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  ع.س.م.سورية ش –بنك قطر الوطني 

  المركز الماليبيان 
 2017  األول كانون31 في كما

 .وتقرأ معها البٌانات المالٌةهذه  تشكل جزءاً من 38 الى 1ن اإلٌضاحات المرفقة من إ

4 

  
 

 
  2017  2016 

 لٌرة سورٌة  ليرة سورية إٌضاح 
     

     الموجودات
 5,433,814,108  12,147,639,043 3 نقد وأرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي

 14,478,162,508  6,772,223,062 4 أرصدة لدى المصارف
 47,681,174,500  43,730,800,000 5إٌداعات لدى المصارف 
 2,777,946,421  3,339,010,390 6 (بالصافً)تسهٌالت ائتمانٌة مباشرة 

 24,081,635,032  20,876,438,156 7موجودات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق 
 1,821,109,891  1,785,919,760 8 موجودات ثابتة 

 164,515,462  130,977,541 9  موجودات غٌر ملموسة
 394,043,068  122,093,610 10 موجودات ضرٌبٌة مؤجلة

 891,279,500  935,789,544 11 موجودات أخرى
 9,230,852,872  7,893,984,038 12 ودٌعة مجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي

 106,954,533,362  97,734,875,144  مجموع الموجودات

     
     المطلوبات وحقوق الملكية

     المطلوبات
 5,883,850,406  5,427,009,848 13 ودائع المصارف

 14,294,118,256  19,138,877,416 14 ودائع العمالء
 563,357,816  852,751,733 15 تأمٌنات نقدٌة

 1,973,016,323  130,997,323 16مخصصات متنوعة 
 861,430,862  1,099,850,976 17 مطلوبات أخرى

 23,575,773,663  26,649,487,296  مجموع المطلوبات

     
     حقوق الملكية

 15,000,000,000  15,000,000,000 18 رأس المال المكتتب به والمدفوع
 104,342,292  164,115,053 19احتٌاطً قانونً 
 104,342,292  164,115,053 19احتٌاطً خاص 

 37,649,000  37,649,000 19احتٌاطً عام لمخاطر التموٌل 
 (2,666,487,440)  (2,460,254,813) 20 خسائر متراكمة محققة

 70,798,913,555  58,179,763,555 20 أرباح مدورة غٌر محققة

 83,378,759,699  71,085,387,848  مجموع حقوق الملكية

 106,954,533,362  97,734,875,144  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 
 
 
 

 

 
──────────────────── 

 يوسف محمود النعمة
 رئيس مجلس اإلدارة

 

 

 
───────────────────── 

  وليد عبد النور
 الرئيس التنفيذي 



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
الدخلبیان 
2017كانون األول 31المنتھیة في للسنة

من 38الى 1رفقة من یضاحات المن اإلإ وتقرأ معھا.البیانات المالیةھذه تشكل جزءاً
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20172016
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

212,471,057,4952,257,557,635الفوائد الدائنة
)445,215,972()662,828,907(22الفوائد المدینة

1,808,228,5881,812,341,663صافي الدخل من الفوائد 

2390,360,65476,864,949العموالت والرسوم الدائنة
)10,325,373()13,382,173(23العموالت والرسوم المدینة

76,978,48166,539,576من العموالت والرسومصافي الدخل

1,885,207,0691,878,881,239صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

18,009,146415,156,735أرباح تشغیلیة ناتجة عن تداول العمالت األجنبیة
27,180,273,000)12,619,150,000(أرباح تقییم مركز القطع البنیوي (خسائر) 

24147,711,25433,495,214إیرادات تشغیلیة اخرى
29,507,806,188)10,568,222,531(الدخل التشغیلي(الخسارة التشغیلیة) إجمالي 

المصاریف 
(415,444,711))522,792,335(25نفقات الموظفین

)91,135,975()103,599,180(8استھالكات الموجودات الثابتة
)87,550,198()73,688,937(9اطفاءات الموجودات غیر الملموسة 

643,284,000)500,990,000(26مخصص الخسائر اإلئتمانیةاسترداد مصروف) (
)604,109,000(16696,649,602مخصصات متنوعة

(768,988,189))948,779,012(27مصاریف تشغیلیة اخرى
)1,323,944,073()1,453,199,862(المصاریف التشغیلیةإجمالي 

28,183,862,115)12,021,422,393(الربح قبل الضریبة)الخسارة(
)356,077,115()271,949,458(10ضریبة الدخلمصروف

27,827,785,000)12,293,371,851(ربح السنة)خسارة(

185.52)81.96(28السنةربح)خسارة(للسھم من الحصة األساسیة والمخفضة



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
الشاملدخل بیان ال
2017انون األول ك31المنتھیة في للسنة

من 38الى 1رفقة من یضاحات المن اإلإ وتقرأ معھا.البیانات المالیةھذه تشكل جزءاً
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20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

27,827,785,000)12,293,371,851(ربح السنة)خسارة(

--مكونات الدخل الشامل األخرى
27,827,785,000)12,293,371,851(الدخل الشامل للسنة(الخسارة الشاملة) 



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
بیان التغیرات في حقوق الملكیة

2017كانون األول 31المنتھیة في للسنة

من 38الى 1رفقة من یضاحات المن اإلإ وتقرأ معھا.البیانات المالیةھذه تشكل جزءاً
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رأس المال المكتتب 
احتیاطي خاصاحتیاطي قانونيبھ والمدفوع

احتیاطي عام 
لمخاطر 
التمویل 

ربح(خسارة) 
السنة

الخسائر المتراكمة 
المحققة 

األرباح المدورة غیر 
اإلجماليالمحققة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة وریة لیرة سلیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
2017

70,798,913,55583,378,759,699)2,666,487,440(-15,000,000,000104,342,292104,342,29237,649,000كانون الثاني 1الرصید في 
)12,293,371,851(--)  12,293,371,851(----إجمالي الدخل الشامل

المحول إلى االحتیاطیات
---)   119,545,522(-59,772,76159,772,761-)19(إیضاح 

-)  12,619,150,000(12,412,917,373206,232,627----تخصیص ربح السنة 
58,179,763,55571,085,387,848)2,460,254,813(-15,000,000,000164,115,053164,115,05337,649,000كانون األول31الرصید في 

2016

43,618,640,55555,550,974,699)3,113,281,616(-15,000,000,0003,983,3803,983,38037,649,000كانون الثاني 1الرصید في 
27,827,785,000--27,827,785,000----إجمالي الدخل الشامل

المحول إلى االحتیاطیات
---)200,717,824(-100,358,912100,358,912-)19(إیضاح 

-446,794,17627,180,273,000)27,627,067,176(----تخصیص ربح السنة 
70,798,913,55583,378,759,699)2,666,487,440(-15,000,000,000104,342,292104,342,29237,649,000كانون األول31الرصید في 



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
دفقات النقدیة بیان الت

2017كانون األول 31المنتھیة في للسنة

من 38الى 1رفقة من یضاحات المن اإلإ وتقرأ معھا.البیانات المالیةھذه تشكل جزءاً
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20172016
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

األنشطة التشغیلیة
28,183,862,115(12,021,422,393)ربح السنة قبل الضریبةسارة) (خ

:نقدیةالتعدیالت للبنود غیر 
8103,599,18091,135,975استھالكات 

973,688,93787,550,198اطفاءات
78,538,04161,650,787خصم استثمارات مالیة/عالواتاطفاء 

)643,284,000(26500,990,000اإلئتمانیة(استرداد) مخصص الخسائرمصروف 
)31,376,616(-24أرباح استبعاد موجودات ثابتةصافي 

604,109,000)696,649,602(16مخصصات متنوعة
لموجودات والمطلوباتالربح قبل التغیرات في ا(الخسارة) 
28,353,647,459)11,961,255,837(التشغیلیة

)142,158,835()315,722,416(في إیداعات لدى مصرف سوریة المركزيالزیادة
8,135,112,000)3,972,719,500(مصارف الفي اإلیداعات لدى النقص(الزیادة)

20,000-في النقد في الفروع المغلقة نتیجة الظروف الراھنةنقصال
)793,014,788()1,062,433,968(في التسھیالت االئتمانیة المباشرةلزیادةا
)82,200,822()171,759,634(في الموجودات األخرىلزیادةا

-92,575,000المصارففي ودائع الزیادة
6,004,560,6271,717,904,350في ودائع العمالءالزیادة

298,364,232286,690,838الزیادة في التأمینات النقدیة
345,067,57029,118,436ات األخرىالزیادة في المطلوب

-)1,145,361,398(المتنوعةالمخصصاتفيالنقص
37,505,118,638)11,888,685,324(من األنشطة التشغیلیة(المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة اإلستثماریة
)156,026,435()68,409,049(8شراء موجودات ثابتة

39,858,200-صالت من بیع موجودات ثابتةحمت
)165,881,648()40,151,016(9شراء موجودات غیر ملموسة

)8,738,970,382()763,470,000(شراء موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
2,587,150,000-استحقاق موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

)6,433,870,265()872,030,065(األنشطة اإلستثماریةافي التدفقات النقدیة المستخدمة فيص

)25,383,963,798(11,978,152,062تأثیر تغیرات أسعار الصرف
5,687,284,575)782,563,327(في النقد وما في حكمھالزیادة(النقص)صافي

13,217,925,4247,530,640,849انون الثانيك1النقد وما في حكمھ في 
2912,435,362,09713,217,925,424كانون األول31النقد وما في حكمھ في 

التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد
2,404,803,5942,054,858,147فوائد مقبوضة
593,819,383396,763,416فوائد مدفوعة
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علومات عن البنكم1

ة كشركة مساھمة ) ("البنك"س.عبنك قطر الوطني ـ سوریة ش.م.تأسس بسوریة عامةمغفل انونبموج المصارف الخاصةق
التجاريبموجب السجلالبنكقیدوتم2009تشرین الثاني 11/ ل أ) تاریخ1435بموجب القرار رقم (و2001لعام28رقم

اریخ 15961رقمتحت و30بت رقمالمصارفسجلفي2009ل أیل ع20. ب زیق كالرئیسيالمرك يللبن ،ساحة العباسیینف
السوریة. العربیةدمشق، الجمھوریة

واألنظمةالقوانینوفقیةالبنكالمالیة والعملیاتبجمیعوالقیاموتوظیفھاالودائعوقبولیةالبنكالعملیاتبكافةالقیامالبنكغایة
في عشرخمسةوعددھاالسوریةالعربیةالجمھوریةفيفروعھومن خاللدمشقفيالرئیسيهمركزخاللمنالنافذة فرعاً

دمشق وریف دمشق وحلب والالذقیة وطرطوس وحمص وادلب ودرعا ودیر الزور. 

في خمسة فروع نتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق في الجمھوریة العربیة السوریة، تم إیقاف العمل مؤقتاً
لدى البنك وھي فرع حمص، فرع دیر الزور، فرع حلب الشھبا، فرع یعفور، وفرع ادلب، وذلك بعد الحصول على موافقة 

/ل أ على إیقافھا مؤقتا لحین زوال 804والموافقة رقم 2479/161والموافقة رقم 3268/161مصرف سوریة المركزي رقم 
في فرعین لدى البنك وھي فرع درعا وفرع حلب الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى  الخدمة، وقد تم أیضا تعلیق العمل مؤقتاً

بشكل مؤقت. لیصبح عدد فروع البنك المغلقة والمعلقة سبعة فروع.المنشیة

من رأسمال البنك.%50.81قطر بنسة –یساھم بنك قطر الوطني 

12تم بتاریخ،ـ سوریة من قبل الجمعیة العمومیة التأسیسیة للبنكبموجب التفویض الممنوح لمجلس إدارة بنك قطر الوطني 
ش.م.ق إبرام اتفاقیة الخدمات اإلداریة والفنیة بین بنك قطر الوطني ـ سوریة وبین بنك قطر الوطني ـ قطر 2009تشرین الثاني 

:االتفاقیةىتتضمن بمقتضالتي " االستشارات االداریة والفنیةالخدمات و"المستشاریقدم ") والتي بموجبھا المستشار("

مراجعة ومتابعة االستراتیجیات وتطبیقھا.المساعدة في ) 1
2 (ً وخارجیا ات والمعلومات ی، وذلك من خالل البتقدیم المساعدة الالزمة لتمكین البنك من إعداد التقاریر المالیة واالداریة داخلیاً ان

التي یقوم البنك بتزویدھا للمستشار.
.دون اإلخالل باستقاللیة البنكعلى األقلسنویاًحسب التوجھ العام للبنكخطط العمل والموازنات كة في وضع المشار) 3
) تقدیم المشورة عند رسم السیاسات واالنظمة الداخلیة والقرارات.4
ة باالإتقدیم المشورة في األمور المتعلقة ب) 5 رارات المتعلق ق الق ع دارة المخاطر المصرفیة ومدى تواف رامج المخاطر م ئتمان وب

د للبنكحسب التوجھ العام للمستشار وبما ال یتعارض البنكالصالحیات المحددة من قبل مجلس ادارة  ع النظام األساسي المعتم ،م
النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة.واألنظمة قوانین أحكام الو
الخدمات المتعلقة بتقنیة المعلومات والعملیات والتسویق المشورة في وتقدیمالمتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقیق، االستشارات ) 6

.موارد البشریة والتطویر والتدریبوخدمات اللمصرفیةاوالمنتجات 
ذأبنك طلب استشارات ) یحق لل7 ك بخرى إضافة إلى االستشارات الم ام البن ي سبیل قی دةكورة أعاله ف ة اإلدارة الجی ك ،ممارس ذل

لب مجلس اإلدارة أو الجھة اإلشرافیة في سوریة.بناء على ط

لیرة سوریة للسھم 500تم تأسیس البنك برأسمال مقداره خمسة ملیارات لیرة سوریة مقسم على عشرة مالیین سھم، بقیمة 
ملیارعشرةخمسلیصبحالمالرأسزیادة2010أیار 13بتاریخ اجتماعھافيللبنكالعادیةغیرالعامةالھیئةالواحد. أقرت

.سوریةلیرة500 االسمیةالواحدالسھمقیمةسھمملیونثالثینالىمقسمسوریةلیرة

ألحكام الفقرة 2012نیسان 26أقرت الھیئة العامة غیر العادیة للبنك في اجتماعھا بتاریخ  91من المادة 3تجزئة األسھم وفقاً
كانون األول10م بتاریخ /73من قبل ھیئة االوراق المالیة بالقرار رقم من قانون الشركات حیث تمت الموافقة على التجزئة 

من 100صبحت القیمة االسمیة للسھم أحیث 2012 لیرة سوریة وأصبح عدد األسھم مائة وخمسین 500لیرة سوریة بدالً
من ثالثین ملیون سھمملیو .ن سھم بدالً

.         2010نیسان 26بتاریخ المالیة لألوراقدمشقسھم البنك في سوقأدرجت أ

الموافقة على البیانات المالیة
1رقم بالجلسةمن قبل مجلس إدارة البنك 2017كانون األول31المنتھیة في للسنة تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة 

، وھي خاضعة لموافقة الھیئة العامة للمساھمین.2018كانون الثاني26بتاریخ 
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إلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامةأسس ا2

أسس إعداد البیانات المالیة2.1

لمبدأ التكلفة التاریخیة- .تم إعداد البیانات المالیة وفقاً
لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة - ة تم إعداد البیانات المالیة وفقاً د ومعاییر المحاسبة الدولی س النق رارات مجل وتفسیراتھا وق

والتسلیف.
ض البیانات المالیة باللیرة السوریة وھي عملة التشغیل للبنك. تم عر-
ذي  - ر االقتصاد ال ة األخرى، ال یعتب بعد األخذ بعین االعتبار أحدث مؤشر رسمي ألسعار المستھلك والمؤشرات النوعی

یعمل بھ البنك اقتصادا ذا تضخم مرتفع.

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2

والمعاییر الجدیدة والمعدلة التفسیرات
البنكیقم. لم 2017كانون الثاني 1بتطبیق بعض المعاییر والتعدیالت ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداء من البنكقام

بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل من المعاییر الصادرة وغیر نافذة التطبیق. 
ل جدید مبینة ادناه:إن طبیعة وأثر كل معیار أو تعدی

مبادرة اإلفصاح –التدفقات النقدیة بیان7التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
إن التعدیالت تتطلب من المنشأة تقدیم اإلفصاحات حول التغیرات في مطلوباتھا الناتجة عن األنشطة التمویلیة، بما في ذلك 

تغیرات غیر النقدیة (كاألرباح أو الخسائر الناتجة عن فروقات أسعار الصرف). التغیرات الناتجة عن التدفقات النقدیة وال

االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة للخسائر غیر -ضرائب الدخل 12التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
المحققة 

لقانون الضریبي یحد من مصادر الربح الخاضع توضح التعدیالت بأن المنشأة یجب أن تأخذ بعین االعتبار فیما إذا كان ا
استردادات الفروقات الضریبیة المؤقتة القابلة لالقتطاع والناتجة عن الخسائر غیر المحققة. الذي یمكن أن یقتطع منھللضریبة، 

على ذلك، فإن التعدیالت  تشرح الحاالت التي كیفیة قیام المنشاة بتحدید األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة وتبین عالوةً
یتضمن فیھا الربح الخاضع للضریبة استردادا لبعض الموجودات بأكثر من قیمتھا الدفتریة.

):2016الى 2014التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة 
ھذه التحسینات تتضمن:

ن الحصص في منشآت أخرى: توضیح نطاق متطلبات اإلفصاح ع12التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
اإلفصاح 

، تطبق على B10-B16، عدا عن المذكورة في الفقرات )12(إن التعدیالت توضح أن متطلبات اإلفصاح في المعیار 
حصص المنشأة في شركة تابعة، مشروع مشترك أو شركة حلیفة (أو على جزء من حصصھا في مشروع مشترك أو شركة 

لمصنفة على أنھا (أو المتضمنة في مجموعة استبعاد مصنفة على أنھا) محتفظ بھا للبیع.حلیفة) وا
. البنكإن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على 

وغیر نافذة للتطبیقمعاییر المحاسبة الدولیة المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس 2.3

البنكیعتزم، للبنكادرة وغیر نافذة للتطبیق حتى تاریخ اصدار البیانات المالیة فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة الص
تطبیق ھذه المعاییر، إن لزم االمر، عندما تصبح ساریة المفعول.
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة2

(تتمة)لتطبیقوغیر نافذة لمعاییر المحاسبة الدولیة لمعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس ا2.3

"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
)9() النسخة النھائیة من معیار التقاریر المالیة الدولي رقم IASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (2014في تموز 

االعتراف والقیاس وكل اإلصدارات السابقة - األدوات المالیة 39األدوات المالیة لیحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 
كافة الجوانب الثالثة لمشروع محاسبة )9(. یجمع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم )9(لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

نافذ للتطبیق على )9(م األدوات المالیة: التصنیف والقیاس، وتدني القیمة ومحاسبة التحوط. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رق
، مع السماح بالتطبیق المبكر لھ. باستثناء محاسبة التحوط، یجب 2018كانون الثاني 1الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارنة لیس إلزامیاً. بالنسبة لمحاسبة التحوط، یتم تطبیق متطلبات 
ار على اساس مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحددة.المعی

التصنیف والقیاس§
الموجودات المالیة:

) وخصائص تدفقاتھا النقدیة التعاقدیة. بنكإن تصنیف وقیاس الموجودات المالیة یعتمد على كیفیة ادارتھا (نموذج أعمال ال
ة المطفأة، القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، او ھذه العوامل تحدد ما إذا كانت الموجودات المالیة تقاس بالتكلف

القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، یمكن للمنشأة أن تقوم، 
للربح باختیار ال رجعة فیھ، بتصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إ مكانیة اعادة التصنیف الحقاً

أو الخسارة إلى بیان الدخل. یطبق ھذا اإلختیار یطبق لكل استثمار على حدة.

المطلوبات المالیة:
)، ستبقى محاسبة المطلوبات المالیة شبیھة الى حد كبیر بمعیار المحاسبة الدولي 9حسب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

اء معالجة االرباح أو الخسائر الناشئة عن مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة نفسھا والمتعلقة بالمطلوبات )، باستثن39رقم (
تغییر جوھري على تصنیف مطلوباتھتوقع أيیال البنكالمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ولذلك فإن 

) ولم تتغیر.39ف بقیت كما ھي في معیار المحاسبة الدولي رقم (المالیة عند تطبیق المعیار. إن قواعد إلغاء االعترا

انخفاض القیمة§
بمخصصات انخفاض القیمة وفق منھج الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة التي ال تقاس البنكعترف یسوف 

الستثمارات التي تقاس بالتكلفة المطفأة التمویل وابشكل رئیسيالخسارة، وھو ما یتضمن وأبالقیمة العادلة من خالل الربح 
األخرىأو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والودائع لدى البنوك والضمانات المالیة والذمم المدینة

وااللتزامات االئتمانیة. إن المدخالت الرئیسیة لقیاس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة تتركز في المتغیرات التالیة:
üلیة التعثراحتما
üالخسارة نتیجة التعثر
üالتعرض للمخاطر نتیجة التعثر

لمنھجیة معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (تصنیف موجوداتھبنكالنويی ):9المالیة إلى ثالث مراحل وفقاً
منذ نشوئھا. سیتم : الموجودات العاملة: الموجودات المالیة التي لم تتدھور جودتھا االئتمانیة بصورة جوھریة1المرحلة -

على خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  شھر12تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة بناًء
: الموجودات غیر العاملة: الموجودات المالیة التي تدھورت جودتھا االئتمانیة بصورة جوھریة منذ نشوئھا. 2المرحلة -

عمر األصل كما في تاریخ إعداد التقاریر المالیة مع احتمالیة یتم تقییم جودة اإلئتمان بمقارنة احتمالیة التعثر على مدى
تعدلالتعثر المتبقیة على مدى عمر األصل في الوقت الذي تم فیھ تقدیرھا عند اإلعتراف األولي للتعرض للمخاطر (

للتغیرات في توقعات الدفع المسبق). سیتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة على أسا س خسارة عند الحاجة وفقاً
اإلئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.

بتسجیل بنكقوم الیت المالیة التي انخفضت قیمتھا، س: الموجودات منخفضة القیمة: بالنسبة للموجودا3المرحلة -
مخصص االنخفاض في القیمة على أساس احتمالیة التعثر على مدى عمر األصل.
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تتمة)(أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة2

(تتمة)وغیر نافذة للتطبیقمعاییر المحاسبة الدولیة لمعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس ا2.3

(تتمة)"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -

(تتمة)انخفاض القیمة§

مخاطر اإلئتمان منذ نشوئھا وكذلك للتدھور الجوھري فيالمعلومات المستقبلیة في تقییمھفي االعتبارالبنكأخذ یسوف 
قیاس خسارة اإلئتمان المتوقعة. وسوف تشتمل المعلومات المستقبلیة على عناصر مثل عوامل االقتصاد الكلي (مثل البطالة، 

ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، والتضخم، ومعدالت الربح) والتوقعات االقتصادیة من المصادر الداخلیة والخارجیة.

في كل سیناریو باشتقاق خسارة بنكقوم الیصیاغة سیناریوھات مختلفة. سالبنكعتزم یم مجموعة النتائج المحتملة، تقییول
لمتطلبات  معیار الدولي للتقاریر المالیة ائتمان متوقعة وتطبیق منھج مرجح محتمل لتحدید مخصص االنخفاض في القیمة وفقاً

)9.(

محاسبة التحوط§
التحوط العامة لتیسیر محاسبة التحوط وخلق رابط أقوى مع استراتیجیة إدارة المخاطر والسماح تھدف متطلبات محاسبة

بتطبیق محاسبة التحوط على عدد أكبر من مختلف أدوات التحوط والمخاطر. ومع ذلك فإن ھذه المتطلبات ال تتطرق بشكل 
ك. ونتیجة لذلك یسمح معیار التقاریر المالیة الدولي واضح الستراتیجیات محاسبة التحوط الكلیة والتي ھي ذات أھمیة للبنو

).39) باختیار سیاسة محاسبیة تقوم على االستمرار في تطبیق محاسبة التحوط وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (9رقم (
ع حاسبة الدولي رقم ستمر في تطبیق محاسبة التحوط وفق معیار المیأن البنك توقع یلى التحلیل الذي تم حتى تاریخھ، بناًء

)39.(

التأثیر المتوقع §
لألحكام االنتقالیة للتطبیق األولي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  باالعتراف بأي فرق بین القیمة بنك)، ُیسمح لل9(رقم وفقاً

لیة السنویة والتي تتضمن ) وبین القیمة الدفتریة في بدایة الفترة الما39الدفتریة السابقة وفق معیار المحاسبة الدولي رقم (
لمعیار الدولي للتقاریر اتطبیق، فإن البنكفتتاحي لألرباح المدورة. بناء على تقییم تاریخ التطبیق األولي في الرصید اال

) یتوقع أن یكون لھ التأثیرات التالیة:9(رقم المالیة 

التصنیف:
الیة الموجودة في نھایة الفترة المالیة، فإنھا تتوقع التأثیر التالي بناء على تقییم اإلدارة لنموذج األعمال وطبیعة األدوات الم

على التصنیف:
ü غالبیة الموجودات المالیة المصنفة كقروض وذمم مدینة والمقاسة بالتكلفة المطفأة حسب معیار المحاسبة الدولي رقم

).9دولي رقم ()، یتوقع أن تقاس بالتكلفة المطفأة أیضا حسب معیار التقاریر المالیة ال39(
ü غالبیة أدوات الدین التي تصنف حالیا كمتاحة للبیع سوف تتوافق مع شروط التصنیف بالقیمة العادلة من خالل الدخل

لھذا لن یكون ھناك أي تغییر على محاسبة ھذه الموجودات باستثناء متطلبات انخفاض القیمة الجدیدة.،الشامل اآلخر
ü تقاس حالیا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ستصنف بالقیمة العادلة من غالبیة أدوات حقوق الملكیة التي

).9الخسارة حسب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (وأخالل الربح 

انخفاض القیمة
ذه الخسائر توقع زیادة في مخصصات ھیان، فانھ لمنھجیة الخسارة المتوقعة في حساب خسائر االئتمالبنكنتیجة النتقال 

. ونتیجة لذلك، فإن نسبة كفایة رأس المال للبنك قد تتأثر 2018كانون الثاني 1فیما یتعلق بالموجودات المالیة المسجلة في 
بصورة رئیسیة من الزیادة المحتملة في مخصصات انخفاض القیمة.

االفصاح
یتوقع أن تغیر ھذه المتطلبات طبیعة ومدى یقدم المعیار الجدید ایضا متطلبات افصاح جدیدة وتغییرات في العرض.

ألول مرة.المالیة باألخص في سنة تطبیق المعیار الجدیدفیما یتعلق بأدواتھالبنكافصاحات 
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مة)(تتوغیر نافذة للتطبیقمعاییر المحاسبة الدولیة لمعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس ا2.3

(تتمة)"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -

(تتمة)التأثیر المتوقع §

الـتأثیر المالي الصافي
).9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (أي زیادة في المخصصات نتیجة لتطبیق البنك توقع یال بناء على ما سبق، 

تنویھ
في مخصصات الخسائر اإلئتمانیة مقارنة مع التغیرالتصنیف والقیاس في بیان المركز المالي ویتضمن تأثیر إن األثر المالي

ولیس توقع. في لحظة معینةالمبین أعاله ھو تقدیر األثر). إن 39حسب معیار المحاسبة الدولي رقم (2017كانون األول 31
البنك ستمر ییختلف جوھریا عن ھذا التقدیر. س) قد9ة الدولي رقم (نتیجة لتطبیق معیار التقاریر المالیالبنكالتأثیر الفعلي على 

1) في 9التطورات التنظیمیة عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (ابعیستوبتعدیل النماذج، المنھجیات، والضوابط
.2018كانون األول 

الحوكمة والضوابط
) من خالل العمل والتنسیق بین ممثلین عن إدارة التسلیف 9ولي للتقاریر المالیة (بإدارة برنامج تطبیق المعیار الدالبنك قوم ی

وإدارة المخاطر واإلدارة المالیة واالستعانة أیضا بخبراء في ھذا المجال لتحدید مصادر البیانات وتصمیم النماذج ومعالجة تقنیة 
االئتمان والعوامل المستقبلیة بما في ذلك عوامل االقتصاد المعلومات وإصدار التقاریر، إضافة إلى تطویر منھج لتقییم مخاطر

الكلي.

