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 سورية ش.م.م –بنك قطر الوطني 

  الدخلبيان 
 1034كانون األول  13المنتهية في  للسنة

 وتقرأ معها. البيانات الماليةهذه تشكل جزءاً من  37الى  3يضاحات المرفقة من ان اإل
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  1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 
     

 15675,6221,  3500053445094 21 الفوائد الدائنة
 (4126,576,12)  (,1415333541) 22 الفوائد المدينة

 1464116,14,  459,351,3,,  صافي الدخل من الفوائد 

     
 1,6,776445  40,216,245 23 العموالت والرسوم الدائنة
 (161136,51)  (3,680,972)  23 العموالت والرسوم المدينة

 176,416772  36,535,273          صافي الدخل من العموالت والرسوم

     
 1,674261,1,  694,493,631  صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

     
 ,,3376,7165  30154995031  أرباح تشغيلية ناتجة عن تداول العمالت األجنبية

 464146,1,6711  45,00,,3533,5  رباح تقييم مركز القطم البنيوي أ
 ,54624  33350415114 24 اخرىيرادات تشغيلية إ

 46344,,316,416  950945,115,13  التشغيلي جمالي الدخلإ

     
     المصاريف 

 (44565246,23)  (,14,541,5,0) 25 نفقات الموظفين
 (,33264,4642)  (33054435139) 8 استهالكات الموجودات الثابتة

 (3465476131)  (,3540,,15,) 9 اطفاءات الموجودات غير الملموسة 
 (,3641265236,5)     - 26 مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية

 (344674,6111)  53905000, 16 مخصصات متنوعةايراد )مصروف( 
 (,17464,1644)  (45014,,4115) 27 مصاريف تشغيلية اخرى

 (463,465146212)  (3,351115114)  جمالي المصاريف التشغيليةإ

     
 671263246547,  3511,51935103  بل الضريبةق الربح
 37767716111  94593,5431 10 ضريبة الدخلإيراد 

 6,746,446577,  3511351435031  ربح السنة

     
 57.73  543,, 28 السنة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح

     
 
 
 
 



 سورية ش.م.م –بنك قطر الوطني 

 الشاملدخل بيان ال
 1034كانون األول  13المنتهية في  للسنة

 وتقرأ معها. البيانات الماليةهذه تشكل جزءاً من  37الى  3يضاحات المرفقة من ان اإل
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  1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     
 6,746,446577,  3511351435031  بح السنةر
     

 -  -  مكونات الدخل الشامل األخرى

 6,746,446577,  3511351435031  الدخل الشامل للسنة

 
 



 سورية ش.م.م –بنك قطر الوطني 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية
 1034كانون األول  13المنتهية في  للسنة

 وتقرأ معها. البيانات الماليةهذه تشكل جزءاً من  37الى  3يضاحات المرفقة من ان اإل
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رأس المال المكتتب  
 احتياطي خاص احتياطي قانوني به والمدفوع

احتياطي عام  
 ربح السنة لمخاطر التمويل 

الخسائر المتراكمة 
 محققة ال

األرباح المدورة  
 اإلجمالي غير المحققة

 
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
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 27,113,392,192 14,580,041,555 (2,504,298,363) - 37,649,000 - - 15,000,000,000 كانون الثاني  3الرصيد في 

 3511351435031 - - 3511351435031 -  - - - إجمالي الدخل الشامل

 - - - (54,0,,459) - 159315130 159315130 - المحول إلى االحتياطيات

    - 45,00,,3533,5 31,53,154,1 (35131543351,1) - - - - تخصيص ربح السنة 

 ,1,54145440510 ,,5,9950,,1154 (1514454445,30) - 145,495000 159315130 159315130 3,500050005000 كانون األول 13الرصيد في 
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 18,453,692,437 4,640,403,055 (1,224,359,618) -  156,246111 - -  37611161116111 كانون الثاني  3الرصيد في 

 6,746,446577, - - 8,659,699,755 - - - - الشامل إجمالي الدخل

 - 9,939,638,500 (1,279,938,745) (8,659,699,755) - - - - تخصيص ربح السنة

 45633161446344 14,580,041,555 (2,504,298,363) - 156,246111 - - 37611161116111 كانون األول 13الرصيد في 

    
 

  
  

 
 
 
 
 
 



 سورية ش.م.م –بنك قطر الوطني 

 دفقات النقدية بيان الت
 1034كانون األول  13المنتهية في  للسنة

 

 وتقرأ معها. البيانات الماليةهذه تشكل جزءاً من  37الى  3يضاحات المرفقة من ان اإل
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  1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 
     

     األنشطة التشغيلية
 671263246547,  8,226,391,301  ربح السنة قبل الضريبة

     :نقديةاللبنود غير لتعديالت 
 ,33264,4642  33054435139 , استهالكات 
 3465476131  ,3540,,15, 4 اطفاءات

 16,416,13  451945143  اطفاء عالوة استثمارات مالية
 ,3641265236,5  - 26 الخسائر اإلئتمانية مخصصمصروف 

 -  (107,741,076) 42 استرداد مؤونات ومخصصات
 -  (,159,4549) 42 أرباح استبعاد موجودات ثابتةصافي 

 344674,6111  (53905000,) 16 مخصصات متنوعة

 3161146,5464,3  35143511,5401     يةفي الموجودات والمطلوبات التشغيلالتغيرات قبل  الربح
     

 ,632,,764  (3,530,5,90)  سورية المركزي إيداعات لدى مصرففي  النقص)الزيادة( 
 (,4617565,4615)  ,15,1,,354315  مصارف اليداعات لدى اإلفي )الزيادة( النقص 

 (31,63176245)  (1351195331)  في التسهيالت االئتمانية المباشرة زيادةال
 (546,126725)  1353395,10  خرىألموجودات االفي )الزيادة(  النقص

 7416,716111  (9153,05000,)  مصارففي ودائم الالزيادة  (النقص)
 217624763,1  35,1,5,4,5431  لعمالءفي ودائم االزيادة 

 (4264776154)  45991,,45  نقديةالتأمينات الفي الزيادة )النقص( 
 ,,71674467  (31459,35,31)  خرىألمطلوبات االفي الزيادة قص( )الن

 671,67246212,  30544,50,15914  من األنشطة التشغيلية ةالنقدي اتصافي التدفق

     
     األنشطة اإلستثمارية
 (10,652,946)  (135,115903) , شراء موجودات ثابتة

 (416,356,37)  (31150005499) 4 شراء موجودات غير ملموسة
 -  (9445,3154,0)  موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق شراء

 -  ,5319519,  بيم موجودات ثابتةالمتحصل من 

 (12645165,3)  (35311530950,4)  اإلستثماريةاألنشطة  في ةالمستخدمة النقدي اتصافي التدفق

     
     

 (9,292,216,366)  (4593954415404)  تأثير تغيرات أسعار الصرف

 (3464226,41,)  ,354115131534  في النقد وما في حكمه )النقص( صافي الزيادة
 6,3363346441,  549353,45,14,  كانون الثاني 3النقد وما في حكمه في 

 7654363,56745  4513151495401 29 كانون األول 13النقد وما في حكمه في 

     
     قدية التشغيلية من الفوائدالتدفقات الن

 ,5346512647  93,53,35,43  فوائد مقبوضة
 4,36,446274  ,539,,10951  فوائد مدفوعة

     
     
     



 سورية ش.م.م –بنك قطر الوطني 

 يضاحات حول البيانات الماليةإ
 1034كانون األول  13
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 معلومات عن البنك 3
 

  2001لعام  28رقم الخاصة المصارف قانون بموجبكشركة مساهمة مغفلة ) "البنك)" بنك قطر الوطني ـ سورية ش.م.م تأسس
 15961 رقكم تحكت التجكاري السكجلبموجكب  البنكك قيد وتم 4114تشرين الثاني  33 / ل أ( تاريخ3217بموجب القرار رقم )و

 العربيكة الجمهوريكة، دمشكق ،أبكو رمانكة فكي للبنكك الرئيسكي المركز يقم 20. برقم المصارف سجل في 4114أيلول  11 بتاريخ
 .السورية

 
 واألنظمة القوانين وفق يةالبنكو المالية العمليات بجميم والقيام وتوظيفها الودائم وقبول يةلبنكا العمليات بكافة القيام البنك غاية
في  فرعاً  عشر خمسة وعددها السورية العربية الجمهورية في فروعه خالل ومن دمشق في الرئيسي مركزه خالل من النافذة

 ر الزور. دمشق وريف دمشق وحلب والالذقية وطرطوس وحمص وادلب ودرعا ودي
 

فكروع  أربعكةفكي  ، تكم إيقكاف العمكل مؤقتكاً في الجمهورية العربية السوريةونتيجة للظروف االستثنائية التي تشهدها بعض المناطق 
، وذلك بعد الحصول علكى موافقكة مصكرف سكورية حمص، فرع دير الزور، فرع حلب الشهبا، وفرع يعفوروهي فرع  البنكلدى 

سككتثنائية لتعككود بعككدها إلككى علككى إيقافهككا مؤقتككا لحككين زوال الظككروف اال2479/3,3وافقككة رقككم والم 3268/161رقككم المركككزي 
تار مكول بشككل مؤقكت. ليصكبح عكدد سكفرع حلب و لدى البنك وهي فرع درعا ينعرفيضا تعليق العمل مؤقتاً في ، وقد تم أالخدمة

 فروع.  ستةفروع البنك المغلقة والمعلقة 
 

 % من رأسمال البنك.3,.71ر بنسة قط –يساهم بنك قطر الوطني 
 

 34 تم بتاريخ ،ـ سورية من قبل الجمعية العمومية التأسيسية للبنك بموجب التفويض الممنوح لمجلس إدارة بنك قطر الوطني
ـ قطر إبرام اتفاقية الخدمات اإلدارية والفنية بين بنك قطر الوطني ـ سورية وبين بنك قطر الوطني  4114تشرين الثاني 

 :االتفاقية ىتتضمن بمقتضالتي االستشارات االدارية والفنية" الخدمات و"يقدم المدير والتي بموجبها لمدير"( )"ا
 
 مراجعة ومتابعة االستراتيجيات وتطبيقها.( 3
حصككرياً  انككات والمعلومككات التككي يقككوم البنكككيتقككديم المستشككار للتقككارير الماليككة واالداريككة داخليككاً وخارجيككاً، وذلككك مككن خككالل الب( 4

 بتزويدها للمستشار.
 على األقل.حسب التوجه العام للمستشار سنوياً خطط العمل والموازنات ( 1
 ( تقديم المشورة عند رسم السياسات واالنظمة الداخلية والقرارات.2
وبكرام  المخكاطر مكم  دارة المخاطر المصرفية ومكدى توافكق القكرارات المتعلقكة باالئتمكانإتقديم المشورة في األمور المتعلقة ب( 7

حسب التوجه العام للمستشار وبمكا ال يتعكارض مكم األنظمكة والقكوانين والتعليمكات  البنكالصالحيات المحددة من قبل مجلس ادارة 
 النافذة في الجمهورية العربية السورية.

 قة بتقنية المعلومات والعمليات والتسويقالخدمات المتعلالمشورة في  المتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقيق، وتقديماالستشارات ( ,
 .موارد البشرية والتطوير والتدريبوخدمات ال لمصرفيةاوالمنتجات 

ذلكك  ،خرى إضافة إلى االستشارات المذكورة أعاله في سبيل قيكام البنكك للممارسكة اإلدارة الجيكدةأبنك طلب استشارات يحق لل( 5
  فية في سورية.بناء على طلب مجلس اإلدارة أو الجهة اإلشرا

 
ليرة سورية للسهم  711تم تأسيس البنك برأسمال مقداره خمسة مليارات ليرة سورية مقسم على عشرة ماليين سهم، بقيمة 

 مليار عشر خمسة ليصبح المال رأس زيادة 4131أيار  31 بتاريخ اجتماعها في للبنك العادية غير العامة الهيئة أقرتالواحد. 
 .سورية ليرة 500 االسمية الواحد السهم قيمة سهم مليون ثالثين الى مقسم سورية ليرة
 

 43من المادة  1تجزئة األسهم وفقاً ألحكام الفقرة  4134نيسان  ,4 أقرت الهيئة العامة غير العادية للبنك في اجتماعها بتاريخ
 كانون األول 31م بتاريخ  / 51قرار رقم من قانون الشركات حيث تمت الموافقة على التجزئة من قبل هيئة االوراق المالية بال

ليرة سورية وأصبح عدد األسهم مائة وخمسين  711ليرة سورية بدالً من  311صبحت القيمة االسمية للسهم أحيث  4134
 .ن سهم بدالً من ثالثين مليون سهممليو
 

 .         4131نيسان  ,4بتاريخ  المالية لألوراق دمشق سوقسهم البنك في أدرجت أ
 

رقكم  بالجلسكة مجلكس إدارة البنككمكن قبكل  4132 ككانون األول 13المنتهية في للسنة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية 
 ، وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.4137 شباط 5 بتاريخ 3/4137
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 1
 

 المالية البياناتأسس إعداد  153
 

 .المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية البياناتإعداد  تم -
وتفسيراتها وقكرارات مجلكس النقكد ومعايير المحاسبة الدولية  المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية البياناتتم إعداد  -

  والتسليف.
 للبنك.  عملة التشغيلالمالية بالليرة السورية وهي  البياناتتم عرض  -

ن االعتبار أحدث مؤشر رسمي ألسكعار المسكتهلك والمؤشكرات النوعيكة األخكرى، ال يعتبكر االقتصكاد الكذي  بعد األخذ بعي -
 يعمل به البنك اقتصادا ذا تضخم مرتفم.

 

 

 يرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحاتالتغ 151
 

 التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة

بتطبيق  بنكإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية هي مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقة. قام ال

( الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت IFRICير المعايير الدولية )( وتفسيرات لجنة تفسIFRSمعايير التقارير المالية الدولية )

أو  بنكالجديدة ليس له أي تأثير على المركز المالي لل والتفسيرات . إن تطبيق هذه المعايير4112كانون الثاني  1نافذة ابتداء من 

 أدائه المالي:

القوائم المالية الموحدة، ومعيار التقارير المالية  11ي رقم تعديالت على معيار التقارير المالية الدول -منشآت االستثمار -

 القوائم المالية المنفصلة. 42اإلفصاح عن المصالح في المنشآت األخرى، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  14الدولي رقم 

 وات المالية: العرض.األد 24تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –تقاص الموجودات المالية وااللتزامات المالية  -

تدني قيمة  23تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -اإلفصاح عن القيمة القابلة لالسترداد لألصول غير المالية  -

 األصول. 

األدوات المالية:  23تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -استبدال المشتقات المالية واالستمرار بمحاسبة التحوط  -

 والقياس. االعتراف

 الغرامات. -للجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية   41التفسير رقم  -

 - 12( تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 4114الى  4111التحسينات لمعايير التقارير المالية الدولية )دورة  -

 الذمم المدينة والدائنة القصيرة األجل.

 -1( تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 4112الى  4111لتقارير المالية الدولية )دورة التحسينات لمعايير ا -

 معنى معايير التقارير المالية الدولية النافذة التطبيق.
 

 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق تفسيرات المعايير وال 151
 :4132كانون األول  13ات الجديدة أو المعدلة وغير نافذة التطبيق للسنة المنتهية في فيما يلي المعايير والتفسير

 "األدوات المالية"  – 9معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 4( النسخة النهائية من معيار التقارير المالية الدولي رقم IASB، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )4132في تموز 
 - األدوات المالية 14لمالية والذي يعكس كافة مراحل مشروع األدوات المالية ويستبدل المعيار المحاسبي الدولي رقم األدوات ا

. إن هذا المعيار يقدم متطلبات جديدة للتصنيف 4االعتراف والقياس وكل اإلصدارات السابقة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
 3نافذ للتطبيق على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  4التحوط. إن معيار التقارير المالية الدولي رقم والقياس وتدني القيمة ومحاسبة 

مم السماح بالتطبيق المبكر له. يجب تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارنة ليس  ,413كانون الثاني 
( مسموح بحال 4131 ،4131 ،4114) 4معيار التقارير المالية الدولي رقم إلزامياً. إن التطبيق المبكر لإلصدارات السابقة ل

سيكون له تأثير على تصنيف  4. إن تبني معيار التقارير المالية الدولي رقم 4137شباط  3كان التطبيق األولي للمعيار قد تم قبل 
  .بنكت المالية للولن يكون له أثر على تصنيف وقياس االلتزاما بنكوقياس الموجودات المالية لل

 

 الحسابات التنظيمية المؤجلة – 34معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

هو معيار اختياري يسمح للمنشأة التي تخضم نشاطاتها الى معدل تنظيمي باالستمرار  32إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 
التنظيمية المؤجلة عند تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة بتطبيق معظم السياسات المحاسبية الحالية ألرصدة الحسابات 

يجب ان تعرض الحسابات التنظيمية المؤجلة كبنود مستقلة  32األولى. إن المنشآت التي تتبنى معيار التقارير المالية الدولي رقم 
ي بيان الدخل الشامل. يتطلب المعيار اإلفصاح في قائمة المركز المالي وتعرض الحركة في أرصدة هذه الحسابات كبنود مستقلة ف

عن طبيعة المعدل التنظيمي للمنشأة والخطر المتعلق به، وأثر المعدل التنظيمي على بياناتها المالية. إن معيار التقارير المالية 
. ال يتوقم أن يكون لهذا ,413كانون الثاني  3نافذ للتطبيق على الفترات السنوية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد  32الدولي رقم 

 .البنكالمعيار أثر على 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1
 

 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة للتطبيق )تتمة( تفسيرات المعايير وال 151
 

 تراكات الموظفخطط االمتيازات المحددة: اش 39تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -

من المنشأة النظر في االشتراكات المقدمة من الموظفين أو أطراف ثالثة عند المحاسبة عن  34يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 
خطط االمتيازات المحددة. عند ربط االشتراكات بالخدمة، ينبغي ان تكون تابعة الى سنوات الخدمة على أنها امتيازات سلبية. هذه 

ت توضح أنه إذا كان مبلغ االشتراكات مستقالً عن عدد سنوات الخدمة، فإنه يسمح للمنشأة االعتراف بهذه االشتراكات التعديال
على أنها تخفيض من تكلفة الخدمة في الفترة التي قدمت فيها الخدمة بدالً من توزيم االشتراكات على سنوات الخدمة. إن هذا 

. ال يتوقم أن يكون لهذا التعديل أثر على 4132تموز  3لسنوية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد التعديل نافذ للتطبيق على الفترات ا
  .بنكلالعدم وجود خطط امتيازات محددة ومساهمات من الموظفين لدى  بنكال
 

 (:1031الى  1030التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية )دورة  -

 وتتضمن:  البنكوال يتوقم أن يكون لها أثر جوهري على  4132تموز  3من  لتطبيق ابتداءً هذه التحسينات تعتبر نافذة ل
 

 الدفم على أساس األسهم. – 4معيار التقارير المالية الدولي رقم  ◄

 األعمال. تجميم – 1معيار التقارير المالية الدولي رقم  ◄

 قطاعات التشغيل. – ,معيار التقارير المالية الدولي رقم  ◄

 األصول غير الملموسة. ,1 -معيار المحاسبة الدولي رقموالممتلكات واآلالت والمعدات  – ,3المحاسبة الدولي رقم معيار  ◄

 إفصاحات األطراف ذات العالقة. – 42معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄

 

 (:1031الى  1033التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية )دورة  -

 وتتضمن: البنكوال يتوقم أن يكون لها أثر جوهري على  4132تموز  3من  ة للتطبيق ابتداءً هذه التحسينات نافذ
 

 األعمال. تجميم – 1معيار التقارير المالية الدولي رقم  ◄

 قياس القيمة العادلة. – 31معيار التقارير المالية الدولي رقم  ◄

 االستثمارات العقارية. – 21معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄

 

 زبائنال مع عقودالاإليرادات من  – ,3التقارير المالية الدولي رقم  معيار -

الذي أسس لنموذج جديد يتكون من خمس خطوات لالعتراف  37، تم إصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم 4132في أيار 
أن يكون لها  بنكتوقم اليد ليعكس المبلغ الذي باإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مم الزبائن. وفقا للمعيار يتم االعتراف باإليرا

توفر نموذجاً أكثر منهجية لقياس اإليرادات واالعتراف  37حق فيه مقابل السلم أو الخدمات المقدمة للزبائن. مبادئ المعيار رقم 
تقارير المالية الدولية الحالية بها. إن معيار اإليرادات الجديد قابل للتطبيق على جميم المنشآت و يحل محل جميم متطلبات معايير ال

 3المتعلقة باالعتراف باإليرادات. يتوجب تطبيق المعيار بأثر رجعي كامل أو معدل للسنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 
المعيار في تاريخ قوم بتطبيق يحاليا بتقييم أثر متطلبات المعيار وس بنكقوم الي، مم السماح بالتطبيق المبكر. 4135كانون الثاني 

  نفاذه.

 
 المحاسبة عن االستحواذ على الحصصاالرتباطات المشتركة:  -33تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

من المشارك في العمليات المشتركة الذي يقوم بمحاسبة االستحواذ  33تتطلب التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
عملية مشتركة، حيث يشكل نشاط العملية المشتركة مشروع أعمال، بأن يطبق المبادئ المالئمة لمحاسبة تجميم  على حصص في

. توضح التعديالت أيضاً بأن الحصة المملوكة مسبقاً في العملية المشتركة ال يتم 1األعمال في معيار التقارير المالية الدولي رقم 
إضافية في نفس العمليات المشتركة في حال االحتفاظ بالسيطرة المشتركة. باإلضافة إلى إعادة قياسها عند االستحواذ على حصة 

من أجل تحديد أن التعديالت ال تنطبق عندما تكون  33ذلك، تمت إضافة استثناء لنطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
، تحت السيطرة المشتركة من نفس الطرف المسيطر النهائي. األطراف التي تتشارك السيطرة، بما فيها المنشأة المعد التقارير لها

تنطبق التعديالت على كلٍّ من االستحواذ األولي لحصة في العملية المشتركة واستحواذ أي حصص إضافية في نفس العملية 
مم السماح  ,413اني كانون الث 3المشتركة وتكون نافذة التطبيق بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 

 .بنكبالتطبيق المبكر. ال يتوقم أن يكون لهذا التعديل أثر على ال
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1
 

 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة للتطبيق )تتمة( تفسيرات المعايير وال 151
 

: توضيح الطرق المقبولة 13ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ,3تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 لالستهالكات واالطفاءات 

وهو أن االيرادات  83ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ,3توضح هذه التعديالت المبدأ الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم 
األصل جزء منه( بدال من المنافم االقتصادية التي يتم  تعكس نمط المنافم االقتصادية المتولدة من تشغيل المشروع )والذي يشكل

استهالكها من خالل استخدام األصل. ونتيجة لذلك، فإن األسلوب القائم على اإليرادات ال يمكن استخدامه في استهالك الممتلكات 
التعديالت نافذة التطبيق بأثر  واآلالت والمعدات، ويمكن أن يستخدم في حاالت محدودة جدا في إطفاء األصول غير الملموسة. هذه

، مم السماح بالتطبيق المبكر. ال يتوقم أن يكون لهذا ,413كانون الثاني عام  3رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  ة.ستخدم األسلوب القائم على اإليرادات في استهالك أصوله غير المتداوليال  بنكنظراً ألن ال بنكالتعديل أي تأثير على ال

 

 كية في القوائم المالية المنفصلة: طريقة حقوق المل 14تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

تسمح هذه التعديالت للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريم المشتركة 
الخاصة بها. المنشآت التي تطبق معايير التقارير المالية الدولية واختارت أن تغير والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة 

إلى طريقة حقوق الملكية في بيانات المالية المنفصلة يجب أن تطبق هذا التغيير بأثر رجعي. المنشآت التي تتبنى معايير التقارير 
ملكية في بياناتها المالية المنفصلة، ستكون ملزمة بتطبيق هذا المالية الدولية ألول مرة والتي تختار استخدام طريقة حقوق ال

 األسلوب اعتباراً من تاريخ االنتقال إلى معايير التقارير المالية الدولية. هذه التعديالت نافذه التطبيق للفترات السنوية التي تبدأ
 .بنكال يتوقم أن يكون لهذا التعديل أثر على ال، مم السماح بالتطبيق المبكر. ,413كانون الثاني عام  3اعتباراً من أو بعد 

 
 أهم التقديرات المحاسبية  154
 

المالية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في  البياناتإن إعداد 
. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات هاالمفصح عن المالية باإلضافة إلى االلتزامات المحتمل أن تطرأ البيانات

 الشامل. والدخل الدخل  بياني ضمنوالمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر 
 

ي قد ينت  عنها المالية والت البياناتإن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ 
المالية خالل  البياناتمخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في 

 السنة هي كما يلي: 

 
 مبدأ االستمرارية

الرغم من حالة عدم  على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى بنكال قدرةبتقدير مدى  البنكقامت إدارة 
لديه الموارد  بنكمتأكدة من أن ال بنكاالستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة ال

ة امور وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأيعلى االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور.  االكافية لتساعده
عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية  بناءً على االستمرار كمنشأة مستمرة.  البنكجوهرية من الممكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة 

 على أساس مبدأ االستمرارية.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

 التداول أو المعلنة األسعار طريق عن المالي المركز بيان بتاريخ المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة توفر عدم حال في
 التسعير نماذج استخدام تتضمن والتي مختلفة تقييم طرق عبر العادلة القيمة تقدير يتم المالية، والمشتقات األدوات لبعض النشط
 .واالجتهاد التقدير يتطلب لةالعاد القيمة تحديد فإن ذلك تعذر حال في. السوق مالحظة من المعلومات على الحصول يتم حيث
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 )تتمة( أهم التقديرات المحاسبية 154
 

 تدني قيمة التسهيالت االئتمانية
 ةاإلدار تقديرات على بناء الدخل بيان في المسجلة المؤونة كفاية وتقدير دوري بشكل االئتمانية التسهيالت بمراجعة البنك يقوم
 المالي المدين وضم حول باإلجتهادات البنك يقوم المستقبلية النقدية التدفقات تقدير وفي. المستقبلية النقدية التدفقات وفترات لمبالغ

 متفاوتة درجات لها متعددة وعوامل فرضيات على رئيسي بشكل مبنية التقديرات هذه إن. تحقيقها المتوقم الضمانة قيمة وصافي
 تلك وظروف أوضاع عن الناجمة التغيرات نتيجة وذلك التقديرات عن تختلف قد الفعلية النتائ  وأن التيقن وعدم التقدير من

 .المستقبل في التقديرات
 

باإلضافة إلى المخصص النات  عن تقييم القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، يقوم البنك بتشكيل مخصص النخفاض القيمة 
وذلك بتجميم القروض والسلف ذات السمات المتشابهة لمخاطر عدا التي تتطلب اهتمام خاص  ةعلى الديون المنتج بشكل جماعي

 النخفاض القيمة. االئتمان وتقييمها بشكل جماعي
 

 قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيعتدني في 
 لتقدير مالي مركز بيان كل تاريخ في مللبي متوفرة مالية كموجودات المصنفة ديون شكل على المالية األدوات بمراجعة البنك يقوم
 .االئتمانية التسهيالت في المستخدمة كتلك تقديرات استخدام ذلك يتطلب. القيمة في تدن   هناك كان إذا ما
 
 انخفاض هناك يكون عندما ملكية حقوق شكل على للبيم المتوفرة المالية الموجودات قيمة في التدني خسائر بتحميل البنك يقوم كما
 القيام عند. التقديرات استخدام يتطلب" مستمر" أو" هام" هو ما تحديد وإن .التكلفة دون ما العادلة القيمة في مستمر أو ريجوه
 أسعار خاللها كانت التي الزمنية للفترات األسعار تغيرات ضمنها ومن المعطيات من مجموعة بمراجعة البنك يقوم التقديرات بهذه
 .لتكلفةا من أقل ستثماراتاال هذه
 

 الموجودات الضريبية المؤجلة
 عند منها االستفادة والمتوقم للضريبة الخاضعة غير المصاريف أو الخسائر عن المؤجلة الضريبية بالموجودات االعتراف يتم

 رباحاأل ومبالغ فترة على مبنية اإلدارة من تقديرات المـؤجلة الضريبية بالموجودات االعتراف يتطلب. الضريبي الربح تحقق
 .المستقبلية الضريبة خطط إلى باإلضافة للضريبة الخاضعة المستقبلية

 
 أهم السياسات المحاسبية ,15
 :التالية المحاسبية السياسات ألهم وفقاً  المرفقة المالية البيانات أعدت

 
  التعامالت بالعمالت األجنبية . أ

 ويتم التعامالت هذه حدوث تاريخ في السائدة الصرف بأسعار السنة خالل األجنبية بالعمالت تتم التي التعامالت تسجيل يتم
 والمعلنة المالي المركز بيان تاريخ في السائدة األجنبية العمالت صرف بأسعار المالية والمطلوبات الموجودات أرصدة تحويل
 .الدخل بيان في لبنكل الرئيسية العملة إلى التحويل عن الناتجة والخسائر األرباح تسجيل يتم. المركزي سورية مصرف قبل من
 .للبنك الرئيسية العملة تمثل والتي المالية البيانات إظهار عملة هي السورية الليرة إن

 
 معلومات القطاع  . ب

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة للمخاطر  -
 عات أعمال أخرى. وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطا

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك  -
  المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 

 كما يلي: تجزئة، شركات، الخزينة. بنكلليتم توزيم التقارير القطاعية  -
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 ات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس اإلعداد والسياس 1
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية ,15
 

 اإلعتراف باألدوات المالية وإعادة تقييمها . ج
 

 االدوات المالية هي أي عقد ينت  عنه موجودات مالية لطرف ومطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية لطرف آخر.
 

