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  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
  الموحدالدخل  بیان

 2015كانون األول  31للسنة المنتھیة في 

  .معھا وتقرأ الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل 39 إلى 1 من المرفقة اإلیضاحات إن
3 

 
  2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة إیضاح 
    

 2,255,525,233 2,686,331,011 24  الفوائد الدائنة
 (1,258,344,201) (960,064,533) 25 الفوائد المدینة

   ______________ ______________ 
 997,181,032 1,726,266,478   صافي الدخل من الفوائد

  ______________ ______________ 
     

 631,529,702 787,593,811 26 العموالت والرسوم الدائنة
 (44,902,747) (43,444,352) 26 العموالت والرسوم المدینة

   ______________ ______________ 
 586,626,955 744,149,459  صافي الدخل من العموالت والرسوم

   ______________ ______________ 
 1,583,807,987 2,470,415,937  لفوائد والعموالت والرسومصافي الدخل من ا

    
 355,609,478 591,308,224  العمالت األجنبیةتعامالت بصافي األرباح الناتجة عن 

 1,949,310,000 4,965,102,000  غیرالمحققة تقییم مركز القطع البنیويأرباح 
 (9,065) (73,580) 27 للمتاجرةموجودات مالیة  خسائر
 3,000,000 5,000,000 27  أرباح موجودات مالیة متوفرة للبیع صافي

 -  3,037,985    إیرادات أخرىأرباح بیع موجودات ثابتة و
   ______________ ______________ 

  3,891,718,400 8,034,790,566   التشغیلي إجمالي الدخل
   ______________ ______________ 
     

 (764,932,996) (803,018,715) 28 نفقات الموظفین
 (141,287,606) (105,265,388) 9  استھالكات الموجودات الثابتة

 (6,599,682) (6,495,121) 10  الموجودات غیر الملموسة إطفاءات
 (392,137,963)     (126,607,690)  29  الخسائر االئتمانیةمصروف 

 (265,511,611) (80,349,119) 4 ,16  مخصصات متنوعة
 (334,708,924) (428,703,482) 30  مصاریف تشغیلیة أخرى

   ______________ ______________ 
 (1,905,178,782) (1,550,439,515)   التشغیلیة المصاریف إجمالي

   ______________ ______________ 
 1,986,539,618 6,484,351,051   الربح قبل الضریبة

    
 626,821 (83,338,182) 17  د ضریبة الدخل المؤجل) إیراضریبة الدخل مصروف(
  ______________ ______________ 

  1,987,166,439 6,401,012,869   ربح السنةصافي 
  ______________ ______________ 

     العائد إلى:
 1,981,596,250 6,398,041,483   مساھمي البنك

 5,570,189  2,971,386   حقوق األقلیة (الجھة غیر المسیطرة)
   ______________ ______________ 
   6,401,012,869 1,987,166,439 
  ______________ ______________ 
     

 49.54 159.95 31 والمخفضة للسھم من ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك الحصة األساسیة
   ______________ ______________ 
    
     

                             



  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
   الموحد الدخل الشامل بیان

 2015كانون األول  31للسنة المنتھیة في 

  .معھا وتقرأ الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل 39 إلى 1 من المرفقة اإلیضاحات إن
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  2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة إیضاح 
    

 1,987,166,439 6,401,012,869   ربح السنة صافي
     

     :مكونات الدخل الشامل األخرى
 (3,000,000) (6,575,000) 22  المالیة المتوفرة للبیع یر المتراكم في القیمة العادلة للموجوداتالتغ

 750,000 1,643,750 22  یة مؤجلة من استثمارات مالیة متوفرة للبیعمطلوبات ضریب
  ______________ ______________ 
 1,984,916,439 6,396,081,619   للسنةلشامل دخل اال
   ______________ ______________ 

       العائد إلى:
 1,979,346,250 6,393,110,233   مساھمي البنك

 5,570,189 2,971,386   غیر المسیطرة) حقوق األقلیة (الجھة
   ______________ ______________ 
   6,396,081,619 1,984,916,439 

   ______________ ______________ 



  مغفلة عامة)(شركة مساھمة بنك سوریة والمھجر 
 الموحد الملكیةالتغیرات في حقوق  بیان
  2015األول  كانون 31المنتھیة في  للسنة

  
 

  .معھا وتقرأ الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل 39 إلى 1 من المرفقة اإلیضاحات إن
5 

س المال المكتتب أر 
 بھ والمدفوع

  
  حتیاطي قانونيا

  
  حتیاطي خاصا

  
حتیاطي عام لمخاطر ا

  التمویل

التغییر المتراكم 
ة في القیمة العادل
 للموجودات

المالیة المتوفرة 
 للبیع

الخسائر المتراكمة  ربح السنة
 المحققة

 غیر األرباح المدورة  
 المحققة

  
مجموع حقوق 
 مساھمي البنك

  
  حقوق األقلیة
(الجھة غیر 
  المسیطرة)

  
  

  مجموع حقوق الملكیة

  لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة وریةلیرة س لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة 
            

2015            

كانون  1الرصید في 
 7,877,080,421 160,928,942 7,716,151,479 5,201,621,648 (2,479,976,466) - 27,337,500 142,986,709 412,091,044 412,091,044 4,000,000,000  2015الثاني 

 6,396,081,619 2,971,386 6,393,110,233 - - 6,398,041,483 (4,931,250) - - - -  الشامل إجمالي الدخل
 - - - - - (303,255,534) - - 151,627,767  151,627,767 -  المحول لإلحتیاطیات
 - - - 4,965,102,000 1,129,683,949 (6,094,785,949) - - - - -  تخصیص ربح السنة

 ____________
__ 

____________
__ 

____________
__ 

____________
__ 

_________
_____ 

_____________
_ 

_____________
_ 

____________
__ 

____________
__ 

___________
___ 

____________
كانون   31الرصید في  __

 14,273,162,040 163,900,328 14,109,261,712 10,166,723,648 (1,350,292,517) - 22,406,250 142,986,709 563,718,811 563,718,811 4000,000,000 2015األول 
 ___________

__ 
___________

___  
___________

___  
___________

___  
_________

_____ 
____________

__ 
______________ ____________

__ 
____________

__ 
___________

___  
____________

__  
2014            

ون كان 1الرصید في 
 5,892,163,982 155,358,753 5,736,805,229 3,252,311,648 (2,505,930,830)  - 29,587,500 142,986,709 408,925,101 408,925,101 4,000,000,000  2014الثاني 

 1,984,916,439 5,570,189 1,979,346,250  -   -  1,981,596,250 (2,250,000)  -  -  -   -   إجمالي الدخل الشامل
 - - - - - (6,331,886)  - -  3,165,943 3,165,943 -   حتیاطیاتالمحول لإل

  -   -   -  1,949,310,000  25,954,364  )(1,975,264,364  -   -  - -  -   تخصیص ربح السنة
 ____________

__ 
____________

__ 
____________

__ 
____________

__ 
_________

_____ 
_____________

_ 
_____________

_ 
____________

__ 
____________

__ 
___________

___ 
____________

__ 
كانون   31الرصید في 

 7,877,080,421  160,928,942  7,716,151,479 5,201,621,648 (2,479,976,466) - 27,337,500 142,986,709 412,091,044 412,091,044 4,000,000,000 2014األول 
 ___________

__ 
___________

___  
___________

___  
___________
___  

_________
_____ 

____________
__ 

______________ ____________
__ 

____________
__ 

___________
___  

____________
__  



  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
   بیان التدفقات النقدیة الموحد

  2015 كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

  .معھا وتقرأ الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل 39 إلى 1 من المرفقة اإلیضاحات إن
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  2015  2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة إیضاح  

    األنشطة التشغیلیة    
  1,986,539,618  6,484,351,051  قبل ضریبة الدخلربح ال

    نقدیة: یرتعدیالت لبنود غ
  141,287,606  105,265,388 9 استھالكات

  6,599,682  6,495,121 10 اطفاءات
  392,137,963  126,607,690 29  یةالخسائراالئتمانمصروف مخصص 

  265,511,611  80,349,119 4 ,16  مصروف مخصصات متنوعة (صافي من االستردادات)
  9,065         73,580        27  خسائر موجودات مالیة للمتاجرة

  1,378,530         (2,887,986)   ةموجودات ثابت بیع/ استبعاد خسائر (أرباح) 
       

 2,793,464,075  6,800,253,963  والمطلوبات التشغیلیة قبل التغیرات في الموجوداتالربح 
      

  377,862,032  1,255,829,385  المركزي سوریة یداعات لدى مصرفاإلفي  النقص
  )2,944,314,562(  )2,287,459,169(  في اإلیداعات لدى المصارفیادة الز

   2,773,193,219  1,034,750,411  في التسھیالت االئتمانیة المباشرة نقصال
  )181,816,004(  67,783,201   في الموجودات األخرىالتغیر 

   97,740,630  )188,462,538(   في التأمینات النقدیة التغیر
  )4,588,753,648(  )15,192,515,917(   ئع العمالءودافي  نقصال
 )750,000( )1,643,750(   في المطلوبات الضریبیة المؤجلة نقصال

  43,379,959  )226,293,895(   مطلوبات األخرىفي ال التغیر
      

 )1,629,994,299( (8,737,758,309)  التشغیل المستخدمة في صافي التدفقات النقدیة
 )28,082,156( )66,002,622( 17 مدفوعةضریبة الدخل ال

     
 )1,658,076,455( (8,803,760,931)  األنشطة التشغیلیة صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في

       

     األنشطة االستثماریة
 299,730,046 -   استحقاق موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

  1,499,700,000  1,758,320,000   وفرة للبیعموجودات مالیة متو استحقاق بیع 
  )146,823,197(  )255,605,199(   شراء موجودات ثابتة

   913,800  2,888,000   بیع موجودات ثابتة
  )2,109,999(  -   شراء موجودات غیر ملموسة

     
  1,651,410,650  1,505,602,801   األنشطة االستثماریةمن  صافي التدفقات النقدیة

    
    ألنشطة التمویلیةا

  )49,794(  )78,683(  أرباح موزعة على المساھمین عن سنوات سابقة
    

  )49,794(  )78,683(  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة
       
      

  9,869,136,329  19,864,311,848  تأثیر تغیرات أسعار الصرف
       

  9,862,420,730  12,566,075,035   ا في حكمھفي النقد ومالزیادة  صافي 
  45,921,508,586 55,783,929,316   كانون الثاني 1النقد وما في حكمھ في 

       
  55,783,929,316  68,350,004,351 32 كانون األول 31النقد وما في حكمھ في 

    
     وأنصبة األرباح التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد

 1,986,489,525  2,628,907,974   ضةفوائد مقبو
 1,260,982,423 1,004,675,449  فوائد مدفوعة

 3,000,000 5,000,000    توزیعات أرباح مقبوضة
  
  



  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
   الموحدة ایضاحات حول البیانات المالیة

  2015 كانون األول 31

  
7 

 
 معلومات عن البنك 1
  

عامة بموجب قرار رئاسة  (البنك) كشركة سوریة مساھمة مغفلة عبنك سوریة والمھجر ش.م.م.ل الترخیصتم 
الخاص بإحداث  2001لعام  28وفقا ألحكام القانون رقم  2003نیسان  30تاریخ  و./م20مجلس الوزراء رقم 

 13900 المصارف الخاصة والمشتركة في الجمھوریة العربیة السوریة والمسجل في السجل التجاري تحت الرقم
  .2003 كانون األول  29 تاریخ

    
/ بوصفھ بنكا خاصا بتاریخ 9تحت الرقم /في سجل المصارف الممسوك لدي مدیریة مفوضیة الحكومة  سجل البنك

  .2004كانون الثاني  7
 

سھم قیمة  40,000,000لیرة سوریة موزعا على  4,000,000,000والمدفوع بھ یبلغ رأس المال المكتتب 
 .2014 كانون األول 31و 2015 كانون األول 31لیرة سوریة  كما في  100السھم الواحد االسمیة 

  
لیرة سوریة  500سھم بقیمة اسمیة  3,000,000موزع على  1,500,000,000قداره تأسس البنك برأسمال م

إلى  2010كانون األول  31جي لیصل بتاریخ یللسھم الواحد، وقد تم زیادة رأس المال بشكل تدر
 لیرة سوریة  للسھم الواحد. 500سھم بقیمة اسمیة  7,200,000لیرة سوریة موزع على  3,600,000,000

  
وافقت الھیئة العامة للمساھمین على زیادة رأس المال وذلك بتوزیع جزء من األرباح  2011یسان ن 4بتاریخ 

لیرة سوریة على شكل أسھم مجانیة للمساھمین كل حسب نسبة تملكھ لیصبح  400,000,000المحتجزة بقیمة 
ة سوریة للسھم لیر 500سھم بقیمة اسمیة  8,000,000لیرة سوریة موزع على  4,000,000,000رأس المال 

  .2011 كانون األول 31 الواحد بتاریخ
 

تمت الموافقة على تجزئة أسھم البنك  ،2012نیسان  24خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 
  لیرة سوریة للسھم الواحد. 100سھم بقیمة  40,000,000لتصبح 

  
 31فرع كما في  27والبالغ عددھا لیة من خالل مركزه وفروعھ یقوم البنك بتقدیم جمیع األعمال المصرفیة والما

وحلب والالذقیة  وریف دمشق دمشقكل من الجمھوریة العربیة السوریة  في  داخلمنتشرة  2015كانون األول 
  .والحسكة وحماة وحمص وطرطوس ودرعا والسویداء

 
 وع التي تم إیقاف العمل مؤقتا بھا ثمانیة فروعتم إعادة العمل بفرع المحطة الكائن في مدینة حمص لیصبح عدد الفر

  للبنك متوزعة في حمص و ریف دمشق (عدرا) وحلب ودرعا والحسكة ( القامشلي).
  

 .البنكرأسمال % في 49یساھم بنك لبنان والمھجر ش.م.ل بنسبة 
  

  إن أسھم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.
  

 :والمھجر ةلبنك سوری دمات التالیةالخش.م.ل لبنان والمھجر یقدم بنك 
  

  المساعدة في وضع السیاسات الرئیسیة و اإلجراءات. .1
 المساعدة في إنتقاء الموظفین الرئیسیین. .2
  المساعدة في تطویر قسم المعلوماتیة. .3
 التدریب. .4
 تطویر الموارد البشریة. .5
  تلزیم النشاطات األساسیة والبرامج. .6

  
الموقعة مع بنك لبنان والمھجر والمعمول بھا منذ عام  اإلداریة والتقنیةوذلك بموجب اتفاقیة إسداء المساعدة 

 2014 تموز 6 اجتماعھا المنعقد بتاریخ الھیئة العامة للبنك في ، والتي تمت الموافقة على تجدیدھا من قبل2004
اءات الالزمة ویتم العمل حالیا على استكمال االجر ،2015تشرین الثاني  11ھي بتاریخ وذلك لمدة سنتین تنت

  .وفق القوانین واألنظمة النافذةعلى موافقة مصرف سوریة المركزي على تجدید ھذه االتفاقیة للحصول 
 

في  بقرار مجلس اإلدارة 2015كانون األول  31تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة للبنك كما في 
  الموافقة الحقاً من قبل الھیئة العامة للمساھمین.على أن تتم  2016شباط  12 تاریخھ 100 إجتماعھ رقم

 



  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
   الموحدة ایضاحات حول البیانات المالیة

  2015 كانون األول 31
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 السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2
 

 المالیة الموحدة  تإعداد البیاناأسس  2.1
 

 الموج ودات المالی  ة المت وفرة للبی  ع باس  تثناءالمالی ة الموح  دة وفق اً لمب  دأ التكلف ة التاریخی ة،  البیان  اتت م إع داد  -
  .الموحد المركز المالي بیان التي تظھر بالقیمة العادلة بتاریخ ة للمتاجرةوالموجودات المالی

وتفس یراتھا وق رارات مجل س النق د  المالی ة الموح دة وفق اً لمع اییر التق اریر المالی ة الدولی ةالبیان ات ت م إع داد  -
    .والتسلیف

 عة.للمجمو التشغیلالمالیة الموحدة باللیرة السوریة وھي عملة  البیاناتتم عرض  -
 كم ا  التابع ة والش ركةع ش.م.م. سوریة والمھج رلبنك  المالیة البیانات على الموحدة المالیة البیانات تشتمل  -

 .2015كانون األول  31 في
خ  رى، ال یعتب  ر األنوعی  ة المؤش  رات الس  عار المس  تھلك ورس  مي ألأح  دث مؤش  ر بع  ین االعتب  ار خ  ذ األ بع  د -

 ذا تضخم مرتفع. داً الذي  تعمل بھ المجموعة اقتصا االقتصاد
  

  المالیةالبیانات أسس توحید 
 

للخدمات  سوریة والمھجرالمالیة الموحدة المرفقة تشمل أنشطة البنك وأنشطة الشركة التابعة، شركة  البیاناتإن 
لقة تقدیم االستشارات وتحلیل ونشر المعلومات المتعالمحدودة المسؤولیة. إن النشاط الرئیسي لھذه الشركة ھو  المالیة

باألوراق المالیة باإلضافة إلى ممارسة أعمال شراء وبیع األوراق المالیة لحساب الشركة ولحساب الغیر وإدارة 
بتاریخ للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة أعمالھا  سوریة والمھجرشركة  باشرت اإلصدارات األولیة واالستثمار.

. إن نسبة ملكیة البنك في ھذه الشركة ھي 41566رقم وسجلت بالسجل التجاري تحت  2009 تشرین األول 25
52.% 

 
یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا ولھا 

الجھة  قدرة التأثیر على ھذه العوائد من خالل سلطة التحكم بالجھة المستثمر فیھا. تسیطر المجموعة بالتحدید على
 المستثمر فیھا إذا، وفقط إذا، كان لدى المجموعة:

 

سلطة تحكم بالجھة المستثمر فیھا (الحقوق القائمة التي تعطیھا القدرة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالجھة  -
 المستثمر فیھا).

 حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا. -
 ھا على الجھة المستثمر فیھا لتؤثر على عوائدھا.القدرة على استخدام سلطت -
  

لكي تقوم المجموعة بتأیید ھذه الفرضیة  .من المفترض أن الحصول على أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة
عندما ال یكون للمجموعة أغلبیة األصوات أو الحقوق المماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین و

جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لدى المجموعة سلطة التحكم في الجھة المستثمر  االعتبار
  فیھا، بما في ذلك:

 الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب األصوات األخرى في الجھة المستثمر فیھا. -
 الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى. -
 المحتملة. حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت -

  

تقوم المجموعة بإعادة تقییم سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھناك 
تغییرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على 

فقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تدرج الموجودات السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما ت
من  ةالموحد المالیة اتبیانالوالمطلوبات واإلیرادات والمصاریف للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في 

  تاریخ اكتساب المجموعة السیطرة حتى تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.
  

د األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى لمساھمي الشركة األم للمجموعة وإلى تعو
حقوق االقلیة (الحصة غیر المسیطرة)، حتى لو كان ھذا یؤدي إلى عجز في أرصدة حقوق االقلیة (الحصة غیر 

كات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة المسیطرة). عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشر
تتماشى مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم حذف جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین واإلیرادات 

 والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة عن عملیات ضمن المجموعة عند التوحید.
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 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و    2
  
 

  (تتمة) المالیة الموحدة تإعداد البیاناأسس  2.1
  

  (تتمة) المالیةالبیانات أسس توحید 
 

ملكیة. إذا فقدت التتم معالجة التغیر في حصة الملكیة في الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، ضمن حقوق 
ما في ذلك الشھرة) والمطلوبات ذات تلغي االعتراف بالموجودات (ب المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا

الصلة والحصص غیر المسیطرة ومكونات حقوق الملكیة األخرى بینما یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة 
 ضمن بیان الدخل الموحد. یتم االعتراف بأي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.

  
 

  التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2  
  

  فسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة الت
  

ھي مطابقة لتلك التي تم استخدامھا في السنة السابقة.  الموحدة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة
) IFRIC) وتفسیرات لجنة تفسیر المعاییر الدولیة (IFRSقامت المجموعة بتطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة (

والتفسیرات  . إن تطبیق ھذه المعاییر2015كانون الثاني  1الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت نافذة ابتداء من 
  :الجدیدة لیس لھ أي تأثیر على المركز المالي للمجموعة أو أدائھا المالي

 خطط المنافع المحددة: مساھمات الموظفین 19تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 ):2012إلى  2010تحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة ال -

وال یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على المجموعة  2014تموز  1ھذه التحسینات تعتبر نافذة التطبیق ابتداًء من 
 وتتضمن:

 الدفع على أساس األسھم - 2معیار التقاریر المالیة الدولي رقم   ◄
 اندماج األعمال - 3المالیة الدولي رقم  معیار التقاریر ◄
 قطاعات األعمال - 8معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ◄
 - 38الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعیار المحاسبة الدولي رقم  - 16معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄

 األصول غیر الملموسة
 عالقةإفصاحات األطراف ذات ال - 24معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄

 

 ):2013إلى  2011التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة  -
وال یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على المجموعة  2014تموز  1ھذه التحسینات تعتبر نافذة التطبیق ابتداًء من 

 وتتضمن:

 اندماج األعمال - 3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ◄
 قیاس القیمة العادلة -  13ر المالیة الدولي رقم معیار التقاری ◄
  االستثمارات العقاریة - 40معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)   2

 
وغیر نافذة التطبیق معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس    2.3  

 
 :2015كانون األول  31والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة وغیر نافذة التطبیق للسنة المنتھیة في فیما یلي المعاییر 

  
  "األدوات المالیة" – 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

النسخة النھائیة من معیار التقاریر المالیة الدولي ) IASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (2014في تموز 
االعتراف والقیاس وكل  - األدوات المالیة  39األدوات المالیة لیحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم  9رقم 

كافة الجوانب  9. یجمع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9اإلصدارات السابقة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
یاس، وتدني القیمة ومحاسبة التحوط. إن معیار التقاریر الثالثة لمشروع محاسبة األدوات المالیة: التصنیف والق

، مع السماح بالتطبیق 2018كانون الثاني  1نافذ للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ بعد  9المالیة الدولي رقم 
لیس المبكر لھ. باستثناء محاسبة التحوط، یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارنة 

 إلزامیاً. بالنسبة لمحاسبة التحوط، یتم تطبیق متطلبات المعیار على اساس مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحددة.
  

 "الحسابات التنظیمیة المؤجلة" – 14معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
نشطتھا إلى اسعار أضع ھو معیار اختیاري یسمح للمنشأة التي تخ 14إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

محددة بموجب قوانین باالستمرار بتطبیق معظم السیاسات المحاسبیة الحالیة ألرصدة الحسابات التنظیمیة 
المؤجلة عند تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة للمرة األولى. إن المنشآت التي تتبنى معیار التقاریر المالیة 

ات التنظیمیة المؤجلة كبنود مستقلة في قائمة المركز المالي وتعرض یجب ان تعرض الحساب 14الدولي رقم 
الحركة في أرصدة ھذه الحسابات كبنود مستقلة في بیان الدخل الشامل. یتطلب المعیار اإلفصاح عن طبیعة 

إن معیار ، وأثر تحدید االسعار على بیاناتھا المالیة. ااالسعار المحددة بموجب قوانین للمنشأة والخطر المتعلق بھ
كانون الثاني  1نافذ للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً من أو بعد  14التقاریر المالیة الدولي رقم 

. باعتبار أن المجموعة تقوم أصالُ بإعداد بیاناتھا المالیة وفق معاییر التقاریر المالیة الدولیة، فإن ھذا 2016
 المعیار سوف لن یطبق.

  

 اإلیرادات من العقود مع الزبائن -  15ریر المالیة الدولي رقم معیار التقا -
الذي أسس لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة  2014في أیار  15تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

لذي عن اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. وفقا للمعیار یتم االعتراف باإلیراد لیعكس المبلغ ا
تتوقع المجموعة أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن. إن معیار اإلیرادات الجدید سیحل 
محل جمیع متطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحالیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات. یتوجب تطبیق المعیار 

یسمح بالتطبیق  .2018كانون الثاني  1التي تبدأ اعتباراً من أو بعد بأثر رجعي كامل أو معدل للسنوات المالیة 
 ستقوم المجموعة الحقاَ بدراسة أثر تطبیق ھذا المعیار. المبكر.

  

االرتباطات المشتركة: المحاسبة عن االستحواذ على  - 11تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 الحصص

من المشارك في العملیات المشتركة الذي یقوم  11لتقاریر المالیة الدولي رقم معیار ا تتطلب التعدیالت على
بمحاسبة االستحواذ على حصص في عملیة مشتركة، حیث یشكل نشاط العملیة المشتركة مشروع أعمال، بأن 

دیالت أیضاً . توضح التع3یطبق المبادئ المالئمة لمحاسبة تجمیع األعمال في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ً في العملیة المشتركة ال یتم إعادة قیاسھا عند االستحواذ على حصة إضافیة في نفس  بأن الحصة المملوكة مسبقا
العملیات المشتركة في حال االحتفاظ بالسیطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تمت إضافة استثناء لنطاق معیار 

ید أن التعدیالت ال تنطبق عندما تكون األطراف التي تتشارك من أجل تحد 11التقاریر المالیة الدولي رقم 
تنطبق  .السیطرة، بما فیھا المنشأة المعد التقاریر لھا، تحت السیطرة المشتركة من نفس الطرف المسیطر النھائي

التعدیالت على كلٍّ من االستحواذ األولي لحصة في العملیة المشتركة واستحواذ أي حصص إضافیة في نفس 
كانون الثاني  1ملیة المشتركة وتكون نافذة التطبیق بأثر رجعي للفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً من أو بعد الع

 .ال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على المجموعةمع السماح بالتطبیق المبكر.  2016
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)   2

 
  (تتمة)  وغیر نافذة التطبیقمعاییر المحاسبة الدولیة سیرات الصادرة عن مجلس المعاییر والتف   2.3

 
: توضیح الطرق المقبولة 38ومعیار المحاسبة الدولي رقم  16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -

 لالستھالكات واالطفاءات
وھو أن  38معیار المحاسبة الدولي رقم و 16توضح ھذه التعدیالت المبدأ الوارد في معیار المحاسبة الدولي رقم 

االیرادات تعكس نمط المنافع االقتصادیة المتولدة من تشغیل المشروع (والذي یشكل األصل جزء منھ) بدال من 
المنافع االقتصادیة التي یتم استھالكھا من خالل استخدام األصل. ونتیجة لذلك، فإن األسلوب القائم على اإلیرادات 

مھ في استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات، ویمكن أن یستخدم في حاالت محدودة جدا في ال یمكن استخدا
 1إطفاء األصول غیر الملموسة. ھذه التعدیالت نافذة التطبیق بأثر رجعي للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

التعدیل أي تأثیر على المجموعة ، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذا 2016كانون الثاني عام 
  نظراً ألن المجموعة ال تستخدم األسلوب القائم على اإلیرادات في استھالك أصولھا غیر المتداولة.

 
  : طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة المنفصلة 27تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -

وق الملكیة في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة تسمح ھذه التعدیالت للمنشآت باستخدام طریقة حق
والمشاریع المشتركة والشركات الزمیلة في البیانات المالیة المنفصلة الخاصة بھا. المنشآت التي تطبق معاییر 

بق بیانات المالیة المنفصلة یجب أن تطالالتقاریر المالیة الدولیة واختارت أن تغیر إلى طریقة حقوق الملكیة في 
ھذا التغییر بأثر رجعي. المنشآت التي تتبنى معاییر التقاریر المالیة الدولیة ألول مرة والتي تختار استخدام طریقة 
حقوق الملكیة في بیاناتھا المالیة المنفصلة، ستكون ملزمة بتطبیق ھذا األسلوب اعتباراً من تاریخ االنتقال إلى 

كانون  1تعدیالت نافذه التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً من أو بعد معاییر التقاریر المالیة الدولیة. ھذه ال
  ، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على المجموعة.2016الثاني عام 

  
أو المساھمة : البیع 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم  10التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

  باألصول بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشاریعھ المشتركة:
بالتعامل مع  28ومعیار المحاسبة الدولي رقم  10تتناول التعدیالت التباین بین معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

مشترك. توضح  فقدان السیطرة على شركة تابعة تم بیعھا أو المساھمة بھا لصالح شركة زمیلة أو مشروع
التعدیالت أن الربح أو الخسارة الناتجة عن بیع أصول أو المساھمة بھا تمثل عمل تجاري، كما تم تعریفھا في 

، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك، یتم االعتراف بھ 3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
المساھمة بأصول ال تمثل عمل تجاري، یتم االعتراف بھا فقط بشكل كامل. أي ربح أو خسارة ناتجة عن بیع أو 

بحدود حصص المستثمر غیر ذي الصلة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. یجب تطبیق ھذه التعدیالت 
، مع السماح بالتطبیق المبكر. 2016كانون الثاني  1بأثر الحق وتعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

  ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر على المجموعة.

