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 آرار 13انمىتهيت في  نفترة انثالثت أشهر

    2016 
 

2017 

    
 (غير مذلمت)

 

 (غير مذلمت)
    

 نيرة سىريت

 

 نيرة سىريت
 

 اإليضاحاث

  561,553,251  872,751,517 

 

23 

 

 إَشاداد رمم انجُىع انمؤجهخ وأسطذح انزمىَالد

-  - 

 
 

 

 مخظض رذوٍ رمم انجُىع انمؤجهخ وأسطذح انزمىَالد

79,566,448  392,900,902 

 

24 

 

 إَشاداد مه انمظبسف وانمؤسسبد انمبنُخ

(9,126,029)  (6,618,228) 

 

25 

 

 انمظبسَف انمذمهخ عهً انىعبء االسزثمبسٌ انمشزشن

631,993,670  1,259,034,190 
     

إجماني دخم االستثماراث انمشتركت بيه انمصرف وحساباث 

 االستثمار انمطهمت

-  (75,170,575) 

 
 ادزُبطٍ معذل األسثبح  

 انذخم انمشترن انمابم نهتىزيع      1,183,863,616  631,993,670

(2,672,134)  (3,079,980) 

 
 

 

 ادزُبطٍ مخبطش االسزثمبس

(36,737,782)  (72,025,837) 
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انعبئذ عهً دسبثبد االسزثمبس انمطهمخ ثعذ خظم ادزُبطٍ مخبطش 

 االسزثمبس

(39,409,916)  (75,105,817) 

 
  

إجماني حصت أصحاب حساباث االستثمار انمطهمت مه انذخم 

 انمشترن

592,583,754  1,108,757,798 
  

27 
  

حصت انمصرف مه انذخم انمشترن بصفته مضارب ووكيم 

 باالستثمار ورب مال

107,918,757  295,346,646 

 
  

 إَشاداد خذمبد مظشفُخ

121,150,127  98,924,000 

 
  

 أسثبح )خسبئش( فشولبد انعمالد األجىجُخ )انمطع انزشغُهٍ(

4,051,214,381  - 

 
  

 أسثبح )خسبئش( وبرجخ عه رمُُم مشكض انمطع انجىُىٌ

184,926  1,075,589 
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 إَشاداد أخشي 

 إجماني انذخم انخاص بانمصرف      1,504,104,033  4,873,051,945

(141,534,895)  (207,897,427) 

 

29 
 وفمبد انمىظفُه 

(9,491,201)  (22,732,531) 

 
 

 

 اسزهالكبد وإطفبءاد 

(143,896,835)  (205,308,691) 
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 مظبسَف أخشي

(99,999,902)  (150,000,000) 

 
  

 مخظض رذوٍ رمم انجُىع انمؤجهخ وأسطذح انزمىَالد

(12,500,107)  (12,500,002) 

 
 

 

 مخظظبد مزىىعخ

 إجماني انمصروفاث      (598,438,651)  (407,422,941)

4,465,629,004  905,665,382 

 
 

 

 انربح/)انخسارة( لبم انضريبت

(131,419,217)  (266,732,701) 

 

1-31  

 

 إَشاد/)مظشوف( ضشَجخ انذخم

-  - 

 
 

 

 انضكبح

 صافي انربح      638,932,681  4,334,209,787

   

 
 

 

 وَعىد إنً

4,334,198,440  638,920,335 

 
 

 

 مسبهمٍ انمظشف

11,346  12,346 

 
 

 

 األلهُخدمىق 

   

 
 

  86.68  12.78 
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 حصت انسهم مه ربح )خسارة انسىت(
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 آرار 13نفترة انثالثت أشهر انمىتهيت في 

  
2016 

 
2017 

 (غير مذلمت)  

 

 اإليضاحاث (غير مذلمت)

 نيرة سىريت 

 

 نيرة سىريت

    

  
 انتذفماث انىمذيت مه انىشاطاث انتشغيهيت

4,465,629,004  905,665,383 

 
 طبفٍ انىزُجخ لجم انضكبح وانضشَجخ

  - 

 
 تعذيالث نبىىد غير ومذيت:

9,491,201  35,232,533 

 
 اهزالكبد واطفبءاد

39,409,916  144,261,922 

 
 عبئذ دسبثبد اإلسزثمبس انمطهمخ

99,999,902  150,000,000 

 
 مخظض رذوٍ لُم ورمم أسطذح األوشطخ انزمىَهُخ

12,577,112  - 

 
 مزىىعخمخظظبد 

 صافي انذخم لبم انتغيراث في انمىجىداث وانمطهىباث انتشغيهيت   1,235,159,837  4,627,107,135

   

 
 انتغيراث في انمىجىداث وانمطهىباث انتشغيهيت

(14,095,263,996)  (15,562,017,860) 

 

انىمض )انضَبدح ( فٍ اإلَذاعبد نذي انمظبسف )انزٍ رضَذ اسزذمبلهب عه 

 أشهش(ثالثخ 

1,350,616,462        (113,303,879) 

 

 انىمض )انضَبدح( فٍ األسطذح ممُذح انسذت

6,746,316,983     (6,761,072,841) 

 

 انىمض )انضَبدح ( فٍ إجمبنٍ رمم انجُىع انمؤجهخ وأسطذح انزمىَالد

(55,891,410)        (192,316,142) 

 

 انىمض )انضَبدح( فٍ انمىجىداد األخشي

40,000,000           40,000,000  

 

 انضَبدح )انىمض( فٍ ودائع ثىىن )رسزذك خالل مذح رضَذ عه ثالثخ أشهش(

(6,912,755,824)        (819,522,342) 

 

 رأمُىبد

(78,092,680)        (103,820,991) 

 

 رمم دائىخ

93,939,970          572,646,903  

 

 مطهىثبد مخزهفخ

 صافي انتذفماث انىمذيت مه انىشاطاث نتشغيهيت   (21,704,247,314)    (8,284,023,360)

-   -  

 
 ششاء )ثُع ( االسزثمبساد فٍ انعمبساد

(491,551,060)          499,551,899  

 
 ششاء )ثُع (انمىجىداد لُذ االسزثمبس أو انزظفُخ

(388,400)            (2,563,500) 

 
 مىجىداد ثبثزخ غُش مبدَخ ششاء )ثُع (

(52,215,986)        (457,936,771) 

 
 ششاء )ثُع ( مىجىداد ثبثزخ مبدَخ

-                        -    

 
 مىجىداد ثبثزخ مبنُخ

 صافي انتذفماث انىمذيت مه انىشاطاث االستثماريت   39,051,626  (544,155,446)

   

 
 )انمستعمهت في( انىشاطاث انتمىيهيتانتذفماث انىمذيت انىاتجت مه 

742,133,884       5,521,589,680  

 

 دمىق أطذبة دسبثبد االسزثمبس انمطهمخ 

-           71,508,013  

 

 دظخ مسبهمٍ انمظشف مه ادزُبطٍ معذل االسثبح

(2,770,483,970)     (7,742,087,649) 

 

 طبفٍ انضَبدح فٍ انذسبثبد انجبسَخ

(52,327,446)        (136,171,942) 

 

 أسثبح مذفىعخ ألطذبة انىدائع االسزثمبسَخ

 صافي انتذفماث انىمذيت انمستخذمت في األوشطت انتمىيهيت   (2,285,161,898)     (2,080,677,533)

   

  1,486,331,391  382,608 

 

 رأثُش رغُشاد أسعبس انظشف عهً انىمذ ومبفٍ دكمه 

(9,422,524,947)  (23,949,974,978) 

 
 صافي انتغير في انىمذ وما في حكمه خالل انفترة 

   

 
 يضاف

21,900,103,209  34,205,452,670 

 
 انىمذ ومب فٍ دكمه فٍ ثذاَخ انفزشح 

 انىمذ وما في حكمه في وهايت انفترة  32 10,255,477,692  12,477,578,262
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 7332-31-13بٌان التغٌرات فً حموق الملكٌة الموحد للسنة المنتهٌة فً 

الحصة غٌر  مجموع حك الملكٌة
المسٌطرة 

)حموق غٌر 
 المسٌطرة(

مجموع حموق 
 مساهمً المصرف

أرباح مدورة 
محممة )الخسائر 

 المتراكمة(

أرباح )خسائر( 
 السنة

االرباح المتراكمة 
 غٌر المحممة

احتٌاطً المٌمة 
العادلة 

لالستثمارات 
 العمارٌة

 االحتٌاطٌات
رأس المال المكتتب 

 به )المدفوع(

 
احتٌاطً معدل 

 األرباح

احتٌاطً 
مخاطر 
 التموٌل

 احتٌاطً لانونً احتٌاطً خاص

 
 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س

 الرصٌد فً بداٌة السنة 5,000,000,000 244,917,707 244,917,707 33,051,351 239,028,017 301,981,384 17,815,248,326 - 273,201,238 24,152,345,730 2,734,786 24,155,080,516

 احتٌاطً معدل األرباح - - - - 9611961,96 - - - - 1613961,96 - 1613961,96

11916191193 141,29 11916991119 - 9,916491,,9 - - - - 
 

 ربح)خسارة( السنة - -

 تخصٌص أرباح السنة - - - - - - - - - - - -

 7332 آذار 13الرصٌد فً  5,000,000,000 244,917,707 244,917,707 33,051,351 1,,199193,1 301,981,384 17,815,248,326 11916991119 273,201,238 95191915991999 91,5,1319 95191119991691

  

 
 7332-31-13بٌان التغٌرات فً حموق الملكٌة الموحد للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 

 مجموع حك الملكٌة

الحصة غٌر 
المسٌطرة 

)حموق غٌر 
 المسٌطرة(

مجموع حموق 
 مساهمً المصرف

أرباح مدورة 
محممة )الخسائر 

 المتراكمة(

أرباح )خسائر( 
 السنة

االرباح المتراكمة 
 غٌر المحممة

احتٌاطً المٌمة 
العادلة 

لالستثمارات 
 العمارٌة

 االحتٌاطٌات
رأس المال 
المكتتب به 
 )المدفوع(

 احتٌاطً 
 معدل األرباح

احتٌاطً 
مخاطر 
 التموٌل

احتٌاطً 
 خاص

احتٌاطً 
 لانونً

 ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س 

 بداٌة السنة فًالرصٌد  5,000,000,000 ,116,2199, ,116,2199, 33,051,351 - 219,296,384 10,919,028,592 - (909,811,720) 15,325,433,821 2,691,857 15,328,125,679 

 احتٌاطً معدل األرباح - - - - - - - - - - - -

 ربح)خسارة( السنة  - - - - - - - 4,334,198,440 - 4,334,198,440 11,346 4,334,209,787

 تخصٌص أرباح السنة  - - - - - - - - - - - -

 7332آذار  13الرصٌد فً   5,000,000,000 ,131615119 ,131615119 33,051,351 - 219,296,384 10,919,028,592 4,334,198,440 (909,811,720) 19,659,632,261 2,703,204 19,662,335,465
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  ـ معمومات عامة:3
بموجب لرار رئاسة مجلس الوزراء تم الترخٌص له ،  سورٌة امةعمؽفلة )"البنن"( شركة مساهمة  .س.عالشام ش.م.م مصرؾن إ

وبموجب السجل التجاري رلم  6022تموز  68/م و بتارٌخ 20596و المرار  6006أٌلول  7/م و( الصادر بتارٌخ 66رلم )

، وٌخضع 6007شباط  20/ل.أ( الصادر من لجنة إدارة مصرؾ سورٌة المركزي بتارٌخ 200( وبناًء على لرار رلم )20809)

الخاص   6002لعام  68الخاص بتنظٌم عمل المصارؾ اإلسالمٌة والمانون رلم  6005لعام  55ألحكام المرسوم التشرٌعً رلم 

، ولانون 2007لعام  33ولانون التجارة رلم  6006للعام 23خاصة والمشتركة وتعلٌماته التنفٌذٌة والمانون رلمالمصارؾ ال بإحداث

 أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة. ولألنظمة التً ٌضعها مجلس النمد والتسلٌؾ، وكل ذلن بما ال ٌخالؾ 6022لعام  69الشركات رلم 

 
 الجمهورٌة العربٌة السورٌة. ،لنجمة، دمشكهو فً ساحة ا للمصرؾإن عنوان المركز الرئٌسً 

 

لٌرة سورٌة  2000سهم بمٌمة اسمٌة  5,000,000موزع على لٌرة سورٌة  5000000000000 تؤسس المصرؾ برأس مال ممداره 

 .6007آب  67بممارسة أنشطته فً  المصرؾبدأ . للسهم الواحد

تمت الموافمة على تجزئة االسهم وفك مضمون المادة  6022حزٌران  60خالل اجتماع الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة للمساهمٌن بتارٌخ 

الذي ٌمضً بتحدٌد المٌمة االسمٌة للسهم الواحد بمائة لٌرة سورٌة و ذلن  6022/ لعام 69/ من المرسوم التشرٌعً رلم /5/ البند /92/

ساهمٌن تفوٌض مجلس االدارة للمٌام بمتابعة اجراءات خالل سنتٌن من تارٌخ نفاذ هذا المرسوم. و بناء علٌه لررت الهٌئة العامة للم

/ م من هٌئة األوراق و 229صدر المرار رلم  6022تشرٌن الثانً  66تجزئة االسهم امام الجهات المعنٌة الوصائٌة. و بتارٌخ 

هم الواحد لٌصبح اجمالً األسهم األسواق المالٌة السورٌة بالموافمة على تعدٌل المٌمة االسمٌة لسهم البنن لتصبح مئة لٌرة سورٌة للس

 .6022كانون األول  6ملٌون سهم. و لد تم تحدٌد تارٌخ تنفٌذ التعدٌل المذكور فً سوق دمشك لألوراق المالٌة فً نهاٌة ٌوم  50

 

)ثالثة فرعاً  أحد عشروعددها ٌموم المصرؾ بتمدٌم جمٌع األعمال المصرفٌة والمالٌة من خالل مركزه وفروعه داخل الجمهورٌة 

 والشركة التابعة له شركة أموال الشام اإلسالمٌة للوساطة المالٌةفروع منها مؽلمة( 

 

 طبٌعة النشاط نسبة الملكٌة فٌها جنسٌة الشركة اسم الشركة

 شركة أموال الشام 

 للوساطة المالٌة االسالمٌة
 %99 سورٌة

الشركة  الوساطة فً األوراق المالٌة لحساب 

االستثمار وإدارة  وحساب الؽٌر وإدارة

 اإلصدارات األولٌة دون التعهد بالتؽطٌة.

  6020-5-65 بتارٌخ أسهم المصرؾ فً سوق دمشك لألوراق المالٌةتم أدراج 
 على وجه الخصوص مباشرة األنشطة التالٌة:ٌموم  لمصرؾ ا  

 فتح حسابات الجارٌة. .2
فتح حسابات االستثمار المطلمة وخلطها مع أموال المصرؾ واألموال التً له حرٌة التصرؾ المطلك بها  .6

 واستثمارها فً ما تجٌزه هٌئة الرلابة الشرعٌة فً المصرؾ من معامالت.  
ؾ من فتح حسابات االستثمار الممٌدة خارج المٌزانٌة واستثمارها فً ما تجٌزه هٌئة الرلابة الشرعٌة فً المصر .5

 معامالت. 
 إدارة حسابات االستثمار بصٌؽتً المضاربة أو الوكالة باالستثمار. .0
التموٌل واإلجارة واالستثمار المباشر من خالل إلامة المشروعات المنتجة وتؤسٌس الشركات، واالستثمار  .5

 المالً من خالل شراء األوراق المالٌة. 
 الرلابة الشرعٌة فً المصرؾ.تمدٌم الخدمات المصرفٌة التً تجٌزها هٌئة  .6
تمدٌم المروض الحسنة من األموال الخاصة للمصرؾ أو األموال التً له حرٌة التصرؾ المطلك بها، بصورة   .7

 منفردة أو من خالل إنشاء الصنادٌك" 
 توافك علٌها هٌئة الرلابة الشرعٌة فً المصرؾ.و األنظمة النافذةو أي أعمال مصرفٌة أخرى تجٌزها الموانٌن .8

 
 .6027-04-27تم إلرار البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة من لبل مجلس إدارة المصرؾ بتارٌخ 

اإلٌضاحات المطلوبة للبٌانات المالٌة السنوٌة ، وٌجب أن و إن الموائم المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات
 6027آذار  52المنتهٌة فً  أشهر الثالثةكما أن نتائج أعمال المصرؾ لفترة  6026-26-52تمرأ مع التمرٌر السنوي للبنن كما فً 

 .6027 كانون األول 52بالضرورة مإشراً على النتائج المتولعة للفترة المنتهٌة فً  لال تمث
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 معمومات عامة) تتمة(:-3

 :هٌئة الرلابة الشرعٌة 
ً للهٌئة هم السادة: ) من ثالثة أعضاء ة شرعٌة مكونة ٌخضع نشاط المصرؾ إلشراؾ هٌئة رلاب فضٌلة الدكتور أحمد حسن رئٌسا

، تم تعٌٌنهم من لبل  فضٌلة الدكتور عبد الباري مشعل عضواً(، وفضٌلة األستاذ عبد السالم دمحماه نائباً للرئٌس ،وعضواً تنفٌذٌاً فٌها
تارٌخ   0/م ن / ب 2568النمد والتسلٌؾ بالمرار رلم الجمعٌة العمومٌة لمدة )عام واحد ( بناء على موافمة مسبمة من مجلس 

 ، وبموجبه أجاز للجمعٌة العمومٌة تمدٌد عضوٌة أعضاء الهٌئة الشرعٌة المبٌنة أسماإهم أعاله لمدة عام . 25/00/6026

 ال ٌجوز عزل أي منهم إال بمرار من الجمعٌة العمومٌة وإعالم مصرؾ سورٌة المركزي بذلن.
الرلابة الشرعٌة بمرالبة أعمال البنن وأنشطته للتؤكد من التزام اإلدارة بؤحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة، وتكون وتموم هٌئة 
 .فتاوى الصادرة عنها ملزمة للمصرؾالمرارات وال
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 أُسس إعداد البٌانات المالٌة
وشركاته التابعة وفماً للمعاٌٌر الصادرة عن هٌئة الُمحاسبة والُمراجعة للمإسسات للمصرؾ المرحلٌة تم إعداد البٌانات المالٌة الُموحدة 

ة المالٌة اإلسالمٌة، ووفماً للمعاٌٌر الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والتفسٌرات الصادرة عن لجنة تفسٌرات التمارٌر المالٌ
ً للموانٌن المحلٌة النافذة وتعلٌمات مجلس الدولٌة المنبثمة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً  الجوانب التً لم تؽطها الهٌئة ووفما
 النمد والتسلٌؾ بما ال ٌخالؾ أحكام الشرٌعة االسالمٌة.

الموجودات و المطلوبات المالٌة للمتاجرة /الموجودات وفماً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة باستثناء المرحلٌة تم إعداد البٌانات المالٌة الُموحدة

التً تظهر بالمٌمة العادلة بتارٌخ البٌانات  والموجودات المتاحة للبٌع األجل االستثمارات العمارٌةو المطلوبات المالٌة المتاحة للبٌع /

 المالٌة.
 إن اللٌرة السورٌة هً عملة إظهار البٌانات المالٌة الموحدة.