 تاريخ االعتراف 

 .المعامالت بتلك االلتزام بتاريخ يةالمال الموجودات وبيم بشراء االعتراف يتم 

 
 االعتراف األولي باألدوات المالية 

الغرض من اقتنائها و خصائصها تصنيف االدوات المالية ضمن مجموعات معينة عند االعتراف االولي بها على يعتمد
 باستثناء األدواتاليف االقتناء يتم االعتراف بكافة االدوات المالية وتسجيلها مبدئيا ً بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكو

 األرباح أو الخسائر.بالقيمة العادلة من خالل المقاسة المالية 
 

 أرباح اليوم األول 
 أو الملحوظ الحالي السوق في مماثلة ألداة الحالية العادلة القيمة عن النشط غير السوق في المعاملة سعر يختلف عندما
 البنك يعترف الملحوظة األسواق من بيانات على فقط متغيراته تعتمد تقييم سلوبأ باستخدام الحالية العادلة القيمة عن

( خسائر) أرباح صافي" بند ضمن الدخل بيان يف( األول اليوم ربح) العادلة والقيمة المعامـلـة سعر بين بالفرق مباشرة
 ".استثمارات مالية

 
 حتى التقييم أسلوب بإستخدام والقيمة المعاملة سعر بين قبالفر االعتراف يتم ال ملحوظ بشكل البيانات توافر عدم عند

 .المالية باألداة االعتراف إلغاء أو ملحوظ بشكل المعلومات توافر
 

  األرصدة واإليداعات لدى المصارف والقروض والسلف 

 تاريخ ولها ومحددة ثابتة مدفوعات ذات مالية موجودات هي والسلف والقروض المصارف لدى واإليداعات األرصدة
 بالقيمة مالية موجودات أو للمتاجرة أو للبيم متوفرة كموجودات مصنفة أو نشط سوق في متداولة غير ثابت استحقاق
 بإستخدام المطفأة بالتكلفة والسلف والقروض المصارف لدى واإليداعات األرصدة تقييم يتم. الدخل بيان خالل من العادلة
 تسجيل يتم. إطفاؤها تم مبالغ وأية المستقبلية القيمة لتدني مخصصات أية نهام مطروحاً  الفعلي الفائدة معدل طريقة

 بند في القيمة تدني عن الناتجة بالخسائر االعتراف يتم كما الدخل، بيان في" الدائنة الفوائد" بند ضمن اإلطفاءات
 .الدخل بيان ضمن" االئتمانية الخسائر مخصص مصروف"

 
 لبيعالموجودات المالية المتوفرة ل 

غير المصنفة على انها موجودات مالية للمتاجرة أو الموجودات المالية المتوفرة للبيم هي تلك الموجودات المالية 
تتضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيم: أدوات حقوق الملكية  .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ا التصنيف هي المتوقم االحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة ويمكن بيعها إن أدوات الدين في هذ وأدوات دين أخرى.
 عند الحاجة الى سيولة أو عند التغير في ظروف السوق.

بعد االعتراف المبدئي، يتم تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيم حسب القيمة العادلة كما يتم االعتراف بالربح أو 
التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية في بيان الدخل الشامل ضمن بند "الخسارة غير المحققة مباشرة 

". عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية المتوفرة للبيم، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة للبيمالمتوفرة 
المعترف فيها سابقاً في بيان الدخل الشامل، في بيان الدخل ضمن بند "أرباح )خسائر( استثمارات مالية". في حال تملك 

 على مبدأ الوارد أوالً صادر أوالً. بناءً عنها يتم التخلي  ةالورقة الماليألكثر من استثمار في نفس البنك 

الدخل عندما ينشأ حق  بيانيتم االعتراف بالفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزيعات األرباح في 
 باستالم الدفعات. للبنك

ضافة إلى األتعاب والتكاليف التي تكون جزء ال يتم احتساب التكلفة المطفأة آخذين باالعتبار أي خصم أو عالوة باإل
 يتجزأ من الفائدة الفعلية. 

file://sydamameyfl01/Audit/2009/Audi%20Bank/Audit%2031%20December%202009/FS/PBC/EY%20Mapping%20draft%20Dec-09.xls%23RANGE!A1%23RANGE!A1
file://sydamameyfl01/Audit/2009/Audi%20Bank/Audit%2031%20December%202009/FS/PBC/EY%20Mapping%20draft%20Dec-09.xls%23RANGE!A1%23RANGE!A1
file://sydamameyfl01/Audit/2009/Audi%20Bank/Audit%2031%20December%202009/FS/PBC/EY%20Mapping%20draft%20Dec-09.xls%23RANGE!A1%23RANGE!A1
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية ,15
 

 )تتمة( اإلعتراف باألدوات المالية وإعادة تقييمها   ج 
 
 تتمة( الموجودات المالية المتوفرة للبيع( 

الدخل ويتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم  بيانبالخسائر الناجمة عن تدني القيمة في  يتم االعتراف
االعتراف بها مباشرة في بند "التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيم" من 

 حقوق الملكية.
دخل إذا ما تبين بموضوعية أن الزيادة يمكن استرجاع خسائر التدني التي تم تسجيلها سابقا في بيان ال

في القيمة العادلة قد حدثت في فترة الحقة لتسجيل خسائر التدني، حيث يتم استرجاع خسائر التدني 
 ألدوات الدين من خالل بيان الدخل بند أرباح )خسائر( موجودات مالية متوفرة للبيم.

  
 موجودات مالية مصنفة كقروض وسلف 

 لديها والتي" اإلستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ" تعريف عليها ينطبق ال لتيا التسليف أدوات تدرج
 مخصص حسم بعد المطفأة بالتكلفة نشطة مالية أسواق في مدرجة غير ولكنها ومحددة ثابتة دفعات
 وسلف كقروض المصنفة المالية الموجودات قياس الحقاً  يتم المبدئي، القياس بعد. القيمة في التدني
 هذه تدني قيمة عن الناتجة الخسائر إثبات يتم. تدني القيمة مخصص حسم بعد لمطفأة،ا بالتكلفة

 مخصص حساب وفي" صافي -تدني القيمة  مخصصات" ضمن الدخل بيان في والسلف القروض
 عالوات أي باإلعتبار باألخذ المطفأة التكلفة احتساب يتم. المالي المركز بيان ضمن تدني القيمة
 تضمين يتم. الفعلي الفائدة سعر من يتجزأ ال جزءاً  تعتبر التي والرسوم تناءاإلق من وخصومات

 . الدخل بيان في" الدائنة الفوائد" بند ضمن اإلطفاء

 
 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  

ات ثابتة الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تتمثل في األدوات المالية التي تحمل دفع
أو محددة ولها تواريخ استحقاق ثابتة ولدى المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ 

 استحقاقها.
 

يتم تسجيل الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بداية ً بالقيمة العادلة )التكلفة( مضافا ً 
تم قياسها بالتكلفة المطفأة  باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ذلك ي إليها تكاليف اإلقتناء كالعموالت، وبعد

مطروحا ً منها مخصص التدني في القيمة. عند احتساب التكلفة المطفأة يؤخذ في االعتبار أي خصم أو 
عالوة على الشراء واألتعاب التي تشكل جزء ال يتجزأ من الفائدة الفعلية. اإلطفاء يتم قيده ضمن بيان 

 د في بند الفوائد الدائنة او المدينة حسب واقم الحال. الدخل الموح
خسائر التدني في القيمة يتم قيدها في بيان الدخل الموحد ضمن بند "مصروف خسارة استثمارات 

  مالية".
 

 المطلوبات المالية  

كمطلوبات مالية  93يتم تصنيف المطلوبات المالية التي تندرج تحت معيار المحاسبة الدولي رقم 

لقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، أو قروض وديون أو كمشتقات مالية مصممة كأدوات تحوط في با

 .يحدد البنك التصنيف المالئم للمطلوبات المالية في تاريخ االعتراف األولي .التحوط الفعال أيها أنسب
تكاليف العملية  -حالة الديونفي  –يتم االعتراف مبدئياً بالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليها 

 يتم التقييم الالحق للمطلوبات المالية اعتماداً على تصنيفها كما يلي: .المرتبطة بها مباشرة
 

  المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل: وتتضمن المطلوبات المالية للمتاجرة
 يمة العادلة من خالل بيان الدخل.والمطلوبات المالية التي تم االعتراف األولي بها بالق
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية    ,15
 

 )تتمة( اإلعتراف باألدوات المالية وإعادة تقييمها   ج 
 

 تتمة(  المطلوبات المالية( 

  التي يحتسب عليها فائدة القروض والديون: بعد االعتراف األولي يتم تقييم القروض والديون
بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة في بيان 

 الدخل عند إلغاء االعتراف.
  عقود الضمانات المالية: إن عقود الضمانات المالية هي تلك التي تتطلب تعويض حاملها في

تحققة عليه وفقاً لشروط أداة الدين. يتم االعتراف حال عجز مدين محدد عن تسديد الدفعة الم
األولي بعقود الضمانات كمطلوبات بالقيمة العادلة ويتم تعديلها بتكاليف العملية المرتبطة بها 

أو القيمة التي تم  مباشرة ويتم تقييمها الحقاً بقيمة أفضل تقدير للدفعة التي قد تنت  عنها
 االعتراف بها، أيهما أكبر.

 

 تصنيف الموجودات المالية  إعادة 

، يسمح للمجموعة ضمن شروط معينة بإعادة تصنيف موجودات مالية 8002تموز  1ابتداء من تاريخ 

من "موجودات مالية متوفرة للبيم" إلى "موجودات مالية قروض وسلف". يتم االعتراف بإعادة 
هذه القيمة هي التكلفة المطفأة  التصنيف هذه بالقيمة العادلة السائدة بتاريخ إعادة التصنيف لتصبح

الجديدة. بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من متوفرة للبيم يتم إطفاء أية أرباح أو خسائر 
سابقة معترف بها في حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد على الفترة المتبقية لهذا االستثمار باستخدام 

وقات بين التكلفة المطفأة الجديدة والتدفقات النقدية المتوقعة يتم طريقة معدل الفائدة الفعلي. أية فر
إطفاؤها على الفترة المتبقية لهذا االستثمار باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إذا تبين الحقا ان 
هناك تدن في قيمة هذه الموجودات المالية، يتم تحويل المبلغ المسجل في بيان حقوق الملكية إلى بيان 

 لدخل الموحد. ا

ف هذه تتم بقرار من اإلدارة. ويتم تحديدها على أساس كل أداة مالية على حدة. ال يإن إعادة التصن
يسمح للمجموعة بإعادة تصنيف أية أداة مالية إلى القيمة العادلة من خالل بيان الدخل الموحد بعد 

 االعتراف األولي. 
 

 ليةإلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات الما . د
 

  الماليةالموجودات 
المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية  إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصليتم 

 ( عند:حسب مقتضى الحال –المتشابهة 
 انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو -
 ة لألصل المالي، أو تحمل مسؤولية دفم التدفقات النقديةبنقل الحقوق بإستالم التدفقات النقدي البنكقيام  -

 البنكقيام إما )أ( ، وجوهري من خالل ترتيبات تحويللطرف ثالث حال استالمها بدون تأخير  بالكامل
بنقل أو  البنك يقمإذا لم  )ب( ، أوبشكل جوهري ملكية األصل المالي منافمبنقل جميم مخاطر و

 السيطرة على األصل.لكن قامت بتحويل  ،األصل المالي بشكل جوهري ممنافبجميم مخاطر و االحتفاظ
عندما يقوم البنك بنقل حقوق استالم التدفقات النقدية ألصل أو أنه دخل في ترتيبات تحويل، فإنه يقيم فيما 

 بنقل أو االحتفاظ بجميم مخاطر البنك يقمإذا لم إذا احتفظ بمخاطر ومنافم ملكية األصل والى أي مدى. 
ستمر باالعتراف ي البنك السيطرة على األصل المنقول، فإنولم تحول  ،األصل بشكل جوهري منافم ملكيةو

في هذه الحالة، يقوم البنك أيضاً باالعتراف بااللتزام المستمرة.  اباألصل المنقول إلى حد مشاركته
وق وااللتزامات المحتفظ المصاحب. يتم تقييم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس يعكس الحق

 بها من قبل البنك.
 

 المطلوبات المالية 

يتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر 
م مالي وبشروط مختلفة، يتم محاسبة هذا التعديل على أنه انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزا

 جديد ويتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في بيان الدخل الشامل.
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 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية ,15
 

 الـقيـمة الـعـادلةهـ.    

 ا العادلة بتاريخ بيان المركز المالي.بقياس األدوات المالية كالموجودات المالية المتوفرة للبيم بناًء على قيمته البنك يقوم
إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه من بيم أصل أو دفعه لنقل التزام في عملية منتظمة بين مشاركين في السوق 

 ث في:بتاريخ قياس األدوات المالية. إن قياس القيمة العادلة مبني على افتراض أن عملية بيم االصل أو نقل االلتزام تحد
 إما السوق األساسي لألصل أو االلتزام، -

 أو عند غياب السوق األساسي، في أكثر سوق مالئم لألصل أو االلتزام. -

 

 .للبنكعلى أن يكون السوق األساسي أو أكثر سوق مالئم متاحاً 
السوق عند تسعير هذه األدوات يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام بناًء على االفتراضات التي يعتمد عليها المشاركون في 

 على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون على تحقيق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
باستخدام طرق تقييم مناسبة للظروف المحيطة والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وتعظيم استخدام  البنك يقوم

 ا و تقليل استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.المعطيات المالئمة التي يمكن مالحظته
جميم الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية يتم تصنيفها في التسلسل الهرمي 

 ى قياس القيمة العادلة ككل:للقيمة العادلة، الموضح أدناه، بناًء على أقل مستوى من المعطيات التي لها تأثير جوهري عل
 مماثلة. ومطلوبات لموجودات نشطة ةق مالياسوأالمدرجة )غير المعدلة( في السوق : أسعار (3)المستوى  -

القيمة العادلة  قياس التي لها تأثير جوهري على يكون فيها المستوى االدنى من المعطيات : طرق تقييم(4)المستوى  -

 ر مباشر. يمكن مالحظتها مباشرة أو بشكل غي

القيمة العادلة  قياس التي لها تأثير جوهري على يكون فيها المستوى االدنى من المعطيات : طرق تقييم(1)المستوى  -

 غير ملحوظة.

 

فيما إذا كان هناك اية تحويالت بين  البنك يحددبالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية بشكل متكرر، 
 تسلسل الهرمي من خالل اعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة مالية.مستويات ال

 
 تدني قيمة الموجودات المالية . و

 
 مجموعكة أو المكالي األصكل قيمكة تكدني علكى موضكوعي دليكل هنكاك ككان إذا مكا بتقيكيم المكالي المرككز بيكان تاريخ في البنك يقوم

 علككى موضككوعي دليككل هنككاك كككان إذا، وفقككط إذا، الماليككة األصككول مجموعككة أو المككالي األصككل قيمككة تككنخفض. الماليككة األصككول
 أو) لحكدث ويككون( خسكارة حكدث) باألصكل األولكي االعتكراف بعد وقعت التي األحداث من أكثر أو لواحد نتيجة القيمة انخفاض
 تقكديرها يمككن التكي المالية األصول مجموعة أو المالي لألصل المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على أثر تلك الخسارة( أحداث

 كبيكرة، ماليكة صكعوبة يواجهكون المقترضكين مجموعكة أو المقتكرض أن علكى تكدل مؤشكرات الموضكوعية األدلة تشمل. بموثوقية
 إلكى الملحوظكة البيانكات إشكارة مكالي، تنظكيم إعكادة أو لإلفالس كبير احتمال األصلي، المبلغ أو الفائدة دفعات في وتقصير إخالل

 أو/و المؤجلككة والككدفعات الككديون مككن متزايككد عككدد مككثالً  المقككدرة المسككتقبلية النقديككة التككدفقات فككي للقيككاس قابككل انخفككاض هنككاك أن
 .السداد بتعثرات ترتبط التي االقتصادية الظروف
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 )تتمة( ليةتدني قيمة الموجودات الما . و
 

 
 إيداعات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف 

بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )مثل األرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفية والقروض 
ن هنالك دليل أوالً بتقييم ما إذا كا لبنكقوم ايوالسلف باإلضافة إلى االستمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق(، 

موضوعي على تدني القيمة بشكل منفرد لألصول المالية التي تعتبر هامة بشكل منفرد، أو بشكل جماعي بالنسبة لألصول 
عدم وجود دليل موضوعي على تدني قيمة ألصل مالي يتم تقييمه  البنك المالية التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد. وإذا حدد

صل في مجموعة من األصول المالية ذات سمات متشابهة لمخاطر االئتمان ويتم تقييمهم بشكل منفرد، تقوم بتضمين األ
بشكل جماعي لتدني القيمة. ال ُتشمل األصول التي يتم تقييمها بشكل منفرد لتدني القيمة والتي يتم أو يستمر االعتراف 

 بخسائر تدني القيمة الخاصة بها في التقييم الجماعي لتدني القيمة. 

 لألصل المسجل المبلغ بين الفرق أنه على الخسارة مبلغ قياس يتم خسارة، تكبد على موضوعي دليل تواجد الح وفي
يتم تخفيض القيمة (. تكبدهايتم  لم التي المستقبلية االئتمان خسائر بإستثناء) المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة

ئر االئتمانية ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بيان الدخل. يتم االستمرار الدفترية لألصل من خالل مخصص الخسا
بحساب ايرادات الفوائد على القيمة الدفترية المخفضة وذلك باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية 

  المستقبلية من أجل قياس خسارة التدني.

واقعي السترداد المبالغ في المستقبل وتم  عندما ال يكون هناك احتمالوما يرتبط بها من مخصصات يتم شطب القروض 
في فترة الحقة، تم زيادة أو انخفاض قيمة خسارة التدني المقدرة نتيجة  . إذا،بنكتسييل جميم الضمانات أو تم تحويلها إلى ال

لمعترف به سابقاً من خالل تعديل حساب لحدث وقم بعد االعتراف بالخسارة، فإنه يتم زيادة أو تخفيض قيمة خسارة التدني ا
 المخصص. في حال استرداد مبلغ مشطوب مستقبالً، يتم تخفيض المبلغ المسترد من "مصروف الخسائر االئتمانية".

 فائدة سعر للقرض كان إذا. األصلي الفعلي الفائدة سعر بإستخدام المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة خصم يتم
 الحالية القيمة حساب يعكس. الحالي الفعلي الفائدة سعر هو قيمة انخفاض خسائر أي لقياس الخصم معدل يكون تغير،م

 الرهن تسوية عن تنت  أن يمكن التي النقدية التدفقات بالرهن المضمون المالي لألصل المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات
 .ال أو ممكنة للرهن التسوية كانت سواء وبيعه، الضمان على الحصول تكاليف منها مطروحاً 

 تقييم أساس على مثالً،) االئتمان مخاطر في المتشابهة المالية األصول جمم يتم القيمة، النخفاض الجماعي التقييم ولغرض
 ووضم اإلضافي الضمان ونوع الجغرافي والموقم والصناعة األصل نوع تتناول التي التصنيف عملية أو االئتمان مخاطر
 (.الصلة ذات األخرى والعوامل سابقاً  الدفم استحقاق

 الخسائر تاريخ أساس على جماعي بشكل تقييمها يتم التي المالية األصول مجموعة في المستقبلية النقدية التدفقات تقدير يتم
 أو بالبنك خاص رللخسائ تاريخ توافر عدم عند. البنك في التي لتلكمشابهة  ائتمان مخاطر خصائص لها التي لألصول
 تجربة تعديل ويتم. المالية األصول من المماثلة للمجموعات معه المتماثلين اآلخرين خبرة على يعتمد فإن البنك كافية، خبرة
 على تؤثر لم التي الحالية الظروف آثار لعكس الحالية الملحوظة البيانات أساس على الخسائر هذه تحقيق في السابقة البنك
تعكس  .حالياً  متاحةال غير السابقة الفترة في الظروف آثار وإلغاء السابقة الخسائر تحقيق في عليها ستندا التي الفترة

التقديرات في تغيرات التدفقات النقدية المستقبلية، وتتسق باتجاه، التغيرات في البيانات الملحوظة ذات العالقة من سنة إلى 
دير التدفقات النقدية المستقبلية يتم مراجعتها بشكل منتظم لتقليل أية فروقات سنة. إن المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتق

 بين الخسائر المقدرة والخسائر الفعلية.
 

 الموجودات المالية المتوفرة للبيع 

 قيمة في مستمر أو جوهري تدني على موضوعي دليل هناك كان إذا ما بتقييم مالي مركز بيان كل تاريخ في البنك يقوم
 .للبيم المتوفرة المالية وداتالموج

ما إذا كان هناك دليل ، تقوم المجموعة بشكل إفرادي بتقييم بالنسبة ألدوات الدين المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيم
القيمة بناء على نفس المعايير المتبعة في الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة. وفي هذه موضوعي على تدني 

فأن المبلغ المسجل كخسارة تدني هو الخسائر المتراكمة التي تقاس بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالة 
الحالية، مطروحا منها أية خسائر تدني على ذلك االستثمار معترف بها سابقاً في بيان الدخل. إن إيراد الفوائد المستقبلي 

مستحقة باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية هو على اساس القيمة الدفترية المخفضة وال
 من أجل قياس قيمة التدني.
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 تدني قيمة الموجودات المالية )تتمة(و.   
 

 تتمة( الموجودات المالية المتوفرة للبيع( 

إذا، في فترة الحقة، زادت القيمة العادلة ألدوات الدين وكانت الزيادة مرتبطة بشكل موضوعي بحدث ائتماني وقم بعد 
 االعتراف بخسارة التدني عندها يتم عكس خسارة التدني ضمن بيان الدخل.

وعي يتضمن ايضاَ االنخفاض للبيم، فإن الدليل الموض وفرةالستثمارات بحقوق الملكية المصنفة كاستثمارات متل بالنسبة
بشكل عام باعتبار االنخفاض البنك قوم ي .في القيمة العادلة لهذه االستثمارات عن الكلفة "الدائم"أو  "الجوهري"
القيمة، فإن الخسارة المتراكمة  تدنيدليل على  يوجدأشهر. عندما  ,من  اكثرلفترة  "الدائم"% و41بنسبة  "الجوهري"

في القيمة على هذه االستثمارات  خسارة تدنيين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية، ناقصاَ أي والتي تقاس بالفرق ب
بيان الدخل، يتم الغاء االعتراف بها من حقوق الملكية ويتم االعتراف بها في بيان الدخل. ال يتم  ضمن سابقاً  امعترف به

يتم االعتراف بالزيادة في القيمة العادلة بعد بل لدخل، بيان ا ضمنادوات حقوق الملكية  تدني قيمةعكس خسارة 
  االعتراف المسبق بخسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الشامل.

