




   
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ポــــشـــال بنュゅ ュ.ュ.ش  
  
  المرحヤيる المختصرة (غير مدقるボ)دة ـوحـمـる الالـمـゅلـيـ ゅنれゅـيـالب
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  ュゅ ش.ュ.ュـشـال مصرف
 

  المرحヤي بيゅن الدخل الموحد
  2016 حزيران 30 لヘヤترة المنتھيる في

 ) ュمن رق るボالمرف れゅحゅتبر اايضバ1ت ) ュرق ヴ40) إلゅھバم ぺرボوت るليゅالم れゅنゅجزء من البي (.  
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   لヘترり الثاثぺ るشھر الヨنتھيる في    لヘترり الستぺ るشھر الヨنتھيる في      
30 ラحزيرا  30 ラحزيرا  30 ラحزيرا  30 ラحزيرا 

2015 2016 2015 2016 

 るボقギغير م   るボقギغير م   るボقギغير م   るボقギغير م
るسوري りلير  るسوري りلير  るسوري りلير  るسوري りلير れゅحゅツاإي

	 	 	

269,950,335 552,909,424 446,031,581 
 

1,114,462,675 23 れياヲヨلتや りギصケوأ るヤجぽヨلや ネヲيらلや ممク れやキやゲيま 
53,415,619 

 

139,895,559 96,275,145 
 

 وやلぽヨسسや れゅلゅヨليまるيれやキやゲ من やلケゅダヨف  24 219,462,006

(7,501,239) (14,327,560)   (12,820,060) 
 

(23,453,589) 25 
 ヵケゅヨاستثや ءゅعヲلや ヴヤع るヤヨحヨلや يفケゅダヨلや

ポゲتゼヨلや

315,864,715 678,477,423   529,486,665 
 

1,310,471,093 
إجゅヨلي キخل ااستثゅヨراれ الゼヨتركる بين الヨصرف 

るボطلヨر الゅヨااستث れゅبゅوحس
(14,700,000) (74,479,300) (32,200,000) (74,479,300) ゥゅبケأや メギي معヅゅحتيや

301,164,715 603,998,123   497,286,666 
 

1,235,991,793 
 メギي معヅゅتنزيل احتي ギبع れراゅヨخل ااستثキ ليゅヨإج

ゥゅاأرب

(49,389,380)  (54,163,093)   (87,350,837) 
 

(93,573,008)     
حصぺ るصحゆゅ حسゅبれゅ ااستثゅヨر الヨطلるボ مع  

:ااحتيヅゅي

(4,405,450)  (2,591,780)   (7,707,853)  (5,263,914)      ゲヅゅガي مヅゅحتيや ケゅヨاستثや  

(44,983,930) (51,571,313)   (79,642,983)  (88,309,095)  26  
حسゅبや れゅاستثや ケゅヨلヤトヨق من やلギخل   نダيب

 やلゼヨتや ポゲلゅボبل لヤتコヲيع بعギ تゴレيل やاحتيヅゅي

251,775,335 549,835,030   409,935,829  1,142,418,785 
 

27 
 

 ゆرゅツته مヘبص ポترゼヨخل الギصرف من الヨال るحص
メゅم ゆر ورゅヨاستثゅووكيل ب

113,861,562 273,735,108   208,535,823 
 

381,653,865    るفيゲダم れゅمギخ れやキやゲيま 

146,869,041 191,168,575   266,488,357 
 

312,318,702 
 

أケبゥゅ (خسゅئゲ) فゲوقや れゅلعヨاや れأجらレيや) るلトボع 
やلتゼغيヤي)

1,832,583,228 994,493,022 2,990,727,001 
 

5,045,707,403 ヵヲيレらلや عトボلや ゴكゲييم مボعن ت るイتゅن (ゲئゅخس) ゥゅبケأ 

2,305,604 3,430,681 2,584,845 
 

3,615,606 28 ンゲأخ れやキやゲيま 

2,347,394,770 2,012,662,416 3,878,271,855 
 

 إجゅヨلي الギخل الソゅガ بゅلヨصرف 6,885,714,361

(117,712,283) 

 

(160,974,254) (165,601,615) 
 

نや れゅボヘلヘドヲヨين 29 (302,509,149)
(10,148,308) (12,133,993) (19,926,921) 

 
(21,625,194) れやءゅヘヅまو れゅستھاكや

(105,908,062) (183,393,813) (183,422,487) 
 

(327,290,649) 30 ンゲيف أخケゅダم

(46,143,032) (129,697,214) 
 

(66,553,052) 
 

(229,697,116) 
 

 りギصケوأ るヤجぽヨلや ネヲيらلや ممク نيギص تダガم
れياヲヨلتや

(237,500,000) (12,500,000) (500,000,000) 
 

(25,000,107) るعヲレمت れゅダダガم
(517,411,684) (498,699,275) (935,504,075) 

 
(906,122,216) れゅصروفヨلي الゅヨإج

1,829,983,087 1,513,963,141 2,942,767,780 
 

5,979,592,145 るらريツل الらق (りرゅسガال)/الربح 
884,080 (165,247,903) 55,584,808 

 
 まيキやゲ/(مゲダوف) ضゲيや るらلギخل 16 (296,667,120)

1,830,867,167 1,348,715,238 2,998,352,588 
 

صゅفي الربح 5,682,925,025
  

   ヴلま キヲويع
مسゅھヨي やلゲダヨف 5,682,905,890 2,998,334,786 1,348,707,450 1,830,860,199

6,968 7,788 17,802 
 

19,135 りゲトسيヨلや ゲغي ベヲボح

   

36.62 26.97 59.97 113.66 31 (るالسن りرゅخس) السھم من ربح るحص 
 



  ュゅ ش.ュ.ュـشـال مصرف
  

  المرحヤيبيゅن التدفれゅボ النボديる الموحد 
  2016 حزيران 30 لヘヤترة المنتھيる في

 

 れゅحゅتبر اايضバت ) ュمن رق るボ1المرف ) ュرق ヴ40) إلゅھバم ぺرボوت るليゅالم れゅنゅجزء من البي (.  
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 りترヘلるفي  الست るنتھيヨشھر الぺ30 ラحزيرا 

2015 2016 

(るボقギغير م) (るボقギغير م) れゅحゅツاإي 

るسوري りلير るسوري りلير 

 るغيليゼالت れゅヅゅゼمن الن るيギボالن れゅボفギالت 

2,942,767,780 5,979,592,145 るらيゲツلやو りゅكゴلや لらق るイتيレلや فيゅص 

:るيギボغير ن キنوらل れياギتع 

19,926,921 21,625,194 れやءゅヘヅやو れゅھتاكや 

119,550,836 93,573,008 るボヤトヨلや ケゅヨإستثや れゅبゅحس ギئゅع 

66,553,052 229,697,116 るيヤيヲヨلتや るトゼأنや りギصケمم أクني قيم وギص تダガم 

500,000,000 25,000,107 るعヲレمت れゅダダガم 

3,648,798,589 6,349,487,570   るغيليゼالت れゅطلوبヨوال れاキوجوヨفي ال れل التغيراらخل قギفي الゅص 

るغيليゼالت れゅطلوبヨوال れاキوجوヨفي ال れالتغيرا 

(1,610,713,036)  (5,027,944,812) 

やلボレص (やلゴيりキゅ ) في やإيやギعれゅ لや ンギلケゅダヨف (やلتي تゴيや ギستحゅボقھゅ عن 
(ゲأشھ るثاث 

 やلボレص (やلゴيりキゅ) في やأケصりギ مボيや りギلسحب 1,109,019,510 (259,276,573)

(5,625,547,426) 10,277,153,082 れياヲヨلتや りギصケوأ るヤجぽヨلや ネヲيらلや ممク ليゅヨجま في ( りキゅيゴلや) صボレلや 

(133,276,424) (517,730,850) ンゲأخや れやキヲجヲヨلや في (りキゅيゴلや) صボレلや 

(30,000,000) 290,000,000  りキゅيゴلや(ゲأشھ るعن ثاث ギيゴت りギم メتستحق خا) ポヲレئع بやキفي و (صボレلや) 

-  (76,688,128)  るعヲفギヨلや خلギلや るらيゲض  

94,782,783 (7,964,475,941) れゅレتأمي  

(56,675,314) (14,844,633) るレئやキ ممク 

(52,420,272) 5,800,645 るヘヤتガم れゅبヲヤトم 

 التギفれゅボ النギボيる من النれゅヅゅゼ لتゼغيليるصゅفي    4,429,776,443 (4,024,327,673)

- - れやケゅボلعや في れやケゅヨاستثや ( بيع) ءやゲش 

(86,862,058) (332,796,758) るيヘダلتや أو ケゅヨاستثや ギقي れやキヲجヲヨلや( بيع) ءやゲش 

- (2,856,093) るيキゅم ゲغي るبتゅث れやキヲجヲء (بيع ) مやゲش 

 مヲجれやキヲ ثゅبتる مキゅيるشやゲء (بيع )  (339,451,298) (207,295,722)

                      - (112,516,985) るليゅم るبتゅث れやキヲجヲم 

(294,157,780) (787,621,134)   るريゅヨااستث れゅヅゅゼمن الن るيギボالن れゅボفギفي التゅص 

るويليヨالت れゅヅゅゼالن (في るلヨستعヨال) من るイتゅالن るيギボالن れゅボفギالت 

216,371,069 896,030,123  るボヤトヨلや ケゅヨاستثや れゅبゅحس ゆゅأصح ベヲボح 

24,633,643  69,629,916  ゥゅبケأや メギي معヅゅحتيや ف منゲダヨلや يヨھゅمس るダح  

6,030,907,266 1,503,309,698 るيケゅイلや れゅبゅلحسや في りキゅيゴلや فيゅص 

(89,377,744) (83,398,356) るيケゅヨاستثや ئعやキヲلや ゆゅأصح るعヲفギم ゥゅبケأ
6,182,534,234 2,385,571,381   るويليヨالت るطゼفي اأن るمギガستヨال るيギボالن れゅボفギفي التゅص

تأثيゲ تغيれやゲ أسعや ケゅلゲダف عや ヴヤلギボレ ومゅفي حヨムه  1,482,577,789 (2,166,798,459)
(302,749,680) 7,510,304,479  りترヘال メه خاヨムفي ح ゅوم ギボفي التغير في النゅص

 يゅツف

17,649,288,739 21,900,103,209  りゲتヘلや るيやギه في بヨムفي ح ゅوم ギボレلや 

17,346,539,060 29,410,407,688 32  りترヘال るيゅه في نھヨムفي ح ゅوم ギボالن 

 



ュゅ ش.ュ.ュ ـشـال مصرف    
 

 

  تغيراれ في حボوベ المヤكيる الموحد ال بيゅن
  2016 حزيران 30 لヘヤترة المنتھيる في

  
  

 ) ュمن رق るボالمرف れゅحゅتبر اايضバ1ت ) ュرق ヴ40) إلゅھバم ぺرボوت るليゅالم れゅنゅجزء من البي (.  
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 2016- 06-30بيゅن التغيراれ في حボوベ المヤكيる الموحد لヤستぺ るشھر المنتھيる في   

るكيヤالم ベمجموع ح るيヤاأق ベوボح 
 ベوボمجموع ح
 مسゅھمي المصرف

ぺربゅح مدورة 
محるボボ (الخسゅئر 

(るالمتراكم 

ぺربゅح (خسゅئر) 
るالسن 

 るح المتراكمゅاارب
るボボغير المح 

 るيمボطي الゅاحتي
 るدلゅالع
 れلاستثمゅرا
るريゅボالع 

れゅطيゅااحتي 
رぺس المゅل 
المكتتゆ به 
 (المدفوع)

احتيゅطي 
مخゅطر 
 التمويل

احتيゅطي معدل
  اأربゅح

احتيゅطي 
 خゅص

احتيゅطي 
 قゅنوني

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

15,328,125,678 2,691,857 15,325,433,821 (909,811,720) - 10,919,028,592 219,296,384 33,051,351 -  31,934,607 31,934,607 5,000,000,000 るالسن るالرصيد في بداي 

 احتيゅطي معدل اأربゅح  - -  - 69,629,916    -  69,629,916 - 69,629,916

5,682,925,025 19,135 5,682,905,890 - 5,682,905,890 - - -   - - - るالسن (رةゅخس)ربح  

21,080,680,619 2,710,992 21,077,969,627 (909,811,720) 5,682,905,890 10,919,028,592 219,296,384 33,051,351 69,629,916 31,934,607 31,934,607 5,000,000,000  2016 حزيران 30الرصيد في 

 

 
 2015- 06-30المنتھيる في  ぺشھر لヤستるكيる الموحد ヤبيゅن التغيراれ في حボوベ الم

るكيヤالم ベمجموع ح るيヤاأق ベوボح 
 ベوボمجموع ح
 مسゅھمي المصرف

 るボボح مدورة محゅربぺ
(るئر المتراكمゅالخس) 

るالسن (ئرゅخس) حゅربぺ 
 るح المتراكمゅاارب
るボボغير المح 

 るيمボطي الゅاحتي
 るدلゅراالعゅلاستثمれ 

るريゅボالع 

れゅطيゅل المكتت ااحتيゅس المぺرゆ 
احتيゅطي مخゅطر به (المدفوع)

 التمويل
 

معدلاحتيゅطي
  اأربゅح

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

9,842,542,339 2,655,026 9,839,887,313 (1,040,877,691) - 5,628,417,269 219,296,384 33,051,351  - 5,000,000,000 るالسن るالرصيد في بداي 

24,633,643 - 24,633,643 - - - - -  24,633,643 -  احتيゅطي معدل اأربゅح

2,998,352,588 17,802 2,998,334,786 - 2,998,334,786 - - -  - - るالسن (رةゅخس)ربح 

12,865,528,570 2,672,829 12,862,855,742 (1,040,877,691) 2,998,334,786 5,628,417,269 219,296,384 33,051,351  24,633,643 5,000,000,000  2015 حزيران 30الرصيد في 

 



ュゅ ش.ュ.ュـشـال مصرف  
 

  المرحヤيる الموحدة المゅليる البيゅنれゅإيضゅحれゅ حول 
  2016 حزيران 30 كمゅ في
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    ـ مﾞﾐومات ﾏامة:1

/ュ و) 66بموجゆ قرار رئゅسる مجヤس الوزراء رقュ (تュ الترخيص له ، سوريる عゅمるالشュゅ ش.ュ.ュ ("البنポ") شركる مسゅھمる  مصرفن إ
/ل.ぺ) الصゅدر من لجنる إدارة 104) وبنゅًء عヴヤ قرار رقュ (14809وبموجゆ السجل التجゅرヵ رقぺ2006 ) ュيヤول  7الصゅدر بتゅريخ 

ل الخゅص بتنظيュ عم 2005لュゅバ  35، ويخضع أحكュゅ المرسوュ التشريバي رقュ 2007شبゅط  10مصرف سوريる المركزヵ بتゅريخ 
 ュنون رقゅボوال るرف اإساميゅ28المص  ュゅバص   2001لゅحداثالخみنون  بゅボوال るيذيヘته التنゅيمヤバوت るوالمشترك るصゅرف الخゅالمص

ュ23رق ュゅバヤ2002ل  ュرة رقゅنون التجゅ33وق ュゅバ2007ل،  ュرق れゅنون الشركゅ29وق  ュゅバد  2011لボس النヤمج ゅھバالتي يض るولأنظم
  ぺحكュゅ الشريるバ اإساميる. والتسヤيف، وكل ذلポ بمゅ ا يخゅلف

 الجمھوريる الバربيる السوريる. ،ھو في سゅحる النجمる، دمشベ لヤمصرفإن عنوان المركز الرئيسي 
  

ليرة سوريる  100سھュ بボيمる اسميる  50,000,000موزع عヴヤ ليرة سوريる  5,000,000,000 تほسس المصرف برぺس مゅل مボداره 
  .2007آゆ  27بممゅرسぺ るنشطته في  المصرف. بدぺ )24(إيضゅح لヤسھュ الواحد

 ゅوعددھ るمن خال مركزه وفروعه داخل الجمھوري るليゅوالم るل المصرفيゅجميع اأعم ュديボالمصرف بت ュوボفروع  عشري るفروع (ثاث
 (るボヤمغ ゅمنھるليゅالم るطゅوسヤل るاإسامي ュゅموال الشぺ るله شرك るバبゅالت るوالشرك  

るالشرك ュاس るالشرك るجنسي   るكيヤالم るنسبゅط  فيھゅالنش るバطبي  

 ュゅموال الشぺ るشرك 

るااسامي るليゅالم るطゅوسヤل  
る99  سوري%  

 ゆゅلحس るليゅالم ベفي اأورا るطゅالوس  るالشرك
وحسゆゅ الغير وإدارة ااستثمゅر وإدارة 

.るلتغطيゅھد بバدون الت るاأولي れاإصدارا  

  2014-5-25 بتゅريخ ぺسھュ المصرف في سوベ دمشベ لأوراベ المゅليるتぺ ュدراج 
 عヴヤ وجه الخصوص مبゅشرة اأنشطる التゅليる:يボوュ  لمصرف ا  

1. .るريゅالج れゅبゅفتح حس 
2.  ゅبھ ベヤالتصرف المط るموال المصرف واأموال التي له حريぺ مع ゅطھヤوخ るボヤر المطゅااستثم れゅبゅفتح حس

  .れماゅバفي المصرف من م るالشرعي るبゅالرق るتجيزه ھيئ ゅفي م ゅرھゅواستثم 
المボيدة خゅرج الميزانيる واستثمゅرھゅ في مゅ تجيزه ھيئる الرقゅبる الشرعيる في المصرف من فتح حسゅبれゅ ااستثمゅر  .3

 .れماゅバم 
 إدارة حسゅبれゅ ااستثمゅر بصيغتي المضゅربぺ るو الوكゅلる بゅاستثمゅر. .4
التمويل واإجゅرة وااستثمゅر المبゅشر من خال إقゅمる المشروعれゅ المنتجる وتほسيس الشركれゅ، وااستثمゅر المゅلي  .5

 .るليゅالم ベمن خال شراء اأورا 
 تボديュ الخدمれゅ المصرفيる التي تجيزھゅ ھيئる الرقゅبる الشرعيる في المصرف. .6
التي له حريる التصرف المطベヤ بھゅ، بصورة  تボديュ الボروض الحسنる من اأموال الخゅصる لヤمصرف ぺو اأموال  .7

 "ベديゅء الصنゅو من خال إنشぺ ردةヘمن 
 توافベ عヤيھゅ ھيئる الرقゅبる الشرعيる في المصرف.و اأنظمる النゅفذةو ぺ ヵぺعمゅل مصرفيぺ るخرى تجيزھゅ الボوانين .8

  

 .2016- 07-26تュ إقرار البيゅنれゅ المゅليる الموحدة المرحヤيる من قبل مجヤس إدارة المصرف بتゅريخ 
れゅومヤバالم るفゅالموحدة المختصرة ا تتضمن ك るيヤالمرح るليゅالم ュوائボن و إن الぺ ゆويج ، るالسنوي るليゅالم れゅنゅبيヤل るوبヤالمط れゅحゅاإيض

 2016 حزيران 30المنتھيる في  ぺشھر الستるكمぺ ゅن نتゅئج ぺعمゅل المصرف لヘترة  2015-12-31تボرぺ مع التボرير السنوヵ لヤبنポ كمゅ في 

  .2016 كゅنون اأول 31بゅلضرورة مぼشراً عヴヤ النتゅئج المتوقるバ لヘヤترة المنتھيる في  لا تمث

  
 るالشرعي るبゅالرق るھيئ:  

ً لヤھيئる ) る شرعيる مكونる من ثاثぺ るعضゅء يخضع نشゅط المصرف إشراف ھيئる رقゅب ゅحمد حسن رئيسぺ الدكتور るヤدة: فضيゅالس ュھ
ゅفيھ ً ゅيذيヘرئيس ،وعضواً تنヤل ً ゅئبゅمحمداه ن ュذ عبد الساゅاأست るヤوفضي ، るيバالجم ュينھバل عضواً)، تバمش ヵرゅالدكتور عبد الب るヤفضي

) ュرار رقボلゅيف بヤد والتسボس النヤمن مج るボمسب るボمواف ヴヤء عゅبن (تجديدヤل るヤبゅق れثاث سنوا) لمدة るموميバ999ال ゆ / ن ュ /4 ريخゅت (
 تュ قبول ترشيح اأستゅذ عبد الساュ محمداه  9/11/2015تゅريخ  ュ /4 ن / ヤ1322 ゆيف رقュ وبボرار مجヤس النボد والتس ،7/8/2013
 るالشرعي るبゅالرق るلھيئ るليゅالح るي في الوايヤالزحي るالدكتور وھب るヤفضي ュالمرحو るヘヤس るليكمل مدة عضوي.  

 ヵالمركز るمصرف سوري ュوإعا るموميバال るيバرار من الجمボإا ب ュمنھ ヵぺ ا يجوز عزل.ポبذل  
وتボوュ ھيئる الرقゅبる الشرعيる بمراقبぺ るعمゅل البنポ وぺنشطته لヤتほكد من التزاュ اإدارة بほحكュゅ ومبゅدむ الشريるバ اإساميる، وتكون 

  .ヘتゅوى الصゅدرة عنھゅ مヤزمる لヤمصرفالボراراれ وال
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 : اﾝسザاسات اﾝمｻاسبザة- 2

るليゅالم れゅنゅُسس إعداد البيぺ  
لヤمصرف وشركゅته التゅبるバ وفゅボً لヤمゅバيير الصゅدرة عن ھيئる الم⊥حゅسبる والم⊥راجるバ لヤمぼسسれゅ المرحヤيる تュ إعداد البيゅنれゅ المゅليる الم⊥وحدة 

る المゅليる اإساميる، ووفゅボً لヤمゅバيير الصゅدرة عن مجヤس مゅバيير المحゅسبる الدوليる والتヘسيراれ الصゅدرة عن لجنる تヘسيراれ التゅボرير المゅلي
النボد  لدوليる المنبثるボ عن مجヤس مゅバيير المحゅسبる الدوليる في الجوانゆ التي لュ تغطھゅ الھيئる ووفゅボً لボヤوانين المحヤيる النゅفذة وتヤバيمれゅ مجヤسا

.るااسامي るバالشري ュゅحكぺ لفゅا يخ ゅيف بمヤوالتس  

 /الموجوداれ و المطヤوبれゅ المゅليる لヤمتゅجرة /الموجوداれ تثنゅءوفゅボً لمبدぺ التكるヘヤ التゅريخيる بゅس المرحヤيる تュ إعداد البيゅنれゅ المゅليる الم⊥وحدة
التي تظھر بゅلボيمる الゅバدلる بتゅريخ البيゅنれゅ  والموجوداれ المتゅحる لヤبيع اأجل ااستثمゅراれ الゅボバريるو المطヤوبれゅ المゅليる المتゅحる لヤبيع

.るليゅالم  
  إن الヤيرة السوريる ھي عمるヤ إظھゅر البيゅنれゅ المゅليる الموحدة.