  ):2014الى  2012التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة  -
  . وتتضمن:2016كانون الثاني  1ھذه التحسینات تعتبر نافذة التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

: األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا برسم البیع والعملیات غیر 5رقم  معیار التقاریر المالیة الدولي ◄
 المستمرة

 : األدوات المالیة: اإلفصاحات7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ◄
 : منافع الموظفین19معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄
 : التقاریر المالیة المرحلیة34معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄

  لھذه التعدیالت أي أثر جوھري على المجموعة. ال یتوقع أن یكون
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  أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 2
  

  (تتمة)  وغیر نافذة التطبیقمعاییر المحاسبة الدولیة المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس    2.3
  

  : مبادرة اإلفصاح:1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -
"عرض البیانات المالیة" ال تغیر جوھریاً معیار المحاسبة الدولي  1على معیار المحاسبة الدولي رقم  التعدیالت

  بل توضح المتطلبات الحالیة للمعیار. ھذه التعدیالت توضح: 1رقم 
 1األھمیة النسبیة في معیار المحاسبة الدولي رقم متطلبات  ◄
الشامل وبیان المركز المالي یمكن عرضھا بشكل  أن بنود محددة في بیاني األرباح والخسائر والدخل ◄

 منفصل
 أن المنشآت لدیھا المرونة في ترتیب عرض اإلیضاحات حول البیانات المالیة ◄
أن حصة الدخل الشامل من الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي یتم معالجتھا محاسبیاً بطریقة  ◄

وتصنیفھا إلى بنود سیتم إعادة تصنیفھا الحقاً  حقوق الملكیة یجب عرضھا بشكل مجمع في بند واحد،
 إلى األرباح والخسائر وأخرى لن یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى االرباح والخسائر.

عالوةً على ذلك، فإن التعدیالت توضح المتطلبات التي تطبق عند عرض مجامیع فرعیة إضافیة في بیان المركز 
ل الشامل. ھذه التعدیالت تعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد المالي وبیاني األرباح والخسائر والدخ

  ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر على المجموعة.، مع السماح بالتطبیق المبكر. 2016كانون الثاني  1
  

منشآت  28لي رقم ، ومعیار المحاسبة الدو12و  10التعدیالت على معیاري التقاریر المالیة الدولیین رقم  -
  االستثمار: تطبیق استثناء توحید القوائم المالیة:

تتناول التعدیالت القضایا التي ظھرت عند تطبیق استثناء منشآت االستثمار في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
لیة موحدة أن اإلعفاء من عرض قوائم ما 10. توضح التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 10

ینطبق على منشأة أم تابعة لمنشأة استثمار، عند قیام منشأة االستثمار بقیاس جمیع الشركات التابعة لھا بالقیمة 
  العادلة.

توضح أن الشركة التابعة لمنشأة  10عالوةً على ذلك، فإن التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ستثمار بحد ذاتھا وتقدم خدمات دعم لمنشأة االستثمار ھي فقط التي یتم توحید استثمار والتي ال تعتبر كمنشأة ا

بیاناتھا المالیة. جمیع الشركات األخرى التابعة لمنشأة استثمار تقاس بالقیمة العادلة. التعدیالت على معیار 
لقیمة العادلة الذي تسمح للمستثمر، عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة، بإبقاء قیاس ا 28المحاسبة الدولي رقم 

  تطبقھ منشأة استثمار زمیلة أو مشروع مشترك على حصص شركاتھا التابعة.
كانون الثاني  1یجب تطبیق ھذه التعدیالت بأثر رجعي وتعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

  على المجموعة. ، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر2016
  

 أھم التقدیرات المحاسبیة  2.4
    

تؤثر في قیمة  وافتراضات القیام بتقدیرات واجتھادات مجموعةیتطلب من إدارة ال الموحدة إن إعداد البیانات المالیة
واالیضاحات المرفقة بالبیانات المالیة الموحدة والمطلوبات  ،الموجودات والمطلوباتاإلیرادات والمصروفات، و

 تؤدي إلى قد ضبابیة الرؤیة حول ھذه الفرضیات والتقدیراتإن . ئة المفصح عنھا في البیانات المالیة الموحدةالطار
ً جوھری تعدیالً نتائج تتطلب    في الفترات المستقبلیة. المتأثرة والمطلوباتألموجودات ل للقیمة الدفتریة ا

  
 الموح دة والت ي داث غیر المؤك دة ف ي ت اریخ البیان ات المالی ةإن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألح

من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في  ینتج عنھا مخاطر ھامةقد 
  :ھي كما یلي في السنة المالیة الالحقة الموحدة البیانات المالیة
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 الھامة (تتمة)لسیاسات المحاسبیة ا أسس اإلعداد و  2
 

 أھم التقدیرات المحاسبیة (تتمة)  2.4
 

  مبدأ االستمراریة
وعلى  .العمل على أساس مبدأ االستمراریةفي الستمرار ا على المجموعة قدرةقامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى 

یة الرغم من الظروف والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلب
فإن إدارة المجموعة متأكدة من أن المجموعة لدیھا الموارد الكافیة  ،وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم التیقن المستقبلیة

 بأیة لیست على درایة اإلدارةفإن ، وعالوة على ذلك لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور.
ً تثیر شكوك من الممكن أن جوھریة مورأ بناء علیھ، فقد  .كمنشأة مستمرة على االستمرار قدرة المجموعة ھامة حول ا

 تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة.
  

  القیمة العادلة لألدوات المالیة
عن طریق  الموحد المركز المالي بیانفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة 
والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن 

 الجتھاد.تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر وا
 

  تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
 الموح د الدخل بیانتقوم المجموعة بمراجعة التسھیالت االئتمانیة بشكل ربع سنوي وتقدیر كفایة المؤونة المسجلة في 

وم بن  اء عل  ى تق  دیرات اإلدارة لمب  الغ وفت  رات الت  دفقات النقدی  ة المس  تقبلیة. وف  ي تق  دیر الت  دفقات النقدی  ة المس  تقبلیة تق  
ح ول وض ع الم دین الم الي وص افي قیم ة الض مانة المتوق ع تحقیقھ ا. إن ھ ذه التق دیرات مبنی ة  باالجتھاداتالمجموعة 

بش  كل رئیس  ي عل  ى فرض  یات وعوام  ل متع  ددة لھ  ا درج  ات متفاوت  ة م  ن التق  دیر وع  دم الت  یقن وأن النت  ائج الفعلی  ة ق  د 
 وضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أ

 
باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، یقوم البنك بتشكیل مخصص 
النخفاض القیمة بشكل جماعي وذلك بتجمیع القروض والسلف ذات السمات المتشابھة لمخاطر االئتمان وتقییمھا 

 بشكل جماعي النخفاض القیمة.
 

  االضمحالل في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع
 مركز مالي بیانتقوم المجموعة بمراجعة األدوات المالیة المصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیع في تاریخ كل 

لتقدیر ما إذا كان ھناك اضمحالل في القیمة. یتطلب ذلك استخدام تقدیرات كتلك المستخدمة في التسھیالت  موحد
  . ئتمانیةاال
  

في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع على شكل حقوق ملكیة  االضمحاللكما تقوم المجموعة بتحمیل خسائر 
تحدید ما ھو "ھام" أو "مستمر" إن عندما یكون ھناك انخفاض جوھري أو مستمر في القیمة العادلة ما دون التكلفة. 

بمراجعة مجموعة من المعطیات ومن ضمنھا  تقوم المجموعةه التقدیرات یتطلب استخدام التقدیرات. عند القیام بھذ
 أقل من التكلفة. االستثماراتتغیرات األسعار للفترات الزمنیة التي كانت خاللھا أسعار ھذه 

 
  الـمــوجــودات الـضـریـبـیـة المؤجـلـة 

ر الخاضعة للضریبة والمتوقع االستفادة یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو المصاریف غی
منھا عند تحقق الربح الضریبي. یتطلب االعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على 

 فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة.
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  سبیة الھامة (تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحا   2
  

  أھم السیاسات المحاسبیة  2.5
  

 المرفقة وفقاً ألھم السیاسات المحاسبیة التالیة :الموحدة المالیة  البیاناتأعدت 
 

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

ویتم تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ  ،تعامالتال
المركز المالي والمعلنة من قبل مصرف سوریة المركزي.  یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل  بیان

  الموحد. الدخل بیانفي  مجموعةإلى العملة الرئیسیة لل
  

  .مجموعةوالتي تمثل العملة الرئیسیة لل الموحدة المالیة البیاناتاللیرة السوریة ھي عملة إظھار  إن
  

  االعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا
  

  .االدوات المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ موجودات مالیة لطرف ومطلوبات مالیة أو ادوات حقوق ملكیة لطرف اخر
 

 تاریخ االعتراف §
  العتراف بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریخ االلتزام بتلك المعامالت.یتم ا  

 
 االعتراف األولي باألدوات المالیة §

یعتمد تصنیف االدوات المالیة ضمن مجموعات معینة عند االعتراف االولي بھا على خصائصھا والغرض من 
بالقیمة العادلة مضافا ً إلیھا تكالیف االقتناء  كافة االدوات المالیة وتسجیلھا مبدئیا ًباقتنائھا ویتم االعتراف 

 باستثناء االدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
  
 أرباح الیوم األول §

عندما یختلف سعر المعاملة في السوق غیر النشط عن القیمة العادلة الحالیة ألداة مماثلة في السوق الحالي 
الحالیة باستخدام أسلوب تقییم تعتمد متغیراتھ فقط على بیانات من األسواق  القیمة العادلة الملحوظ أو عن

الملحوظة تعترف المجموعة مباشرة بالفرق بین سعر المعامـلـة والقیمة العادلة (ربح الیوم األول) في بیان 
  الدخل الموحد.

  
بین سعر المعاملة والقیمة بإستخدام أسلوب  عند عدم توافر البیانات بشكل ملحوظ ال یتم االعتراف بالفرق

  التقییم حتى توافر المعلومات بشكل ملحوظ أو إلغاء االعتراف باألداة المالیة.
  

 األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف §
األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف ھي موجودات مالیة ذات مدفوعات ثابتة ومحددة 

اریخ استحقاق ثابت غیر متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متوفرة للبیع أو للمتاجرة أو ولھا ت
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. یتم تقییم األرصدة واإلیداعات لدى المصارف 

ً منھ ا أیة مخصصات والقروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي مطروحا
لتدني القیمة المستقبلیة وأیة مبالغ تم إطفاؤھا. یتم تسجیل اإلطفاءات ضمن بند "الفوائد الدائنة" في بیان 
الدخل الموحد، كما یتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القیمة في بند "مصروف مخصص الخسائر 

  االئتمانیة" ضمن بیان الدخل الموحد.
 

 ة المتوفرة للبیعالموجودات المالی §
غیر المصنفة على أنھا موجودات مالیة  الموجودات المالیة المتوفرة للبیع ھي تلك الموجودات المالیة

. تتضمن الموجودات المالیة الموحد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل للمتاجرة أو
  المتوفرة للبیع: أدوات حقوق الملكیة وأدوات دین أخرى.
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  أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)   2
  

  أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة)  2.5
  

  (تتمة) االعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا
  
  (تتمة) الموجودات المالیة المتوفرة للبیع §

 
عادلة كما یتم االعتراف بعد االعتراف المبدئي، یتم تقییم الموجودات المالیة المتوفرة للبیع حسب القیمة ال

تغییر المتراكم في القیمة العادلة البالربح أو الخسارة غیر المحققة مباشرة في حقوق الملكیة ضمن بند "
". عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة المتوفرة للبیع، یتم االعتراف للموجودات المالیة المتوفرة للبیع

ً في حقوق الملكیة في بیان الدخل الموحد ضمن بند  بالربح أو الخسارة المتراكمة المعترف فیھا سابقا
حال تملكت المجموعة ألكثر من استثمار في نفس األسھم یتم التخلي عنھا "إیرادات تشغیلیة أخرى". في 

  بناء على مبدأ الوارد أوالً صادر أوالً.
 

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

 
االعتراف بالخسائر الناجمة عن تدني القیمة في بیان الدخل الموحد ویتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي یتم 

تم االعتراف بھا مباشرة في بند "التغییر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع" من 
  حقوق الملكیة.

 
  اجرة المطلوبات المالیة ألغراض المت الموجودات أو §

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ألغراض المتاجرة ھي تلك الموجودات التي یتم شراؤھا بغرض 
بیعھا أو إعادة شراءھا في المستقبل القریب أو تكون عبارة عن جزء من محفظة تدار مع بعضھا البعض 

یتضمن ھذا التصنیف ادوات  . حیثھا ستحقق ربحا ً في المدى القریبویكون ھناك دلیل فعلي حالي على أن
الملكیة وادوات الدین والمراكز القصیرة لالدوات المالیة واالدوات المالیة المختلفة التي یتم اقتنائھا بشكل 

  اساسي بغرض بیعھا او اعادة شرائھا في المدى القریب.
                                              

بالقیمة العادلة عند   الموحد المالیة للمتاجرة في بیان المركز الماليیتم تسجیل الموجودات او المطلوبات 
الشراء (تقید مصاریف االقتناء في  بیان الدخل الشامل الموحد عند الشراء)، ویعاد تقییمھا في تاریخ 

الدخل بالقیمة العادلة ویتم تسجیل التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في بیان  الموحدة البیانات المالیة
الشامل الموحد في نفس فترة حدوث التغیر بما فیھا التغیر في القیمة العادلة الناتجة عن فروقات تحویل بنود 

  الموجودات غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة.
  

رباح (خسائر) موجودات مالیة  د ضمن بند أرباح الموزعة في بیان الدخل الشامل الموحكما یتم تسجیل األ    
  ، ویتم تسجیل الفوائد المتحققة أوالمقبوضة في بیان الدخل الشامل الموحد ضمن بند الفائدة الدائنة.للمتاجرة

  
  
  موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق  §

الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق تتمثل في األدوات المالیة التي تحمل دفعات ثابتة أو 
  یخ استحقاق ثابتة ولدى المجموعة النیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا.محددة ولھا توار

  
یتم تسجیل الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق بدایة ً بالقیمة العادلة (التكلفة) مضافا ً 

باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة  ذلك یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة  إلیھا تكالیف اإلقتناء كالعموالت، وبعد
مطروحا ً منھا مخصص التدني في القیمة. عند احتساب التكلفة المطفأة یؤخذ في االعتبار أي خصم أو 
عالوة على الشراء واألتعاب التي تشكل جزء ال یتجزأ من الفائدة الفعلیة. اإلطفاء یتم قیده ضمن بیان الدخل 

  المدینة حسب واقع الحال.  الموحد في بند الفوائد الدائنة او
  

  خسائر التدني في القیمة یتم قیدھا في بیان الدخل الموحد ضمن بند "مصروف خسارة استثمارات مالیة". 
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  أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)   2
  

  أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة)   2.5
  

 ة)االعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا (تتم
     
  المطلوبات المالیة §

كمطلوبات مالیة بالقیمة  39یتم تصنیف المطلوبات المالیة التي تندرج تحت معیار المحاسبة الدولي رقم 
العادلة من خالل بیان الدخل، أو قروض ودیون أو كمشتقات مالیة مصممة كأدوات تحوط في التحوط 

یتم االعتراف  .مطلوبات المالیة في تاریخ االعتراف األوليیحدد البنك التصنیف المالئم لل .الفعال أیھا أنسب
ً إلیھا  ً بالمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة مضافا تكالیف العملیة المرتبطة بھا  -في حالة الدیون –مبدئیا

  یتم التقییم الالحق للمطلوبات المالیة اعتماداً على تصنیفھا كما یلي: .مباشرة
  

مة العادلة من خالل بیان الدخل: وتتضمن المطلوبات المالیة للمتاجرة المطلوبات المالیة بالقی §
  والمطلوبات المالیة التي تم االعتراف األولي بھا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.

القروض والدیون: بعد االعتراف األولي یتم تقییم القروض والدیون التي یحتسب علیھا فائدة  §
م طریقة الفائدة الفعلیة. یتم االعتراف بالربح أو الخسارة في بیان الدخل بالتكلفة المطفأة بإستخدا

  عند إلغاء االعتراف.
عقود الضمانات المالیة: إن عقود الضمانات المالیة ھي تلك التي تتطلب تعویض حاملھا في حال  §

ً لشروط أداة الدین. یتم االعتراف األولي  عجز مدین محدد عن تسدید الدفعة المتحققة علیھ وفقا
بعقود الضمانات كمطلوبات بالقیمة العادلة ویتم تعدیلھا بتكالیف العملیة المرتبطة بھا مباشرة ویتم 

ً بقیمة أفضل تقدیر للدفعة التي قد تنتج عنھا أو القیمة التي تم االعتراف بھا، أیھما  تقییمھا الحقا
  أكبر.

  
  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة

  
 المالیة األصول §

 

 –إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة األصول المالیة المتشابھة یتم 
 حسب مقتضى الحال) عند:

 انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، أو -

ي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقات النقدیة قیام المجموعة بنقل الحقوق بإستالم التدفقات النقدیة لألصل المال -
بالكامل لطرف ثالث حال استالمھا بدون تأخیر جوھري من خالل ترتیبات تحویل، وإما (أ) قیام 

بنقل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي بشكل جوھري، أو (ب) إذا لم تقم المجموعة  المجموعة
المالي بشكل جوھري، إال أنھا حولت السیطرة على  بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع األصل

  األصل.

عندما تقوم المجموعة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو أنھا دخلت في ترتیبات تحویل، فإنھا تقیم فیما 
ر إذا احتفظت بمخاطر ومنافع ملكیة األصل والى أي مدى. إذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاط

ومنافع ملكیة األصل بشكل جوھري، ولم تحول السیطرة على األصل المنقول، فإن المجموعة تستمر باالعتراف 
ً باالعتراف بااللتزام  باألصل المنقول إلى حد مشاركتھا المستمرة. في ھذه الحالة، تقوم المجموعة أیضا

كس الحقوق وااللتزامات المحتفظ بھا من المصاحب. یتم تقییم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس یع
  قبل المجموعة.

یتم تقییم المشاركة المستمرة التي لھا شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل أو أكبر قیمة 
  أیھما أقل. ،یمكن أن یطلب من المجموعة دفعھا
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 لسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس اإلعداد وا    2
  

  السیاسات المحاسبیة (تتمة)أھم  2.5
 

  (تتمة) إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة
 

 المطلوبات المالیة §
یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر 

لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید  ھذا التعدیل على أنھ انقضاء معالجةوبشروط مختلفة، یتم 
  .ویتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في بیان الدخل الشامل

 
 تجمیع األعمال والشھرة

  

یتم المحاسبة لتجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. إن تكلفة االستحواذ ھي قیمة إجمالي المقابل المدفوع مقاساً 
ة في تاریخ االستحواذ وقیمة حقوق األقلیة في المستحوذ علیھ. عند كل عملیة تجمیع أعمال، تختار بالقیمة العادل

المجموعة إما قیاس قیمة حقوق األقلیة بالقیمة العادلة أو كنسبة من صافي األصول. یتم تسجیل المصاریف المتعلقة 
  باالستحواذ عند تحققھا ضمن المصاریف اإلداریة.

عمال على مراحل، فإنھ یتم إعادة تقییم أي حصة قدیمة بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ویتم إذا تم تجمیع األ
االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن التقییم ضمن األرباح والخسائر. یتم االعتراف األولي للشھرة بالتكلفة، 

حقوق أقلیة، وأي حصص سابقة، عن صافي باعتبارھا الزیادة في إجمالي المقابل المدفوع والمبلغ المعترف بھ ك
  األصول المستحوذ علیھا والمطلوبات المستلمة.

  بعد االعتراف األولي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة مطروحاً منھا خسائر التدني المتراكمة.
  

  القیمة العادلةقیاس 
  

اًء على قیمتھا العادلة بتاریخ بیان المركز تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة كالموجودات المالیة المتوفرة للبیع بن
  المالي.

إن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في 
االلتزام  السوق بتاریخ قیاس األدوات المالیة. إن قیاس القیمة العادلة مبني على افتراض أن عملیة بیع االصل أو نقل

  تحدث في إما:
  

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

 
  على أن یكون السوق األساسي أو أكثر سوق مالئم متاحاً للمجموعة.

  
لیھا المشاركون في السوق عند تسعیر یتم قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام بناًء على االفتراضات التي یعتمد ع

  ھذه األدوات على افتراض أن المشاركین في السوق یعملون على تحقیق أفضل مصالح اقتصادیة لھم.
تقوم المجموعة باستخدام طرق تقییم مناسبة للظروف المحیطة والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، 

  ئمة التي یمكن مالحظتھا و تقلیل استخدام المعطیات التي ال یمكن مالحظتھا.وتعظیم استخدام المعطیات المال
  

جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو االفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة یتم تصنیفھا 
معطیات التي لھا تأثیر جوھري على في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، الموضح أدناه، بناًء على أقل مستوى من ال

  قیاس القیمة العادلة ككل:
 

  ): أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى ( -
): طرق تقییم یكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس 2المستوى ( -

  یمكن مالحظتھا مباشرة أو بشكل غیر مباشر. القیمة العادلة 
): طرق تقییم یكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس 3المستوى ( -

 القیمة العادلة غیر ملحوظة.
 

ما إذا كان بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة بشكل متكرر، تحدد المجموعة فی
 ھناك ایة تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي من خالل اعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.
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 لسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس اإلعداد وا  2
  

  أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة) 2.5
  

  تدني قیمة الموجودات المالیة

لي الموحد بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني قیمة األصل المركز الما بیانتقوم المجموعة في تاریخ 
المالي أو مجموعة األصول المالیة. تنخفض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة إذا، وفقط إذا، كان 

ألولي ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف ا
باألصل (حدث خسارة) ویكون لحدث (أو أحداث) الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل 
المالي أو مجموعة األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بموثوقیة. تشمل األدلة الموضوعیة مؤشرات تدل على أن 

إخالل ؛ كبیرة، احتمال كبیر لإلفالس أو إعادة تنظیم مالي المقترض أو مجموعة المقترضین یواجھون صعوبة مالیة
البیانات الملحوظة إلى أن ھناك انخفاض قابل للقیاس في  وعندما تشیر ؛وتقصیر في دفعات الفائدة أو المبلغ األصلي

 تي ترتبط بتعثراتمثالً عدد متزاید من الدیون المؤجلة أو الظروف االقتصادیة ال ،التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة
  السداد.

 إیداعات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف §
األرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة (مثل المسجلة بالتكلفة المطفأة  للموجودات المالیةبالنسبة 

، تقوم المجموعة أوالً مارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق)ثباإلضافة إلى االست والقروض والسلف
بتقییم ما إذا كان ھنالك دلیل موضوعي على تدني القیمة بشكل منفرد لألصول المالیة التي تعتبر ھامة 

بشكل جماعي بالنسبة لألصول المالیة التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد. وإذا حددت  وأبشكل منفرد، 
منفرد، تقوم بتضمین قیمة ألصل مالي یتم تقییمھ بشكل الالمجموعة عدم وجود دلیل موضوعي على تدني 

بشكل جماعي  ویتم تقییمھماألصل في مجموعة من األصول المالیة ذات سمات متشابھة لمخاطر االئتمان 
یستمر االعتراف  یتم أو التيولتدني القیمة. ال ُتشمل األصول التي یتم تقییمھا بشكل منفرد لتدني القیمة 

  ي لتدني القیمة. بخسائر تدني القیمة الخاصة بھا في التقییم الجماع

في حال تواجد دلیل موضوعي على تكبد خسارة، یتم قیاس مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین المبلغ 
المسجل لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة 

فتریة لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانیة التي لم یتم تكبدھا). یتم تخفیض القیمة الدالمتوقعة 
یتم االستمرار بحساب ایرادات الفوائد على القیمة الدفتریة  ویتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بیان الدخل.

من أجل قیاس خسارة لتدفقات النقدیة المستقبلیة ا المخفضة وذلك باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم
  التدني. 

واقعي السترداد المبالغ في  عندما ال یكون ھناك احتمالوما یرتبط بھا من مخصصات لقروض یتم شطب ا
المستقبل وتم تسییل جمیع الضمانات أو تم تحویلھا إلى المجموعة. إذا، في فترة الحقة، تم زیادة أو 

یادة أو تخفیض انخفاض قیمة خسارة التدني المقدرة نتیجة لحدث وقع بعد االعتراف بالخسارة، فإنھ یتم ز
ً من خالل تعدیل حساب المخصص. في حال استرداد مبلغ مشطوب  قیمة خسارة التدني المعترف بھ سابقا

  مستقبالً، یتم تخفیض المبلغ المسترد من "مصروف الخسائر االئتمانیة".

األصلي. إذا كان یتم خصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام سعر الفائدة الفعلي 
قیمة ھو سعر الفائدة الفعلي في ال تدنيللقرض سعر فائدة متغیر، یكون معدل الخصم لقیاس أي خسائر 

یعكس حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي المضمون بالرھن  الحالي.
روحاً منھا تكالیف الحصول على الضمان وبیعھ، التدفقات النقدیة التي یمكن أن تنتج عن تسویة الرھن مط

 سواء كانت التسویة للرھن ممكنة أو ال.

نظام التصنیف القیمة، یتم جمع األصول المالیة المتشابھة على أساس  تدنيولغرض التقییم الجماعي ل
الصناعة نوع األصل و تأخذ بعین االعتبار خصائص مخاطر االئتمان مثل ، التياالئتماني الداخلي للبنك

 ً   والعوامل األخرى ذات الصلة. والموقع الجغرافي ونوع الضمان ووضع استحقاق الدفع سابقا
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  (تتمة) تدني قیمة الموجودات المالیة
 

 )إیداعات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف (تتمة §
یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة في مجموعة األصول المالیة التي یتم تقییمھا بشكل جماعي على أساس 

الخسائر لألصول التي لھا خصائص مخاطر ائتمان مشابھة لتلك التي في في تحقیق  الخبرة السابقة
عكس آثار تالحالیة الملحوظة ل ناتالسابقة في تحقیق الخسائر على أساس البیا الخبرة المجموعة. ویتم تعدیل

آثار الظروف في  وتلغيتحقیق الخسائر تحدید الخبرة السابقة في الظروف الحالیة التي استند علیھا في 
  حالیاً. وجودةالفترة السابقة غیر الم

وظة تعكس التقدیرات في تغیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة، وتتسق باتجاه، التغیرات في البیانات الملح
ذات العالقة من سنة إلى سنة. إن المنھجیة واالفتراضات المستخدمة لتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة یتم 

  مراجعتھا بشكل منتظم لتقلیل أیة فروقات بین الخسائر المقدرة والخسائر الفعلیة.
  

 الموجودات المالیة المتوفرة للبیع §
بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني في قیمة مركز مالي  بیانتقوم المجموعة في تاریخ كل 

  .الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

ما إذا ، تقوم المجموعة بشكل إفرادي بتقییم بالنسبة ألدوات الدین المصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیع
موجودات المالیة المسجلة القیمة بناء على نفس المعاییر المتبعة في الكان ھناك دلیل موضوعي على تدني 

بالتكلفة المطفأة. وفي ھذه الحالة فأن المبلغ المسجل كخسارة تدني ھو الخسائر المتراكمة التي تقاس بالفرق 
بین التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة، مطروحا منھا أیة خسائر تدني على ذلك االستثمار معترف بھا 

إیراد الفوائد المستقبلي ھو على اساس القیمة الدفتریة المخفضة والمستحقة  سابقاً في بیان الدخل الموحد. إن
  باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة من أجل قیاس قیمة التدني.