 
 

 الديون المجدولة 

 المالية الصعوبات بسبب وذلك التسديدات فترة بتمديد لتعديلها معين قرض شروط بشأن التفاوض بإعادة البنك يقوم قد 
 الدين بمراجعة اإلدارة وتستمر مستحق الدين هذا يعتبر ال أصوالً، الجدولة على الموافقة عند رض،المقت يواجهها التي
 .القيمة تدني على موضوعي دليل هناك كان إذا ما تقييم يتم كما المستقبلية، التسديدات إمكانية من للتأكد

 

 التقاص   ز.
إذا كان هناك حق  المركز المالي بيانالمبلغ الصافي في  وإظهارمالية بين الموجودات المالية والمطلوبات ال المقاصة إجراءيتم 

ق الموجودات يتحقل صافي المبلغلتسويتها على أساس وأن هناك نية  قانوني قائم وملزم إلجراء المقاصة بين المبالغ المسجلة،
 .الوقت ذاتفي المطلوبات وتسوية 

 

 عقود اإليجار . ح
 بالعقد الوفاء كان إذا فيما تحديد ويتطلب العملية جوهر على بناء يتم إيجار يتضمن أو إيجار هو ما عقد كان إذا فيما تحديد إن

 . األصل هذا مااستخد في الحق ينقل العقد وإن محددة أصول أو أصل استخدام على يعتمد
 

 البنك كمستأجر 
للبنك بشكل جوهري تعتبر عقود إيجار المرتبطة بملكية األصل المنافم إن عقود اإليجار التي ال تتضمن تحويل المخاطر و

الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى مدة  بيانتشغيلية. يتم تسجيل مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف في 
 العقد. يتم اإلعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإليجار كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

 

 راف بالمصاريفتحقق اإليرادات واالعت .ط
 المتبعة المقاييس يلي فيماو البنك، إلى تتدفق سوف االقتصادية المنافم أن المحتمل من يكون عندما فقط باإليراد االعتراف يتم

 :باإليراد لالعتراف
 

  الفوائد الدائنة والمدينة 

 يتم للبيم، متوفرة والمصنفة فائدة تقاضىت التي المالية واألدوات المطفأة بالتكلفة المقيمة المالية األدوات لجميم بالنسبة
 .لألداة المتوقم العمر خالل الفعلي الفائدة لمعدل وفقاً  والمدينة الدائنة الفوائد تسجيل

 المطلوبات أو للموجودات المسجل المبلغ يعدل فإنه المقبوضات، أو بالمدفوعات الخاصة التقديرات بمراجعة البنك قام إذا
 الحالية القيمة حساب خالل من المسجل المبلغ حساب البنك ويعيد. والمعدلة الفعلية المقدرة النقدية تالتدفقا ليعكس المالية

 أو دخل أنه على بالتعديل االعتراف ويتم المالية، لألداة األصلي الفعلي الفائدة بسعر المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات
 لها المقدرة النقدية التدفقات بزيادة البنك قام والتي تصنيفها المعاد ليةالما لألصول بالنسبة ذلك، إلى باإلضافة. مصروف

 من الفعلي الفائدة معدل على كتسوية بها يعترف الزيادة هذه أثر إن. النقدية التدفقات هذه تحصيل إمكانية زيادة نتيجة
 .  المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات في التغيير تاريخ

 االعتراف يتم القيمة، تدني لخسارة نتيجة المشابهة المالية األصول مجموعة أو المالي األصل يمةق تخفيض يتم عندما
 .المعدلة الدفترية القيمة على األصلي الفعلي الفائدة سعر بإستخدام الفائدة بدخل
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية ,15
 

 )تتمة( اإليرادات واالعتراف بالمصاريفتحقق ط.   

 العموالت الدائنة 
 

 :يلي كما العموالت إيراد تصنيف ويمكن للعمالء المقدمة المتنوعة الخدمات من دائنة عموالت البنك يحقق 
 
 العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة   - 

 
 الفترة أساس على كإيراد فيها االعتراف ويتم محددة زمنية فترة خالل الخدمات تقديم من المحققة العموالت تؤجل
 الفائدة معدل على كتعديل وتحقيقها استخدامها يتم ما غالباً  التي - قروض لتقديم اإلرتباطات رسوم تأجيل يتم. الزمنية
 . أهمية ذات كانت إذا القروض تلك على الفعلي

 
 من تنفيذ عمل هام العموالت الدائنة المحققة   - 

 
 .لعميل أسهم تخصيص عمولة ذلك مثال الهام، العمل إنجاز عند كإيرادات بالعموالت يعترف 

 
  تـوزيعـات األرباح 

 .دفعاتال بإستالم للبنك حق ينشأ عندما باألرباح االعتراف يتم
 

 الكفاالت الماليةي.   
 

يتم االعتراف األولي . على شكل اعتمادات مستندية، كفاالت، وقبوالت لبنك بمنح كفاالت ماليةيقوم ااالعتيادي  نشاطهمن خالل 
للكفاالت المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما يعادل القسط المحصل. بعد اإلعتراف األولي يتم قياس إلتزام البنك 

الدخل وأفضل تقدير  بيانعترف به في لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً منه اإلطفاء الم
 للمدفوعات لتسوية اإللتزام المالي النات  عن هذه الكفالة واعتماد القيمة األكبر بينهما. 

 
 بيانإن أية زيادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالية يتم االعتراف بها ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانية" في 

الدخل ضمن بند "العموالت والرسوم الدائنة" من خالل إطفاء القسط المحصل  بيانالقسط المحصل في الدخل. يتم اإلعتراف ب
 بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة.

 
 النقد وما في حكمهك.   

 البنك لدى واألرصدة دالنق ويتضمن أشهر، ثالثة مدة خالل تستحق التي النقدية واألرصدة النقد على حكمه في وما النقد يشمل
 .أشهر ثالثة مدة خالل تستحق التي المصارف ودائم وتطرح المصارف، لدى واألرصدة المركزي

 
 الموجودات الثابتةل.   

كلفة مضافا اليها التكاليف األخرى المرتبطة بها بعد خصم االستهالك تيتم إظهار أو اثبات الموجودات الثابتة ما عدا األراضي بال
وأي انخفاض في القيمة. يتم تغيير طريقة استهالك الموجودات الثابتة وعمرها الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع المتراكم 

 االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي.
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1
 

 )تتمة( سياسات المحاسبيةأهم ال ,15
 

 )تتمة( الموجودات الثابتةل.   
 

يتم احتساب اإلستهالكات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي، ال 
 :يتم استهالك األراضي، فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات الثابتة

 سنة 71     مباني -

 سنوات 7    أجهزة كمبيوتر -

 سنوات 5إلى  ,     مفروشات -

 سنة 12إلى  7    معدات  -

 سنوات 7    مبانيتحسينات  -

 سنوات 7    سيارات -
 
 أو أربكاح أيكة .اسكتبعاده أو اسكتخدامه من متوقعة اقتصادية منافم هناك يكون ال عندما أو استبعاده عند باألصل االعتراف إلغاء يتم

 أو األربكاح هذه تسجل. المستبعد األصل وقيمة األصل استبعاد عوائد بين الفرق أنها على تحتسب األصل استبعاد عن نجمت خسائر
 .فيها األصل استبعاد يتم التي السنة نفس في أخرى مصاريف أو إيرادات بند ضمن الدخل بيان في الخسائر

 

 .التشغيل قيد وتوضم إلستخدامل جاهزة تصبح حتى التنفيذ قيد المشاريم استهالك يتم ال
 

 الموجودات غير الملموسةم.   

 عبارة هي والتي الدفترية القيمة بصافي اظهارها يتم بعد وفيما بالتكلفة الملموسة غير الموجودات تسجيل يتم فإنه شرائها حال في
 الملموسة غير الموجودات عمر تقدير يتم .قيمتها بتدني متعلقة مخصصات وأية لإلطفاء مخصصات أية منها منزالً  التكلفة عن

 ويقيد العمر هذا خالل محدد زمني عمر لها التي الملموسة غير الموجودات إطفاء ويتم. محددة غير لفترة أو محددة لفترة الزمني
 تاريخ في قيمتها في التدني مراجعة فيتم محدد غير الزمني عمرها التي الملموسة غير الموجودات أما. الدخل بيان في اإلطفاء
 لتلك اإلطفاء وطرق الزمني العمر تقدير مراجعة تتم كذلك .الدخل بيان في قيمتها في تدني أي تسجيل ويتم المالية البيانات

 وعمره الملموس غير األصل إطفاء طريقة تغيير يتم. الالحقة الفترات على تعديالت أية إجراء ويتم سنة كل نهاية في الموجودات
 أنها على التغييرات هذه وتعال  ضروريا ذلك كان كلما فيه المتضمنة المستقبلية االقتصادية المنافم اهتالك مطن تغير عند الزمني
 العناصر مم الدخل بيان في المحدد العمر ذات الملموسة غير الموجودات إطفاء مصاريف تعال  .المحاسبي التقدير في تغييرات
 .الطبيعة حيث من لها المشابهة

 .اإلنتاجي عمرها طول على المتبقية قيمتها إلى الموجودات قيمة لتخفيض وذلك الثابت القسط بطريقة االطفاء احتساب يتم

 :الملموسة غير للموجودات المتوقعة اإلنتاجية األعمار يلي فيما
 سنوات 5إلى  3                      أنظمة الحاسوب والبرامج -

 
 تدني قيم الموجودات غير الماليةن.   

 هذا من مؤشر أي وجد وإذا. األصل قيمة تدني إمكانية على مؤشر هناك كان إذا ما بتقييم المالي المركز بيان تاريخ في البنك قومي
 لالسترداد القابلة القيمة من أكبر المسجلة األصل قيمة أن تبين حال في. لألصل لالسترداد القابل المبلغ بتقدير البنك يقوم النوع،

 .لالسترداد القابلة القيمة تعادل حتى األصل قيمة تدنيب االعتراف يتم

في تاريخ كل بيان مركز مالي يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني تم االعتراف بها في السنوات السابقة 
 لغ القابل لالسترداد لذلك األصل.بتقييم المب بنكقوم اليألصل الشهرة لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، 

يجب عكس خسارة التدني المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل 
ابل لالسترداد منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك، يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه الق

 لالسترداد.
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية ,15
      

 المخصصاتس.   
 هذا لتسوية الالزمة والكلفة سابق حدث عن نات  البنك على( متوقم أو قانوني) حالي التزام وجود عند المخصصات إثبات يتم

قبل  تم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت ماي .قياسها ويمكن محتملة االلتزام
 الضريبة التي تعكس تقديرات السوق الحالية للقيم الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئماً.

 

 بيان المركز الماليحسابات خارج ع.   
 بنود تحت عنها اإلفصاح ويتم نظامية كحسابات اإلعتيادية البنك لنشاطات نتيجة تطرأ أن المحتمل من التي اإللتزامات تسجل
  ال. المستندية واإلعتمادات القبوالت الكفاالت، كتب سلفات، لمنح إلتزامات الحسابات هذه وتتضمن ،بيان المركز المالي خارج
 . لها والعائدة قبوضةالم التأمينات الباب هذا تحت المدرجة البنود من تحسم

 

 الضرائبف.   
 الحالية الضريبة  35
 السلطات( من استرداده) دفعه المتوقم بالمبلغ والماضية الجارية للفترات الجارية الضريبية( الموجودات) االلتزامات قياس يتم

 .اليالم المركز بيان بتاريخ فعالً  السارية( الضريبة وقوانين) الضريبة معدالت بإستخدام الضريبية
 مؤجلةال دخلال ضريبة  15

 الضريبي األساس بين ما الناتجة المؤقتة الفروقات على المطلوبات، طريقة بإستخدام بالكامل، المؤجلة الضرائب تؤخذ
 بإستخدام المؤجلة الضرائب تحديد يتم. المالي المركز بيان بتاريخ المالية البيانات في المدرجة وقيمتها والمطلوبات للموجودات

 من والتي المالي المركز بيان بتاريخ كما بها المعمول بحكم هي التي أو بها المعمول( الضريبية القوانين أو) الضريبة نسب
 . الدائنة المؤجلة الضرائب إستحقاق عند أو المدينة المؤجلة الضرائب تحقق عند نافذة تكون أن المتوقم
 . الدخل بيان في وليس المساهمين حقوق في المساهمين حقوق ضمن مدرجة ببنود المتعلقة والمؤجلة الحالية الضرائب تدرج
 أرباح فيه توجد ال الذي الحد إلى وتنزل مالي مركز بيان كل بتاريخ المؤجلة الضرائب لموجودات المدرجة القيمة مراجعة يتم

 غير المؤجلة الضرائب موجودات متقيي إعادة يتم. المؤجلة الضرائب موجودات من جزء أو كامل بإستعمال للسماح كافية ضريبية
 بتغطية تسمح كافية مستقبلية أرباح فيه توجد الذي الحد إلى بها اإلعتراف ويتم مالي مركز بيان كل بتاريخ بها المعترف
 . المؤجلة الضرائب موجودات

 

 توزيعات األرباح عن األسهم العادية ص.   

 مساهمي قبل من عليها الموافقة عند الملكية حقوق من تنزيلها ويتم كإلتزام العادية األسهم عن األرباح بتوزيعات االعتراف يتم
 .المالي المركز بيان تاريخ بعد عليها الموافق األرباح توزيعات عن اإلفصاح يتم كما. البنك

 

 ق.   العائد على األسهم
ية بالبنك على عدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة العائد لحاملي األسهم العاد

المخفف للسهم بتسوية الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادية وعدد المتوسط المرجح  دئاة. يتم تحديد العسنخالل ال
 لألسهم العادية القائمة بأثر حميم األسهم العاددية المخففة المحتملة.

 

 تقارير القطاعات.   ر
 .وخزينة شركات تجزئة،: يلي كما للبنك القطاعية التقارير توزيم يتم

 

 محاسبة التحوط.   ش
العمالت األجنبية، ومخاطر االئتمان. من أجل إدارة مخاطر معينة والمشتقات المالية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة،  البنكستخدم ي

 .شروط محددة تستوفيمحاسبة التحوط للمعامالت التي  تطبيقب البنك يقوم
وأداة التحوط بما في ذلك طبيعة المخاطر وهدف  تحوط لهبتوثيق العالقة بين البند الم البنك يقومتحوط، العملية  ايةعند بد

عند بداية عملية التحوط  استخدام التحوط والطريقة التي سيتم من خاللها تحديد مدى فعالية التحوطمن  ادارة المخاطر وإستراتيجية
  ة سريانها.وخالل فتر

 

 الضمان المعاد حيازتهت.   
تحت بند موجودات أخرى بقيمة يتم إثبات الضمانات المعاد حيازتها مقابل سداد ديون العمالء ضمن بيان المركز المالي 

 استحواذها بالصافي بعد طرح مخصص خسارة االنخفاض في القيمة.
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 مركزيسورية ال مصرفنقد وأرصدة لدى  3
 

  2014  2013 

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 435,536,188  4359,054,0,   نقد في الخزينة
 77,081,531  150005000  نتيجة الظروف الراهنة )*( والمعلقة نقد في الفروع المغلقة

 26411644363,4  ,,,1549,5,145  مصرف سورية المركزي ممجارية  حسابات
 14164446144  4,3541,5341  (**) احتياطي ودائم

  45,1350145449  761,16,1,64,5 
 

الذي تم إيقاف العمل فيه مؤقتاً نتيجة للظروف االستثنائية التي تمر بها الجمهورية العربية الموجود في فرع دير الزور  المبلغ النقد ( يمثل*)
تاً لحين زوال تلك الظروف ليعود بعدها إلى السورية، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على إيقاف العمل فيه مؤق

 الخدمة.
بل أرصدة ، مقا4132كانون األول  13كما في  ليرة سورية 461116111 رصدة بالليرات السورية بقيمةهذا الرصيد من أيتكون 

ليرة   49,799,068ة ليرة سورية وأرصدة بالعمالت األجنبية مقومة بالليرات السورية بقيم 27,282,463 بالليرات السورية بقيمة
 . 4131كانون االول  13سورية كما في 

غير أن  ،ةقد تكون أصبحت قائمدير الزور و حلب الشهبا يعفرمتوفرة لإلدارة، تبين أن احتمالية حدوث الضرر في المعلومات الوبحسب 
خالل عام دير الزور قد الموجود في فرع معظم النو 4131باستخراج جميم النقد الموجود في فرع حلب الشهبا خالل عام البنك قد قام 

تأمين تشتمل على تغطية النقد والموجودات  ببوليصةمؤمن عليها بالكامل البنك ومن الجدير بالذكر بأن كافة مكاتب وفروع . 4132
 مليون دوالر أمريكي.  7 مقدارهبسقف تأميني  األخرى من كافة أنواع المخاطر التي تفرضها الظروف الحالية

ليرة سورية وتحويله إلى  85,720,000تم خالل العام استرداد المؤونات المكونة على النقد المتواجد في فرع دير الزور بقيمة وقد 
 2,000,000مبلغ  4132كانون األول  13، حيث بلغ المخصص المكون بتاريخ ( ,3) إيضاح  أخرى في بيان الدخلتشغيلية إيرادات 

حيث يشكل الفرق أثر الزيادة في سعر الصرف  4131كانون األول  13كما في  ليرة سورية 1,,,576154 ليرة سورية مقابل
 للمؤونات المكونة بالعمالت األجنبية.

 

سورية المركزي على شكل ودائم من دون فوائد، وقد  بنكوفقاً لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى  (**)
 نسبةيرة سورية وهو يمثل ل 273621,6351 مبلغ 4132كانون األول  13سورية المركزي كما في  بنكلدى  يبلغ رصيد االحتياط

يار لعام أ 4الصادر بتاريخ  ,741% من متوسط ودائم العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 7
. إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل أنشطة 4131ون األول كان 13ليرة سورية كما في  320,929,399 مقابل 4133

 البنك التشغيلية.
 
 أرصدة لدى المصارف       4

 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
1034      

 1594953195,34  ,1539154045,1  54145933,, حسابات جارية وتحت الطلب
 صلي خالل فترة ودائم استحقاقها األ

 15113591454,3  114590450,4  1503350145194 أقلأشهر أوثالثة    

 150,454,1513,  1531351335,30  ,5333544450,, 
       

 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
4131      

 531644,64,4  514617,6241  ,26415655 وتحت الطلبحسابات جارية 
 ودائم استحقاقها االصلي خالل فترة 

 6457,,41464  3136,216511  116,226757, أشهر أوأقلأثالثة   

 ,126,,46173  ,3165146341  36,3767,26722 
 

ليرة سورية )مقابل  46424651,6174 غمبل 4132 كانون األول 13في  بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد
 (.4131كانون األول  13ليرة سورية كما في  1,,53163476
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 إيداعات لدى المصارف 5
 

 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
1034      

إيداعات )ودائم استحقاقها األصلي 
 13541350,95000  13,41350,95000     - ثالثة أشهر(أمن أكثر

      
 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
4131      

إيداعات )ودائم استحقاقها األصلي 
 35614,62526711  3,624,62526711  600,000,000 ثالثة أشهر(أمن أكثر

      
 
 صافي(نية مباشرة )بالتسهيالت ائتما 6
 

  1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     الشركات الكبرى

 23,467,462  3,153495110  حسابات جارية مدينة
 46,3261146754  15344541,5441  قروض وسلف
 33162426,43  31050035,11  (*) سندات محسومة
 252,871,411  354195001  دائن صدفة مدين

     
     رة والمتوسطةالشركات الصغي

 159,628,915  5434,,,3345  حسابات جارية مدينة
 13161416254  1,151315,33  قروض وسلف
 1611461,1     -  (*) سندات محسومة
 3,593,834   735,765              دائن صدفة مدين

     
     والقروض العقارية األفراد

 3,463746533  31153315,11  قروض وسلف
 -  3454015334  قروض عقارية
 3,63736,25  3,527,301  دائن صدفة مدين
 ,,71461  -  بطاقات االئتمان

 16,546,146157  3,975,772,351     المجموع
     

     ينزل: 
 (955,248,000)  (1,388,394,000) أساس إفرادي(     أمخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة )على

 (859,894,000)  (459,147,071) أساس المحفظة( تسهيالت ائتمانية مباشرة )على مخصص تدني
 (4,567,46331)  (41,534359,4)  فوائد معلقة )محفوظة(

 3674,6,5564,4  1,703,089,313  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

 
مقابل  4132كانون األول  13سورية كما في  ليرة 6315, ( الرصيد صافي بعد تنزيل الفوائد المقبوضة مقدماً البالغة*)

 .4131كانون األول  13سورية كما في ليرة  174,639
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 )تتمة( تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي( 6
 

%( 5,.7,ليرة سورية، أي ما نسبته ) 46,3,654565,1بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة )غير المنتجة( المباشرة 
أي ما نسبته  ليرة سورية 1,741,778,344 مقابل 4132 كانون األول 31سهيالت اإلئتمانية المباشرة كما في من رصيد الت

 .4131كانون األول  13باشرة كما في من رصيد التسهيالت اإلئتمانية الم %(47.34)
 

 ليرة سورية أي ما نسبته ,4634167,76,3بعد تنزيل الفوائد المعلقة المباشرة بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة 
 مقابل 4132 كانون األول 13%( من رصيد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في ,3.5,)

من إجمالي رصيد التسهيالت %( 43.21، أي ما نسبته )4131كانون األول  13 سورية كما في ليرة 1,474,196,231
 وائد المعلقة.اإلئتمانية بعد تنزيل الف

 

 13في  و 4132 كانون األول 13ليرة سورية كما في  29,935,000غير المباشرة غير العاملة مبلغ  االئتمانيةبلغت التسهيالت 
كانون  13ليرة سورية كما في  761436,11حيث بلغ مخصص التسهيالت االئتمانية غير المباشرة مبلغ  4131كانون األول 

 .4131كانون األول  13ليرة سورية كما في  362126111، مقابل 4132 األول
 

 مباشرة:الئتمانية االتسهيالت لمحفظة التدني المخصص 
 

 :مباشرةالئتمانية االتسهيالت لمحفظة التدني الفيما يلي تفاصيل حساب مخصص 
 

  الشركات 
والقروض  األفراد

 اإلجمالي  العقارية

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 1034
      

 3533,53415000  154,35934,  354,151905031 كانون الثاني  3الرصيد في 
 1151995043  (1,509,5100)  454945143, السنةالتغيير خالل 

 353445,435043  5,34,,,145  35339533454,4  كانون األول 13الرصيد في 

      
      كانون الثاني  3الرصيد في 

 51435000,,9  451045000  9,059435000 ة افرادياً للديون غير المنتجةمخصص انخفاض القيم
 3,953945000  354445934,  30354495031 مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجة

      
      السنةالتغيير خالل 

      
      المستخدم

 (31541050,0)  (,33543,591)  (,911533) مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجة
      التحويالت

 13454195349  540,5000,  14350145349 غير المنتجة مخصص انخفاض القيمة افرادياً للديون
 (133511,5349)  (,,10513151)  (1,350315,34) مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجة

      أثر تغير سعر الصرف
 43540,5313     -  43540,5313 ض القيمة افرادياً للديون غير المنتجةمخصص انخفا

      
      كانون األول  13الرصيد في 

 3513351945000  3350315000  3514451315000 مخصص انخفاض القيمة افرادياً للديون غير المنتجة
 4,953445043  3,5,445,34  4415,0154,4 مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجة

 353445,435043  5,34,,,145  35339533454,4 مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

      
 

المباشرة الى المخصص للتسهيالت االئتمانية جة ليرة سورية من المخصص الجماعي للديون المنت 54,,,14,,,1تم تحويل مبلغ 
ليرة سورية وإلى المخصص اإلفرادي للديون  54,,1,2,514المباشرة بواقم الئتمانية للتسهيالت اللديون غير المنتجة  االفرادي

وإلى المخصص الجماعي للديون المنتجة ليرة سورية  1672,6111غير المباشرة بواقم للتسهيالت االئتمانية غير المنتجة 
 (.,3يضاح إليرة سورية ) 236111غير المباشرة بواقم للتسهيالت االئتمانية 
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 تسهيالت إئتمانية مباشرة )بالصافي( )تتمة( ,
 
 )تتمة( مباشرةالئتمانية االتسهيالت لمحفظة التدني المخصص 
 

  الشركات 
والقروض  األفراد

 اإلجمالي  العقارية

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 4131
      

  336,126142,   426,156124   7,5644564,4 كانون الثاني  3الرصيد في 
 ,3641161156,5  1,63226,57  363,763,46,13 السنةالتغيير خالل 

 36,3763246111  465736435,  36574614161,1  كانون األول 13الرصيد في 

      
      كانون الثاني  3الرصيد في 

 337,925,898  437,000  337,488,898 مخصص انخفاض القيمة افرادياً للديون غير المنتجة
 273,908,426  24,170,042  249,738,384 خصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجةم
      

      السنةالتغيير خالل 
      

      اإلضافات

 617,322,102  16,516111  613,452,102 غير المنتجة مخصص انخفاض القيمة افرادياً للديون
 585,985,574  1264526,57  551,710,699 المنتجة مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون

      
      كانون األول  13الرصيد في 

 477642,6111  261156111  47164236111 مخصص انخفاض القيمة افرادياً للديون غير المنتجة
 746,426111,  7,62226435  13622461,1, مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجة

 36,3763246111  465736435,  36574614161,1 ص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرةمخص

 
تعديل بعض والمتضمن  4134تشرين الثاني  31( تاريخ 2/م ن/ب414بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم )

كانون الثاني  44( تاريخ 2ب/نم /3154القرار )( و2/م ن/ب745التعليمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسليف رقم )

 : تم ما يلي (2/م ن/ب414)المتضمن تمديد العمل بالقرار  4132

 

( 2/م ن/ب414اإلحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف ) .3

 . 4132 كانون األول 13في  ليرة سورية 2,556,000 مبلغوقد بلغ رصيدها 

 

ظة االئتمانية من قبل البنك لتقدير مدى كفاية المخصصات المحتفظ بها وارتأت إدارة البنك حجز فاختبارات جهد للمحبالقيام  .4

 .4132كانون األول  13بتاريخ  ليرة سورية 453,295,071مخصصات إضافية تعادل 

 
 :الفوائد المعلقة

 حركة الفوائد المعلقة فيما يلي: تتلخص
  1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 5263446117  1,45,315331  كانون الثاني 3الرصيد في 
 34764276,44  1115,1,5,14  يضاف: فوائد معلقة مستحقة

 (,4,63,3645)  (33354,159,3)  يطرح: فوائد محولة لإليرادات
 6242,,4261  1,549,5133  تغيرات أسعار الصرف

 4,567,46331  41,534359,4    كانون األول 13 لرصيد فيا

     



 سورية ش.م.م –بنك قطر الوطني 

 يضاحات حول البيانات الماليةإ
 1034كانون األول  13
 

25 

 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 4
 

 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:
 2612461256121  593953,45131,  سندات مالية

