ 

 ۱٦۷,۲۸۰,٥۸٦ ۱٦۹,۱٥۱,۷۷٦- ۳۳٦,٤۳۲,۳٦۲ ۰ ۰ ۰ ۱٦۷,۲۸۰,٥۸٦ ۱٦۹,۱٥۱,۷۷٦- ۳۳٦,٤۳۲,۳٦۲ المجمــوع

 

٣٠/١٢/٢٠١٤ 
 البيــان

 / ل.س المجمـوع الذاتية الُمشتركة

+ االستهالك الُمتراكم التكلفة  
االستهالك  التكلفة صافي القيمة مخصص التدني

 الُمتراكم
صافي 
 صافي القيمة االستهالك الُمتراكم التكلفة القيمة

موجودات إجارة 
 ُمنتهية بالتمليك 

١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٦٢,٩٧٠,٣٤٦- ٣٤٩,٧٣٥,٥٣٨ ٠ ٠ ٠ ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٦٢,٩٧٠,٣٤٦- ٣٤٩,٧٣٥,٥٣٨ 

 ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٦٢,٩٧٠,٣٤٦- ٣٤٩,٧٣٥,٥٣٨ ٠ ٠ ٠ ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ١٦٢,٩٧٠,٣٤٦- ٣٤٩,٧٣٥,٥٣٨ المجمــوع

 ليرة سورية غير منتج ٢,٧١١,٩١٧منها ليرة سورية  ٣,٢٨٩,١٢٥أقساط اإلجارة الُمستحقة  إجماليبلغ  -
 .ليرة سورية غير منتج ٣,٥٠٤,٤٠٩منها  ليرة سورية كما في الفترة السابقة ٣,٥٧٣,١٧٩ُمقابل  -
 ليرة سورية ٤,٨١٧,٢٧٥بلغ مخصص التدني لقيمة موجودات االجارة المنتهية بالتمليك مبلغ  -

 
 أو التصفية:  ستثماراالصافي موجودات قيد  -٨

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 البيــان
 المجمـوع الذاتية الُمشتركـة

 أرقام الُمقارنة أرقام الفترة أرقام الُمقارنة أرقام الفترة أرقام الُمقارنة أرقام الفترة

 ٠ ٠         ُمقتناة بغرض التأجير

 ٠ ٠         مقتناة بغرض المرابحة 

 ٠ ٣٠,٩٦٦,٨٨٩       ٣٠,٩٦٦,٨٨٩ ناتجة عن مرابحة غير منفذة

 ٠ ٠         المسلم فيه 

 ٠ ٠         تكاليف االستصناع (االستصناع تحت التنفيذ).

 ٥٧٧,١٦٥,٥٣٧ ٦٢٠,٠٠٠,٤٧٩     ٥٧٧,١٦٥,٥٣٧ ٦٢٠,٠٠٠,٤٧٩ يون.موجودات آيلة لوفاء د

 ٠ ٠         ُأخرى

 ٥٧٧,١٦٥,٥٣٧ ٦٥٠,٩٦٧,٣٦٨ ٠ ٠ ٥٧٧,١٦٥,٥٣٧ ٦٥٠,٩٦٧,٣٦٨ )١اإلجمالي (

 ينزل: 
ـ مخصص تدني قيمة الموجودات المقتناة بغرض             

 المرابحة

             ـ مخصص تدني قيمة المسلم فيه

             ـ مخصص تدني قيمة االسصناع تحت التنفيذ

ـ  مخصص استهالك قيمة  الموجودات المقتناة بغرض 
 االستغالل في عمليات المضاربة والمشاركة 

            

ـ مخصص استهالك موجودات أخرى قيد االستثمار 
 والتصفية. 

-٧,٨٠٥,٩٠٥- ١٩,٥٢١,٦٣٤-     ٧,٨٠٥,٩٠٥- ١٩,٥٢١,٦٣٤ 

ـ مخصص تدني موجودات أخرى قيد االستثمار 
 التصفية و 

-٢,٠٦١,٧٤٣- ٢,٠٦١,٧٤٣-     ٢,٠٦١,٧٤٣- ٢,٠٦١,٧٤٣ 

 ٩,٨٦٧,٦٤٨- ٢١,٥٨٣,٣٧٧- ٠ ٠ ٩,٨٦٧,٦٤٨- ٢١,٥٨٣,٣٧٧- )٢إجمالي المخصصات (

 ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٦٢٩,٣٨٣,٩٩١ ٠ ٠ ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٦٢٩,٣٨٣,٩٩١ )٢-١الصافي (

 

 ركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة: فيما يلي ملخص الح



٢٢ 

 مستملكةعقارات   
موجودات مستملكة 

 أخرى
 ٣١/١٢/٢٠١٤ المجموع

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   
 ٣٤٩,٧١٩,٣٤٣ ٥٧٧,١٦٥,٥٣٧ ٠ ٥٧٧,١٦٥,٥٣٧ رصيد بداية الفترة

 ٢٢٧,٤٤٦,١٩٤ ٤٢,٨٣٤,٩٤٢ ٠ ٤٢,٨٣٤,٩٤٢ إضافات
 ٠ ٠ ٠ ٠ استبعادات

 ٧,٨٠٥,٩٠٥- ١٩,٥٢١,٦٣٤- ٨,٦٨٣,٣٦٩- ١٠,٨٣٨,٢٦٥- مخصص استهالك
 ٢,٠٦١,٧٤٣- ٢,٠٦١,٧٤٣- ٠ ٢,٠٦١,٧٤٣- خسارة التدني

 ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ ٥٩٨,٤١٧,١٠٢ ٨,٦٨٣,٣٦٩- ٦٠٧,١٠٠,٤٧١ رصيد نهاية الفترة 
 

 

 موجودات أخرى   - ٩

  ما يلي:ان تفاصيل هذا البند هي ك

  ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 ليرة سورية ليرة سورية   

 ٣٣,٠٤٩,٩٥٩ ٢٥,٩٤٨,٩٦٤ إيرادات برسم القبض 
 ٥٦,٣٢٣,٠١٢ ٧٩,٨٨٢,٩٣٦ مصروفات مدفوعة مقدماً 

     ذمم إجارة: 
     ـ إجارة تشغيلية.
 ٦٩,٠٠٠ ٥٧٧,٢٠٨ (منتجة) ـ إجارة منتهية بالتمليك

 ٣,٥٠٤,١٧٩ ٢,٧١١,٩١٧ (غير منتجة)  يكـ إجارة منتهية بالتمل
 ١٤٨,٨٠١,٣٦٢ ٢٦٩,٧٣٢,٣٩٤ أخرى 

 ٥٠٣,٨٤٣,٦٢٠ ٥٨٢,٥٨٧,١٠٣ نقد مفقود للفروع المغلقة
 ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ نقد مسروق

 ٥٠٣,٨٤٣,٦٢٠- ٥٨٢,٥٨٧,١٠٣- مؤونة نقد مفقود للفروع المغلقة
 ٠ ٠ مؤونة نقد مسروق

 ٣٢١,٧٤٧,٥١٢ ٣٧٨,٨٥٣,٤١٩                   المجمـــــــوع                     
 
 المركزي :  ةوديعة مجمدة لدى مصرف سوري -٠١

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

 يتكون هذا البند مما يلي :

  
۳۰/۰٦/۲۰۱٥ 

 ل.س
۳۱/۱۲/۲۰۱٤ 

 ل.س

 ٥٠٠,٥٧٤,٢٧٠ ٥٠٠,٥٧٤,٢٧٠ ليرة سورية

 ١,٣٨٤,٥٥١,٧٠٥ ١,٩٣٢,٨٨٩,٠١٤ دوالر أمريكي

  ١,٨٨٥,١٢٥,٩٧٥ ٢,٤٣٣,٤٦٣,٢٨٤ 
 

 مالية:سات ومؤسمصارف  استثماروحسابات  إيداعات -١١



٢٣ 

  ۳۰/۰٦/۲۰۱٥  ۳۱/۱۲/۲۰۱٤  

  
 داخــــل الجمهورية

 خـــــارج
 الجمهورية

 داخــــل الجمهورية المجمـــوع
 خـــــارج

 الجمهورية
 المجمـــوع

  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  
 ۱٥,۲۱۰,۹۷٦,٤٥۷ ۷,۲۲۱,۲۳۱ ۱٥,۲۰۳,۷٥٥,۲۲٦ ۱۱,۸٤۸,۹۹۹,۰۳٦ ۷,۲۲۱,۹۱٦ ۱۱,۸٤۱,۷۷۷,۱۲۰ حسابات جارية وتحت الطلب

 ۳٥٦,۳۳٤,۹٦۱ ۰ ۳٥٦,۳۳٤,۹٦۱ ٤۲۷,۱۰٤,۰۹۸  ٤۲۷,۱۰٤,۰۹۸ ودائع مجمدة 

 ۰   ۰   ودائع تبادلية 

 ۰   ۰   حسابات استثمار 

 ۰   ۰   صكوك وشهادات إيداع 

 ۱٥,٥٦۷,۳۱۱,٤۱۸ ۷,۲۲۱,۲۳۱ ۱٥,٥٦۰,۰۹۰,۱۸۷ ۱۲,۲۷٦,۱۰۳,۱۳٤ ۷,۲۲۱,۹۱٦ ۱۲,۲٦۸,۸۸۱,۲۱۸ المجموع      

 
 :تأمينــات نقديـــة -١٢

 : ن تفاصيل هذا البند هي كما يليإ

 البيان
٣٠/٠٦/٢٠١٥  

 بالليرات السورية
٣١/١٢/٢٠١٤ 

 بالليرات السورية 
 الذاتية المشتركة الذاتية المشتركة

   ١٥,٩٥٤,٣٤٩   ١٤,١١٤,٧٩٤ تأمينات مقابل ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت 

   ٥٢٤,١١٩,٨٥٦   ٧٠٦,٦٧٨,٦٤٦ سهيالت غير مباشرةتأمينات مقابل ت

   ٢,٠٨٣,٤٥٢   ١١,٠١١,٣٢٤ هامش الجدية

   ١٦,١٨٨,٤٣٧,٥٧٤   ٣٢,٥٧٥,٣٩٤,٩٠٤ تأمينات أخرى 

   ١٦,٧٣٠,٥٩٥,٢٣١   ٣٣,٣٠٧,١٩٩,٦٦٨ المجموع

 

 ُمخصصات متنوعة: -٣١

  ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إ  مشتركة :

٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 خالل الفترة المستخــدم الفترة المكون خالل الفترة بداية رصيد

 مـا تـم رده
 لإليرادات

 رصيد نهاية الفترة

 ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  ليرة سورية 
 ٣,٥٥٩,٣٠٧ ٠ ٦٦,٥٤٧ ٠ ٣,٦٢٥,٨٥٤ مخصص تعويض نهاية الخدمة

طالبات مخصص القضايا المقامة ضد المصرف والم
 المحتملة

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٣,٩٢٢,٠٤٣ ٠ ٠ ٠ ٣,٩٢٢,٠٤٣ مؤونة القطع التشغيلي -مخصصات أخرى 
مخصص ضريبة أجور  -مخصصات أخرى 

 وحوافز
٣١,٥٤٨,٤٩٩ ٠ ٢٨,٥٣٥,٥٦٢ ٣١,٣٠١,٩٧٨ ٢٨,٧٨٢,٠٨٣ 

 ٢٢,٩٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ١٦,٩٠٠,٠٠٠ م. تدني للديون غير مباشرة  -مخصصات أخرى 
 ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ تأمين ذاتي -ت أخرى مخصصا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ م. لقاء مخاطر محتملة -مخصصات أخرى 
 ١٦٦,٩٢٩,٨٤٩ ٠ ٢٨,٦٠٢,١٠٩ ٧٢,٣٠١,٩٧٨ ١٢٣,٢٢٩,٩٨٠ المجمـــوع     

 خالل الفترة المستخــدم الفترة المكون خالل الفترة رصيد بداية ٣١/١٢/٢٠١٤
 مـا تـم رده

 يراداتلإل
 رصيد نهاية الفترة



٢٤ 

 ٣,٦٢٥,٨٥٤ ٠ ٣٣٤,٦٢١ ١,١٩٦,٢٤١ ٢,٧٦٤,٢٣٤ مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص القضايا المقامة ضد المصرف والمطالبات 

 المحتملة
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٣,٩٢٢,٠٤٣ ٠ ٠ ٠ ٣,٩٢٢,٠٤٣ مؤونة القطع التشغيلي -مخصصات أخرى 
مخصص ضريبة أجور  -مخصصات أخرى 

 وحوافز
٢٨,٧٨٢,٠٨٣   ٤٦,٢٩٢,٧٢١ ٥١,١٠٦,٠٠٥ ٢٣,٩٦٨,٧٩٩ 

 ١٦,٩٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩,٣١٨,٧٦١ ١٣,٥٨١,٢٣٩ م. تدني للديون غير مباشرة  -مخصصات أخرى 
 ٧٠,٠٠٠,٠٠٠     ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ تأمين ذاتي -مخصصات أخرى 
 ٠   ٧٧,٨٠٠,٦٤٤ ٦٦,٩٥١,٢٨٩ ١٠,٨٤٩,٣٥٥ م. لقاء مخاطر محتملة -مخصصات أخرى 

 ١٢٣,٢٢٩,٩٨٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ١٢٤,٤٢٧,٩٨٦ ١٦٣,٥٧٢,٢٩٦ ٩٠,٠٨٥,٦٧٠ المجمـــوع     

 

 ـ ضريبة الدخل:٤١

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

 
۳۰/۰٦/۲۰۱٥  ۳۰/۰٦/۲۰۱٤  

 
 ل.س ل.س

 ١٥٣,٣٧٩,٣٤٦ ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة
 

 ٤٧٥,٤٢٤,٨١١ ٠ ؤجلة للفترةيطرح إيراد ضريبية م
 ٠ يطرح موجودات ضريبية مؤجلة للفترة

 
 ٠ ٠ مطلوبات ضريبية مؤجلة للفترة
 ٠ ١٥٣,٣٧٩,٣٤٦ إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

 ٠ ٠ يطرح إطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة
 من قبل مديرية المالية  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨بيانات عام   ويتم اآلن مراجعة٢٠/٠٨/٢٠١٤بتاريخ  ٥/ح/٢٥٥بالقرار رقم  ٢٠٠٧تم تصفية الضريبة لعام 

 موجودات ضريبية مؤجلة -ب
  ۳۰/۰٦/۲۰۱٥  ۳۱/۱۲/۲۰۱٤  
 ل.س ل.س  

 ٦٦٥,٢٦٦,٣٠٢ ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ كانون الثاني ١موجودات ضريبية مؤجلة كما في 
 ٠ ١٥٣,٣٧٩,٣٤٦ إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

 ٧٤٤,٣٥٣,٣٩٨ ٠ موجودات ضريبية مؤجلة خالل الفترة
 ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ ١,٢٥٦,٢٤٠,٣٥٤ الموجودات الضريبية المؤجلة

 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:ـ  ج
  ۳۰/۰٦/۲۰۱٥  ۳۰/۰٦/۲۰۱٤  
 ل.س ل.س  

 ۱,۲٥٥,۳۷٥,٤۷۰- ۳,٤۰۷,۳٤۷,۸٤۰ الربح / الخسارة لمحاسبية
 ٦٥۸,۱٤٤,٤۸۸- ۲,۸۱۸,۷۲۳,٥٦۰- تطرح: أرباح غير خاضعة للضريبة 

 ۱۱,۸۲۰,۷۰۹ ۲٤,۸۹۳,۱۰۳ تضاف: مصروفات غير مقبولة ضريبيًا 
 ۰ ۰ أخرى

 ۱,۹۰۱,٦۹۹,۲٤۹- ٦۱۳,٥۱۷,۳۸۳ الربح الضريبي
 %۲٥ %۲٥ نسبة ضريبة الدخل

 مطلوبات ُأخرى: -٥١

 ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إ



٢٥ 

  ۳۰/۰٦/۲۰۱٥  ۳۱/۱۲/۲۰۱٤  
 ل.س ل.س  

 ۳۱۹,٦۰٦,۸۱۰ ٦۲٦,٦٦۱,۲٦۲ شيكات مقبولة الدفع 

 ۲۷,٦٥۷,٦٦۱ ۲۷,٦٥۷,٦٦۲ إيرادات مقبوضة مقدماً 

 ٤۱۰,٤٤۲,٥۸٥ ٦۳,۹۲۱,۲۸۷ ذمم دائنة أخرى 

 ٦۹,۳۷۳,۲٦۷ ٥۲,۳۲٦,۸٤٦ مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

 ۱٥,۷۲۱ ۸,۰۰۰ أرباح غير شرعية مجنبة

 ۲۲,٥۸٤ ۱۹,٤۷٦ حسابات بين الفروع

 ۸۲۷,۱۱۸,٦۲۸ ۷۷۰,٥۹٤,٥۳۳               المجموع     

 

 ات المطلقة: ستثمار االـ حسابات ٦١

  إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 البيــان
٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 

 عمالء
مصارف ومؤسسات 

 مالية
 عمالء المجمـوع

مصارف 
 ومؤسسات مالية

 المجموع

 ۱۳,۸۹۷,۲۸۹,٦٦۰ ۲٥٤,۸۷٤,٥٤۳ ۱۳,٦٤۲,٤۱٥,۱۱۷ ۱۷,۳۳۳,۰۹۹,۳٥۱ ٥٦,۸٦٦,۷۹٥ ۱۷,۲۷٦,۲۳۲,٥٥٦ حسابات التوفير

 ۱٥,٦۱۱,٦٥۲,٦۷۷ ٥۱٤,۰٦٤,۰۷۹ ۱٥,۰۹۷,٥۸۸,٥۹۸ ۱٦,۹٥۰,۹٦۷,۹٥٦ ۲۷۳,۹٥۱,۲٤۰ ۱٦,٦۷۷,۰۱٦,۷۱٦ ألجـل

 ۳,۰۷۷,۸٦۳,۸۳٥ ۱,۲۹۲,۰٦۳,۸۳٥ ۱,۷۸٥,۸۰۰,۰۰۰ ۳,٤۲٥,۹٦۳,۸۳٥ ۱,٦۸۳,٦٦۳,۸۳٥ ۱,۷٤۲,۳۰۰,۰۰۰ الوكاالت االستثمارية

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ التأمينات النقدية

 ۳۲,٥۸٦,۸۰٦,۱۷۲ ۲,۰٦۱,۰۰۲,٤٥۷ ۳۰,٥۲٥,۸۰۳,۷۱٥ ۳۷,۷۱۰,۰۳۱,۱٤۲ ۲,۰۱٤,٤۸۱,۸۷۰ ۳٥,٦۹٥,٥٤۹,۲۷۲ المجمـوع

أعباء محققة غير 
 مستحقة الدفع 

۳۲٥,٤٤۰,٤٦٤ ۳۲٥,٤٤۰,٤٦٤ ۱۹۹,٦۲٦,٦٦٥ ۱۹۹,٦۲٦,٦٦٥ 

إجمالي حسابات 
 االستثمار الُمطلقة

۳٦,۰۲۰,۹۸۹,۷۳٦ ۲,۰۱٤,٤۸۱,۸۷۰ ۳۸,۰۳٥,٤۷۱,٦۰٦ ۳۰,۷۲٥,٤۳۰,۳۸۰ ۲,۰٦۱,۰۰۲,٤٥۷ ۳۲,۷۸٦,٤۳۲,۸۳۷ 

 
  :القيمة العادلة احتياطيـ ٧١

  إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 البيــان
 ذاتيــة مشتـركة

٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 

 ٥,٥٤۸,۲۹۰- ٦,۳۰۷,۱٦۳-   الموجودات المالية الُمتاحة للبيع

         في العقارات استثمارات

         موجودات ُمتاحة للبيع اآلجل

 ٥,٥٤۸,۲۹۰- ٦,۳۰۷,۱٦۳-   المجمـوع

 القيمة العادلة كانت على النحو التالي: احتياطيإنَّ الحركة على 

 

  القيمة العادلة/ ضمن حقوق الملكية: احتياطي -

 البيــان
موجودات مالية 

 ُمتاحة للبيع
استثمارات في 

 تالعقارا
موجودات ُمتاحة 

 للبيع اآلجل
 المجمـوع



٢٦ 

         أرقام الفترة

       ٥,٥٤۸,۲۹۰- الرصيد في بداية الفترة

       ۷٥۸,۸۷۳- أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

         مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

         أرباح (خسائر) ُمتحققة منقولة لبيان الدخل

         دني القيمة وما تم استرجاعه من خسارة تدني األسهمما تم قيده في بيان الدخل بسبب ت

       ٦,۳۰۷,۱٦۳- الرصيد في نهاية الفترة

         أرقام الُمقارنة

       ۱٦۱,۳۹۰ الرصيد في بداية الفترة

       ٥,۷۰۹,٦۸۰- أرباح (خسائر) غير ُمتحققة

         مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

         ة منقولة لبيان الدخلأرباح (خسائر) ُمتحقق

         ما تم قيده في بيان الدخل بسبب تدني القيمة وما تم استرجاعه من خسارة تدني األسهم

       ٥,٥٤۸,۲۹۰- الرصيد في نهاية الفترة *
 

 :ستثماراالمخاطر  احتياطي -٨١

  هي كما يلي: ستثماراالمخاطر  احتياطية على صلاإنَّ الحركة الح

 ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ــانالبي
 ٨٨,٨٥٩,٥١٥ ٨٨,٨٥٩,٥١٥ رصيد بداية الفترة

 ٠ ٣٢,٣٧٥,٩٠٣ اإلضافات خالل الفترة
 ٠ ٠ اإلستبعادات خالل الفترة

 ٨٨,٨٥٩,٥١٥ ١٢١,٢٣٥,٤١٨ رصيد نهاية الفترة
 

 رأس المال - ١٩
ل،س  ١٠٠قدرهاأسمية سهم بقيمة  ٨٤,٩٩٤,٠٥٧وزعة على م ل.س ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠من  ٢٠١٥ حزيران ٣٠يتكون رأس مال المصرف كما في 

 للسهم الواحد. 