إذا، في فترة الحقة، زادت القیمة العادلة ألدوات الدین وكانت الزیادة مرتبطة بشكل موضوعي بحدث 
  ني وقع بعد االعتراف بخسارة التدني عندھا یتم عكس خسارة التدني ضمن بیان الدخل الموحد.ائتما

للبیع، فإن الدلیل الموضوعي یتضمن  وفرةالستثمارات بحقوق الملكیة المصنفة كاستثمارات متل بالنسبة
 تقوم المجموعة .فةفي القیمة العادلة لھذه االستثمارات عن الكل "الدائم"أو  "الجوھري"ایضاَ االنخفاض 

دلیل  یوجدأشھر. عندما  6من  اكثرلفترة  "الدائم"% و20بنسبة  "الجوھري"بشكل عام باعتبار االنخفاض 
القیمة، فإن الخسارة المتراكمة والتي تقاس بالفرق بین تكلفة االستحواذ والقیمة العادلة الحالیة،  تدنيعلى 

ً  استثمارات معترف بھفي القیمة على ھذه اال خسارة تدنيناقصاَ أي  ، یتم الموحد بیان الدخل ضمن سابقا
تدني . ال یتم عكس خسارة الموحد الغاء االعتراف بھا من حقوق الملكیة ویتم االعتراف بھا في بیان الدخل

یتم االعتراف بالزیادة في القیمة العادلة بعد بل ، الموحد بیان الدخل ضمنادوات حقوق الملكیة  قیمة
  .الموحد سبق بخسارة انخفاض القیمة في بیان الدخل الشاملاالعتراف الم

  
 الـدیـون المـجـدولـة §

قد تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن شروط قرض معین لتعدیلھا بتمدید فترة التسدید وذلك بسبب 
مستحق  الصعوبات المالیة التي یواجھھا المقترض، عند الموافقة على الجدولة أصوالً، ال یعتبر ھذا الدین

وتستمر اإلدارة بمراجعة الدین للتأكد من إمكانیة التسدیدات المستقبلیة، كما یتم تقییم ما إذا كان ھناك دلیل 
  موضوعي على تدني القیمة.
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  محاسبة التحوط
ت المالیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، والعمالت األجنبیة، ومخاطر االئتمان. من أجل تستخدم المجموعة المشتقا

  إدارة مخاطر معینة تقوم المجموعة بتطبیق محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي شروط محددة.

ما في ذلك طبیعة عند بدایة عملیة التحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة بین البند المتحوط لھ وأداة التحوط ب
المخاطر وھدف وإستراتیجیة ادارة المخاطر من استخدام التحوط والطریقة التي سیتم من خاللھا تحدید مدى فعالیة 

  التحوط عند بدایة عملیة التحوط وخالل فترة سریانھا.
  

 التقاص
في بیان المركز المالي الموحد  یتم إجراء المقاصة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي

وأن ھناك نیة لتسویتھا على أساس صافي  ،إذا كان ھناك حق قانوني قائم وملزم إلجراء المقاصة بین المبالغ المسجلة
  لتحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في ذات الوقت. ،المبلغ

  
  عقود اإلیجار

ار یتم بناء على جوھر العملیة ویتطلب تحدید فیما إذا كان إن تحدید فیما إذا كان عقد ما ھو إیجار أو یتضمن إیج
  م ھذا األصل. االوفاء بالعقد یعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد ینقل الحق في استخد

 
  المجموعة كمستأجر

موعة تعتبر إن عقود اإلیجار التي ال تتضمن تحویل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصل بشكل جوھري للمج
عقود إیجار تشغیلیة. یتم تسجیل مدفوعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصاریف في بیان الدخل الموحد بطریقة القسط 

عتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإلیجار كمصاریف في الفترة التي یتم تكبدھا لثابت على مدى مدة العقد. یتم االا
 فیھا.

  
  صاریفتحقق اإلیرادات واالعتراف بالم

  
یتم االعتراف باإلیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن المنافع االقتصادیة سوف تتدفق إلى المجموعة، وفیما یلي 

  المقاییس المتبعة لالعتراف باإلیراد:
 

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

  للبیع، یتم تسجیل الفوائد الدائنة والمدینة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي خالل العمر المتوقع لألداة.
  

إذا قامت المجموعة بمراجعة تقدیراتھا الخاصة بالمدفوعات أو المقبوضات، فإنھ یعدل المبلغ المسجل 
ات النقدیة المقدرة الفعلیة والمعدلة. وتعید المجموعة حساب للموجودات أو المطلوبات المالیة لیعكس التدفق

المبلغ المسجل من خالل حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بسعر الفائدة الفعلي 
األصلي لألداة المالیة، ویتم االعتراف بالتعدیل على أنھ دخل أو مصروف. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة 

المالیة المعاد تصنیفھا والتي قامت المجموعة بزیادة التدفقات النقدیة المقدرة لھا نتیجة زیادة لألصول 
إمكانیة تحصیل ھذه التدفقات النقدیة. إن أثر ھذه الزیادة یعترف بھا كتسویة على معدل الفائدة الفعلي من 

  تاریخ التغییر في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة.  
  

م تخفیض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة المشابھة نتیجة لخسارة تدني القیمة، یتم عندما یت
 االعتراف بدخل الفائدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي على القیمة الدفتریة المعدلة.
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  (تتمة) تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف
  

 العموالت الدائنة §
تحقق المجموعة عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ویمكن تصنیف إیراد العموالت كما   

 یلي:
  

 العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنیة معینة  -
ن تقدیم الخدمات خالل فترة زمنیة محددة ویتم االعتراف فیھا كإیراد على تؤجل العموالت المحققة م

ً ما یتم استخدامھا  -رتباطات لتقدیم قروض فترة الزمنیة. یتم تأجیل رسوم االأساس ال التي غالبا
 وتحقیقھا كتعدیل على معدل الفائدة الفعلي على تلك القروض إذا كانت ذات أھمیة. 

 
 محققة من تنفیذ عمل ھامالعموالت الدائنة ال  -

 یعترف بالعموالت كإیرادات عند إنجاز العمل الھام، مثال ذلك عمولة تخصیص أسھم لعمیل.  
  
 توزیعات األرباح §

  یتم االعتراف باألرباح عندما ینشأ حق للمجموعة باستالم الدفعات.

  
 صافي دخل المتاجرة §

قیمة العادلة والفوائد الدائنة والمدینة المتعلقة بھا یتضمن ھذا البند األرباح والخسائر الناتجة عن تغیرات ال
 باإلضافة إلى توزیعات أرباح الموجودات والمطلوبات المالیة المتاحة للمتاجرة.

 
  الكفاالت المالیة

من خالل نشاطھا االعتیادي تقوم المجموعة بمنح كفاالت مالیة على شكل اعتمادات مستندیة، كفاالت، وقبوالت ویتم 
األولي بالكفاالت المالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما یعادل القسط المحصل. بعد  االعتراف

ً منھ  اإلعتراف األولي، یتم قیاس التزام المجموعة بكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحا
لتسویة االلتزام المالي الناتج عن ھذه الكفالة اإلطفاء المعترف بھ في بیان الدخل الموحد وأفضل تقدیر للمدفوعات 

  واعتماد القیمة األكبر بینھما.
  

إن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانیة" 
بند "العموالت والرسوم الدائنة" في بیان الدخل الموحد. یتم االعتراف بالقسط المحصل في بیان الدخل الموحد ضمن 
  من خالل إطفاء القسط المحصل باستخدام 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 
ة لدى المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فترة ثالثة أشھر من تاریخ لدى البنك المركزي واألرصد

  التملك األصلي.
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  الموجودات الثابتة
ھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم الموجودات الثابتة ما عدا األراضي بالكلفة بعد خصم االست إثباتیتم 

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

  
ت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا ستھالك بطریقة القسط الثابیتم احتساب اال

 :فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات الثابتة األراضي. اإلنتاجي، الیتم استھالك

 سنة 20إلى  5من             وتحسینات المبانيالمباني  §
 سنوات 10إلى  5من           المفروشات والتجھیزات والسیارات §

  

االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتصادیة متوقع ة م ن اس تخدامھ أو اس تبعاده.   لغاءإیتم 
أی ة أرب  اح أو خس ائر ت  نجم ع ن اس  تبعاد األص ل تحتس  ب عل ى أنھ  ا الف رق ب  ین عوائ د اس  تبعاد األص ل وقیم  ة األص  ل 

ض من بن د إی رادات أو مص اریف أخ رى ف ي نف س موح د الالمستبعد. تسجل ھذه األرب اح أو الخس ائر ف ي بی ان ال دخل 
  السنة التي تم استبعاد األصل فیھا.

 
  ستھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیل.اال یتم 

  
 الموجودات غیر الملموسة

م تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة في حال شرائھا، فإنھ یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة وفیما بعد یت
والتي ھي عبارة عن التكلفة منزالً منھا أیة مخصصات لإلطفاء وأیة مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا. یتم تقدیر عمر 
الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة. ویتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا 

الل ھذا العمر ویقید اإلطفاء في بیان الدخل الموحد. أما الموجودات غیر الملموسة التي عمرھا عمر زمني محدد خ
الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ البیانات المالیة الموحدة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا 

رق اإلطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة في بیان الدخل الموحد.  كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وط
ویتم إجراء أیة تعدیالت على الفترات الالحقة.  یجب تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره الزمني عند 

المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ كلما كان ذلك ضروریا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا  إطفاءتغیر نمط 
رات في التقدیر المحاسبي، كما تعالج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في بیان تغیی

 الدخل الموحد مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.
  

طفاء بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا یتم احتساب اإل
  :جي. فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات غیر الملموسةاإلنتا

 سنوات 5      برامج الكمبیوتر §
 نةس20            الفروغ §

  
 تدني قیم الموجودات غیر المالیة

تقوم المجموعة في تاریخ بیان المركز المالي الموحد بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل. 
د أي مؤشر من ھذا النوع، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبین أن قیمة وإذا وج

األصل المسجلة أكبر من القیمة القابلة لالسترداد یتم االعتراف بتدني قیمة األصل حتى تعادل القیمة القابلة 
  لالسترداد.

نت توجد أیة داللة على أن خسارة تدني تم األعتراف بھا في في تاریخ كل بیان مركز مالي، یتم تقییم ما إذا كا
السنوات السابقة ألصل، عدا الشھرة، لم تعد توجد أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم المجموعة بتقییم 

  المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل.
یر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل یجب عكس خسارة التدني المعترف بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغ

القابل لالسترداد منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زیادة المبلغ المرحل لألصل 
  إلى مبلغھ القابل لالسترداد.
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 لسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس اإلعداد وا   2 

  
  اسـبـیـة (تتمة)أھـم السـیاسـات المح 2.5

 
  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.

  
  المحاسبة في تاریخ المتاجرة والسداد

المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ  تدرج جمیع المشتریات والمبیعات "العادیة" للموجودات
المجموعة بشراء الموجودات. إن المشتریات والمبیعات العادیة ھي تلك التي تتعلق بالموجودات المالیة التي تتطلب 

  تسلم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عامة في القوانین أو حسب أعراف السوق. 
  

  الموحد ن المركز الماليحسابات خارج بیا
عتیادیة كحسابات نظامیة ویتم اإلفصاح اللتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لنشاطات المجموعة اتسجل اال

كتب الكفاالت والموحد، وتتضمن ھذه الحسابات التزامات لمنح سلف  عنھا تحت بنود خارج بیان المركز المالي
  م من البنود المدرجة تحت ھذا الباب التأمینات المقبوضة والعائدة لھا. عتمادات مستندیة. ال تحسقبوالت واو
 

  الضرائب
 
 الضریبة الحالیة  - أ

استرداده من) یتم قیاس االلتزامات (الموجودات) الضریبیة الجاریة للفترات الجاریة والماضیة بالمبلغ المتوقع دفعھ (
  ریبة) الساریة فعالً بتاریخ بیان المركز المالي الموحد.ستخدام معدالت الضریبة (وقوانین الضالسلطات الضریبیة با

  
 مؤجلةالدخل الضریبة   - ب

ستخدام طریقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بین األساس بالكامل، باتؤخذ الضرائب المؤجلة 
حد. ان المركز المالي الموبتاریخ بی الموحدة الضریبي للموجودات والمطلوبات وقیمتھا المدرجة في البیانات المالیة

ستخدام نسب الضریبة (أو القوانین الضریبیة) المعمول بھا أو التي ھي بحكم المعمول یتم تحدید الضرائب المؤجلة با
الضرائب المؤجلة المدینة أو بھا كما بتاریخ بیان المركز المالي الموحد والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق 

  ئب المؤجلة الدائنة. ستحقاق الضراعند ا
  

تدرج الضرائب الحالیة والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة ضمن حقوق الملكیة في حقوق الملكیة ولیس في بیان الدخل 
  الموحد. 

  
یتم مراجعة القیمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاریخ كل بیان مركز مالي موحد وتنزل إلى الحد الذي ال 

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

 توجد فیھ أرباح مستقبلیة كافیة تسمح بتغطیة موجودات الضرائب المؤجلة. 
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 لسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس اإلعداد وا  2
  

  أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة (تتمة) 2.5
  

  توزیعات األرباح عن األسھم العادیة 
لتزام ویتم تنزیلھا من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا من قبل عات األرباح عن األسھم العادیة كایتم االعتراف بتوزی

  مساھمي البنك. 
  علیھا بعد تاریخ بیان المركز المالي الموحد. فصاح عن توزیعات األرباح الموافقكما یتم اإل

  
  تقاریر القطاعات

  .وأخرى یتم توزیع التقاریر القطاعیة للمجموعة كما یلي: تجزئة، شركات، خزینة
  

  مقایضة العمالت
ة كأصل بالقیمة العادلة عندما تكون یستخدم البنك المشتقات المالیة مثل عقود مقایضة العمالت. تسجل المشتقات المالی

تدرج تغیرات القیمة العادلة للمشتقات المالیة في  قیمتھا العادلة موجبة وكالتزام في حال كانت قیمتھا العادلة سالبة.
 بیان الدخل الموحد.

  
  

 مصرف سوریة المركزينقد وأرصدة لدى  3
 

 2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 434,850,461 916,941,267  نقد في الخزینة
 16,462,176,588 15,073,834,882  الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي

 3,548,969,762 4,382,376,214 )*( احتیاطي ودائع
  20,566,257 23,732,225 نقد في الفروع المغلقة نتیجة الظروف الراھنة (**)

 ______________ ______________ 
 20,396,884,588 20,466,563,068 

 ______________ ______________ 
  

وفقا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل  )*(
 2015 كانون األول 31ودائع من دون فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار  %5 مثل نسبةی ذيلیرة سوریة وال 4,382,376,214 مبلغ
لیرة  3,548,969,762مقابل مبلغ  2011للعام  أیار 2بتاریخ  5938الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 في أنشطة البنك التشغیلیة.إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ . 2014كانون األول  31سوریة كما في 
  
حیث تم إغالقھ نتیجة ، الموجود في فرع حلب المدینة النقد 2015 كانون األول 31كما في  یمثل المبلغ) **(

المبلغ من أرصدة  كونیت .3201/161الظروف الراھنة بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي رقم 
سوریة وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرات السوریة بقیمة لیرة  15,608,912باللیرات السوریة بقیمة 

أرصدة باللیرات  مقابل 2015 كانون األول 31لیرة سوریة وذلك حسب سعر الصرف القائم بتاریخ  8,123,313
لیرة سوریة وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرات السوریة بقیمة  15,608,912السوریة بقیمة 

ونظرا لكون عقد  .2014 كانون األول 31یرة سوریة وذلك حسب سعر الصرف القائم بتاریخ ل 4,957,345
ال یشمل إال عملیات السرقة والحریق، لم یتم التواصل مع شركة التأمین للمطالبة  التامین التأمین المبرم مع شركة

وقد تم إدراج ھذه  ،كورالمذ الفرعبالتعویض، وعلیھ ارتأت إدارة البنك تكوین مؤونات لتغطیة النقد الموجود في 
  المؤونات ضمن بند مخصصات متنوعة الظاھر في بیان المركز المالي الموحد.

  
باستخدام جزء من ھذه المؤونة لتغطیة الخسارة الناتجة عن فقدان النقد الموجود في فرع  2014قام البنك خالل عام 

  .جاعھحمص _سیتي سنتر وذلك بعد التأكد من عدم إمكانیة استر
  

 ال تتقاضى األرصدة لدى مصرف سوریة المركزي أیة فوائد.
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 أرصدة لدى المصارف  4

 
 

 
كانون األول  31لیرة سوریة كما في  594,985,774 ئدبلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوا

  .2014 كانون األول 31یرة سوریة كما في ل  284,401,360  مقابل 2015
 

مقومة یورو، بلغت قیمتھا ال 272,400بقیمة بتسدید كفالة خارجیة بالعمالت األجنبیة 2014  قام البنك خالل عام
لیرة سوریة وقد تم تكوین مؤونة لتغطیة كامل قیمة المبلغ  59,780,904مبلغ  عند التسدیدباللیرات السوریة 

قد تم تسجیل مصروف المؤونة ضمن بند لحین البت بتعویض قیمة الكفالة المسددة، و األجنبیةبالعملة  المدفوع
  في بیان الدخل الموحد.الظاھر مخصصات متنوعة 

  
  

  إیداعات لدى المصارف    5

 
 

 
 

  .2014كانون األول  31و 2015كانون األول  31تتقاضى اإلیداعات لدى المصارف فوائد كما في 
 
 
 

  

  
2015 

  مصارف محلیة
 لیرة سوریة

  مصارف  خارجیة
 لیرة سوریة

  المجموع
 لیرة سوریة

        
 87,472,949,778 86,877,964,004 594,985,774 حسابات جاریة وتحت الطلب

                                         3فترة ودائع استحقاقھا األصلي خالل 
 3,027,821,918 - 3,027,821,918 أشھر أو أقل 
 ______________ ______________ ______________ 
 3,622,807,692 86,877,964,004 90,500,771,696 

 ______________ ______________ ______________ 

  
2014 

  مصارف محلیة
 سوریةلیرة 

  مصارف  خارجیة
 لیرة سوریة

  المجموع
 لیرة سوریة

        
 56,479,147,832  56,194,746,472 284,401,360 حسابات جاریة وتحت الطلب

                                         3ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 
 4,835,951,602 3,610,200,000 1,225,751,602 أشھر أو أقل 
 ______________ ______________ ______________ 
  1,510,152,962 59,804,946,472 61,315,099,434 

 ______________ ______________ ______________ 

  
2015  

  مصارف محلیة
 لیرة سوریة

  مصارف  خارجیة
 لیرة سوریة

  المجموع
 لیرة سوریة

     
ت استحقاق أصلي أكثر من إیداعات ( ودائع ألجل ذا

 22,190,679,271 21,433,851,101 756,828,170 ثالثة أشھر)
  ____________ ______________ _____________ 

  
2014 

  مصارف محلیة
 لیرة سوریة

  مصارف  خارجیة
 لیرة سوریة

  المجموع
 لیرة سوریة

     
إیداعات ( ودائع ألجل ذات استحقاق أصلي أكثر من 

 11,577,680,749 11,317,680,749 260,000,000 شھر)ثالثة أ
  ______________ ______________ ______________ 
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 للمتاجرةمـوجـودات مـالـیة    6
 

 2015  2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 1,106,364 1,032,783 أسھم شركات مدرجة في األسواق المالیة المحلیة
   

 1,032,783 1,106,364 
   

 
     (بالصافي)  تـسھیالت ائتمانیة مباشرة7   

 
 2015  2014  

 لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

    الشركات الكبرى
 6,729,645,178 7,220,576,543 حسابات جاریة مدینة

 12,782,201 5,293,383  ائنة صدفة مدینةحسابات د
    

 3,772,865,641 4,066,119,748  قروض
 (68,255,150) (70,624,827)  قروضفوائد مقبوضة مقدماً عن ال

    
 19,524,530 3,070,000  سندات محسومة

 (619,206) -  فوائد مقبوضة مقدماً عن السندات المحسومة
  11,224,434,847  10,465,943,194 
    

    الشركات الصغیرة والمتوسطة
 142,771,709 109,370,619  قروض

 (2,569,124) (1,958,642)  قروضفوائد مقبوضة مقدماً عن ال
  107,411,977 140,202,585 
    
    

   )التجزئة( عقاریةالقروض وال األفراد
 2,268,930,014 1,642,335,521 قروض

 (190,884,171) (148,322,733) فوائد مقبوضة مقدماً عن القروض
 1,494,012,788  2,078,045,843 
   

 12,684,191,622 12,825,859,612 المجموع
  ینزل : مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة

 (3,153,766,138) (4,879,303,585) (على أساس دیون غیر منتجة)  
  تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة مخصص : ینزل

 (1,611,277,835) (784,593,742) )أساس دیون منتجة (على  
 (976,411,159) (1,304,301,493) ینزل : فوائد معلقة (محفوظة)

     
 6,942,736,490 5,857,660,792 صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة

 __________________ __________________ 
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 (تتمة) (بالصافي) تـسھیالت ائتمانیة مباشرة      7

  
  لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 6,772,326,090بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة)  -

، في حین بلغت 2015كانون األول  31كما في % من رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة 52.80 
 لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 5,912,664,492 یالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة)التسھ

 . 2014كانون األول  31في  كما%   46.61
   

لیرة سوریة، أي  5,468,024,597 المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة ةبلغت التسھیالت اإلئتمانی -
، في 2015كانون األول  31في إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما % من رصید  42.63ما نسبتھ 

لیرة 4,936,253,333 حین بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة 
 كانون األول 31في % من رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما  38.92ھسوریة، أي ما نسبت

2014.  
 

كانون  31في لیرة سوریة، كما 1,849,731,522 غیر العاملة  غیر المباشرةة بلغت التسھیالت اإلئتمانی -
لیرة سوریة، 624,540,093  غیر العاملة غیر المباشرة، في حین بلغت التسھیالت اإلئتمانیة 2015األول 

قرارات ت الالزمة وفقا لمقتضیات علما أن البنك یقوم بتكوین المخصصا ،2014كانون األول  31في كما 
الظاھر في بیان المركز مخصصات متنوعة  بندتم إدراج ھذه المخصصات ضمن یو ،التسلیفومجلس النقد 

  .المالي الموحد
 

یة المباشرة:االئتمانمخصص تدني محفظة التسھیالت   
 

 فیما یلي تفاصیل حساب مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة:
 اإلجمالي فراداأل الشركات 2015 

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
       

 4,765,043,973 833,992,190 3,931,051,783  2015كانون الثاني  1في 
 898,853,354 41,743,851 857,109,503 التغییر خالل الفترة

     
 5,663,897,327 875,736,041 4,788,161,286 2015 كانون األول 31في 

     
    2015كانون الثاني  1 في

 3,153,766,138 491,523,496 2,662,242,642 مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة
 1,611,277,835 342,468,694 1,268,809,141 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة

     
    إضافات خالل السنة

 1,220,147,901 252,696,693 967,451,208 مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة
 455,731 8,607 447,124 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة

 ً  (فروقات أسعار انخفاض القیمة افرادیا
  807,190,476 -  807,190,476  الصرف)*  

 (فروقات أسعار جماعیاانخفاض القیمة 
 35,070,352 - 35,070,352  الصرف)*  

  (301,736,008) (119,023,948) (182,712,060)  من دیون غیر منتجة **استردادات 
 (862,210,176) (91,872,579) (770,337,597)  من دیون منتجة **استردادات 

 (64,922)  (64,922) -  *** المستخدم خالل الفترة من مخصص تدني دیون غیر منتجة
     

    2015 كانون األول 31في 
 4,879,303,585 625,131,319 4,254,172,266  مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة

 784,593,742 250,604,722 533,989,020 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة
    

 5,663,897,327 875,736,041 4,788,161,286 مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة
        

  
ثالثة عثرة لدیون مت جزء غیر مسدد منعبارة عن من مخصص تدني دیون غیر منتجة  خالل الفترة المستخدم إن ***

  .لدى قیامھم بتسدید المبالغ المستحقة علیھم بناء على إتفاق مع البنك تم اإلعفاء منھعمالء 
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  (تتمة) (بالصافي) تـسھیالت ائتمانیة مباشرة    7
  

 اإلجمالي األفراد الشركات   2014
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

       
 4,415,816,868 777,998,927 3,637,817,941  2014كانون الثاني  1في 

 349,227,105 55,993,263 293,233,842 التغییر خالل الفترة
        

 4,765,043,973 833,992,190 3,931,051,783 2014 كانون األول 31في 
        

       2014كانون الثاني  1في 
 2,177,646,026 375,642,864 1,802,003,162 مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة

 2,238,170,842 402,356,063 1,835,814,779 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة
     

    إضافات خالل السنة
  928,168,045 195,161,559 733,006,486 مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة

 240,382 80,081 160,301 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة
ً انخفاض القیمة افر   (فروقات أسعار  ادیا

 295,058,105 - 295,058,105  الصرف)*  
  (فروقات أسعار  جماعیاانخفاض القیمة 

 114,857,250 - 114,857,250  الصرف)*  
 (247,106,038) (79,280,927) (167,825,111)  من دیون غیر منتجة **استردادات 
  (741,990,639)   )59,967,450( )682,023,189(  من دیون منتجة **استردادات 

     
    2014 كانون األول 31في 

 3,153,766,138  491,523,496 2,662,242,642  مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة
 1,611,277,835 342,468,694 1,268,809,141 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة

       
 4,765,043,973 833,992,190 3,931,051,783 مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة

        
  

تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة * 
  األجنبیة.