    
    تحليل السندات 

 16,1365456121  599951,45131, د ثابتذات عائ
 53567716111  93953005000 ذات عائد متغير

 ,593953,45131  2612461256121 

 
حسب  %4.30 سنوي إن الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق عبارة عن استثمارات في سندات بمعدل عائد

 :الجدول التالي
 

   1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية تاريخ االستحقاق معدل الفائدة % دارجهة اإلص
      

 6413,,51161  350035,3,5904 4137 %3.67 شركات
 4,762536547  19,51305,43 4137 %5.29 شركات
 64,5,,21161  ,,915,9350, 4137 %5.08 شركات
 54164146137  99354115043 4137 %3.64 بنوك

 53461146217  99351445141 ,413 %3.29 شركات
    -  ,994543,5,4 4134 1,.2% بنوك
 52,6,126,55  3501453135,33 4134 %6.66 بنوك
 53567716111  93953005000 4134 متغير بنوك

   ,593953,45131  2612461256121 

 
 موجودات ثابتة 3
 

 ي كما يلي:إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات لغرض حساب اإلستهالك ه
 

 سنة 71     مباني -

 سنوات 7    أجهزة كمبيوتر -

 سنوات 5إلى  ,     مفروشات -

 سنة 12إلى  7    معدات  -

 سنوات 7    تحسينات مباني -

 سنوات 7    سيارات -
 

كما أن األراضي ال تستهلك. ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل
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 )تتمة( دات ثابتةموجو 3
 
 

 المجموع سيارات تحسينات مباني المفروشات معدات جهزة الكمبيوترأ األراضي مباني 1034

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
         التكلفة

 463,165,16443 3,65126411 32363276742 ,436174614 321674,6144 ,611,623,, 3263,16,33 65576121,,,36 كانون الثاني                          3كما في 

 4,614,6737 - 716111 4416,37 167116251 4162726411 - - اإلضافات

 364436112 - - 56457,, - 426144, - - التحويالت

 (,73674,6,4) (461116111) (,1364456,3) (46,356425) (615764,1,) (461156371) - - ستبعاداتاال

 153,354345344 454045100 30953945403 90519153,9 ,5,3,,31454 30954495,14 3453305,33 35,33544,5041 كانون األول  13كما في 

          

         اإلستهالك المتراكم

 1,4643,6755 3365326514 167136114, 1767526131 561416127, 7764526,43 - 333614,61,5 كانون الثاني  3كما في 

 331655364,4 ,464,7624 4263,46344 ,3362,1621 ,34644,634 3464376,44 - ,116,44645 استهالك السنة

 (,1461246,3) (,,5614462) (3461126,44) (4116451) (,,1627163) (36,136,42) - - استبعادات

 440594,5143 59445414, 5,19,,,3,5 ,4,53,4534 3154935104 35449,,415 - 34,50905,41 كانون األول  13كما في 

         

         لشراء موجودات ثابتةدفعات 

 36411,,46 - - 4756413 - 426144, - 363116111 كانون الثاني  3كما في 

 ,,74761 - - ,,74761 - - - - اإلضافات

 (364436112) - - (56457,,) - (426144,) - - التحويالت

 3593,5131 - - 33,5131 - - - 353005000 كانون األول  13كما في 

          

         صافي القيمة الدفترية

 354395,145903 ,,41,54 14511150,9 ,4,5311510 451,45149, 1,51105443 3453305,33 35,4454345400 كانون األول  13كما في 
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 )تتمة( موجودات ثابتة 3
 
 

 األراضي مباني 4131
أجهزة 
 المجموع سيارات تحسينات مباني المفروشات معدات الكمبيوتر

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
         التكلفة

 4635161316112 3,65126411 31,657564,5 ,436174614 31,6,446734 ,262746,1, 3263,16,33 64116121,,,36  كانون الثاني                         3كما في 

 10,028,917 - 461,56775   - 67,1,,164 3,130,780   - 7246111 اإلضافات

 425,000   -   -   -   - 425,000   -   - التحويالت

 463,165,16443 3,65126411 32363276742 ,436174614 321674,6144 ,611,623,, 3263,16,33 65576121,,,36 كانون األول  13كما في 

          

         اإلستهالك المتراكم

 425642,6,13 4,,61516, 74612465,5 4261226545 2,633,6455 1,65226123 - 5,,556,446 كانون الثاني  3كما في 

 ,33264,4642 161216,21 6727,,4,63 3367446431 ,,41641761 35641165,1 - 1165576711 اإلضافات

 1,4643,6755 3365326514 167136114, 1767526131 561416127, 7764526,43 - 333614,61,5 كانون األول  13كما في 

         

         لشراء موجودات ثابتةدفعات 

 2,482,201 - - 4756413 - 425,000 - 363116111 كانون الثاني  3كما في 

 426144, - - - - 426144, - - اإلضافات

 (425,000) - - - - (425,000) - - التحويالت

 36411,,46 - - 4756413 - 426144, - 363116111 كانون األول  13كما في 

          

         صافي القيمة الدفترية

 36,43644,6752 4,989,498 60,614,192 56,735,217 73,574,754 32,657,626 3263,16,33 1,578,476,676 كانون األول  13كما في 
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 ثابتة )تتمة(موجودات  3
 

فكروع  أربعكةفكي  ، تكم إيقكاف العمكل مؤقتكاً في الجمهورية العربية السوريةنتيجة للظروف االستثنائية التي تشهدها بعض المناطق و
، وذلك بعد الحصول علكى موافقكة مصكرف سكورية ر، فرع حلب الشهبا، وفرع يعفورحمص، فرع دير الزووهي فرع  البنكلدى 

علككى إيقافهككا مؤقتككا لحككين زوال الظككروف االسككتثنائية لتعككود بعككدها إلككى 2479/3,3والموافقككة رقككم  3268/161رقككم المركككزي 
تار مكول بشككل مؤقكت. ليصكبح عكدد سكفرع حلب تعليق العمل مؤقتاً في فرعين لدى البنك وهي فرع درعا و، وقد تم أيضا الخدمة

 فروع.  تةفروع البنك المغلقة والمعلقة س
 

بالنتكائ  النهائيكة  4132حزيكران  35، حيث تم تنظيم ضبط شرطة بتكاريخ اً قائم أصبحتبين أن حدوث الضرر في فرع حمص قد 
علمكاً أن صكافي قيمتهكا  ضكررالموجكودة فكي فكرع حمكص قكد تعرضكت للالثابتكة للضرر وحجمه. حيث تبين أن جميكم الموجكودات 

ل مؤونككة بكامككل يشكككبت 4131عككام البنككك منككذ  قككام. ليككرة سككورية 3561,36,55مبلككغ  4132أيلككول  11الدفتريككة بلغككت فككي 
 .بالمؤونات المكونةفي فرع حمص  صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتةشطب  وتمفي فرع حمص،  ةالموجودات الموجود

 
ديكر الكزور وحلكب باسكتثناء فرعكي فرة لإلدارة، تبين بأن الفروع المذكورة لكم يلحكق بهكا أضكرار تكذكر وبحسب آخر معلومات متو

المحتويكات الهامككة سكواء كانكت علككى شككل نقككد أو مسكتندات ذات قيمككة عاليكة، حيككث أن  معظككما مسككبقاً مكن مكقكد تككم إفراغهو الشكهبا
 تبلككغقيمككة األضككرار النقديككة والماديككة تبككين أن دير األولككي التقكك علككى، وبنككاء قككد أصككبحت قائمككة فيهككااحتماليككة حككدوث الضككرر 

 إال أنه لم يتم التوصل إلى نتائ  نهائية تؤكد حدوث الضرر وحجمه.في الفرعين  ليرة سورية ,367126,4,
 

دات مككؤمن عليهكا بالكامكل ببككوالص تكأمين تشككتمل علكى تغطيككة النقكد والموجككو البنككومكن الجكدير بالككذكر بكأن كافككة مكاتكب وفككروع 
 مليون دوالر أمريكي. 7بسقف تأميني مقداره  الحالية األخرى من كافة أنواع المخاطر التي تفرضها الظروف

 
 :والموقوفة مؤقتاً  ببين الجدول التالي صافي الموجودات الثابتة بعد خصم االستهالك المتراكم في الفروع المغلقة
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 ليرة سورية  ليرة سورية  
     
     فروع المغلقة: ال

 20,638,310     -  حمص
 7164,76541  0519,5103,  دير الزور 
 14,646,899  953095,94  حلب الشهبا

 93,925,035  3959945311  يعفور
     الفروع الموقوفة مؤقتاً:

 16,959,487  953,35,90  درعا
 15,491,911  3590,5433  حلب ستار مول

 30,158,436  -  )*( القلمون

  3,351435019  225,085,798 

 
. 4131عام  تعليق العمل به خالل أن تم بعدتم اعادة العمل في فرع القلمون  4132خالل علم  )*(
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 موجودات غير ملموسة 9
 

 وفيما يلي الحركة خالل السنتين:برامج الكمبيوتر و الفروغ منلموجودات غير الملموسة تتكون ا
 

 اإلجمالي  الفروغ  برامج الكمبيوتر  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
1034      
      التكلفة

 46,393,411  3761116111  1361416233 كانون الثاني  3كما في 
 130,270,629  -  31164516,44 اإلضافات
 731,324  -  5136142 التحويالت

 344519,51,4  3,50005000  3,1519,51,4 كانون األول  13كما في 

       
      اإلطفاء المتراكم

 ,436137621  -  ,436137621 كانون الثاني  3كما في 
 36217,,716  -  36217,,716 إطفاء السنة

 44594,5333  -  44594,5333 كانون األول  13كما في 

       
      موجودات غير ملموسة دفعات مقدمة لشراء

 34647164,7  -  34647164,7  كانون الثاني 3كما في 
 1,730,170  -  365116351 اإلضافات
 (731,324)   -  (5136142) التحويالت

 3151,15313  -  3151,15313 كانون األول  13كما في 

      
      صافي القيمة الدفترية

 33,5,405,34  3,50005000  3005,405,34 كانون األول  13كما في 

      
 اإلجمالي  الفروغ  ج الكمبيوتر برام 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
4131      
      التكلفة

 19,537,546  3761116111   ,26715672 كانون الثاني  3كما في 
 416,356,37  -  416,356,37 اإلضافات
 3,238,050  -  3,238,050 التحويالت

 2,61416233  3761116111  1361416233 كانون األول  13كما في 

       
      اإلطفاء المتراكم

 367416141  -  367416141 كانون الثاني  3كما في 
 3465476131  -  3465476131 إطفاء السنة

 ,436137621  -  ,436137621 كانون األول  13كما في 

       
      موجودات غير ملموسة دفعات مقدمة لشراء

 15,491,335  -  15,491,335 انون الثاني ك 3كما في 
 (3,238,050)  -  (3,238,050) التحويالت

 34647164,7  -  34647164,7 كانون األول  13كما في 

      
      صافي القيمة الدفترية

 1561136441  3761116111  22,331,290 كانون األول  13كما في 
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 موجودات ضريبية مؤجلة 30
 

 

 : إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي أ.

 

 

1034 4131 

 
 ليرة سورية ليرة سورية

 

رصيد بداية 
 السنة

 
 المبالغ المحررة

 
 المبالغ المضافة

رصيد نهاية 
المؤجلة الضريبة السنة   

 
 المؤجلة الضريبة

     

 

 

موجودات 
 155,550,030 94,986,712  485,243,444  3345,9953,4 (,,115,3153)  5411,,19051 ضريبية مؤجلة

 

 : يلي كما المؤجلة الضريبية الموجودات حساب على الحركة إن
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 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 412651,6514  5411,,19051 السنة بداية رصيد
    يضاف:

 37767716111  3345,9953,4 إيراد ضريبة الدخل
    يستبعد:

 -  (1,549,853) ية المؤجلة )*(تعديل الموجودات الضريب
 -  (21,063,302) )**( 4114إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة عن عام 

 141647,6514  43,51415444 السنة نهاية رصيد
 

 )ضمناً( حسب التواريخ المحددة لذلك. 4131إلى  4114تم تقديم البيانات الضريبية عن أعوام   )*(

 
تشرين  31، حيث صدر التكليف األولي بتاريخ 4114لمالية بتدقيق البيانات المالية عن عام ، قامت الدوائر ا4132خالل عام 

متضمنة مبلغ ليرة سورية  6254,,5465ليرة سورية إلى  5561456512وتم تعديل الخسارة الضريبية من مبلغ  4132الثاني 
ليرة سورية  36,746,41بياً والبالغة من مصاريف التأسيس المرفوضة ضري 4114حصة عام  يمثلليرة سورية  46,23,

وعليه قام البنك بتعديل الموجودات الضريبية المؤجلة وتم تقديم اعتراض إلى لجنة إعادة النظر خالل المهلة القانونية ولم يصدر 
 قرار اللجنة حتى تاريخ الموافقة على إصدار البيانات المالية.

 

، وحيث أن البنك لم يقم بتغطية خسائر عام 4111/ لعام 42ضريبة الدخل رقم /( من قانون 34)**( بناًء على أحكام المادة )
 .4114، قام البنك بإطفاء الموجودات الضريبية المؤجلة والمشكلة عن عام 4132حتى نهاية السنة الخامسة  4114

 

 : يلي كما المؤجلة الدخل ضريبة موجودات احتساب مبلغ تم

 1034  4131 

 سوريةليرة   ليرة سورية 
    : عن ناتجة مؤجلة ضريبة موجودات

 1,161236414  0454945,39, الخسارة الضريبية للسنة
 64326,41,     - التأسيس مصاريف

 ,0454945,39  141647,6514 
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 موجودات ضريبية مؤجلة )تتمة( 30
 

 الخسارة الضريبية:  مم المحاسبي الربح تسوية ب. ملخص

 
 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 671263246547,  8,226,391,301 الضريبة قبلالدخل 
 (,1,6,54617)  (1454335140)  بالسنة الخاصة التأسيس مصاريف من %20

 (464146,1,6711)  (45,00,,3533,5) األرباح غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطم البنيوي

 163176111  (53905000,) تقلب أسعار الصرفمخصص مصروف /)استرداد(
 7,764,76752  (449533150,0) (*)التغير في المخصص الجماعي للديون المنتجة 

 3611367,1  3454435331 ضريبياً  مقبولة غير مصروفات
 3,462436111  (30153035,44) مخصصات متنوعة

 1165576711  ,115,91514 المباني استهالك

 (,746154635,)  (49453305313) ريبيةالض الخسارة
 %47  %,1 الضريبة نسبة

 3,265,46542  31454,15430 المؤجل الدخل ضريبة إيراد
 43,67546337  13151435909 سنةال بداية في مؤجلة ضريبية موجودات

 1,161236414  0454945,39,  السنة نهاية في مؤجلة ضريبية موجودات
 

 
المخصصات المحولة من المخصص الجماعي للديون المنتجة للتسهيالت االئتمانية  4132كانون األول  13في يمثل المبلغ  (*)

ليرة سورية والمستخدم  388,285,879المباشرة إلى المخصص االفرادي للديون غير المنتجة للتسهيالت االئتمانية المباشرة بقيمة 
ليرة  3462416171المباشرة الطفاء الحسابات الدائنة صدفة مدينة بقيمة من مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجة 

 ليرة سورية. 2,621,6343سورية وأثر التغير بأسعار الصرف لمخصص انخفاض القيمة افراديا للديون غير المنتجة بقيمة 
 

 

 : يلي كما التأسيس مصاريف عن الناتجة المؤجلة الضريبية الموجودات احتساب . تمجـ

 

 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 2671,6173,  95191,,145 التأسيس مصاريف
 (,1,6,54617)  (14,4335140) الخاصة بالسنة التأسيس مصاريف من%20 

 -  (1445911) من تعديل مصاريف التأسيس  4132حصة عام 

 -  456,746441 
 47%  ,1% الضريبة نسبة

 -  6,914,823 

 
 : يلي كما الدخل ضريبة إيراد احتساب . تمد
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 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 3,265,46542  31454,15430 المؤجل الدخل ضريبة إيراد
 (4643465,2)  (3,1,341,,) المؤجلة الضريبية الموجودات إطفاء

 3345,9953,4  37767716111 
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 موجودات اخرى 33
 

 1034  4131 

 ليرة سورية  رة سوريةلي 
    

 31461326744  39451435041 مصارف – محققة غير مستحقة القبضفوائد 
 84,985,777  1951315394 شركات تسهيالت ائتمانية مباشرة  –محققة غير مستحقة القبض فوائد 
 757,425  49,51,0 أفراد تسهيالت ائتمانية مباشرة  –محققة غير مستحقة القبض فوائد 
 146,516474  44549,5930 موجودات مالية –محققة غير مستحقة القبض فوائد 

 7,63446545  4,59105449 عن ايجار مكاتب وفروع مصاريف مدفوعة مقدماً 
 461116731,  91533359,1 مدفوعة مقدماً  اخرى مصاريف

 3,885,940     - حسابات غرفة التقاص
 24,961,735  ,145993531 تأمينات قابلة لالسترداد

 -  ,3451,95,3 مبالغ قيد التسوية متعلقة باالستثمارات 
 244,075  405340 مدينون مختلفون

 52,390  - أخرى

 4,453045443  2346,136711 
 

 سورية المركزي مصرفوديعة مجمدة لدى   31
 

، يجب س المصارف الخاصة والمشتركةالخاص بالسماح بتأسي 4113لعام  ,4من القانون رقم  34المادة رقم كما هو محدد في 
سورية المركزي على شكل وديعة مجمدة  مصرفمال البنك لدى  % من رأس31على المصارف الخاصة االحتفاظ بنسبة 

 .البنك تصفية عند فقط عنها اإلفراج يتم سوف الوديعة هذه وبدون فوائد.
 

 المركزي كالتالي: المصرفبلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى 
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 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 51764456411  41,59945900 يرة سوريةللأرصدة با
 ,,4617,61,164  ,151495933513 ميركياألدوالرأرصدة بال

 1593,593,513,  16144617,6,,, 
 

 المصارفودائع   31
 

 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 

 يةليرة سور  ليرة سورية  ليرة سورية 
1034      

 3,051,992,668  ,4,3540  3,051,531,263 حسابات جارية 
من ثالثة  أقلاستحقاقها األصلي  جلودائم أل
 -  -  - أشهر

 3,051,531,263  4,3540,  3,051,992,668 
      

      
 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
2013      

 7,561476417  2,36217  566,864,500 حسابات جارية 
استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة  جلودائم أل
 7416,716111     -  593,850,000 (*أشهر )

 1,160,714,500  2,36217  363,363576417 
 

 مودعة من قبل أحد المصارف المحلية بدون فوائد. يمثل مبلغ الودائم ألجل وديعة (*)
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 عمالءالودائع  34
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 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    الشركات 
 3647461476471  1,234,237,701    حسابات جارية 

 2,212,981,663  1591,54395140 ودائم ألجل 
    

    األفراد 
 367,461,26512  15339513353,1 حسابات جارية 

 42263146,43  15914,,5,,1 توفير حسابات
 ,3632161216,3  1534053195194 ودائم ألجل 

    8,817,341,041   ,621763236442 

 
% مكن إجمكالي الودائكم 0.32 ليكرة سكورية أي مكا نسكبته 28,272,430السوري داخل الجمهوريكة مبلكغ  بلغت ودائم القطاع العام

ككانون  13% مكن إجمكالي الودائكم كمكا فكي 1.31بته ليرة سورية أي ما نسك 8,608,582 مقابل 4132 كانون األول 13كما في 
  .4131األول 

 
ككانون  13% مكن إجمكالي الودائكم كمكا فكي 34.37ليرة سورية أي ما نسبته  3,292,245,347بلغت الودائم التي ال تحمل فوائد

 .4131كانون األول  13% كما في 42.89أي ما نسبته  ةليرة سوري 2,760,160,298مقابل  4132 األول
 

 ككانون األول 13كمكا فكي  % مكن إجمكالي الودائكم0.33 أي ما نسبتهليرة سورية  28,740,497بلغت الودائم مقيدة السحب مبلغ 
 .4131كانون األول  13كما في  % من إجمالي الودائم0.12أي ما نسبته ليرة سورية 7,600,288 مقابل مبلغ  4132

 
 تأمينات نقدية ,3
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 رة سوريةلي  ليرة سورية 
    

 13,221,695  95941,,1,5 تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة
 12,448,049  ,,4519454 تأمينات أخرى

 1159,45414  476,,46522 
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 مخصصات متنوعة  ,3

 
كانون  1الرصيد في 

 كانون األول 11الرصيد في   سنةالمستخدم خالل ال  ما تم رده  السنة المكون خالل  الثاني

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

1034          

 33513,5000  -  315,105000  54105000,  345,4,5000 مؤونة مركز القطع التشغيلي

 3,51395111  3451335,44  3,54105000     -  33954135000  )*( مخصص لمواجهة أعباء محتملة

 10,599,5000  ,54105000  9351405000  3451335,44  9454045111 

          مخصص تدني التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

 459305000  -  354,45000  50015000,  354145000 مخصص انخفاض القيمة إفراديا للديون غير المنتجة

 435000  -  -  435000  - مخصص انخفاض القيمة جماعيا للديون المنتجة

 354145000  ,50445000  354,45000  -  ,50135000 

 10354105000  3354445000  9954945000  3451335,44  301541,5111 

 

 

فقد بلغت المخصصات مقابل موجودة في مناطق تمر بحاالت استثنائية. )*( يتضمن المبلغ أفضل تقدير إلدارة البنك ألعباء من المحتمل تكبدها بالليرة السورية والعملة األجنبية تخص بعض فروع البنك ال
في حين بلغت المخصصات مقابل النقد في الفروع  4131كانون األول  13ليرة سورية كما في  112,339,469مقابل  4132كانون األول  13كما في ليرة سورية  261346141,الموجودات الثابتة مبلغ 
 .4131كانون األول  13ليرة سورية كما في  77,081,531مقابل  4132كانون األول  13كما في  ليرة سورية 461116111راهنة خالل العام مبلغ المغلقة نتيجة الظروف ال

 

حيث يتوجب على المصارف العاملة في سورية أن تحجز  ,411شباط  2الصادر بتاريخ  3/م ن/ ب1,4يتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغيلي بناًء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 
 % من وسطي مراكز القطع التشغيلية خالل الشهر.7مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 

 كانون األول 13الرصيد في   المستخدم خالل السنة  ما تم رده  السنة المكون خالل  كانون الثاني 3الرصيد في  

 ليرة سورية  رة سوريةلي  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
4131           

 17,575,000  -  -  163176111  14,470,000 مؤونة مركز القطع التشغيلي
 189,421,000  -  -  189,421,000  - )*( مخصص لمواجهة أعباء محتملة

 14,470,000  344674,6111  -  -  206,996,000 

          رةمخصص تدني التسهيالت االئتمانية غير المباش
 362126111  -  -  362126111  - مخصص انخفاض القيمة إفراديا للديون غير المنتجة

 14,470,000  34164,16111  -  -  208,430,000 
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 خرىأمطلوبات   34
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 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 ,,13644162  450445013, ودائم عمالء –فوائد محققة غير مستحقة الدفم 
 7464756,72  30354,35,49 الدفم مقبولة وشيكات مصدقة شيكات

 3,1627161,1  4335343 ( 11يضاح إمستحق إلى أطراف ذات عالقة )
  72,528,844           1549,5113, ثابتة موجودات شراء دائنو

  109,137,538         344534153,1 مدفوعة غير مستحقة مصاريف
 216,416413  154445141, (11يضاح إ)مستحقة  إدارية أتعاب
 5615,6411  - اآللي الصراف عمليات دائنو

 ,326322657  3454115414 واألجور الرواتب ضريبة
 261556411  ,,3510059 حواالت برسم الدفمأمانات و
 ,,,6,,,46  ,154,9533 االجتماعية التأمينات مؤسسة اشتراكات

 462346271  3,986,076 طوابم ورسوم
 164346721  1,737,321 أخرى دائنة أرصدة

      460,856,994   71365,46777 

    
 

 رأس المال المكتتب به والمدفوع  33
 

سهم بقيمة  150,000,000 ليرة سورية موزع على  15,000,000,000يبلغ رأسمال البنك المصرح والمكتتب به والمدفوع

 نيسان 26بتاريخ  تم .4131كانون األول  13وفي  4132 كانون األول 13 ليرة سورية للسهم كما في 311اسمية قدرها 

/ من 43ليرة سورية وذلك بما يتفق مم أحكام المادة / 500ليرة سورية بدالً من  311تعديل القيمة االسمية للسهم لتصبح  4134

 .4133شباط  32/ تاريخ 44قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /
 

 :اتفئثالث هم البنك االسمية تقسم الى جميم أس
 

وهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين وتسدد قيمتها بالليرات السورية.  ـفئة أ

 مصرف ةنشر صرف سعر بالنسبة للسوريين المقيمين في الخارج، يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية حسب

 % من رأسمال البنك.33.77تشكل هذه الفئة المركزي.  سورية
 

وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد  ـ فئة ب

 % من رأسمال البنك.50.81وتشكل هذه الفئة المركزي.  سورية مصرف نشرة صرف سعر قيمتها بالعمالت األجنبية حسب
 

. والمالي والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية المصرفيهي األسهم التي تملكها بعض مؤسسات القطاع العام السوري ـ ـ جفئة 

   .% من رأسمال البنك15.42تشكل هذه الفئة 
 

 الفئة ب. % من رأسمال البنك من خالل تملكه ألسهم3,.71قطر ما نسبته  ـيمتلك بنك قطر الوطني 
 

 :ما يليك ليرة سورية ودوالر أمريكيسهم موزعة بين  37161116111 ن أسهم البنك البالغةإ
 

 ليرة سورية  دوالر أمريكي  عدد األسهم 

      

 7,359,979,000  -  73,599,790 رأس المال المدفوع بالليرة السورية
 7,640,021,000  164,173,990  76,400,210 األمريكيوالررأس المال المدفوع بالد

 
150,000,000  164,173,990 

 
15,000,000,000 
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 االحتياطيات 39
 

 قانوني حتياطيا -
 

 ,411شباط  2الصادر بتاريخ ( 3/م ن/ب1,4)بناء على قانون الشركات وإشارة إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

% من األرباح الصافية قبل الضريبة بعد 31تحويل  تمي 4114 كانون الثاني 41بتاريخ  1,4/311/1وإلى التعميم رقم 

استبعاد أثر أرباح فروقات القطم غير المحققة إلى االحتياطي القانوني. يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما 

