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 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
 المرحヤي  المヱحد بيゅن الدخل

るثاثヤفي  ل るيヰر المنتヰ2016آذار  31أش 

 المرحヤيる المختصرة ヱتボرぺ مゅヰバ. المヱحدة تشكل جزءاً اسゅسيゅً من البيゅنれゅ المゅليる 27الヴ  1ان اايضゅحれゅ المرفるボ من 
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 るثاثヤفي أل るيヰر المنتヰآذار 31ش  
 
 

  إيضゅح 2016 2015
るボغير مدق るボغير مدق   
   ليرة سヱريる يるليرة سヱر

    
559,105,327 804,458,104 19 るائد الدائنヱヘال 

(262,861,084) (241,756,861) 20 るائد المدينヱヘال 
______________ ______________   

 صゅفي الدخل من الヱヘائد   562,701,243 296,244,243
______________ ______________   

    
168,131,903 239,323,997  るالدائن ュヱالرسヱ れاヱمバال 
(5,108,235) (2,127,160)  るالمدين ュヱالرسヱ れاヱمバال 

______________ ______________   

163,023,668 237,196,837  ュヱالرسヱ れاヱفي الدخل من العمゅص 
______________ ______________   

    
459,267,911 799,898,080  ヱ ائدヱヘفي الدخل من الゅصュヱالرسヱ れاヱالعم 

    
99,600,316 223,996,478  るااجنبي れماバال ュييボعن ت るتجゅح النゅفي اأربゅص 

1,086,888,000 3,801,960,000  るボボغير المح ヵヱطع البنيボمركز ال ュييボح تゅارب 

 مヱجヱداれ مゅليる لヤمتゅجرة )خسゅئر(ぺربゅح   168,551 (21,441)
______________ ______________   

 اجمゅلي الدخل التشغيヤي  4,826,023,109 1,645,734,786
______________ ______________   

    
 نれゅボヘ المヱظヘين  (206,941,008) ((168,364,581

28,120,027)) (24,630,662)  るبتゅالث れداヱجヱالم ポاヰاست 
1,648,396)) (1,514,527)   るسヱمヤغير الم れداヱجヱء المゅヘاط 

 مخصص الخسゅئر اائتمゅنيる  )مصرヱف(استرداد   86,737,463 ((42,946,626

 مخصصれゅ متنヱعる استرداد  )مصرヱف(  (45,753,718) 29,950,561
90,258,008)) (117,794,103)  るميヱعمヱ るريف اداريゅمص 

______________ ______________   

301,387,077)) (309,896,555)  るيヤريف التشغيゅلي المصゅاجم 

______________ ______________   

    
1,344,347,709 4,516,126,554  るالربح قبل الضريب 

 ضريبる الدخل 14 (103,535,411) ((94,078,615
______________ ______________   

 ربح الヘترة   4,412,591,143 1,250,269,094

______________ ______________   

   :ヴئد الゅالع 
1,249,106,069 4,411,933,425  ポهمي البنゅمس 

 حベヱボ اأقヤيる )الجるヰ غير المسيطرة(  657,718 1,163,025
______________ ______________   

1,250,269,094 4,412,591,143   
______________ ______________   

    
31.23 110.30 21 るسيゅااس るالحص るضヘالمخヱ ترةヘمن ربح ال ュヰسヤال لポهمي البنゅمس ヴئد إلゅع 

______________ ______________   

 



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
 المرحヤي  المヱحدالشゅمل  بيゅن الدخل

るثاثヤفي  ل るيヰر المنتヰ2016آذار  31أش 

 المرحヤيる المختصرة ヱتボرぺ مゅヰバ. المヱحدة تشكل جزءاً اسゅسيゅً من البيゅنれゅ المゅليる 27الヴ  1ان اايضゅحれゅ المرفるボ من 
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  آذار 31لヤثاثる أشヰر المنتヰيる في 

 
 
 
 

  ايضゅح    2016  2015
るボغير مدق るボغير مدق   

るريヱليرة س るريヱليرة س   
    

 صゅفي ربح الヘترة   4,412,591,143 1,250,269,094

 مكヱنれゅ الدخل الشゅمل ااخرى:   

- (1,160,000) 17 
 التغير المتراكュ في الボيمる الゅバدلる لヤمヱجヱداれ المゅليる المتヱفرة

 لヤبيع   
 مطヱヤبれゅ ضريبيる مぼجるヤ من استثمゅراれ مゅليる متヱفرة لヤبيع 17 290,000 -

 خل الشゅمل لヘヤترةدال  4,411,721,143 1,250,269,094

    
   :ヴئد الゅالع 

 مي البنポمسゅه  4,411,063,425 1,249,106,069
 حベヱボ اأقヤيる )الجるヰ غير المسيطرة(  657,718 1,163,025

1,250,269,094 4,411,721,143   

    

    



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
るكيヤالم ベヱボفي ح れن التغيراゅحد بيヱي المヤالمرح 

るثاثヤفي  ل るيヰر المنتヰ2016آذار  31أش 

 المرحヤيる المختصرة ヱتボرぺ مゅヰバ. المヱحدة تشكل جزءاً اسゅسيゅً من البيゅنれゅ المゅليる 27الヴ  1ان اايضゅحれゅ المرفるボ من 
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   ポهـمي البنゅمســ ヴئــــد إلـゅالع   

 
 رأٍس المゅل

 احتيゅطي خゅص احتيゅطي قゅنヱني المكتتゆ به ヱالمدفヱع
 ュゅطي عゅاحتي

 مخゅطر التمヱيلل

التغير المتراكュ في 
る العゅدلる الボيم

れداヱجヱمヤل るليゅالم 
 ربح الヘترة المتヱفرة لヤبيع

るئر متراكمゅخس 
るボボمح 

 
 أربゅح مدヱرة  
  るボボغير مح 

 ベヱボع حヱمجم
ポهمي البنゅمس 

 るيヤاأق ベヱボح
غير  جるヰ)ال

 المسيطرة(
 ベヱボع حヱمجم

るكيヤالم 
)るボغير مدق( るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س 

            
كゅنヱن  1الرصيد كمゅ في 

 14,273,162,040 163,900,328 14,109,261,712 10,166,723,648 (1,350,292,517) - 22,406,250 142,986,709 563,718,811 563,718,811 4000,000,000 2016الثゅني 

ヘヤمل لゅ4,411,721,143 657,718 4,411,063,425 - - 4,411,933,425 (870,000) - - - - ترةالدخل الش 

            

آذار 31 الرصيد كمゅ في 
2016 4000,000,000 563,718,811 563,718,811 142,986,709 21,536,250 4,411,933,425 (1,350,292,517) 10,166,723,648 18,520,325,137 164,558,046 18,684,883,183 

            

            
            

)るボغير مدق(            
            

كゅنヱن  1الرصيد كمゅ في 
 7,877,080,421 160,928,942 7,716,151,479 5,201,621,648 (2,479,976,466) - 27,337,500 142,986,709 412,091,044 412,091,044 4,000,000,000 2015الثゅني 

 1,250,269,094 1,163,025 1,249,106,069 - - 1,249,106,069 - - - - - خل الشゅمل لヘヤترةالد

            

آذار  31 الرصيد كمゅ في
2015 4,000,000,000 412,091,044 412,091,044 142,986,709 27,337,500 1,249,106,069 (2,479,976,466) 5,201,621,648 8,965,257,548 162,091,967 9,127,349,515 

            

 



ヱس ポجربنヰالمヱ るري るヤヘمغ るهمゅمس るشرك( るمゅع) 
 るديボالن れゅボن التدفゅحد بيヱيالمヤالمرح   

るثاثヤفي  ل るيヰر المنتヰ2016آذار  31أش 

 المرحヤيる المختصرة ヱتボرぺ مゅヰバ. المヱحدة تشكل جزءاً اسゅسيゅً من البيゅنれゅ المゅليる 27الヴ  1ان اايضゅحれゅ المرفるボ من 
6 

るثاثヤفي أ ل るيヰر المنتヰأذار 31ش   

  ايضゅح 2016 2015
るボغير مدق るボغير مدق   

 るريヱليرة س るريヱليرة س   
   るيヤالتشغي るمن اأنشط るديボالن れゅボالتدف 

1,344,347,709 4,516,126,554  るترة قبل الضريبヘربح ال 
    
 يるتعدياれ لبنヱد غير نボد   

28,120,027 24,630,662   れゅاكヰااست 
1,648,396 1,514,527  れءاゅヘااط 

 مصرヱف مخصص الخسゅئر ااتمゅنيる)استرداد(   (86,737,463) 42,946,626
 مخصصれゅ متنヱعる)استرداد( مصرヱف   45,753,718 (29,950,561)

 مヱجヱداれ مゅليる لヤمتゅجرة  خسゅئر)ぺربゅح(   (168,551) 21,441
 ر استبゅバد مヱجヱداれ ثゅبتるخسゅئ  45,493 114

    
 قبل التغيراれ في المヱجヱداヱ れالمطヱヤبれゅ التشغيヤيる الربح  4,501,164,940 1,387,133,752

    
 في ايداعれゅ لدى مصرف سヱريる المركزヵ )احتيゅطي الزامي(التغير   (74,126,359) 282,606,628

 ايداعれゅ لدى مصゅرف التي تزيد استحゅボقゅتゅヰ عن ثاثる اشヰرفي   التغير  4,173,819,774 (4,024,797,313)
 النボص في التسヰياれ اائتمゅنيる المبゅشرة  1,239,167,575 634,214,255
 خرىاامヱجヱداれ الفي  نボصال  156,006,958 17,415,853
 نボديるالتほمينれゅ الفي  الزيゅدة  86,768,479 36,495,870

 في ヱدائع الバماءالتغير   1,663,020,023 (3,691,123,998)
 خرىاامطヱヤبれゅ الفي  نボصال  (225,754,104) (108,747,074)
    
(5,466,802,027) 11,520,067,286  ボفي التدفゅصれゅ ديボالن る في( من るالتشغيل)المستخدم 
(35,907,645) -  るعヱالدخل المدف るضريب 
(5,502,709,672) 11,520,067,286  ボفي التدفゅصれゅ ボديالن る في( من るالمستخدم(るيヤالتشغي るاأنشط 
    
   るريゅاإستثم るمن اأنشط るديボالن れゅボالتدف 

1,758,320,000 -  ヱ بيع ベゅボبيعاستحヤفرة لヱمت るليゅم れداヱجヱم 
(302,400) (62,977,113)  るبتゅث れداヱجヱشراء م 

1,758,017,600 (62,977,113)  ボفي التدفゅصれゅ ديボفي(الن るالمستخدم( る من るريゅاإستثم るاأنشط 
    
   るيヤيヱالتم るاأنشط 
 ぺربゅح مヱزعる عヴヤ المسゅهمين  - (42,793)
 في اأنشطる التمヱيヤيる る المستخدمるالنボدي れゅالتدفボصゅفي   - (42,793)
    

 سゅバر الصرف ぺ اれتゅثير تغير  13,619,101,161 4,338,519,675
    
    

 في النボد ヱمゅ في حكمه الزيゅدة  صゅفي  25,076,191,334 593,784,810
    

 النボد ヱمゅ في حكمه في بدايる الヘترة  68,350,004,351 55,783,929,316
    

 النボد ヱمゅ في حكمه في نゅヰيる الヘترة 22 93,426,195,685 56,377,714,126
    
    

 التدفれゅボ النボديる التشغيヤيる من الヱヘائد   
560,450,593 914,216,545  るضヱبボائد مヱف 
285,108,403 150,555,306   るعヱائد مدفヱف 



 (عゅمる مる مغるヤヘ)شركる مسゅه بنポ سヱريヱ るالمヰجر
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1 るمゅع れゅمヱヤمع 
 

 ュل الترخيصت.ュ.ュ.جر شヰالمヱ るريヱس ポعبن るヤヘمغ るهمゅمس るريヱس るكشرك )ポس  )البنヤمج るسゅقرار رئ ゆجヱبم るمゅع
 ュزراء رقヱ20ال.ュ/ヱ  ريخゅن  30تゅ2003نيس  ュن رقヱنゅボال ュゅأحك ゅボفヱ28  ュゅバص  2001لゅرف الخゅبإحداث المص

 ュالرق れتح ヵرゅالمسجل في السجل التجヱ るريヱالس るربيバال るريヱヰفي الجم るالمشتركヱ るصゅريخ 13900الخゅن  29 تヱنゅك
 .2003 اأヱل 

  
ポسجل البن / ュالرق れتح るمヱالحك るضيヱヘم るمديري ヵلد ポヱرف الممسゅريخ 9في سجل المصゅبت ゅصゅخ ゅه بنكヘصヱ7/ ب 

 .2004كゅنヱن الثゅني 
 

سュヰ قيمる السュヰ  40,000,000ليرة سヱريる مヱزعゅ عヱ4,000,000,000  ヴヤالمدفヱع به ぺس المゅل المكتتゆ يبヤغ ر
 るاحد ااسميヱفي  100ال ゅكم  るريヱل 31ليرة سヱن اأヱنゅ2015 ك ヱ31 لヱن اأヱنゅ2014 ك. 

 
ヱريる لヤسュヰ ليرة س 500سュヰ بボيمる اسميる  3,000,000مヱزع عヴヤ  1,500,000,000تほسس البنポ برぺسمゅل مボداره 

ليرة  3,600,000,000إلヴ  2010كゅنヱن اأヱل  31جي ليصل بتゅريخ يالヱاحد، ヱقد تュ زيゅدة رぺس المゅل بشكل تدر
 ヴヤزع عヱم るريヱ7,200,000س  るاسمي るيمボب ュヰاحد. 500سヱال ュヰسヤل  るريヱليرة س 

 
بتヱزيع جزء من اأربゅح المحتجزة ヱافれボ الヰيئる الゅバمる لヤمسゅهمين عヴヤ زيゅدة رぺس المゅل ヱذلポ  2011نيسゅن  4بتゅريخ 
 るيمボل  400,000,000بゅس المぺكه ليصبح رヤتم るنسب ゆهمين كل حسゅمسヤل るنيゅمج ュヰسぺ شكل ヴヤع るريヱليرة س

4,000,000,000  ヴヤزع عヱم るريヱ8,000,000ليرة س  るاسمي るيمボب ュヰريخ 500سゅاحد بتヱال ュヰسヤل るريヱ31 ليرة س 
 .2011 كゅنヱن اأヱل

 

ヰع الゅريخ خال اجتمゅهمين بتゅمسヤل るديゅバغير ال るمゅバال るن  24يئゅلتصبح  ،2012نيس ポالبن ュヰسぺ るتجزئ ヴヤع るボافヱالم れتم
40,000,000  るيمボب ュヰاحد. 100سヱال ュヰسヤل るريヱليرة س 

 
 آذار 31فرع كمゅ في  27البゅلغ عددهゅ يュヱボ البنポ بتボديュ جميع اأعمゅل المصرفيヱ るالمゅليる من خال مركزه ヱفرヱعه 

ヱحヱ ゆヤالاذقيヱ るحمゅة ヱحمص  ヱريف دمشベ دمشベكل من الجمヱヰريる الバربيる السヱريる  في  داخلمنتشرة  2016
 .ヱالحسكヱ るطرطヱس ヱدرعヱ ゅالسヱيداء

 

 تュ إعゅدة الバمل بヘرع المحطる الكゅئن في مدينる حمص ليصبح عدد الヘرヱع التي تュ إيゅボف الバمل مぼقتゅ بゅヰ ثمゅنيる فرヱع
 شベ )عدرا( ヱحヱ ゆヤدرعヱ ゅالحسكる ) الゅボمشヤي(.لヤبنポ متヱزعる في حمص ヱ ريف دم

 
 るل بنسب.ュ.جر شヰالمヱ نゅلبن ポبن ュهゅل % في 49يسゅسمぺرポالبن. 