  
تنتج االستردادات عن تسدیدات من قبل العمالء أو تحسن ناتج عن إعادة الجدولة بالنسبة للدیون غیر المنتجة أو  **

    ت االئتمانیة بالنسبة للدیون المنتجة.تحسن محفظة التسھیال
 

، والمتضمن 2012تشرین الثاني  13) تاریخ 4/م ن/ب902بناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
/م 1079)، والقرار رقم (4/م ن/ب597تعدیل بعض التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

 1/م/2271التعمیم رقم و 2015نیسان  6تاریخ  1/م/1145والتعمیم رقم  2014كانون الثاني  29) تاریخ 4ن/ب
  ما یلي :قام البنك ب )4/م ن/ب902والمتضمنین تمدید العمل بالقرار رقم ( 2015حزیران  30تاریخ 

  
وقد أظھرت تلك  إعداد إختبارات جھد للمحفظة اإلئتمانیة لتقدیر مدى كفایة المخصصات المحتفظ بھا،تم  -

لیرة سوریة 563,128,090 ضرورة تكوین مخصصات مقابل تسھیالت إئتمانیة مباشرة بمبلغ  تباراتاالخ
وارتأت إدارة البنك لیرة سوریة، 200,779,519 مخصصات مقابل تسھیالت إئتمانیة غیر مباشرة بمبلغ و

لیرة  744,271,261مبلغ  لیصبح رصید مخصصات التسھیالت االئتمانیة المباشرةإضافیة حجز مخصصات 
كانون  31كما في لیرة سوریة  582,172,298سوریة ومخصصات التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة مبلغ 

ومبلغ لیرة سوریة للتسھیالت االئتمانیة المباشرة 1,571,496,695  مقابل مبلغ 2015األول 
وبذلك . 2014األول كانون  31كما في لیرة سوریة للتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة  722,595,181

لیرة سوریة مقابل  1,326,443,559مبلغ  2015كانون األول  31یصبح إجمالي المخصصات كما في 
 .2014كانون األول  31یرة سوریة كما في ل  2,294,091,876مبلغ

وفق المحتفظ بھا المخصصات الفائضة عن الحد األدنى المطلوب قیمة  نتیجَة لتسدیدات العمالء انخفضت -
كما في  لیرة سوریة33,552,721 لیصبح رصیدھا  )4/م ن/ب902بات قرار مجلس النقد والتسلیف (متطل
  .2014كانون األول  31لبرة سوریة كما في  46,525,860مقابل مبلغ  2015كانون األول  31
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 (تتمة) (بالصافي) تـسھیالت ائتمانیة مباشرة      7

                         
  الفوائد المعلقة

  ي الحركة على الفوائد المعلقة:فیما یل
 2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

     
 746,178,336  976,411,159 كانون الثاني 1الرصید في 

 393,597,533  585,778,075 یضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة
 (163,364,710)  (257,887,741) ینزل: االسترداد من الفوائد المعلقة

 976,411,159  1,304,301,493 كانون األول 31ي الرصید ف
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 مـوجـودات مـالـیة متوفرة للـبـیـع   8

 2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
    موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة

 86,450,000  79,875,000  أسھم شركات (أ)
 1,583,680,000  - بنوك خارجیة (ب) - شھادات إیداع 

    

 79,875,000  1,670,130,000 
    

 
 

 2014  2015 تحلیل األسھم والسندات:
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

    

 1,583,680,000  -  ذات عائد ثابت
 86,450,000  79,875,000  ذات عائد متغیر

 79,875,000  1,670,130,000 
 

 
سعر ھ بتم تقییمو % من أسھم الشركة5ن بنسبة تمثل استثمار البنك في الشركة السوریة أروب للتأمی  )(أ

  یعتزم البنك االحتفاظ بھذا االستثمار على المدى البعید. .السوق
  

خارجیة، تحمل ھذه الشھادات معدالت  بشراء شھادات إیداع صادرة عن بنوك 2013 عامقام البنك خالل  (ب)
 الفترات التالیة:  %، تستحق ھذه الشھادات في4.38فائدة 

 

تحقاقاالس  القیمة السوقیة العادلة 
  2015  2014 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة  
         

2015 -  1,583,680,000 
 -  1,583,680,000 
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 موجودات ثابتة   9
 

  ستھالك ھي كما یلي:للموجودات الثابتة لغرض حساب اال إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة

 سنة 20إلى  5من           المباني وتحسینات المباني
  سنوات 10إلى  5من         المفروشات والتجھیزات والسیارات

 
المفروشات   السیارات  األراضي والمباني 

 المجموع  مبانيالتحسینات   والتجھیزات

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

2015           

          التكلفة

 2,927,049,474  787,488,458  359,141,377  16,837,600   1,763,582,039 2015ون الثاني كان 1الرصید كما في 
 27,232,849  750,460  18,385,389  7,800,000  297,000 اضافات
 11,903,738  3,287,398  8,616,340  -  - تحویالت

 (7,489,650)  -  (1,142,050)  (6,347,600)  - استبعادات
 2,958,696,411  791,526,316  385,001,056  18,290,000  1,763,879,039 2015كانون األول  31في  الرصید كما

          
          اإلستھالك المتراكم

 1,389,784,569  710,028,962  296,200,816  13,038,693  370,516,098 2015كانون الثاني  1الرصید كما في 
 105,265,388  30,552,329  24,456,895  1,020,710  49,235,454 استھالك السنة

 (7,489,636)  -  (1,142,037)  (6,347,599)  - استبعادات
 1,487,560,321  740,581,291  319,515,674  7,711,804  419,751,552 2015كانون األول  31الرصید كما في 

          
          مشاریع تحت التنفیذ

 539,995,423  -  20,175,897  -  519,819,526 2015كانون الثاني  1ي الرصید كما ف
 228,372,350  -  1,287,000  -  227,085,350 إضافات

 (11,903,738)  -  (2,655,862)  -  (9,247,876) تحویالت إلى موجودات ثابتة
 756,464,035  -  18,807,035  -  737,657,000 2015كانون األول  31الرصید كما في 

 2,227,600,125  50,945,025  84,292,417  10,578,196  2,081,784,487 صافي القیمة الدفتریة للموجودات الثابتة
          

2014           

          التكلفة

 2,906,878,844  782,052,045  350,117,804  13,037,600  1,761,671,395 2014كانون الثاني  1الرصید كما في 
 27,049,374  3,732,396  19,516,978  3,800,000  - اضافات

 19,248,672  17,307,028  31,000  -  1,910,644 تحویالت
  (26,127,416)   (15,603,011)  (10,524,405)  -  - استبعادات

 2,927,049,474  787,488,458  359,141,377  16,837,600  1,763,582,039 2014كانون األول  31الرصید كما في 
          

          اإلستھالك المتراكم
 1,273,894,599  668,249,555  275,370,581  12,310,543  317,963,920 2014كانون الثاني  1الرصید كما في 

 141,287,606  57,364,557  30,642,721  728,150  52,552,178 استھالك السنة
 (25,397,636)  (15,585,150)  (9,812,486)  -  - استبعادات

 1,389,784,569  710,028,962  296,200,816  13,038,693  370,516,098 2014كانون األول  31الرصید كما في 
          

          مشاریع تحت التنفیذ
 441,032,822  -  19,883,596  -  421,149,226 2014كانون الثاني  1الرصید كما في 

 119,773,823  -  323,301  -  119,450,522 إضافات
 (1,562,550)  -  -  -  (1,562,550)  استبعادات

 (19,248,672)  -  (31,000)  -  (19,217,672) تحویالت إلى موجودات ثابتة
 539,995,423  -  20,175,897  -  519,819,526 2014كانون األول  31الرصید كما في 

 2,077,260,328  77,459,496  83,116,458  3,798,907  1,912,885,467 للموجودات الثابتةصافي القیمة الدفتریة 
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 (تتمة) موجودات ثابتة 9

  
إیقاف العمل مؤقتا في  حالیا تمینتیجة الظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق في الجمھوریة العربیة السوریة 

لك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة ، وذرعا و القامشليو د موزعة في حمص وعدرا وحلبفروع  ثمانیة
المركزي على إیقافھا مؤقتا لحین زوال الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة، وبحسب آخر معلومات متوفرة 

یمة األضرار لإلدارة تبین بأن الفروع المغلقة لم یلحق بھا أي ضرر یذكر باستثناء ثالثة فروع، وبناء علیھ تم تقدیر ق
  لیرة سوریة. 158,072,319النقدیة والمادیة بمبلغ 

  
لم یتم مطالبة شركة التأمین بالتعویض كون عقود التأمین ال تشمل إال عملیات الحریق والسرقة دون أن تشمل األضرار 

لمقدرة (إیضاح األضرار اكامل وعلیھ ارتأت إدارة البنك تكوین مؤونات لتغطیة  ،الناتجة عن أحداث غیر إعتیادیة
16(.  

ال تزال بعض الموجودات الثابتة من األدوات ولوازم الكمبیوتر وآلیات النقل والصرافات اآللیة قید االستخدام رغم 
  أنھا استھلكت دفتریا بالكامل.

 
 موجودات غیر ملموسة 10

 
  لشكل التالي:تم تحدید العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غیر الملموسة ألغراض احتساب اإلطفاء على ا

  سنوات 5برامج الكمبیوتر     
  سنة 20الفروغ               

  
 المجموع   الفروغ   برامج الكمبیوتر  

 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة  
2015       
           التكلفة

 122,375,266  91,000,000  31,375,266 2015كانون الثاني  1الرصید كما في 
 -  -  - إضافات 

  122,375,266  91,000,000   31,375,266 2015كانون األول  31الرصید كما في 
       

       
      اإلطفاء المتراكم

 70,574,476   43,459,303  27,115,173 2015كانون الثاني  1الرصید كما في 
 6,495,121   4,550,000   1,945,121 إطفاء السنة

 77,069,597  48,009,303  29,060,294 2015ن األول كانو 31الرصید كما في 
       

صافي القیمة الدفتریة للموجودات غیر 
 45,305,669  42,990,697  2,314,972 ملموسةال

            
 2014           

           التكلفة
 120,265,267  91,000,000  29,265,267 2014كانون الثاني  1الرصید كما في 

 2,109,999  -  2,109,999 إضافات
 122,375,266  91,000,000  31,375,266 2014كانون األول  31الرصید كما في 

       
       

      اإلطفاء المتراكم
 63,974,794  38,909,303  25,065,491 2014كانون الثاني  1الرصید كما في 

 6,599,682  4,550,000  2,049,682 إطفاء السنة
 70,574,476  43,459,303  27,115,173 2014كانون األول  31الرصید كما في 

       
  غیر  صافي القیمة الدفتریة للموجودات

 51,800,790  47,540,697  4,260,093 ملموسةال
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 موجودات أخرى  11
 
   2015  2014 

 لیرة سوریة   سوریة لیرة
        

 ً  42,245,684   58,564,903 مصاریف مدفوعة مقدما
 10,673,256  11,623,823 مخزون مطبوعات وقرطاسیة

 2,603,708  2,598,090 طوابع
مم وأرصدة مدینة مختلفةذ  8,551,838  1,268,709 

  4,905,345  4,905,345 سلف تراخیص عمل
 4,354,718  914,755 سلف معامالت قضائیة

مصرفیة بنوك ومؤسسات - فوائد محققة غیر مستحقة القبض   256,600,947  199,222,900 
  -تسھیالت إئتمانیة مباشرة  - فوائد محققة غیر مستحقة القبض 

 17,572,165  -    مؤسسات
موجودات مالیة متوفرة للبیع - فوائد محققة غیر مستحقة القبض   -  23,804,294 
(*)  متعثرین مصاریف مستحقة من مقترضین  8,723,116  15,557,617 

ات آلت ملكیتھا للبنك وفاء لدیون مستحقةموجود  6,829,735  - 
  359,312,552  322,208,396 

  
  موجودات آلت ملكیتھا للمجموعة وفاًء لدیون مستحقة

الدفتریة  ة عائدة ألحد العمالء بلغت قیمتھخالل السنة قامت المجموعة بإستمالك عقار إستیفاًء لتسھیالت إئتمانی
بتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. إن المجموعة بصدد التفرغ عن ھذا العقار تماشیاً لیرة سوریة  6,829,735

  مع المھلة القانونیة المحددة من قبل مصرف سوریة المركزي.
     

عن الدفع حیث بلغت مجمل  المتوقفینالقروض  ینيبرفع دعاوي قضائیة على مد 2013عام  یقوم البنك منذ )(*
لیرة 53,351,648 مقابل  2015كانون األول  31لیرة سوریة كما في  57,965,768مصاریف ھذه الدعاوي 

ا قام البنك بتسدید قیم بوالص حیاة وحریق مستحقة من المقترضین كم ،2014كانون األول  31سوریة كما في 
سوریة  ةلیر 1,950,714مقابل مبلغ  2015 كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,602,093 المذكورین بقیمة 

مصاریف المدفوعة ھذه البأخذ مخصصات مقابل  2015عام خالل قام البنك وقد  .2014كانون االول  31كما في 
لیرة   50,844,745مبلغ 2015 كانون األول 31بلغت ھذه المخصصات في حیث  ،والتي ال یتوقع استردادھا

  .2014نون األول كا 31في  لیرة سوریة 39,744,745 مخصصاتفي حین بلغت ھذه السوریة. 
 

 المركزي ةودیعة مجمدة لدى مصرف سوری   12
  

، یجب على 2001للعام  28من قانون المصارف الخاصة رقم  19كما ھو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
% من رأسمال البنك لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة 10 بـالمصارف الخاصة االحتفاظ 

  ریر ھذه الودیعة عند التصفیة.وبدون فوائد. یتم تح
  

 كانون األول كالتالي: 31بلغ رصید الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي كما في 
 

 2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 215,789,800  215,789,800 أرصدة باللیرة السوریة
 692,103,999  1,176,989,347 أرصدة بالدوالر األمیركي

 1,392,779,147  907,893,799 
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 ودائع بنوك  13

 
 المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 2015

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

 38,141,543,494  37,379,753,328  761,790,166 حسابات جاریة
            

 المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 2014
 لیرة سوریة  یةلیرة سور  لیرة سوریة 
      

 22,428,197,167  21,997,494,234  430,702,933 حسابات جاریة

 
 

 ودائـع الـعـمـالء  14
 

 2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 35,520,073,523  41,756,710,959 (*) حسابات جاریة وتحت الطلب
 1,611,610,161  1,609,801,444  ودائع توفیر

 32,926,956,467  40,673,786,844 جل وخاضعة الشعارودائع أل

 120,506,335  129,007,655 حسابات مجمدة ( مقیدة السحب)
 84,169,306,902  70,179,146,486 

  
كانون  31من اجمالي الودائع في  % 0.71لیرة سوریة أي ما نسبتھ  595,382,263 مبلغبجامدة  ودائع* منھا 
كانون  31% من إجمالي الودائع في  0.56لیرة سوریة أي ما نسبتھ  390,792,355 مقابل مبلغ  2015األول 
 .2014األول 

 
لیرة سوریة أي ما نسبتھ 302,089,376  التعاوني والمشترك داخل الجمھوریة مبلغالعام و بلغت ودائع القطاع

  لیرة سوریة أي ما نسبتھ   206,061,503مقابل مبلغ  2015كانون األول  31في % من إجمالي الودائع  0.36
 .2014كانون األول  31% من إجمالي الودائع  في  0.29
 

% من إجمالي الودائع في 49.65  لیرة سوریة أي ما نسبتھ 41,793,836,729بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد 
الودائع  في % من إجمالي 50.66لیرة سوریة أي ما نسبتھ  35,550,891,270 مقابل 2015كانون األول  31
 .2014كانون األول  31

 
حسابات القطاع الناتجة عن مجموع حسابات اكتتابات شركات قید التأسیس و (مقیدة السحب) المجمدةبلغت الودائع 

من اجمالي  %0.15 لیرة سوریة أي ما نسبتھ 129,007,655   المجمدة لقاء رأس المال المالي غیر المصرفي
% من إجمالي الودائع 0.17 لیرة سوریة أي ما نسبتھ  120,506,335 مقابل 2015كانون األول  31الودائع في 

  .2014كانون األول  31في 
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 تأمینات نقدیة   15

 
 2015  2014 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 130,910,541  152,343,757 تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت مباشرة
 1,029,296,191  1,234,939,989 تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت غیر مباشرة

 1,387,283,746  1,160,206,732 
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 مخصصات متنوعة  16

 كانون األول 31الرصید في   فروقات أسعار الصرف  ما تم رده لإلیرادات  المستخدم خالل السنة   المكون خالل السنة   كانون الثاني 1الرصید في  2015
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  رة سوریةلی  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

            
 224,698,842   56,910,187  -   (86,000)  51,805,100  116,069,555 مخصص فروقات صنادیق الفروع

 25,818,250   -   (35,907,645)  (52,811,071)  42,000,000  72,536,966 )** (مخصص لمواجھة أعباء محتملة
 158,072,319  -  -  -  33,139,300  124,933,019  )*** (مخصص فروع متضررة

 17,166,174  -  -  -  4,084,475  13,081,699 مؤونة تقلبات أسعار الصرف
 1,418,834,389  499,315,515  (29,098,242)  -  14,326,131  934,290,985  )**** (مخصص عام محفظة كفاالت خارجیة

 1,260,912,224  145,355,006  (52,897,071)  (65,005,887)  556,225,702  1,844,589,974 
             

 1,053,045,886  7,307,362  (22,481,685)  -  759,340,300  308,879,909  /غیر منتجةئتمانیة غیر مباشرةامخصص تدني تسھیالت 
 582,172,298  526,485,490  (776,920,992)  -  110,012,619  722,595,181  / منتجةئتمانیة غیر مباشرةامخصص تدني تسھیالت 

 1,635,218,184  533,792,852  (799,402,677)  -  869,352,919  1,031,475,090  مجموع المخصصات للتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة
  2,292,387,314  1,014,707,925  (52,897,071)  (864,408,564)  1,090,018,554  3,479,808,158 

            

2014 
 كانون األول 31الرصید في    فروقات أسعار الصرف  ما تم رده لإلیرادات  المستخدم خالل السنة  (*) المكون خالل السنة   كانون الثاني 1الرصید في 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

            
طوابع مالیةمخصص غرامة رسوم   21,194,663  -  (21,194,663)   -  -  - 

 116,069,555  16,921,775  -  -   38,678,054  60,469,726 مخصص فروقات صنادیق الفروع
 72,536,966  -  -  (67,209,168)  41,500,000  98,246,134 مخصص لمواجھة أعباء محتملة

 124,933,019  -  -  (773,458)  97,706,477  28,000,000 مخصص فروع متضررة
 13,081,699  -   (630,856)  -  4,129,430  9,583,125 مؤونة تقلبات أسعار الصرف

 934,290,985  166,590,945  (59,780,904)  -  84,128,506  743,352,438 مخصص عام محفظة كفاالت خارجیة
 960,846,086  266,142,467  (89,177,289)  (60,411,760)   183,512,720  1,260,912,224 
            

 308,879,909  2,480,092  (375,000)  -  142,561,433  164,213,384  /غیر منتجةئتمانیة غیر مباشرةامخصص تدني تسھیالت 
 722,595,181  109,094,750  -  -  310,639,780  302,860,651  / منتجةئتمانیة غیر مباشرةامخصص تدني تسھیالت 

 1,031,475,090  111,574,842  (375,000)  -  453,201,213  467,074,035 مجموع المخصصات للتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة
 1,427,920,121  719,343,680  (89,177,289)  (60,786,760)   295,087,562  2,292,387,314 
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 (تتمة) مخصصات متنوعة 16
 

 ).4یتضمن بند المكون خالل السنة مصروف مؤونة كفالة خارجیة مسددة (إیضاح  ،لسنة من المخصصات المذكورة أعاله(*) باإلضافة إلى المكون خالل ا
  

  متعلقة بسنوات سابقة من المحتمل أن تظھر أو یتوجب سداداھا خالل السنوات الالحقة.أعباء محتملة أیة مواجھة ل(**)  تم تكوین مخصص 
  

سیتي سنتر،  -: فرع حمصوقد تناول ھذا المخصص الفروع التالیة ،قة والكائنة بمناطق غیر آمنةالمغل البنكررة بناء على دراسة األضرار التي لحقت بفروع (***) تم تكوین مخصص فروع متض
  .قید اإلنشاء –وفرع دیر الزور  ،الشیخ نجار -المدینة  وفرع حلب  -فرع حلب 

  
    مراسلة. بنوكخارجیة لمواجھة أي نوع من أنواع المخاطر التي یمكن أن تنشأ عن محفظة الكفاالت المصرفیة المصدرة من البنك بناء على طلب الكفاالت المحفظة ل) تم تكوین مخصص عام *(***
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 موجودات ضریبیة مؤجلة  17

  

  : إن تفاصیل ھذا البند ھي كما یلي
 

2015 2014 

 لیرة سوریة لیرة سوریة
 المؤجلة الضریبة   مصروف الضریبة  رصید نھایة السنة المبالغ المضافة ررةالمبالغ المح رصید بدایة السنة

          
موجودات 

 (28,708,977) 17,335,560 (70,387,044) (48,667,062) 66,002,622 (87,722,604) ضریبیة مؤجلة
 

  : یلي كما المؤجلة الضریبیة الموجودات حساب على الحركة إن
 

 2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    

 (59,013,627)  (87,722,604) كانون الثاني 1الرصید في 
 28,082,156  66,002,622 فروقات ضریبة عن سنوات سابقة

 (28,082,156)  (66,002,622)  یطرح: ضریبة الدخل المدفوعة
 (28,708,977)   17,335,560  )ایراد ضریبة الدخل المؤجل( الدخلمصروف ضریبة 

 (87,722,604)  (70,387,044) كانون األول 31في الرصید 
 

 (ضمناً) حسب التواریخ المحددة لذلك، وتم تسدید 2014 إلى  2011تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 
 مخصصات الضریبة كما وردت في ھذه البیانات وھي مازالت قید المراجعة لدى الدوائر المالیة.

 
  سبي مع الربح الضریبي:ملخص تسویة الربح المحا  )*( 

 2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 1,986,539,618   6,484,351,051  صافي الدخل قبل الضریبة
  (11,604,560)  (6,190,387) ینزل: أرباح شركة تابعة 

 (1,949,310,000)  (4,965,102,000) تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة أرباح ینزل
 4,550,000  4,550,000  إطفاء الفروغیضاف 

 50,161,069  46,844,346 یضاف استھالك المباني
 -  (5,000,000)  حلیفةینزل توزیعات أرباح شركات 

 (431,110,477)  (1,528,662,818) اإلئتمانیة مخصص الخسائر  ینزل استرداد
 3,498,574  4,084,475  صافي مؤونة تقلبات أسعار قطع یضاف

 (1,335,287)  - أذونات خزینة محلیة -ل فوائد مقبوضة ینز
 277,410,180  138,044,400  یضاف مؤونات غیر مقبولة ضریبیا

 (67,982,626)  (88,804,716)  ینزل مصاریف تمت تغطیتھا من مؤونات مرفوضة سابقا
 24,347,602  (14,772,111)  خارجیة كفاالتمخصص یضاف مصروف (ینزل استرداد) 

 69,342,240   (114,835,907) 
    

 %25  %25 نسبة ضریبة الدخل
    

 (28,708,977)   17,335,560   )المؤجل ضریبة الدخلإیراد ( مصروف ضریبة الدخل
 28,082,156   66,002,622  یضاف فروقات ضریبیة مدفوعة عن سنوات سابقة

 یانبالمدرج في  )المؤجل ضریبة الدخلإیراد (مصروف ضریبة الدخل 
 (626,821)   83,338,182 الدخل الموحد
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 ضریبیة مؤجلةمطلوبات  18
  

2015 2014 
 لیرة سوریة لیرة سوریة

رصید بدایة 
 السنة

من ضریبیة مؤجلة  أصول
القیمة العادلة  انخفاض

للموجودات المالیة 
 المتوفرة للبیع خالل السنة

مطلوبات مردودات 
نتیجة ضریبیة مؤجلة 

لیة بیع موجودات ما  
 متوفرة للبیع

رصید نھایة 
  رصید نھایة السنة  السنة

         
مطلوبات 

 9,112,500 7,468,750 - (1,643,750) 9,112,500 ضریبیة مؤجلة
  

   
تقییم الموجودات  أرباحلیرة سوریة ناتجة عن 7,468,750 تتضمن المطلوبات الضریبیة المؤجلة خالل السنة مبلغ 

یر رصید التغفي االعتبار االخذ بعد ن التغیر المتراكم في القیمة العادلة في حقوق الملكیة المتوفرة للبیع التي تظھر ضم
المتراكم في القیمة والتغیر  2015كانون الثاني  1المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع كما في 

 .العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع خالل السنة
 

 أخرىطلوبات م  19
  

 2015  2014 
 لیرة سوریة  سوریة لیرة

    
 454,706,429  610,780,032  حواالت وشیكات قید التحصیل

 73,613,691  82,015,023 أمانات ضریبیة مستحقة الدفع
 30,582,308  31,398,130 ذمم دائنة

 68,279,571  91,361,482 مصاریف مستحقة الدفع
 473,370,358  428,759,442 ودائع عمالء - فوائد مستحقة الدفع 

 12,593,817  12,515,134 عن سنوات سابقة أنصبة أرباح غیر مدفوعة
 28,340,454  41,946,488 أتعاب مھنیة مستحقة الدفع

 316,256,331  347,711,693 ت موظفین مستحقة الدفعآمكاف
 7,867,157  11,016,341 أخرى

 8,461,286  6,211,812  االت عمالء كف -عموالت مقبوضة مقدما
 1,663,715,577  1,474,071,402 
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  رأس المال المكتتب بھ والمدفوع  20
  

سھم قیمة السھم  40,000,000لیرة سوریة موزعا على  4,000,000,000والمدفوع بھ یبلغ رأس المال المكتتب 
  .2014 كانون األول 31و 2015 كانون األول 31لیرة سوریة  كما في  100الواحد االسمیة 

  
  جمیع أسھم البنك االسمیة تقسم الى فئتین:

  
وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو معنویین و تسدد قیمتھا باللیرات السوریة.  - فئة أ

 نشرة صرف سعر األجنبیة حسب بالنسبة للسوریین المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت
 % من رأسمال البنك. 51المركزي.  تشكل ھذه الفئة  سوریة مصرف

  
وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء  - فئة ب

% من 49وتشكل ھذه الفئة  المركزي.  سوریة مصرف نشرة صرف سعر وتسدد قیمتھا بالعمالت األجنبیة حسب
  رأسمال البنك.

  
  % من رأس مال البنك. 49یمتلك بنك لبنان والمھجر ش.م.ل نسبة 

 
 2001 لعام 28 رقم القانون بنود أحكام بعض تعدیل المتضمن 3 رقم القانون صدر 2010الثاني  كانون 4 بتاریخ

 السوریة العربیة الجمھوریة في العاملة البنوك مال سلرأ األدنى الحد زیادة یتضمن والذي 2005 لعام 35 رقم والمرسوم
 أوضاعھا لتوفیق سنوات 3 مھلة المرخصة البنوك منحت وقد .فیما یخص البنوك التقلیدیة سوریة لیرة ملیارات 10 لیصبح
 4نوات إلى س 3تم تمدید ھذه المھلة من  2011لعام  17وبموجب القانون رقم  .المطلوب األدنى الحد الى رأسمالھا بزیادة

وبموجب قرار رئاسة  ،2013لعام  63سنوات بموجب المرسوم التشریعي رقم  5سنوات وقد تم تمدید المھلة لتصبح 
 .سنوات 6تم تمدید المھلة لتصبح  2015نیسان  22م.و تاریخ  /13مجلس الوزراء رقم 

  
  

 االحتیاطیات 21
 

 حتیاطي قانونيا - 
رقم  ین الصادرین عن مصرف سوریة المركزيوإشارة إلى التعمیم 2011لعام  29رقم  المرسوم التشریعيبناء على 

تم تحویل ی 2009شباط  12الصادر بتاریخ  952/100/1ورقم  2009كانون الثاني  20الصادر بتاریخ  369/100/3
انوني. یحق فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي الق أرباح% من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر 10

 % من رأسمال البنك. 25 للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویاً لـ
  

  :حتساب االحتیاطي القانونيایوضح الجدول التالي طریقة 
  2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  

      

 1,981,596,250  6,398,041,483  ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك
  )(626,821  83,338,182  ضریبة الدخل  )ینزل إیراد(یضاف مصروف  

  )(1,949,310,000   (4,965,102,000)  ینزل أرباح القطع غیر المحققة
 31,659,429  1,516,277,665   مجموع

 3,165,943  151,627,767  %10احتیاطي قانوني 
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 االحتیاطیات (تتمة) 21

  
 حتیاطي خاصا - 
  

التعمیمین الصادرین عن مصرف و 2002آذار  17تاریخ  23من القانون رقم  97على أحكام البند األول من المادة بناء 
 2009شباط  12الصادر بتاریخ  952/100/1ورقم  2009كانون الثاني  20بتاریخ  369/100/3 سوریة المركزي رقم

فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي  أرباحتبعاد أثر % من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد اس10تم تحویل ی
ً ل % من رأسمال  100 ـالخاص. یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي الخاص مساویا

  البنك.
  

 :حتساب االحتیاطي الخاصایوضح الجدول التالي طریقة 
  2015  2014 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  
      

 1,981,596,250  6,398,041,483  ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك
  )(626,821  83,338,182  إیراد ضریبة الدخل  )ینزل(یضاف مصروف  

  )(1,949,310,000   (4,965,102,000)  ینزل أرباح القطع غیر المحققة
 31,659,429  1,516,277,665   مجموع

 3,165,943  151,627,767  %10احتیاطي قانوني 
 
 

 حتیاطي عام لمخاطر التمویل  ا - 
  

المعدل لبعض و 2010نیسان  14 بتاریخ الصادر4 ب//م ن650رقم  والتسلیف النقد مجلس قرار أحكام على بناءً 
احتجاز احتیاطي عام  البنكیتوجب على  ،2009األول  كانون 9 بتاریخ الصادر 4ب/ن /م/597رقمأحكام القرار 

  یحتسب كما یلي :حال تحقیقھ ربح في نھایة العام،  لمخاطر التمویل في
 .% من إجمالي محفظة الدیون العادیة المباشرة1  -
  .من إجمالي محفظة الدیون العادیة غیر المباشرة 0.5%  -
مصنفة كدیون عادیة الة بضمانات شخصیة أو بدون ضمانة وعلى جزء التسھیالت اإلئتمانیة الممنوح 0.5%  -

 أو تتطلب اھتماما خاصا.
لتكوین المخصص  2014نھایة عام  استنادا إلى أحكام الفقرة ب من المادة األولى تم منح المصارف مھلة حتىو
بلغ المشكل بحیث ال یقل الم رة سوریة،لی  36,383,344البالغةو 2009التسھیالت القائمة بتاریخ االحتیاطي عن و

  .%25ن بنھایة كل عام ع
 المعدلو 2012 تشرین الثاني 13 بتاریخ الصادر4 ب//م ن902رقم  والتسلیف النقدبناء على أحكام قرار مجلس و

 الصادر 4ب/ن /م/597رقمالقرار و 2010نیسان  14 بتاریخ الصادر4 ب//م ن650 أحكام القرارینلبعض 
 4201كانون الثاني  29تاریخ  4ن/ ب/م 1079تم تمدیده بالقرار رقم الذي و 2009األول  كانون 9 بتاریخ

تم  2015حزیران  30تاریخ  1/م/2271والتعمیم رقم  2015نیسان  6تاریخ  1/م/1145والتعمیم رقم 
حیث  2014االستمرار بتعلیق حجز أیة احتیاطیات عامة لمخاطر التمویل من تاریخ صدور القرار حتى نھایة عام 

لیرة سوریة، 142,986,709 مبلغ  2015كانون األول  31مویل لغایة بلغ إجمالي االحتیاطي العام لمخاطر الت
مع العلم أن البنك ملزم باستكمال احتجاز  ،2014كانون األول  31وینھ بتاریخ ھو نفس المبلغ الذي تم تكو

 ب//م ن650رقم تعدیلھ بالقرار و 4ب/ن /م/597رقمالقرار االحتیاطي العام لمخاطر التمویل المتوجب وفق أحكام 
 .القرارات المعدلة لھو4 ب//م ن902رقم عند إنتھاء العمل بالقرار 4
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 التغییر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع  22

 
 2015 
 المجموع  موجودات مالیة متوفرة للبیع 
   سندات  أسھم 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

 27,337,500  -  27,337,500 انون الثانيك 1الرصید في 
للموجودات المالیة  التغیر المتراكم في القیمة العادلة

 (6,575,000)  -  (6,575,000) المتوفرة للبیع

 1,643,750  -  1,643,750 * مطلوبات ضریبیة مؤجلة
 22,406,250  -  22,406,250  كانون األول 31الرصید في 

 
 2014 
 المجموع  ة متوفرة للبیعموجودات مالی 
   سندات  أسھم 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

 29,587,500  -  29,587,500 كانون الثاني 1الرصید في 
للموجودات المالیة  التغیر المتراكم في القیمة العادلة

  (3,000,000)  -   (3,000,000) المتوفرة للبیع
 750,000   -  750,000 * مطلوبات ضریبیة مؤجلة

 27,337,500  -  27,337,500 كانون األول 31الرصید في 
  

 .ر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیعالتغیمن  یمثل المبلغ نسبة ضریبة الدخل*  
  

حویل من بیان الدخل الشامل الموحد إلى إن التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع قابل للت
  بیان الدخل الموحد خالل السنوات القادمة وذلك عند بیع أو التخلي عن األسھم التي تم احتساب التغیر علیھا.