 وق الملكٌة وما ٌخص أصحاب حسابات االستثمار الُمطلمة.ٌُراعى فً العرض واإلفصاح الفصل بٌن ما ٌخص أصحاب حم
 

 المالٌة البٌاناتأسس توحٌد 
لة من حسابات االستثمار الُمطلمة أو من أموال المصرؾ الذاتٌة(   مصرؾالمالٌة ل البٌاناتتتضمن البٌانات المالٌة الُموحدة )سواء الُمموَّ

وتتحمك . والخاضعة لسٌطرته محدودة المسإولٌةالوالشركة التابعة له، شركة أموال الشام اإلسالمٌة للوساطة المالٌة  س.عالشام ش.م.م.
التابعة وذلن للحصول على منافع من  على التحكم فً السٌاسات المالٌة والتشؽٌلٌة للشركة عندما ٌكون للمصرؾ المدرة السٌطرة

 التابعة عند التوحٌد. المصرؾ والشركة أنشطتها، وٌتم استبعاد الُمعامالت واألرصدة واإلٌرادات والمصروفات فٌما بٌن 
 كما ٌلً : هًفً رأسمال الشركة التابعة  المصرؾإن حصة  

 

 نسبة المساهمة

 من رأس مال الشركة التابعة المصرفحصة 

 1036كانون األول  13  1037آذار  13 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

     الشركات التابعة

 اإلسالمٌة للوساطة المالٌة شركة أموال الشام
 المحدودة المسإولٌة 

%99 60705000000  60705000000 

  107,000,000  107,000,000 

 
المتبعة فً المصرؾ، وإذا السٌاسات المحاسبٌة  نفس باستخدام مصرؾالمالٌة لل السنةٌتم إعداد البٌانات المالٌة للشركة التابعة لنفس 

كانت الشركة التابعة تتبع سٌاسات محاسبٌة تختلؾ عن تلن المتبعة فً المصرؾ فٌتم إجراء التعدٌالت الالزمة على البٌانات المالٌة 
 .للشركة التابعة لتتطابك مع السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً المصرؾ

ً ه فٌ ٌجري الذي التارٌخ ذمن كامل بشكل التابعة الشركة ٌتم توحٌد  التابعة. الشركة على المصرؾ سٌطرة تحمك فعلٌا
ً  ذلن ٌكون ما حسب البٌع تارٌخ حتى أو التملن تارٌخ منذ الموحدة الدخل لائمةٌتم تضمٌن عملٌات الشركة التابعة فً  وفما و) .،مالئما

 .وتعديالته (10/05/2009 تاريخ 4ب ن/ /م501 التسليفلمرار مجلس النمد و
 وصافً خسائر أو أرباح فً لمصرؾا لبل من مباشرة بطرٌمة المملون ؼٌر الجزء ذلن المسٌطرة( ؼٌر ةه)الجاألللٌة  حموق تمثل

 بند فً الملكٌة حموق وضمن الموحدة الدخل لائمة ضمن منفصل بشكل اهإدراج وٌتم التابعة، الشركة فً (الملكٌة حموق) األصول
 )األم(. المصرؾ مًهمسا حموق عن منفصل

 المشتراة الشركة أصول صافً من المصرؾ لحصة العادلة والمٌمة التابعة الشركة شراء تكلفة بٌن الموجب بالفرق االعتراؾ ٌتم
 الشراء. عملٌة اهب تمت التً للسنة الدخل لائمة فً مباشرة شراء( )خصم السالب بالفرق االعتراؾ وٌتم رة،هكش
 .بالتكلفة التابعة الشركة فً االستثمارات ارهإظ ٌتم مستملة كمنشؤة للمصرؾ منفصلة مالٌة بٌانات إعداد حال فً
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 التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة:

 التفسٌرات والمعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة

عاٌٌر إن السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد البٌانات المالٌة هً مطابمة لتلن التً تم استخدامها فً السنة السابمة. لام البنن بتطبٌك م

 الجدٌدة والمعدلة التالٌة التً أصبحت نافذة ابتداء (IFRIC)وتفسٌرات لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة  (IFRS)التمارٌر المالٌة الدولٌة 

 . إن تطبٌك هذه المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة لٌس له أي تؤثٌر على المركز المالً للبنن أو أدائه المالً:6025كانون الثانً  2من 

 خطط المنافع المحددة: مساهمات الموظفٌن 29تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم  -

 (:1031إلى  1030)دورة التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التمارٌر المالٌة الدولٌة  -

 وال ٌتولع أن ٌكون لها أثر جوهري على البنن وتتضمن: 6020تموز  2هذه التحسٌنات تعتبر نافذة التطبٌك ابتداء من 

  الدفع على أساس األسهم - 6معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 

  اندماج األعمال - 5معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 

  لطاعات األعمال - 8المالٌة الدولً رلم معٌار التمارٌر 

  األصول ؼٌر الملموسة - 58الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعٌار المحاسبة الدولً رلم  - 26معٌار المحاسبة الدولً رلم 

  إفصاحات األطراؾ ذات العاللة - 60معٌار المحاسبة الدولً رلم 

 

 (:1031إلى  1033لٌة )دورة التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التمارٌر المالٌة الدو -

 وال ٌتولع أن ٌكون لها أثر جوهري على البنن وتتضمن: 6020تموز  2هذه التحسٌنات تعتبر نافذة التطبٌك ابتداء من 

  اندماج األعمال - 5معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 

  لٌاس المٌمة العادلة - 25معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 

  االستثمارات العمارٌة - 00المحاسبة الدولً رلم معٌار 

 

 (:2014الى  2012التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التمارٌر المالٌة الدولٌة )دورة  -

 . وتتضمن2016كانون الثانً  1هذه التحسٌنات تعتبر نافذة التطبٌك للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 

  األصول ؼٌر المتداولة المحتفظ بها برسم البٌع والعملٌات ؼٌر المستمرة: 5معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 

  األدوات المالٌة: اإلفصاحات 7معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم : 

  منافع الموظفٌن 19معٌار المحاسبة الدولً رلم : 

  التمارٌر المالٌة المرحلٌة 34معٌار المحاسبة الدولً رلم : 
 .التعدٌالت أي أثر جوهري على البنن ال ٌتولع أن ٌكون لهذه

 
 أو بعد: 2012كانون الثانً  1المعاٌٌر والتعدٌالت على المعاٌٌر التً تعتبر نافذة التطبٌك اعتباراً من -

 

  الحسابات التنظٌمٌة المإجلة – 14معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم"": 

اختٌاري ٌسمح للمنشؤة التً تخضع أنشطتها إلى اسعار محددة بموجب هو معٌار  14إن معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 
لوانٌن باالستمرار بتطبٌك معظم السٌاسات المحاسبٌة الحالٌة ألرصدة الحسابات التنظٌمٌة المإجلة عند تبنً معاٌٌر التمارٌر 

ٌجب ان تعرض الحسابات التنظٌمٌة  14لً رلم المالٌة الدولٌة للمرة األولى. إن المنشآت التً تتبنى معٌار التمارٌر المالٌة الدو
المإجلة كبنود مستملة فً لائمة المركز المالً وتعرض الحركة فً أرصدة هذه الحسابات كبنود مستملة فً بٌان الدخل الشامل. 

سعار على ٌتطلب المعٌار اإلفصاح عن طبٌعة االسعار المحددة بموجب لوانٌن للمنشؤة والخطر المتعلك بها، وأثر تحدٌد اال
 1نافذ للتطبٌك على الفترات السنوٌة التً تبدأ اعتبارا من أو بعد  14بٌاناتها المالٌة. إن معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 

باعتبار أن البنن ٌموم أصال بإعداد بٌاناته المالٌة وفك معاٌٌر التمارٌر المالٌة الدولٌة، فإن هذا المعٌار  2016كانون الثانً 
 لن ٌطبكسوؾ 

 
  االرتباطات المشتركة: المحاسبة عن االستحواذ على الحصص – 11تعدٌالت على معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم"": 

من المشارن فً العملٌات المشتركة الذي ٌموم بمحاسبة االستحواذ  11تتطلب التعدٌالت على معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 
مشتركة، حٌث ٌشكل نشاط العملٌة المشتركة مشروع أعمال، بؤن ٌطبك المبادئ المالئمة لمحاسبة على حصص فً عملٌة 

ً فً العملٌة 3تجمٌع األعمال فً معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  ً بؤن الحصة المملوكة مسبما . توضح التعدٌالت أٌضا
  فً نفس العملٌات المشتركةالمشتركة ال ٌتم إعادة لٌاسها عند االستحواذ على حصة إضافٌة 
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من  11فً حال االحتفاظ بالسٌطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلن، تمت إضافة استثناء لنطاق معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 
تحت منشؤة المعد التمارٌر لها، أجل تحدٌد أن التعدٌالت ال تنطبك عندما تكون األطراؾ التً تتشارن السٌطرة، بما فٌها ال

السٌطرة المشتركة من نفس الطرؾ المسٌطر النهائً. تنطبك التعدٌالت على كل ّ من االستحواذ األولً لحصة فً العملٌة 
المشتركة واستحواذ أي حصص إضافٌة فً نفس العملٌة المشتركة وتكون نافذة التطبٌك بؤثر رجعً للفترات السنوٌة التً تبدأ 

 .مع السماح بالتطبٌك المبكر. ال ٌتولع أن ٌكون لهذا التعدٌل أثر على البنن 2016كانون الثانً  1ا اعتبار
 

  توضٌح الطرق الممبولة 38ومعٌار المحاسبة الدولً رلم  – 16تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم" :

 :"لالستهالكات واإلطفاءات

وهو أن اإلٌرادات  38ومعٌار المحاسبة الدولً رلم  16توضح هذه التعدٌالت المبدأ الوارد فً معٌار المحاسبة الدولً رلم 
تعكس نمط المنافع االلتصادٌة المتولدة من تشؽٌل المشروع )والذي ٌشكل األصل جزء منه( بدالً من المنافع االلتصادٌة التً ٌتم 

األصل. ونتٌجة لذلن، فإن األسلوب المائم على اإلٌرادات ال ٌمكن استخدامه فً استهالن استهالكها من خالل استخدام 
الممتلكات واآلالت والمعدات، وٌمكن أن ٌستخدم فً حاالت محدودة جدا فً إطفاء األصول ؼٌر الملموسة. هذه التعدٌالت نافذة 

ال ٌتولع ان  مع السماح بالتطبٌك المبكر. 2016الثانً عام  كانون 1التطبٌك بؤثر رجعً للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 
ٌكون لهذا التعدٌل أي تؤثٌر على البنن نظراً ألن البنن ال ٌستخدم األسلوب المائم على اإلٌرادات فً استهالن أصولها ؼٌر 

 المتداولة .
 

  المالٌة المنفصلة : "طرٌمة حموق الملكٌة فً الموائم 27تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم": 

تسمح هذه التعدٌالت للمنشآت باستخدام طرٌمة حموق الملكٌة فً محاسبة االستثمارات فً الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة 
والشركات الزمٌلة فً البٌانات المالٌة المنفصلة الخاصة بها. المنشآت التً تطبك معاٌٌر التمارٌر المالٌة الدولٌة واختارت أن 

ٌر إلى طرٌمة حموق الملكٌة فً البٌانات المالٌة المنفصلة ٌجب أن تطبك هذا التؽٌٌر بؤثر رجعً. المنشآت التً تتبنى معاٌٌر تؽ
التمارٌر المالٌة الدولٌة ألول مرة والتً تختار استخدام طرٌمة حموق الملكٌة فً بٌاناتها المالٌة المنفصلة، ستكون ملزمة بتطبٌك 

التعدٌالت نافذه التطبٌك للفترات السنوٌة التً ه ر التمارٌر المالٌة الدولٌة. هذاً من تارٌخ االنتمال إلى معاٌٌهذا األسلوب اعتبار
 .، مع السماح بالتطبٌك المبكر. ال ٌتولع أن ٌكون لهذا التعدٌل أثر على البنن2016كانون الثانً  1تبدأ اعتبارا من أو بعد 

 
  البٌع أو المساهمة باألصول 28ومعٌار المحاسبة الدولً رلم  –10المالٌة الدولً رلم التعدٌالت على معٌار التمارٌر" :

 :"المشتركة ابٌن المستثمر وشركته الزمٌلة أو مشارٌعه

على بالتعامل مع فمدان السٌطرة  28ومعٌار المحاسبة الدولً رلم  10تتناول التعدٌالت التباٌن بٌن معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 
شركة تابعة تم بٌعها أو المساهمة بها لصالح شركة زمٌلة أو مشروع مشترن. توضح التعدٌالت أن الربح أو الخسارة الناتجة عن بٌع 

، بٌن المستثمر وشركته الزمٌلة أو 3أصول أو المساهمة بها تمثل عمل تجاري، كما تم تعرٌفها فً معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 
شترن، ٌتم االعتراؾ به بشكل كامل. أي ربح أو خسارة ناتجة عن بٌع أو المساهمة بؤصول ال تمثل عمل تجاري، ٌتم مشروعه الم

االعتراؾ بها فمط بحدود حصص المستثمر ؼٌر ذي الصلة فً الشركة الزمٌلة أو المشروع المشترن. ٌجب تطبٌك هذه التعدٌالت 
، مع السماح بالتطبٌك المبكر. ال ٌتولع أن ٌكون 2016كانون الثانً  1ً تبدأ فً أو بعد بؤثر الحك وتعتبر نافذة للفترات السنوٌة الت

 .لهذه التعدٌالت أي تؤثٌر على البنن
 

  مبادرة اإلفصاح1التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم :: 

بل  1معٌار المحاسبة الدولً رلم  "عرض البٌانات المالٌة" ال تؽٌر جوهرٌا 1التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم 
 توضح المتطلبات الحالٌة للمعٌار. هذه التعدٌالت توضح:

 1متطلبات األهمٌة النسبٌة فً معٌار المحاسبة الدولً رلم  -
 أن بنود محددة فً بٌانً األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وبٌان المركز المالً ٌمكن عرضها بشكل منفصل -
 ا المرونة فً ترتٌب عرض اإلٌضاحات حول البٌانات المالٌةأن المنشآت لدٌه -
ً بطرٌمة حموق  - أن حصة الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزمٌلة والمشارٌع المشتركة التً ٌتم معالجتها محاسبٌا

ً إلى األرباح وا لخسائر الملكٌة ٌجب عرضها بشكل مجمع فً بند واحد، وتصنٌفها إلى بنود سٌتم إعادة تصنٌفها الحما
 .وأخرى لن ٌتم إعادة تصنٌفها الحماً إلى االرباح والخسائر

 
عالوة على ذلن، فإن التعدٌالت توضح المتطلبات التً تطبك عند عرض مجامٌع فرعٌة إضافٌة فً بٌان المركز المالً وبٌانً 

كانون الثانً  1لتً تبدأ فً أو بعد األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر. هذه التعدٌالت تعتبر نافذة للفترات السنوٌة ا
 .، مع السماح بالتطبٌك المبكر. ال ٌتولع أن ٌكون لهذه التعدٌالت أي تؤثٌر على البنن2016
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 منشآت االستثمار:  28، ومعٌار المحاسبة الدولً رلم 12و 10المالٌة الدولٌٌن رلم  التعدٌالت على معٌاري التمارٌر

 :""تطبٌك استثناء توحٌد الموائم المالٌة

  

. توضح 10تتناول التعدٌالت المضاٌا التً ظهرت عند تطبٌك استثناء منشآت االستثمار فً معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 

أن اإلعفاء من عرض لوائم مالٌة موحدة ٌنطبك على منشؤة أم تابعة  10ارٌر المالٌة الدولً رلم التعدٌالت على معٌار التم

 .لمنشؤة استثمار، عند لٌام منشؤة االستثمار بمٌاس جمٌع الشركات التابعة لها بالمٌمة العادلة

لشركة التابعة لمنشؤة استثمار والتً ال توضح أن ا 10عالوة على ذلن، فإن التعدٌالت على معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 
تعتبر كمنشؤة استثمار بحد ذاتها وتمدم خدمات دعم لمنشؤة االستثمار هً فمط التً ٌتم توحٌد بٌاناتها المالٌة. جمٌع الشركات 

لمستثمر، عند تطبٌك تسمح ل 28األخرى التابعة لمنشؤة استثمار تماس بالمٌمة العادلة. التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم 
طرٌمة حموق الملكٌة، بإبماء لٌاس المٌمة العادلة الذي تطبمه منشؤة استثمار زمٌلة أو مشروع مشترن على حصص شركاتها 

، مع 2016كانون الثانً  1ٌجب تطبٌك هذه التعدٌالت بؤثر رجعً وتعتبر نافذة للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد  .التابعة
 .بٌك المبكر. ال ٌتولع أن ٌكون لهذه التعدٌالت أي تؤثٌر على البننالسماح بالتط

 
 :المعاٌٌر والتفسٌرات الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وغٌر نافذة التطبٌك

 :2017آذار  31فٌما ٌلً المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة أو المعدلة وؼٌر نافذة التطبٌك للسنة المنتهٌة فً 
 

 "ضرٌبة الدخل": – 12على معٌار المحاسبة الدولً رلم التعدٌالت  -

هذه  IASBاالعتراؾ باألصول الضرٌبٌة المإجلة عن الخسائر ؼٌر المحممة، ولد أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

المالٌة المماسة  التعدٌالت لتوضٌح اإلجراءات المحاسبٌة لألصول الضرٌبٌة المإجلة المتعلمة بالخسائر ؼٌر المحممة فً األدوات

بالمٌمة العادلة، وتوضح هذه التعدٌالت أنه على المنشؤة األخذ باالعتبار فٌما إذا كان المانون الضرٌبً ٌحد من األرباح الخاضعة 

للضرٌبة بحٌث أنه لد ٌخصم من المٌمة المعكوسة للفرق المابل للخصم. وتعتبر هذه التعدٌالت سارٌة المفعول للسنوات المالٌة 

 .2012كانون الثانً  1ً تبدأ فً أو بعد الت

 

 "لائمة التدفمات النمدٌة" المبادرة باإلفصاح: – 7التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم  -

وتعتبر هذه التعدٌالت على المعٌار المحاسبً الدولً جزءاً من المتطلبات واإلفصاحات التً على الشركات أن تبادر بها وفماً 

وذلن لتوفٌر إفصاحات تمكن مستخدمً الموائم المالٌة من تمدٌر التؽٌٌر الحاصل فً  IASBلمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

ة التموٌلٌة للشركة، متضمنة التؽٌٌرات التً تنتج من التدفمات النمدٌة او حتى التؽٌرات التً ال المدٌونٌة والتً تنتج عن األنشط

كانون الثانً  1تنتج من األنشطة النمدٌة، وتعتبر هذه التعدٌالت واجبة سارٌة المفعول للسنوات المالٌة التً تبدأ فً او بعد 

ٌد الموائم الممارنة بؤي معلومات لفترات سابمة، وٌسمح بالتطبٌك المبكر . وال ٌطلب من الشركات عند البدء بالتطبٌك تزو2012

 لهذه التعدٌالت.

 

 ""األدوات المالٌة – 9معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم   -

 9النسخة النهائٌة من معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  (IASB)، أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 2014فً تموز 
االعتراؾ والمٌاس وكل اإلصدارات السابمة  -األدوات المالٌة  39وات المالٌة لٌحل محل المعٌار المحاسبً الدولً رلم األد

كافة الجوانب الثالثة لمشروع محاسبة األدوات  9. ٌجمع معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 9لمعٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 
نافذ للتطبٌك على الفترات  9وتدنً المٌمة ومحاسبة التحوط. إن معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  المالٌة: التصنٌؾ والمٌاس،

  ، مع السماح بالتطبٌك المبكر له.2012كانون الثانً  1السنوٌة التً تبدأ بعد 
إلزامٌاً. بالنسبة لمحاسبة  باستثناء محاسبة التحوط، ٌجب تطبٌك هذا المعٌار بؤثر رجعً، إال أن عرض معلومات الممارنة لٌس

 .التحوط، ٌتم تطبٌك متطلبات المعٌار على اساس مستمبلً، مع بعض االستثناءات المحددة

 
 ""اإلٌرادات من العمود مع الزبائن – 15معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  -

ن خمس خطوات للمحاسبة عن اإلٌرادات الذي أسس لنموذج م 2014فً أٌار  15تم إصدار معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم 
الناتجة عن العمود المبرمة مع الزبائن. وفما للمعٌار ٌتم االعتراؾ باإلٌراد لٌعكس المبلػ الذي ٌتولع البنن أن ٌكون له حك فٌه 

ٌر المالٌة الدولٌة ممابل السلع أو الخدمات الممدمة للزبائن. إن معٌار اإلٌرادات الجدٌد سٌحل محل جمٌع متطلبات معاٌٌر التمار
الحالٌة المتعلمة باالعتراؾ باالٌرادات. ٌتوجب تطبٌك المعٌار بؤثر رجعً كامل أو معدل للسنوات المالٌة التً تبدأ اعتباراً من 

 . ٌسمج بالتطبٌك المبكر.2012كانون الثانً  1أو بعد 
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 "عمود اإلٌجار" – 16معٌار التمارٌر المالٌة الدولً رلم  -

، حٌث 17حل محل المعٌار المحاسبً الدولً  -توضٌح طرق االعتراؾ والمٌاس والعرض واالفصاح لعمود االٌجاروٌهتم ب
أن نمط االعتراؾ بمصروؾ األجار سوؾ ٌتسارع بالممارنة مع المطبك حالٌاً، وٌعتبر واجب التطبٌك من السنوات المالٌة 

 .2012 كانون الثانً 1د التً تبدأ اعتباراً من أو بع
 

 المعاٌٌر الصادرة عن هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة:

 المتعلك بحسابات االستثمار: 22معٌار المحاسبة المالً رلم  -

توزٌع المتعلك باالفصاحات على أساس  5محل كل من معٌار المحاسبة المالً رلم  27سوؾ ٌحل معٌار المحاسبة المالً رلم 
المتعلك بحموق حاملً حسابات االستثمار  6األرباح بٌن حموق المالن وحاملً حسابات االستثمار ومعٌار المحاسبة المالً رلم 

وما فً حكمها. عند تطبٌك هذا المعٌار سٌتم تعزٌز بعض االفصاحات فٌما ٌتعلك بحاملً حسابات االستثمار وأسس توزٌع 
 ى الموائم المالٌة للبنن.األرباح دون أي تؤثٌر جوهري عل

 

 معاٌٌر التمارٌر المالٌة الصادرة عن مجلس المحاسبة الدولٌة وغٌر مطبمة:
 .29لم ٌطبك البنن المعٌار  -المحاسبة فً ظل التصادٌات التضخم المرتفع – 72معٌار المحاسبة الدولً رلم  -

 
 

 :التمدٌرات المحاسبٌة التغٌٌرات فً
 إن إعداد البٌانات المالٌة الموحدة ٌتطلب من إدارة المجموعة المٌام بتمدٌرات واجتهادات تإثر فً لٌمة الموجودات والمطلوبات المالٌة

. كما أن هذه التمدٌرات واالجتهادات تإثر فً ح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأباإلضافة إلى اإلفصافً البٌانات المالٌة الموحدة 

 .والمصارٌؾ والمخصصات وكذلن فً التؽٌرات فً المٌمة العادلة التً تظهر ضمن بٌان الدخل الموحد اإلٌرادات
إن الفرضٌات الرئٌسٌة المتعلمة بالتمدٌرات المستمبلٌة لألحداث ؼٌر المإكدة فً تارٌخ البٌانات المالٌة الموحدة والتً لد ٌنتج عنها 
مخاطر هامة من الممكن أن تإدي إلى تعدٌالت جوهرٌة فً أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة فً البٌانات المالٌة الموحدة 

 ٌلً:  خالل السنة هً كما

 المٌمة العادلة لألدوات المالٌة
فً حال عدم توفر المٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة بتارٌخ بٌان المركز المالً الموحد عن طرٌك األسعار المعلنة أو 

دام نماذج التسعٌر حٌث ٌتم التداول النشط لبعض األدوات المالٌة، ٌتم تمدٌر المٌمة العادلة عبر طرق تمٌٌم مختلفة والتً تتضمن استخ
 الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. فً حال تعذر ذلن فإن تحدٌد المٌمة العادلة ٌتطلب التمدٌر واالجتهاد.