 القيمة املعادلة التارخيية دوالر أمرييكي عدد االسهم البيــان
 تعديالت فروقات قطع على 

 رأس املال املدفوع بالدوالر
   ٥,٤٧٣,١٠١,٦١٨   ٥٤,٧٣١,٠١٦ رأس املال املدفوع باللرية السوربة

ع بالدوالر الذي مت بيعه وحتويله إىل رأس املال املدفو 
   ٢٦٣,٩١٢,٩٢٦   ٢,٦٣٩,١٢٩ اللرية السورية

 ٧,٣٧٢,٤٠٩,١٤٨ ٢,٧٦٢,٣٩١,١٥٦ ٣٦,٦٦٢,٧٧٥ ٢٧,٦٢٣,٩١٢ رأس املال املدفوع بالدوالر (سجل باللرية السورية)

  ٧,٣٧٢,٤٠٩,١٤٨ ٨,٤٩٩,٤٠٥,٧٠٠   ٨٤,٩٩٤,٠٥٧ 
 

 : احتياطي مخاطر التمويل -٢٠
) تاريخ ٤/م.ن/ب٦٥٠وأحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم ( ٢٠١٢) لعام ٤/م.ن/ب٩٠٢على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم (بناء 
 ، ٩/١٢/٢٠٠٩) تاريخ ٤/م.ن/ب٥٩٧واملعدل لبعض أحكام القرار رقم (  ١٤/٤/٢٠١٠

أنه ال حاجة  اطر التمويل يف حساب احتياطي خماطر االستثمار، ما يعينـ يتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة من االحتياطي العام ملخ
يد عنه، وجيب لتكوين احتياطي عام ملخاطر التمويل يف حال أن احتياطي خماطر االستثمار يبلغ مقدار احتياطي عام خماطر التمويل املطلوب تكوينه أو يز 

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



٢٧ 

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

 حيدده جملس النقد والتسليف.
ـــ ير مـــدى كفايـــة املخصصـــات احملـــتفظ بـــا وارتـــأت ادارة املصـــرف عـــدم  كفايـــة مت اعـــداد اختبـــارات جهـــد للمحفظـــة االئتمانيـــة مـــن قبـــل املصـــرف لتقـــد ـ

ل.س ليصبح  ١٩,٦٥٠,٧٦٢لرية سورية، حيث جيب إضافة مبلغ  ٢٧١,٨١٧,٤٧٢والبالغة  ٣١/٠٣/٢٠١٥املخصصات اإلضافية احملجوزة لغاية 
يــث مت إشــعار اللــس بأنــه مت إضــافة خمصــص مببلــغ ل.س ح ٢٩١,٤٦٨,٢٣٤مبلــغ   ٣٠/١٦/٢٠١٥إمجــايل املخصصــات اإلضــافية احملجــوزة لغايــة 

ل.س وبقـاء البـاقي   ٢٧,٣٤٩,٢٣٨ل.س كمخصصات إضافية فقد وافق اللس على استخدام الفرق املـذكور مـن هـذا املبلـغ وهـو  ٤٧,٠٠٠,٠٠٠
 ل.س. ٣١٨,٨١٧,٤٧٢كمخصصات إضافية احتياطية ليصبح املبلغ 

، حيث بلغ إمجايل ٢٠١٣التمويل لألصول املمولة من املسامهني واألموال اليت يضمنها املصرف لنهاية عام تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر ـ مت 
. مع العلم أن ٣١/١٢/٢٠١١وهو نفس املبلغ الذي مت تكوينه بتاريخ  ١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ ٣١/١٢/٢٠١٢احتياطي العام ملخاطر التمويل لغاية 

عند  ٤/م.ن/ب٦٥٠/م.ن/ب وتعديله بالقرار ٥٩٧ام ملخاطر التمويل املتوجب وفق أحكام القرار املصرف ملزم باستكمال احتجاز اإلحتياطي الع
٤/م.ن/ب٩٠٢انتهاء العمل بالقرار  0F١ 

لرية   ٨٨,٨٥٩,٥١٥مبلغاً وقدره ٢٠١٥/ ٣٠/٠٦تمويل واحملتجزة لغاية تاريخ تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلق من احتياطي خماطر الـ 
نتيجة تعليق تكوين االحتياطي خماطر التمويل لألصول املمولة من أصحاب حسابات االستثمار املطلقة بعد  ٣٠/٩/٢٠١٢حمتسبة لتاريخ سورية وهي 

 التاريخ املذكور. 
عن ، لرية سورية  ٤٤٤,٥٠٨,٠٩٠ ) مببلغ٤/م.ن.ب٩٠٢مت االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات قرار جملس النقد والتسليف (ـ  

 لرية سورية.     ٠وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار املطلقة مبلغاً وقدره الديون املباشرة وغري املباشرة ،
 

 ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت:  إيرادات -١٢

 إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 البيــان
 ُمشتركـة

٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 ٥۲۹,٤۸۲,۰۰۷ ۱,۲۷۹,٥۱٤,۳۷٤ لآلمر بالشراء الُمرابحة والمرابحة

 ۰ ۰ الُمرابحات الدولية 

 ۰ ۰ البيع اآلجل

 ۰ ۰ السلم

 ٤,٥۱۱,۲۷۳ ۳,٦۹۳,٤۹٥ االستصناع

 ٤,۹۱۲ ۱,۰۱۱,۰٦۰ إجارة الخدمات  -ُأخرى 

 ٤۲,٦٥٤,۹۰۰- ۸,۰۱٦,۹۰۰- عمولة سداد مبكر -أخرى 

 ٤۹۱,۳٤۳,۲۹۲ ۱,۲۷٦,۲۰۲,۰۲۹ المجمــوع

 ۰ ۰ ةُمضارب

 ۰ ۰ ُمشاركة دائمة

 ۰ ۰ ُمشاركة ُمتناقصة

 ٤۹۱,۳٤۳,۲۹۲ ۱,۲۷٦,۲۰۲,۰۲۹ المجمــوع
 

 مؤسسات مالية:المصارف و من الإيرادات  -٢٢

                                                           
 



٢٨ 

 إن تفاصيل هذا البند كمايلي:

 البيــان
 ُمشتركـة

٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 ۲۲,٥۳۸,۷۳۹ ٥۲,۷۰٦,۰۹٥ حسابات استثمارية

 ۰ ۰ وكاالت استثمارية

 ۲۲,٥۳۸,۷۳۹ ٥۲,۷۰٦,۰۹٥ المجموع
 

 

 صافي إيرادات إجارة:  -٣٢

 إنَّ تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  

 البيــان
 ُمشتركـة

٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 ۰ ۰ إيرادات إجارة تشغيلية

 ۳٥,٥۰۰,۰۱۸ ۳۸,۲۸۳,۰۹۱ إيرادات إجارة منتهية بالتمليك

 ۰ ۰ ُيطرح: مخصص تدني

 ۰ ۰ لصيأنة األساسيةيطرح: مصاريف ا

 ۳٥,٥۰۰,۰۱۸ ۳۸,۲۸۳,۰۹۱ المجمــوع
 

 ؤجرة:مقتناة بغرض اإلجارة أو مموجودات  اهتالك -٤٢

 البيــان
 ُمشتركـة

٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 ۰ ۰ اهتالك موجودات اإلجارة التشغيلية

 ۱۸,۸۱۰,٤۲۷ ۲٤,۲۰٥,٥۸٥ اهتالك موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك

 ۱۸,۸۱۰,٤۲۷ ۲٤,۲۰٥,٥۸٥ وعالمجمــ
 

 ـ المصاريف التي يتحملها الوعاء المشترك: ٥٢ 
 لم يتم تحميل المودعين أي من المصاريف التي يتحملها الوعاء المشترك والتي تم تحديدها من قبل الهيئة الشرعية

 

 :الدخل المشترك القابل للتوزيعـ ٦٢
 :لدخل المشترك القابل للتوزيعالمطلقة من ا ستثماراالتبلغ حصة أصحاب حسابات  -

 ٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ البيــان
 مصارف ومؤسسات مصرفية

٤۷۳,۹۸۱,۲۲۷ ۳۱۱,۱٥۷,٥٦۷ 
 عمالء (حسابات استثمار على أساس المضاربة):

 توفير -
 ألجل -

     عمالء (حسابات استثمار على أساس الوكالة باالستثمار):

 ورب مال: ستثماراالمشترك بصفته مضارب ووكيل بحصة المصرف من الدخل ال -٢٧



٢٩ 

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

 ٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ البيــان
 ۸۷,۳۹۲,۳٥٤ ۱٥۰,۱٥۹,۸۷٦ بصفته ُمضارب

 ۰ ۰ بصفته رب مال

 ۰ ۰ ته وكيًال باالستثماربصف

 ية:ستثمار االتفاصيل الوكاالت  فيما يلي جدوًال يبين

 ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ البيــان
     الوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بدون ربح تحفيزي

     الوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بربح تحفيزي

٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١١٧,٥٠٠,٠٠٠ %٧-٦ 
٣٩٩,٧٠٠,٠٠٠ ٥٢٨,٦٠٠,٠٠٠ %٨-٧ 
١,٧٣٨,٩٤٢,٣١٠ ١,٨٠٦,٨٦٣,٨٣٥ %٩-٨ 
٣٤١,٢٢١,٥٢٥ ٨٢٣,٠٠٠,٠٠٠ %١٠-٩ 
>٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠ 

 ٣,٠٧٧,٨٦٣,٨٣٥ ٣,٤٢٥,٩٦٣,٨٣٥ االجمالي
 

 حصة السهم من ربح (خسارة) الفترة - ٢٨

 ٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ البيــان
 ۷۷۹,۹٥۰,٦٥۹- ۳,۲٥۳,۹٦۸,٤۹٤ صايف ربح الفرتة

 ۸٤,۹۹٤,۰٥۷ ۸٤,۹۹٤,۰٥۷ املتوسط املرجح لعدد األسهم

 ۹.۱۸- ۳۸.۲۸ حصة السهم األساسية
 

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة - ٢٩

 البيان
٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 ١٤,٢٣٣,٦٠٠,٥٦٥ ١٩,٦١٧,٩٧٤,٥٠٤ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

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

١٧,٧٧٤,٨٥١,٣٤٠ ١٠,١٦٦,٢٦٣,٥٠٩ 

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

٠ ٠ 

 ٩,٥٩٢,٤٣٧,٩٦٧ ٢١,٦٢٦,٠٥٦,٥١٠ أرصدة مقيدة السحب        

 ٤١,٦٠٠,٨٨٩,٨٧٢ ٥١,٤١٠,٢٩٤,٥٢٣ الصافي

 
 
 

 :طراف ذات عالقةأالمعامالت مع  -٣٠



٣٠ 

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

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

 الشركة األم ٣٠/٠٦/٢٠١٥البيان/
الشركات 
 التابعة

الشركات 
 الشقيقة

ؤوس استثمار في ر 
 أموال شركات

المشاريع 
 المشتركة

أعضاء هيئة 
 الرقابة الشرعية

             بنود داخل الميزانية:
     ٥۲,٥۰۰,۰۰۰       استثمار في رؤوس أموال شركات

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

۱٤,۹۳٦,۸۹۱,٥۹٦           

             نود خارج الميزانية:ب

             عناصر بيان الدخل:

             معلومات إضافية 

 ٤٦۷,۹٦٦           ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت 

             ذمم بيوع مؤجلة وأرصدة تمويالت تحت المراقبة

             مخصص تدني

             إيرادات معلقة

             ن معدومة ديو

 

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

  ٣٠/٠٦/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 ليرة سورية  ليرة سورية   

     اإلدارة التنفيذية العليا:
 ٤٣,٧١٣,٨٣٥ ٦٩,٥١٣,٤١٨ رواتب 
     مكافآت 

     أخرى 
     مجلس اإلدارة:

     رواتب 
     مكافآت 

 ١٠,٣١٢,٤٨٨ ٨,٥٨٧,٥٠٠ بدالت 
 ٢٠٦,٦٣٥ ٨٠٢,٥٤٢ اقامة وتنقالت وأخرى
     هيئة الرقابة الشرعية:

     أتعاب 
 ٥,٣٩٥,٨٢٥ ٤,٦١٤,٤٧٤ بدالت 

 ٥٠٦,٩٣٦ ١٦٣,٧٦٠ مصاريف سفر واقامة أعضاء الهيئة الشرعية

 ٦٠,١٣٥,٧١٩ ٨٣,٦٨١,٦٩٤ المجموع     

 

 

  للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية:القيمة العادلة  -٣١



٣١ 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية الموحدة:الًـ أو 
 لمالية.التالي القيمة الدفترية والعادلة للموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية العمومية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في البيانات اُيظهر الجدول 

  ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية البيأن                      

         جودات الماليةالمو  -

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

 أو أقل 
٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ ٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ ٤٣,٦٤١,٣١٩,٠٥٥ ٤٣,٦٤١,٣١٩,٠٥٥ 

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

٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ ٨,٧٦٠,٠٦٢,٢٣٢ ٨,٧٦٠,٠٦٢,٢٣٢ 

 ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤ ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤ ٣٧,٧٨٣,٦٦٢,٣٩٧ ٣٧,٧٨٣,٦٦٢,٣٩٧ ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت  -

موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ -
 االستحقاق

٠ ٠ ٠ ٠ 

         المطلوبات المالية -
صارف ومؤسسات إيداعات وحسابات استثمار م-

 مالية
١٥,٥٦٧,٣١١,٤١٨ ١٥,٥٦٧,٣١١,٤١٨ ١٢,٢٧٦,١٠٣,١٣٤ ١٢,٢٧٦,١٠٣,١٣٤ 

 ١٥,٨٤٠,٦١٥,١٧٦ ١٥,٨٤٠,٦١٥,١٧٦ ٢٢,٨٥٢,١٤٢,٠٣٦ ٢٢,٨٥٢,١٤٢,٠٣٦ ودائع العمالء-
         أخرى        -

 

 : لقيمة العادلةالمالية المدرجة با دواتثانياًـ تحديد مستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لأل

 /ليرة سورية ٣٠/٠٦/٢٠١٥

 القيمة الدفترية ٣٠/٠٦/٢٠١٥ البيـان
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى األول
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى الثاني
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى الثالث
 المجموع

 ٩٦,١٠٢,٤٣٩ ٠ ٠ ٩٦,١٠٢,٤٣٩ ١٠٢,٤٠٩,٦٠٢ موجودات مالية متوفرة للبيع

 /ليرة سورية ٣١/١٢/٢٠١٤  

 القيمة الدفترية البيـان
القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى األول

القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى الثاني

القيمة العادلة مقاسة من 

 خالل المستوى الثالث
 المجموع

 ٩٥,١٤٩,١٢٨ ٠ ٠ ٩٥,١٤٩,١٢٨ ١٠٠,٦٩٧,٤١٨ موجودات مالية متوفرة للبيع

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

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

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

 

 

 

 :المخاطر إدارة -٣٢



٣٢ 

 اإلفصاحات الكمية:
 ماناالئتمخاطر ا  

 توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر : )١
 تتوزع  التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:  

٣٠/٠٦/٢٠١٥ 
 ليرة سورية

 التمويالت العقارية األفراد

 الشركات
الحكومة 
والقطاع 

 العام

المصارف 
ت والمؤسسا

المصرفية 
 االخرى

 الشركات الكبرى المجموع
المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

        ديون متدنية المخاطر

 ۲۷,٦۷۳,٤۷٥,۷۰۷     ۱,۹۰٤,۸٤۹,٦٦۳ ۲۳,۲٥۰,۱۸۱,٤۷٥ ۱,۸٥۷,۲٤۷,۹٤۱ ٦٦۱,۱۹٦,٦۲۸ عادية (مقبولة المخاطر)

 ٤,۹۰٦,۷٦۳,۰۹٤     ۳۱٤,٥۰٦,٦۳۸ ۳,۸٤۲,۹۹۹,۱۹۰ ٦۹۷,۹۳۰,٥۷٥ ٥۱,۳۲٦,٦۹۱ تتطلب اهتماما خاصاً  

 ۰             غير منتجة:

 ۲,٤۳٤,۰۳۸,٦۷۲     ۱۸٤,۷۰۲,۳٦٦ ۲,۲۳۹,۷۱۳,٥۸۱ ٤,۸٥۷,۲۹٤ ٤,۷٦٥,٤۳۱ دون المستوى

 ۱٤۲,۰٥۹,۳۲٤     ۱,٦۸٤,۲٥٦ ۲۰,٥۸۰,۱٤۸ ٤۷,۷۸٤,۹۱۷ ۷۲,۰۱۰,۰۰۳ مشكوك في تحصيلها

 ۱٤,۷٥۱,۰۰۲,۳٤۱     ۹٥۳,۷۱۰,۹۹٥ ۱۱,۱٥۹,٦۰۸,۳۲۸ ۱,۹۷٦,۸۳۲,٥۹۳ ٦٦۰,۸٥۰,٤۲٥ رديئة 

 ٤۹,۹۰۷,۳۳۹,۱۳۸ ۰ ۰ ۳,۳٥۹,٤٥۳,۹۱۸ ٤۰,٥۱۳,۰۸۲,۷۲۲ ٤,٥۸٤,٦٥۳,۳۲۰ ۱,٤٥۰,۱٤۹,۱۷۸ المجموع

 ۱,۰۷۱,۸٤۸,٥۸۰-     ۷۹,۱۱۲,۷۰۷- ٤٥۹,۳۳٦,۳۳۰- ۸۱,۹٦۹,۹۸۳- ٤٥۱,٤۲۹,٥٦۰- يطرح: اإليرادات المحفوظة

 ۱۱,۰٥۱,۸۲۸,۱٥۹-     ۷۳٥,۲۸۸,۰۲۰- ۹,۷۹۷,٦۲٦,۱٥٤- ۳۹۰,۲۳۹,۹۷۱- ۱۲۸,٦۷٤,۰۱٤- يطرح: مخصص التدني

 ۳۷,۷۸۳,٦٦۲,۳۹۷     ۲,٥٤٥,۰٥۳,۱۹۱ ۳۰,۲٥٦,۱۲۰,۲۳۸ ٤,۱۱۲,٤٤۳,۳٦٦ ۸۷۰,۰٤٥,٦۰۲ الصافي

ـــغ  ـــر مباشـــرة ) يبل ـــديون المنتجـــة ( مباشـــرة وغي ـــدني لل ـــر مباشـــرة)  ٥٥,٢٠٧,١٧٩قيمـــة مخصـــص الت ـــر المنتجـــة ( مباشـــرة وغي ـــديون غي ل.س  وال
 ل.س ١٠,٢٥٢,٢٦٧,٢٣٢

 .ل.س ٧٦٩,٢٥٣,٧٤٨ل.س و المخصصات االضافية تبلغ  ٢٢,٩٠٠,٠٠٠حيث يبلغ قيمة مخصص التدني للديون غير المباشرة 