  
 غیر المحققة األرباح المدورة )المحققة الخسائر المتراكمة( 23

 
ً لتعلیمات مصرف سوریة المركزي الصادرة  والتعمیم رقم  2008لعام  362التسلیف رقم قرار مجلس النقد ووطبقا

لفروقات القطع غیر المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن  دورةالم رباح، یتم فصل األ2009شباط  12تاریخ  952/100
 یانات المالیةتاریخ الب ال یوجد أرباح قابلة للتوزیع في ھوعلیھ فإن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي من حساب األرباح المدورة.

 .2015و 2014كانون األول  31كما في  الموحدة
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 الفوائد الدائنة  24

 

 
2015  2014 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

 1,007,084,609  1,589,955,128  فوائد أرصدة وایداعات لدى مصارف
 68,739,358  9,227,888 فوائد موجودات مالیة متوفرة للبیع

 1,335,287  - مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق فوائد موجودات
    تسھیالت ائتمانیة مباشرة

    للمؤسسات
 282,488,080  281,948,092 فوائد حسابات جاریة  مدینة

 46,244,977  14,712,945 فوائد سندات محسومة
 559,953,352  472,642,043 مؤسسات –فوائد قروض 

 163,364,710  257,887,741  ر منتجةفوائد مستردة من دیون غی
    لألفراد (التجزئة)

 126,314,860  59,957,174  لألفراد (التجزئة) -فوائد قروض 
    
 2,686,331,011  2,255,525,233 

 
 

 المدینةالفوائد   25
  

 
2015  2014 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

    ودائع العمالء
 154,700  - حسابات جاریة وتحت الطلب

 94,692,735  101,478,419 ودائع توفیر
 1,140,520,553  822,202,458 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 15,149,733  33,607,875 ودائع بنوك
 7,826,480  2,775,781 تأمینات نقدیة

    
 960,064,533  1,258,344,201 
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  صافي الدخل من العموالت والرسوم  26

 2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 48,972,869  45,192,376 عموالت االئتمان
 63,883,266  62,030,102 عموالت على العملیات التجاریة

 515,220,881  679,774,199 عموالت الخدمات المصرفیة
 3,452,686  597,134 عموالت وایرادات أعمال الوساطة

 631,529,702  787,593,811  لدائنةإجمالي العموالت والرسوم ا
    

    ینزل: العموالت والرسوم المدینة
 (41,511,280)  (38,737,602)  عموالت تحویالت مصرفیة

 (3,391,467)  (4,706,750) عموالت ورسوم متنوعة أخرى
 (44,902,747)  (43,444,352) إجمالي العموالت والرسوم المدینة

 586,626,955  744,149,459 والرسوم صافي الدخل من العموالت
 
  

 أرباح موجودات مالیة  صافي  27
  

  أرباح موجودات مالیة للمتاجرة خسائر/  27.1
  

موجودات مالیة للمتاجرة عن محفظة األوراق المالیة الخاصة بشركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة  خسائربلغت 
لیرة سوریة عن عام  73,580مبلغ  والناتجة عن تقییم المحفظة المحدودة المسؤولیة التابعة لبنك سوریة والمھجر

  . ظھرت المبالغ المذكورة نتیجة توحید البیانات المالیة. 2014لیرة سوریة في عام  9,065مبلغ مقابل  ،2015
  

  صافي أرباح موجودات مالیة متوفرة للبیع  27.2
 

كانون األول  31كما في  یرة سوریةل  5,000,000بلغت عوائد توزیعات أسھم الشركة السوریة آروب للتأمین 
حیث یحمل البنك استثمار في ھذه  ،2014كانون األول  31كما في  یرة سوریةل 3,000,000مقابل  2015

  .%5الشركة بنسبة 
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 نفقات الموظفین 28

  

 
2015  2014 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

 389,202,718  474,583,188  رواتب ومنافع وعالوات الموظفین
 41,512,686  41,828,953 في الضمان االجتماعي لبنكمساھمة ا
  156,670,323  210,210,288 مكافآت

 3,338,460  11,304,003  تدریب الموظفین
 6,332,244  6,152,244 تعویض تمثیل

 246,275  249,470 مالبس مستخدمین
 10,153,972  18,169,345  )33(إیضاح  تأمین صحي موظفین

 37,420,403   9,065,862  تعویضات أخرى
 120,055,915   31,455,362  مصروف مؤونة مكافآت موظفین

 803,018,715  764,932,996 
  

 یةاالئتمانمصروف الخسائر  29
  

 2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

     مباشرة إئتمانیة تسھیالت

 )116,681,513(   14,848,675 شركات
 )681,862,888(  (769,890,473)   منتج

 565,181,375  784,739,148  غیر منتج
 55,993,263  41,808,773 أفراد

 )59,887,369(  (91,863,972)   منتج
 115,880,632  133,672,745  غیر منتج

 56,657,448  (60,688,250) 
      مباشرةغیر  إئتمانیة تسھیالت

     )16شركات (إیضاح 
 310,639,780  (666,908,373)   منتج

 142,186,433   736,858,615  غیر منتج
  69,950,242  452,826,213 
     

     اإلجمالي
  (431,110,477)  (1,528,662,818)  إجمالي منتج

 823,248,440  1,655,270,508  إجمالي غیر منتج
    

 392,137,963  126,607,690 المجموع
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  تشغیلیة أخرىمصاریف   30

 
2015  2014 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
     

  5,097,555  7,559,130 مصاریف إعالن وتسویق
 17,066,161  24,688,188 ایجارات

 19,213,070  24,235,423 مصاریف قرطاسیة ومطبوعات
  30,124,536  42,620,280 مصاریف وأتعاب مھنیة

 29,584,514  31,412,748 برید وھاتف وانترنت
 3,999,720   14,180,932  مصاریف بطاقات االئتمان

 18,548,454  14,808,745 رسوم وأعباء حكومیة
 6,095,006  7,093,445 نفقات السویفت

 29,898,110  42,838,097 صیانة
 11,660,452  13,156,141 نقل وسفر

 43,739,835  67,404,058 )33تأمین (إیضاح 
 8,878,868  14,147,815 ماتیةمصاریف معلو

 65,251,231  102,640,253 خدمات تنظیف وأمن وحراسة وطاقة
 2,179,326  2,011,500  تبرعات

 3,627,341  8,806,727 أخرى
 39,744,745   11,100,000  مصاریف متعلقة بقروض متعثرة *

    
 428,703,482  334,708,924 

 
ریف الدعاوي القضائیة وبوالص الحیاة والحریق المستحقة من المقترضین مصا 2015البنك خالل عام  تكبد* 

 ).11المتعثرین (إیضاح 
 
 

  السنة العائد إلى مساھمي البنكللسھم من ربح  والمخفضة الحصة األساسیة 31
  

المرجح لعدد األسھم القائمة  المتوسطیمكن حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة أرباح السنة على 
  خالل السنة وذلك كما یلي:

 2015  2014 
    

 1,981,596,250  6,398,041,483 ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك (لیرة سوریة)
    

 40,000,000  40,000,000 خالل السنة  القائمةعدد االسھم ل المتوسط المرجح

البنك  للسھم من ربح السنة العائد إلى مساھمي والمخفضة الحصة األساسیة
 (لیرة سوریة)

   
159.95  49.54 

 
 

إن الحصة المخفضة للسھم من ربح السنة مطابقة للحصة األساسیة لعدم إصدار البنك ألدوات قد یكون لھا تأثیر على 
 حصة السھم من األرباح عند تحویلھا.
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 النقد وما في حكمھ 32
 

 2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 16,897,027,049  15,990,776,149  )*(لدى مصرف سوریة المركزي نقد وأرصدة 
 61,315,099,434  90,500,771,696  یضاف: أرصدة لدى المصارف التي تستحق خالل ثالثة أشھر

 (22,428,197,167)  (38,141,543,494)  ینزل: ودائع البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشھر
 68,350,004,351  55,783,929,316 

 
یستخدم احتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي في نشاطات البنك التشغیلیة الیومیة لذلك ال یعتبر  ال  (*)

 النقد وما في حكمھ. جزء من
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 طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ 33

 تتكون تعویضات اإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التالیة:
 

 2015  2014 
 لیرة سوریة  یةلیرة سور 
    

 20,597,205  50,696,197  مجموع تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
 50,696,197  20,597,205 

 
  .رواتب أو تعویضات أو مكافآت ةال یتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أی

 
 تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى

  
المجموعة (ضمن أعمالھا االعتیادیة) بتعامالت تجاریة مع لى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قامت إباإلضافة 

ستخدام اوب ،ةوالمسموحة بموجب القرارات واألنظمة النافذ ت التجاریة السائدةف ذات العالقة بحدود التعامالطرااأل
  أسعار الفوائد والعموالت التجاریة السائدة.

  
التابعة سوریة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة. تشمل البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للشركة 

  إن حصة البنك في حقوق ملكیة الشركة التابعة موضحة كما یلي:
  

 حصة البنك من حقوق ملكیة الشركة التابعة  
 2014 2015 البنكحصة  
 لیرة سوریة لیرة سوریة % 

     
 174,339,686 177,558,687 52 المسؤولیة شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة 

     
  

لیرة سوریة. بلغت  300,000,000المحدودة المسؤولیة  یبلغ رأسمال شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة
لیرة سوریة  156,000,000المحدودة المسؤولیة  من رأسمال شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة بنكحصة ال
  ال غیر.

  
    .ستثمار في الشركة التابعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدةرصید االتم استبعاد 
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 (تتمة) طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ   33 
 

 المجموع   الجھة ذات العالقة  

  
 الشركة األم

أعضاء مجلس   الشركات التابعة*  الشركات الحلیفة  والشركات الشقیقة
 2014  2015   اإلدارة

 لیرة سوریة لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  سوریةلیرة  
                   بنود داخل بیان المركز المالي الموحد:

)وجودات(ممدینة حسابات جاریة   49,196,246,481  -  -  -  49,196,246,481 31,049,974,976 
)لوباتحسابات جاریة دائنة (مط  37,339,793,851  57,141,234  9,834,754  9,791,379  37,416,561,218 22,140,368,907 

)لوباتودائع ألجل (مط  -  472,979,145  -  59,214  473,038,359 500,616,296 
           

           بنود خارج بیان المركز المالي الموحد:
 139,964,061 205,638,307  -  -  -  205,638,307 كفاالت واردة

والص ب  -  -  -  -  - 59,478,045 
           عناصر بیان الدخل الموحد:

 672,135,109 927,341,943  -  -  -  927,341,943 فوائد وعموالت دائنة
 41,622,584 41,409,729  31,219**   -  7,770,635  33,607,875 فوائد وعموالت مدینة

 43,739,835 67,404,058  -  -  67,404,058  -  )30(إیضاح  مصاریف التأمین
 10,153,972 18,169,345  -  -  18,169,345  -  )28(إیضاح  صحي موظفین  تأمین

 - 5,070,765  -  -  -  5,070,765  **أتعاب اإلدارة *
           معلومات إضافیة

 260,789,686 257,433,687  -  177,558,687  79,875,000  - استثمارات ومساھمات
 

    تم استبعاد األرقام الواردة ضمن الشركات التابعة في البیانات المالیة الموحدة. *
 .%7 بلغت** معدالت الفائدة الممنوحة على الودائع ألعضاء مجلس اإلدارة 

ومساعدات فنیة للبنك. خدماتنتیجة تقدیمھ  لبنان والمھجردارة المصاریف المستحقة لبنك تمثل أتعاب اإل  ***
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 لعادلة للموجودات والمطلوبات المالیةالقیمة ا 34

 
  قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

 
  

  تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي في قیاس واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة التي تظھر بالقیمة العادلة:
  

  سوق مالي فعال لموجودات مماثلة.المستوى األول: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في 
  المستوى الثاني: القیمة العادلة المقاسة باستخدام تقنیات التخمین المستندة إلى مالحظة بیانات السوق.

  المستوى الثالث: طرق تقییم حیث أن المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة غیر مبنیة على معلومات سوق ملحوظة. 
  

  ل التالي تحلیل الموجودات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة:یوضح الجدو
  
  

                 تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة

    2015  2014 

 المجموع  المستوى الثالث  ستوى الثانيالم  المستوى األول  المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول    

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  إیضاح  

                   

 1,670,130,000  -  -  1,670,130,000  79,875,000  -  -   79,875,000  8  موجودات مالیة متوفرة للبیع

 1,106,364  -  -  1,106,364  1,032,783  -  -  1,032,783  6  موجودات مالیة للمتاجرة

 1,671,236,364  -  -  1,671,236,364  80,907,783  -  -  80,907,783    المجموع
  
  

 ال توجد أیة تحویالت ما بین المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنة.
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  )(تتمةللموجودات والمطلوبات المالیة  ةالقیمة العادل   34

  
  المالیة. لعادلة للموجودات والمطلوبات غیرالقیم امالیة الموحدة. ال یتضمن الجدول في البیانات ال المتضمنةالتي ال تظھر بالقیمة العادلة و فیما یلي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة  

   2015      2014   

الربح/ (الخسارة)   القیمة العادلة  یمة الدفتریةالق 
الربح/ (الخسارة)   القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  غیر المعترف بھ

 غیر المعترف بھ
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

            الـمـوجودات المالیة

 -  20,466,563,068  20,466,563,068  -  20,396,884,588  20,396,884,588 ریة المركزيمصرف سونقد وأرصدة لدى 
 -  61,315,099,434  61,315,099,434  -  90,500,771,696  90,500,771,696 أرصدة  لدى المصارف
 27,085,453  11,604,766,202  11,577,680,749  32,092,800  22,222,772,071  22,190,679,271 ایداعات لدى المصارف

 20,082,777  6,962,819,267  6,942,736,490  (9,348,535)  5,848,312,257  5,857,660,792 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
 -  907,893,799  907,893,799   -  1,392,779,147  1,392,779,147 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

            
            المطلوبات المالیة

 -  22,428,197,167  22,428,197,167  -  38,141,543,494  38,141,543,494 ودائع بنوك
 (21,531,998)  70,200,678,484  70,179,146,486  10,729,128  84,158,577,774  84,169,306,902 ودائع العمالء
 -  1,160,206,732  1,160,206,732  -  1,387,283,746  1,387,283,746 تأمینات نقدیة

            

 25,636,232      33,473,393     مجموع التغییر في القیم العادلة غیر المعترف بھ
  

  المالیة:تحدید القیم العادلة لألدوات لفیما یلي االفتراضات المستخدمة 
  المبلغ المسجل مساوي تقریباً للقیمة العادلة

  واألدوات المالیة ذات معدل فائدة متغیر. القیمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالیة قصیرة األجل مساویة تقریباً للقیمة العادلة. ینطبق ذلك على ودائع التوفیر وتحت الطلبمن المفترض أن 
  األدوات المالیة ذات المعدل الثابت

فائدة  في السوق عند االعتراف األولي مع معدل الفائدة الحالي ألداة مالیة مماثلة. یتم احتساب القیمة العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى عدل الثابت بمقارنة معدل الفائدةالم یتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ذات
یتم تسجیل القیمة العادلة للسندات المتداولة في األسواق المالیة النشطة والمنتظمة، بالرجوع  واالستحقاق. االئتمانألداة مماثلة في مخاطر ستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق إبمعدل ثابت بناًء على التدفقات النقدیة المخصومة ب

طریقة التدفقات النقدیة المخصومة على أساس مردود معدل الفائدة الفعلي ستخدام إالعادلة ب لقیمةتحدید ایتم  إلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالیة. أما فیما یتعلق بالسندات التي لیست متداولة في أسواق مالیة نشطة منتظمة،
.المناسب للفترة المتبقیة لإلستحقاق
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 إدارة المخاطر 35
 

  مقدمة35.1    

م المخاطر ھي جزء أساسي من أعمال المصارف واإلطار العام إلدارة المخاطر في المجموعة یقوم على تحدید وفھ
وتقییم المخاطر التي تواجھ عمل المجموعة والتأكد من بقائھا ضمن المستویات المحدودة والمقبولة واتخاذ اإلجراءات 

  الالزمة لتقلیص المخاطر للوصول إلى التوازن األمثل بین عاملي المخاطرة والعائد.
  

خاطر التشغیل. مخاطر السوق تتضمن ، مخاطر السوق، مخاطر السیولة وماالئتمانإن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر 
 مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت.

     
  االستراتیجیات العامة و الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر

 

 تتلخص إستراتیجیة البنك بما یتعلق بإدارة المخاطر بالنقاط التالیة: •
  ا الخصوص.ذتھ بھمواكبة التطور الحاصل في أعمال البنك التجاریة ومساندة استراتیجیا - 
المساھمة في تطور الوضع المالي للبنك من خالل إیجاد التوازن األمثل بین عاملي المخاطرة والعائد إضافة  - 

  آثار أیة أحداث غیر متوقعة قد تؤثر سلبا" على رأسمال البنك وأرباحھ. إلى تخفیف
وف للمخاطر التي من ضمنھا یجب العمل على صیاغة مدى القابلیة للمخاطرة لدى البنك التي تحدد السق - 

  على إدارة البنك أن تعمل.
المراقبة المتواصلة لمستوى المخاطر في البنك من أجل التأكد من مدى االلتزام بمستویات سقوف المخاطر  - 

 .المحددة
 

مجلس اإلدارة ھو الجھة المسؤولة عن تحدید أنواع المخاطر إضافة إلى السقوف القصوى التي یمكن  •
ة القبول بھا، فیما یتعلق بكل نوع من أنواع المخاطر التي تتعرض لھا وھي ما یعرف بــ "القابلیة للمجموع

. یوافق مجلس اإلدارة على سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر بكافة أنواعھا Risk Appetite للمخاطر"
 تقبال.وھو یتلقى دوریا تقاریر عن المخاطر التي یواجھھا أو یمكن أن یواجھھا البنك مس

  
   مسؤولیات مجلس اإلدارة

 الداخلي والمدقق بناء على التقاریر الدوریة، التي ترفعھا إلیھ اإلدارة التنفیذیة والمدقق البنكمراجعة أداء  -
وتفادي  وإصدار التعلیمات الالزمة لمعالجتھاوتحلیل أسبابھا الخارجي، وتحدید االنحرافات والتجاوزات 

 .تكرارھا
في  یات اإلدارة التنفیذیة حول التطورات والتحسینات وسبل تعزیز ممارسات البنكدراسة تقاریر وتوص -

 كافة المجاالت.
 .والمصادقة علیھا على المدى الطویل البنكواستراتیجیات  أھدافمراجعة  -
 .بھا البنك التزام من التأكدبنك ولل الھامة السیاساتعلى  المصادقة -
 بشكل منتظم. البنكعیة والكمیة) في مناقشة بیانات وإحصائیات المخاطر (النو -
 المطلوبة الخبرات توفر من الموافقة على تعیین المدیر العام ونوابھ ومساعدیھ والمدراء التنفیذیین والتأكد -

 .بشكل مباشر أو عبر لجان مجلس اإلدارةوالرقابة على عملھم وذلك  لدیھم
 والسنویة. الفصلیة المالیة البیانات اعتماد -
 البنك یتمتع بنزاھة عالیة في ممارسة أعمالھ. التأكد من أن -

 
  المشكلة لدى البنكاللجان 

  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة   
 المنبثقة عن مجلس اإلدارة: لجانال فیما یلي تشكیلة

  

  لجنة المھام الرئیسیة التالیة:ھذه التتضمن مسؤولیات لجنة التدقیق و •
 سنویة المقترحة من المدقق الداخلي.مراجعة وإقرار خطة التدقیق الداخلي ال

 وتقاریر السلطات الرقابیة ومتابعة االجراءات المتخذة بشأنھا.والخارجي مراجعة تقاریر التدقیق الداخلي 
  ونظامھ الداخلي. البنكمراجعة مدى التقید بالقوانین واألنظمة وبسیاسات 

 مدى كفایتھا. والتحقق من البنكمراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة في 
التوصیة إلى مجلس اإلدارة بتعیین مدیر التدقیق الداخلي والخارجي وعزلھ وتحدید تعویضاتھ وتقییم أدائھ.
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 إدارة المخاطر (تتمة)  35

 
 (تتمة) مقدمة35.1   

 
  االستراتیجیات العامة و الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر (تتمة)

 
ارة ومھمتھا اإلشراف على إدارة المخاطر بشكل عام وتقییم فعالیتھا، لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلد •

  وتتضمن مسؤولیتھا المھام الرئیسیة التالیة:

 وحجمھا وأنشطة إدارة المخاطر. البنكمراجعة التقاریر الدوریة حول طبیعة المخاطر التي یتعرض لھا  -
 ستثنائیة التي تطرأ علیھا.إبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت اال -
ضمان توافر الموارد والنظم الكافیة إلدارة المخاطر ومراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعاییر  -

 الموضوعة من قبل لجنة بازل، والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة وغیرھا.
 

  ارة، وتتضمن مسؤولیتھا المھام الرئیسیة التالیة:لجنة الترشیحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلد •

وضع المعاییر وشروط الحد األدنى للخبرات والمؤھالت والمھارات المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة،  -
وللمدیرین التنفیذین. ووضع معاییر تقییم فعالیة مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ وتقییم أداء المدیرین 

  التنفیذیین.
 عدم ثبت إذا تنفیذي مدیر تعیین أي المدیرین التنفیذیین، وإلغاء بخصوص تعیین اإلدارة لمجلس التوصیة -

 .ومسؤولیاتھ واجباتھ وتقصیره في أداء فاعلیتھ
 التنفیذیین. والمدیرین اإلدارة أعضاء مجلس لتعویضات ومكافآت واضحة سیاسة وجود ضمان -
 أكد من توافقھا مع القوانین واألنظمة النافذة.دراسة طلبات الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة والت -

 
    لجنة الحوكمة التابعة لمجلس اإلدارة، وتتضمن مسؤولیتھا المھام الرئیسیة التالیة: •

 .الضرورة عند وتحدیثھ ومراجعتھ الحوكمة دلیل وتطبیق إعداد على اإلشراف -
 الحوكمة. بدلیل االلتزام من للتأكد التدقیق لجنة مع التنسیق -

  
 للجان األخرىا   

 
  لجنة التسلیف وتتضمن مسؤولیتھا المھام الرئیسیة التالیة: •

البت في التوصیات المرفوعة إلیھا والمتعلقة بمنح االئتمان وشروطھ أو إلغاءه ویحكم قرار اللجنة في ھذا  -
 الشأن مجموعة من المتطلبات منھا السیولة المتوفرة لدى البنك واألوضاع االقتصادیة السائدة.

 ان حسن تطبیق سیاسات وإجراءات منح االئتمان الصادرة عن مجلس اإلدارة.ضم -
  متابعة مستویات المخاطر في المحفظة االئتمانیة ومراجعة أداء تحصیل الدیون غیر المنتظمة. -

 
ً عن إدارة مخاطر السوق والسیولة باإلضافة إلى  • لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وھي مسؤولة جزئیا

اتیجیات مواجھة ھذه المخاطر ومراقبة تطبیق أسس إدارة المخاطر وااللتزام بالسقوف المحددة تحدید استر
  والسیاسات واإلجراءات الموافق علیھا من قبل مجلس اإلدارة.

تقوم مدیریة إدارة المخاطر بتحلیل المخاطر التي تواجھ البنك وتطویر منھجیات قیاسھا وضبطھا وإبداء  •
التقاریر الدوریة عن ھذه المخاطر ورفعھا إلى لجنة إدارة المخاطر واإلدارة الرأي بخصوصھا وإصدار 

  التنفیذیة للبنك. ھذا وتتألف مدیریة إدارة المخاطر من خمس دوائر رئیسیة ھي:

  دائرة مخاطر االئتمان. - 
  دائرة إدارة االئتمان. - 
  دائرة المتابعة االئتمانیة. - 
  .السوق والسیولةدائرة مخاطر  - 
 التشغیل.دائرة مخاطر   - 
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 إدارة المخاطر (تتمة)  35

 
 (تتمة) مقدمة35.1   

 
  االستراتیجیات العامة و الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر (تتمة)

 
مع اإلجراءات البنك التدقیق الداخلي یقوم بتدقیق عملیة إدارة المخاطر بشكل سنوي حیث یراجع مدى توافق  •

 دقیق مع اإلدارة وترفع التقاریر واالقتراحات إلى لجنة التدقیق.والسیاسات المتبعة. وتتم مناقشة نتائج الت
 
  لھیكل التنظیمي لمدیریة إدارة المخاطر ا
 

 
 

 إدارة المخاطر اتسیاس
  المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة في عملیة إدارة المخاطر النقاط الرئیسیة التالیة: البنكیتضمن اإلطار العام لسیاسات 

  راف المختلفة في عملیة إدارة المخاطر.مسؤولیات ومھام األط  -
 .البنكتحدید المخاطر المختلفة التي یتعرض لھا  -
 الطرق المعتمدة في عملیة قیاس المخاطر وإدارتھا. -
 الحدود القصوى للمخاطر التي یمكن القبول بھا. -
  .البنكاألسالیب المختلفة للتخفیف من المخاطر التي یتعرض لھا  -
  

  اختبارات الجھد
ة الحدوث على الوضع اختبارات الجھد بشكل دوري ومستمر لمعرفة أثر بعض التغیرات السلبیة المحتمل نكالبیجري 

وأموالھ الخاصة ومستویات السیولة لدیھ. ھذا وتساعد النتائج التي یتم الوصول إلیھا كل من مجلس  بنكالمالي لل
والسیولة الالزمة الستمرار المطلوبة ألموال الخاصة لحجم االمستقبلي التخطیط عملیة اإلدارة واإلدارة التنفیذیة في 

 واستدامة أعمالھ.  البنك
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 إدارة المخاطر (تتمة)  35 

 
 (تتمة) مقدمة35.1   

 
 ت الحساسیة فیما یتعلق بمخاطر االئتمان والسیولةااختبار

عھ المالي ومستویات السیولة وھي اختبارات ألثر كل عامل من عوامل المخاطرة التي قد یتعرض لھا البنك على وض
  لدیھ مع افتراض ثبات العوامل األخرى، وھذه االختبارات على الشكل التالي:

  ارتفاع التسھیالت المباشرة غیر المنتجة بنسب مدروسة من رصید التسھیالت المباشرة المنتجة. -
  ب نسب مدروسة من ودائعھم.حقیام العمالء والمصارف والمؤسسات المالیة بس -
  ال نسب مدروسة من السقوف االئتمانیة الممنوحة وغیر المستغلة.استعم -

كما یتم إجراء اختبارات تشمل أثر كل عامل من عوامل المخاطر (المذكورة أعاله) التي قد یتعرض لھا البنك في 
  وقت واحد.

لتغطیة السحوبات  یتم دراسة أثر ھذه االختبارات على قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وكفایة أرصدتھ النقدیة
  المفترضة بأقل تكلفة ممكنة وتمویل الزیادة في جانب الموجودات مع االحتفاظ بمستویات عالیة من السیولة.

    
 المخصصات العامةأرصدة اختبار الجھد لتقدیر كفایة 

یق تكوین عنایة خاصة إلدارة مخاطر محفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة وغیر المباشرة عن طر یولي البنك
مخصصات عامة لمقابلة مخاطر تحول الدیون المنتجة إلى دیون غیر منتجة.حیث یتم تحدید كفایة ھذه المخصصات 

 ً بشكل فصلي وكلما دعت الحاجة. ویأخذ ھذا االختبار في االعتبار وضع محفظة  البنكختبار جھد یجریھ الوفقا
 ف االقتصادیة الراھنة وغیرھا من العوامل.التسھیالت االئتمانیة المباشرة وغیر المباشرة والظرو

  
    

 أسعار الفائدةمخاطر اختبار الجھد على صعید 
یتضمن ھذا االختبار سیناریو حدوث تغیرات في أسعار الفوائد المطبقة بنسب معینة ومن ثم حساب قیمة التدني في 

  نتیجة لھذه التغیرات. البنك تإیرادا
  

  یلاختبار الجھد على صعید مخاطر التشغ
خسارة أو عنھا  أن ینتجوقوع حوادث تشغیلیة غیر متوقعة ومن المحتمل جداً یتضمن ھذا االختبار سیناریوھات 

كبرى مثل: (الكوارث الطبیعیة، أعمال  ةإلى أضرار نتیجة حدوث اضطرابات تشغیلی ةالثابت البنكتعرض أصول 
  الشغب، حروب، أعمال إرھابیة). 