 تدنً لٌمة ذمم العمود التموٌلٌة واالستثمارٌة 
المسجلة فً بٌان الدخل الموحد بناء  المخصصاتلتمدٌر كفاٌة  دوريتموم المجموعة بمراجعة ذمم العمود التموٌلٌة واالستثمارٌة بشكل 
 باالجتهاداتتمدٌر التدفمات النمدٌة المستمبلٌة تموم المجموعة  وعندعلى تمدٌرات اإلدارة لمبالػ وفترات التدفمات النمدٌة المستمبلٌة. 

رئٌسً على فرضٌات وعوامل متعددة  حول وضع العمٌل المالً وصافً لٌمة الضمانة المتولع تحمٌمها. إن هذه التمدٌرات مبنٌة بشكل
لها درجات متفاوتة من التمدٌر وعدم التٌمن وأن النتائج الفعلٌة لد تختلؾ عن التمدٌرات وذلن نتٌجة التؽٌرات الناجمة عن أوضاع 

 وظروؾ تلن التمدٌرات فً المستمبل.

 

تموم المجموعة بتشكٌل مخصص النخفاض المٌمة بشكل باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تمٌٌم ذمم األنشطة التموٌلٌة بشكل منفرد، 

 .وتمٌٌمها بشكل جماعً النخفاض المٌمة االئتمانجماعً، وذلن بتجمٌع ذمم األنشطة التموٌلٌة ذات السمات المتشابهة لمخاطر 

 الموجودات الضرٌبٌة المإجلة
تحمك  دالخاضعة للضرٌبٌة والمتولع االستفادة منها عنؼٌر ٌتم االعتراؾ بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة عن الخسائر أو المصارٌؾ 

ٌتطلب االعتراؾ بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة تمدٌرات من اإلدارة مبنٌة على فترة ومبالػ األرباح المستمبلٌة  الربح الضرٌبً.
 خطط الضرٌبٌة المستمبلٌة.ال إلىالخاضعة للضرٌبة باإلضافة 

 

 مبدأ االستمرارٌة
. وعلى الرؼم من حالة عدم العمل على أساس مبدأ االستمرارٌةفً الستمرار على االمجموعة  لدرةلامت إدارة المجموعة بتمدٌر مدى 

متؤكدة من أن المجموعة لدٌها  وحالة عدم التٌمن المستمبلٌة فإن إدارة المجموعة االستمرار التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة
المالٌة الموحدة  تالبٌانابناء علٌه، فمد تم إعداد  ة لتساعدها على االستمرار بالعمل فً المدى المستمبلً المنظور.الموارد الكافٌ

 على أساس مبدأ االستمرارٌة.المرحلٌة المختصرة 
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 الكسب أو الصرف المخالف لمشريعة اإلسالمية:

 ٌظهر ) ٌسمى صندوق المخالفات الشرعٌة ( فً حساب خاص والمكاسب المخالفة للشرٌعة اإلسالمٌةٌموم البنن بتسجٌل اإلٌرادات 
  الثالثةوخالل  وٌتم الصرؾ منه على أوجه الخٌر بعد أخذ موافمة الهٌئة الشرعٌة. الذمم الدائنةالمركز المالً الموحدة  ضمن بٌان فً 

ممارنة   مبالػ إلى صندوق المخالفات الشرعٌة بناء على لرارات الهٌئة الشرعٌة أٌة تم ترحٌللم ٌ 6027آذار  52المنتهٌة فً  أشهر

 .6026خالل عام ل.س(  9,,119191 )مع ترحٌل مبالػ ممدارها 

 وهذه المبالػ ناتجة عن : 

 

 

 

2012كانون األول   البٌان  2012آذار  31  31 

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 من البنونفوائد  1,816,770  1,313,334

 تجنٌب أرباح معامالت ؼٌر شرعٌة -  7,500

 زٌادة بالصندوق -  64,500

 إجمالً إٌرادات صندوق المخالفات الشرعٌة  112121220  1,385,334

 رصٌد صندوق المخالفات الشرعٌة  -  -

 
 وكانت حركة صندوق المخالفات الشرعٌة كما ٌلً:

 2012كانون األول31
 

 البٌان  2012آذار31

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة

 - 
 

 رصٌد صندوق المخالفات الشرعٌة فً بداٌة الفترة -
1,385,334 

 
 الزٌادة خالل العام 1,816,770

)1,385,334( 
 

 االستخدامات خالل العام (1,816,770)

- 
 

 رصٌد صندوق المخالفات الشرعٌة فً نهاٌة الفترة -

 الشرعٌة ٌصرؾ رصٌد هذا الصندوق فً نهاٌة كل عام إلى عدد من الجمعٌات الخٌرٌة.وبموجب موافمة هٌئة الرلابة 

 
 ُأسس توزيع األرباح فيما بين أصحاب حقوق الممكية وأصحاب حسابات االستثمار الُمطمقة:

وإٌرادات ناجمة عن عموالت البنن، حٌث أن اإلٌرادات  التموٌلٌةو ألنشطة االستثمارٌةٌتم تمسٌم اإلٌرادات إلى إٌرادات ناجمة عن ا
أصحاب حسابات اإلستثمار الناجمة عن عموالت البنن أو عن أرباح المتاجرة بالعمالت تكون كافة من حك البنن، وال توزع على 

 اإلستثمار المطلك  )مضاربة(.أصحاب حسابات وال عاللة لها باستثمار أموال  بننلكونها ناتجة عن الخدمات التً ٌمدمها الالمطلك 

ً من رأس المال  ٌتم فصل اإلٌرادات المتؤتٌة من االستثمار، بكل عملة على حدة، إلى إٌرادات متؤتٌة من استثمارات ممولة كلٌا
 توزع (.أصحاب حسابات اإلستثمار المطلكواستثمارات ممولة بشكل مختلط ) من رأس المال وأموال )االستثمارات الذاتٌة( 

 المساهمٌن الخاضع لالستثمار أو ما ٌدخل فً حكمها حموق متوسط من كل على وتناسب نسبةإما  مختلط مصدر من المتؤتٌة ٌراداتاإل
أو  اإلٌرادات حسب طرٌمة النمر منأصحاب حسابات اإلستثمار المطلك )عمود المضاربة(  حصة الستخراج الحسابات وذلن ومتوسط

ب حسابات اإلستثمار المطلك )عمود الوكالة( وذلن وفك متطلبات لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم حسب عمد الوكالة المبرم مع أصحا
 .6026نٌسان  9والصادر بتارٌخ  0/ م ن / ب 850/

ً منه االموال التً استخدمها البنن فً شراء الموجودات الثابتة  االستثمارات :ٌتضمن متوسط حموق المساهمٌن رأس المال مطروحا
 (، واالستثمارات العمارٌة.) مشارٌع تحت التنفٌذ تنفٌذ المشارٌع الخاصة بالبنن، شركاتلالتً تمثل مساهمته فً رإوس أموال االذاتٌة 
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 السٌاسات المحاسبٌة )تتمة(:-2

 :التالٌة الشرائح ىبناء علصحاب حسابات اإلستثمار المطلك أل المرجح المتوسط ٌحتسب المبلػ المستثمر والذي ٌمثل

 
993,  9931 

 %30 حساب التوفٌر

 

30% 

 %85 ودٌع العطاء

 

85% 

 %90 ودٌعة األمان

 

90% 

 %55 شهرحساب ألجل )ودٌعة( لمدة 

 

55% 

 %75 حساب ألجل )ودٌعة( لمدة ثالثة أشهر

 

75% 

 %80 حساب ألجل )ودٌعة( لمدة ستة أشهر

 

80% 

 %85 حساب ألجل )ودٌعة( لمدة اثنا عشر أشهر

 

85% 

 %90 ألجل )ودٌعة( لمدة اربعة وعشرٌن شهراً حساب 

 

90% 

 
 . ممابل ضمانهم لها المساهمٌن حموق حصة ضمن تدخل الجارٌة الحسابات أرباح إن

هو صافً مبلػ اإلٌرادات المتؤتٌة من مصدر مختلط )إجمالً  أصحاب حسابات اإلستثمار المطلكٌكون الربح المابل للتوزٌع على 
اإلٌرادات بعد طرح النفمات التً وافمت هٌئة الرلابة الشرعٌة على تحمٌلها على وعاء المضاربة كون هذه النفمات ؼٌر واجبة على 

 ستثمار.المضارب( بعد طرح حصة مشاركة رأس المال ومبلػ المضاربة العائد للبنن واحتٌاطً مخاطر اال

فً حال أظهرت نتائج إٌرادات االستثمار خسائر سٌتحمل كل من المساهمٌن وأصحاب حسابات االستثمار المطلك هذه الخسارة بنسبة 
فإنه ٌتحمل الخسائر الناجمة عن هذا  و/أو مخالفته شروط العمد أو تمصٌرهو/مساهمتهم وفك الشرائح أعاله إال فً حال تعدي البنن 

 .المخالفة ومصٌر أالتالتعدي أو 

ٌتم التنضٌض بشكل شهري أما توزٌع األرباح فٌتم عند تارٌخ استحماق الودٌعة حتى نهاٌة الشهر السابك لالستحماق اما األٌام المتبمٌة 
 بالتنضٌض احتساب وتحدٌد الربح. دالشهر. ٌمصخالل شهر االستحماق فٌتم توزٌع ربحها عند نهاٌة 

  
 كما ٌلً: السنوي على المبلػ الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلك خالل السنةبلػ متوسط العائد    

 2016كانون األول  13
 

  1037آذار  13
 

 سوري دوالر ٌورو
 

  سوري دوالر ٌورو
 

 متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار  9691% 3693% %,961  4.89% 1.22% 1.10%

    
 % لحسابات االستثمار المطلك:200الفعلً على المبلػ الخاضع لالستثمار فً حال كانت نسبة المشاركة بلػ متوسط العائد 

 1036كانون األول  13
 

  1037آذار  13
 

 سوري دوالر ٌورو
 

  سوري دوالر ٌورو
 

1.22%  2.04%  2.32%  متوسط العائد على المبلغ الخاضع لالستثمار  33619% 9699% 3693%  

مع تفوٌض االدارة بتخفٌض النسبة على سبٌل التبرع  من صافً الربح المتحمك% 50تحتسب نسبة مضاربة )تمثل ربح البنن(    

بهدؾ رفع معدل  لصالح أصحاب حسابات االستثمار المطلمة كمضارب من حصته  لام البنن خالل العام بالتنازل عن جزءحٌث 
 .العائد الموزع على المودعٌن 

 %.200لام المصرؾ بالتبرع بجزء من ارباحه الصحاب االستثمار المطلمة فً ودٌعة االمان من خالل رفع نسبة المشاركة الى   

 ح أصحاب حساب االستثمار المطلمة.% من أربا20ٌحتسب احتٌاطً مخاطر االستثمار بما ٌعادل  

( 0/م ن/ب 850ٌتم توزٌع األرباح بما ٌتناسب مع السٌاسة المعتمدة فً البنن وبما ٌتناسب مع لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم ) 
 .6026نٌسان  9الصادر بتارٌخ 

 تموم سٌاسة البنن على إعطاء أولوٌة االستثمار ألموال المودعٌن فً الوعاء االستثماري
 فٌما مَول البنن جمٌع استثماراتهمن رأس المال فمط، ومساهمته فً رإوس أموال الشركات  العمارٌةلام البنن بتموٌل استثماراته  

 .(أصحاب حسابات اإلستثمار المطلكاألخرى  من مصدر مختلط )من رأس المال وأموال 
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 السٌاسات المحاسبٌة )تتمة(:-2
 :  (  خروج أصحاب الحسابات االستثمارٌة ) كسر الودائع

رؼب صاحب الحساب االستثماري بالخروج من االستثمار لبل نهاٌة الفترة المحددة , ولررت االدارة عدم منحه كامل أو  فً حال
جزء األرباح المتحصلة عن فترة االستثمار, فٌطبك على هذا الخروج مبدأ التخارج بٌن صاحب الحساب االستثماري وبٌن أموال 

ن فً حال كانت اموال أصحاب الحسابات مستثمرة بالكامل , وبموجب هذا المبدأ ٌصالح وعاء المضاربة أوالً ثم أموال المساهمٌ

 , صاحب الحساب وعاء المضاربة أو أموال المساهمٌن عن حصته فً موجودات المضاربة

  : ومصٌر األرباح ٌوزع على النحو اآلتً

إلى وعاء المضاربة لبل حسم نسبة مضاربة البنن إلعادة إن تم التخارج مع أموال وعاء المضاربة : تعود أرباح هذه الودٌعة    -

توزٌعها  على أصحاب حسابات االستثمار المطلك والبنن , أو ترحل إلى حساب مخاطر االستثمار )لصالح أصحاب الحسابات 
 ( االستثمارٌة

 أما إن تم التخارج مع أموال المساهمٌن : فٌختص المساهم بربح هذا الحساب . -
 

المخصص الخاص لتدنً لٌمة الذمم واألنشطة التموٌلٌة، واالحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل، بمراجعة تفصٌلٌة لها من لبل  وٌتم تمدٌر
 6009كانون األول   9الصادربتارٌخ 0//م ن/ب 597إدارة البنن بناًءعلى تمدٌرات إدارة البنن وأحكام لرارمجلس النمد والتسلٌؾ رلم

 المعدل  6026تشرٌن الثانً  25الصادر بتارٌخ  906، والمرار 6020نٌسان20الصادربتارٌخ 0/من/ب 650وتعدٌالته،والمرار رلم 
 69والصادر بتارٌخ  0/ م ن / ب 2079وتعدٌالته والذي تم تمدٌد العمل به بموجب لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم / 597للمرار 

 .50/06/6025( تارٌخ 2/م/6672، وبموجب التعمٌم رلم )06/00/6025تارٌخ  2/م/2205، و بموجب التعمٌم 6020كانون الثانً 
ٌتم االعتراؾ بالخسائر الناتجة عن تدنً المٌمة فً بند مصروؾ مخصص تدنً لٌم ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة ضمن بٌان الدخل 

واألموال التً ٌضمنها البنن ضمن  الموحد.كما ٌتم حجز احتٌاطً عام لمخاطر التموٌل المرتبطة باألصول الممولة من المساهمٌن
احتٌاطً خاص ضمن حموق الملكٌة، وٌتم دمج حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلمة من االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل فً 
حساب احتٌاطً مخاطر االستثمار، وٌجب أال ٌمل رصٌد احتٌاطً مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم 

الخاص بالمصارؾ اإلسالمٌة أو لٌمة حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلمة من االحتٌاطً العام  6005( لعام 55ٌعً رلم )التشر

  لمخاطر التموٌل، أٌهما أكبر.
 
 
 

 نمد وأرصدة لدى مصارف مركزٌة 1
 

 

 
وفما لموانٌن وأنظمة المصارؾ، على البنن االحتفاظ باحتٌاطً إلزامً لدى مصرؾ سورٌة المركزي على شكل ودائع من دون )*(

لٌرة سورٌة والتً   (2,010,286,201) مبلػ 6027آذار  52فوائد، ولد بلػ رصٌد االحتٌاطً لدى مصرؾ سورٌة المركزي كما فً 

 6الصادر بتارٌخ  5958رئاسة مجلس الوزراء رلم  وذلن باالستناد الى المرار الصادر عن% من متوسط ودائع العمالء 5 نسبة تمثل
، إن هذا االحتٌاطً إلزامً وال ٌتم 2016كانون األول  52ٌرة سورٌة كما فً ل   (2090009650675)  مبلػ ممابل 6022للعام  أٌار

 استعماله خالل أنشطة البنن التشؽٌلٌة.
 
 
 
 
 
 
 

 1036 األول كانون 13  1037آذار  13  

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    
 1,729,776,698  2,365,236,375 نمد فً الخزٌنة

    أرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي :
 16,472,601,308  14,037,800,706 حسابات جارٌة / ودائع تحت الطلب

 1,900,925,673  2,010,286,201 متطلبات االحتٌاطً النمدي)*(

 18,413,323,282  20,103,303,679 
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 وحسابات استثمار لدى المصارف ومإسسات مصرفٌة لمدة ثالثة أشهر أو ألل:إٌداعات  0
 مصارف محهيت مصارف خارجيت المجموع

 

  1037آذار 13 1036كانون األول  13 1037آذار 13 1036كانون األول  13 1037آذار 13 1036كانون األول  13

 البٌان لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

34,546,920,331 26,723,856,697 22,298,561,766 15,871,953,672 12,248,358,565 10,851,903,024 
دسبثبد جبسَخ ورذذ 

 انطهت

95,089,766,890 108,444,000,000 94,049,766,890 100,094,250,000 1,040,000,000 8,349,750,000 
دسبثبد اسزثمبس مطهمخ 

 5األطهٍ اسزذمبلهب 
 أشهش أو ألم

362,608,529 659,407,790 362,608,529 659,407,790 - - 

رأمُىبد ومذَخ نذي انجىىن 

وانمؤسسبد انمبنُخ 

 5اسزذمبلهب االطهٍ 
 أشهش او ألم

 انمجمىع 19,201,653,024 13,288,358,565 116,625,611,463 116,710,937,185 135,827,264,487 129,999,295,750

 

ً للنظام األساسً وعمد التؤسٌس فإن البنن ال ٌتماضى أٌة فوائد على الحسابات الجارٌة لدى البنون والمإسسات المصرفٌة  وفما
 المحلٌة والخارجٌة.

 

 :حسابات استثمار لدى المصارف ومإسسات مصرفٌة لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر 0
  مصارف محهيت مصارف خارجيت المجموع

 انبيان 1037آذار  13 1036كانون األول 13 1037آذار  13 1036كانون األول 13 1037آذار  13 1036كانون األول 13

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 

 حسابات استثمارٌة مطلمة  75,000,000 35,000,000 23,780,546,790 8,402,081,690 23,855,546,790 8,437,081,690

- - - - - - 
تؤمٌنات نمدٌة لدى البنون 

 والمإسسات المالٌة

(6,778,541,690) (6,778,541,690) (6,778,541,690) (6,778,541,690) - - 
لٌمة  مخصص انخفاض فً

 مطلمة )**( حسابات استثمارٌة

1,658,540,000 17,077,005,100 1,623,540,000 17,002,005,100 35,000,000 75,000,000 
 

 
 :مطلمة استثمارٌة حسابات لٌمةخفاض ٌما ٌلً تفصٌل الحركة على مخصص انف( *)* 

 
(، ضد شركة دار اإلستثمار فً المحكمة الكلٌة التابعة لوزارة 5تجاري كلً/ 5770/6009برفع دعوى لضائٌة، رلم ) المصرؾلامت إدارة 

ً للجلسة المنعمدة بتار  لالطالعفمد حكمت المحكمة بانتداب خبراء مختصٌن من وزارة العدل  6020شباط  25خ ٌالعدل فً الكوٌت. وتبعا

لحضور الخصوم أمام الخبٌر، وحددت  6020 آذار 25على أوراق الدعوى ومستنداتها وإثباتات الطرفٌن. ولد حددت جلسة المحكمة بتارٌخ 

 م بمثابة إعالن للخصوم.لتسلٌم الخبٌر تمرٌره. واعتبر النطك بالحك 6020حزٌران  68جلسة 

 االستثمار دار بطلب البت لحٌن اإلجراءات بولؾ لراراً  6020 أٌار 5 بتارٌخ االستثمار دار شركة ضد دعوى البنن أصدرت المحكمة فً

  .الكوٌتً المالً االستمرار لانون حسب الهٌكلة إلعادة

 

 1036كانون األول  13  1037آذار  13 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 (4,410,250,670)  (6077805020690) رصٌد فً بداٌة السنة

 -  - حسابات استثمارٌة مطلمةٌضاؾ: مخصص انخفاض لٌمة 

 (2,368,291,020)  - الصرؾفرولات سعر 

 (6,778,541,690)  (6,778,003,690)  رصٌد نهاٌة السنة
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 أشهر) تتمة(: ثالثةحسابات استثمار لدى المصارف ومإسسات مصرفٌة لمدة تزٌد عن  -0

ً بتارٌخ  إلعادةالدائرة التجارٌة  صدرت المحكمة المختصة،أ بالتصدٌك على خطة شركة دار  2011 حزٌران2 هٌكلة الشركات، حكما

 إجراءاتالهٌكلة المالٌة، تتولؾ جمٌع  إلعادةاالستثمار. وبناًء على الحكم الصادر لصالح الشركة فٌما ٌتعلك بالتصدٌك على الخطة المطورة 
، وفً 2011حزٌران 50التماضً والتنفٌذ المتعلمة بالتزامات الشركة خالل فترة الخطة التً تستمر حتى ست سنوات اعتباراً من تارٌخ 

 .حالة إخالل الشركة بتنفٌذ الخطة فإنه ٌحك للمحكمة إلؽاء التصدٌك على الخطة وإلؽاء الحماٌة المانونٌة

ار االستثمار ستموم بدفع مبلػ الدفعة األولى للمستثمرٌن األفراد خالل الستة أشهر األولى فً حٌن سٌتم سداد الهٌكلة فإن د إعادةوفماً لخطة 
بعة الدفعة الثانٌة للمإسسات المالٌة الصؽٌرة ؼٌر المصرفٌة خالل سنة من تارٌخ بدء تنفٌذ الخطة. أما فً السنوات الثانٌة والثالثة والرا

ومنها بنن الشام  حٌث من المفترض  كون هنان دفعات دورٌة للمجموعات المتبمٌة من البنون والمستثمرٌنست ( 6027-6025)  والخامسة

والتً ستشكل الرصٌد المستحك الى تلن  6027حزٌران  50تلٌها الدفعة النهائٌة لبل ، 02/07/6025أن ٌتم سداد أول دفعة له بتارٌخ 

 .السنوٌة الممررة من لبل المحكمة خالل فترة زمنٌة مدتها ثمانً سنوات ونصؾ السنةالى مبلػ ٌساوي األرباح  باإلضافةالمجموعات، 

الهٌكلة أو من خالل  أعادةخطة خالل  من حموله كافة ٌحصل وٌتولع البنن أن االستثمار دار شركة بذمة ثابتة الشاممصرؾ  مدٌونٌة إن
 وتعتمد إدارة البنن أن مخصص االنخفاض المكون كاؾ..فً حال تعثر خطة إعادة الهٌكلةالمذكورة المضائٌة الدعوى

؛ كما توجٌه كتاب للبنن المركزي الكوٌتً لوضعه 6025حزٌران  50تم توجٌه كتاب لشركة دار االستثمار بتارٌخ استحماق المسط األول 

 أمام مسإولٌته وإعالمه بعدم التزام الشركة بخطة إعادة الهٌكلة الممرة من لبله.