 % من رأسمال البنك. 47يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً لـ 
 

 :يوضح الجدول التالي طريقة إحتساب االحتياطي القانوني 
 

 2014 2013 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 671263246547, 3511,51935103 الربح قبل الضريبة
 (9,939,638,500)  (8,186,557,500) أرباح فروقات القطع غير المحققة

 19,311,303 (1,435,488,775) 

 - 3,983,380 % 31احتياطي قانوني 

 
 حتياطي خاصا -
 

  وإشارة إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم  41/4114من قانون النقد األساسي رقم  /45/استناداً إلى المادة رقم 

تم ي 4114 كانون الثاني 41بتاريخ  1,4/311/1وإلى التعميم رقم  ,411شباط  2الصادر بتاريخ  3ب/ن م/1,4

قبل الضريبة بعد استبعاد أثر أرباح فروقات القطم غير المحققة إلى االحتياطي الخاص. % من األرباح الصافية 31تحويل 

 % من رأسمال البنك. 311يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي الخاص مساوياً لـ 

 :الخاصيوضح الجدول التالي طريقة إحتساب االحتياطي  
 

 2014 2013 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 671263246547, 3511,51935103 الربح قبل الضريبة
 (9,939,638,500)  (8,186,557,500) أرباح فروقات القطع غير المحققة

 19,311,303 (1,435,488,775) 

 - 3,983,380 % 31 خاصاحتياطي 
 

 

 حتياطي عام لمخاطر التمويل ا -
 

 2/م ن/ب745المعدل لبعض أحكام القرار  4131نيسان  32ادر بتاريخ الص 2/م ن/ب71,بناًء على أحكام القرار 
في حال تحقيق أرباح في نهاية العام حجز احتياطي عام لمخاطر  بنكيتوجب على ال 4114كانون األول  4الصادر بتاريخ 

 التمويل يحتسب كاآلتي:
 % من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة.3  
 ة الديون العادية غير المباشرة.% من إجمالي محفظ1.7  
والمصنفة كديون عادية أو تتطلب  % على جزء التسهيالت االئتمانية الممنوحة بضمانات شخصية أو بدون ضمانة1.7  

 اهتماماً خاصاً.
لتكوين المخصص  4131واستناداً إلى أحكام الفقرة ب من المادة األولى تم منح المصارف مهلة حتى نهاية عام 

بحيث ال يقل المبلغ  2009 كانون األول 13اطي المطلوبين على التسهيالت االئتمانية المنتجة القائمة بتاريخ واالحتي
% من قيمة المخصص واالحتياطي المشار إليها أعاله، ويتم توزيم حصة كل سنة على 47المشكل بنهاية كل عام عن 
 الفترات الربعية بالتساوي.
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 )تتمة( االحتياطيات      39
 

 )تتمة(حتياطي عام لمخاطر التمويل ا -
 

   رقم والقرار  4134تشرين الثاني  31( تاريخ 2/م ن/ب414)بناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 
تم االستمرار بتعليق تكوين االحتياطي العام لمخاطر التمويل لغاية عام  4132كانون الثاني  44( تاريخ 2/م ن/ب3154)

ليرة سورية وسيتم استكمال احتجاز   37,649,000مبلغ 4132كانون األول  13صيده بتاريخ وقد بلغ ر 4132
 ( والقرارات المعدلة له.2/م ن/ب414)االحتياطي العام لمخاطر التمويل عند انتهاء العمل بأحكام القرا رقم 

 
 خسائر متراكمة محققة وأرباح مدورة غير محققة 10

 
 

والتعميم  2008لعام  (3/م ن/ب1,4)قرار مجلس النقد والتسليف رقم كزي وبناء على طبقاً لتعليمات مصرف سورية المر

قابلة للتوزيم ال غيرمحققة وال غيرلفروقات القطم  األرباح المدورة، يتم فصل 4114شباط  34بتاريخ  (474/311)رقم 

وعليه فإنه ال يوجد  ر المتراكمة المحققة،الخسائ األرباح المدورة أو القطم البنيوي من حساب مركزإعادة تقييم الناتجة عن 

 .أرباح مدورة قابلة للتوزيم في تاريخ البيانات المالية

 
 الفوائد الدائنة 13

 
 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    تسهيالت ائتمانية مباشرة
    شركات:

 56,130,149  ,45114533, حسابات جارية مدينة
 43,61446327  134594359,0 قروض وسلف  
 67116,71,  ,391549 سندات محسومة 

    أفراد:
 4467556227  ,1513,,335 قروض وسلف  
 -  4915139 قروض عقارية

 354,007,065  193543,5499 المصارف أرصدة وإيداعات لدى 
 ,,354647,65  139533,51,3 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 3500053445094  ,15675,6221 

    
 

 الفوائد المدينة 11
 

 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    
    عمالء:الودائع 

 443,711  ,,41159 حسابات جارية
 3164546773  34500,5113 توفيرحسابات 

 434651267,1  11454,95411 ودائع ألجل 

 1415333541,  4126,576,12 
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 الدخل من العموالت والرسومصافي  11
 

 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    دائنة:الالعموالت والرسوم 
 4613362,1  353415300 عموالت تسهيالت مباشرة

 267,46154  53405391, عموالت تسهيالت غير مباشرة
 ,,37615163  95444,,3,5 خدمات( -عموالت على الحسابات البنكية )اشتراكات 

 7,205,595  59,35014, خدمات( -عموالت بطاقات الصراف اآللي )اشتراكات 
 1,693,815  3,585,253 عموالت على الحواالت البنكية

 71461,4  350945333 أخرىعموالت 

 38,655,227           ,40513,514 إجمالي العموالت والرسوم الدائنة

    
    العموالت والرسوم المدينة:
 (161136,51)  (15,305941) عموالت مدفوعة للمصارف

 (161136,51)  (15,305941) إجمالي العموالت والرسوم المدينة

    
 35,623,554           1,5,1,5141 صافي الدخل من العموالت والرسوم

    
 

 ايرادات تشغيلية اخرى  14
 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

مخصصاتو ؤوناتم استرداد  3045443504,  - 
 -  ,159,4549 أرباح استبعاد موجودات ثابتةصافي 
 ,54624  14454,1 أخرى

 33350415114  54624, 

 
 نفقات الموظفين ,1
 

 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 169,631,069  ,33,534,514 وأجور رواتب 
 98,744,121  59135130,, مكافآت
 ,416,57644  1053145399 في الضمان االجتماعي لبنكة امساهم

 761376,53  454,35,13 مصاريف طبية
 3316771  153135410 تعويض نهاية الخدمة

 167,46713  15,105000 مزايا أخرى

 14,541,5,0,  44565246,23 
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 مخصص الخسائر اإلئتمانيةمصروف  ,1

  الشركات 
والقروض  األفراد

 اإلجمالي  يةالعقار
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 1034

      
      تسهيالت ائتمانية مباشرة 

   -      -      - مصروف المخصص اإلفرادي على الديون غير المنتجة
   -      -      - مصروف المخصص الجماعي على الديون المنتجة

 -    -    -   
      شرة تسهيالت ائتمانية غير مبا

   -    -    - مصروف المخصص اإلفرادي على الديون غير المنتجة
 -    -    -   

 

  الشركات 
والقروض  األفراد

 اإلجمالي  العقارية
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 4131

      
      تسهيالت ائتمانية مباشرة 

 3561446314,  16,516111  3162746314, ةمصروف المخصص اإلفرادي على الديون غير المنتج
 7,764,76752  1264526,57  77365316,44 مصروف المخصص الجماعي على الديون المنتجة

 363,763,46,13  1,63226,57  3641161156,5, 
      تسهيالت ائتمانية غير مباشرة 

   362126111    -  362126111 مصروف المخصص اإلفرادي على الديون غير المنتجة
 363,,674,6,13  1,63226,57  3641265236,5, 

 
 تشغيلية اخرىمصاريف  14

 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 35,827,911  ,95,115,1, التأمين
 47,919,101           ,35114513, أجهزة الكمبيوتر مصاريف 

 22,643,162  4153115131 (11)إيضاح  ةيدارإأتعاب 
 63,511,869  4059045031 الربط الشبكي

 40,374,460  40541,5113 إيجار العقارات
 22,272,588  ,135,91510 أعباء ورسوم حكومية

 14,785,890  3451435900 (11إيضاح ) دارةاإلتعويضات مجلس 
 10,662,039  3,53445141 وسفر وانتقالضيافة 

 9,628,908  ,31501,530 ة ونقل أموالأمن وحراستنظيف و
 12,402,169  ,315344514 أتعاب خبراء واستشاريين

 17,483,432  3151335413 قرطاسية والمطبوعات
 7,564,651  3150,15133 تدريب ومهمات

 4,962,952  ,,33540454 محروقات
 7,471,038  3051415440 إتصاالت

 ,,2657,62  3054915144 عالقات عامة
 8,285,322  351305131 صيانة
 7,251,715  594,5409, ومياه كهرباء

 6,668,872  453,15310 دعاية واإلعالن
 8,169,340  354945000  قانونيةاستشارات مصاريف 

 561416143  950,45,14 أخرى

 4115,,45014        359,963,928 
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 ةسنللسهم من ربح ال والمخفضة الحصة األساسية 13
 
ة وذلك كما سنال ح لعدد األسهم القائمة خاللوسط المرجمتة على السنادي الواحد من خالل قسمة أرباح الحساب حصة السهم الع يتم

 يلي:
 

 1034  4131 

    
 6,746,446577,  3511351435031 ربح السنة )ليرة سورية(

 37161116111  3,050005000 السنة )سهم( خالل  قيد التداول سهمعدد األالمرجح ل المتوسط

 75.51  543,, )ليرة سورية( ةسنال لحصة األساسية للسهم من ربحا

 
 حصةةقةد يكةون لهةا تةأثير علةى  ماليةة ألدوات لبنكلعدم إصدار ا ةاألساسي للحصةمطابقة  السنةمن ربح  للسهم ةالمخفض الحصة إن

 .ممارستها األرباح عند منالسهم 
 

 النقد وما في حكمه 19
 

 التدفقات النقدية من المبالغ التالية: بيانفي  يتكون النقد وما في حكمه الظاهر
 

 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 ,,,26524641,6  ,4504,5,93510  (*) سورية المركزي مصرفنقد وأرصدة لدى 
 36,3767,26722  ,,5333544450, مصارف تستحق خالل ثالثة أشهراليضاف: أرصدة لدى 

 (7,561476417)  (3,,150,359915) لتي تستحق خالل ثالثة أشهرا المصارفينزل: ودائع 

 4513151495401  7654363,56745 

    
 
 
يعتبر جزء من النقد ومةا  سورية المركزي في نشاطات البنك التشغيلية اليومية لذلك ال مصرفال يستخدم احتياطي الودائع لدى  (*)

 .(1)إيضاح  في حكمه
 

 القة مع أطراف ذات ع تعامالت 10
 

 وأعضاء المساهمين ومم ، والزميلة الشقيقة والشركات البنوك مم البنك معامالت كافة العالقة ذوي األطراف مم المعامالت تتضمن

 صنم في هام تأثير ذات أخرى أطراف أية أو رئيسية، حصصاً  فيها يملكون التي الشركات أو التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس

 .البنك في التشغيلية أو المالية القرارات
 

 العمالء مم البنك بهة التي يقوم بهاالمشا المعامالت لها تخضم التي الشروط لنفس العالقة ذوي األطراف مم المعامالت كافة تخضم

 .والضمانات الفائدة معدالت ذلك في بما العاديين
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 )تتمة( مع أطراف ذات عالقة تعامالت 10
  

 
 
 .يمثل المبلغ تسهيالت ائتمانية مباشرة )بطاقات ائتمان( ممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا وجميع هذه التسهيالت التتقاضى فوائد( *)
 .4114تشرين الثاني  34بتاريخ  معه الموقعة والفنية اإلدارية الخدمات اتفاقية بموجب للبنك يقدمها التي الخدمات عن أتعاب ابلمق قطر - الوطني قطر لبنك المستحق المبلغ يمثل( **)
%.4لمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ر اكباالجارية. وقد بلغت معدالت الفائدة المطبقة على حسابات التوفير ل الحساباتأية فوائد على  اإلدارة مجلس وأعضاء لمساهمينكبار ا اليتقاضى (***)

 

 قةمؤسسات شقي قطر – الوطني قطر بنك

 كبار المساهمين
 مجلس وأعضاء

  اإلدارة

 المجموع 

  1034   4131  
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

           بنود داخل بيان المركز المالي
 6,456335,,3  ,41,59,15,4  - 451,35341 411540,5401 )أرصدة مدينة( مصارف لدى أرصدة
 16,496,474,500  13541350,95000  - - 13541350,95000 )أرصدة مدينة( مصارف لدى إيداعات
 (430,991,405)  (,3935413540)  - (39459,05000) (,4,3540) )أرصدة دائنة( المصارف ودائم

 532,086  -  - -    - (*بطاقات االئتمان ) - )بالصافي(تسهيالت ائتمانية مباشرة 
 125,417,497  1,,34154435  - - 1,,34154435 أخرى( ض )موجوداتالقب مستحقة غير محققة فوائد
 (40,693,931)  (154445141,)  - - (154445141,) (**) مستحقة إدارية أتعاب
 (467,26171)  (50,15013,)  (50,15013,) - - (***)) العمالء اإلدارة )ودائم مجلس وأعضاء المساهمين ودائم

 (183,450,083)  (4335343)  - - (4335343) خرى(أ)مطلوبات  ةمستحق إلى أطراف ذات عالق
        

        بيان المركز المالي  بنود خارج
 56,759,946  3,,1359,35  - 1,50005000 3,,159,35 للمصارف معطاة كفاالت

        
        الدخلعناصر بيان 

 (14,785,890)  (3451435900)  (3451435900) - - تعويضات مجلس اإلدارة  -مصاريف تشغيلية أخرى 
 (446,2163,4)  (4153115131)  - - (4153115131) (**أتعاب اإلدارة ) -مصاريف تشغيلية أخرى 

 42563236111  ,,10,5,1453  - - ,,10,5,1453 فوائد دائنة
 (356457)  (5330,)  (45439) - (35,93) (**) فوائد مدينة
 13161,3  35439,  - - 35439, دائنة عموالت
 (464,261,5)  (15,915104)  - - (15,915104) مدينة عموالت
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 )تتمة( مع أطراف ذات عالقة تعامالت 10
 

 :بنكفيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( االدارة التنفيذية العليا وأعضاء مجلس اإلدارة لل
 

 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 ,3614,6,2,  66,185,454 ومزايا أخرى  رواتب ومكافآت
 3265,76,41  17,378,900 مجلس اإلدارة اعضاءبدالت 

 83,564,354  4,63,2671, 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  13
 

 قياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 
 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات غير المالية. ال يتضمن الجدول  .المالية بياناتتظهر بالقيمة العادلة في ال فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية التي ال

 

 
1034 

 
4131 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 )الخسارة( الربح

 اغير المعترف به
 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية
)الخسارة( الربح 

 اغير المعترف به
 ليرة سورية ليرة سورية سورية ليرة 

 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 الـمـوجودات المالية
    - 1594450415419 1594450415419 سورية المركزي مصرفأرصدة لدى        

 
26773644167,, 26773644167,, -    

 1135943 5339500,5031, ,,5333544450, أرصدة لدى المصارف
 

36,3767,26722 36,3767,26722 - 

    - 13541350,95000 13541350,95000 يداعات لدى المصارف إ
 

35614,62526711 17,096,452,538 (21,962) 
 (,,3354,054) 1,684,338,858   3540150395131 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

 
3674,6,5564,4 1,497,851,475 (99,026,487) 

 44,51495931 4541,54045194 593953,45131, بها حتى تاريخ االستحقاقموجودات مالية محتفظ 
 

2612461256121 26,5,63416732 14,6,2,6252 
    - ,1593,593,513 ,1593,593,513 سورية المركزي مصرفوديعة مجمدة لدى 

 
16144617,6,,, 16144617,6,,, - 

 
   

    المطلوبات المالية    
    - 3,,150,359915 3,,150,359915 المصارفودائع     
 

363,363576417 363,363576417 - 
    - 8,817,341,041  8,817,341,041   ودائع العمالء

 
6,435,141,924 6,435,141,924 - 

    - 1159,45414 1159,45414 تأمينات نقدية

 
476,,46522 476,,46522 - 

 ,4145413544   همجموع التغير في القيم العادلة غير المعترف ب

   

444654,6147 
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 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 13
 

 قياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(
 

 فيما يلي االفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية:

 
 ةالمبلغ المسجل مساوي تقريباً للقيمة العادل

من المفترض أن القيمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالية قصيرة األجل مساوية تقريباً للقيمة العادلة. ينطبق ذلك على ودائع 
 التوفير وتحت الطلب واألدوات المالية ذات معدل فائدة متغير.

 
 األدوات المالية ذات المعدل الثابت

لوبات المالية ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف األولي مع يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمط
فقات معدل الفائدة الحالي ألداة مالية مماثلة. يتم احتساب القيمة العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناًء على التد

السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان واالستحقاق. يتم تسجيل القيمة العادلة النقدية المخصومة بإستخدام معدالت الفائدة 
للسندات المتداولة في األسواق المالية النشطة والمنتظمة بالرجوع إلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالية. أما فيما يتعلق 

ظمة، يتم تحديد القيمة العادلة بإستخدام تقنية التدفقات النقدية المخصومة على بالسندات التي ليست متداولة في أسواق مالية نشطة منت
 أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقية لإلستحقاق.

 
 العادلة القيمة تدرج

 : التالي النحو على مختلفةال المستويات تعريف يتم حيث التقييم طريقة إلى استناداً  المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد يتم
 . نشطة ألسواق مطابقة المالية والمطلوبات للموجودات المعلنة األسعار: األول المستوى
 بصورة (سواء المالية والمطلوبات للموجودات رصده يتم الذي األول المستوى في المعلن السعر غير المعلومات: الثاني المستوى
 .األسعار من مشتقة أي) مباشرة غير أو (األسعار أي) مباشرة

 . السوق في المرصودة تلك إلى تستند ال المالية والمطلوبات الموجودات عن معلومات: الثالث المستوى
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 إدارة المخاطر 11

 مقدمة 1153

 المخاطرإدارة إطار 

  الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 عرض البنك للمخاطر التالية: يت
 مخاطر االئتمان للشركات واألفراد. -3

 مخاطر السوق وهي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومخاطر السلع. -4

 مخاطر الدفع المسبق. -1

 مخاطر السيولة. -2

 مخاطر التشغيل. -7

صف أغراض البنك وأطر إدارة المخاطر يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض البنك لكل من المخاطر المبينة أعاله، كما ي
 وسياساتها واإلجراءات المتبعة من قبلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة البنك لرأس المال.

 إن مجلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك وذلك من خالل اللجان وهي:
 تزاملجنة التدقيق واالل -

 المكافآتو التطويرلجنة الحوكمة و -

 لجنة المخاطر -

 جلنة إدارة املخاطر 

 دارة املخاطرإ رئيس

 إدارة  املخاطر التشغيلية

السيولة خماطر قسم  

 إدارة خماطر السوق

املعلومات و املراقبة  قسم
 االئتمانية

 

 إدارة املخاطر االئتمانية

الدراسات و  قسم
 املتابعة

خماطر الفائدة و  قسم
 أسعار الصرف

 خماطر الشركات  قسم

 املتابعة والسياسات  قسم خماطر التجزئة  قسم

 خماطر االنظمة قسم

ختطيط استمرارية  قسم
 العمل

 

 املتابعة و التحصيل قسم

 جملس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي 
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 )تتمة( إدارة المخاطر      11
 

 ))تتمة مقدمة 1153

  الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر

تتبع هذه اللجان بشكل مباشر إلى مجلس اإلدارة وترفع له التقارير كل ثالثة أشهر على األقل والتي تحوي تقييماً شامالً للمخاطر 
 المطلوبة مع دراسات الجهد الدورية للمحافظ كافة مع السيناريوهات المتعددة.وآليات التحوط 

وتتعاون هذه اللجان بشكل كبير ومتكامل مع اإلدارة التنفيذية للبنك المسؤولة عن تهيئة كافة الظروف اللوجستية واإلدارية إلمكانية 
 طلوبة لذلك، إضافًة إلى تنفيذ توصيات إدارة المخاطر.قيام إدارة المخاطر بأعمالها على أكمل وجه وتقديم المعلومات الم

 

 استرايجية إدارة المخاطر 

توفير نظام إداري متين بحيث تصبح فيه إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من لة بهدف تعزيز مراقبة االلتزام وبناء إدارة مخاطر فعا -

هم في عملية إعداد خطط األعمال لكافة أنشطة وخدمات البنك الجزء األسورية و - من بنك قطر الوطنيالعمل اليومي لكل فرد ض

 ككل.

يعمل بها  المتقلبة التيلمتاحة في ظل البيئة التنافسية وتحفيز اإلدارات على اتخاذ قرارات مدروسة المخاطر الغتنام كافة الفرص ا -

 البنك.

رفع سوية القرارات المتخذة والتأكد من تواجه عمل البنك و للتحديات التيتعظيم الربحية من خالل التقييم األفضل تحسين األداء و -

 وجود أنظمة ضبط وتحكم داخلية بهدف تخفيف الخسائر وخفض التكاليف. 

 .ولة و إيجاد مصادر بديلة لألموالاتخاذ الخطوات الالزمة إلدارة مخاطر السيص على تنويع مصادر أموال البنك والحر -

المنسجمة مع سات الدولية للمؤسسات المصرفية والممارالخطوط العريضة ألفضل التجارب و يقاتخاذ الخطوات الكفيلة لتحق - 

 .يةالتشريعات المحلية والدول
 المخاطر إدارة لجنة مسؤولية

 يتوجب ر.المخاط إدارة إلى رئيس باإلضافة اإلدارة، مجلس أعضاء من تنفيذيين غير أعضاء تضم مخاطر إدارة لجنة تشكيل يتم

 .المصرفية المخاطر في إدارة الخبرة ذوي ومن دراية على اللجنة هذه أعضاء يكون أن

 القائم بالنشاط المرتبطة إدارة المخاطر سياسات تحديدو لرسم المصرف في المخاطر إدارة مع متواصل بشكل وتقوم اللجنة بالعمل

 ألي الفورية بالمعالجة العليا اإلدارة قيام ومتابعة التأكد .مصرفي جديد منتج أو نشاط بأي المتعلقة تلك إلى باإلضافة للمصرف،

 قد التي األزمات وإدارة الطوارئ خطط تقديم مسؤولية اللجنة عاتق على تقع .المخاطر إدارة قبل من عنها التقرير يتم تجاوزات

ف سورية المركزي بهذا قواعد مصرللمصرف وفقاً لمعايير بازل و العليا اإلدارة مع بالتنسيق وذلك عرضة لها، المصرف يكون

 .المجال

 المخاطر إدارة في العليا التنفيذية اإلدارة مسؤولية

 بشكل المصرف لها التي يتعرض المخاطر كافة ومتابعة إلدارة الالزمة البنى كافة إيجاد على المصرف في العليا اإلدارة تعمل

 .مستمر

 يضمن بما واضح بشكل والصالحيات المسؤوليات تحديد على تساعد تنظيمية ومخططات إجراءات، سياسات، وضع على العمل

 من الداخلي الضبط نظام ويفعل جهة، من األقسام مختلف بين المصالح في تعارض أي لتجنب وذلك والصالحيات المهام فصل

 قد التي رالمخاط أنواع كافة مواجهة في مباشر بشكل يساهم الذي اإلداري األمر التواصل قنوات تحديد خالل من ثانية جهة

 .المصرف لها يتعرض

 .المخاطر المحددة سقوف مع يتفق بما اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة المخاطر إستراتيجية تنفيذ على العمل

 المخاطر إدارة في الداخلي التدقيق مديرية مسؤولية

  اإلدارة هذه استقاللية مدى المخاطر ومن دارةإل الالزمة األساسية البنى توفر من التأكد مسؤولية الداخلي التدقيق إدارة عاتق على تقع -

 المخاطر. إلدارة العامة السياسة في الواردة واإلجراءات باألنظمة التقيد مدى من التحقق -

 . المصرف وعمليات كافة أنشطة مستوى على المتبعة قياسها وآليات المخاطر على التعرف أنظمة وفعالية كفاية مدى تقييم -

 والتأكد عليها التعرف تم التي بالمخاطر التحكم سبيل في الموضوعة الرقابة وإجراءات الداخلي الضبط أنظمة اليةوفع كفاية مدى تقييم -

 . المخاطر هذه قياس صحة من

 عملية إدارة مخاطر االلتزام

السيما  ل المصرفي والماليتقع على عاتق إدارة مراقبة االلتزام مسؤولية التأكد من التزام البنك بالقوانين والتشريعات الناظمة للعم

الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي، وعليها تقديم المشورة القانونية واإلجرائية الكفيلة بالتطبيق السليم لألعمال 

واإلجراءات وفقاً لما تنص عليه التشريعات، وهي المسؤولة عن تدريب الموظفين على ما هو ناظم لعملهم قانوناً.
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 )ارة المخاطر)تتمةإد     11
 

 ))تتمة مقدمة 1153

 

 عملية إدارة مخاطر االلتزام )تتمة(

 

إيماناً من مجلس اإلدارة بأهمية دليل الحوكمة في وضع قاعدة لتطور البنك في المستقبل وتحسين أداءه وتدعيم الثقة في  -

ل االسترشادي الصادر عن مجلس النقد نشاطاته أمام المودعين والمساهمين، تم صياغة دليل الحوكمة بانسجاٍم كامل مع الدلي

، وتقوم دائرة مراقبة االلتزام بمتابعة مدى دات لجنة بازلوالتسليف وعن تعليمات هيئة األوراق واألسواق المالية وإرشا

 االلتزام بدليل الحوكمة.

والتوصيات الخاصة بذلك،  وتعمل إدارة المخاطر على اإلحاطة بالمخاطر االئتمانية بشكل كامل وفقاً للدراسات والمتابعات -

إضافًة إلى البدء بأعمال إدارة المخاطر التشغيلية من خالل جمع الحوادث ودراستها وإنشاء قاعدة بيانات لها وصوالً لرسم 

سيناريوهات التحوط لها، وأخيراً تم البدء أيضاً بتفعيل دراسات اختبارات الجهد لمخاطر السوق السيما ألسعار الفائدة 

 عر الصرف وأثرها على المحفظة والسيولة.وتقلبات س

، ومن أهمها الفرضيات المتعلقة بالقطاعات 4كما يقوم البنك بإجراء اختبارات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر وفق معايير بازل  -

 االقتصادية، المناطق الجغرافية، والضمانات.