  .خاصة ونسبة كفایتھاال البنكختبار على أموال یتم دراسة أثر تنفیذ ھذا اال
  

  قیاس المخاطر ونظام التقاریر
  

یتم قیاس مخاطر المجموعة بطریقة تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة. كما یدرس 
  ةالبنك أسواً االحتماالت التي یمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائی

خاطر بناًء على السقوف المعتمدة التي تعكس استراتیجیة المجموعة وحدود ومستویات تتم مراقبة وضبط الم
المخاطر المقبولة. كما تقوم الجموعة بقیاس القدرة اإلجمالیة لتحمل المخاطر ومقارنتھا بالمخاطر االجمالیة بمحتلف 

  أنواعھا. 
بة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة یتم تجمیع المعلومات من جمیع وحدات العمل ألغراض التحلیل والمراق

كما یتم تقدیم تقریر إلى مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ورؤساء األقسام یتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب 
السیولة وتغیرات المخاطر. یتم التحلیل بشكل مفصل شھریاً حسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافیة 

قییم مخصص الخسائر االئتمانیة بشكل ربع سنوي. یستلم مجلس اإلدارة تقریراً شامالً عن المخاطر وتقوم اإلدارة بت
  بشكل دوري لتزویده بجمیع المعلومات الالزمة لتقییم مخاطر المجموعة.

یتم تحضیر تقاریر مخاطر تفصیلیة وتوزع على جمیع األقسام للتأكد من أن جمیع المعلومات الضروریة والمحدثة 
  وفرة على مستویات المجموعة كافة.مت
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 إدارة المخاطر (تتمة)   35

 
 (تتمة) مقدمة35.1   

 أسالیب تخفیض المخاطر
منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول  االئتمانتعتمد المجموعة على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر 

  الضمانات وفقا لمعاییر وأسس معتمدة.
 

 تركزات المخاطر
التركزات عند قیام مجموعة من المراسلین أو العمالء بأعمال متشابھة أو ممارسة األعمال ضمن بیئة جغرافیة تنشأ 

واحدة أو ذات ظروف اقتصادیة متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلین أو العمالء على اإلیفاء بالتزاماتھم التعاقدیة والتي 
اسیة والظروف األخرى. تدل التركزات على حساسیة المجموعة تجاه ممكن أن تتأثر بنفس التغیرات االقتصادیة والسی

  قطاع اقتصادي معین أو قطاع جغرافي معین.
حددت سیاسات وإجراءات البنك أطراً للمحافظة على محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب الزیادة في التركزات وإدارة 

  مخاطر االئتمان وضبطھا.
 

  مخاطر االئتمان35.2   
تمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه المجموعة. مخاطر االئ

تعمل المجموعة على إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل (فرد أو مؤسسة) 
  وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافیة.

  
ة بتحدید مستویات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع وتقوم المجموع

  المقترض الواحد أو مجموعة المقترضین ولكل قطاع أو منطقة جغرافیة.
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 إدارة المخاطر (تتمة)35 

 
  مخاطر االئتمان (تتمة)35.2   
  یة المتعلقة بالتعھداتاالئتمانالمخاطر 

تلزم ھذه التسھیالت المجموعة بأداء دفعات بالنیابة عن عمالئھا.  .المجموعة بتقدیم كفاالت لتلبیة احتیاجات العمالء تقوم
یة للقروض وتتم الوقایة من االئتمانیتم تحصیل ھذه الدفعات وفقاً لشروط االعتماد. تتسم ھذه التسھیالت بنفس المخاطر 

 عة وإجراءاتھا الرقابیة. ھذه المخاطر باتباع نفس سیاسات المجمو
  

  االئتمان.یوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر 
 2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
     بنود داخل بیان المركز المالي الموحد

 20,011,146,350  19,456,211,096 أرصدة  لدى مصرف سوریة المركزي
 61,315,099,434  90,500,771,696  أرصدة  لدى المصارف
 11,577,680,749  22,190,679,271 ایداعات لدى المصارف

 6,942,736,490  5,857,660,792  التسھیالت االئتمانیة المباشرة
 610,353,333  7,356,257 لألفراد

 333,226,535  354,764,057  القروض العقاریة
 5,870,627,170  5,485,699,438  الشركات الكبرى

 128,529,452   9,841,040  متوسطةالصغیرة والالشركات 
 1,583,680,000  -  (شھادات إیداع وسندات)  موجودات مالیة متوفرة للبیع

 240,599,359  256,600,947 موجودات أخرى
 907,893,799  1,392,779,147 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 139,654,702,949   102,578,836,181 
     
     

     ارج بیان المركز المالي الموحدبنود خ

 71,495,438  - اعتمادات استیراد
 1,532,554  9,599,677 كفاالت تعھدات تصدیر

 2,538,225,258  3,217,391,741 كفاالت :
 425,302,470  496,007,985 دفع

 1,443,205,445  781,434,734 حسن تنفیذ
 669,717,343  1,939,949,022 أخرى

 1,877,370,812  2,693,657,210 یالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلةسقوف تسھ
 261,696,980  2,233,468,642 مباشرة غیر مستغلةغیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 

 8,154,117,270  4,750,321,042 
 107,329,157,223  147,808,820,219  إجمالي المخاطر االئتمانیة

  
یتم تصنیف محفظة التسھیالت إلى ست فئات وذلك  وتعدیالتھ 4/م ن/ب597سلیف رقم بناًء على قرار مجلس النقد والت

 طبقاً للمؤشرات والمواصفات التي یتسم بھا كل دین یتم تصنیفھ.
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 إدارة المخاطر (تتمة)  35

 
  (تتمة)  االئتمانمخاطر 35.2    

   حسب درجة المخاطر المباشرة یةاالئتمانتوزیع التعرضات 
تشرین الثاني  13بتاریخ  من مجلس النقد والتسلیف الصادر 4/م ن/ ب902ف بناًء على أحكام القرار رقم تم التصنی

الصادر  4ب/م ن/ 597الصادرین عن مجلس النقد والتسلیف رقم  ینجاء معدالً لبعض أحكام القرار والذي 2012
، وقد تم تمدید العمل 2010نیسان  14الصادر بتاریخ  4ب/م ن/650 رقم القرارو 2009كانون األول  9بتاریخ 

، 2014حتى نھایة عام  2014كانون الثاني  29الصادر بتاریخ  4/م ن/ب1079 ربالقرار المذكور بموجب القرا
ً التعمیم رقم   2015حزیران  30تاریخ  1/م/2271والتعمیم رقم  2015نیسان  6تاریخ  1/م/1145وصدر الحقا

  لحین صدور تعلیمات جدیدة بھذا الخصوص. 2015خالل عام  4/م ن/ب902م والمتضمنین تمدید العمل بالقرار رق
  

  2015كانون األول  31                     

  القروض العقاریة   األفراد لیرة سوریة
الصغیرة الشركات 

 المتوسطةو
  

 المجموع    الكبیرةالشركات 
                 

 1,972,300  1,957,414  -  -   14,886 دیون متدنیة المخاطر

 5,058,150,082  4,692,418,384  -  287,346,175   78,385,523 عادیة (مقبولة المخاطر)

  
 

    
 

   

 4,937,933,980  4,620,795,347  -  250,257,116  66,881,517 منھا غیر مستحقة

 120,216,102  71,623,037  -  37,089,059  11,504,006 :*منھا مستحقة

 26,181,220  3,098,930  -  18,001,718  5,080,572 یوم  30لغایة 

 85,854,634  68,524,107  -  14,882,971  2,447,556 یوم 60یوم لغایة  31من

 8,180,248  -  -  4,204,370  3,975,878 یوم 90یوم لغایة  61من 

           
تحت المراقبة (تتطلب اھتماما 

 15,129,905  19,410,095  4,865,397 خاصا")
 

954,005,743  993,411,140 

 886,071,118  866,823,916  12,735,043  5,495,386  1,016,773 منھا غیر مستحقة

 107,340,022  87,181,827  2,394,862  13,914,709  3,848,624 منھا مستحقة:

 65,531,766  61,765,450  1,093,124  2,106,906  566,286 یوم  90لغایة 

 7,531,169  -  88,745  5,672,326  1,770,098 یوم 120یوم لغایة  91من 

 30,104,074  21,701,377  1,212,993  6,135,477  1,054,227 یوم 150یوم لغایة  121من 

 4,173,013  3,715,000  -  -  458,013 یوم 179یوم لغایة  151من 

 6,772,326,090  5,576,053,306  92,282,072  352,428,647  751,562,065 غیر عاملة:

 147,338,626   87,054,372  160,000  55,908,184  4,216,070 دون المستوى

 259,323,948  231,887,200  3,748,399  11,736,625  11,951,724 مشكوك فیھا

 6,365,663,516  5,257,111,734   88,373,673  284,783,838   735,394,271 ھالكة ( ردیئة )

          

 12,825,859,612  11,224,434,847  107,411,977   659,184,917  834,827,871 المجموع 

 (1,304,301,493)  (1,037,873,005)  (10,272,055)  (160,473,088)  (95,683,345) یطرح : فوائد معلقة

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

          

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

    
    

یعتبر الحساب الجاري المدین مستحقا إذا حقاق أحد األقساط أو الفوائد، ویعتبر كامل رصید الدین مستحقا في حال است
  تجاوز السقف الممنوح.
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 دارة المخاطر (تتمة)إ  35
  

  (تتمة)  االئتمانمخاطر 35.2    
  

  (تتمة) حسب درجة المخاطر المباشرة توزیع التعرضات االئتمانیة
  

  2014كانون األول  31                     

  القروض العقاریة   األفراد لیرة سوریة
الصغیرة الشركات 

 المتوسطةو
  

 المجموع    الكبیرةالشركات 
                 

 50,319,485  49,579,550   -  -  739,935 دیون متدنیة المخاطر

 4,839,572,011  4,206,525,229  -  235,120,448  397,926,334 عادیة (مقبولة المخاطر)

  
 

    
 

   

 4,715,241,521  4,197,599,119  -  192,759,882  324,882,520 منھا غیر مستحقة

 124,330,490  8,926,110  -  42,360,566  73,043,814 منھا مستحقة:

 53,835,942  8,756,509  -  9,578,055  35,501,378 یوم  30لغایة 

 44,193,232  -  -  21,208,587  22,984,645 یوم 60یوم لغایة  31من

 26,301,316  169,601  -  11,573,924  14,557,791 یوم 90یوم لغایة  61من 

           
المراقبة (تتطلب اھتماما تحت 

 37,806,403  37,850,006  46,701,305 خاصا")
 

1,759,277,920  1,881,635,634 

 1,547,285,518  1,484,136,553  23,290,270  24,659,972  15,198,723 منھا غیر مستحقة

 334,350,116  275,141,367  14,516,133  13,190,034  31,502,582 منھا مستحقة:

 189,693,702  178,736,995  7,915,158  -  3,041,549 یوم  90ایة لغ

 97,538,476  79,737,950  4,577,867  1,903,225  11,319,434 یوم 120یوم لغایة  91من 

 41,361,322  15,491,422  2,023,108  11,286,809  12,559,983 یوم 150یوم لغایة  121من 

 5,756,616  1,175,000  -  -  4,581,616 یوم 179یوم لغایة  151من 

 5,912,664,492  4,450,560,495  102,396,182  394,176,586  965,531,229 غیر عاملة:

 102,394,897    28,965,518  3,750,586  46,896,561  22,782,232 دون المستوى

 112,508,528  6,121,126  7,511,000  48,781,820  50,094,582 مشكوك فیھا

 5,697,761,067  4,415,473,851  91,134,596  298,498,205  892,654,415 ھالكة ( ردیئة )

          

 12,684,191,622  10,465,943,194  140,202,585  667,147,040  1,410,898,803 المجموع 

 (976,411,159)  (664,491,147)  (11,446,227)  (187,539,523)  (112,934,262) یطرح : فوائد معلقة

 (4,765,043,973)  (3,930,824,877)  (226,906)  (146,380,982)  (687,611,208) یطرح : مخصص التدني

          

 6,942,736,490  5,870,627,170  128,529,452  333,226,535  610,353,333 الصافي

  
 

    

  
  
  
  
  
  
  



  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
   الموحدة ایضاحات حول البیانات المالیة

  2015 كانون األول 31

  
60 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)35 

  
  (تتمة) ناالئتما مخاطر   35.2

  
  حسب درجة المخاطر غیر المباشرة یةاالئتمانتوزیع التعرضات 

   
             2015كانون األول  31

القروض   األفراد لیرة سوریة
 العقاریة

الشركات  
الصغیرة 

 المتوسطةو
 المجموع  الشركات الكبرى 

 -  -  -     
 -  - دیون متدنیة المخاطر

 
-  1,284,543,457  1,284,543,457 

 -  - عادیة (مقبولة المخاطر)
 

-  459,908,112  459,908,112 
تحت المراقبة (تتطلب اھتماما 

 -  - خاصا")
 

-  268,824,103  268,824,103 
 -  - منھا غیر مستحقة

 
-  268,824,103  268,824,103 

 -  - منھا مستحقة:
 

-  -  - 
یوم  90لغایة   -  -  -  -  - 
یوم 120یة یوم لغا 91من   -  -  -  -  - 
یوم 150یوم لغایة  121من   -  -  -  -  - 
یوم 179یوم لغایة  151من   -  - 

 
-  -  - 

 -  - غیر عاملة:
 

-  1,849,731,522  1,849,731,522 
 1,199,789,100  1,199,789,100  -  -  - دون المستوى

 -  -  -  -  - مشكوك فیھا
 649,942,422  649,942,422  -  -  - ھالكة ( ردیئة )

 -  - المجموع
 

-  3,863,007,194  3,863,007,194 
 -  - یطرح : فوائد معلقة

 
-  -  - 

 -  - یطرح : مخصص التدني
 

-  (1,635,218,184)  (1,635,218,184) 

 -  - الصافي
 

-  2,227,789,010  2,227,789,010 
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  )إدارة المخاطر (تتمة 35   

  
  (تتمة) مخاطر االئتمان   35.2

  
  (تتمة) حسب درجة المخاطر غیر المباشرة یةاالئتمانتوزیع التعرضات 

  
  

             2014كانون األول  31

القروض   األفراد لیرة سوریة
 العقاریة

 الشركات 
الصغیرة 

 المتوسطةو
 المجموع  الشركات الكبرى 

          
 -  - دیون متدنیة المخاطر

 
-  970,206,192  970,206,192 

 -  - عادیة (مقبولة المخاطر)
 

-  1,133,488,036  1,133,488,036 
 -  - تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا")

 
-  188,728,770  188,728,770 

 -  - منھا غیر مستحقة
 

-  188,728,770  188,728,770 
 -  - منھا مستحقة:

 
-  -  - 

یوم  90لغایة   -  -  -  -  - 
یوم 120یوم لغایة  91من   -  -  -  -  - 
یوم 150یوم لغایة  121من   -  -  -  -  - 
یوم 179یوم لغایة  151من   -  -  -  -  - 

 -  - غیر عاملة:
 

-  624,540,093  624,540,093 
 240,000  240,000  -  -  - دون المستوى

 82,953,552  82,953,552  -  -  - مشكوك فیھا
 541,346,541  541,346,541  -  -  - ھالكة ( ردیئة )

 -  - المجموع
 

-  2,916,963,091  2,916,963,091 
 -  - یطرح : فوائد معلقة

 
-  -  - 

 -  - یطرح : مخصص التدني
 

-  )1,031,475,090(   )1,031,475,090(  

 -  - الصافي
 

-  1,885,488,001  1,885,488,001 
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 إدارة المخاطر (تتمة)35 

 
  (تتمة) مخاطر االئتمان 35.2  

  
  غیر المباشرةالمباشرة و توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت

   
داخل بیان المركز المالي الموحد المباشرةتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت   

    
       2015كانون األول  31

سوریةلیرة   القروض العقاریة األفراد 
الصغیرة  الشركات

المتوسطةو  المجموع الشركات الكبرى 
      

 1,972,295 1,957,411 - - 14,884 دیون متدنیة المخاطر
 2,879,953,351 2,653,948,476 - 176,272,416 49,732,459 عادیة (مقبولة المخاطر)

 760,901,263 723,778,569 15,129,905 17,444,976 4,547,813 تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً)
 3,970,613,823 3,253,485,412 92,282,072 230,559,326 394,287,013 غیر عاملة:

 128,583,514 83,843,395 160,000 41,153,869 3,426,250 دون المستوى
 190,239,524 166,967,700 3,748,399 8,979,845 10,543,580 مشكوك فیھا

 3,651,790,785 3,002,674,317 88,373,673 180,425,612 380,317,183 ھالكة ( ردیئة )
      

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

      منھا:
 138,954,067 136,115,446 - - 2,838,621 تأمینات نقدیة

 3,085,020,883 2,520,998,171 106,966,074 404,127,495 52,929,143 عقاریة
 652,447,916 308,767,078 - - 343,680,838 سیارات وآلیات
 3,737,017,866 3,667,289,173 445,903 20,149,223 49,133,567 كفالة شخصیة

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

       2014كانون األول  31

 القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
الشركات الصغیرة 

 المجموع الشركات الكبرى والمتوسطة
      

 50,319,487 49,579,554 - - 739,933 دیون متدنیة المخاطر
 2,376,998,029 1,819,443,281 - 221,070,169 336,484,579 عادیة (مقبولة المخاطر)

ت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً)تح  42,711,529 29,041,287 37,806,405 1,282,377,784 1,391,937,005 
 3,912,971,653 3,015,993,376 102,396,182 236,206,712 558,375,383 غیر عاملة:

 77,385,381 28,965,518 3,750,586 25,596,459 19,072,818 دون المستوى
 81,499,728 1,460,707 7,511,000 32,048,644 40,479,377 مشكوك فیھا

 3,754,086,544 2,985,567,151 91,134,596 178,561,609 498,823,188 ھالكة ( ردیئة )
      

 7,732,226,174 6,167,393,995 140,202,587 486,318,168 938,311,424 المجموع 
      

      منھا:
 50,319,487 49,579,554 - - 739,933 تأمینات نقدیة

 3,087,352,764 2,402,215,852 139,973,461 465,414,990 79,748,461 عقاریة
 1,594,995,607 803,840,884 - 132,350 791,022,373 سیارات وآلیات

 2,999,558,316 2,911,757,705 229,126 20,770,828 66,800,657 كفالة شخصیة
 7,732,226,174 6,167,393,995 140,202,587 486,318,168 938,311,424 المجموع 
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 إدارة المخاطر (تتمة)35 

 
  مخاطر االئتمان (تتمة) 35.2  

  

  توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت المباشرة وغیر المباشرة (تتمة)
  

  غیر المباشرة توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت
 

       2015ألول كانون ا 31

 القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
الشركات الصغیرة 

 المجموع الشركات الكبرى والمتوسطة
      

 884,692,928 884,692,928 - - - دیون متدنیة المخاطر
 298,733,632 298,733,632 - - - عادیة (مقبولة المخاطر)

 49,053,179 49,053,179 - - - تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً)
 387,464,472 387,464,472 - - - غیر عاملة:

 161,893,600 161,893,600 - - - دون المستوى
 - - - - - مشكوك فیھا

 225,570,872 225,570,872 - - - ھالكة ( ردیئة )
      

 1,619,944,211 1,619,944,211 - - - المجموع 
      

      منھا:
دیةتأمینات نق  - - - 1,151,327,956 1,151,327,956 

 55,226,105 55,226,105 - - - عقاریة
 - - - - - سیارات وآلیات
 413,390,150 413,390,150 - - - كفالة شخصیة

 1,619,944,211 1,619,944,211 - - - المجموع 
      

       2014كانون األول  31

 القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
الشركات الصغیرة 

 المجموع الشركات الكبرى والمتوسطة
      

 970,206,191 970,206,191 - - - دیون متدنیة المخاطر
 291,933,672 291,933,672 - - - عادیة (مقبولة المخاطر)

 47,636,363 47,636,363 - - - تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً)
 201,103,543 201,103,543 - - - غیر عاملة:

 240,000 240,000 - - - دون المستوى
 82,953,552 82,953,552 - - - مشكوك فیھا

 117,909,991 117,909,991 - - - ھالكة ( ردیئة )
      

 1,510,879,769 1,510,879,769 - - - المجموع 
      

      منھا:
 970,206,192 970,206,192 - - - تأمینات نقدیة

 57,427,782 57,427,782 - - - عقاریة
 1,233,350 1,233,350 - - - سیارات وآلیات

 482,012,445 482,012,445 - - - كفالة شخصیة
 1,510,879,769 1,510,879,769 - - - المجموع 

 
  عمیل إفرادیا.األخذ بعین اإلعتبار أال تزید قیمة الضمانة عن مبلغ الدین لكل  بعدلضمانات لالعادلة قیمة الیتم إدراج 

 

  الدیون المعاد ھیكلتھا 
 مبلغ 2015األول كانون  31بتاریخ  (دیون جیدة معاد التفاوض على شروطھا) معاد ھیكلتھابلغت الدیون ال

 .2014كانون األول  31لیرة سوریة بتاریخ  204,690,849مقابل  لیرة سوریة 284,804,248
 

     الدیون المجدولة
لیرة سوریة  134,403,073مبلغ  2015كانون األول  31ون غیر منتجة معاد جدولتھا) بتاریخ بلغت الدیون المجدولة (دی

  .2014كانون األول  31لیرة سوریة بتاریخ  351,614,982مقابل 
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  إدارة المخاطر (تتمة)   35 
 

  (تتمة) مخاطر االئتمان   35.2
  

  : االئتماننوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر 
ستخدام اآللیة االئتمان باي، یوضح الجدول التالي نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر باستخدام آلیة داخلیة للتصنیف االئتمان جودات المالیة من ناحیة مخاطر االئتماننوعیة المو یتم قیاس

  : ياالئتمانالداخلیة للتصنیف 
  

 مجموعال  انخفضت قیمتھ  عادي  جید  إیضاح 2015كانون األول  31
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   
          

 19,456,211,096  -  -   19,456,211,096  3 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 90,500,771,696  -  60,225,559,297  30,275,212,399  4 أرصدة لدى المصارف
 22,190,679,271  -  22,190,679,271  -  5 إیداعات لدى المصارف

 -  -  -  -  8  شھادات إیداع وسندات)(  موجودات مالیة متوفرة للبیع
 1,392,779,147      1,392,779,147  12 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

   51,124,202,642  82,416,238,568  -  133,540,441,210 

          
 المجموع  انخفضت قیمتھ  عادي  جید  إیضاح 2014كانون األول  31

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   
          

 20,011,146,350  -  -  20,011,146,350  3 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 61,315,099,434  -  46,600,930,437  14,714,168,997  4 أرصدة لدى المصارف

 11,577,680,749  -  11,577,680,749  -  5 إیداعات لدى المصارف
 1,583,680,000  -  1,583,680,000  -  8  (شھادات إیداع وسندات) موجودات مالیة متوفرة للبیع

 907,893,799  -  -  907,893,799  12 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

   35,633,209,146  59,762,291,186  -  95,395,500,332 
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  إدارة المخاطر (تتمة)   35 

  
  (تتمة) االئتمانمخاطر    35.2

  
  (تتمة) نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر االئتمان

 
  یة حسب التصنیف الداخلي للمخاطر:االئتمانتوزیع التعرضات 

  
التصنیف الداخلي 

ما یعادل التصنیف حسب   للمخاطر
S&P  2015  2014 

 سوریةلیرة   لیرة سوریة    
       جید

  AAA  20,848,990,243   20,919,040,149  الدرجة األولى (*)
 -  -  AAو حتى + AA- من   الدرجة الثانیة
 A  30,275,212,399         14,714,168,997و حتى + A- من   الدرجة الثالثة

    51,124,202,642         35,633,209,146 
       

       عادي
 BBB  15,315,176,322         12,694,559,257و حتى + BBB-من   (**) ابعةالدرجة الر

 -  -  BBو حتى + BB-من   الدرجة الخامسة

 B  54,919,296,468         35,998,974,978و حتى + B-من   الدرجة السادسة
 11,068,756,951         12,181,765,778      مصارف غیرمصنفة

    82,416,238,568         59,762,291,186 
    133,540,441,210         95,395,500,332 

  
 المركزي جید من الدرجة األولى. مصرف) تم اعتبار تصنیف ال*(
 المحلیة عادیة من الدرجة الرابعة. البنوك) تم اعتبار تصنیف **(
  

  وشھادات إیداع سندات وأسناد وأذونات
  

   .2015كانون األول  31ادات إیداع كما في ال یوجد أیة سندات وأسناد وأذونات وشھ
  

كما  حسب مؤسسات التصنیف الخارجیةوشھادات اإلیداع یوضح الجدول التالي تصنیفات السندات واألسناد واألذونات 
 :2014كانون األول  31في 

  
       2014كانون االول  31

درجة 
الموجودات المالیة   مؤسسة التصنیف  التصنیف

  المتوفرة للبیع
الموجودات المالیة 

المحتفظ بھا حتى تاریخ 
 اققاالستح

 اإلجمالي 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة    

AA  S&P  -  -  - 
AA-  S&P  -  -  - 
A+  S&P  -  -  - 
A  S&P  -  -  - 
A-  S&P  -  -  - 

BBB+  S&P  -  -  - 
BBB  S&P  -  -  - 
B-  S&P  1,583,680,000  -  1,583,680,000 

 -  -  -    حكومیة

 1,583,680,000  -  1,583,680,000  اإلجمالي
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 إدارة المخاطر(تتمة)35 
 
  (تتمة) االئتمانمخاطر    35.2

  
 التركز الجغرافي

 یة حسب التوزیع الجغرافي كما یلي:االئتمانیوضح الجدول التالي التركز في التعرضات 
 

  القطرداخل  2015كانون األول  31
دول الشرق األوسط 

 المجموع  أمریكا  * آسیا  أوروبا  األخرى
 لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة    
                        

 19,456,211,096  -  -  -  -  19,456,211,096 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 90,500,771,696  -  16,158,857  30,155,383,475  56,706,421,672  3,622,807,692 صدة  لدى المصارفأر

 22,190,679,271  -  -  -  21,433,851,101  756,828,170 ایداعات لدى المصارف 
            التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة (بالصافي):

 7,356,257  -  -  -  -  7,356,257  لألفراد
 354,764,057  -  -  -  -  354,764,057 القروض العقاریة
 5,485,699,438  -  -  -  -  5,485,699,438 الشركات الكبرى

 9,841,040  -  -  -  -  9,841,040  الصغیرة والمتوسطةالشركات 
(شھادات إیداع  الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

 -  -  -  -  -  -  وسندات)

 256,600,947  -  -  -  256,600,947  - موجودات األخرىال
 1,392,779,147  -  -  -  -  1,392,779,147 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 139,654,702,949  -  16,158,857  30,155,383,475  78,396,873,720  31,086,286,897 المجموع 
 

 * بإستثناء دول الشرق األوسط
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 إدارة المخاطر(تتمة)35 

     
  (تتمة) االئتمانمخاطر    35.2

    
 التركز الجغرافي (تتمة)

 
  یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي كما یلي:

 

  داخل القطر 2014كانون األول  31
دول الشرق األوسط 

 المجموع  أمریكا  * آسیا  أوروبا  األخرى
 لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     سوریة  لیرة   
                        

 20,011,146,350  -  -  -  -  20,011,146,350 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 61,315,099,434  -  3,295,883  21,105,735,299  38,695,915,290  1,510,152,962 أرصدة  لدى المصارف

 11,577,680,749  -  -  -  11,317,680,749  260,000,000 ایداعات لدى المصارف 
            التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة (بالصافي):

 610,353,333  -  -  -  -  610,353,333  لألفراد

 333,226,535  -  -  -  -  333,226,535 القروض العقاریة
 5,870,627,170  -  -  -  -  5,870,627,170 ت الكبرىالشركا

 128,529,452  -  -  -  -  128,529,452  الصغیرة والمتوسطةالشركات 
(شھادات إیداع  الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

 1,583,680,000  -  -  -  1,583,680,000  -  وسندات)

 240,599,359  -  -  -  208,894,705  31,704,654 الموجودات األخرى
 907,893,799  -  -  -  -  907,893,799 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 102,578,836,181  -  3,295,883  21,105,735,299  51,806,170,744  29,663,634,255 المجموع 
  

  
* بإستثناء دول الشرق األوسط
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  )إدارة المخاطر (تتمة   35 

  
  (تتمة) االئتمانطر مخا  35.2 

 
  التركز حسب القطاع االقتصادي 

  
  :2015كانون األول  31یة حسب القطاع االقتصادي كما في االئتمانیبین الجدول التالي التركز في التعرضات 

  
 القطاع االقتصادي (لیرة سوریة)

 مالي
 

 صناعة
 

 تجارة
 

 عقارات
 

 زراعة
 

 خدمات - أفراد 
حكومي وقطاع  

 عام داخل سوریة
حكومي وقطاع  

 عام خارج سوریة
 

 إجمالي
         

                  
أرصدة لدى مصرف سوریة 

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

 90,500,771,696  -  -  -  -  -  -  -  90,500,771,696 أرصدة لدى المصارف

 22,190,679,271  -  -  -  -  -  -  -  22,190,679,271 إیداعات  لدى المصارف
المباشرة  التسھیالت اإلئتمانیة

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

  256,600,947  -  -  -  -  -  -  -   256,600,947 الموجودات األخرى
مدة لدى مصرف الودیعة المج

 1,392,779,147  -  -  -  -  -  -  -  1,392,779,147 سوریة المركزي
                  

 139,654,702,949  -  -  974,700,450  39,203,526  1,074,348,020  2,444,094,996  1,325,313,800  133,797,042,157 المجموع
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  )إدارة المخاطر (تتمة   35 
  

  (تتمة) االئتمانخاطر م   35.2
     

  (تتمة) التركز حسب القطاع االقتصادي 
    

  :2014كانون األول  31كما في  یة حسب القطاع االقتصادياالئتمانیبین الجدول التالي التركز في التعرضات 
 

 القطاع االقتصادي (لیرة سوریة)
 مالي

 
 صناعة

 
 تجارة

 
 عقارات

 
 زراعة

 
 خدمات -أفراد 

 حكومي وقطاع عام 
 داخل سوریة

حكومي وقطاع عام  
 خارج سوریة

 
 إجمالي

         

                  
أرصدة لدى مصرف سوریة 

 20,011,146,350  -  -  -  -  -  -  -  20,011,146,350 المركزي

 61,315,099,434  -  -  -  -  -  -  -  61,315,099,434 أرصدة لدى المصارف

 11,577,680,749  -   -  -  -  -  -  -  11,577,680,749 صارفإیداعات  لدى الم
المباشرة  التسھیالت اإلئتمانیة

 6,942,736,490  -  -  1,391,390,540  64,999,881  961,043,705  2,880,619,282  1,644,683,082  - (بالصافي)

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع 
 1,583,680,000  -  -  -   -  -  -  -  1,583,680,000 (شھادات إیداع وسندات)

 240,599,359  -  -  3,521,629  164,516  2,432,415  7,290,889  4,162,716  223,027,194 الموجودات األخرى
الودیعة المجمدة لدى مصرف 

  907,893,799  -  -  -  -  -  -  -   907,893,799 سوریة المركزي

                  
 102,578,836,181  -  -  1,394,912,169  65,164,397  963,476,120  2,887,910,171  1,648,845,798  95,618,527,526 المجموع
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  دارة المخاطر (تتمة)إ 35  

  
  (تتمة) االئتمانمخاطر    35.2

  
  یة االئتمانالضمانات المحتفظ بھا والتحسینات 

منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول  االئتمانخفیف مخاطر تعتمد المجموعة على عدة أسالیب وممارسات لت
  الضمانات وفقاٌ لمعاییر وأسس معتمدة.