 
.るليゅالم ベراヱلأ ベدمش ベヱفي س るمدرج ポالبن ュヰسぺ إن 

 
% في شركる سヱريヱ るالمヰجر لヤخدمれゅ المゅليる المحدヱدة المسヱぼليヱ るالتي 52بنسبュ.ュ.  る.عيسゅهュ بنポ سヱريヱ るالمヰجر ش

 هيئる اأヱراヱ ベاأسヱاベ المゅليる السヱريる.الصゅدر عن  ュ/ 105بボرار رقュ  2009تشرين اأヱل  25بゅشرぺ れعمゅلゅヰ في 
 
 

 المヱافるボ على البياناれ الماليる المヱحدة المرحليる المختصرة
من قبل مجヤس إدارة  2016 آذار 31المنتヰيる في ثاثぺ るشヰر التュ إقرار البيゅنれゅ المゅليる المヱحدة المرحヤيる المختصرة لヘترة 

ポالبن   ュعه رقゅريخ 102بإجتمゅن 27 بتゅ2016 نيس. 
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2 るسبيゅالمح れゅسゅالسيヱ أسس اإعداد 
 

 لبيゅنれゅ المゅليる المヱحدة المرحヤيる المختصرةاأسس إعداد 
 

( ュلي رقヱسبي الدゅر المحゅيバمヤل ًゅボفヱ るعヱمجمヤالمختصرة ل るيヤحدة المرحヱالم るليゅالم れゅنゅالبي れعدぺ34ゅالخ ) るليゅالم れゅنゅلبيゅص ب
 ュالتي ت れゅسゅالسي ポヤمع ت ベヘالمختصرة تت るيヤحدة المرحヱالم るليゅالم れゅنゅفي إعداد البي るバالمتب るسبيゅالمح れゅسゅإن السي .るيヤالمرح

 .2015كゅنヱن اأヱل  31عぺ ヴヤسゅسゅヰ إعداد البيゅنれゅ المゅليる المヱحدة لヤسنる المنتヰيる في 
 

ヤيる المختصرة ا تحتヵヱ عヴヤ كゅفる المヱヤバمヱ れゅاإيضゅحれゅ المطヱヤبる لヤبيゅنれゅ المゅليる السنヱيる، إن البيゅنれゅ المゅليる المヱحدة المرح
. كمぺ ゅن نتゅئج 2015كゅنヱن اأヱل  ヱ31بゅلتゅلي فإن هذه البيゅنれゅ يجぺ ゆن تボرぺ مع البيゅنれゅ المゅليる السنヱيる لヤمجمヱعる كمゅ في 

كゅنヱن  31 تバتبر مぼشرا دقيゅボً عヴヤ نتゅئج اأعمゅل لヤسنる المنتヰيる في ا 2016آذار  31اأعمゅل لヘترة الثاثぺ るشヰر المنتヰيる في 
 .2016اأヱل 

 
بバد اأخذ بバين ااعتبゅر ぺحدث مぼشر رسمي أسゅバر المستヱ ポヤヰالمぼشراれ النヱعيる اأخرى، ا يバتبر ااقتصゅد الذヵ تバمل به 

 ذا تضخュ مرتヘع. المجمヱعる اقتصゅداً 
 

 るليゅالم れゅنゅد جرى إعداد البيボلるريخيدゅالت るدヘヤالتك ぺلمبدد ゅボفヱ المختصرة るيヤحدة المرحヱجرة  المゅمتدヤل るليدゅالم れداヱجدヱعددا الم ゅفيمد
るدلゅバال るيمボلゅر بヰالتي تظヱ بيعヤفرة لヱالمت るليゅالم れداヱجヱالمヱ . 

 
 るヤهي عمヱ るريヱيرة السヤلゅالمختصرة ب るيヤحدة المرحヱالم るليゅالم れゅنゅر البيヰتظるعヱمجمヤل لヱالتدا. 

 
  المヱحدة المرحヤيる المختصرة البيゅنれゅ المゅليる أسس تヱحيد

 

 المرفるボ تشمل ぺنشطる البنぺヱ ポنشطる الشركる التゅبるバ، شركる سヱريヱ るالمヰجر المゅليる المヱحدة المرحヤيる المختصرة البيゅنれゅإن 
 るليゅالم れゅخدمヤنشرلヱ يلヤتحヱ れراゅااستش ュديボت ヱه るذه الشركヰط الرئيسي لゅإن النش .るليヱぼدة المسヱالمحد  るボヤバالمت れゅمヱヤバالم

 れإدارة اإصداراヱ الغير ゆゅلحسヱ るالشرك ゆゅلحس るليゅالم ベراヱبيع اأヱ ل شراءゅعمぺ るرسゅمم ヴإل るفゅإضゅب るليゅالم ベراヱأゅب
تشرين اأヱل  25لヤخدمれゅ المゅليる المحدヱدة المسヱぼليぺ るعمゅلゅヰ بتゅريخ  بゅشرれ شركる سヱريヱ るالمヰجر اأヱليヱ るااستثمゅر.

 %.52. إن نسبる مヤكيる البنポ في هذه الشركる هي 41566سجل التجゅرヵ تحれ رقヱ ュسجれヤ بゅل 2009
 

يتュ تحボيベ السيطرة عندمゅ يكヱن لヤمجمヱعる حベヱボ من الヱバائد المتغيرة نتيجる مشゅركتゅヰ بゅلجるヰ المستثمر فيヱ ゅヰلゅヰ قدرة التほثير 
ヱعる بゅلتحديد عヴヤ الجるヰ المستثمر فيゅヰ إذا، ヱفボط عヴヤ هذه الヱバائد من خال سヤطる التحكュ بゅلجるヰ المستثمر فيゅヰ. تسيطر المجم

:るعヱن لدى المجمゅإذا، ك 
 

سヤطる تحكュ بゅلجるヰ المستثمر فيゅヰ )الحベヱボ الゅボئمる التي تバطيゅヰ الボدرة عヴヤ تヱجيه اأنشطる المتるボヤバ بゅلجるヰ المستثمر  -
.)ゅヰفي 

- .ゅヰالمستثمر في るヰلجゅب ゅヰركتゅمش るائد المتغيرة نتيجヱバمن ال ベヱボح 
 عヴヤ استخداュ سヤطتゅヰ عヴヤ الجるヰ المستثمر فيゅヰ لتぼثر عヴヤ عヱائدهゅ.الボدرة  -

 
عندمゅ ا لكي تュヱボ المجمヱعる بتほييد هذه الヘرضيヱ る .من المヘترض ぺن الحصヱل عぺ ヴヤغヤبيる حベヱボ التصヱيれ يぼدヵ إلヴ السيطرة

ヱخذ المجمほت ،ゅヰالمستثمر في るヰفي الج るヤثゅالمم ベヱボالح ヱぺ れاヱاأص るبيヤغぺ るعヱمجمヤن لヱيك ベئゅボر جميع الحゅين ااعتبバب るع
:ポفي ذل ゅبم ،ゅヰالمستثمر في るヰفي الج ュالتحك るطヤس るعヱن لدى المجمゅإذا ك ゅم ュييボفي ت るヤالص れف ذاヱالظرヱ 

- .ゅヰالمستثمر في るヰاأخرى في الج れاヱاأص ゆゅصحぺ مع るقديゅバالت れゅالترتيب 
 الحベヱボ النゅشئる عن ترتيبれゅ تゅバقديぺ るخرى. -
- ヱمجمヤل れيヱالتص ベヱボح.るヤالمحتم れيヱالتص ベヱボحヱ るع 

 

تュヱボ المجمヱعる بإعゅدة تボييュ سيطرتゅヰ عヴヤ الجるヰ المستثمر فيゅヰ إذا كゅنれ الحゅボئヱ ベالظرヱف تشير إلぺ ヴن هنポゅ تغييراれ في 
 るالشرك ヴヤالسيطرة ع ヴヤع るعヱتحصل المجم ゅعندم るバبゅالت るحيد الشركヱت ぺسيطرة. يبدヤل るصر الثاثゅنバكثر من الぺ ヱぺ احدヱ

バبゅريف التゅالمصヱ れاإيراداヱ れゅبヱヤالمطヱ れداヱجヱتدرج الم .るバبゅالت るالشرك ヴヤالسيطرة ع るعヱد المجمボヘت ゅقف عندمヱيتヱ る
من تゅريخ اكتسゆゅ المجمヱعる  المختصرة المرحヤيる ةالمヱحد المゅليれゅ るبيゅناللヤشركる التゅبるバ المボتنゅة ヱぺ المستبバدة خال السنる في 

 ن السيطرة عヴヤ الشركる التゅبるバ.السيطرة حتヴ تゅريخ تヱقف المجمヱعる ع
 



 (عゅمる مる مغるヤヘ)شركる مسゅه بنポ سヱريヱ るالمヰجر
るليゅالم れゅنゅل البيヱح れゅحゅحدة ايضヱالمختصرة الم るيヤالمرح 

 2016 آذار 31

9 

 
2 るسبيゅالمح れゅسゅالسيヱ أسس اإعداد )るتتم( 
 

るليゅالم れゅنゅحيد البيヱالمختصرة أسس ت るيヤحدة المرحヱالم )るتتم( 

 
اأخرى لمسゅهمي الشركる اأュ لヤمجمヱعる  المヱحد المرحヤي تヱバد اأربゅح ヱぺ الخسゅئر ヱكل عنصر من عنゅصر الدخل الشゅمل

ヤيる )الحصる غير المسيطرة(، حتヴ لヱ كゅن هذا يぼدヵ إلヴ عجز في ぺرصدة حベヱボ ااقヤيる )الحصる غير ヱإلヴ حベヱボ ااق
المسيطرة(. عند الضرヱرة، يتュ إجراء تバدياれ عヴヤ البيゅنれゅ المゅليる لヤشركれゅ التゅبるバ لجバل سيゅسゅتゅヰ المحゅسبيる تتمゅشヴ مع 

طヱヤبヱ れゅحベヱボ المسゅهمين ヱاإيراداヱ れالمصゅريف ヱالتدفれゅボ السيゅسれゅ المحゅسبيる لヤمجمヱعる. يتュ حذف جميع المヱجヱداヱ れالم
 النボديる النゅتجる عن عمヤيれゅ ضمن المجمヱعる عند التヱحيد.

 
 ベヱボدان السيطرة، ضمن حボن فヱد ،るバبゅالت るفي الشرك るكيヤالم るالتغير في حص るلجゅバم ュالسيطرة التت るعヱالمجم れدボإذا ف .るكيヤم

ف بゅلمヱجヱداれ )بمゅ في ذلポ الشヰرة( ヱالمطヱヤبれゅ ذاれ الصヱ るヤالحصص غير المسيطرة عヴヤ شركる تゅبるバ، فإنゅヰ تヤغي ااعترا
. يتュ المرحヤي ヱمكヱنれゅ حベヱボ المヤكيる اأخرى بينمゅ يتュ ااعتراف بヵほ ربح ヱぺ خسゅرة نゅتجる ضمن بيゅن الدخل المヱحد

.るدلゅバال るيمボلゅظ به بヘر محتゅاستثم ヵほااعتراف ب 
 
3  れديراボالت ュإستخدا 
 

د البيゅنれゅ المゅليる المヱحدة المرحヤيる المختصرة يتطゆヤ من إدارة المجمヱعる الボيュゅ بتボديراヱ れاجتゅヰداれ تぼثر في قيمる إن إعدا
  .ゅヰصح عنヘالم ぺن تطرぺ المحتمل れゅاالتزامヱ المختصرة るيヤحدة المرحヱالم るليゅالم れゅنゅفي البي るليゅالم れゅبヱヤالمطヱ れداヱجヱالم

れ تぼثر في اإيراداヱ れالمصゅريف ヱالمخصصヱ れゅكذلポ في التغيراれ في الボيمる الゅバدلる التي كمぺ ゅن هذه التボديراヱ れااجتゅヰدا
 تظヰر ضمن بيゅن الدخل الشゅمل المヱحد المرحヤي.

 

 るيヤحدة المرحヱالم 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
د ينتج عنゅヰ مخゅطر هゅمる من الممكن ぺن تぼدヵ إلヴ تバدياれ جヱهريる في ぺرصدة المヱجヱداヱ れالمطヱヤبヱ れゅالتي ق المختصرة

 هي كمゅ يヤي:الゅボدمる الظゅهرة في البيゅنれゅ المゅليる المヱحدة المرحヤيる المختصرة خال الヘترة 
 

るمبدأ ااستمراري 
ヱعヴヤ الرغュ من  .الバمل عぺ ヴヤسゅس مبدぺ ااستمراريるفي استمرار ا عヴヤ المجمヱعる قدرةقゅمれ إدارة المجمヱعる بتボدير مدى 

 ュعد るلゅبح るيヤالمتج ゅヰتゅسゅكバانヱ るبيヤالس れشراぼديد من المバال ゅヰتゅالتي تحمل في طيヱ るالمحيط るديゅااقتص れالمتغيراヱ فヱالظر
るيヤبボن المستボالتي، ヤع ゅعدهゅلتس るفيゅارد الكヱالم ゅヰلدي るعヱن المجمぺ كدة منほمت るعヱمل في المدى فإن إدارة المجمバلゅااستمرار ب ヴ

 هゅمる حヱل تثير شكヱكゅ   من الممكن أن جヱهريる أمヱر بほيる ليسれ عヴヤ درايる اإدارة، فإن ヱعاヱة عヴヤ ذلポ المستボبヤي المنظヱر.
るعヱااستمرار قدرة المجم ヴヤة مستمرة عほااستمرار .كمنش ぺس مبدゅسぺ ヴヤحدة عヱالم るليゅالم れゅنゅإعداد البي ュد تボيه، فヤء عゅبن.るي 

 
るليゅالم れاヱلأد るدلゅالع るيمボال 

المヱحد المرحヤي عن طريベ اأسゅバر  بيゅن المركز المゅليفي حゅل عدュ تヱفر الボيمる الゅバدلる لヤمヱجヱداヱ れالمطヱヤبれゅ المゅليる بتゅريخ 
ن استخداュ نمゅذج المヤバنヱぺ る التداヱل النشط لبバض اأدヱاれ المゅليる، يتュ تボدير الボيمる الゅバدلる عبر طرベ تボييュ مختヱ るヘヤالتي تتضم

التسバير حيث يتュ الحصヱل عヴヤ المヱヤバمれゅ من ماحظる السベヱ. في حゅل تバذر ذلポ، فإن تحديد الボيمる الゅバدلる يتطゆヤ التボدير 
 ヱااجتゅヰد.