أدوات الدین المتأثرة بمتطلبات التصنیف على تقییم حتى تاریخ اصدار البیانات المالیة البنك تشمل اإلجراءات التي قام بھا 
تطویر منھجیة لتحد9والقیاس الخاصة بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة ( ید انخفاض القیمة بحیث تشكل أساسا )، وأیضاً

الحتساب مخصص خسارة االئتمان المتوقعة.

مازال قید اإلنجاز بما یتماشى مع وثیقة التوجیھات التي یتضمنھا المعیار الدولي البنكإن ھیكل الحوكمة والضوابط لدى 
عتماده من قبل مجلس اإلدارة بحیث یشتمل على ). إن ھذه التوجیھات تتطلب تكوین إطار عمل للحوكمة یتم ا9للتقاریر المالیة (

سیاسات وضوابط مفصلة یتم بموجبھا تحدید األدوار والمسؤولیات.

اإلیرادات من العقود مع الزبائن-15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
. أسس المعیار لنموذج من 2016وتم تعدیلھ في نیسان 2014في أیار )15(تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. وفقا للمعیار یتم االعتراف باإلیراد لیعكس المبلغ 
جمیع الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن. إن معیار اإلیرادات الجدید سیحل محل 

متطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحالیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات. یتطلب المعیار التطبیق بأثر رجعي كامل أو بأثر 
بتطبیقالبنك قوم یس. مع السماح بالتطبیق المبكر. 2018كانون الثاني 1رجعي معدل للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

المالیة.ییم أثر ھذا المعیار على بیاناتھبتقالبنك قوم ییخ نفاذ تطبیقھ. المعیار في تار
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة2

(تتمة)وغیر نافذة للتطبیقمعاییر المحاسبة الدولیة لمعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس ا2.3

: البیع أو المساھمة باألصول بین 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم-
المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشاریعھ المشتركة

بالتعامل مع فقدان )28(ومعیار المحاسبة الدولي رقم )10(تتناول التعدیالت التباین بین معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ھا أو المساھمة بھا لصالح شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح التعدیالت أن الربح أو السیطرة على شركة تابعة تم بیع

في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم معرفالخسارة الناتجة عن بیع أصول أو المساھمة بھا والتي تمثل عمل تجاري، كما ھو
اف بھ بشكل كامل. بینما أي ربح أو خسارة ناتجة عن بیع ، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك، یتم االعتر)3(

أو المساھمة بأصول ال تمثل عمل تجاري، یتم االعتراف بھا فقط بحدود حصص المستثمر غیر ذي الصلة في الشركة الزمیلة 
مسمى، ولكن المنشأة أو المشروع المشترك. قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ نفاذ ھذه التعدیالت إلى أجل غیر

بتطبیق ھذه التعدیالت عندما البنكقوم یمستقبلي. سعلى أساسالتي تتبنى تطبیق ھذه التعدیالت بوقت مبكر یجب أن تطبقھا
تصبح نافذة.

تصنیف وقیاس معامالت الدفع على أساس األسھم-2التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
الدفع على اساس األسھم والتي )2(المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم أصدر مجلس معاییر 

تناولت ثالث جوانب رئیسیة: تأثیر شروط االستحقاق على قیاس معامالت الدفع على اساس األسھم التي یتم تسویتھا نقدا، 
صافي مبلغ التسویة التزام ضریبة مقتطعة، والمعالجة المحاسبیة تصنیف معامالت الدفع على اساس األسھم عندما یترتب على 

في الحالة التي یؤدي فیھا التعدیل على شروط معاملة دفع على أساس األسھم الى تغییر في تصنیف ھذه المعاملة من معاملة یتم 
تسویتھا نقدا الى معاملة یتم تسویتھا باستخدام أدوات حقوق الملكیة.

ق، یجب على المنشآت القیام بتطبیق التعدیالت من دون إعادة عرض الفترات السابقة، إال أنھ یسمح بالتطبیق عند البدء بالتطبی
بأثر رجعي في حال كان التطبیق لجمیع التعدیالت الثالثة مع توافر شروط أخرى. إن ھذه التعدیالت نافذة للتطبیق للفترات 

یم أثر ھذا المعیار على بیاناتھبتقیالبنكقوم یمع السماح بالتطبیق المبكر. 2018كانون األول 1السنویة التي تبدأ في أو بعد 
المالیة. 

عقود اإلیجار-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
)17(والذي حل محل معیار المحاسبة الدولي رقم 2016في كانون الثاني 16تم اصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد ایجار، تفسیر لجنة 4یجار، وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم عقود اإل
تقییم جوھر العملیات التي )27(الحوافز، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم –اإلیجار التشغیلي )15(تفسیرات المعاییر رقم 

یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض )16(ي لعقد اإلیجار. إن معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم تنطوي على الشكل القانون
واإلفصاح الخاص بعقود االیجار، ویتطلب من المستأجرین أن یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عقود االیجار وفق نموذج موحد 

. یتضمن )17(جار التمویلیة وفق معیار المحاسبة الدولي رقم ضمن بیان المركز المالي بشكل مشابھ للمحاسبة عن عقود اإلی
المعیار استثنائین فیما یتعلق باالعتراف باإلیجار وھما استئجار الموجودات منخفضة القیمة (مثل أجھزة الحاسب الشخصي) 

، یقوم المستأجر باالعتراف وعقود االیجار قصیرة األمد (عقود االیجار لمدة سنة أو ألقل من سنة). في تاریخ البدء باإلیجار
بالتزام متعلق بدفع االیجار (التزام االیجار) وبأصل یمثل حق استخدام األصل المستأجر خالل فترة اإلیجار (حق استخدام 
األصل). یتوجب على المستأجرین االعتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة على التزام اإلیجار ومصروف االستھالك على 

ل.حق استخدام األص
(مثل التغیر في مدة اإلیجار أو التغیر في دفعات  یجب على المستأجرین إعادة قیاس التزام االیجار عند وقوع أحداث معینة 
االیجار المستقبلیة نتیجة التغیر في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید قیمة ھذه الدفعات). یقوم المستأجر باالعتراف بمبلغ إعادة 

یل على حساب حق استخدام األصل.قیاس التزام االیجار كتعد
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(تتمة)عقود اإلیجار-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة )16(بة للمؤجر وفق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنس

. یستمر المؤجر بتصنیف كافة عقود االیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف المتبع )17(الحالیة وفق معیار المحاسبة الدولي رقم 
االیجار: التمویلي والتشغیلي.والتمییز بین نوعین من)17(في معیار المحاسبة الدولي رقم 

من المؤجر والمستأجر القیام بإفصاحات أكثر مما یتطلبھ معیار المحاسبة )16(یتطلب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  أیضاً
كانون الثاني 1نافذ للتطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد )16(. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم )17(الدولي رقم 

. للمستأجر الخیار )15(مع السماح بالتطبیق المبكر ولكن لیس قبل تطبیق المنشأة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2019
بتطبیق المعیار إما بأثر رجعي كامل او بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالیة للمعیار ببعض االعفاءات.

بتقییم األثر المتوقع لتطبیق ھذا المعیار على بیاناتھ المالیة.كالبنقوم ی، س2018خالل عام 

عقود التأمین –17معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
، والذي یعتبر )IFRS 17(2017في أیار )17(أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

لعقود ال شامالَ جدیداَ للتطبیق، سیحل معیار معیاراَ تأمین یغطي االعتراف والقیاس، العرض واإلفصاح. عندما یصبح نافذاً
معیار التقاریر یطبق. 2005الصادر بتاریخ )4(محل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم )17(التقاریر المالیة الدولي رقم 

لتأمین على الحیاة، التأمین المباشر وإعادة التأمین) بغض النظر على كافة أنواع عقود التأمین (مثل ا)17(المالیة الدولي رقم 
على  التي تحتوي على میزات مالیة الدوات األضمانات والعن نوع المنشأة التي تقوم بإصدار ھذه العقود، كما یطبق أیضاَ

مشاركة اختیاریة. 
ھو تقدیم نموذج محاسبة )17(اریر المالیة الدولي رقم لنطاق. إن الھدف العام لمعیار التقفي ابعض االستثناءاتیتضمن المعیار

بالنسبة للمؤمنین. على العكس من متطلبات معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ً ، والذي یستند )4(لعقود التأمین أكثر فائدة واتساقا
َ)17(لمالیة الدولي رقم بشكل كبیر على الحفاظ على السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة، فإن معیار التقاریر ا یقدم نموذجا

لعقود التأمین، یغطي كافة الجوانب المحاسبیة ذات الصلة. إن جوھر معیار التقاریر المالیة الدولي  ھو النموذج )17(رقم شامالّ
العام، والمكمل ب: 

ü المتغیرة) میزات المشاركة المباشرة (طریقة العموالت التي تحتوي علىتطبیق محدد للعقود المباشرة
ü .طریقة مبسطة (طریقة توزیع األقساط) بشكل رئیسي للعقود قصیرة األمد

مع اإللزام 2021كانون األول 1نافذ التطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد )17(إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
)15(و)9(منشأة بتطبیق معیاري التقاریر المالیة الدولیین بعرض أرقام المقارنة. یسمح بالتطبیق المبكر، بشرط ان تقوم ال
. البنك. إن ھذا المعیار غیر قابل للتطبیق على )17(بنفس أو قبل تاریخ البدء بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

40تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم –تحویالت العقارات االستثماریة -
من أو إلى ،وضح التعدیالت متى یجب على المنشأة أن تقوم بتحویل الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قید اإلنشاء أو التطویرت

ر في االستخدام یحصل عندما ینطبق، أو لم یعد ینطبق، على الممتلكات ریة. تنص التعدیالت على أن التغیالعقارات االستثما
في نیة اإلدارة لكیفیة استخدام األصل ال التغیر في االستخدام. إن مجرد التغیر ناك دلیل على تعریف العقارات االستثماریة وھ

على  في االستخدام اتالتغیرفي االستخدام. یجب على المنشاة أن تقوم بتطبیق التعدیالت بشكل مستقبلي على التغیر یعتبر دلیالَ
السنویة التي تقوم فیھا المنشأة بتطبیق ھذه التعدیالت. التي تحدث بنفس أو بعد تاریخ بدایة الفترات المالیة 

یجب على المنشأة أن تقوم بإعادة تقییم الممتلكات المملوكة في ذلك التاریخ وإعادة تصنیف ھذه الممتلكات إذا تطلب األمر ذلك 
لمعیار المحاسبة الدولي یسمح بھ فقط إن أمكن )8(رقم لتعكس الظروف الموجودة بذلك التاریخ. إن التطبیق بأثر رجعي وفقاَ

كانون الثاني 1ذلك بدون استخدام مبدأ اإلدراك المتأخر. إن التعدیالت نافذة التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
یق. بتطبیق ھذه التعدیالت عندما تصبح نافذة التطبالبنكوم یقللتعدیالت ویجب اإلفصاح عنھ. س. یسمح بالتطبیق المبكر2018
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):2016) (صادرة في كانون األول 2016الى 2014التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -
تضمن:ھذه التحسینات ت

الغاء اإلعفاءات قصیرة األمد –تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة ألول مرة )1(معیار التقاریر المالیة الدولي رقم §
للمنشآت التي تقوم بالتطبیق ألول مرة. 

ستثمار توضیح أن قیاس اال–االستثمار في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة )28(معیار المحاسبة الدولي رقم §
بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ھو خیار مستقل لكل استثمار على حدة. 

.البنكھذه التعدیالت غیر قابلة للتطبیق على 

المقدمة والدفعاتالمعامالت بعمالت اجنبیة 22تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم -
سیتم استخدامھ في االعتراف األولي ألصل أو مصروف أو إیراد یوضح التفسیر أنھ، عند تحدید سعر الصرف الفوري الذي

مقدمة، فإن تاریخ المعاملة ھو التاریخ الذي بدفعات(أو جزء منھ) عند استبعاد أصل غیر نقدي أو التزام غیر نقدي متعلق 
المقدمة. في حال كان ھناك فعةالدقامت بھ المنشأة باالعتراف األولي باألصل غیر النقدي أو االلتزام غیر النقدي الناشئ عن 

عدة مدفوعات أو مقبوضات مقدمة، على المنشأة أن تقوم بتحدید تاریخ المعاملة لكل عملیة دفع أو قبض خاصة بكل سلفة 
على حدة. یمكن للمنشآت أن تطبق ھذه التعدیالت بأثر رجعي كامل. 

ل مستقبلي لكل األصول، المصاریف واإلیرادات الخاضعة وكمعالجة بدیلة، یمكن للمنشأة أن تقوم بتطبیق ھذا التفسیر بشك
لنطاق ھذا التفسیر والتي تم االعتراف األولي بھا في او بعد:  

أو: ،بدایة الفترة المالیة التي قامت فیھا المنشأة بتطبیق التفسیر ألول مرة)أ(
لمالیة للفترة المالیة التي قامت فیھا المنشأة بدایة الفترة المالیة السابقة والتي یتم عرضھا كأرقام مقارنة في البیانات ا)ب(

بتطبیق التفسیر ألول مرة. 

. یسمح بالتطبیق المبكر ویجب اإلفصاح 2018كانون الثاني 1ھذا التفسیر نافذ للتطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في او بعد 
المالیة.أي أثر على بیاناتھالبنك قع تویمتفقة مع التفسیر، ال الحالیة البنكعنھ. على كل حال، بما أن ممارسة 

عدم التیقن المتعلق بمعاملة ضریبة الدخل23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم -
یتناول ھذا التفسیر المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المعامالت الضریبیة عدم تیقن والذي یؤثر على تطبیق معیار 

، كما ال 12ق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم وال یطب)12(المحاسبة الدولي رقم 
یتضمن بشكل محدد متطلبات متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضریبیة غیر المؤكدة.

یتناول التفسیر بشكل محدد اآلتي: 
بیة غیر المؤكدة بشكل منفصلما إذا كانت المنشأة تقوم باألخذ بعین االعتبار المعاملة الضری§
االفتراضات التي تقوم بھا المنشأة حول فحص المعاملة الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة §
كیف تقوم المنشأة بتحدید الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)، األسس الضریبیة، الخسائر الضریبیة غیر المستغلة، §

الضریبة اإلعفاءات الضریبیة غیر المستغلة ومعدالت 
كیف تقوم المنشأة باألخذ بعین االعتبار التغیرات في الحقائق والظروف    §

یجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعین االعتبار كل معاملة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع 
أفض ل لعدم التیقن. ھذا التفسیر نافذ للتطبیق مع معامالت ضریبیة غیر مؤكدة أخرى. یجب اتباع الطریقة التي تقدم حالَ

بتطبیق ھذا البنكوم یقح ببعض اإلعفاءات االنتقالیة. س، ویسم2019كانون الثاني 1للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
للتطبیق.   التفسیر عندما یصبح نافذاَ
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اسبیة أھم التقدیرات المح2.4

القیام بتقدیرات واجتھادات وافتراضات تؤثر في قیمة اإلیرادات والمصروفات، البنكإن إعداد البیانات المالیة یتطلب من إدارة 
والموجودات والمطلوبات، واالیضاحات المرفقة بالبیانات المالیة والمطلوبات الطارئة المفصح عنھا في البیانات المالیة. إن 

للقیمة الدفتریة للموجودات أو ضبابیة الرؤیة ح جوھریاً ول ھذه الفرضیات والتقدیرات قد تؤدي إلى نتائج تتطلب تعدیالً
المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلیة.

إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة والتي قد ینتج عنھا 
في مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة 

السنة المالیة الالحقة ھي كما یلي:

مبدأ االستمراریة
الرغم من الظروف على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى البنكبتقدیر مدى قدرة البنكقامت إدارة 

والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم التیقن 
عمل في المدى المستقبلي المنظور.لدیھ الموارد الكافیة لتساعده على االستمرار بالالبنكمتأكدة من أن البنكالمستقبلیة، فإن إدارة 

ھامة حول قدرة  على البنكوعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة أمور جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكاً
االستمرار كمنشأة مستمرة. بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.

القیمة العادلة لألدوات المالیة
ق السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوإن القیمة العادلة ھي 

في حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي عن بتاریخ قیاس األدوات المالیة. 
دوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي طریق األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض األ

تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة 
العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.

) EIRطریقة معدل الفائدة الفعلي (
البنك، حسب طریقة معدل الفائدة الفعلي، بإیرادات الفوائد باستخدام معدل العائد الذي یمثل أفضل تقدیر لمعدل عائد ثابت یعترف 

خالل العمر المتوقع للقروض والودائع ویعترف بتأثیر التغیرات الممكنة ألسعار الفائدة في مختلف المراحل وغیرھا من خصائص 
المدفوعات المقدمة وفوائد ورسوم التأخیر).دورة حیاة المنتج (بما في ذلك 

تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
وتقدیر كفایة المؤونة المسجلة في بیان الدخل بناء على تقدیرات اإلدارة شھريیقوم البنك بمراجعة التسھیالت االئتمانیة بشكل 

لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة.

لقیمة المعتمدة من قبل البنك، وذلك للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة، االعتراف بمخصصات:ینتج عن منھجیة تدني ا
خسائر انخفاض القیمة بشكل فردي للقروض والسلف الھامة بشكل منفرد·
خسائر انخفاض القیمة بشكل جماعي:·

للقروض والسلف غیر الھامة بشكل منفرد-
خسائر حصلت ولم تحدد بعد-

دفقات النقدیة المستقبلیة تقوم اإلدارة باالجتھاد حول وضع المدین المالي وصافي قیمة الضمانة المتوقع تحقیقھا. إن عند تقدیر الت
ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على عوامل متعددة قد ینتج عن التغیر فیھا تغیر في المخصصات المطلوبة.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)ھم التقدیرات المحاسبیة أ2.4

لموجودات الثابتةلاألعمار اإلنتاجیة 
موجودات الثابتة لحساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة لتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة ل

استخدام األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري.المتوقع فیھا
موجودات الثابتة. یتم تعدیل مخصص االستھالك المستقبلي عندما لتقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة ل

اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.تعتقد

الموجودات الضریبیة المؤجلة
ائر المتوقع االستفادة منھا عند تحقق الربح الضریبي. یتطلب االعتراف یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخس

بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة باإلضافة إلى 
الخطط الضریبیة المستقبلیة.

المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى
بنك في بیئة تنظیمیة وقانونیة تتضمن، بحكم طبیعتھا، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملیاتھ. ونتیجة لذلك، یعمل ال

یكون البنك طرف في التقاضي والتحكیم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة للبنك.
قتصادیة فیما یتعلق بقضیة معینة، ویعتبر ھذه التدفقات محتملة، یسجل عندما یمكن للبنك القیام بقیاس موثوق لتدفق المنافع اال

البنك مخصصات للقضیة. عندما یعتبر البنك أن احتمال تدفق المنافع االقتصادیة بعید، أو محتمالً، ولكن ال یمكن إجراء تقدیر 
موثوق لھ، یتم اإلفصاح عن وجود التزامات طارئة.

من العوامل بما في ونظرا لعدم التیقن والتقدیرات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، یأخذ البنك في الحسبان عدداً
ذلك المشورة القانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة لیصل 

الستنتاج في ھذا الخصوص.

یةأھم السیاسات المحاسب2.5

ألھم السیاسات المحاسبیة التالیة: أعدت البیانات المالیة المرفقة وفقاً

التعامالت بالعمالت األجنبیة
یتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالت، ویتم 

بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ بیان المركز المالي والمعلنة من تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة
في بیان الدخل.للبنكقبل مصرف سوریة المركزي.  یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة 

الرئیسیة للبنك.إن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات المالیة والتي تمثل العملة 

معلومات القطاع
في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة للمخاطر - قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات التي تشترك معاً

وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. 
اضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك القطاع الجغرافي یرتبط في تقدیم منتجات أو خدمات في بیئة اقتصادیة محددة خ-

المتعلقة بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى. 
یتم توزیع التقاریر القطاعیة للبنك كما یلي: تجزئة، شركات، الخزینة.-
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

ة تقییمھااإلعتراف باألدوات المالیة وإعاد

تاریخ االعتراف§
یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة، باستثناء القروض والسلف المقدمة للعمالء وودائع العمالء، مبدئیا في 
في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة). یتم االعتراف بالقروض  تاریخ المتاجرة (التاریخ الذي یصبح فیھ البنك طرفاً

حویل األموال إلى حسابات العمالء. یعترف البنك بودائع العمالء عندما تصل األموال للبنك.والسلف عند ت

ألدوات المالیةلاألولي القیاس §
یعتمد تصنیف االدوات المالیة ضمن مجموعات معینة عند االعتراف االولي بھا على خصائصھا والغرض من اقتنائھا 

جیلھا مبدئیاً  بالقیمة العادلة مضافاً  إلیھا تكالیف االقتناء باستثناء األدوات ویتم االعتراف بكافة االدوات المالیة وتس
المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

لیوم األولاأو خسائر أرباح §
و عن القیمة العادلة الحالیة عندما یختلف سعر المعاملة عن القیمة العادلة الحالیة ألداة مماثلة في السوق الحالي الملحوظ أ

مباشرة بالفرق بین سعر البنكعترف یباستخدام أسلوب تقییم تعتمد متغیراتھ فقط على بیانات من األسواق الملحوظة، 
.صافي ربح المتاجرةالمعامـلـة والقیمة العادلة (ربح أو خسارة الیوم األول) في 

راف بالفرق بین سعر المعاملة والقیمة بإستخدام أسلوب التقییم حتى عند عدم توافر البیانات بشكل ملحوظ ال یتم االعت
توافر المعلومات بشكل ملحوظ أو إلغاء االعتراف باألداة المالیة.

للعمالءاألرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف§
شتقة ذات مدفوعات ثابتة األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف للعمالء ھي موجودات مالیة غیر م

وغیر متداولة في سوق نشط، باستثناء:
أو في المدى القریب، وتلك التي یقوم البنك، عند االعتراف األولي، بتصنیفھا - تلك التي ینوي البنك بیعھا فوراً

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ة للبیعتلك التي یصنفھا البنك، عند االعتراف المبدئي، كمتوفر-
تلك التي قد ال یتمكن البنك من استعادة االستثمار األولي فیھا ألسباب أخرى بخالف تدھور القدرة االئتمانیة-

بعد االعتراف األولي، یتم تقییم األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة 
منھا أیة مخصصات لتدني القیمة المستقبلیة وأیة مبالغ تم إطفاؤھا.باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي مطروحاً
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(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

(تتمة)اإلعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع§
رة للبیع: أدوات حقوق الملكیة وأدوات دین أخرى. إن أدوات حقوق الملكیة المصنفة تتضمن الموجودات المالیة المتوف

كموجودات مالیة متوفرة للبیع ھي تلك الموجودات المالیة غیر المصنفة على أنھا موجودات مالیة للمتاجرة أو 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.

تلك التي یكون الغرض منھا االحتفاظ بھا لمدة غیر محددة من الوقت ویمكن بیعھا إن أدوات الدین في ھذه الفئة ھي
للوفاء بمتطلبات السیولة أو استجابة للتغیرات في ظروف السوق.

بعد االعتراف المبدئي، یتم تقییم الموجودات المالیة المتوفرة للبیع حسب القیمة العادلة كما یتم االعتراف بالربح أو 
المحققة مباشرة في الدخل الشامل ضمن بند "التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة الخسارة غیر

للبیع". عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة المتوفرة للبیع، یتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة المعترف فیھا 
في حقوق الملكیة في بیان الدخل ض من بند "إیرادات تشغیلیة أخرى". في حال تملك البنك ألكثر من استثمار في سابقاً

صادر أوًال. نفس األسھم یتم التخلي عنھا بناء على مبدأ الوارد أوالً

یتم االعتراف بالفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزیعات األرباح في بیان الدخل عندما ینشأ حق 
الدفعات.باستالم 

یتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن تدني القیمة في بیان الدخل ویتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بھا 
مباشرة في بند "التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع" من حقوق الملكیة.

طریقة معدل الفائدة الفعلي§
) ھو المعدل الذي یخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة خالل العمر المتوقع EIRفائدة الفعلي (إن معدل ال

لألداة المالیة، أو لفترة أقصر عندما یكون ذلك مناسباً، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. یتم 
لمالي إذا قام البنك بتعدیل تقدیراتھ للمدفوعات أو المقبوضات. یتم احتساب تعدیل التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام ا

التكلفة المطفأة المعدلة على أساس سعر الفائدة الفعلي األصلي أو أحدث إعادة تقدیر ویتم تسجیل التغیر ضمن الفوائد 
سبیة لطریقة معدل الفائدة الفعلیة تختلف من الدائنة لألصول المالیة والفوائد المدینة للمطلوبات المالیة. إن السیاسات المحا

أداة ألخرى.

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق§
الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق تتمثل في األدوات المالیة التي تحمل دفعات ثابتة أو محددة ولھا 

ة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا.تواریخ استحقاق ثابتة ولدى البنك النیة والقدر

بعد االعتراف األولي باالستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام 
منھا مخصص التدني في القیمة. عند احتساب التكلفة المطفأة یؤخذ في االعتبا ر أي طریقة معدل الفائدة الفعلي مطروحاً

خصم أو عالوة على الشراء واألتعاب التي تشكل جزء ال یتجزأ من الفائدة الفعلیة. یتم قید اإلطفاء ضمن بیان الدخل في 
بند الفوائد الدائنة او المدینة حسب واقع الحال. 

یتم قید خسائر التدني في القیمة في بیان الدخل ضمن بند "مصروف خسارة استثمارات مالیة".  
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الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر§
ح أو الخسائر ھي تلك التي تم تصنیفھا في ھذه الفئة من إن الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األربا

قبل اإلدارة وذلك عند االعتراف المبدئي. یمكن لإلدارة أن تحدد أداة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند 
االعتراف األولي عند استیفاء أي من المعاییر التالیة، ویتم التحدید على أساس كل أداة على حدة:

لغي ھذا التحدید، أو یقلل بشكل ملحوظ، المعالجة غیر المتسقة التي قد تنتج عن قیاس الموجودات أو ی·
المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر منھا على أساس مختلف. أو

عندما تكون الموجودات والمطلوبات جزء من مجموعة من الموجودات أو المطلوبات المالیة، أو كلیھما، والتي ·
لسیاسة موثقة إلدارة مخاطر أو استراتیجیة االستثمار. أو تدار ویقیم أدائھا على أساس القیمة العادلة وفقاً

تحتوي األداة المالیة مشتق ضمني، واحد أو أكثر، إال إذا كانت المشتقات ال تعدل بشكل كبیر التدفقات النقدیة التي ·
قلیل من التحلیل ألداة مماثلة أنھ من المحظور فصل المشتق.كانت ستكون مطلوبة بالعقد، أو أنھ من الواضح بال

یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بیان المركز المالي بالقیمة 
دات والمطلوبات المالیة العادلة. یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن الموجو

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. یتم تسجیل الفوائد المكتسبة أو المتكبدة في إیرادات الفوائد أو مصروفات 
الفوائد، على التوالي، وذلك باستخدام معدل الفائدة الفعلي، مع األخذ بعین االعتبار أي خصم / عالوة وتكلفة العملیة كونھا 

ال یتجزأ من األداة، بینما تسجل توزیعات األرباح في اإلیرادات التشغیلیة األخرى عندما ینشأ الحق باستالم الدفعات.جزءا

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمتاجرة§
دارھا في یتم تصنیف الموجودات أو المطلوبات المالیة كموجودات أو مطلوبات مالیة للمتاجرة عندما یتم شراؤھا أو إص

المقام األول لتحقیق ربح على المدى القصیر من خالل األنشطة التجاریة، أو تكون عبارة عن جزء من محفظة تدار مع 
في المدى القریب. یتم تسجیل وقیاس الموجودات  بعضھا البعض ویوجد دلیل فعلي حالي على أنھا ستحقق ربحاً

مالي بالقیمة العادلة. یتم إدراج التغیرات في القیمة العادلة في صافي والمطلوبات المالیة للمتاجرة في بیان المركز ال
إیرادات المتاجرة. یتم تسجیل إیراد الفوائد وتوزیعات األرباح أو مصروفھا في صافي إیرادات المتاجرة وفقا لشروط 

العقد، أو عندما ینشأ الحق باستالم الدفعات.

مالیةإلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات ال

األصول المالیة§
حسب –یتم إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة األصول المالیة المتشابھة 

إلغاء االعتراف باألصل المالي إذا  مقتضى الحال) عند انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي. یتم أیضاً
صل وكان التحویل یحقق شروط إلغاء االعتراف.تم تحویل األ

یقوم البنك بتحویل األصل، إذا وفقط إذا:
أو، قام البنك بنقل حقوقھ التعاقدیة بالتدفقات النقدیة من ھذا األصل-
احتفظ البنك بحقوقھ بالتدفقات النقدیة، ولكنھ تحمل مسؤولیة دفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل لطرف ثالث حال-

استالمھا بدون تأخیر جوھري من خالل ترتیبات تحویل.
یعتبر التحویل إلغاء اعتراف، فقط إذا:

أو، قام البنك بتحویل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل بشكل جوھري-
لم یقم البنك بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع األصل بشكل جوھري، إال أنھ حول السیطرة على األصل.-

م البنك بنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو یدخل في ترتیبات تحویل، فإنھ یقیم فیما إذا احتفظ بمخاطر عندما یقو
ومنافع ملكیة األصل والى أي مدى. إذا لم یقم البنك بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل بشكل جوھري، 

بنك یستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركتھ المستمرة فیھ. في ولم یحول السیطرة على األصل المنقول، فإن ال
باالعتراف بااللتزام المصاحب. یتم تقییم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس یعكس  ھذه الحالة، یقوم البنك أیضاً

الحقوق وااللتزامات المحتفظ بھا من قبل البنك.
تي لھا شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل أو أكبر قیمة یمكن أن یتم تقییم المشاركة المستمرة ال

یطلب من البنك دفعھا، أیھما أقل.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

(تتمة) إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة

المالیةالمطلوبات§
یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، 
یتم معالجة ھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید. یتم االعتراف بالفرق بین قیمة 

المالي األصلي والمقابل المدفوع ضمن األرباح أو الخسائر.االلتزام 

الـقیـمة الـعـادلةتحدید 
من أجل إظھار كیفیة الحصول على القیم العادلة، تصنف األدوات المالیة على أساس التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، الموضح 

أدناه:
وق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق مالیة نشطة ): المعطیات المستخدمة في التقییم ھي أسعار الس1المستوى (-

لموجودات ومطلوبات مماثلة.
): المعطیات المستخدمة في التقییم ھي مستمدة بشكل مباشر أو غیر مباشر من سوق ملحوظ. تتضمن ھذه 2المستوى (-

.المعطیات عادة أسعار السوق المدرجة في أسواق مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات مالیة مشابھة
): یتضمن معطیات لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة ولكنھا غیر ملحوظة.3المستوى (-

یقوم البنك بشكل دوري بمراجعة أسالیب التقییم بما في ذلك المنھجیات المعتمدة والمعایرة النموذجیة.
ى حدة، ویحدد فیما إذا كان ھناك ایة تحویالت بین یقوم البنك بتقییم المستویات المعتمدة في كل فترة مالیة على أساس كل أداة عل

مستویات التسلسل الھرمي من خالل إعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.

تدني قیمة الموجودات المالیة
الي أو م ل الم ة األص دني قیم ى ت وعي عل ل موض اك دلی ان ھن ا إذا ك یم م الي بتقی ز الم ان المرك اریخ بی ي ت ك ف وم البن ة یق جموع

ى انخفاض  ل موضوعي عل األصول المالیة. تنخفض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة إذا، وفقط إذا، كان ھناك دلی
ون لحدث (أو أحداث)  ي باألصل (حدث خسارة) ویك راف األول د االعت ي وقعت بع داث الت ر من األح القیمة نتیجة لواحد أو أكث

ة. الخسارة تلك أثر على التدفقات  دیرھا بموثوقی ي یمكن تق ة الت ول المالی النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األص
ر  ال كبی رة، احتم ة كبی ى أن المقترض أو مجموعة المقترضین یواجھون صعوبة مالی تشمل األدلة الموضوعیة مؤشرات تدل عل

اك ،دة أو المبلغ األصليلإلفالس أو إعادة تنظیم مالي؛ إخالل وتقصیر في دفعات الفائ ى أن ھن ات الملحوظة إل دما تشیر البیان وعن
ي  ة أو الظروف االقتصادیة الت دیون المؤجل د من ال عدد متزای ثالً درة، م ة المستقبلیة المق دفقات النقدی ي الت انخفاض قابل للقیاس ف

ترتبط بالتعثر بالسداد.

الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة§
منھجیة البنك بالنسبة النخفاض قیمة الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة:تتضمن 

خسائر انخفاض القیمة بشكل منفرد للتعرضات االئتمانیة الھامة أو المحددة بشكل فردي.أ
خسائر انخفاض القیمة بشكل جماعي من:.ب

القروض والسلف غیر الھامة بشكل منفرد-
خسائر حصلت ولم تحدد بعد-

نسبة للموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة (مثل األرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة والقروض بال
بتقییم ما إذا كان ھنالك دلیل  والسلف باإلضافة إلى االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق)، یقوم البنك أوالً

الیة التي تعتبر ھامة بشكل منفرد، أو قامت اإلدارة بتصنیفھا من موضوعي على تدني القیمة بشكل منفرد لألصول الم
قبل بشكل إفرادي.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

(تتمة)تدني قیمة الموجودات المالیة

(تتمة)الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة§
دلیل موضوعي على تكبد خسارة، یتم قیاس مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین المبلغ المسجل لألصل والقیمة في حال تواجد

الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة المتوقعة التي لم یتم تكبدھا). یتم تخفیض 
ائر االئتمانیة ویتم االعتراف بمبلغ الخسارة ضمن الخسائر االئتمانیة في القیمة الدفتریة لألصل من خالل مخصص الخس

بیان الدخل. یتم االستمرار بحساب ایرادات الفوائد على القیمة الدفتریة المخفضة وذلك باستخدام معدل الفائدة المستخدم 
لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة من أجل قیاس خسارة التدني. 

وما یرتبط بھا من مخصصات عندما ال یكون ھناك احتمال واقعي السترداد المبالغ في المستقبل وتم یتم شطب القروض 
تسییل جمیع الضمانات أو تم تحویلھا إلى البنك. إذا، في فترة الحقة، ازدادت أو انخفضت قیمة خسارة التدني المقدرة نتیجة 

(ولكن فقط إلى حد لحدث وقع بعد االعتراف بالخسارة، فإنھ یتم زیادة أو تخف ً یض قیمة خسارة التدني المعترف بھ سابقا
القیمة الدفتریة على فرض أنھ لم یتم االعتراف بخسائر تدني القیمة) من خالل تعدیل حساب المخصص. في حال استرداد 

مبلغ مشطوب مستقبالً، یتم تخفیض المبلغ المسترد من "مصروف الخسائر االئتمانیة".
حالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. إذا كان للقرض معدل فائدة یتم خصم القیمة ال

متغیر، یكون معدل الخصم لقیاس أي خسائر تدني في القیمة ھو معدل الفائدة الفعلي الحالي. یعكس حساب القیمة الحالیة 
لمالي المضمون بالرھن التدفقات النقدیة التي یمكن أن تنتج عن تسویة الرھن للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل ا

منھا تكالیف الحصول على الضمان وبیعھ، سواء كانت التسویة للرھن ممكنة أو ال. مطروحاً

نموذج انخفاض القیمة بشكل جماعي§
تتضمن منھجیة البنك النخفاض القیمة بشكل جماعي من عنصرین:

انیة غیر الھامة بشكل فرديالتعرضات االئتم- 
تتكون ھذه المحافظ بشكل رئیسي من محفظة قروض التجزئة العقاریة، القروض الشخصیة غیر المضمونة، وبطاقات 
االئتمان، وبعض القروض للشركات الصغیرة والمتوسطة. یتم تجمیع ھذه القروض والسلف إلى محافظ متجانسة 

الھامة بشكل فردي) على أساس الخصائص الرئیسیة التي ھي ذات صغیرة (أي مجموعة من القروض والسلف غیر
صلة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة. یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة على مجموعة من الموجودات المالیة التي 

ت خصائص مخاطر یتم تقییمھا بشكل جماعي النخفاض القیمة على أساس الخبرة السابقة في الخسارة لموجودات ذا
.البنكائتمان مشابھة لتلك الموجودة في 

خسائر حصلت ولم تحدد بعد- 
تتمثل الخسائر غیر المحددة بعد بخسائر انخفاض القیمة التي حصلت في محفظة دیون منتجة ولكن لم یتم تحدیدھا، ال 

ي، یتم تجمیع ھذه القروض ضمن التقییم اإلفرادي وال ضمن الجماعي. على غرار التعرضات غیر الھامة بشكل فرد
داخل محافظ متجانسة أصغر على أساس عنصر الخطر. ھذه المنھجیة تجمع بین احتمال التخلف عن السداد، وقیمة 
التعرض في وقت التعثر والخسارة المفترضة في حال التعثر خالل فترة ظھور الخسارة (الفترة بین حدث الخسارة 

وحدث تحدید انخفاض القیمة).

دات المالیة المتوفرة للبیعالموجو§
یقوم البنك في تاریخ كل بیان مركز مالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني في قیمة الموجودات المالیة 

المتوفرة للبیع.
لیل بالنسبة ألدوات الدین المصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیع، یقوم البنك بشكل إفرادي بتقییم ما إذا كان ھناك د

موضوعي على تدني القیمة كمالحظة بیانات بشأن انخفاض في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة و/أو انخفاض في 
الضمانات التي تؤثر على قدرة البنك على استرداد جمیع التدفقات النقدیة. وفي ھذه الحالة فإن المبلغ المسجل كخسارة 

فرق بین التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة، مطروحا منھا أیة خسائر تدني تدني ھو الخسائر المتراكمة التي تقاس بال
في بیان الدخل. إن إیراد الفوائد المستقبلي ھو على اساس القیمة الدفتریة المخفضة  على ذلك االستثمار معترف بھا سابقاً

تقبلیة من أجل قیاس قیمة التدني. إذا، في فترة والمستحقة باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المس
الحقة، زادت القیمة العادلة ألدوات الدین وكانت الزیادة مرتبطة بشكل موضوعي بحدث ائتماني وقع بعد االعتراف 

بخسارة التدني، عندھا یتم عكس خسارة التدني ضمن بیان الدخل.
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(تتمة)ھم السیاسات المحاسبیةأ2.5
تدني قیمة الموجودات المالیة (تتمة)

(تتمة)الموجودات المالیة المتوفرة للبیع§
االنخفاض  بالنسبة لالستثمارات بحقوق الملكیة المصنفة كاستثمارات متوفرة للبیع، فإن الدلیل الموضوعي یتضمن ایضاً

لھذه االستثمارات عن الكلفة و / أو معلومات أخرى حول مصدر أداة حقوق "الجوھري" أو "الدائم" في القیمة العادلة 
%20الملكیة والتي قد تؤثر سلبا على أداء الجھة المصدرة. یقوم البنك بشكل عام باعتبار االنخفاض "الجوھري" بنسبة 

اكمة والتي تقاس بالفرق بین أشھر. عندما یوجد دلیل على تدني القیمة، فإن الخسارة المتر6و"الدائم" لفترة اكثر من 
ضمن  أي خسارة تدني في القیمة على ھذه االستثمارات معترف بھا سابقاً تكلفة االستحواذ والقیمة العادلة الحالیة، ناقصاً
بیان الدخل، یتم الغاء االعتراف بھا من حقوق الملكیة ویتم االعتراف بھا في بیان الدخل. ال یتم عكس خسارة تدني قیمة 

حقوق الملكیة ضمن بیان الدخل، بل یتم االعتراف بالزیادة في القیمة العادلة بعد االعتراف المسبق بخسارة ادوات
انخفاض القیمة في بیان الدخل.

القروض المعاد التفاوض على شروطھا§
واجھھا المقترض، یقدم البنك أحیانا بعض التنازالت أو التعدیالت على الشروط األصلیة للقروض نتیجة صعوبات مالیة ی

وذلك بدل االستیالء على أو فرض التحصیل من الضمانات. قد ینطوي إعادة التفاوض على تمدید ترتیبات السداد 
واالتفاق على شروط قروض جدیدة (جدولة أو إعادة ھیكلة). إن سیاسة البنك تتضمن مراقبة القروض المعاد التفاوض 

لیة والتأكد من أن البنك ال یتوقع أن یتكبد خسائر عند خصم التدفقات على شروطھا لضمان تحصیل الدفعات المستقب
النقدیة المستقبلیة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. وإذا نتج عن ھذه اإلجراءات تحدید خسارة متعلقة بھذه 

أو شطبھا.القروض، یتم اإلفصاح عنھا والتعامل معھا كموجودات منخفضة القیمة إلى أن یتم تحصیل قیمتھا

تقییم الضمانات§
یعمل البنك على استخدام الضمانات، عندما یكون ذلك ممكناً، للحد من المخاطر على الموجودات المالیة. وتأتي ھذه 
الضمانات في أشكال مختلفة مثل النقد واألوراق المالیة، والكفاالت، والعقارات، واألرصدة المدینة والمخزون 

األخرى والتعزیزات االئتمانیة مثل اتفاقیات التقاص. یتم تقییم القیمة العادلة للضمانات عموماً، والموجودات غیر المالیة 
على األقل، عند منح القرض. الضمانات غیر المالیة، مثل العقارات، تقیم على أساس البیانات المقدمة من قبل طرف 

صادر أخرى مستقلة.ثالث مثل خبراء التخمین العقاري، والبیانات المالیة المدققة وم

الضمانات المستملكة§
لسیاسة البنك یتم تحدید ما إذا كانت األصول المستملكة من األفضل أن تستخدم للعملیات الداخلیة أو یجب أن تباع.   وفقاً

صل یتم نقل األصول المفیدة للعملیات الداخلیة لفئة األصول المشابھة حسب قیمتھا المستملكة أو القیمة الدفتریة لأل
المضمون األصلي، أیھما أقل. یتم نقل األصول التي یتم تحدید خیار بیعھا لیكون الخیار األفضل، للموجودات المحتفظ 
بھا للبیع بالقیمة العادلة أو القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع لألصول غیر المالیة في تاریخ التملك وذلك تمشیا مع سیاسة 

البنك.

التقاص
قاصة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي في بیان المركز المالي إذا كان ھناك حق یتم إجراء الم

وأن ھناك نیة لتسویتھا على أساس صافي المبلغ لتحقیق الموجودات قانوني قائم وملزم إلجراء المقاصة بین المبالغ المسجلة،
وتسویة المطلوبات في ذات الوقت.
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عقود اإلیجار
إن تحدید فیما إذا كان عقد ما ھو إیجار أو یتضمن إیجار یتم بناء على جوھر العملیة ویتطلب تحدید فیما إذا كان الوفاء بالعقد 

ینقل الحق في استخدام ھذا األصل. یعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد 
البنك كمستأجر§

إن عقود اإلیجار التي ال تتضمن تحویل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصل بشكل جوھري للبنك تعتبر عقود إیجار 
مدة تشغیلیة. یتم تسجیل مدفوعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصاریف في بیان الدخل بطریقة القسط الثابت على مدى

العقد. یتم اإلعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإلیجار كمصاریف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.

تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف
یتم االعتراف باإلیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن المنافع االقتصادیة سوف تتدفق إلى البنك، وفیما یلي المقاییس المتبعة 

تراف باإلیراد:لالع

الفوائد الدائنة والمدینة §
بالنسبة لجمیع األدوات المالیة المقیمة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالیة التي تتقاضى فائدة والمصنفة متوفرة للبیع 

لمعدل واألدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، یتم تسجیل الفوائد الدائنة والمدین ة وفقاً
الفائدة الفعلي. عند االحتساب، یؤخذ باالعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة (على سبیل المثال، خیارات الدفع 
ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي،  المسبق) وتشمل أي رسوم أو تكالیف إضافیة تنسب مباشرة إلى األداة وتشكل جزءاً

مانیة المستقبلیة.باستثناء الخسائر االئت
عندما یتم تخفیض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة المشابھة نتیجة لخسارة تدني القیمة، یتم االعتراف 

بدخل الفائدة باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض احتساب خسارة تدني القیمة.
العموالت الدائنة§

البنك عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ویمكن تصنیف إیراد العموالت كما یلي:یحقق 

العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنیة معینة-
اس الفترة تؤجل العموالت المحققة من تقدیم الخدمات خالل فترة زمنیة محددة ویتم االعتراف فیھا كإیراد على أس

الزمنیة. وتشمل إیرادات العموالت ورسوم إدارة األصول وصنادیق االستثمار والرسوم األخرى اإلداریة واالستشاریة.

العموالت الدائنة المحققة من تنفیذ عمل ھام-
االعتراف یعترف بالعموالت والرسوم كإیرادات عند إنجاز العمل الھام، مثال ذلك عمولة تخصیص أسھم لعمیل. یتم

بالعموالت المرتبطة بإنجاز عمل محدد بعد تنفیذ الشروط المتفق علیھا في ھذا الخصوص.

ال یتجزأ من أداة مالیة- العموالت الدائنة التي تشكل جزءاً
ال یتجزأ من أداة مالیة ما یلي: عموالت إصدار القروض وعموالت االلتزالبنكاعتبرھیتتضمن العموالت التي  ام جزءاً

للقروض التي من المحتمل أن یتم سحبھا وغیرھا من العموالت المتعلقة باالئتمان. إن االعتراف بھذه العموالت (مع أي 
ال یتجزأ من األداة المالیة المقابلة ویتم اإلعتراف بھا كإیرادات فوائد من خالل إجراء تعدیل  تكالیف إضافیة) یشكل جزءاً

على معدل الفائدة الفعلي.

یعـات األرباح تـوز§
باستالم الدفعات، والذي یحصل عادة عند موافقة المساھمین على للبنكیتم االعتراف باألرباح عندما ینشأ حق 

التوزیعات.

صافي دخل المتاجرة §
یتضمن ھذا البند جمیع األرباح والخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة العادلة والفوائد الدائنة والمدینة المتعلقة بھا 

باإلضافة إلى توزیعات أرباح الموجودات والمطلوبات المالیة للمتاجرة.
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الكفاالت المالیة
یتم االعتراف وت من خالل نشاطھ االعتیادي یقوم البنك بمنح كفاالت مالیة على شكل اعتمادات مستندیة، كفاالت، وقبوال

األولي للكفاالت المالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما یعادل القسط المحصل. بعد اإلعتراف األولي یتم قیاس 
منھ اإلطفاء المعترف بھ في بیان الدخل وأفضل  إلتزام البنك لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً

واعتماد القیمة األكبر بینھما. عات لتسویة اإللتزام المالي الناتج عن ھذه الكفالةتقدیر للمدفو
إن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانیة" في بیان 

الت والرسوم الدائنة" من خالل إطفاء القسط المحصل الدخل. یتم اإلعتراف بالقسط المحصل في بیان الدخل ضمن بند "العمو
بإستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة.

النقد وما في حكمھ
یشمل النقد وما في حكمھ على النقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر، ویتضمن النقد واألرصدة لدى البنك 

ارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فترة ثالثة أشھر من تاریخ التملك األصلي.المركزي واألرصدة لدى المص

الموجودات الثابتة
یتم إثبات الموجودات الثابتة بالكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة استھالك 

ھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغییرات الموجودات الثابتة وعمرھا الزمني عند تغیر نمط است
على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي.

یتم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي، ال 
عمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات الثابتة:یتم استھالك األراضي. فیما یلي األ

سنة50مباني-
سنوات5أجھزة كمبیوتر-
سنوات7إلى 6مفروشات-
سنة34إلى 5معدات -
سنوات5تحسینات مباني-
سنوات5سیارات-

وقعة من استخدامھ أو استبعاده. أیة أرباح یتم إلغاء االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتصادیة مت
أو خسائر تنجم عن استبعاد األصل تحتسب على أنھا الفرق بین عوائد استبعاد األصل وقیمة األصل المستبعد. تسجل ھذه 

تم األرباح أو الخسائر في بیان الدخل ضمن بند إیرادات أو مصاریف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فیھا. ال ی
استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیل.

الموجودات غیر الملموسة
یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة فقط عندما یمكن قیاس تكلفتھا بشكل موثوق ویكون من المرجح أن المنافع االقتصادیة 

.البنكالمستقبلیة المتوقعة منھا سوف تتدفق إلى 
في حال شرائھا، فإنھ یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غیر الملموسة المقتناة في تجمیع 
األعمال ھي القیمة العادلة كما في تاریخ الحیازة. وفیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة والتي ھي عبارة عن التكلفة منزًال

طفاء وأیة مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا.منھا أیة مخصصات لإل
یتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة. ویتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا 

ایة كل سنة ویتم عمر زمني محدد خالل ھذا العمر. كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نھ
إجراء أیة تعدیالت على الفترات الالحقة. یجب تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط إطفاء المنافع 

لج االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ كلما كان ذلك ضروریا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما تعا
مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في بیان الدخل مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.

یتم احتساب اإلطفاء بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي. فیما 
للموجودات غیر الملموسة:یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة 

سنوات5إلى 1أنظمة الحاسوب والبرامج-
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تدني قیم الموجودات غیر المالیة
مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر من ھذا في تاریخ بیان المركز المالي بتقییم ما إذا كان ھناك البنكقوم ی

بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من القیمة القابلة لالسترداد البنكقوم یالنوع، 
یتم االعتراف بتدني قیمة األصل حتى تعادل القیمة القابلة لالسترداد.

كل بیان مركز مالي، یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة داللة على أن خسارة تدني تم االعتراف بھا في السنوات السابقة في تاریخ 
بتقییم المبلغ القابل لالسترداد لذلك البنكقوم یألصل، عدا الشھرة، لم تعد موجودة أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، 

األصل.
المعترف بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل القابل یجب عكس خسارة التدني

لالسترداد منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زیادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغھ القابل 
ترات مستقبلیة.لالسترداد.ال یتم عكس خسائر تدني قیمة الشھرة في ف

المخصصات
یتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناتج عن حدث سابق، والكلفة الالزمة لتسویة 

ھذا االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا.

حسابات خارج بیان المركز المالي
االعتیادیة كحسابات نظامیة ویتم اإلفصاح عنھا تحت بنود البنكت تسجل االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لنشاطا

خارج بیان المركز المالي، وتتضمن ھذه الحسابات التزامات لمنح سلف وكتب الكفاالت وقبوالت واعتمادات مستندیة. ال تحسم 
من البنود المدرجة تحت ھذا الباب التأمینات المقبوضة والعائدة لھا. 

الضرائب
الحالیةالضریبة§

یتم قیاس االلتزامات (الموجودات) الضریبیة الجاریة للفترات الجاریة والماضیة بالمبلغ المتوقع دفعھ (استرداده من) السلطات 
بتاریخ بیان المركز المالي. الضریبیة بإستخدام معدالت الضریبة (وقوانین الضریبة) الساریة فعالً

ضریبة الدخل المؤجلة§
جلة بالكامل على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بین األساس الضریبي للموجودات والمطلوبات وقیمتھا المدرجة تؤخذ الضرائب المؤ

في البیانات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي. 
أرباح یتم مراجعة القیمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاریخ كل بیان مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي ال توجد فیھ 

ضریبیة كافیة للسماح باستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة. یتم إعادة تقییم موجودات الضرائب المؤجلة غیر 
المعترف بھا بتاریخ كل بیان مركز مالي ویتم االعتراف بھا إلى الحد الذي توجد فیھ أرباح مستقبلیة كافیة تسمح بتغطیة 

موجودات الضرائب المؤجلة.
(أو القوانین الضریبیة) المعمول بھا أو التي ھي بحكم المعمول بھا كما ی تم تحدید الضرائب المؤجلة باستخدام نسب الضریبة 

بتاریخ بیان المركز المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدینة أو عند استحقاق الضرائب 
المؤجلة الدائنة. 

ب الحالیة والمؤجلة كمصروف ضریبة دخل أو إیراد ضریبي مؤجل في بیان الدخل باستثناء الضریبة المتعلقة تدرج الضرائ
بقیاس القیمة العادلة للموجودات متوفرة للبیع، فروق العملة األجنبیة وصافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدیة التي تسجل في 

لمستثناة في وقت الحق من بیان الدخل الشامل إلى بیان الدخل مع ربحھا أو خسارتھا بیان الدخل الشامل. یتم تصنیف ھذه البنود ا
الضریبیة المؤجلة.

توزیعات األرباح عن األسھم العادیة 
یتم االعتراف بتوزیعات األرباح عن األسھم العادیة كالتزام ویتم تنزیلھا من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا من قبل مساھمي 

كما یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح الموافق علیھا بعد تاریخ بیان المركز المالي كحدث الحق.البنك.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

العائد على األسھم
األسھم العادیة بالبنك على عدد المتوسط المرجح لألسھم القائمة یحتسب العائد األساسي للسھم بقسمة الربح أو الخسارة العائد لحاملي 

جح د المخفف للسھم بتسویة الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسھم العادیة وعدد المتوسط المرئة. یتم تحدید العاسنخالل ال
یة المخففة المحتملة.میع األسھم العادجلألسھم العادیة القائمة بأثر 

طاعاتتقاریر الق
كما یلي: تجزئة، شركات، خزینة وأخرى.للبنكیتم توزیع التقاریر القطاعیة 

محاسبة التحوط
یستخدم البنك المشتقات المالیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، والعمالت األجنبیة، ومخاطر االئتمان. من أجل إدارة مخاطر معینة 

تستوفي شروط محددة.یقوم البنك بتطبیق محاسبة التحوط للمعامالت التي
عند بدایة عملیة التحوط، یقوم البنك بتوثیق العالقة بین البند المتحوط لھ وأداة التحوط، بما في ذلك طبیعة المخاطر، وھدف 
وإستراتیجیة ادارة المخاطر من استخدام التحوط، والطریقة التي سیتم من خاللھا تحدید مدى فعالیة التحوط عند بدایة عملیة 

وخالل فترة سریانھا.التحوط

الضمان المعاد حیازتھ
تحت بند موجودات أخرى بقیمة یتم إثبات الضمانات المعاد حیازتھا مقابل سداد دیون العمالء ضمن بیان المركز المالي 

استحواذھا بالصافي بعد طرح مخصص خسارة االنخفاض في القیمة.
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مركزيسوریة المصرفنقد وأرصدة لدى 3

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,898,257,9481,856,305,969نقد في الخزینة
12,991,86114,365,057نتیجة الظروف الراھنة (*)نقد في الفروع المغلقة

8,191,890,9352,767,307,353مصرف سوریة المركزيمعحسابات جاریة 
1,044,498,299795,835,729)**احتیاطي ودائع (

12,147,639,0435,433,814,108

نتیجة للظروف االستثنائیة التي تمر المبلغ النقد(*) یمثل الموجود في فرعي دیر الزور وادلب اللذین تم إیقاف العمل فیھما مؤقتاً
لحین بھا الجمھوریة العربیة السوریة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على إیقاف ا لعمل فیھما مؤقتاً

زوال تلك الظروف لیعودا بعدھا إلى الخدمة. 
بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرةوأرصدة لیرة سوریة4,633,040السوریة بقیمة كون ھذا الرصید من أرصدة باللیرةیت

لیرة سوریة 4,633,040بقیمة ، مقابل أرصدة 2017كانون األول31لیرة سوریة كما في 8,358,821السوریة بمبلغ 
تخص 2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 9,732,017وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرة السوریة بمبلغ 

.  فرعي دیر الزور وادلب
وبحسب المعلومات المتوفرة لإلدارة، تبین أن احتمالیة حدوث الضرر في فرعي حلب الشھبا ودیر الزور قد تكون أصبحت 

ومعظم النقد الموجود في فرع 2013ئمة، غیر أن البنك قد قام باستخراج جمیع النقد الموجود في فرع حلب الشھبا خالل عام قا
أن كافة مكاتب وفروع البنك مؤمن علیھا بالكامل ببولیصة تأمین تشتمل على ومن الجدیر بالذكر .2014دیر الزور خالل عام 

. یوروملیون 4.5كافة أنواع المخاطر التي تفرضھا الظروف الحالیة بسقف تأمیني مقداره تغطیة النقد والموجودات األخرى من
لیرة سوریة 14,365,057لیرة سوریة مقابل 12,991,861مبلغ 2017كانون األول 31بلغ المخصص المكون بتاریخ 

.2016كانون األول 31كما في 

لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك**( سوریة المركزي على شكل ودائع من مصرفاالحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى ) وفقاً
1,044,498,299مبلغ2017كانون األول 31سوریة المركزي كما في مصرفدون فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى 

رئاسة مجلس الوزراء رقم من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر عن %5نسبةیرة سوریة وھو یمثل ل
. إن ھذا 2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 795,835,729مقابل 2011یار لعام أ2الصادر بتاریخ 5938

االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ خالل أنشطة البنك التشغیلیة.