٣١/١٢/٢٠١٤ 
 ليرة سورية

 األفراد
التمويالت 
 العقارية

 الشركات
الحكومة 
والقطاع 

 العام

المصارف 
والمؤسسات 
المصرفية 

 االخرى

 المجموع
 لكبرىالشركات ا

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

               ديون متدنية المخاطر
 ۱۲,۰۲۷,۲٥٥,۲۹۲     ۷۹۰,۰٤۷,۷۱۹ ۹,٦٥۳,۷۰۰,۰٤۷ ۱,٤۳٥,۷۹٤,۸۱۷ ۱٤۷,۷۱۲,۷۰۹ عادية (مقبولة المخاطر)

 ٥,۳۷۸,۰۳٦,۷٤۸     ۳٤۱,۷۷۳,۸۹۳ ٤,۱۷٦,۱۸۱,٤۷٥ ۷۸۰,۹۱۹,۱۰۳ ۷۹,۱٦۲,۲۷۷ تتطلب اهتماما خاصاً  

               غير منتجة:

 ۳۸۱,۹٥۸,۱٥۰     ۱۷,٥٦۹,۰٦۸ ۲۱٤,٦۷۸,۸۲۷ ۱۱٤,۹۷۳,۹۷٤ ۳٤,۷۳٦,۲۸۱ دون المستوى

 ۱,٤٦٤,۱۳۰,۱٤۲     ۸۳,٦۷۲,٤۱۸ ۱,۰۲۲,٤۰٤,٦۰۱ ۲٥۸,٦٦۳,۹۰۷ ۹۹,۳۸۹,۲۱٦ مشكوك في تحصيلها

 ۱٤,۷۷٥,۷٤٥,۰٤۸     ۹۳۷,۳۹۸,۷۳٦ ۱۱,٤٥٤,۲۰۲,۰٦۳ ۱,۷٤٤,۱۷۰,۳۰۱ ٦۳۹,۹۷۳,۹٤۸ رديئة 

 ۳٤,۰۲۷,۱۲٥,۳۸۰     ۲,۱۷۰,٤٦۱,۸۳٤ ۲٦,٥۲۱,۱٦۷,۰۱۳ ٤,۳۳٤,٥۲۲,۱۰۲ ۱,۰۰۰,۹۷٤,٤۳۱ المجموع

 ۱,٦۳۲,۷۲٤,٦٤۱-     ۸۰,۹۲٤,۷٦۰- ۹۸۸,۸۳۰,٥۹۳- ٤٦۲,٦٦۲,۲۷٦- ۱۰۰,۳۰۷,۰۱۲- يطرح: اإليرادات المحفوظة

 ۹,۱۱۳,۸۹۹,۳۲٥-     ٦٦۲,۸۲۳,۷٥۱- ۷,۹٤۳,٥٦٤,۲۹۷- ۱٤۰,٦۱۳,۱۰٤- ۳٦٦,۸۹۸,۱۷۳- يطرح: مخصص التدني

 ۲۳,۲۸۰,٥۰۱,٤۱٤     ۱,٤۲٦,۷۱۳,۳۲۳ ۱۷,٥۸۸,۷۷۲,۱۲۳ ۳,۷۳۱,۲٤٦,۷۲۲ ٥۳۳,۷٦۹,۲٤٦ الصافي

ـــغ  ـــر مباشـــرة ) يبل ـــديون المنتجـــة ( مباشـــرة وغي ـــدني لل ـــر مباشـــرة)  ٤٨,٨١١,٩٣٦قيمـــة مخصـــص الت ـــر المنتجـــة ( مباشـــرة وغي ـــديون غي ل.س  وال
  ، ل.س ٨,٣٦١,١٢٦,٠٠٣

 .ل.س  ٧٢٠,٨٦٠,٣٨٧المخصصات االضافية تبلغ و ل.س. ١٦,٩٠٠,٠٠٠قيمة مخصص التدني للديون غير المباشرة حيث تبلغ 
 يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع االقتصادي التركز حسب القطاع االقتصادي :  )١



٣٣ 

 

 القطاع االقتصادي                 

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

 ۲۲,۷٤٦,۸۷۱,۰۱٦ ۲۲,۷٤٦,۸۷۱,۰۱٦               أرصدة لدى بنوك مركزية

إيداعات وحسابات استثمار  -
وشهادات لدى المصارف 

ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة 
 أشهر أو أقل 

٤۳,٦٤۱,۳۱۹,۰٤               ٥٥۳,٦٤۱,۳۱۹,۰٥٥ 

ابات استثمار وشهادات حس -
لدى المصارف ومؤسسات 

مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة 
 أشهر 

۸,۷٦۰,۰٦۲,۲۳۲               ۸,۷٦۰,۰٦۲,۲۳۲ 

ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة 
 التمويالت

  ٦,٤۲۳,٥٦٦,۳۹۳ ۲٦,۰۱۰,۰٦۹,۸٤۳ ٤,۱۱۲,٤٤۳,۳٦٦ ۳٦۷,٥۳۷,۱۹۳ ۰ ۸۷۰,۰٤٥,٦۰۲   ۳۷,۷۸۳,٦٦۲,۳۹۷ 

 ۰                 صكوك وأسهم

ضمن الموجودات المالية 
 للمتاجرة

                ۰ 

ضمن الموجودات المالية المتوفرة 
 للبيع

۸۹,۳٥٤,٦٦۹         ٦,۷٤۷,۷۷۰     ۹٦,۱۰۲,٤۳۹ 

ضمن الموجودات المالية 
المحتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق
                ۰ 

 ۰                 الموجودات المالية المرهونة 

 ۰                 الموجودات األخرى

 ۱۱۳,۰۲۸,۰۱۷,۱۳۹ ۲۲,۷٤٦,۸۷۱,۰۱٦ ۸۷۰,۰٤٥,٦۰۲ ٦,۷٤۷,۷۷۰ ۳٦۷,٥۳۷,۱۹۳ ٤,۱۱۲,٤٤۳,۳٦٦ ۲٦,۰۱۰,۰٦۹,۸٤۳ ٦,٤۲۳,٥٦٦,۳۹۳ ٥۲,٤۹۰,۷۳٥,۹٥٦ للفترة الحالية /اإلجمالي 

 ۸۱,٤۷٥,٥۱٦,٥٤۸ ۱۸,۰٦۳,۹٤۸,٦٤۰ ٥۳۳,۷٦۹,۲٤٦ ٥,۰۲۱,۹٤۰ ۸,۰٥۲,۸۹۳ ۳,۷۳۱,۲٤٦,۷۲۲ ۱۲,۸۱۹,۱۸۱,٥۹٥ ٦,۱٥٥,۱۱۷,۱۸۲ ٤۰,۱٥۹,۱۷۸,۳۳۰ أرقام المقارنة /اإلجمالي 

 



٣٤ 

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

ية وتــم تصــنيفها كــديون تتطلــب اهتمــام خــاص، وقــد بلــغ إجمالهــا كمــا فــي نهايــة أصــول التمــويالت غيــر المنتجــة بموجــب جدولــةأرصــدة و 
 السابقة.  فترةليرة سورية كما في نهاية ال ١,٢٣٥,٣٨١,٠٠٦ليرة سورية مقابل  ١,٣٣٢,٨٥٣,٨٠٠الحالية  فترةال

 

 الديون المعاد هيكلتها:
صدة التمويالت من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التمويل أو يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع ذمم البيوع المؤجلة وأر 

تأجيل بعض األقساط أو تمديد فترة السماح ... الخ، وتم تصنيفها كديون تتطلب اهتمام خاص، وقد بلغ إجمالها كما في نهاية الفترة 
 ية الفترة السابقة.ليرة سورية  كما في نها ١٨,٢١٨,٢٥١,٣٩٠ليرة سورية مقابل  ٢٠,٢٥٨,٢٢١,٨٤٦الحالية 

 :مخاطر السوق
    االفصاحات الكمية:
 مخاطر العمالت:

 ليرة سورية                                                                             ٣٠/٠٦/٢٠١٥
 الملكيةاألثر على حقوق  األثر على األرباح والخسائر %)١٠التغير في سعر صرف العملة( مركز القطع العملة

 ١,٠٠٩,٢٩٩,٩٤٩ ١,٠٠٧,٩٩٥,٧٨٢ %١٠ ١٠,٠٧٩,٩٥٧,٨١٨- دوالر أمريكي
 ٢٨٠,١٧٩ ٣٧٣,٥٧٢ %١٠ ٣,٧٣٥,٧١٨ يورو

 ١,٥٣٨,٨٣٩ ٢,٠٥١,٧٨٦ %١٠ ٢٠,٥١٧,٨٥٥ جنيه استرليني
 ٠ ٠ %١٠ ٠ ين ياباني

 ٣,٣٦١ ٤,٤٨١ %١٠ ٤٤,٨١٢- فرنك سويسري
 ٦,١٦١,٤٥٨ ٨,٢١٥,٢٧٧ %١٠ ٨٢,١٥٢,٧٦٩- عمالت أخرى

 

 ليرة سورية                                                                                 ٣١/١٢/٢٠١٤
 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر %)١٠التغير في سعر صرف العملة( مركز القطع العملة
 ٦٧٥,٤٠٩,٦٠٨ ٦٧٣,١٣٧,٧٧٩ %١٠ ٦,٧٣١,٣٧٧,٧٩٣- دوالر أمريكي

 ٩٦٠,٠٥٩ ١,٢٨٠,٠٧٨ %١٠ ١٢,٨٠٠,٧٨٤- يورو
 ٧١١,٢٥٢ ٩٤٨,٣٣٦ %١٠ ٩,٤٨٣,٣٥٥ جنيه استرليني

 ١٧,٣٧٤ ٢٣,١٦٥ %١٠ ٢٣١,٦٥١- ين ياباني
 ٢,٢٦٢ ٣,٠١٦ %١٠ ٣٠,١٥٦- فرنك سويسري

 ٧,٨٢٠,٦١٦ ١٠,٤٢٧,٤٨٨ %١٠ ١٠٤,٢٧٤,٨٨٢- عمالت أخرى

           األسهم: أسعارمخاطر التغير ب

 ليرة سورية                                         ٣٠/٠٦/٢٠١٥
 األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر %)١٠التغير في المؤشر( المؤشر