فً الكوٌت لدراسة سبل البدء بإجراءات التنفٌذ المضائً وإلزامه بسداد االلتزامات  محاماةتم تكلٌؾ مكتب  6025األول  فً شهر تشرٌن

 المترتبة بذمته، وٌموم البنن بمتابعة ذلن مع مكتب الحمدان بهدؾ تحصٌل المدٌونٌة المائمة بؤفضل السبل الممكنة.

 آخر مستجدات لضٌة دار االستثمار:

، وبتارٌخ 8/6020لام بنن الكوٌت المركزي بتمدٌم طلب باعتبار خطة إعادة الهٌكلة كؤن لم تكن لٌد برلم  6020/أٌار/26بتارٌخ 

صدر لرار عن دائرة  إعادة الهٌكلة باعتبار خطة إعادة الهٌكلة كؤن لم تكن وإلؽاء ولؾ كافة اإلجراءات المضائٌة  6020/تموز/60

 .والتنفٌذٌة

والتً بدورها ردت الطعن موضوعاً بتارٌخ  2تجاري/ 6020لسنة  2666ستثمار بهذا المرار أمام محكمة التمٌٌز برلم طعنت شركة دار اال

 .6025/حزٌران/27

بها ولد لجؤت شركة دار االستثمار مرة أخرى إلى  دائرة  إعادة الهٌكلة طلباً لولؾ كافة اإلجراءات المضائٌة المتخذة بحمها، وتم تؤشٌر طل•
وتم احالة الطلب إلى بنن الكوٌت المركزي لدراسة المركز المالً للشركة،  حٌث اكد   6025/آب/5ل رئٌس الدائرة بالمبول بتارٌخ من لب

 فً  تمرٌره على عجز الشركة المذكورة عن اداء التزاماتها وعدم لدرتها على مواصلة نشاطها وعدم كفاٌة اصولها لسداد التزاماتها مع عدم
انٌة نهوض الشركة من عثرتها، وذلن رؼم الفرصة التً أتٌحت لها للنهوض مرة ثانٌة من خالل خطة اعادة الهٌكلة الممدمة االمل فً امك

برفض طلب اعادة الهٌكلة واعتبارها كؤن لم تكن، مما  22/06/6026بتارٌخ  صدر المرار، ونتٌجة لما سبك 6/6/6022من الشركة بتارٌخ 

ً والتنفٌذ على اموالها.ٌفسح المجال من جدٌد لمالحم ً دراسة سبل إعادة مباشرة اإلجراءات المضائٌة لتحصٌل  ة الشركة لضائٌا و ٌتم حالٌا
 .حموق المصرؾ
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 صافً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة األنشطة التموٌلٌة: 6
 

  مشتركة ذاتٌة المجموع

كانون األول  13

1036 
 1037آذار  13

كانون األول  13

1036 

آذار  13

1037 
 1037آذار  13 1036كانون األول  13

 لٌرة سورٌة 
 

لٌرة  لٌرة سورٌة
 سورٌة

 انبيان لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

33,690,929,236  40,679,542,707    33,690,929,236  40,679,542,707  
المرابحة والمرابحة لألمر 

 بالشراء

 ٌضاؾ: ذمم اخرى)**(  128,906,599  128,906,599    128,906,599  128,906,599

(2,338,871,258) (2,576,750,994)   (2,338,871,258) (2,576,750,994) 
)نالصاً(: األرباح المإجلة 

 للسنوات المادمة

(129,154,591) (118,805,584)   (129,154,591) (118,805,584) 
)ٌنزل(: األرباح المحفوظة 

)***( 

(2,257,287,760) (2,407,287,760)   (2,257,287,760) (2,407,287,760) 
)ٌنزل(: مخصص تدنً 

 لمحفظة التسهٌالت
 االئتمانٌة )****( 

29,094,522,226  35,705,604,967    29,094,522,226  35,705,604,967  
صافً ذمم البٌوع المإجلة 

 وأرصدة التموٌالت

 
إلى التزامات فعلٌة، مثل االعتمادات الممنوحة بٌان المركز المالً الموحد ذمم ناجمة عن تحول االلتزامات المحتملة خارج  )*( تمثل
 واستحك موعد دفعها ولم ٌِؾ العمالء بالتزاماتهم فمام البنن بدفعها نٌابة عنهم. البننلعمالء 

 .اإلٌرادات التموٌلٌة الخاصة بالسنةٌتم استبعاد أرباح الدٌون ؼٌر المنتجة من  (**)
 )***( لم ٌمم البنن بتحمٌل وعاء المضاربة بؤٌة أعباء تتعلك بمخصصات تدنً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت.

 
 كافة ذمم البٌوع وأرصدة األنشطة التموٌلٌة أعاله هً استثمارات مشتركة مع أصحاب حسابات االستثمار

 
%( من رصٌد ذمم البٌوع 5005ل.س أي ما نسبته ) 6005205650655الُمإجلة وأرصدة التموٌالت ؼٌر المنتجة  بلؽت ذمم البٌوع 

% ( فً 6076لٌرة سورٌة أي ما نسبته )  6068607790758ُممابل  52/05/6027الُمإجلة وأرصدة التموٌالت كما فً 

52/26/6026. 

 0075ل.س أي ما نسبته ) 2095605570652لمنتجة بعد تنزٌل األرباح المحفوظة بلؽت ذمم البٌوع الُمإجلة وأرصدة التموٌالت ؼٌر ا

 6025706650207ممابل  52/05/6027٪( من رصٌد ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت  بعد تنزٌل األرباح المحفوظة كما فً 

 52/26/6026٪( فً  6000ل.س أي ما نسبته )

 .ذمم بٌوع ُمإجلة ممنوحة للحكومة السورٌة وبكفالتها دال ٌوج
 
تم اعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانٌة من لبل المصرؾ لتمدٌر مدى كفاٌة المخصصاات المحاتفظ بهاا وارتاؤت ادارة المصارؾ  -

 لٌرة سورٌة  2008607760860مبلػ:   6027-05-52االحتفاظ بمخصصات اضافٌة ٌبلػ رصٌدها فً 

 
حسب لرارات مصرؾ سورٌة المركزي النافذة مبلػ  52/05/6027ٌبلػ مخصص الدٌون المنتجة للتسهٌالت المباشرة المائمة بتارٌخ 

 ل.س 2550566ل.س وللتسهٌالت ؼٌر المباشرة مبلػ ولدره   5708000056

 
رارات مصرؾ سورٌة المركزي النافذة حسب ل 52/05/6027ٌبلػ مخصص الدٌون ؼٌر المنتجة للتسهٌالت المباشرة المائمة بتارٌخ 

 ل.س 0ل.س وللتسهٌالت ؼٌر المباشرة مبلػ ولدره  2066806000566مبلػ 

 
 لم ٌمم البنن بتحمٌل أصحاب حسابات االستثمار بؤي أعباء تتعلك بمخصصات تدنً ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة.

 
لٌرة   6507750985( بمبلػ 0/م.ن.ب906جلس النمد والتسلٌؾ )تم االحتفاظ بالمخصصات السابمة الفائضة عن متطلبات لرار م

لٌرة سورٌة مشكلة على التسهٌالت ؼٌر المباشرة،  وتبلػ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلمة مبلؽاً  90756,065سورٌة، منها 

 لٌرة سورٌة 605520620ولدره 
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 )تتمة(:ة صافً ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة األنشطة التموٌلٌ-6

 :مخصص تدني ذمم البيوع المؤجمة وأرصدة التمويالتفٌما ٌلً تفصٌل الحركة على و
 

 

 7132كاوىن األول  13 7132رار آ 13

 

 نيرة سىريت نيرة سىريت نيرة سىريت نيرة سىريت نيرة سىريت نيرة سىريت

 
 انمجمىع مىتجت انذيىن انغير انذيىن انمىتجت انمجمىع انذيىن انغير مىتجت انذيىن انمىتجت

  1,593,879,806  1,359,974,351  233,905,455  2,257,287,761  2,115,170,963  142,116,798 الرصٌد فً بداٌة السنة

  695,305,666  695,305,666    150,000,000  19,233,972  130,766,028 المكون خالل السنة

 (91,790,408)   (91,790,408)  0    0 االستردادات خالل السنة
المستخدم من المخصص 

 خالل السنة )دٌون معدومة(
  0  0    (25,812,779) (25,812,779) 

  85,705,475  85,703,724  1,752  0  0  0 فرق سعر الصرؾ

  2,257,287,760  2,115,170,962  142,116,798  2,407,287,761  2,134,404,935  272,882,826 الرصٌد فً نهاٌة السنة

 
 . ن جمٌع المخصصات أعاله محسوبة على أساس العمٌل الواحدإ

 .إن جمٌع المخصصات هً من موارد مشتركة
مبلااػ  2017-03-31بلؽات المخصصاات التااً انتفات الحاجااة إلٌهاا نتٌجااة تساوٌات أو تساادٌد دٌاون وحولاات إزاء دٌاون أخاارى حتاى 

 31/12/2016لٌرة سورٌة فً  123,979,049لٌرة سورٌة ممابل   88,498,315

 
 

 :األرباح المحفوظة
  مشتركة ذاتٌة المجموع

كاوىن  13

 7132األول 
 7132رار آ 13

كاوىن  13

 7132األول 
رار آ 13

7132 
كاوىن األول  13

7132 
 7132رار آ 13

 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 

 الرصٌد فً بداٌة السنة  129,154,591  189,543,967      129,154,591  189,543,967

 السنةاألرباح المحفوظة خالل   1,549,157  20,277,020      1,549,157  20,277,020

(67,774,171) (10,547,942)     (67,774,171) (10,547,942) 
خالل السنة المحولة  ةالمحفوظاألرباح 

 إلى إٌرادات

 األرباح المحفوظة التً تم إعدامها  0 (13,463,239)      0 (13,463,239)

 فرق سعر صرؾ (1,350,222)  571,014     (1,350,222)  571,014

 الرصٌد فً نهاٌة السنة  118,805,584  129,154,591  0  0  118,805,584  129,154,591
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 :صافً الموجودات لٌد االستثمار أو التصفٌة 7
 مشتركت راتيت المجموع

 
كانون  13

 1036األول
 1037آذار 13

كانون  13

 1036األول
 1037آذار 13

كانون  13

 1036األول
 1037آذار 13

 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 

 مىجىداد ممزىبح ثغشع انمشاثذخ 350,202,994 80907600260 - - 350,202,994 80907600260

 )*( مىجىداد ممزىبح ثغشع اإلجبسح انزشغُهُخ 71,154,400 7202500000 - - 71,154,400 7202500000

 مىجىداد آَهخ نىفبء دَىن 1,160,000 202600000 - - 1,160,000 202600000

 اإلجمالً 422,517,394 911,070,060 - - 422,517,394 911,070,060

(7202500000)  )71,154,400( - - (7202500000)  )71,154,400( 
مخظض رذوٍ لُمخ مىجىداد ممزىبح ثغشع 

 )*( خانزشغُهُاإلجبسح 

(73,300,000)  )71,154,400( - - (73,300,000)  المخصصات )71,154,400( 

      
 

 الصافً 351,362,994 850,920,164 - - 351,362,994 850,920,164

 
كلفة من مشارٌع لٌاد التنفٌاذ إلاى موجاودات لٌاد االساتثمار تبتحوٌله بال 6020هً عبارة عن لٌمة عمار لام البنن خالل عام  )*   (

بهاا  مارت. ونتٌجة للظروؾ التً البنن استخدام هذا العمار ألؼراض اإلجارة التشؽٌلٌة والحصول على عائد إٌجار منه بسبب نٌة 
والكسر والحارق فماد لاررت إدارة المصارؾ احتجااز مخصاص  ةالمذكور للسرللتعرض المبنى المائم فٌه العمار  الدولة وكنتٌجة 

 .6026كانون األول  52لٌرة سورٌة كما فً 71,154,400  البالؽة  تدنً بكامل لٌمته 

 
 

 وفاء لدٌون مستحمة:فٌما ٌلً ملخص الحركة على الموجودات التً آلت ملكٌتها للمصرف    

 
 

 :عمارٌةاستثمارات  8
 

 البٌـــــــان مشتركة  ذاتٌة  المجموع

كانون األول  13
2016 

 
آذار  13

2017 
 

كانون  13

 2016األول
 

آذار  13
2017 

 
كانون  13

 2016األول
 

13 

  2017آذار

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 

           

 
99,12491999  

-

99,12491999 
 -  -  99,12491999  99,12491999 

استثمارات عمارٌة 
 (*) بؽرض زٌادة المٌمة

99,15991999  99,15991999  -  -  99,15991999  99,15991999 

  

إلاى اساتثمارات عمارٌاة بسابب نٌاة مشاارٌع تحات التنفٌاذ مان فاً مدٌناة حلاب لٌمة عمار ، لام البنن بتحوٌل 6020 خالل عام))*     

فماط  سااهمً البنان مالعمار ٌعود أثره على حماوق  هذا سعر. إن أي تؽٌر فً لٌمته زٌادةاالحتفاظ بهذا العمار بؽرض تولع  البنن
 .بشكل كامل من رأس مال البنن تم تموٌلههذا العمار  كون

 إجمالً
 

 إجمالً
 

موجودات 
 مستملكة أخرى

 

عمارات 
   مستملكة

 1036 

 

13-1-1037 

 

13-1-1037 

 

13-1-1037   
 لٌرة سورٌة  

 
 لٌرة سورٌة 

 
 لٌرة سورٌة 

 
   لٌرة سورٌة 

 1,160,000 
 

 رصيد بداية السنة   1,160,000  -  1,160,000

- 
 

 إضافات   -  -  -

- 
 

 استبعادات    -  -  -

- 
 

 خسارة التدني   -  -  -

1,160,000 
 

 رصٌد نهاٌة السنة   1,160,000  -  1,160,000
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 استثمارات عمارٌة )تتمة(: 8
 العمارٌة: االستثماراتالحركة على  فٌما ٌلً تفصٌل 
 

 1036كانون األول  13  1037آذار  13 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    
 424,735,000  99,12491999 تكلفة اإلستثمار

 82,685,000  - * التؽٌر فً المٌمة العادلة خالل السنة

 
99,15991999  007,010,000 

 
حصل البنن على تمٌماٌن لخبٌارٌن محلفاٌن مساتملٌن لمٌماة العماار وكانات نتٌجاة التمٌٌماات تادل علاى  6026كانون األول  66*فً 

ارتفاع لٌمة العمارات، ولررت إدارة البنن اختٌار التمٌٌم األلل  بسابب الظاروؾ والتؽٌارات المحٌطاة  حٌاث تام تحدٌاد التؽٌار فاً 

 .(  لٌرة سورٌة8606850000والبالػ  )  6026 األول كانون 52عمارٌة  كما فً المٌمة العادلة لالستثمارات ال

 
 موجودات أخرى 9

 1036كانون األول  13  1037آذار  13 البٌان
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 7760878,667  696,762,083 )*(إٌرادات برسم المبض 

 ً  59007950552  624,042,996 مصروفات مدفوعة ممدما

 5006500659  39,578,287 ممدمة لشراء أصولدفعات 

 506000000  3,200,000 تؤمٌنات مدفوعة للؽٌر

 2000000  100,000 (*ذمم شركة تؤمٌن )*

 0907790266  85,614,276 مدٌنون مختلفون

 2905580020  24,771,699 مخزون طوابع ولرطاسٌة

 1,294,766,153  1,474,069,341   المجمـــــــوع                                     

 . تمثل اٌرادات االستثمار المحممة وؼٌر مستحمة المبض عن اٌداعات وحسابات لدى المصارؾ والمإسسات المالٌة )*(

 .ٌمثل هذا المبلػ المطالبات مع شركة التؤمٌن فٌما ٌتعلك بحادثة السرلة التً تعرض لها فرع حمص  (**)
 
 
 
 

 ودٌعة مجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي  30
ٌجاب علاى المصاارؾ الخاصاة أن تحاتفظ لادى مصارؾ  6002( لعام 68المشتركة رلم )و بناء على لانون إحداث المصارؾ الخاصة

، ٌاتم األفاراج عنهاا عناد  فائادةال ٌستحك علٌها أٌاه % من رأس مال المصرؾ 20سورٌة المركزي بودٌعة مجمدة ) محجوزة ( تعادل 

 تصفٌة المصرؾ.
 1036كانون األول  13  1037آذار  13 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    
 68206980525  281,698,513 باللٌرة السورٌة ةرصٌد الودٌعة المجمد 

 6065506050552  2,233,205,351 الى اللٌرة السورٌة( رصٌد الودٌعة المجمدة  بالدوالر األمرٌكً )محوالً  

 2,514,903,864  2,514,903,864 
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 :ٌداعات وحسابات استثمار مصارف ومإسسات مالٌةا 33
 داخل الجمهورٌة خارج الجمهورٌة المجموع

 
كانون األول  13

7332 
 7332آذار  13

كانون األول  13
7332 

 7332آذار  13
كانون األول  13

7332 
 7332آذار  13

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  

 وتحت الطمب حسابات جارية 141,137,619,528 113,076,945,287 837,204,348 174,925,799 141,974,823,876 113,251,871,087 

1,519,350,000 815,000,000 - - 1,519,350,000 815,000,000 
حسابات استثمار لمبنوك 

 والمؤسسات المالية
 انمجمىع 141,952,619,528 114,596,295,287 837,204,348 174,925,799 142,789,823,876 114,771,221,087

 
 :أرصدة الحسابات الجارٌة للعمالء 31

 1036كانون األول  13  1037آذار  13 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    
    تحت الطمب :  /حسابات جارية 

 66098209800065  023,9,381,3,81 بالميرة السورية

 22092206670506  2388,31923289 بالعمالت األجنبية

 67007806580700  10,891,607,019 

(ماان إجمااالً الودائااع اي مااا نساابته    9068007690607)  52/5/6027فااً  بلؽاات ودائااع الحكومااة السااورٌة والمطاااع العااام السااوري 

 % (من إجمالً الودائع  فً السنة السابمة . 05086/ لٌرة سورٌة أي ما نسبته )  25098908860650ممابل / . 55075%

 نمدٌةتؤمٌنات  31
 البٌـــــــان 1037آذار  13  1036كانون األول  13

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة 
 المشتركة  الذاتٌة  المشتركة  الذاتٌة 

 
-  -  -  - 

تأمينات ممابل ذمم البيوع المؤجلة 
 وأرصدة التمويالت

 ممابل تسهيالت غير مباشرةتأمينات  2,053,090,784  -  4,363,606,435  -
 تؤمٌنات أخرى  1,953,699,373  -  543,286,269  -

 المجموع 4,006,790,157  -  4,906,892,704  -

( ل. س   0,903,116,090مقابل  ) 13/01/1037( ل.س في     0,000,976,981بمغت التأمينات التي ال تمنح عوائد مبمغ )  )*(   
 في السنة السابقة

 
 

 

 ذمم دائنة: 30

 13/01/1037  1036كانون األول  13
 البٌـــــــان

 المشتركة  الذاتٌة  المشتركة  الذاتٌة

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 دائنو عمليات التمويل 96119991,99  -  19192219,9  - 

 المجموع 96319191,99  -  3911551919  -
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 مخصصات متنوعة 30

رصٌد نهاٌة 
  الفترة

رده  مما ت
  لإلٌرادات

المستخدم 
  الفترةخالل 

المكون خالل 
  الفترة

رصٌد بداٌة 
 السنة

 

 1037آذار  13

 لٌرة سورٌة   
 

لٌرة 
 سورٌة 

 
 لٌرة سورٌة 

 
 لٌرة سورٌة 

 
 لٌرة سورٌة 

  17,707,521  -  -  -  17,707,521 
 

 مخصص فرولات المطع التشغيلي

123,393,773 

 
 -  -  914991991  11,112,1,,4 

 
 مخصص لمواجهة مخاطر محتملة )*(

616991929  -  -  21699999  
9,900,595 

  
 مخصص الذمم خارج بيان المركز المالي 

111191999  -  -  ,,1999999  119,,1999 
 

 مخصص احتجاز تعويض صراف

,,1616146,  -  -  914991999  ,11996146, 
 

 (*)*مخصص مخاطر نمل األموال

 مخصص تكليف ضريبي  916691,94  -  -  -  916691,94

91119161939  -  -  3919591599  991156,191, 
 

 المجموع 

 
 

رصٌد نهاٌة 
  الفترة

رده  مما ت
  لإلٌرادات

المستخدم 
  الفترةخالل 

المكون خالل 
  الفترة

رصٌد بداٌة 
 السنة

 

 1036كانون األول  13

 لٌرة سورٌة
 

لٌرة 
 سورٌة

 
 لٌرة سورٌة

 
 سورٌة لٌرة

 
 لٌرة سورٌة

  1,1,9,1941  -  -  -  17,707,521 

 

 مخصص فرولات المطع التشغيلي

11,112,1,,4  -  -  17,143,772  100,000,000 

 

 )*( مخصص لمواجهة مخاطر محتملة

616991969  -  -  173,178  9,727,417 

 

 مخصص الذمم خارج بٌان المركز المالً

119,,1999  -  -  202,500  875,000 

 

 مخصص احتجاز تعوٌض صراؾ

,11996146,  -  -  21,669,297  50,000,000 

 

 *(*) مخصص مخاطر نمل األموال

916691,94  -  -  -  5,998,382 
 

 مخصص تكلٌؾ ضرٌبً

223,497,067  -  -  39,188,747  184,308,320 

 

 المجموع

لررت إدارة البنن اتخاذ مخصصات إضافٌة لمواجهة مخاطر محتملة لخسائر األصول الثابتة تبعاً للظروؾ المحٌطة وزٌادة  )*(
 المخاطر المتعلمة بهذه األصول فً بعض الفروع.