 

るنيゅاائتم れياヰالتس るتدني قيم 
ي بيゅن الدخل المヱحد المرحヤي تュヱボ المجمヱعる بمراجるバ التسヰياれ اإئتمゅنيる بشكل ربع سنヱ ヵヱتボدير كゅヘيる المヱぼنる المسجるヤ ف

.るيヤبボالمست るديボالن れゅボالتدف れفتراヱ لغゅاإدارة لمب れديراボت ヴヤء عゅبن  るعヱالمجم ュヱボت るيヤبボالمست るديボالن れゅボدير التدفボفي سبيل تヱ
.ゅヰيヤل عヱقع الحصヱالمت るنゅالضم るفي قيمゅصヱ ليゅضع المدين المヱ لヱح れداゅヰجتゅبشكل رئ ب るمبني れديراボإن هذه الت ヴヤيسي ع

 るنتيج ポذلヱ れديراボف عن التヤقد تخت るيヤバヘئج الゅن النتぺヱ نボالتي ュعدヱ ديرボمن الت るتヱゅヘمت れゅدرج ゅヰددة لバامل متヱعヱ れゅفرضي
 التغيراれ النゅجمる عن ヱぺضゅع ヱظرヱف تポヤ التボديراれ في المستボبل.

 

ュヱボرد، تヘبشكل من るمゅヰف الヤالسヱ ضヱرボال ュييボتج عن تゅالمخصص الن ヴإل るفゅإضゅض  بゅヘبتشكيل مخصص انخ るعヱالمجم
الボيمる بشكل جمゅعي ヱذلポ بتجميع الボرヱض ヱالسヤف ذاれ السمれゅ المتشゅبるヰ لمخゅطر اائتمゅن ヱتボييمゅヰ بشكل جمゅعي انخゅヘض 

るيمボال.
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 مصرف سヱريる المركزヵنボد ヱأرصدة لدى  4 
 
 2015كゅنヱن اأヱل  31 2016 آذار 31 

 るボغير مدق るボمدق 

 るريヱليرة س ليرة سるريヱ 
   

るد في الخزينボ916,941,267 1,148,878,197 ن 

ヵالمركز るريヱمع مصرف س るريゅالج れゅبゅ15,073,834,882 21,939,091,491 الحس 

 4,382,376,214 5,496,395,234 احتيゅطي ヱدائع )*(

**( るف الراهنヱالظر るنتيج るボヤع المغヱرヘد في الボ23,732,225 26,416,147 )ن 

 __________________ __________________ 

 28,610,781,069 20,396,884,588 
 

 
ヱفゅボ لヱボانين ぺヱنظمる المصゅرف، عヴヤ البنポ ااحتゅヘظ بゅحتيゅطي إلزامي لدى مصرف سヱريる المركزヵ عヴヤ شكل  (*)

 2016 آذار ヱ31دائع من دヱن فヱائد، ヱقد بヤغ رصيد ااحتيゅطي لدى مصرف سヱريる المركزヵ كمゅ في 
 من متヱسط ヱدائع الバماء ヱذلポ بゅاستنゅد الヴ الボرار %5 مثل نسبるي ذヵيرة سヱريヱ るالل  5,496,395,234مبヤغ

 ュزراء رقヱس الヤمج るسゅدر عن رئゅريخ  5938الصゅر 2بتゅيぺ  ュゅバヤغ 2011لヤبل مبゅボليرة  4,382,376,214 م
 ぺنشطる البنポ التشغيヤيる.إن هذا ااحتيゅطي إلزامي ヱا يتュ استバمゅله في . 2015كゅنヱن اأヱل  31سヱريる كمゅ في 

 
حيث تュ إغاقه نتيجる الظرヱف الراهنる ، المヱجヱد في فرع حゆヤ المدينる النボد 2016 آذار 31كمゅ في  يمثل المبヤغ( **)

 ュرق ヵالمركز るريヱمصرف س るボافヱم ヴヤل عヱد الحصバنيت .3201/161بヱك  るريヱالس れيراヤلゅرصدة بぺ غ منヤالمب
 るيمボرص 15,608,912بぺヱ るريヱليرة س るيمボب るريヱالس れيراヤلゅب るمヱボم るاأجنبي れماバلゅليرة  10,807,235دة ب

 ぺ15,608,912رصدة بゅلヤيراれ السヱريる بボيمる  مゅボبل 2016 آذار 31سヱريヱ るذلポ حسゆ سバر الصرف الゅボئュ بتゅريخ 
 るيمボب るريヱالس れيراヤلゅب るمヱボم るاأجنبي れماバلゅرصدة بぺヱ るريヱح 8,123,313ليرة س ポذلヱ るريヱر ليرة سバس ゆس

ا يشمل إا عمヤيれゅ  التゅمين ヱنظرا لكヱن عボد التほمين المبرュ مع شركる .2015 كゅنヱن اأヱل 31الصرف الゅボئュ بتゅريخ 
 れゅنヱぼين مヱتك ポإدارة البن れほيه ارتヤعヱ ،يضヱバلتゅب るلبゅمطヤمين لほالت るاصل مع شركヱالت ュيت ュل ،ベالحريヱ るالسرق

قد تュ إدراج هذه المヱぼنれゅ ضمن بند مخصصれゅ متنヱعる الظゅهر في بيゅن ، ヱكヱرالمذ لتغطيる النボد المヱجヱد في الヘرع
 .المرحヤي المركز المゅلي المヱحد

 ا تتゅボضヴ اأرصدة لدى مصرف سヱريる المركزぺ ヵيる فヱائد.
 
 أرصدة لدى المصゅرف 5

 

 )غير مدقるボ( 2016 آذار 31 

 るيヤرف محゅمص るرجيゅرف خゅع مصヱالمجم 

 るريヱليرة س るريヱليرة  ليرة سるريヱس 

    
ゆヤالط れتحヱ るريゅج れゅبゅ82,307,294,709 79,517,896,697 2,789,398,012 حس 

 ヱدائع استحゅボقゅヰ ااصヤي
 ぺ 3,014,408,326 32,422,680,000 35,437,088,326شヰر اぺ ヱقل 3خال فترة   

 ____________ _____________ _____________ 

 5,803,806,338 111,940,576,697 117,744,383,035 

 ____________ _____________ _____________ 
 

 )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل  31 

 るيヤرف محゅمص るرجيゅرف خゅع مصヱالمجم 
 るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س 
    

ゆヤالط れتحヱ るريゅج れゅبゅ87,472,949,778 86,877,964,004 594,985,774 حس 

 ヱدائع استحゅボقゅヰ ااصヤي
 ぺ 3,027,821,918 - 3,027,821,918شヰر اぺ ヱقل 3فترة خال   

 _____________ ______________ _____________ 
 3,622,807,692 86,877,964,004 90,500,771,696 

 _____________ ______________ _____________ 
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 )تتمる( أرصدة لدى المصゅرف 5
 

ヴضゅボرف التي ا تتゅاأرصدة لدى المص れغヤا بヱفي  2,789,398,012 ئدف ゅكم るريヱبل  2016 آذار 31ليرة سゅボم
 .2015 كゅنヱن اأヱل 31ليرة سヱريる كمゅ في  594,985,774

 
 

 إيداعれゅ لدى المصゅرف 6
 
 )غير مدقるボ( 2016 آذار 31 

 るيヤرف محゅمص  るرجيゅرف خゅع  مصヱالمجم 

 るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س 
اれ إيداعヱ( れゅدائع أجل ذ

استحベゅボ أصヤي أكثر من 
 24,038,560,483  23,778,560,483  260,000,000 ثاثる أشヰر(

      
 

 
 )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل  31 

 るيヤرف محゅمص  るرجيゅرف خゅع  مصヱالمجم 
 るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س 

 れدائع أجل ذاヱ( れゅإيداع
استحぺ ベゅボصヤي ぺكثر من 

 22,190,679,271  21,433,851,101  756,828,170 ثاثぺ るشヰر(
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 التسヰياれ اائتمゅنيる المبゅشرة )بゅلصゅفي( 7
 
 2015كゅنヱن اأヱل  31 2016 آذار 31 
 るボغير مدق るボمدق 
 るريヱليرة س るريヱليرة س 

   الشركれゅ الكبرى
るمدين るريゅج れゅبゅ7,220,576,543 7,628,440,526 حس 

 5,293,383 5,587,251 سゅبれゅ دائنる صدفる مدينるح

   

 4,066,119,748 3,407,539,442 قرヱض

 (70,624,827) (62,467,072) فヱائد مボبヱضる مボدمゅ عن قرヱض

   

るمヱمحس れ3,070,000 2,430,700 سندا 

 10,981,530,847 11,224,434,847 
   

るسطヱالمتヱ الصغيرة れالشركا   

 109,370,619 93,699,191 قرヱض

 (1,958,642) (253,881) فヱائد مボبヱضる مボدمゅ  عن الボرヱض

 93,445,310 107,411,977 

   

   ヱالボرヱض العゅボريる )التجزئる(  فراداأ

 1,642,335,521 1,513,344,276 قرヱض 

 (148,322,733) (137,951,860) فヱائد مボبヱضる مボدمゅ عن قرヱض

   

 1,375,392,416 1,494,012,788 
   

 12,825,859,612 12,450,368,573 المجمヱع

   

ينزل : مخصص تدني التسヰياれ اائتمゅنيる المبゅشرة 
)るن غير منتجヱس ديゅسぺ ヴヤ(4,879,303,585) (5,461,037,294) )ع 

 تدني التسヰياれ اائتمゅنيる المبゅشرة ينزل : مخصص
      )るن منتجヱس ديゅسぺ ヴヤ(784,593,742) (805,756,656) )ع 

)るظヱヘمح( るボヤバائد مヱ(1,304,301,493) (1,488,917,579) ينزل : ف 

   

 5,857,660,792 4,694,657,044 صゅفي التسヰياれ اائتمゅنيる المبゅشرة

   

 



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
るليゅالم れゅنゅل البيヱح れゅحゅحدة ايضヱالمختصرة الم るيヤالمرح 

 2016 آذار 31

13 

 
7 )るفي( )تتمゅلصゅشرة )بゅالمب るنيゅاائتم れياヰالتس 

 
 )るغير المنتج( るヤمゅバشرة غير الゅالمب るنيゅاإئتم れياヰالتس れغヤنسبته 7,416,916,265ب ゅم ヵぺ ،るريヱليرة س 

، في حين بヤغれ التسヰياれ 2016 آذار 31كمゅ في من رصيد إجمゅلي التسヰياれ اإئتمゅنيる المبゅشرة % 59.57
)るغير المنتج( るヤمゅバشرة غير الゅالمب るنيゅنسبته 6,772,326,090 اإئتم ゅم ヵぺ ،るريヱ52.80  ليرة س% ゅ31في  كم 

 . 2015كゅنヱن اأヱل 
  

ليرة سヱريヵぺ ،る مゅ نسبته  5,927,998,686 المبゅشرة غير الゅバمるヤ بバد تنزيل الヱヘائد المる るボヤバتسヰياれ اإئتمゅنيبヤغれ ال 
47.61 ゅشرة كمゅالمب るنيゅاإئتم れياヰلي التسゅ2016 آذار 31في % من رصيد إجم れياヰالتس れغヤفي حين ب ،

るボヤバائد المヱヘد تنزيل الバب るヤمゅバشرة غير الゅالمب るنيゅنسبت  5,468,024,597 اإئتم ゅم ヵぺ ،るريヱمن %  42.63 هليرة س
 ゅشرة كمゅالمب るنيゅاإئتم れياヰلي التسゅل  31في رصيد إجمヱن اأヱنゅ2015ك. 

 
، في 2016 آذار 31في ليرة سヱريる كمゅ   2,275,844,001غير الゅバمるヤ غير المبゅشرةる بヤغれ التسヰياれ اإئتمゅني

 るنيゅاإئتم れياヰالتس れغヤشرةغير حين بゅالمب るヤمゅバ1,849,731,522 غير ال  ゅكم ،るريヱل  31في ليرة سヱن اأヱنゅك
عヤمぺ ゅن البنポ يュヱボ بتكヱين المخصصれゅ الازمヱ るفゅボ لمボتضيれゅ قراراれ مجヤس النボد ヱالتسヤيف، ヱيتュ إدراج هذه  ،2015

 .المرحヤي المخصصれゅ ضمن بند مخصصれゅ متنヱعる الظゅهر في بيゅن المركز المゅلي المヱحد
 

 

 :مبゅشرةالئتمゅنيる ااتسヰياれ ال محヘظる ص تدنيمخص
 

 :فيمゅ يヤي تゅヘصيل حسゆゅ مخصص تدني تسヰياれ ائتمゅنيる مبゅشرة
 
 )るボغير مدق( れゅلي اأفراد الشركゅاإجم 

  るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س 
       

 5,663,897,327 875,736,041 4,788,161,286 2016كゅنヱن الثゅني  1في 

 602,896,623 (30,348,508) 633,245,131 خال الヘترة التغيير

 6,266,793,950 845,387,533 5,421,406,417 2016 أذار 31في 

     

    2016كゅنヱن الثゅني  1في 
るن غير منتجヱبل ديゅボتدني م れゅ4,879,303,585 625,131,319 4,254,172,266 مخصص 

るن منتجヱبل ديゅボتدني م れゅ784,593,742 250,604,722 533,989,020 مخصص 

     

    الヘترةإضゅفれゅ خال 

るن غير منتجヱبل ديゅボتدني م れゅ224,146,528 12,715,483 211,431,045 مخصص 

るن منتجヱبل ديゅボتدني م れゅ472,479 - 472,479 مخصص 

  ゅافرادي るيمボض الゅヘر  انخゅأسع れゅقヱفر( 
 663,366,208 - 663,366,208 الصرف(*  

ボض الゅヘانخ るيمゅعيゅر  جمゅأسع れゅقヱفر( 
 20,733,228 - 20,733,228 الصرف(*  

 れاستردادا** るن غير منتجヱ(298,945,690) (42,724,736) (256,220,954) من دي 

 れاستردادا** るن منتجヱ(42,793) (42,793) - من دي 

 (6,833,337) (296,462) (6,536,875) المستخدュ خال الヘترة من مخصص تدني غير منتج

    

    2016 آذار 31في 

るن غير منتجヱبل ديゅボتدني م れゅ5,461,037,294 594,825,604 4,866,211,690 مخصص 

るن منتجヱبل ديゅボتدني م れゅ805,756,656 250,561,929 555,194,727 مخصص 

    

 6,266,793,950 845,387,533 5,421,406,417 مخصص تسヰياれ ائتمゅنيる مبゅشرة

    
 

ヤتشك *.るاأجنبي るヤمバلゅب るحヱالممن れياヰبل التسゅボم るاأجنبي るヤمバلゅب れゅين مخصصヱتك るر الصرف نتيجゅバسぺ れゅقヱفر れ 
تنتج ااسترداداれ عن تسديداれ من قبل الバماء ヱぺ تحسن نゅتج عن إعゅدة الجدヱلる بゅلنسبる لヤديヱن غير المنتجヱぺ る تحسن  **

 نتجる.محヘظる التسヰياれ اائتمゅنيる بゅلنسبる لヤديヱن الم



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
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 ئتمゅنيる المبゅشرة )بゅلصゅفي( )تتمる(التسヰياれ اإ 7
 