  وأبرز أنواع الضمانات ھي:

  بالنسبة للقروض التجاریة: الرھونات للمباني السكنیة والعقارات والمخزون والضمانات النقدیة. •

  والرواتب والضمانات النقدیة. بالنسبة لألفراد: الرھونات للمباني السكنیة والسیارات •

تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات ویتم طلب ضمانات إضافیة وفقاً لشروط االتفاقیة، ویتم مراجعة القیمة السوقیة 
  یة.االئتمانللضمانات خالل دراسة كفایة مخصص الخسائر 

  
 ً   تقییم انخفاض القیمة إفرادیا

لقروض ھي االستحقاق الزمني لألصل أو الفائدة أو وجود صعوبات مالیة إن المؤشرات الرئیسیة النخفاض قیمة ا
تواجھ العمیل أو تؤثر على تدفقاتھ النقدیة أو اإلخالل بشروط العقد األصلي، ویتم احتساب مخصصات التدني التي 

  تخفض من قیمة القروض بناًء على تصنیف الدین وضمانتھ.
  

  كل منفرد وبشكل جماعي.تقوم المجموعة بتقییم انخفاض القیمة بش
 

  المخصص اإلفرادي
  

ً تحدد المجموعة مالئمة المخصصات لجمیع القروض والسلف الھامة بشكل  القرارات الصادرة لمؤشرات منفرد وفقا
والقرار رقم  2012تشرین الثاني  13تاریخ  4بن//م 902عن  مجلس النقد والتسلیف ذات الصلة وھي القرار رقم 

ووفقاَ للمؤشرات  2010نیسان  14تاریخ  4ب/م ن/650والقرار  2009كانون األول  9تاریخ  4ب/م ن/ 597
  التالیة:
 التأخر في سداد االلتزامات، •
  التأخر في انجاز المشروع موضوع التسھیالت، •
  قدرة العمیل على تحسین وضعھ عند مواجھة صعوبات مالیة، •
  العوائد المتوقعة عند تصفیة األعمال  في حال اإلفالس، •
  وفر مصادر مالیة أخرى والقیمة المتوقع تحقیقھا للضمان،ت •
 فترة التدفقات النقدیة المتوقعة. •

  یة في تاریخ كل بیان مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك.االئتمانیتم تقییم الخسائر 
  المخصص الجماعي

تي ال تعتبر ھامة بشكل یتم تقییم المخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسبة للقروض والسلف ال
منفرد أو في حال عدم وجود دلیل موضوعي على انخفاض القیمة بشكل منفرد. تقوم المجموعة في تاریخ كل بیان 

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

  انخفاض القیمة بشكل موضوعي.
  یتم تقییم خسارة انخفاض القیمة بإعتبار العوامل التالیة:

تاریخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادیة الحالیة، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحدید ضرورة 
المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القیمة. إن وجود مخصص إفرادي لھذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات 

  اإلدارة ھي المسؤولة عن تحدید طول ھذه المدة التي قد تمتد إلى سنة.
بمراجعة مخصص انخفاض القیمة للتأكد من توافقھ مع سیاسات المجموعة العامة والمتطلبات  االئتمانتقوم إدارة 

  الرقابیة.
 االعتمادات المستندیة بطریقة مماثلة لطریقة تقییم القروض.یتم تقییم مخصص التعھدات المالیة و
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  إدارة المخاطر (تتمة)   35
 

  مـخـاطـر الـسـوق   35.3
  

تتضمن مخاطر السوق بشكل رئیسي كال من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت، حیث تتم متابعة مخاطر السوق 
  لسیاسات واإلجراءات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.بشكل یومي من خالل التأكد من االلتزام بالسقوف وا

تنتج مخاطر السوق من احتمال التغیر في نسب الفوائد وفي أسعار السلع وأسعار صرف العمالت األجنبیة والموجودات 
  المالیة الخ... 

من خالل دراسة  بصورة دوریة بتقییم مخاطر أسعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئیسیة في محفظتھ بنكیقوم ال
بتقییم مخاطر  بنكوقیمتھا االقتصادیة. كما یقوم ال التدمعتأثیر تغیر معدالت الفائدة بنسبة اثنان بالمائة على عوائد ھذه ال

أسعار صرف العمالت األجنبیة من خالل مراقبة مستمرة لوضعیتھ الصافیة واإلجمالیة من العمالت األجنبیة، ویحرص 
  لوضعیة العمالت األجنبیة المتداول بھا مع التشدید على إبقاء أدنى المستویات لھا.على المتابعة الیومیة 

  
أھم أھداف إدارة مخاطر السوق ھو اإلبقاء على مستوى معتدل من التعرض للمخاطر التي لھا نتائج سلبیة على إن 

تسمح بتقدیر حجم المخاطر التي قد  أرباح البنك أو قیمتھ االقتصادیة، حیث یتم إجراء سلسلة من اختبارات الجھد والتي
  یتعرض لھا البنك في حال:

 االستحواذ على أرصدة بعمالت أجنبیة خاضعة لتقلبات أسعار الصرف. .1
  تذبذب أسعار الفائدة في السوق ارتفاعا أو ھبوطا خالل فترة زمنیة محددة. .2

  
 اإلفصاحات الكمیة:

 
 مخاطر أسعار الفائدة

أس عار الفائ دة الس ائدة بالس وق والت ي ت ؤثر بالت الي عل ى الت دفقات النقدی ة المس تقبلیة أو ھي المخاطر الناجمة عن تغی رات 
القیم العادلة لألدوات المالیة. یراقب مجلس اإلدارة مستویات مخاطر معدالت الفائدة بوض ع ح دود لفج وات مع دل الفائ دة 

  اكز ال تتجاوز المستویات المحددة.خالل فترات محددة. یتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن المر
  

یبین الجدول التالي تحلیل الحساسیة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة واثر ذلك على بیان الدخل الموحد في ح ال ح دوث 
 تغیر معقول في أسعار الفائدة، مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة.

  
ار الفائدة على صافي إیرادات الفوائد، وذلك باألعتماد على إن حساسیة بیان الدخل الموحد ھو أثر التغیر المفترض ألسع

فجوة إعادة تسعیر الفائدة التراكمیة وبالتالي یكون األثر على حقوق الملكیة ھو صافي التغیر في ایرادات الفوائد بعد 
  استبعاد اثر ضریبة الدخل. 
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  إدارة المخاطر (تتمة)     35 

 
  تمة)(ت مـخـاطـر الـسـوق  35.3

  
  %2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2014  2015 أثر الزیادة

  العملة
 

  الفجوة التراكمیة
  لیرة سوریة

األثر على الربح 
 قبل الضریبة
 لیرة سوریة

األثر على حقوق 
الملكیة   (الناتج 
عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع 
 الضریبة)
  لیرة سوریة

 الفجوة التراكمیة
 سوریةلیرة 

األثر على الربح قبل 
 الضریبة

 لیرة سوریة

األثر على حقوق 
الملكیة   (الناتج عن 
األثر على الربح بعد 

 إقتطاع الضریبة)
 لیرة سوریة

        

 98,594,085 131,458,780 6,572,939,000  188,834,385 251,779,180 12,588,959,000 دوالر أمیركي
 (4,618,350) (6,157,800) (307,890,000)  26,653,305 35,537,740 1,776,887,000 یورو

  (138,225) (184,300) (9,215,000)  )78,315( )104,420( )5,221,000( جنیھ استرلیني
 4,140  5,520 276,000  50,430 67,240 3,362,000  ین یاباني

 (197,439,240) (263,252,320) (13,162,616,000)  41,757,045 55,676,060 2,783,803,000 لیرة سوریة
 96,330 128,440 6,422,000  13,260 17,680 884,000 فرنك سویسري
 2,948,460 3,931,280 196,564,000  )2,216,880( )2,955,840( )147,792,000( العمالت األخرى

        

 2014  2015 أثر النقصان

  العملة
 

    الفجوة التراكمیة
  لیرة سوریة

لربح األثر على ا
 قبل الضریبة

 لیرة سوریة 

األثر على حقوق 
الملكیة   (الناتج 
عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع 
 الضریبة)
 لیرة سوریة

 الفجوة التراكمیة 
 لیرة سوریة

األثر على الربح 
 قبل الضریبة
 لیرة سوریة

األثر على حقوق الملكیة   
(الناتج عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع 
 الضریبة)

 سوریة لیرة

        

 (98,594,085)  (131,458,780) 6,572,939,000  )188,834,385( )251,779,180( 12,588,959,000 دوالر أمیركي
  4,618,350  6,157,800 (307,890,000)  )26,653,305( )35,537,740(  1,776,887,000 یورو

  138,225  184,300 (9,215,000)  78,315 104,420 )5,221,000( جنیھ استرلیني
 (4,140)  (5,520)  276,000  )50,430( )67,240( 3,362,000 ین یاباني

  197,439,240  263,252,320 (13,162,616,000)  )41,757,045( )55,676,060( 2,783,803,000 لیرة سوریة
 (96,330)   (128,440)  6,422,000  )13,260( )17,680( 884,000 فرنك سویسري

 (2,948,460)  (3,931,280)  196,564,000   2,216,880 2,955,840 )147,792,000( رىالعمالت األخ
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 إدارة المخاطر (تتمة)   35
  

  (تتمة) مـخـاطـر الـسـوق   35.3
  

 اإلفصاحات الكمیة:
  

  مخاطر العمالت
األجنبیة.  تعتبر المجموعة اللیرة السوریة تتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت 

العملة الرئیسیة لھ، ویقوم المجلس بوضع حدود لمراكز العمالت، ویتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن 
  المراكز ال تتجاوز المستویات المحددة.

لخسائر في حال حدوث تغیر معقول تقوم المجموعة بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة اثر التغیرات على صافي األرباح وا
في بیان  ةفي أسعار الصرف مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة. یمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي الخسارة المتوقع

  الدخل الموحد أو حقوق الملكیة بینما یمثل المبلغ الموجب صافي الربح المتوقع.
  

  %10مخاطر العمالت: أثر الزیادة في سعر الصرف 
  

 2015 أثر الزیادة
 2014 

   

األثر على الربح قبل  مراكز القطع العملة
 الضریبة

األثر المرحل الى حقوق 
المساھمین بعد اقتطاع 

 الضریبة
األثر على الربح  مراكز القطع 

 قبل الضریبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساھمین 

بعد اقتطاع 
 الضریبة

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  ةلیرة سوری لیرة سوریة لیرة سوریة 
        

 742,828,862 754,206,216 7,542,062,158  1,255,943,110 1,272,855,147 12,728,551,471 دوالر أمیركي
 963,745 1,284,993 12,849,932  1,693,782 2,258,376 22,583,756  یورو

 65,084 86,778 867,782  791,462 1,055,283 10,552,833 جنیھ استرلیني
 20,764 27,686 276,855  252,125 336,166 3,361,661 ین یاباني

 1,007,899 1,343,866 13,438,659   83,175 110,900 1,109,001 الفرنك السویسري
 (16,281,927) (21,709,235) (217,092,354)   )28,325,357(  )37,767,143(  )377,671,426( العمالت األخرى

  
 2015 أثر النقصان

 2014 
   

األثر على الربح قبل  مراكز القطع العملة
 الضریبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساھمین بعد 

 اقتطاع الضریبة
األثر على الربح  مراكز القطع 

 قبل الضریبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساھمین 

بعد اقتطاع الضریبة

 لیرة سوریة لیرة سوریة سوریةلیرة   لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
        

)742,828,862( (754,206,216) 7,542,062,158  )1,255,943,110( )1,272,855,147( 12,728,551,471 دوالر أمیركي
 )(963,745  )(1,284,993 12,849,932  )1,693,782( )2,258,376(  22,583,756  یورو

 )(65,084  )(86,778 867,782  )791,462( )1,055,283( 10,552,833 جنیھ استرلیني
 )(20,764 )(27,686 276,855  )252,125( )336,166( 3,361,661 ین یاباني

 )(1,007,899 )(1,343,866 13,438,659  )83,175( )110,900( 1,109,001 الفرنك السویسري
 16,281,927 21,709,235 (217,092,354)   28,325,357   37,767,143  )377,671,426( العمالت األخرى
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 إدارة المخاطر (تتمة)   35
  

  (تتمة) مـخـاطـر الـسـوق   35.3
  

  مخاطر أسعار األسھم
  

مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر انخفاض القیم العادلة ألدوات حقوق الملكیة نتیجة لتغییرات مستویات مؤشرات 
  األسھم. 

القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة نتیجة لتغیرات محتملة في مؤشرات  إن التأثیر على حقوق الملكیة كنتیجة للتغیر في
  حتفاظ بجمیع المتغیرات األخرى ثابتة، ھي كالتالي:ھم أو صافي قیمة الموجودات مع االاألس

  

Ɨ Ƴҳƣỷ ǒỷңһửƧ   التغیر في %
  أسعار األسھم

2015 

التأثیر على 
بیان الدخل 

  الموحد
2015  

التأثیر على 
  الملكیة حقوق

2015 

% التغیر في 
  أسعار األسھم

2014 

التأثیر على 
بیان الدخل 

  الموحد
2014  

التأثیر على 
  الملكیة حقوق

2014 
              

  6,483,750  -  %10+  5,990,625  -  %10+  متوفرة للبیع أسھم
  (6,483,750) -  %10-  (5,990,625)  -  %10-  متوفرة للبیع أسھم
 82,977 110,636  %10+ 77,459 103,278  %10+  للمتاجرة أسھم
 (82,977) )110,636(  %10- )77,459( )103,278(  %10-  للمتاجرة أسھم
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  إدارة المخاطر (تتمة)   35

  مخاطر السوق (تتمة)   35.3
  فجوة إعادة تسعیر الفائدة

  .2015كانون األول 31  كما في یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب
 3من شھر إلى    دون الشھر سوریة لیرة

 أشھر
 المجموع  بنود ال تتأثر بالفوائد  سنوات 5أكثر من   سنوات 5إلى  4من   سنوات 4إلى  3من   سنوات 3إلى  2من   سنة 2إلى  1من   شھر 12إلى  9من   أشھر 9إلى  6من   أشھر 6إلى  3من  

                        موجودات
 صرفمنقد وأرصدة لدى 

 20,396,884,588  5,323,049,706  -  -  -  -  -  -  -  -  -  15,073,834,882 سوریة المركزي

 90,500,771,696    -  -  -  -  -  -  -  -  2,500,000,000  88,000,771,696 أرصدة  لدى المصارف

 22,190,679,271  -  -  -  -  -  -  5,987,040,000  5,723,050,000  2,735,580,000  -  7,745,009,271 ایداعات لدى المصارف

 1,032,783  1,032,783  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات مالیة للمتاجرة
تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

 5,857,660,792  584,041,345  96,233,244  19,179,061  24,537,058  33,299,189  176,964,312  311,228,089  79,614,328  494,198,334  1,032,629,417  3,005,736,415 (بالصافي)
موجودات مالیة متوفرة 

 79,875,000  79,875,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - للبیع

 2,227,600,125  2,227,600,125  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 45,305,669  45,305,669  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات غیر ملموسة

 359,312,552  359,312,552  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات أخرى

 70,387,044  70,387,044  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  موجودات ضریبیة مؤجلة
الودیعة المجمدة لدى 

 1,392,779,147  1,392,779,147  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - المركزيسوریة مصرف 

 143,122,288,667  10,083,383,371  96,233,244  19,179,061  24,537,058  33,299,189  176,964,312  6,298,268,089  5,802,664,328  3,229,778,334  3,532,629,417  113,825,352,264 إجمالي الموجودات

                        
                        المطلوبات
 38,141,543,494    -  -  -  -  -  -  -  -  -  38,141,543,494  ودائع بنوك

 84,169,306,902    -  -  -  -  41,508,000  1,887,042,676  1,216,428,963  2,920,443,949  4,678,949,392  73,424,933,922 ودائع العمالء

 1,387,283,746  -  -  -  -  -  -  -  1,387,283,746  -  -  - تأمینات نقدیة

 3,479,808,158  3,479,808,158  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مخصصات متنوعة

 7,468,750  7,468,750  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مطلوبات ضریبیة مؤجلة

 1,663,715,577  1,663,715,577  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى

 128,849,126,627  5,150,992,485  -  -  -  -  41,508,000  1,887,042,676  2,603,712,709  2,920,443,949  4,678,949,392  111,566,477,416 مطلوباتإجمالي ال

                        
 14,273,162,040  4,932,390,886  96,233,244  19,179,061  24,537,058  33,299,189  135,456,312  4,411,225,413  3,198,951,619  309,334,385  (1,146,319,975)  2,258,874,848 فجوة إعادة تسعیر الفائدة

                        
الفجوة المتراكمة إلعادة  

   14,273,162,040  9,340,771,154  9,244,537,910  9,225,358,849  9,200,821,791  9,167,522,602  9,032,066,290  4,620,840,877  1,421,889,258  1,112,554,873  2,258,874,848 تسعیر الفائدة
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  إدارة المخاطر (تتمة)   35

  مخاطر السوق (تتمة)   35.3
  فجوة إعادة تسعیر الفائدة (تتمة)

  .2014كانون األول 31 ا في كم یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب
 المجموع  بنود ال تتأثر بالفوائد  سنوات 5أكثر من   سنوات 5إلى  4من   سنوات 4إلى  3من   سنوات 3إلى  2من   سنة 2إلى  1من   شھر 12إلى  9من   أشھر 9إلى  6من   أشھر 6إلى  3من   أشھر 3من شھر إلى    دون الشھر سوریةلیرة 

                        موجودات
 مصرفنقد وأرصدة لدى 

 20,466,563,068  4,004,386,480  -  -  -  -  -  -  -  -  -  16,462,176,588 سوریة المركزي

 61,315,099,434   -  -  -  -  -  -  -  -  -  750,000,000   60,565,099,434 أرصدة  لدى المصارف

 11,577,680,749  -  -  -  -  -  -  -  160,000,000  5,874,876,951  100,000,000  5,442,803,798 ایداعات لدى المصارف

 1,106,364  1,106,364  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات مالیة للمتاجرة
تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

 6,942,736,490  1,779,765,770  130,467,176  23,217,306  23,952,652  33,529,463  237,252,744  124,303,294  226,825,775  816,113,630  669,205,573  2,878,103,107 (بالصافي)

 1,670,130,000  86,450,000  -  -  -  -  -  -  -  -  1,583,680,000  - موجودات مالیة متوفرة للبیع

 2,077,260,328  2,077,260,328  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 51,800,790  51,800,790  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - دات غیر ملموسةموجو

 322,208,396  322,208,396  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات أخرى

 87,722,604  87,722,604  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  موجودات ضریبیة مؤجلة
الودیعة المجمدة لدى مصرف 

 907,893,799  907,893,799  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - المركزيسوریة 

105,420,202,022   9,318,594,531  130,467,176  23,217,306  23,952,652  33,529,463  237,252,744  124,303,294  386,825,775  6,690,990,581   3,102,885,573   85,348,182,927 إجمالي الموجودات

                        

                        المطلوبات

 22,428,197,167   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22,428,197,167  ودائع بنوك

 70,179,146,486   -  -  -  -  6,784,000  61,956,000  1,462,714,000  1,085,996,664  2,750,774,000  4,455,182,361  60,355,739,461 ودائع العمالء

 1,160,206,732  -  -  -  -  -  -  -  1,160,206,732  -  -  - نات نقدیةتأمی

 2,292,387,314  2,292,387,314  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مخصصات متنوعة

 9,112,500  9,112,500  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مطلوبات ضریبیة مؤجلة

 1,474,071,402  1,474,071,402  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى

 97,543,121,601   3,775,571,216  -  -  -  6,784,000  61,956,000  1,462,714,000  2,246,203,396  2,750,774,000  4,455,182,361   82,783,936,628 إجمالي المطلوبات

                        

    2,564,246,299 فجوة إعادة تسعیر الفائدة
     

(1,352,296,788)       3,940,216,581       (1,859,377,621)   
     

(1,338,410,706)          175,296,744             26,745,463             23,952,652             23,217,306           130,467,176    5,543,023,315   7,877,080,421 

                                    
الفجوة المتراكمة إلعادة  تسعیر 

   7,877,080,421  2,334,057,106  2,203,589,930  2,180,372,624  2,156,419,972  2,129,674,509  1,954,377,765  3,292,788,471  5,152,166,092  1,211,949,511  2,564,246,299 الفائدة

                         

  



  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
   الموحدة ایضاحات حول البیانات المالیة

  2015 كانون األول 31

  
77 

  لمخاطر (تتمة)ارة ادإ   35
  مخاطر السوق (تتمة)   35.3

  التركز في مخاطر العمالت األجنبیة
  2015كانون األول  31

 السوریة باللیرةما یوازي العمالت األجنبیة  السوریة باللیرة 
 مجموع العمالت األجنبیة أخرى ین یاباني جنیھ استرلیني یورو دوالر أمیركي  العملة

       الموجودات :
 6,749,044,681 6,180,376 - 17,046,331 1,727,724,860 4,998,093,114 رصدة لدى مصرف سوریة المركزينقد وأ
 87,409,010,527 89,573,891 17,442,761 266,246,899 38,011,518,214 49,024,228,762 لدى المصارف  أرصدة

 21,433,851,101 - - - 12,142,020,000 9,291,831,101 ایداعات لدى المصارف 
 7,537,248 32,208 - 10 7,505,030 -  (بالصافي) تسھیالت ائتمانیة مباشرة

 -   - - - موجودات مالیة متوفرة للبیع
 224,010,601 - 12 859 73,836,390 150,173,340  موجودات أخرى

 1,176,989,347 - - - - 1,176,989,347 المركزي سوریة الودیعة المجمدة لدى مصرف
 117,000,443,505 95,786,475 17,442,773 283,294,099 51,962,604,494 64,641,315,664 الموجودات اجمالي

 
 

      
       المطلوبات :
 37,350,570,877 4,129,880 - - 37,342,336,813 4,104,184  ودائع بنوك 
 62,669,028,191 468,015,800 14,081,112 271,469,585 12,495,111,811 49,420,349,883 ودائع العمالء
 879,218,027 - - - 326,475,620 552,742,407  تأمینات نقدیة

 2,922,008,058 - - - 1,407,740,280 1,514,267,778 مخصصات متنوعة
 791,131,056 203,220 - 1,271,681 368,356,214 421,299,941 مطلوبات أخرى

 104,611,956,209 472,348,900 14,081,112 272,741,266 51,940,020,738 51,912,764,193 اجمالي المطلوبات
        

 12,388,487,296 (376,562,425) 3,361,661 10,552,833 22,583,756 12,728,551,471 الموجودات والمطلوبات في صافي التركز
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ   35
  مخاطر السوق (تتمة)   35.3

  الت األجنبیة (تتمة)التركز في مخاطر العم
  2014كانون األول  31

 السوریة باللیرةما یوازي العمالت األجنبیة  السوریة باللیرة 
 مجموع العمالت األجنبیة أخرى ین یاباني جنیھ استرلیني یورو دوالر أمیركي  العملة

       الموجودات :
 3,791,470,061 17,130,783 - 10,447,668 1,660,995,981  2,102,895,629 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 59,862,629,532 96,345,522 8,784,700 181,417,851 28,699,124,275 30,876,957,184 لدى المصارف  أرصدة
 11,317,680,749 - - - 5,874,876,951 5,442,803,798 ایداعات لدى المصارف 
 21,359,173 3,153 - 382 - 21,355,638 (بالصافي) تسھیالت ائتمانیة مباشرة

 1,583,680,000   - - 1,583,680,000 موجودات مالیة متوفرة للبیع
 163,930,972  623  7 702 50,452,781 113,476,859 موجودات أخرى

 692,103,999 - - - - 692,103,999 المركزي سوریة الودیعة المجمدة لدى مصرف
 77,432,854,486 113,480,081 8,784,707 191,866,603 36,285,449,988 40,833,273,107 اجمالي الموجودات

 
 

      
       المطلوبات :
 22,003,112,381 5,458,283 - - 21,994,659,521 2,994,577 ودائع بنوك 

 45,427,341,243 311,666,105 8,507,852 190,632,592 12,933,435,023 31,983,099,671 ودائع العمالء
 652,922,831 - - - 294,741,359 358,181,472  نقدیة تأمینات

 1,750,915,066 - - - 944,904,099 806,010,967 مخصصات متنوعة
 246,159,933 9,388 - 366,229 104,860,054 140,924,262 مطلوبات أخرى

 70,080,451,454 317,133,776 8,507,852 190,998,821 36,272,600,056 33,291,210,949 اجمالي المطلوبات
        

 7,352,403,032 (203,653,695) 276,855 867,782 12,849,932 7,542,062,158 الموجودات والمطلوبات في صافي التركز
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 ارة المخاطر (تتمة)دإ   35
  

  مخاطر الدفع المسبق   35.4
  

ستحقاقھا، ء اللتزاماتھم أو مستحقاتھم قبل الب أو دفع العمالإن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المجموعة إلى خسارة مالیة نتیجة ط
مثل رھونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة، إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق ھي غیر 

ضة مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبو جوھریة في األسواق التي تعمل فیھا المجموعة. وبالتالي، فإن المجموعة تعتبر تأثیر
  عتبار أیة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق. غیر جوھري، بعد األخذ بعین اال

 
 خطة الطوارئ وخطة استمراریة العمل

 

وارئ تبني خطة للط تم ،2008أیار  5بتاریخ الصادر  4/م ن/ب391 رقم مجلس النقد والتسلیف التزاما بمبادئ بازل وقرار
 أو مكان العملب جموعة سواء المتعلقةواستمراریة العمل لمواجھة سیناریوھات متنوعة قد تؤثر على الركائز األساسیة لعمل الم

  كما یلي: الموارد البشریة وأالتجھیزات التقنیة 
 خدمةت، مجھز لمن موقع ثاني بدیل ومؤق جموعةیخص مكان العمل تم تحضیر خطة مرنة النتقال وتشغیل إدارة الم فیما -

 أثناء حدوث أزمة ما. جموعةفریق عمل رئیسي إلدارة األنشطة الحیویة للم
تم تامین تقنیات احتیاطیة (برمجیة وتجھیزات مادیة) لضمان قد لتجھیزات التقنیة الداعمة للعمل المصرفي، فل بالنسبة -

إضافة لتامین أنظمة اتصاالت طوارئ  اإدارتھو جموعةاألساسي والربط الشبكي لفروع الم جموعةاستمرار العمل بنظام الم
 .القطربدیلة للتواصل داخل وخارج 

فقد تم اختیار فریق عمل رئیسي وآخر بدیل، من أصحاب الخبرات والكفاءات لالنتقال والعمل  ،فیما یخص الموارد البشریة -
 من موقع إدارة استمراریة العمل.