أرصدة لدى المصارف4
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةرة سوریةلیلیرة سوریة

2017
1,728,640,9031,052,519,3132,781,160,216حسابات جاریة وتحت الطلب

ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 
3,950,351,24640,711,6003,991,062,846أقلأشھر أوثالثة 

5,678,992,1491,093,230,9136,772,223,062

المجموعمصارف خارجیةرف محلیةمصا
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2016
3,965,453,8341,875,500,7245,840,954,558حسابات جاریة وتحت الطلب

ودائع استحقاقھا االصلي خالل فترة 
3,450,000,0005,187,207,9508,637,207,950أشھر أوأقلأثالثة

7,415,453,8347,062,708,67414,478,162,508

مقابللیرة سوریة 2,781,061,421 مبلغ2017كانون األول31بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد في 
.2016كانون األول 31كما في لیرة سوریة 5,840,856,676
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إیداعات لدى المصارف5

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2017
إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي 

43,730,800,00043,730,800,000-ثالثة أشھر)أأكثر من

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2016
صلي إیداعات (ودائع استحقاقھا األ

47,681,174,50047,681,174,500- ثالثة أشھر)أأكثر من

نیة مباشرة (بالصافي)تسھیالت ائتما6

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
5,357,939,2694,544,000,489قروض وسلف

213,069,380180,674,405سندات محسومة 
105,481,213- اریة مدینةحسابات ج

4,598,7172,957,699دائن صدفة مدین

الشركات الصغیرة والمتوسطة
987,398,886710,745,523قروض وسلف

209,724,815- حسابات جاریة مدینة
- 10,770,167سندات محسومة (*)

933,862331,501دائن صدفة مدین

والقروض العقاریةألفرادا
30,705,37037,752,091قروض وسلف
209,915,730100,186,790قروض عقاریة

580,0761,040,588دائن صدفة مدین
6,815,911,4575,892,895,114المجموع

ینزل: 
(1,531,648,000)(1,273,706,000)أساس إفرادي) أمخصص التدني للتسھیالت االئتمانیة المباشرة (على

(361,976,254))813,826,714(مخصص التدني للتسھیالت االئتمانیة المباشرة (على أساس المحفظة)
(1,221,324,439)(1,389,368,353)فوائد معلقة (محفوظة)

3,339,010,3902,777,946,421صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة

. ال یوجد 2017كانون األول 31لیرة سوریة كما في 340,944الرصید صافي بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدما البالغة (*)
.2016كانون األول 31فوائد مقبوضة مقدما غیر مستحقة متعلقة بالسندات المحسومة كما في 
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تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)6

) %42.79لیرة سوریة، أي ما نسبتھ (2,916,366,615انیة غیر العاملة (غیر المنتجة) المباشرة مبلغ بلغت التسھیالت اإلئتم
لیرة سوریة، أي ما 3,059,529,371مقابل مبلغ 2017كانون األول31من رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما في 

.2016كانون األول 31في ) من رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما%51.92نسبتھ (

لیرة سوریة أي ما نسبتھ1,526,998,262بلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر العاملة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة مبلغ 
مقابل مبلغ 2017كانون األول31) من رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة كما في 28.14%(

) من إجمالي رصید التسھیالت %39.35، أي ما نسبتھ (2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,838,204,932
اإلئتمانیة بعد تنزیل الفوائد المعلقة.

مقابل 2017كانون األول31كما في لیرة سوریة19,500,000بلغت التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة غیر العاملة مبلغ 
مبلغ غیر العاملة . بلغ مخصص التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة 2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 19,500,000

كانون األول 31لیرة سوریة كما في 9,750,000، مقابل 2017كانون األول31لیرة سوریة كما في 9,750,000
2016.

مخصص التدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة:

:یما یلي تفاصیل حساب مخصص التدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرةف

اإلجمالياألفرادالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2017

1,877,124,39216,499,8621,893,624,254كانون الثاني 1الرصید في 
175,832,99418,075,466193,908,460السنةالتغییر خالل 
2,052,957,38634,575,3282,087,532,714كانون األول31الرصید في 

كانون الثاني 1الرصید في 
للدیون غیر المنتجة 1,522,192,0009,456,0001,531,648,000مخصص انخفاض القیمة افرادیاً

354,932,3927,043,862361,976,254مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

التغییر خالل السنة
االضافات

500,990,000-500,990,000مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة
(*)المستخدم

للدیون غیر المنتجة )139,656,178()340,384()139,315,794(مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
)410,552()410,552(-مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

التحویالت
للدیون غیر المنتجة 39,356,714)1,690,616(41,047,330مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
)48,728,988(20,517,018)69,246,006(مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

أثر تغیر سعر الصرف
للدیون غیر المنتجة )157,642,536(-)157,642,536(مخصص انخفاض القیمة افرادیاً

كانون األول31الرصید في 
للدیون غیر المنتجة 1,266,281,0007,425,0001,273,706,000مخصص انخفاض القیمة افرادیاً

786,676,38627,150,328813,826,714نخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجةمخصص ا
2,052,957,38634,575,3282,087,532,714مخصص التدني للتسھیالت االئتمانیة المباشرة

.2017ام مقابل دیون مشطوبة خالل عالتدني للتسھیالت االئتمانیة المباشرة مخصص یمثل المبلغ المستخدم من (*) 
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تسھیالت إئتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)6

مخصص التدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة (تتمة)
اإلجمالياألفرادالشركات

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2016

2,168,772,61819,784,1122,188,556,730كانون الثاني 1الرصید في 
)294,932,476()3,284,250()291,648,226(تغییر خالل السنةال

1,877,124,39216,499,8621,893,624,254كانون األول31الرصید في 

كانون الثاني 1الرصید في 
للدیون غیر المنتجة 1,901,730,0009,347,0001,911,077,000مخصص انخفاض القیمة افرادیاً

267,042,61810,437,112277,479,730صص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجةمخ

التغییر خالل السنة
المستخدم

للدیون غیر المنتجة )348,643()348,643(-(*)مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
االستردادات

)643,284,000(-)643,284,000(للدیون المنتجةمخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي 
التحویالت

للدیون غیر المنتجة )729,057,240(457,643)729,514,883(مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
721,823,612)3,393,250(725,216,862مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

الصرفأثر تغیر سعر
للدیون غیر المنتجة 349,976,883-349,976,883مخصص انخفاض القیمة افرادیاً

5,956,912-5,956,912مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

كانون األول31الرصید في 
للدیون غیر المنتجة 1,522,192,0009,456,0001,531,648,000مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
354,932,3927,043,862361,976,254مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

1,877,124,39216,499,8621,893,624,254مخصص التدني للتسھیالت االئتمانیة المباشرة

.2016تجة مقابل دیون مشطوبة خالل عام المستخدم من المخصص اإلفرادي للدیون غیر المن(*) یمثل المبلغ 

إن الحركة على المخصص الجماعي للدیون المنتجة المباشرة خالل السنة ھي كما یلي:
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة

361,976,254277,479,730كانون الثاني 1الرصید كما في 
)643,284,000(500,990,000)26ون المنتجة المباشرة (إیضاح المخصص الجماعي للدی(المسترد من)المضاف إلى 

729,057,240)39,356,714(المخصص اإلفرادي للدیون غیر المنتجة المباشرةمن )إلى(المحول
-8,185,000)16(إیضاح المحول من المخصص االفرادي للدیون غیر المنتجة غیر المباشرة 

)9,750,000()8,185,000()16(إیضاح دي للدیون غیر المنتجة غیر المباشرة المحول إلى المخصص االفرا
)347,000()248,000()16الجماعي للدیون المنتجة غیر المباشرة (إیضاح المحول إلى المخصص 

256,000376,000)16(إیضاح المحول من المخصص الجماعي للدیون المنتجة غیر المباشرة 
2,487,372)9,380,274(الموجودات األخرى (*)من)إلى(المحول

-)410,552(المستخدم من المخصص الجماعي للدیون المنتجة المباشرة
5,956,912- فرق سعر الصرف

813,826,714361,976,254كانون األول 31الرصید كما في 

المصاریف المدفوعة والقابلة لالسترداد لقاء الدعاوى القانونیة المتعلقة من لةالمحو)المكونة مقابل(یمثل ھذا المبلغ قیمة المخصصات ) *(
بالتسھیالت االئتمانیة غیر العاملة.
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تسھیالت إئتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)6

مخصص التدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة (تتمة)
معالمحاسبيالربح(الخسارة المحاسبیة) تسویةجة المدرج ضمن ملخصعلى المخصص الجماعي للدیون المنتالتغیرإن مبلغ 

) ھو كما یلي: 10(إیضاح الضریبيالربح
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة

)643,284,000(500,990,000المخصص الجماعي للدیون المنتجة المباشرة)من(المستردالمضاف إلى 
729,057,240)39,356,714(ص اإلفرادي للدیون غیر المنتجة المباشرةالمخصمن )إلى(المحول 

)9,750,000(-المحول من المخصص االفرادي للدیون غیر المنتجة غیر المباشرة
الدعاوى القانونیة المتعلقة بالدیون المحولة من )المكونة مقابل(المخصصات 

2,487,372)9,380,274(غیر العاملة
-)410,552(من المخصص الجماعي للدیون المنتجة المباشرةالمستخدم 

451,842,46078,510,612

) والمتضمن تعدیل بعض 2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
كانون الثاني 29) تاریخ 4ب/م ن/1079() والقرار4/م ن/ب597التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

المتضمنین تمدید 2015حزیران 30بتاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ 1/م/1145رقم تعمیموال2014
) تم ما یلي: 4/م ن/ب902(العمل بالقرار 

) 4/م ن/ب902قرار مجلس النقد والتسلیف (اإلحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب وفق متطلبات.1
لیرة سوریة في 105,171,000مقابل مبلغ 2017كانون األول31لیرة سوریة في 105,294,000وقد بلغ رصیدھا مبلغ

. 2016كانون األول 31

ھا وارتأت إدارة البنك حجز . القیام باختبارات جھد للمحفظة االئتمانیة من قبل البنك لتقدیر مدى كفایة المخصصات المحتفظ ب2
لیرة سوریة 243,324,254مقابل2017كانون األول31لیرة سوریة بتاریخ 695,564,714مخصصات إضافیة تعادل 

.2016كانون األول 31بتاریخ 

:الفوائد المعلقة
حركة الفوائد المعلقة فیما یلي:تتلخص

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,221,324,439838,672,783كانون الثاني1الرصید في 
413,892,142373,094,093یضاف: فوائد معلقة مستحقة

)168,246,615()26,556,489(یطرح: فوائد محولة لإلیرادات
)48,226,004()66,667,055(معلقة تم شطبھا یطرح: فوائد 

-555,509یضاف: عموالت معلقة مستحقة
226,030,182)153,180,193(تغیرات أسعار الصرف

1,389,368,3531,221,324,439كانون األول31الرصید في 
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موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق7

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة:
20,876,438,15624,081,635,032سندات مالیة

تحلیل السندات 
18,696,438,15621,494,485,032ذات عائد ثابت

2,180,000,0002,587,150,000ذات عائد متغیر
20,876,438,15624,081,635,032

حسب %3.32سنويسندات بمعدل عائدإن الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق عبارة عن استثمارات في 
:الجدول التالي

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریةتاریخ االستحقاقمعدل الفائدة %جھة اإلصدار

20192,184,018,4162,594,767,553%4.63بنوك
3.202020915,131,7271,107,686,736%دول
20192,195,460,8702,617,476,277%2.76بنوك
2019878,025,8821,045,655,277%2.87 بنوك
20202,184,431,6832,594,181,186%2.68بنوك
20192,212,023,6682,643,545,508%6.66بنوك
20192,180,000,0002,587,150,000متغیربنوك
2021660,771,725786,416,637%3.42بنوك
20216,813,729,5158,104,755,858%2.12دول
- 2019652,844,670%3.00بنوك

20,876,438,15624,081,635,032

موجودات ثابتة8

ب اإلستھالك ھي كما یلي:إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات لغرض حسا
سنة50مباني-
سنوات5أجھزة كمبیوتر-
سنة34إلى 5معدات -
سنوات7إلى 6اتمفروش-
سنوات5تحسینات مباني-
سنوات5سیارات-

ال یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیل كما أن األراضي ال تستھلك.
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(تتمة)موجودات ثابتة8

المجموعسیاراتتحسینات مبانيمفروشاتمعداتجھزة الكمبیوترأاألراضيمباني2017
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
1,695,323,26914,180,611312,244,100205,110,39493,597,857109,897,7087,704,2002,438,058,139كانون الثاني                         1كما في 

26,589,685- 7,999,2536,375,870995,0004,112,518- 7,107,044اإلضافات
2,741,004- - - 2,741,004- - - التحویالت

1,702,430,31314,180,611320,243,353214,227,26894,592,857114,010,2267,704,2002,467,388,828كانون األول 31كما في 

اإلستھالك المتراكم
127,736,94199,295,57568,739,869103,841,1547,704,200618,048,248- 210,730,509كانون الثاني 1كما في 

103,599,180- 46,215,50516,219,4047,383,918723,718- 33,056,635استھالك السنة
173,952,446115,514,97976,123,787104,564,8727,704,200721,647,428- 243,787,144كانون األول 31كما في 

لشراء موجودات ثابتةدفعات 
1,100,000- - - - - - 1,100,000كانون الثاني 1كما في 

41,819,364- - - 29,078,3602,741,004- 10,000,000اإلضافات
)2,741,004(- - - )2,741,004(- - - التحویالت

40,178,360- - - - 29,078,360- 11,100,000كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة
1,785,919,760- 1,469,743,16914,180,611175,369,26798,712,28918,469,0709,445,354كانون األول 31كما في 
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(تتمة)وجودات ثابتةم8

المجموعسیاراتتحسینات مبانيمفروشاتمعداتأجھزة الكمبیوتراألراضيمباني2016
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
1,688,775,04314,180,611134,211,702138,870,08691,277,481109,897,7087,704,2002,184,916,831كانون الثاني                         1كما في 

19,130,008- - 2,155,0008,106,4062,320,376- 6,548,226اإلضافات
249,519,425- - - 175,877,39873,642,027- - التحویالت

)15,508,125(- - - )15,508,125(-- - األستبعادات
1,695,323,26914,180,611312,244,100205,110,39493,597,857109,897,7087,704,2002,438,058,139كانون األول 31كما في 

اإلستھالك المتراكم
92,298,55697,017,12657,917,254101,115,4347,704,200533,938,814- 177,886,244كانون الثاني 1كما في 

91,135,975- 35,438,3859,304,99010,822,6152,725,720- 32,844,265استھالك السنة
)7,026,541(- - - )7,026,541(-- - ستبعاداتاال

127,736,94199,295,57568,739,869103,841,1547,704,200618,048,248- 210,730,509كانون األول 31كما في 

لشراء موجودات ثابتةدفعات 
113,722,998- - - 92,738,59319,884,405- 1,100,000كانون الثاني 1كما في 

136,896,427- - - 83,138,80553,757,622- - اإلضافات
)249,519,425(- - - )73,642,027()175,877,398(- - التحویالت

1,100,000------1,100,000األول كانون 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة
1,821,109,891- 1,485,692,76014,180,611184,507,159105,814,81924,857,9886,056,554كانون األول 31كما في 
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ثابتة (تتمة)موجودات 8

اًالموجودات الثابتة للبنك التيتكلفةبلغت  ة مبلغ ي الخدم ت ف دره تم استھالك قیمتھا الدفتریة بالكامل وما زال 315,354,654وق
.2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 245,814,537مقابل مبلغ قدره 2017كانون األول 31لیرة سوریة كما في 

اطق  ةنتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المن ة العربی ي الجمھوری روع السوریةف ي خمسة ف ف اً ل مؤقت اف العم م إیق ، ت
ة  ى موافق د الحصول عل ك بع ب، وذل رع ادل ور، وف رع یعف ھبا، ف ب الش رع حل زور، ف ر ال رع دی رع حمص، ف ك وھي ف لدى البن

م 2479/161والموافقة رقم3268/161رقم مصرف سوریة المركزي  ا لحین زوال /ل أ 804والموافقة رق ا مؤقت ى إیقافھ عل
ي الظ ف رعینروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة، وقد تم أیضا تعلیق العمل مؤقتاً ب ف رع حل ا وف رع درع ك وھي ف دى البن ل

فروع.سبعةبشكل مؤقت. لیصبح عدد فروع البنك المغلقة والمعلقة المنشیة

اریخ ران 17تبین أن حدوث الضرر في فرع حمص قد أصبح قائماً، حیث تم تنظیم ضبط شرطة بت ة 2014حزی ائج النھائی بالنت
ا  أن صافي قیمتھ اً د تعرضت للضرر علم رع حمص ق ي ف ة الموجودة ف ع الموجودات الثابت ین أن جمی ث تب للضرر وحجمھ. حی

ي  ت ف ة بلغ ول 30الدفتری غ 2014أیل وریة. 17,381,677مبل رة س املی ام ق ذ ع ك من ك2013البن ل یبتش ة بكام ل مؤون
مة في فرع حمص، الموجودات الموجود ي فرع حمص 2014خالل عام وت ة ف ة للموجودات الثابت ة الدفتری شطب صافي القیم
بالمؤونات المكونة.

ذكر  ا أضرار ت م یلحق بھ ذكورة ل روع الم ب باستثناء فرعي وبحسب آخر معلومات متوفرة لإلدارة، تبین بأن الف زور وحل ر ال دی
م إفراغھوالشھبا د ت ن مق م بقاً ما مس ث أن امعظ ة، حی ة عالی تندات ذات قیم د أو مس كل نق ى ش ت عل ة سواء كان ات الھام لمحتوی

رر  دوث الض ة ح ااحتمالی بح قائمفیھ د أص اء اًق ى، وبن ي عل دیر األول ین أن التق ة تب ة والمادی رار النقدی ة األض غقیم تبل
د حدوث الضرر وحجمھ.إال أنھ لم یتم التوصل إلى نتائج نھائیة تؤكلیرة سوریة في الفرعین 61,484,898

روع  ب وف ة مكات أن كاف ذكر ب دیر بال ن الج كوم ودات البن د والموج ة النق ى تغطی تمل عل أمین تش والص ت ل بب ا بالكام ؤمن علیھ م
.یوروملیون 4.5بسقف تأمیني مقداره الحالیة األخرى من كافة أنواع المخاطر التي تفرضھا الظروف

:والموقوفة مؤقتاًالثابتة بعد خصم االستھالك المتراكم في الفروع المغلقةببین الجدول التالي صافي الموجودات

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

الفروع المغلقة: 
50,395,20150,395,201دیر الزور 
9,109,6979,109,697حلب الشھبا

81,623,04383,861,094یعفور
1,917,1442,268,672ادلب

الفروع الموقوفة مؤقتاً:
1,716,9822,209,850درعا
737,0321,094,204المنشیةحلب 

145,499,099148,938,718
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موجودات غیر ملموسة9
برامج الكمبیوتر وفیما یلي الحركة خالل السنتین:ولفروغمن الموجودات غیر الملموسة تتكون ا

اإلجماليالفروغبرامج الكمبیوتر 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2017
التكلفة

380,509,01215,000,000395,509,012كانون الثاني 1كما في 
40,151,016-40,151,016اإلضافات

)233,183,666(-)233,183,666((*)ستبعاداتاال
187,476,36215,000,000202,476,362كانون األول 31كما في 

اإلطفاء المتراكم
242,016,376-242,016,376كانون الثاني 1كما في 

73,688,937-73,688,937إطفاء السنة
)233,183,666(-)233,183,666((*)االستبعادات

82,521,647-82,521,647كانون األول 31كما في 

موجودات غیر ملموسةدفعات مقدمة لشراء
11,022,826-11,022,826كانون الثاني 1كما في 
11,022,826-11,022,826كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة
115,977,54115,000,000130,977,541كانون األول 31كما في 

حیث قام البنك باستبعاد قیمة ھذه البرامج 2017یمثل المبلغ قیمة شھادات برامج الكمبیوتر التي انتھت مدة صالحیتھا خالل عام (*)
النتفاء المنافع المستقبلیة العائدة إلیھا. 

اإلجماليالفروغیوتر برامج الكمب
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2016
التكلفة

214,627,36415,000,000229,627,364كانون الثاني 1كما في 
51,136,490-51,136,490اإلضافات
114,745,158-114,745,158التحویالت

380,509,01215,000,000395,509,012كانون األول 31كما في 

اإلطفاء المتراكم
154,466,178-154,466,178كانون الثاني 1كما في 

87,550,198-87,550,198إطفاء السنة
242,016,376-242,016,376كانون األول 31كما في 

موجودات غیر ملموسةدفعات مقدمة لشراء
11,022,826-11,022,826كانون الثاني 1في كما

114,745,158-114,745,158اإلضافات
)114,745,158(-)114,745,158(التحویالت

11,022,826-11,022,826كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة
149,515,46215,000,000164,515,462كانون األول 31كما في 
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موجودات ضریبیة مؤجلة10

: أ. إن تفاصیل ھذا البند ھي كما یلي

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

المبالغ المضافةالمبالغ المحررةرصید بدایة السنة
رصید نھایة 

السنة
مصروف 
المؤجلةالضریبةالضریبة 

موجودات 
)356,077,115()271,949,458(122,093,610-)271,949,458(394,043,068ضریبیة مؤجلة

: یليكماالمؤجلةالضریبیةالموجوداتحسابعلىالحركةإن

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

موجودات ضریبیة مؤجلة ناتجة عن الخسائر الضریبیة
394,043,068750,120,183رصید بدایة  السنة

(275,595,764) (271,949,458)السنةالمضاف خالل 
(80,481,351) -تعدیل الموجودات الضریبیة المؤجلة (*)

122,093,610394,043,068رصید نھایة السنة

(ضمناً) حسب التواریخ المحددة لذلك. فیما یلي ملخص ألعمال 2016إلى 2009(*) تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 
دقیق التي قامت بھا الدوائر الضریبیة:الت

13صدر التكلیف األولي بتاریخ حیث ،2009ق البیانات المالیة عن عام ، قامت الدوائر المالیة بتدقی2014خالل عام -
لیرة 72,768,472لیرة سوریة إلى 77,397,704وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2014تشرین الثاني 

صدر قرار لجنة الطعن بقبول بعض 2015شباط 24اة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، بتاریخ إدرقامت.سوریة
لیرة سوریة.73,652,649خسارة ضریبیة بمبلغ 2009بنود االعتراض لتصبح نتیجة عام 

13األولي بتاریخ حیث صدر التكلیف ، 2010، قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2015خالل عام -
لیرة سوریة. 279,693,266لیرة سوریة إلى 323,676,658تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ وتضمن2015أیلول 
صدر  قرار لجنة الطعن بقبول بعض 2016كانون الثاني 10إدراة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، بتاریخ قامت

لیرة سوریة.281,255,268خسارة ضریبیة بمبلغ 2010بنود االعتراض لتصبح نتیجة عام 

آذار 23، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2011، قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2015خالل عام -
لیرة سوریة، قامت إدراة 286,562,731مبلغ إلى 357,695,099من مبلغ وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة2016

قامت حیث تم استالم قرار لجنة الطعن برفض االعتراض. ،2016تموز 11بتاریخ نك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعنبال
ولم یصدر قرار اللجنة حتى تاریخ الموافقة على 2016آب 8ادارة البنك برفع اعتراض إلى لجنة إعادة النظر بتاریخ 

البیانات المالیة.

12، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2012المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام باشرت الدوائر2015خالل عام -
أرباح صافیة خاضعة للضریبة بمبلغ إلى 104,034,262من مبلغ وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة2016تموز 

تم 2016شرین الثاني ت20بتاریخ قامت إدراة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، .لیرة سوریة202,101,765
لیرة سوریة.85,599,704استالم قرار لجنة الطعن بقبول بعض بنود االعتراض لتصبح النتیجة خسائر صافیة بمبلغ 

للبت في النقاط التي رفضتھا لجنة الطعن 2016كانون األول 19قامت اإلدارة برفع اعتراض إلى لجنة إعادة النظر بتاریخ 
دة النظر حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة. ولم یصدر قرار لجنة إعا

كانون األول 11. حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2013باشرت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2017خالل عام -
لیرة سوریة. تم تقدیم 587,925,204لیرة سوریة إلى 659,079,176والذي تضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2017

ولم یتم البت باالعتراض حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة.2018كانون الثاني 9االعتراض إلى لجنة الطعن بتاریخ 
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موجودات ضریبیة مؤجلة (تتمة)10

آذار 13ولي بتاریخ حیث صدر التكلیف األ2014باشرت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2017خالل عام -
أرباح صافیة خاضعة للضریبة بمبلغ إلى لیرة سوریة 497,810,838والذي تضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2018

تم تقدیم االعتراض إلى لجنة الطعن حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة.لم یلیرة سوریة. 579,453,308

: یليكماالمؤجلةالضریبیةالموجوداتسابحعلىالتعدیالت واإلطفاءات

موجودات ضریبیة 
مؤجلة 

على تعدیالت ال
الموجودات 

الضریبیة المؤجلة 
(*)

مصروف ضریبة 
الدخل

مصروف توزیع 
اإلجماليضریبة الدخل

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2017 - -)271,949,458(271,949,458 -
2016 - -)275,595,764(275,595,764 -
2015347,556,538(68,379,821) -(157,083,107)122,093,610
2014124,514,690(12,623,125) -)111,891,565(-
2013164,769,794(554,110) -)164,215,684(-
201226,008,566(553,753) -(25,454,813)-
201189,423,775(523,722) -(88,900,053)-

752,273,363)82,634,531()547,545,222(-122,093,610

على2015و 2014تم تعدیل مبلغ الموجودات الضریبیة المؤجلة عن عامي (*) /ت.ع 1529/3تعمیم وزیر المالیة رقم بناًء
والذي أكد أن مخصصات الدیون غیر المنتجة المقتطعة بموجب أحكام النقد والتسلیف من ،2016تشرین األول 19تاریخ

كما تم استثناء أثر سعر الصرف من احتساب خسائر تدني خاضعة للضریبةالنفقات المقبول تنزیلھا من األرباح السنویة ال
.التسھیالت االئتمانیة المقبولة ضریبیاً

: الربح الضریبيمعالمحاسبيالربح(الخسارة المحاسبیة) تسویةب. ملخص

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

28,183,862,115)12,021,422,393(الضریبةقبل(الخسارة) الربح 
(27,180,273,000)12,619,150,000غیر المحققة الناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي)األرباحالخسائر (

(39,175,000)4,675,000مخصص تقلب أسعار الصرف(استرداد)مصروف 
451,842,46078,510,612)6(إیضاح التغیر في المخصص الجماعي للدیون المنتجة 

26,500,000 -مخصصات متنوعة
33,552,76532,958,328المباني (*)استھالك

1,102,383,055 1,087,797,832الضریبيالربح 
%25%25الضریبةنسبة

(275,595,764))271,949,458(الدخلضریبةمصروف
(80,481,351) -تعدیل الموجودات الضریبیة المؤجلة

)356,077,115()271,949,458(الدخلریبةضمصروف
394,043,068750,120,183سنةالبدایةفيمؤجلةضریبیةموجودات
122,093,610394,043,068السنةنھایةفيمؤجلةضریبیةموجودات

اني المملوكة من قبل البنك لیرة سوریة واستھالك التحسینات على المب33,056,635) یتضمن المبلغ استھالك المباني بمبلغ (*
لیرة سوریة واستھالك التحسینات 32,844,265استھالك المباني بمبلغ مقابل 2017خالل عام لیرة سوریة496,130بمبلغ 

.2016لیرة سوریة خالل عام 114,063على المباني المملوكة من قبل البنك بمبلغ 
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موجودات اخرى11
20172016

ریةلیرة سولیرة سوریة

505,156,011427,673,953مصارف–محققة غیر مستحقة القبضفوائد 
119,943,849140,222,330موجودات مالیة–محققة غیر مستحقة القبض فوائد 
59,722,785 68,247,477شركاتتسھیالت ائتمانیة مباشرة–محققة غیر مستحقة القبض فوائد 
1,741,4431,215,811أفرادتسھیالت ائتمانیة مباشرة–قبض محققة غیر مستحقة الفوائد 

156,515,823196,005,423مدفوعة مقدماًأخرىمصاریف
ً 40,755,53921,587,667عن ایجار مكاتب وفروعمصاریف مدفوعة مقدما

7,960,3807,660,380تأمینات قابلة لالسترداد متعلقة بالدعاوي القضائیة 
1,050,0001,128,727أخرى قابلة لالستردادتأمینات

10,830,20410,830,204مبالغ قید التسویة 
-                             1,835,000(*)للمصرفتھایعقارات آلت ملك
21,753,81825,232,220مدینون آخرون

935,789,544891,279,500

على بلغ الممثل (*) ی قیمة عقارات تم استمالكھا من قبل البنك وذلك إستیفاء لدیون متعثرة على أن یتم تصفیتھا خالل سنتین بناًء
.2017خالل عام لیرة سوریة 1,835,000بقیمة أراضي. حیث تم استمالك 2002لعام 23من القانون 100المادة رقم 

سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 12

، یجب الخاص بالسماح بتأسیس المصارف الخاصة والمشتركة2001لعام 28من القانون رقم 19المادة رقم محدد في كما ھو
سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة مصرفمال البنك لدى من رأس%10على المصارف الخاصة االحتفاظ بنسبة 

.البنكفیةتصعندفقطعنھااإلفراجیتمسوفالودیعةھذهوبدون فوائد.