( ュيف رقヤالتسヱ دボس النヤقرار مج ュゅحكぺ ヴヤًء عゅ902بنゆ/ن ュ/4 ريخゅت )ني  13ゅديل 2012تشرين الثバالمتضمن تヱ ،
( ュيف رقヤالتسヱ دボس النヤاردة في قرار مجヱال れゅيمヤバض التバ597بゆ/ن ュ/4( ュرار رقボالヱ ،)1079ゆ/ن ュ/4رゅت ) يخ

 30تゅريخ  ュ/1/2271التバميュ رقヱ ュ 2015نيسゅن  6تゅريخ  ヱ1145/ュ/1التバميュ رقゅ2014  ュني كゅنヱن الث 29
 مゅ يヤي :قュゅ البنポ ب (ュ/4 ن/ヱ902ゆالمتضمنين تمديد الバمل بゅلボرار رقュ ) 2015حزيران 

 
-  ュت،ゅヰظ بヘالمحت れゅالمخصص るيゅヘدير مدى كボلت るنيゅاإئتم るظヘمحヤد لヰج れراゅإعداد إختب  ポヤت れرヰظぺ قدヱ

れراゅغ  ااختبヤشرة بمبゅمب るنيゅإئتم れياヰبل تسゅボم れゅين مخصصヱرة تكヱليرة 542,451,036 ضر るريヱس
ヱارتれほ إدارة البنポ حجز ليرة سヱريヱ 269,585,326 ،るمخصصれゅ مゅボبل تسヰياれ إئتمゅنيる غير مبゅشرة بمبヤغ 

 れゅمخصص るفيゅالمبإض るنيゅاائتم れياヰالتس れゅشرةليصبح رصيد مخصصゅ غヤ764,297,686مب   るريヱليرة س
 2016 آذار 31كمゅ في ليرة سヱريヱ427,668,421  るمخصصれゅ التسヰياれ اائتمゅنيる غير المبゅشرة مبヤغ 

ليرة سヱريヱ582,172,298  るمبヤغ ليرة سヱريる لヤتسヰياれ اائتمゅنيる المبゅشرة  744,271,261 مゅボبل مبヤغ
. ヱبذلポ يصبح إجمゅلي المخصصれゅ المحتجزة 2015كゅنヱن اأヱل  31 كمゅ فيلヤتسヰياれ اائتمゅنيる غير المبゅشرة 

ليرة سヱريる كمゅ 1,326,443,559  ليرة سヱريる مゅボبل مبヤغ 1,191,966,107مبヤغ  2016 آذار 31كمゅ في 
 .2015كゅنヱن اأヱل  31في 

  
- れضヘماء انخバال れلتسديدا るَنتيج  るقيم ゆヱヤالمط ヴعن الحد اأدن るئضゅヘال れゅالمخصصヘظ بهالمحت  れゅبヤمتط ベفヱ

آذار  31كمゅ في  ليرة سヱريる 32,948,177ليصبح رصيدهゅ  (ュ/4 ن/902ゆقرار مجヤس النボد ヱالتسヤيف )
 .2015كゅنヱن اأヱل  31لبرة سヱريる كمゅ في  33,552,721مゅボبل مبヤغ  2016

 
 تتヤخص حركる الヱヘائد المるボヤバ فيمゅ يヤي:

 
 2015 كゅنヱن اأヱل 31 2016 أذار 31 
 るボغير مدق るボمدق 
 るريヱليرة س るريヱليرة س 
   

るترة/ السنヘال る976,411,159 1,304,301,493 الرصيد في بداي 
るترة/ السنヘخال ال るボヤバائد المヱヘ585,778,075 303,688,688 ال 

 るボヤバائد المヱヘمن ال れ(257,887,741) (119,072,602) ينزل: ااستردادا 

   

 1,488,917,579 1,304,301,493 
   

 



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
 المرحヤيる المختصرة المヱحدة ゅليるايضゅحれゅ حヱل البيゅنれゅ الم

 2016 آذار 31
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 مヱجヱداれ مゅليる متヱفرة لヤبيع 8
 
 2015كゅنヱن اأヱل  31 2016 آذار 31 
 るボغير مدق るボمدق 
 るريヱليرة س るريヱليرة س 

るقيヱر سゅاسع ゅヰبيع لヤفرة لヱمت るليゅم れداヱجヱم   
)ぺ( れゅشرك ュヰسぺ 78,715,000 79,875,000 

   

 78,715,000 79,875,000 
   

 
:れالسنداヱ ュヰيل اأسヤتح 

ヤتح:れالسنداヱ ュヰل  31 2016 آذار 31 يل اأسヱن اأヱنゅ2015ك 

 るボغير مدق るボمدق 

 るريヱليرة س るريヱليرة س 

   

 - - ثゅبれذاれ عゅئد 

 79,875,000 78,715,000 متغيرذاれ عゅئد 

 78,715,000 79,875,000 

 
)ぺ(  るمين بنسبほتヤل ゆヱرぺ るريヱالس るفي الشرك ポر البنゅالش5تمثل استثم ュヰسぺ من %るرك. ュر ب تゅااستثم ュييボر تバلسゅ

 يバتزュ البنポ ااحتゅヘظ بヰذا ااستثمゅر عヴヤ المدى البバيد. .السヱقي
 



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
るليゅالم れゅنゅل البيヱح れゅحゅحدة ايضヱالمختصرة الم るيヤالمرح 

 2016 آذار 31
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 مヱجヱداれ اخرى 9
 
 2015كゅنヱن اأヱل  31  2016 آذار 31  

るボغير مدق  るボمدق 
 ليرة سヱريる   سヱريる ليرة

        
 ً ゅدمボم るعヱريف مدفゅ58,564,903  53,564,877 مص 

 11,623,823  23,516,897 بヱعヱ れゅقرطゅسيるمخزヱن مط

 2,598,090  2,721,405 طヱابع

 8,551,838  12,116,609 مぺヱ ュرصدة مدينる مختるヘヤذ

 4,905,345  4,905,345 سヤف تراخيص عمل

るئيゅقض れماゅバف مヤ914,755  914,755 س 

 256,600,947  122,691,403 بنヱ ポヱمぼسسれゅ مصرفيる -فヱائد محるボボ غير مستحるボ الボبض 

  -تسヰياれ إئتمゅنيる مبゅشرة  -فヱائد محるボボ غير مستحるボ الボبض 
れゅسسぼ3,917,714    م 

 
- 

 8,723,116  7,180,261 )*(  متバثرين مصゅريف مستحるボ من مボترضين

ポبنヤل ゅヰكيتヤم れآل れداヱجヱم るボن مستحヱء لديゅفヱ 6,829,735  6,829,735 

  238,359,001  359,312,552 
 

عن الدفع حيث بヤغ مجمل  المتヱقヘينالボرヱض  ينيبرفع دعヵヱゅ قضゅئيる عヴヤ مد 2013لبنポ منذ عュゅ يュヱボ ا ((*
ヵヱゅريف هذه الدعゅفي  56,553,163 مص ゅكم るريヱبل  2016 آذار 31ليرة سゅボ57,965,768م  ゅكم るريヱليرة س

بボيمる  المذكヱرين مボترضينقيュ بヱالص حيゅة ヱحريベ مستحるボ من ال ゅ قュゅ البنポ بتسديدكم ،2015كゅنヱن اأヱل  31في 
 كゅنヱن اأヱل 31ليرة سヱريる كمゅ في  1,602,093 مゅボبل 2016 آذار 31ليرة سヱريる كمゅ في  1,471,843

بヤغれ هذه حيث  ،مصゅريف المدفヱعヱ るالتي ا يتヱقع استردادهゅهذه القュゅ البنポ بほخذ مخصصれゅ مゅボبل ヱقد  .2015
ليرة سヱريる كمゅ في   50,844,745 مゅボبل 2016 آذار 31في  كمゅ ليرة سヱري50,844,745る المخصصれゅ مبヤغ 

 .2015 كゅنヱن اأヱل 31
 
 

 مجمدة لدى مصرف سヱريる المركزヵالヱديعる ال 10
 

 ュرة رقボヘمن ال ゆ محدد في البند ヱه ゅ19كم  ュرق るصゅرف الخゅن المصヱنゅ28من ق  ュゅバヤرف 2001لゅالمص ヴヤع ゆيج ،
 ゆ ظゅヘااحت るصゅلدى 10الخ ポل البنゅسمぺائد. % من رヱن فヱبدヱ مجمدة るバديヱ شكل ヴヤع ヵالمركز るريヱمصرف س 

.るيヘعند التص るバديヱتحرير هذه ال ュيت 
 

 2015كゅنヱن اأヱل  31  2016 آذار 31  
  るボغير مدق  るボمدق 
  るريヱليرة س   るريヱليرة س 

        

るريヱيرة السヤلゅرصدة بぺ 215,789,800  215,789,800 

 ぺ 1,548,283,774  1,176,989,347رصدة بゅلدヱار اأمريكي

  1,764,073,574  1,392,779,147 
 

 
11 ポヱدائع بنヱ 

 
 المجمヱع     مصゅرف خゅرجيる     مصゅرف محヤيる   )غير مدقるボ( 2016 ذارأ 31

    るريヱليرة س     るريヱليرة س     るريヱليرة س 
       

るريゅج れゅبゅ47,406,157,038  46,613,819,613  792,337,425 حس 

            

            
 المجمヱع     مصゅرف خゅرجيる     مصゅرف محヤيる   )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل  31

    るريヱليرة س     るريヱليرة س     るريヱليرة س 
            

るريゅج れゅبゅ38,141,543,494  37,379,753,328  761,790,166 حس 

 



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
るليゅالم れゅنゅل البيヱح れゅحゅحدة ايضヱالمختصرة الم るيヤالمرح 

 2016 آذار 31
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 ヱدائع عماء 12

 
 2015اأヱل  ゅنヱنك 31  2016 آذار 31  
  るボغير مدق  るボمدق 
  るريヱليرة س  るريヱليرة س 

        
ゆヤالط れتحヱ るريゅج れゅبゅ41,756,710,959  54,697,974,598 )*( حس 

 ヱ 1,584,744,319  1,609,801,444دائع تヱفير

 ヱ 49,028,571,132  40,673,786,844دائع أجل ヱخゅضるバ اشゅバر

 ゆ 134,441,442  129,007,655(حسゅبれゅ مجمدة ) مボيدة السح

  105,445,731,491  84,169,306,902 

 
 آذار 31من اجمゅلي الヱدائع في  %0.68ليرة سヱريヵぺ る مゅ نسبته  717,885,394 مبヤغبجゅمدة * منヱ ゅヰدائع 

كゅنヱن اأヱل  31من إجمゅلي الヱدائع في  % 0.71ليرة سヱريヵぺ る مゅ نسبته  595,382,263 مゅボبل مبヤغ 2016
2015. 

   
 ليرة سヱريヵぺ る مゅ نسبته 393,745,904 مبヤغالتヱゅバني ヱالمشترポ داخل الجمヱヰريる الヱ ュゅバ بヤغヱ れدائع الボطゅع

 %  0.36 ليرة سヱريヵぺ る مゅ نسبته 302,089,376مゅボبل مبヤغ  2016 آذار 31في من إجمゅلي الヱدائع  0.37%
 .2015كゅنヱن اأヱل  31من إجمゅلي الヱدائع  في 

 
من إجمゅلي الヱدائع في % 51.91 ليرة سヱريヵぺ る مゅ نسبته54,740,534,155 التي ا تحمل فヱائد بヤغれ الヱدائع 

كゅنヱن  31% من إجمゅلي الヱدائع  في 49.65ليرة سヱريヵぺ る مゅ نسبته   41,793,836,729مゅボبل 2016 آذار 31
 .2015اأヱل 

 
الボطゅع حسゅبゅ れゅبれゅ شركれゅ قيد التほسيس れヱ اكتتالنゅتجる عن مجمヱع حسゅبゅ )مボيدة السحゆ( المجمدةبヤغれ الヱدائع 

من اجمゅلي  %0.13ليرة سヱريヵぺ る مゅ نسبته 134,441,442 المجمدة لゅボء رぺس المゅل المゅلي غير المصرفي 
 31من إجمゅلي الヱدائع في  %0.15 ليرة سヱريヵぺ る مゅ نسبته 129,007,655  مゅボبل 2016آذار  31 الヱدائع في

 .2015كゅنヱن اأヱل 
 
 

13 ゅمينほتるديボن れ 
 
 2015اأヱل  كゅنヱن 31  2016 آذار 31  
  るボغير مدق  るボمدق 

  るريヱليرة س   るريヱليرة س 
          

 152,343,757  181,256,780   تほمينれゅ نボديる مゅボبل تسヰياれ مبゅشرة

 1,234,939,989  1,577,448,332   تほمينれゅ نボديる مゅボبل تسヰياれ غير مبゅشرة

    1,758,705,112  1,387,283,746 

 
 
 



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
るليゅالم れゅنゅل البيヱح れゅحゅحدة ايضヱالمختصرة الم るيヤالمرح 
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 )مヱجヱداれ ضريبيる مぼجるヤ(مخصص ضريبる الدخل  14

 
 هي كمゅ يヤي: (المヱجヱداれ الضريبيる المぼجるヤ) مخصص ضريبる الدخل ن الحركる عヴヤإ

 
 2015اأヱل  كゅنヱن 31  2016 آذار 31  
  るボغير مدق  るボمدق 
  るريヱليرة س   るريヱليرة س 

        

るترة/ السنヘال る(87,722,604)  (70,387,044) رصيد بداي 

るボبゅس れاヱعن سن るضريب れゅقヱ66,002,622  - فر 

るعヱالدخل المدف る(66,002,622)  - يطرح: ضريب 

 17,335,560  103,535,411 ضريبる الدخل 
るترة/ السنヘال るيゅヰ(70,387,044)  33,148,367 رصيد ن 

 

 

 ュاヱعن أع るالضريبي れゅنゅالبي ュديボت ュ2011ت  ヴ2014إل  れゅتسديد مخصص ュتヱ ،ポاريخ المحددة لذلヱالت ゆحس ) ゅضمن(
.るليゅائر المヱلدى الد るقيد المراجع れزالゅهي مヱ れゅنゅفي هذه البي れردヱ ゅكم るالضريب 

 

 
 مヤخص تسヱيる الربح المحゅسبي مع الربح الضريبي :

 

 2015آذار  31  2016آذار  31  

  るボغير مدق  るボغير مدق 
  るريヱليرة س  るريヱليرة س 

     

 1,344,347,709  4,516,126,554  قبل الضريبる الربحصゅفي 
 るバبゅت るح شركゅربぺ :(2,422,968)  (1,370,246)  ينزل 

 (1,086,888,000)  (3,801,960,000)  تボييュ مركز الボطع البنيヵヱ غير المحぺ るボボربゅح ينزل

パヱرヘء الゅヘف إطゅ1,121,918  1,134,384  يض 

 11,549,437  11,681,466  ييضゅف استヰاポ المبゅن

 14,393,768  (343,900,801)  مخصص الخسゅئر اائتمゅنيる مصرヱف يضゅف  )ينزل استرداد(

 (814,505)  (381,316)  الصرفمヱぼنる تぺ ゆヤボسゅバر ينزل 

 (10,563,945)  33,942,045  مヱぼنれゅ غير مボبヱلる ضريبيゅ  )ينزل استرداد( يضゅف مصرヱف 
 (14,772,111)  12,192,989  خゅرجيる كゅヘاれمخصص  (تردادينزل اسيضゅف مصرヱف )