 لررت إدارة البنن حجز مخصصات لمواجهة مخاطر نمل األموال بٌن الفروع تبعاً للظروؾ المحٌطة. )**(
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 ضرٌبة الدخل    36

   مخصص ضرٌبة دخل المصرف:  36- 3       

 إن الحركة على مخصص ضرٌبة الدخل هً كما ٌلً:

 
 
 

الضرٌبة المختصة من مدٌرٌة مالٌة دمشك وكانت م خضع البنن لتدلٌك مالً ضرٌبً من لبل لجنة  فرض  2007فً عام  -
عدم وجود أي ضرٌبة مستحمة على األرباح  2013-3-6الصادر بتارٌخ  10/2013/ح/60نتٌجة اعمالها المرار رلم 

 نتٌجة إلرار الخسارة.
شك م خضع البنن لتدلٌك مالً ضرٌبً من لبل لجنة  فرض الضرٌبة المختصة من مدٌرٌة مالٌة دم 2008حول عام  -

عدم وجود أي ضرٌبة مستحمة على   2014-7-3الصادر بتارٌخ  5/2014/ح/206وكانت نتٌجة اعمالها المرار رلم 
 األرباح نتٌجة إلرار الخسارة.

 ما زال الملؾ لٌد الدراسة والتوسع. 2009حول عام  -
رٌة مالٌة دمشك وكانت خضع البنن لتدلٌك مالً ضرٌبً من لبل لجنة  فرض الضرٌبة المختصة من مدٌ 2010حول عام  -

 ولد تمت تسوٌة الضرٌبة المستحمة. 2016-2-8تارٌخ  4/2/2016/ح/2نتٌجة اعمالها المرار رلم 
خضع البنن لتدلٌك مالً ضرٌبً من لبل لجنة  فرض الضرٌبة المختصة من مدٌرٌة مالٌة دمشك وكانت  2011حول عام  -

 ولد تمت تسوٌة الضرٌبة المستحمة. 2016-4-20تارٌخ  12/68/2016/ح/68نتٌجة اعمالها المرار رلم 
 ما زال البنن ٌخضع للتدلٌك. 2015وإلى  2012حول األعوام من  -

 

 

 

 

 

 :موجودات ضرٌبٌة مإجلة  36- 1

 إنَّ الحركة على حساب الموجودات/ المطلوبات الضرٌبٌة الُمإجلة هً كما ٌلً:
 البٌـــــــان 1037آذار  13  1036كانون األول  13

 موجودات  مطلوبات  موجودات  مطلوبات

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 

-  1,348,310  -  119291966 
 

 * فترةرصيد بداية ال
 المضاف -  -  198,289  -
 المستبعد -  -  -  -

 رصٌد نهاٌة السنة*  1,546,599    319511966  -

 * جمٌعها من موارد مالٌة مشتركة         

 
 
 
 
 
 
 
 

 1036كانون األول  13  1037آذار  13  

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  البٌان

 8006550065  949191,1296  رصيد بداية السنة

 (7606880268)  -  ضريبة الدخل المدفوعة 

 56200080256  41,91,,4991  ضريبة الدخل المستحمة 

 525,013,489  631,511369,   رصٌد نهاٌة السنة
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 :الضرٌبً الربحالمحاسبً مع  الربحملخص تسوٌة  1-36

 1036آذار  13

 

 1037آذار  13

 نيرة سىريت   
 

 نيرة سىريت 

 انربح/)نخسارة( لبم انضريبت   905,665,383  4,465,629,004  

   
 

 انتعذيالث

99,999,902  150,000,000 
 

 )دٌون منتجة(مخصص تدنً لٌم ذمم وأرصدة األنشطة التموٌلٌة 

12,500,107  12,500,002 
 

 مخظض مىاجهخ خسبئش طبسئخ *

(1,100,265)  (1,234,582) 
 

 أسثبح ششكخ ربثعخ 

(4,051,214,381)  - 
 

 أسثبح رمُُم مشكض انمطع انجىُىٌ غُش انمذممخ 

-  - 
 

 انىبجمخ عه انزعبمم ثبنعمالد األجىجُخاألسثبح انزشغُهُخ 

-  - 
 

 انخسبسح انضشَجُخ انمذوسح

 )انخسارة(/انربح انضريبي   1,066,930,803  525,814,368

25%  25% 

 

 وسجخ انضشَجخ

 ممذار ضريبت انذخم    266,732,701  131,453,592

(34,375)  - 

 

 إَشاد ضشَجخ انذخم نهششكخ انزبثعخ 

 ممذار ضريبت انذخم انمىحذ   266,732,701  131,419,217

-  - 

 

 فشولبد ضشَجُخ مؤجهخ

 مصروف/)إيراد( ضريبت انذخم انمىحذ   -  131,419,217

 
 :مطلوبات أخرى17     

 1036كانون األول  13  1037آذار  13 

 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

مبنُخ أسثبح مذممخ إلَذاعبد ودسبثبد اسزثمبسَخ نمظبسف ومؤسسبد 

 غُش مسزذمخ انذفع
2709590767 

 
2605560965 

 50706000750  65205960250 دىاالد و أوامش دفع

 50505060920  66700760057 وفمبد مسزذمخ غُش مذفىعخ

 6607660576  6005000665 مسزذك نجهبد دكىمُخ

 6806500505  5007000790 رمم دائىخ نشجكخ انظشاف اِنٍ

 6020609  7800259 رمم دائىخ أخشي

مزعهذ اسزظىبع -رىلُفبد مذزجضح   2707970290  2500270020 

 22802950597  5006600096 مىسدَه

 1,129,974,102  1,025,022,763 انمجمىع

 
  ة:حسابات االستثمار المطلم   38

 البٌـــــــان 1037آذار  13 1036كانون األول  13

 المجموع
مصارف ومإسسات 

 مالٌة
 المجموع عمالء

مصارف ومإسسات 
 مالٌة

 عمالء

  
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 حسابات التوفٌر 3,803,547,884 - 3,803,547,884 1,128,784,703 - 1,128,784,703 

 ألجـل 2,845,598,637 134,736,000 2,980,334,637 2,742,628,366 156,526,845 2,899,155,211

 الوكاالت االستثمارٌة 4,493,099,870 342,500,000 4,835,599,870 1,742,599,870 342,500,000 2,085,099,870

 المجمـوع 11,142,246,391 477,236,000 11,619,482,391 5,614,012,939 499,026,845 6,113,039,784

82,882,401 6,765,953 76,116,449 90,970,037 3,736,326 87,233,711 
أعباء محممة ؼٌر مستحمة 

 الدفع

االستثمار إجمالً حسابات  11,229,480,102 480,972,326 11,710,452,428 5,690,129,388 505,792,798 6,195,922,186
 المطلمة
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  احتٌاطً مخاطر االستثمار:    39
 1036كانون األول  13  1037آذار  13 البٌـــــــان

 سورٌةلٌرة   لٌرة سورٌة 

 138,585,243  19212661919 الفترةرصٌد بداٌة 

 10,644,769  19,61699, الفترةاإلضافات خالل 

 5,269,498  ,192119 فروق سعر الصرؾ

 154,499,510  307,711,671 الرصٌد فً نهاٌة السنة

 

 (:خصم )وعالوةالمكتب به  رأس المال     10
سهم بمٌمة اسمٌة لدرها  5,000,000لٌرة سورٌة موزعة على   5,000,000,000حدد رأس مال البنن عند التؤسٌس بمبلػ

لٌرة  3,750,000,000سهم أي ما ٌوازي  507500000البنن بتؽطٌة  لٌرة سورٌة للسهم الواحد. لمد ساهم مإسسو  2000

لٌرة  1,250,000,000سهم لالكتتاب العام وهو ما ٌعادل  206500000  تم طرح .% من رأس مال البنن 75وهً نسبة  سورٌة

 ومن خالل المإسسٌن. % من لٌمة األسهم عند االكتتاب العام50سورٌة. تم تسدٌد 

  

من لٌمة  المسط الثانً ؼٌر المدفوع  ، وافمت الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة باألكثرٌة بؤن ٌكون موعد سداد6009كانون األول  8بتارٌخ 

 .6020حزٌران  69ولؽاٌة  6009كانون األول  8حسب التراح مجلس إدارة البنن اعتباراً من األسهم 

 

 وبذلن تم سدادلٌرة سورٌة 2,500,000,000 من المسط الثانً مبلػ لدره  ةسدد، بلػ إجمالً المبالػ الم6026كانون األول  52 لؽاٌة

 رأس المال بالكامل.

 

 المصرح به ورأس المال المدفوع:فٌما ٌلً بٌان تفاصٌل رأس المال 
 
 1036كانون األول  13  1037آذار  13 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    
 5,000,000,000  5,000,000,000 رأس المال المصرح والمكتتب به

 5,000,000,000  5,000,000,000 رأس المال المدفوع

 

والمرسوم رلم  6002لعام  68المتضمن تعدٌل بعض أحكام مواد المانون رلم  5،  صدر المانون رلم 6020كانون الثانً  0بتارٌخ 

 ملٌار  25الذي ٌتضمن زٌادة الحد األدنى لرأس مال البنون اإلسالمٌة العاملة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة لٌصبح  6005لعام  55

 
 

منحت البنون المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفٌك أوضاعها بزٌادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب، ولد تم لٌرة سورٌة، ولد 
 على تمدٌد  6022لعام  27كما نص المانون رلم  ،6025لعام  65رلم  عًٌالمدة لتصبح خمسة سنوات بموجب المرسوم التشر دٌتمد

سنوات  5من  6020كانون الثانً  0الصادر بتارٌخ  5الخامسة من المانون رلم لمهلة الممنوحة للمصارؾ الخاصة بموجب المادة ا

 سنوات لتوفٌك أوضاعها بزٌادة رأسمالها إلى الحدى األدنى المطلوب وفماً ألحكامه. 0إلى 

المهلة و بخصوص سنوات. 6المهلة لتصبح  دٌتم تمد 6025 سانٌن 66 خٌ/م تار 25وبموجب لرار رئاسة مجلس الوزراء رلم  

و تعدٌالته سٌتم متابعة موضوع  6020لعام  5المحددة لتنفٌذ الزٌادات المطلوبة فً رأس مال المصرؾ بموجب أحكام المانون رلم 

 الزٌادة المطلوبة عند تزوٌدنا بالتوجٌهات بهذا الخصوص من لبل الجهات الوصائٌة وفك اختصاصها لدٌها حسب األصول .

، تمت الموافمة على تجزئة األسهم وفك مضمون المادة 6022 حزٌران 60ؼٌر العادٌة للمساهمٌن بتارٌخ خالل اجتماع الهٌئة العامة 

الذي ٌمضً بتحدٌد المٌمة االسمٌة للسهم الواحد بمائة لٌرة سورٌة وذلن  6022/ لعام 69/ من المرسوم التشرٌعً رلم /5/ البند /92/

فوٌض مجلس اإلدارة للمٌام بمتابعة إجراءات خالل سنتٌن من تارٌخ نفاذ هذا المرسوم. وبناءاً علٌه لررت الهٌئة العامة للمساهمٌن ت
  ق/ م من هٌئة األوراق واألسوا229صدر المرار رلم  6022 تشرٌن الثانً 66تجزئة األسهم أمام الجهات المعنٌة الوصائٌة. وبتارٌخ 

 ملٌون 50لٌصبح إجمالً األسهم  سمٌة لسهم البنن لتصبح مئة لٌرة سورٌة للسهم الواحدالمالٌة السورٌة بالموافمة على تعدٌل المٌمة اال

 .6022 كانون األول 6سهم. ولد تم تحدٌد تارٌخ تنفٌذ التعدٌل المذكور فً سوق دمشك لألوراق المالٌة فً نهاٌة ٌوم 
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 :احتٌاطً عام مخاطر التموٌل 13
لرار مجلس النمد الذي تم تمدٌده بموجب  2012( لعام 4/م.ن/ب902بناء على أحكام لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم ) -

تارٌخ  1/م/1145كانون الثانً وبموجب التعمٌم  29والصادر بتارٌخ  4/ م ن / ب 1079والتسلٌؾ رلم /
، وأحكام لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم 30/06/2015( تارٌخ 1/م/2271، وبموجب التعمٌم رلم )06/04/2015
 .9/12/2009( تارٌخ 4/م.ن/ب597ار رلم )والمعدل لبعض أحكام المر  14/4/2010( تارٌخ 4/م.ن/ب650)
 

ٌتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلمة من االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل فً حساب احتٌاطً مخاطر  -
االستثمار، ما ٌعنً أنه ال حاجة لتكوٌن احتٌاطً عام لمخاطر التموٌل فً حال أن احتٌاطً مخاطر االستثمار ٌبلػ ممدار 

ام مخاطر التموٌل المطلوب تكوٌنه أو ٌزٌد عنه، وٌجب أال ٌمل احتٌاطً مخاطر االستثمار عن المتطلبات احتٌاطً ع
الخاص بالمصارؾ اإلسالمٌة أو ممدار حصة أصحاب  2005/ لعام 35المفروضة بموجب المرسوم التشرٌعً رلم /

 كبر.حسابات االستثمار المطلمة من االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل أٌهما أ
 
والخاص بالمصارؾ اإلسالمٌة جهة  2005/ لعام 35/ من المرسوم التشرٌعً رلم /14ٌستمر العمل بؤحكام المادة / -

استمرار تكوٌن احتٌاطً لمواجهة مخاطر االستثمار المشترن لتؽطٌة خسائر ناتجة عنه وذلن حتى ٌصبح مبلػ االحتٌاطً 
 أي ممدار آخر ٌحدده مجلس النمد والتسلٌؾ.مثلً رأس المال المدفوع للمصارؾ اإلسالمٌة او 

 
ؽاٌة تم تعلٌك تكوٌن االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل لألصول الممولة من المساهمٌن واألموال التً ٌضمنها المصرؾ ل -

ل.س وهو نفس  33,051,351  31/03/2017، حٌث بلػ إجمالً احتٌاطً العام لمخاطر التموٌل لؽاٌة 31/03/2017
العام لمخاطر  االحتٌاطً. مع العلم أن المصرؾ ملزم باستكمال احتجاز 31/12/2011المبلػ الذي تم تكوٌنه بتارٌخ 

 4/م.ن/ب902عند انتهاء العمل بالمرار  4/م.ن/ب650/م.ن/ب وتعدٌله بالمرار 597التموٌل المتوجب وفك أحكام المرار 
 

مبلؽاً  31/03/2017ت االستثمار المطلك من احتٌاطً مخاطر التموٌل والمحتجزة لؽاٌة تارٌخ تبلػ حصة أصحاب حسابا -
نتٌجة تعلٌك تكوٌن االحتٌاطً مخاطر التموٌل  30/9/2012لٌرة سورٌة وهً محتسبة لتارٌخ   8,214,105ولدره 

 9لألصول الممولة من أصحاب حسابات االستثمار المطلمة بعد التارٌخ المذكور

 

 :لالستثمارات احتٌاطً المٌمة العادلة    11
 البٌـــــــان 

 1037آذار  13  1036كانون األول  13

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 بداٌة رصٌد الفترة 9116911,92,  41614691,92 

 لالستثماراتالمٌمة العادلة  -  82,685,000

 لالستثماراتاحتٌاطً المٌمة العادلة  19316931195  301,981,384

 
 

 :إٌرادات ذمم البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت 11
 البٌـــــــان المشتركة

 1037آذار  13  1036آذار  13

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 المرابحة 872,751,517  561,553,251 

 المجموع 872,751,517  561,553,251

 
   

 :إٌرادات من المصارف والمإسسات المالٌة 10
 البٌـــــــان المشتركة

 1037آذار  13  1036آذار  13

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  
 حسابات استثمارية 392,900,902  79,566,448 

 المجموع 392,900,902  79,566,448
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 المصارٌف التً ٌتحملها الوعاء المشترن: 10
بلل للام بتحملهلا عنلد  افك عليها من لبلل الهيئلة الشلرعية% وفك السياسات المو50البنن  بتحميل النفمات لوعاء المضاربة بنسبة  لم يمم

 :على سبيل التبرع 2017توزيع ارباح شهر آذار/
 

 

 1036آذار  13  1037آذار  13

 
 نيرة سىريت  لٌرة سورٌة

 818,458  661929, مظبسَف انجشَذ وانهبرف

 1,452,909  6991946 مظبسَف طجبعخ ولشطبسُخ

 4,768,565  411461999 إعالن ومعبسع

 1,298,293  ,,,1,,,11 رعىَضبد هُئخ انشلبثخ انششعُخ

 202,804  11,641949 مظبسَف البمخ وضُبفخ

 585,000  91999,, مظبسَف أخشي

 

111391999  9,126,029 

 

 :المطلمة بعد خصم احتٌاطً مخاطر االستثمارالعائد على حسابات االستثمار  16
 

 البٌـــــــان 

 1037آذار  13  1036آذار  13

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
 عمالء )حسابات استثمار على أساس المضاربة(:    

 توفير  605950596  2,727,903

 ألجل 6806000608  21,321,299

 استثمار على أساس الوكالة باالستثمار(:عمالء )حسابات  0206660057  12,688,580

 المجموع 71,010,817  36,737,782

 .ال يحتسب احتياطي مخاطر استثمار على أرباح الوكاالت االستثمارية
 

 :حصة المصرف من الدخل المشترن بصفته مضارب ووكٌل باالستثمار ورب مال 17

 باالستثمار ورب مال:تبمغ حصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل  

 
 البٌـــــــان 

 1037آذار  13  1036آذار  13

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
 بصفته مضارب 5008000026  500260085 

 بصفته رب مال 2007709570586  58702670670

 المجموع 1,108,757,798  592,583,754

 
 
 

 
 أخرى:إٌرادات  18

 البٌـــــــان 1037آذار  13  1036آذار  13

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة 
 رسوم ادارية ـ مرابحة   - 

 أخرى 1,075,589  184,926

 المجموع 1,075,589  184,926
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 :نفمات الموظفٌن   19
 البٌـــــــان 1037آذار  13  1036آذار  13

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة 
 الموظفينرواتب ومنافع وعالوات  197,017,091  129,467,980 

 مساهمة المصرف في الضمان االجتماعي 7,970,421  5,532,768

 نفمات طبية 2,700,015  2,011,447

 وسفر مصاريف تدريب 209,900  4,522,700

 المجموع 207,897,427  141,534,895

 
 

  :مصارٌف أخرى  30

 البٌـــــــان 1037آذار  13  1036آذار  13

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة 
 مصاريف إيجار   43,483,829  38,211,775 

 مصاريف أنظمة معلومات   37,224,047  21,944,835

 وشحن والهاتف مصاريف البريد  2,882,061  2,041,408

 استشاراتمصاريف   17,432,058  13,792,408

 مصاريف إعالن ومعارض    3,551,600  4,768,565

 مصاريف الكهرباء والماء    4,002,635  2,985,142

 مصاريف ادارية صرافات االلية   9,629,519  6,649,700

 مصاريف سفر ومواصالت وضيافة   6,939,987  8,542,668

 مصاريف التنظيف   3,145,779  1,548,560

 رسوم وأعباء حكومية    20,717,111  6,350,755

 مصاريف تأمين   3,033,102  598,789

 تعويضات هيئة الرلابة الشرعية   3,000,000  1,298,293

 مصاريف حراسة   2,888,437  1,334,540

 مصاريف طباعة ولرطاسية   3,045,191  1,452,909

 مصاريف مجلس إدارة وجمعية عمومية 6,331,616  5,300,192

 مصاريف لضائية    18,000  12,563,800

 تبرعات 900,000  900,000

 أخرى    37,083,719  13,612,497

 المجموع 205,308,691  143,896,835

 
 

 :)مساهمً المصرف(حصة السهم من ربح )خسارة السنة(  13
 البٌـــــــان 1037آذار  13  1036آذار  13

 لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة 
 ربح )خسارة( السنة 65809600555  0055002980000 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم  5000000000  50,000,000

 ()مساهمي المصرفحصة السهم من ربح )خسارة السنة(   

 أساسي  31.78  86.68
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 :النمد وما فً حكمه  11
 

 البٌـــــــان 1037آذار  13  1036آذار  13

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
 ثالثة أشهر خالل نمد وأرصدة لدى بنون مركزية تستحك 26000500570082  11,353,788,532 

50,224,061,578  135,827,264,487 
المصارف  لدىوحسابات استثمار وشهادات إيداعات يضاف  

  ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو ألل

(09020006720809)  (202097008650876) 
)ينزل( حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات 

 مصرفية 

12,477,578,262  30,100,077,691  

   ي عمميات البنك اليومية.فف سورية المركزي كونه ال يستخدم تم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصر        

 :طراف ذات عاللةأالمعامالت مع  33  

 :,993آذار  13يما يمي ُممخص الُمعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ف -
-  

 

الشركات   األم الشركة ليرة سورية/  2012آذار  31البيان/
 الشقيقة

الشركات 
المشاريع  الشركات التابعة الزميمة

 المشتركة
تذكر أخرى )

 (لبالتفصي

 بنود داخل الميزانية: الموجودات
 - - - - - 6697769,399,31  حسابات جارية وتحت الطلب