المركزي كالتالي:المصرفبلغ رصید الودیعة المجمدة لدى 
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة

735,997,900735,997,900أرصدة باللیرة سوریة
7,157,986,1388,494,854,972أرصدة بالدوالراألمیركي

7,893,984,0389,230,852,872

ودائع المصارف13

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2017
1,921,513,2147,412,2551,928,925,469حسابات جاریة 

3,498,084,379- 3,498,084,379ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل
5,419,597,5937,412,2555,427,009,848

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2016
2,776,531,523461,4052,776,992,928حسابات جاریة 

3,106,857,478- 3,106,857,478ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل
5,883,389,001461,4055,883,850,406



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
یضاحات حول البیانات المالیةإ

2017كانون األول 31

42

عمالءالودائع 14
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة
الشركات 

1,961,126,615 2,684,626,633حسابات جاریة 
5,688,644,7975,438,559,619ودائع ألجل 

األفراد 
2,978,437,876 4,847,917,734حسابات جاریة 
340,308,283 685,759,420حسابات توفیر

5,231,928,8323,575,685,863ودائع ألجل 
19,138,877,41614,294,118,256

من إجمالي الودائع كما في %3.96لیرة سوریة أي ما نسبتھ 758,736,801بلغت ودائع القطاع العام السوري داخل الجمھوریة مبلغ 
انون األول 31 ل 2017ك ع كما في %0.95ریة أي ما نسبتھلیرة سو135,538,828مقاب انون األول 31من إجمالي الودائ ك

2016.

ع كما في %39.08لیرة سوریة أي ما نسبتھ 7,478,612,487بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد مبلغ  كانون 31من إجمالي الودائ
.2016كانون األول 31كما في %34.55لیرة سوریة أي ما نسبتھ 4,938,080,257مقابل 2017األول

غ  ع كما في %3.60لیرة سوریة أي ما نسبتھ 688,326,822بلغت الودائع مقیدة السحب مبل كانون األول31من إجمالي الودائ
.2016كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في %3.29لیرة سوریة أي ما نسبتھ 469,979,445مقابل مبلغ2017

تأمینات نقدیة15
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة

166,114,395132,614,910قابل تسھیالت ائتمانیة تأمینات م
686,637,338430,742,906ودائع مقابل تسھیالت ائتمانیة 

852,751,733563,357,816
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مخصصات متنوعة16

كانون1الرصید في 
السنةدم خالل المستخما تم ردهالسنةالمكون خالل الثاني

أثر تغیر سعر 
الصرف

كانون 31الرصید في 
األول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
2017

5,300,000--)19,200,000(625,00023,875,000مؤونة مركز القطع التشغیلي (*) 
115,819,323-)1,145,361,398()701,324,602(-1,962,505,323(**) مخصص لمواجھة أعباء محتملة 

1,963,130,32323,875,000)720,524,602()1,145,361,398(-121,119,323
مخصص التدني للتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

9,750,000--)8,185,000(9,750,0008,185,000)6للدیون غیر المنتجة (إیضاح مخصص انخفاض القیمة إفرادیاً
ً 128,000--)256,000(136,000248,000)6للدیون المنتجة (إیضاح مخصص انخفاض القیمة جماعیا

9,886,0008,433,000)8,441,000(--9,878,000
1,973,016,32332,308,000)728,965,602()1,145,361,398(-130,997,323

ون كان1الرصید في 
المستخدم خالل السنةما تم ردهالمكون خالل السنةالثاني

أثر تغیر سعر 
الصرف

كانون 31الرصید في 
األول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
2016

625,000 --(84,990,000) 45,815,000 39,800,000 مؤونة مركز القطع التشغیلي (*) 
1,962,505,323 50,447,000 --643,284,000 1,268,774,323 (**) مخصص لمواجھة أعباء محتملة 

 1,308,574,323 689,099,000 (84,990,000)- 50,447,000 1,963,130,323
مخصص التدني للتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

9,750,000---9,750,000-)6للدیون غیر المنتجة (إیضاح ة إفرادیاًمخصص انخفاض القیم
ً 136,000--)376,000(165,000347,000)6للدیون المنتجة (إیضاح مخصص انخفاض القیمة جماعیا

165,00010,097,000)376,000(--9,886,000
1,308,739,323699,196,000(85,366,000)-50,447,0001,973,016,323
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مخصصات متنوعة (تتمة)16

على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  الصادر 1/م ن/ ب362(*) یتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغیلي بناًء
لمصارف العاملة في حیث یتوجب على ا2016تموز 24الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب 1409والمعدل بالقرار 2008شباط 4بتاریخ 

من وسطي مراكز القطع التشغیلیة خالل الشھر.%5سوریة أن تحجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 
(**) یتضمن المبلغ أفضل تقدیر إلدارة البنك ألعباء من المحتمل تكبدھا باللیرة السوریة والعملة األجنبیة. ھذه المخصصات تتضمن 

نك الموجودة في مناطق تمر بحاالت استثنائیة. فقد بلغت المخصصات مقابل الموجودات الثابتة مبلغ مبالغ  تخص بعض فروع الب
كانون األول 31لیرة سوریة كما في 101,454,266مقابل مبلغ 2017كانون األول 31لیرة سوریة كما في 102,827,462

لیرة سوریة كما في 12,991,861ة الظروف الراھنة مبلغ في حین بلغت المخصصات مقابل النقد في الفروع المغلقة نتیج2016
. 2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 14,365,057مقابل مبلغ 2017كانون األول 31

1,108,010,355تسویة احدى القضایا العالقة، حیث قام البنك بتسدید مبلغ لبتوقیع اتفاقیة 2017كانون الثاني 17قام البنك بتاریخ 
لیرة سوریة تمثل 37,351,043من المبالغ المتنازع علیھا، إضافة إلى تسدید مبلغ%60لیرة سوریة كتعویض مالي والذي یمثل 

كما قام البنك برد مبلغ الرسوم والمصاریف الناتجة عن عملیة التسویة وذلك مقابل ابراء ذمة البنك من جمیع المبالغ المتنازع علیھا.
مقابل اعباء من ریة والذي یمثل المبلغ الفائض من المخصص عن المبالغ المسددة. بلغت المخصصات لیرة سو701,324,602

.2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,846,686,000مبلغ الممكن تكبدھا نتیجة الدعاوى القضائیة الموجھة ضد البنك

خرىأمطلوبات 17

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

170,763,101102,165,678ودائع عمالء–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 
2,908,6392,496,538ودائع المصارف–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 

496,803,724556,096,295مدفوعةغیرمستحقةمصاریف
57,099,30958,331,836ثابتةموجوداتشراءدائنو

187,933,63893,200,755الدفعمقبولةوشیكاتمصدقةشیكات
29,310,13330,226,744واألجورالرواتبضریبة

14,705,8015,442,820طوابع ورسوم
4,107,5333,463,775االجتماعیةالتأمیناتمؤسسةاشتراكات

127,552,3403,286,319أمانات وحواالت برسم الدفع
2,646,3283,041,402) 30یضاح مستحق إلى أطراف ذات عالقة (إ

6,020,4303,678,700أخرىدائنةأرصدة
1,099,850,976861,430,862

رأس المال المكتتب بھ والمدفوع18

سھم بقیمة 150,000,000لیرة سوریة موزع على15,000,000,000یبلغ رأسمال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع
نیسان 26. تم بتاریخ 2016كانون األول 31وفي 2017كانون األول31لیرة سوریة للسھم كما في 100قدرھا اسمیة

من 100تعدیل القیمة االسمیة للسھم لتصبح 2012 / من 91لیرة سوریة وذلك بما یتفق مع أحكام المادة /500لیرة سوریة بدًال
.2011شباط 14/ تاریخ 29/قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشریعي رقم

جمیع أسھم البنك االسمیة تقسم الى ثالث فئات:

فئة أـ وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو اعتباریین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. 
مصرفنشرةصرفسعربالعمالت األجنبیة حسببالنسبة للسوریین المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم

من رأسمال البنك.%33.77تشكل ھذه الفئة . المعتمدةالمركزيسوریة
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(تتمة)رأس المال المكتتب بھ والمدفوع18

متھا فئة ب ـ وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قی
من رأسمال البنك.%50.81وتشكل ھذه الفئة . المعتمدةالمركزيسوریةمصرفنشرةصرفسعربالعمالت األجنبیة حسب

والمالي والمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة. المصرفيفئة جـ ـ ھي األسھم التي تملكھا بعض مؤسسات القطاع العام السوري 
ل البنك.  من رأسما%15.42تشكل ھذه الفئة 

من رأسمال البنك من خالل تملكھ ألسھم الفئة ب.%50.81یمتلك بنك قطر الوطني ـ قطر ما نسبتھ 

:ما یليسھم موزعة بین لیرة سوریة ودوالر أمریكي ك150,000,000ن أسھم البنك البالغة إ

لیرة سوریةدوالر أمریكيعدد األسھم

7,359,979,000-73,599,790السوریةرأس المال المدفوع باللیرة 
76,400,210164,173,9907,640,021,000رأس المال المدفوع بالدوالراألمریكي

150,000,000164,173,99015,000,000,000

- ن السماح لبنك قطر الوطني المتضم2017تشرین األول 29تاریخ )أل/1387(ف سوریة المركزي القرار رقم صدر عن مصر
حیث .2017كانون األول 31مدة أقصاھا دوالر أمریكي خالل 8,150,000سوریة بترمیم مركز القطع البنیوي بما ال یتجاوز مبلغ 

.2017كانون األول 31تاریخ دوالر أمریكي إلى مركز القطع البنیوي حتى 5,550,000بتحویل مبلغ 2017قام البنك خالل عام 
حتى نھایة عامالقطع البنیوي مركزلترمیمد الفترة المحددة بالسماح بتمدیبالموافقة على طلب البنك م مصرف سوریة المركزي قا

. 2018آذار 12/ م ن تاریخ 30وذلك بالقرار رقم ، دوالر أمریكي2,600,000البالغة بالقیمة المتبقیة و2018

:2017ع البنیوي بالعمالت األجنبیة خالل عام یوضح الجدول التالي الحركة على مركز القط

البنیويمركز القطع
1الرصید كما في 

2017كانون الثاني 
المحول من القطع 

التشغیلي
31الرصید كما في 

2017كانون األول 

150,350,0005,550,000155,900,000الدوالراألمریكي

االحتیاطیات19

قانونياحتیاطي- 
2008شباط 4الصادر بتاریخ ) 1/م ن/ب362(على قانون الشركات وإشارة إلى قرار مجلس النقد والتسلیف رقم بناء 

من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد %10یتم تحویل 2009كانون الثاني 20بتاریخ 369/100/3وإلى التعمیم رقم 
نوني. یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح استبعاد أثر فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي القا

لـ  من رأسمال البنك.%25رصید االحتیاطي القانوني مساویاً

:یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي القانوني
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة

28,183,862,115(12,021,422,393)الربح قبل الضریبة) ةر(الخسا
(27,180,273,000)12,619,150,000فروقات القطع غیر المحققة)أرباحخسائر (

597,727,6071,003,589,115
59,772,761100,358,912%10احتیاطي قانوني 

104,342,2923,983,380رصید بدایة السنة 
164,115,053104,342,292رصید نھایة السنة 
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ة)(تتماالحتیاطیات19

حتیاطي خاصا- 

إلى المادة رقم  وإشارة إلى قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 23/2002من قانون النقد األساسي رقم /97/استناداً
یتم 2009كانون الثاني20بتاریخ 369/100/3وإلى التعمیم رقم 2008شباط 4الصادر بتاریخ 1ب/نم /362

یبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي الخاص. یحق من األرباح الصافیة قبل الضر%10تحویل 
لـ  من رأسمال البنك. %100للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي الخاص مساویاً

:حتساب االحتیاطي الخاصیوضح الجدول التالي طریقة ا

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

28,183,862,115(12,021,422,393)الربح قبل الضریبة(الخسارة) 
(27,180,273,000)12,619,150,000فروقات القطع غیر المحققة)أرباحخسائر (

597,727,6071,003,589,115
59,772,761100,358,912%10احتیاطي خاص 

104,342,2923,983,380رصید بدایة السنة 
164,115,053104,342,292یة السنة رصید نھا

حتیاطي عام لمخاطر التمویل ا- 

على أحكام القرار  4/م ن/ب597المعدل لبعض أحكام القرار 2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4/م ن/ب650بناًء
طي عام لمخاطر في حال تحقیق أرباح في نھایة العام حجز احتیابنكیتوجب على ال2009كانون األول 9الصادر بتاریخ 

التمویل یحتسب كاآلتي:
من إجمالي محفظة الدیون العادیة المباشرة.1%

من إجمالي محفظة الدیون العادیة غیر المباشرة.0.5%
والمصنفة كدیون عادیة أو تتطلب على جزء التسھیالت االئتمانیة الممنوحة بضمانات شخصیة أو بدون ضمانة0.5%

خاصاً. اھتماماً

م منح المصارف مھلة حتى نھایة ت،المذكور أعاله4/م ن/ب650القرار منإلى أحكام الفقرة ب من المادة األولى واستناداً
كانون األول31لتكوین المخصص واالحتیاطي المطلوبین على التسھیالت االئتمانیة المنتجة القائمة بتاریخ 2013عام 

من قیمة المخصص واالحتیاطي المشار إلیھا أعاله، ویتم %25عن بحیث ال یقل المبلغ المشكل بنھایة كل عام 2009
توزیع حصة كل سنة على الفترات الربعیة بالتساوي.

) على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  والقرار رقم    2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902بناًء
والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ 1/م/1145رقم تعمیموال2014كانون الثاني 29) تاریخ 4ن/ب/م1079(

تم ، لحین صدور تعلیمات جدیدة)4/م ن/ب902(المتضمنین تمدید العمل بالقرار 2015حزیران 30بتاریخ 1/م/2271
وسیتم استكمال احتجاز ،ولتاریخھمن تاریخ صدور القرارتكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل االستمرار بتعلیق 

بلغ حیث ) والقرارات المعدلة لھ.4/م ن/ب902(حتیاطي العام لمخاطر التمویل عند انتھاء العمل بأحكام القرار رقم اال
كانون 31و2017كانون األول 31بتاریخ لیرة سوریة37,649,000مبلغرصید االحتیاطي العام لمخاطر التمویل 

. 2016األول 
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غیر محققةخسائر متراكمة محققة وأرباح مدورة20

لتعلیمات مصرف سوریة المركزي وبناء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( والتعمیم 2008) لعام 1/م ن/ب362طبقاً
المحققة وغیر القابلة للتوزیع غیر، یتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع 2009شباط 12) بتاریخ 952/100رقم (

البنیوي من حساب األرباح المدورة أو الخسائر المتراكمة المحققة، وعلیھ فإنھ ال یوجد القطعمركزإعادة تقییم الناتجة عن 
.أرباح مدورة قابلة للتوزیع في تاریخ البیانات المالیة

الفوائد الدائنة21
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة
تسھیالت ائتمانیة مباشرة

شركات:
32,329,09248,512,506حسابات جاریة مدینة

391,677,083435,403,409قروض وسلف  
1,335,768104,603سندات محسومة 

أفراد:
62,350,19928,871,174قروض وسلف  
19,921,80411,180,659قروض عقاریة

1,176,762,7141,048,491,219أرصدة وإیداعات لدى المصارف 
786,680,835684,994,065تاریخ االستحقاقموجودات مالیة محتفظ بھا حتى

2,471,057,4952,257,557,635

الفوائد المدینة22
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة

28,744,49619,566,594ودائع المصارف

ودائع العمالء:
557,897,218376,235,903ودائع ألجل 

26,708,35819,855,322حسابات توفیر
57,57667,210حسابات جاریة

49,421,25929,490,943ةینقدناتیتام
662,828,907445,215,972
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صافي الدخل من العموالت والرسوم23

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

دائنة:الالعموالت والرسوم 
24,723,15320,771,818عموالت تسھیالت مباشرة

21,575,37521,508,224عموالت تسھیالت غیر مباشرة
22,448,64917,748,016خدمات)- عموالت على الحسابات البنكیة (اشتراكات 

7,674,2434,801,316خدمات)-عموالت بطاقات الصراف اآللي (اشتراكات 
4,544,4513,496,164عموالت على الحواالت البنكیة

9,394,7838,539,411أخرىعموالت
90,360,65476,864,949إجمالي العموالت والرسوم الدائنة

العموالت والرسوم المدینة:
)10,325,373()13,382,173(عموالت مدفوعة للمصارف

)10,325,373()13,382,173(إجمالي العموالت والرسوم المدینة

76,978,48166,539,576ت والرسومصافي الدخل من العموال

یرادات تشغیلیة اخرى إ24

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

31,376,616-صافي أرباح استبعاد موجودات ثابتة
-146,973,404مصاریف مستحقة مستردة 

737,8502,118,598أخرى
147,711,25433,495,214

وظفیننفقات الم25

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

272,081,100248,564,714رواتب وأجور 
174,083,198116,035,164مكافآت

32,994,16223,672,947مساھمة البنك في الضمان االجتماعي
14,433,8759,962,372مصاریف طبیة

296,091-تعویض نھایة الخدمة
22,000,00011,100,000تدریب مصاریف

7,200,0005,813,423مزایا أخرى
522,792,335415,444,711
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مخصص الخسائر اإلئتمانیة)مصروفاسترداد (26

الشركات
والقروض األفراد

اإلجماليالعقاریة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2017

شرة تسھیالت ائتمانیة مبا
(500,990,000)-(500,990,000)المخصص الجماعي على الدیون المنتجةمصروف

تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة 
---مصروف المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة

(500,990,000)-(500,990,000)

الشركات
والقروض األفراد

جمالياإلالعقاریة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2016

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
643,284,000-643,284,000المخصص الجماعي على الدیون المنتجةاسترداد

تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة 
---مصروف المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة

43,284,0006-643,284,000

تشغیلیة اخرىمصاریف 27
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة

255,427,338206,865,446مصاریف أجھزة الكمبیوتر 
165,273,157126,711,011التأمین

83,232,94065,009,819الربط الشبكي
56,130,19338,390,749أعباء ورسوم حكومیة

50,000,01030,874,058)30إیضاح دارة (اإلتعویضات مجلس 
40,516,21039,301,105إیجار العقارات

36,925,63231,284,296أتعاب خبراء واستشاریین
28,243,43817,644,115محروقات

26,152,25421,630,176ضیافة وسفر وانتقال
25,943,01522,579,879قرطاسیة والمطبوعات

25,144,00016,350,800كھرباء ومیاه
24,614,93218,741,451تنظیف وأمن وحراسة ونقل أموال

23,579,37726,379,876صیانة
21,731,00720,845,750مصاریف استشارات قانونیة 

21,074,00018,578,150مھمات
15,866,02218,932,394عالقات عامة

15,648,53915,444,601دعایة واإلعالن
12,606,22214,299,136إتصاالت

20,670,72619,125,377أخرى
948,779,012768,988,189
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ةسنالربح (خسارة) للسھم من والمخفضةالحصة األساسیة28

ة سھم القائمة خالل السنح لعدد األوسط المرجمتة على السنأرباح ال(خسائر)یتم حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة
وذلك كما یلي:

20172016

27,827,785,000)12,293,371,851(ربح السنة (لیرة سوریة)(خسارة) 
150,000,000150,000,000المتوسط المرجح لعدد األسھم قید التداول خالل السنة (سھم) 

185.52)81.96(ریة)السنة (لیرة سوربح(خسارة) الحصة األساسیة للسھم من 

ى السنةربح (خسارة) إن الحصة المخفضة للسھم من  أثیر عل مطابقة للحصة األساسیة لعدم إصدار البنك ألدوات مالیة قد یكون لھا ت
.حصة السھم من األرباح عند ممارستھا

النقد وما في حكمھ29

المبالغ التالیة:یتكون النقد وما في حكمھ الظاھر في بیان التدفقات النقدیة من 

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

11,090,148,8834,623,613,322)*(سوریة المركزيمصرفنقد وأرصدة لدى 
6,772,223,06214,478,162,508یضاف: أرصدة لدى المصارف تستحق خالل ثالثة أشھر
)5,883,850,406()5,427,009,848(رینزل: ودائع المصارف التي تستحق خالل ثالثة أشھ

12,435,362,09713,217,925,424

ا سوریة المركزي في نشاطات البنك التشغیلیة الیومیة لذلك المصرفال یستخدم احتیاطي الودائع لدى )*( د وم یعتبر جزء من النق
.)3(إیضاح في حكمھ

مع أطراف ذات عالقة تعامالت30

وأعضاءالمساھمینومعوالزمیلة،الشقیقةوالشركاتالبنوكمعالبنكمعامالتكافةالعالقةذوياألطرافعمالمعامالتتتضمن
صنعفيھامتأثیرذاتأخرىأطرافأیةأورئیسیة،حصصاًفیھایملكونالتيالشركاتأوالتنفیذیةواإلدارةاإلدارةمجلس

.البنكفيالتشغیلیةأوالمالیةالقرارات

العمالءمعالبنكبھة التي یقوم بھاالمشاالمعامالتلھاتخضعالتيالشروطلنفسالعالقةذوياألطرافمعالمعامالتكافةعتخض
.والضماناتالفائدةمعدالتذلكفيبماالعادیین
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تعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)30

ئع عمالء البنك. إن معدالت الفائدة المطبقة على حسابات وودائع كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة مطابقة لمعدالت الفائدة المطبقة على حسابات وودا)*(
(**) تمثل األطراف األخرى شركات زمیلة للمؤسسة األم. 

المؤسسة األم 
والمؤسسات الشقیقة 

كبار المساھمین
لسمجوأعضاء

أخرى (**)اإلدارة

المجموع

20176201
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي
7,442,808,775 3,849,464,7024,937,959,485-1,088,494,783مصارف (أرصدة مدینة)اللدىأرصدة

43,730,800,00047,681,174,500--43,730,800,000مصارف (أرصدة مدینة)لالدىإیداعات
)1,037,598,883()889,496,634()882,084,379(-)7,412,255(المصارف (أرصدة دائنة)ودائع

12,936,55212,936,55215,352,660--مدینون مختلفون
778,408502,643,680412,089,895-501,865,272خرى)أالقبض (موجوداتمستحقةغیرمحققةفوائد
)82,439,130()608,043,280(-)608,043,280(-)*()العمالءاإلدارة (ودائعمجلسوأعضاءالمساھمینودائع

)36,523,960(----التأمینات النقدیة 
(3,041,402) )2,646,328(--)2,646,328(مستحق إلى أطراف ذات عالقة (مطلوبات أخرى)
(625,164) )490,047()490,047(--فوائد محققة غیر مستحقة الدفع (مطلوبات أخرى)

بنود خارج بیان المركز المالي 
207,619,800----كفاالت

الدخلعناصر بیان 
820,478,789 4,578,000979,176,367-974,598,367فوائد دائنة
(2,913,410) )19,745,551()9,355,140()10,390,411(-)*(فوائد مدینة

79,861 ----دائنةعموالت
(9,145,734) )11,956,340(--)11,956,340(مدینةعموالت

(30,874,058) )50,000,010(-)50,000,010(-تعویضات مجلس اإلدارة -مصاریف تشغیلیة أخرى 
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(تتمة)مع أطراف ذات عالقةتعامالت30

:یة العلیا للبنكدارة التنفیذومزایا أخرى) اإلفیما یلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت 

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

77,113,94064,226,232رواتب ومكافآت ومزایا أخرى 
27,379,18422,693,682بدالت أعضاء اإلدارة التنفیذیة العلیا

104,493,124919,914,86
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القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة31

قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

عادلة للموجودات والمطلوبات غیر المالیة. القیم الال یتضمن الجدول .المالیةبیاناتفي الوالمتضمنة فیما یلي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال تظھر بالقیمة العادلة 

20172016

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
(الخسارة)الربح

القیمة العادلةالقیمة الدفتریةاغیر المعترف بھ
(الخسارة) الربح 

اغیر المعترف بھ
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

مـوجودات المالیةالـ
- 3,563,143,082 3,563,143,082 - 9,236,389,2349,236,389,234أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

74,793 14,478,237,301 14,478,162,508 (2,320,903)6,772,223,0626,769,902,159أرصدة لدى المصارف
- 47,681,174,500 47,681,174,500 - 43,730,800,00043,730,800,000إیداعات لدى المصارف 

(22,121,070) 2,755,825,351 2,777,946,421 3,339,010,3903,349,494,69010,484,300تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
118,980,012 24,200,615,044 24,081,635,032 20,876,438,15620,953,680,40077,242,244موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

- 9,230,852,872 9,230,852,872 - 7,893,984,0387,893,984,038ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

المطلوبات المالیة
(49,635)  5,883,800,771  5,883,850,406 )1,516,609(5,427,009,8485,425,493,239ودائع المصارف

- 14,294,118,256 14,294,118,256 - 19,138,877,41619,138,877,416ودائع العمالء
- 563,357,816563,357,816- 852,751,733852,751,733تأمینات نقدیة

83,889,03296,884,100مجموع التغیر في القیم العادلة غیر المعترف بھ
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(تتمة)القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة31

قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)

:والتي ال تظھر بالقیمة العادلة في البیانات المالیةفیما یلي االفتراضات المستخدمة لتحدید القیم العادلة لألدوات المالیة

للقیمة العادلةا لمبلغ المسجل مساوي تقریباً
للقیمة العادلة. ینطبق ذلك على ودائع  ً من المفترض أن القیمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالیة قصیرة األجل مساویة تقریبا

التوفیر وتحت الطلب واألدوات المالیة ذات معدل فائدة متغیر.