.るボヤر الم⊥طゅااستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺ يخص ゅوم るكيヤالم ベوボح ゆゅصحぺ يخص ゅصل بين مヘح الゅرض واإفصバفي ال ヴي⊥راع  
  

  المゅليる البيゅنぺれゅسس توحيد 
 (るموال المصرف الذاتيぺ و منぺ るボヤر الم⊥طゅااستثم れゅبゅمن حس るمَول  مصرفالمゅليる ل البيゅنれゅتتضمن البيゅنれゅ المゅليる الم⊥وحدة (سواء الم⊥

 るليゅالم るطゅوسヤل るاإسامي ュゅموال الشぺ るله، شرك るバبゅالت るوالشرك .ュ.ュ.ش ュゅالالشるوليぼلسيطرته محدودة المس るバضゅوالخ . ベボوتتح
التゅبるバ وذلポ لヤحصول عヴヤ منゅفع من  عヴヤ التحكュ في السيゅسれゅ المゅليる والتشغيヤيる لヤشركる عندمゅ يكون لヤمصرف الボدرة السيطرة

  التゅبるバ عند التوحيد. المصرف والشركる تبゅバد الم⊥ゅバماれ واأرصدة واإيراداれ والمصروفれゅ فيمゅ بين ぺنشطتھゅ، ويتュ اس
  るالمصرفإن حص  るバبゅالت るل الشركゅسمぺي : ھيفي رヤي ゅكم  

 

るھمゅالمس るنسب  

 るالمصرفحص るبعゅالت るل الشركゅس مぺمن ر  

  2015كゅنون اأول  31    2016 حزيران 30 

 るليرة سوري   るليرة سوري 

るبعゅالت れゅالشرك    

ュゅموال الشぺ るشرك るليゅالم るطゅوسヤل るاإسامي 
 るوليぼالمحدودة المس 

%99  247,500,000  247,500,000 

   247,500,000  247,500,000 

المتبるバ في المصرف، وإذا السيゅسれゅ المحゅسبيる  نヘس بゅستخداュ مصرفالمゅليる لヤ السنるيتュ إعداد البيゅنれゅ المゅليる لヤشركる التゅبるバ لنヘس 
 るليゅالم れゅنゅالبي ヴヤع るالازم れدياバإجراء الت ュفي المصرف فيت るバالمتب ポヤف عن تヤتخت るسبيゅمح れゅسゅتتبع سي るバبゅالت るالشرك れنゅك

  .لヤشركる التゅبるバ لتتطゅبベ مع السيゅسれゅ المحゅسبيる المتبるバ في المصرف
ً ه في يجرヵ الذヵ التゅريخ ذمن كゅمل بشكل التゅبるバ الشركる يتュ توحيد ゅيヤバف ベボالمصرف سيطرة تح ヴヤع るالشرك .るバبゅالت 

ً  ذلポ يكون مゅ حسゆ البيع تゅريخ حتぺ ヴو التمポヤ تゅريخ منذ الموحدة الدخل قゅئمるيتュ تضمين عمヤيれゅ الشركる التゅبるバ في  ゅو( .،مائم ゅボوف
  .وتバدياته )10/05/2009 تゅريخ ゆ4 ن/ /501ュ التسヤيفلボرار مجヤس النボد و

 وصゅفي خسゅئر ぺو ぺربゅح في لمصرفا قبل من مبゅشرة بطريるボ الممヤوポ غير الجزء ذلポ المسيطرة) غير るھ(الجاأقヤيる  حボوベ تمثل
 بند في المヤكيる حボوベ وضمن الموحدة الدخل قゅئمる ضمن منヘصل بشكل ゅھإدراج ويتュ التゅبるバ، الشركる في )المヤكيる حボوベ( اأصول
  (اأュ). المصرف ميھمسゅ حボوベ عن منヘصل
ュااعتراف يت ベرヘلゅب ゆبين الموج るヘヤشراء تك るالشرك るバبゅالت るيمボوال るدلゅバال るفي من المصرف لحصゅصول صぺ るالمشتراة الشرك 
  الشراء. عمヤيゅ るھب تمれ التي لヤسنる الدخل قゅئمる في مبゅشرة شراء) (خصュ السゅلゆ بゅلヘرベ ااعتراف ويتュ رة،ھكش
 .بゅلتكるヘヤ التゅبるバ الشركる في ااستثمゅراゅ れرھإظ يتュ مستるヤボ كمنشほة لヤمصرف منヘصるヤ مゅليる بيゅنれゅ إعداد حゅل في

れفي التغييرا れゅسゅالسي :るسبيゅالمح  
るيير الجديدة والمعدلゅوالمع れسيراヘالت  

 رييمベ ゅバيبتطب البنポ قュゅ السゅبるボ. السنる في ゅھاستخدام تュ التي لتポヤ مطゅبるボ يھ るيالمゅل ゅنれゅيالب إعداد في المتبる るバيالمحゅسب السيゅسれゅ إن
 من ابتداء نゅفذة ぺصبحれ التي るيالتゅل والمバدلる دةيالجد る (IFRIC)يالدول رييالمゅバ ريتヘس لجنる راれيوتヘس る (IFRS)يالدول るيالمゅل ريالتゅボر

  المゅلي:ه ぺدائ ぺو لヤبنポ المゅلي المركز عヴヤ ريتほث ヵぺه ل سيل دةيالجد راれيوالتヘس رييالمゅバه ذھ ベيتطب إن .2015 الثゅني كゅنون 1

 نيالموظヘ مれゅھمسゅ المحددة: المنゅفع خطط 19 رقュ الدولي المحゅسبゅ るريمバ عヴヤ اれيتバد -

- れゅيالسنو التحسينる ゅバر رييلمゅボل ريالتゅيالمる يالدولる 2010 (دورة ヴ2012 إل:( 

  وتتضمن: البنポ عヴヤ رヵھجو ぺثر ゅھل كوني ぺن توقعي وا 2014 تموز 1 من ابتداء ベيالتطب نゅفذة تバتبر نれゅيالتحسه ذھ
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  اﾝمｻاسبザة(تتمة) اﾝسザاسات- 2
バريمゅボر التゅليゅير الم ュالدولي رق る2 - س اأسゅسぺ ヴヤهالدفع عュ 

• バريمゅ رゅボل ريالتゅيالمる الدولي ュج - 3 رقゅل اندمゅاأعم 

• バريمゅ رゅボل ريالتゅيالمる الدولي ュ8 رق - れゅعゅل قطゅاأعم 

• バريمゅ るسبゅالدولي المح ュ16 رق - れゅكヤالممت れواآا ،れداバوالم バريومゅ るسبゅالدولي المح ュريغ اأصول - 38 رق るموسヤالم 

• バريمゅ るسبゅالدولي المح ュ24 رق - れゅحゅاأطراف إفص れذا るاقバال 

 ):2013 إلヴ 2011 (دورة るيالدول るيالمゅل ريالتゅボر رييلمる ゅバيالسنو نれゅيالتحس -

  وتتضمن: البنポ عヴヤ رヵھجو ぺثر ゅھل كوني ぺن توقعي وا 2014 تموز 1 من ابتداء ベيالتطب نゅفذة تバتبر نれゅيالتحسه ذھ

• バريمゅ رゅボل ريالتゅيالمる الدولي ュج - 3 رقゅل اندمゅاأعم 

• バريمゅ رゅボل ريالتゅيالمる الدولي ュسيق - 13 رقゅ ボيالるم るدلゅバال 

• バريمゅ るسبゅالدولي المح ュ40 رق - れراゅر ااستثمゅボバيالる 

  
れسيراヘيير والتゅس  المعヤدرة عن مجゅييرالصゅمع  るسبゅالمحるفذة  غير  الدوليゅنベالتطبي  

  :2016 انرحزي る30 في ھيالمنت لヤستる اشھرベ ير نゅفذة التطبيدة ぺو المバدلる وغيراれ الجدير والتヘسييヤي المゅバيمゅ يف

 "るي"اأدواれ المゅل – る9 الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボريمع 

 る9 الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボريる من مバيゅئھالنسخる الن る(IASB) ير المحゅسبる الدوليي، ぺصدر مجヤس م2014ゅバفي تموز 

ゅس وكل اإصداراれ السゅبるボ يااعتراف والる- ボ ياأدواれ المゅل ゅ39ر المحゅسبي الدولي رقュ يحل محل المバيる لياأدواれ المゅل
バريلمゅボر التゅليゅير الم ュالدولي رق る9 .يバريجمع مゅボر التゅليゅير الم ュالدولي رق る9 ゅك れاأدوا るسبゅلمشروع مح るالثاث ゆالجوان るف
ベ عヴヤ الヘتراれ ينゅفذ لヤتطب る9 الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボريمる ومحゅسبる التحوط. إن مバيゅس، وتدني الボيف والボيる: التصنيالمゅل
ゅر يذا المバھベ يجゆ تطبي . بゅستثنゅء محゅسبる التحوط،هベ المبكر لي، مع السمゅح بゅلتطب2018كゅنون الثゅني  る1 التي تبدぺ بバد يالسنو

ً يس إلزاميبほثر رجバي، إا ぺن عرض مヤバومれゅ المゅボرنる ل ゅ.  ،التحوط るسبゅلمح るلنسبゅتطبيب ュيتバالم れゅبヤمتط ベس يゅاس ヴヤر عゅ
れءاゅض ااستثنバي، مع بヤبボالمحددة مست. 

  "る المぼجるヤيمي"الحسゅبれゅ التنظ – る14 الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボريمع -

バريإن مゅボر التゅليゅير الم ュالدولي رق る14 ھバر اختيو مゅي ヵرゅنشطتيぺ ة التي تخضعほمنشヤقوانھسمح ل ゆر محددة بموجゅバاس ヴإل ゅن ي
る ير المゅلير التゅボرييる المぼجるヤ عند تبني مゅバيميる أرصدة الحسゅبれゅ التنظيる الحゅليゅسれゅ المحゅسبيベ مバظュ السيبゅاستمرار بتطب

る المぼجるヤ يميجゆ ان تバرض الحسゅبれゅ التنظي る14 الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボريتتبنヴ مるバ لヤمرة اأولヴ. إن المنشれべ التي يالدول
تطゆヤ يゅن الدخل الشゅمل. يذه الحسゅبれゅ كبنود مستるヤボ في بھكبنود مستるヤボ في قゅئمる المركز المゅلي وتバرض الحركる في ぺرصدة 

バح عن طبيالمゅر اإفصゅقواني ゆر المحددة بموجゅバااس るバة يほمنشヤبن ل ベヤバثر تحدھوالخطر المتぺو ،ゅبي ヴヤر عゅバتيد ااسゅنゅھ ゅ
كゅنون الثゅني  る1 التي تبدぺ اعتبゅرا من ぺو بバد يベ عヴヤ الヘتراれ السنوينゅفذ لヤتطب 14الدولي رقる  ュير المゅليゅر التゅボريる. إن مバيالمゅل

2016  ポن البنぺ رゅعتبゅعداد بيبみصا بぺ ュوボتيゅنゅل هゅيالمゅバم ベوف るرييゅボلر ير التゅالدوليالم るن يみف ،るھバر سوف لن يذا المゅيベطب  

  "راداれ من العボود مع الزبゅئني"اإ – る15 الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボريمع  -

バإصدار م ュريتゅボر التゅليゅير الم ュالدولي رق る15 ぺ ر يفيゅ2014 عن اإ るسبゅمحヤل れسس لنموذج من خمس خطواぺ ヵيالذ るتجゅالن れرادا
مゅボبل السヤع ぺو  هيحベ ف هكون ليتوقع البنぺ ポن يバكس المبヤغ الذヵ يراد ليتュ ااعتراف بゅإيゅر يالزبゅئن. وفゅボ لヤمバ عن الボバود المبرمる مع

バئن. إن مゅزبヤل るدمボالم れゅر اإيالخدمゅالجدي れيحل محل جميد سيراداゅバم れゅبヤرييع متطゅボلير التゅالدولير الم るليゅالح るي るボヤバالمت る
 .れايراداゅاعتراف بゅتطبيب ゆيتوجバالم ベدليバو مぺ ملゅي كバثر رجほر بゅ  ًراゅاعتب ぺالتي تبد るليゅالم れسنواヤد لバو بぺ ني 1 منゅنون الثゅك 

  . يسمج بゅلتطبيベ المبكر.2018

  ""اارتبゅطれゅ المشتركる: المحゅسبる عن ااستحواذ عヴヤ الحصص – る11 الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボرياれ عヴヤ معيتعد

ボوュ بمحゅسبる ااستحواذ عヴヤ يれゅ المشتركる الذヵ يمن المشゅرポ في الバمる11 ヤ الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボريمバاれ عヴヤ يتتطゆヤ التバد
ヤحيحصص في عم ،るمشترك るيث يヤمバط الゅن يشكل نشほل، بゅعمぺ مشروع るالمشترك るتجمي るسبゅلمح るالمائم むدゅالمب ベل يطبゅع اأعم

バريفي مゅボر التゅليゅير الم ュالدولي رق る3د. توバيضح التぺ れياヤمバفي ال ً ゅボمسب るوكヤالمم るن الحصほب ً ゅا يض るالمشترك るدة قيゅإع ュسيتゅھ ゅ
طرة المشتركる. بゅإضゅفる إلヴ ذلポ، تمれ إضゅفる يれゅ المشتركる في حゅل ااحتゅヘظ بゅلسيる في نヘس الバمヤيعند ااستحواذ عヴヤ حصる إضゅف

バم ベゅء لنطゅرياستثنゅボر التゅليゅير الم ュالدولي رق る11  جل تحدمنぺديバن التぺ يد ポرゅتكون اأطراف التي تتش ゅعندم ベا تنطب れا
اれ عヴヤ كٍل من يゅئي. تنطبベ التバدھطر النيطرة المشتركる من نヘس الطرف المسيゅ، تحれ السھر ليゅ المنشほة المバد التゅボريھطرة، بمゅ فيالس

ヤمバفي ال るفيااستحواذ اأولي لحصゅحصص إض ヵぺ واستحواذ るالمشترك るفي ي るヤمバس الヘفذة التطبينゅوتكون ن るالمشترك るثر يほب ベ
ل ぺثر عヴヤ يذا التバدھكون ليتوقع ぺن يベ المبكر. ا يمع السمゅح بゅلتطب 2016كゅنون الثゅني  る1 التي تبدぺ اعتبゅرا يرجバي لヘヤتراれ السنو

ポالبن.  
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  اﾝمｻاسبザة(تتمة) اﾝسザاسات- 2
اكれゅ ھح الطرベ المボبولる لاستي: "توض38المحゅسبる الدولي رقゅ ュر يومع – ゅ16ر المحゅسبる الدولي رقュ ياれ عヴヤ معيتعد

れءاゅヘواإط"  

راداれ تバكس نمط يو ぺن اإھو ゅ38ر المحゅسبる الدولي رقュ يومゅ16 バر المحゅسبる الدولي رقュ ياれ المبدぺ الوارد في مバيذه التバدھتوضح 
ゅ من ھاكھتュ استيる التي ي) بداً من المنゅفع ااقتصゅدهجزء منشكل اأصل يل المشروع (والذヵ يる المتولدة من تشغيالمنゅفع ااقتصゅد

اポ الممتヤكれゅ واآاれ والمバداれ، ھفي است همكن استخداميراداれ ا يجる لذلポ، فみن اأسヤوゆ الゅボئュ عヴヤ اإيخال استخداュ اأصل. ونت
 るيベ بほثر رجバي لヘヤتراれ السنوياれ نゅفذة التطبيذه التバدھر المヤموسる. يستخدュ في حゅاれ محدودة جدا في إطゅヘء اأصول غيمكن ぺن يو

ر عヴヤ البنポ نظراً يل ヵぺ تほثيذا التバدھكون ليتوقع ぺن يベ المبكر. ا يمع السمゅح بゅلتطب 2016كゅنون الثゅني عュゅ  1التي تبدぺ في ぺو بバد 
  .ر المتداولるيゅ غھاぺ ポصولھراداれ في استيستخدュ اأسヤوゆ الゅボئュ عヴヤ اإيأن البنポ ا 

  
  
  "る المنヘصるヤيる في الボوائュ المゅليるボ حボوベ المヤكي: "طر ゅ27ر المحゅسبる الدولي رقュ ياれ عヴヤ معيتعد 

ع المشتركる يる في محゅسبる ااستثمゅراれ في الشركれゅ التゅبるバ والمشゅريるボ حボوベ المヤكياれ لヤمنشれべ بゅستخداュ طريذه التバدھتسمح 
ر إلヴ يる واختゅرぺ れن تغيる الدولير المゅلير التゅボرييゅ. المنشれべ التي تطبベ مゅバھالخゅصる بる المنヘصるヤ يゅنれゅ المゅليるヤ في البيوالشركれゅ الزم

る ير المゅلير التゅボريير بほثر رجバي. المنشれべ التي تتبنヴ مゅバييذا التغھجぺ ゆن تطبベ يる المنヘصるヤ يゅنれゅ المゅليبالる في يるボ حボوベ المヤكيطر
ذا اأسヤوゆ اعتبゅراً ھベ يる المنヘصるヤ، ستكون مヤزمる بتطبيゅ المゅلھゅنゅتيる في بيالمヤكるボ حボوベ يる أول مرة والتي تختゅر استخداュ طريالدول

كゅنون  バ1د من ぺو بる التي تبدぺ اعتبゅرا يベ لヘヤتراれ السنوياれ نゅفذه التطبيذه التバدھる. يる الدولير المゅلير التゅボرييخ اانتゅボل إلヴ مゅバيمن تゅر
 .ل ぺثر عヴヤ البنポيذا التバدھكون ليتوقع ぺن يベ المبكر. ا ي، مع السمゅح بゅلتطب2016الثゅني 

  
  

ن المستثمر يمる بゅأصول بھع ぺو المسゅي: "البゅ28ر المحゅسبる الدولي رقュ يومع –る10 الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボرياれ عヴヤ معيالتعد
  :"المشتركる هعيぺ るヤو مشゅريالزم هوشركت

طرة عヴヤ يبゅلتゅバمل مع فボدان الس ゅ28ر المحゅسبる الدولي رقュ يومバ 10الدولي رقる  ュير المゅليゅر التゅボرين مバين بياれ التبゅيتتنゅول التバد 
ع ياぺ れن الربح ぺو الخسゅرة النゅتجる عن بيぺ るヤو مشروع مشترポ. توضح التバديゅ لصゅلح شركる زمھمる بھぺ ゅو المسゅھバيشركる تゅبるバ تュ ب
ゅو المسぺ صولぺبھ るرھمバت ュت ゅكم ،ヵرゅتمثل عمل تج ゅيヘھバفي م ゅر ايゅرゅボليلتゅير الم ュالدولي رق る3و يالزم هن المستثمر وشركتي، بぺ るヤ

تュ يمる بほصول ا تمثل عمل تجゅرヵ، ھع ぺو المسゅيبشكل كゅمل. ヵぺ ربح ぺو خسゅرة نゅتجる عن ب هتュ ااعتراف بيالمشترポ،  همشروع
اれ بほثر يذه التバدھベ يجゆ تطبيترぺ るヤ .ポو المشروع المشير ذヵ الصるヤ في الشركる الزميゅ فボط بحدود حصص المستثمر غھااعتراف ب

ذه ھكون ليتوقع ぺن يベ المبكر. ا ي، مع السمゅح بゅلتطب2016كゅنون الثゅني  る1 التي تبدぺ في ぺو بバد ياحベ وتバتبر نゅفذة لヘヤتراれ السنو
  ر عヴヤ البنポياヵぺ れ تほثيالتバد

  
  

  ):2014 الキ) 2012 ヴورる りيالギول るيالゅヨل ريالتゅボر رييلヨعる ゅيالسنو نれゅيالتحس -

  . وتتضمن2016كゅنون الثゅني  る1 التي تبدぺ في ぺو بバد يベ لヘヤتراれ السنوينれゅ تバتبر نゅفذة التطبيذه التحسھ

バريمゅボر التゅليゅير الم ュالدولي رق る5ظ بي: اأصول غヘالمحت るالبھر المتداول ュبرس ゅيヤمバغيع وال れゅر المستمرةي  

バريمゅボر التゅليゅير الم ュالدولي رق る7 れل: اأدواゅيالم れゅحゅاإفص :る  

バيم ュالدولي رق るسبゅر المحゅ19ヘفع الموظゅن ي: من  

バيم ュالدولي رق るسبゅر المحゅ34رゅボلي: التゅير المヤالمرح るي る  

  .رヵ عヴヤ البنポھاぺ ヵぺ れثر جويذه التバدھكون ليتوقع ぺن يا 

  
  

- ギيالتعれا ヴريمع علゅ るらسゅحヨولي الギ1 رقم ال: りرキゅらم ゥゅاإفص:  

بل توضح  ゅ1ر المحゅسبる الدولي رقュ يゅ مバيرھر جويる" ا تغيゅنれゅ المゅليعرض الب" ゅ1ر المحゅسبる الدولي رقュ ياれ عヴヤ مバيالتバد
  :اれ توضحيذه التバدھゅر. يる لヤمバيالمتطヤبれゅ الحゅل

  ゅ1ر المحゅسبる الدولي رقュ يる في مバيる النسبيمھمتطヤبれゅ اأ

  ゅ بشكل منヘصلھمكن عرضيゅن المركز المゅلي ياآخر وبゅني اأربゅح والخسゅئر والدخل الشゅمل يぺن بنود محددة في ب
 るيゅنれゅ المゅليضゅحれゅ حول البيゆ عرض اإيゅ المرونる في ترتھيぺن المنشれべ لد
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   اﾝمｻاسبザة(تتمة) اﾝسザاسات- 2

ً بطريゅ محゅسبھتュ مゅバلجتيع المشتركる التي يるヤ والمشゅريぺن حصる الدخل الشゅمل اآخر من الشركれゅ الزم ゅكيヤالم ベوボح るボي るي ゆج
ゅ ھヘيتュ إعゅدة تصنيゅ احゅボً إلヴ اأربゅح والخسゅئر وぺخرى لن ھヘيتュ إعゅدة تصنيゅ إلヴ بنود سھヘيゅ بشكل مجمع في بند واحد، وتصنھعرض

  .احゅボً إلヴ ااربゅح والخسゅئر

ゅني اأربゅح يمゅلي وبゅن المركز اليる في بيる إضゅفيع فرعياれ توضح المتطヤبれゅ التي تطبベ عند عرض مجゅميعاوة عヴヤ ذلポ، فみن التバد
، مع السمゅح 2016كゅنون الثゅني  る1 التي تبدぺ في ぺو بバد ياれ تバتبر نゅفذة لヘヤتراれ السنويذه التバدھوالخسゅئر والدخل الشゅمل اآخر. 

  .ر عヴヤ البنポياヵぺ れ تほثيذه التバدھكون ليتوقع ぺن يベ المبكر. ا يبゅلتطب

- ギيالتعれا ヴيمع علヵرゅ رゅボل ريالتゅヨيالる ولギريومع ،12و 10 رقم نييالゅ るらسゅحヨولي الギ28 رقم ال れべゼمن 

  :"るيالゅヨل الボوائم ギيتوح استثنゅء قي"تطら ااستثゅヨر:

. توضح る10 الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボريベ استثنゅء منشれべ ااستثمゅر في مバيعند تطب ظھرれالتي  الボضゅيゅ التバدياれ れتتنゅول

نطبベ عヴヤ منشほة ュぺ تゅبるバ لمنشほة يる موحدة يぺن اإعゅヘء من عرض قوائュ مゅل 10الدولي رقる ュ ير المゅليゅر التゅボرياれ عヴヤ مバيالتバد
  .مる الゅバدلるيゅ بゅلボھع الشركれゅ التゅبるバ ليゅس جميュゅ منشほة ااستثمゅر بボياستثمゅر، عند ق

لمنشほة استثمゅر والتي ا تバتبر  توضح ぺن الشركる التゅبる10 るバ الدولي رقュ ير المゅليゅر التゅボرياれ عヴヤ مバيعاوة عヴヤ ذلポ، فみن التバد
ع الشركれゅ اأخرى التゅبるバ يる. جميゅ المゅلھゅنゅتيد بيتュ توحيي فボط التي ھゅ وتボدュ خدمれゅ دعュ لمنشほة ااستثمゅر ھكمنشほة استثمゅر بحد ذات
ボلゅس بゅボر تゅة استثمほديلمنشバالت .るدلゅバال るم[バم ヴヤع れيا ュالدولي رق るسبゅر المحゅ28  مستثمر، عندヤطريتطبتسمح ل ベكيヤالم ベوボح るボي ،る

 ھذهベ يجゆ تطبي .ゅ التゅبるバھぺ るヤو مشروع مشترポ عヴヤ حصص شركゅتيمنشほة استثمゅر زم همる الゅバدلる الذヵ تطبボيゅس الボيبみبゅボء ق

توقع يベ المبكر. ا ي، مع السمゅح بゅلتطب2016كゅنون الثゅني  る1 التي تبدぺ في ぺو بバد ياれ بほثر رجバي وتバتبر نゅفذة لヘヤتراれ السنويالتバد
 .ر عヴヤ البنポياヵぺ れ تほثيذه التバدھكون ليぺن 

  

:るاإسامي るليゅالم れゅسسぼمヤل るوالمراجع るسبゅالمح るدرة عن ھيئゅيير الصゅالمع  

  ااستثゅヨر: بحسゅبれゅ الヨتعلق 27 رقم الゅヨلي الヨحゅسるら معيゅر -

 ュلي رقゅالم るسبゅر المحゅيバ27سوف يحل م  るسبゅر المحゅيバمحل كل من م ュلي رقゅح  5المゅس توزيع اأربゅسぺ ヴヤع れゅحゅافصゅب ベヤバالمت
 ュلي رقゅالم るسبゅر المحゅيバر ومゅااستثم れゅبゅي حسヤمゅوح ポالما ベوボ6بين ح  .ゅفي حكمھ ゅر ومゅااستثم れゅبゅي حسヤمゅح ベوボبح ベヤバالمت

وぺسس توزيع اأربゅح دون ヵぺ تほثير  عند تطبيベ ھذا المバيゅر سيتュ تバزيز بバض اافصゅحれゅ فيمゅ يتベヤバ بحゅمヤي حسゅبれゅ ااستثمゅر
.ポبنヤل るليゅالم ュوائボال ヴヤع ヵجوھر  

  

  مطبるボ: وغير الدوليる المحゅسبる مجヤس عن الصゅدرة المゅليる التゅボرير معゅيير
 .29 المバيゅر البنポ يطبベ لュ -المرتヘع التضخュ اقتصゅديれゅ ظل في المحゅسبる – 29 رقュ الدولي المحゅسبる مバيゅر

 :التボديراれ المحゅسبيる التغييراれ في
るليゅالم れゅوبヤوالمط れالموجودا るثر في قيمぼت れداゅواجتھ れديراボبت ュゅيボال るمن إدارة المجموع ゆヤالموحدة يتط るليゅالم れゅنゅإن إعداد البي 

وااجتھゅداれ تぼثر في . كمぺ ゅن ھذه التボديراれ ح عن االتزامれゅ المحتمل ぺن تطرぺبゅإضゅفる إلヴ اإفصゅفي البيゅنれゅ المゅليる الموحدة 
  .اإيراداれ والمصゅريف والمخصصれゅ وكذلポ في التغيراれ في الボيمる الゅバدلる التي تظھر ضمن بيゅن الدخل الموحد

 ゅالموحدة والتي قد ينتج عنھ るليゅالم れゅنゅريخ البيゅكدة في تぼلأحداث غير الم るيヤبボالمست れديراボلتゅب るボヤバالمت るالرئيسي れゅرضيヘإن ال
ن الممكن ぺن تぼدヵ إلヴ تバدياれ جوھريる في ぺرصدة الموجوداれ والمطヤوبれゅ الظゅھرة في البيゅنれゅ المゅليる الموحدة خال مخゅطر ھゅمる م

  السنる ھي كمゅ يヤي: 
  

るليゅالم れلأدوا るدلゅالع るيمボال  
يベ اأسゅバر المヤバنぺ るو في حゅل عدュ توفر الボيمる الゅバدلる لヤموجوداれ والمطヤوبれゅ المゅليる بتゅريخ بيゅن المركز المゅلي الموحد عن طر

 ュير حيث يتバذج التسゅنم ュوالتي تتضمن استخدا るヘヤمخت ュييボت ベعبر طر るدلゅバال るيمボدير الボت ュيت ،るليゅالم れض اأدواバالتداول النشط لب
 الحصول عヴヤ المヤバومれゅ من ماحظる السوベ. في حゅل تバذر ذلポ فみن تحديد الボيمる الゅバدلる يتطゆヤ التボدير وااجتھゅد.

 るريゅوااستثم るيヤود التمويボالع ュذم るتدني قيم 
المسجるヤ في بيゅن الدخل الموحد بنゅء  المخصصれゅلتボدير كゅヘيる  دورヵتボوュ المجموعる بمراجるバ ذمュ الボバود التمويヤيる وااستثمゅريる بشكل 

 .るيヤبボالمست るديボالن れゅボالتدف れلغ وفتراゅاإدارة لمب れديراボت ヴヤدي وعندعボالن れゅボدير التدفボت るالمجموع ュوボت るيヤبボالمست るれداゅاجتھゅحول  ب
 ゅددة لھバوعوامل مت れゅفرضي ヴヤبشكل رئيسي ع るمبني れديراボإن ھذه الت .ゅھボيボالمتوقع تح るنゅالضم るفي قيمゅلي وصゅميل المバوضع ال

اれ النゅجمる عن ぺوضゅع وظروف درجれゅ متゅヘوتる من التボدير وعدュ التيボن وぺن النتゅئج الヤバヘيる قد تختヤف عن التボديراれ وذلポ نتيجる التغير
  تポヤ التボديراれ في المستボبل.