 ゅボبゅس るضヱمرف れゅنヱぼمن م ゅヰتغطيت れريف تمゅ(23,267,424)  (13,323,430)  ينزل مص 

  414,141,645  232,683,879 
     

 %25  %25  نسبる ضريبる الدخل

     

 58,170,970  103,535,411   ضريبる الدخل
 るضريبي れゅقヱف فرゅيضるボبゅس れاヱعن سن るعヱ35,907,645  -  مدف 

 94,078,615  103,535,411  المرحヤي الدخل المヱحد بيゅنالمدرج في  ضريبる الدخل
 



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
るليゅالم れゅنゅل البيヱح れゅحゅحدة ايضヱالمختصرة الم るيヤالمرح 

 2016 آذار 31

19 

 
 مطヱヤبれゅ اخرى 15

 
 2015اأヱل  كゅنヱن 31  2016 آذار 31  

るボغير مدق  るボمدق 

るريヱليرة س  るريヱليرة س 
        

 610,780,032  545,357,241 حヱااヱ れشيكれゅ قيد التحصيل

 ぺ 69,364,654  82,015,023مゅنれゅ ضريبيる مستحるボ الدفع

るدائن ュ31,398,130  39,653,570 ذم 

 91,361,482  104,488,016 مصゅريف مستحるボ الدفع

 ヱ 519,960,997  428,759,442دائع عماء -فヱائد مستحるボ الدفع  

るعヱح غير مدفゅربぺ るنصبぺ 12,515,134  12,515,134 

ぺالدفع るボمستح るنيヰم ゆゅバ41,946,488  69,691,727 ت 

 れ 240,864,755  347,711,693 مヱظヘين مستحるボ الدفعべمكゅف

 ぺ 42,836,268  11,016,341خرى

ゅدمボم るضヱبボم れاヱعماء  -عم れاゅヘ6,211,812  11,080,186 ك 

  1,655,812,548  1,663,715,577 

 
 

 رأس المゅل المكتتゆ به ヱالمدفヱع 16
 

ヤيب ゆل المكتتゅس المぺع به غ رヱالمدفヱ4,000,000,000  ヴヤع ゅزعヱم るريヱ40,000,000ليرة س  ュヰالس るقيم ュヰس
 るاحد ااسميヱفي  100ال ゅكم  るريヱ2016 آذار 31ليرة س ヱ31 لヱن اأヱنゅ2015 ك. 

 
 جميع ぺسュヰ البنポ ااسميる تボسュ الヴ فئتين:

 
ぺ るإا من قبل -فئ ゅヰكヤز تمヱالتي ا يج ュヰهي اأسヱ  .るريヱالس れيراヤلゅب ゅヰتسدد قيمت ヱ يينヱنバم ヱぺ يينバريين طبيヱص سゅشخぺ

ゆحس るاأجنبي れماバلゅب ュヰتゅبゅاكتت るتسديد قيم ュヰيヤع ゆجヱرج، يتゅيمين في الخボريين المヱسヤل るلنسبゅر بバنشرة صرف س 
 % من رぺسمゅل البنポ.51المركزヵ.  تشكل هذه الヘئる  سヱريる مصرف

 
ゆ るز -فئヱالتي يج ュヰهي اأسヱ  زراءヱس الヤرار من مجボب ゆنゅجぺ ヱぺ ゆيين عرヱنバم ヱぺ يينバص طبيゅشخぺ من قبل ゅヰكヤتم

ゆحس るاأجنبي れماバلゅب ゅヰتسدد قيمتヱ رバمصرف نشرة صرف س るريヱس  るئヘتشكل هذه الヱ  .ヵل 49المركزゅسمぺمن ر %
.ポالبن 

 
 るل نسب.ュ.جر شヰالمヱ نゅلبن ポبن ポヤ49يمت .ポل البنゅس مぺمن ر % 

 
 2001 لュゅバ 28 رقュ الゅボنヱن بنヱد ぺحكュゅ بバض تバديل المتضمن 3 رقュ الゅボنヱن صدر 2010الثゅني  كゅنヱن 4 بتゅريخ

ュヱالمرسヱ ュ35 رق ュゅバ2005 ل ヵالذヱ دة يتضمنゅالحد زي ヴس اأدنぺل لرゅم ポヱالبن るヤمゅバفي ال るريヱヰالجم るربيバال るريヱالس 
 ヱぺضゅعゅヰ لتヱفيベ سنヱاれ 3 مるヤヰ المرخصる البنポヱ منحヱ れقد فيمゅ يخص البنポヱ التヤボيديる. سヱريる ليرة مヤيゅراれ 10 ليصبح
 4سنヱاれ إلヴ  3تュ تمديد هذه المるヤヰ من  2011لヱ .17  ュゅバبمヱجゆ الゅボنヱن رقュ المطゆヱヤ اأدنヴ الحد الヴ رぺسمゅلゅヰ بزيゅدة

ヱبمヱجゆ قرار رئゅسる  .2013لュゅバ  63سنヱاれ بمヱجゆ المرسュヱ التشريバي رقュ  5سنヱاヱ れقد تュ تمديد المるヤヰ لتصبح 
ヤمج ュزراء رقヱريخ  /13س الゅت ヱ.ュ22  نゅلتصبح  2015نيس るヤヰتمديد الم ュ6ت .れاヱسن 

 
 



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
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 ر المتراكュ في الボيمる العゅدلる لヤمヱجヱداれ المゅليる المتヱفرة لヤبيعالتغي 17

 
 )غير مدقるボ( 2016 آذار 31  

 المجمヱع مヱجヱداれ مゅليる متヱفرة لヤبيع  

  ュヰأس  れسندا    
  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س 

       

      

 22,406,250  -  22,406,250 الرصيد في بدايる الヘترة

 ュبيعالتغير المتراكヤفرة لヱالمت るليゅالم れداヱجヱمヤل るدلゅバال るيمボ(1,160,000)  -  (1,160,000) في ال 

るヤجぼم るضريبي れゅبヱヤ290,000  -  290,000 مط 

 21,536,250  -  21,536,250 الرصيد في نゅヰيる الヘترة

      
 )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل  31 
 المجمヱع مヱجヱداれ مゅليる متヱفرة لヤبيع 

 ュヰسぺ  れسندا   
 るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س 
      

るالسن る27,337,500  -  27,337,500 الرصيد في بداي 

 ュبالتغير المتراكヤفرة لヱالمت るليゅالم れداヱجヱمヤل るدلゅバال るيمボ(6,575,000)  -  (6,575,000) يعفي ال 

るヤجぼم るضريبي れゅبヱヤ1,643,750  -  1,643,750 مط 

るالسن るيゅヰ22,406,250  -  22,406,250 الرصيد في ن 
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18  (るئر المتراكمゅالخس )るボボرة المحヱح المدゅاأرب るボボغير المح 
 

ヱالتバميュ رقュ  2008لュゅバ  362تسヤيف رقュ قرار مجヤس النボد ヱالヱطبゅボً لتヤバيمれゅ مصرف سヱريる المركزヵ الصゅدرة 
لヘرヱقれゅ الボطع غير المحヱ るボボغير الゅボبるヤ لヤتヱزيع النゅتجる  دヱرةالم ربゅح، يتュ فصل اأ2009شبゅط  12تゅريخ  952/100

 آذار ヱ31عヤيه فإنه ا يヱجد ぺربゅح قゅبるヤ لヤتヱزيع كمゅ في  عن إعゅدة تボييュ مركز الボطع البنيヵヱ من حسゆゅ اأربゅح المدヱرة.
2016 ヱ31  لヱن اأヱنゅ2015ك. 

 
 

19 るائد الدائنヱヘال 
 
 2015آذار  31  2016آذار  31  

るボغير مدق  るボغير مدق 
るريヱليرة س  るريヱليرة س 

       
 303,221,436  502,898,241 فヱائد ぺرصدة ヱايداعれゅ لدى مصゅرف

 9,227,888  - فヱائد مヱجヱداれ مゅليる متヱفرة لヤبيع

るنيゅائتم れياヰشرة تسゅمب    
れゅسسぼمヤل    

るمدين  るريゅج れゅبゅائد حسヱ66,960,742  61,264,041 ف 
るمヱمحس れائد سنداヱ3,280,336  1,655,751 ف 

 111,691,083  110,816,172 مぼسسれゅ –فヱائد قرヱض 
 46,221,035  119,072,602 مستردة من ديヱن غير منتجるفヱائد 

)るلأفراد )التجزئ    
 18,502,807  8,751,297 فراد )التجزئる(لأ -فヱائد قرヱض 

     

  804,458,104  559,105,327 

        

    

 
 

20 るائد المدينヱヘال 
 
 2015آذار  31  2016آذار  31  
 غير مدقるボ  ير مدقるボغ  
  るريヱليرة س   るريヱليرة س 

    ヱدائع العماء

 ヱ 24,149,655  26,675,423دائع تヱفير
 ゅ 195,403,680  230,186,377ضるバ إشゅバرヱدائع أجل ヱخ

ポヱدائع بنヱ 21,869,705  4,763,052 
るديボن れゅمينほ1,236,232  333,821 ت 

  241,756,861  262,861,084 
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12 るسيゅاأس るالحص るضヘالمخヱ ترةヘمن ربح ال ュヰسヤل ポهمي البنゅمس ヴئدة إلゅالع 
 

ربゅح الヘترة عヴヤ الヱسطي المرجح لバدد اأسュヰ الゅボئمる خال ぺسمる يمكن حسゆゅ حصる السュヰ الゅバدヵ الヱاحد من خال ق
 الヘترة ヱ ذلポ كمゅ يヤي:

 2015آذار  31  2016آذار  31 
 るボغير مدق  るボغير مدق 
        

)ليرة سヱريる( بنポربح الヘترة الゅバئد الヴ مسゅهمي ال   4,411,933,425  1,249,106,069 

 
 40,000,000 داヱل خال الヘترةالヱسطي المرجح لバدد ااسュヰ قيد الت

 
40,000,000 

     
الحصる اأسゅسيヱ るالمخヘضる لヤسュヰ من ربح الヘترة )ليرة 

)るريヱ31.23  110.30 س 

        

 
لゅヰ تほثير عヴヤ  أدヱاれ قد يكヱن بنポن قيمる الحصる المخヘضる لヤسュヰ من ربح الヘترة مطゅبるボ لヤحصる اأسゅسيる لバدュ اصدار الإ

るمن اار حص ュヰالسヰヤيヱح عند تحゅبゅ. 
 
 

 النボد ヱ مゅ في حكمه 22
 
 2015 آذار 31  2015اأヱل  كゅنヱن 31  2016 آذار 31 

 るボغير مدق  るボمدق  るボغير مدق 
  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س 
            

 るريヱاأرصدة لدى مصرف  سヱ دボالن     
)*( ヵ16,963,910,535  15,990,776,149  23,087,969,688 المركز 

يضゅف: ぺرصدة لدى المصゅرف التي 
 68,267,567,494  90,500,771,696  117,744,383,035 تستحベ خال ثاثぺ るشヰر

 ベالتي تستح ポヱدائع البنヱ :ينزل
 (28,853,763,903)  (38,141,543,494)  (47,406,157,038) ثاثぺ るشヰر خال

  93,426,195,685  68,350,004,351  56,377,714,126 

 
 

 ايستخدュ احتيゅطي الヱدائع لدى مصرف سヱريる المركزヵ في نشゅطれゅ البنポ التشغيヤيる اليヱميる لذلポ ا يバتبر جزء من )*(
 النボد ヱمゅ في حكمه.
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23 るعاق れمع أطراف ذا れماゅالمع  
 

:るليゅلغ التゅس اإدارة من المبヤء مجゅعضぺヱ ゅيヤバاإدارة ال れゅيضヱバن تヱتتك 
 
 2015 ذارぺ 31  2016 ذارأ 31  
  るボغير مدق  るボغير مدق 
  るريヱليرة س  るريヱليرة س 
        

 2,732,615  30,177,045 مجمヱع تヱバيضれゅ مヱظヘي اإدارة الرئيسيين

 
.れべفゅمك ヱぺ れゅيضヱバت ヱぺ ゆاتヱر るيぺ س اإدارةヤء مجゅعضぺ ヴضゅボا يت 

 
 تعゅماれ مع أطراف ذاれ عاقる أخرى

ぺعضゅء اإدارة الヤバيゅ قゅمれ المجمヱعる )ضمن ぺعمゅلゅヰ ااعتيゅديる( بتゅバماれ تجゅريる مع بゅإضゅفる إلヴ التゅバماれ مع 
ستخداヱ ،ゅ ュبةヱالمسمヱحる بمヱجゆ الボراراヱ れاأنظمる النゅفذ ف ذاれ الバاقる بحدヱد التゅバماれ التجゅريる السゅئدةطرااأ

 ぺسゅバر الヱヘائد ヱالバمヱاれ التجゅريる السゅئدة.
 