حسابات استثمارات مطلمة وتامينات استحمالها 
 أشهر او ألل 3االصلي 

 70966791,19111 - - - - - 

حسابات استثمارات مطلمة وتامينات استحمالها 
 أشهر 3االصلي أكثر من 

 99,6597,,9611 - - - - - 

 - - 9,169,77, - - 99073,,0119  موجودات اخرى 

 - - 515931966 - - 331199919361691  مجموع الموجودات

 ثبىىد داخم انميساويت:انمطهىبا

 - - - - - -  /تحت الطلب: حسابات جارية

 - - 60196669,75 - - 739061  ارصدة العمالء الجارية

 - - 6,191119111 - - -  حسابات االستثمار المطلك/الجل

 - - - - - -  مطلوبات اخرى
 

 حموق األللية
 - - - 099,99660 - - 

 - - 9,119991,19 - - 611919  مجموع المطموبات

 الميزانية:بنود خارج 
 

- - - - - - 

            عناصر بيان الدخل:

 - - - - - 61799,99619 ايرادات االنشطة االستثمارية

نصيب اصحاب حسابات االستثمار المطمق من صافي 
 الربح قبل اقتطاع نصيب البنك بصفته مضارب

- - - 6966,9,50 - - 
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      ) تتمة(:طراف ذات عاللةأالمعامالت مع 11

 - - 6119111 - - - مصروفات ادرارية وعمومية

 - - - - - - ايراد ضريبة الدخل

 معمومات إضافية
   

 
  

 - - - - - - ذمم البيوع مؤجمة وأرصدة التمويالت

 - - - - - - ذمم بيوع مؤجمة وأرصدة تمويالت تحت المراقبة

 - - - - - - مخصص تدني

 - - - - - - إيرادات معمقة

 - - - - - - ديون معدومة                      

 

 

 

 

 

 

  وهٌئة الرلابة الشرعٌة ومجلس  العلٌا للمصرؾالتنفٌذٌة  دارةاإلأخرى( ت ومنافع آرواتب ومكافلمنافع )فٌما ٌلً ملخص 

  :اإلدارة
  1037آذار  31 1036آذار  13

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 اإلدارة التنفيذية العميا:  

 رواتب ومكافآت 5906000758 33,091,023

 مجمس اإلدارة:  

 مصاريف الامة واجتماعات 6,331,616 505000296

 هيئة الرقابة الشرعية:  
 مصارٌؾ وأتعاب 4,333,333 605960585

 المجموع 69,869,707 00,987,800
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 للموجودات والمطلوبات المالٌة التً ال تظهر بالمٌمة العادلة بالبٌانات المالٌة: المٌمة العادلة  10

المٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة التً ال تظهر بالمٌمة العادلة بالبٌانات المالٌة الموحدة: والًـأ  

لٌة فً المٌزانٌة العمومٌة التً ال تظهر بالمٌمة ٌُظهر الجدول التالً المٌمة الدفترٌة والعادلة للموجودات والمطلوبات الما 

 العادلة فً البٌانات المالٌة
 

 1036كانون األول  13 1037آذار  13 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية ناالبي

إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات 
 أو أللمصرفية لمدة ثالثة أشهر 

135,827,264,487 135,827,264,487 129,999,295,750 129,999,295,750 

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

17,077,005,100 17,077,005,100 1,658,540,000 1,658,540,000 

 29,094,522,226 29,094,522,226 35,705,604,967 35,705,604,967 ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت

 -  - - موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحماق

 -  - - المطلوبات المالية

 114,771,221,087 114,771,221,087 142,789,823,876 142,789,823,876 إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

 6,359,474,599 6,359,474,599 11,885,742,109 11,885,742,109 ودائع العمالء

 18,644,035 18,644,035 591,868,755 591,868,755 ذمم دائنة

 1,129,974,102 1,129,974,102 1,025,022,763 1,025,022,763 مطلوبات أخرى
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 إدارة المخاطر: 10

 مقدمة:

متكامل وشامل لتهٌئة البٌئة المناسبة واألدوات الالزمة لتولع ودراسة المخاطر المحتملة تعرؾ إدارة المخاطر بؤنها نظام 
وتحدٌدها ولٌاسها ومتابعتها، وتموم بتحدٌد ممدار اآلثار المحتملة لهذه المخاطر على أعمال البنن وأصوله وإٌراداته وتضع 

طر أو لكبحها والسٌطرة علٌها وضبطها للتخفٌؾ من آثارها الخطط المناسبة لما ٌلزم ولما ٌمكن المٌام به لتجنب هذه المخا
 إن حدث وولعت.

 
تعتبر مسإولٌة إدارة المخاطر من مسإولٌات مجلس اإلدارة التً ٌدٌرها عن طرٌك لجنة المخاطر المنبثمة عنه إذ ٌتم تحدٌد 

م تحدٌد هذه الحدود ومرالبتها حدود التعرضات للمخاطر بحٌث تعتبر هذه الحدود ممبولة فً نشاط البنن المصرفً وٌت
ولٌاسها ومتابعتها من لبل إدارة المخاطر التً تتبع مباشرة إلى لجنة المخاطر عن طرٌك منظومة من التمارٌر المتكاملة 
التً تعكس كافة المخاطر التً ٌواجهها البنن فً نشاطه المصرفً من مخاطر ائتمانٌة ومخاطر سوق وسٌولة ومخاطر 

موم إدارة المخاطر بتطبٌك ممررات مجلس النمد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي واألعراؾ المصرفٌة تشؽٌلٌة، هذا وت
بهذا الخصوص وتمؾ على تؤمٌن رأس المال الكاؾ للولاٌة من هذه المخاطر إضافة إلى تطبٌك دلٌل الحوكمة وفك لرار 

وم بالمتابعة المستمرة للتخفٌؾ من احتمالٌة ولوع وتم IIوتطبٌك مٌثاق بازل  6009لعام  089مجلس النمد والتسلٌؾ رلم 

 المخاطر والتخفٌؾ من أثر تلن المخاطر إن حدث وولعت.
 
 

 مخاطر االئتمان: .3

إن الممارسات الٌومٌة لألعمال المصرفٌة تنطوي على تعرض البنن لعدد من المخاطر ومنها مخاطر االئتمان الناتجة عن تخلؾ 
بالتزاماته تجاه البنن وٌموم البنن بالتؤكد من أن هذه المخاطر ال تتعدى اإلطار المحدد مسبما أو عجز الطرؾ االخر عن الوفاء 

فً سٌاسة البنن االئتمانٌة وإدارة المخاطر االئتمانٌة وٌموم بالحفاظ على مستوٌاتها ضمن منظومة العاللة المتوازنة بٌن 
عن مجلس النمد والتسلٌؾ ومصرؾ سورٌة المركزي والحدود  المخاطرة والعائد إذ ٌتم تطبٌك المرارات النافذة الصادرة

الموصى بها وتجري المرالبة الدورٌة للتؤكد بمدى االلتزام بحدود المخاطر الممبولة عن طرٌك العدٌد من التمارٌر التفصٌلٌة التً 
  تعكس كافة المخاطر التً تواجهها محفظة البنن االئتمانٌة.

 
وتعدٌالته الالحمة  6009لعام  597نٌة وفك لرار التصنٌؾ الصادر عن مجلس النمد والتسلٌؾ رلم ٌتم تصنٌؾ التسهٌالت االئتما

وٌتم األخذ بعٌن االعتبار تصنٌؾ دٌن عمالء البنن فً المإسسات المالٌة والبنون األخرى بحسب المعلومات الواردة دورٌاً من 
التصنٌؾ بحسب حالة العمالء لدى المإسسات المالٌة لسم األخطار المصرفٌة لدى مصرؾ سورٌة المركزي التً توجب 

والبنون األخرى، كما ٌتم اإلبالغ دورٌاً عن تصنٌؾ عمالء البنن لدٌنا إلى المصرؾ المركزي وٌتم إٌالء العناٌة الكاملة للدٌون 
 المجدولة والمعاد هٌكلتها فً اعتماد التصنٌؾ ومتابعة الدٌن المائم.

االئتمان حٌث ٌتم تمٌٌم الوضع االئتمانً للعمالء من حٌث عناصر المخاطر االئتمانٌة التً ٌواجهها ٌموم البنن بمرالبة مخاطر 
العمٌل خالل فترة حصوله على التسهٌالت واحتماالت عدم السداد إضافة إلى حصول البنن على ضمانات مناسبة من العمالء 

 للحاالت التً تتطلب ذلن وحسب مستوٌات المخاطر لكل عمٌل.
م البنن بتحدٌد مستوٌات مخاطر االئتمان الممبولة من خالل وضع سموؾ لممدار المخاطر الممبولة للعاللة مع العمٌل الواحد أو لا

مجموعة من العمالء كمجموعات مترابطة وتم تشكٌل لجان ائتمانٌة لمنح المرار االئتمانً وفك صالحٌات خاصة بها محددة 
جل وتم فصل سلطة المنح عن مهام الدراسة وكذلن توجد سلطة رلابة منفصلة عن كل حسب درجة الخطر ونوع التسهٌل واأل

 من الجهة المانحة والجهة التً درست الوضع االئتمانً للعمٌل.
لمٌاس مخاطر االئتمان لام المصرؾ بوضع نظام إلدارة مخاطر المحفظة االئتمانٌة بعد أن أخذ بعٌن االعتبار ضرورة الفصل 

ام من أوكل إلٌهم تنفٌذ عملٌة منح االئتمان من دراسة لملؾ تسهٌالت الزبون والتؤكد من استٌفائه للمستندات الوظٌفً بٌن مه
الالزمة والبٌانات المالٌة الحدٌثة وكافة الشروط التً تإمن الحد األدنى من المعلومات المطلوبة وبٌن من ٌمومون بتنفٌذ 

إلجراءات والعملٌات المطلوبة لمنح االئتمان بشكل ٌتم التؤكد معه من تنفٌذ التسهٌالت الممررة وبٌن من ٌمومون بمرالبة ا
السٌاسات وإجراءات العمل الممررة التً تضمن تطبٌك المرارات والتعلٌمات النافذة، هذا وٌوجد لدى المصرؾ نظام لمرالبة مدى 

 وتعدٌالته الالحمة مع  6009لعام  597والتسلٌؾ رلم كفاٌة المإونات الممتطعة بشكل ٌتم معه التمٌد بمعاٌٌر لرارات مجلس النمد 

خذ بعٌن االعتبار لٌاس المدٌونٌات المضمونة بضمانات ممبولة ومدى كفاٌة هذه الضمانات وطرٌمة معالجة الدٌون الؽٌر األ
 منتجة.
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 إدارة المخاطر)تتمة(: 19

 
المخاطر الكامنة فً محفظة التسهٌالت االئتمانٌة ٌعتمد المصرؾ فً لٌاسه لمخاطر االئتمان على منظومة تمارٌر تعكس 

الممنوحة والمستؽلة، إذ تحدد طبٌعة االئتمان الممنوح من تسهٌالت مباشرة وتسهٌالت ؼٌر مباشرة وتحدد أنواع التسهٌالت 
 الممنوحة من مرابحات أو منتجات مصرفٌة أخرى ...

ة االئتمانٌة عن طرٌك مرالبة حجم التسهٌالت الممنوحة والمستؽلة كما تموم هذه المنظومة بمٌاس المخاطر االلتصادٌة للمحفظ
لتموٌل األنشطة التجارٌة والصناعٌة والخدمٌة وؼٌرها من المطاعات االلتصادٌة األخرى إضافة إلى أنها تموم بمٌاس التركز 

ى العاللة فٌما بٌنها وفك لرار مجلس الجؽرافً المائم فً المحفظة االئتمانٌة، كما تحدد المجموعات المترابطة وتسلط الضوء عل
وتموم بمٌاس حجم التسهٌالت الممنوحة والمستؽلة  6020لعام  662والتعدٌل بالمرار رلم  6008لعام  595النمد والتسلٌؾ رلم 

 لكل مجموعة على حدى بشكل ال تتجاوز معه الحدود االئتمانٌة المصوى المسموح بها.
مسم إلى ضمانات عٌنٌة وضمانات ؼٌر عٌنٌة وٌتم تحدٌد لٌمة الضمانات الممبولة التً ٌتم لٌاس حجم الضمانات المائمة وت

لٌتم احتساب صافً المدٌونٌات بعد أن ٌتم تخفٌضها بمٌمة  6009لعام  597تحتسب وفماً لنماذج لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم 

ٌمها على هذه التعرضات اللتطاع مخصصات بناء على الضمانات الممبولة لٌتم تحدٌد التعرضات الخطرة والنسبة الواجب تطب
 لرارات تصنٌؾ الدٌون.

تتم مرالبة السموؾ االئتمانٌة الممنوحة بشكل ٌحول معه دون حدوث تجاوزات على الحدود التً تم منحها لكل عمٌل على حدى، 
الضمانات المائمة والمخصصات االئتمانٌة التً تم كما ٌتم لٌاس حجم التسهٌالت التً تم تحوٌلها إلى التنفٌذ المانونً وتمرن بحجم 

 تشكٌلها.

 
 

هذا وٌتم إجراء اختبارات ضؽط وفك عدة سٌنارٌوهات لمٌاس ومرالبة حجم المخاطر الناتجة عن هذه السٌنارٌوهات ومن ثم ٌتم 
 التراح مخصصات إضافٌة لمواجهة مثل هذه المخاطر.

 
 

 سٌاسة إدارة مخاطر االئتمان:
 األمان من خالل التؤكد من مصادر سداد العمٌل وجدارته االئتمانٌة والضمانات الممدمة.تحمٌك  -
تحمٌك االنتشار والتنوع من خالل توزٌعها حسب المطاعات االلتصادٌة وتوزٌعها جؽرافٌاً وعدم تركزها على مستوى  -

 ت المترابطة ائتمانٌاً.االزبائن والمجموع
 اسب.تحمٌك الربحٌة وتحمٌك العائد المن -
 المواءمة بٌن آجال االستحماق للعوائد والتموٌالت. -
 تحمٌك االستمرارٌة من خالل تمٌٌم المخاطر والتحوط منها.  -
 

 المخاطر االئتمانٌة المتعلمة بالتعهدات: 
ذلن حسب ٌموم البنن بتمدٌم تعهدات لتلبٌة احتٌاجات العمالء، تلزم هذه التسهٌالت البنن بؤداء دفعات بالنٌابة عن عمالئه، و

أو الكفالة.  االعتمادالضوابط الشرعٌة المحددة من لبل هٌئة الرلابة الشرعٌة للبنن. وٌتم تحصٌل هذه الدفعات وفماً لشروط 
تتسم هذه التسهٌالت بنفس المخاطر االئتمانٌة لذمم األنشطة التموٌلٌة وتتم الولاٌة من هذه المخاطر باتباع نفس سٌاسات البنن 

بٌة من حٌث حصر هذه التعهدات مع أطراؾ مختارة والتمٌٌم المتواصل لمالءمة هذه التسهٌالت وترتٌبات واجراءاته الرلا
 ضمان اضافٌة مع األطراؾ فً الظروؾ التً تمتضً ذلن.

 

 التركز فً الحد األلصى للمخاطر االئتمانٌة 
وعلى مستوى كل مجموعة مترابطة  مراسل( تم إدارة مخاطر التركزات االئتمانٌة على مستوى العمٌل )فرد او مإسسة أو بنن

، حٌث  ٌجب أال ٌتجاوز الحد األلصى 6008 أٌار 69تارٌخ  4 ب / من/ 595وذلن حسب لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم

حجم التعرض (، كما ٌتم تحدٌد مإسسة أو%من صافً األموال الخاصة على مستوى العمٌل )فرد 65للتعرضات االئتمانٌة 

 منطمة جؽرافٌة أول لطاع التصادي االئتمانً لك
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 المخاطر)تتمة(:إدارة      19
 مخاطر االئتمان)تتمة(: .3

 :توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر (3

 تتوزع التعرضات االئتمانٌة حسب درجة المخاطر وفك الجدول:
 

 المجموع
المصارف 

والمؤسسات 
 المصرفية االخرى 

الحكومة 
 والقطاع العام

 الشركات

,993آذار  13 األفراد التمويالت العقارية المؤسسات الصغيرة  
 والمتوسطة

 الشركات الكبرى 

 البٌان لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 دٌون متدنٌة المخاطر  0  0  0  0  0  0  0

 )ممبولة المخاطر(عادٌة   43,425,069  1,444,540,676 29,612,994,296 680,785,784     31,781,745,826

4,413,934,643     963,103,699 3,448,137,608 2,693,337  0    ً  تتطلب اهتماما خاصا

 ؼٌر منتجة:  329,813,655  47,991,733  1,345,968,783  312,243,672  0  0  2,036,017,843

 دون المستوى  31,720  163,004  0  20,432,406      20,627,130

 مشكون فً تحصٌلها  100,469  6,211,062  65,766,529  13,120,648      85,198,708

 ردٌئة   329,681,466  41,617,666  1,280,202,254  278,690,618      1,930,192,004

 المجموع  373,238,725  1,495,225,745  34,407,100,686  1,956,133,155  0  0  38,231,698,312

 ٌطرح: اإلٌرادات المحفوظة (51,084,415) (9,352,752) (45,630,941) (12,737,476)     (118,805,584)

 ٌطرح: مخصص التدنً (315,056,952) (50,458,120) (1,806,733,942) (235,038,747)     (2,407,287,761)

 الصافً  7,097,357  1,435,414,874  32,554,735,803  1,708,356,933  0  0  35,705,604,967
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 إدارة المخاطر)تتمة(:     19
 مخاطر االئتمان)تتمة(: .3

 ( توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر)تتمة(:3
 تتوزع التعرضات االئتمانٌة حسب درجة المخاطر وفك الجدول:

 المجموع
المصارف 

والمؤسسات 
 المصرفية االخرى 

الحكومة 
 والقطاع العام

 الشركات

9931كانون األول  13 األفراد التمويالت العقارية المؤسسات الصغيرة  
 والمتوسطة

 الشركات الكبرى 

 البٌان لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 دٌون متدنٌة المخاطر - - - - - - -

 عادٌة )ممبولة المخاطر( 46,122,266 1,238,570,600 25,166,631,412 1,299,244,247 - - 27,750,568,525

1,462,075,296 - - 243,963,125 1,213,728,824 3,414,966 968,381   ً  تتطلب اهتماما خاصا

 ؼٌر منتجة: 337,271,119 52,163,209 1,396,248,068 482,638,359 - - 2,268,320,755

 دون المستوى 154,539 362,888 43,272,613 21,484,058 - - 65,274,098

 مشكون فً تحصٌلها 111,757 6,674,592 53,495,050 14,475,424 - - 74,756,823

 ردٌئة  337,004,823 45,125,729 1,299,480,405 446,678,877 - - 2,128,289,834

 المجموع 384,361,766 1,294,148,775 27,776,608,305 2,025,845,731 - - 31,480,964,577

 ٌطرح: اإلٌرادات المحفوظة (52,438,708) (9,855,051) (46,257,870) (20,602,962) - - (129,154,591)

 ٌطرح: مخصص التدنً (301,768,904) (46,308,894) (1,606,369,365) (302,840,597) - - (2,257,287,760)

 الصافً 30,154,154 1,237,984,830 26,123,981,069 1,702,402,172 - - 29,094,522,226
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 إدارة المخاطر)تتمة(:    19
 مخاطر االئتمان)تتمة(: .3

 التركز حسب القطاع االقتصادي :(   9
:  ٌوضح الجدول التالً التركز فً التعرضات االئتمانٌة حسب المطاع االلتصادي  

 أخرى  إجمالي
حكومة 

 وقطاع عام
 مالي صناعة تجارة عقارات زراعة أفراد

القطاع                     
           االقتصادي

 
 البند

 أسطذح نذي مظبسف مشكضَخ 14,037,800,706 - - - - - - - 14,037,800,706

135,827,264,487 - - - - - - - 135,827,264,487 

إَذاعبد ودسبثبد اسزثمبس  -

وشهبداد نذي انمظبسف 

ومؤسسبد مظشفُخ نمذح ثالثخ 

 أشهش أو ألم 

17,077,005,100 - - - - - - - 17,077,005,100 
دسبثبد اسزثمبس وشهبداد نذي  -

انمظبسف ومؤسسبد مظشفُخ 

 نمذح رضَذ عه ثالثخ أشهش 

35,705,604,967 775,518,111 - 1,346,667,896 34,681,015 783,018,279 30,240,850,180 2,524,869,488 - 
رمم انجُىع انمؤجهخ وأسطذح 

 انزمىَالد

  ,491/,1/9,اإلجمبنٍ  311165919,91961 9199519161599 19195919991399 91193919,6, 1511931939 31151111,1961 - 919391333,, 999115,11,91913

  1/14/4919, اإلجمبنٍ / 3591319151,1999 911991,191635 91151619911995 6511631991, 3911151991 319,319591399 - 69,11151999 199516961995,,3
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 المخاطر)تتمة(: إدارة    19
 مخاطر االئتمان)تتمة(: .3

 الديون المجدولة :
هً تلن الدٌون التً سبك وأن ُصنفت كذمم بٌوع مإجلة وأرصدة تموٌالت ؼٌر منتجة وأُخرجت من إطار ذمم البٌوع 

إجمالها  المإجلة وأرصدة التموٌالت ؼٌر المنتجة بموجب جدولة أصولٌة وتم تصنٌفها كدٌون تتطلب اهتمام خاص، ولد بلػ
 68606060892لٌرة سورٌة، كلها معاد جدولتها بموجب للب الدٌن ) ممابل  27602700896كما فً نهاٌة الفترة الحالٌة 