  
  

 مخاطر السیولة   35.5
 
ة في عدم قدرة المجموعة على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھا في تواریخ استحقاقھا. وللوقایة من ھذه تتمثل مخاطر السیول 

المخاطر تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، ومراقبة السیولة 
لتوفیر  الك، تقوم المجموعة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة وتوفر الضمانات الممكن استعمالھعلى أساس یومي. باإلضافة إلى ذ

  السیولة عند الحاجة.
  

باإلضافة إلى ذلك، تقوم  بسھولة كحمایة ضد أي حالة نقص غیر منظورة في السیولة. للتسییلتحتفظ المجموعة بموجودات ذات قابلیة 
% من متوسط ودائع الزبائن. یتم قیاس ورقابة 5یعة إلزامیة لدى مصرف سوریة المركزي تساوي المجموعة بالمحافظة على ود

  .588السیولة على أساس الظروف الطبیعیة والطارئة. ویتم احتسابھا بناء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
   

  ء واإللتزامات خارج المیزانیة المثقلة بكافة العمالت.ى حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة الى مطلوبات العماللیحافظ البنك ع
  فیما یلي نسب السیولة:

  
 2015 2014 
 % % 
      

 95.22 101.38 المتوسط خالل السنة
 98.25 104.08 أعلى نسبة

 92.18 98.68 أقل نسبة
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ   35

  (تتمة) مخاطر السیولة   35.5
              :2015كانون األول  31تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا كما في  یبین الجدول التالي

 المجموع  ون استحقاقبد  أكثر من سنة  أشھر وسنة 9بین   أشھر 9شھور و 6بین   أشھر 6شھور و 3بین   أشھر 3بین شھر و   بین ثمانیة أیام و شھر  عند الطلب إلى أقل من ثمانیة أیام 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
                  

 20,396,884,588  4,406,108,439  -  -  -  -  -  -  15,990,776,149 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 90,500,771,696  -  -  -  -  -  2,500,000,000  527,821,918  87,472,949,778 دى المصارفأرصدة  ل

 22,190,679,271  -  -  5,987,040,000  5,723,050,000  2,735,580,000  -  7,248,181,100  496,828,171 ایداعات لدى المصارف

 1,032,783  -  -  -  -  -  -  -  1,032,783 موجودات مالیة للمتاجرة

 5,857,660,792  584,041,345  350,212,864  311,228,089  79,614,328  494,198,334  1,032,629,417  282,612,498  2,723,123,917 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

 79,875,000  79,875,000  -  -  -  -    -  - موجودات مالیة متوفرة للبیع

 2,227,600,125  2,227,600,125  -  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 45,305,669  45,305,669  -  -  -  -  -  -  - موجودات غیر ملموسة

 359,312,552  -  -  2,824,594  137,572,264  4,519,350  16,876,712  186,155,587  11,364,045 موجودات أخرى

 70,387,044  -    -  -  70,387,044  -  -  -  موجودات ضریبیة مؤجلة

 1,392,779,147  1,392,779,147  -  -  -  -  -  -  - الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 143,122,288,667  8,735,709,725  350,212,864  6,301,092,683  5,940,236,592  3,304,684,728  3,549,506,129  8,244,771,103  106,696,074,843 مجموع الموجودات
                  

 38,141,543,494  -  -  -  -  -  -  -  38,141,543,494 ودائع بنوك

 84,169,306,902  -  41,508,000  1,887,042,676  1,216,428,963  2,920,443,949  4,678,949,392  15,375,634,460  58,049,299,462 ودائع العمالء

 1,387,283,746  -  -  -  1,387,283,746  -  -  -  - تأمینات نقدیة

 3,479,808,158  -  -  -  -  -  3,479,808,158  -  - مخصصات متنوعة

 7,468,750    -  7,468,750  -  -  -  -  - مطلوبات ضریبیة مؤجلة

 1,663,715,577    444,043  20,187,186  11,715,476  31,242,296  1,284,136,092  164,106,664  151,883,820 مطلوبات أخرى

 128,849,126,627  -  41,952,043  1,914,698,612  2,615,428,185  2,951,686,245  9,442,893,642  15,539,741,124  96,342,726,776 مجموع المطلوبات
                  

 14,273,162,040  8,735,709,725  308,260,821  4,386,394,071  3,324,808,407  352,998,483  (5,893,387,513)  (7,294,970,021)  10,353,348,067 الصافي

                  

 الصافي التراكمي
10,353,348,067  3,058,378,046  (2,835,009,467)  (2,482,010,984)  842,797,423  5,229,191,494  5,537,452,315  14,273,162,040   
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  طر (تتمة)ارة المخادإ   35
  مخاطر السیولة (تتمة)   35.5

  
              :2014كانون األول  31یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا كما في 

 المجموع  بدون استحقاق  أكثر من سنة  أشھر وسنة 9بین   أشھر 9شھور و 6بین   شھرأ 6شھور و 3بین   أشھر 3بین شھر و   بین ثمانیة أیام و شھر  عند الطلب إلى أقل من ثمانیة أیام 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
                  

 20,466,563,068  3,569,536,019  -  -  -  -  -  -  16,897,027,049 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 61,315,099,434  -  -  -  -  -  750,000,000  4,085,951,602  56,479,147,832 أرصدة  لدى المصارف

 11,577,680,749  -  -  -  160,000,000  5,874,876,951  100,000,000  5,442,803,798  - ایداعات لدى المصارف

 1,106,364  -  -  -  -  -  -  -  1,106,364 الیة للمتاجرةموجودات م

 6,942,736,490  1,779,765,770  448,419,341  124,303,294  226,825,775  816,113,630  669,205,573  398,195,880  2,479,907,227 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

 1,670,130,000  86,450,000  -  -  -  -  1,583,680,000  -  - موجودات مالیة متوفرة للبیع

 2,077,260,328  2,077,260,328  -  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 51,800,790  51,800,790  -  -  -  -  -  -  - موجودات غیر ملموسة

 322,208,396  -  -  -  11,434,815  124,863,736  89,414,714  90,926,068  5,569,063 موجودات أخرى

 87,722,604  -  -  -  -  87,722,604  -  -  -  موجودات ضریبیة مؤجلة

 907,893,799  907,893,799  -  -  -  -  -  -  - الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 105,420,202,022  8,472,706,706  448,419,341  124,303,294  398,260,590  6,903,576,921  3,192,300,287  10,017,877,348  75,862,757,535 مجموع الموجودات
                  

 22,428,197,167  -  -  -  -  -  -  -  22,428,197,167 ودائع بنوك

 70,179,146,486  -  68,740,000  1,462,714,000  1,085,996,664  2,750,774,000  4,455,182,361  12,889,707,260  47,466,032,201 ودائع العمالء

 1,160,206,732  -  -  -  1,160,206,732  -  -  -  - تأمینات نقدیة

 2,292,387,314  -  -  -  -  -  2,292,387,314  -  - مخصصات متنوعة

 9,112,500  -  -  9,112,500  -  -  -  -  - مطلوبات ضریبیة مؤجلة

 1,474,071,402  95,756  874,509  20,646,221  15,328,853  38,827,199  1,072,192,058  181,938,332  144,168,474 مطلوبات أخرى

 97,543,121,601  95,756  69,614,509  1,492,472,721  2,261,532,249  2,789,601,199  7,819,761,733  13,071,645,592  70,038,397,842 مجموع المطلوبات
                  

 7,877,080,421  8,472,610,950  378,804,832  (1,368,169,427)  (1,863,271,659)  4,113,975,722  (4,627,461,446)  (3,053,768,244)  5,824,359,693 الصافي
                  

   7,877,080,421  (595,530,529)  (974,335,361)  393,834,066  2,257,105,725  (1,856,869,997)  2,770,591,449  5,824,359,693 الصافي التراكمي
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ    35
  مخاطر السیولة (تتمة)   35.5

  بنود خارج بیان المركز المالي الموحد
 المجموع  سنوات  5من سنة لغایة   لغایة سنة  2015كانون األول  31
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

 -  -  -   اعتمادات مستندیة 
 9,599,677  -  9,599,677  كفاالت تعھدات تصدیر

 3,217,391,741   1,913,350  3,215,478,391 الكفاالت 
 2,693,657,210  -  2,693,657,210 سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 

 مباشرة غیر غیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 
 2,233,468,642  -  2,233,468,642 مستغلة

 8,152,203,920  1,913,350  8,154,117,270 
           

      
 المجموع  سنوات  5من سنة لغایة   لغایة سنة  2014كانون األول  31
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

 71,495,438  -  71,495,438 اعتمادات مستندیة   
 1,532,554  -  1,532,554  كفاالت تعھدات تصدیر

 2,538,225,258  7,973,513  2,530,251,745 الكفاالت 
 1,877,370,812  -  1,877,370,812 سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 

 مباشرة غیر غیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 
 261,696,980  -  261,696,980 مستغلة

 4,742,347,529  7,973,513  4,750,321,042 

  مخاطر التشغیل   35.6
حتیال وعوامل خارجیة أخرى. ة عن تعطل األنظمة، خطأ إنساني، اتمثل المخاطر التشغیلیة مخاطر الخسائر الناتج

 ینشأ عنھاعندما تعجز أنظمة الرقابة عن العمل، فإن المخاطر التشغیلیة قد تسبب اضرار على سمعة المجموعة، 
ئر مادیة. ال تتوقع المجموعة إزالة كل المخاطر التشغیلیة ولكن یمكنھا متطلبات قانونیة وتشریعیة كما قد تسبب خسا

إدارة ھذه المخاطر عبر نظام رقابة متكامل ومراقبة ومتابعة المخاطر المحتملة. إن الرقابة تتضمن فصل المھام بفاعلیة، 
  إجراءات التفویض والمراقبة، تعلیم الموظفین وتقییم اإلجراءات. 

سلسلة من  اإلجراءات لنشر التوعیة من خالل التدریب المتواصل على كیفیة تبلیغ وتبادل المعلومات یتم االعتماد على 
بما یتعلق باألحداث والمخاطر التشغیلیة وباعتماد منھج تعبئة استمارات ترسل إلى قسم إدارة المخاطر التشغیلیة حیث 

 اإلجراءات المتبعة في المجموعة وتحسینھا.یتم تجمیعھا ومعالجة بیاناتھا لالستفادة منھا من أجل تقییم 
ي تقوم ذاتي للمخاطر والضوابط الذج التقییم الذلقیاس وتخفیف مخاطر التشغیل ھو اعتماد نمو من أھم األسالیب المتبعة

اتي تحدید ذالتقییم ال ھذاإدارة مخاطر التشغیل بتحضیره بالتعاون مع رؤساء األقسام في المجموعة. یتم من خالل 
ا مخاطر ذویات المخاطر التي تواجھھا األقسام خالل أدائھا لمھامھا الیومیة إضافة إلى تحدید المسؤولیات وتأثیر ھكمست

ا المنھج من أجل اقتراح آلیات لتخفیف المخاطر التي تم تحدیدھا ذي یتم تقییمھ. یتم استعمال ھذعلى القسم أو الفرع ال
أسالیب تخفیف المخاطر التشغیلیة أیضا ھو اعتماد بوالص التأمین من اجل والعمل على معالجتھا بشكل نھائي. إن أحد 

 تغطیة أنواع محددة من مخاطر التشغیل.
القیام بدورات تدریبیة لكافة األقسام الرئیسیة والفروع من اجل تعریف الجمیع على أنواع المخاطر التشغیلیة وكیفیة 

  تحدیدھا والتبلیغ عنھا للقسم المختص.
اتي للمخاطر من اجل اعتمادھا من قبل كافة األقسام الرئیسیة والفروع والتي سوف تساعد على ذج التقییم الذإعداد نما

ا مخاطر في ذه األقسام والفروع مما یسھل من عملیة إیجاد وسائل تخفیف ھكذتحدید مستویات المخاطر التي تواجھھا ھ
  المستقبل.

ي البنك لفترة ثالثة أشھر من قبل إدارة المخاطر في المجموعة إعداد وتدریب موظف متخصص في مخاطر التشغیل ف
  من اجل البدء بمھماتھ كمنسق لمخاطر التشغیل في البنك.
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 ارة المخاطر (تتمة)دإ    35

  مخاطر األعمال   35.7
  

جة عن االخطار النات قطاع البنوك بصفة عامة، ومنھا البنك أو تؤثر على قد تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل
 .البنك عمالأالظروف السیاسیة واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج 

بتقییم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقلیل بقدر اإلمكان من أثرھا على  مجموعةتقوم إدارة ال
  موعة.نتائج األعمال والمركز المالي للمج

  
 التحلیل القطاعي  36

  
  یمثل قطاع األعمال القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.

 
  عمال:األقطاع  -

  یتم تنظیم المجموعة ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي :
  

  منحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة والتجزئة: 
  یة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.االئتمانیشمل متابعة الودائع والتسھیالت الشركات: 
   یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال المجموعة. الخزینة: 

  
ا المجموعة تقاریرھا حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.ھذه القطاعات ھي األساس الذي تبني علیھ
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  التحلیل القطاعي (تتمة)    36
  

   قطاع األعمال
  

  فیما یلي توزیع اإلیرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاریف الرأسمالیة:

 
 
 

   2015  2014 
            

 مجموعال  المجموع   أخرى غیر موزعة  خزینة  شركات  أفراد

 لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة
           

 إجمالي الدخل التشغیلي
(باستثاء حصة البنك من 

  أرباح شركات حلیفة)
(71,371,050)  757,388,674  7,343,772,942  -  8,029,790,566  3,888,718,400 

 (392,137,963)  (126,607,690)  -  -  (84,798,917)  (41,808,773)  الخسائر االئتمانیةمصروف 

        7,903,182,876  3,496,580,437 
غیر موزعة على  مصاریف

 (1,513,040,819)  (1,423,831,825)  (1,423,831,825)  -  -  - القطاعات

حصة البنك من أرباح 
 3,000,000  5,000,000   -  5,000,000  -  -  الشركات الحلیفة

 1,986,539,618  6,484,351,051         قبل الضریبة ربح
(مصروف ضریبة الدخل) 
إیراد ضریبة الدخل 

 المؤجل
-  -  -  (83,338,182)  (83,338,182)  626,821 

 1,987,166,439  6,401,012,869         صافي ربح السنة

           
            معلومات أخرى

           
(باستثناء  موجودات القطاع

االستثمارات  في  قیمة 
  شركات حلیفة)

1,246,227,307  4,614,140,484  134,748,596,703  -  140,608,964,494  103,037,391,428  

 86,450,000  79,875,000  -   79,875,000  -  - االستثمار في شركات حلیفة

موجودات غیر موزعة على 
 2,296,360,594  2,433,449,173  2,433,449,173  -  -  -  القطاعات

  105,420,202,022  143,122,288,667  2,433,449,173  134,828,471,703  4,614,140,484  1,246,227,307  مجموع الموجودات

           
           

 96,261,555,939  127,239,148,261    38,155,636,823  24,929,150,897  64,154,360,541 مطلوبات القطاع

مطلوبات غیر موزعة على 
 1,281,565,662  1,609,978,366  1,609,978,366        القطاعات

 97,543,121,601  128,849,126,627  1,609,978,366  38,155,636,823  24,929,150,897  64,154,360,541 مجموع المطلوبات

           
 148,933,196   255,605,199          یةالمصاریف الراسمال

 141,287,606   105,265,388                االستھالكات

 6,599,682   6,495,121                    االطفاءات
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  التحلیل القطاعي (تتمة)    36
  

  (تتمة) قطاع األعمال
 

  معلومات التوزیع الجغرافي
  افي:قطاع التوزیع الجغر -

 
یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال المجموعة، تمارس المجموعة نشاطاتھا بشكل رئیسي في الجمھوریة 

 .العربیة السوریة، التي تمثل األعمال المحلیة، وكذلك تمارس المجموعة نشاطاتھا في كافة أنحاء العالم
  

  سمالیة حسب القطاع الجغرافي:فیما یلي توزیع إیرادات وموجودات المجموعة ومصاریفھا الرأ
  

 المجموع  خارج سوریة  داخل سوریة 
 2015  2014  2015  2014  2015  2014 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
            

 إجمالي الدخل
 3,891,718,400  8,034,790,566  945,862,107  1,335,424,053   2,945,856,293  6,699,366,513 التشغیلي

مجموع 
 105,420,202,022  143,122,288,667  72,915,201,926   108,568,416,052  32,505,000,096  34,553,872,615 الموجودات

مصاریف 
 148,933,196  255,605,199  -  -  148,933,196  255,605,199 رأسمالیة
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  كفایة رأس المال 37

  

البنك على رأسمال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. یتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من یحافظ 
  خالل النسب الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة.

روف االقتصادیة ووصف یدیر البنك ھیكلیة رأسمالھ ویجري تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظ
  المخاطر في أنشطتھ.

  

یلتزم البنك منذ تأسیسھ وم حجم رأس المال مع حجم وطبیعة وتعقید المخاطر التي یتعرض لھا. ءیراعي البنك تال
بالمحافظة على معدالت تفوق الحد األدنى لمتطلبات كفایة رأس المال، كما یراعي كافة النسب المتعلقة بالتركزات 

 والتي تستخدم رأس المال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات.االئتمانیة 
 

  تتكون األموال الخاصة الصافیة من العناصر التالیة:
األموال الخاصة األساسیة: وتتكون من رأس المال المكتتب بھ واالحتیاطي القانوني واالحتیاطي الخاص  - 

 .نزیل قیمة الموجودات غیر الملموسةبعد أن یتم تواألرباح (الخسائر) المدورة المحققة وغیر المحققة 
واالحتیاطیات واألرباح (الخسائر) رأس المال األموال الخاصة األساسیة نتیجة تغیر قیم  قیمة تتغیر

 .قیمة الموجودات غیر الملموسةالمدورة المحققة وغیر المحققة إضافة إلى التغیر في 
  

 ستثمارات االالناتجة عن تقییم باح غیر المحققة األر% من قیمة 50األموال الخاصة المساندة: وتتكون من  - 
األموال الخاصة  قیمة تتغیر و، احتیاطي عام مخاطر التمویل، إضافة إلى متوفرة للبیع في أوراق مالیة

  ستثمارات في أوراق مالیةصافي األرباح غیر المحققة عن االخالل العام بسبب التغیر في  المساندة
  .متوفرة للبیع 

  
لمخاطر عند احتساب كفایة رأس المال وفقاً لتعلیمات وقرارات مجلس النقد والتسلیف في سوریة ذات الصلة یتم قیاس ا

والتي تستند في مضمونھا إلى تعلیمات ومقررات لجنة بازل، وبشكل عام یتم قیاس ھذه المخاطر وفقاً ألسلوب المؤشر 
ً للتصنیف االئتماني إن وجد األساسي مع مراعاة تعلیمات مجلس النقد والتسلیف، حیث یتم  قیاس مخاطر االئتمان وفقا

ً ألوزان التثقیل المذكورة في تعلیمات مجلس النقد والتسلیف وذلك بعد طرح المؤونات والضمانات المقبولة، أما  ووفقا
التثقیل المشار بالنسبة لمخاطر السوق فتم أخذ قیمة مراكز القطع األجنبي التشغیلیة المحمولة وذلك بعد تثقیلھا بأوزان 

إلیھا في تعلیمات المجلس، وأخیراً یتم قیاس المخاطر التشغیلیة وفقاً ألسلوب المؤشر األساسي حیث یتم أخذ متوسط 
من الفوائد والعموالت ومن ثم تثقیل الناتج بأوزان التثقیل المذكورة في تعلیمات  لبنكثالثة سنوات لصافي إیراد ا

  .المجلس
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  (تتمة) لكفایة رأس الما  37 

 
  یوضح الجدول التالي كیفیة احتساب نسبة كفایة رأس المال:

  
    2015   2014 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة    

          

 7,654,955,422   14,062,463,412   بنود رأس المال األساسي:
       األموال الخاصة األساسیة:

 4,160,928,942   4,163,900,328    رأس المال المكتتب بھ
 412,091,044   563,718,811    االحتیاطي القانوني 

 412,091,044   563,718,811   االحتیاطي الخاص
 5,201,621,648   10,166,723,648    غیرالمحققة المدورة  الرباحا

 (2,479,976,466)  (1,350,292,517)    الخسائر المتراكمة المحققة
       ینزل منھا:

 (51,800,790)   (45,305,669)    ودات غیر الملموسةصافي الموج
      

 156,655,459   154,189,834   بنود رأس المال المساعد:

  ستثمارات في أوراق مالیةصافي األرباح غیر المحققة عن اال
 13,668,750   11,203,125   % منھا50متوفرة للبیع بعد خصم  

 142,986,709   142,986,709   احتیاطي عام مخاطر التمویل
 7,811,610,881   14,216,653,246   مجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاصة)

        
 62,274,401,063   88,098,429,736    مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

 1,032,518,000   1,250,107,000    المرجحة بالمخاطر الموحد حسابات خارج بیان المركز المالي
 507,084,000   752,953,000   مخاطر السوق

 1,459,201,570   1,687,856,840    المخاطر التشغیلیة
 11.97%   15.49%   نسبة كفایة رأس المال (%)

 97.18%  98.52% (%) لكیةنسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الم
 11.73%   15.32%   رأس المال األساسي (%)كفایة نسبة 

 
یجب أال تتدنى نسبة كفایة رأس المال  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253مجلس النقد والتسلیف رقم  قرار حسب

یة االئتمانكافة النسب المتعلقة بالتركزات  لبنك%، كما یراعي ا8للبنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 
  شر لتلك التركزات.والتي تستخدم رأس المال التنظیمي كمؤ

  
والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من  4201شباط  26تاریخ  4/م ن / ب1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

بحیث یتم إدراج فروفات تقییم مركز القطع  2008شباط  4تاریخ  1/ م ن / ب 362قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
اصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد البنیوي غیر المحققة ضمن األموال الخ

  . 2013 كانون األول 31وذلك ابتداء من البیانات الموقوفة بتاریخ  2007لعام  4/ م ن / ب253والتسلیف 
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 تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  38

  
 لمجموعا  أكثر من سنة  لغایة سنة 2015كانون األول  31

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      الموجودات

  20,396,884,588          4,406,108,439       15,990,776,149      مصرف سوریة المركزينقد و أرصدة لدى 
  90,500,771,696           -                        90,500,771,696      أرصدة لدى المصارف

  22,190,679,271           -                        22,190,679,271      اعات لدى المصارفاید
  1,032,783                   -                        1,032,783              موجودات مالیة للمتاجرة

  5,857,660,792           934,254,209          4,923,406,583       تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
  79,875,000                79,875,000            -                        موجودات مالیة متوفرة للبیع

  2,227,600,125           2,227,600,125        -                        موجودات ثابتة
  45,305,669                45,305,669            -                        موجودات غیر ملموسة

  359,312,552               -                        359,312,552          موجودات أخرى
  70,387,044                 -                        70,387,044             موجودات ضریبیة مؤجلة

  1,392,779,147           1,392,779,147        -                        یعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزيالود
  143,122,288,667        9,085,922,589       134,036,366,078    اجمالي الموجودات

      
      المطلوبات
  38,141,543,494           -                        38,141,543,494      ودائع بنوك

  84,169,306,902          41,508,000           84,127,798,902      ودائع العمالء
  1,387,283,746            -                        1,387,283,746        تأمینات نقدیة

  3,479,808,158            -                        3,479,808,158       مخصصات متنوعة
  7,468,750                   -                        7,468,750              مطلوبات ضریبیة مؤجلة

  1,663,715,577           444,043                1,663,271,534       مطلوبات أخرى
  128,849,126,627        41,952,043           128,807,174,584    اجمالي المطلوبات

  14,273,162,040             9,043,970,546          5,229,191,494           الصافي
      

      2014كانون األول  31
      الموجودات

  20,466,563,068          3,569,536,019       16,897,027,049      مصرف سوریة المركزينقد وأرصدة لدى 
  61,315,099,434           -                        61,315,099,434      أرصدة لدى المصارف

  11,577,680,749         -   11,577,680,749        ایداعات لدى المصارف
  1,106,364                   -                        1,106,364              موجودات مالیة للمتاجرة

  6,942,736,490           2,228,185,111          4,714,551,379       تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
  1,670,130,000           86,450,000           1,583,680,000       موجودات مالیة متوفرة للبیع

  2,077,260,328           2,077,260,328        -                        موجودات ثابتة
  51,800,790                51,800,790            -                        موجودات غیر ملموسة

  322,208,396             -   322,208,396            موجودات أخرى
  87,722,604                -            87,722,604 موجودات ضریبیة مؤجلة

  907,893,799              907,893,799           -                         الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
  105,420,202,022        8,921,126,047   96,499,075,975      اجمالي الموجودات

      
      المطلوبات

  22,428,197,167           -                        22,428,197,167       ئع بنوكودا
  70,179,146,486          68,740,000           70,110,406,486      ودائع العمالء
  1,160,206,732            -                        1,160,206,732       تأمینات نقدیة
  2,292,387,314            -                        2,292,387,314       متنوعةمخصصات 

  9,112,500                 -   9,112,500           مطلوبات ضریبیة مؤجلة
  1,474,071,402           970,265                1,473,101,137       مطلوبات أخرى

  97,543,121,601          69,710,265           97,473,411,336      اجمالي المطلوبات
  7,877,080,421               8,851,415,782  (974,335,361) الصافي
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   محتملة لتزاماتوا رتباطاتا    39
 

  (خارج بیان المركز المالي الموحد) ئتمانیةالتزامات ارتباطات وا    39.1
  

  2015   2014 
 لیرة سوریة   ة سوریةلیر  
        

 71,495,438   -  اعتمادات مستندیة   
 1,532,554  9,599,677 كفاالت تعھدات تصدیر

 2,538,225,258   3,217,391,741 كفاالت:
      
 425,302,470   496,007,985 دفع  -
 1,443,205,445   781,434,734  حسن تنفیذ -
 669,717,343   1,939,949,022 أخرى   -
      

 1,877,370,812   2,693,657,210 سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
 261,696,980  2,233,468,642  مباشرة غیر مستغلةغیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 

      
  8,154,117,270   4,750,321,042 

     
     
  

  یةلتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلا    39.2
  
  2015   2014 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة  
      إرتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة:

 15,923,450    27,005,175 تستحق خالل سنة
 50,270,229   66,531,729 تستحق خالل أكثر من سنة

رتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ بیان المركز امجموع 
 66,193,679   93,536,904 المالي الموحد

  
 .بنكاإلدارة العامة وبعض فروع التمثل عقود اإلیجار التشغیلیة عقود إیجار مبنى 

 
 القضائیة  يالدعاو39.3   

 
 للتعامل سیاسات وإجراءات أنشأت مجموعةال لدى. في القطاع المصرفي شائع التقاضيیعتبر  األعمال لطبیعةنظرا 

مجموعة بطلب استشارة فنیة حول وضع الدعاوي القضائیة وإذا وجد توقع تقوم ال .الدعاوي القضائیةمثل ھذه  مع
تقوم المجموعة بالتعدیالت الالزمة لتعكس اآلثار السلبیة للدعاوي القضائیة على مركزھا  ،لخسارة یمكن تقدیر قیمتھا

  المالي.
ھ أن اإلدارة تعتقد، شار القانونيالمست مشورة من علىوبناء  ،لدى المجموعة عدة دعاوي قضائیة عالقة في نھایة السنة

   لن یكون لھذه الدعاوي أي أثر جوھري على نتائج المجموعة أو مركزھا المالي.
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 (تتمة) محتملة والتزامات ارتباطات    39
  

قام البنك بتقدیم البیانات الضریبیة وتم تسدید مخصصات الضریبة حسب التواریخ  ،17كما ذكر في اإلیضاح   39.4
. ما زالت البیانات الضریبیة لھذه السنوات قید المراجعة لدى الدوائر 2014إلى  2011ة عن أعوام المحدد

أن الفروقات الناتجة عن مراجعة الدوائر المالیة للبیانات  ،بناًء على الخبرة السابقة ،المالیة. تعتقد إدارة البنك
  لبیانات المالیة للبنك أو نتائج األعمال.الضریبیة سوف لن تكون جوھریة ولیس لھا أي تأثیر جوھري على ا
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