بゅإضゅفる إلヴ المخصص النゅتج عن تボييュ ذمュ اأنشطる التمويヤيる بشكل منヘرد، تボوュ المجموعる بتشكيل مخصص انخゅヘض الボيمる بشكل 
  وتボييمھゅ بشكل جمゅعي انخゅヘض الボيمる. اائتمゅنجمゅعي، وذلポ بتجميع ذمュ اأنشطる التمويヤيる ذاれ السمれゅ المتشゅبھる لمخゅطر 
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るヤجぼالم るالضريبي れالموجودا  
تحベボ  دغير الخゅضるバ لヤضريبيる والمتوقع ااستゅヘدة منھゅ عنيتュ ااعتراف بゅلموجوداれ الضريبيる المぼجるヤ عن الخسゅئر ぺو المصゅريف 

يتطゆヤ ااعتراف بゅلموجوداれ الضريبيる المぼجるヤ تボديراれ من اإدارة مبنيる عヴヤ فترة ومبゅلغ اأربゅح المستボبヤيる  الربح الضريبي.
 るفゅإضゅب るضريبヤل るバضゅالخヴال إل.るيヤبボالمست るخطط الضريبي 

  

るااستمراري ぺمبد 
. وعヴヤ الرغュ من حゅلる عدュ مبدぺ ااستمراريるالバمل عぺ ヴヤسゅس في استمرار عヴヤ االمجموعる  قدرةقゅمれ إدارة المجموعる بتボدير مدى 

るالسوري るربيバال るالجمھوري ゅرار التي تمر بھボااست るن إدارة المجموعみف るيヤبボن المستボالتي ュعد るلゅوح  ゅلديھ るن المجموعぺ كدة منほمت
المرحヤيる المゅليる الموحدة  れالبيゅنゅإعداد  بنゅء عヤيه، فボد تュ الموارد الكゅفيる لتسゅعدھゅ عヴヤ ااستمرار بゅلバمل في المدى المستボبヤي المنظور.

 عぺ ヴヤسゅس مبدぺ ااستمراريる.المختصرة 
 
  

  اﾝكسب أو اﾝصرف اﾝمخاﾝف ﾞﾝشرﾐザة اإلسデمザة:

るاإسامي るバشريヤل るヘلゅالمخ ゆسゅوالمك れبتسجيل اإيرادا ポالبن ュوボص يゅخ ゆゅفي حس ( るالشرعي れゅヘلゅالمخ ベصندو ヴيسم ) في  يظھر
الستぺ るشھر وخال  ويتュ الصرف منه عぺ ヴヤوجه الخير بバد ぺخذ موافるボ الھيئる الشرعيる. الذمュ الدائنるالمركز المゅلي الموحدة  ضمن بيゅن 

مゅボرنる مع   مبゅلغ إلヴ صندوベ المخゅلれゅヘ الشرعيる بنゅء عヴヤ قراراれ الھيئる الشرعيぺ るيる تュ ترحيللュ ي 2016حزيران  30المنتھيる في 
) ゅدارھボلغ مゅل.س 213,343ترحيل مب ュゅ2015) خال ع.  

  وھذه المبゅلغ نゅتجる عن : 

 メاأو ラنوゅ2015ك  31  30  ラن  2016حزيراゅالبي 

るليرة سوري  るليرة سوري   

 200,378   1,313,334 ポفوائد من البنو  

 12,965   - るغير شرعي れماゅバح مゅربぺ ゆتجني 

-  - ベلصندوゅدة بゅزي 

213,343  1,313,334  るالشرعي れゅヘلゅالمخ ベصندو れلي إيراداゅإجم 

 -  - るالشرعي れゅヘلゅالمخ ベرصيد صندو  

  وكゅنれ حركる صندوベ المخゅلれゅヘ الشرعيる كمゅ يヤي:

31メاأو ラنوゅ30 2015ك  ラ2016حزيرا  ラゅيらال 

るسوري りلير るسوري りلير 

 بやギيや るلヘتケりゲصيギ صギレوや ベلゅガヨلや れゅヘلゲゼعيる في  - 540,958

213,343 1,313,334 ュゅلعや メخا りキゅيゴلや 

(754,301) 1,313,334 ュゅلعや メخا れゅمやギガاستや 

 - - りترヘال るيゅفي نھ るرعيゼال れゅヘلゅガヨال ベوギصن ギرصي 

.るالخيري れゅيバعدد من الجم ヴإل ュゅكل ع るيゅفي نھ ベيصرف رصيد ھذا الصندو るالشرعي るبゅالرق るھيئ るボمواف ゆوبموج  
وぺقرれ ھيئる الرقゅبる الشرعيる في الموظヘين غير اأسゅسيين في البنポ ( الحراس وعمゅل التنظيف ) الذين تمر بھュ ظروف  صバبぺ るن  

،ュقھゅボومدى استح ュھバووض ュلتھゅح るد دراسバب ،ュلتبرع لھゅب るالشرعي るبゅدائرة الرق るضويバفي المصرف ب るيヤداخ るلجن ュوボت  ュعدتھゅلمس
.ュتھゅجゅء حゅقض ヴヤع  

  س توزﾎザ األرباح ザﾖما بザن أصｻاب ﾚｻوق اﾝمﾞكザة وأصｻاب ｻسابات اヅستثمار اﾝُمطﾚﾞة:ُأس

وإيراداれ نゅجمる عن عمواれ البنポ، حيث ぺن اإيراداれ  التمويヤيるو أنشطる ااستثمゅريるيتュ تボسيュ اإيراداれ إلヴ إيراداれ نゅجمる عن ا
ぺصحゆゅ حسゅبれゅ اإستثمゅر ن كゅفる من حベ البنポ، وا توزع عヴヤ النゅجمる عن عمواれ البنぺ ポو عن ぺربゅح المتゅجرة بゅلバماれ تكو

 ベヤالالمط ゅدمھボالتي ي れゅعن الخدم るتجゅن ゅلكونھポموال  بنぺ رゅستثمゅب ゅلھ るوا عاق.(るربゅمض)  ベヤر المطゅاإستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺ  

ً من رぺس المゅل  ゅيヤك るممول れراゅمن استثم るتيほمت れإيرادا ヴحدة، إل ヴヤع るヤر، بكل عمゅمن ااستثم るتيほالمت れفصل اإيرادا ュيت
 (るالذاتي れراゅااستثم) موالぺل وゅس المぺط ( من رヤبشكل مخت るممول れراゅواستثمベヤر المطゅاإستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺ.( توزع れاإيرادا 

るتيほمصدر من المت ヤطمخت  ゅإمるنسب ゆسゅوتن ヴヤمتوسط من كل ع ベوボح ゅيدخل في حكمھ ゅو مぺ رゅضع لاستثمゅھمين الخゅومتوسط المس 
ポوذل れゅبゅاستخراج الحس るحص  (るربゅود المضボع) ベヤر المطゅاإستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺالنمر من るボطري ゆحس れد  اإيراداボع ゆو حسぺ

/ ュ ن / ボ834ود الوكゅلる) وذلポ وفベ متطヤبれゅ قرار مجヤس النボد والتسヤيف رقュ /الوكゅلる المبرュ مع ぺصحゆゅ حسゅبれゅ اإستثمゅر المطベヤ (ع
 ゆ4  ريخゅدر بتゅن  9والصゅ2012نيس.  

 るبتゅالث れفي شراء الموجودا ポالبن ゅمنه ااموال التي استخدمھ ً ゅل مطروحゅس المぺھمين رゅالمس ベوボيتضمن متوسط ح: れراゅااستثم
  )، وااستثمゅراれ الゅボバريる.( مشゅريع تحれ التنヘيذ تنヘيذ المشゅريع الخゅصる بゅلبنポ، شركれゅلوال االذاتيる التي تمثل مسゅھمته في رぼوس ぺم

  :التゅليる الشرائح ヴبنゅء عヤصحゆゅ حسゅبれゅ اإستثمゅر المطベヤ أ المرجح المتوسط يحتسゆ المبヤغ المستثمر والذヵ يمثل



ش.ュゅュ.ュ ـشـال مصرف  
 

  المرحヤيる الموحدة المゅليる البيゅنれゅإيضゅحれゅ حول 
  2016 حزيران 30 كمゅ في

 

12 

   اﾝمｻاسبザة(تتمة) اﾝسザاسات- 2

  (تتمة): أصｻاب ｻسابات اヅستثمار اﾝُمطﾚﾞةﾚｻوق اﾝمﾞكザة و ُأسس توزﾎザ األرباح ザﾖما بザن أصｻاب 

2016 2015 

 %30 %30  حسゆゅ التوفير

 %85 %85  وديع الバطゅء

 %90 %90  وديるバ اأمゅن

 %55 %55  شھرحسゆゅ أجل (وديるバ) لمدة 

 %75 %75 حسゆゅ أجل (وديるバ) لمدة ثاثぺ るشھر

 %80 %80 حسゆゅ أجل (وديるバ) لمدة ستぺ るشھر

 %85 %85 حسゆゅ أجل (وديるバ) لمدة اثنゅ عشر ぺشھر

 %90 %90 حسゆゅ أجل (وديるバ) لمدة اربるバ وعشرين شھراً 
 
  . مゅボبل ضمゅنھュ لھゅ المسゅھمين حボوベ حصる ضمن تدخل الجゅريる الحسゅبぺ れゅربゅح إن

 ヴヤتوزيع عヤبل لゅボيكون الربح الベヤر المطゅاإستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺ  ليゅط (إجمヤمن مصدر مخت るتيほالمت れغ اإيراداヤفي مبゅھو ص
 ヴヤع るغير واجب れゅボヘكون ھذه الن るربゅء المضゅوع ヴヤع ゅھヤتحمي ヴヤع るالشرعي るبゅالرق るھيئ れボالتي واف れゅボヘد طرح النバب れاإيرادا

  ستثمゅر.المضゅرゆ) بバد طرح حصる مشゅركる رぺس المゅل ومبヤغ المضゅربる الゅバئد لヤبنポ واحتيゅطي مخゅطر اا

 るرة بنسبゅھذه الخس ベヤر المطゅااستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺھمين وゅئر سيتحمل كل من المسゅر خسゅااستثم れئج إيراداゅنت れظھرぺ لゅفي ح
 ポالبن ヵدバل تゅعاه إا في حぺ الشرائح ベوف ュھمتھゅصيرهو/مسボو تぺ دボバته شروط الヘلゅو مخぺ/عن ھذا  و るجمゅئر النゅنه يتحمل الخسみف

  .المخゅلるヘ وボصير ぺالتالتバدぺ ヵو 

 るيボالمتب ュゅاأي ゅام ベゅボلاستح ベبゅالشھر الس るيゅنھ ヴحت るバالودي ベゅボريخ استحゅعند ت ュح فيتゅتوزيع اأرب ゅمぺ ヵالتنضيض بشكل شھر ュيت
 るيゅعند نھ ゅتوزيع ربحھ ュفيت ベゅボصخال شھر ااستحボوتحديد الربح. دالشھر. ي ゆゅلتنضيض احتسゅب  

  كمゅ يヤي: السنوヵ عヴヤ المبヤغ الخゅضع لاستثمゅر لحسゅبれゅ ااستثمゅر المطベヤ خال السنるبヤغ متوسط الゅバئد     

  2015كゅنون اأول  31
 

30  ラ2016حزيرا   
 

 سورヵ دوار يورو
 

  سورヵ دوار يورو
 

1.19% 0.70% 4.81%  1.19% 1.36% 4.83%   متوسط العゅئد عヴヤ المبヤغ الخゅضع لاستثمゅر  

     

  % لحسゅبれゅ ااستثمゅر المطベヤ:100الヤバヘي عヴヤ المبヤغ الخゅضع لاستثمゅر في حゅل كゅنれ نسبる المشゅركる بヤغ متوسط الゅバئد 

  2015كゅنون اأول  31
 

30  ラ2016حزيرا   
 

 سورヵ دوار يورو
 

  سورヵ دوار يورو
 

  متوسط العゅئد عヴヤ المبヤغ الخゅضع لاستثمゅر   7.21% 1.97% 1.84%  7.48% 1.02% 1.78%

    (ポتمثل ربح البن) るربゅمض るنسب ゆ50تحتس %ベボفي الربح المتحゅسبيل التبرع  من ص ヴヤع るيض النسبヘويض اادارة بتخヘمع ت
بھدف رفع مバدل  لصゅلح ぺصحゆゅ حسゅبれゅ ااستثمゅر المطるボヤ كمضゅرゆ من حصته  قュゅ البنポ خال الュゅバ بゅلتنゅزل عن جزءحيث 

  .الゅバئد الموزع عヴヤ المودعين 

  ح ぺصحゆゅ حسゆゅ ااستثمゅر المطるボヤ.% من ぺرب10ゅيحتسゆ احتيゅطي مخゅطر ااستثمゅر بمゅ يゅバدل  

 ) ュيف رقヤد والتسボس النヤمع قرار مج ゆسゅيتن ゅوبم ポتمدة في البنバالم るسゅمع السي ゆسゅيتن ゅح بمゅتوزيع اأرب ュ834يت ゆ/ن ュ/4 (

  .2012نيسゅن  9الصゅدر بتゅريخ 

  ぺولويる ااستثمゅر أموال المودعين في الوعゅء ااستثمゅرヵتボوュ سيゅسる البنポ عヴヤ إعطゅء 
 るريゅボバراته الゅبتمويل استثم ポالبن ュゅق  れゅموال الشركぺ وسぼھمته في رゅط، ومسボل فゅس المぺراتهمن رゅجميع استثم ポل البن  فيمゅ مو∠

  .)ぺصحゆゅ حسゅبれゅ اإستثمゅر المطベヤاأخرى  من مصدر مختヤط (من رぺس المゅل وぺموال 
 

  :  )  ぺصحゆゅ الحسゅبれゅ ااستثمゅريる ( كسر الودائعخروج 

في حゅل رغゆ صゅحゆ الحسゆゅ ااستثمゅرヵ بゅلخروج من ااستثمゅر قبل نھゅيる الヘترة المحددة ، وقررれ اادارة عدュ منحه كゅمل ぺو 
مゅرヵ وبين ぺموال جزء اأربゅح المتحصるヤ عن فترة ااستثمゅر، فيطبベ عヴヤ ھذا الخروج مبدぺ التخゅرج بين صゅحゆ الحسゆゅ ااستث

وعゅء المضゅربぺ るواً ثぺ ュموال المسゅھمين في حゅل كゅنれ اموال ぺصحゆゅ الحسゅبれゅ مستثمرة بゅلكゅمل ، وبموجゆ ھذا المبدぺ يصゅلح 
るربゅالمض れھمين عن حصته في موجوداゅموال المسぺ وぺ るربゅء المضゅوع ゆゅالحس ゆحゅص ,  

   : ومصير اأربゅح يوزع عヴヤ النحو اآتي
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   اﾝمｻاسبザة(تتمة) اﾝسザاسات- 2

  (تتمる): )  خروج ぺصحゆゅ الحسゅبれゅ ااستثمゅريる ( كسر الودائع

إن تュ التخゅرج مع ぺموال وعゅء المضゅربる : تバود ぺربゅح ھذه الوديるバ إلヴ وعゅء المضゅربる قبل حسュ نسبる مضゅربる البنポ إعゅدة    -
 ヴو ترحل إلぺ ، ポوالبن ベヤر المطゅااستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺ ヴヤع  ゅھバتوزي れゅبゅالحس ゆゅصحぺ لحゅر (لصゅطر ااستثمゅمخ ゆゅحس

るريゅااستثم (  
-  . ゆゅبربح ھذا الحس ュھゅھمين : فيختص المسゅموال المسぺ رج معゅالتخ ュإن ت ゅمぺ  
  

ويتュ تボدير المخصص الخゅص لتدني قيمる الذمュ واأنشطる التمويヤيる، وااحتيゅطي الュゅバ لمخゅطر التمويل، بمراجるバ تヘصيヤيる لھゅ من قبل 
 2009كゅنون اأول   9الصゅدربتゅريخ ュ//4 ن/ゆ 597ة البنポ بنゅًءعヴヤ تボديراれ إدارة البنポ وぺحكュゅ قرارمجヤس النボد والتسヤيف رقュإدار

 ュرار رقボدياته،والバ650وت ゆ/ريخ 4/منゅدربتゅن14الصゅرار 2010نيسボريخ  902، والゅدر بتゅني  13الصゅدل  2012تشرين الثバالم  

 29والصゅدر بتゅريخ  ュ /4 ن / ゆ 1079تュ تمديد الバمل به بموجゆ قرار مجヤس النボد والتسヤيف رقュ /وتバدياته والذヵ  597لボヤرار 

 .30/06/2015) تゅريخ ュ/1/2271رقュ ( ، وبموجゆ التバمي06/04/2015ュتゅريخ  ュ/1/1145، و بموجゆ التバميュ 2014كゅنون الثゅني 
مخصص تدني قيュ ذمュ وぺرصدة اأنشطる التمويヤيる ضمن بيゅن الدخل يتュ ااعتراف بゅلخسゅئر النゅتجる عن تدني الボيمる في بند مصروف 

الموحد.كمゅ يتュ حجز احتيゅطي عュゅ لمخゅطر التمويل المرتبطる بゅأصول الممولる من المسゅھمين واأموال التي يضمنھゅ البنポ ضمن 
ゅطي الュゅバ لمخゅطر التمويل في احتيゅطي خゅص ضمن حボوベ المヤكيる، ويتュ دمج حصぺ るصحゆゅ حسゅبれゅ اإستثمゅر المطるボヤ من ااحتي

 ュالمرسو ゆبموج るروضヘالم れゅبヤر عن المتطゅطر ااستثمゅطي مخゅل رصيد احتيボا يぺ ゆر، ويجゅطر ااستثمゅطي مخゅاحتي ゆゅحس
) ュي رقバ35التشري ュゅバ2005) ل  ュゅバطي الゅمن ااحتي るボヤر المطゅاإستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺ るحص るو قيمぺ るرف اإساميゅلمصゅص بゅالخ

    ر التمويل، ぺيھمぺ ゅكبر.لمخゅط

3 るرف مركزيゅرصدة لدى مصぺد وボن 
  

 
وفゅボ لボوانين وぺنظمる المصゅرف، عヴヤ البنポ ااحتゅヘظ بゅحتيゅطي إلزامي لدى مصرف سوريる المركزヵ عヴヤ شكل ودائع من دون فوائد، (*)

 ليرة سوريる والتي تمثل)  1,590,545,154مبヤغ ( 2016حزيران  30وقد بヤغ رصيد ااحتيゅطي لدى مصرف سوريる المركزヵ كمゅ في 

るما5 نسبバدر عن% من متوسط ودائع الゅرار الصボال ヴد الゅاستنゅب ポء وذل  ュس الوزراء رقヤمج るسゅريخ  5938رئゅدر بتゅر 2الصゅيぺ  ュゅバヤل
طي إلزامي وا يتュ استバمゅله خال ، إن ھذا ااحتي2015ゅكゅنون اأول  31يرة سوريる كمゅ في ل )1,335,712,656( مبヤغ مゅボبل 2011

.るيヤالتشغي ポالبن るنشطぺ  

 لدى المصゅرف ومぼسسれゅ مصرفيる لمدة ثاثぺ るشھر ぺو ぺقل: إيداعれゅ وحسゅبれゅ استثمゅر 4

 مصゅرف محليる مصゅرف خゅرجيる المجموع

  2016 حزيران 30  2015كゅنون اأول  31 2016 حزيران 30  2015كゅنون اأول  31 2016 حزيران 30  2015كゅنون اأول  31

るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة  ليرة سوريるن سوريゅالبي  

22,088,985,961 42,626,554,178 8,441,629,985 25,335,265,338 13,647,355,977 17,291,288,840 るيケゅج れゅبゅبو حسヤトلや تحت  

16,481,059,804 42,388,090,687 13,451,209,804 41,388,090,687 3,029,850,000 1,000,000,000 
 ゅقھゅボستحや るボヤトم ケゅヨستثや れゅبゅحس

أشھゲ أو أقل や3أصヤي   

422,384,770 193,707,929 422,384,770 193,707,929 -                         - 
 ポヲレらلや ンギل るيギボن れゅレتأمي

 ゅقھゅボستحや るليゅヨلや れゅسسぽヨلやو
أشھや ゲو أقل や3اصヤي   

 الヨイヨوع 18,291,288,840 16,677,205,977 66,917,063,955 22,315,224,558 85,208,352,795 38,992,430,535

  

 るيヤالمح るالمصرفي れゅسسぼوالم ポلدى البنو るريゅالج れゅبゅالحس ヴヤفوائد ع るيぺ ヴضゅボا يت ポن البنみسيس فほد التボسي وعゅاأس ュゅنظヤل ًゅボوف
.るرجيゅوالخ  

  
  
  

  2015 اأول  كゅنون 31   2016حزيران  30   

 るليرة سوري   るليرة سوري 

    
るد في الخزينボ1,088,325,500   2,149,283,961 ن 

: ヵالمركز るرصدة لدى مصرف سوريぺ    

ゆヤالط れودائع تح / るريゅج れゅبゅ14,057,016,388   17,205,885,115  حس 

(*)ヵدボطي النゅااحتي れゅبヤ1,335,712,656   1,590,545,154 متط 

 20,945,714,230  16,481,054,544  
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  :حسゅبれゅ استثمゅر لدى المصゅرف ومぼسسれゅ مصرفيる لمدة تزيد عن ثاثぺ るشھر 5
   مصゅرف محليる خゅرجيるمصゅرف   المجموع

 الらيラゅ 2016 حزيران 30  2015كゅنون اأول  31 2016 حزيران 30  2015كゅنون اأول  31 2016 حزيران 30  2015كゅنون اأول  31

るليرة سوري  るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري 

9,961,426,935 15,570,705,525 9,961,426,935 14,530,705,525 - 1,040,000,000  るボヤمط るريゅاستثم れゅبゅحس 

263,183,766 23,377,610 263,183,766 23,377,610 -  - 
 ポلدى البنو るديボن れゅمينほت

るليゅالم れゅسسぼوالم  

(4,410,250,670) (6,143,041,125) (4,410,250,670) (6,143,041,125)   -                        -                      
قيمる  مخصص انخゅヘض في
るريゅاستثم れゅبゅحس (**) るボヤمط 

5,814,360,031 9,451,042,010 5,814,360,031 8,411,042,010   -                      1,040,000,000 

        

 

 
  
  :مطるボヤ استثمゅريる حسゅبれゅ قيمるخゅヘض عヴヤ مخصص انيمゅ يヤي تヘصيل الحركる ف) *(* 

  

 

)، ضد شركる دار اإستثمゅر في المحكمる الكヤيる التゅبるバ لوزارة 5تجゅرヵ كヤي/ 5770/2009برفع دعوى قضゅئيる، رقュ ( المصرفقゅمれ إدارة 
عヴヤ  لاطاعفボد حكمれ المحكمる بゅنتداゆ خبراء مختصين من وزارة الバدل  2010شبゅط  15خ يالバدل في الكويれ. وتبゅバً لヤجヤسる المنボバدة بتゅر

لحضور الخصوぺ ュمュゅ الخبير، وحددれ جヤسる  2010 آذار ぺ15وراベ الدعوى ومستنداتھゅ وإثبゅتれゅ الطرفين. وقد حددれ جヤسる المحكمる بتゅريخ 
  ュ بمثゅبる إعان لヤخصوュ.لتسヤيュ الخبير تボريره. واعتبر النطベ بゅلحك 2010حزيران  28

 ااستثمゅر دار بطゆヤ البれ لحين اإجراءاれ بوقف قراراً  ぺ 2010يゅر 5 بتゅريخ ااستثمゅر دار شركる ضد دعوى البنぺ ポصدرれ المحكمる في

   .الكويتي المゅلي ااستボرار قゅنون حسゆ الھيكるヤ إعゅدة

ぺ،るالمختص るالمحكم れصدر  るريゅدةالدائرة التجゅريخ  إعゅبت ً ゅحكم ،れゅالشرك るヤدار  2011 حزيران2 ھيك るشرك るخط ヴヤع ベلتصديゅب
 إجراءاれالھيكるヤ المゅليる، تتوقف جميع  إعゅدةااستثمゅر. وبنゅًء عヴヤ الحكュ الصゅدر لصゅلح الشركる فيمゅ يتベヤバ بゅلتصديベ عヴヤ الخطる المطورة 

るخال فترة الخط るالشرك れゅلتزامゅب るボヤバيذ المتヘضي والتنゅボريخ  التゅراً من تゅاعتب れسنوا れس ヴ2011حزيران 30التي تستمر حت ، るلゅوفي ح
るنونيゅボال るيゅء الحمゅوإلغ るالخط ヴヤع ベء التصديゅإلغ るمحكمヤل ベنه يحみف るيذ الخطヘبتن るإخال الشرك.  

 るلخط ً ゅボدةوفゅمستثمرين اأفراد خال إعヤل ヴاأول るバغ الدفヤبدفع مب ュوボر ستゅن دار ااستثمみف るヤسداد  الھيك ュفي حين سيت ヴشھر اأولぺ るالست
بるバ الدفるバ الثゅنيる لヤمぼسسれゅ المゅليる الصغيرة غير المصرفيる خال سنる من تゅريخ بدء تنヘيذ الخطぺ .るمゅ في السنواれ الثゅنيる والثゅلثる والرا

るمسゅوالمستثمرين ) 2017-2013(  والخ ポمن البنو るيボالمتب れゅمجموعヤل るدوري れゅバدف ポゅترض منھو ستكون ھنヘحيث من الم  ュゅالش ポبن ゅ
والتي ستشكل الرصيد المستحベ الヴ تポヤ  2017حزيران  30تヤيھゅ الدفるバ النھゅئيる قبل ، ぺ01/07/2013ن يتュ سداد ぺول دفるバ له بتゅريخ 

 ،れゅالمجموعるفゅإضゅو ب れني سنواゅثم ゅمدتھ るخال فترة زمني るررة من قبل المحكمボالم るح السنويゅاأرب ヵوゅغ يسヤمب ヴالるنصف السن. 

الھيكぺ るヤو من خال  ぺعゅدةخطる خال  من حボوقه كゅفる يحصل ويتوقع البنぺ ポن ااستثمゅر دار شركる بذمる ثゅبتる الشュゅمصرف  مديونيる إن
  وتバتボد إدارة البنぺ ポن مخصص اانخゅヘض المكون كゅف..في حゅل تバثر خطる إعゅدة الھيكるヤالمذكورة الボضゅئيる الدعوى

 るلشرك ゆゅتوجيه كت ュسط اأول تボال ベゅボريخ استحゅر بتゅ2013حزيران  30دار ااستثم ュゅمぺ هバالكويتي لوض ヵالمركز ポبنヤل ゆゅتوجيه كت ゅ؛ كم
  مسぼوليته وإعامه بバدュ التزاュ الشركる بخطる إعゅدة الھيكるヤ المボرة من قبヤه.