 ٦٧٤,٧٧٧ ٦٧٤,٧٧٧ %١٠ األسهم

 ليرة سورية                                         ٣١/١٢/٢٠١٤

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

 ٥٠٢,١٩٤ ٥٠٢,١٩٤ %١٠ األسهم



٣٥ 

 مخاطر السيولة  -

  تاريخ البيانات المالية:لالستحقاق التعاقدي بالمتبقية  الفترةعلى أساس (غير مخصومة) المطلوباتتوزيع الموجودات و يلخص الجدول أدناه أوًال:  -
 المجموع أكثر من فترة أشهر إلى فترة٩أكثر من  أشهر٩أشهر إلى ٦أكثر من  أشهر٦أشهر إلى ٣أكثر من  أشهر٣أكثر من شهر إلى    أيام إلى شهر ٧أكثر من  أيام٧حتى  ٣٠/٠٦/٢٠١٥

   ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  
                 الموجودات
 ٢٢,٧٤٦,٨٧١,٠١٦             ٢٢,٧٤٦,٨٧١,٠١٦ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

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

 أقل 
٤٣,٦٤١,٣١٩,٠٥٥             ٤٣,٦٤١,٣١٩,٠٥٥ 

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

          ٨,٧٦٠,٠٦٢,٢٣٢   ٨,٧٦٠,٠٦٢,٢٣٢ 

 ٠               موجودات مالية للُمتاجرة
 ٣٧,٧٨٣,٦٦٢,٣٩٧ ٥,٢٩٤,٣٦٩,٣٦٢ ٥٣٧,٤٧٥,١١٢ ٧٣٦,٨٤٧,٥٨١ ١٧,٦١٢,٨٨٣,٦٠٠ ١,٩٩٠,٧٢٧,٠٠٩ ١٤٠,٩٧٣,٤٨٣ ١١,٤٧٠,٣٨٦,٢٥٠ بالصافي –ذمم البيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالت

 ٩٦,١٠٢,٤٣٩             ٩٦,١٠٢,٤٣٩ موجودات مالية ُمتاحة للبيع
موجودات ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 (بالصافي)
              ٠ 

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠             كاترؤوس أموال شر استثمارات في 
 ٠               موجودات ُمؤجرة

 ١٦٧,٢٨٠,٥٨٦ ١٦٧,٢٨٠,٥٨٦             موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك
 ٦٢٩,٣٨٣,٩٩١ ٥٩٨,٤١٧,١٠٤         ٣٠,٩٦٦,٨٨٧   قيد االستثمار أو التصفيةصافي موجودات 

 ٠               استثمارات في موجودات ُمتاحة للبيع اآلجل
 ٠               استثمارات في العقارات

 ٠               تمويالت حسنة
 ٢,١٨٩,٩٠٤,٤٧٧ ٢,١٨٩,٩٠٤,٤٧٧             موجودات ثابتة بالصافي
 ١٤,٩٤١,٢١٦ ١٤,٩٤١,٢١٦             موجودات غير ملموسة

 ٣٧٨,٨٥٣,٤١٩ ٣٧٨,٨٥٣,٤١٩             موجودات ُأخرى
 ١,٢٥٦,٢٤٠,٣٥٤ ١,٢٥٦,٢٤٠,٣٥٤             موجودات ضريبية ُمؤجلة

 ٢,٤٣٣,٤٦٣,٢٨٤ ٢,٤٣٣,٤٦٣,٢٨٤             وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
 ١٢٠,١٥٠,٥٨٤,٤٦٦ ١٢,٣٨٥,٩٦٩,٨٠٢ ٩,٢٩٧,٥٣٧,٣٤٤ ٧٣٦,٨٤٧,٥٨١ ١٧,٦١٢,٨٨٣,٦٠٠ ١,٩٩٠,٧٢٧,٠٠٩ ١٧١,٩٤٠,٣٧٠ ٧٧,٩٥٤,٦٧٨,٧٦٠ موجوداتمجموع ال

 



٣٦ 

 المطلوبات :
 

               المطلوبات
 

ايداعات وحسابات استثمار وشهادات 
 إيداع المصارف  والمؤسسات المالية

۱۲,۲۷٦,۱۰۳,۱۳٤             ۱۲,۲۷٦,۱۰۳,۱۳٤ 

 ۲۲,۸٥۲,۱٤۲,۰۳٦             ۲۲,۸٥۲,۱٤۲,۰۳٦ أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 ۳۳,۳۰۷,۱۹۹,٦٦۸ ۲۲,۸٥۱,۱۳۷ ۸۷,۹۳۳,۳۸۹ ۲,۲٦٤,۸٥٥,۹۹٥ ۱۲,٥٥۲,٤٤۳,۹۹۸ ٥۲,٥۹۱,٥۰٤ ۹,٤٥۱,٥۷۷ ۱۸,۳۱۷,۰۷۲,۰٦۸ تأمينات نقدية

 ۰               ذمم دائنة

 ۱٦٦,۹۲۹,۸٤۹ ۱٦٦,۹۲۹,۸٤۹             ُمخصصات ُمتنوعة

 ۰               ُمخصص ضريبة الدخل

 ۰               مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

 ۷۷۰,٥۹٤,٥۳۳ ۷۷۰,٥۹٤,٥۳۳             مطلوبات ُأخرى

 ٦۹,۳۷۲,۹٦۹,۲۲۰ ۹٦۰,۳۷٥,٥۱۹ ۸۷,۹۳۳,۳۸۹ ۲,۲٦٤,۸٥٥,۹۹٥ ۱۲,٥٥۲,٤٤۳,۹۹۸ ٥۲,٥۹۱,٥۰٤ ۹,٤٥۱,٥۷۷ ٥۳,٤٤٥,۳۱۷,۲۳۸ مجموع المطلوبات

مجموع حقوق أصحاب حسابات 
 االستثمار الُمطلقة

۱۷,٦۲٥,۳٦۳,٥۰۷ ۲۰۸,۲۲٥,۰۰۰ ۷,۹٤٥,٥۲۷,۰۲۳ ٦,٦۳٥,۹۷۸,۱٦۲ ۲,۷۲۳,۳۹۲,۹۱٤ ۱,۹۳۲,۲۸٥,۱۹٥ ۱,۰۸٥,۹۳٥,۲۲۳ ۳۸,۱٥٦,۷۰۷,۰۲٤ 

 ۰               حقوق غير المسيطرة

ُمساهمي  –مجموع حقوق الملكية 
 المصرف

۱۲,٦۲۰,۹۰۸,۲۲۲             ۱۲,٦۲۰,۹۰۸,۲۲۲ 

 ۰               حقوق غير المسيطرة

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 
حسابات االستثمار الُمطلقة وحقوق 

 غير المسيطرة وحقوق الملكية
۸۳,٦۹۱,٥۸۸,۹٦۷ ۲۱۷,٦۷٦,٥۷۷ ۷,۹۹۸,۱۱۸,٥۲۷ ۱۹,۱۸۸,٤۲۲,۱٦۰ ٤,۹۸۸,۲٤۸,۹۰۹ ۲,۰۲۰,۲۱۸,٥۸٤ ۲,۰٤٦,۳۱۰,۷٤۲ ۱۲۰,۱٥۰,٥۸٤,٤٦٥ 

 ۰ ۱۰,۳۳۹,٦٥۹,۰٦۰ ۷,۲۷۷,۳۱۸,۷٦۰ ٤,۲٥۱,٤۰۱,۳۲۸- ۱,٥۷٥,٥۳۸,٥٦۰- ٦,۰۰۷,۳۹۱,٥۱۸- ٤٥,۷۳٦,۲۰۷- ٥,۷۳٦,۹۱۰,۲۰۷- الفجوة للفئة

  ۰ ۱۰,۳۳۹,٦٥۹,۰٦۰- ۱۷,٦۱٦,۹۷۷,۸۲۰- ۱۳,۳٦٥,٥۷٦,٤۹۲- ۱۱,۷۹۰,۰۳۷,۹۳۲- ٥,۷۸۲,٦٤٦,٤۱٤- ٥,۷۳٦,۹۱۰,۲۰۷- الفجوة التراكمية

 

 

 

 

 



٣٧ 

 

 

 

 أيام٧حتى  ٣١/١٢/٢٠١٤
أيام  ٧أكثر من 

 إلى شهر

أكثر من شهر إلى   

 أشهر٣

أشهر ٣أكثر من 

 أشهر٦إلى 

أشهر ٦أكثر من 

 أشهر٩إلى 

أشهر ٩أكثر من 

 سنةإلى 
 المجموع سنةأكثر من 

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س 

         الموجودات

 ٢١,٣١٠,١٩٢,٢٠٣       ۲۱,۳۱۰,۱۹۲,۲۰۳ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
إيداعات وحسابات استثمار وشهادات  -

لدى المصارف ومؤسسات مصرفية 
 لمدة ثالثة أشهر أو أقل 

۳۳,۸۰٥,۱٤۲,۷۱۹       ٣٣,٨٠٥,١٤٢,٧١٩ 

حسابات استثمار وشهادات لدى  -
المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة 

 تزيد عن ثالثة أشهر 
   ٦,۲۳۰,۷۷٤,٦٤۷    ٦,٢٣٠,٧٧٤,٦٤٧ 

 –لبيوع الُمؤجلة وأرصدة التمويالتذمم ا
 بالصافي

۲,۷۲٤,٥٥۰,٦٦۱ ۳٦٤,٥۱۰,٥۸۷ ۲,٥۸۳,٤۸۲,۰٤٤ ۹,۲۳۲,۳۱۳,۸٦۷ ۱,۱٦۳,٥۱۹,۸۰۸ ۸۹۳,۲٥٦,۸٦۹ ٦,۳۱۸,۸٦۷,٥۷۸ ٢٣,٢٨٠,٥٠١,٤١٤ 

 ٩٥,١٤٩,١٢٨ ۹٥,۱٤۹,۱۲۸       موجودات مالية ُمتاحة للبيع
 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٥۲,٥۰۰,۰۰۰       شركاترؤوس أموال استثمارات في 

 ١٨٦,٧٦٥,١٩٢ ۱۸٦,۷٦٥,۱۹۲       موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك
صافي موجودات قيد االستثمار أو 