األدوات المالیة ذات المعدل الثابت
یتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف األولي مع 

على التد فقات معدل الفائدة الحالي ألداة مالیة مماثلة. یتم احتساب القیمة العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناًء
لنقدیة المخصومة بإستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان واالستحقاق. یتم تسجیل القیمة العادلة ا

للسندات المتداولة في األسواق المالیة النشطة والمنتظمة بالرجوع إلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالیة. أما فیما یتعلق 
لتي لیست متداولة في أسواق مالیة نشطة منتظمة، یتم تحدید القیمة العادلة بإستخدام تقنیة التدفقات النقدیة المخصومة على بالسندات ا

ستحقاق.فعلي المناسب للفترة المتبقیة لالأساس مردود معدل الفائدة ال

العادلةالقیمةتدرج
: التاليالنحوعلىالمختلفةالمستویاتتعریفیتمحیثالتقییمطریقةإلىاستناداًالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةتحدیدیتم

. نشطةألسواقمطابقةالمالیةوالمطلوباتللموجوداتالمعلنةاألسعار: األولالمستوى
صورةبسواءالمالیةوالمطلوباتللموجوداترصدهیتمالذياألولالمستوىفيالمعلنالسعرغیرالمعلومات: الثانيالمستوى
.)األسعارمنمشتقةأي(مباشرةغیرأو) األسعارأي(مباشرة

. السوقفيالمرصودةتلكإلىتستندالالمالیةوالمطلوباتالموجوداتعنمعلومات: الثالثالمستوى



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
یضاحات حول البیانات المالیةإ

2017كانون األول 31

55

إدارة المخاطر32
مقدمة32.1
المخاطرإدارة إطار 

الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر

یتعرض البنك للمخاطر التالیة: 
مخاطر االئتمان للشركات واألفراد.- 1
مخاطر السوق وھي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.- 2
مخاطر الدفع المسبق.- 3
مخاطر السیولة.- 4
مخاطر التشغیل.- 5

ض البنك وأطر إدارة المخاطر یقدم ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض البنك لكل من المخاطر المبینة أعاله، كما یصف أغرا
وسیاساتھا واإلجراءات المتبعة من قبلھا لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة البنك لرأس المال.

إن مجلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إدارة المخاطر التي یتعرض لھا البنك وذلك من خالل اللجان وھي:
لجنة التدقیق وااللتزام-
نة الحوكمةلج-
لجنة المخاطر-
لجنة المكافآت والترشیحات-

جلنة إدارة املخاطر 

دارة املخاطرإرئيس

إدارة  املخاطر التشغيلية

خماطر السيولةقسم

إدارة خماطر السوق

املراقبة قسم املعلومات و 
االئتمانية

إدارة املخاطر االئتمانية

الدراسات قسم
املتابعةو 

خماطر الفائدة سمق
أسعار الصرفو 

خماطر الشركات قسم

املتابعة والسياسات قسمخماطر التجزئة قسم

خماطر االنظمةقسم

ختطيط استمرارية قسم
العمل

التحصيلقسم املتابعة و 

جملس اإلدارة

الرئيس التنفيذي 
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(تتمة)إدارة المخاطر32

)مقدمة (تتمة32.1

الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر
للمخاطر  شامالً تتبع ھذه اللجان بشكل مباشر إلى مجلس اإلدارة وترفع لھ التقاریر كل ثالثة أشھر على األقل والتي تحوي تقییماً

بة مع دراسات الجھد الدوریة للمحافظ كافة مع السیناریوھات المتعددة.وآلیات التحوط المطلو
وتتعاون ھذه اللجان بشكل كبیر ومتكامل مع اإلدارة التنفیذیة للبنك المسؤولة عن تھیئة كافة الظروف اللوجستیة واإلداریة إلمكانیة 

إلى تنفیذ توصیات إدارة المخاطر.قیام إدارة المخاطر بأعمالھا على أكمل وجھ وتقدیم المعلومات المطلوبة  لذلك، إضافًة

یجیة إدارة المخاطر تاسترا
ال یتجزأ من لة بھدف تعزیز مراقبة االلتزام وبناء إدارة مخاطر فعا-  توفیر نظام إداري متین بحیث تصبح فیھ إدارة المخاطر جزءاً

ملیة إعداد خطط األعمال لكافة أنشطة وخدمات البنك الجزء األھم في عسوریة و- من بنك قطر الوطني العمل الیومي لكل فرد ض
ككل.

المتقلبة التي یعمل بھا لمتاحة في ظل البیئة التنافسیة ولمخاطر الغتنام كافة الفرص ادارات على اتخاذ قرارات مدروسة لتحفیز اإل- 
البنك.

رفع سویة القرارات المتخذة والتأكد من البنك وللتحدیات التي تواجھ عمل تعظیم الربحیة من خالل التقییم األفضل تحسین األداء و- 
وجود أنظمة ضبط وتحكم داخلیة بھدف تخفیف الخسائر وخفض التكالیف. 

.إیجاد مصادر بدیلة لألموالولة واتخاذ الخطوات الالزمة إلدارة مخاطر السیص على تنویع مصادر أموال البنك والحر- 
المنسجمة مع سات الدولیة للمؤسسات المصرفیة والممارة ألفضل التجارب والخطوط العریضاتخاذ الخطوات الكفیلة لتحقیق- 

.یةالتشریعات المحلیة والدول
المخاطرإدارةلجنةمسؤولیة

أنیتوجبالمخاطر.إدارةإلى رئیسباإلضافةاإلدارة،مجلسأعضاءمنتنفیذیینغیرأعضاءتضممخاطرإدارةلجنةتشكیلیتم
.المصرفیةالمخاطرفي إدارةالخبرةذويومندرایةعلىةاللجنھذهأعضاءیكون

القائمبالنشاطإدارة المخاطر المرتبطةسیاساتتحدیدولرسمالمصرففيالمخاطرإدارةمعمتواصلبشكلوتقوم اللجنة بالعمل
أليالفوریةبالمعالجةالعلیادارةاإلقیامومتابعةالتأكد.مصرفي جدیدمنتجأونشاطبأيالمتعلقةتلكإلىباإلضافةللمصرف،
قدالتياألزماتوإدارةالطوارئخططتقدیممسؤولیةاللجنةعاتقعلىتقع.المخاطرإدارةقبلمنعنھاالتقریریتمتجاوزات

لمعاییر بازل والعلیااإلدارةمعبالتنسیقوذلكعرضة لھا،المصرفیكون ً بھذا قواعد مصرف سوریة المركزي للمصرف وفقا
.المجال

المخاطرإدارةالعلیا فيالتنفیذیةاإلدارةمسؤولیة
بشكلالمصرفلھاالتي یتعرضالمخاطركافةومتابعةإلدارةالالزمةالبنىكافةإیجادعلىالمصرففيالعلیااإلدارةتعمل

.مستمر
یضمنبماواضحبشكلوالصالحیاتتالمسؤولیاتحدیدعلىتساعدتنظیمیةومخططاتإجراءات،سیاسات،وضععلىالعمل
جھةمنالداخليالضبطنظامویفعلجھة،مناألقساممختلفبینالمصالحفيتعارضأيلتجنبوذلكوالصالحیاتالمھامفصل
لھایتعرضقدالتيالمخاطرأنواعكافةمواجھةفيمباشربشكلیساھمالذياإلداري األمرالتواصلقنواتتحدیدخاللمنثانیة

.المصرف
.المخاطر المحددةسقوفمعیتفقبمااإلدارةمجلسقبلمنالمعتمدةالمخاطرإستراتیجیةتنفیذعلىالعمل

المخاطرإدارةفيالداخليالتدقیقمدیریةمسؤولیة
ھذهاستقاللیةمدىنالمخاطر ومإلدارةالالزمةاألساسیةالبنىتوفرمنالتأكدمسؤولیةالداخليالتدقیقإدارةعاتقعلىتقع- 

.اإلدارة
المخاطر.إلدارةالعامةالسیاسةفيالواردةواإلجراءاتباألنظمةالتقیدمدىمنالتحقق- 
. المصرفوعملیاتكافة أنشطةمستوىعلىالمتبعةقیاسھاوآلیاتالمخاطرعلىالتعرفأنظمةوفعالیةكفایةمدىتقییم- 
علیھاالتعرفتمالتيبالمخاطرالتحكمسبیلفيالموضوعةالرقابةوإجراءاتالداخليطالضبأنظمةوفعالیةكفایةمدىتقییم- 

. المخاطرھذهقیاسصحةمنوالتأكد
.
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)(تتمةإدارة المخاطر32

)مقدمة (تتمة32.1

عملیة إدارة مخاطر االلتزام
لتشریعات الناظمة للعمل المصرفي والمالي االلتزام مسؤولیة التأكد من التزام البنك بالقوانین وامخاطرتقع على عاتق إدارة - 

المركزي، وعلیھا تقدیم المشورة القانونیة واإلجرائیة الكفیلة بالتطبیق سوریة مصرف صادرة عن مجلس النقد والتسلیف والسیما ال
لما تنص علیھ التشریعات، وھي المسؤولة عن تدریب الموظفین على ما ھو نا .ظم لعملھم قانوناًالسلیم لألعمال واإلجراءات وفقاً

من مجلس اإلدارة بأھمیة دلیل الحوكمة في وضع قاعدة لتطور البنك في المستقبل وتحسین أداءه وتدعیم الثقة في - إیماناً
كامل مع الدلیل االسترشادي الصادر عن مجلس النقد  نشاطاتھ أمام المودعین والمساھمین، تم صیاغة دلیل الحوكمة بانسجاٍم

دات لجنة بازل، وتقوم دائرة مراقبة االلتزام بمتابعة مدى لیمات ھیئة األوراق واألسواق المالیة وإرشاوالتسلیف وعن تع
االلتزام بدلیل الحوكمة.

للدراسات والمتابعات والتوصیات الخاصة بذلك، - وتعمل إدارة المخاطر على اإلحاطة بالمخاطر االئتمانیة بشكل كامل وفقاً
إلى البدء بأعمال إ لرسم إضافًة دارة المخاطر التشغیلیة من خالل جمع الحوادث ودراستھا وإنشاء قاعدة بیانات لھا وصوالً

بتفعیل دراسات اختبارات الجھد لمخاطر السوق السیما ألسعار الفائدة  تم البدء أیضاً سیناریوھات التحوط لھا، وأخیراً
وتقلبات سعر الصرف وأثرھا على المحفظة والسیولة.

، ومن أھمھا الفرضیات المتعلقة بالقطاعات 2بنك بإجراء اختبارات الجھد فیما یتعلق بالمخاطر وفق معاییر بازل كما یقوم ال-
االقتصادیة، المناطق الجغرافیة، والضمانات.

قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر
موح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر. تتم مراقبة المخاطر من قبل إدارة المخاطر والسیطرة علیھا من خالل مراقبة الحدود المس

عمل البنك وعوامل السوق المختلفة المحیطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول مع التركیز استراتیجیةوتعكس ھذه الحدود 
توقعة التي على قطاعات مالیة معینة. ویتم جمع المعلومات من اإلدارات المختلفة للبنك وتحلیلھا للتعرف المبكر على المخاطر الم

قد تنجم عنھا. ثم تعرض ھذه المعلومات على مجلس إدارة البنك واللجان المختصة والرئیس المباشر لكل إدارة من إدارات العمل 
ذات العالقة.

كما یتم تدقیق عملیات إدارة المخاطر بشكل دوري من قبل لجنة إدارة المخاطر وذلك من خالل فحص كفایة اإلجراءات المتخذة 
االلتزام باإلجراءات المطلوبة. ویتم مناقشة نتائج التدقیق مع إدارات البنك.ومدى 

تخفیض المخاطر
، یتم استخدام مشتقات وأدوات مالیة أخرى بما یتماشى مع القوانین واألنظمة النافذة إلدارة كجزء من عملیة إدارة المخاطر

نبیة واالئتمان. وتقیم المخاطر قبل الدخول في عملیات تحوط. كما تقوم المراكز الناتجة عن التغیر في أسعار الفائدة والعمالت األج
، یقوم البنك بتنفیذ عملیات حالة وجود عملیات تحوط غیر فعالةدائرة المخاطر بمراقبة فعالیة عملیات التحوط بشكل شھري، وفي 

تحوط مناسبة لتخفیف أثر ھذه العملیات.

خاطر اإلئتمانم32.2

مخاطر تعرض البنك لخسائر مالیة في حال لم یتمكن العمیل أو الطرف المقابل في أداة مالیة من الوفاء تتمثل مخاطر االئتمان ب
بالتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ تلك المخاطر بصورة أساسیة من قروض وتسلیفات البنك إلى العمالء والبنوك األخرى ومن األوراق 

المالیة االستثماریة.

الئتمان عن طریق التنویع في االستثمارات في األسھم والسندات وفي أسواق رأس المال واألنشطة ویقوم البنك بإدارة مخاطر ا
االئتمانیة والتمویلیة لتفادي تركز المخاطر مع أحد أو مجموعة من العمالء ضمن منطقة عمل محددة أو نشاط اقتصادي معین. 

، رھن العقارات واألسھم. ، السنداتمل الضمانات على النقدیةویقوم البنك بالحصول على ضمانات كلما كان ذلك ضروریاً. وتشت

:لتخفیض مخاطر االئتمان فیما یليویمكن تلخیص أھم اإلجراءات التي یقوم بھا البنك

إعداد الدراسات االئتمانیة عن العمالء والبنوك قبل التعامل معھم، وتحدید معدالت الخطر االئتماني المتعلقة بذلك.-
الضمانات الكافیة لتخفیض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك.الحصول على-
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خاطر اإلئتمان (تتمة)م32.2
المتابعة والدراسة الدوریة للعمالء والبنوك بھدف تقییم مراكزھم المالیة واالئتمانیة وتقدیر االنخفاض بالقیمة على كل من -

ي والتجمیعي.المستوى الفرد
لتركیز المخاطر.- توزیع محفظة القروض والتسلیفات واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تالفیاً

الضمانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانیة 
قاًیعتمد البنك على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وف

لمعاییر وأسس معتمدة.
وأبرز أنواع الضمانات ھي:

: الرھونات للمباني السكنیة والعقارات والضمانات النقدیة.بالنسبة للقروض التجاریة·
: الرھونات للمباني السكنیة والرواتب والضمانات النقدیة.بالنسبة لألفراد·

للشروط االتفاقیةت إضاتراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات ویتم طلب ضمانا ، ویتم مراجعة القیمة السوقیة فیة وفقاً
.الشأنبھذاالمركزيالمصرفلمتطلباتووفقاًسنويبشكلوذلكللضمانات خالل دراسة كفایة مخصص الخسائر االئتمانیة.

ً تقییم انخفاض القیمة إفرادیا
یوم أو وجود صعوبات 180الفائدة لفترة تزید عن إن المؤشرات الرئیسیة النخفاض قیمة القروض ھي استحقاق األصل أو 

واإلخالل بشروط العقد األصلي. یقوم البنك بتقییم انخفاض القیمة بشكل منفرد النقدیةمالیة تواجھ العمیل أو تؤثر على تدفقاتھ 
وبشكل جماعي مع األخذ بعین االعتبار القرارات الصادرة عن مصرف سوریة المركزي.

مقابل التسھیالت غیر المنتجةالمخصص اإلفرادي 
لمؤشرات قرار مجلس النقد والتسلیف  یحدد البنك مالئمة المخصصات لجمیع القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، وفقاً

للمؤشرات التالیة:902وتعدیالتھ بالقرار رقم (597رقم ) ووفقاً
التأخر في انجاز المشروع موضوع التسھیالت،·
وضعھ عند مواجھة صعوبات مالیة،قدرة العمیل على تحسین ·
العوائد المتوقعة عند تصفیة األعمال في حال اإلفالس،·
توفر مصادر مالیة أخرى والقیمة المتوقع تحقیقھا للضمان،·
،فترة التدفقات النقدیة المتوقعة·
یتم تقییم الخسائر االئتمانیة في تاریخ كل بیان مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك.·

مقابل التسھیالت المنتجةالجماعي المخصص 
یتم تقییم المخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسبة للقروض والسلف التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد أو 
في حال عدم وجود دلیل موضوعي على انخفاض القیمة بشكل منفرد. یقوم البنك في تاریخ كل بیان مركز مالي بتقییم 

كل محفظة على حدة.المخصص ومراجعة 
یؤخذ باالعتبار عند التقییم الجماعي انخفاض القیمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دلیل موضوعي على انخفاض 

.موضوعيالقیمة بشكل 
یتم تقییم خسارة انخفاض القیمة باعتبار العوامل التالیة:

مستویات الحالیة للتسھیالت المتعثرة وغیرھا، التأخر الناجم عن تاریخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادیة الحالیة، ال
تاریخ تحقق الخسائر وتاریخ تحدید ضرورة وجود مخصص إفرادي لھذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة 

سنة.واالستردادات في حال انخفاض القیمة. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن تحدید طول ھذه المدة التي قد تمتد إلى
تقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القیمة للتأكد من توافقھ مع سیاسات البنك العامة. 

اختبارات الجھد
، بما یتعلق بـ:2یقوم البنك بإجراء اختبارات الجھد فیما یتعلق بالمخاطر وفق مقررات لجنة بازل 

یة مع عوامل أخرى على التسھیالت االئتمانیة الممنوحة وتصنیفھا االئتماني مخاطر االئتمان: دراسة تأثیر العوامل االقتصادیة السلب
واالنعكاسات على أداء المحفظة والخسائر التي یمكن أن یتكبدھا البنك وفق ھذه الفرضیات.
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خاطر اإلئتمان (تتمة)م32.2

(تتمة)اختبارات الجھد
بازل مخاطر السوق وفق سیناریوھات ومعاییر محددة من قبل لجنة ھد للتحوط من ي اعداد اختبارات ججرمخاطر السوق: 

مصرف سوریة المركزي، فمن أجل تحدید األثر المحتمل على السیولة یجري اعداد اختبار صافي الفجوة المحتملة التراكمیة  و
ناتج عن ضرب  كل فجوة  زمنیة بنسبة وزن على مدى فترة شھر واحد (في سلم االستحقاق)، كما یتم تطبیق اختبار اإلجھاد ال

للنسب التي حددھا وفاق بازل لھذا الشأن) ً Earning perspective & Economic valueمعینة (وفقا perspective
لتبیان مدى تحمل المصرف لمخاطر أسعار الفائدة.

یتم استخدام القیمة التاریخیة للخطر ( قصى للخسارة المحتملة على مدى الفترة المقبلة بسبب) من أجل تقدیر الحد األVARو أخیراً
أسعار الصرف.تذبذب 

إلى ما یمكن أن یتعرض لھ المصرف  الموجوداتتم اعتماد سیناریو فقدان المخاطر التشغیلیة:  التي تقع بمناطق غیر آمنة إضافًة
فإن تحویل ا بشركة التأمین من مخاطر أخرى یمكن ان تؤثر على ربحیة وأصول البنك، وأخیراً لمخاطر الى طرف ثالث متمثالً

التحوط لھ كأحد سیناریوھات التحمل.یعتبر من أھم سبل ادارة الخطر وBBBمن خالل بولیصة التأمین الشاملة 

المحفظةعلىتفصیلیةجھداختباراتعلىبناءجماعيبشكلاالئتمانیةالتسھیالتقیمةمخصصات إضافیة النخفاضاحتسابتم
حیث یتم اعتماد سیناریو ثابت یتمثل االئتمانیة.المحفظةعلىالمؤثرةوالعواملالمخاطرإلىمستندةووفق فرضیاتئتمانیةاال

عن597بمتطلبات القرار  الى سیناریو ثاني متغیر االمعدل لھ مع اھمال كافة902القرار عوضاً لضمانات العقاریة، اضافًة
بلغت المخصصات اإلضافیة ،لبنكالزمة للحالة االقتصادیة العامة مع انعكاسھا على عمالء اد والمتابعة الییعتمد على الرص
2016كانون األول 31في لیرة سوریة243,324,254مقابل2017كانون األول 31لیرة سوریة في 695,564,714

من المخا .طر والعوامل المؤثرة على المحفظة االئتمانیةلمقابلة الخسائر المتوقعة من محفظة الدیون المنتجة العادیة انطالقاً

ضمانات وبعد تنزیل مخصص التدني:بإجمالي األرصدة قبل طرح أیةاالئتمانیة الجدول التالي الحد األقصى للمخاطر یوضح 
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة
بنود داخل بیان المركز المالي 

3,563,143,082 9,236,389,234أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
14,478,162,508 6,772,223,062أرصدة  لدى المصارف

47,681,174,500 43,730,800,000یداعات لدى المصارف إ
2,777,946,421 3,339,010,390تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

25,049,851 17,921,096األفراد 
94,621,319 185,177,515القروض العقاریة

860,589,896 876,582,783المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
1,797,685,355 2,259,328,996الشركات الكبرى

24,081,635,032 20,876,438,156موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
673,686,410 736,683,182موجودات أخرى

9,230,852,872 7,893,984,038سوریة المركزيمصرفجمدة لدى ودیعة م
92,585,528,062 102,486,600,825

بنود خارج بیان المركز المالي 
648,594,187682,943,784الكفاالت:

337,907,266411,689,390حسن تنفیذ
161,983,92153,008,144دفع

148,703,000218,246,250أخرى
2,426,458,2241,011,193,287سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 

161,369,54075,132,420سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر مستغلة 
95,821,950,013104,255,870,316إجمالي المخاطر اإلئتمانیة
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مخاطر اإلئتمان (تتمة)32.2

حسب درجة المخاطراالئتمانیة المباشرة یع التعرضات توز
على أحكام القرار رقم  من تاریخ الصدور وحتى نھایة عام 2012تشرین الثاني 13الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء (وتم تمدید العمل بھ 2013عن مجلس النقد والتسلیف والذي یعتبر نافذاً

التعمیم رقم 2014حتى نھایة عام 2014كانون الثاني 29بتاریخ 4ن/ ب/م1079بموجب القرار رقم  حزیران 30بتاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ 1/م/1145وصدر الحقاً
لبعلحین صدور تعلیمات جدیدة بھذا الخصوص)2015المتضمنین تمدید العمل بھ خالل عام 2015 2009كانون األول 9الصادر بتاریخ 4/م ن/ب597ض أحكام القرار رقم حیث جاء ھذا القرار معدالً

الصادرین عن مجلس النقد والتسلیف كما یلي:2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4/م ن/ب650وبعض أحكام القرار 

الشركات  

القروض العقاریةاألفراد2017
المؤسسات الصغیرة 

المجموعىالشركات الكبروالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

11,082,25885,974,73442,992,298140,049,290-دیون متدنیة المخاطر
19,543,183198,833,472857,524,3701,802,718,3432,878,619,368عادیة (مقبولة المخاطر)

46,775,669833,300,795880,876,184-799,720اً)خاصت المراقبة (تتطلب اھتماماًتح
20,342,903209,915,730990,274,7732,679,011,4363,899,544,842المجموع

18,375,629208,082,530678,642,8731,625,638,5132,530,739,545منھا غیر مستحقة
1,967,2741,833,200311,631,9001,053,372,9231,368,805,297)*(:قةمنھا مستح

1,167,5541,833,200279,848,5571,053,372,9231,336,222,234یوم60لغایة 
31,783,343-31,783,343--یوم90لغایة 61من

799,720---799,720یوم179یوم لغایة 91من 
8,828,1422,896,595,9302,916,366,615-10,942,543غیر عاملة:

-----دون المستوى
-----مشكوك فیھا

8,828,1422,896,595,9302,916,366,615-10,942,543ھالكة (ردیئة)
31,285,446209,915,730999,102,9155,575,607,3666,815,911,457المجموع

)1,389,368,353()1,380,862,336()4,978,780(-)3,527,237(یطرح: فوائد معلقة
)2,087,532,714()1,935,416,034()117,541,352()24,738,215()9,837,113(یطرح: مخصص التدني

17,921,096185,177,515876,582,7832,259,328,9963,339,010,390الصافي

ممنوح.(*) یعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحقا ً إذا تجاوز السقف ال
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مخاطر اإلئتمان (تتمة)32.2

تتمة)توزیع التعرضات االئتمانیة المباشرة حسب درجة المخاطر (
الشركات  

القروض العقاریةاألفراد2016
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

94,158,693-94,158,693--دیون متدنیة المخاطر
26,190,767100,186,790707,282,451883,078,6211,716,738,629لمخاطر)عادیة (مقبولة ا

ً 107,854,923914,455,3711,022,468,421-158,127اً)خاصتحت المراقبة (تتطلب اھتماما
26,348,894100,186,790909,296,0671,797,533,9922,833,365,743المجموع

24,806,26397,504,824433,306,796777,597,4081,333,215,291منھا غیر مستحقة
1,542,6312,681,966475,989,2711,019,936,5841,500,150,452)*(منھا مستحقة:

1,384,5042,681,966437,738,631736,998,7981,178,803,899یوم60لغایة 
13,985,207-13,985,207--یوم90لغایة 61من

24,265,433282,937,786307,361,346-158,127یوم179یوم لغایة 91من 
11,505,7723,035,579,8143,059,529,371-12,443,785غیر عاملة:

-----دون المستوى
259,310,350259,852,205--541,855یھامشكوك ف

11,505,7722,776,269,4642,799,677,166-11,901,930ھالكة (ردیئة)
38,792,679100,186,790920,801,8394,833,113,8065,892,895,114المجموع

(1,221,324,439)(1,215,494,546)(3,021,456)-(2,808,437)یطرح: فوائد معلقة
(1,893,624,254)(1,819,933,905)(57,190,487)(5,565,471)(10,934,391)یطرح: مخصص التدني

25,049,85194,621,319860,589,8961,797,685,3552,777,946,421الصافي

ال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحقاً  إذا تجاوز السقف الممنوح.(*) یعتبر كامل رصید الدین مستحق في ح
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مخاطر اإلئتمان (تتمة)32.2
غیر المباشرة حسب درجة المخاطر توزیع التعرضات االئتمانیة

الشركات  

2017
والقروض األفراد

العقاریة
یرة المؤسسات الصغ
المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
80,706,774-80,706,774-دیون متدنیة المخاطر

348,047,373152,647,944500,695,317-عادیة (مقبولة المخاطر)
30,342,09617,350,00047,692,096-خاصاً)تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً

459,096,243169,997,944629,094,187-المجموع
459,096,243169,997,944629,094,187-منھا غیر مستحقة

----منھا مستحقة:
----یوم60لغایة 

----یوم90لغایة 61من
----یوم179یوم لغایة 91من 

19,500,000-19,500,000-غیر عاملة:
----دون المستوى
----مشكوك فیھا

19,500,000-19,500,000-ھالكة (ردیئة)
478,596,243169,997,944648,594,187-المجموع

)9,878,000(-)9,878,000(-نيیطرح: مخصص التد
468,718,243169,997,944638,716,187-الصافي

الشركات  

2016
األفراد والقروض 

العقاریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

40,643,904 -40,643,904 -دیون متدنیة المخاطر
598,251,880 322,862,744 275,389,136 -عادیة (مقبولة المخاطر)

24,548,000 -24,548,000 -خاصاً)تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
663,443,784 322,862,744 340,581,040 -المجموع
663,443,784 322,862,744 340,581,040 -ر مستحقةمنھا غی

- - - -منھا مستحقة:
- ---یوم60لغایة 

- ---یوم90لغایة 61من
- ---یوم179یوم لغایة 91من 

19,500,000 - 19,500,000 -غیر عاملة:
- ---دون المستوى
- ---مشكوك فیھا

19,500,000 -19,500,000 -ھالكة (ردیئة)
682,943,784 322,862,744 360,081,040 -المجموع

(9,886,000) -(9,886,000) -یطرح: مخصص التدني
673,057,784 350,195,040322,862,744 -الصافي
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إدارة المخاطر32

مخاطر اإلئتمان (تتمة)32.2
المركز المالي بیانوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت داخل ت

الشركات

األفراد2017
القروض 
العقاریة

المؤسسات الصغیرة 
المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

11,082,25885,974,73442,992,298140,049,290- دیون متدنیة المخاطر
4,169,579197,420,833726,597,5641,413,718,3432,341,906,319عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) 46,265,525210,244,755256,510,280- - تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
7,894,280276,134,660284,028,940- - غیر عاملة:

- - - - - دون المستوى
- - - - - مشكوك فیھا

7,894,280276,134,660284,028,940- - ھالكة (ردیئة)
4,169,579208,503,091866,732,1031,943,090,0563,022,494,829المجموع 

منھا:
11,082,258205,077,38743,292,299259,451,944- تأمینات نقدیة

- - - - - كفاالت مصرفیة مقبولة
4,169,579197,420,833654,403,1661,600,801,5392,456,795,117عقاریة

7,251,550298,996,218306,247,768- - أسھم متداولة
- - - - - سیارات وآلیات
- - - - - كفاالت شخصیة