البيゅنれゅ المゅليる لヤشركる التゅبるバ سヱريヱ るالمヰجر لヤخدمれゅ المゅليる المرحヤيる المختصرة ة تشمل البيゅنれゅ المゅليる المヱحد
 المحدヱدة المسヱぼليる. إن حصる البنポ في حベヱボ مヤكيる الشركる التゅبるバ مヱضحる كمゅ يヤي:

 
  るالتابع るالشرك るق ملكيヱボمن ح ポالبن るحص 

  るحص
ポالبن 

 2015كゅنヱن اأヱل  31 2016 ذارأ 31

 مدقるボ るボغير مدق  
 % るريヱليرة س るريヱليرة س 
    

شركる سヱريヱ るالمヰجر لヤخدمれゅ المゅليる المحدヱدة 
るليヱぼ177,558,687 178,271,215 52 المس 

  ___________ ____________ 

 
るليゅالم れゅخدمヤجر لヰالمヱ るريヱس るل شركゅسمぺغ رヤيب  るليヱぼدة المسヱ300,000,000المحد  るحص れغヤب .るريヱليرة س

 ليرة سヱريる ا غير. 156,000,000المحدヱدة المسヱぼليる  من رぺسمゅل شركる سヱريヱ るالمヰجر لヤخدمれゅ المゅليる بنポال
 

 المرحヤيる المختصرة. تュ استبゅバد رصيد ااستثمゅر في الشركる التゅبるバ عند إعداد البيゅنれゅ المゅليる المヱحدة
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23 るعاق れمع أطراف ذا れماゅالمع )るتتم( 

 
 

 المجمヱع   قるالجるヰ ذاれ العا  

  
ュاأ るالشرك  れゅالشركヱ

るボيボالش  るヘيヤالح れゅالشرك  るبعゅالت れゅالشرك*  
 2015كゅنヱن اأヱل   31 2016 آذار 31   أعضゅء مجヤس اإدارة 

   るボغير مدق   るボغير مدق   るボغير مدق   るボغير مدق    るボغير مدق るボمدق 
 るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س   るريヱليرة س るريヱليرة س 

                   بنヱد داخل بيゅن المركز المゅلي المヱحد:

 るريゅج れゅبゅحس るممدين(れداヱجヱ) 60,748,246,164  -  -  -  60,748,246,164 49,196,246,481 

 46,592,573,575  35,814,421  13,677,987  10,138,331  46,652,204,314 37,416,561,218 (ヱヤبれゅحسゅبれゅ جゅريる دائنる )مط

 614,852,384  -  60,161  614,912,545 473,038,359  - (ヱヤبヱれゅدائع أجل )مط
           

           بنヱد خゅرج بيゅن المركز المゅلي المヱحد:

 205,638,307 280,447,836  -  -  -  280,447,836 كゅヘاヱ れاردة

 - 44,030,800  -  -  -  44,030,800 بヱالص 

           نゅصر بيゅن الدخل المヱحد:ع

るدائن れاヱعمヱ ائدヱ927,341,943 282,456,104  -  -  -  282,456,104 ف 

るمدين れاヱعمヱ ائدヱ41,409,729 22,746,502  **947  -  1,026,996  21,718,559 ف 

 67,404,058 18,940,487  -  -  18,940,487  -  مصゅريف التほمين

 18,169,345 6,000,000  -  -  6,000,000  - صحي مヱظヘين تほمين

 ぺ 16,526,375  -  -  -  16,526,375 5,070,765تゆゅバ اإدارة***

           

るفيゅإض れゅمヱヤمع           
れゅهمゅمسヱ れراゅ257,433,687 256,986,215  -  178,271,215  78,715,000  - استثم 

 

 
 

* ゅاردة ضمن الشركヱال ュゅد اأرقゅバاستب ュحدةتヱالم るليゅالم れゅنゅفي البي るバبゅالت れ .المختصرة るيヤالمرح 
 .%7بヤغれ ** مバداれ الゅヘئدة الممنヱحる عヴヤ الヱدائع أعضゅء مجヤس اإدارة 

 ヱمسゅعداれ فنيる لヤبنポ. خدمれゅنتيجる تボديمه  لبنゅن ヱالمヰجردارة المصゅريف المستحるボ لبنポ تمثل أتعゆゅ اإ  ***
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 إدارة المخゅطر       24

 
 فصゅحれゅ الكميる لمخゅطر اإئتمゅناا
 
 ( تヱزيع التعرضれゅ لヤتسヰياれ اائتمゅنيる حسゆ درجる المخゅطر1
 

 ュرار رقボال ュゅحكぺ ヴヤًء عゅالتصنيف بن ュ902تゆ /ن ュ/4 درゅيف الصヤالتسヱ دボس النヤريخ  من مجゅني  13بتゅ2012تشرين الث ヵالذヱ 
 2009كゅنヱن اأヱل  9الصゅدر بتゅريخ  ュ/ゆ4 ن/ ヱ597التسヤيف رقュ الصゅدرين عن مجヤس النボد  ينجゅء مバداً لبバض ぺحكュゅ الボرار

ヱرارボال ュن/650 رق ュ/ゆ4  ريخゅدر بتゅن  14الصゅرا2010نيسボال ゆجヱر بمヱرار المذكボلゅمل بバتمديد ال ュقد تヱ ،1079 رゆ/ن ュ/4 
 2015نيسゅن  6تゅريخ  ヱ ،1145/ュ/1صدر احゅボً التバميュ رقュ 2014حتヴ نゅヰيる عュゅ  2014كゅنヱن الثゅني  29الصゅدر بتゅريخ 

 ュرق ュميバالتヱ2271/ュ/1  ريخゅ2015حزيران  30ت  ュرار رقボلゅمل بバالمتضمنين تمديد الヱ902ゆ/ن ュ/4  れゅيمヤバر تヱلحين صد
 جديدة بヰذا الخصヱص.

 
 )غير مدقるボ( 2016آذار  31                   

るريヱاأفراد ليرة س   るريゅボض العヱرボال  

 れゅالشرك
الصغيرة 

るسطヱالمتヱ 

 

 れゅع  الكبيرةالشركヱالمجم 

          
 

     

 -  -  23,887 ديヱن متدنيる المخゅطر
 

517,412  541,299 

 -  269,406,362  56,089,463 عゅديる )مボبヱلる المخゅطر(
 

3,620,061,269  3,945,557,094 

  

 

    

 

   

るボغير مستح ゅヰ246,105,274  52,082,885 من  - 
 

3,547,686,007  3,845,874,166 

るボمستح ゅヰ23,301,088  4,006,578 :*من  - 
 

72,375,262  99,682,928 

 るيゅ30لغ  ュヱ12,962,466  1,887,721 ي  - 
 

2,577,949  17,428,136 

 -  4,418,703  879,488 يュヱ 60يュヱ لغゅيる  31من
 

68,997,313  74,295,504 

 -  5,919,919  1,239,369 يュヱ 90يュヱ لغゅيる  61من 
 

800,000  7,959,288 

       
 

   
حれ المراقبる )تتطゆヤ اهتمゅمゅ ت

ゅصゅ7,651,769  22,351,928  2,381,347  (خ 
 

1,054,968,871  1,087,353,915 

るボغير مستح ゅヰ4,216,512  4,046,293  825,331 من 
 

746,045,579  755,133,715 

:るボمستح ゅヰ3,435,257  18,305,635  1,556,016 من 
 

308,923,292  332,220,200 

 るيゅ90لغ  ュヱ2,885,401  4,174,532  222,720 ي 
 

238,734,309  246,016,962 

 549,856  9,044,161  690,395 يュヱ 120يュヱ لغゅيる  91من 
 

51,116,097  61,400,509 

 -  5,086,942  280,286 يュヱ 150يュヱ لغゅيる  121من 
 

-  5,367,228 

 -  -  362,615 يュヱ 179يュヱ لغゅيる  151من 
 

19,072,886  19,435,501 

:るヤمゅ85,793,541  334,909,786  690,229,643 غير ع 
 

6,305,983,295  7,416,916,265 

 253,300  43,657,472  1,726,691 دヱن المستヱى
 

3,750,000  49,387,463 

ゅヰفي ポヱ2,177,400  24,745,327  7,215,476 مشك 
 

386,500,310  420,638,513 

 る 681,287,476  266,506,987  83,362,841 ) رديئる (هゅلك
 

5,915,732,985  6,946,890,289 

      
 

   

 93,445,310  626,668,076  748,724,340 المجمヱع 
 

10,981,530,847  12,450,368,573 

るボヤائد معヱ(9,746,614)  (152,686,241)  (77,995,975) يطرح : ف 
 

(1,248,488,749)  (1,488,917,579) 

 يطرح : مخصص التدني
                                                         

(670,728,365)  
            

(174,659,168)  (80,668,642)  
 
(5,340,737,775)  (6,266,793,950) 

      
 

   

 3,030,054  299,322,667  - الصゅفي
 4,392,304,323  4,694,657,044 

 
 
 
 



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
るليゅالم れゅنゅل البيヱح れゅحゅحدة ايضヱالمختصرة الم るيヤالمرح 

 2016 آذار 31

26 

 
 

 )تتمる( إدارة المخゅطر       24
 

 )تتمる( اافصゅحれゅ الكميる لمخゅطر اإئتمゅن
 
 )تتمる( ( تヱزيع التعرضれゅ لヤتسヰياれ اائتمゅنيる حسゆ درجる المخゅطر1

 
 

 )مدقるボ(  2015كゅنヱن اأヱل  31                   

るريヱاأفراد ليرة س   るريゅボバض الヱرボال  

 れゅالشرك
الصغيرة 

るسطヱالمتヱ 

 

 المجمヱع  الكبيرةركれゅ الش

          
 

     

 -  -  14,886 ديヱن متدنيる المخゅطر
 

1,957,414  1,972,300 

 -  287,346,175  78,385,523 عゅديる )مボبヱلる المخゅطر(
 

4,692,418,384  5,058,150,082 

  

 

    

 

   

るボغير مستح ゅヰ250,257,116  66,881,517 من  - 
 

4,620,795,347  4,937,933,980 

るボمستح ゅヰ37,089,059  11,504,006 :*من  - 
 

71,623,037  120,216,102 

 るيゅ30لغ  ュヱ18,001,718  5,080,572 ي  - 
 

3,098,930  26,181,220 

 -  14,882,971  2,447,556 يュヱ 60يュヱ لغゅيる  31من
 

68,524,107  85,854,634 

 -  4,204,370  3,975,878 يュヱ 90يュヱ لغゅيる  61من 
 

-  8,180,248 

       
 

   
 ゅمゅاهتم ゆヤتتط( るالمراقب れتح

)ゅصゅ15,129,905  19,410,095  4,865,397  خ 
 

954,005,743  993,411,140 

るボغير مستح ゅヰ12,735,043  5,495,386  1,016,773 من 
 

866,823,916  886,071,118 

:るボمستح ゅヰ2,394,862  13,914,709  3,848,624 من 
 

87,181,827  107,340,022 

 るيゅ90لغ  ュヱ1,093,124  2,106,906  566,286 ي 
 

61,765,450  65,531,766 

 88,745  5,672,326  1,770,098 يュヱ 120يュヱ لغゅيる  91من 
 

-  7,531,169 

 1,212,993  6,135,477  1,054,227 يュヱ 150يュヱ لغゅيる  121من 
 

21,701,377  30,104,074 

 -  -  ュ 458,013يヱ 179يュヱ لغゅيる  151من 
 

3,715,000  4,173,013 

:るヤمゅ92,282,072  352,428,647  751,562,065 غير ع 
 

5,576,053,306  6,772,326,090 

 160,000  55,908,184  4,216,070 دヱن المستヱى
 

87,054,372  147,338,626 

ゅヰفي ポヱ3,748,399  11,736,625  11,951,724 مشك 
 

231,887,200  259,323,948 

) るرديئ ( るلكゅ88,373,673  284,783,838  735,394,271 ه  
5,257,111,734  6,365,663,516 

      
 

   

 107,411,977  659,184,917  834,827,871 المجمヱع 
 

11,224,434,847  12,825,859,612 

るボヤバائد مヱ(10,272,055)  (160,473,088)  (95,683,345) يطرح : ف 
 

(1,037,873,005)  (1,304,301,493) 

 (5,663,897,327)  (4,700,862,404)  (87,298,882)  (143,947,772)  (731,788,269) يطرح : مخصص التدني

      
 

   

 5,857,660,792  5,485,699,438  9,841,040  354,764,057  7,356,257 الصゅفي

 
ヱぺ الヱヘائد، ヱيバتبر الحسゆゅ الجゅرヵ المدين مستحゅボ إذا تجヱゅز السボف  * يバتبر كゅمل رصيد الدين مستحゅボ في حゅل استحぺ ベゅボحد اأقسゅط

 الممنヱح.
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24       )るطر )تتمゅإدارة المخ 
 

)るن )تتمゅطر اإئتمゅلمخ るالكمي れゅحゅاافص 
 

1)るتتم( طرゅالمخ るدرج ゆحس るنيゅاائتم れياヰتسヤل れゅزيع التعرضヱت ) 
 

 رة حسゆ درجる المخゅطر ヱفベ الجدヱل التゅلي:التバرضれゅ اائتمゅنيる غير المبゅشتتヱزع 
 

         )غير مدقるボ( 2016 آذار 31

るريヱاأفراد ليرة س るريゅボض العヱرボال 
 れゅالصغيرة الشرك

るسطヱالمتヱ الكبرى れゅع الشركヱالمجم 

      
 1,964,685,703 1,964,685,703 - - - ديヱن متدنيる المخゅطر

 979,149,325 979,149,325 - - - عゅديる )مボبヱلる المخゅطر(

 ゅمゅاهتم ゆヤتتط( るالمراقب れتح
)ゅصゅ354,632,356 354,632,356 - - - خ 

るボغير مستح ゅヰ354,632,356 354,632,356 - - - من 

:るボمستح ゅヰمن - - - - - 

 るيゅ90لغ  ュヱي - - - - - 

 - - - - - يュヱ 120يュヱ لغゅيる  91من 

 - - - - - يュヱ 150يュヱ لغゅيる  121من 

 - - - - - يュヱ 179يュヱ لغゅيる  151من 

:るヤمゅ2,275,844,001 2,275,844,001 - - - غير ع 

 1,366,076,250 1,366,076,250 - - - دヱن المستヱى

ゅヰفي ポヱ220,154,000 220,154,000 - - - مشك 

) るرديئ ( るلكゅ689,613,751 689,613,751 - - - ه 

 5,574,311,385 5,574,311,385 - - - المجمヱع

るボヤバائد مヱيطرح : ف - - - - - 

 (2,051,626,807) (2,051,626,807) - - - يطرح : مخصص التدني

 3,522,684,578 3,522,684,578 - - - الصゅفي

 
 

     )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل  31
 

  

るريヱاأفراد ليرة س 
الボرヱض 

るريゅボバال 
 れゅالصغيرة الشرك

るسطヱالمتヱ الكبرى れゅع الشركヱالمجم 

      
 1,284,543,457 1,284,543,457 - - - ديヱن متدنيる المخゅطر

 459,908,112 459,908,112 - - - عゅديる )مボبヱلる المخゅطر(

 ゅمゅاهتم ゆヤتتط( るالمراقب れتح
)ゅصゅ268,824,103 268,824,103 - - - خ 

るボغير مستح ゅヰ268,824,103 268,824,103 - - - من 

:るボمستح ゅヰمن - - - - - 

 るيゅ90لغ  ュヱي - - - - - 

 - - - - - يュヱ 120يュヱ لغゅيる  91من 

 - - - - - يュヱ 150يュヱ لغゅيる  121من 

 - - - - - يュヱ 179يュヱ لغゅيる  151من 

:るヤمゅ1,849,731,522 1,849,731,522 - - - غير ع 

 1,199,789,100 1,199,789,100 - - - دヱن المستヱى

ゅヰفي ポヱمشك - - - - - 

) るرديئ ( るلكゅ649,942,422 649,942,422 - - - ه 

 3,863,007,194 3,863,007,194 - - - المجمヱع

るボヤバائد مヱيطرح : ف - - - - - 

 (1,635,218,184) (1,635,218,184) - - - يطرح : مخصص التدني

 2,227,789,010 2,227,789,010 - - - الصゅفي
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24       )るطر )تتمゅإدارة المخ 

 
 مخゅطر اإئتمゅن )تتمる(اافصゅحれゅ الكميる ل

 

1 ))るطر )تتمゅالمخ るدرج ゆحس るنيゅاائتم れياヰتسヤل れゅزيع التعرضヱت 
 

れياヰبل التسゅボم れゅنゅضمヤل るدلゅバال るيمボزيع الヱشرة تゅلي  المبゅن المركز المゅحد داخل بيヱيالمヤالمرح 
 

      )غير مدقるボ( 2016 آذار 31

るريヱاأفراد ليرة س るريゅボض العヱرボال 

 れゅالصغيرة الشرك
るسطヱالمتヱ الكبرى れゅع الشركヱالمجم 

      