 التصفية
      ٥٦۷,۲۹۷,۸۸۹ ٥٦٧,٢٩٧,٨٨٩ 

 ٢,١٦٤,٩٤٩,٠٤٦ ۲,۱٦٤,۹٤۹,۰٤٦       موجودات ثابتة بالصافي

 ٢٢,٠٩٥,٩٦١ ۲۲,۰۹٥,۹٦۱       موجودات غير ملموسة

 ٣٢١,٧٤٧,٥١٢ ۳۲۱,۷٤۷,٥۱۲       خرىموجودات أُ 

 ١,٤٠٩,٦١٩,٧٠٠ ۱,٤۰۹,٦۱۹,۷۰۰       موجودات ضريبية ُمؤجلة

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية 
 المركزي

      ۱,۸۸٥,۱۲٥,۹۷١,٨٨٥,١٢٥,٩٧٥ ٥ 

 ٩١,٣٣١,٨٦١,٣٨٦ ۱۳,۰۲٤,۱۱۷,۹۸۱ ۸۹۳,۲٥٦,۸٦۹ ۱,۱٦۳,٥۱۹,۸۰۸ ۱٥,٤٦۳,۰۸۸,٥۱٤ ۲,٥۸۳,٤۸۲,۰٤٤ ۳٦٤,٥۱۰,٥۸۷ ٥۷,۸۳۹,۸۸٥,٥۸۳ مجموع الموجودات

 

 



٣٨ 

 

 أيام٧حتى  المطلوبات
أيام إلى  ٧أكثر من 

 شهر

أكثر من شهر إلى   

 أشهر٣

أشهر إلى ٣أكثر من 

 أشهر٦

أشهر إلى ٦أكثر من 

 أشهر٩

أشهر إلى ٩أكثر من 

 سنة
 المجموع أكثر من سنة

ايداعات وحسابات استثمار وشهادات 
 اليةإيداع المصارف  والمؤسسات الم

۱٥,٥٦۷,۳۱۱,٤۱۸       ١٥,٥٦٧,٣١١,٤١٨ 

 ١٥,٨٤٠,٦١٥,١٧٦       ۱٥,۸٤۰,٦۱٥,۱۷٦ أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 ١٦,٧٣٠,٥٩٥,٢٣١ ۱٦,٤۰۰,٦۲۲ ۲٤,۸٥۲,٦٥۸ ۳۸,٦۳٤,۸۱۳ ۲۱۱,۱٤٥,٦٤۸ ۲٤,٤۷٥,۷۹٥ ۳,۹۲۰,۷۷٤ ۱٦,٤۱۱,۱٦٤,۹۲۱ تأمينات نقدية

 ٠        ذمم دائنة

 ١٢٣,٢٢٩,٩٨٠ ۱۲۳,۲۲۹,۹۸۰       ُمخصصات ُمتنوعة

 ٠        ُمخصص ضريبة الدخل

 ٠        مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

 ٨٢٧,١١٨,٦٢٨ ۸۲۷,۱۱۸,٦۲۸       مطلوبات أُخرى

 ٤٩,٠٨٨,٨٧٠,٤٣٣ ۹٦٦,۷٤۹,۲۳۰ ۲٤,۸٥۲,٦٥۸ ۳۸,٦۳٤,۸۱۳ ۲۱۱,۱٤٥,٦٤۸ ۲٤,٤۷٥,۷۹٥ ۳,۹۲۰,۷۷٤ ٤۷,۸۱۹,۰۹۱,٥۱٥ مجموع المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات  مجموع
 االستثمار الُمطلقة

۱٤,٤٦۱,۱۷٥,٤٦۱ ۲٤۱,۸۰۷,۱۰۹ ٦,۲۰۸,۳۱۷,۰٥۱ ٥,۳۹۰,٤۷۹,۸٤٦ ۳,٤٤٥,٦٦٤,۰۹۱ ۲,۰۱۳,۸۸۰,۲٥٦ ۱,۱۱۳,۹٦۸,٥۳۸ ٣٢,٨٧٥,٢٩٢,٣٥٢ 

 ٩,٣٦٧,٦٩٨,٦٠١       ۹,۳٦۷,٦۹۸,٦۰۱ ُمساهمي المصرف –مجموع حقوق الملكية 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 
االستثمار الُمطلقة وحقوق  حسابات
 الملكية

۷۱,٦٤۷,۹٦٥,٥۷۷ ۲٤٥,۷۲۷,۸۸۳ ٦,۲۳۲,۷۹۲,۸٥,٦ ٤٦۰۱,٦۲٥,٤۹٤ ۳,٤۸٤,۲۹۸,۹۰٤ ۲,۰۳۸,۷۳۲,۹۱٤ ۲,۰۸۰,۷۱۷,۷٦۸ ٩١,٣٣١,٨٦١,٣٨٦ 

 ٠ ۱۰,۹٤۳,٤۰۰,۲۱۱ ۱,۱٤٥,٤۷٦,۰٤٥- ۲,۳۲۰,۷۷۹,۰۹٥- ۹,۸٦۱,٤٦۳,۰۲۰ ۳,٦٤۹,۳۱۰,۸۰۱- ۱۱۸,۷۸۲,۷۰٤ ۱۳,۸۰۸,۰۷۹,۹۹٤- الفجوة للفئة

  ۰ ۱۰,۹٤۳,٤۰۰,۲۱۱- ۹,۷۹۷,۹۲٤,۱٦٦- ۷,٤۷۷,۱٤٥,۰۷۱- ۱۷,۳۳۸,٦۰۸,۰۹۱- ۱۳,٦۸۹,۲۹۷,۲۹۰- ۱۳,۸۰۸,۰۷۹,۹۹٤- الفجوة التراكمية



٣٩ 

 نية:ثانيًا: بنود خارج الميزا
 

 ليرة سورية 

 لغاية فترة سنة ٣٠/٠٦/٢٠١٥
من فترة سنة 

 سنوات ٥لغاية 
) ٥أكثر من (
 سنوات

 المجموع

 ٥٩,٣٣٨,٠٤٨ ٠ ٠ ٥٩,٣٣٨,٠٤٨ والقبوالت اإلعتمادات

 ٢,٦٣٢,١٠٦,٨٩٦ ٦٢٠,٢٣٦,٥٣٢ ١٣٩,٨٨٧,٦٤٦ ١,٨٧١,٩٨٢,٧١٨ السقوف غير المستغلة

 ١,٨٩٠,٠٥١,٣١٨ ٠ ١٨٢,٨٧٧,٤٤٥ ١,٧٠٧,١٧٣,٨٧٣ الكفاالت

 ٠       التزامات عقود استصناع

 ٠       التزامات راسمالية

 ٠       أخرى

 ٤,٥٨١,٤٩٦,٢٦٢ ٦٢٠,٢٣٦,٥٣٢ ٣٢٢,٧٦٥,٠٩١ ٣,٦٣٨,٤٩٤,٦٣٩ المجموع

 

 ليرة سورية

 لغاية فترة سنة ٣١/١٢/٢٠١٤
من فترة سنة لغاية 

 سنوات ٥
 المجموع ) سنوات٥أكثر من (

 ٠ ٠ ٠ ٠ اإلعتمادات والقبوالت
 ٤,٧٦٦,٣٧٥,٩١٨ ٠ ٤,٣٧٩,٠٠١,٤٠٢ ٣٨٧,٣٧٤,٥١٦ السقوف غير المستغلة

 ١,٩٤٢,٤٨٣,٣٣٩ ٠ ٧٢,٨٣٢,٧٥٠ ١,٨٦٩,٦٥٠,٥٨٩ الكفاالت
 ٠ ٠ ٠ ٠ التزامات عقود استصناع

 ٠ ٠ ٠ ٠ التزامات راسمالية
 ٠ ٠ ٠ ٠ أخرى

 ٦,٧٠٨,٨٥٩,٢٥٧ ٠ ٤,٤٥١,٨٣٤,١٥٢ ٢,٢٥٧,٠٢٥,١٠٥ المجموع
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 التحليل القطاعي: -٣٣
 

 :قطاعات أعمال المصرف . معلومات عنأ
 

 المصرف: فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال

     
 مجموعال

 أرقام الفترة  أخرى  الخزينة  المؤسسات  األفراد  البيـــــان 
أرقام المقارنة 

٣٠/٦/٢٠١٤ 

 ليرة سورية ليرة سورية  
ليرة 
 سورية

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 ١,٣٦٠,٢٢٠,٠٣٤ ٤,١٥٣,٥٠٤,٧٤٤ ٢,٧٧٠,٧٠٥,٨٠٢ ٦٨,٣١٣,٨٢٢ ١,١٩٤,٥٩١,١٤٤ ١١٩,٨٩٣,٩٧٦ إجمالي اإليرادات 

 ١,٨١٧,٣٩٣,٣٩٧- ١٣٧,٨٥٧,٤١٦ ٠ ٠ ١٢٠,٩٩٦,٦٠١ ١٦,٨٦٠,٨١٥ مخصص تدني للتمويالت الممنوحة 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تدني قيمة الموجودات المالية 

 ٤٥٧,١٧٣,٣٦٣- ٤,٢٩١,٣٦٢,١٦٠ ٢,٧٧٠,٧٠٥,٨٠٢ ٦٨,٣١٣,٨٢٢ ١,٣١٥,٥٨٧,٧٤٥ ١٣٦,٧٥٤,٧٩١ نتائج أعمال القطاع 

 ٧٩٨,٢٠٢,١٠٨- ٨٨٤,٠١٤,٣٢٠- ٨٨٤,٠١٤,٣٢٠- ٠ ٠ ٠ اعات مصاريف غير موزعة على القط

حصة المصرف من أرباح(خسائر) 
 الشركات الزميلة

        ٠ ٠ 

 ١,٢٥٥,٣٧٥,٤٧١- ٣,٤٠٧,٣٤٧,٨٤٠ ١,٨٨٦,٦٩١,٤٨٢ ٦٨,٣١٣,٨٢٢ ١,٣١٥,٥٨٧,٧٤٥ ١٣٦,٧٥٤,٧٩١ الربح قبل الضرائب 

 ٤٧٥,٤٢٤,٨١١ ١٥٣,٣٧٩,٣٤٦- ١٥٣,٣٧٩,٣٤٦- ٠ ٠ ٠ ضريبة الدخل 

 ٧٧٩,٩٥٠,٦٦٠- ٣,٢٥٣,٩٦٨,٤٩٤ ١,٧٣٣,٣١٢,١٣٧ ٦٨,٣١٣,٨٢٢ ١,٣١٥,٥٨٧,٧٤٥ ١٣٦,٧٥٤,٧٩١ صافي ربح (خسائر) الفترة 

 أرقام الفترة  أخرى  الخزينة  المؤسسات  األفراد  البيـــــان 
أرقام المقارنة 

٣١/١٢/٢٠١٤ 

 ٨٤,٩١٢,٠٩٨,٤٨٢ ١١٥,٤٦١,٤٨٠,٤٢٣   ٩٦,١٠٢,٤٣٩ ١١١,٩٠٥,٠٥٦,٤٧٦ ٣,٤٦٠,٣٢١,٥٠٨ موجودات القطاع 