 

 قياس المخاطر وأنظمة التقارير

المخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من أنواع المخاطر. تتم مراقبة المخاطر من قبل إدارة 

عمل البنك وعوامل السوق المختلفة المحيطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول مع التركيز  استراتيجيةوتعكس هذه الحدود 

تلفة للبنك وتحليلها للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة على قطاعات مالية معينة. ويتم جمع المعلومات من اإلدارات المخ

التي قد تنجم عنها. ثم تعرض هذه المعلومات على مجلس إدارة البنك واللجان المختصة والرئيس المباشر لكل إدارة من إدارات 

 العمل ذات العالقة.

طر وذلك من خالل فحص كفاية اإلجراءات المتخذة كما يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر بشكل دوري من قبل لجنة إدارة المخا

 ومدى االلتزام باإلجراءات المطلوبة. ويتم مناقشة نتائج التدقيق مع إدارات البنك.

 تخفيض المخاطر

، يتم استخدام مشتقات وأدوات مالية أخرى بما يتماشى مع القوانين واألنظمة النافذة إلدارة كجزء من عملية إدارة المخاطر

الناتجة عن التغير في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية واالئتمان. وتقيم المخاطر قبل الدخول في عمليات تحوط. كما  المراكز

، يقوم البنك بتنفيذ حالة وجود عمليات تحوط غير فعالةتقوم دائرة المخاطر بمراقبة فعالية عمليات التحوط بشكل شهري، وفي 

 ه العمليات.عمليات تحوط مناسبة لتخفيف أثر هذ

 خاطر اإلئتمانم 1151

تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض البنك لخسائر مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء 

ق بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ تلك المخاطر بصورة أساسية من قروض وتسليفات البنك إلى العمالء والبنوك األخرى ومن األورا

 المالية االستثمارية.

ويقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان عن طريق التنويع في االستثمارات في األسهم والسندات وفي أسواق رأس المال واألنشطة 

االئتمانية والتمويلية لتفادي تركز المخاطر مع أحد أو مجموعة من العمالء ضمن منطقة عمل محددة أو نشاط اقتصادي معين. 

، رهن العقارات ، السنداتبنك بالحصول على ضمانات كلما كان ذلك ضرورياً. وتشتمل الضمانات على النقديةويقوم ال

 واألسهم. 

 :لتخفيض مخاطر االئتمان فيما يلي ويمكن تلخيص أهم اإلجراءات التي يقوم بها البنك

 عدالت الخطر االئتماني المتعلقة بذلك.إعداد الدراسات االئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم، وتحديد م  -

 الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك.  -
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 )إدارة المخاطر)تتمة     11
 

 خاطر اإلئتمان )تتمة(م 1151

نية وتقدير االنخفاض بالقيمة على كل من المتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية واالئتما -

 المستوى الفردي والتجميعي.

  توزيع محفظة القروض والتسليفات واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تالفياً لتركيز المخاطر. -

 

 الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية 

مان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقاً يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئت
 لمعايير وأسس معتمدة.

 وأبرز أنواع الضمانات هي:

 الرهونات للمباني السكنية والعقارات والضمانات النقدية.بالنسبة للقروض التجارية : 

 الرهونات للمباني السكنية والرواتب والضمانات النقدية.بالنسبة لألفراد : 
، ويتم مراجعة القيمة السوقية ت إضافية وفقاً للشروط االتفاقيةاإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضماناتراقب 

 بهذا المركزي المصرف لمتطلبات ووفقاً  سنوي بشكلٍ  وذلك للضمانات خالل دراسة كفاية مخصص الخسائر االئتمانية.
 .الشأن

 تقييم انخفاض القيمة إفرادياً 

يوم أو وجود صعوبات  3,1ت الرئيسية النخفاض قيمة القروض هي استحقاق األصل أو الفائدة لفترة تزيد عن إن المؤشرا
واإلخالل بشروط العقد األصلي. يقوم البنك بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد  النقديةمالية تواجه العميل أو تؤثر على تدفقاته 

 ات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.وبشكل جماعي مع األخذ بعين االعتبار القرار

 المخصص اإلفرادي 

يحدد البنك مالئمة المخصصات لجميع القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، وفقاً لمؤشرات قرار مجلس النقد والتسليف 
 ( ووفقاً للمؤشرات التالية:414وتعديالته بالقرار رقم ) 745رقم

 ،التأخر في انجاز المشروع موضوع التسهيالت 

 ،قدرة العميل على تحسين وضعه عند مواجهة صعوبات مالية 

 ،العوائد المتوقعة عند تصفية األعمال في حال اإلفالس 

 ،توفر مصادر مالية أخرى والقيمة المتوقع تحقيقها للضمان 

 فترة التدفقات النقدية المتوقعة، 

 ت الحاجة لذلك.يتم تقييم الخسائر االئتمانية في تاريخ كل بيان مركز مالي وكلما اقتض 
 

 المخصص الجماعي 

يتم تقييم المخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسبة للقروض والسلف التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد أو 
في حال عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد. يقوم البنك في تاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم 

 كل محفظة على حدة.المخصص ومراجعة 

يؤخذ باالعتبار عند التقييم الجماعي انخفاض القيمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض 
 القيمة بشكل موضوعي.

 يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة باعتبار العوامل التالية:

مستويات الحالية للتسهيالت المتعثرة وغيرها، التأخر الناجم عن تاريخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادية الحالية، ال
تاريخ تحقق الخسائر وتاريخ تحديد ضرورة وجود مخصص إفرادي لهذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة 

 سنة. واالستردادات في حال انخفاض القيمة. إن اإلدارة هي المسؤولة عن تحديد طول هذه المدة التي قد تمتد إلى

 تقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامة. 
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 اختبارات الجهد
 ، بما يتعلق بـ: 4بإجراء اختبارات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر وفق مقررات لجنة بازل  بنكيقوم ال

 

الئتمان: دراسة تأثير العوامل االقتصادية السلبية مع عوامل أخرى على التسهيالت االئتمانية الممنوحة وتصنيفها االئتماني مخاطر ا
   وفق هذه الفرضيات. بنكواالنعكاسات على أداء المحفظة والخسائر التي يمكن أن يتكبدها ال

 

بازل  سوق وفق سيناريوهات ومعايير محددة من قبل لجنة جري اعداد اختبارات جهد للتحوط من  مخاطر المخاطر السوق: 
 مصرف سورية المركزي، فمن أجل تحديد األثر المحتمل على السيولة يجري اعداد اختبار صافي الفجوة المحتملة التراكمية و

زمنية بنسبة وزن  على مدى فترة شهر واحد )في سلم االستحقاق(، كما يتم تطبيق اختبار اإلجهاد الناتج عن ضرب  كل فجوة 
  Earning perspective & Economic value perspective )وفقاً للنسب التي حددها وفاق بازل لهذا الشأن( معينة

 لتبيان مدى تحمل المصرف لمخاطر أسعار الفائدة.
 على مدى الفترة المقبلة بسبب( من أجل تقدير الحد األقصى للخسارة المحتملة VARو أخيراً يتم استخدام القيمة التاريخية للخطر )

 أسعار الصرف. تذبذب 
 

من  تم اعتماد سيناريو فقدان االصول التي تقع بمناطق غير آمنة إضافًة إلى ما يمكن أن يتعرض له المصرف المخاطر التشغيلية: 
الً بشركة التأمين من مخاطر أخرى يمكن ان تؤثر على ربحية وأصول البنك، وأخيراً فإن تحويل المخاطر الى طرف ثالث متمث

 يعتبر من أهم سبل ادارة الخطر و التحوط له كأحد سيناريوهات التحمل. BBBخالل بوليصة التأمين الشاملة 
 

 المحفظة على تفصيلية جهد اختبارات على بناء جماعي بشكل االئتمانية التسهيالت قيمة مخصصات إضافية النخفاض احتساب تم
حيث يتم اعتماد سيناريو ثابت يتمثل  .االئتمانية المحفظة على المؤثرة والعوامل المخاطر إلى ندةمست ووفق فرضيات االئتمانية

لضمانات العقارية، اضافًة الى سيناريو ثاني متغير ا المعدل له مع اهمال كافة 414القرار  عوضاً عن 745بمتطلبات القرار 
بلغت المخصصات اإلضافية  ،لبنكالعامة مع انعكاسها على عمالء ا د والمتابعة الالزمة للحالة االقتصاديةييعتمد على الرص
لمقابلة  4131في كانون األول  ليرة سورية800,323,000 مقابل   4132كانون األول  13ليرة سورية في  27164476153

 .محفظة االئتمانيةالخسائر المتوقعة من محفظة الديون المنتجة العادية انطالقاً من المخاطر والعوامل المؤثرة على ال
 

والجدول التالي يبين الحد األقصى للمخاطر االئتمانية لبنود المركز المالي. يظهر الجدول الحد األقصى للمخاطر بإجمالي 
 األرصدة قبل طرح أية ضمانات وبعد تنزيل مخصص التدني:

 

 1034  4131 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    بنود داخل بيان المركز المالي 
 ,,26773644167  1594450415419 سورية المركزي مصرفأرصدة لدى 

 36,3767,26722  ,,5333544450, أرصدة  لدى المصارف
 35614,62526711  13541350,95000 يداعات لدى المصارف إ

 1,596,877,962  3540150395131 التسهيالت االئتمانية المباشرة
 317654,6523  31,6,416,34  ألفرادا

 -  3562146335 القروض العقارية
 318,701,066  1416,4265,3 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 1,142,450,155  3647763536,11 الشركات الكبرى
 2612461256121  593953,45131, موجودات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 4,561576341  50,4,,13451 موجودات أخرى
 ,,,16144617,6  ,1593,593,513 سورية المركزي مصرف وديعة مجمدة لدى

 4453,954945443  1467,,6,1,6,47 

    بنود خارج بيان المركز المالي 
 3136,536471  1195,1,5131 الكفاالت:

 1564,76411  1564,76411 دفع
 5464336571  37462516434 حسن تنفيذ

 4461476111  31465446411 أخرى

 222,846,405  13353405343 ت ائتمانية مباشرة غير مستغلة سقوف تسهيال

 14,421,175,171  4,5404590051,3 إجمالي المخاطر اإلئتمانية 
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 حسب درجة المخاطراالئتمانية المباشرة توزيع التعرضات 

)وتم تمديد العمل  4131عن مجلس النقد والتسليف والذي يعتبر نافذا من تاريخ الصدور وحتى نهاية عام  4134تشرين الثاني  31الصادر بتاريخ  2ن/ ب /م414تم التصنيف بناًء على أحكام القرار رقم 
/م 71,وبعض أحكام القرار  4114كانون األول  4بتاريخ الصادر  2/م ن/ب 745حيث جاء هذا القرار معدالً لبعض أحكام القرار رقم ( 4132حتى نهاية عام  2/م ن/ ب3154به بموجب القرار رقم 

 عن مجلس النقد والتسليف كما يلي:الصادرين  4131نيسان  32الصادر بتاريخ  2ن/ب

    
 الشركات     

  

1034 
 

 األفراد
 

 القروض العقارية
المؤسسات الصغيرة  

 والمتوسطة
 

 الشركات الكبرى
 

 المجموع

  
 ليرة سورية

 
 يرة سوريةل  ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 المخاطر متدنية يوند

 
-     -    -    -    -   

 عادية )مقبولة المخاطر(
 

339591453,0  3454015334  161,053,154  ,41541,5431  34353395901 
 خاصا"( "تحت المراقبة )تتطلب اهتماما

 
151,45914  -    13,514,5330  1,351945,13  43,59145,,, 

 المجموع
 

31153315434  3454015334  376,428,264  34350135401  351,450445,,3 
 منها غير مستحقة

 
30151,45993  3454015334  301,130,114  ,11531,5433  35041591,5,40 

 :(*)منها مستحقة 
 

3959345491  -  4,519353,0  134590,593,  13153335913 
 يوم 1,لغاية 

 
34621261,5  -  776,4461,2  -     57617,6273 

 يوم 41لغاية  3,من
 

2116,41  -  3624,6111  435641764,7  4346,146,1, 
 يوم 354يوم لغاية  43من 

 
,161,1  -  3,635465,,  -  3,64746,,4 

     غير عاملة:
 

3154,45049  -  ,514,5499  15,005014511,  15,3354145431 
 دون المستوى

 
7476255  -  -  546,436222    51623,6443 

 مشكوك فيها
 

4611,6451  -  -  ,436,376544  ,416,746554 
 هالكة )رديئة(

 
316,426744  -  7642,6244  36,17613,6444  36,73627,6141 

 المجموع
 

31,5,195311  3454015334  381,674,763  1544350,,5,13  1594,544151,3 
 لقةيطرح: فوائد مع

 
(351915,04)  -  (354135,,1)  (41154105430)  (41,534359,4) 

 يطرح: مخصص التدني
 

(145,,,5,34)  -  (,,54135119)  (354,154,1531,)  (353445,435043) 
 الصافي

 
30,5,905,31  3454015334  11153145433  351,,53435301  3540150395131 

 

في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر الحساب الجاري المدين مستحقا ً إذا تجاوز السقف الممنوح. يعتبر كامل رصيد الدين مستحق (*)
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 )تتمة( توزيع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر

 

   
  

 
 الشركات   

  

4131 
 

 القروض العقارية  األفراد
 

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

 
 الشركات الكبرى

 
 المجموع

  
 ليرة سورية  ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 المخاطر متدنية يوند

 
-  - 

 
- 

 
- 

 
- 

 )مقبولة المخاطر( يةعاد
 

3,,61,,6312  - 
 

,7611,6515 
 

17763316,34 
 

,1,673762,1 
 "مااهتمتحت المراقبة )تتطلب ا

 خاصا"(
 

46433624,  

- 

 
15362446325 

 
47264126,4, 

 
36144611,6453 

 المجموع
 

34164546,11  - 
 

21,6,4,6,,2 
 

3613161376425 
 

364156,416513 
 مستحقة غير منها

 
32761,2631,  - 

 
4436,756414 

 
17763316,34 

 
54461746,45 

 :(*) مستحقة منها
 

2767476242  - 
 

322645164,4 
 

47264126,4, 
 

3632762536312 
 يوم 1,لغاية 

 
2464436341  - 

 
3464,463,3 

 
21264216774 

 
2,765416441 

 يوم 41لغاية  3,من
 

3,76144  - 
 

736,7367,4 
 

7267226173 
 

31,61,36114 
 يوم 354يوم لغاية  43من 

 
163,46417  - 

 
5261756434 

 
24,63346547 

 
75161,,6324 

     عاملة: غير
 

56,,26122  - 
 

2465416212 
 

36,4363416,4, 
 

36523655,6122 
 دون المستوى

 
,12641,  - 

 
1264416744 

 
- 

 
1761426515 

 فيهامشكوك 
 

761,3677,  - 
 

- 
 

354644,6,,4 
 

3556,7,6245 
 (يئة)رد هالكة

 
36,4,645,  - 

 
,67146,57 

 
3673,6,426145 

 
36744614763,1 

 المجموع
 

34,6,216,22  - 
 

2546,4464,, 
 

16113631,6321 
 

16,546,146157 
 يطرح: فوائد معلقة

 
(1,264,,)  - 

 
(4136,7,) 

 
(4,,64,764,4) 

 
(4,567,46331) 

 مخصص التدني يطرح:
 

(,465736435)  - 
 

(37464,461,2) 
 

(3674462116534) 
 

(36,3763246111) 
 الصافي

 
317654,6523  - 

 
13,651361,, 

 
3632462716377 

 
3674,6,5564,4 

 

  ح.يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر الحساب الجاري المدين مستحقا ً إذا تجاوز السقف الممنو (*)
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 غير المباشرة حسب درجة المخاطر  توزيع التعرضات االئتمانية
   

   
  الشركات  

  
2014 

والقروض  األفراد
 العقارية

 

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

 
 الشركات الكبرى

 
 المجموع

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 -  -  -     - ديون متدنية المخاطر        

 1315,145331  10,53115100  4,54935,31     - عادية )مقبولة المخاطر(
 راقبة )تتطلب اهتماماتحت الم
 3,594,5,00  353115,00  353,15000  - خاصا"(

 1995,005131  5400,,13459  345,445,31  - المجموع

 1995,005131  5400,,13459  345,445,31  - منها غير مستحقة

 -  -  -  - :منها مستحقة

 -  -  -  - يوم 1,لغاية 
 -  -  -  - يوم 41لغاية  3,من

 -  -  -  - يوم 354يوم لغاية  43من 
 19591,5000  -  19591,5000  - غير عاملة:

 -  -     -  - دون المستوى
 -  -  -  - مشكوك فيها

 4464176111  -  4464176111  - هالكة )رديئة(

 1195,1,5131  5400,,13459  3345,495,31  - المجموع

    -  -  -  - يطرح: فوائد معلقة

 (50135000,)  -  (50135000,)     - مخصص التدنييطرح : 

 324,514,312  5400,,13459  109,558,612  - الصافي

 

   
 الشركات   

  
4131  

والقروض  األفراد
 العقارية

 

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

 
 الشركات الكبرى

 
 المجموع

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 - ديون متدنية المخاطر        
 

- 
 

- 
 

- 
 22,395,000 عادية )مقبولة المخاطر(

 
53,695,550 

 
- 

 
76,090,550 

تحت المراقبة )تتطلب اهتماما 
 خاصا"(

- 

 

- 

 

25,846,400 

 

25,846,400 

 101,936,950  25,846,400  53,695,550  22,395,000 المجموع
 22,395,000 منها غير مستحقة

 
53,695,550 

 
25,846,400 

 
101,936,950 

 - :منها مستحقة
 

- 
 

- 
 

- 
 - يوم 1,لغاية 

 
- 

 
- 

 
- 

 - يوم 41لغاية  3,من
 

- 
 

- 
 

- 
 - يوم 354يوم لغاية  43من 

 
- 

 
- 

 
- 

 - غير عاملة:
 

29,935,000 
 

- 
 

29,935,000 
 - دون المستوى

 
- 

 
- 

 
- 

 - مشكوك فيها
 

- 
 

- 
 

- 

 - هالكة )رديئة(

 

29,935,000 

 

- 

 

29,935,000 

 22,395,000 المجموع
 

83,630,550 
 

25,846,400 
 

131,871,950 
 - يطرح : مخصص التدني

 
(1,434,000) 

 
- 

 
(1,434,000) 

 22,395,000 الصافي

 

82,196,550 

 

25,846,400 

 

130,437,950 
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 المركز المالي  بياننات مقابل التسهيالت داخل توزيع القيمة العادلة للضما
 

  الشركات   

 األفراد 2014
القروض 
 العقارية

المؤسسات 
الصغيرة 
 المجموع الشركات الكبرى والمتوسطة

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
      

 - - - -    - ديون متدنية المخاطر

 5,33,,13453 5,1,5,33,,1 30451135490 3454015334 - طر(عادية )مقبولة المخا

 11,54315343 ,1345919519 15431,,3045 - - تحت المراقبة )تتطلب اهتماما" خاصا"(

 ,4,45,13513 ,4,45,13513 - - - غير عاملة:

 - - - - - دون المستوى

 2567116,34 2567116,34 - - - مشكوك فيها

 ,2416311624 ,2416311624 - - - هالكة )رديئة(

 3533051305033 9,3509,5111 13354335,41 3454015334 - المجموع 

      

      منها:

 - - - - - تأمينات نقدية

 - - - - - كفاالت مصرفية مقبولة

 363,164,16133 473614,6144 43365,36754 3562146335 - عقارية

 - - - - - أسهم متداولة

 - - - - - اتسيارات وآلي

 - - - - - كفاالت شخصية

 3533051305033 9,3509,5111 13354335,41 3454015334 - المجموع 

     
  الشركات   

 األفراد 2013
القروض 
 العقارية

 المؤسسات الصغيرة
 والمتوسطة

الشركات 
 المجموع الكبرى

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

      
 - - - - - ديون متدنية المخاطر

 1461,76444 - 1461,461,4 - 163,1 عادية )مقبولة المخاطر(

 54625163,2, 24,63346547 3,161716274 - - خاصا"( "تحت المراقبة )تتطلب اهتماما

 ,633,,25165 214625567,4 1264416744 - - غير عاملة:

 1264416744 - 1264416744 - - دون المستوى

 2362536111 2362536111 - - - مشكوك فيها

 398,006,589 398,006,589 - - - هالكة )رديئة(

 363446,416742 41767456132 47561416171 - 163,1 المجموع 

      

      منها:

 - - - - - تأمينات نقدية

 - - - - - كفاالت مصرفية مقبولة

 1,192,623,524 935,597,314 257,023,050 - 3,160 عقارية

 - - - - - أسهم متداولة

 - - - - - سيارات وآليات

 - - - - - كفاالت شخصية

 1,192,623,524 935,597,314 257,023,050 - 3,160 المجموع 

      

ياً.أخذاً باالعتبار أال تزيد قيمة الضمانة عن مبلغ الدين لكل عميل افرادتوزيع القيمة العادلة للضمانات تم 
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 إدارة المخاطر )تتمة(   11
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 1151
 

 المركز المالي  بيان خارجتوزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت 
  

  الشركات  

2014  

والقروض  األفراد
 العقارية

 المؤسسات الصغيرة
 المجموع الشركات الكبرى والمتوسطة

 ة سوريةلير ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 - - - - ديون متدنية المخاطر
 115,4,5141 94,5000 115,035141 - عادية )مقبولة المخاطر(

 3053,054,0 353115,00 1501351,0 - تحت المراقبة )تتطلب اهتماما" خاصا"(
 4549051,0 - 4549051,0 - غير عاملة:

 - - - - دون المستوى
 - - - - مشكوك فيها

 262416471 - 262416471 - يئة(هالكة )رد

 4359145141 954945,00 1953195341 - المجموع 

     
     منها:

 4767746454 465456711 3765,46254 - تأمينات نقدية
 - - - -   كفاالت مصرفية مقبولة

 4161,56211 - 4161,56211 - عقارية
 - - - - أسهم متداولة

 - - - - سيارات وآليات

 - - - - ت شخصيةكفاال

 4359145141 954945,00 1953195341 - المجموع 

    
  الشركات  

2013  

والقروض  األفراد
 العقارية

 المؤسسات الصغيرة
 المجموع الشركات الكبرى والمتوسطة

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 -  - - ديون متدنية المخاطر
 376,3563,7 - 37644563,7 1416111 مخاطر(عادية )مقبولة ال

 25,846,400 25,846,400 - - خاصا"( "تحت المراقبة )تتطلب اهتماما
 262416471 - 262416471 - غير عاملة:

 - - - - دون المستوى
 - - - - مشكوك فيها

 262416471 - 262416471 - هالكة )رديئة(

 45,953,835 25,846,400 3465356217 1416111 المجموع 

     
     منها:

 3164436,47 16,5,64,1 64726517, 1416111 تأمينات نقدية
 - - - - كفاالت مصرفية مقبولة

 32,732,140 21,969,440 3165,46511 - عقارية
 - - - - أسهم متداولة

 - - - - سيارات وآليات

 - - - - كفاالت شخصية

 45,953,835 476,2,6211 3465356217 1416111 المجموع 

 
 أخذاً باالعتبار أال تزيد قيمة الضمانة عن مبلغ الدين لكل عميل افرادياً.توزيع القيمة العادلة للضمانات تم 
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 دارة المخاطر )تتمة(إ  11

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 1151

 الديون المجدولة
إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة بموجب  خرجت مناهي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة و

 مبلغ 2014كانون األول  13اجمالي الديون المجدولة في جدولة أُصولية وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة، وقد بلغ 
 .2013كانون األول  13في ليرة سورية  683,293,619ليرة سورية مقابل   1,179,402,438

 الديون المعاد هيكلتها
عادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية أو تأجيل إبيقصد 

 كانون األول 31 لقد بلغ إجمالي الديون المعاد هيكلتها فيبعض األقساط أو تمديد فترة السماح، وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة، 
 .4131كانون األول  13لم يتم إعادة هيكلة أي من الديون في في حين  سورية ليرة 1,61,46,15مبلغ  4132

 
 نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر اإلئتمان: 

يتم قياس نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر اإلئتمان بإستخدام آلية داخلية للتصنيف اإلئتماني، يوضح الجدول التالي 
ات المالية من ناحية مخاطر اإلئتمان بإستخدام اآللية الداخلية للتصنيف اإلئتماني. إن األرقام المبينة ال تتضمن نوعية الموجود

 مخصص اإلنخفاض في القيمة:
 

  
 جيد

 
 عادي

 
 المجموع

 ليرة سورية إيضاح 
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
1034  

            
 سورية مصرفرصدة لدى أ

 3,947,073,729     -  3,947,073,729 3 المركزي

 6,188,774,065  3,068,604,019  3,120,170,046 4 أرصدة لدى المصارف

 21,731,059,000     -  21,731,059,000 5 إيداعات لدى المصارف
موجودات مالية محتفظ بها حتى 

 6,989,157,312  1,983,725,381  5,005,431,931 5 تاريخ االستحقاق 
 مصرف ة لدىوديعة مجمد

 3,985,986,285     -  3,985,986,285 34 المركزي ةسوري

 
  37,789,720,991  5,052,329,400  42,842,050,391 

 
  

     
       
  

 جيد
 

 عادي
 

 المجموع

 ليرة سورية إيضاح  
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
 4131             

       
 سوريةمصرف أرصدة لدى 
 4,551,220,568 3 المركزي

 
- 

 
4,551,220,568 

 809,331,386 4 أرصدة لدى المصارف
 

806,253,158 
 

1,615,584,544 

 16,496,474,500 5 إيداعات لدى المصارف
 

600,000,000 
 

17,096,474,500 
موجودات مالية محتفظ بها حتى 

 2,169,623,651 5 تاريخ االستحقاق 
 

2,179,723,389 
 

4,349,347,040 
 مصرفة مجمدة لدى وديع

 3,092,058,888 34 المركزي ةسوري
 

- 
 

3,092,058,888 

    27,118,708,993 
 

3,585,976,547 
 

30,704,685,540 
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 إدارة المخاطر )تتمة( 11
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 1151

 

 :وحسب مؤسسات التصنيف الخارجية توزيع التعرضات االئتمانية حسب التصنيف الداخلي للمخاطر

           

التصنيف الداخلي 
 للمخاطر

 
 التصنيفما يعادل 

 
1034 

 
4131 

     S&P   ليرة سورية 
 

 ليرة سورية

              