في الكويれ لدراسる سبل البدء بみجراءاれ التنヘيذ الボضゅئي وإلزامه بسداد االتزامれゅ  محゅمゅةتュ تكヤيف مكتゆ  2013في شھر تشرين اأول 
.るفضل السبل الممكنほب るئمゅボال るالحمدان بھدف تحصيل المديوني ゆمع مكت ポذل るバبゅبمت ポالبن ュوボبذمته، وي るالمترتب  

  

  2015كゅنون اأول  31   2016حزيران  30 

  るليرة سوري   るليرة سوري  

るالسن る(1,944,006,730)    (4,410,250,670)  رصيد في بداي 

 るض قيمゅヘف: مخصص انخゅيضるボヤمط るريゅاستثم れゅبゅ(1,042,384,230)    -  حس 

 (1,423,859,710)    (1,732,790,455)  فروقれゅ سバر الصرف

るالسن るيゅ(4,410,250,670)   (6,143,041,125)   رصيد نھ 
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  آخر مستجداれ قضيる دار ااستثمゅر:

، وبتゅريخ 8/2014زヵ بتボديュ طゆヤ بゅعتبゅر خطる إعゅدة الھيكるヤ كほن لュ تكن قيد برقュ قュゅ بنポ الكويれ المرك ぺ/2014يゅر/12بتゅريخ 
  .صدر قرار عن دائرة  إعゅدة الھيكるヤ بゅعتبゅر خطる إعゅدة الھيكるヤ كほن لュ تكن وإلغゅء وقف كゅفる اإجراءاれ الボضゅئيる والتنヘيذيる 2014/تموز/24

والتي بدورھゅ ردれ الطバن موضوعゅً بتゅريخ  1تجゅرヵ/ 2014لسنる  1622مييز برقュ طバنれ شركる دار ااستثمゅر بھذا الボرار ぺمュゅ محكمる الت
  .2015/حزيران/17

�ヤشير طほت ュوت ،ゅھボالمتخذة بح るئيゅضボال れاإجراءا るفゅلوقف ك ًゅبヤط るヤدة الھيكゅدائرة  إع  ヴخرى إلぺ ر مرةゅدار ااستثم るشرك れほوقد لج ゅبھ
وتュ احゅلる الطゆヤ إلヴ بنポ الكويれ المركزヵ لدراسる المركز المゅلي لヤشركる،  حيث اكد في    2015/آゆ/5من قبل رئيس الدائرة بゅلボبول بتゅريخ 

مل تボريره عヴヤ عجز الشركる المذكورة عن اداء التزامゅتھゅ وعدュ قدرتھゅ عヴヤ مواصるヤ نشゅطھゅ وعدュ كゅヘيる اصولھゅ لسداد التزامゅتھゅ مع عدュ اا
لポ رغュ الヘرصる التي ぺتيحれ لھゅ لヤنھوض مرة ثゅنيる من خال خطる اعゅدة الھيكるヤ المボدمる من في امكゅنيる نھوض الشركる من عثرتھゅ، وذ

برفض طゆヤ اعゅدة الھيكるヤ واعتبゅرھゅ كほن لュ تكن، ممゅ يヘسح  11/02/2016بتゅريخ  صدر الボرار، ونتيجる لمゅ سبベ 2/6/2011الشركる بتゅريخ 
 ヴヤيذ عヘوالتن ًゅئيゅقض るالشرك るボل من جديد لماحゅالمج.ゅاموالھ 

 
6 :るيヤالتموي るرصدة اأنشطぺو るヤجぼالبيوع الم ュفي ذمゅص 

  

  مشتركる ذاتيる المجموع

كゅنون اأول  31
2015  

 2016 حزيران 30
كゅنون  31

  2015اأول 

 حزيران 30

2016 

كゅنون اأول  31
2015  

 2016 حزيران 30

るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري ラゅيらال

 المرابحる والمرابحる لأمر بゅلشراء 29,691,317,961 38,492,170,874 - - 29,691,317,961 38,492,170,874

92,621,115 116,278,257 - - 92,621,115 116,278,257 るرج الميزانيゅخ れゅبゅعن حس るتجゅن ュذم** 

  موعجالم 29,807,596,217 38,584,791,989 - - 29,807,596,217 38,584,791,989

(1,017,259,027)  (1,460,365,798) - - (1,017,259,027)  (1,460,365,798) るدمゅボال れسنواヤل るヤجぼح المゅاأرب :(ًゅقصゅن) 

(189,543,967)  (139,600,952) - - (189,543,967)  (139,600,952) (***) るوظヘح المحゅ(ينزل): اأرب 

(1,593,879,806)  (1,857,640,367) - - (1,593,879,806)  (1,857,640,367) 
れالتسھيا るظヘ(ينزل): مخصص تدني لمح  

 (****) るنيゅاائتم 

35,784,109,189 26,349,989,100 - - 35,784,109,189 26,349,989,100 
صゅفي ذمュ البيوع المぼجるヤ وぺرصدة 

れالتمويا 

 
إلヴ التزامれゅ فヤバيる، مثل ااعتمゅداれ الممنوحる بيゅن المركز المゅلي الموحد ذمュ نゅجمる عن تحول االتزامれゅ المحتمるヤ خゅرج  (*) تمثل
  واستحベ موعد دفバھゅ ولュ يف⌒ الバماء بゅلتزامゅتھュ فュゅボ البنポ بدفバھゅ نيゅبる عنھュ. البنポلバماء 

 

  .اإيراداれ التمويヤيる الخゅصる بゅلسنるيتュ استبゅバد ぺربゅح الديون غير المنتجる من  (**)

  
.れرصدة التموياぺو るヤجぼالبيوع الم ュتدني ذم れゅبمخصص ベヤバء تتゅعبぺ るيほب るربゅء المضゅبتحميل وع ポالبن ュボي ュل (***) 

  
 كゅفる ذمュ البيوع وぺرصدة اأنشطる التمويヤيぺ るعاه ھي استثمゅراれ مشتركる مع ぺصحゆゅ حسゅبれゅ ااستثمゅر

 

%) من رصيد ذمュ البيوع 8.29ل.س ヵぺ مゅ نسبته ( 2,470,964,921م⊥ぼجるヤ وぺرصدة التموياれ غير المنتجる  بヤغれ ذمュ البيوع ال
ゅボبل  30/06/2016الم⊥ぼجるヤ وぺرصدة التموياれ كمゅ في   31/12/2015% ) في 8.02ليرة سوريヵぺ る مゅ نسبته (  3,093,614,524م⊥

. 
 7.86ل.س ヵぺ مゅ نسبته ( 2,331,363,969المنتجる بバد تنزيل اأربゅح المحヘوظる بヤغれ ذمュ البيوع الم⊥ぼجるヤ وぺرصدة التموياれ غير 

 2,904,070,557مゅボبل  30/06/2016٪) من رصيد ذمュ البيوع المぼجるヤ وぺرصدة التموياれ  بバد تنزيل اأربゅح المحヘوظる كمゅ في 

 .31/12/2015٪) في  7.56ل.س ヵぺ مゅ نسبته (
  .ヤحكومる السوريる وبكゅヘلتھゅذمュ بيوع م⊥ぼجるヤ ممنوحる ل دا يوج

  

  .30/06/2016ل.س كمゅ في  200,584,300تبヤغ المخصصれゅ الゅヘئضる المحتヘظ بھゅ النゅجمる عن اختبゅراれ الجھد  
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  (تتمる): لمぼجるヤ وぺرصدة اأنشطる التمويヤيるصゅفي ذمュ البيوع ا 6
قراراれ مصرف سوريる المركزヵ النゅفذة مبヤغ حسゆ  30/06/2016يبヤغ مخصص الديون المنتجる لヤتسھياれ المبゅشرة الゅボئمる بتゅريخ 

  .ل.س 0ل.س ولヤتسھياれ غير المبゅشرة مبヤغ وقدره  16,167,799

حسゆ قراراれ مصرف سوريる المركزヵ النゅفذة  30/06/2016يبヤغ مخصص الديون غير المنتجる لヤتسھياれ المبゅشرة الゅボئمる بتゅريخ 
  .ل.س 0بヤغ وقدره ل.س ولヤتسھياれ غير المبゅشرة م 1,323,146,348مبヤغ 

  
.るيヤالتموي るرصدة اأنشطぺو ュتدني ذم れゅبمخصص ベヤバء تتゅعبぺ ヵほر بゅااستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺ بتحميل ポالبن ュボي ュل  

ليرة   327,469,338) بمبヤغ ュ/4.ن.902ゆتュ ااحتゅヘظ بゅلمخصصれゅ السゅبるボ الゅヘئضる عن متطヤبれゅ قرار مجヤس النボد والتسヤيف (
 ゅمنھ ،る9,727,417سوري  ًゅغヤمب るボヤر المطゅااستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺ るغ حصヤشرة،  وتبゅغير المب れالتسھيا ヴヤع るヤمشك るليرة سوري

  .ليرة سوريる 39,544,722وقدره 

  

 
  

  :مخصص تدنゴ ذمم اﾝبザوع اﾝمؤجﾞة وأرصدة اﾝتموデザتتヘصيل الحركる عヴヤ فيمゅ يヤي و

  

 2015اأوメ كゅنوラ  2016 31 اラرحزي 30
るسوري りلير るسوري りلير るسوري りلير るسوري りلير るسوري りلير るسوري りلير 
るイنتヨال ラيوギال るイالغير منت ラيوギوع الヨイヨال るイنتヨال ラيوギال るイالغير منت ラيوギوع الヨイヨال 

るالسن る1,341,414,937 1,288,891,420 52,523,516 1,593,879,806 1,359,974,351 233,905,455 الرصيد في بداي 

る211,525,683 30,399,007 181,126,676 229,697,115 216,089,669 13,607,446 المكون خال السن 

るخال السن れااستردادا - - - - - - 

المستخدュ من المخصص 
(るدومバديون م) る(25,812,779) (25,812,779)  - خال السن - - - 

 40,939,186 40,683,923 255,263 59,876,225 59,874,474 1,752 فرベ سバر الصرف

るالسن るيゅ1,593,879,806 1,359,974,351 233,905,455 1,857,640,367 1,610,125,715 247,514,653 الرصيد في نھ 

  
  . ن جميع المخصصぺ れゅعاه محسوبる عぺ ヴヤسゅس الバميل الواحدإ

るھي من موارد مشترك れゅإن جميع المخصص.  
مب娃娃ヤغ  2016-06-30انتれ娃娃ヘ الحゅجる娃娃 إليھゅ娃娃 نتيجる娃娃 تس娃娃ويぺ れゅو تس娃娃ديد دي娃娃ون وحولれ娃娃 إزاء دي娃娃ون ぺخ娃娃رى حتヴ娃娃  بヤغれ娃娃 المخصصれゅ娃娃 الت娃娃ي

  .31/12/2015ليرة سوريる في  120,014,939ليرة سوريる مゅボبل  169,611,293

  

 

るوظヘح المحゅاأرب:  
  مشتركる ذاتيる المجموع

31  ラنوゅك
 メ2015اأو 

 حزيران 30

2016 

31  ラنوゅك
 メ2015اأو 

 حزيران 30

2016 

31  メاأو ラنوゅك
2015 

  2016 حزيران 30

るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري 

176,352,886 189,543,967 - - 176,352,886 189,543,967 るالسن るالرصيد في بداي 

 السنるاأربゅح المحヘوظる خال  13,029,331 41,852,843 - - 13,029,331 41,852,843

(29,099,830) )63,390,135(  - - (29,099,830) )63,390,135(  
خال السنる المحولる  るالمحヘوظاأربゅح 

れإيرادا ヴإل 

- - -  - - -  ゅإعدامھ ュالتي ت るوظヘح المحゅاأرب 

438,068 417,789 - -   فرベ سバر صرف 417,789 438,068

189,543,967 139,600,952 - - 189,543,967  139,600,952 るالسن るيゅفي نھ ギالرصي 
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7 るيヘو التصぺ رゅقيد ااستثم れفي الموجوداゅص: 
 クاتيる المجموع るتركゼم 

 2016حزيران  30 2015كゅنون اأول  31 2016حزيران  30 2015كゅنون اأول  31 2016حزيران  30 2015كゅنون اأول  31

るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري るليرة سوري 

157,532,092 490,427,831 - - 157,532,092 490,427,831 るبحやゲヨلや チゲبغ りゅレتボم れやキヲجヲم 

71,154,400 71,154,400 - - 71,154,400 71,154,400 (*) るيヤغيゼلتや りケゅإجや チゲبغ りゅレتボم れやキヲجヲم 

1,160,000 1,160,000 - - 1,160,000 1,160,000 ラヲيキ ءゅفヲل るヤآي れやキヲجヲم 

 اإجمゅلي 562,742,231 229,846,492 - - 562,742,231 229,846,492

)71,154,400( )71,154,400( - - )71,154,400( )71,154,400( 
 チゲبغ りゅレتボم れやキヲجヲم るヨني قيギص تダガم

(*) るيヤغيゼلتや りケゅإجや
)71,154,400( )71,154,400( - - )71,154,400( )71,154,400( れゅالمخصص 

      

 الصゅفي 491,587,831 158,692,092 - - 491,587,831 158,692,092

 
)   *(  ュゅ娃خال ع ポالبن ュゅر قゅボع るرة عن قيمゅل 2010ھي عبゅه ب娃ヤر تبتحويゅتثم娃د ااس娃قي れودا娃موج ヴ娃ذ إل娃يヘد التن娃ريع قيゅ娃ن مش娃م る娃ヘヤك

 るني ゆرة  بسبゅر أغراض اإجゅボバھذا ال ュاستخدا ポهالبن娃ر منゅ娃ئد إيجゅع ヴヤوالحصول ع るيヤي التشغي娃روف الت娃ظヤل る娃ونتيج .れر娃م  ゅ娃بھ
 るوكنتيج るر  الدولゅ娃ボバه ال娃في ュئゅ娃ボال ヴرض المبنバرقلت娃سヤذكور ل娃المる  ص娃ز مخصゅ娃رف احتج娃إدارة المص れرر娃د ق娃ボف ベر娃ر والح娃والكس

  .2012كゅنون اأول  31ليرة سوريる كمゅ في 71,154,400  البゅلغる  تدني بكゅمل قيمته 

  
   :るボء لديون مستحゅمصرف وفヤل ゅكيتھヤم れالتي آل れالموجودا ヴヤع るخص الحركヤي مヤي ゅفيم  

  
 

 :عゅボريゅるراれ استثم 8
  

 البيـــــــゅن مشتركる  ذاتيる  المجموع

 2016حزيران  30  2015كゅنون اأول  31  2016حزيران  30  2015كゅنون اأول  31  2016حزيران  30  2015كゅنون اأول  31

るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

424,735,000  424,735,000   -   -  424,735,000  424,735,000 
 るريゅボع れراゅاستثم

(*) るيمボدة الゅبغرض زي 

            

424,735,000  424,735,000   -   -  424,735,000  424,735,000 

  

     *)(ュゅبتحويل 2010 خال ع ポالبن ュゅر من ، قゅボع るيذ قيمヘالتن れريع تحゅمش る娃ني ゆب娃بس る娃ريゅボع れراゅاستثم ヴإلポ娃ذا  البن娃ظ بھゅ娃ヘااحت
تュ娃 ھ娃ذا الゅ娃ボバر  ف娃ボط ك娃ون سゅ娃ھمي البنポ娃 مالゅ娃ボバر ي娃バود ぺث娃ره عヴ娃ヤ ح娃ボوベ  ھذا سバر. إن ヵぺ تغير في قيمته زيゅدةالゅボバر بغرض توقع 

 الゅボバريる: ااستثمゅراれالحركる عヴヤ  ، فيمゅ يヤي تヘصيلبشكل كゅمل من رぺس مゅل البنポ تمويヤه
  
  
  

 

   2016حزيران  30 

 إجمゅلي إجمゅلي
 れموجودا
مستمヤكぺ るخرى

 れراゅボع
るكヤمستم    

2015        

 るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري   
-  1,160,000   -  1,160,000    るالسن るرصيد بداي 

1,160,000   -  -  -   れゅفゅإض 

 رصيد نھゅيる الヘترة   1,160,000  -   1,160,000   1,160,000
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8  れراゅاستثمるريゅボع(るتتم)  
  

 2015كゅنون اأول  31   2016حزيران  30 

 るليرة سوري   るليرة سوري 

  
 るヘヤرتكゅ424,735,000  424,735,000  اإستثم 

るخال السن るدلゅバال るيمボالتغير في ال *   -   - 

 
424,735,000  424,735,000 

 
   حصل البنポ عヴヤ تボيمين لخبيرين محヘヤين مستヤボين لボيمる الゅボバر وكゅنれ نتيجる التボييمれゅ ت娃دل عヴ娃ヤ ارتゅ娃ヘع قيمる娃  2014آذار  31*في  

 る娃دلゅバال る娃يمボي ال娃ر ف娃د التغي娃تحدي ュ娃ث ت娃حي  る娃المحيط れرا娃روف والتغي娃الظ ゆب娃اأقل  بس ュييボر التゅاختي ポإدارة البن れوقرر ،れراゅボバال
  ريる.ليرة سو  )178,474,893(والبゅلغ    2015كゅنون اأول  31لاستثمゅراれ الゅボバريる  كمゅ في 

 

 
  

 موجوداぺ れخرى 9
  

 2015اأول كゅنون  31  2016حزيران  30 البيゅن

 るليرة سوري  るليرة سوري 

 209,562,857  691,217,329 إيراداれ برسュ الボبض (*)

 ً ゅدمボم るمدفوع れゅ295,733,081  326,844,171 مصروف 

 49,452,979  78,355,693 دفれゅバ مボدمる لشراء ぺصول

 3,200,000  3,200,000 تほمينれゅ مدفوعる لヤغير

 100,000  100,000 ذمュ شركる تほمين (**)

 48,962,307  54,067,594 مدينون مختヘヤون

るسيゅ3,634,364  19,040,430 مخزون طوابع وقرط 

 610,645,588  1,172,825,218   المجمـــــــوع                                     

  

(*) るليゅالم れゅسسぼرف والمゅلدى المص れゅبゅوحس れゅبض عن ايداعボال るボوغير مستح るボボر المحゅااستثم れتمثل ايرادا .  

  .يمثل ھذا المبヤغ المطゅلبれゅ مع شركる التほمين فيمゅ يتベヤバ بحゅدثる السرقる التي تバرض لھゅ فرع حمص  (**)

  

10  ヵالمركز るمجمدة لدى مصرف سوري るوديع  
) ュ娃رق るترك娃والمش る娃صゅرف الخゅ娃داث المص娃نون إحゅق ヴヤء عゅ28بن ュゅ娃バرف  2001) ل娃دى مص娃ظ لヘت娃ن تحぺ る娃صゅرف الخゅ娃المص ヴ娃ヤع ゆ娃يج

، ي娃تュ اأف娃راج عنھゅ娃 عن娃د  فゅئ娃دةا يس娃تحベ عヤيھぺ ゅ娃ي娃ه % م娃ن رぺس مゅ娃ل المص娃رف 10سوريる المركزヵ بوديるバ مجمدة ( محجوزة ) تゅバدل 
  تصヘيる المصرف.

 2015كゅنون اأول  31  2016حزيران  30 

 るليرة سوري  るليرة سوري 

    
 るيرة السوريヤلゅالمجمدة ب るバ281,698,513  281,698,513 رصيد الودي 

 (るيرة السوريヤال ヴمحواً ال) لدوار اأمريكيゅالمجمدة  ب るバ1,452,966,742  2,023,838,303 رصيد الودي 

 2,305,536,816  1,734,665,255 
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 :مゅليるمصゅرف ومぼسسれゅ يداعれゅ وحسゅبれゅ استثمゅر ا 11
 داخل الجمھوريる خゅرج الجمھوريる المجموع

كゅنون اأول  31
2015 

 2016حزيران  30
كゅنون اأول  31

2015 
حزيران30

2016 
كゅنون اأول31

2015 
 2016حزيران  30

 るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري 

 وتｽت اﾟط｀ب ｽسابات ｺارズة 74,893,234,726 32,012,948,589 259,879,457 184,720,624 75,153,114,183 32,197,669,213

 ｽسابات استثمار  290,000,000 40,000,000  -   -  290,000,000 40,000,000

32,237,669,213 75,443,114,183 184,720,624 259,879,457 32,052,948,589 75,183,234,726 

 
 :الحسゅبれゅ الجゅريる لヤعماءぺرصدة  12

 2015كゅنون اأول  31   2016 حزيران 30 

 るليرة سوري   るليرة سوري 

   
     تｽت اﾟط｀ب :  /ｽسابات ｺارズة 

 16,412,361,329  17,464,822,176  باズ｀ﾟرة اﾟسورズة

 5,629,947,850  7,548,867,962 باﾒﾟمバت األｺنبズة

 25,013,690,138  22,042,309,179 

 ) ヵالسور ュゅバع الゅطボوال るالسوري るودائع الحكوم れغヤبته (   13,291,292,932ب娃نس ゅ娃م ヵぺ るوري娃رة س娃لي  53.14)  ليゅ娃ن إجم娃م ( %
 .%) في السنる 52.26ليرة سوريヵぺ  る مゅ نسبته (  )11,519,845,520(الودائع  مゅボبل  

  

13 るديボن れゅمينほت 
 البيـــــــゅن 2016 حزيران 30  2015كゅنون اأول  31

るالذاتي  るالمشترك  るالذاتي  るالمشترك 

 るليرة سوري   るليرة سوري   るليرة سوري   るليرة سوري 

 -   -   -  4,478,265,103 
 るヤجぼالبيوع الم ュبل ذمゅボم れゅمينほت

れرصدة التموياぺو  

  تほمينれゅ مゅボبل تسھياれ غير مبゅشرة 4,458,735,231  -   3,448,057,805  - 

  الجديるھゅمش  -   -   -   - 

  تほمينぺ れゅخرى  10,003,176,145  -   22,193,868,566  - 

  المجموع 18,940,176,479  -   25,641,926,371  - 

) ﾘـジ 25,621,905,941مﾜابـل ( ﾒﾟ2016ـام  اﾟثـانジاﾟربـﾐ  ) ﾘـジ نギاズـة18,934,725,729ب｀غت اﾟتأمズنات اﾟتド ジ تمنﾑ ｼوائد مب｀ـغ ( (*)   
  .ﾑ2015ام نギاズة 

 
  

14 るدائن ュذم 
 البيـــــــゅن 2016حزيران  30  2015كゅنون اأول  31

るالذاتي  るالمشترك  るالذاتي  るالمشترك 

 るليرة سوري   るليرة سوري   るليرة سوري   るليرة سوري 

 دائنو عمヤيれゅ التمويل 101,047,825  -  115,892,457  - 

 -  115,892,457   -  المجموع 101,047,825 
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15 るمتنوع れゅمخصص 

 るيゅرصيد نھ
  الヘترة

مゅ تュ رده 
れلإيرادا  

 ュالمستخد
  خال الヘترة

 المكون خال الヘترة
 

بدايる رصيد 
るالسن 

 2016حزيران  30

   るليرة سوري 
ليرة 

 るسوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري 

 مخصص فروقれゅ الボطع التشغيヤي 17,707,521  -  -  -  17,707,521

106,161,331  -  -  6,161,331  100,000,000 (*) るヤطر محتمゅمخ るمخصص لمواجھ 

 مخصص الذمュ خゅرج بيゅن المركز المゅلي  9,727,417  -  -  -  9,727,417

 مخصص احتجゅز تバويض صراف 875,000  135,000  -  -  1,010,000

 )*مخصص مخゅطر نボل اأموال(* 50,000,000  14,950,170  -  -  64,950,170

 مخصص تكヤيف ضريبي  5,998,382  -  -  -  5,998,382

  المجموع 184,308,320  21,246,501  -  -  205,554,822

  
 

 るيゅرصيد نھ
   الヘترة

رده  ュمゅ ت
れلإيرادا  

 ュالمستخد
  الヘترةخال 

المكون خال 
  الヘترة

 るرصيد بداي
るالسن 

  2015كゅنون اأول  31

   るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري 

 مخصص فروقれゅ الボطع التشغيヤي 17,707,521  -   -   -  17,707,521

100,000,000  -   -  12,519,356  87,480,644  るヤطر محتمゅمخ るمخصص لمواجھ 

 مخصص الذمュ خゅرج بيゅن المركز المゅلي  9,727,417  -   -   -  9,727,417

 مخصص احتجゅز تバويض صراف 940,003  -    )65,003(   -  875,000

 مخصص مخゅطر نボل اأموال 25,802,500  24,197,500  -   -  50,000,000

  مخصص تكヤيف ضريبي  5,998,382  -   -   -  5,998,382

184,308,320  -  (65,003)  36,716,856  147,656,467 
 

 المجموع 

 

قررれ إدارة البنポ اتخゅذ مخصصれゅ إضゅفيる لمواجھる مخゅطر محتمるヤ لخسゅئر اأصول الثゅبتる تبゅバً لヤظروف المحيطる وزيゅدة  *)(
 في بバض الヘروع. المخゅطر المتるボヤバ بھذه اأصول

(**) .るظروف المحيطヤل ًゅバروع تبヘل اأموال بين الボطر نゅمخ るلمواجھ れゅحجز مخصص ポإدارة البن れقرر  

 ضريبる الدخل    16

    مخصص ضريبる دخل المصرف:  16- 1       

 إن الحركる عヴヤ مخصص ضريبる الدخل ھي كمゅ يヤي:

-  ュゅ2007في ع  チゲف  るレイل لらي من قらيゲلي ضゅقيق مギك لتレらلや عツخ ュتガヨلや るらيゲツلや ゅلھゅヨعや るイنت نتيゅق وكゼمキ るليゅم るيゲيギمن م るダ
 عュギ وجキヲ أヵ ضゲيるら مستحるボ عや ヴヤأケبゥゅ نتيま るイقや ケやゲلガسや6-3-2013 .りケゅلケキゅダ بتケゅيخ  や60/ゥ/10/2013لケ ケやゲボقم 

 2015كゅنون اأول  31  2016حزيران  30  

 ليرة سوريる  سوريる ليرة  البيゅن

るالسن る4,229,701  80,653,465  رصيد بداي 

 るالدخل المدفوع る76,688,128(  ضريب(   - 

 るボالدخل المستح る76,423,764  296,667,120  ضريب 

 るالسن るيゅ80,653,465 300,632,457  رصيد نھ 
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 (تتمる): ضريبる الدخل   16    

   (تتمる): مخصص ضريبる دخل المصرف  16- 1     

 

-  ュゅع メヲ2008ح  ュ عツخ るイنت نتيゅق وكゼمキ るليゅم るيゲيギمن م るダتガヨلや るらيゲツلや チゲف  るレイل لらي من قらيゲلي ضゅقيق مギك لتレらلや
 عュギ وجキヲ أヵ ضゲيるら مستحるボ عや ヴヤأケبゥゅ نتيま るイقや ケやゲلガسや3-7-2014  .りケゅلケキゅダ بتケゅيخ  や206/ゥ/5/2014عゅヨلھや ゅلケ ケやゲボقم 

-  ュゅع メヲ2010ح  ュイل لらي من قらيゲلي ضゅقيق مギك لتレらلや عツخ るイنت نتيゅق وكゼمキ るليゅم るيゲيギمن م るダتガヨلや るらيゲツلや チゲف  るレ
 .، وقや ュゅلレらك بتギボيم やعتチやゲ أمュゅ لま るレイعや りキゅلや8-2-2016ゲヌレلケキゅダ بتケゅيخ  や2/ゥ/4/2/2016عゅヨلھや ゅلケ ケやゲボقم 

-  ュゅع メヲ2011ح  ュゼمキ るليゅم るيゲيギمن م るダتガヨلや るらيゲツلや チゲف  るレイل لらي من قらيゲلي ضゅقيق مギك لتレらلや عツخ るイنت نتيゅق وك
 ، وقや ュゅلレらك بتギボيم やعتチやゲ أمュゅ لま るレイعや りキゅلや20-4-2016.ゲヌレلケキゅダ بتケゅيخ  や68/ゥ/12/68/2016عゅヨلھや ゅلケ ケやゲボقم 

-  メヲأحやعヲュや 2009 ،2012  يخケゅت ヴحت ケやゲق ヵأ ケやギصや ي ولم يتمらيゲツلや ليゅヨلや قيقギتヤع لツガك يレらلや メやコ 2016-06-30ا. 