4,169,579208,503,091866,732,1031,943,090,0563,022,494,829المجموع

الشركات

األفراد2016
القروض 
العقاریة

المؤسسات الصغیرة
المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

94,158,693 - 94,158,693 - - دیون متدنیة المخاطر
1,396,244,136 777,601,785 514,834,603 98,495,280 5,312,468 خاطر)عادیة (مقبولة الم

خاصاً) 370,512,755 283,237,791 87,274,964 - - تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
11,174,631315,026,469326,201,100- - غیر عاملة:

- - - - - دون المستوى
256,134,660 256,134,660- - - مشكوك فیھا

70,066,440 11,174,63158,891,809- - ھالكة (ردیئة)
5,312,46898,495,280707,442,8911,375,866,0452,187,116,684المجموع 

منھا:
154,993,368 6,742,701 148,250,667 - - تأمینات نقدیة

- - - - - كفاالت مصرفیة مقبولة
2,032,123,316 1,369,123,344 559,192,224 98,495,280 5,312,468 عقاریة

- - - - - أسھم متداولة
- - - - - سیارات وآلیات
- - - - - كفاالت شخصیة

2,187,116,684 1,375,866,045 707,442,891 98,495,280 5,312,468 المجموع 

باالعتبار أال تزید قیمة الضمانة عن مبلغ تم توزیع القیمة العادلة للضمانات  لكل عمیل افرادیاً.التسھیالتأخذاً
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إدارة المخاطر (تتمة)32

مخاطر اإلئتمان (تتمة)32.2

المركز المالي بیانخارجتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت 
الشركات

2017
والقروض األفراد

العقاریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىمتوسطةوال
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

80,706,774- 80,706,774- دیون متدنیة المخاطر
207,822,544139,919,194347,741,738- عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) 17,556,00017,350,00034,906,000- تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
- - - - غیر عاملة:

- - - - دون المستوى
- - - - مشكوك فیھا

- - - - ھالكة (ردیئة)
306,085,318157,269,194463,354,512- المجموع 

منھا:
184,330,10327,888,750212,218,853- تأمینات نقدیة

- - - - كفاالت مصرفیة مقبولة 
121,755,215113,637,500235,392,715- عقاریة

15,742,94415,742,944- - أسھم متداولة
- - - - سیارات وآلیات
- - - - كفاالت شخصیة

306,085,318157,269,194463,354,512- المجموع 

الشركات

2016
األفراد والقروض 

العقاریة
المؤسسات الصغیرة 

جموعالمالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

40,643,904 - 40,643,904- دیون متدنیة المخاطر
407,175,700  322,862,744 84,312,956- عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) 6,899,500  - 6,899,500  - تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
- - - - غیر عاملة:

- - - - دون المستوى
- - - - مشكوك فیھا

- - - - ھالكة (ردیئة)
131,856,360322,862,744454,719,104- المجموع 

منھا:
95,355,15358,696,460154,051,613- تأمینات نقدیة

- - - - كفاالت مصرفیة مقبولة 
36,501,207264,166,284300,667,491- عقاریة

- - - - أسھم متداولة
- - - - سیارات وآلیات
- - - - كفاالت شخصیة

131,856,360322,862,744454,719,104- المجموع 

باالعتبار أال تزید قیمة الضمانة عن مبلغ  لكل عمیل افرادیاً.التسھیالتتم توزیع القیمة العادلة للضمانات أخذاً
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مة)دارة المخاطر (تتإ32
مخاطر اإلئتمان (تتمة)32.2

الدیون المجدولة
ھي تلك الدیون التي سبق وأن ُصنفت كتسھیالت ائتمانیة غیر عاملة واخرجت من إطار التسھیالت االئتمانیة غیر العاملة بموجب 

مبلغ2017كانون األول 31جدولة أُصولیة وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، وقد بلغ اجمالي الدیون المجدولة في 
.2016كانون األول 31لیرة سوریة في 628,601,845لیرة سوریة مقابل 9,559,374

الدیون المعاد ھیكلتھا
عادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع التسھیالت االئتمانیة من حیث تعدیل األقساط أو إطالة عمر التسھیالت االئتمانیة أو تأجیل إیقصد ب

كانون األول 31بلغت الدیون المعاد ھیكلتھا كما في ، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، بعض األقساط أو تمدید فترة السماح
.2016كانون األول31في لم یتم إعادة ھیكلة أي من الدیونفي حین 76,132,122مبلغ2017

نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر اإلئتمان: 
حیة مخاطر اإلئتمان بإستخدام آلیة داخلیة للتصنیف اإلئتماني، یوضح الجدول التالي یتم قیاس نوعیة الموجودات المالیة من نا

نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر اإلئتمان بإستخدام اآللیة الداخلیة للتصنیف اإلئتماني. إن األرقام المبینة ال تتضمن 
مخصص اإلنخفاض في القیمة:

المجموععاديجید
لیرة سوریةلیرة سوریةة سوریةلیرإیضاح

2017

سوریة مصرفأرصدة لدى 
9,236,389,234-39,236,389,234المركزي

41,088,494,7835,683,728,2796,772,223,062أرصدة لدى المصارف
43,730,800,000-543,730,800,000إیداعات لدى المصارف

محتفظ بھا حتى موجودات مالیة 
79,876,187,08011,000,251,07620,876,438,156تاریخ االستحقاق 

ودیعة مجمدة لدى مصرف
7,893,984,038-127,893,984,038المركزيةسوری

71,825,855,13516,683,979,35588,509,834,490

المجموععاديجید
لیرة سوریةلیرة سوریةریةلیرة سوإیضاح

2016

أرصدة لدى مصرف سوریة 
3,563,143,082 - 3,563,143,082 3المركزي

14,478,162,508 7,418,128,228 7,060,034,280 4أرصدة لدى المصارف
47,681,174,500 -547,681,174,500إیداعات لدى المصارف

ت مالیة محتفظ بھا حتى موجودا
24,081,635,032 711,744,592,32112,337,042,711تاریخ االستحقاق 

ودیعة مجمدة لدى مصرف 
9,230,852,872 -9,230,852,872 12سوریة المركزي

79,279,797,05519,755,170,93999,034,967,994
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إدارة المخاطر (تتمة)32

تمان (تتمة)مخاطر اإلئ32.2

توزیع التعرضات االئتمانیة حسب التصنیف الداخلي للمخاطر وحسب مؤسسات التصنیف الخارجیة:

التصنیف الداخلي 
20172016التصنیفما یعادل للمخاطر

S&Pلیرة سوریةلیرة سوریة
جید

AAA17,130,373,27212,793,995,954و حتى +AAA-من الدرجة األولى (*)
AA51,633,024,29862,843,016,570و حتى +AA-من الدرجة الثانیة
A3,062,457,5653,642,784,531و حتى +A-من الدرجة الثالثة

71,825,855,13579,279,797,055

عادي
BBB15,105,891,73918,644,890,295و حتى +BBB-من الدرجة الرابعة (**)

BB660,771,7251,107,686,736و حتى +BB-من الدرجة الخامسة
B917,315,8912,593,908و حتى +B-من الدرجة السادسة

16,683,979,35519,755,170,939
88,509,834,49099,034,967,994

من الدرجة األولى.جیدف المصرف المركزيتم اعتبار تصنی(*)
تم اعتبار تصنیف البنوك المحلیة عادي من الدرجة الرابعة.(**)

نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر اإلئتمان: 

سندات وأسناد وأذونات

یوضح الجدول التالي تصنیفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنیف الخارجیة:
االستحاقتاریخالموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى

20172016(*)التصنیفمؤسسةدرجة التصنیف
لیرة سوریةلیرة سوریة

AAS&P-8,104,755,858
AA-S&P6,813,729,515-

-AS&P3,062,457,5653,639,836,463
BBB+S&P4,379,479,2862,617,476,277
BBBS&P5,044,868,3387,825,463,061
BBB-S&P-786,416,637
BBS&P660,771,725-
BB-S&P-1,107,686,736
 B+S&P915,131,727-

20,876,438,15624,081,635,032

لتصنیف العالمیة. أو ما یعادلھا من مؤسسات اS&P(*)  التصنیف حسب مؤسسة التصنیف 
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إدارة المخاطر (تتمة)32

مخاطر اإلئتمان (تتمة)32.2

التركز الجغرافي
یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي كما یلي:

داخل القطر2017
دول الشرق األوسط 

المجموعأفریقیااألخرى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

9,236,389,234--9,236,389,234المركزيسوریةمصرفلدىأرصدة
6,772,223,062-5,678,992,1491,093,230,913أرصدة لدى المصارف 

43,730,800,000-43,730,800,000-مصارفلدىإیداعات
3,339,010,390--3,339,010,390تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

17,921,096--17,921,096األفراد 
185,177,515--185,177,515القروض العقاریة

876,582,783--876,582,783الشركات الصغیرة والمتوسطة
2,259,328,996--2,259,328,996الشركات الكبرى

18,692,419,7402,184,018,41620,876,438,156-قاالستحقاتاریخ حتىبھامحتفظمالیةموجودات
114,874,061577,225,09544,584,026736,683,182أخرىموجودات

7,893,984,038--7,893,984,038المركزيأسوریةمصرفلدىودیعة مجمدة
26,263,249,87264,093,675,7482,228,602,44292,585,528,062المجموع
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إدارة المخاطر (تتمة)32

مخاطر اإلئتمان (تتمة)32.2

(تتمة)التركز الجغرافي

داخل القطر2016
دول الشرق األوسط 

المجموعأفریقیااألخرى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

3,563,143,082 --3,563,143,082 المركزيسوریةمصرفلدىأرصدة
14,478,162,508 -7,062,708,674 7,415,453,834 أرصدة لدى المصارف 

47,681,174,500 -47,681,174,500 -مصارفلدىإیداعات
2,777,946,421 -- 2,777,946,421 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

25,049,851 --25,049,851 األفراد 
94,621,319 --94,621,319 القروض العقاریة

860,589,896 --860,589,896 الشركات الصغیرة والمتوسطة
1,797,685,355 --1,797,685,355 الشركات الكبرى

24,081,635,032 2,594,767,553 21,486,867,479 -قتاریخ االستحقاحتىبھامحتفظمالیةموجودات
673,686,410 52,569,450 499,742,775 121,374,185 أخرىموجودات

9,230,852,872 --9,230,852,872 المركزيأسوریةمصرفلدىودیعة مجمدة
102,486,600,825 2,647,337,003 76,730,493,428 23,108,770,394 المجموع
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إدارة المخاطر (تتمة)32

مخاطر اإلئتمان (تتمة)32.2

التركز حسب القطاع االقتصادي

:یبین الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي

المجموعأخرىخدمات- أفراد عقاراتتجارةصناعةمالي2017
ریةلیرة سولیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

سوریةمصرفلدىأرصدة
9,236,389,234- - - - - 9,236,389,234المركزي

6,772,223,062- - - - - 6,772,223,062أرصدة لدى المصارف 
43,730,800,000- - - - - 43,730,800,000مصارفلدىیداعاتإ

رةتسھیالت ائتمانیة مباش
981,114,8411,467,338,674185,177,515563,433,245141,946,1153,339,010,390- بالصافي)(

حتىبھامحتفظمالیةموجودات
7,728,861,24220,876,438,156- - - - 13,147,576,914تاریخ االستحقاق

599,914,04921,816,46936,977,2931,604,9186,507,98669,862,467736,683,182أخرىموجودات
سوریةمصرفلدىودیعة مجمدة

7,893,984,038- - - - - 7,893,984,038المركزي
81,380,887,2971,002,931,3101,504,315,967186,782,433569,941,2317,940,669,82492,585,528,062المجموع
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مخاطر اإلئتمان (تتمة)32.2

(تتمة)طاع االقتصاديالتركز حسب الق

المجموعأخرىخدمات- أفراد عقاراتتجارةصناعةمالي2016

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

سوریةمصرفلدىأرصدة
3,563,143,082 -----3,563,143,082 المركزي

14,478,162,508 -----14,478,162,508أرصدة لدى المصارف 
47,681,174,500 -----47,681,174,500مصارفلدىیداعاتإ

تسھیالت ائتمانیة مباشرة     
2,777,946,421 118,777,272 531,315,509 94,621,319 1,307,692,644 725,539,677 -(بالصافي)

حتىبھامحتفظمالیةموجودات
24,081,635,032 9,212,442,594 ----14,869,192,438خ االستحقاقتاری

673,686,410 77,055,433 18,291,183 1,135,755 24,607,978 14,619,092 537,976,969 أخرىموجودات
سوریةمصرفلدىودیعة مجمدة

9,230,852,872 -----9,230,852,872 المركزي
102,486,600,825 9,408,275,299 549,606,692 95,757,074 1,332,300,622 740,158,769 90,360,502,369المجموع
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السوقمخاطر 32.3

مخاطر أسعار الفائدة

وات رأس المال الناتجة عن یتعرض البنك لمخاطر السوق الخاصة بمعدالت الفائدة ومعدالت تبادل العمالت األجنبیة وأسعار أد
. ویطبق البنك تقییم داخلي لتقدیر مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بھا ولتقدیر الحد األقصى من الخاصة والعامةمتغیرات السوق

على مجموعة من االفتراضات المتعلقة بمتغیرات السوق بھدف السیطرة على ھذه المخاطر وإبقائھا  الخسائر المتوقعة اعتماداً
ن الحدود المسموح بھا والتي یتم مراقبتھا یومیاً.ضم

مخاطر أسعار الفائدة في سجالت المصرف
ى القیمة العادلة تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغیر في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلیة للبنك أو عل

عن طریق مراقبة فجوات أسعار الفائدة بالحصول على حدود معتمدة . ویتم إدارة ھذه المخاطر بصورة رئیسیة ةلألدوات المالی
إدارة المخاطر االلتزام بھذه الحدود وترفع تقاریرھا الدوریة إلى لجنة إدارة المخاطر وتوصي لفئات إعادة التسعیر. وتراقبمسبقاً

بالنتائج إلى مجلس اإلدارة. 

حساسیة أسعار الفائدة
التغیر المحتمل في أسعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة. وتتحدد حساسیة بیان الدخل یبین الجدول التالي حساسیة

باألثر الناتج عن تغیرات مفترضة في معدالت الفائدة على صافي إیراد الفوائد لمدة سنة واحدة اعتمادا على معدل سعر فائدة عائم 
أدوات التحوط وبالتالي یكون األثر على حقوق الملكیة ھو صافي التغیر في للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك أثر 

:إیرادات الفوائد بعد استبعاد أثر ضریبة الدخل

%2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 

%2زیادة 
20172016اللیرات السوریةب

الفجوة التراكمیة العملة

إیرادحساسیة
األرباح(الفائدة

)والخسائر
حقوقحساسیة

الفجوة التراكمیة الملكیة

إیرادحساسیة
األرباح(الفائدة

)والخسائر
حقوقحساسیة

الملكیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

10,964,568 14,619,424 730,971,213 )19,818,706()26,424,942()1,321,247,081(لیرة سوریة
716,612,425 955,483,233 47,774,161,636 33,244,860,554664,897,211498,672,908دوالر أمیركي

(1,052,693) (1,403,591) (70,179,553) 49,358,979987,180740,385یورو
(25,172) (33,563) (1,678,129) )22,964()30,618()1,530,905(جنیھ استرلیني
63,852 85,136 4,256,802 2,169,932,83843,398,65732,548,993عمالت أخرى

%2انخفاض 
20172016اللیرات السوریةب

الفجوة التراكمیة العملة

إیرادحساسیة
األرباح(الفائدة

)والخسائر
حقوقحساسیة

الفجوة التراكمیة الملكیة

إیراداسیةحس
ألرباح(االفائدة

)والخسائر
حقوقحساسیة

الملكیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(10,964,568) (14,619,424) 730,971,213 26,424,94219,818,706)1,321,247,081(لیرة سوریة
(716,612,425) (955,483,233) 47,774,161,636 )498,672,908()664,897,211(33,244,860,554دوالر أمیركي

1,052,693 1,403,591 (70,179,553) )740,385()987,180(49,358,979یورو
25,172 33,563 (1,678,129) 30,61822,964)1,530,905(جنیھ استرلیني
(63,852) (85,136) 4,256,802 )32,548,993()43,398,657(2,169,932,838عمالت أخرى
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إدارة المخاطر (تتمة)32

(تتمة)مخاطر السوق32.3

مخاطر العمالت

، لیرة السوریة العملة الرئیسیة لھ. یعتبر البنك الت في أسعار صرف العمالت األجنبیةتتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرا
اكز ال تتجاوز المستویات بوضع حدود لمراكز العمالت وتتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن المرویقوم مجلس اإلدارة

الخسائر في حال حدوث تغیر معقول في أثر التغیرات على صافي األرباح و. یقوم البنك بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة المحددة
أو الدخلثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في بیان می. رف مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتةأسعار الص

:المتوقعالربحما یمثل المبلغ الموجب صافينحقوق الملكیة بی

%10في سعر الصرف زیادةمخاطر العمالت: أثر ال
%10زیادة 

20172016باللیرات السوریة

مراكز القطعالعملة
األرباحعلىاألثر

الخسائرأو
حقوقعلىاألثر

مراكز القطعالملكیة
األرباحعلىاألثر

الخسائرأو
حقوقعلىاألثر

الملكیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

67,972,400,0006,797,240,0006,797,240,00077,795,600,5167,779,560,0527,779,560,052(بنیوي)دوالر أمیركي 
3,405,291340,529255,397129,492,50612,949,2519,711,938(تشغیلي)دوالر أمیركي

(13,969) (18,626) (186,257) )55,904()74,539()745,388(یورو
23 31 311 17,8651,7871,340جنیھ استرلیني

1,790,779 2,387,706 23,877,059 2,510,354251,035188,277العمالت األخرى

%10ت: أثر النقصان في سعر الصرف مخاطر العمال
%10انخفاض

20172016باللیرات السوریة

مراكز القطعالعملة
األرباحعلىاألثر

الخسائرأو
حقوقعلىاألثر

مراكز القطعالملكیة
األرباحعلىاألثر

ئرالخساأو
حقوقعلىاألثر

الملكیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(7,779,560,052) (7,779,560,052)77,795,600,516)6,797,240,000()6,797,240,000(67,972,400,000(بنیوي)دوالر أمیركي 
(9,711,938)  (12,949,251)  129,492,506)255,397()340,529(3,405,291(تشغیلي)دوالر أمیركي

13,969 18,626 (186,257) 74,53955,904)745,388(یورو
(23) (31) 311 )1,340()1,787(17,865جنیھ استرلیني

(1,790,779) (2,387,706) 23,877,059 )188,277()251,035(2,510,354العمالت األخرى
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إدارة المخاطر (تتمة)32

(تتمة)مخاطر السوق32.3

فجوة إعادة تسعیر الفائدة
یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب. 

دون الشھر2017
3من شھر إلى 

أشھر
6أشھر إلى 3من 

أشھر
أشھر إلى 6من 

أشھر9
أشھر إلى 9من 

شھر12
سنة إلى من

سنتین
3من سنتین إلى 

سنوات
4سنوات إلى 3من 

سنوات
سنوات إلى 4من 

سنوات5
5أكثر من 
المجموعبنود غیر حساسةسنوات

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف 

3,955,748,10812,147,639,043- - - - - - - - - 8,191,890,935سوریة المركزي

6,772,223,062- - - - - - - - - 6,272,223,062500,000,000أرصدة لدى مصارف

43,730,800,000- - - - - 5,886,000,0005,842,400,00012,992,800,0006,496,400,0008,153,200,0004,360,000,000اعت لدى مصارفاید
تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

3,339,010,390)560,875,400(500,839,327769,377,435697,255,705206,168,443186,327,931729,532,293458,460,732208,137,628141,383,4522,402,844(بالصافي)
موجودات مالیة محتفظ بھا 

20,876,438,156- - - 8,122,373,5063,099,563,4107,474,501,240- - 2,180,000,000- - حتى تاریخ االستحقاق

1,785,919,7601,785,919,760- - - - - - - - - - موجودات ثابتة

130,977,541130,977,541- - - - - - - - - - غیر ملموسةموجودات 

122,093,610122,093,610- - - - - - - - - - موجودات ضریبیة مؤجلة 

935,789,544935,789,544- - - - - - - - - - موجودات أخرى
ودیعة مجمدة لدى مصرف 

7,893,984,0387,893,984,038- - - - - - - - - - سوریة المركزي

20,850,953,3247,111,777,43515,870,055,7056,702,568,4438,339,527,93113,211,905,7993,558,024,1427,682,638,868141,383,4522,402,84414,263,637,20197,734,875,144مجموع الموجودات

المطلوبات

5,427,009,848- - - - - - - - - 2,364,925,4693,062,084,379ودائع المصارف

19,138,877,416- - - - - 10,697,168,0522,021,747,9081,758,802,7541,510,392,1702,631,750,385519,016,147ودائع العمالء

166,114,395852,751,733- - - - - 77,400,00037,877,982207,055,553364,303,803- تأمینات نقدیة

130,997,323130,997,323- - - - - - - - - - مخصصات متنوعة

1,099,850,9761,099,850,976- - - - - - - - - - مطلوبات أخرى

1,396,962,69426,649,487,296- - - - 13,062,093,5215,161,232,2871,796,680,7361,717,447,7232,996,054,188519,016,147مجموع المطلوبات

7,788,859,8031,950,545,14814,073,374,9694,985,120,7205,343,473,74312,692,889,6523,558,024,1427,682,638,868141,383,4522,402,84412,866,674,50771,085,387,848فجوة إعادة تسعیر الفائدة
الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر 

- 7,788,859,8039,739,404,95123,812,779,92028,797,900,64034,141,374,38346,834,264,03550,392,288,17758,074,927,04558,216,310,49758,218,713,34171,085,387,848الفائدة
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إدارة المخاطر (تتمة)32

(تتمة)سوقمخاطر ال32.3

(تتمة)فجوة إعادة تسعیر الفائدة
یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب.

دون الشھر2016
3من شھر إلى 

أشھر
6أشھر إلى 3من 

أشھر
9أشھر إلى 6من 

أشھر
أشھر إلى 9من 

من سنة إلى سنتینشھر12
3من سنتین إلى 

سنوات
4إلى سنوات3من 

سنوات
سنوات إلى 4من 

المجموعبنود غیر حساسةسنوات5أكثر من سنوات5

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف 

2,666,506,7555,433,814,108- - - - - - - - - 2,767,307,353یة المركزيسور

14,478,162,508- - - - - - - - - 10,520,643,5083,957,519,000أرصدة لدى مصارف

47,681,174,500- - - - - - 4,242,926,0007,632,092,50014,022,353,00011,073,002,00010,710,801,000ایداعت لدى مصارف
تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

2,777,946,421)55,419,321(739,353,485391,386,037161,019,914102,295,91988,393,821389,760,633401,213,402270,637,097177,610,516111,694,918(بالصافي)
موجودات مالیة محتفظ بھا حتى 

24,081,635,032- - 8,901,444,6153,701,867,9228,891,172,495- - - 2,587,150,000- - تاریخ االستحقاق

1,821,109,8911,821,109,891- - - - - - - - - - موجودات ثابتة

164,515,462164,515,462- - - - - - - - - - موجودات غیر ملموسة

394,043,068394,043,068- - - - - - - - - - موجودات ضریبیة مؤجلة 

891,279,500891,279,500- - - - - - - - - - موجودات أخرى
ودیعة مجمدة لدى مصرف 

9,230,852,8729,230,852,872- - - - - - - - - - سوریة المركزي

18,270,230,34611,980,997,53716,770,522,91411,175,297,91910,799,194,821389,760,6339,302,658,0173,972,505,0199,068,783,011111,694,91815,112,888,227106,954,533,362مجموع الموجودات

المطلوبات

5,883,850,406- - - - - - - - - 3,294,422,9282,589,427,478ودائع المصارف

14,294,118,256- - - - - 7,530,169,6101,861,772,5491,549,850,6861,331,399,2581,970,926,15350,000,000ودائع العمالء

132,614,910563,357,816- - - - - 49,050,00048,200,00041,231,008145,744,243146,517,655تأمینات نقدیة

1,973,016,3231,973,016,323- - - - - - - - - - مخصصات متنوعة

861,430,862861,430,862- - - - - - - - - - مطلوبات أخرى

2,967,062,09523,575,773,663- - - - 10,873,642,5384,499,400,0271,591,081,6941,477,143,5012,117,443,80850,000,000مجموع المطلوبات

7,396,587,8087,481,597,51015,179,441,2209,698,154,4188,681,751,013339,760,6339,302,658,0173,972,505,0199,068,783,011111,694,91812,145,826,13283,378,759,699فجوة إعادة تسعیر الفائدة
الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر 

- 7,396,587,80814,878,185,31830,057,626,53839,755,780,95648,437,531,96948,777,292,60258,079,950,61962,052,455,63871,121,238,64971,232,933,56783,378,759,699الفائدة
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إدارة المخاطر (تتمة)32

(تتمة)مخاطر السوق32.3

التركز في مخاطر العمالت األجنبیة

ما یوازي العمالت األجنبیة باللیرة السوریة

المجموعأخرىاسترلینيجنیھیورودوالر أمریكي2017
سوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
2,406,786,813148,455,9621,541,02212,566,0312,569,349,828المركزيسوریةمصرفلدىنقد وأرصدة

3,135,791,9961,957,228,7904,524,76372,747,7145,170,293,263أرصدة لدى المصارف 
43,730,800,000---43,730,800,000مصارفلدىإیداعات

253,076405,4957,2195,369671,159تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) 
20,876,438,156---20,876,438,156تاریخ االستحقاقحتىبھامحتفظمالیةموجودات
636,045,39388,6815296,603636,141,206أخرىموجودات

7,157,986,138---7,157,986,138المركزيسوریةرفمصلدىودیعة مجمدة
77,944,101,5722,106,178,9286,073,53385,325,71780,141,679,750

المطلوبات
5,410,932,892--3,738,800,7631,672,132,129ودائع المصارف

5,831,477,741304,419,2366,055,66882,815,3636,224,768,008ودائع العمالء
58,603,196--48,725,2159,877,981تأمینات نقدیة

-----مخصصات متنوعة
469,787,532--349,292,562120,494,970مطلوبات أخرى

9,968,296,2812,106,924,3166,055,66882,815,36312,164,091,628

17,8652,510,35467,977,588,122)745,388(67,975,805,291صافي التركز داخل بیان المركز المالي 
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إدارة المخاطر (تتمة)32

(تتمة)مخاطر السوق32.3

(تتمة)التركز في مخاطر العمالت األجنبیة 
ما یوازي العمالت األجنبیة باللیرة السوریة

المجموعأخرىجنیھ استرلینيیورودوالر أمریكي2016
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
1,792,769,842 22,435,538 1,666,263 132,844,230 1,635,823,811 المركزيسوریةمصرفلدىنقد وأرصدة

10,746,564,378 107,158,169 4,892,496 8,537,610,1812,096,903,532 لمصارف أرصدة لدى ا
47,681,174,500 ---47,681,174,500 مصارفلدىإیداعات

2,056,302 18,929 11,607 514,141 1,511,625 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) 
24,081,635,032 ---24,081,635,032 تاریخ االستحقاقىحتبھامحتفظمالیةموجودات
568,480,123 7,587 570 813,117 567,658,849 أخرىموجودات

8,494,854,972 ---8,494,854,972 المركزيسوریةمصرفلدىودیعة مجمدة
 91,000,268,9702,231,075,020 6,570,936 129,620,223 93,367,535,149

المطلوبات
5,817,354,001 --3,952,988,9011,864,365,100 ودائع المصارف

102,901,3647,959,983,739 6,570,625 356,215,697 7,494,296,053 ودائع العمالء
34,561,716--24,330,70810,231,008 تأمینات نقدیة

1,086,603,000---1,086,603,000مخصصات متنوعة
520,248,558 2,841,800 -449,472 516,957,286 مطلوبات أخرى

13,075,175,9482,231,261,277 6,570,625 105,743,164  15,418,751,014
77,948,784,135  23,877,059 311 (186,257) 77,925,093,022صافي التركز داخل بیان المركز المالي 
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إدارة المخاطر (تتمة)32

مخاطر الدفع المسبق32.4

رض  ي تع ن ف بق تكم دفع المس اطر ال كإن مخ الء البن ع العم ب أو دف ة طل ة نتیج ارة مالی ى خس اتھمإل ل اللتزام تحقاتھم قب أو مس
ودات ، مثل رھونات ذات معدالت فائدة ثاباستحقاقھا دة. إن موج دالت الفائ دنى مع دما تت كتة عن د البن ة ال تع د ثابت ل فوائ التي تحم

ر  دفع المسبق ھي غی ى ال ؤدي إل د ت ي ق ك، إن عوامل السوق األخرى الت ى ذل جوھریة بالنسبة إلجمالي الموجودات. باإلضافة إل
ر عتبر تأیالبنك. وبالتالي، فإن البنكعمل فیھا یجوھریة في األسواق التي  ثیر مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غی
ایة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق. االعتبارجوھري، بعد األخذ بعین 

مخاطر السیولة32.5

تمثل مخاطر السیولة مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلباتھ من النقد الجاھز أو تمویل زیادة في الموجودات نتیجة حدوث 
ابات في السوق مما یؤدي إلى نضوب فوري لبعض مصادر السیولة. وللحد من ھذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنویع مصادر اضطر

البنك التمویلیة وإدارة الموجودات مع األخذ بعین االعتبار متطلبات السیولة من حیث النقد وشبھ النقد وأوراق مالیة جاھزة 
للتداول.