  لٌرة سورٌة ، معاد جدولتها بموجب للب الدٌن كما فً نهاٌة السنة السابمة.(

 الديون المعاد هيكمتها :    
البٌوع المإجلة وأرصدة التموٌالت من حٌث تعدٌل األلساط أو إطالة عمر ٌمصد بإعادة الهٌكلة إعادة ترتٌب وضع ذمم 

التموٌل أو تؤجٌل بعض األلساط أو تمدٌد فترة السماح... الخ، وتم تصنٌفها كدٌون تتطلب اهتمام خاص، وال ٌوجد دٌون 

، كلها معاد هٌكلتها 906000729لحالٌة معاد هٌكلتها فً نهاٌة الفترة الحالٌة ، )ممابل لد بلػ إجمالها كما فً نهاٌة الفترة ا

لٌرة سورٌة ، وكلها معاد جدولتها بموجب للب الدٌن كما فً نهاٌة السنة  25806020000بموجب للب الدٌن  )ممابل 

      السابمة.(
 التحسٌنات االئتمانٌة:و الضمانات المحتفظ بها

االئتمان، منها الحصول على ضمانات حٌث ٌتم لبول الضمانات ممارسات لتخفٌؾ مخاطر و على عدة أسالٌب المصرؾٌعتمد 

حسب العملٌات االئتمانٌة مع األفراد، إذ و أسس معتمدة مصنفة حسب العملٌات االئتمانٌة مع المإسسات التجارٌةو وفك معاٌٌر

 ات النمدٌة.الضمانو السٌاراتو األوراق المالٌةو العماراتو ٌتم لبول الرهونات العمارٌة للمبانً السكنٌة

ٌتم و متابعة تجدٌدها حسب الحاجةو مطابمتهاو موائمتهاو التحمك من صحة الضمانات الممدمةو و تموم سٌاسة البنن على التؤكد

 .تعلٌمات مصرؾ سورٌة المركزي المتعلمة بهذا الشؤنو تمٌٌمها وفك لرارات

من الممكن أن تتعرض الضمانات العمارٌة لخطر مباشر ٌإثر على المٌمة السولٌة لها أو ٌعٌك موضوع التنفٌذ المانونً عند البٌع 

لتدارن هذا و الظروؾ التً ٌمكن أن تتعرض لها المنطمة الجؽرافٌة التً وجدت فٌها هذه العمارات، نتٌجةفً المزاد العلنً 

ٌتم و كلما دعت الحاجة لذلنو ٌتم مراجعة المٌمة السولٌة لها عند تجدٌد التسهٌالتو ولٌة للضماناتالخطر ٌتم مرالبة المٌمة الس

ٌتم و والع المنطمة التً ٌوجد بها العمار،و ٌتم التحفظ على نسبة من المٌمة السولٌة تتناسبو إجراء التخمٌن العماري إن أمكن

ً لتعلٌمات مصرؾ سورٌة المركزيدراسة مدى كفاٌة المخصصات التً ٌتم تشكٌلها لمواج  هة صافً مدٌونٌة الزبائن وفما

 .6026لعام  906رلم و 6009لعام  597التسلٌؾ رلم و لرارات مجلس النمدو

 مخاطر السوق: 9
هو الخطر الذي ٌتعرض له البنن نتٌجة للتؽٌرات المعاكسة فً لٌمة أدواته المالٌة بسبب التؽٌرات فً المعدالت أو األسعار  

 بالسوق وتشمل ما ٌلً:
 .ومعدالت الربح كمإشر فً معدالت أسعار الفائدةالتؽٌر  -

 .التؽٌر فً معدالت أسعار الصرؾ األجنبً -

  .التؽٌر فً أسعار األوراق المالٌة -

 .التؽٌر فً أسعار السلع  -

 سٌاسة إدارة مخاطر السوق:
تمدٌر الخسائر الممكن حدوثها نتٌجة هذه و التعرؾ على المخاطر السولٌة التً ٌواجهها البنن فً عمله المصرفً -

 تحدٌد المخففات.و المخاطر
االستثمار فً و أسعار الصرؾ المتولعةو دراسة اتجاهات عوائد االستثمارو إعداد الدراسات التحلٌلٌة لمخاطر السوق -

 ضوء هذه الدراسات.
 لممابل.األداء والطرؾ ا -السوق –العملة –وضع حدود لالستثمار على مستوى البالد  -

 وعد الشراء الملزم.و المخزون من خالل اعتماد الشراء مع حك الرجوعو وضع آلٌات للحد من مخاطر السلع -
 تشكٌل مخصصات مناسبة لتخفٌض مخاطر تؽٌر العوائد. -
إدارة و إدارة مراكز العمالت التشؽٌلٌةو تنوع العمالتو تحمٌك التنوع فً محفظة البنن بحٌث تحمك التنوع الجؽرافً -

مصرؾ سورٌة المركزي من حٌث الحدود المسموح و التسلٌؾو ت مجلس النمداذه المخاطر بما ٌتناسب مع لراره
 بها.

 المعتدلة.و تحمٌك النماذج بٌن السٌاسة المتحفظة -
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 مخاطر معدل العائد : - أ

التً تعمل وفك أحكام الشرٌعة االسالمٌة تهتم تختلؾ مخاطر معدل العائد عن مخاطر سعر الفائدة من حٌث أن المإسسات 
بالتالً تعتبر المخاطر المصاحبة لهامش و البضائعو التموٌلٌة فً نهاٌة فترة حٌازة االستثمارو بنتائج انشطتها االستثمارٌة

ً بؤٌة  أرباح ألصحاب الربح منخفضة ألن البنن ٌمبل الودائع المستحمة لألرباح على أساس المضاربة دون أن ٌتعهد مسبما
بموجب عمد المضاربة ٌتحمل المودع خسارة أمواله فً حٌن ٌخسر البنن بصفته المضارب و حسابات االستثمار المطلك إذ أنه

 التمصٌر ٌتحمل البنن لكامل الخسارةو جهده، أما فً حال الخسارة ألسباب التعدي
على لٌاس مخاطر أسعار العوائد لألوراق المالٌة المحتفظ بها  ٌموم البنن بمٌاس مخاطر السوق بطرٌمة المٌاس المعٌارٌة المائمة

الصكون ذات المعدل المعلوم بهدؾ و من ثم لٌاس مخاطر العوائد على األوراق المالٌةو بؽرض المتاجرة عن طرٌك تثمٌلها
طر تؽٌر أسعار من ثم تخصٌص جزء من رأس المال بهدؾ تؽطٌة مخاو تحدٌد مخاطر السوق العامة المرتبطة بسعر العائد

 لم ٌشكل أي محفظة أوراق مالٌة.و البنن لم ٌمم بشراء أي أدوات مالٌة بؽرض المتاجرةو العوائد
 ٌلجؤ البنن لتخفٌؾ هذه المخاطر إلى وضع سموؾو البنون الخارجٌةو مخاطر الدولو ٌتعرض البنن لمخاطر أسعار الصرؾ

البنون المختلفة بشكل ٌحمك التنوع الجٌد مما ٌسهم بعدم و موؾ للدولسو مراكز المطعو حدود للتعامالت بالعمالت األجنبٌةو
مخاطر تؽٌرات العائد الموزع لذا ٌموم البنن بؤخذ هامش و تركز المخاطر، كما ٌتعرض البنن إلى مخاطر انخفاض الودائع

 أمان عند تسعٌر المرابحات بحٌث ٌتجاوز معدل العائد السائد فً السوق لتؽطٌة هذه المخاطر.
ٌتعرض البنن لمخاطر معدل العائد نتٌجة لوجود فجوة فً مبالػ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنٌة المتعددة، وٌموم 
البنن بإدارة هذه المخاطر عن طرٌك تحدٌد نسب معدالت األرباح المستمبلٌة وفك تولعات ظروؾ السوق وتطوٌر أدوات جدٌدة 

ٌتم تطبٌك المرارات الصادرة عن و من خالل استراتٌجٌة إدارة المخاطر لدى البنن، هذا تتوافك مع الشرٌعة اإلسالمٌة وذلن
 مصرؾ سورٌة المركزي بخصوص إدارة الفجوات ضمن الفترات الزمنٌة المحددة فً هذه المرارات،و التسلٌؾو مجلس النمد

دراسة اتجاهات و دراسة الفجواتو مطلوباتالو للتخفٌؾ من المخاطر تتم موازنة آجال استحماق الموجوداتو فً هذا الصددو
االستثمار فً ضوء هذه الدراسات التً تجري عملٌات تحلٌل حساسٌة ألرباح و أسعار الصرؾ المستمبلٌةو عوائد االستثمار

 األرباح.و معدل العوائدو البنن

 المخاطر التجارية المنقولة  - ب

ً على رأس مال و نٌابة عن أصحاب االستثمارهً المخاطر الناجمة عن الموجودات التً ٌدٌرها البنن  التً ٌتم تحمٌلها فعلٌا
البنن ألنها تتبع إجراء التنازل عن جزء من نصٌبها أو كل نصٌبها فً أرباح المضارب من هذه األموال ألصحاب حسابات 

الممابل ألصحاب هذه االستثمار حٌنما توجد ضرورة لذلن نتٌجة لضؽوط تجارٌة بهدؾ زٌادة العائد الذي كان سٌدفع فً 
هذا ٌعنً أن معدل العائد المدفوع و ٌسري هذا بشكل خاص على حسابات االستثمار المطلمة المشاركة فً األرباحو الحسابات

ٌنشؤ ذلن إما نتٌجة لمخاطر معدل العائد و ألصحاب حسابات االستثمار ٌعدل على حساب نصٌب مساهمً البنن فً األرباح،
ً عندما تستثمر أموال ح بمعدل عائد ال ٌلبً التولعات و سابات االستثمار فً موجودات مثل المرابحة بفترة استحماق طوٌلة نسبٌا

بإدارة مخاطر السٌولة مع و الحالٌة فً السوق أو نتٌجة لمخاطر سوق أخرى، وبهذا الصدد ٌموم البنن بالتحكم بنسبة المضارب
 طر التجارٌة المنمولة.االحتفاظ بمعدل كفاٌة رأس مال ٌكفً لمواجهة المخا

 المخاطر الخاصة بالعقود : -ج
من تحمل بعض أو كل المخـاطر التـً هً المخاطر التً تحول إلى المساهمٌن  من أجل حماٌة أصحاب الحسابات االستثمار 

 فً عمود التموٌل بالمضاربة. امعرضٌن لها تعالدٌ ٌكونـون
 المطلمة، المشاركة فً األرباح وتحمل الخسائر، ٌتحمل أصـحاب حـسابات االسـتثماربموجبه  وفمًا لعمد المـضاربة والـذي ٌـتم

ولكنهم ٌستفٌدون من المخاطر التجارٌة  فٌها، ن حٌث المبدأ، المخاطر الناشئة عن الموجودات التً تم اسـتثمار أمـوالهمم
 المشاركة فً المخاطر مـن خـالل إنـشاء واسـتخداموتتحمك هذه  ،اإلسالمٌة المالٌة المنمولة التً تتحملها مإسـسة الخـدمات

ألجل تعدٌل العوائد المابلة للدفع إلى  االحتٌاطٌات المختلفة مثل احتٌاطً معدل األرباح، ودعم حصة المضارب من األربـاح
لتالً تمكٌن تملب العوائد اإلجمالٌة الناتجة عن المخاطر المصرفٌة، وبا أصحاب حسابات االستثمار من تعرضهم لمخـاطر

 التنافسٌة فً السوق سـداد العوائـد
عن سٌاسة الحصص النسبٌة لمختلؾ عمود التموٌل وتخصٌص راس مال لمختلؾ انواع عمود التموٌل  باإلفصاحٌموم البنن 

 .من خالل معٌار االفصاح لتعزٌز الشفافٌة وانضباط السوق الخاص بالمإسسات المالٌة االسالمٌة  االسالمً  وذلن

 مخاطر العمالت االجنبية : -د
هً المخاطر الناتجة عن تؽٌر لٌمة االدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً أسعار العمالت االجنبٌة حٌث تعتبر اللٌرة السورٌة عملة 

تتم مرالبة العمالت األجنبٌة بشكل ٌومً من خالل الولوؾ على نسبة مركز المطع التشؽٌلً الصافً الذي و االساس للبنن
ً مرالبة مركز المطع اإلجمالً الذي و % من لٌمة األموال الخاصة الصافٌة للمصرؾ،5-أن ال ٌتجاوز +/ٌجب  تتم أٌضا

تعتمد السٌاسة العامة للبنن فً إدارة العمالت و % من لٌمة األموال الخاصة الصافٌة هذا60ٌجب أن ال ٌتجاوز ما نسبته 

ؽطٌة المراكز المطلوبة حسب احتٌاجات العمالء من االعتمادات المستندٌة االجنبٌة على أساس تصفٌة المراكز أوالً بؤول وت
 والحواالت وبوالص التحصٌل.

ال ٌموم بؤي عملٌات تؽطٌة و ال ٌتعامل البنن مع المشتمات المالٌة كعمود الصرؾ اآلجلة أو عمود مماٌضة العملة األجنبٌة
 تتعارض مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

ٌموم البنن باالحتفاظ بفجوة موجبة لكافة العمالت األجنبٌة بحٌث أن الموجودات بكل عملة أجنبٌة أكبر من التزامات البنن 
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 بهذه العملة.

 مخاطر اسعار االسهم  -ه       
ثمار فً سوق تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التؽٌر فً المٌمة العادلة لالستثمارات فً األسهم إال أن البنن لم ٌمم باالست

األدوات المالٌة عن طرٌك شراء أسهم بهدؾ المضاربة أو تحصٌل عوائد، إذ ال توجد لدى المصرؾ سوى أسهم حموق 
 الملكٌة الخاصة به المدرجة فً سوق دمشك لألوراق المالٌة.

 مخاطر السمع : -و        
و اإلجارة أو لٌد االستثمار أو لٌد التصفٌة وترتبط بالتملبات تنشا مخاطر السلع عن التملبات فً لٌمة الموجودات المابلة للتداول أ

الحالٌة والمستمبلٌة حٌث ٌتعرض البنن إلى خطر تملب أسعار السلع المشتراة المدفوعة بالكامل بعد ابرام عمود السلم وخالل 
اإلجارة إن كان ٌمارس هذٌن النوعٌن إلى خطر تملب فً المٌمة المتبمٌة للموجودات المإجرة كما فً نهاٌة مدة و فترة الحٌازة

من التسهٌالت االئتمانٌة، إال أن المصرؾ لد حدد منتجات ٌمارس بها نشاطه التموٌلً المائمة على تطبٌك مبادئ الشرٌعة 
ً الذي ٌجنب البنن االحتفاظ بالسلعة لفترة طوٌلة إذ  أن اإلسالمٌة عن طرٌك حصر المنتجات االئتمانٌة بمنتج المرابحة حالٌا

ؼٌرها و اإلجارة المنتهٌة بالتملٌنو بٌعها ال تتضمن المخاطر التً تتضمنها منتجات السلمو الفترة الفاصلة ما بٌن شراء البضائع
من المنتجات المصرفٌة اإلسالمٌة، إذ ٌتحمل البنن مخاطر وجود عٌوب مخفٌة فً السلعة الممولة نتٌجة لٌامه بشرائها من 

فٌما ٌخص نكول عمٌل البنن عن شراء السلعة بعد لٌام البنن بشرائها ٌموم البنن و لعمٌل البنن، موردٌها بشكل ٌهدؾ لبٌعها
 بالتحوط من هذا النوع من الخطر عن طرٌك تضمٌن عمد شراء البضاعة حك الرجوع على المورد خالل فترة زمنٌة محددة،

 من البنن.ٌموم البنن بتنفٌذ هذا الحك فً حال نكول العمٌل عن شراء السلعة و
ٌموم البنن باستخدام أسالٌب التولعات المناسبة لتمٌٌم المٌمة المحتملة لهذه الموجودات مع االخذ بعٌن االعتبار العوامل المإثرة 

 االستمرار السٌاسً(.–مدى توفر البدٌل -تكلفة االنتاج–الظروؾ االلتصادٌة -سعر الصرؾ-على سعر السلع )مستوى التضخم

   مخاطر العمالت -ز
مخاطر العمالت االجنبٌة هً المخاطر الناتجة عن تؽٌر لٌمة االدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً أسعار الصرؾ للعمالت االجنبٌة  مع 

تتم إدارة مخاطر العمالت األجنبٌة فٌما بٌنها بناء على تحدٌد حد ألصى للخسارة و االعتبار أن اللٌرة السورٌة عملة األساس للبنن،
 عملٌات الفوركس.الٌومٌة فً 

 %20وفٌما ٌلً أثر سٌنارٌو زٌادة سعر صرؾ العمالت األجنبٌة 
 

 ,993آذار  13 ليرة سورية

 األثر عمى حقوق الممكية
األثر عمى األرباح والخسائر 

 قبل الضريبة
 العممة مركز القطع

 دوالر امريكي دائن  16,043,597,480  1,604,359,748  1,696,730,229
 يورو مدين (1,843,891) (184,389) (138,292)

 جنيه استرليني دائن  287,046  28,705  21,528
 ين ياباني مدين  0  0  0

 عمالت اخرى دائن  3,844,083,609  384,408,361  288,306,271
  

 9931كانون األول  13 ليرة سورية
األثر عمى األرباح والخسائر قبل  األثر عمى حقوق الممكية

 الضريبة
 العممة مركز القطع

 دوالر أمريكي )دائن( 12,206,699,846 1,220,669,985 1,408,962,907
 يورو )دائن( 31,253,844 3,125,384 2,344,038
(مدينجنيه استرليني ) (4,787,338) (478,734) (359,050)  

(دائنين ياباني ) - - -  
(دائنعمالت اخرى ) 7,654,795,238 765,479,524 574,109,643  
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                                                                                         إدارة المخاطر)تتمة(:  19
 مخاطر السيولة: .3

 
وتموٌله لزٌادة  موٌل الالزم لتؤدٌة التزاماته فً توارٌخ استحمالهاتعلى توفٌر ال المصرؾ تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم لدرة

مرالبتها السٌولة و إدارة نسبوللولاٌة من هذه المخاطر تموم اإلدارة بتنوٌع مصادر التموٌل وإدارة الموجودات و الموجودات،
 ٌومٌاً.
بنسبة كافٌة من السٌولة وفك لرار مجلس النمد والتسلٌؾ الخاص  وٌحتفظ بتمدٌر التدفمات النمدٌة المستمبلٌةالمصرؾ ٌموم 

فً كل ٌوم عمل بنسبة سٌولة بكافة العمالت ال تمل الذي أوجب أن ٌحتفظ المصرؾ  6009لعام  0ن / ب ./ م 588بالسٌولة رلم 

  52% كما ف50022ًاللٌرات السورٌة بلؽت نسبة السٌولة ب %.60% على أن ال تمل نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة عن 50عن 

لد بلؽت   52/05/6027.ٌشار ان اعلى نسبة للسٌولة حتى    6026كانون األول  52% كما فً 58068بٌنما بلؽت  6027آذار  

 .% 206085%   بٌنما بلؽت ادنى نسبة للسٌولة خالل نفس الفترة   205055

 :ةمخاطر السٌولدفة لتخفٌض لامت إدارة المصرؾ بمجموعة كبٌرة من الخطوات الها

 .من ناحٌة إدارة األصول: إدارة مكونات المحفظة االئتمانٌة بالشكل الذي ٌتناسب مع والع السٌولة المائم لدى المصرؾ 
 إصدار منتج الوكالة ومنتج الودائع لشهر وحملة إعالنٌة لجذب الودائع. :من ناحٌة إدارة المطلوبات 

 تخفٌض نسبة المضارب بهدؾ زٌادة الودائع. :من ناحٌة إدارة سعر العائد 

 تشجٌع الودائع التبادلٌة مع البنون وإعطاء تموٌالت بؽطاء نمدي كامل. :من ناحٌة إدارة طرفً المٌزانٌة 
 إصدار اعتمادات بؽطاء نمدي كامل. :من ناحٌة إدارة االلتزامات خارج المٌزانٌة 

 

باالحتفاظ  6022أٌار  6بتارٌخ  5958 مالوزراء رلسورٌة وحسب لرار مجلس أٌضا ووفك الموانٌن المرعٌة فً  البننٌموم كما 

 %. 5لدى مصرؾ سورٌة المركزي باحتٌاطً نمدي إلزامً على ودائع الزبائن بمعدل 

 كافٌة. السٌولة الللتؤكد من توفر بصورة مستمرة استحمالات الموجودات والمطلوبات هذا وتتم مرالبة 
 
 

 نسبة السٌولة باللٌرات السورٌة:على اختبارات الجهد 
ٌموم المصرؾ بإجراء اختبارات جهد على نسب السٌولة الٌومٌة لتحدٌد حجم مخاطر السٌولة وفك عدة سٌنارٌوهات معتمدة من لبل 

اإلدارة اإلدارة وٌتم تحدٌد احتٌاجات السٌولة المطلوبة بناء على هذه السٌنارٌوهات للوصول إلى نسب السٌولة المحددة من لبل 
 والمحافظة علٌها لتبمى أعلى من المعدالت المسموح بها.
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 إدارة المخاطر)تتمة(:   19
 مخاطر السٌولة )تتمة(.1

 لمالٌة:أوالً: ٌلخص الجدول أدناه توزٌع الموجودات والمطلوبات )ؼٌر مخصومة(على أساس الفترة المتبمٌة لالستحماق التعالدي بتارٌخ البٌانات ا
 1037آذار  13كما فً 

 أٌام7حتى 
أٌام  7أكثر من 

 إلى شهر
أكثر من شهر إلى   

 أشهر1
أشهر 1أكثر من 

 أشهر6إلى 
أشهر 6أكثر من 

 أشهر9إلى 
أشهر 9أكثر من 

 إلى سنة
من سنة الى 
 خمس سنوات

خمس سنوات 
 فؤكثر

 المجموع
 المبلغ بآالف اللٌرات السورٌة

 انمىجىداث
         

 18,413,323        18,413,323 سىسَخ انمشكضٌومذ وأسطذح نذي مظشف 

 135,827,264 - - - - - 1,669,950 6,305,250 127,852,064 دسبثبد جبسَخ واَذاعبد لظُشح األجم نذي انجىىن وانمؤسسبد انمبنُخ