 

2 -16  るヤجぼم るضريبي れموجودا:  

 إَن الحركる عヴヤ حسゆゅ الموجوداれ/ المطヤوبれゅ الضريبيる الم⊥ぼجるヤ ھي كمゅ يヤي:
 البيـــــــゅن 2016حزيران  30  2015كゅنون اأول  31

れゅوبヤمط  れموجودا  れゅوبヤمط  れموجودا 

 るليرة سوري   るليرة سوري   るليرة سوري   るليرة سوري 

 رصيد بدايる الヘترة * 1,348,310  -  49,246,416  -

 المضゅف -   -   126,500  - 

 المستبバد -   -   (48,024,606)  -

-  1,348,310  -  1,348,310  *るالسن るيゅرصيد نھ 

 . るمشترك るليゅمن موارد م ゅھバجمي  

 
  مヤخص تسويる الربح المحゅسبي مع الربح الضريبي 3-16

       るخص تسويヤسبي مع  الربحمゅالضريبي الربحالمح:  

 2016حزيران  30 2015حزيران  30

 るسوري りلير  るسوري りلير 

2,942,767,780 5,979,592,145   るらريツل الらق (りرゅسガل)/الربح 

れياギالتع 

7,927,309 - (るديون منتج) るيヤالتموي るرصدة اأنشطぺو ュذم ュ(استرداد)/مخصص تدني قي 

229,697,116  ュمخصص تدني قي(るديون منتج) るيヤالتموي るرصدة اأنشطぺو ュذم 

25,000,000 25,000,107 * るئケゅヅ ゲئゅخس るجھやヲص مダガم 

(1,780,212) (1,913,485)  るبعゅت るكゲش ゥゅبケأ 

(2,990,727,001) (5,045,707,403)  るボボحヨلや ゲغي ヵヲيレらلや عトボلや ゴكゲييم مボت ゥゅبケأ 

(205,527,108) -  るيヤغيゼلتや ゥゅبケأやるيらレأجや れاヨلعゅمل بゅلتعや عن るヨجゅレلや 

- - りケوギヨلや るيらيゲツلや りケゅسガلや 

(222,339,232) 1,186,668,481  (الガسゅرり)/الربح الツريらي  

25% 25% るらيゲツلや るらنس 

(55,584,808) 296,667,120  مギボار ضريるら الギخل   

- -  るبعゅلتや るكゲゼヤخل لギلや るらيゲض キやゲيま 

(55,584,808) 296,667,120   ギوحヨخل الギال るらار ضريギボم 

- - るヤجぽم るيらيゲض れゅوقゲف 

(55,584,808) 296,667,120   ギوحヨخل الギال るらضري (キإيرا)/مصروف 
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 :مطヤوبぺ れゅخرى 17
 2015كゅنون اأول  31  2016حزيران  30 

るليرة سوري  るليرة سوري 

ومぽسسれゅ مゅليる  أケبゥゅ محるボボ إيやギعれゅ وحسゅبや れゅستثケゅヨيる لケゅダヨف
 812,055غيゲ مستحや るボلギفع

 
1,489,315 

 182,971,461  125,550,703حやヲاれ و أوやمキ ゲفع

るعヲفギم ゲغي るボمستح れゅボヘ60,155,363  136,365,188ن 

るميヲムح れゅھイ42,830,777  45,292,140مستحق ل 

 ク6,228,814  15,393,309مم やキئるレ لや るムらゼلやゲダف やآلي

ンゲأخ るレئやキ ممク85,872  245,983 

 りゴイمحت れゅヘقيヲت- ネゅレダستや ギ3,117,950  11,604,195متعھ 

 33,772,237  27,065,888مキケヲين

るعيゲゼلや れゅヘلゅガヨلや ベوギレص (*) -   - 

 353,004,855  339,976,395 

       (*)  るقرار ھيئ ベوف るاإسامي るバشريヤل るヘلゅالمخ ゆسゅوالمك れغ اإيراداヤالتوجيه من قبل يمثل ھذا المب ュوقد ت ،るالشرعي るبゅالرق
  ھيئる الرقゅبる الشرعيる لصرفھゅ بほوجه الخير.

  

 
 

18 ボヤر المطゅااستثم れゅبゅحس:る  
 البيـــــــゅن 2016 حزيران  30  2015كゅنون اأول  31

  المجموع
مصゅرف 

るليゅم れゅسسぼوم  
 المجموع عماء

 れゅسسぼرف ومゅمص
るليゅم  

 عماء

  
 るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري 

934,973,875  - 934,973,875 947,055,726 -  حسゅبれゅ التوفير 947,055,726

2,529,644,397 45,427,547 2,484,216,850 2,631,073,122 74,443,914   أجـل 2,556,629,208

887,130,000 530,000,000 357,130,000 1,952,018,370 415,000,000 1,537,018,370 るريゅااستثم れاゅالوك  

4,351,748,273 575,427,547 3,776,320,726 5,530,147,218 489,443,914   المجمـوع 5,040,703,304

55,494,106 7,337,933 48,156,173 65,668,759 5,811,993 59,856,767 
ぺعبゅء محるボボ غير 
  مستحるボ الدفع

4,407,242,379 582,765,480 3,824,476,899 5,595,815,977 495,255,907 5,100,560,071 
 れゅبゅلي حسゅإجم
るボヤر المطゅااستثم  

  
  
  
  

 

   احتيゅطي مخゅطر ااستثمゅر:    19
  2015كゅنون اأول  31   2016 حزيران 30 البيـــــــゅن

 るليرة سوري  るليرة سوري 

 るترةرصيد بدايヘ123,333,034 138,585,243  ال 

 11,525,931 5,263,914  الヘترةاإضゅفれゅ خال 

 3,726,278 4,045,765  فروベ سバر الصرف

るالسن るيゅ138,585,243 147,894,922 الرصيد في نھ 

 

るريゅااستثم れاゅح الوكゅربぺ ヴヤر عゅطر استثمゅطي مخゅاحتي ゆا يحتس.  
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 ):خصュ (وعاوةالمكتゆ به  رぺس المゅل     20
  100سھュ بボيمる اسميる قدرھゅ  50,000,000ليرة سوريる موزعる عヴヤ   5,000,000,000حدد رぺس مゅل البنポ عند التほسيس بمبヤغ

وھي  ليرة سوريる 3,750,000,000سھヵぺ ュ مゅ يوازヵ  500,000 ,37البنポ بتغطيる  ليرة سوريる لヤسھュ الواحد. لボد سゅھュ مぼسسوا
 る75نسب ポل البنゅس مぺطرح  .% من ر ュدل  500,000 ,12تゅバي ゅوھو م ュゅバال ゆゅلاكتت ュ1,250,000,000سھ  ュت .るليرة سوري
    ومن خال المぼسسين. % من قيمる اأسھュ عند ااكتتゆゅ ال50ュゅバتسديد 

من قيمる  الボسط الثゅني غير المدفوع   ، وافれボ الھيئる الゅバمる غير الゅバديる بゅأكثريる بほن يكون موعد سداد2009كゅنون اأول  8بتゅريخ 
  .2010حزيران  29ولغゅيる  2009كゅنون اأول  8سゆ اقتراح مجヤس إدارة البنポ اعتبゅراً من اأسھュ ح

  

るيゅنون اأول  31 لغゅلغ الم2012كゅلي المبゅغ إجمヤغ قدره  ةسدد، بヤني مبゅسط الثボ2,500,000,000 من ال るسدادليرة سوري ュت ポوبذل 

  رぺس المゅل بゅلكゅمل.

 

 المصرح به ورぺس المゅل المدفوع:فيمゅ يヤي بيゅن تゅヘصيل رぺس المゅل 
  
  2015كゅنون اأول  31   2016حزيران  30 

 るليرة سوري  るليرة سوري 

 5,000,000,000  5,000,000,000  رぺس المゅل المصرح والمكتتゆ به

 5,000,000,000  5,000,000,000 رぺس المゅل المدفوع

  

والمرسوュ رقュ  2001لュゅバ  28المتضمن تバديل بバض ぺحكュゅ مواد الゅボنون رقュ  3،  صدر الゅボنون رقュ 2010كゅنون الثゅني  4بتゅريخ 
35  ュゅバليصبح  2005ل るالسوري るربيバال るفي الجمھوري るヤمゅバال るاإسامي ポل البنوゅس مぺلر ヴدة الحد اأدنゅيتضمن زي ヵر  15الذゅيヤم

 ،るاليرة سوري れوقد منح ュوقد ت ،ゆوヤالمط ヴالحد اأدن ヴإل ゅلھゅسمぺدة رゅبزي ゅعھゅوضぺ ベلتوفي れثاث سنوا るヤمھ るالمرخص ポلبنو
/ュ  13، وبموجゆ قرار رئゅسる مجヤس الوزراء رقュ 2013لュゅバ  63رقバ  ュييالمدة لتصبح خمسる سنواれ بموجゆ المرسوュ التشر تمديد
  سنواるヤ6 .れ لتصبح ھالم ديتュ تمد 2015 سゅنين 22 خيتゅر

 ュنون رقゅボنص ال ゅ17كم  ュゅバ2011ل  ュنون رقゅボمن ال るمسゅدة الخゅالم ゆبموج るصゅرف الخゅمصヤل るالممنوح るヤتمديد المھ ヴヤدر  3عゅالص
  اأدنヴ المطヤوゆ وفゅボً أحكゅمه. الحدسنواれ لتوفيぺ ベوضゅعھゅ بزيゅدة رぺسمゅلھゅ إلヴ  4سنواれ إلヴ  3من  2010كゅنون الثゅني  4بتゅريخ 

  

، تمれ الموافるボ عヴヤ تجزئる اأسھュ وفベ مضمون المゅدة 2011 حزيران 20خال اجتمゅع الھيئる الゅバمる غير الゅバديる لヤمسゅھمين بتゅريخ 
الذヵ يボضي بتحديد الボيمる ااسميる لヤسھュ الواحد بمゅئる ليرة سوريる وذلポ  2011/ لュゅバ 29/ من المرسوュ التشريバي رقュ /3/ البند /91/

يخ نゅヘذ ھذا المرسوュ. وبنゅءاً عヤيه قررれ الھيئる الゅバمる لヤمسゅھمين تヘويض مجヤس اإدارة لボヤيュゅ بمتゅبるバ إجراءاれ خال سنتين من تゅر
/ ュ من ھيئる اأوراベ واأسواベ 119صدر الボرار رقュ  2011 تشرين الثゅني 22تجزئる اأسھぺ ュمュゅ الجھれゅ المバنيる الوصゅئيる. وبتゅريخ 

バت ヴヤع るボلموافゅب るالسوري るليゅااالم るيمボديل ال ュلي اأسھゅالواحد ليصبح إجم ュسھヤل るليرة سوري るلتصبح مئ ポالبن ュلسھ るيون 50سميヤم 

 ュيو るيゅفي نھ るليゅالم ベلأورا ベدمش ベديل المذكور في سوバيذ التヘريخ تنゅتحديد ت ュوقد ت .ュنون اأول 6سھゅ2011 ك.  

  

  :مخゅطر التمويلعュゅ احتيゅطي  21
بヲヨجب قケやゲ مヤイس やلや ギボレلヵグ تم تギヨيロギ  2012) لع902ゆ/ラ.ュ/4 ュゅبゅレء عヴヤ أحュゅム قケやゲ مヤイس やلギボレ وやلتسヤيف ケقم ( -

، 06/04/2015تケゅيخ  ュ/1/1145وبヲヨجب やلتعヨيم  كゅنや ラヲلثゅني 29وやلケキゅダ بتケゅيخ  ゆ / ラ ュ /4 1079وやلتسヤيف ケقم /
) تケゅيخ 650ゆ/ラ.ュ/4أحュゅム قケやゲ مヤイس やلギボレ وやلتسヤيف ケقم (و، 30/06/2015) تケゅيخ ュ/1/2271وبヲヨجب やلتعヨيم ケقم (

 .9/12/2009) تケゅيخ 597ゆ/ラ.ュ/4وやلヨعメギ لらعض أحや ュゅムلケ ケやゲボقم (  14/4/2010

 

-  ゲヅゅガي مヅゅحتيや ゆゅيل في حسヲヨلتや ゲヅゅガヨل ュゅلعや يヅゅاحتيや من るボヤトヨلや ケゅヨاستثや れゅبゅحس ゆゅأصح るダمج حキ يتم
 るجゅي أنه ا حレيع ゅم ،ケゅヨاستثや ケやギボغ مヤらي ケゅヨاستثや ゲヅゅガي مヅゅحتيや ラأ メゅيل في حヲヨلتや ゲヅゅガヨل ュゅي عヅゅحتيや ينヲムلت

 れゅらヤトتヨلや عن ケゅヨاستثや ゲヅゅガي مヅゅحتيや لボب أا يイه، ويレع ギيゴه أو يレيヲムت ゆヲヤトヨلや يلヲヨلتや ゲヅゅガم ュゅي عヅゅحتيや
يる أو مケやギボ حるダ أصحや ゆゅلソゅガ بゅلケゅダヨف やإسام 2005/ لعや35 ュゅلゲヘヨوضる بヲヨجب やلゲヨسや ュヲلتゲゼيعي ケقم /

.ゲらأك ゅヨيل أيھヲヨلتや ゲヅゅガヨل ュゅلعや يヅゅاحتيや من るボヤトヨلや ケゅヨاستثや れゅبゅحس 
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21  :(るتتم) طر تمويلゅمخ ュゅطي عゅاحتي 
- / りキゅヨلや ュゅムل بأحヨلعや ゲヨقم /14يستケ يعيゲゼلتや ュヲسゲヨلや 35/ من ュゅ2005/ لع  ケやゲヨستや るجھ るإساميや فケゅダヨلゅب ソゅガلやو

 るجھやヲヨي لヅゅحتيや ينヲムت サأケ يヤي مثヅゅاحتيや غヤらح مらダي ヴلك حتクه وレع るイتゅن ゲئゅخس るيトلتغ ポゲتゼヨلや ケゅヨاستثや ゲヅゅガم
 やلや メゅヨلギヨفネヲ لケゅダヨヤف やإساميや るو أヵ مケやギボ آخゲ يحロキギ مヤイس やلギボレ وやلتسヤيف.

- や ゅھレヨツلتي يや メやヲأمやين وヨھゅسヨلや من るلヲヨヨلや メヲيل لأصヲヨلتや ゲヅゅガヨل ュゅلعや يヅゅاحتيや ينヲムيق تヤف لتم تعゲダヨل るيゅغ
30/06/2016 るيゅيل لغヲヨلتや ゲヅゅガヨل ュゅلعや يヅゅحتيや ليゅヨجま غヤس  33,051,351  30/06/2016، حيث بヘن ヲوھ サ.メ

やلعュゅ لや ゲヅゅガヨلتヲヨيل  やاحتيヅゅي. مع やلعヤم أや ラلゲダヨف مュゴヤ بゅستや メゅヨムحتや31/12/2011 コゅイلヤらヨغ やلヵグ تم تヲムيレه بتケゅيخ 
 ケやゲボلや ュゅムجب وفق أحヲتヨلや597 ケやゲボلゅه بヤيギوتع ゆ/ラ.ュ/650ゆ/ラ.ュ/4  ケやゲボلゅل بヨلعや ءゅنتھや ギレ902عゆ/ラ.ュ/4  

مヤらغゅً  30/06/2016تヤらغ حるダ أصحゆゅ حسゅبや れゅاستثや ケゅヨلヤトヨق من やحتيヅゅي مや ゲヅゅガلتヲヨيل وやلヨحتりゴイ لغゅيる تケゅيخ  -
 ロケギوھي   8,214,105وق るيケヲس りゲيخ ليケゅلت るら30/9/2012محتس  メヲيل لأصヲヨلتや ゲヅゅガي مヅゅاحتيや ينヲムيق تヤتع るイنتي

.ケヲكグヨلや يخケゅلتや ギبع るボヤトヨلや ケゅヨاستثや れゅبゅحس ゆゅمن أصح るلヲヨヨلや 

22    :るدلゅالع るيمボطي الゅاحتي  
  البيـــــــゅن 

 2016حزيران  30  2015كゅنون اأول  31

 るليرة سوري   るليرة سوري 

 بدايる رصيد الヘترة 219,296,384  219,296,384

 -    - れراゅلاستثم るدلゅバال るيمボال 

219,296,384  219,296,384 れراゅلاستثم るدلゅالع るيمボطي الゅاحتي 

 

23 れرصدة التموياぺو るヤجぼالبيوع الم ュذم れإيرادا: 
るن المشتركゅالبيـــــــ 

 2016حزيران  30  2015حزيران  30

 るليرة سوري   るليرة سوري 

446,031,581  1,114,462,675 るالمرابح 

 المجموع 1,114,462,675  446,031,581

    

24 るليゅالم れゅسسぼرف والمゅمن المص れإيرادا:  
るن المشتركゅالبيـــــــ 

 2016حزيران  30  2015حزيران  30

 るليرة سوري   るليرة سوري 

 96,275,145               219,462,006 るريゅاستثم れゅبゅحس 

 -     

 المجموع 219,462,006         96,275,145 

 

25 :ポء المشترゅالوع ゅھヤريف التي يتحمゅالمص 
 るبنسب るربゅء المضゅلوع れゅボヘبتحميل الن  ポالبن ュوボالمو50ي れゅسゅالسي ベوف ポوذل %るالشرعي るمن قبل الھيئ ゅيھヤع ベاف ゅي: كمヤي 

 2015 ناحزير 30   2016 حزيران 30

るليرة سوري  りليرるسوري  

 2,135,327  1,559,830 مケゅダيف やلゲらيギ وやلھゅتف

るسيゅヅゲوق るعゅらヅ يفケゅダ1,125,554  3,028,627 م 

チケゅومع ラعاま 13,255,170  6,577,188 

るعيゲゼلや るبゅقゲلや るゃھي れゅツيヲ1,894,738  4,020,515 تع 

るفゅوضي るمゅقや يفケゅダ199,754  416,948 م 

ンゲيف أخケゅダ887,500  1,172,500 م 

23,453,589  12,820,060 
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 :العゅئد عヴヤ حسゅبれゅ ااستثمゅر المطるボヤ بعد خصュ احتيゅطي مخゅطر ااستثمゅر 26

  :حるダ أصحゆゅ حسゅبや れゅاستثや ケゅヨلるボヤトヨ من やلギخل やلゼヨتや ポゲلゅボبل لヤتコヲيعتヤらغ 

  
 البيـــــــゅن 2016 حزيران 30   2015 حزيران 30

 るليرة سوري    るليرة سوري   

  (حسゅبれゅ استثمゅر عぺ ヴヤسゅس المضゅربる):عماء    

2,126,058  10,986,053   توفير 

43,503,400  36,389,173   أجل

34,013,526  40,933,868   وكゅاれ -عماء 

79,642,983  88,309,094   المجموع

  
  

 :حصる المصرف من الدخل المشترポ بصヘته مضゅرゆ ووكيل بゅاستثمゅر ورゆ مゅل 27

  اﾟدﾀل اﾟمشترك بصﾙتヴ مضارب ووكズل باドستثمار ورب مال:تب｀غ ｽصة اﾟمصرف من  

 البيـــــــゅن  

 2016 حزيران 30   2015 حزيران 30

 るليرة سوري    るليرة سوري 

29,535,333  17,632,745 ゆرゅته مضヘبص 

380,400,496  1,124,786,040   بصヘته رゆ مゅل

409,935,829  1,142,418,785   المجموع

 

 

 

 
28  れخرى:إيراداぺ 

 البيـــــــゅن 2016حزيران  30  2015حزيران  30

 るليرة سوري   るليرة سوري 
102,400  - るبحやゲـ م るيケやキや ュヲسケ 

1,859,067  - るليゅヨأسケ ゥゅبケأ 

623,378  3,615,606 ンゲخや 

 المجموع 3,615,606  2,584,845

 
 

 :نれゅボヘ الموظヘين   29
 البيـــــــゅن 2016 حزيران 30   2015 حزيران  30

 るليرة سوري    るليرة سوري 

 رواتゆ ومنゅفع وعاواれ الموظヘين 281,737,949  148,040,627

  مسゅھمる المصرف في الضمゅن ااجتمゅعي 11,664,945  7,785,576

3,834,696  4,164,555 るطبي れゅボヘن  

5,940,716  4,941,700 ゆريف تدريゅر مصヘوس  

  المجموع 302,509,149   165,601,615
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  :مصゅريف ぺخرى 30
 البيـــــــゅن 2016 حزيران 30   2015 حزيران  30

 るليرة سوري    るليرة سوري 

  مصゅريف إيجゅر   79,167,770  47,265,163

42,966,670  62,117,108   れゅومヤバم るنظمぺ ريفゅمص 

  وشحن والھゅتف مصゅريف البريد  4,616,424  2,770,559

 استشゅراれمصゅريف   30,857,594  16,041,629

 مصゅريف إعان ومゅバرض    20,660,850  6,577,188

 مصゅريف الكھربゅء والمゅء    6,100,989  2,687,148

7,253,896  13,971,382   るاالي れゅصراف るريف اداريゅمص 

10,069,331  14,979,488   るفゅوضي れر ومواصاヘريف سゅمص 

  مصゅريف التنظيف   4,210,668  2,570,972

5,840,110  23,123,351    るء حكوميゅعبぺو ュرسو 

 مصゅريف تほمين   2,223,560  1,969,830

1,894,738  4,020,515   るالشرعي るبゅالرق るھيئ れゅويضバت  

1,554,440  2,907,120   るريف حراسゅمص 

1,125,554  4,317,677   るسيゅوقرط るعゅريف طبゅمص 

7,440,703  11,183,470 るعمومي るيバس إدارة وجمヤريف مجゅمص 

158,000  12,859,730    るئيゅريف قضゅمص 

1,030,000  1,800,000 れゅتبرع  

 ぺخرى    28,172,954  24,206,557

  المجموع 327,290,649  183,422,487

 
31 (るرة السنゅخس) من ربح ュالسھ るحص(ھمي المصرفゅمس):  

البيـــــــゅن 2016حزيران  30  2015حزيران  30
 るليرة سوري   るليرة سوري 

2,998,334,786  5,682,905,890 るالسن (رةゅخس) ربح 

50,000,000  50,000,000  ュدد اأسھバالمتوسط المرجح ل 

    

 )ｻصة اﾝسヴم من ربｺ (خسارة اﾝسنة)(مساケمゴ اﾝمصرف -  -

59.97  113.66  ゴأساس 

  

  :النボد ومゅ في حكمه   32
 البيـــــــゅن 2016 حزيران 30   2015 حزيران 30

 るليرة سوري    るليرة سوري 
 ثاثぺ るشھر نボد وぺرصدة لدى بنوポ مركزيる تستحベ خال   19,355,169,076   14,116,259,886

33,534,721,948   85,208,352,795   
المصゅرف ومぼسسれゅ  لدىوحسゅبれゅ استثمゅر وشھゅداれ إيداعれゅ يضゅف  

   مصرفيる لمدة ثاثぺ るشھر ぺو ぺقل
  (ينزل) اايداعれゅ لبنوポ مركزيる تستحベ خال ثاثぺ るشھر  (36,587,322,533)          (13,827,831,743)

(16,476,611,031)          (38,565,791,650)  
(ينزل) حسゅبれゅ استثمゅر وشھゅداれ لدى المصゅرف ومぼسسれゅ مصرفيる لمدة 

  تボل عن ثاثぺ るشھر 

17,346,539,060  29,410,407,688     

    ﾑ ジم｀ズات اﾟبنك اズﾟومズة.ﾘف سورズة اﾟمركزي كونズ ド ヴستﾀدم تم استثناء اｽドتズاطジ اﾟنﾜدي ﾟدى مصر        
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 :طراف ذاれ عاقぺるالمعゅماれ مع    33
 -  ﾎت مデامﾐُمﾝخص اﾞُم ゴﾞザ ماザﾖ لデة خﾙデﾏ ات ذاتヴران 30جザزｻ 2016: 

 

 -  

  

 

 2016 انر ｻزザ 03اﾝبザان/ 

  اﾝشركة األم

  

  ل.س

  

اﾝشركات 
  اﾝشﾚザﾚة

  ل.س

اﾝشركات 
  اﾝزمﾞザة

  ل.س

  اﾝشركات اﾝتابﾐة

  

  ل.س

 ﾎザمشارﾝا
  اﾝمشتركة

  ل.س

تذكر أخرى (
ザصﾗتﾝلبا(  

  

 ل.س
  

  

  

  بنود داخل اﾝمザزانザة: اﾝموجودات 

ゆヤالط れوتح るريゅج れゅبゅ19,286,590,086  حس  - - - - - 

ぺشھر  3حسゅبれゅ استثمゅراれ مطるボヤ استحゅボقھゅ ااصヤي 
  او ぺقل

29,523,001,148  - - - - - 

ｻسابات استثمارات مطﾚﾞة وتامザنات استﾚｻاヴﾙا 
  أشヴر 3اヅصゴﾞ أكثر من 

6,832,164,400  - - - - - 

 - - - -  -  128,869,164  موجودات اخرى

 - - - - -  55,770,624,798  مجموع اﾝموجودات

          اﾝمطﾞوباتبنود داخل اﾝمザزانザة: 