       جيد
 AAA   4591150,05034و حتى + AAA-من  )*(الدرجة األولى    

 
7,643,279,456 

 AA   1153,154,05130و حتى + AA-من    الدرجة الثانية
 

17,393,390,518 

 A   ,5,9451305,,4و حتى + A-من    الدرجة الثالثة
 

2,082,039,019 

        14543954105993 
 

27,118,708,993 

         
        عادي  
 ,,BBB   ,50,3533454و حتى + BBB-من    )**( الدرجة الرابعة  
 

3,584,758,537 

 BB   353435,14و حتى + BB-من    الدرجة الخامسة
 

,356,23 

 -   Bو حتى + B-من    الدرجة السادسة
 

21161,4 

        ,50,151195400 
 

3,585,976,547 

        41534150,05193 
 

1165126,,76721 

 
 من الدرجة األولى. جيد تم اعتبار تصنيف المصرف المركزي )*(

 ة.تم اعتبار تصنيف البنوك المحلية عادي من الدرجة الرابع )**(
 

 نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر اإلئتمان: 
 

 سندات وأسناد وأذونات
 

 يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية:
 

 
 االستحاق تاريخ الموجودات المالية المحتفظ بها حتى  

 درجة التصنيف
 

 التصنيف مؤسسة
 

1034 
 

4131 

   
 ليرة سورية  

 
 ليرة سورية

       AA 
 

S&P   350035,3,5904 
 

51161,,6413 

A 
 

S&P   99351445141 
 

3621467126571 

-A 
 

S&P 
 

1500,51435,,1 
 

-    

BBB+  S&P 
 

-    
 

362,263,26,55 

BBB  S&P 
 

35931541,5133 
 

537671,6534 

  
,593953,45131 

 
2612461256121 
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 ة المخاطر )تتمة(إدار 11
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 1151

 
 التركز الجغرافي

 يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:
 

 أوروبا  دول الشرق األوسط   داخل القطر 1034

 

 المجموع  أفريقيا

 يةليرة سور  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

          

 1594450415419  -  -  -  1594450415419 المركزي سورية مصرف لدى أرصدة

 ,,5333544450,  -  15,94541153,3  41153445311  ,150,454,1513 أرصدة لدى المصارف 

 13541350,95000  -  -  13541350,95000     - مصارف لدى إيداعات

          ي(تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصاف

 30,5,905,31  -  -  -  30,5,905,31 األفراد 

 3454015334  -  -  -  3454015334 القروض العقارية

 11153145433  -  -  -  11153145433 الشركات الصغيرة والمتوسطة

 53435301,,351  -  -  -  53435301,,351 الشركات الكبرى

 593953,45131,  ,994543,5,4  -  4,,599454405,  - قاالستحقاتاريخ  حتى فيها محتفظ مالية موجودات

 50,4,,13451  -  -  -  50,4,,13451 أخرى موجودات

 ,1593,593,513  -  -  -  ,1593,593,513 المركزيأسورية مصرف لدى وديعة مجمدة

 44,859,494,773  ,994543,5,4  15,94541153,3  13534951445439  13,017,966,749 المجموع
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 إدارة المخاطر )تتمة( 11
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 1151

 
 )تتمة( التركز الجغرافي

 

 أفريقيا  أوروبا  دول الشرق األوسط   داخل القطر 4131

 

 المجموع

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

          

 ,,26773644167  -  -  -  ,,26773644167 المركزي سورية مصرف لدى أرصدة

 36,3767,26722  -  2462,36412,  64416474,,3  46173,,126, أرصدة لدى المصارف 

 35614,62526711  -  -  3,624,62526711  1161116111, مصارف لدى إيداعات

   -       تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

 317654,6523  -  -  -  317654,6523 األفراد 

 -  -  -  -  - القروض العقارية

 ,,13,651361  -  -  -  ,,13,651361 الشركات الصغيرة والمتوسطة

 3632462716377  -  -  -  3632462716377 الشركات الكبرى
تاريخ  حتى فيها محتفظ مالية موجودات
 -  -  2612461256121  - االستحقاق

 
2612461256121 

 287,075,193  -  -  -  287,075,193 أخرى موجودات

 ,,,16144617,6  -  -  -  ,,,16144617,6 المركزي سورية مصرف لدى وديعة مجمدة

 47,,,1,,,,14,7  -  2462,36412,  43613261236544  31,414,332,4,4 المجموع
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 إدارة المخاطر )تتمة( 11
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 1151

 
 ع االقتصاديالتركز حسب القطا

 :يبين الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي
 

 تجارة  صناعة  مالي 1034

 

 المجموع  أخرى  خدمات -أفراد   عقارات

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

              
 سورية مصرف لدى أرصدة

 3,947,073,729  -  -  -  -  -  1594450415419 المركزي

 6,188,774,065  -  -  -  -  -  ,,5333544450, أرصدة لدى المصارف 

 21,731,059,000  -  -  -  -  -  017,1172137222 مصارف لدى يداعاتإ
تسهيالت ائتمانية مباشرة     

 3540150395131  3,953305910  ,,1,671,172  343543,5131  672107313,,  410534,53,1     - )بالصافي(
 حتى فيها محتفظ مالية موجودات

 6,989,157,312  073,372637211  -  -  -    -  4500050335194 تاريخ االستحقاق

 50,4,,13451  ,4154135,4  151915491  4,5131  0,,3351195  953,95911  14150145011 أخرى موجودات
 مصرف لدى وديعة مجمدة

 3,985,986,285  -  -  -  -  -  ,1593,593,513 المركزي سورية

 4453,954945443  151005,335,13  5,33,,33354  15175307536  25701071,3,  ,419514,509  40,095,018,398 المجموع
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 إدارة المخاطر )تتمة( 11
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 1151

 
 )تتمة( ركز حسب القطاع االقتصاديالت

 

 تجارة  صناعة  مالي 4131

 

 المجموع  أخرى  خدمات -أفراد   عقارات

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

              
 سورية مصرف لدى أرصدة

 ,2,551,441,53  -  -  -  -  -  ,,26773644167 المركزي

 36,3767,26722  -  -  -  -  -  36,3767,26722 أرصدة لدى المصارف 

 35614,62526711  -  -  -  -  -  35614,62526711 مصارف لدى يداعاتإ
تسهيالت ائتمانية مباشرة     

 1,596,877,962  139,612,849  196,268,728  100,008,495  710,979,701  450,008,189  - )بالصافي(
 حتى فيها محتفظ مالية موجودات

 2612461256121  1,434,841,147  -  730,088,901  -  -  463,2623,6444 تاريخ االستحقاق

 287,075,193  46,625,110  ,,2637461  -  2762136,24  26272,,176  37761126243 أخرى موجودات
 مصرف لدى وديعة مجمدة

 ,,,16144617,6  -  -  -  -  -  ,,,16144617,6 المركزي سورية

 32,588,638,695  1,621,079,106  200,428,094  830,097,396  57,61,36721  2,76,446,21  28,694,759,913 المجموع
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 إدارة المخاطر )تتمة(   11
 

 السوقمخاطر  1151

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
الت الفائدة ومعدالت تبادل العمالت األجنبية وأسعار أدوات رأس المال الناتجة عن يتعرض البنك لمخاطر السوق الخاصة بمعد

. ويطبق البنك تقييم داخلي لتقدير مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بها ولتقدير الحد األقصى من الخاصة والعامة متغيرات السوق
غيرات السوق بهدف السيطرة على هذه المخاطر وإبقائها الخسائر المتوقعة اعتماداً على مجموعة من االفتراضات المتعلقة بمت

 ضمن الحدود المسموح بها والتي يتم مراقبتها يومياً.

 مخاطر أسعار الفائدة في سجالت المصرف
ى القيمة العادلة تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغير في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلية للبنك أو عل

. ويتم إدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية عن طريق مراقبة فجوات أسعار الفائدة بالحصول على حدود معتمدة ةألدوات الماليل
مسبقاً لفئات إعادة التسعير. وتراقب لجنة إدارة المخاطر االلتزام بهذه الحدود وترفع تقاريرها الدورية إلى لجنة إدارة المخاطر 

 اإلدارة. وتوصي بالنتائج إلى مجلس 
 

 حساسية أسعار الفائدة
يبين الجدول التالي حساسية التغير المحتمل في أسعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة. وتتحدد حساسية بيان الدخل 

ر فائدة عائم باألثر الناتج عن تغيرات مفترضة في معدالت الفائدة على صافي إيراد الفوائد لمدة سنة واحدة اعتمادا على معدل سع
للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك أثر أدوات التحوط وبالتالي يكون األثر على حقوق الملكية هو صافي التغير في 

 :إيرادات الفوائد بعد استبعاد أثر ضريبة الدخل
 

 %1مخاطر أسعار الفائدة للتغير في سعر الفائدة 
 

    %1زيادة 
 4131  1034 الليرات السوريةب

 الفجوة التراكمية  العملة

 إيراد حساسية

 األرباح (الفائدة

 )والخسائر
 حقوق حساسية

 الفجوة التراكمية   الملكية

 إيراد حساسية

 األرباح) الفائدة

 )والخسائر
 حقوق حساسية

 الملكية

        

 29,519,541 39,359,388 1,967,969,421  ,,,,11,130 ,,30,0,,13 4,0105144,,,3 ليرة سورية

 ,4116231611 115643561,3 461,2,,3761,16  ,14354,1539 50015914,,4 1151,0534,51,4 دوالر أميركي

 (2446424) (,751647) (46541,,4,6)  (095493,) (495113,) (50,4,,1159) يورو

 (,176,1) (256255) (461516,73)  (145,04) (05319,) (15,0,5911) جنيه استرليني

 (113,256) (151,008) (7,550,396)  (,1,4,24) (,4,,,,1) (,,34,31351) رىعمالت أخ

        

        %1انخفاض  

 4131  1034 الليرات السوريةب

 الفجوة التراكمية  العملة

 إيراد حساسية

 األرباح (الفائدة

 )والخسائر
 حقوق حساسية

 الفجوة التراكمية   الملكية

 إيراد حساسية

 رباحأل)ا الفائدة

 )والخسائر
 حقوق حساسية

 الملكية

        

 (29,519,541) (39,359,388) 1,967,969,421  (,,,,11,130) (,,30,0,,13) 4,0105144,,,3 ليرة سورية

 (,4116231611) (115643561,3) 461,2,,3761,16  (,14354,1539) (50015914,,4) 1151,0534,51,4 دوالر أميركي

 2446424 ,751647 (46541,,4,6)  095493, 495113, (50,4,,1159) يورو

 ,176,1 256255 (461516,73)  145,04 05319, (15,0,5911) جنيه استرليني

 113,256 151,008 (7,550,396)  ,1,4,24 ,4,,,,1 (,,34,31351) عمالت أخرى
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 إدارة المخاطر )تتمة(   11
 

 )تتمة( السوقمخاطر  1151

 
 مخاطر العمالت

، ليرة السورية العملة الرئيسية له. يعتبر البنك الت في أسعار صرف العمالت األجنبيةمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيراتت

اكز ال تتجاوز المستويات ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمراكز العمالت وتتم مراقبة المراكز بشكل يومي للتأكد من أن المر

الخسائر في حال حدوث تغير معقول في أثر التغيرات على صافي األرباح وعداد تحليل الحساسية لمراقبة . يقوم البنك بإالمحددة

أو  الدخلمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في بيان ي. رف مع بقاء بقية المتغيرات ثابتةأسعار الص

 :المتوقع حالرب ما يمثل المبلغ الموجب صافينحقوق الملكية بي

 %30في سعر الصرف  زيادةمخاطر العمالت: أثر ال
    %30زيادة 

 4131  1034 بالليرات السورية

 مراكز القطع العملة
 األرباح على األثر

 الخسائر أو
 حقوق على األثر

 مراكز القطم  الملكية
  األرباح على األثر

 الخسائر أو
 حقوق على األثر

 الملكية

        

 463756,546,71 463756,546,71 43675,654,6711  1594,51135,00 1594,51135,00 1954,1513,5000 )بنيوي(ي دوالر أميرك
 24,476,145 32,634,860 326,348,601  18,184,085 14514,5444 ,,14154,454 )تشغيلي( دوالر أميركي

 214,142 285,522 2,855,222  133,628 3435340 354335,93 يورو
 316,54 ,3,641 182,379  17,606 115444 1145443 ترلينيجنيه اس

 1,422,248 1,896,331 18,963,314  1,796,666 4,,1519,5 5,43,,1159 العمالت األخرى

        

 

 (%30)في سعر الصرف  نقصانمخاطر العمالت: أثر ال

    %30 انخفاض
 4131  1034 بالليرات السورية

 مراكز القطع العملة
 األرباح على األثر

 الخسائر أو
 حقوق على األثر

 مراكز القطم  الملكية
  األرباح على األثر

 الخسائر أو
 حقوق على األثر

 الملكية

        

 )463756,546,71( )463756,546,71( 43675,654,6711  (1594,51135,00) (1594,51135,00) 1954,1513,5000 )بنيوي(دوالر أميركي 

 (24,476,145) (32,634,860) 326,348,601  (18,184,085) (14514,5444) ,,14154,454 غيلي()تش دوالر أميركي
 (214,142) (285,522) 2,855,222  (133,628) (3435340) 354335,93 يورو

 )316,54( ),3,641( 182,379  (17,606) (115444) 1145443 جنيه استرليني
 (1,422,248) (1,896,331) 18,963,314  (1,796,666) (4,,1519,5) 5,43,,1159 العمالت األخرى
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 إدارة المخاطر )تتمة( 11
 

 )تتمة( السوقمخاطر  1151
 

   فجوة إعادة تسعير الفائدة

 يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب. 

 دون الشهر 2014
 1من شهر إلى 

 أشهر
 ,أشهر إلى  1من 

 أشهر
شهر إلى أ ,من 

 أشهر 9
أشهر إلى  9من 

 شهر 31
من سنة إلى 

 سنتين
 1من سنتين إلى 

 سنوات
 4سنوات إلى  1من 

 سنوات
سنوات إلى  4من 

 سنوات ,
 ,أكثر من 
 المجموع بنود غير حساسة سنوات

 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ريةليرة سو ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 الموجودات
ة نقد وأرصدة لدى مصرف سوري            

 4,528,034,479 1721071367301 - - - - - - - - - 17531761,7116 المركزي

 6,188,774,065 - - - - - - - - - 1510050005000 ,,15333544450 أرصدة لدى مصارف

 21,731,059,000 - - - - - - 05000,,454035 543159045000, 53,359095000, 1510,59115000 153,454,45000 ايداعت لدى مصارف

 تسهيالت ائتمانية مباشرة
 3540150395131 ,14,5044544 - 3451315119 1351345111 1,54,354,0 6,,10673167 ,5,7,03762 517,5175,1 39459015439 51115931,,4 412,113,280 )بالصافي(

محتفظ بها حتى موجودات مالية 
 6,989,157,312 - - ,511,,1503353 - - 99351445141 991,433,071 350035,3,5904 1,978,808,736 - - تاريخ االستحقاق

 1,719,524,908 354395,145903 - - - - - - - - - - موجودات ثابتة

 115,670,684 33,5,405,34 - - - - - - - - - - موجودات غير ملموسة

 43,51415444 43,51415444 - - - - - - - - - - ضريبية مؤجلة  موجودات

 4,453045443 4,453045443 - - - - - - - - - - موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
 3,985,986,285 173,173,670,1 - - - - - - - - - - سورية المركزي

 4459005,4159,3 ,711,73,1756, - ,,,1501153145 1351345111 1,54,354,0 ,1711,7031711 ,,17,527,1076 756671117132, ,451135,10511 50,153,45931, 9,954,288,901 مجموع الموجودات

             المطلوبات

 3,,150,359915 - - - - - - - - - - 3,,150,359915 ودائع المصارف

 3533451435043 - - - - - 450045344, 14459395111 ,115,13513, 350335,005134 ,351,154,4540 5,424,630,523 ودائع العمالء

 1159,45414 1159,45414 - - - - - - - - - - تأمينات نقدية

 301541,5111 301541,5111 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة

 460,856,994 460,856,994 - - - - - - - - - - مطلوبات أخرى

 12,465,873,763 596,540,054 - - - - 450045344, 14459395111 ,115,13513, 350335,005134 ,351,154,4540 8,476,623,191 المطلوبات مجموع

 ,1,54145440510 45,4154135431 - ,,,1501153145 1351345111 1,54,354,0 350,351315133 ,54915391544, 531153015044, 514453395313, ,45,935400510 1,477,665,710  فجوة إعادة تسعير الفائدة

الفجوة المتراكمة إلعادة تسعير 
 الفائدة

1,477,665,710 671,672617316 10750171,17,15 13701673,,7,0, 057,537,,070,5 017,2171617111 017,1,731,7221 017,137021700, 0,7,30711,7,30 0,7,30711,7,30 1175157,,27021 - 
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 المخاطر )تتمة( إدارة 11
 

 )تتمة( السوقمخاطر  1151
 

 )تتمة( فجوة إعادة تسعير الفائدة

 يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.

 دون الشهر 4131
 1من شهر إلى 

 أشهر
 ,أشهر إلى  1من 

 أشهر
أشهر إلى  ,من 

 أشهر 4
أشهر إلى  4من 

 من سنة إلى سنتين شهر 34
 1ن إلى من سنتي

 سنوات
 2سنوات إلى  1من 

 سنوات
سنوات إلى  2من 

 سنوات 7
 7أكثر من 
 المجموع بنود غير حساسة سنوات

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

 الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف             

 761,16,1,64,5 ,116725633, - - - - - - - - - 26411644363,4 المركزي،سورية

 36,3767,26722 - - - - - - - - - - 36,3767,26722 أرصدة لدى مصارف

 35614,62526711 - - - - - - 164,16,5,6111 2612,64,46111 165476,146711 4672163456111 465746,716111 ايداعت لدى مصارف
 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 1,596,877,962 )123634161,4)  - ,51611,6,1 333634,6453 3,363156721 6,13,,,6,,1 34,62,36311 323631465,4 ,37164,4643 4464216334 5316,576,34 )بالصافي(
 محتفظ بها حتى موجودات مالية 

 2612461256121 - 52,6,126,55 - - 53461146217 ,463,76,74644 - - 53567716111 - - تاريخ االستحقاق     

 36,43644,6752 36,43644,6752 - - - - - - - - - - موجودات ثابتة

 1561136441 1561136441 - - - - - - - - - - موجودات غير ملموسة

 141647,6514 141647,6514 - - - - - - - - - -  ضريبية مؤجلة موجودات

 2346,136711 2346,136711 - - - - - - - - - - أخرىوجودات م
وديعة مجمدة لدى مصرف 

 ,,,16144617,6 ,,,16144617,6 - - - - - - - - - - سورية المركزي

 35,475,599,320 6,245,903,723 52,6,126,55 ,51611,6,1 333634,6453 ,16214645,, 46712672,6574 261,461756311 61,265,4,,263 ,16,7,653,,26 46,1161,56334 4613462136714 مجموع الموجودات

 المطلوبات
            

 363,363576417 - - - - - - - - - - 363,363576417 ودائع المصارف

 621763236442, - - - - - - ,652,,34764 74361326721 ,5462,2655, 45261116741 16,536,246121 عمالءالودائع 

 46522,,476 46522,,476 - - - - - - - - - - ات نقديةتأمين

 41,62116111 41,62116111 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة

 71365,46777 71365,46777 - - - - - - - - - - مطلوبات أخرى

 ,61,46415634, 46444,,5,76 - - - - - ,652,,34764 74361326721 ,5462,2655, 45261116741 761146,3,6427 مجموع المطلوبات

 27,113,392,192 5,480,014,424 52,6,126,55 ,51611,6,1 333634,6453 ,16214645,, 46712672,6574 16,41614161,4 561516424,,16 1654363516424 36,7461116744 2645467,164,5  فجوة إعادة تسعير الفائدة

الفجوة المتراكمة إلعادة تسعير 
 الفائدة

2645467,164,5 7641,6,3,6,54 4654465416,43 31614,6,,361,1 35644164736227 346,42654,6412 416517641,63,4 416,3,621,6271 416,,,65216143 436,11615565,, 27,113,392,192 - 
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 إدارة المخاطر )تتمة( 11
  

 )تتمة( السوقمخاطر  1151
 

 التركز في مخاطر العمالت األجنبية

   ت األجنبية بالليرة السوريةما يوازي العمال 

 المجموع  أخرى  استرليني جنيه  يورو  دوالر أمريكي 2014

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
          الموجودات

 91451,45139  35111,,405  15,335343  3350345914  ,534,,30153 المركزي سورية مصرف لدى أرصدةنقد و
 ,,1534,500451  451,15334  3135439  15334511,5331  11,5,9051,0 أرصدة لدى المصارف 

 13541350,95000  1953915,00  -     -  5,00,,13540353 مصارف لدى يداعاتإ
 31534351,3  ,13,543  ,3105,1  354435104  3350315911  )بالصافي( تسهيالت ائتمانية مباشرة

 593953,45131,  -  -  -  593953,45131, تاريخ االستحقاق حتى فيها محتفظ ليةما موجودات
 1145,0451,9  353,9  -  -  1145,0,5190 أخرى موجودات

 ,151495933513  -  -  -  ,151495933513 المركزي سورية مصرف لدى وديعة مجمدة

 11513454445,14  1539,5,935113  15,305191  4,50115,13  1,519150,35349 

          
          المطلوبات

 150,35,1351,1  -  -  15,4454495014  ,40450,1511 المصارفودائم 
 1501,53915344  350,95949,  1,,1514,5  14,53335139  1541,5,3959,4 ودائم العمالء
 ,,35,0353  -  -  351015400  ,,4519454 تأمينات نقدية

 50315313,,3  45033  -  135394  3,459,45111 مطلوبات أخرى

 15131500453,3  1539459095,11  1514,5,,1  ,3504,5990  ,51,351195411 

          
 ,1050135431544  5,43,,1159  1145443  354335,93  ,,10500,544054 المركز المالي  بيانصافي التركز داخل 
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 إدارة المخاطر )تتمة( 11
 

 )تتمة( سوقالمخاطر  1151
 

 )تتمة( التركز في مخاطر العمالت األجنبية

   ما يوازي العمالت األجنبية بالليرة السورية 

 المجموع  أخرى  جنيه استرليني  يورو  دوالر أمريكي 2013

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

          الموجودات
 3611165136117  1361116437  467776442  31364,46,12  363,7643461,4 المركزي ريةسو مصرف لدى نقد وأرصدة

 ,316744635,  2561576125  363356122  6215,,51,61  ,4,642,612 أرصدة لدى المصارف 
 3,624,62526711  -  -  -  3,624,62526711 مصارف لدى إيداعات

 1,561146414  746431,  6141,,1  264146,15  1,361446344 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(
 2612461256121  -  -  -  2612461256121 تاريخ االستحقاق حتى فيها محتفظ مالية موجودات
 3,3641,6311  36212  ,11  56427  ,3,36,4,625 أخرى موجودات

 ,,4617,61,164  -  -  -  ,,4617,61,164 المركزي سورية مصرف لدى وديعة مجمدة

 4264356,,36,1,  ,2264446141  261,361,5  5461446,5,  476,2761746312 

          
          المطلوبات

 363,165326711  -  -  7416,716111  26711,,6,,7 المصارفودائم 
 462716,436,43  67,4,,161,  ,,16,5,64  42,67356344  4632161746154 ودائم العمالء

 61546544,  -  -  4,46571  561416124 ات نقديةتأمين
 ,,445617564  -  -  6,74,,  ,44,6453633 مطلوبات أخرى

 1613267,26515  ,2362216,13  16,5,64,,  ,161,,67,4  16434645261,, 

          
 ,436447615,613  3,64,1,212  3,46154  46,776444  43641161556313 المركز المالي  بيانصافي التركز داخل 
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 إدارة المخاطر )تتمة( 11
 

 مخاطر الدفع المسبق 1154
 

أو مسةةتحقاتهم قبةةل  اللتزامةةاتهمإلةةى خسةةارة ماليةةة نتيجةةة طلةةب أو دفةةع العمةةالء  البنةةكإن مخةةاطر الةةدفع المسةةبق تكمةةن فةةي تعةةرض 
التةةي تحمةةل فوائةةد ثابتةةة ال تعةةد  البنةةكدات ، مثةةل رهونةةات ذات معةةدالت فائةةدة ثابتةةة عنةةدما تتةةدنى معةةدالت الفائةةدة. إن موجةةواسةةتحقاقها

جوهريةة بالنسةةبة إلجمةةالي الموجةةودات. باإلضةةافة إلةةى ذلةةك، إن عوامةةل السةةوق األخةةرى التةةي قةةد تةةؤدي إلةةى الةةدفع المسةةبق هةةي غيةةر 
ة المقبوضةة غيةر عتبر تأثير مخةاطر الةدفع المسةبق علةى صةافي الفائةدي البنك. وبالتالي، فإن البنكعمل فيها يجوهرية في األسواق التي 
 اية غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق.  االعتبارجوهري، بعد األخذ بعين 

 
 مخاطر السيولة ,115

 
تمثل مخاطر السيولة مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلباته من النقد الجاهز أو تمويل زيادة في الموجودات نتيجة حدوث 

بعض مصادر السيولة. وللحد من هذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنويع مصادر اضطرابات في السوق مما يؤدي إلى نضوب فوري ل

البنك التمويلية وإدارة الموجودات مع األخذ بعين االعتبار متطلبات السيولة من حيث النقد وشبه النقد وأوراق مالية جاهزة 

 للتداول.