یولة المتوسطة والعلیا والدنیا خالل السنة:والجدول التالي یظھر نسب الس

20172016

%367%275المتوسط خالل السنة

%468%316أعلى نسبة خالل السنة

%292%224أدنى نسبة خالل السنة

موجودات ویعكس الجدول التالي تواریخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك. وقد تم تحدید تواریخ االستحقاق التعاقدیة لل
والمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ المركز المالي وحتى تاریخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ بعین االعتبار تواریخ 
االستحقاق الفعلیة التي تعكسھا الوقائع التاریخیة لالحتفاظ بالودائع. وتراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات 

) من %5تأكد من توفر سیولة كافیة. كما یحتفظ البنك باحتیاطیات إلزامیة لدى مصرف سوریة المركزي تساوي (والمطلوبات لل
) من رأسمال البنك. كما یتم تقییم وإدارة السیولة باستخدام وسائل مختلفة مالئمة للبنك.%10متوسط ودائع الزبائن و(

، وصافي الفارق بینھما في ترة المتبقیة لالستحقاق التعاقديى أساس الفوالبیان التالي یوضح توزع الموجودات والمطلوبات عل
تاریخ البیانات المالیة:
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إدارة المخاطر (تتمة)32

مخاطر السیولة (تتمة)32.5

عند الطلب إلى أقل من 
أشھر6أشھر و3بین أشھر3بین شھر ووشھربین ثمانیة أیامثمانیة أیام

9شھور و6بین 
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةوسنةأشھر 9بین أشھر

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2017

نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة
1,057,490,16012,147,639,043------11,090,148,883المركزي 

6,772,223,062-----3,021,871,8163,250,351,246500,000,000أرصدة  لدى المصارف 
43,730,800,000-5,886,000,0005,842,400,00012,992,800,0006,496,400,0008,153,200,0004,360,000,000-ایداعات لدى المصارف

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
3,339,010,390)560,875,400(204,982,444295,856,883769,377,435697,255,705206,168,443186,327,9311,539,916,949(بالصافي)   

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 
20,876,438,156-20,876,438,156------االستحقاق 

1,785,919,7601,785,919,760-------موجودات ثابتة 
130,977,541130,977,541-------موجودات غیر ملموسة 

122,093,610-122,093,610------موجودات ضریبیة مؤجلة 
9,983,833186,991,689199,114,873287,871,331106,622,00546,497,22755,279,18443,429,402935,789,544موجودات أخرى 

سوریة مصرفودیعة مجمدة لدى 
7,893,984,0387,893,984,038-------المركزي 

14,326,986,9769,619,199,8187,310,892,30813,977,927,0366,809,190,4488,386,025,15826,953,727,89910,350,925,50197,734,875,144مجموع الموجودات 

5,427,009,848-----1,928,925,469436,000,0003,062,084,379ودائع المصارف 
19,138,877,416-8,702,500,6371,753,039,4892,263,375,8341,758,802,7541,510,392,1702,631,750,385519,016,147ودائع العمالء
852,751,733--243,514,39537,877,982207,055,553364,303,803--تأمینات نقدیة 

130,997,323130,997,323-------مخصصات متنوعة 
1,099,850,976-3,862,136200,190,527791,587,48531,525,38735,288,65931,794,7995,601,983مطلوبات أخرى 

10,635,288,2422,389,230,0166,360,562,0931,828,206,1231,752,736,3823,027,848,987524,618,130130,997,32326,649,487,296مجموع المطلوبات 

3,691,698,7347,229,969,802950,330,21512,149,720,9135,056,454,0665,358,176,17126,429,109,76910,219,928,17871,085,387,848لصافي ا

-3,691,698,73410,921,668,53611,871,998,75124,021,719,66429,078,173,73034,436,349,90160,865,459,67071,085,387,848الصافي التراكمي
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إدارة المخاطر (تتمة)32

مخاطر السیولة (تتمة)32.5

عند الطلب إلى أقل 
أشھر6أشھر و3بین أشھر3بین شھر ووشھربین ثمانیة أیاممن ثمانیة أیام

9شھور و6بین 
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأشھر وسنة9بین أشھر

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةوریةلیرة سلیرة سوریةلیرة سوریة2016

نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة
810,200,7865,433,814,108------4,623,613,322المركزي 

14,478,162,508-----5,905,605,5084,615,038,0003,957,519,000أرصدة  لدى المصارف 
47,681,174,500--4,242,926,0007,632,092,50014,022,353,00011,073,002,00010,710,801,000-ایداعات لدى المصارف

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
2,777,946,421)55,419,321(385,827,749353,525,736391,386,037161,019,914102,295,91988,393,8211,350,916,566(بالصافي)   

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 
24,081,635,032-24,081,635,032------االستحقاق 

1,821,109,8911,821,109,891-------موجودات ثابتة 
164,515,462164,515,462-------موجودات غیر ملموسة 

394,043,068-394,043,068------موجودات ضریبیة مؤجلة 
21,696,457121,332,800178,855,051195,022,146127,105,23561,249,455141,166,24144,852,115891,279,500موجودات أخرى 
سوریة مصرفودیعة مجمدة لدى 

9,230,852,8729,230,852,872-------المركزي 

10,936,743,0369,332,822,53612,159,852,58814,378,395,06011,302,403,15410,860,444,27625,967,760,90712,016,111,805106,954,533,362مجموع الموجودات 

5,883,850,406-----2,776,992,928517,430,0002,589,427,478ودائع المصارف 

14,294,118,256-5,934,275,5561,595,894,0541,861,772,5491,549,850,6861,331,399,2581,970,926,15350,000,000ودائع العمالء

563,357,816--49,050,000180,814,91041,231,008145,744,243146,517,655-تأمینات نقدیة 
827,654,9251,973,016,323-----1,145,361,398-مخصصات متنوعة 

861,430,862-5,288,892108,847,746623,400,46784,643,83420,034,80719,026,077189,039مطلوبات أخرى 

8,716,557,3763,416,583,1985,255,415,4041,675,725,5281,497,178,3082,136,469,88550,189,039827,654,92523,575,773,663مجموع المطلوبات 

2,220,185,6605,916,239,3386,904,437,18412,702,669,5329,805,224,8468,723,974,39125,917,571,86811,188,456,88083,378,759,699في الصا

-2,220,185,6608,136,424,99815,040,862,18227,743,531,71437,548,756,56046,272,730,95172,190,302,81983,378,759,699الصافي التراكمي
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إدارة المخاطر (تتمة)32

مخاطر السیولة (تتمة)32.5
بنود خارج بیان المركز المالي 

لغایة سنة
من سنة لغایة خمس 

المجموعسنوات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2017

648,594,187-648,594,187كفاالت صادرة لزبائن
كفاالت صادرة لمصارف

2,426,458,224-2,426,458,224غیر مستغلةمباشرةتسھیالت ائتمانیة سقوف
161,369,540-161,369,540غیر مستغلةمباشرةتسھیالت ائتمانیة غیر سقوف 

18,541,83031,950,32350,492,153التزامات عقود إیجار تشغیلیة
3,254,963,78131,950,3233,286,914,104

یة سنةلغا
من سنة لغایة خمس 

المجموعسنوات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2016

682,943,784 676,571,1086,372,676 كفاالت صادرة لزبائن
25,000,000-25,000,000كفاالت صادرة لمصارف

1,011,193,287 -1,011,193,287 غیر مستغلةمباشرةتسھیالت ائتمانیة سقوف 
75,132,420 -75,132,420 غیر مستغلةمباشرةتسھیالت ائتمانیة غیر سقوف 

68,885,858 15,417,33053,468,528 التزامات عقود إیجار تشغیلیة
1,803,314,14559,841,2041,863,155,349

مخاطر التشغیل32.6

ً البنكأعمالإدارةعنالناتجةالمخاطربأنھاتعرفلمركزيسوریة امصرفولقواعدبازل،وفاقسیماالالدولیةللمعاییروفقا
بالتدریبقصورأوالعملوسیاساتبمسارأخطاءأوداخليكاحتیالداخلھمنسواًءلھایتعرضأنیمكنوالتيالیومیةومھامھ

باإلضافة إلى والسیاسیة،طبیعیةوالاالقتصادیةواألزماتالخارجیةكاالحتیاالتخارجھمنأوتقنیة،مشاكلنتیجةأوللموظفین
.  والماليالمصرفيللعملالناظمةالدولیةوالمعاییروالتشریعاتبالقوانینااللتزامعدممخاطر

وتصنیفوتجمیعومتابعةبرصدالمخاطرإدارةمدیریةضمنالتشغیلیةالمخاطرقسمیقومالمخاطرمنالنوعھذاولمواجھة
بذلكالمتخصصةواألنظمةالمباشرةالمشاھدةأساسوعلىیومي،بشكلالبنكلھایتعرضالتيرالمخاطھذهوتحلیلودراسة

وكذلكللمخاطر،للتحوطواألساسالمبكراإلنذارمؤشراتدراساتإلىإضافًةالدوریةواالستبیاناتالذاتيالمخاطركتقییم
بأنجحالمخاطرھذهمنللتحوطالالزمةالتوصیاتمتضمنًةعنھالمنبثقةالمخاطرإدارةولجنةاإلدارةلمجلسالتقاریرإصدار

اإلضافیةالمخصصاتوأخذ التشغیلیة،المخاطرمخصصاتالحتساباألساسيالمؤشرألسلوبالبنكانتھاجإلىونشیرالطرق.
. یلزمحیثالجھدلدراساتوفقاً

نقلحیثمناالستراتیجيالشریكعنالكاملةاالستقاللیةمإتماخطةبتنفیذالبنكاستمرارإلىاإلشارةتجدرالصددوبھذا
مخاطرمنكبیربشكٍلیخففما،البنكفریقمنمباشرةومتابعةإشرافوتحتمتموضعةلتكونوالبرمجیاتالمخدمات

.المركزيسوریة مصرفبقواعدااللتزامعدممخاطرإلىإضافًةاألعمالانقطاعلجھةالتشغیل
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مالمخاطر األع32.7
االخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة ومنھاتنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على البنك أو قطاع البنوك بصفة عامة،

ك  یم تل ك بتقی وم ادارة البن ال البنك. تق ائج اعم ى نت د من المؤشرات السلبیة عل ا العدی ي طیاتھ واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل ف
تمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك.المخاطر بشكل مس

مخاطر االلتزام32.8
ً بالنسبة لمخاطر االلتزام یحرص البنك على تنفیذ كافة أعمالھ على مبدأ االمتثال والتي تستند إلى أعلى المعاییر المھنیة التزاما

بات الرقابیة.بالتعلیمات والمتطل

التحلیل القطاعي33

القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.البنكیمثل قطاع أعمال 

عمال:األقطاع -

ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:البنكیتم تنظیم 
ال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمالتجزئة:     
یة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.البنكیشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات الشركات:   
. البنكیشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال الخزینة:    

تقاریره حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.البنكبني علیھا یس الذي ھذه القطاعات ھي األسا
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التحلیل القطاعي (تتمة)33
:البنكمعلومات عن قطاعات أعمال 33.1

:البنكفیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال 
المجموعأخرىالخزینةالمؤسساتاألفراد2017

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,808,228,588-34,844,9461,934,699,053)161,315,411(من الفوائد(الخسارة) صافي الدخل 
44,062,12676,978,481)13,382,173(9,411,11436,887,414صافي الدخل (الخسارة) من العموالت والرسوم

18,009,146-18,009,146--العمالت األجنبیةتداولأأرباح تشغیلیة ناتجة عن 
)12,619,150,000(-)12,619,150,000(--البنیويأأرباح تقییم مركز القطع 

147,711,254147,711,254---إیرادات تشغیلیة أخرى
)10,568,222,531(191,773,380)10,679,823,974(71,732,360)151,904,297(نتائج أعمال القطاع

)952,209,862()947,534,862()4,675,000(--مصاریف القطاعات
(500,990,000)--(500,990,000)-االئتمانیةامخصص الخسائرمصروف

-----مصاریف غیر موزعة على القطاعات
)12,021,422,393()755,761,482()10,684,498,974()429,257,640()151,904,297(قبل الضریبة الخسارة

)271,949,458()271,949,458(---ضریبة الدخلمصروف
)12,293,371,851()1,027,710,940()10,684,498,974()429,257,640()151,904,297(السنةصافي خسارة

الموجودات والمطلوبات
86,866,110,651-11,121,262,1038,870,367,04666,874,481,502موجودات القطاع 

--16,652,618,759)5,734,455,267()10,918,163,492(استبعاد الموجودات والمطلوبات بین القطاعات
10,868,764,49310,868,764,493---على القطاعاتموزعةموجودات غیر

203,098,6113,135,911,77983,527,100,26110,868,764,49397,734,875,144مجموع الموجودات

25,423,938,997-11,121,262,1038,870,367,0465,432,309,848مطلوبات القطاع 
1,225,548,2991,225,548,299---مطلوبات غیر موزعة على القطاعات 

11,121,262,1038,870,367,0465,432,309,8481,225,548,29926,649,487,296مجموع المطلوبات 
103,599,180كات إستھال

73,688,937إطفاءات
108,560,065المصاریف الرأسمالیة
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التحلیل القطاعي (تتمة)33

معلومات عن قطاعات أعمال البنك (تتمة):33.1
المجموعأخرىالخزینةالمؤسساتاألفراد2016

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,812,341,663 -1,713,918,690 188,508,749 (90,085,776) من الفوائد(الخسارة) في الدخل صا
66,539,576 34,584,907 (10,325,373) 29,689,542 12,590,500 صافي الدخل (الخسارة) من العموالت والرسوم

415,156,735 -415,156,735 --العمالت األجنبیةتداولأأرباح تشغیلیة ناتجة عن 
27,180,273,000-27,180,273,000--البنیويأأرباح تقییم مركز القطع 

33,495,21433,495,214---إیرادات تشغیلیة أخرى
218,198,29129,299,023,05268,080,12129,507,806,188)77,495,276(نتائج أعمال القطاع

(1,967,228,073) (2,006,403,073) 39,175,000 --القطاعات)مصاریفإیرادات (
643,284,000 --643,284,000 -االئتمانیةامخصص الخسائراسترداد 

-----مصاریف غیر موزعة على القطاعات
28,183,862,115)1,938,322,952(861,482,29129,338,198,052)77,495,276(الربح (الخسارة) قبل الضریبة 

)356,077,115()356,077,115(---ضریبة الدخلمصروف
27,827,785,000)2,294,400,067(861,482,29129,338,198,052)77,495,276(صافي ربح (خسارة) السنة

الموجودات والمطلوبات
94,452,732,569-7,037,800,5297,687,060,63379,727,871,407موجودات القطاع 

--11,946,914,741)5,028,785,382()6,918,129,359(د الموجودات والمطلوبات بین القطاعاتاستبعا
12,501,800,79312,501,800,793---على القطاعاتموزعةموجودات غیر

119,671,1702,658,275,25191,674,786,14812,501,800,793106,954,533,362مجموع الموجودات

20,609,336,568-7,037,800,5297,687,060,6335,884,475,406وبات القطاع مطل
2,966,437,0952,966,437,095---مطلوبات غیر موزعة على القطاعات 

7,037,800,5297,687,060,6335,884,475,4062,966,437,09523,575,773,663مجموع المطلوبات 
91,135,975إستھالكات 

87,550,198إطفاءات
321,908,083المصاریف الرأسمالیة
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التحلیل القطاعي (تتمة)33

معلومات التوزیع الجغرافي33.2

نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة التي تمثل البنكمارس ی. البنكیمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال 
د لدیھ فروع خارجیة.األعمال المحلیة وال یوج

ومصاریفھ الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:البنكفیما یلي توزیع ایرادات وموجودات 

المجموعخارج سوریةداخل سوریة
201720162017201620172016

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(الخسارة إجمالي 
الدخلالتشغیلیة) 

29,507,806,188)10,568,222,531(28,011,409,9751,749,322,8621,496,396,213)12,317,545,393(التشغیلي
31,412,596,95428,129,015,15666,322,278,19078,825,518,20697,734,875,144106,954,533,362الموجوداتمجموع

68,409,049156,026,43540,151,016165,881,648108,560,065321,908,083المصاریف الرأسمالیة

رأس المالكفایة34

مال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. تتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل یحافظ البنك على رأس
النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة.النسب الصادرة عن مجلس 

یدیر البنك ھیكلیة رأسمالھ ویجري تعدیالت علیھا في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف المخاطر في 
أنشطتھ.

ددة الاًیإن أھمیة كفایة رأس المال تأتي من كون رأس المال مصدر أساس ة المخاطر المتع د تواجھ اللمواجھ ي ق كت ي سبیل بن ، وف
ات ال ھ نشاطات وتوظیف د تواج ي ق ي إدارة المخاطر الت ھ ف ع كفاءت ى تحسین ورف ك وبشكل مستمر عل كذلك یعمل البن وم ی، وبن ق

در  اطر ق ذه المخ یض التعرض لھ ة بتخف س الكفیل ع األس وم بوض ا، ویق ف توظیفاتھ د تكتن ي ق ة المخاطر الت ة لكاف ة الحثیث بالمتابع
ا ك اإلمك ى ذل افة إل ال، وباإلض ة رأس الم ى متان ؤثر عل د ت ي ق ائر الت ب الخس ل این لتجن كعم ة لبن راءات الرقاب ین إج ى تحس عل

الداخلیة واالمتثال األفضل لمتطلبات الجھات الرقابیة، األمر الذي یساعد البنك في تحقیق أھداف كفایة رأس المال.

ال ون رأس الم اه یتك دول أدن ي الج ح ف و موض ا ھ ذا كم اندة، ھ وال المس یة واألم ة األساس وال الخاص افي األم ن ص ي م التنظیم
ة الموجودات  ل قیم تم تنزی د أن ی اح المدورة بع ات واألرب ھ واالحتیاطی ب ب ال المكتت وتتضمن األموال الخاصة األساسیة رأس الم

غیر الملموسة والخسائر المتراكمة المحققة.

ة ر د احتساب كفای ي یتم قیاس المخاطر عن د والتسلیف في سوریة ذات الصلة والت رارات مجلس النق لتعلیمات وق اً ال وفق أس الم
ع  ألسلوب المؤشر األساسي م اً ذه المخاطر وفق اس ھ تم قی ازل، وبشكل عام ی ة ب تستند في مضمونھا إلى تعلیمات ومقررات لجن

اً ان وفق اس مخاطر االئتم تم قی ث ی د والتسلیف، حی س النق ات مجل ل مراعاة تعلیم ألوزان التثقی اً اني إن وجد ووفق للتصنیف االئتم
ة ات والضمانات المقبول ذ .المذكورة في تعلیمات مجلس النقد والتسلیف وذلك بعد طرح المؤون تم أخ بة لمخاطر السوق ف ا بالنس أم

اس .علیمات المجلسقیمة مراكز القطع األجنبي التشغیلیة المحمولة وذلك بعد تثقیلھا بأوزان التثقیل المشار إلیھا في ت تم قی ی راً وأخی
د والعموالت  ك من الفوائ راد البن ة سنوات لصافي إی ألسلوب المؤشر األساسي حیث یتم أخذ متوسط ثالث المخاطر التشغیلیة وفقاً

ومن ثم تثقیل الناتج بأوزان التثقیل المذكورة في تعلیمات المجلس.
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(تتمة)رأس المالكفایة34

كفایة راس المال كما یلي:تم احتساب نسبة
20172016

لیرات السوریةآالف اللیرات السوریةآالف ال
بنود رأس المال األساسي: 

األموال الخاصة األساسیة: 
15,000,00015,000,000رأس المال المكتتب بھ

164,115104,342احتیاطي قانوني 
164,115104,342احتیاطي خاص 

)2,666,487()2,460,255(ئر متراكمة محققةخسا
المبالغ الممنوحة الى كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة أو 

)182,620(-المستعملة من قبلھم (أیھما أكبر)
)164,515()130,978(ملموسةغیرموجودات

58,179,76470,798,914محققةغیرمدورةأرباح
70,916,76182,993,976

المساعدالمالرأس
37,64937,649التمویللمخاطرالعاماالحتیاطي

70,954,41083,031,625مجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاصة)

21,191,61425,233,484الموجودات المرجحة بالمخاطر 
160,544167,787حسابات خارج بیان المركز المالي المرجحة بالمخاطر 

7,308154,941السوقمخاطر
1,277,5051,277,505التشغیلیةالمخاطر
22,636,97126,833,717بالمخاطرالمرجحةوالمطلوباتالموجوداتمجموع

%309.43%313.44نسبة كفایة رأس المال (%)
%309.29%313.28(%)نسبة كفایة رأس المال األساسي 

%99.54%99.76رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكیة (%)نسبة

الحتساب متطلبات رأس المال لتغطیة المخاطر االئتمانیة المتعلقة بمحافط التسھیالت وأوزان تم اعتماد األسلوب المعیاري المبسط 
لسوقیة، واعتماد أسلوب المؤشر األساسي تثقیلھا، واعتماد المنھج النمطي الحتساب متطلبات رأس المال لتغطیة المخاطر ا

لتشغیلیة.لبات رأس المال لتغطیة المخاطر االحتساب متط

یجب أال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك 2007الثانيكانون24في الصادر253مجلس النقد والتسلیف رقم قرارحسب
. %8العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 

والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار 2014شباط 26) تاریخ 4/م ن/ب 1088رار مجلس النقد والتسلیف رقم (صدر ق
بحیث یتم إدراج فروقات تقییم القطع البنیوي غیر المحققة 2008شباط 04) تاریخ 1/م ن/ ب362مجلس النقد والتسلیف رقم (

فایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم           ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احتساب ك
من البیانات الموقوفة بتاریخ 2007) لعام 4/م ن/ب253( .2013كانون األول 31وذلك ابتداءاً
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تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات35

اإلجماليأكثر من سنةلغایة سنة 
لیرة سوریةةلیرة سوریلیرة سوریة

2017
الموجودات

11,090,148,8831,057,490,16012,147,639,043نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
6,772,223,062-6,772,223,062أرصدة لدى المصارف

39,370,800,0004,360,000,00043,730,800,000إیداعات لدى المصارف
2,359,968,841979,041,5493,339,010,390انیة مباشرة (بالصافي)تسھیالت ائتم

20,876,438,15620,876,438,156-موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
1,785,919,7601,785,919,760-موجودات ثابتة 

130,977,541130,977,541-موجودات غیر ملموسة
122,093,610122,093,610-ت ضریبیة مؤجلةموجودا

837,080,95898,708,586935,789,544موجودات أخرى
7,893,984,0387,893,984,038-ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

60,430,221,74437,304,653,40097,734,875,144إجمالي الموجودات

المطلوبات
5,427,009,848-5,427,009,848ودائع المصارف

18,619,861,269519,016,14719,138,877,416ودائع العمالء
852,751,733-852,751,733تأمینات نقدیة

130,997,323130,997,323-مخصصات متنوعة
1,094,248,9935,601,9831,099,850,976مطلوبات أخرى

25,993,871,843655,615,45326,649,487,296وع المطلوباتمجم
34,436,349,90136,649,037,94771,085,387,848الصافي
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(تتمة)تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات35

اإلجماليأكثر من سنةلغایة سنة 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2016
الموجودات

4,623,613,322810,200,7865,433,814,108نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
14,478,162,508-14,478,162,508أرصدة لدى المصارف

47,681,174,500-47,681,174,500إیداعات لدى المصارف
1,482,449,1761,295,497,2452,777,946,421تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

24,081,635,03224,081,635,032-موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
1,821,109,8911,821,109,891-موجودات ثابتة 

164,515,462164,515,462-موجودات غیر ملموسة
394,043,068394,043,068-موجودات ضریبیة مؤجلة

705,261,144186,018,356891,279,500موجودات أخرى
9,230,852,8729,230,852,872-ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

68,970,660,65037,983,872,712106,954,533,362إجمالي الموجودات

المطلوبات
5,883,850,406-5,883,850,406ودائع المصارف

14,244,118,25650,000,00014,294,118,256ودائع العمالء
563,357,816-563,357,816تأمینات نقدیة

1,145,361,398827,654,9251,973,016,323مخصصات متنوعة
861,241,823189,039861,430,862مطلوبات أخرى

22,697,929,699877,843,96423,575,773,663مجموع المطلوبات
46,272,730,95137,106,028,74883,378,759,699الصافي

إرتباطات وإلتزامات محتملة 36
إرتباطات وإلتزامات إئتمانیة36.1

20172016
لیرة سوریةلیرة سوریة

تعھدات نیابة عن العمالء
كفاالت

161,983,92153,008,144دفع
337,907,266411,689,390حسن تنفیذ

148,703,000218,246,250أخرى
648,594,187682,943,784

تعھدات نیابة عن المصارف
25,000,000-كفاالت

2,426,458,2241,011,193,287سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة
161,369,54075,132,420سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر مستغلة

3,236,421,9511,794,269,491
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(تتمة)إرتباطات وإلتزامات محتملة 36

لتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیةا36.2
20172016

لیرة سوریةلیرة سوریة

--التزامات رأسمالیة
التزامات عقود إیجار تشغیلیة

18,541,83015,417,330تستحق خالل سنة
31,950,32353,468,528سنوات5تستحق خالل 

50,492,15368,885,858

الدعاوي القضائیة37

لطبیعة األعمال یعتبر التقاضي شائع في القطاع المصرفي، لدى البنك سیاسات واجراءات أنشئت للتعامل مع مثل ھذه  نظراً
ل أموال البنك. لذلك یكون اللجوء إلى القضاء ضرورة الدعاوي القضائیة، حیث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما یلزم لتحصی

تستدعیھا بعض الحاالت التي استنفذت فیھا إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي، وعلیھ فإن البنك أقام العدید من الدعاوى القضائیة 
أخرى ألسباب على بعض المدینین بھدف تحصیل الدیون المتعثرة. من جھة أخرى قام بعض المدینین برفع دعاوى تخاصم

مختلفة.

الحالتین فإن لدى البنك مجموعة من اإلجراءات التي یتم اتباعھا لتقییم تلك القضایا، یقوم البنك بطلب استشارة فنیة وقانونیة كالفي 
السلبیة حول وضع الدعاوي القضائیة، وإذا وجد توقع لخسارة یمكن تحدید قیمتھا، یقوم البنك بالتعدیالت الالزمة لتعكس اآلثار 

للدعاوى القضائیة على مركزه المالي.

بتاریخ البیانات المالیة الحالیة یوجد قضایا عالقة وإن المبالغ المتنازع علیھا مازالت منظورة أمام القضاء ولم تفصل بأحكام نھائیة.
أنھ تم تسویة أحد القضایا العالقة بتاریخ  حول البیانات المالیة. 16ضاح رقم في اإلیمبینكما ھو 2017كانون الثاني 17علماً

أرقام المقارنة 38

التبویب ھذه على الحالیة. لم تؤثر عملیة إعادةعاملتتناسب مع أرقام التصنیف لل2016عامأرصدةبعض إعادة تبویبتـم 
حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة.

یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا:

المبلغ2017كانون األول 31تبویب كما في ال2016كانون األول 31ب كما في تبویال
لیرة سوریة

430,742,906تأمینات نقدیةودائع العمالء 