 541,299 517,412 - - 23,887 ديヱن متدنيる المخゅطر

 2,405,420,154 2,210,526,196 - 165,769,825 29,124,133 عゅديる )مボبヱلる المخゅطر(

 ゅمゅاهتم ゆヤتتط( るالمراقب れتح
) ゅصゅ831,505,130 800,937,039 7,651,769 20,782,702 2,133,620 خ 

:るヤمゅ4,012,238,412 3,356,434,541 85,793,541 220,487,702 349,522,628 غير ع 

 38,070,998 3,750,000 253,300 32,821,242 1,246,456 دヱن المستヱى

ゅヰفي ポヱ339,235,737 310,100,983 2,177,400 20,508,313 6,449,041 مشك 

) るرديئ ( るلكゅ3,634,931,677 3,042,583,558 83,362,841 167,158,147 341,827,131 ه 

      

 7,249,704,995 6,368,415,188 93,445,310 407,040,229 380,804,268 المجمヱع 

      

:ゅヰمن      

るديボن れゅمينほ162,308,330 160,188,929 112,120 - 2,007,281 ت 

るريゅボ2,621,330,452 2,101,334,779 92,887,287 387,552,197 39,556,189 ع 

れゅآليヱ れراゅ531,576,494 235,161,108 - - 296,415,386 سي 

るشخصي るلゅヘ3,934,489,719 3,871,730,372 445,903 19,488,032 42,825,412 ك 

 7,249,704,995 6,368,415,188 93,445,310 407,040,229 380,804,268 المجمヱع 

      

      )مدقるボ(  2015كゅنヱن اأヱل  31

 الボرヱض الゅボバريる اأفراد سヱريるليرة 
الشركれゅ الصغيرة 

るسطヱالمتヱ الكبرى れゅع الشركヱالمجم 

      

 1,972,295 1,957,411 - - 14,884 ديヱن متدنيる المخゅطر
 2,879,953,351 2,653,948,476 - 176,272,416 49,732,459 عゅديる )مボبヱلる المخゅطر(

 ゅمゅاهتم ゆヤتتط( るالمراقب れتح
)ًゅصゅ760,901,263 723,778,569 15,129,905 17,444,976 4,547,813 خ 

:るヤمゅ3,970,613,823 3,253,485,412 92,282,072 230,559,326 394,287,013 غير ع 
 128,583,514 83,843,395 160,000 41,153,869 3,426,250 دヱن المستヱى

ゅヰفي ポヱ190,239,524 166,967,700 3,748,399 8,979,845 10,543,580 مشك 

) るرديئ ( るلكゅ3,651,790,785 3,002,674,317 88,373,673 180,425,612 380,317,183 ه 

      

 7,613,440,732 6,633,169,868 107,411,977 424,276,718 448,582,169 المجمヱع 
      

:ゅヰمن      

るديボن れゅمينほ138,954,067 136,115,446 - - 2,838,621 ت 

るريゅボ3,085,020,883 2,520,998,171 106,966,074 404,127,495 52,929,143 ع 
れゅآليヱ れراゅ652,447,916 308,767,078 - - 343,680,838 سي 

るشخصي るلゅヘ3,737,017,866 3,667,289,173 445,903 20,149,223 49,133,567 ك 

 7,613,440,732 6,633,169,868 107,411,977 424,276,718 448,582,169 المجمヱع 
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24   )るإدارة المخاطر )تتم 

 

)るن )تتمゅطر اإئتمゅلمخ るالكمي れゅحゅاافص 
 

1)るتتم( طرゅالمخ るدرج ゆحس るنيゅاائتم れياヰتسヤل れゅزيع التعرضヱت ) 
 

れياヰبل التسゅボم れゅنゅضمヤل るدلゅバال るيمボزيع الヱشرة تゅغير المب: 
 

      )غير مدقるボ( 2016 آذار 31

るريヱاأفراد ليرة س るريゅボض العヱرボال 

الشركれゅ الصغيرة 
るسطヱالمتヱ الكبرى れゅع الشركヱالمجم 

      

 1,208,096,897 1,208,096,897 - - - ديヱن متدنيる المخゅطر

 278,447,194 278,447,194 - - - عゅديる )مボبヱلる المخゅطر(

 ゅمゅاهتم ゆヤتتط( るالمراقب れتح
) ゅصゅ98,361,840 98,361,840 - - - خ 

:るヤمゅ485,396,201 485,396,201 - - - غير ع 

 - - - - - دヱن المستヱى

ゅヰفي ポヱ220,154,000 220,154,000 - - - مشك 

) るرديئ ( るلكゅ265,242,201 265,242,201 - - - ه 

      

 2,070,302,132 2,070,302,132 - - - المجمヱع 

      

:ゅヰمن      

るديボن れゅمينほ1,481,540,739 1,481,540,739 - - - ت 

るريゅボ67,747,007 67,747,007 - - - ع 

れゅآليヱ れراゅسي - - - - - 

るشخصي るلゅヘ521,014,386 521,014,386 - - - ك 

 2,070,302,132 2,070,302,132 - - - المجمヱع 

      

      )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل  31

るريヱاأفراد ليرة س るريゅボバض الヱرボال 
الشركれゅ الصغيرة 

るسطヱالمتヱ الكبرى れゅع الشركヱالمجم 

      

 884,692,928 884,692,928 - - - ديヱن متدنيる المخゅطر

 298,733,632 298,733,632 - - - عゅديる )مボبヱلる المخゅطر(

 ゅمゅاهتم ゆヤتتط( るالمراقب れتح
)ًゅصゅ49,053,179 49,053,179 - - - خ 

:るヤمゅ387,464,472 387,464,472 - - - غير ع 

 161,893,600 161,893,600 - - - دヱن المستヱى

ゅヰفي ポヱمشك - - - - - 

) るرديئ ( るلكゅ225,570,872 225,570,872 - - - ه 

      

 1,619,944,211 1,619,944,211 - - - المجمヱع 

      

:ゅヰمن      

るديボن れゅمينほ1,151,327,956 1,151,327,956 - - - ت 

るريゅボ55,226,105 55,226,105 - - - ع 

れゅآليヱ れراゅسي - - - - - 

るشخصي るلゅヘ413,390,150 413,390,150 - - - ك 

 1,619,944,211 1,619,944,211 - - - المجمヱع 

 
 ゅヰتヤد هيكゅن المعヱالدي  

ليرة سヱريる  284,804,248مゅボبل  2016 آذار 31بتゅريخ  )ديヱن جيدة مゅバد التヱゅヘض عヴヤ شرヱطゅヰ( مゅバد هيكヤتゅヰ ديヱنا تヱجد 
 .2015كゅنヱن اأヱل  31بتゅريخ 

るلヱن المجدヱالدي   

ليرة سヱريる مゅボبل 262,516,353  مبヤغ 2016 آذار 31بヤغれ الديヱن المجدヱلる )ديヱن غير منتجる مゅバد جدヱلتゅヰ( بتゅريخ 
 .2015كゅنヱن اأヱل  31ليرة سヱريる بتゅريخ  134,403,073
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24 )るطر )تتمゅإدارة المخ 
 

)るن )تتمゅطر اإئتمゅلمخ るالكمي れゅحゅاافص 
 
 حسゆ الボطゅع ااقتصゅدヵ( التركز 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ل التヱضح الجدヱي 
 

 )غير مدقるボ( 2016 آذار 31

 مゅلي

  

るعゅصن 

  

 تجゅرة

  

れراゅボع 

  

るزراع 

  

 خدمれゅ -أفراد 

  
حكヱمي ヱقطゅع 
るريヱداخل س ュゅع 

  
حكヱمي ヱقطゅع 
るريヱرج سゅخ ュゅع 

  

                 )ليرة سヱريる( إجمゅلي

                                    
سヱريる  أرصدة لدى مصرف

ヵ27,435,486,725  -  -  -  -  -  -  -  27,435,486,725 المركز 

 117,744,383,035  -  -  -  -  -  -  -  117,744,383,035 أرصدة لدى المصゅرف

 24,038,560,483  -  -  -  -  -  -  -  24,038,560,483 إيداعれゅ  لدى المصゅرف

 التسヰياれ اائتمانيる المباشرة  
 )بالصافي(  

-  1,248,333,470  1,837,469,575  813,920,792  41,948,809  752,984,398  -  -  4,694,657,044 

 126,609,117  -  -  628,370  35,006  679,221  1,533,377  1,041,740  122,691,403 المヱجヱداれ اأخرى

مصرف  الヱديعる المجمدة لدى
 るريヱس ヵالمركز 

1,764,073,574  -  -  -  -  -  -  -  1,764,073,574 

                   

 175,803,769,978  -  -  753,612,768  41,983,815  814,600,013  1,839,002,952  1,249,375,210  171,105,195,220 المجمヱع 
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 خゅطر )تتمる(إدارة الم 24
 

)るن )تتمゅطر اإئتمゅلمخ るالكمي れゅحゅاافص 
 
2ヵدゅع ااقتصゅطボال ゆالتركز حس ) )るتتم( 

 
:ヵدゅع ااقتصゅطボال ゆحس るنيゅاائتم れゅرضバلي التركز في التゅل التヱضح الجدヱي 

 
 )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل  31

 مゅلي
 

るعゅصن 
 

 تجゅرة
 

れراゅボع 
 

るزراع 
 

 خدمぺ- れゅفراد 
حكヱمي ヱقطゅع  

ュゅ داخل ع
るريヱس 

حكヱمي ヱقطゅع  
عュゅ خゅرج 

るريヱس 

 
 إجمゅلي

 )るريヱليرة س(         

                  

 るريヱرصدة لدى مصرف سぺ
ヵالمركز 

19,456,211,096  -  -  -  -  -  -  -  19,456,211,096 

 ぺ 90,500,771,696  -  -  -  -  -  -  -  90,500,771,696رصدة لدى المصゅرف

 22,190,679,271  -  -  -  -  -  -  -  22,190,679,271 يداعれゅ  لدى المصゅرفإ

るنيゅاإئتم れياヰشرة  التسゅالمب
 )بゅلصゅفي(

-  1,325,313,800  2,444,094,996  1,074,348,020  39,203,526  974,700,450  -  -  5,857,660,792 

 256,600,947  -  -  -  -  -  -  -  256,600,947 المヱجヱداれ اأخرى
 るريヱالمجمدة لدى مصرف س るバديヱال

ヵالمركز 
1,392,779,147  -  -  -  -  -  -  -  1,392,779,147 

                  

 139,654,702,949  -  -  974,700,450  39,203,526  1,074,348,020  2,444,094,996  1,325,313,800  133,797,042,157 المجمヱع
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 ارة المخゅطر )تتمる(إد       24
 

ベヱطر السゅمخ 
 

るالكمي れゅحゅاافص 
 

 :%2)غير مدقるボ( لヤتغير بسバر الゅヘئدة  2016 آذار 31الヱصف الكمي لمخゅطر ぺسゅバر الゅヘئدة كمゅ في 
 

るヤالعم るة التراكميヱجヘال 
حسゅسيる ايراد الゅヘئدة )ااربゅح ヱالخسゅئر( 

 %2لヤزيゅدة في سعر الゅヘئدة 

ゅالن( るكيヤالم ベヱボح るسيゅتج حس
عن اأثر عヴヤ الربح بعد اقتطゅع 

)るالضريب 
 るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س 
    

 253,484,040 337,978,720 16,898,936,000 دヱار أميركي
ヱرヱ35,649,510 47,532,680 2,376,634,000 ي 

 (202,740) (270,320) (13,516,000) جنيه استرليني

 70,740 94,320 4,716,000 ين يゅبゅني

るريヱ46,914,780 62,553,040 3,127,652,000 ليرة س 
ヵيسرヱس ポ17,865 23,820 1,191,000 فرن 
 (2,737,725) (3,650,300) (182,515,000) العماれ ااخرى

 

るヤالعم るة التراكميヱجヘال 
حسゅسيる ايراد الゅヘئدة )ااربゅح ヱالخسゅئر( 

 %2لانخゅヘض في سعر الゅヘئدة 

 るكيヤالم ベヱボح るسيゅتج حسゅالن(
عن اأثر عヴヤ الربح بعد اقتطゅع 

)るالضريب 
 るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س 
    

 (253,484,040) (337,978,720) 16,898,936,000 دヱار أميركي
ヱرヱ(35,649,510) (47,532,680) 2,376,634,000 ي 

 202,740 270,320 (13,516,000) جنيه استرليني
 (70,740) (94,320) 4,716,000 ين يゅبゅني

るريヱ(46,914,780) (62,553,040) 3,127,652,000 ليرة س 
ヵيسرヱس ポ(17,865) (23,820) 1,191,000 فرن 
 2,737,725 3,650,300 (182,515,000) العماれ ااخرى

 

 :%2)مدقるボ( لヤتغير بسバر الゅヘئدة  2015كゅنヱن اأヱل  31الヱصف الكمي لمخゅطر ぺسゅバر الゅヘئدة كمゅ في 
 

 الヘجヱة التراكميる لバمるヤا
حسゅسيる ايراد الゅヘئدة )ااربゅح ヱالخسゅئر( 

  2%لヤزيゅدة في سバر الゅヘئدة 

حسゅسيる حベヱボ المヤكيる )النゅتج عن 
اأثر عヴヤ الربح بバد اقتطゅع 

)るالضريب 
 るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س 
    

 188,834,385 251,779,180 12,588,959,000 دヱار ぺميركي

ヱرヱ26,653,305 35,537,740 1,776,887,000 ي 

 (78,315) (104,420) (5,221,000) جنيه استرليني

 50,430 67,240 3,362,000 ين يゅبゅني

るريヱ41,757,045 55,676,060 2,783,803,000 ليرة س 

ヵيسرヱس ポ13,260 17,680 884,000 فرن 

 (2,216,880) (2,955,840) (147,792,000) الバماれ ااخرى

 
 

るヤمバال るة التراكميヱجヘال 
حسゅسيる ايراد الゅヘئدة )ااربゅح ヱالخسゅئر( 

 2%لانخゅヘض في سバر الゅヘئدة 

 るكيヤالم ベヱボح るسيゅتج عن حسゅالن(
اأثر عヴヤ الربح بバد اقتطゅع 

)るالضريب 
 るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س 
    

 (188,834,385) (251,779,180) 12,588,959,000 دヱار ぺميركي

ヱرヱ(26,653,305) (35,537,740) 1,776,887,000 ي 

 78,315 104,420 (5,221,000) جنيه استرليني

 (50,430) (67,240) 3,362,000 ين يゅبゅني

るريヱ(41,757,045) (55,676,060) 2,783,803,000 ليرة س 

ヵيسرヱس ポ(13,260) (17,680) 884,000 فرن 

 2,216,880 2,955,840 (147,792,000) الバماれ ااخرى



 (عゅمる )شركる مسゅهمる مغるヤヘ بنポ سヱريヱ るالمヰجر
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24      )るطر )تتمゅإدارة المخ 

 
)るتتم( ベヱطر السゅمخ 

 
)るتتم( るالكمي れゅحゅاافص 

 
 :%10لヤزيゅدة في تغير ぺسゅバر الصرف بمボدار  2016 آذار 31مخゅطر الバماれ كمゅ في 

 
  أثر الزيゅدة

 
 

 )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل   31 )غير مدقるボ( 2016آذار  31 