: ゆヤالط れتح/ るريゅج れゅبゅ96,230  حس  - - - - - 

るريゅماء الجバ116,583,401 - -  -  ارصدة ال - - 

/ベヤر المطゅااستثم れゅبゅ150,000,000 - -  -  أجلحس - - 

 -  - - - -  -  مطヤوبれゅ اخرى

 - - 266,583,401 - -  96,230  مجموع اﾝمطﾞوبات

 - - - - -     بنود خارج اﾝمザزانザة:

 - - - - -   36,292,049,160 كﾙاドت مصرズﾘة

 - - - - -      ﾏناصر بザان اﾝدخل:

 - - - - -   134,895,738  اズرادات اドنشطة اドستثمارズة

ﾑ｀ى أصｽاب ｽسابات اドستثمار اﾟمط｀ﾜة بﾒد اﾒﾟائد 
  ﾀصم اｽتズاطジ مﾀاطر اドستثمار

-   - - 2,225,985  - - 

 - - - - -   -  مصروﾘات ادارズة وﾑمومズة

 - - - - -   -  اズراد ضرズبة اﾟدﾀل

 - - - - -   -  مﾞﾐومات إضاザﾖة 

 - - - - -   -  ذمم اﾟبズوع مؤｺ｀ة وأرصدة اﾟتموバズت 

 - - - - -   -  وأرصدة تموバズت تｽت اﾟمراﾛبةذمم بズوع مؤｺ｀ة 

ジصص تدنﾀم  -   - - - - - 

 - - - - -   -  إズرادات مﾜ｀ﾒة

 - - - - -   -  دズون مﾒدومة 
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  (تتمる):  طراف ذاれ عاقぺるالمعゅماれ مع  33

  وھيئる الرقゅبる الشرعيる ومجヤس  الヤバيゅ لヤمصرفالتنヘيذيる  دارةاإぺخرى) れ ومنゅفع べرواتゆ ومكゅفلمنゅفع (فيمゅ يヤي مヤخص 

  :اإدارة

  2016 حزيران 30 2015 حزيران 30

るليرة سوري  るليرة سوري   

  اإلدارة اﾝتنザﾗذザة اザﾞﾐﾝا:        

43,055,827 90,050,140 れべفゅومك ゆروات  

 مجﾞس اإلدارة:  

7,440,703 10,877,082 れゅعゅواجتم るمゅريف اقゅمص  

  ザケئة اﾝرﾙابة اﾝشرザﾏة:  

3,789,475 8,041,029 ゆゅバتぺريف وゅمص  

  اﾝمجموع 108,968,251 54,286,005

34  るدلゅالع るيمボال :るليゅالم れゅنゅلبيゅب るدلゅالع るيمボلゅالتي ا تظھر ب るليゅالم れゅوبヤوالمط れموجوداヤل  

المゅليる الموحدة:الボيمる العゅدلる لヤموجوداれ والمطヤوبれゅ المゅليる التي ا تظھر بゅلボيمる العゅدلる بゅلبيゅنれゅ  واًـأ  

   るيمボلゅالتي ا تظھر ب るموميバال るفي الميزاني るليゅالم れゅوبヤوالمط れموجوداヤل るدلゅバوال るالدفتري るيمボلي الゅي⊥ظھر الجدول الت
るليゅالم れゅنゅفي البي るدلゅバال  

  2015كゅنون اأول  31 2016 حزيران   30  

ザبﾝة نااザترﾖدﾝمة اザﾚﾝا  

るليرة سوري 

  اザﾚﾝمة اﾐﾝادﾝة

 سوريるليرة 

  اザﾚﾝمة اﾝدﾖترザة

るليرة سوري 

  اザﾚﾝمة اﾐﾝادﾝة

るليرة سوري 

 れゅسسぼرف ومゅلدى المص れداゅر وشھゅاستثم れゅبゅوحس れゅإيداع
  مصرفيる لمدة ثاثぺ るشھر ぺو ぺقل

85,208,352,795 85,208,352,795 38,992,430,535 38,992,430,535 

 るمصرفي れゅسسぼرف ومゅلدى المص れداゅر وشھゅاستثم れゅبゅحس
 لمدة تزيد عن ثاثぺ るشھر

9,451,042,010 9,451,042,010 5,814,360,031 5,814,360,031 

れرصدة التموياぺو るヤجぼالبيوع الم ュ35,784,109,189 35,784,109,189 26,349,989,100 26,349,989,100 ذم 

ベゅボريخ ااستحゅت ヴحت ゅظ بھヘمحت るليゅم れموجودا - - - - 

るليゅالم れゅوبヤالمط  - - - - 

るليゅم れゅسسぼرف ومゅر مصゅاستثم れゅبゅوحس れゅ32,237,669,213 32,237,669,213 75,443,114,183 75,443,114,183 إيداع 

 4,545,827,622 4,545,827,622 5,748,560,284  5,748,560,284 ودائع الバماء

るدائن ュ115,892,457 115,892,457 101,047,825 101,047,825  ذم 

 339,976,395 339,976,395 353,004,855 353,004,855 مطヤوبぺ れゅخرى
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 إدارة المخゅطر: 35

 مﾚدمة:

 るヤطر المحتمゅالمخ るلتوقع ودراس るالازم れواأدوا るسبゅالمن るالبيئ るمل لتھيئゅمل وشゅمتك ュゅنظ ゅنھほطر بゅرف إدارة المخバت
المخゅطر عぺ ヴヤعمゅل البنポ وぺصوله وإيراداته وتضع وتحديدھゅ وقيゅسھゅ ومتゅبバتھゅ، وتボوュ بتحديد مボدار اآثゅر المحتمるヤ لھذه 

 ゅرھゅيف من آثヘتخヤل ゅوضبطھ ゅيھヤوالسيطرة ع ゅو لكبحھぺ طرゅھذه المخ ゆبه لتجن ュゅيボيمكن ال ゅولم ュزヤي ゅلم るسبゅالخطط المن
.れバإن حدث ووق  

  
تバتبر مسぼوليる إدارة المخゅطر من مسぼوليれゅ مجヤس اإدارة التي يديرھゅ عن طريベ لجنる المخゅطر المنبثるボ عنه إذ يتュ تحديد 
 ゅتحديد ھذه الحدود ومراقبتھ ュالمصرفي ويت ポط البنゅفي نش るبولボتبر ھذه الحدود مバطر بحيث تゅمخヤل れゅرضバحدود الت

التي تتبع مبゅشرة إلヴ لجنる المخゅطر عن طريベ منظومる من التゅボرير المتكゅمるヤ وقيゅسھゅ ومتゅبバتھゅ من قبل إدارة المخゅطر 
التي تバكس كゅفる المخゅطر التي يواجھھゅ البنポ في نشゅطه المصرفي من مخゅطر ائتمゅنيる ومخゅطر سوベ وسيولる ومخゅطر 

كزヵ واأعراف المصرفيる تشغيヤيる، ھذا وتボوュ إدارة المخゅطر بتطبيベ مボرراれ مجヤس النボد والتسヤيف ومصرف سوريる المر
بھذا الخصوص وتボف عヴヤ تほمين رぺس المゅل الكゅف لヤوقゅيる من ھذه المخゅطر إضゅفる إلヴ تطبيベ دليل الحوكمる وفベ قرار 

 ュيف رقヤد والتسボس النヤ489مج  ュゅバزل  2009لゅب ベゅميث ベوتطبيII  وقوع るليゅيف من احتمヘتخヤالمستمرة ل るバبゅلمتゅب ュوボوت
ぺ يف منヘطر والتخゅالمخ.れバطر إن حدث ووقゅالمخ ポヤثر ت  

 
  

  

 مخاطر اヅئتمان: .1

إن الممゅرسれゅ اليوميる لأعمゅل المصرفيる تنطوヵ عヴヤ تバرض البنポ لバدد من المخゅطر ومنھゅ مخゅطر اائتمゅن النゅتجる عن تخヤف 
ポه البنゅته تجゅلتزامゅء بゅو عجز الطرف ااخر عن الوفぺ و ゅボر المحدد مسبゅدى اإطバطر ا تتゅن ھذه المخぺ كد منほلتゅب ポالبن ュوボي

 るسゅبين في سي るالمتوازن るاقバال るضمن منظوم ゅتھゅمستوي ヴヤظ عゅヘلحゅب ュوボوي るنيゅطر اائتمゅوإدارة المخ るنيゅاائتم ポالبن
ومصرف سوريる المركزヵ والحدود  المخゅطرة والゅバئد إذ يتュ تطبيベ الボراراれ النゅفذة الصゅدرة عن مجヤس النボد والتسヤيف

الموصヴ بھゅ وتجرヵ المراقبる الدوريる لヤتほكد بمدى االتزاュ بحدود المخゅطر المボبولる عن طريベ الバديد من التゅボرير التヘصيヤيる التي 
.るنيゅاائتم ポالبن るظヘمح ゅطر التي تواجھھゅالمخ るفゅكس كバت  
وتバدياته الاحるボ  2009لゅ597  ュゅバدر عن مجヤس النボد والتسヤيف رقュ يتュ تصنيف التسھياれ اائتمゅنيる وفベ قرار التصنيف الص

ً من  ゅالواردة دوري れゅومヤバالم ゆاأخرى بحس ポوالبنو るليゅالم れゅسسぼفي الم ポر تصنيف دين عماء البنゅين ااعتبバاأخذ ب ュويت
ء لدى المぼسسれゅ المゅليる قسュ اأخطゅر المصرفيる لدى مصرف سوريる المركزヵ التي توجゆ التصنيف بحسゆ حゅلる الバما

والبنوポ اأخرى، كمゅ يتュ اإباパ دوريゅً عن تصنيف عماء البنポ لدينゅ إلヴ المصرف المركزヵ ويتュ إياء الバنゅيる الكゅمるヤ لヤديون 
.ュئゅボالدين ال るバبゅد التصنيف ومتゅفي اعتم ゅتھヤد ھيكゅバوالم るالمجدول 

 ュييボت ュن حيث يتゅطر اائتمゅمخ るبمراقب ポالبن ュوボي ゅالتي يواجھھ るنيゅطر اائتمゅصر المخゅماء من حيث عنバヤني لゅالوضع اائتم
الバميل خال فترة حصوله عヴヤ التسھياれ واحتمゅاれ عدュ السداد إضゅفる إلヴ حصول البنポ عヴヤ ضمゅنれゅ منゅسبる من الバماء 

  لヤحゅاれ التي تتطゆヤ ذلポ وحسゆ مستويれゅ المخゅطر لكل عميل.
 れゅبتحديد مستوي ポالبن ュゅو قぺ ميل الواحدバمع ال るاقバヤل るبولボطر المゅدار المخボوف لمボمن خال وضع س るبولボن المゅطر اائتمゅمخ

مجموعる من الバماء كمجموعれゅ مترابطる وتュ تشكيل لجゅن ائتمゅنيる لمنح الボرار اائتمゅني وفベ صاحيれゅ خゅصる بھゅ محددة 
ن مھュゅ الدراسる وكذلポ توجد سヤطる رقゅبる منヘصるヤ عن كل حسゆ درجる الخطر ونوع التسھيل واأجل وتュ فصل سヤطる المنح ع

  من الجھる المゅنحる والجھる التي درسれ الوضع اائتمゅني لバヤميل.
لボيゅس مخゅطر اائتمゅن قュゅ المصرف بوضع نظュゅ إدارة مخゅطر المحヘظる اائتمゅنيる بバد ぺن ぺخذ بバين ااعتبゅر ضرورة الヘصل 

التほكد من استيゅヘئه لヤمستنداれ و عمヤيる منح اائتمゅن من دراسる لمヤف تسھياれ الزبونالوظيヘي بين مھュゅ من ぺوكل إليھュ تنヘيذ 
るو الازمるالحديث るليゅالم れゅنゅو البيるوبヤالمط れゅومヤバمن الم ヴمن الحد اأدنぼالشروط التي ت るفゅيذ و كヘومون بتنボبين من ي

ヤوبる لمنح اائتمゅن بشكل يتュ التほكد مバه من تنヘيذ الバمヤيれゅ المطو بين من يボومون بمراقبる اإجراءاれو التسھياれ المボررة
れゅسゅو السيれراراボال ベررة التي تضمن تطبيボمل المバال れفذة، ھذاو إجراءاゅالن れゅيمヤバمدى و الت るلمراقب ュゅيوجد لدى المصرف نظ

تバدياته الاحるボ مع و 2009لュゅバ  597التسヤيف رقュ و كゅヘيる المぼونれゅ المボتطるバ بشكل يتュ مバه التボيد بمゅバيير قراراれ مجヤس النボد
るبولボم れゅنゅبضم るالمضمون れゅس المديونيゅر قيゅين ااعتبバو اأخذ بれゅنゅھذه الضم るيゅヘالديون الغير و مدى ك るلجゅバم るボطري

.るمنتج  
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  إدارة اﾝمخاطر(تتمة):     35

 مخاطر اヅئتمان(تتمة): .1

 
المخゅطر الكゅمنる في محヘظる التسھياれ اائتمゅنيる  يバتمد المصرف في قيゅسه لمخゅطر اائتمゅن عヴヤ منظومる تゅボرير تバكس

るشرةو الممنوحゅمب れن الممنوح من تسھياゅاائتم るバإذ تحدد طبي ،るヤشرةو المستغゅغير مب れو تسھيا れنواع التسھياぺ تحدد
  الممنوحる من مرابحぺ れゅو منتجれゅ مصرفيぺ るخرى ...

ヘمحヤل るديゅطر ااقتصゅس المخゅيボب るھذه المنظوم ュوボت ゅكمるالممنوح れالتسھيا ュحج るمراقب ベعن طري るنيゅاائتم るو ظ るヤالمستغ
るريゅالتج るو لتمويل اأنشطるعيゅو الصنるس التركز و الخدميゅيボب ュوボت ゅنھぺ ヴإل るفゅاأخرى إض るديゅااقتص れゅعゅطボمن ال ゅغيرھ

るالمترابط れゅتحدد المجموع ゅكم ،るنيゅاائتم るظヘفي المح ュئゅボط الضوء عو الجغرافي الヤس تسヤقرار مج ベوف ゅبينھ ゅفيم るاقバال ヴヤ
المستغるヤ و تボوュ بボيゅس حجュ التسھياれ الممنوحるو 2010لュゅバ  661التバديل بゅلボرار رقュ و 2008لュゅバ  395التسヤيف رقュ و النボد

.ゅصوى المسموح بھボال るنيゅه الحدود اائتمバوز مゅحدى بشكل ا تتج ヴヤع るلكل مجموع  
るئمゅボال れゅنゅالضم ュس حجゅقي ュو يتるعيني れゅنゅضم ヴإل ュسボو تるغير عيني れゅنゅالتي و ضم るبولボالم れゅنゅالضم るتحديد قيم ュيت

ليتュ احتسゆゅ صゅفي المديونيれゅ بバد ぺن يتュ تخヘيضھゅ بボيمる  2009لュゅバ  597التسヤيف رقュ و تحتسゆ وفゅボً لنمゅذج قرار مجヤس النボد
بيボھゅ عヴヤ ھذه التバرضれゅ اقتطゅع مخصصれゅ بنゅء عヴヤ النسبる الواجゆ تطو الضمゅنれゅ المボبولる ليتュ تحديد التバرضれゅ الخطرة

  قراراれ تصنيف الديون.
تتュ مراقبる السボوف اائتمゅنيる الممنوحる بشكل يحول مバه دون حدوث تجゅوزاれ عヴヤ الحدود التي تュ منحھゅ لكل عميل عヴヤ حدى، 

المخصصれゅ اائتمゅنيる التي تュ و لضمゅنれゅ الゅボئمるتボرن بحجュ او كمゅ يتュ قيゅس حجュ التسھياれ التي تュ تحويヤھゅ إلヴ التنヘيذ الゅボنوني
.ゅھヤتشكي  

من ثュ يتュ و مراقبる حجュ المخゅطر النゅتجる عن ھذه السينゅريوھれゅو يتュ إجراء اختبゅراれ ضغط وفベ عدة سينゅريوھれゅ لボيゅسو ھذا
  اقتراح مخصصれゅ إضゅفيる لمواجھる مثل ھذه المخゅطر.

  
  
  

  سيゅسる إدارة مخゅطر اائتمゅن:
 الضمゅنれゅ المボدمる.و جدارته اائتمゅنيるو من خال التほكد من مصゅدر سداد الバميلتحボيベ اأمゅن  -
ً و التنوع من خال توزيバھゅ حسゆ الボطゅعれゅ ااقتصゅديるو تحボيベ اانتشゅر - ゅجغرافي ゅھバمستوى و توزي ヴヤع ゅتركزھ ュعد

 れ المترابطる ائتمゅنيゅ.ًゅالمجموعو الزبゅئن
- るالربحي ベيボو تح.ゆسゅئد المنゅバال ベيボتح 
 التموياれ.و المواءمる بين آجゅل ااستحベゅボ لバヤوائد -
  التحوط منھゅ. و تحボيベ ااستمراريる من خال تボييュ المخゅطر -
  • れلتعھداゅب るボヤالمتع るنيゅطر اائتمゅالمخ: 

 ゆحس ポعن عمائه، وذل るبゅلنيゅب れゅバداء دفほب ポالبن れھذه التسھيا ュزヤماء، تバال れゅجゅاحتي るبيヤلت れھداバت ュديボبت ポالبن ュوボي
ً لشروط  ゅボوف れゅバتحصيل ھذه الدف ュويت .ポبنヤل るالشرعي るبゅالرق るالمحددة من قبل ھيئ るدالضوابط الشرعيゅااعتم  .るلゅヘو الكぺ

لمخゅطر اائتمゅنيる لذمュ اأنشطる التمويヤيる وتتュ الوقゅيる من ھذه المخゅطر بゅتبゅع نヘس سيゅسれゅ البنポ تتسュ ھذه التسھياれ بنヘس ا
 れゅوترتيب れھذه التسھيا るالمتواصل لماءم ュييボرة والتゅطراف مختぺ مع れھداバمن حيث حصر ھذه الت るبيゅواجراءاته الرق

.ポتضي ذلボمع اأطراف في الظروف التي ت るفيゅن اضゅضم 
  ز في الحد اأقصヴ لヤمخゅطر اائتمゅنيるالترك •  

وعヴヤ مستوى كل مجموعる مترابطる  تュ إدارة مخゅطر التركزاれ اائتمゅنيる عヴヤ مستوى الバميل (فرد او مぼسسぺ るو بنポ مراسل)
ュيف رقヤد والتسボس النヤقرار مج ゆحس ポمن/ 395وذل / ゆ 4  ريخゅر 29تゅيぺ 2008 ヴوز الحد اأقصゅا يتجぺ ゆحيث  يج ،

 るنيゅاائتم れゅرضバتヤميل (فرد 25لバمستوى ال ヴヤع るصゅفي اأموال الخゅو%من صぺ るسسぼتحديد م ュيت ゅرض )، كمバالت ュحج
 ヵدゅع اقتصゅني لكل قطゅواائتمぺ るجغرافي るボمنط 
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  إدارة اﾝمخاطر(تتمة):     35

 مخاطر اヅئتمان(تتمة): .2

 :توزﾎザ اﾝتﾐرضات اヅئتمانザة ｻسب درجة اﾝمخاطر )1

 るنيゅاائتم れゅرضバالجدول:تتوزع الت ベطر وفゅالمخ るدرج ゆحس  
  

 اﾝمجموع
اﾝمصارف 

واﾝمؤسسات 
 اﾝمصرザﾖة اヅخرى

اｻﾝكومة 
 واﾚﾝطاع اﾐﾝام

 اﾝشركات

ｻ 2016زザران 30 األﾖراد اﾝتموデザت اﾚﾐﾝارザة  
اﾝمؤسسات اﾝصغザرة 

 واﾝمتوسطة
 اﾝشركات اﾝكبرى

るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة   ليرة سوريるسوري  るن  ليرة سوريゅالبي  

  ديون متدنيる المخゅطر - - - - - - -

  عゅديる (مボبولる المخゅطر)  52,689,227   523,472,360   23,259,455,233   899,426,244  - -  24,735,043,064 

 1,162,161,796  - -  248,419,319   905,934,926   4,064,523   3,743,027    ً ゅصゅخ ゅمゅاھتم ゆヤتتط  

 2,450,025,559  - -  448,312,839   1,583,965,561   60,241,272   357,505,886  :るغير منتج  

  دون المستوى  238,917   2,640,573   145,493,170   -  - -  148,372,660 

 167,701,308  - -  8,527,938   149,686,943   7,488,685   1,997,741  ゅھヤفي تحصي ポمشكو  

 2,133,951,591  - -  439,784,901   1,288,785,448   50,112,014   355,269,229   るرديئ  

  المجموع  413,938,141   587,778,156   25,749,355,721   1,596,158,401  - -  28,347,230,419 

  اإيراداれ المحヘوظる يطرح: (56,536,149)  (10,483,083)  (51,044,330)  (21,537,390)  - - (139,600,952) 

  يطرح: مخصص التدني (437,427,776)  (10,959,026)  (1,100,122,612)  (309,130,953)  - - (1,857,640,367) 

  الصゅفي (80,025,785)   566,336,047   24,598,188,779   1,265,490,059  - -  26,349,989,100 
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  إدارة اﾝمخاطر(تتمة):     35

 اヅئتمان(تتمة):مخاطر  .1

  ) توزﾎザ اﾝتﾐرضات اヅئتمانザة ｻسب درجة اﾝمخاطر(تتمة):1

  تتوزع التバرضれゅ اائتمゅنيる حسゆ درجる المخゅطر وفベ الجدول:

 اﾝمجموع
اﾝمصارف 

واﾝمؤسسات 
 اﾝمصرザﾖة اヅخرى

اｻﾝكومة 
 واﾚﾝطاع اﾐﾝام

 اﾝشركات

2015كانون األول  31 األﾖراد اﾝتموデザت اﾚﾐﾝارザة  
اﾝصغザرة اﾝمؤسسات 

 واﾝمتوسطة
 اﾝشركات اﾝكبرى

るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  るن  ليرة سوريゅالبي  

  ديون متدنيる المخゅطر - - - - - - -

  عゅديる (مボبولる المخゅطر) 44,768,693 378,596,064 31,957,230,750 382,962,728 - - 32,763,558,234

1,744,976,058 - - 322,555,046 1,402,455,387 8,381,610 11,584,016   ً ゅصゅخ ゅمゅاھتم ゆヤتتط  

3,058,998,669 - - 521,932,330 2,048,597,033 77,146,121 411,323,184 :るغير منتج  

  دون المستوى 2,500,093 5,944,516 37,898,156 9,946,058 - - 56,288,822

245,347,221 - - 8,187,053 211,658,559 11,833,654 13,667,955 ゅھヤفي تحصي ポمشكو  

2,757,362,626 - - 503,799,219 1,799,040,319 59,367,951 395,155,136  るرديئ  

  المجموع 467,675,893 464,123,795 35,408,283,170 1,227,450,103 - - 37,567,532,961

(189,543,967) - - (27,858,644) (110,640,552) (7,199,633) (43,845,138) るوظヘالمح れيطرح: اإيرادا  

  يطرح: مخصص التدني (414,782,889) (11,926,521) (965,480,381) (201,690,015) - - (1,593,879,806)

  الصゅفي 9,047,866 444,997,641 34,332,162,237 997,901,444 - - 35,784,109,189
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  اﾝمخاطر(تتمة):إدارة     35

 مخاطر اヅئتمان(تتمة): .1

  اﾝتركز ｻسب اﾚﾝطاع اﾙヅتصادي :)   2

ヵدゅع ااقتصゅطボال ゆحس るنيゅاائتم れゅرضバلي التركز في التゅيوضح الجدول الت  :  

ゴﾝإجما 
るليرة سوري 

 أخرى
るليرة سوري 

ｻكومة 
 وﾙطاع ﾏام

ليرة 
るسوري 

 أﾖراد
るليرة سوري 

 زراﾏة
るليرة سوري 

 ﾚﾏارات

سوريるليرة   

 تجارة
るليرة سوري 

 صناﾏة

るليرة سوري 
ゴﾝما 

るليرة سوري 

اﾚﾝطاع 
 اﾙヅتصادي

  

 اﾝبند

17,205,885,115 - - - - - - - 17,205,885,115 
 ンギل りギصケأ

るيゴكゲف مケゅダم 

85,208,352,795 - - - - - - - 85,208,352,795 

-  れゅعやギيま
 ケゅヨستثや れゅبゅوحس

 ンギل れやキゅوشھ
やلケゅダヨف 
 れゅسسぽوم

 りギヨل るفيゲダم
  ثاثる أشھゲ أو أقل 

9,451,042,010 - - - - - - - 9,451,042,010 

-  ケゅヨستثや れゅبゅحس
 ンギل れやキゅوشھ

やلケゅダヨف 
 れゅسسぽوم

 ギيゴت りギヨل るفيゲダم
 ゲأشھ るعن ثاث  

26,349,989,100 437,009,068 - 615,489,956 30,223,463 718,387,300 22,044,301,122 2,504,578,191 - 
 るヤجぽヨلや ネヲيらلや ممク

 りギصケوأ
れياヲヨلتや  

138,215,269,019 437,009,068 - 615,489,956 30,223,463 718,387,300 22,044,301,122 2,504,578,191 111,865,279,919 
اإجゅヨلي / 

30/06/ 2016   

94,647,916,143 563,104,990 - 527,621,567 25,539,943 567,956,388 31,354,067,369 2,745,818,932 58,863,806,954 
اإجゅヨلي / 

31/12/2015   
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  إدارة اﾝمخاطر(تتمة):    35

 مخاطر اヅئتمان(تتمة): .1

  اﾝدザون اﾝمجدوﾝة :

نれヘ كذمュ بيوع مぼجるヤ وぺرصدة تموياれ غير منتجる وぺ⊥خرجれ من إطゅر ذمュ البيوع  ھي تポヤ الديون التي سبベ وぺن ص⊥
 ゅلھゅغ إجمヤص، وقد بゅخ ュゅاھتم ゆヤكديون تتط ゅھヘتصني ュوت るصوليぺ るجدول ゆبموج るغير المنتج れرصدة التموياぺو るヤجぼالم

 るليゅترة الحヘال るيゅفي نھ ゅبل  192,933,018كمゅボالدين ( م ゆヤق ゆبموج ゅد جدولتھゅバم ゅھヤوك ،る39,671,265ليرة سوري  

 ゅمنھ ، るم 37,924,340ليرة سوري るليرة سوريるボبゅالس るالسن るيゅفي نھ ゅالدين كم ゆヤق ゆبموج ゅد جدولتھゅバ(.        