استبعاد الموجودات والمطلوبات بين 
 القطاعات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

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

 ٦,٣٦٧,٢٦٢,٩٠٤ ٤,٦٣٦,٦٠٤,٠٤٣ ٤,٦٣٦,٦٠٤,٠٤٣ ٠ ٠ ٠ موجودات غير موزعة على القطاعات 

 ٩١,٣٣١,٨٦١,٣٨٦ ١٢٠,١٥٠,٥٨٤,٤٦٦ ٤,٦٨٩,١٠٤,٠٤٣ ٩٦,١٠٢,٤٣٩ ١١١,٩٠٥,٠٥٦,٤٧٦ ٣,٤٦٠,٣٢١,٥٠٨ دات مجموع الموجو 

 ٧٣,٤٧٤,٥٧٩,٨٨٥ ١٠٦,٣١٤,٧١٤,٠٢٨     ٧٠,٧٣٢,٦١٢,٣٦٣ ٣٥,٥٨٢,١٠١,٦٦٥ مطلوبات القطاع 

 ١٧,٨٥٧,٢٨١,٥٠١ ١٣,٨٣٥,٨٧٠,٤٣٨ ١٣,٨٣٥,٨٧٠,٤٣٨ ٠ ٠ ٠ مطلوبات غير موزعة على القطاعات 

 ٩١,٣٣١,٨٦١,٣٨٦ ١٢٠,١٥٠,٥٨٤,٤٦٦ ١٣,٨٣٥,٨٧٠,٤٣٨ ٠ ٧٠,٧٣٢,٦١٢,٣٦٣ ٣٥,٥٨٢,١٠١,٦٦٥ مجموع المطلوبات 

 ٢,٩٦٣,٨٤٨,٢٥٦ ٣,٠٥٢,١٨٢,٠٢١ ٣,٠٥٢,١٨٢,٠٢١ ٠ ٠ ٠ مصاريف راسمالية 

 ٧٧٦,٨٠٣,٢٤٩- ٨٤٧,٣٣٦,٣٢٥- ٨٤٧,٣٣٦,٣٢٥- ٠ ٠ ٠ االستهالكات 
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 التوزيع الجغرافي:. معلومات ب

 حسب القطاع الجغرافي: الرأسماليةومصاريفه  المصرف موجوداتو  إيراداتا يلي توزيع فيم

 المجمـــوع                خارج سوريا                داخل سوريا          

  ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س  
 ٣,٦٤٢,٦١٦,٢٣٥ ٤,١٥٣,٥٠٤,٧٤٤ ٦٧,٧١٦,٢٩٨ ٥٢,٧٠٦,٠٩٥ ٣,٥٧٤,٨٩٩,٩٣٧ ٤,١٠٠,٧٩٨,٦٤٩ يراداتإجمالي اإل

 ٩١,٣٣١,٨٦١,٣٨٦ ١٢٠,١٥٠,٥٨٤,٤٦٦ ٢٧,٦٣٠,٧٤٢,٠٨٦ ٣٦,٢٢٧,٠٨٩,٥٩٠ ٦٣,٧٠١,١١٩,٣٠٠ ٨٣,٩٢٣,٤٩٤,٨٧٦ مجموع الموجودات

 ٢٩٤,٣٨٠,٨٧٧ ١٢٦,١٦٤,١٨٩ ٠ ٠ ٢٩٤,٣٨٠,٨٧٧ ١٢٦,١٦٤,١٨٩ المصروفات الرأسمالية

 

 الخسائر التشغيلية – ٣٤
 بسبب األحداث الجارية تم إغالق بعض فروع البنك في عدد من المحافظات وهي كما يلي:

 ر.ت
الفرع 
المغلق 
 لتاريخه

بقية  -مبالغ الموجودات (نقدية 
 الموجودات )

مبالغ الخسائر المتوقعة لهذه 
المبالغ  الفروع

المغطاة 
بعقود 
 تأمين

المؤونات 
مكونة مقابل ال

الخسائر 
 المحتملة 

االجراءات 
 المتخذة

مالحظات 
نقدية ( بالليرات  اخرى

السورية وفق 
 أحدث تقدير )

موجودات 
بقية  نقدية  ثابتة 

 الموجودات

حمص  ١
 ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰   ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۹۸٦,۸٤٤ ۳,۰۰۰,۰۰۰ الرئيسي

تم تشكيل 
المخصصات 

 الالزمة

المبلغ بالليرة 
 السورية

المبلغ بجميع  ۳۰۳,۷۸۷,٤٦٥ ۰   ۳۰۳,۷۸۷,٤٦٥ ۲۳,۱٦۲,۹۳۳ ۳۰۳,۷۸۷,٤٦٥ دير الزور ٢
 العمالت

سيف  ٣
المبلغ بجميع  ۱۲۳,٦۸٥,٦۱۳ ۰   ۱۲۳,٦۸٥,٦۱۳ ٤٥,۰۸۱,۸۰٥ ۱۲۳,٦۸٥,٦۱۳ الدولة

 العمالت

السبع  ٤
   ۰ ۰   ۰ ٥٦,۰۹۲,۸۷۲ ۰ بحرات

   ۰ ۰   ۰ ۳۰,۷٥٥,٤۸۱ ۰ حرستا ٥
   ۰ ۰   ۰ ۱۹,۹۲٤,۷٤۷ ۰ عدرا ٦

المبلغ بجميع  ۰ ۰   ۰ ۲۸,۹۸۱,۲۷۷ ۲٦,۲۹۰,٤۱۳ الرقة ٧
 العمالت

   ۰ ۰   ۰ ٤۳,۷٤٦,۷۰۲ ٤۰۰,۰۰۰ درعا  ٨

حمص  ٩
المبلغ بجميع  ۱٥۲,۱۱٤,۰۲٥ ۰   ۱٥۲,۱۱٤,۰۲٥ ۷۹۲,٦۷۲ ۱٥۲,۱۱٤,۰۲٥ الدروبي

 العمالت

ع المبلغ بجمي ۰ ۰   ۰ ٤۱,٥٦۱,۱۷۷ ۱,٦٦۳,۲۲۷ ادلب ١٠
 العمالت

 



٤٢ 

 رأس المال: كفاية-٥٣

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

 /ل.س٣١/١٢/٢٠١٤ /ل.س٣٠/٠٦/٢٠١٥  
     بنود رأس المال األساسي

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

     صاحتياطي خا
 ٥,٥٤٨,٢٩٠- ٦,٣٠٧,١٦٣- احتياطي القيمة العادلة

 ٠ ٠ أرباح الفرتة
 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠- ٥٢,٥٠٠,٠٠٠- صايف املسامهات يف املؤسسات املالية

املبالغ املمنوحة اىل كبار املسامهني واعضاء االدارة او املبالغ املستعملة 
     أيهما اكرب

 ٢٢,٠٩٥,٩٦١- ١٤,٩٤١,٢١٦- صايف املوجودات الثابتة غري امللموسة
 ٣,٧٨٨,٤١٦,٨٠١- ٣,٧٨٨,٤١٦,٨٠١- صايف الربح او اخلسارة

 ٤,٥٥٥,٦٨٥,٥٨٨ ٤,٥٥٥,٦٨٥,٥٨٨ ضايف االرباح غري احملققة عن تقييم القطع البنيوي
  ٩,١٨٦,٥٣٠,٢٣٦ ٩,١٩٢,٩٢٦,١٠٨ 

     بنود رأس المال اإلضافي
-     

     بنود رأس المال المساعد
 ١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ ١٠٦,٥٧٢,٤٠٤ عام خماطر التمويلاحتياطي 

     صايف االرباح غري احملققة عن االستثمارات يف ادوات مالية متوفرة للبيع
 ٩,٢٩٣,١٠٢,٦٤٠ ٩,٢٩٩,٤٩٨,٥١٢ مجموع رأس المال التنظيمي( األموال الخاصة )

 ٣٤,٠٣٠,٥٩٤,٠٤٢ ٥٣,١٣٣,٦٤٩,٣٨٤ مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
 ٣,٣٧٨,٦٣٦,٠١٦ ٢,٣٧٠,٥٣٦,٧٨٤ ات خارج امليزانية املثقلةحساب

 ١,٦٩٦,٩١٦,٣٦٢ ١,٦٩٦,٩١٦,٣٦٢ صايف النتائج التشغيلية
 ١٢١,٩٧٧,١١٩ ١٣٧,٧٦٦,٢٣٦ مركز القطع التشغيلي

  ٣٩,٢٢٨,١٢٣,٥٤١ ٥٧,٣٣٨,٨٦٨,٧٦٧ 
 %٢٣.٦٩ %١٦.٢٢ نسبة كفاية رأس المال(%)

 %٢٣.٤٢ %١٦.٠٣ نسبة رأس المال األساسي(%) 
 %٩٨.٨٥ %٩٨.٨٥ نسبة رأس المال األساسي/ إجمالي رأس المال

 

 

 



٤٣ 

  ( خارج الميزانية ): ةات محتملالتزامارتباطات و  -٦٣ 

 : ية)اسم( قيمة  يةئتماناات التزامارتباطات و 

  ٣١/١٢/٢٠١٤ ٣٠/٠٦/٢٠١٥ 

 ليرة سورية ليرة سورية  

 ٠ ٥٩,٣٣٨,٠٤٨ اعتمادات

 ٠ ٠ قبوالت

     : كفاالت

 ٥٣٥,٠٩٢,٢٨٠ ١٠٨,٩٩٦,٥٠٠ دفع  -  

 ١,٠٤٩,٠١٠,٩٩١ ١,٣٩٨,٦٩٤,٧٥٠ حسن تنفيذ  -  

 ٣٥٨,٣٨٠,٠٦٨ ٣٨٢,٣٦٠,٠٦٨ أخرى  -  

 ٤,٧٦٦,٣٧٥,٩١٨ ٢,٦٣٢,٢٦٣,٨٢٣ سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 

     أخرى 

 ٦,٧٠٨,٨٥٩,٢٥٧ ٤,٥٨١,٦٥٣,١٨٨ المجمــــــوع   
 
 

     قارنةأرقام الم -٧٣

 ٢٠١٥لتتناسب مع أرقام التصنيف للعام  ٢٠١٤تـم إعــادة تصنيــف بعض أرقام المقارنة للعام 
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