るヤط العمボعمراكز ال 
اأثر عヴヤ الربح قبل 

るالضريب 

 ヴاأثر المرحل ال
حベヱボ المسゅهمين 
るع الضريبゅبعد اقتط 

 مراكز الボطع 
اأثر عヴヤ الربح قبل 

るالضريب 

 ベヱボح ヴاأثر المرحل ال
المسゅهمين بバد اقتطゅع 

るالضريب 

 るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س  るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱليرة س 

        

 1,255,943,110 1,272,855,147 12,728,551,471  1,645,749,378 1,665,864,837 16,658,648,372 ر أميركيدヱا

ヱرヱ1,693,782 2,258,376 22,583,756  1,138,277 1,517,703 15,177,027 ي 

 791,462 1,055,283 10,552,833  35,839 47,785 477,852 جنيه استرليني

 252,125 336,166 3,361,661  353,675 471,567 4,715,665 ين يゅبゅني

ヵيسرヱالس ポرنヘ83,175 110,900 1,109,001  112,077 149,437 1,494,366 ال 
 (28,325,357) (37,767,143) (377,671,426)  (36,620,688) (48,827,584) (488,275,835) العماれ اأخرى

 
 
 

  أثر النボصゅن
 

 
 )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل   31 )غير مدقるボ( 2016آذار  31 

るヤطع العمボمراكز ال 
اأثر عヴヤ الربح قبل 

るالضريب 

 ヴاأثر المرحل ال
حベヱボ المسゅهمين بعد 

るع الضريبゅاقتط 
 مراكز الボطع 

اأثر عヴヤ الربح قبل 
るالضريب 

 ベヱボح ヴاأثر المرحل ال
المسゅهمين بバد اقتطゅع 

るالضريب 

 るريヱليرة س るريヱليرة س るريヱلير  ليرة سるريヱة س るريヱليرة س るريヱليرة س 

        

 (1,255,943,110) (1,272,855,147) 12,728,551,471  (1,645,749,378) (1,665,864,837) 16,658,648,372 دヱار أميركي

ヱرヱ(1,693,782) (2,258,376) 22,583,756  (1,138,277) (1,517,703) 15,177,027 ي 

 (791,462) (1,055,283) 10,552,833  (35,839) (47,785) 477,852 جنيه استرليني

 (252,125) (336,166) 3,361,661  (353,675) (471,567) 4,715,665 ين يゅبゅني

ヵيسرヱالس ポرنヘ(83,175) (110,900) 1,109,001  (112,077) (149,437) 1,494,366 ال 

 28,325,357  37,767,143 (377,671,426)  36,620,688 48,827,584 (488,275,835) العماれ اأخرى
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 التحヤيل الボطゅعي    25

 
.ヵヱنゅع الثゅطボزيع الجغرافي الヱع التゅيمثل قط ゅبينم るعヱمجمヤع الرئيسي لゅطボل الゅع اأعمゅيمثل قط 

- :るعヱل المجمゅعمぺ عゅقط 
 

 يتュ تنظيュ المجمヱعる أغراض إداريる من خال ثاثる قطゅعぺ れゅعمゅل رئيسيる هي :

     :るخرى.يشمل التجزئぺ れゅخدمヱ نヱالديヱ ضヱرボال ュヰمنحヱ ل الصغيرةゅاأعمヱ ماء اأفرادバدائع الヱ るバبゅمت 
.れゅسسぼماء من المバلゅب るصゅاأخرى الخ るالمصرفي れゅالخدمヱ るنيゅاائتم れياヰالتسヱ دائعヱال るバبゅيشمل مت   :れゅالشرك 

ヱمぺ إدارةヱ るالخزينヱ لヱالتدا れゅخدم ュديボع تゅطボيشمل هذا ال     :るالخزين .るعヱال المجم  

.るل الرئيسيゅاأعم れゅعゅقط れゅمヱヤバل مヱح ゅريرهゅボت るعヱالمجم ゅヰيヤتبني ع ヵس الذゅهي اأس れゅعゅطボهذه ال 

 قطゅع التヱزيع الجغرافي: -
 

 るربيバال るريヱヰبشكل رئيسي في الجم ゅヰتゅطゅنش るعヱرس المجمゅتم ،るعヱل المجمゅزيع الجغرافي أعمヱع التゅطボيمثل هذا ال
 ل اأعمゅل المحヤيヱ ،るكذلポ تمゅرس المجمヱعる نشゅطゅتゅヰ في كゅفぺ るنحゅء الゅバلュ.السヱريる، التي تمث



 (عゅمる ركる مسゅهمる مغるヤヘ)ش بنポ سヱريヱ るالمヰجر
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25 )るعي )تتمゅطボيل الヤالتح 

 
 بنポمعヱヤمれゅ عن قطゅعれゅ أعمゅل ال - أ

 
 بنポفيمゅ يヤي مヱヤバمれゅ عن قطゅعぺ れゅعمゅل ال

 
 

 
 
 
 

  )غير مدقるボ( 2016 آذار 31  
 2015آذار  31

)るボغير مدق( 

            

 المجمヱع  المجمヱع  أخرى غير مヱزعる  زينるخ  شركれゅ  أفراد 

 るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س 

            

 1,645,734,786  4,826,023,109  -  179,552,888  4,625,381,335  21,088,886  إجمゅلي الدخل التشغيヤي
 (مصرヱفاسترداد )

るنيゅئر اائتمゅ(42,946,626)  86,737,463  -  -  56,685,417  30,052,046 الخس 

 51,140,932  4,682,066,752  179,552,888    4,912,760,572  1,602,788,160 
غير مヱزعる عヴヤ  مصゅريف

れゅعゅطボ(258,440,451)  (396,634,018)  (396,634,018)  -  -  - ال 

حصる البنポ من أربゅح 
るヘيヤالح れゅالشرك -  -  -  -  -  - 

 1,344,347,709  4,516,126,554         قبل الضريبる ربحال

 (94,078,615)  (103,535,411)  (103,535,411)  -  -  - ضريبる الدخل 

 1,250,269,094  4,412,591,143         الヘترةصゅفي ربح 

            

  )غير مدقるボ( 2016آذار  31  معヱヤمれゅ أخرى
كゅنヱن ااヱل  31

2015 )るボمدق( 
            
 المجمヱع  المجمヱع  أخرى غير مヱزعる  خزينる  شركれゅ  أفراد 

 るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س 

)بゅستثنゅء  مヱجヱداれ الボطゅع
 るفي  قيم  れراゅااستثم

)るヘيヤح れゅشرك 
1,135,337,496  3,565,475,103  172,290,311,613  -  176,991,124,212 

 
140,608,964,494 

るヘيヤح れゅر في شركゅااستثم 
-  -  78,715,000  -  78,715,000 

 
79,875,000 

 ヴヤع るزعヱغير م れداヱجヱم
れゅعゅطボ2,410,583,553  2,410,583,553  -  -  - ال 

 
2,433,449,173 

れداヱجヱع المヱ179,480,422,765  2,410,583,553  172,369,026,613  3,565,475,103  1,135,337,496 مجم 
 

143,122,288,667 

            

            

 مطヱヤبれゅ الボطゅع
75,804,586,763  35,959,445,017  47,421,495,296  -  159,185,527,076 

 
127,239,148,261 

 ヴヤع るزعヱغير م れゅبヱヤمط
れゅعゅطボ1,610,012,506  1,610,012,506  -  -  - ال 

 
1,609,978,366 

れゅبヱヤع المطヱ128,849,126,627  160,795,539,582  1,610,012,506  47,421,495,296  35,959,445,017  75,804,586,763 مجم 

            

るليゅريف الراسمゅالمص         
62,977,113 

 
 255,605,199  

れゅاكヰ105,265,388         24,630,662         ااست  

れءاゅヘ6,495,121             1,514,527         ااط  
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25    )るعي )تتمゅطボيل الヤالتح 

 
ゆ- زيع الجغرافيヱالت れゅمヱヤمع 
 

 الرぺسمゅليる حسゆ الボطゅع الجغرافي: ヱゅمصゅريヰヘ جمヱعるفيمゅ يヤي تヱزيع إيراداれ الم
 

 るريヱداخل س  るريヱرج سゅع  خヱالمجم 

 2016 آذار 31 
るボغير مدق 

 2015 رآذا 31 
るボغير مدق 

 2016 آذار 31 
るボغير مدق 

 2015 آذار 31 
るボغير مدق 

 2016 آذار 31 
るボغير مدق 

 2015 آذار 31 
るボغير مدق 

 るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س 

            

 1,645,734,786  4,826,023,109  273,168,843  407,617,806  1,372,565,943  4,418,405,303 إجمゅلي الدخل التشغيヤي
るليゅسمぺريف الرゅ302,400  62,977,113  -  -  302,400  62,977,113 المص 

            
 
 

26      るヤمحتم れゅالتزامヱ れゅطゅارتب 
 
 ائتمゅنيるارتبゅطヱ れゅالتزامれゅ  .أ 

 

 2015كゅنヱن اأヱل  31   2016آذار  31  
 るボغير مدق  るボمدق 
  るريヱليرة س   るريヱليرة س 

        

   るمستندي れداゅ29,045,318 اعتم   - 

 9,599,677  - كゅヘاれ تعヰداれ تصدير

:れاゅヘ3,217,391,741   4,349,354,078 ك 
      

 496,007,985   1,100,377,194 دفع  -

 781,434,734   924,411,933 حسن تنヘيذ -

 ぺ 2,324,564,951   1,939,949,022خرى   -
      

 るヤشرة غير مستغゅمب るنيゅائتم れياヰف تسヱボ2,693,657,210   1,534,544,817 س 

 るنيゅائتم れياヰف تسヱボغير سるヤشرة غير مستغゅ2,233,468,642  2,715,036,492 مب 
      

  8,627,980,705   8,154,117,270 

    

    
 

 ゆ.  اるيヤر تشغيゅد إيجヱボعヱ るقديゅتع れゅلتزام 
 
 2015كゅنヱن اأヱل  31  2016 آذار 31  
  るボغير مدق  るボمدق 
  るريヱليرة س  るريヱليرة س 

:るيヤر التشغيゅد اإيجヱボع れゅطゅارتب       
るخال سن ベ27,005,175  27,005,175 تستح 

るكثر من سنぺ خال ベ66,531,729  59,780,435 تستح 

ゅن المركز المゅلي رتبゅطれゅ عヱボد اإيجゅر التشغيヤيる في تゅريخ بيامجمヱع 
 93,536,904  86,785,610 المヱحد

 
 .بنポتمثل عヱボد اإيجゅر التشغيヤيる عヱボد إيجゅر مبنヴ اإدارة الゅバمヱ るبバض فرヱع ال



 (عゅمる ركる مسゅهمる مغるヤヘ)ش بنポ سヱريヱ るالمヰجر
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 إدارة رأس المゅل     27

 
ن يحゅفظ البنポ عヴヤ رぺسمゅل منゅسゆ لمヱاجるヰ المخゅطر التي تازぺ ュنشطته المختるヘヤ. يتュ مراقبる مدى كゅヘيる رぺس المゅل م

.るليヱزل الدゅب れرراボم ヴالمستندة إلヱ يفヤالتسヱ دボس النヤدرة عن مجゅالص ゆخال النس 
يدير البنポ هيكヤيる رぺسمゅله ヱيجرヵ تバدياれ عヤيه في ضヱء التغيراれ التي تطرぺ عヴヤ الظرヱف ااقتصゅديヱヱ るصف 

 المخゅطر في ぺنشطته.
 

 يヱضح الجدヱل التゅلي كيヘيる احتسゆゅ نسبる كゅヘيる رぺس المゅل:
 
 2015كゅنヱن اأヱل  31   2016آذار  31    

  るボغير مدق  るボمدق 
    るريヱليرة س   るريヱليرة س 

          

 14,062,463,412   14,064,635,657   بنヱد رأس المゅل اأسゅسي:

:るسيゅاأس るصゅال الخヱاأم       

 4,163,900,328   4,164,558,046   رぺس المゅل المكتتゆ به

 ヱ   563,718,811   563,718,811ني ااحتيゅطي الゅボن

 563,718,811   563,718,811   ااحتيゅطي الخゅص

 10,166,723,648   10,166,723,648   غيرالمحるボボ المدヱرة  اربゅحا

るボボالمح るئر المتراكمゅ(1,350,292,517)  (1,350,292,517)   الخس 

:ゅヰينزل من       

るسヱمヤغير الم れداヱجヱفي المゅ(45,305,669)   (43,791,142)   ص 

     

 154,189,834   153,754,834   بنヱد رأس المゅل المسゅعد:

 ستثمゅراれ في ヱぺراベ مゅليるصゅفي اأربゅح غير المحるボボ عن اا
  ュد خصバبيع بヤفرة لヱ50متゅヰ11,203,125   10,768,125   % من 

 142,986,709   142,986,709   احتيゅطي عュゅ مخゅطر التمヱيل

ヱمجم)るصゅال الخヱل التنظيمي )اأمゅ14,216,653,246   14,218,390,491   ع رأس الم 

        

 88,098,429,736   129,789,906,000   مجمヱع المヱجヱداれ المرجحる بゅلمخゅطر

 1,250,107,000   1,969,115,000   المرجحる بゅلمخゅطر المヱحد حسゅبれゅ خゅرج بيゅن المركز المゅلي

ベヱطر السゅ752,953,000   889,413,000   مخ 

るيヤطر التشغيゅ1,687,856,840   1,687,856,840   المخ 

 15.49%  %10.58   نسبる كゅヘيる رأس المゅل )%(

 ヤ )%( 75.27%  %98.52كيるنسبる رأس المゅل اأسゅسي إلヴ إجمゅلي حベヱボ الم

 るنسب るيゅヘسي )%(كゅل اأسゅ15.32%  %10.47   رأس الم 

 

ゆد قرار حسボس النヤمج  ュيف رقヤالتسヱ253 درゅن 24في  الصヱنゅني كゅل  2007 الثゅس المぺر るيゅヘك るنسب ヴا تتدنぺ ゆيج
 るعن نسب るريヱالس るربيバال るريヱヰفي الجم るヤمゅバال ポヱبنヤيراعي ا8ل ゅكم ،%ポلبن  るنيゅاائتم れلتركزاゅب るボヤバالمت ゆالنس るفゅك
.れالتركزا ポヤشر لتぼل التنظيمي كمゅس المぺر ュالتي تستخدヱ 

 
ヱالذヵ تضمن تバديل المゅدة الثゅمنる من قرار  2014شبゅط  26تゅريخ  ュ/4 ن / 1088ゆرار مجヤس النボد ヱالتسヤيف رقュ صدر ق

 ュيف رقヤالتسヱ دボس النヤ362مج ゆ / ن ュ /1  ريخゅط  4تゅغير  2008شب ヵヱطع البنيボمركز ال ュييボت れゅفヱإدراج فر ュبحيث يت
ゆゅ كゅヘيる رぺس المゅل ヱفベ متطヤبれゅ قرار مجヤس النボد ヱالتسヤيف المحるボボ ضمن اأمヱال الخゅصる اأسゅسيる أغراض احتس

253ゆ / ن ュ /4  ュゅバريخ  2007لゅبت るفヱقヱالم れゅنゅابتداء من البي ポذلヱ31  لヱن اأヱنゅ2013ك.  