  اﾝدザون اﾝمﾐاد ザケكﾞتヴا :    

يボصد بみعゅدة الھيكるヤ إعゅدة ترتيゆ وضع ذمュ البيوع المぼجるヤ وぺرصدة التموياれ من حيث تバديل اأقسゅط ぺو إطゅلる عمر 
 ュح... الخ، وتゅو تمديد فترة السمぺ طゅض اأقسバجيل بほو تぺ ص، وا يوجد التمويلゅخ ュゅاھتم ゆヤكديون تتط ゅھヘتصني

ليرة سوريる ، وكヤھゅ مゅバد جدولتھゅ بموجゆ قゆヤ  138,201,404ديون مゅバد ھيكヤتھゅ كمゅ في نھゅيる الヘترة الحゅليる  (مゅボبل 
るボبゅالس るالسن るيゅفي نھ ゅالدين كم(.  

ゅظ بھヘالمحت れゅنゅو الضم:るنيゅاائتم れゅالتحسين  

ゆليゅسぺ عدة ヴヤتمد المصرف عバو ي れゅنゅقبول الضم ュحيث يت れゅنゅضم ヴヤالحصول ع ゅن، منھゅطر اائتمゅيف مخヘلتخ れゅرسゅمم
حسゆ الバمヤيれゅ اائتمゅنيる مع اأفراد، إذ يتュ و ぺسس مバتمدة مصنるヘ حسゆ الバمヤيれゅ اائتمゅنيる مع المぼسسれゅ التجゅريるو وفベ مゅバيير

るني السكنيゅمبヤل るريゅボバال れゅو قبول الرھونれراゅボバو ال ベاأوراるليゅو المれراゅو السي.るديボالن れゅنゅالضم  

يتュ و متゅبるバ تجديدھゅ حسゆ الحゅجるو مطゅبボتھゅو موائمتھゅو التحベボ من صحる الضمゅنれゅ المボدمるو و تボوュ سيゅسる البنポ عヴヤ التほكد
れقرارا ベوف ゅييمھボنو تほبھذا الش るボヤバالمت ヵالمركز るمصرف سوري れゅيمヤバت.  

 るريゅボバال れゅنゅرض الضمバن تتぺ نوني عند البيع من الممكنゅボيذ الヘموضوع التن ベيバو يぺ ゅلھ るالسوقي るيمボال ヴヤثر عぼشر يゅلخطر مب
لتدارポ ھذا و الظروف التي يمكن ぺن تتバرض لھゅ المنطるボ الجغرافيる التي وجدれ فيھゅ ھذه الゅボバراれ، نتيجるفي المزاد الヤバني 

れゅنゅضمヤل るالسوقي るيمボال るمراقب ュو الخطر يت るيمボال るバمراج ュيتれعند تجديد التسھيا ゅلھ るو السوقيポلذل るجゅالح れدع ゅمヤو ك ュيت
يتュ و واقع المنطるボ التي يوجد بھゅ الゅボバر،و يتュ التحヘظ عヴヤ نسبる من الボيمる السوقيる تتنゅسゆو إجراء التخمين الゅボバرヵ إن ぺمكن

バلت ً ゅボئن وفゅالزب るفي مديونيゅص るلمواجھ ゅھヤتشكي ュالتي يت れゅالمخصص るيゅヘمدى ك るدراسヵالمركز るمصرف سوري れゅيمヤ 

  .2012لュゅバ  902رقュ و 2009لュゅバ  597التسヤيف رقュ و قراراれ مجヤس النボدو

  مخاطر اﾝسوق: .2

ھو الخطر الذヵ يتバرض له البنポ نتيجる لヤتغيراれ المゅバكسる في قيمぺ るدواته المゅليる بسبゆ التغيراれ في المバداぺ れو اأسゅバر  
 بゅلسوベ وتشمل مゅ يヤي:

 .ومバداれ الربح كمぼشر ぺسゅバر الゅヘئدةفي مバداれ التغير  -

 .التغير في مバداぺ れسゅバر الصرف اأجنبي -

- るليゅالم ベر اأوراゅバسぺ التغير في.  

  .التغير في ぺسゅバر السヤع  -

:ベطر السوゅإدارة مخ るسゅسي  
 تボدير الخسゅئر الممكن حدوثھゅ نتيجる ھذهو التバرف عヴヤ المخゅطر السوقيる التي يواجھھゅ البنポ في عمヤه المصرفي -

 تحديد المخれゅヘヘ.و المخゅطر
- ベطر السوゅلمخ るيヤيヤالتح れゅرو إعداد الدراسゅعوائد ااستثم れゅھゅاتج るو دراسるバر الصرف المتوقゅバسぺ ر في وゅااستثم

.れゅضوء ھذه الدراس 
 اأداء والطرف المゅボبل. -السوベ –الバمるヤ –وضع حدود لاستثمゅر عヴヤ مستوى الباد  -

 وعد الشراء المヤزュ.و المخزون من خال اعتمゅد الشراء مع حベ الرجوعو وضع آليれゅ لヤحد من مخゅطر السヤع -
 تشكيل مخصصれゅ منゅسبる لتخヘيض مخゅطر تغير الバوائد. -
إدارة و إدارة مراكز الバماれ التشغيヤيるو تنوع الバماれو تحボيベ التنوع في محヘظる البنポ بحيث تحベボ التنوع الجغرافي -

 مصرف سوريる المركزヵ من حيث الحدود المسموح بھゅ.و التسヤيفو نボدمجヤس ال れاقرارھذه المخゅطر بمゅ يتنゅسゆ مع 
-  ベيボذجتحゅالنم るظヘالمتح るسゅو بين السي.るتدلバالم 
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  إدارة اﾝمخاطر(تتمة):  35

  مخاطر اﾝسوق (تتمة):  2       

 

 مخاطر مﾐدل اﾐﾝائد :  -  أ

وفぺ ベحكュゅ الشريるバ ااساميる تھتュ تختヤف مخゅطر مバدل الゅバئد عن مخゅطر سバر الゅヘئدة من حيث ぺن المぼسسれゅ التي تバمل 
るريゅااستثم ゅئج انشطتھゅرو بنتゅزة ااستثمゅفترة حي るيゅفي نھ るيヤئعو التمويゅمش و البضゅلھ るحبゅطر المصゅتبر المخバلي تゅلتゅب

ゆゅح أصحゅربぺ るيほب ً ゅボھد مسبバن يتぺ دون るربゅس المضゅسぺ ヴヤح عゅلأرب るボبل الودائع المستحボي ポأن البن るضヘالربح منخ 
بموجゆ عボد المضゅربる يتحمل المودع خسゅرة ぺمواله في حين يخسر البنポ بصヘته المضゅرゆ و حسゅبれゅ ااستثمゅر المطベヤ إذ ぺنه

ヵدバالت ゆゅرة أسبゅل الخسゅفي ح ゅمぺ ،رةو جھدهゅمل الخسゅلك ポصير يتحمل البنボالت  
ゅطر ぺسゅバر الバوائد لأوراベ المゅليる المحتヘظ بھゅ يボوュ البنポ بボيゅس مخゅطر السوベ بطريるボ الボيゅس المバيゅريる الゅボئمる عヴヤ قيゅس مخ

ゅھヤيボتث ベجرة عن طريゅو بغرض المتるليゅالم ベاأورا ヴヤوائد عバطر الゅس مخゅقي ュبھدف و من ث ュوヤバدل المバالم れذا ポالصكو
ر من ثュ تخصيص جزء من رぺس المゅل بھدف تغطيる مخゅطر تغير ぺسゅバو تحديد مخゅطر السوベ الゅバمる المرتبطる بسバر الゅバئد

  لュ يشكل ヵぺ محヘظぺ るوراベ مゅليる.و البنポ لュ يュボ بشراء ぺ ヵぺدواれ مゅليる بغرض المتゅجرةو الバوائد
 يヤجほ البنポ لتخヘيف ھذه المخゅطر إلヴ وضع سボوفو البنوポ الخゅرجيるو مخゅطر الدولو يتバرض البنポ لمخゅطر ぺسゅバر الصرف

لبنوポ المختるヘヤ بشكل يحベボ التنوع الجيد ممゅ يسھュ بバدュ او سボوف لヤدولو مراكز الボطعو حدود لヤتゅバماれ بゅلバماれ اأجنبيるو
مخゅطر تغيراれ الゅバئد الموزع لذا يボوュ البنポ بほخذ ھゅمش و تركز المخゅطر، كمゅ يتバرض البنポ إلヴ مخゅطر انخゅヘض الودائع

  ぺمゅن عند تسバير المرابحれゅ بحيث يتجゅوز مバدل الゅバئد السゅئد في السوベ لتغطيる ھذه المخゅطر.
ポرض البنバيت  ュوボددة، ويバالمت るل الزمنيゅاآج ゆحس れゅوبヤوالمط れلغ الموجوداゅلوجود فجوة في مب るئد نتيجゅバدل الバطر مゅلمخ

البنポ بみدارة ھذه المخゅطر عن طريベ تحديد نسゆ مバداれ اأربゅح المستボبヤيる وفベ توقれゅバ ظروف السوベ وتطوير ぺدواれ جديدة 
يتュ تطبيベ الボراراれ الصゅدرة عن و راتيجيる إدارة المخゅطر لدى البنポ، ھذاتتوافベ مع الشريるバ اإساميる وذلポ من خال است

 مصرف سوريる المركزヵ بخصوص إدارة الヘجواれ ضمن الヘتراれ الزمنيる المحددة في ھذه الボراراれ،و التسヤيفو مجヤس النボد
دراسる اتجゅھれゅ و دراسる الヘجواれو المطヤوبれゅو لヤتخヘيف من المخゅطر تتュ موازنる آجゅل استحベゅボ الموجوداれو في ھذا الصددو

ااستثمゅر في ضوء ھذه الدراسれゅ التي تجرヵ عمヤيれゅ تحヤيل حسゅسيる أربゅح و ぺسゅバر الصرف المستボبヤيるو عوائد ااستثمゅر
ポوائدو البنバدل الバح.و مゅاأرب 

 اﾝمخاطر اﾝتجارザة اﾝمنﾚوﾝة   - ب

ً عヴヤ رぺس مゅل و ゆゅ ااستثمゅرھي المخゅطر النゅجمる عن الموجوداれ التي يديرھゅ البنポ نيゅبる عن ぺصح ゅيヤバف ゅھヤتحمي ュالتي يت
 れゅبゅحس ゆゅمن ھذه اأموال أصح ゆرゅح المضゅربぺ في ゅو كل نصيبھぺ ゅزل عن جزء من نصيبھゅتتبع إجراء التن ゅأنھ ポالبن

ゆゅ ھذه ااستثمゅر حينمゅ توجد ضرورة لذلポ نتيجる لضغوط تجゅريる بھدف زيゅدة الゅバئد الذヵ كゅن سيدفع في المゅボبل أصح
れゅبゅحو الحسゅفي اأرب るركゅالمش るボヤر المطゅااستثم れゅبゅحس ヴヤص عゅھذا بشكل خ ヵئد المدفوع و يسرゅバدل الバن مぺ نيバھذا ي

ينشほ ذلポ إمゅ نتيجる لمخゅطر مバدل الゅバئد و أصحゆゅ حسゅبれゅ ااستثمゅر يバدل عヴヤ حسゆゅ نصيゆ مسゅھمي البنポ في اأربゅح،
ً عندمゅ تستثمر ぺموال حسゅبれゅ ااستث ゅنسبي るヤطوي ベゅボترة استحヘب るمثل المرابح れر في موجوداゅو م れゅバبي التوقヤئد ا يゅدل عバبم

ゆرゅالمض るبنسب ュلتحكゅب ポالبن ュوボخرى، وبھذا الصدد يぺ ベطر سوゅلمخ るو نتيجぺ ベفي السو るليゅمع و الح るطر السيولゅدارة مخみب
 るريゅطر التجゅالمخ るي لمواجھヘل يكゅس مぺر るيゅヘدل كバظ بمゅヘااحت.るولボالمن  

  اﾝمخاطر اﾝخاصة باﾚﾐﾝود : - ج

من تحمل بバض ぺو كل المخـゅطر التـي ھي المخゅطر التي تحول إلヴ المسゅھمين  من ぺجل حمゅيぺ るصحゆゅ الحسゅبれゅ ااستثمゅر 
  في عボود التمويل بゅلمضゅربゅ .るمバرضين لھゅ تゅバقدي يكونـون

ュيـت ヵوالـذ るربゅد المـضボバل ゅボًفي  وف るركゅربموجبه المشゅااسـتثم れゅبゅحـس ゆゅصـحぺ ئر، يتحملゅح وتحمل الخسゅاأرب ،るボヤالمط 
ولكنھュ يستヘيدون من المخゅطر التجゅريる  فيھゅ، ن حيث المبدぺ، المخゅطر النゅشئる عن الموجوداれ التي تュ اسـتثمゅر ぺمـوالھュم

れゅالخـدم るسـسぼم ゅھヤالتي تتحم るولボالمن るليゅالم るاإسامي، ュء واسـتخداゅطر مـن خـال إنـشゅفي المخ るركゅھذه المش ベボوتتح 
أجل تバديل الバوائد الゅボبるヤ لヤدفع إلヴ  ااحتيゅطيれゅ المختるヘヤ مثل احتيゅطي مバدل اأربゅح، ودعュ حصる المضゅرゆ من اأربـゅح

لمصرفيる، وبゅلتゅلي تمكين تゆヤボ الバوائد اإجمゅليる النゅتجる عن المخゅطر ا ぺصحゆゅ حسゅبれゅ ااستثمゅر من تバرضھュ لمخـゅطر
  التنゅفسيる في السوベ سـداد الバوائـد

 ポالبن ュوボحيゅإفصゅود التمويل  بボف انواع عヤل لمختゅود التمويل وتخصيص راس مボف عヤلمخت るالحصص النسبي るسゅعن سي
ポاا ااسامي  وذل るليゅالم れゅسسぼلمゅص بゅالخ ベط السوゅوانضب るفيゅヘزيز الشバح لتゅر اافصゅيバمن خال م るسامي.  

  مخاطر اﾐﾝمデت اヅجنبザة : -د

 るヤعم るيرة السوريヤتبر الバحيث ت るااجنبي れماバر الゅバسぺ التغير في るنتيج るليゅالم れاادوا るعن تغير قيم るتجゅطر النゅھي المخ
ポبنヤس لゅفيو ااسゅي الصヤطع التشغيボمركز ال るنسب ヴヤبشكل يومي من خال الوقوف ع るاأجنبي れماバال るمراقب ュتت  ヵالذ

ً مراقبる مركز الボطع اإجمゅلي الذヵ و % من قيمる اأموال الخゅصる الصゅفيる لヤمصرف،5-يجぺ ゆن ا يتجゅوز +/ ゅيضぺ ュتت
  تバتمد السيゅسる الゅバمる لヤبنポ في إدارة و % من قيمる اأموال الخゅصる الصゅفيる ھذا60يجぺ ゆن ا يتجゅوز مゅ نسبته 
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35  :(るتتم)طرゅإدارة المخ  

  سوベ (تتمる):مخゅطر ال  2      

  مخゅطر العماれ اأجنبيる (تتمる): -د
 れداゅماء من ااعتمバال れゅجゅاحتي ゆحس るوبヤالمراكز المط るول وتغطيほواً بぺ المراكز るيヘس تصゅسぺ ヴヤع るااجنبي れماバال

  المستنديる والحوااれ وبوالص التحصيل.
ا يボوュ بヵほ عمヤيれゅ تغطيる و مゅボيضる الバمるヤ اأجنبيるا يتゅバمل البنポ مع المشتれゅボ المゅليる كボバود الصرف اآجぺ るヤو عボود 

.るاإسامي るバالشري ュゅحكぺ رض معゅバتت  
 ポالبن れゅكبر من التزامぺ るجنبيぺ るヤبكل عم れن الموجوداぺ بحيث るاأجنبي れماバال るفゅلك るجوة موجبヘظ بゅヘاحتゅب ポالبن ュوボي

.るヤمバبھذه ال  

  مخاطر اسﾐار اヅسヴم  - ه

ュر اأسھゅバسぺ طرゅتنتج مخ  ベر في سوゅاستثمゅب ュボي ュل ポن البنぺ إا ュفي اأسھ れراゅلاستثم るدلゅバال るيمボعن التغير في ال
 ベوボح ュسھぺ و تحصيل عوائد، إذ ا توجد لدى المصرف سوىぺ るربゅبھدف المض ュسھぺ شراء ベعن طري るليゅالم れاأدوا

.るليゅالم ベلأورا ベدمش ベفي سو るبه المدرج るصゅالخ るكيヤالم  
  

  سﾎﾞ :مخاطر اﾝ - و

 れゅبヤボلتゅوترتبط ب るيヘو قيد التصぺ رゅو قيد ااستثمぺ رةゅو اإجぺ تداولヤل るヤبゅボال れالموجودا るفي قيم れゅبヤボع عن التヤطر السゅمخ ゅتنش
الحゅليる والمستボبヤيる حيث يتバرض البنポ إلヴ خطر تぺ ゆヤボسゅバر السヤع المشتراة المدفوعる بゅلكゅمل بバد ابراュ عボود السュヤ وخال 

إلヴ خطر تゆヤボ في الボيمる المتبボيる لヤموجوداれ المぼجرة كمゅ في نھゅيる مدة اإجゅرة إن كゅن يمゅرس ھذين النوعين و فترة الحيゅزة
 るバالشري むدゅمب ベتطبي ヴヤع るئمゅボي الヤطه التمويゅنش ゅرس بھゅيم れゅن المصرف قد حدد منتجぺ إا ،るنيゅاائتم れمن التسھيا

ً الذヵ يجنゆ البنポ ااحتゅヘظ بゅلسるバヤ لヘترة طويるヤ إذ ぺن اإساميる عن طريベ حصر المنتجれゅ اائتمゅنيる بم ゅليゅح るنتج المرابح
غيرھゅ و اإجゅرة المنتھيる بゅلتمヤيポو بيバھゅ ا تتضمن المخゅطر التي تتضمنھゅ منتجれゅ السュヤو الヘترة الゅヘصるヤ مゅ بين شراء البضゅئع

ヘمخ ゆطر وجود عيوゅمخ ポإذ يتحمل البن ،るاإسامي るالمصرفي れゅمن من المنتج ゅمه بشرائھゅقي るنتيج るالممول るバヤفي الس るي
،ポميل البنバل ゅھバبشكل يھدف لبي ゅو مورديھ ポالبن ュوボي ゅبشرائھ ポالبن ュゅد قيバب るバヤعن شراء الس ポيخص نكول عميل البن ゅفيم

 حددة،بゅلتحوط من ھذا النوع من الخطر عن طريベ تضمين عボد شراء البضゅعる حベ الرجوع عヴヤ المورد خال فترة زمنيる م
 يボوュ البنポ بتنヘيذ ھذا الحベ في حゅل نكول الバميل عن شراء السるバヤ من البنポ.و

يボوュ البنポ بゅستخداぺ ュسゅليゆ التوقれゅバ المنゅسبる لتボييュ الボيمる المحتمるヤ لھذه الموجوداれ مع ااخذ بバين ااعتبゅر الバوامل المぼثرة 
ュع (مستوى التضخヤر السバس ヴヤر الصرف-عバس- るديゅج–الظروف ااقتصゅاانت るヘヤسي).–مدى توفر البديل -تكゅرار السيボااست  

  مخاطر اﾐﾝمデت   -ز

مخゅطر الバماれ ااجنبيる ھي المخゅطر النゅتجる عن تغير قيمる اادواれ المゅليる نتيجる التغير في ぺسゅバر الصرف لバヤماれ ااجنبيる  مع 
،ポبنヤس لゅاأس るヤعم るيرة السوريヤن الぺ رゅطر الو ااعتبゅإدارة مخ ュرة تتゅخسヤل ヴقصぺ تحديد حد ヴヤء عゅبن ゅبينھ ゅفيم るاأجنبي れماバ

  اليوميる في عمヤيれゅ الヘوركس.

 るاأجنبي れماバر صرف الバدة سゅريو زيゅثر سينぺ يヤي ゅ10وفيم%  
  

 

  ｻ 2016زザران ザﾝ 30رة سورザة

 األثر ﾑ｀ى ﾜｽوق اﾟم｀كズة
 األثر ﾑ｀ى األرباح واﾀﾟسائر

 ﾛبل اﾟضرズبة
ﾐطﾜﾟم｀ة مركز اﾒﾟا 

 دوドر أمرズكジ (دائن)  16,360,025,082   1,636,002,508   1,649,337,166          
 ズورو (دائن)  30,433,877   3,043,388   2,282,541                

                  (353,954)  (471,939)  (4,719,388) 

 ジنズاست゚ر ヴズنｺ
)مدズن(  

                             -   -   -  ) ジابانズ نズدائن(  

 ﾑمバت اﾀرى (دائن)  584,864,194   58,486,419   43,864,815              
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35  :(るتتم)طرゅإدارة المخ  

      2  :(るتتم) ベطر السوゅمخ  

  مخゅطر العماれ   -ز 
  
  

  2015كانون األول  ザﾝ 31رة سورザة

 األثر ﾑ｀ى األرباح واﾀﾟسائر ﾛبل األثر ﾑ｀ى ﾜｽوق اﾟم｀كズة

 اﾟضرズبة
ﾐطﾜﾟم｀ة مركز اﾒﾟا 

 دوドر أمرズكジ (دائن) 14,107,702,608 1,410,770,261 1,379,132,621
 ズورو (دائن) 20,863,825 2,086,383 1,564,787

 ｺنヴズ است゚رズنジ (دائن) 4,633,822 463,382 347,537

632,904 843,872 8,438,718 ) ジابانズ نズدائن(  

)مدズنﾑمバت اﾀرى ( (1,504,661,947) (150,466,195) (112,849,646)  

  

  مخاطر اﾝسザوﾝة: 3

  
زيゅدة ل هوتمويヤ مويل الازュ لتほديる التزامゅته في تواريخ استحゅボقھゅتعヴヤ توفير ال المصرف تتمثل مخゅطر السيولる في عدュ قدرة

れمن ھذه  ،الموجودا るيゅوقヤول れدر التمويل وإدارة الموجوداゅاإدارة بتنويع مص ュوボطر تゅوالمخゆو إدارة نس るالسيول ゅمراقبتھ
.ًゅيومي  
 ュوボالمصرف ي るديボالن れゅボدير التدفボبتるيヤبボظ المستヘص  ويحتゅيف الخヤد والتسボس النヤقرار مج ベوف るمن السيول るفيゅك るبنسب

 ュرق るلسيولゅ588ب ュ /. ゆ / 4ن  ュゅバظ المصرف  2009لヘن يحتぺ ゆوجぺ ヵاالذ れماバال るفゅبك るسيول るعمل بنسب ュل  في كل يوボت
 30كمゅ في る88.7% بヤغれ نسبる السيولる بゅلヤيراれ السوري %.20% عぺ ヴヤن ا تボل نسبる السيولる بゅلヤيراれ السوريる عن 30عن 

 .2015كゅنون اأول  31% كمゅ في 62.39بينمゅ بヤغれ  2016حزيران 

 ュゅخال النصف اأول من ع れماバال るفゅبك るسيولヤل るنسب ヴヤعぺ نぺ ヴر إلゅغ 2016يشヤقد ب れنゅك れ109.31%  ヴدنぺ れغヤب ゅبينم
 .%102.83نسبる لヤسيولる خال نヘس الヘترة 

  

 :るلتخヘيض مخゅطر السيولالھゅدفる بمجموعる كبيرة من الخطواれ المصرف قゅمれ إدارة 

 .إصدار منتج الوكゅلる ومنتج الودائع لشھر وحمるヤ إعانيる لجذゆ الودائع :إدارة المطヤوبれゅمن نゅحيる  • بゅلشكل الذヵ يتنゅسゆ مع واقع السيولる الゅボئュ لدى المصرف.المحヘظる اائتمゅنيる إدارة مكونれゅ من نゅحيる إدارة اأصول:  •

 .تخヘيض نسبる المضゅرゆ بھدف زيゅدة الودائع :من نゅحيる إدارة سバر الゅバئد •

• るإدارة طرفي الميزاني るحيゅمل :من نゅك ヵدボء نゅبغط れء تموياゅوإعط ポمع البنو るدليゅإ • .تشجيع الودائع التب るحيゅمن نるرج الميزانيゅخ れゅمل :دارة االتزامゅك ヵدボء نゅبغط れداゅإصدار اعتم. 
  