 17,077,005 - - 7,578,955 35,000 9,463,050 - - - اَذاعبد نذي انجىىن وانمؤسسبد انمبنُخ

 35,705,605 466,424 2,981,788 828,925 1,681,496 13,995,096 9,738,486 1,260,823 4,752,566 وأسطذح األوشطخ انزمىَهُخرمم 

 351,363 - 351,363 - - - - - - أو انزظفُخ مىجىداد لُذ االسزثمبسطبفٍ ان

 507,420 507,420 - - - - - - - اسزثمبساد عمبسَخ

 1,390,944 1,390,944 - - - - - - - ومشبسَع رذذ انزىفُزانممزهكبد وانمعذاد 

 5,050 5,050 - - - - - - - مىجىداد غُش مهمىسخ

 1,547 - - 1,547 - - - - - مىجىداد ضشَجخ انذخم انمؤجهخ

 1,474,069 - - 21,819 445 638,105 33,600 11,096 769,005 مىجىداد أخشي

 2,514,904 2,514,904        انمشكضٌانىدَعخ انمجمذح نذي مظشف سىسَخ 

 213,268,495 4,884,742 3,333,151 8,431,246 1,716,941 24,096,251 11,442,036 7,577,169 151,786,959 مجمىع انمىجىداث

 142,789,824 - - 40,000 155,000 620,000 - - 141,974,824 انذسبثبد انجبسَخ وإَذاعبد نهجىىن وانمؤسسبد انمبنُخ

 27,078,259 - 2,707,826 2,707,826 4,061,739 4,061,739 4,061,739 4,061,739 5,415,652 أسطذح انذسبثبد انجبسَخ نهعمالء

 4,006,790 - 577 225,881 337,561 1,595,628 605,682 152,071 1,089,391 رأمُىبد ومذَخ

 591,869 - - - - - - - 591,869 رمم دائىخ

 236,040 228,926 - - - - - - 7,113 مخظظبد مزىىعخ

 791,746 - - - - - 791,746 - - مخظض ضشَجخ انذخم

 1,025,023 - - 381 1,631 15,928 4,390 - 1,002,693 مطهىثبد أخشي

 176,519,550 228,926 2,708,403 2,974,088 4,555,930 6,293,294 5,463,557 4,213,810 150,081,542 مجمىع انمطهىباث

 11,885,742 - 1,130,318 1,096,257 973,419 2,157,574 1,421,512 4,060,373 1,046,288 دمىق أطذبة دسبثبد االسزثمبس انمطهك

 188,405,292 228,926 3,838,721 4,070,346 5,529,349 8,450,869 6,885,069 8,274,182 151,127,830 مجمىع انمطهىباث وحمىق أصحاب  حساباث االستثمار انمطهك

 24,863,203 4,655,816 (505,570) 4,360,900 (3,812,408) 15,645,383 4,556,967 (697,014) 659,129 ,993آرار  13 فجىة انسيىنت 
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 إدارة المخاطر)تتمة(:   19
 :مخاطر السٌولة )تتمة(.1

 الفترة المتبمٌة لالستحماق التعالدي بتارٌخ البٌانات المالٌة: أوالً: ٌلخص الجدول أدناه توزٌع الموجودات والمطلوبات )ؼٌر مخصومة(على أساس
 1036كانون األول  13كما فً 

 أٌام7حتى 
أٌام  7أكثر من 

 إلى شهر
أكثر من شهر إلى   

 أشهر1
أشهر 1أكثر من 

 أشهر6إلى 
أشهر 6أكثر من 

 أشهر9إلى 
أشهر 9أكثر من 

 إلى سنة
من سنة الى 
 خمس سنوات

خمس سنوات 
 فؤكثر

 المجموع
 المبلغ بآالف اللٌرات السورٌة

  انمىجىداث
        

 20,103,304 - - - - - - - 20,103,304 ومذ وأسطذح نذي مظشف سىسَخ انمشكضٌ

 129,999,296 - - - - - 22,285,577 15,522,900 92,190,819 دسبثبد جبسَخ واَذاعبد لظُشح األجم نذي انجىىن وانمؤسسبد انمبنُخ

 1,658,540 - - 35,000 - 1,623,540 - - - اَذاعبد نذي انجىىن وانمؤسسبد انمبنُخ

 29,094,522 293,680 2,850,930 863,594 3,456,967 11,650,997 6,724,811 2,488,448 765,095 رمم وأسطذح األوشطخ انزمىَهُخ

 850,920 - 850,920 - - - - - - أو انزظفُخ مىجىداد لُذ االسزثمبسطبفٍ ان

 507,420 507,420 - - - - - - - اسزثمبساد عمبسَخ

 955,235 955,235 - - - - - - - انممزهكبد وانمعذاد ومشبسَع رذذ انزىفُز

 2,991 2,991 - - - - - - - مىجىداد غُش مهمىسخ

 1,547 - - - - 1,547 - - - مىجىداد ضشَجخ انذخم انمؤجهخ

 1,294,766 - 274,785 41,673 36,775 110,486 328,896 242,324 259,826 مىجىداد أخشي

 2,514,904 2,514,904 - - - - - - - انىدَعخ انمجمذح نذي مظشف سىسَخ انمشكضٌ

 186,983,445 4,274,230 3,976,635 940,268 3,493,742 13,386,570 29,339,284 18,253,673 113,319,044 مجمىع انمىجىداث

 114,771,221 - - 155,000 620,000 - - 704,350 113,291,871 انجبسَخ وإَذاعبد نهجىىن وانمؤسسبد انمبنُخانذسبثبد 

 34,893,648 - 3,489,365 3,489,365 5,234,047 5,234,047 5,234,047 5,234,047 6,978,730 أسطذح انذسبثبد انجبسَخ نهعمالء

 4,906,893 - - 188,315 174,962 158,537 1,560,918 219,155 2,605,006 رأمُىبد ومذَخ

 18,644 - - - - - - - 18,644 رمم دائىخ

 223,497 216,421 - - - - - - 7,076 مخظظبد مزىىعخ

 525,013 - - - - 525,013 - - - مخظض ضشَجخ انذخم

 1,129,974 - - 102 9,813 - - 3,880 1,116,180 مطهىثبد أخشي

 156,468,890 216,421 3,489,365 3,832,781 6,038,822 5,917,598 6,794,966 6,161,432 124,017,506 مجمىع انمطهىباث

 6,359,475 - 356,892 573,295 619,505 1,789,826 1,721,002 886,730 412,226 دمىق أطذبة دسبثبد االسزثمبس انمطهك

 162,828,365 216,421 3,846,257 4,406,076 6,658,326 7,707,424 8,515,967 7,048,162 124,429,731 مجمىع انمطهىباث وحمىق أصحاب  حساباث االستثمار انمطهك

 24,155,081 4,057,809 130,378 (3,465,808) (3,164,584) 5,679,146 20,823,317 11,205,511 (11,110,688) 13/39/9931فجىة انسيىنت 
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 إدارة المخاطر)تتمة(:  19
 :مخاطر السٌولة )تتمة(.1

 المركز المالًبٌان بنود خارج ثانٌاً : 
 
 

 لغاٌة سنة  1037آذار  13كما فً 

 

 سنوات 5لغاٌة  3من 
 

 5أكثر من 
  سنوات

 المجموع

 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة

 2,907,456,116  -  -  2,907,456,116 االعزمبداد وانمجىالد

 2,898,154,282  -  -  2,898,154,282 انسمىف غُش انمسزغهخ

 2,799,541,665  -  5,769,345  2,793,772,321 انكفبالد

 8,605,152,064  -  5,769,345  8,599,382,719 انمجمىع

 

 األولكانون  13كما فً 

1036 
 لغاٌة سنة 

 

 سنوات 5لغاٌة  3من 
 

 5أكثر من 
  سنوات

 المجموع

 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة
 

 لٌرة سورٌة

 3,583,583,987  -  497,743,811  3,085,840,176 االعزمبداد وانمجىالد

 6,333,539,339  -  -  6,333,539,339 انسمىف غُش انمسزغهخ

 2,251,472,430  -  -  2,251,472,430 انكفبالد

 12,168,595,756  -  497,743,811  11,670,851,945 انمجمىع

 

 التحميل القطاعي: 11
 عمال المطاع الرئٌسً بٌنما ٌمثل لطاع التوزٌع الجؽرافً المطاع الثانوي.األٌمثل لطاع 

 لطاع األعمال: 
 ٌتم تنظٌم البنن ألؼراض إدارٌة من خالل أربعة  لطاعات أعمال رئٌسٌة هً:

 . واألعمال الصؽٌرة ومنحهم التموٌل اإلسالمً وخدمات أخرىالتجزئة:  ٌشمل متابعة ودائع العمالء األفراد  -

 .ٌشمل متابعة الودائع والتسهٌالت االئتمانٌة والخدمات البنكٌة اإلسالمٌة الخاصة بالعمالء من المإسسات: الشركات -
 الخاصة بمإسسات المطاع العام. االئتمانٌةالمطاع العام: ٌشمل التسهٌالت  -

 .ٌشمل هذا المطاع تمدٌم خدمات التداول والخزٌنة وإدارة أموال البنن :أخرى -
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 التحميل القطاعي )تتمة(:11
 األعمال )تتمة(:قطاع 

 7332آذار  13 7332آذار  13 أخرى  التجارة الخارجٌة الخزٌنة  المؤسسات  األفراد  البٌـــــان 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة  

 4,921,587,889 1,674,556,776 282,577,155 27,403,203 491,824,902 822,105,644 50,645,872 إجمبنٍ اإلَشاداد

 99,999,903- 150,000,000- - - - 150,000,000- - مخظض رذوٍ نهزمىَالد انممىىدخ

 - - - - - - - رذوٍ لُمخ انمىجىداد انمبنُخ

 4,821,587,986 1,524,556,776 282,577,155 27,403,203 491,824,902 672,105,644 50,645,872 وزبئج أعمبل انمطبع

 355,958,982- 618,891,394- 618,891,394- - - - - مظبسَف غُش مىصعخ عهً انمطبعبد

 - - - - - - - دظخ انمظشف مه أسثبح )خسبئش( انششكبد انضمُهخ

 4,465,629,004 905,665,383 336,314,239- 27,403,203 491,824,902 672,105,644 50,645,872 انشثخ لجم انضشائت

 131,419,217- (266,732,701) (266,732,701) - - - - ضشَجخ انذخم

 4,334,209,787 638,932,682 (603,046,940) 27,403,203 491,824,902 672,105,644 50,645,872 طبفٍ سثخ )خسبئش( انسىخ

 - - - - - - - معهىمبد أخشي

            31/03/2017 31/12/2016 

 181,455,638,708 207,273,502,107 - 659,407,790 170,908,489,349 34,068,993,596 1,636,611,371 مىجىداد انمطبع

 - - - - - - - اسزجعبد انمىجىداد وانمطهىثبد ثُه انمطبعبد

 - - - - - - - االسزثمبساد فٍ ششكبد انضمُهخ

 5,527,806,420 5,994,992,961 5,994,992,961 - - - - مىجىداد غُش مىصعخ عهً انمطبعبد 

 186,983,445,128 213,268,495,068 5,994,992,961 659,407,790 170,908,489,349 34,068,993,596 1,636,611,371 مجمىع انمىجىداد 

 119,668,469,819 147,326,773,366   4,519,009,763 142,807,763,603 - - مطهىثبد انمطبع 

 36,800,420,194 29,192,776,638 29,192,776,638 - - - - مطهىثبد غُش مىصعخ عهً انمطبعبد 

 156,468,890,013 176,519,550,004 29,192,776,638 4,519,009,763 142,807,763,603 - - مجمىع انمطهىثبد 

 - - - - - - - مظبسَف ساسمبنُخ 

 - - - - - - - االسزهالكبد 
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 التحلٌل المطاعً)تتمة(:  63
 

  التوزٌع الجغرافًلطاع: 
ٌمثل هذا المطاع التوزٌع الجؽرافً ألعمال البنن، ٌمارس البنن نشاطاته بشكل رئٌسً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة التً تمثل 

 األعمال المحلٌة وكذلن ٌمارس البنن نشاطاته فً الشرق األوسط، وآسٌا وافرٌمٌا وأوروبا.

   1037آذار  13 

   

  المجموع ةسورٌخارج  ةسورٌداخل  

     اإلٌرادات

إجمالي دخل االستثمارات المشتركة بين المصرف 
 وحسابات االستثمار المطلمة

89505960250 56500060056 2065900500290 
 

  (150,276,392) - (150,276,392) حصة اصحاب االستثمار المطلك

  69505060606 - 295,346,646 واإلٌرادات األخرى صافً إٌرادات العموالت والرسوم

  9809600000 - 98,924,000 األرباح التشؽٌلٌة الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبٌة

  - - - أرباح تمٌٌم مركز المطع البنٌوي ؼٌر المحممة

  200750589 - 1,075,589 ايرادات اخرى

  2050002000056 56500060056 2025806620996 إجمالً األرباح التشغٌلٌة

  (413,206,118) - (413,206,118) مصارٌؾ تشؽٌلٌة

  (185,232,533)  (185,232,533) تشؽٌلٌة أخرىمخصصات 

  905,665,382 56500060056 50006650506 صافً األرباح لبل الضرٌبة

  (266,732,701) - (66607560702)  ضرٌبة الدخلمصروؾ 

   638,932,681   صافً أرباح السنة

   

  73147294,254322  31149274,224,93  224,3243394592 13/1/1037 الموجودات

 

  1036آذار  13 

   

  المجموع ةخارج سورٌ ةسورٌداخل  

     اإلٌرادات

إجمالي دخل االستثمارات المشتركة بين المصرف 
 وحسابات االستثمار المطلمة

554,483,901 77,509,769 631,993,670 
 

  (39,409,916) - (39,409,916) حصة اصحاب االستثمار المطلك

  107,918,757 - 107,918,757 واإلٌرادات األخرى صافً إٌرادات العموالت والرسوم

  121,150,127 - 121,150,127 األرباح التشؽٌلٌة الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبٌة

  4,051,214,381 - 4,051,214,381 البنٌوي ؼٌر المحممةأرباح تمٌٌم مركز المطع 

  184,926 - 184,926 ايرادات اخرى 

  4,873,051,945 77,509,769 4,795,542,175 إجمالً األرباح التشغٌلٌة

  (285,431,730) - (285,431,730) مصارٌؾ تشؽٌلٌة

  (121,991,210) - (121,991,210) تشؽٌلٌة أخرىمخصصات 

  4,465,629,004 77,509,769 4,388,119,235 األرباح لبل الضرٌبةصافً 

  (131,419,217) - (131,419,217) ضرٌبة الدخل مصروؾ 

  4,334,209,787   صافً أرباح السنة

    
  54379,,39242914 33942324923 392492,45724712 13/31/1036 الموجودات
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 :رأس المال كفاية   ,1

 
 :تحتسب وفك الجدول التالًنسبة كفاٌة رأس المال و كرأسمالالمبلػ الذي ٌعتبره المصرؾ 

 

 
 آذار 13

 
 كانون األول 13

 1037  1036 

 
 لٌرة سورٌة

 
 لٌرة سورٌة

 91199919691159 األمىال انخاصت األساسيت
 

91193113131999 

 5,000,000,000  5,000,000,000 سأط انمبل

 17,815,248,326  17,815,248,326 * غُش مذممخأسثبح مذوسح 

 273,201,238  149114,9,,4 خسبئش مزشاكمخ مذممخ

 244,917,707  244,917,707 ادزُبطٍ لبوىوٍ

 244,917,707  244,917,707 ادزُبطٍ خبص

 ,4,61949191  9,,99141,1, ادزُبطٍ معبدل األسثبح

 (2,991,407)  (919991296) انمىجىداد غُش انمهمىسخ

 (1,160,000)  (1,160,000) عمبساد آَهخ نهمظشف وفبء نذَىوه

 
   

 33,051,351  33,051,351 األمىال انخاصت انمساوذة

 33,051,351  33,051,351 ادزُبطٍ مخبطش انزمىَم

 23,846,212,939  71423141,14222 صافً حموق الملكٌة حسب تعلٌمات مصرف سورٌة المركزي

 
   

 46,684,661,711  162,19,2,,,991 الموجودات المثملة

 492,613,947  ,9241491199 حسابات خارج الميزانية المثملة

 2,257,346,541  1,99129,1499, المخاطر التشغيلية

 7,713,757,133  ,19291649111, مركز المطع التشغيلي

 
64,611,540,482  57,148,379,332 

 %41.73  %37.01 المال )%(نسبة كفاٌة رأس 

 %41.67  %36.96 نسبة كفاٌة رأس المال األساسً )%(

 %99.86  %99.86 نسبة رأس المال األساسً إلى إجمالً حموق المساهمٌن)%(

  

ال تتدنى نسبة كفاٌة رأس المال للبنون العاملة فً  ٌجب أن 6007الثانً كانون 60فً  الصادر 655النمد والتسلٌؾ رلم  سلرار مجل حسب

 %. 8الجمهورٌة العربٌة السورٌة عن نسبة 

والذي تضمن تعدٌل المادة الثامنة من لرار مجلس النمد  66/6/6020تارٌخ  0/م.ن/ب 2088صدر لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم  *

فرولات تمٌٌم المطع البنٌوي ؼٌر المحممة ضمن االموال الخاصة االساسٌة بحٌث ٌتم ادراج  6008-6-0تارٌخ 2/م.ن/ب566والتسلٌؾ رلم 

 6007عام  0/م.ن/ب655احتساب كفاٌة راس المال وفك متطلبات لرار مجلس النمد والتسلٌؾ رلم  ألؼراض
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 ة ) خارج الميزانية (:رتباطات والتزامات محتمما   19

 
 :ٌان المركز المالً الموحدالتزامات ائتمانٌة خارج بارتباطات و - أ

  
 1036كانون األول  13  1037آذار  13

  
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

  اعتمادات مستندٌة
 

2,907,456,116  3,583,583,987 

 لبوالت
 

-  - 

     

 :كفاالت
 

2,799,541,665  2,251,472,430 

 22,000,000  22,000,000  لماء دفع

 لماء حسن تنفٌذ
 

2,421,106,878  1,669,149,467 

 لماء اشتران فً منالصات
 

356,434,787  560,322,963 

  
   

 سموف تسهٌالت ائتمانٌة مباشرة غٌر مستغلة
 

2,898,154,282  6,333,539,339 

 المجموع
 

8,605,152,063  12,168,595,756 

 
 :ٌان المركز المالً الموحد التزامات تعالدٌة وعمود إٌجار تشغٌلٌة خارج ب - ب

 1036كانون األول  13  1037آذار  13    

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة    

    :ارتباطات عمود مشارٌع إنشائٌة
 

 -  -   تستحك خالل سنة 
  

   

مجموع ارتباطات عمود المشارٌع اإلنشائٌة فً تارٌخ بٌان المركز 
 المالً الموحد 

-  - 

       

      :عمود اإلٌجار التشغٌلٌة ارتباطات

 10,869,896  32,504,959   تستحك خالل سنة

 9419,61999  411,921999,   تستحك خالل أكثر من سنة

مجموع ارتباطات عمود اإلٌجار التشغٌلٌة فً تارٌخ بٌان المركز 
 الموحد  المالً

19519961919  6916961995 

 

 المصرف: منالقضايا المقامة  16

 

 الدعوى المرفوعة من بنن الشام على شركة دار االستثمار:
، 8/2014لام بنن الكوٌت المركزي بتمدٌم طلب باعتبار خطة إعادة الهٌكلة كؤن لم تكن لٌد برلم  2014/أٌار/12بتارٌخ  -

اء ولؾ كافة صدر لرار عن دائرة  إعادة الهٌكلة باعتبار خطة إعادة الهٌكلة كؤن لم تكن وإلؽ 2014/تموز/24وبتارٌخ 

 .اإلجراءات المضائٌة والتنفٌذٌة

والتً بدورها ردت الطعن  1تجاري/ 2014لسنة  1622طعنت شركة دار االستثمار بهذا المرار أمام محكمة التمٌٌز برلم  -

 .2015/حزٌران/17موضوعاً بتارٌخ 

كافة اإلجراءات المضائٌة المتخذة بحمها، ولد لجؤت شركة دار االستثمار مرة أخرى إلى  دائرة  إعادة الهٌكلة طلباً لولؾ  -

ولررت ولؾ كافة اإلجراءات المضائٌة المتخذة بحك شركة دار  2015/آب/5فؤجابت الدائرة المذكورة طلبها بتارٌخ 

 .االستثمار من جدٌد

مد أجل  2016ط//شبا11، والتظلم مإجل لتارٌخ 1تمدم بنن الشام بتظلم من ذلن المرار أمام محكمة االستئناؾ / إعادة هـ  -

 )للحكم(.

ٌوجد احتمالٌة كبٌرة بؤن ٌصدر الحكم لصالحنا نظراً للمخالفة المانونٌة الجسٌمة التً اتسم بها لرار إعادة الهٌكلة المتظلم  -

 منه، وفً حال صدر الحكم لصالح البنن فسٌتم متابعة اإلجراءات المضائٌة بحك شركة دار االستثمار للمطالبة بالمدٌونٌة.
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 )تتمة( :المصرف منالمضاٌا الممامة  32
 

 الدعاوى األخرى:
بدمشك  19تم تحرٌن دعوى مطالبة بالتعوٌض عن حادث سرلة فرع بنن الشام بمدٌنة حمص امام محكمة البداٌة المدنٌة  -

 .30/5/2017جلسة  إلىوالدعوى مإجلة  2014لعام  12419برلم اساس 
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