 نة:والجدول التالي يظهر نسب السيولة المتوسطة والعليا والدنيا خالل الس

 

 2014 2013 

 %117 %,13 المتوسط خالل السنة

 %1,4 %,10 أعلى نسبة خالل السنة

 %424 %1,9 أدنى نسبة خالل السنة

 

ويعكس الجدول التالي تواريخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك. وقد تم تحديد تواريخ االستحقاق التعاقدية للموجودات 

تبقية من تاريخ المركز المالي وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ بعين االعتبار تواريخ والمطلوبات على أساس الفترة الم

االستحقاق الفعلية التي تعكسها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع. وتراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات 

%( من 7بنك باحتياطيات إلزامية لدى مصرف سورية المركزي تساوي )والمطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية. كما يحتفظ ال

 ( من رأسمال البنك. كما يتم تقييم وإدارة السيولة باستخدام وسائل مختلفة مالئمة للبنك.%31متوسط ودائع الزبائن و)

 

، وصافي الفارق بينهما في قديترة المتبقية لالستحقاق التعاوالبيان التالي يوضح توزع الموجودات والمطلوبات على أساس الف

 تاريخ البيانات المالية:
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 إدارة المخاطر )تتمة( 11
 

 مخاطر السيولة )تتمة( ,115
 

 

عند الطلب إلى أقل 
 من ثمانية أيام

 بين ثمانية أيام
 أشهر , أشهر و 1بين  أشهر 1بين شهر و وشهر

 9شهور و ,بين 
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أشهر وسنة 9بين  أشهر

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2014

          

 4,528,034,479 4,3541,5341 - - - - - - ,4504,5,93510 المركزي  نقد وأرصدة لدى بنك سورية 

 6,188,774,065 - - - - - 2,300,000,000 4,,39350345 15,9054,95,33 أرصدة  لدى المصارف  

 21,731,059,000 - - 05000,,454035 543159045000, 5,151,909,000 3,305,932,000 353,053145000 19,59405000 ايداعات لدى المصارف 
تسهيالت ائتمانية مباشرة     

 3540150395131 ,14,5044544 39951145494 4453195,04 4154435431 39459015439 51115931,,4 ,,1500,59, 359,106,315  )بالصافي)   
موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ  

 6,989,157,312 - 4500050195,93 991,433,071 350035,3,5904 989,008,736 - - - االستحقاق 

 1,719,524,908 354395,145903 - - - - - - - موجودات ثابتة  

 115,670,684 33,5,405,34 - - - - - - - موجودات غير ملموسة  

 43,51415444 - 404540,5913 30531,5,11 - - - - - موجودات ضريبية مؤجلة  

 4,453045443 - 4154305913 1,54,050,4 4151135019 33,530,5141 ,3,5,44531 054,350,4, ,95090511, موجودات أخرى  
سورية   مصرفمجمدة لدى  وديعة 

 3,985,986,285 ,1593,593,513 - - - - - - - المركزي 

 4459005,4159,3 ,1549,,5,335, 45,4,54,151,4 ,,5344540951, 15439,,45,135 4,,5,1,5,,54, 534354195413, 153,15,0,5,41 8,482,494,357 مجموع الموجودات  

          

 3,,150,359915 - - - - - - - 3,,150,359915  المصارفودائع  

 3533451435043 - 450045344, 14459395111 ,115,13513, 350335,005134 ,351,154,4540 350905,3,5010 4,334,115,503 ودائع العمالء 

 1159,45414 - - - - - 1159,45414 - - تأمينات نقدية  

 301541,5111 301541,5111 - - - - - - - مخصصات متنوعة  

 5994,,4,053 - ,41,534 354115310 ,,,5,945, ,,335,3353 134514,5339 593,5439, 33951115013 مطلوبات أخرى  

 534154,1,,3154 301541,5111 4541450,1, 14951,351,1 1951115343, 35091533951,1 35433503351,1 350945,035419 245,0,5413510 مجموع المطلوبات  

 ,1,54145440510 5,3,59145441, 45,4950335101 5,9350,45901, 539954195,43, ,51,15,04513, ,454145,43544 530,5314,,350 ,,94450,153 الصافي  

 - ,1,54145440510 13593353115411 14511953345,13 5,13,,33544354 33534151345030 ,,5449530954, 1504153,35139 ,,94450,153 الصافي التراكمي



 سورية ش.م.م –بنك قطر الوطني 
 يضاحات حول البيانات الماليةإ

 1034كانون األول  13
 

69 

 إدارة المخاطر )تتمة( 11
 

 السيولة )تتمة(مخاطر  ,115
 

 

عند الطلب إلى أقل من 
 أشهر , أشهر و 1بين  أشهر 1بين شهر و وشهر بين ثمانية أيام ثمانية أيام

 4شهور و ,بين 
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أشهر وسنة 4بين  أشهر

 ليرة سورية ليرة سورية ةليرة سوري ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 4131

          
 نقد وأرصدة لدى بنك سورية  

 761,16,1,64,5 14164446144 - - - - - - ,,,26524641,6 المركزي      

 36,3767,26722 - - - - - - ,,,277671,6 ,363,161256,5 أرصدة  لدى المصارف  

 35614,62526711 - - 164,16,5,6111 2612,64,46111 3,795,839,500 2,540,127,000 461416,576111 17,65576111 ايداعات لدى المصارف 
تسهيالت ائتمانية مباشرة     

 3674,6,5564,4 - 53364716111 34,62776512 ,32361,1623 150,245,970 92,933,426 61736,24,, 67556,14,,4  )بالصافي)   
موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ  

 2612461256121 - 2612461256121 - - - - - - االستحقاق 

 36,43644,6752 36,43644,6752 - - - - - - - موجودات ثابتة  

 1561136441 1561136441 - - - - - - - موجودات غير ملموسة  

 141647,6514 - 361,121,297 - 2,304,942 24,525,551 1,536,628 768,314 - موجودات ضريبية مؤجلة  

 2346,136711 - 463,4,,716 44643,6131 2565,26471 83,053,913 49,318,820 314651,6415 ,71634,633 وجودات أخرى م 
سورية   مصرفوديعة مجمدة لدى  

 ,,,16144617,6 ,,,16144617,6 - - - - - - - المركزي 

 17625767446141 76453672,6373 5,475,380,519 4,112,249,714 4,238,134,613 4,053,664,934 2,683,915,874 3,039,268,031 6,601,437,484 مجموع الموجودات  

          

 1,161,175,905 - - - - - - 7416,716111 7,561476417  المصارفودائع  

 6,435,141,924 - - ,652,,34764 74361326721 ,5462,2655, 45261116741 ,4562436,1, 1642264416514 ودائع العمالء 

 25,669,744 - - - - - 46522,,476 - - تأمينات نقدية  

 41,62116111 41,62116111 - - - - - - - مخصصات متنوعة  

 531,789,555 - - 167,3,, 6132,,464 461316314 23464526,14 16,7,6511 ,4,6135625 مطلوبات أخرى  

 8,362,207,128 41,62116111 - 34,6,456114 71164,46772 362426437,, ,362346,556,4 3644264116123 1641567,26331 مجموع المطلوبات  

 27,113,392,192 5,063,118,151 5,475,380,519 1643762446217 3,707,852,059 3,172,170,019 1,271,237,978 1,814,337,690 46,416,516153 الصافي  

 - 27,113,392,192 22,050,274,041 16,574,893,522 12,659,471,117 8,951,619,058 5,779,449,039 4,508,211,061 46,416,516153 الصافي التراكمي
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 إدارة المخاطر )تتمة( 11
 

 مخاطر السيولة )تتمة( ,115

 بنود خارج بيان المركز المالي 

  لغاية سنة  
من سنة لغاية خمس 

 المجموع  سنوات

 ليرة سورية  2014
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
  

 كفاالت صادرة لزبائن     
 

329,400,312  135,000  329,535,312 
 كفاالت صادرة لمصارف

 
28,968,651  -  28,968,651 

تسهيالت ائتمانية سقوف 
 غير مستغلة مباشرة

 
218,870,178  -  218,870,178 

  
577,239,141  135,000  577,374,141 

       
  لغاية سنة  

من سنة لغاية خمس 
 المجموع  سنوات

 ليرة سورية  2013
 

 ليرة سورية
 

 ليرة سورية
  

 كفاالت صادرة لزبائن     
 

128,011,450 
 

3,860,500 
 

131,871,950 
 كفاالت صادرة لمصارف

 
56,759,946 

 
- 

 
56,759,946 

 مباشرةتسهيالت ائتمانية سقوف 
 غير مستغلة

 
222,846,405 

 
- 

 
222,846,405 

  
407,617,801 

 
3,860,500 

 
411,478,301 

       
 

 مخاطر التشغيل ,115
تمثل المخاطر التشغيلية مخاطر الخسائر الناتجة عن تعطل األنظمة، خطأ إنساني، احتيال وعوامل خارجية أخرى. عندما تعجز 

نية وتشريعية كما قد تسبب أنظمة الرقابة عن العمل، فإن المخاطر التشغيلية قد تسبب أضرار على سمعة البنك، أو تنشأ متطلبات قانو

خسائر مادية. ال يتوقع البنك إزالة كل المخاطر التشغيلية ولكن يمكنه إدارة هذه المخاطر عبر نظام رقابة متكامل ومراقبة ومتابعة 

 اءات.المخاطر المحتملة. إن الرقابة تتضمن فصل المهام بفاعلية، إجراءات التفويض والمراقبة، تعليم الموظفين وتقييم اإلجر

  مخاطر األعمال 1154

االخطار الناتجة عةن الظةروف السياسةية  ومنها قطاع البنوك بصفة عامة،أو  البنكتؤثر على قد تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل 

 بتقيةةيم تلةةك بنةةكتقةةوم ادارة ال .البنةةك اعمةةالمةةن المؤشةةرات السةةلبية علةةى نتةةائج واالقتصةةادية المحيطةةة والتةةي تحمةةل فةةي طياتهةةا العديةةد 

 .بنكالمخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج االعمال والمركز المالي لل
 

 لتزاممخاطر اال 1153
ثال والتي تستند إلى أعلى المعايير المهنية التزاماً تماال أبالنسبة لمخاطر االلتزام يحرص البنك على تنفيذ كافة اعماله على مبد

  لتعليمات والمتطلبات الرقابية.با
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 التحليل القطاعي  11
 

 القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي. البنكيمثل قطاع أعمال 
 

 عمال:األقطاع  -
 

 ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي: البنكيتم تنظيم 
 ء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى.يشمل متابعة ودائع العمالالتجزئة:     

 ية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.البنكالشركات:   يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات 
  . البنكالخزينة:    يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال 

 
 تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. البنكبني عليها يطاعات هي األساس الذي هذه الق
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 التحليل القطاعي )تتمة( 11
 

 :البنكمعلومات عن قطاعات أعمال  - أ
 

 :البنكفيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال 
 

 المجموع  خرىأ  خزينةال  المؤسسات  األفراد 2014

 ليرة سورية  ليرة سورية  رة سوريةلي  ليرة سورية  ليرة سورية 
          

 459,351,3,,  -  33510053,9,  31050335340  (3151,05,43) من الفوائد)الخسارة( صافي الدخل 

 1,5,1,5141  1,510151,1  (154345904)  3154,15391  45011, العموالت والرسومن م)الخسارة( صافي الدخل 

 30154995031  -  30154995031  -     - العمالت األجنبية داولتأأرباح تشغيلية ناتجة عن 

 33350415114  33350415114  -  -  - إيرادات تشغيلية أخرى

 45,00,,3533,5  -  45,00,,3533,5  -  - البنيويأأرباح تقييم مركز القطع 

 950945,115,13  137,276,576  ,17,1,,7,367,  341543354,1  (31510,5,19) نتائج أعمال القطاع

 53905000,  -  53905000,  -  - القطاعاتمصاريف 

 (34454115114)  (34454115114)  -  -  - مصاريف غير موزعة على القطاعات

 -  -  -  -  - االئتمانيةاالخسائر صروف مخصصم

 3511,51935103  (737,145,661)  8,903,061,838  341543354,1  (31510,5,19)  ضريبةقبل ال)الخسارة( الربح 

 94593,5431  94593,5431  -  -  - إيراد ضريبة الدخل

 3511351435031  (4153,35949,)  8,903,061,838  341543354,1  (31510,5,19) صافي ربح )خسارة( السنة

          الموجودات والمطلوبات

 435340533453,9  -  ,1710,,1071005  4,170,726,971  45,4,5,345040 موجودات القطاع 

 -  -  ,711570117,0,  (,,071317,1271)  (45,115,135143) استبعاد الموجودات والمطلوبات بين القطاعات

 54,05,195499,  54,05,195499,  -  -  - على القطاعات موزعة موجودات غير

 4459005,4159,3  ,,,,,4,,,0,,,  13751,72057,16  733671,5,,171  10572307,03 مجموع الموجودات

          

 11,880,718,709  -  3,,150,151445  4,170,726,971  45,4,5,345040 مطلوبات القطاع 

 585,155,054  585,155,054  -  -  - على القطاعات  مطلوبات غير موزعة

 12,465,873,763  585,155,054  3,,150,151445  4,170,726,971  45,4,5,345040 مجموع المطلوبات 

 33054435139         إستهالكات 

 ,3540,,15,         إطفاءات

 3,05,145400         المصاريف الرأسمالية
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 التحليل القطاعي )تتمة( 11
 

 :)تتمة( معلومات عن قطاعات أعمال البنك - أ
 

 المجموع  أخرى  خزينةال  المؤسسات  األفراد 2013

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ريةليرة سو  ليرة سورية 
          

 602,900,809  -  533,965,702  92,507,323  (23,572,216) من الفوائد)الخسارة( صافي الدخل 

 35,623,554  24,781,665  (1,763,323)  12,540,212  65,000 العموالت والرسومن م)الخسارة( صافي الدخل 

 115,653,768  -  115,653,768  -  - العمالت األجنبية تداولأعن  أرباح تشغيلية ناتجة

 72,498  72,498  -  -  - إيرادات تشغيلية أخرى

 9,939,638,500  -  9,939,638,500  -  - البنيويأأرباح تقييم مركز القطع 

 10,693,889,129  24,854,163  10,587,494,647  105,047,535  (23,507,216) نتائج أعمال القطاع

 (3,105,000)  -  (3,105,000)  -  - القطاعاتمصاريف 

 (981,892,728)  (981,892,728)  -  -  - مصاريف غير موزعة على القطاعات

 (1,204,741,676)  -  -  (1,166,596,801)  (38,144,875) االئتمانيةاالخسائر صروف مخصصم

 8,504,149,725  (957,038,565)  10,584,389,647  (1,061,549,266)  (61,652,091)  ضريبةقبل ال)الخسارة( الربح 

 155,550,030  155,550,030  -  -  - إيراد ضريبة الدخل

 8,659,699,755  (801,488,535)  10,584,389,647  (1,061,549,266)  (61,652,091) السنة)خسارة( ربح صافي 

          الموجودات والمطلوبات

 29,722,122,333  -  23,286,980,409  3,465,306,913  2,969,835,011 دات القطاع موجو

 -  -  4,838,263,962  (2,004,155,692)  (2,834,108,270) استبعاد الموجودات والمطلوبات بين القطاعات

 5,753,476,987  5,753,476,987  -  -  - على القطاعات موزعة موجودات غير

 35,475,599,320  5,753,476,987  28,125,244,371  1,461,151,221  135,726,741 داتمجموع الموجو

          

 7,613,892,829  -  1,178,750,905  3,465,306,913  2,969,835,011 مطلوبات القطاع 

 748,314,299  748,314,299  -  -  - مطلوبات غير موزعة على القطاعات 

 8,362,207,128  748,314,299  1,178,750,905  3,465,306,913  2,969,835,011 مجموع المطلوبات 

 ,33264,4642         إستهالكات 

 3465476131         إطفاءات

 12645165,3         المصاريف الرأسمالية
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 التحليل القطاعي )تتمة( 11
 

 معلومات التوزيع الجغرافي - ب
 

رئيسي في الجمهورية العربية السورية التي نشاطاته بشكل  البنكمارس ي. البنكيمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال 
 تمثل األعمال المحلية وال يوجد لديه فروع خارجية.

 
 ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي: البنكفيما يلي توزيع ايرادات وموجودات 

 
 المجموع  خارج سورية  داخل سورية 

 2014  2013  2014  2013  2014  2013 

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

 10,693,889,129  950945,115,13  426,039,405  11531,51,3,  10,267,849,724  35,4054935344 التشغيلي إجمالي الدخل
 35,475,599,320  4459005,4159,3  21,656,523,614  1353435,145991  13,819,075,706  ,3,50,9533,594 الموجودات مجموع

 12645165,3  3,05,145400  -  -  12645165,3  3,05,145400 المصاريف الرأسمالية

 
 رأس المال كفاية 14
 
مال مناسب لمواجهة المخاطر التي تالزم أنشطته المختلفة. تتم مراقبة مدى كفاية رأس المال من خالل  حافظ البنك على رأسي

 عن مجلس النقد والتسليف والمستندة إلى مقررات بازل الدولية.النسب الصادرة 
جري تعديالت عليها في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف المخاطر في يدير البنك هيكلية رأسماله وي

 أنشطته.
 

، وفةي سةبيل بنةكالعةددة التةي قةد تواجةه لمواجهةة المخةاطر المت اً إن أهمية كفاية رأس المال تأتي من كون رأس المال مصدر أساس
قةوم ي، وبنةكالوبشةكل مسةتمر علةى تحسةين ورفةع كفاءتةه فةي إدارة المخةاطر التةي قةد تواجةه نشةاطات وتوظيفةات  البنكعمل يذلك 

 قةوم بوضةع األسةس الكفيلةة بتخفةيض التعةرض لهةذه المخةاطر قةدري، وابالمتابعة الحثيثةة لكافةة المخةاطر التةي قةد تكتنةف توظيفاتهة
علةةى تحسةين إجةةراءات الرقابةةة  لبنةكاعمةةل ياإلمكةان لتجنةةب الخسةائر التةةي قةد تةةؤثر علةى متانةةة رأس المةةال، وباإلضةافة إلةةى ذلةك 

 في تحقيق أهداف كفاية رأس المال. البنكالداخلية واالمتثال األفضل لمتطلبات الجهات الرقابية، األمر الذي يساعد 
 

س المةةال التنظيمةةي مةةن صةةافي األمةةوال الخاصةةة األساسةةية واألمةةوال المسةةاندة، هةةذا كمةةا هةةو موضةةح فةةي الجةةدول أدنةةاه يتكةةون رأ
وتتضمن األموال الخاصة األساسية رأس المال المكتتةب بةه واالحتياطيةات واألربةاح المةدورة بعةد أن يةتم تنزيةل قيمةة الموجةودات 

 .خسائر المتراكمة المحققةغير الملموسة وال
 

كفاية رأس المةال وفقةاً لتعليمةات وقةرارات مجلةس النقةد والتسةليف فةي سةورية ذات الصةلة والتةي يتم قياس المخاطر عند احتساب 
تستند في مضمونها إلى تعليمات ومقررات لجنة بةازل، وبشةكل عةام يةتم قيةاس هةذه المخةاطر وفقةاً ألسةلوب المؤشةر األساسةي مةع 

ن وفقةاً للتصةنيف االئتمةاني إن وجةد ووفقةاً ألوزان التثقيةل مراعاة تعليمات مجلس النقد والتسةليف، حيةث يةتم قيةاس مخةاطر االئتمةا
أمةا بالنسةبة لمخةاطر السةوق فةتم أخةذ  .المذكورة في تعليمات مجلس النقد والتسليف وذلك بعد طرح المؤونات والضمانات المقبولةة

وأخيراً يتم قيةاس  .ها في تعليمات المجلسقيمة مراكز القطع األجنبي التشغيلية المحمولة وذلك بعد تثقيلها بأوزان التثقيل المشار إلي
مةن الفوائةد والعمةوالت  بنةكالمخاطر التشغيلية وفقاً ألسلوب المؤشر األساسي حيث يتم أخذ متوسةط ثالثةة سةنوات لصةافي إيةراد ال

 ومن ثم تثقيل الناتج بأوزان التثقيل المذكورة في تعليمات المجلس.
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 )تتمة( رأس المال كفاية 14
 

 تم احتساب نسبة كفاية راس المال كما يلي:
 2014  2013 

 سوريةال اتليرآالف ال  سوريةال اتليرآالف ال 
    بنود رأس المال األساسي: 

    األموال الخاصة األساسية: 
 3761116111  15,000,000 رأس المال المكتتب به

 -  15931 احتياطي قانوني 
 -  15931 احتياطي خاص 

 (,46712644)  (,15144544) خسائر متراكمة محققة
 (156113)  (115,671) ملموسة غير موجودات

 14,580,042  22,766,599 )*( محققة غير مدورة أرباح

 1,51335449  27,038,413 
    المساعد المال رأس

 156,24  37,649 التمويل لمخاطر العام االحتياطي

 27,076,062  1,51395093 مجموع رأس المال التنظيمي )األموال الخاصة(

    
 9,964,799  3150345439 الموجودات المرجحة بالمخاطر 

 776412  ,314511 حسابات خارج بيان المركز المالي المرجحة بالمخاطر 
 12,6348  268,426 السوق مخاطر
 21,6,44  3,5,11, التشغيلية المخاطر

 10,807,673  3150115,04 بالمخاطر المرجحة والمطلوبات الموجودات مجموع
    

 %250.53  %271.21 نسبة كفاية رأس المال )%(
 %250.18  140591% )%(نسبة كفاية رأس المال األساسي 

 %99.72  %99.57 نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكية )%(
 

الحتساب متطلبات رأس المال لتغطية المخاطر االئتمانية المتعلقة بمحافط التسهيالت وأوزان عياري المبسط تم اعتماد األسلوب الم
تثقيلها، واعتماد المنهج النمطي الحتساب متطلبات رأس المال لتغطية المخاطر السوقية، واعتماد أسلوب المؤشر األساسي 

 ية.لتشغيللبات رأس المال لتغطية المخاطر االحتساب متط
 

يجب أال تتدنى نسبة كفاية رأس المال للبنوك  4115 الثاني كانون 42في  الصادر 471مجلس النقد والتسليف رقم  قرار حسب
 %. ,العاملة في الجمهورية العربية السورية عن نسبة 

 
مادة الثامنة من قرار والذي تضمن تعديل ال 4132شباط  ,4( تاريخ 2/م ن/ب ,,31صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم ) )*(

بحيث يتم إدراج فروقات تقييم القطع البنيوي غير المحققة  ,411شباط  12( تاريخ 3/م ن/ ب1,4مجلس النقد والتسليف رقم )
          ضمن األموال الخاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

 .4131كانون األول  13قوفة بتاريخ وذلك ابتداءاً من البيانات المو 4115ام ( لع2/م ن/ب471)
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات ,1
 

 اإلجمالي  أكثر من سنة  لغاية سنة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
2014      

      الموجودات
 4,528,034,479  451,436,173  ,4504,5,93510 مركزيسورية ال مصرفنقد وأرصدة لدى 

 6,188,774,065  -  ,,5333544450, أرصدة لدى المصارف
 21,731,059,000  -  13541350,95000 إيداعات لدى المصارف

 1,703,089,313  4,51495,43,  353,453095441 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(
 6,989,157,312  4,000,029,598  1593953145434 االستحقاق محتفظ بها حتى تاريخموجودات مالية 
 1,719,524,908  1,719,524,908  -  موجودات ثابتة

 115,670,684  115,670,684  -  موجودات غير ملموسة
 485,243,444  404540,5913  30531,5,11 موجودات ضريبية مؤجلة

 454,104,478  42,780,938  43351115,40 موجودات أخرى
 3,985,986,285  3,985,986,285  - وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 47,900,643,963  533,5043,,3351  1,5,1,5,135910 الموجودات إجمالي

      
      المطلوبات

 3,051,992,668  -  3,051,992,668 مصارفالودائم 
 8,817,341,041  67,007,877  8,750,333,164 ودائم العمالء
 32,957,737  -  32,957,737 تأمينات نقدية

 102,725,323  102,725,323  - مخصصات متنوعة
 460,856,994  426,175  460,430,819 مطلوبات أخرى

 12,465,873,763  170,159,375  12,295,714,388 مجموع المطلوبات

 
 ,35,434,770,20  5,41,,33509459  14511953345,11 الصافي
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 )تتمة( تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات ,1
 

 اإلجمالي  أكثر من سنة  لغاية سنة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
2013      

      الموجودات
 761,16,1,64,5  320,929,399  4,742,908,888 مركزيسورية ال مصرفنقد وأرصدة لدى 

 36,3767,26722  -  36,3767,26722 أرصدة لدى المصارف
 35614,62526711  -  35614,62526711 إيداعات لدى المصارف

 3674,6,5564,4  53364716113  76,4564,3,, تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(
 2612461256121  2612461256121  - محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقموجودات مالية 
 36,43644,6752  36,43644,6752  -  موجودات ثابتة

 1561136441  1561136441  -  موجودات غير ملموسة
 141647,6514  361,121,297  29,135,435 موجودات ضريبية مؤجلة

 2346,136711  53,662,183  358,939,320 موجودات أخرى
 ,,,16144617,6  ,,,16144617,6  - وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 17625767446141  10,746,928,672  24,728,670,648 وجوداتالم إجمالي

      
      المطلوبات

 363,363576417  -  363,363576417 مصارفالودائم 
 621763236442,  -  621763236442, ودائم العمالء
 46522,,476  -  46522,,476 تأمينات نقدية

 41,62116111  41,62116111  - مخصصات متنوعة
 71365,46777  -  71365,46777 مطلوبات أخرى

 ,61,46415634,   208,430,000   8,153,777,128 مجموع المطلوبات

      
 45633161446344   10,538,498,672   16,574,893,520 الصافي
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 إرتباطات وإلتزامات محتملة  ,1
 إرتباطات وإلتزامات إئتمانية 1,53

 2014  2013 

 سوريةليرة   ليرة سورية 
    

    تعهدات نيابة عن العمالء
    كفاالت

 1564,76411  5100,,1451 دفع

 5464336571  3,954405931 حسن تنفيذ
 4461476111  31154995100 أخرى

 1195,1,5131  3136,536471 
    تعهدات نيابة عن البنوك

 ,7,6574642  3,,1359,35 كفاالت
    

 222,846,405  13353405343 مباشرة غير مستغلةسقوف تسهيالت ائتمانية 
 167,442,983  109,947,195 مباشرة غير مستغلةغير سقوف تسهيالت ائتمانية 

 ,345113511,  75,644364,2 

 
 لتزامات تعاقدية وعقود إيجار تشغيلية 1,51

 
 2014  2013 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    التزامات رأسمالية
    د إيجار تشغيليةالتزامات عقو

 6571,,3464  8,854,375 تستحق خالل سنة
 3346,416,21  141,623,593 سنوات 7تستحق خالل 

 ,736517614  21,239,693 تستحق خالل أكثر من خمس سنوات

 34354345,,3  177,324,488 

    
 

 مقارنةالأرقام  14
 

التبويب هذه على  الحالية. لم تؤثر عملية إعادة عامالتصنيف لل لتتناسب مع أرقام 4131 عام أرصدةبعض  إعادة تبويبتـم 
 حقوق الملكية أو ربح السنة السابقة.

 
 يلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبويبها:

 

 

 

 1034كانون األول  13التبويب كما في  1031كانون األول  13التبويب كما في 
 المبلغ

 ليرة سورية

 ,,345,9350 اطفاء الموجودات غير ملموسة رى مصاريف تشغيلية أخ
 ,439534 العموالت والرسوم الدائنة أرباح تشغيلية ناتجة عن تداول العمالت األجنبية