 ゅكم ュوボيポس  البنヤقرار مج ゆوحس るفي سوري るوانين المرعيボال ベووف ゅيضぺالوزراء رقュ 5938  ريخゅر  2بتゅيぺ2011  ظゅヘاحتゅب
  .% 5لدى مصرف سوريる المركزヵ بゅحتيゅطي نボدヵ إلزامي عヴヤ ودائع الزبゅئن بمバدل 

 るمراقب ュھذا وتت れゅوبヤوالمط れالموجودا れゅقゅボكد من توفر بصورة مستمرة استحほتヤالل るالسيول .るفيゅك  
  

  عヴヤ نسبる السيولる بゅلヤيراれ السوريる:اختبゅراれ الجھد 
قبل يボوュ المصرف بみجراء اختبゅراれ جھد عヴヤ نسゆ السيولる اليوميる لتحديد حجュ مخゅطر السيولる وفベ عدة سينゅريوھれゅ مバتمدة من 

اإدارة ويتュ تحديد احتيゅجれゅ السيولる المطヤوبる بنゅء عヴヤ ھذه السينゅريوھれゅ لヤوصول إلヴ نسゆ السيولる المحددة من قبل اإدارة 
.ゅالمسموح بھ れداバمن الم ヴヤعぺ ヴボلتب ゅيھヤع るفظゅوالمح  



ュゅ ش.ュ.ュـشـال مصرف  
 

  المرحヤيる الموحدة المゅليる البيゅنれゅإيضゅحれゅ حول 
 2016 حزيران 30 كمゅ في

 

 

38 

  تمة):إدارة اﾝمخاطر (ت 35

3.(るتتم) るطر السيولゅمخ  

  مخصومる)عぺ ヴヤسゅس الヘترة المتبボيる لاستحベゅボ التゅバقدヵ بتゅريخ البيゅنれゅ المゅليぺ:るواً: يヤخص الجدول ぺدنゅه توزيع الموجوداれ والمطヤوبれゅ (غير 
  2016 حزيران 30كمゅ في 

 ヴ7حتュゅيぺ 
ぺيぺ7  ュゅكثر من 
 إلヴ شھر

   ヴكثر من شھر إلぺ
 ぺشھر3

ぺشھر ぺ3كثر من 
 ヴشھر6إلぺ 

ぺشھر ぺ6كثر من 
 ヴشھر9إلぺ 

ぺشھر ぺ9كثر من 
るسن ヴإل 

 ヴال るمن سن
れخمس سنوا 

 れخمس سنوا
 المبヤغ بべاف الヤيراれ السوريる المجموع فほكثر

れاキوجوヨال 

ヵゴكゲヨلや るيケヲف سゲダم ンギل りギصケوأ ギボ20,945,714        20,945,714 ن 

るليゅヨلや れゅسسぽヨلやو ポヲレらلや ンギأجل لや りゲيダق れゅعやギيやو るيケゅج れゅبゅ85,208,353 - - - - - 10,899,431 31,533,885 42,775,037 حس 

るليゅヨلや れゅسسぽヨلやو ポヲレらلや ンギل れゅعやギيや - - - 2,578,878 6,872,164 - - - 9,451,042 

るيヤيヲヨلتや るトゼأنや りギصケمم وأク 776,970 5,578,325 8,599,153 4,851,403 3,772,519 635,317 2,136,303  26,349,989 

 491,588  491,588       أو やلتヘダيヲヨ るجれやキヲ قيや ギاستثケゅヨصゅفي やل

るيケゅボع れやケゅヨستثや        424,735 424,735 

グيヘレلتや يع تحتケゅゼوم れやギعヨلやو れゅムヤتヨヨلや        831,496 831,496 

るسヲヨヤم ゲغي れやキヲجヲ3,834 3,834        م 

るヤجぽヨلや خلギلや るらيゲض れやキヲجヲ1,348    1,348     م 

ンゲأخ れやキヲجヲ1,172,825  165,663 24,056 87,454 197,871 126,025 565,032 6,724 م 

ヵゴكゲヨلや るيケヲف سゲダم ンギل りギヨイヨلや るيعキヲلや        2,305,537 2,305,537 

れاキوجوヨوع الヨイ147,186,462 3,565,602 2,793,554 659,373 10,733,485 7,628,152 19,624,609 37,677,242 64,504,445 م 

るليゅヨلや れゅسسぽヨلやو ポヲレらヤل れゅعやギيまو るيケゅイلや れゅبゅلحسや 75,153,114 - - - 40,000 - 250,000 - 75,443,114 

 25,013,690  2,501,369 2,501,369 3,752,054 3,752,054 3,752,054 3,752,054 5,002,738 أケصや りギلحسゅبや れゅلケゅイيる لヤعヨاء

るيギボن れゅレ18,940,176  1,880 76,250 273,585 308,684 12,623,888 2,437,362 3,218,528 تأمي 

るレئやキ ممク 101,048        101,048 

るعヲレمت れゅダダガ205,555  198,546      7,008 م 

 300,632   300,632      مダガص ضゲيや るらلギخل

ンゲأخ れゅبヲヤト353,005 - 27 - 785 - 2,341 - 349,852 م 

れゅطلوبヨوع الヨイ120,357,221 - 2,951,823 2,878,251 4,066,423 4,060,737 16,378,282 6,189,415 83,832,288 م 

 ベヲボقحヤトヨلや ケゅヨاستثや れゅبゅحس ゆゅ5,748,560 147,895 157,755 1,265,571 767,469 910,052 1,606,095 593,611 300,112 أصح 

 126,105,781 147,895 3,109,578 4,143,823 4,833,892 4,970,789 17,984,378 6,783,026 84,132,401 مヨイوع الヨطلوبれゅ وحボوぺ ベصحゆゅ  حسゅبれゅ ااستثゅヨر الヨطلق

 るالسيول りوイ30 ف  ラ21,080,681 3,417,707 (316,024) (3,484,450) 5,899,593 2,657,363 1,640,231 30,894,216 (19,627,955) 2016 حزيرا 
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   35   :(るتتم)طرゅإدارة المخ  

3.(るتتم) るطر السيولゅمخ: 
  الヘترة المتبボيる لاستحベゅボ التゅバقدヵ بتゅريخ البيゅنれゅ المゅليぺ:るواً: يヤخص الجدول ぺدنゅه توزيع الموجوداれ والمطヤوبれゅ (غير مخصومる)عぺ ヴヤسゅس 

  2015كゅنون اأول  31كمゅ في 
 ヴ7حتュゅيぺ 

ぺيぺ7  ュゅكثر من 
 إلヴ شھر

   ヴكثر من شھر إلぺ
 ぺشھر3

ぺشھر ぺ3كثر من 
 ヴشھر6إلぺ 

ぺشھر ぺ6كثر من 
 ヴشھر9إلぺ 

ぺشھر ぺ9كثر من 
るسن ヴإل 

 ヴال るمن سن
れخمس سنوا 

 れخمس سنوا
 فほكثر

 المبヤغ بべاف الヤيراれ السوريる المجموع

れاキوجوヨال 
         

ヵゴكゲヨلや るيケヲف سゲダم ンギل りギصケوأ ギボ16,481,055 -  -  -  -  -  -  -  16,481,055 ن 

 れゅسسぽヨلやو ポヲレらلや ンギأجل لや りゲيダق れゅعやギيやو るيケゅج れゅبゅحس
るليゅヨلや 

25,984,994 8,115,192 4,892,245  -  -  -  -  - 38,992,431 

るليゅヨلや れゅسسぽヨلやو ポヲレらلや ンギل れゅعやギيや  -  -  - 2,988,309 218,395 2,607,656  -  - 5,814,360 

るيヤيヲヨلتや るトゼأنや りギصケمم وأク 1,539,534 4,054,422 23,498,625 3,090,481 1,149,116 1,237,534 1,143,112 71,284 35,784,109 

 158,692 -  158,692 -  -  -  -  -  -  أو やلتヘダيヲヨ るجれやキヲ قيや ギاستثケゅヨصゅفي やل

るيケゅボع れやケゅヨستثや  -  -  -  -  -  -  - 424,735 424,735 

グيヘレلتや يع تحتケゅゼوم れやギعヨلやو れゅムヤتヨヨلや  -  -  -  -  -  -  - 512,692 512,692 

るسヲヨヤم ゲغي れやキヲجヲ1,956 1,956 -  -  -  -  -  -  -  م 

るヤجぽヨلや خلギلや るらيゲض れやキヲجヲ1,348 -  -  -  -  1,348 -  -  -  م 

ンゲأخ れやキヲجヲ610,646 -  -  6,095 -  315,232 28,464 149,701 111,153 م 

ヵゴكゲヨلや るيケヲف سゲダم ンギل りギヨイヨلや るيعキヲلや  -  -  -  -  -  -  - 1,734,665 1,734,665 

れاキوجوヨوع الヨイ100,516,689 2,745,332 1,301,804 3,851,286 1,367,511 6,395,370 28,419,334 12,319,315 44,116,736 م 

 るيケゅイلや れゅبゅلحسやるليゅヨلや れゅسسぽヨلやو ポヲレらヤل れゅعやギيま32,237,669 -  -  -  -  -  -  -  32,237,669 و 

 22,042,309 -  2,204,231 2,204,231 3,306,346 3,306,346 3,306,346 3,306,346 4,408,462 أケصや りギلحسゅبや れゅلケゅイيる لヤعヨاء

るيギボن れゅレ25,641,926 -  -  55,511 383,283 541,503 19,958,994 2,478,048 2,224,587 تأمي 

るレئやキ ممク 115,892        115,892 

るعヲレمت れゅダダガ184,308 177,435     -   6,873 م 

 80,653      80,653   مダガص ضゲيや るらلギخل

ンゲأخ れゅبヲヤト339,976 -  -  -  -  68,388 2,896 -  268,693 م 

れゅطلوبヨوع الヨイ80,642,735 177,435 2,204,231 2,259,742 3,689,630 3,916,238 23,348,889 5,784,394 39,262,177 م 

 4,545,828 138,585 380,503 516,455 587,980 907,206 1,263,958 435,457 315,683 حベヲボ أصحゆゅ حسゅبや れゅاستثや ケゅヨلヤトヨق

 85,188,563 316,020 2,584,733 2,776,197 4,277,610 4,823,443 24,612,848 6,219,852 39,577,859 مヨイوع الヨطلوبれゅ وحボوぺ ベصحゆゅ  حسゅبれゅ ااستثゅヨر الヨطلق

 るالسيول りوイ15,328,126 2,429,312 )1,282,929( 1,075,088 )2,910,099( 1,571,927 3,806,486 6,099,463 4,538,876 2015ف 
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  إدارة اﾝمخاطر(تتمة):  35

3.(るتتم) るطر السيولゅمخ: 

 : ًゅنيゅرج ثゅن بنود خゅليبيゅالمركز الم 
  

 سنواれ 5لغゅيる  1من   لغゅيる سنる   2016 حزيران 30كمゅ في 
  

 ぺ5كثر من 
れسنوا   

 المجموع

るليرة سوري 
  

るليرة سوري 
  

るليرة سوري 
  

るليرة سوري 

れاヲらボلやو れやキゅヨاعتや  3,660,905,623   -    -   3,660,905,623 

るヤستغヨلや ゲف غيヲボلسや 11,375,176,018   -    -   11,375,176,018 

れاゅヘムلや 1,559,751,053  1,950,000    -   1,561,701,053 

ネヲヨイヨلや 16,595,832,694  1,950,000    -   16,597,782,694 

  
  

 اأولكゅنون  31كمゅ في 

2015  
 るسن るيゅ1من   لغ  るيゅ5لغ れسنوا 

  
 ぺ5كثر من 
れسنوا   

 المجموع

るليرة سوري 
  

るليرة سوري 
  

るليرة سوري 
  

るليرة سوري 

れやキゅヨاعتや れاヲらボلや3,239,556,540   -    -   3,239,556,540  و 

るヤستغヨلや ゲف غيヲボلسや 3,227,245,776   -    -   3,227,245,776 

れاゅヘムلや 452,261,951   -    -   452,261,951 

ネヲヨイヨلや 6,919,064,267   -    -   6,919,064,267 
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36 ゴﾏطاﾚﾝل اザﾞｻتﾝا:  

 :قطゅع اأعمゅل • قطゅع التوزيع الجغرافي الボطゅع الثゅنوヵ. عمゅل الボطゅع الرئيسي بينمゅ يمثلاأيمثل قطゅع 
  :ل ぺربるバ  قطゅعぺ れゅعمゅل رئيسيる ھييتュ تنظيュ البنポ أغراض إداريる من خا

  . التجزئる:  يشمل متゅبるバ ودائع الバماء اأفراد واأعمゅل الصغيرة ومنحھュ التمويل اإسامي وخدمぺ れゅخرى -

- れゅالودائع : الشرك るバبゅيشمل متれゅسسぼماء من المバلゅب るصゅالخ るاإسامي るالبنكي れゅوالخدم るنيゅاائتم れوالتسھيا.  

-  れيشمل التسھيا :ュゅバع الゅطボالるنيゅاائتم .ュゅバع الゅطボال れゅسسぼبم るصゅالخ  

 .يشمل ھذا الボطゅع تボديュ خدمれゅ التداول والخزينる وإدارة ぺموال البنぺ: ポخرى -
  2015 حزيران 30  2016 حزيران ぺ  30خرى   るيالتجゅرة الخゅرج  الخزينる   المぼسسれゅ   اأفراد  البيـــــゅن 

   るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري     るليرة سوري  るليرة سوري  るليرة سوري  

れやキやゲإيや ليゅヨجま  42,514,502   1,071,948,173   5,577,488,111   179,470,016   205,799,455   7,077,220,258   4,010,642,751  

るحヲレヨヨلや れياヲヨتヤني لギص تダガ(66,553,052)  (229,697,116)   -   -   -  (229,697,116)   -  م 

るليゅヨلや れやキヲجヲヨلや るヨني قيギ(475,000,000)   -   -   -   -   -   -  ت 

ネゅトボلや メゅヨئج أعゅ3,469,089,699   6,847,523,142   205,799,455   179,470,016   5,577,488,111   842,251,057   42,514,502  نت  

れゅعゅトボلや ヴヤع るعコヲم ゲيف غيケゅダ(526,321,919)  (867,930,996)  (867,930,996)   -   -   -   -  م 

ゥゅبケف من أゲダヨلや るダح るヤميゴلや れゅكゲゼلや (ゲئゅخس)   -   -   -   -   -   -   -  

  や  -   -   -   -   -   5,979,592,145   2,942,767,780لゲبح قらل やلやゲツئب

  55,584,808  (296,667,120)  (296,667,120)   -   -   -   -  ضゲيや るらلギخل

るレلسや (ゲئゅخس) بحケ فيゅ2,998,352,588   5,682,925,025   5,682,925,025   -   -   -   -  ص  

ンゲأخ れゅمヲヤمع  -   -   -   -   -   -   

       30/06/2016  31/12/2015 

 れやキヲجヲمネゅトボلや        144,469,654,052   97,281,517,156  

れゅعゅトボلや بين れゅبヲヤトヨلやو れやキヲجヲヨلや キゅعらستや  -   -   -   -   -   -   -  

るヤميゴلや れゅكゲفي ش れやケゅヨاستثや  -   -   -   -   -   -   -  

 れゅعゅトボلや ヴヤع るعコヲم ゲغي れやキヲجヲ235,171,5443,  2,716,807,610   2,716,807,610   -   -   -   -  م 

 れやキヲجヲヨلや ネヲヨイ100,516,688,700  147,186,461,662   2,716,807,610   217,085,539   117,902,579,413   25,798,817,032   551,172,068  م 

 ネゅトボلや れゅبヲヤト57,879,208,969   94,383,620,716    6,158,029,376   75,443,926,237   12,781,265,103   400,000  م  

 れゅعゅトボلや ヴヤع るعコヲم ゲغي れゅبヲヤト42,637,479,731  52,802,840,946   52,802,840,946   -   -   -   -  م 

 れゅبヲヤトヨلや ネヲヨイ100,516,688,700  147,186,461,662   52,802,840,946   6,158,029,376   75,443,926,237   12,781,265,103   400,000  م 

 るليゅヨسやケ يفケゅダم - - - - - - - 

 れゅاستھاكや - - - - - - - 
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36  :(るتتم)عيゅطボيل الヤالتح  

  :قطゅع التوزيع الجغرافي •
يمثل ھذا الボطゅع التوزيع الجغرافي أعمゅل البنポ، يمゅرس البنポ نشゅطゅته بشكل رئيسي في الجمھوريる الバربيる السوريる التي تمثل 

 ポرس البنゅيم ポوكذل るيヤل المحゅاأعم.ゅوروبぺو ゅيボوافري ゅاأوسط، وآسي ベته في الشرゅطゅنش  

    2016حزيران  30 

   

 
  るسوريداخل 

るليرة سوري 
  るخゅرج سوري

るليرة سوري  

  المجموع

るليرة سوري 

れاإيرادا     
 ( れゅمرابح) るيヤالتموي れلي اإيراداゅإجم

( れاゅالوك) るريゅوااستثم 
1,121,918,258 212,006,424 1,333,924,682  

الゅバئد عぺ ヴヤصحゆゅ حسゅبれゅ ااستثمゅر 
ベヤالمط 

)168,052,308(  -    
)168,052,308(  

 れمواバال れفي إيراداゅص ュوالرسو
 واإيراداれ اأخرى

381,653,865  -    381,653,865  
اأربゅح التشغيヤيる النゅجمる عن التゅバمل 

るاأجنبي れماバلゅب 
312,318,702  -    312,318,702  

ぺربゅح تボييュ مركز الボطع البنيوヵ غير 
るボボالمح 

5,045,707,403  -    5,045,707,403  

  3,615,606    -  3,615,606 ايراداれ اخرى

るيヤح التشغيゅلي اأربゅ6,909,167,950 212,006,424 6,697,161,526 إجم  

るيヤريف تشغيゅ653,253,386(    -  )653,253,386( مص(  

  )276,322,418(    -  )276,322,418( مخصصれゅ تشغيヤيぺ るخرى

るح قبل الضريبゅفي اأربゅ5,979,592,145 212,006,424 5,767,585,721 ص  

  )296,667,120(    -  )296,667,120( مصروف ضريبる الدخل 

るح السنゅربぺ فيゅ5,682,925,025   ص  

    

れ147,186,461,662 75,531,686,709 71,654,774,953 الموجودا 

  

   2015حزيران  30 

   

 
  るسوريداخل 

るليرة سوري 
  るخゅرج سوري

るليرة سوري 
  المجموع

るليرة سوري 

れاإيرادا  
 るريゅوااستثم ( れゅمرابح) るيヤالتموي れلي اإيراداゅإجم

( れاゅالوك) 
 440,704,583   88,782,083   529,486,665  

 

ベヤر المطゅااستثم れゅبゅحس ゆゅصحぺ ヴヤئد عゅバ(119,550,836)     -  (119,550,836)  ال  

   208,535,823     -   208,535,823  صゅفي إيراداれ الバمواれ والرسوュ واإيراداれ اأخرى

るاأجنبي れماバلゅمل بゅバعن الت るجمゅالن るيヤح التشغيゅ266,488,357      -   266,488,357  اأرب   

るボボغير المح ヵطع البنيوボمركز ال ュييボح تゅربぺ  2,990,727,001   -     2,990,727,001   

   2,584,845     -   2,584,845  ايراداれ اخرى

   3,878,271,854   88,782,083   3,789,489,772  التشغيヤيるإجمゅلي اأربゅح 

るيヤريف تشغيゅ(415,577,153)     -  (415,577,153)  مص  

  (519,926,921)  (475,000,000)  (44,926,921)  مخصصれゅ تشغيヤيぺ るخرى

るح قبل الضريبゅفي اأربゅ2,942,767,780  (386,217,917)   3,328,985,698  ص   

   55,584,808     -     -  مصروف ضريبる الدخل 

るح السنゅربぺ فيゅ2,998,352,588          ص   

    

れ100,516,688,700  28,336,245,214 72,180,443,485  الموجودا 
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 :رأس اﾝمال كﾗاザة   37

 :تحتسゆ وفベ الجدول التゅلينسبる كゅヘيる رぺس المゅل و كرぺسمゅلالمبヤغ الذヵ يバتبره المصرف 
 

 كゅنون اأول 31 حزيران 30

 2016  2015  
るليرة سوري るليرة سوري 

 
るسيゅاأس るصゅガال メ15,137,722,069 اأموا 

 
15,069,970,395 

メゅヨلや サأケ 5,000,000,000 
 

5,000,000,000 

るボボمح ゲغي りケوギم ゥゅبケ10,919,028,592 10,919,028,592 * أ 

るボボمح るヨكやゲمت ゲئゅ909,811,720( )909,811,720( خس( 

 や 31,934,607 31,934,607حتيヅゅي قゅنヲني

ソゅي خヅゅحتيや 31,934,607 31,934,607 

ゥゅبケاや メギي معヅゅحتيや  69,629,916  - 

るسヲヨヤヨلや ゲغي れやキヲجヲヨلや )3,833,934( (1,955,692) 

 (1,160,000) )1,160,000( عれやケゅボ آيるヤ لゲダヨヤف وفゅء لギيヲنه

 
 

りギنゅسヨال るصゅガال メ33,051,351 اأموا 
 

33,051,351 

るボボمح ゲغي りケوギم ゥゅبケأ *  - 
 

- 

 や 33,051,351حتيヅゅي مや ゲヅゅガلتヲヨيل
 

33,051,351 

ヵالمركز るمصرف سوري れゅيمヤتع ゆحس るكيヤالم ベوボفي حゅ15,170,773,420 ص 
 

15,103,021,746 

 
  

るヤボالمث れ32,206,827,128 الموجودا 
 

28,979,208,238 

るヤボالمث るرج الميزانيゅخ れゅبゅ358,171,487 حس 
 

52,417,471 

るيヤطر التشغيゅ1,995,558,445 المخ 
 

1,291,205,852 

 641,560,667 مركز الボطع التشغيヤي
 

1,778,736,739 

35,202,117,727 
 

32,101,568,300 

 %43.10 نسبる كゅヘيる رぺس المゅل (%)
 

47.05% 

 %43 المゅل اأسゅسي (%)نسبる كゅヘيる رぺس 
 

46.94% 

 %99.78 نسبる رぺس المゅل اأسゅسي إلヴ إجمゅلي حボوベ المسゅھمين(%)
 

99.78% 

    

ゆحس ヤسقرار مج  ュيف رقヤد والتسボدر 253النゅنون 24في  الصゅني كゅن 2007الثぺ ゆفي  يج るヤمゅバال ポبنوヤل لゅس المぺر るيゅヘك るنسب ヴا تتدن
 るعن نسب るالسوري るربيバال る8الجمھوري .%  

*  ュيف رقヤد والتسボس النヤ1088صدر قرار مج ゆ/ن.ュ/4  ريخゅد  26/2/2014تボس النヤمن قرار مج るمنゅدة الثゅديل المバتضمن ت ヵوالذ
 ュيف رقヤ362والتسゆ/ن.ュ/1 ريخゅ2008- 2- 4ت  るسيゅااس るصゅضمن ااموال الخ るボボغير المح ヵطع البنيوボال ュييボت れゅادراج فروق ュبحيث يت

  2007عュ/4  ュゅ.ن/253ゆالمゅل وفベ متطヤبれゅ قرار مجヤس النボد والتسヤيف رقュ  احتسゆゅ كゅヘيる راس أغراض
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  ة ( خارج اﾝمザزانザة ):رتباطات واﾝتزامات مｻتمﾞا   38

  
ぺ -  و れゅطゅرج بارتبゅخ るنيゅائتم れゅلي الموحدالتزامゅن المركز المゅي: 

  
 2015كゅنون اأول  31   2016حزيران  30

  
るليرة سوري   るليرة سوري 

るمستندي れداゅاعتم  
 

3,660,905,623  3,239,556,540 

れقبوا 
 

0   - 

       

れاゅヘك: 
 

1,561,701,053  452,261,951 

 12,000,000   22,000,000   لゅボء دفع

 لゅボء حسن تنヘيذ
 

1,253,491,920  396,304,195 

れゅقصゅفي من ポء اشتراゅボل 
 

286,209,133  43,957,756 

  
   

 れوف تسھياボسるヤشرة غير مستغゅمب るنيゅائتم 
 

11,375,176  3,227,245,776 

  
5,233,981,852  6,919,064,267  

  
ゆ  -  رج بゅخ るيヤر تشغيゅود إيجボوع るقديゅتع れゅلي الموحد التزامゅن المركز المゅي: 

 2015كゅنون اأول  31   2016حزيران  30     

    るليرة سوري   るليرة سوري 

るئيゅريع إنشゅود مشボع れゅطゅارتب:     
  

るخال سن ベ20,097,875   تستح   -  
  

   

مجموع ارتبゅطれゅ عボود المشゅريع اإنشゅئيる في تゅريخ بيゅن المركز 
 المゅلي الموحد 

20,097,875    -  

       

るيヤر التشغيゅود اإيجボع れゅطゅارتب:      

るخال سن ベ16,754,514  69,198,322   تستح 

るكثر من سنぺ خال ベ150,905,958  115,972,639   تستح 

مجموع ارتبゅطれゅ عボود اإيجゅر التشغيヤيる في تゅريخ بيゅن المركز 
 الموحد  المゅلي

185,170,961   167,660,472  

 
  

 اﾝمصرف: مناﾚﾝضاザا اﾝمﾚامة  39

  

:ケゅヨاستثや ケやキ るكゲش ヴヤع ュゅゼلや كレمن ب るعヲفゲヨلや ンヲعギلや 

-  ｿズار/12بتارズمركزي  2014/أﾟت اズكوﾟام بنك اﾛ مﾛد برズﾛ م تكنﾟ ك｀ة كأنズギﾟادة اﾑطة إﾀ تبارﾑم ط｀ب باズدﾜ8/2014بت ،
 ｿズة  2014/تموز/24وبتارﾘف كاﾛغاء وﾟم تكن وٕاﾟ ك｀ة كأنズギﾟادة اﾑطة إﾀ تبارﾑك｀ة باズギﾟادة اﾑن دائرة  إﾑ رارﾛ صدر

  .اإلｺراءات اﾜﾟضائズة واﾟتنズﾙذズة

واﾟتジ بدورガا ردت اﾟطﾒن  1تｺاري/ ﾟ2014سنة  1622اﾟتمズズز برﾛم طﾒنت شركة دار اドستثمار بギذا اﾜﾟرار أمام مｽكمة  -
 ｿズًا بتارﾑران/17موضوズزｽ/2015.  

وﾛد ｺﾟأت شركة دار اドستثمار مرة أﾀرى إﾟى  دائرة  إﾑادة اズギﾟك｀ة ط｀بًا ﾟوﾛف كاﾘة اإلｺراءات اﾜﾟضائズة اﾟمتﾀذة بギﾜｽا،  -
 ｿズا بتارギمذكورة ط｀بﾟدائرة اﾟابت اｺأﾘ5/ررت  2015/آبﾛق شركة دار وｽذة بﾀمتﾟة اズضائﾜﾟراءات اｺة اإلﾘف كاﾛو

 .اドستثمار من ｺدズد
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 :(تتمة) اﾝمصرف مناﾚﾝضاザا اﾝمﾚامة  39

مد أｺل  2016/شباط/11، واﾟتظ｀م مؤｺل ﾟتارｿズ 1تﾜدم بنك اﾟشام بتظ｀م من ذﾟك اﾜﾟرار أمام مｽكمة اドستئناف / إﾑادة ガـ  -
  ).(ｽ｀ﾟكم

اｽﾟكم ﾟصاｽﾟنا نظرًا ﾟ｀مﾀاﾙﾟة اﾜﾟانونズة اｺﾟسズمة اﾟتジ اتسم بギا ﾛرار إﾑادة اズギﾟك｀ة اﾟمتظ｀م ズوｺد اｽتماズﾟة كبズرة بأن ズصدر  -
  منヴ، وｽ ジﾘال صدر اｽﾟكم ﾟصاｼﾟ اﾟبنك ﾘسズتم متابﾒة اإلｺراءات اﾜﾟضائズة بｽق شركة دار اドستثمار ﾟ｀مطاﾟبة باﾟمدズونズة.

:ンゲأخや ンوゅعギلや 

بدمشق  19ة ﾘرع بنك اﾟشام بمدズنة ｽمص امام مｽكمة اﾟبداズة اﾟمدنズة ﾑن ｽادث سرﾛ تم تｽرズك دﾑوى مطاﾟبة باﾟتﾒوズض -
  .واﾟدﾑوى مؤｺ｀ة ｺﾟواب اﾀﾟصم اﾟنギائﾒﾟ2014 ジام  12419برﾛم اساس 

  

 أرﾙام اﾝمﾚارنة: 40

  .ｽ 2015زズران ﾙ｀ﾟ30ترة اﾟمنتズギة ﾟ ジﾘم ズنتﾑ ｹن إﾑادة اﾟتبوズب أي أثر ﾑ｀ى اﾟربｼ وﾜｽوق اﾟم｀كズة 
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